
VISŲ LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVI

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608 
' HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
! In The United States

VOL. LXVn Price 25c Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, April 17, 19X0

LIETUVOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVU 
AKREDITAVIMAS

Padėkodamas JAV Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komiteto 
pirmininkui kongr. Clement J. 
Zablocki už pranešimą apie 
Valstybės departamento sutvar
kytą Lietuvos diplomatinės tar
nybos finansavimą, ALTos pir
mininkas dr. K. Šidlauskas pra
šė kongresmaną daryti žygių, 
kad būtų užtikrintas Lietuvos 
atstovybės Vašingtone tęstinu
mas, palengvinant ateityje Lie
tuvos diplomatinių atstovų akre
ditavimo galimybes.

Atsakydamas į ALTos pirmi
ninko raštą, Atstovų Rūmų už
sienio reikalų komiteto pirmi- 

' ninkas pranešė Amerikos. Lietu- 
: vių Tarybai savo š.m. kovo mėn.

27 d. laišku, kad jis nemano, jog 
šis klausimas • būtų tinkamas 
spręsti JAV legislatūrai.’

Kongresmanas Zablocki rašo, 
kad nors JAV Kongresas turi ga-

ŽVEJYBOS MINISTERIJA 
APGAUDINĖJO SOVIE

TŲ VALDŽIĄ

MASKVA, SSSR. — Sovietų 
milicija areštavo šimtus Žvejy7 
bos ministerijos tarnautojų ir 
aukštų pareigūnų. Jie kaltinami 
kaviaro spekuliacija ir šmuge
liu, padarant valstybei daug mi
lijonų dolerių nuostolio. Prie 
kaltinimų prisideda įvairūs ap
sileidimai, blogas prekių patie
kimas vidaus rinkai, nelegalio's 
bei juodosios rinkos palaikymas 
ir kitokie ekonominiai nusikal
timai, už kuriuos Sov. Sąjungo
je baudžiama mirties bausme.

Svarbiausiu nusikaltimu lai
komas nelegalus susitarimas su 
viena vakariečių' bendrove kon
servuoti ' eksportuojamą kaviarą, 
o etiketėse užrašyti, kad tai yra 
“rūkytos marinuotos silkės”.

;.-į-

Kremliaus valdovai įraukia pasienitį Sovietų karo jėgas Irano invazijai.

SOVIETŲ DIVIZIJOS TRAUKIAMOS 
TARP KASPIJOS IR JUODŲJŲ JŪRŲ

specifiniams reikalams, tačiau 
.- pripažinimo - ir ...akreditavimo 

klaušimaf priklauso išimtinai 
JAV administracinės valdžios 
galiai. Todėl koks ndrs JAV įsta
tymų leidžiamosios galios įsiki
šimas į šį reikalą neturėtų jokio 
teisinio pagrindo ir būtų nie
kingas.

Nežiūrint to, pirmininkas C. 
Zablocki pažadėjo ir toliau pa
brėžti administracijos pareigū
nams -faktą, kaip svarbiu ’reika
lu JAV Kongresas laiko1 toli
mesnį Lietuvos pasiuntinybės 
veikimą. ;

>, * * *

kaviarą grynais, o vėliau sudė
davo j kaviaro dėželes įr par? 
duodavo su labai dideliu pelnu, 
rusų pelno dalį padedant į Švei
carijos banką.

- 1 - - . •

Taip pat areštuota virš 150 
asmenų,-; dalyvavusių spekulia
cijose su Maskvos krautuvėmis 
ištisus 10 metų.: Jiems, gresia 
mirties bausmė.

UŽMUŠTAS ANTANAS
PRANKUS

AMERIKA PLANUOJA PRADĖTI 
VISUOTINE IRANO BLOKADA

MARIE HAYDEE TORRES 
IŠVEŽTA Į NEW YORKĄ

. CHICAGO, Ill. — Praeitą aut

VALSTYBĖS SEKRETORIUS CYRUS R; VAN^E BLOKADOS -] teroristų
radienį Marie Haydee, Puerto 

vado Carl \

' \ AIŠKINANTIS ALTOS 
IR LB SANTYKIUS

Atsakydamas į Amerikos Lie
tuvių Tarybos raštą, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas 
Vytautas Kutkus pranešė, kad 
LB krašto valdyba jau išrinko 
tris savo atstovus j komisiją, ku
ri yra pasiruošusi diskutuoti 
svarstytinius klausimus. ALTos 
valdybos komisija bus sudaryta.

(ALT Informacija)

CHICAGO, Ill. — Praeitą ant
radienį Chicagos gatvėje buvo 
-trimuštas-A-nt-anas Frankus,- gy
venęs 5344 Š. Washtenaw. Poli
cija rado jo automobilį sudau
žytą, o jį patį užmuštą.

Jis turėjo savo nanią, vertą 
$30,000. Gyveno viehas, dalyva
vo lietuviškuose parengimuose 
ir skaitė Naujienas.

Prieš porą metų jis buvo nu
vykęs į ok. Lietuvą ir pasimatė 
su savo šeima. Chicago}e jis dir
bo ilgus metus, o pernai, sulau
kęs 65 metų, išėjo pensijon.

-^REIKALAIS -TARSIS- St^SĄJUiNGT^kAlS " ' EBUagenlu lydi-
ma buvo nugabenta į New Yor-

■ ką. Federalinis teismas pareika
lavo ją atgabenti ir atiduoti teis- 

PARYŽIUS, Prancūzija, —i nn,i' Paaiškėjo, kad 1977 metais 
Antradienį Paryžiuje mirė rašy-Į -P ^ab'a'° Mobil Oil bendrovės 
tojas ir filosofas Jean-Paul Sar-Į Pasla,° sprogdinime. Nelaimės 
tre, sulaukęs 74 metų amžiaus. ’metu 1)UV0 įmuštas vienas 
Prieš Antrąjį pasaulini karą, j ^m0^us’ la^a ^ar’e Haydeu 
karo metu ir .tuojau po karo jam j Į)a-]^ė Pabėgti iš New Yorko ir 
pavyko parašyti ir atspausdinti j i-šsĮslapslyti iki užpraeitos sa- 
kelias knygas, turėjusias didelės j va^®3’ kartu su vyiu api- 
- - plėšė automobiliams nuomoti
tre jo'mis skelbė cgzistencializ- policijos bno sumita

ma buvo nugabenta j New Yor-

MIRĖ JEAN-PAUL SARTRE

įtakos Į pokarinį jaunimą. Sar-

WASHINGTON, D.C. — Prez. 
Carterio administracija diplo
matiniais būdais informavo Ira
no valdžią ir savo sąjungininkus, 
kad jei ekonominės ir politinės 
bei diplomatinės sankcijos nepa
veiks revoliucinės vyriausybės ir 
įkaitai iš JAV ambasados Tehe
rane nebus išleisti, tai Amerika 
planuoja visuotinę Irano' bloka
dą. Gegužės 11 d. JAV laivynas 
būtų pasiruošęs blokadai.

__Numatoma, kad valstybės sek- ino pagrindus 
retorius Cyrus R. Vance bloka
dos- įvedimo reikalais, lankysis 
Europos valstybių sostinėse.
Pravesti glokadą susidarys sun
kumų, nes jai nepritaria radika
lūs dvasininkai ir pirkliai.

Grįžusi iš Irano Raudonojo 
Kryžiaus delegacija telefonais 
perdavė įkaitų sveikinimus ir 
asmeniškus pranešimus savo 
šeimoms Pensilvanijos, Arkan
sas ir Kalifornijos valstijose. 
Raudonojo Kryžiaus vadovybė

už vagiliavimą.______________

Daugelis manė, kad J. Sartre ! Dešim* Puertorikiečių, pate 
buvo komunistas, bet kai jam j i policijos rankas Chica- 
buvo pasiūlyta važiuoti į Mask-!^'e’ iau apkaltinti ir patraukli 
vą, tai jis nepanoro. Jam nepati-j tc,svman už vadavimą. Jie pa
kus: sovietinė netvarka. į reiškė laidytojui, kad jickcxoja

Ligoninės vadovybė pranešė, 
kad paskutiniu metu Sartre tu
rėjo sunkumų su plaučiais.

IRANE LAIKOMI AMERI
KIEČIAI — SVEIKI

už Puerto Riko salos laisvę, bet 
teisėjas įsakė teismą toliau tęs
ti, nes jie čia pateko ne už 
įsitikinimus, o už įstaigos 
plėšimą.

save 
api-

-KINIJOJ NORIMA- STIPRIAU 
VARŽYTI LAISVĘ

Kinijos konstitucijos 45 para
grafas sako, kad piliečiams ga
rantuojama žodžid, rašto, susi
rinkimų, prganihzcij^ eisenų ir 
net protestų laisvė.' Be to, lei
džiama net ir Vieši streikai' bėi 
laisvas plakatu Su visokiais šū
kiais skelbimas.

šį pirmadienį Kinijos parla
mentas pasiūlė šį konstitucijos 
paragrafą gerokai suvaržyti, 
nes valstybei jis sudaro daug 
rūpesčio.

Iki šio' meto nerastas testą-; oficialiai pranešė valstybės de
mentas. Teismo organai užraki
no duris namo, kuriame jis gy
veno. Dabartiniu metu A. Tran
kaus palaikai tėbėra lavoninėje.

WASHINGTON, D.C. - Ra.,-1 BEGIN PRAŠO

donojo, Kryžiaus atstovai buvo 
įleisti į Amerikos ambasadą Te
herane ir turėjo progos pasikal-1 raelio premjeras Menachem Be- 
bėti su įkaitais. Amerikiečius! gin yra Įsitikinęs, kad preziden- 
saugo ir prižiūri studentai, pri-;las Carteris, valstybės sekreto- 
klausantieji tiktai nuo mulos Irius Vance ir visa eilė kilų po- 
Chomein’o. Raudonojo Kryžiaus btikų yra pasiryžę susilpninti 

• • prisilaikyti Izraelį. Prezidento Carterio iš
neklausti sikall>ėjini|is su Egipto prezi- 

visos eilės klausimų ir neįsivelti deniu tiek? paveikė Beginą, kad 
į jokias diskusijas. Studentai Į jis įsivaizduoja, kad jau nutarta 
suimtuosius laiko izoliuc'us ir susilpninti Izraelį.
nepasakoja apie paskutinių die- 

-•nu įvykius.
Ambasadą užėmusios grupės j Raudonojo Kryžiaus atstovai i r

parlamentui, kad visi 50 įkaitų 
yra sveiki ambasados patalpose.

Raudonojo Kryžiaus delegaci
joje dalyvavęs Šveicarijos gydy
tojas dr. Bernard Liebeskind 
pareiškė, kad visi 50 įkaitų, at
rodo, yra geros sveikatos, gauna 
pakankamai maisto. Jis kalbė
josi su kiekvienu įkaitu, bet jų 
mediciniškai neapžiūrėjo, nes nė 
vienas nepareiškė jokių nusi
skundimų savo' sveikata.

NESKRIAUSTI IZRAELIO

TURKŲ PASIENYJE LAIKYTAS DIVIZIJAS 
PERMETA Į IRANO ŠIAURĘ

WASHINGTON, D.C.— Gerai 
informuoti asmenys tvirtina, 
kari Sovietų kariuomenės vado
vybė sustiprino Sovietų karo jė
gas, esančias Irano šiaurėje. Be 
to, Kaukazo srityje esančios So
vietų karo' jėgos pradėjo manev
rus Kaukazo pašlaitėse, o vėliau 
Sovietų divizijas permeta į Kas-i 
pi jos jūros sritį.

Gerai informuoti Pentagons 
asmenys, prisilaikydami tokiai, 
atvejais reikalingo atsargumo 
tvirtina, kad Sovietų' karinome 
nės vadovybė permetė į Indijo: 
vandenyną galingą Sovietų kare1 
laivą “Ivan Rogov”. Tai 13,00( 
tonų karo laivas, galįs pasiekti 
Persijos įlanką ir ten užimti be' 
kurią strateginę vietą.

“Ivan Rogov” į Indijos vande 
nyną išplaukė Malajų salų sri 
tyjeU šį Sovietų karo’laTvąTTyd’ 
kiti pagalbiniai rusų karo larvai 
“Ivan Rogov” veža 100 Sovic 

. ų marinų,7 paruoštų išsikelti bė 
kurioje Indijos vandenyno pa 
krašėių pusėje. Tuo tarpu da 
nežinia, kur “Ivan Rogov” vež. 
Sovietų karius. Jie gali būti iš 
kelti Arabų jūros 
iie gali gūti nuvežti į bet kuri 
Persijos įlankos vietą. Lengviau 
šia rusams būtų iškelti savo ma 
rinus pietiniame Irano pakraš 
tyje. Didysis Sovietų karo laiva 
gali praplaukti Horniuzo sąsiau 
•Į ir plaukti į Irako pakraščius 
Tuo tarpu nežinomi Sovietų kr 
ro laivo tikslai ir paskirtis. Ame 
•ikos aviacija seka “Ivan Rogc 
vo” krypti.

Manoma, kad šis Sovietų ka 
'•o' laivas buvo Vietnamo vande 
nyse. Dabar jis plaukia Indijo 
vandenynu Diego Garcia salo: 
kryptimi. Nemanoma, kad ji 
ten užsuktų, bet yra pagrind 
manyti, kad jis Arabų jūroj< 
bandys pasiekti Pakistano pa 
kraščius. Ar tan bus keliam 
marinai, ar ten sustos tiktai re: 
kalingų atsargų Įsigyti, tuo tar

Stll- 
pre- 
va-

pakraštyje i įamo.

IRANO STUDENTAI 
KELIA TRIUKŠMĄ

CHICAGO, Ill. — Irano 
(lentų grupė, nepatenkinta 
ridento Carterio įsakymu
žinoti namo, praeitą antradienį 
atnešė lavoną Irano studento, 
mirusio Nebraskoje, Lincoln 
mieste, balandžio 6 dieną. Jie 
atsinešė mirusio studento' lavoną 
' Chicagos centrą, nešiojo aplim 
kui Daley aikštę ir šūkavo prieš 
Irano šachą ir prieš prezidentą 
Carterį. Jiems labai nepatiko, 
kad prezidentas įsakė studen
tams, nestudijuojantiems jokia
me universitete ir nepajėgian- 
iems išaiškinti, ką jie Ameri
koje daro, važiuoti namo pirmu 
šskrendančiu lėktuvu.

