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BRITU SMOGIKAI SUVALDĖ TERORISTUS
LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI 
KANKINAMI BEPROTNAMIUOSE

(Tęsinys)

Čia pateikiam sąrašą psichiat- 
•nius. Sugauta kryžių atvežusi 
kankinamų lietuvių, kad prisi
mintume tups mūsų tautoj kan
kinius savo susirinkimuose ir 
keltume jų kančią kitataučių 
spaudoje, radijuje.. \

6) .Grigas Romas, gimęs 1958 
nietais, Vilniaus universiteto 
studentas, už Lenino bareljefd 
įmetimą į Nerį suimtas 1977 m. 
sausio 23 d. ir uždarytas į N. 
Vilnios psicliiatrinės ligoninės 
6-ąjį skyrių. Uždarytas už pro
testo veiksmą, kur .nėra nė kris
lo psichinio sutrikimo.

7) Jaugelis Braunas, a. 40 m., 
g. JAV, inž., po karo su tėvais 
išvežtas į Sibirą, grįžęs du kartu 
buvo suimtas ir uždarytas psi
chiatrinėje ligoninėje už prašy
mą, kaip JAV pilietis, .emigruoti 
į JAV. 1978.XI.16 vėl išvežtas 
į psich; ligen. Kaune, Kuzmos -g. j

8) Jonaitis Egidijus, niokslei- 
vis, Vilniuj ųž tarybinių vėlįa-

--vų-nuplėsfmąnutf Vilniaus elekt-" 
. rografijos instituto 1977.XI už-’ 

darytas į’ psich. ligoninę.

9) Karaliūnas Voldemaras, už 
pogrindinės spaudos platinimą, 
darbininkų raginimą streikuAi 
ir atsisakymą sovietinės piliety
bės, 197?-!m. suimtas, išvežtas 
Į Černiacrovskio psich. .ligon. ir 
ten kalinamas -bei. ‘‘gjdomas” 
specialiame psichokorpuse. Psi
chiatrai pasiskundė jo gimi
nėms, kad jis nuolat meldžiasi 
ir > sakosi . atliekąs Dievo valią. 
Ten 1979 m. vasarą buvd blogai 
paveiktas dėl priverstinių injek
cijų. ;

10) Kirsnauskaitė Zita, d. Sta
nislovo, g; 1950 m.; gjw. Rygoje, 
Latvijoje, adventiste, buvo de
vynis mėnesius uždaryta psi
chiatrinėje ligoninėje. Antrą 
kartą suimta 1978.XII.1 ir vėl 
ten uždaryta. Ligoninės adresas: 
Latvian SSR, Riga, Aptiekas 
iela 1.

11) Klimašauskas Henrikas, 
g. 1929.VII Samtąriškių km., 
Musninkų vis., Ukmergės aps., 
inž.,. būdamas IV kl. gimn. mo
kinys buvo 1945.V.9 suimtas, 
gruodžio mėn. karinio NKVD 
tribunolo Ukmergėje nuteistas 
10 metų, bausmę atliko Komi 
ATSR, Ižmos raj. (miško kirti
mą), vėliau Intoje anglies ka
sykloje. 1954.VII.21 išleistas. Ir
kutske baigė inž. institutą 1961 
mtais,’ apgynė diplominį darbą. 
Grįžo į Lietuvą. Dirbo Kauno 
statybos treste Nr. 2 kaip gamy
bos skyr. virš. Apie pastebėtus

' sukčiavimus pranešė Kontrolei. 
Nukentėjusiųjų apskųstas sau
gumui. 1976.11.13 suimtas, 1976. 
IX.29 išv. į Černiachovskio spec, 
psichiatrinę ligoninę priversti
nam “gydymui?.'Ten vadovauja 
statybos darbams, o vakarais už
daromas ligoninėje. 1978.XII.14 
pervestas į 3-čią skyr. audėju. 
Adresas: ‘238100 Kaliningrads- 
kaya oblast, Gorod Chernia- 
khovsk, psichiceskaya bolnica, 
USSR. •

12) Kriščiūnas Pranas, gimęs 
1928 m., 1971/7p m. uždarytas 
į psich. ligoninę: Vilnius,

■ MTP-4 P/D 12/11, Lith. SSR.
13) Kvedaraitė Emilija (Vinco 

Mykolaičio-Putino žmona), Vil
nius. Sugauta- kryžių atvežusi 
pastatyti ant Putino kapo. Kry
žius atimtas, ji suimta, paskelb
ta nervų ligone ir uždaryta ligo
ninėje, nors niekad nervais ne
buvo pakrikusi.

14) Lažinskas Vytautas, su
imtas 1972.X.10. Internuotas N. 
Vilnios psiclu ligoninėje.

15) Majauskas Vladas, gimęs 
1947 m., už tautinės vėliavos

.iškėlimą; 1972 m. nuteistas 
uždarytas į psich. ligoninę.