Chicagos policija pradžioje 
nanė, kad Irano' studentai nešio- 
a tuščią karstą, bet kai išaiš- 
;ino, kad jie nešiojasi lavoną, 
ai įsakė jį nuvežti į aerodromą, 
įžlakuoti ir pirmu lėktuvu nu- 
iųsti į Teheraną. Policija įsakė 
ludentams išsiskirstyti ir pasi- 
uo.šti pirmu lėktuvu išvažiuoti

GRASINA BOIKOTUOTI 
OLIMPIADĄ LOS AN

GELES MIESTE

Numatyta 1984 metais olim- 
)iadą ruošti Los Angeles miesle. 
"ačiau rusai grasina ją boiko- 
uoti, jei JAV ir jos sąjnnginin- 
;ai boikotuos olimpiadą Mask
voje. Japonijos vyriausybė vien
išiai pasisakė už Maskvos 
dimpiados boikotą. Britanijos 
r Australijos premjerai pradėjo 
•ėl įtaigoti savo olimpinius ko- 
nitetus remti bdikotą. Kanados 
iremjeras Pierre Trudeau pa- 
eiškė, kad palaikys daugumos 
ąjungininkų nusistatymą.

POPIEŽIUS LANKYSIS — 
PRANCŪZIJOJE

plaukti į Etiopijos pakraščiu- 
arba į kurį nors Jemeną.

Prezidento Carterio patarėja 
Zbigniew Brzezinskis klausyto 
jams priminė, kad Sovietų ka 
riuomenės vadovybė panašia 
pasiruošė prieš invaziją į Afga 
nistaną. Ten Sovietų karinome 
nės vadovybė ištisą pusmet 
siuntė karo jėgas, vežė karo me 
džiagą ir sudarė dideles maiste 
atsargas. Galimas daiktas, kac 
Sovietų vyriausybė pradėjo 
ruošti invaziją į Iraną. Yra pa 
gr'ndo' manyti, parc'škė Brze 
zinskis, kad Kaukazo sritir 
traukiamos Sovietų karo jėgos 
yra reikalingos invazijai pa
ruošti. Jeigu būtų tokie Sovietų 
planai, tai Sovietų valdžia ruo 
šiasi naujam karui. Rusams pa
siruošimas nebūtų sunkus, kai 
įtakingiausias Sovietų draugas 
Irane yra mula Chomeini. Ar 
mulai Chcmeini pritariu Irano 

i vadtfvybė, tuo tarpu būtų sunku 
. -m T--r . . J°nų sumai, kad galėtų atstatyti1 prezidentą taip kaip šunį”, pa- mancfįsteigta'< 5861 metais. Jis1 panų, prancūzų,-portugalų ir vo- j pasakyti. Daugelis administra-

Oras saulėtas^vakare gali lyti., karo metų apgriautą ūkį, Ireiškė vienas stebėtojas. , (turi savaitines laidas anglų, is- kiečių kalbomis. • Icijos pareigūnų nepritaria Cho-

ri Id '

KALENDORf LIS

. Balandžio 17: Stefa, Anicetas’ 
Sigita, lĮgaudas, Drevenis, Tau- 
jotas.

Saulė-teka 5:09, leidžiasi 6:32.

TRUKDO TREMTINIAMS 
IŠVYKTI Iš KUBOS

SAN JOSE, Ko’stą Rika. — 
Kosta Rikai sutikus priimti 300 
kubiečių, o kitiems įsteigus per
einamąją stovyklą, Kubos dik
tatorius Fidel Castro pareiškė, 
kad Kubos valdžia turi teisę nu
spręsti, kuriuos išleisti į užsienį, 
nors buvo pažadėjęs išleisti vi-; 
sus, kurie kreipsis į Peru Res-J ..... , j . į, - •„! ternational ir kitu žmogaus tei-publikos ambasadą'Havanoje ir . . • »*. . . .. 7 . . , 1 siu grupių atstovams,joje gaus tremtinio teises. Am-w • " * - 
basadoje greitai atsirado 10,8001
kubiečių, kurių apie 4,000 vėliau Į — Seržantui Samuel K. Doe 
pasinaudojo valdžios pasiūlymu i sukilimu peiėmus Liberijos vai
tauki! emigracijos savo na- i džią, nužudyto prezidento Wil- 
muose. I liam R. Tolbert ir kitų 27 parei-

------------------- fiūnų lavonai buvo pakasti bend- ____ ____ __________ __
■ , — Rodezija gaus iš Ameri- roję duobėje, vandeningoje vie-’vaitę.
kos įvairios paramos $45 mili- toje. “Jiė palaidojo mūsų buvusį j Dienraštis L’Osservatore Ro-

atstovai privalėjo 
nustatytų taisyklių,

Izraelio premjeras pakartoti
nai priminė prezidentui Carte- 
riui, kad Izraelis yra geriausias 

kalbėtojas pareiškė, kad su įkai-* po pasimatymo su amerikiečiais’ Amerikos draugas todėl jau-•’ h 7 C I -------------------------- - - , . v > i .v * x« a t. ,. c* , J "

tais leis pasimatyti Amnesty In- pranešė, kad įkaitai atrodo ge-Jčiasi nesmagiai, jei negalėtų pil-
rai užlaikyti ir sveiki. Inai pasitikėti Amerika. Beginąs 

--------- ! aišikno, kad Izraelio įsiveržimas 
L’OSSERVATORE ROMANO j j u baną buvo iššauktas palesti- 

IšLEIDžIA LENKIŠKĄ LAIDĄ niečių teroristinių veiksmų. Jam 
Balandžio 5 diena išėjo Vati.'b,,v° P™“*. k»<'

kano oficiozo lenkiška laida.; !>,ri .‘c,sė3 verzt,s i "
T.,o tarp,, ii bus mėnesinė, „''ėna.k.nt, syeene.ctes lu pales- 
vėliau bus leidžiama kas sa- k“™ lf" raml!" S!’

I vena.

cijos pareigūnų nepritaria Cho-

...VATIKANO MIESTAS. Ilali- 
a.— Popiežius Jonas Paulius II, 

kalbėdamas miniai Šv. Petro 
ukštėje. pareiškė, kad planuoja 
aplankyti Prancūziją. Vizitas 
numatomas gegužės 30 d. Pa
grindinę kalbą pasakys Jungti
nu Tautų Mokslo, švietimo ir 
r Kultūros organizacijai - 
UNESCO.

1801 metais Prancūzijoje lan
kėsi Pijus VII imperatoriaus 
Napoleono 1 karūnacijos proga.

NEGALĖS ĮEITI BE 
TEISMO LEIDIMO

Aukščiausias Teismas 6:3 bal
sų daugiįnia nusprendė, kad as
mens namai yra jo pilis ir į ją 
negalima policijai įeiti arešto 
liksiu be teismo leidimo.

Įstatymas panaikina galimy
bes, priimtas 21 valstijose, Įeiti 
j namus ir areštuoji be teismo 
’eidimo neabejotinai Įtarius as
menis.

meinio planams ir pareiški
mams apie Ameriką.



b. Balčiūnas

TREČIAS PASAULINIS KARAS JIE MUS GLOBOJO-
(Tęsinys)

Jau iš naujos vadovietės, pa
leidęs dar vieną seriją “Shille- 
la**” kurias nors ir ne visos, 
*3Čiau didžiuma /pakūrė” rusų 
anku^ kaoitonas Langhtry, nia 

tydamas galimą rusų šarvuočių 
apėjimą iš dešinio psamo, davė 
įsakoma: “Kastuvas” uKastu- 

čia šeši, vvkdyti Alfa trys. 
Alfa t^vs. Baigta”. Kas reiškė, 
Naudojant helikopterių priedan 
•^a. daliniui pasitraukti į nauja 
tfabdymo poziciją, aukštumoje 
prie Lauterbacho, kuri buvo ne 
didelio upelio vakarine e pusė
je. Reikėjo pervažiuoti tilta 
Pirmam būriui pasiekus beveik 
pusiaukelę į naujas pozicijas 
atsipalaidavimą pradėjo antras 
būrys ir kai visi trys būriai per 
važiavo upelio Lauterio tiltą, 
kp.t. Langhtry pamojo ranka li
kusiam vadovavimo šarvuočiui 
ir pats įšokės į savo tanką, pa
suko tilto link. Vos priartėjus 
prie tilto apie 10 žingsnių, štai’ 
gay prieš jį sušvito ^akinanti švie 
sa ir tiltas, kliudytas rusų rake
tos, su dideliu trenksmu ištiško 
į visas puses. Ugnies ir ir oro sro 

. vės banga nubloškė kapitono 
šarvuotį nuo kelio. Kpt. Lang
htry iškrito iš tanko šalikelės 
griovin. Atgavęs sąmonę, paju
to nugaroje didelį skausmą ir 
sudejavęs: . .O Dieve, kad
nors greičiau NO perimtų vado
vavimą, kitaip visas dalinys 
žus...” susmuko dulkėtame pa
kelės griovyje. Tai buvo 1985 
metų rugpiūcio 4 diena, 0447 vai. 
ryto.

1985 m. rugpiūcio 4 d., anglų slenkančią vakerų link. Tai bu-
I korpo, aštuntojo karališko tan
kų pulko. C eskadronas, išsidės
tęs aukštumos 320 vakarinėje 
pusėje, vykdė kasdieninio budė
jimo tarnybą. Laikrodžio rodyk
lės dar nepasiekė 0300 vai-, kai 
C eskadrono vadas iš pulko va- 

“<tovietės“gavcrTsakymą-susitva^;sę-Tai .buvo prieštankinės rake- čiais fakelais. Milžiniški ugnies 
kyti parengties stoviui, patikiįi: 
ti ginklus ir šaudmenis ir štip-

ri riti sekimą. Normaliai, pirmas 
ryšis būdavo sudaromas prieš 
pat saulėtekį: “...turi būti kas 
nors ypatinga”, pagalvojo eska
drono vadas ir įspėjo būrių va
dus,

C eskadrono keturiolika tankų, 
dar ankstyvoje ryto prieblando
je, “atgijo” — vakarinėje atšlai
tėje. Kur ne kur matėsi mažos 
švieselės — tai tankų tarnyba 
tikrino pabūklus ir šarvuočius. 
C eskadrono vadas, stovėdamas 
^anko bokštelyje, bandė žvilgs
niu persmeigti pilkėjančios tam
sos sieną, kad ką nors pamaty
tų anapus demarkaenės lini’os, 
kuri buvo virš kilometro atstu. 
Vado sekimą nutraukė naujas 
Pranešimas: “Pastebėtas priešo 
tankų junginys judantis demar
kacijos linros link. Pasiruošti— 
trys minutės nulis. Bravo du”. 
Tai buvo aštuntojo tankų pulko 
sekimo postas, beveik prie pat 
rytinės sienos. Praėjus nepil
nom trim minutėm, vėl radijo 
pranešimas: “Čia Bravo
Pirmyn. Pirmyn. Baigta”. C es
kadrono vadas davė įsakymą 
užtaisyti pabūklus ir po minutės 
— ženklą pirmyn. Jau būnant 
judesyje C eskadrono vado ra
dijo priimtuvas vėl prabilo:“. .- 
priešas arčiau, negu buvo spė
ta. Sąlytis bus paankstintas. Ką 
nors pastebėjus, tucėau praneš
ti’’. Pranešimui besibaigiant, es
kadrone vado tankas persirito 
per aukštumos keterą. Priešais 
atsivėrė priti lyguma*, kurioje 
ryto prieblandoje-buvo galima 
įžiūrėti, tams’u siluetų masę.

bėgėlių antplūdis buvo pripildęs 
visas UNRRA blobojamas pas
toges. Bėgo žmonės iš prancū
zų zonų pas amerikiečius, kur 
aprūpinimas buvo geresnis;-j 
stovykjąs rinkosi ir tie? kurie, 
kurį ląįką gyveno ir djrbo pas, 
vokiečius. Buvo pasklidusi žinią, 
kad emigruoti galės tik

kuriems ( nantieri stovyklose.

šeši.

puoliui riedėjo C eskadrono tan 
kai. Vos koletai sekundžių pra
bėgus, aukštuma 320 paskendo 
nenusakomo trenksmo, ugnies ir 
dūmų chaose. Rusų prieštankinė 
raketa, nuplėšė C eskadrono va
do tanko bokštelį. Laimingai iš
likusi trijų kovotojų įgula, są
monės netekusį eskadrono vadą 
iš tanko ištraukė pro nuplėštą 
tanko bokštelio skylę ir paguldė 
į netoliese, dar rūkstančią, ar
tilerijos sviedinio išraustą duo
bę. Iš keturiolikos C eskadrino
tankų, penki bandė išmanevruo- i 
ti tarp kitų degančių, norėdami 
pasitraukti“ j aukštumos vakari
nę pusę, tačiau tuo metu, rusų 
žema-’ skrendantys taktiniai lėk 

:tuvai. 30 mm prieštankiniais pa- 
■ būklais ir juos pąvertė degan-

vo greitai judantys rusų tankai, 
trimis, viena po kitos, vilnimis. 
C eskadrono vadas Kratytą vaiz
dą skubiai pranešė “Bravo” va
do vietei. Staiga akinantys švie
sos žybsniai uraganu, pasklido, 
prieš rusų tankų slenkančią na-

tos, palęistos^Jink aukštumos ir dūmų; stulpai, atrodė sujungė 
320 rytinės pusės, kur link prieš 320 aukštumą su

f
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<tx 5Wi That means your dreams 
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You can buy shares in your parti
niai* dream bv joining the Payroll 
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Take stock in America.
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Yra sakoma, kad iš tolo vis
kas gražiau, spalvingiau atrodo. 
Gražiai ir viliojančiai atrodė tos 
tolimos šalys už Atlanto 1946 
metais, kai tebebuvome Vokie
tijos stovyklose, ir dar nebuvo
me tikri, kur mus nuves mūsų 
keliai vingiuoti.

Buvome tie taip vadinami 
išvietintieji, žmonės,
kelio į tėvynę nebebuvo. Išvie- 
tintųjų buvo visais laikais, vi
suose pasaulio kampuose. Net 
ir mūsų dienomis jų netrūksta. 
Kur tik pasisuka karo šmėkla, 
ten susidaro armijos išvietintų- 
jų — žmonių reikalingų duonos, 
pastogės, medicinos pagalbos.

Mes tapome išvietinti paly
ginti patogiu metu. Karas buvo 
pasibaigęs, ir šalys, nenukentė- 
jusios nuo karo, ištiesė bena
miams pagalbos ranką. TA pa
galba atėjo maisto ir pastogės 
pavidale, kas tuo metu mums 
ir buvo reikalingiausia.

Karo audru buvau nuneštas 
net į Austrijos Tirolį. Pasibai
gus karui, Tirolis kurį laiką budangum- C eskadrono vadas, 

trun^pai atgavęs^ sąmonę,- pra
sunkiąs blakstienas bandė suras 
ti savuosius/ — jų nebebuvo, 
tik rusų T-72 tankai švaistėsi po 
aukštumos 320 atšlaites tarp C 
eskadrono degančių tankų. Vy
ko kova, kurios buvo tikėtasi ir 
32 m, C eskadrono tankų vadui, 
š;uo momentu, vienišam ir bejė
giui, negalinčiam nieko padary
ti, kad padaryti, kad pakeistų 
esamą padėtį, buvo begaliniai j K. ?”, vokišku akcentu nekant-lYPač i kitą zoną> buvo uždraus- 

riai paklausė Karlas. “Viskas bu ta- Bet kas galėjo jauną DP, ku- 
vo o. k. iki prašvito, o tada atsi-Į ris nekartą jau buvo perėjęs ug- 
rado pilna padangė MiG'ų ir 
mes pasijutom, kaip įkišę gal
vas į bičių spiečių. “Nuleidau” 
žemėn tris iš eilės, atrodė neblo
gas vidurkis, tačiau, vos priartė
jus prie rytinės sienos, radijo

šalmą ir garsi ai. susuko: t . v.
, ... , - x t i • vo okupuotas amerikiečių, betpaukštis nebenori toliau skristi [ , . . ,. . . * galutinai atiteko prancūzu ka-ir parode šalmu rankoje į grio-I ~ . v. . f v

: ė- tt x ■- i rmen žinion, buvo tapes prancu-vyje riogsantį lėktuvą. O jus| . .
n V* ♦ j 5A 5 I Z1S-KQ-1 ti ZOTl.cl*ką čia veikiate , su smalsumo J 
ženklu balse, paklausė ameri
kietis majoras Glichlit, kratyda
mas Karlo ranką, “čia yra “Tor 
nado” taktinių bombonešių gru
pė ir mes ruošiamės, naujam 
skridimui. Bet kas jums, Herr
Major, atsitiko, ar jūs esate o. Į laisvai išvykti iš

k ..tas

Pagyvenęs apie pusmetį Kufš 
teino DP stovykloje, 1946 metų 
pradžioje slapta grįžau Į Bava
riją. Sakau — slapta, nes dėl 
kažkokių mums, barakų gyven
tojams. nežinomų priežasčių, 

Austrijos, o

, sunku... .

1985 m. rugpūčio b d. 0930 
vai., Vakarų Vokietijos taktinių 
“Tornado” bombonešių (ameri
kiečių gamybos, sprausminiai 
lėktuvai, neša 11 tonu bombų 
krūvį) bazėje prie Norvenich, 
viena lėktuvų grupė, “iškrovusi

nį, sutrukdyti nuo tokio žings
nio! Daug didesnių* kliūčių ^pra
eityje buvo nugalėta; o čia — 
taikos metu nelegaliai prasmuk 
ti iš vienos zonos į kitą — buvo 
tik juokai. Po trijų dienų atsar-

i trukdymas pasidarė toks stiprus,? gaus ėjimo ir pėdų mėtymo bu-bagažą” ant .rusų aerodromų■ ir 1. p b c -J ’i ,■7 -• j b1 kad negalėjome susikalbėti net! vau Bavarijoje,brėkštančiu Puolančių dalinių telkimų, sku- s J J . . . .
1 biai krovėsi bofnbas ir pildė kiF~ 

rą sekančiam skridimui. Tuo me 
tu, kitą lėktuvų grupė uoliai 
bombardavo Varšuvos pakto 
valstybių aerodromus, iš kurių 
buvo oru gabenamas tiekimas 
fronto daliniams ir siunčiami tak 
tiniai kovos lėktuvai.. Vienos es
kadrilė? vadas, oberltn. Kari von 
Horst, stebėdamas lėktuvų pak
rovimą, po pirmo įtempto skri
dimo priešo pusėn bomborduoti 
Zerbs karo aeredromą, jautėsi 
nusiraminęs, nes ankstyvo ryto 
prieblandoje skridimas pavyko 
ir visi aštuoni lėktuvai laimingai 
sugrįžo į bazę. Jis nebuvo tikras, 
kaip taikliai savo uždavinį atli
ko, nes dėka gerų navigatorių ir 
instrumentų, jie skrido dideliu 
greičiu, žemai, vos neliesdami 
medžių ir Harzo kairių viršūnių. 
Tiesa, skrendant atgal’, kai Kar
lo eskadrilė “šluostė” medžių 
viršūnes, jis matė virs galvos ir 
šonuose daug MiG’ų, bet nei vie 
nas iš jų nesugebėjo paleisti šū
vio ar raketos i taip žemai skren 
dančius “Tornadus”

KarT von Horst pradėjo gal 
voti apie sekantį skridimą, ku
ris turėjo vykti jau pilnoje die
nos šviesoje. Jo gvilgsnis įsirė
mė rytinėn padangėn ir staiga, 
pamatė iš tos pusės, tolumoje, 
labai stačiu kampu žemyn smin 
gantį amerikiečių naikintuvą F- 
15. kuris per kelis akimirksnius

t

tarp savęs. Reikėjo naudotis maJ—Išvykdamas is Austrijos net ir. 
tomais ženklais — rankomis. Bei nesapnavau, kad slapta perėji- 

I mąs sienos dar nebuvo didžiau
sia šio mano žygio kliūtis. Vos 
įkėlęs koją į tą gana simpatin
gą, švelnių klimatu pasižymėju
sią, Vokietijos provinciją gavau 
įsitikinti, kad apsigyventi ame
rikiečių zonoj nėra taip lengva: 
visos Bavarijos stovyklos buvo 
prisipildžiusios pabėgėlių. 2\pie 
tris savaites vėl gyvenau bena
mio gyvenimą, bandydamas įvai 
rias Muencheno ir jo apylinkių 
stovyklas. Nieko nelaimėjęs vie- 
*ną dieną“ nuklydau už šimto ki
lometrų į rytus, į miestelį prie 
garsiosios Inno upės. Šį kartą 
laimė ir man šyptelėjo. Ilgai po 
to stebėjausi, kuri iš gerųjų kal
nų laumių buvo mane atlydė
jusi, kad pagaliau leidimą ap
sigyventi gavau. Toji stovykla 
buvo geriausia visoje Bavarijo
je!

Būti priimtam į stovyklą, į 
bet kokią stovyklą, tuo laiku 
skaitėsi didelis laimėjimas. Pa-

I atsirado, virš aerodromo nusilei- 
‘ dimo tako. Tik vienu ratu pasie

kęs grindinį, naikintuvas sunkiai 
dunkstelėjo, svirduliuodamas 
darė pusratį ir išėjęs iš nusilei- 

j dimo tako, netoliese buvusiame 
: griovyje apsivertė. Aerodromo 

pagalbos sirenos kaukė ir sanita 
rijos mašina, lydint gaisrinin
kams. iš kitos aerodromo pusės 
skubėjo link apsivertusio lėktu- 

j vo. Lėktuvas neužsidegė. Minu- 
j tės bėgyje, Karlas pastebėjo iš 
* po lėktuvo kylančią žmogaus, fi* 
I gūrą ir pasileido bėgti link ap- 
į sivertusio lėktuvo, kuris buvo 
i vos apie 200 metrų nuo jo stft-ž 
i vfc'imo vietos. Kai^Karlas pra*j 
j bėgo pusę kelio, link jo artėjan

ti figūra nusiėmė nuo gaivos1

radijo ryšio, vadovavimas grupei 
ir tarpusavio veiksmų derinimas, 
buvo visai neįmanomas. Tikru
moje, jokie radijo ryšiai ir ne
buvo reikalingi —dangų temdė 
F-4 su F-15 ir rusų MiG’ai. Įsi- 
vėlus į kautynes, jau. buvo sun
ku skirti kur priešas, kur savas. 
Nepajutau, kaip mano lėktuvo 
kairysis variklis buvo sužalotas 
ir buvau priverstas galimai grei
čiau leistis žemėn. Laimingu su
puolimu pamačiau jūsų aerodro 
mo leidimosi taką. Besileidžiant 
pajutau kliuvinius yairavimo 
sistemoje. Robotas irgi neveikė. 
Taigi, prie trupučio laimės, štai, 
dar galiu paeiti ir noriu galimai 
greičiau sugrįžti bazėn. Tikiu, 
jūs turite priemones”. Tuo me
tu jau buvo priartėję prie anga
rų ir Karlas nurodęs majorui 
štabo patalpas, pats nuskubėjo 
į eskadrilės susirinkimą naujam 
uždaviniui, kad aptartų jo vyk
dymą naujame skridime.

Pozicijose gerai užmaskuoti, 
šeši vidutinio kalibro motbrizūo7 
tos artilerijos pabūklai, tūnojo 
brėkštančio ryto šešėliuose. Virš 
jų. nedideliame aukštyje, vaka
rų link, praskrido kelios rusų 
lėktuvų formacijos, nekreipda
mos dėmesio i amerikiečiu ba
terijos pozicijas, drauge su sa
vimi nusinešdamos ryto tyloje 
patčiu sukeltą triukšmą. Snau
džiančią bateriją vėl apgaubė 
raminanti rytinė tyla. Tyla prieš 
audrą.

(Bus daugiau)

— Tito Boz sustiprėjo, bef 
plaučiai dar neatsigavo’, o pasta
ruoju laiku jį ėmė kainuoti gelt
ligė (hepatitis).

WITH SLEEP EZF 
YOU CAN REST EASY.
Steep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
gel a good night s steep And 
’sn uhat all you wanp Use 
only as directed

Kažkada, viduvasary^ 4 mūsų 
stovyklą atklydo buvęs ; kąrei- 
vėlis, kariavęs vokiškoje v 
formoje, atlikęs net .stažą ame-; 
rikiečių nelaisvėje. Išėjęs į lais
vę jis nesiskubinęs eiti j sto
vyklą, pribijojęs kad nebūtų iš
siųstas į rusų okupuotą Lietu
vą. Gyvenęs pas vokiečius., kol 
surizikavęs viešai pasirodyti ir. 
pasisakyti, kas jis toks. Čia :pa-; 
aiškėjo, kad jam- rizikos jokios 
nebuvo; nebuvo. ir .viętoą. sto
vykloje. Prisiglaudęs porai .die
nų viengungių barake, vąikinąs 
pasirinko keliolika konservų de-- 
žūčių, atseit, maisto artimiausiai* 
ateičiai ir iškeliavo toliau laimės 
ieškoti. , - • .

Daugiau apie jį mes’negirdė
jome. ' , v ' /

Kad ir karo apnaikintame 
mieste, vokiečiai jautėsi geriau, 
negu mes pabėgėliai. Jie buvo 
namie, pas- savuosius, ir leng-; 
viau stūmėsi. Jų tarpe irgi bu
vo išvietintųjų, atbėgusių iš iy-’ 
tinių Vokietijos sričių, tik jiems 
įsikurti, ar bent apsistoti, buvo 
daug lengviau negu užsienie
čiams. Be didelių sunkumų gau
davo pemakvotiyi^bųtyje, kur 
užsienietis, . ^L*pasiūlęą^ šimtą 

. markiu už, rfaktį, nebūdavo ;įsi- 
leidŽiaŽi^. A/, , ■

Tą pats ant savo kailio paty
riau. Kartą, kai iš geležiirkelio 
stoties buvau išprašytas, nes 
stotis nakčiai būdavo užrakina
ma, negavęs "hotelyje kambario'? 
pernakvojau laukiuose, kukurū- 
zų guboje. ' -

(Bus daugiau)
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ARGENTINOS NAUJIENOS
(Tęsinys)

Pavergtoje Lietuvoje rusai 
: sunaikino Lietuvos

. herbą — Vytį

Jei mus rištų vienybė, bend
ras darbas, pasiaukojimas Lietu
vos laisvei, tai daug, daug lai- 
mėtumėn ir tuo laimėj imu .galė
tumėm didžiuotis. Bet deja, taip 
nėra; vieni dirba, aukojasi Lie
tuvos laisvei, kiti išdaigūndi pa
taikauja. Lietuvos pavergėjui, 
leisdami tinkamai veikti prieš 
mūsų tėvynės Lietuvos paver
gėją.

‘“Tėviškės Žiburių “Nr. 40 
(547) spalio 4 d. 1979 m. Aliū- 
rias rašo, kad pavergtoje Lietu
voje rusas sunaikino Lietuvos 
hėrbą-Vytį. Vietoj mūsų gar- 
bingp, herbo, ten įvestas “kūjis 
ir piaūtuvas”. Skaudu lietuviui 
patriotui, toks žiaurus pavergė
jo smūgis... Dar skaudžiau, kad 
lietuviai išdaigūnai tam prita
ria ir patys deda pastangas Lie
tuvos herbą-Vytį (Jojantis rai
telis su kardu rankoje) sunai- 
kinti.

į Minėto straipsnio autorius 
Ąliūnas su liūdesiu aprašo, kas 
mūms; turėtų būti tikruoju pa
vyzdžiu. Bet taip nėra. Išdaigū- 
hai džiaugiasi tuo rusų elgesiu 
iri patys deda pastangas sunai
kinti Lietuvos herbą laisvame 
pasaulyje. To darbo vykdytojai, 
tai . LB buvusieji /viršininkai: 
Barzdūkas, Nainys, Kasparas ir 
tam panašūs jų šalininkai, ben- 
druomeninkai (frontininkai).

Pakartotinai Š. Amerikos lie
tuvių laikraščiai rašė, kad ne- 
būtų naikinamas Lietuvos her1 
bas, bėt užsispyrėliai didžiuojasi 
tuo neleistinu darbu. Be to, pat 
riotiniai laikračiai, kaip Lais
voji Lietuva, Naujienos ir kiti, 
pirmuosius puslapius puošia 
Lietuvos herbu-Vyčiu. Patrioti
nės organizacijos, pasiuntinybės, 
konsulatai, VLIKas, ALTa ir 
dątų»,; daug kitų įstaigų, organi- 
zacijų puošiasi tikruoju Lietu
vos herbu.

M.

ninkai? Atsakymas — naikna 
Lietuvos herbą, lygiai kaip ir 
Lietuvos pavergėjas rusas. Tę
siamas naikinimas, nežiūrint ra
šytų protestų įvairiuose Š. Ame 
rikos laikraščiuose prieš Nainį. 
Barzduką, Kasparą ir kitus LB 
viršininkus. LB suigose, kon 
gresuose, net ir seimuose, Nai 
nio parėdymu, nebuvo vietoj 
Lietuvos herbui.
Tai yra skaudus ir liūdnas reiš 

kinys mums lietuviams- Savo 
nirmininkavimo metu LB-nėje 
Nainys, važinėdamasis po Fietų 
Ameriką, dažnai lankė Argen
tiną svečiuodamas ir pas savo 
ištikimus šalininkus, duodamas 
nurodymus veikime, sukelda
mas nesklandumą, nutolimą nuo 
patriotinės veiklos ir t- t.

Ištikimiausias Nainio šalinin
kas Julius Mičiudas, užėmęs pir- į 
mininkavimą ALOS T<e, šiais j 
1980 metais, išstūmė Lietuvos! 
herbą net iš lietuvių parapijos

i
INuo pat letuvių bažnyčios ir 

salės pastatymo, visuose Vasa
rio. 16 Dienos minėjimuose liet, 
parapijos sceną puošė Argenti
nos ir Lietuvos vėliavos ir gar
bingas Lietuvos herbas-Vytis.

'šiais 1989 m. Vasario 16 d.^ 
minėjime, įvykusiame Liet, pa- Į 
rapijos salėje, ALOS T-bos pir- Į 
mininko J. Mičiudo parėdymu 
nebuvo duota vieta Lietu, her
bui. Praeitais metais minėjimas 
įvyko Liet. Centre, J. Mičiudas^ 
būdamas L. C. pirmininku, ir j 
ten neleido sceną puošti Lietu-! 
vos herbu, f

Ir kodėl taip vyksta? Todėl, 
kad einame prie “sugyvenimo”. 
Turime nusilenkti tiems, kurie j 
naikina patriotiškumą, mažina i 
meilę Lietuvai ir t. t. LB virši
ninkų nurodymu yra naikina
mas Lietuvos Vytis, kartu reiš
kiamas nulankumas, lyg padėka, 
kad pavergtoje Lietuvoje sunai
kintas Lietuvos herbas: turime 
ten kūjį ir piautuva. LB virsi-

vedamas Jr atsukęs nugarą jas 
pusėn pūtė cigaro dūmus į erd-' 
vios raštinės palubę, užtemdyda 
mas saulės spindulius..

t j Marcelė ir be jo žinojo save 
j darbą, net geriau už jį ir visuo- 
1 met j: buvo apsikrovusi darbu.

Ji nekreipė nė dėmesio, ar jis 
čia buvo, ar ne. Juk per jos ran 
kas ėjo visi Vėžio biznio reika
lai. Jeigu ne ji, —Vėžiui gal ne 
taip gerai ir biznis būtų sekęsis 
Per daug metų bedirbdama, j 
žinoro kiekvieną biznio smulk 
meną ir net šeimoje. Kąųkurk 
tarnautojai ją vadindavo “bosk 
ne”. Rangovas Vėzys: įpilna 
pasitikėjo. Jeigu kada ir pasi 
gerdavo ar kur išvažiuodavo 
nedaug tesirūpindavo ^biznio re 
kalais. Jis žinojo, kad Marcele 
viską sutvarkys kaip reikia. Ji.' 
be jos pagalbos negalėjo nė pa
prastų sąskaitų suvesti,' nė' aps 
kaičiuoti statybos išlaidų be 
projektų paruošti.

“Tas nuobodus kerėpla ir vėl 
čia!” — pamanė Marcelė. ,

Vėžys šiandien buvo kažkodėl 
nepergeriausiai ■nusiteikęs.' Gal 
būt, dėl to, kad vakar? golfo klu 
be kortomis pralošė dušimtu; 
dolerių. Kas jam du šimtai, til 
menkniekis, bet jį e’rrino “ne
garbe’. Tačiau atsisukęs jj.Marr 
celę, meiliai nusišypsojo ir tarė:

— Good morning, my dear!
— Good morning,'—i saijii>a- 

kreipusiiisavoysmih'ktrtI, /bet jau

| i'į į į

Žmona — Vėžys veptelėjo.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
| UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
;• Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- 
žmti ir jas užsisakyti. .
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU.

. NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
DŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoji, 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 

NAUJIENOSr———- —

1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- į 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ____ dol.
Pavardė ir vardas
Xdresas ________

• Užsakaa Naujienas kaip dovaną savų 
yra naujas skaitytojas. Priede dol.
Pavardė ir vardas____ ___________________
Adresas _________________________ ________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

> Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____dol.
Pavardė ir vardas —_______________ ___________
Adresas --------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas
Adresas -----------

*_ _ ' Į. į , -

tų Kiiks tas ja mju<? Pelkės ir Tratėtu, 
kalnai, ten tik gyvatės knibžda, 
įsižeidęs aiškino Vėžys. Agen- Jo ;!gas cigaras viksėjo aukš

tyn, žemyn dantyse virpėdamas. 
Mar* relės pudros kvapas ir “lie
psnojančios” lūpos buvo stipres
nės už io cigarą. Padėjęs cigarą 
į šalį, Vėžys mikčiojo apimtas 
^Ltros... — O ką ji žinos? Ji 
visuomet namie sėdi prie vaikų. 
Negaliu niekur »Jos išvesti, tik
ra bėda... Visur vienas turiu ei 
ti ir bėgti. Žinai tu ją- Tokia 
nemokyta avelė. O tu, Marce- 
liuk, tai kas kita, tikra inteligen 
tė. Bet ką aš čia nuplepėjau? Tu 
kaip angelas, graži, .gera, moky
ta, tik nelabai draugiška.”

— Eik jau, eik! — Marcelė 
nusišypsojo. Jos rausvi skruos
tai gražiai derinosi prie tamsių 
jos plaukų. *

— Važiuokim šį vakarą mudu 
i kabaretą. Paūšime bent! — 
Vėžys pasiūlė savo propoziciją

— Dar įsimylėsi į kokią blon
dinę.

— Aš jau įsimylėjau į brune
tę, tokia, kaip tu...

— Ką?... — ir juodu nutilo.
— Štai tau, Marceliuk, pen

ki šimtai dolerių ir tylėk! Ge
rai? Supranti? Kas tie pinigai, 
Jeigu žmogus dirbf ir neturi jo
kio malonumo, žmona nežinos. 
Ji neprivalo žinoti apie mūsų 
biznį. Tąvo vaikinai, jeigu, juos 
turi, nieko’ apie ’ mūsų intymius 
santykius nežinos. -Visi :tavo‘vai 

Akinai yra plikiu kaip tilvykai. 
Kas iš tokių* vaikėzų, kad nėt į 
dorą teatrą negali nusivesti, nė 
už taksį -užsimokėti. O -jau apie 
vąkąrieųę perą nė kalbos^ r 
’ Marcelė tylėjo galvą nuleidu

sį. Pro dūris įštnuko Vėžio žmo 
na su savo advokatu. Vėžys, 
kaip' išgąsdintas kiškis, nustebęs 

i viena ranka vis tebelaikė apka- 
bihęš Marcelę. Marcelė, pama
čiusi dūrysė -Vėžienę,' spruko į

(Nukelta į penktą puslapį)

| tai garsiai nusijuokė.
— Lauk, jūs šunys! — rango- 

zas susimaišęs rėkė visa gerkle. 
— Aš čia bosas. Ar nežinote 
avo darbo. Ko sėdite? Marš 
aukan. Eikite pas žmones ir par 
lavinėkite sklypus. Aš čia savo 
eikalus turiu, netrukdykite. — 
Igentai griebė savo skrybėles 
r išlėkė laukan.

— Rašyk: Parsiduoda laimė!Į
<as nusipirks šį namą, bus am
žinai laimingas. Kaina tik 10,000

■ lolerių.
į — Negalima taip sakyti, —I 
! Marcelė užprotestavo. — Tams-! 
i a. namą vadini laime, \ kuomet j 

-tarnas nereiškia jokios laimės, i 
Laimė slypi kitokiose aplinky-

• bėse. Sakysime, namuose, šei- 
i ne*’e, o ne name. Jūsų žodžiai 
į ma tuščias plepalas.
; Marcelė matydama, kad jud- 
; riejų darbas nesiklijuoja, iš štai 
į Maus išsiėmusi pudrą, dulkina 
; savo veidą, kojas sukeitusi per 
! kelius. Rangovas tylėdamas žvil 
į gterėjo į jos pasikėlusią juodą 
i suknelę, pro kurią blauzda buvo
• brokai prasikišusi aukščiau ke
' io.-^Jarrf4pasirodė, kad Marcelė? 
: šiandien su juo flirtuoja ir erzi
na-

į — Nagi, ,tų. Maręąlįuk, vis mo- 
' kai manė juokingų dalykų. Bet 
aš *tau ? atleidžiu’ už kokią tavo 

: pažiūrą įf mano i biznį. —y :Vėžy si 
kaire ranka apkabino Marcelės

; liemenį ir paslinko ^arčiau.
—Pasėdėkime sau rhmiak Gal. 

| sugalvosime ką geresnio. — Vė^ 
Į žys dar labiau prisispaudė Mar-

Šventadienis (Angį, piešinys) raukšles pradėdantį. austi .veide- 
«*^**^** i lį, atsakė ji.- • i i .}, 

! Rangovas stennėdamas tšjaiįš 
..įi’t^Į J.i Ii Į J R i I teiP sutilpo plačioje kėdėje ša-

į »••• ; lia Marcelės. Valandėlę, jis kni-
t “Kalėdas. :o^s.?Mxro taip j nes sienų, ant išskleistų braiži- 5051 P°PieriU PluoRte’_ - -----------

jam padarė pasirašyti, be>ypa-. ^gię.prie savęsi. Ji; -šyptelėjus,'už

•9

■ TOKS!
U Į

šilįas, k§.i^-\bū^;?fi^r3^ikst^bą 
rudenį- ^Kiekvieną dien^ saįalė 
švijetė, -r-riięi lietaus, nei darga
no; orte o >> laukuosemefe nauja 
žolė augo? Hr kaij-kūri sodai pra
dėjo  ̂-ŽydėtŲ jMedėSžąi •. ifeujus 
pumpurus įkrovė ir lap’ėlitįš lei
do.1 Šį rytą saulė dar skaisčiau 
nušvietė Jurgio Vėžio naujai iš-., 
dažytą raštinės vidų, kuri buvo Į 
pastatyta kalnelyje ties sklypų 
lauku. Vėžio laukai buvo išskirs 
tyti sklypais pardavimui naujam 
miesteliui statyti netoli Čikagos. 
Saulės spindulių zigzagai brai
že savotiškus pianus ant rašti-

ninkai, naininmkai frontininkai 
.savo tyla lyg priris, kad gerai, 
jei Lietuvos herbo nebėra pa
vergtoje Lietuvoje. Klausimas, 
kad LB duos galutiną smūgi Š. 
Amerikoje ir kitose laisvose lie
tuvių kolonijose, sumindant Lie 
tavus herbą ir kitus patriotinius 
darbus?

Tėvynės sūnus Argentinoje

r.BrfOtf;
i J •--rafi-r' t

- OOVSHiHltfXIfi-r 
sqjiH goo anoA

niu, rašomųjų stalų, kurie buvo . v . .
padengti žaliu aksomu ir pris- tinS° dėmesio, be ryžto,; oe 
lėgti melsvu stiklu. Po stiklu i gilinimo, tarytum tik pareigą aV 
buvo prikaišiota vizitiniu korte- likdamas. “Kiek gauta, kiek is- 
lių. Ant sienos kabojo ’ didelis ' leista”. Vėžys per daųjg.nešim-; _ 
braižinys, raudonais kryžiukais ’ Pino> žinodamas, kad biznis eina | pnaukštelėjo jam! delnu per iki 
išmargintas, kuris rodė nekilno- gerai ir kad jo gyvenimui ūžte s T _
jamo turto apyvartos gyvumą, turto- Savo privačiu gyvenimu; I tav0 fmona pasakytų, jeigu pa-

tepė jam pudros ant nosies ga
lo. ‘ '7

— Tu nedaryk juokų iš ma
nęs, bet žiūrėk, ką darai! ji

Iausų nuplikusią kaktą. — Ką 
foKrn 7Tnnna •na.,

nors ir šaltu, mechanišku; įkųr.i\ 
Lėtai rinkos? tarnautojai. An-. nėra žmogaus sielos, apart dole- ■»' ■ i , u .

ksčiau atėjusieji agentai sėdėjo. rių> buv0 patenkintas ligi-aūsų; 
žiovaudami ir rūkydami. Jie laū peržiūrėjęs pluoštą popierių, ran j 
kė atvykstant šeimininko Vėžio. govas tarė: ( i’ 7fį !
Stenografė Marcelė rūpestingai , _ Puiku, viskas gerai! Dabar,
šluostė nuo savo rašomojo stalo Marceliuk, parašyk skelbimą, o 
dudkes, niūniuodama kažkokią 
iiųksmą melodiją. Devintai iš
mušus, prie raštinės durų tyliai 
privažiavo šešiolikos cilindrų 
Kadilakas, tarytum koks laivas, 
iš abiejų galų paauksuotomis, 
karūnėlėmis papuoštas. Iš maši
nos išlipo pečiuotas storakaklis 
vyras prigesusį cigarą čiulpda
mas. Pagal savo amžių buvo nes
koningos žalsvos spalvos eilute - lėm^^dėrn 
apšivilkęs. Jo žalias platus pal
tas, kartu ir šalto oro įnešė į ras 
tinę. Numetęs paltą ant kėdės, 
rangovas Vėžys metė piktą 
žvilgsnį į susirinkusius tarnau
tojus, norėdamas žinoti, ar visi 
laiku susirinko. Jie visi čia bu
vo ir visi vienu kartu pasakė: 
“Gero ryto, Mr. George!”. Jie 
laukė savo viršininko atsakymo. 
Bet šis nė žodžio nesakęs, tūp
čiojo šalia Marcelės, pilvu brau-

aš padiktuosiu.
Marcelė nenoromis paėmę J 

rankas blanknotą ir pieštuką. 
Jos jausmas atspėjo, ką šeimi
ninkas padiktuos. Ji be.-jo dik
tavimo skelbimus geriaii- para
šydavo.

— Rašyk: “Parsiduoda barge- 
nai”, — ot, šitaip parašyk dide- 

•Dabar: “Pirkite

nų savo draugams, savo žmo- Į 
noms. • Padarykite jiems siurpri 
z%« •

— Atsiprašau, ponas, šitaip 
negalima rašyti. Nesąmonė taip 
sakyti: Kaipgi pigumas gali pats 
save parduoti? Patys daiktai 
negali save parduoti...

— Psit! — Vėžys spiovė ciga
ro dūmus Marceliai tiesiai į 
akis. Ji susiraukė ir nukreipė 
veidą į šalį. — Tai kaip tu ma-

S
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JAY DRUGS VAISTINĖ
- ' ’ 'A* ’ į • . -

- 2759 W. 71st St, Chicago, III
- RŪPESTINGAI ISPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MA r SAi. 

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

C. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

H NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

kydamas stalus- Tik stęngrafė______________________ ._ , , —
Marcelė šyptelėjo sėdėdama že- nai garsinti, jeigu neminėsi bar 
moję kėdėje prie rašomosios ma- genų? 
šinėlės po Vėžio alkūne. Šis sto- | — Atsiprašau, ponas. Aš nesa

kau, kad jų nereikia minėti, tik 
nereikia šitaip kvailai sakyti. 
Visi juoksis iš tokio skelbimo, 
net jūsų bizniui gali pakenkti, 
— aiškino Marcelė.

r — Bet kas klausys, jeigu taip 
negarsinsi? — paklausė Vėžys.

į SUSIVIENT.JDIAS LIETUVIŲ AMERIKOJ?
y yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or-J eanizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. L nedalomo*. — ~

į SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos S Mano konkurentes garsinasi, r darbus dirba. kad jis parduodąs rojų. Kas ma
j sLA — įmokėjo daugiai kaip ASTUONIS MILUONUS doleriu— € tė. kad tas suskis mane^praįenk

apdraudų savo nariams.

/ SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis ŠIA neieiko pelno, na- 
/ nams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Ą Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
f Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

A — Apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment
A Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančias*

aukštojo mokslo ir ji] gyvenimo pradžiai.

t SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metama.

/ SLA — kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite*
i savo apylinkės SLA kuopą veikėjus. Jie Juma 
mirfai pagelbės i SLA isirašytL

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA— •
New York, N.Y. 10C01

307 W. 30th Sf.
Tai fill) 543.121ft

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain rehever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
sb muscles loosen-you can move more 
freely m minutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
TaNets Take only as directed.

No. 79

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. RaukČio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi; knyga kainuoja tik §3.

• DAINŲ šVENTeS LAUKUOSE, poetės^ rašytojos ir tau- 
Himų-šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
.šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už ?2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra. Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 23-1 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskd knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 Sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Į kas buvo pribrendęs, tai 
sudorojo. Buvęs Kabulo policijos vadas, šešių Maskvos 
policijos specialistų patariamas, tapo krašto prezidentu 
vyriausiu kariuomenės ir policijos vadu.

Kai pribrendo laikas patiems rusams perimti Afga
nistano vyriausybę, prezidentas H. Aminas buvo išvežtas 
40 mylių už Kabulo, jis izoliuotas nuo valstybės vyriau 
sybės, o netrukus ir sušaudytas, kaip nacionalistas, mu 
sulmonų draugas ir Amerikos agentas. Šie dalykai buw 
paskelbti vėliau, bet praeitų metų gruodžio 24 dieną, ka: 
Sovietų transporto lėktuvai užėmė didįjį Kabulo aero
dromą ir siunčiamąją radijo stotį, tai prezidento Amine 
niekur nesimatė, nebuvo kam įsakyti kariuomenės va 
dams pasipriešinti sostinę okupuojantiems rusams. Be 
prezidento įsakymo kariuomenės vadovybė tampa bejėgė. 
Ji negali įsakinėti, pati negavusi įsakymo.

Vietoj sušaudyto prez. Amino, rusai atsivežė į Kabulą 
Babraką Karmalą, buvusį “viceprezidentą”, tuojau pra
dėjusį valdyti kraštą ir įsakinėti kariams, kaip valdyti 

[ kraštą. Viską tvarkė rusai, bet pasakojo, kad tai yra le
galios Afganistano valdžios nauji patvarkymai. Rusams 
įsistiprinus Kabule, pradėta valyti kariuomenę. ValyrV 
pretekstas buvo milijoninią protestas pačiame Kabule. 
Į sostinę suvažiavo milijonas afganistaniečių, bet niekas 
nedrįso jų suvaldyti. Rusai įsakė Afganistano kariams 
įvesti tvarką Kabule ir suimti atvykusius protestuotojus, 
bet kariai pasijuto pakankamai stiprūs ir ryžosi rusų ne
paklausyti, atvykusių afganistaniečių neliesti ir jų ne
nuginkluoti. ..

Prezidentas Carteris, patyręs apie Sovietų aviacijos 
įsistiprinimą Kabule ir apie Afganistano karių, saugo
jusių siunčiamąją radijo stotį, areštą, “karštąja” tele
fono linija užklausė Brežnevą, kuriais sumetimais Sovie
tų vyriausybė siunčia karo jėgas į Afganistaną, tai Brež
nevas prezidentui melavo. Jis nesiuntęs rusų karo jėgų 
į Afganistaną, pagalbos paprašęs pats prezidentas Amin. 
Prezidentas Carteris aiškiai pamatė, kad Brežnevas jam 

į mela vo. Pasitaręs su saugumo tarybos , nariais, prez. Car
teris pareikalavo, kad Sovietų vadovybė atšauktų Sovietų 
karo jėgas iš Afganistano. Jei taip nedarys, Sovietų.val
džia negalės pirkti Amerikoje užsakytų javų ir dalių nau- 
jausioms elektroninėms mašinoms. Prezidentas nustatė 
laiką karo jėgoms atšaukti. Jeigu nustatytu laiku nebus 
sustabdyti karo • veiksmai Afganistane, tai prezidentas 

[ imsis kitų priemonių. Daugelis prezidento Carterio ne
suprato. Jiems atrodė, kad prezidentai protestuoja dėl 
menkniekio, bėf-'greitai įsitikino, kad taip nėra.

Prezidentas Carteris, pasitaręs su sąjungininkais, 
nutarė boikotuoti Maskvoje rengiamą olimpiadą. Maskva 
paskubomis statė žaidynėms reikalingus, laukus, gyvena
mas vietas, plaukiojimo baseinus ir didelei miniai reika
lingas pastoges bei kitus patogumus. Prezidentas patarė 
Amerikos sportininkams nesiųsti savo žmonių į žaidynes. 
Amerikiečiai negali dalyvauti žaidynėse su rusais, kurie 
šimtais žudo modernių ginklų neturinčius afganistanie- 
čius. Olimpiados rengiamos taikos dvasiai stiprinti. 
Olimpiados negali ruošti karą vedantieji valstybės vadai.

Susidaro įspūdis, kad prezidentui Čarteriui vis dėlto 
pavyks Maskvos olimpiadą išardyti. Didžios Amerikos 
sporto organizacijos į Maskvą nutarė nevažiuoti, kol So
vietų valdžia neatšauks karo jėgų iš Afganistano. Vokie
tijos vyriausybė pirmadienį taip pat nutarė nesiųsti spor
tininkų į Maskvos olimpiadą. Vokiečiai pritaria jprezi- 
dento Carterio pozicijai ir nesirengia siųsti sportininkų 
į Maskvą. Yra pagrindo manyti, kad kitos Vakarų vals
tybės savo sportininkų nebesius į Maskvą. Tarptautinis 

abejonių. Pirmiausia jis pertvarkė Kabulo policiją, o ve- olimpinis komitetas taip pat kelia klausimą, ar verta 
liau pertvarkė ir kariškių pastatytą vyriausybę. Kai lai- vykti. Olimpiadoje gali nedalyvauti mažos tautelės, bet
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Afganistanas — didžiausioji 
Kremliaus nelaimė

Afganistanas tapo pačia didžiausiąja Sovietų Sąjun- j 
nelaime. Kremliaus valdovai, įsistiprinę Petrogradegos

karo medžiagos dirbtuvių darbininkų pagalba, gavę caro 
• armijos karininkų pagalbą, nuvertė demokratinę Rusijos i 

santvarką ir pagrobė vyriausybę visoje Rusijoje. Iš Petro- 
■’ grado persimetė į Maskvą, iš Maskvos į Minską, o vėliau 

į Kievą, Odesą ir kitas caro laikytas sritis. Komunistams 
; pavyko pavergti laisvą Gruziją, išžudyti jų vadus, užimti 
; Sibirą ir pagrobti kitas caro valdytas sritis. Jiems pavyko 
j net pavergti išsilaisvinusią ■ Lietuvą, Latviją ir Estiją,
■ paimti .'.visą Gudiją, Ukrainą, Vengriją, Čekoslovakiją, 
; Bulgariją ir visą-!eiĮę kitų laisvų tautų ir pavergti daug
1 žmonių. Jie, pagrobę rytinę Vokietijos dalį, buvo tebe-Į 
1 bandą grobti Vakarų Europą, ..bet jiems kelią pastojo 
» Amerikos kariai Vakarų Vokietijoje bei Berlyne, ir Ame-
■ rikos aviacija, prie kurios rusai dar negali prilygti. Vietoj 
; Vakarų Europos, Kremlius ryžosi pavergti Afganistaną, 
' kuris nepajėgs Kremliuįjjasipriešinti ir bus labai lengvai

prijungti prie Sovietų imperijos pavergtų, tautų.
Paruošiamieji darbai Afganistanui pavergti pradėti 

prieš penkerius metus. Specialūs planuotojai, išstudijavę 
silpnąsias afganistaniečių būdo ypatybes, panaudojo 
silpną Afganistano karo vadovybę perversmui paruošti. 
Panaudojo kariuomenės štabo viršininką vyriausybei nu
versti, prezidentui ir vyriausybei sunaikinti, kaip šiomis 
dienomis štabo seržantas padarė Liberijoje. Nušovė ne 
tik prezidentą, bet suėmė visus ministerius ir ruošia jiems 
teismą. Afganistane ministerius ir jų šeimas sušaudė 
be teismo, kaip greičiausiai padarys ir Liberijoje. Kaip 
Afganistane, taip ir Liberijoje, perversmas buvo pada
lytas “savavaliavimui ir vagiliavimui sustabdyti”. ;

Afganistano štabo viršininkas, išžudęs visus kyši
ninkus, nežinojo, ką toliau daryti. Jis pakvietė kelis ru
sus specialistus naujai vyriausybei pertvarkyti. Policijos 
vadu Maskvos patarėjai pasiūlė buvusį partijos narį, ’ 
liaudies mokytoją Hafizullah Aminą. Pastarasis paruošė į 
gerai ginkluotą policijos būrį, kuris jo klausė be jokių
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VINCAS ŽEMAITIS

-Nepriklausomos Lietuvos 1918-19 
metai Vilkaviškio apskrityje
(A.a. vaistininko Judzo Tupčiausko 50 metų 

mirties sukaktį minint)
(Tęsinys)

Oras iškilmių dieną buvo šaltokas, bet šiaip 
gražūs, ramus, be vėjo. Žmonių privažiavo, buvo 
pilna kaip per atlaidus. Buvo sutarta, kad nevar
ginus perdaug .dalyvių, leisti kalbėti tik penkiems 
asmenims ir ne ilgiau penkių minučių. Eisenos 
dalyviams į turgavietę prie estrados susirinkus, 
man buvo pavesta atidalyti šią iškilmių .progra
mos dalį. T ’ - •

Pirmiausia pakviečiau aiškios tarsenos ir 
stipraus balso vyrą perskaityti Vasario 16 d. Lie
tuvos nepriklausihybės akto proklamaciją. Po to 
trumpai paaiškinau perskaityto akto reikšmę vi
sai Lietuvai. Palyginau Lietuvą tai pasakos kara
laitei, kurią nuožmus iš Rytų kaimynas rtisas bu
vo 120 metų užbūręs šaltu miegu ir paguldęs į 
;{eiežš *i-karstą. Dabar jau ketveri nietai; kai ki- 
t&s kaimyne iš Vakarų taikstėsi Ją nužudyti, bet 
Jiems nepavyko. Tie 20 lietuvių patfidtų Savo pa
rašais patvirtino, kad Lietuva yra gyva ir turi 
būti laisva, bet tai bus atsiekta visų mūsų pastan

jis ir prezidentą Nur Tarakj

gomis ir net kraujo auka. Vokiečiams atsitrau
kiant, tie patys žiauriųjų carų rusų įpėdiniai bol
ševikai jau spėjo toli įsibrauti Lietuvon, bet džiu
gu pranešti, kad mūsų narsių savanorių karių jie 
sulaikyti ties Alytum, Kėdainiais ir vejami atgal. 
Jiems reikalinga parama ne tik ginklais, bet ir 
apranga, maistu. Sveikindamas naujai įsteigto 
Suėmimo Komiteto vardu, reiškiau padėką vi
siems už mūsų kariuomenei atsiųstas duosnias 
aukas. Prašiau tai tęsti, ateityje už jas valdžia
sumokės nustatytą kainą.

• Bendrai, kad sukelti vilkaviškiuose didesnio
patriotizmo, pasiaukojimo ir pasididžiavimQ_s
mi, kad Jie visur žygiuoja pirmose eilėse, primi
niau, kad visiems gerai žinomas daktaras Basa
navičius yra vflkaViškietiš, kilęs iš Oškabalių k.
Bartininkų w Jis pirmas įžiebė Lietuvai Aušrą, 
1905 m. vadovavo sukviestam Lietuvos Seimui 
Vilniuje, čia pat girdėjome — jis pirmas pasirašė 
Vasario 16 d. aktą. Kitas — visai Lietuvai gerai 
žinomas vilkaviškietis iš Paežerių k. ir valse, yra 
daktaras Vincas Kudirka. Jis savo Varpo gau 
dėsiu žadino ir kėlė lietuvių tautą iš tautinio snau 
dūlio ir šiemet sueina dvidešimt metų, kai jis jau 
name amžiuje savo gyvastį paaukojo už Lietuvos 
laisvę, štai mėnuo atgal mes, keturi Vilkaviškio 
apskrities delegatai, atsiradome Kaune, Lietuvo® 
konferencijoje, tarp kitų apskričių apie 80 dele- 
gatų^ ir iš mūsų net trys patekome į tos Konfe-

Nepriklausomos Lietuvos karo laivas “Antanas Smetona’

P. ARMONAS

RYŠIŲ SU PAVERGTOMIS TAU
TOMIS PALAIKYMAS

• sės mindžioti nepriklausomas

Draugišku Ryšių Palaikymo spauda būtu painformuota jo 
Centrinės Rytų Europos Tautų daromomis pastangomis ir pa- 

~ ištektais laimėjimais. Rozboril
pranešimu, 'o vadovaujama or
ganizacija tik ką gavo žinią iš 
Zbigniew Brzezinski, iš Baltųjų 

; Rūmų. Washington, D. C. kuris' 
; konstatuoja: “Aš pritariu jūsų 
giliam pasirįžimui dėl Centrinės 
Rytu Europos tautų likimo, ly
giai taip, kaip Prezidentas Car
ter”. ' y

Brzezinski tęsia toliau, kad 
vienas iš pagrindinių siekių 
Amerikos politikoje yra; buvo 
ir bus gelbėti Rytų Europą ir 
puoselėti Sąlygas, kurios paleng 
vintu tu kraštu tautoms laisvai, 
reikštis be pašalinės intervenci
jos. Brzezinski konstatuoja, kad 
administracija yra pilnai pasirį- 
žusi ir yra padariusi ne vieną 

‘ svarbų pažangos žingsnį, tu sie
kių realizavimui, įskaitant ir 
transliacijų galimybę - Radio 
Free Europe ir Radio Liberty 
transliacijų laisvę tuo tiksiu pa
rūpindama atatinkamų fondų 
vienuolikai naujų perdavimo 
stočių. Rozboril teigė, kad ir 
tie du lietuviu atstovai dalyva
vę susirinkime, turėtų sveikin
ti šią malonią žinią.

Draugiškų C. R. Europos tau
tų Susivienijimas buvo supažin
dintas su Prezidento asistentu 
Stuart E. Eizenstat, Baltųjų Rū
mų personalo nariu, kuris sa
ko, kad Prezidentas Carter trak 
tubja Sovietų Unijos invaziją 
Afganistane, kaip rimtą tarp
tautinės teisės pažeidimą ir la
bai rimtą grasinimą pasaulinei 
taikai. Eisenstat sako, kad todėl 
mes privalome visiems išaiškin
ti, kad Sovietų Unija neturi tei-

Susivienijimas (The Alliance 
of Friendship of Central East Eu 
’opean Nations) Čikagoje, su
šaukė specialų susirinkimą, įvy
kusį Copernicus Center, tkslu; 
oficialiai pareikšti savo jėgų ir 
pastangų prijungimą kovoje; 
prieš Sovietų propagandinę fil
mų seriją UNKNOWN WAR 
(Nežinomas Karas).

šioje filmoje , rodoma, kaip. 
Raudonoji Armija žengia pir
myn į Rytų Europą.’ Raudono
sios Armijos okupacija vaizduo
dama, kaip IŠLAISVINTOJA; 
Rytų Europos tautų! Taip pati 
yra scenų rodančių “išlaisvini
mą’’ Baltijos kraštų!

Draugiškų Ryšių- Susivieniji
mo, kurio centras yra Čikagoje, 
nariais yra šios tautybės: len- ■ 
kai, slovakai, serbai ir rumunai; 
Dr. Leopold S. Rozboril, tauty
bių presidents, sako,, kad visos 
oavergtos tautos privalo susivie
nyti suorganizavimui bendro 
"všio kovoje su Sovietų kolonia 
liniais imperialistais. Rozboril, 
atstovaująs čekų tautybę, sako, 
kad jis asmeniškai savo kores
pondencija praves protestą če
kų tautybės grupėse.

Viceprezidentas Dr. Jan. Mo- 
relewski, lenkų tautybės atsto
vas, sako, kad mes turime už-- 
miršti praeityje esančius terito
rinius ginčus ir susijunyti visi 
kovoje prieš dabartnį okupan
tą; — visų mūsų tautybių prie
šą — pavergtose mūsų tėvynė
se. Sąryšyje su tuo, prezidentas 
Rozboril, pokalbyje su susirin-. 
kime dalyvavusiais lietuvių ats 
tovais, pareiškė, kad ir lietuvių

tautas ir tuo pat laiku, lyg kad 
niekas nėra pažeista, su likusiu 
pasauliu palaikyti normalius 
prekybos ar sporto varžybų san
tykius.

Eisenstat pastebi, kad ‘ Jung
tinių Tautų Sąjungą, balsų dau
guma 104 prieš 18, pasmerkė So 
vietų invaziją ir reikalavo sku
baus pasitraukimo visų Sovietų 
kariuomenės dalinių. ; - •

Dr. Jan. Morelewski baigė ši
tą penkių tautinių grupių 'susi
rinkimą, pareikšdamas reikala
vimą, kad visos Rytų Europos 
tautų grupės reikštų protestą 

.dėl- fįlmos NEŽINOMAS KA
RAS, (UNKNOWN WAR) ir 
prieš Sovietų “IŠLAISVINI
MĄ” Rytų Europos tautų. Tuo 
tikslu reikia rašyti protesto laiš
kus adresu:

National Education Associa
tion 1201 16th St. N. W. 
Washington, D. C. 200 26;
Laiškuose kreiptis į N.’JĘJ^Ą. 

orezidentą WILLARD MCGUI
RE. ; •- i-

' Pagal susipratusią lietuvę, ku 
ri aktyviai reiškiasi visuomeni
nėje veikloje-ir spaudoje-, žino
mą operos solįstę Dalią M. Ku- 
čėnienę, N. E. A^ (National Edu
cation Association) jau yra.spau 
džiama kitų Amerikos Mokyto
jų Unijų, nes minėta Sovietų 
filmų serija UNKNIWN WAR 
buvo rodoma Amerikoje jau ne 
viename didesniame mieste, skai 
tant nuo Boston MA. ligi Los 
Angeles, Calif. • .

Tikslu visuomeninei informa- 
cifai, yra renkamos ir dokumen 
tuojamos naujausios žinios apie 
augantį protestą prieš Sovietų 
propagandą.

olimpiada negali apsieiti be didelių tautų.
Prezidentas Carteris, pareikalavęs išprašyti rusus iš 

Afganistano, pareiškė griežtą protestą prieš Sovietų eks
pansiją. Kartu su juo eina visas laisvasis pasaulis ir labai 
didelis skaičius pavergtųjų tautų.

CONGRESS OF THE 
UNITED STATES 

House of Representatives 
Washington, D.C. 20515

April 7, 1980
Mr. A. J. Van Reenan 
Social Studies Dept. East 
Evanston Township High School 
1600 Dodge Avenue 
Evanston, Illinois-6C204

(Nukelta į šeštą puslapį

rencijos prezidiumą. Todėl mes vilkaviškiečiai Po to miesto salėje įvyko minėjimui pritaikintas 
turime likti pavyzdžiu visur kol nepiTkdsinr-t vaidiiumas su dainomis ir šokiais.
laisvę mūsų brangios Lietuvos. Ir Lietuvos himno 
autorius yra tas pats daktaras Vincas Kudirka 
Paprašiau visus, himną orkestrui grojant, pri 
tarti.

Po to trumpai apeliuodamas į ūkininkus kai 
bėjo Apskr. valdybos pirm. J. Gavėnas, į miestie
čius — burmistrai: Vilčinskas ar Navickas ir žydi] 
bendruomenes atstovas į savo tautiečius.

Bet visus dalyvius labiausiai sujaudino pas
kutinis kalbėtojas — jaunas savanorių atstovas

jis pusiau
kariškoj unifrmoj, skarlžiu balsu pasakė, kad iš
mušė paskutinė valanda Lietuvos jaunimui pasi
ryžti lemtingam žygiui: karo garsas eina ne nuo 
rubežiaus, bet jau iš gilumos Lietuvos... Jis pats 
su keletu savo draugų, raitais dalyvavusių šiartie 
minėjime, dar šią savaitę savais arkliais išvyksta 
į Kauną, į ten organizuojamą kavalerijos pulką. 
Jis kvietė kitus jaunuolius prisijungti, ar vykti 
atskirai. Geriau žūsim, bet daugiau nevergausime 
nei prūsui^, nei rusui! Mūsų šventas šūkis; Te 
gyvuoja laisva Lietuva!

Matėsi, daugeliui dalyvių akys pasriuvo aša
romis, bet tai buvo ne veiksmo, bet džiaugsmo ir 
ryžto ašaros. Chorui pritariant, buvo sudainuota: 
“Apsergėk, Aukščiausias, tą mylimą šalį” ir “Ei
na garsas nuo rubežiaus, žirgas reiks balnoti...”

Gerai organizuota iškilmių programa praėjo 
su nepaprastų pasisekimu, šiandiėn tai prisimi
nęs, galiu atvirai pasakyti, kad laike sekančių 60 
metų daug teko Vasario 16-osios minėjimuose da
lyvauti, bet tokio bendro dalyvių entuziazmo, iš
kilios nuotaikos, džiaugsmo ir ryžto ašarų man 
neteko stebėti. Mieste esanti vokiečių administra
cija viešai nesirodė, jie stebėjo iškilmių eigą per 
langus iš savo būstinių. Matomai, tas viskas taip 
savotiškai Juos paveikė, kad rytojaus dieną_jia_ 
palikę milicijai dar šiek tiek ginklų, niekam nie
ko nepranešę, dingo, panašiai taip, kaip lygiai 
prieš ketverius metus (1915 m. vasario mėn.) čia 
nelaukiamai buvo atsiradę;

Jau minėjau, kad apsaugoti apskrities gyven
tojus nuo galimo bado dėl grūdų stokos, ApskrT- 
ties valdybos buvo išleistas griežtas potvarkis, 
kad maisto produktai be Suėmimb komiteto leidi 
mo negali būti išvežami iš Vilkaviškio apskrities 
ribų. Milicijos sugauti spekuliantai pristatyti Su
ėmimo komitetan bus be jokių apeliatijų, jos pir 
mininko nuožiūra administratyriu būdįjbąudžia- 
mi. Tokiu atsirado miegelio žydu rtar^et ir kele
tas jų net su milicijai įteiktai^ kyšiais buvo pri
statyti nubausti. ' '*

(Bus daugiau)

4 — Naujienos, Chicago, M, 111. Thurlby, Ap- I 17, 19S0
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ŠVENTO RASTO PftMOKYMAI IR
KIEKVIENĄ DIENA 6UTINI KRIKSCK" h.

TRYS SVARBŪS DALYKAI
Rašydamas pirmąjį laišką Korinteč’ams Ap. Pov 1 s a_ < 

‘Taigi dabar pasilieka tie trys dalykai: “Tikėjimas, Viltis ir Me .c 
tačiau didžiausias tarp jų yra meilė” (1 Kor. 13:13). Atkartot na 
pasakyta, kad visi trys minėtieji dalykai yra svarbūs 
Dims, bet svarbiausia ir labiausiai re kal nga yra nx :ė 
13:10: “Meilė nedaro nieko pikta artimui, todėl me i ė y 
tymo įvykdymas”. Taigį’galima sakyti, kad meilė yra
mas visiems Dievo reikalavimams. Pats Išganytojas sake: ‘ šilas 
yra mano įsakymas, kad tnylėtumėt vienas kitą, kaip as jus
Įėjau. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kas gi i c s. ve 
gyvybę už savo draugus” (Jono 15:12, 13). Rom. 12:3 ck;:i ome: 
“Meilė tebūnie be veidmainystės”. Tikra, heklastm -b. no. nti 
ryti gera kitiems. “Meilė nepavydi, nieške savo , es. LSV!. ne
ieško pasigiežti už pikta, ji nepasiduoda pik ..uii.u:. Mę.lė nesi
džiaugia neteisybe, bet su džiaugsmu pritaria t e. n ".

«v. RASTO
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island '• Y iosa:-.
'"•’•■■■■■■■•■■■■■LiniUBBCir .’cfy; s>s-

DR. K. G. BALUKAS
tMJiERUA

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

M49 Sc. Pulatki £d (Crewforc 
Medical Building) Tfl. LU 54441 
Priima ligonius pagal susitarim*, 

lei neatsiliepia skambinti

Atkeita š

kitą kambarį.
Tyla... .
— Matai, ponas acvct 

aš turėjau pagrindo iš
vyrą neištikimybe? — i

DR. PAUL V. DARGIS bet ramiu tonu pasakė VėžierA
iGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Werfehester Community Klinikos 
Medicinos dirokrorius 

tŽ3i S. Manheim Rd., Westchester, IL 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis 

kas antra Šeštadieni 8—3 vai 
Tol • 562-27V irbs 562-27fc*

rEL r BE 3-5W3

DR. A. B. GUEVECKA< 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

SPECIALYBt AKIU LIGOS .
3907 W««t 103rd Strwt

Valando* pagal auniarima

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKA) 
2611 W 71 St. T«l. 737-514$ 

Hiring akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses** 

Vai -*»udtarimą Tždarvts

tT

DR. LEONAS SEIBUTI
INKSTŲ. PŪSttS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST (3rd STREET

ketvirtd. ft—7 va±. vak 
Ofise t»W.i 776'**) 

Retidendloe.telefe M*-554S

( ir pridūrė, rodydama pirštu Į 
savo vyrą: — Tu toks!...

Advokatas priėjęs prie Vėžio, 
įtartinai pažiūrėjo į lūpų dažais 
išmargintą jo veidą ir pudruotą 
švarką, pasisakęs savo pavardę, 
įteikė jam žmonos skyrybų raš
tą. Vėžys atsisėdo nė žodžio re 
ištaręs.

Žmona su savo advokatu greit 
išvažiavo. Netrukus po jų, išėjo 
ir Marcelė.’ Ji tik tiek pasakė:

—Daugiau aš čia nesugrįšiu..- 
Rangovas Vėžys dar ilgai sė

dėjo galvą nuleidęs, negalėda
mas nieko apie nieką galvoti. 
Po valandėlės nuo netikėjo smū
gio, atgavo sąmonę. Dabar jis 
pamatė visas savo* klaidas. Tik 
neseniai Marcelės Pepsnor-ančios 
lūpos atvėso. Jis užuodė tik li
kusiu ant savo veido -dažu kva- Į* • ,

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

’-•ndra praktika, tpac MOTIRU II. 
Mu, 1455 WFP 

t< pk a-izu
OFISO VAL.: pirm., srtrad. tratiac 
Ir penkt. 2-4 ir 9-8 vaL vak. ftJtadlv 
įlaia 2-4 v«L popiet ir Wtv laiku 

nagai vnaitarhiM

I’ ŠILEIKIS. O. P
IRTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med bar 
I dažai Speelalt oa*aiba tnleau* 
* (Arch Supports) ir t t

fe') West tjrd Irt. 6M2?

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 3371f

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

Leidimai —• Pilna epdravd*
ŽEMA KAINA____

T»L WA 5-M)tt

kscc 
Eor

. įsi.

Kauno bazilika

GENEROLAS J. BULOTA

( tvirtovės 
ligoninės.

gydy- 
Petro 
etapo 
Karo

veterinarijos gy-

senyvo amžiaus 1913 m. paleis* 
‘as iš karo tarnybos. 1915 m. vėl 
įstojo į kariuomenę ir buvo pas
virtas vyr. veterinarijos 
toju prie imperatoriaus 
Didžiojo jūrų 
xterinarijos 

“amybą baigė 
ięadoje vyr.

vtoju.
Į Lietuvą grįžo 1919 m. ir nuo 

°pos 1 d. paskirtas veterinari- 
-><5 dalies viršininku. 1927 m- 
askirtas ypatingiems reika- 
”'s karininku prie krašto ap- 
'ugos ministerio. Lietuve’e vėl 
ktyviai įsijungė į tautinį dar- 
ą. Darbavosi šaulių eilėse, da- 
vvavo Klaipėdos vadavime, Lie 
■ivos atgimimo draugijoj, spor- 
e ir kitose organizacijose. Buvo 

išrinktas Savanorių sąjungos 
barbės nariu ir Lietuvos atgi
mimo draugijos garbės pirmi
ninku. Apdovanotas DLK Gedi
mino 2 laipsnio ordinu, kūrėjų 
.'•avanorių ir nepriklausomybės 
medaliais. Latviai apdovanojo jį’ 

ir nepriklausomybės
i medaliais. 1930 m. gegužės 24 
j d. Kaune jam buvo • suruoštas 
• iškilmingas jo 75 m. sukakties- ! 
minėjimas. ' ' i

Mirė '194'2 m., sulaukęs gar- ' 
i bingo amžiau.
1 • -. V. Vytenietis

Iš Eur. Lietuvis

aizsargų

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

K
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIK1
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA

605-07

4330-34

Ot DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO |STx»< ‘

SO. HERMITAGE A V ENI E
r el. 927-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

pą. Žmonos apgaudinėjimas 
virto gyvu vaizdu, ir jis pasiju
to atskirtas nuo šeimyniškos tik 
rosios meilės. Jam pagailo 
žmonos ir keturių vaikučių. Jo 
sąžinėje nušvito visos jo sukty
bės ir teismų procedūros, bet li
gi šiol laimingai baigusios by
los.' Nauja žmonos keliama sky-1 
rybų byla priminė jam žmonių' 
ašaras, kuriuos buvo nuskriau
dęs savo suktomis transakcijo
mis. Jo akyse stovėjo verkian
čių moterų ašaros ir tos lūpos, į 
kurios šaukė: “Tu! tu! sukčiau!j 

—VėžysTpasiėmęs skrybėlę. iš-JĮ 
ėjo'laukan. Dabir jis nė re žvil 
gterėjo į parėkusias nav'as re-’ 
zidencijas ir rl-lypu -sui-r. 
ausyse 4 s- c <.
džiai: “Ta tok
neseniai užmesti žoiz;r -<l 
sukčiau!’’

Vėžys nė nepastebį_,o. r.a; į

The home ' pictured above 
doesn’t appear much different 

(than any typical suburban 
.home. But H incorporates en
ergy-saving feature* in de
sign, materials, and 
nnces which can cut energy 
needs by up to 54 percent. It 
has twe heat-cfrculatinr 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air In 
through the lower vents, 
warm It and then re-direet 
the heated air back InU the

\pdrtutftt

ANTANAS VILIMAS 
r*l. 37S-1SS2 irba 37MW4

- — -------- Tly*

The more effective use ef 
energy-saving design, materi
als Rund appliances can well 
save up to one half the cost cf 
heating and cooling our homes. 
This claim Is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
■?€*• house was built to demon
strate the many practical wajw 
ef conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 < . projected to 
be amortized within 4 toli 
yean through reduced ek-

125 m. nuo jo gimimo, bos. o savarankiškai verstis to- 
•’’siremtinas jis ne tik kaip ii- k'u amatu buvo tuomet visai ne 

^^.etis karys/bet ir kaip mūsų pelninga. Po kurio- laiko gavo 
‘ ri^-mo veteranas. Būdamas, tarnybą Virbalio pasienio bri- 
'ar jaunas, Isrungė į tautinį madoje. Pradžioj priėmė jį tik 
'a~bą ta^s sunkiais laikais, kažj laisvai samdomu,, o vėliau jau 
^ūcu tėvynė buvo carinės Ru- 
'■■"O- okupuoja ir pasmerkta iš- 

Ja^ xeko dirbti su pir- 
'aušrininkais. Kai “Auš- 

a/’ užgeso, kartu su kitais įstei- 
-ė “V-a^na” r* “Ūkininką” ir rū- 
~’^nri u lei'rirniL Buvo nuola- 

komitetu ir su-.
vir~u dalyvis. Už lietuvis- 
eik-a l?uvo tardomas, kra- 
~ ir kilnojamas į tolimes

nes vietoves. Atgavus nepriklau 
^omybę. buvo Lietuvos kariuo
menės generolas ir Kauno uni- 

ensiteto profesorius. Daug ra- 
veterinarijos klausimais.

J. Buvote, gimė 1855 m. balan
džio 13 d. Klevinės k., .Tavaravo 
vk.. Marijampolės aps. Baigė 
Mr-rijeinpolė- gimnaziją ir Pet- 
—. r:];0 shirurgirėj akademijoj 
veterinarijos gydytojo mokslus. 
Grįžo į Lietuvą, kad tarp sa- 
siiLiu ^alėtų dirbti ir padėti tam 
— mažam veikėjų buteliu 

' rtą. Bet valdžia kaip 
re^c ėjo duoti tamy I

ir etatiniu gydytoju- Dėvėjo ru
sų karininko uniformą, bet ne
nustojo dirbęs- lietuviško darbo. 
Veriivybę skleidė tarp kaimie
čiu ir sulenkėjusių dvarų tamau 
Vm. Dažnai* važinėdavo į Tilžę 
?* iš ten slapta per sieną parsi- 
-ribendavo- draudžiamosios lie- 
riįviškos spaudds jr ją išplatin
davo. Jam buvo lengviau par
sivežti, kad jo kaip kario nekra
tydavo.

Bet neilgai jam teko dirbti 
tarp savųjų. Valdžia, pastebėju
si jo neištikimybę, perkėlė į Lom 
žą ir iš.ten tuoj į tolimą Besara
biją. Ten gyvendamas, pradėjo 
•'ūpintis, kad jį perkeltų arčiau 
r/etuvos. Pagaliau po trejų me
tu buvo perkeltas į Estiją ir pas
kintas į Revelio pasienio briga
dą. Įgfo karininko laipsnį su 
vyresniškumu nuo 1892 m. Dėl

KUR STOVI KANDIDATAI

Po paskutinių dienų’ pirminių 
rinkiminių davinių, atrodo, kad 
prez. Carteris jau turi tikrus 
valstijų jį remiančius -909 dele
gatus, o senatorius Edward M. 
Kennedy tik 460. Abu yra 
Demokratų partijo’s nariai. De
mokratų kandidatas prezidento 
vietai turi surinkti mažiausia 
1,666. delegatus. 7

Respublikonas Reagan, atro
do, lengvai nugalės tiek John B. 
\ndsrson ,tiek ir George Bush, 
is jau turi 457 delegatus. Res

publikonų nominacijai reikalin
ga mažiausia 998 delegatai. Rea- 

-gano-var-žovai-da 
po 100 delegatų.

• Trumpiausia upė pasaulyje 
yra laikoma “D” River, esanti 
Lincoln apylinkėje, Oregon vals
tijoje. Ji yra tik 440 pėdų ilgio, 
išteka iš Devil’s ežero, įteka į 
Ramųjį vandenyną.

• Daugelis japonų turi labai 
gerą uoslę. Oro taršos įstaiga 
Tokijo mieste samdo 6 oro uos- 
tytojus, • nenaudojanėius jokių 
instrumentų, nustatyti__ taršai
dirbtuvių rajonuose.

The Ace Of Club Sandwiches

leio.
M. šfletkfs

mlation within walls wdeefU 
ing as well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal run atti
tudes, energy-saving appln 
ances and fiieplaees.

The Leo Heatilator Fire
places re-circulate heated atr 
back into the room. This fea
ture alone reverses the osuAl 
heat loss characteristic of mod 
fireplaces, according to the 
signers of “Centenergy ’’M.*

The fireplace* were eupp&d 
t)V Home Crufts, Tne^ Floral 
Park. New York. Heatlatcf 
Fireplace, A Division of Veęu 
Industries, inc., located fn ML 
Flensant, Iowa, mauufacturee 
a complete line of bidH-hu — 
freestanding and wall- 
Mounted fireplace* , . .

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Chicago®

Lietuvių <

Laidotuvių

Direktorių i

Asociacijos !

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

— PHIIJIPS^KABANAŪSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-3401

(■ , .

?«t. .. looking for a good sandwich tip? Place your bid wi3l 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kralt 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Breed 
Spread,** on a triple deck of toast. It adds smooth fkvoc tn a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage md 
Jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them FUUa SUck-Ups, a surf bet 
for lunch or party time. ‘

Fiesta Stack-Up
cup Miracle Whip 

salad dressing 
white bread slices, 

toasted 
ham slices 
tomato slices t

For each Sandwich, spread

cup« .%hirdded ctbbaet 
lummer sausage slicta 
green pepper rings 
Kraft jalapeSo pepper 

singles pasteurized 
process cheese food 

For each Mandwich, spread one die* of toa^t with mlad 
dressing; top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup 
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage slices 
green pepper ring, cheese food sfice and third slice #f toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with nick/ 
6 sandwiches

18

8
12

14/2
12 
6 
6

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic ž-lOUa

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1x38-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilla, 11L 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

IAD1JO IRIMO S VALANDOJ 

''K*. ereerSRW* II WOP«

• <4*S Ml. A M i * -
Lietuvi y kalbai kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:U0 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Aldona DkJom

Teteki Mlml.et 4-3413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL 40629

let YArds 7-1911

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Qoctors find even 
severe itching can be treated • 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven

5 — Naujienos, Chicago, 8, 111. Tliur^d.



Korporacijai Romuvai 50 metų- -
Kcfvo mėn. 9 dieną akridemi- lijos. Australijos’ romuviečiai I 

kų korp. Romuva čikagiškiai gaū pasigiri!:, kasmet jie auga, 
r.ariai buvo susirinkę paminėti, Šįmet jau peršoko per * trisde-; 
korporacijos įsteigimo penkias- ’ šinrį. Ir jie labai iškilmingai mi- 
deš.nitmetį. Mat, korporacija! ni, pasikviesdami ir australic- 
buvo užregistruota universitete čius įtakingus svečius. Ypačiai 
1930 m. kovo 2 d eny. l šiais metais jie daug ir sunkaus
\’isicms susirinkus su spalvo- darbo įdėjo, šventei besiruošda

mi. Buvo pakviesti ir komiltonai 
iš Čikagos ir iškilų vietų, bet i:ė 
vienas negalėjo nuvykti.

Pasibaigus oficialiajai daliai, 
Šeimininkė p. Savickienė pakvie
tė, anot jos, užkąsti. Labai drau-

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Hemai, Žemi — P«rdevlm«i 
REAL ESTATE FOR SALI

mis, minėjimo c’žicia’ią dalį, 
korjioracijos vėliavos prieglobs
tyje, pradėjo filisteris Stasys 
Vanagūnas. Priminė senus lai
kus, kada labai iškilnčngai ta Į 
šventė buvo minima. Dabar ir j 
korporantų sumažėję, ir sąlygos Į

^lągkijįs.
Paminėtas iš buvusiųjų tarpo 

yriausias filisteris Jurgis Gri- 
alauskas. buvęs Lietuves vals- 
ybinės ledd ritulio rinktinės vie- 

iš geriausių žaidėjų. Jis įsto- 
į korporaciją tais pačiais 

metais: 1939.
Perskaitytas raštas iš Austra-

‘ės korporacijos sąjūdis nepri
klausomybės laikais, pasidalinta 
mintimis. Neseniai pradėjęs d mi
navimo meną kom. Leonardas

nas dainų. i

RYŠIŲ SU PAVERGTOMIS 
TAUTOMIS PALAIKYMAS

(Atkelta iš ketvirto puslapio)

Dear Mr. Van Reenan:
•į This is in response to your 
Recent letter concerning the 
ĮNEĄ’s, enjĮprąęmęiĮt of the |ele-r 
visdbn’%crfe’s -«ntiti'eci?yTne ‘Un-e1 
known War. I appreciate your 
fringing this matter to my at- 
įtent'ion. j,. .•tv A --.v ; - . •
; We have "written WUhani Me'-- 
’Guire, the NEA President, and 
jhave .expressed your objection 
?to the’ endorsement of what is 
Iperceived as a biased view of 
šthe Soviet Union. Upon receipt 
■of a reply from Mr. McGuire, we 
Nvill be in touch with you again.
t Very truly vours,

John Edward Porter
į Member of Congress

j Ar dar visi susirinksime atei
nančiais metais? J. Včn. .

I 

laišką: ‘"Nemalonu girdėti, ka$ 
mielas Naujienas finansiniai 
sunkusi spaudžia. Siunčią 
$20, kad ir toliau’ geros valios 
žmo’nės' galėtų per Naujiena^ 
skelbti tiesos žodį ir kelti vie
šumon visokių tiltų statytojų dlk- 
roių.ą I-įetųws;inepriklą’X- 
SdmĄ-Ėės ats t ^š-rrrii i’*‘ Dėlė u^'iiž 
laišką, nuolatinę paramą, o ypa
tingai už šią auką. Taip, pat dė,- 
kui 'Markė^)ai'kięčiuį> ųž^tokfia 

ipat aiakąi-^V^ h

kęs keletą’ i|
jienc'ms paremtL Po ^lKauk aj- 
jo: Si. Juodakis/ J.,;Girdžiūnąį 
ir mano kaimynas, kuris nenorį 
skelbti pavardės. Iš viso S3 Į. 
Linkiu Jums nugalėti sunkuni 
ir vėl ginti Lielu

f — Ponia Helen Misevich iš 
Marquette Parko atrašė tokį

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS n/ITEMS TERMINAMS 
IR ŽEM. JS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAŲSKAŠ, Prezidentas'-

2212 W. Cenriak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-774}

— Dėkui A. Urbaičiui iš East 
Chicago, Ind., už ankstyvą p?*e- 
numerates pratęsimą.ir už $J() 
auka. . r

J J ' i
—F,,Y. Rązgaili^, Sevctt Hillss 

Ohio, pratęsdainas jjręnumepa- 
tą, savo gerus linkėjimus atly
dėjo ^1(J auka. ĖJekĮii.d A r ii

— V. Ratas iš Cėlimfeša1, Cah, 
specialių lūisku /prįsiunĮėf $2() 
auką,kartu su gerais,linkėjimais 
išbristi iš finansinių sunkumu. 
Dėkui. '• ė-!* ; -

— SLA 134-oji Moterų kuopą 
savo nusirinkime nutarė parem
ti Naujienas $50 -auka, kurią 
įteikė administratorei ir: SLA iž
do globėjai KristinaiAustin. Dė
kui valdybai ir visoms tos kuo
pos ponioms ir panelėms. Taip 
pat dėkui tos kuopo's narei ir

' ‘ ’ ivos ir -pavergtų l nuolatinei Naujienų rėmėjai po-j
lietuvių reikalus”. Dėkui -už s|| Į niai Mary Leppai iš Gage Parko 
organizuotą paramą ir už vep j ųž įteiktą penkinę.
I-Irtrr*, rlo t-Vm a iri l*tm T; -v.. .. ....tinga bendradarbiavimą. f j ?

— Julius Pakaika iš Beverty 
Shores ,buvęs Chicagos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas, atskilai 
laišku atsiuntė $10 Naujienų pa
ramai.-Dėkui. ):

DRILL PRESS
SET - UP MAN

— FIRST SHIFT —
-Must have experience on automatic and hand drill press, 

and be capable of sharpening small diameter drills 
on drill sharpening machine.

CONTACT: LARRY WILLIAMS
1 763-2020

SAFETY SOCKET SCREW CORP.
6501 N. Avondale Chicago, IL 60631

* Equal Opportunity Employer
si

Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it 

All styles... all widths and 
lengths... all great value and all

in 14k gold Imvlta&j. 
40% off •

14k Gold Charms - 30% off
14k Gold Earings — 30% off

14k & 18k Religious Medals — 30% off

— Čikagos liaudininkri visuo
tinis“nar ių“susifink i m aš įvyks 
balandžio mėn. 20 dieną 12 vai. 
5230 So, Artesian Ave.________

— Cicero ALTos posėdis įvyks 
balandžio 23 d. 7 vai. vak. šv. 
Antano parapijos salėje.

. — JAV LB (R) Cicero Apy-
$ linkės valdyba rengia Jaunimo 
^įkultūrinę popietę š.m. balandžio 
&‘mėn. 20 d. 11:45 vai. ryto Šv. 
^'Antano parapijos salėje, 1500 S. 
Bt49th Ct., Cicero, III. Visi kvie- 
H‘čiami atsilankyti. Vaidyba 
|į — LB (R) Brighton Parko 
^ apylinkės visuotinis metinis su- 

—sirinkinias—šaukiamas š.m. ba-
|Llandžio 20 d. 2 vai. popiet šaulių 
B Namuose, 2417 W. 43rd St. Na- 

riai ir prijaučiantieji maloniai 
— kviečiami atsilankyti. Po susi- 

rinkimo >— draugiška-kavutė.
Apylinkės valdyba

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
1.1 to 5 no appointment necesr 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.

EAST CHICAGO, INDIANA
LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

LB East Chicagos apylinkės! 
visuotinis narių susirinkimas} 
įvyko 1980 m. kovo mėn. 23 d.,‘ 
Šv. Pranciškaus lietuvių parapi-į 
įos patalpose, Harbor, Ind, 
Susirinkimą pradėjo apylinkės 

pirmin. Raimondas Pečiulis, ku-į 
ris susirinkusiuosius paprašė at-j 
sistojimu pagerbti mirusius apy
linkės narius ir pakvitė iš ąnks-1 
to užprašytus Į prezidiumą-pir- 
mininkauti Antaną Vilutį, sek
retoriauti A, Domarkiene.

Praeito visuotinio narių susi
rinkimo protokolą perskaitė 
sekretoriaujanti A. Domarkienė,! 
kurį susirinkimas po trumpų, 
diskusijų priėmė be pataisų, i

Valdybos bendroji veikla pra-į 
nešimą padarė pirm. Raimon-; 
das Pečiulis, jis trumpai perž-;

Revizijos komisijos aktą pers
kaitė Jonas Pečiulis, kuris kons
tatavo, kad Valdybos bendroji 
veikla ir atskaitomybė vedama 
tvarkingai, kasos knygos Įrašai 
pateisinami sąskaitomis ‘ir '-pra
šė susirinkimo patiektas apys
kaitas tvirtinti su sąlygai, kad 
visuotinis narių susirinkimas 
persvarstytu apylinkės valdy-: 
bos posėdžio nutarimą dėl “Nau 
jienoms” paskirtos spaudai pa
remti , aukos. Kadangi buvo ii 
kitas pasiūlymas „valdybos po
sėdžio nutarimą yykdyti^tąi bu
vo balsuojama. Susrinkimaš dar 
guma balsų! pąsisakė auką “Nau
jienoms” sulaikyti, žinoma, šiuo 
reikalu jau prieš susirinkimą su. 
interesuoti rūpinosi ąuką sulai-j 
kyti. > '

Po užsitęsusių,kiekf Karštesnių | 
diskusijų žodis pnklausę LB Va

1

velgė-valdybos-atliktug^rbus:-; McuAp-ygardos_pirnai^Kkziu^ 
Laukaičiui, kuris trumpai susi
rinkusiems paaiškino, kad nerei

suruošė Baisiojo birželio minė
jimą, rėmė Pasaulio Jaunimo 
kongresą, mokyklas ir glaudžiai 
bendradarbiavo su kitomis vie
tos organizacijomis ir joms tal
kino. Piniginė atskaitomybė pra 
nešimą padarė Julius Valeika, 
kuris perskaitė ižd. Onos Juš
kienės .paruoštą apyskaitą.

STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
Americas Federation of Astro 
kfgers. (Pr.)

• SPECIALI 20^-NUOI-Al 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELB1 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintarimai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas ^beįt^ąSto ženkli 
kolekcijas. aukšta
kainas. PATRIA, 4201 So. Sac 
ramento. » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Fr.)

MARIJA NOREIKIENa

į

SIUNTINIAI I LIETUVA

2608 Weat 69th St, Chicago, HL 60623 « Tri WA 
Didelis pa ai rinkimas gero® rūfcet {vairių 

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

visiems'jungtis į kultūrinį dar
bą visiškai neatsižvelgiant Į’ ki
tų įsitikinimus, o ypatingai glau 
džiai bendradarbiauti ’kU - Vibįos 
organizacijomis ir įo,ms t galima" 
talkinti. • , ~

1 . 'i '. 1 : .
Sekantis darbotvarkės įjunk 

tas naujos valdybos ir-revižijoi 
komisijos rinkimai, kurie praėji 
labai sklandžiai, nes jaų tišankf 
to kandidatai pramatyti' į būsi
mą apylinkės valdybą tik berei- 
kėjo juos patvirtinti.^ T

Po valdybų sudaryiūo paga1 
darbotvarkę buvo tęsiami klau 
simai bei sumanymai, bet,j jai 
visiems išsisėmus pirmininkau 
jantis Antanas Vilūtis ‘sūsirin 

.kūną uždarė ir visus pakvieti 
prie vaišių, kurias paruošė p 
Pečiulienė ir A. Domarkienė, < 
gaivinančiais gėrimais, j rūpinęs 
Jonas Pečiulis- .• :ĮŪ ’* -’i

Naujajai apylinkės valdyba: 
linkėtina geros sėkmės darbuo 
se ir darnaus sugyvenimo |u v 
sais apylinkės lietuviais.

Narys

v Cosmos Parcels Express Corp. <
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICB

2501 W. 69th St, Chicago, DL 60623. — TeL WA 6-2717

Idyurnode 
stuffed ub?W
Get instant relief \\Wy 
With BENZEDREX

INHALER 
nasal deconęeslant

Zarasiškiu klubas
š.m. balandžio mėn. 13 dieni I 

Vyčių salėje įvyko klubo narii I 
susirinkimas. Klubo pirminin į 
kas Petras Blekys, atidaręs su 
sirinkimą, aptarė klubo veiki; 
1980 metams. Pagal tradicijas 
ir toliau remsime kultūrine- 
institucijas.

Rugpiūčio mėn. 17 dieną Vy 
čių salėje bei sodelyje turėsim 
gegužinę. Spalio mėn. 18 dienr 
šaulių namuose minėsime klub< 
45 metų gyvavimo sukaktį, šia 
me minėjime bus patiekta trum 
pa klubo veiklds apžvalga, pa 
gerbsime senuosius klubo nariu 
ir yra pramatoma meninė pro 
grama (Wisconsin lietuviai tur 
daug kuo pasirodyti!).;.

Atkreiptas dėmesys, kad šo 
kių šventė,- įvykstanti liepot 
mėn. 6 d. Chicagoje, reikalingi 
paramos — paskirta 100 dole 
rių. " ’ * Kortsp.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
- INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 . .

4 BUTŲ mūrinis Lemon te.

2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone.

RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greitį 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

...............- , Į , ✓

Notary Public
Insurance, Income Tax

295-1-W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTO/Al
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS..

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

neighborhood 
realty sjoup 

U.S.A1? i
We'll help you ma ke the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

inomoti ar apdrausti savo nnn- 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
xr~užeiti—į_mūsų—įstaigą; ~

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

>'irš 500-tai namų pasirinkimui.
būdrAitis realty co.
6600;S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
independently owned and operated

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. Staliaus darbai, ce

mento laiptai, poreiai, stogai.
ir visa kitai

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 778-8166 arba 776-8505

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas < 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus I

P. NEDAS, 4059 Archer Ava.
Chicago, lit 60622. Tel.YA 7-59W

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
ladėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą — teisėjo Alphonse 
vVELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šie: 
'or;

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gi minty 
iškvietimai,rtimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kiloki blankai.

MJ,-st /į

' St.,: Chica
na ^a»)jėttŠ.^dfegįįnistracijoje,'
(O. y^QM&^KMna $3.00.

•••

hjifl •

... iTSDIINIMŲ 
^SKIRSNELIAI

Graži,. lengvai skaitoma ir 
įddmf 250 puslapių knyga, su
krautą autoriaus troboje.

Čikągos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Juozo šmotelio
Knygos kaina — 5 doleriai.

ReittOVe hard callus 
WMwffliout 
craiflg, scraping!

HOMEOWNERS POLICY
K Zapolis, Agent 
32OS-^ W. 95th St 
Everg. Park, 111.

State Farm -.Fjf.e and Casualty Ccmpany--|

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą-

Icl. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, DI. 60629

HELP WANTED — MALE 
Darbinlnkv Reikia

From foot, hands, elbows. 
Doctor? find that hard, thick 
cg’I”S€$ often can be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective is available in _ ____
DERMA-SOFT™ Medical For- | , - <TOM .nunUteninti 
mula for Hard Callused SWrr. '-If*4 ‘

iV B. & S. MEAT CO.
3823 S. Halsted Ph. 927-7515

PORK BONING FOREMAN
* 5 years experience. Must speak En- 
’ glish. Spanish helpfuL Salary com- 

I mensurate with experience. 

i — QJc»fO| 8j ĮU. Thurtday, Abril 17; 1980