(Bus daugiau)

SMOGIKAI SKUBIAI 
ATLIKO DARBĄ

LONDONAS, Anglija. — Rri- . 
tų smogikai labai greitai ir la
bai pavyzdingai atliko teroristų 
suvaldymo darbą. Teroristų nu
ginklavimas užtruko titkai pen
kias minutės. Smogikai veikė 
labai tvarkingai ir organizuotai. 
Jie bereikalingai nenušdvė nei 
vieno žmogaus. Jeigu teroristai 
būtų iškėlę rankas, kai pasigir-1 
do bomba prie ambasados durų,; 
tai nei vienas teroristas nebūtų 
nukentėjęs. Vidun įėję aviacijos, 
smogikai šovė į kiekvieną tero
ristą, turėjusį rankoje revolverį. 
Jie apgailestavo, 
pasiruošę pradėti 
viduje pasigirdo 
papliūpa ir buvo 
rasis įkaitas.

Nesužeistas nei
kas ar policininkas. Nesužeistas 
nei vienas įkaitas. Laiku sunkiai 
sužeistas teroristas, saugojęs at
skirame kambaryje uždarytus 
įkaitus. Jam buvo Įsakyta šau
dyti visus įkaitus, jeigu policija 
ar smogikai įsiverš Į vidų. Jis 
neturėjęs laiko prieiti prie įkai
tų kambario^. ■

Britų aviacijos smogikams- 
pavyko teroristus nuginkluoti 
penkių minučių laikotarpyje. 
Atlikę pareigą, jie labai greitai 
Išvyko į savo kareivines.

kad nebuvo 
puolimo, kai 
antroji šūvių * 
nušautas ant-

vienas smogi

ir

— Žvalgybos žiniomis, jeigu 
amerikiečiams būtų pavykę iš-Į 
laisvinti 50 įkaitų, tai iraniečiai! 
būtų jų vieton pagrobę apie 100 
Amerikos piliečių, iki šiol esan
čių Irane.

BANI SADR DĖKOJA 
BRITŲ PREMJEREI

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no prezidentas Bani Sadr, pir-

■ madienio naktį patyręs, kad bri
tų smogikai ir policija' nugink
lavo Irano ambasadoje įsistipri
nusius teroristus ir neleido jiems 
nužudyti -visų suimtų iraniečių, 
pareiškė:. " /

— Visuomet apsimoka kovoti 
prieš nuožmius teroristus. ŠĮ 
kartą kovą vedė britų smogikai 
ir jie išgelbėjo daugumą suimtų 
įkaitų. Dabar Iranas turės du
naujus kankinius, kuriuos su- tų vyriausybei, kad ji pasiuntė 
spėjo nužudyti teroristai... smogikus teroristams suvaldyti.

— Washingtono politikai turi 
žinių, kad prezidento Carterio 
patarėjas Zbigniew Brzezinskis 
vengs konfrontacijos su Valsty
bės sekretoriumi E. S. Muskie, 
nes prezidentas bet kokiu atveju 
palaikytų pastarąjį.

Prez. Bani Sadr dėkingas bri-

Viceprezidentas Walter Mondale vadovaus Ameri
kos politikų delegacijai į Jugoslavijos prezidento Tito 
laidotuves. Sovietų Sąjungos delegacijai vadovaus 

pats Leonidas Brežnevas. ,

-—KALENDORĖLIS

Gegužės 7: Domicėlė, Stanis
lovas, Danutė, Balsė, Butautas, 
Eigirdas.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 7:53.

Oras šiltas .vakarą atvės, ga
li lyti. . . . . - _

Britų vyriausybė, aviacija, policija ir krašto gyventojai 
labai patenkinti, kad jų aviacijos smogikai per penkias 

minutes nuginklavo Irano ambasadą pagrobusius 
teroristus arabus.

PREZ. CARTERIS ŽADA ĮSILEISTI 
AMERIKON TŪKSTANČIUS KUBIEČIU

KILUS RIAUŠĖMS, UŽDAROMA VIZŲ
IŠTAIGA KUBOS SOSTINĖJE

prie įstaigos laukiančius asme
nis. 15 laukiančių buvo sužeisti, 
iš jų 5 sunkiai, o 380 spėjo pasi
slėpti vizų įstaigoje. Castro val
džia reikalauja juos išduo’ti.

‘.Valstybės departamentas dėl šio 
incidento, nenorėdamas pakenk
ti tremtiniams, vizų įstaigą n 
tarė uždarvti.

WASHINGTON (AP). — Pir
madienį į Key West uostą at
plaukė 515 laisvės flotilės lai
veliai su virš 2,000 Kubos trem
tinių. Federaliniai pareigūnai 
jų tarpe rado 133 kriminalinius1 
nusikaltėlius, kuriuos Kubos val
džia įsodina kartu su tremtiniais 
į Laisvės flotilės laivelius Mariel 
uoste. Kalbant apie kriminali
nius nusikaltėlius, reikia elgtis 
atsargiai dėl specifinių sąlygų 
komunistiniuose kraštuose.

Prezidentas Carteris, kalbėda- 
j m as Moterų Balsuotojų Lygos 
narėms, pareiškė ,kad Amerika , 
įsileis dešimtis tūkstančių Ku
bos tremtinių, čia atvykstančių 
legaliai ar nelegaliai. Jis kriti
kavo Fidel Castro ir jo komu
nistinį režimą už grubų elgesį 
su tremtiniais ir už nesirūpini
mą jų saugumu. Netvarkingas 
tremtinių išleidimas kenkia jų 
tinkamam priėmimui.

Nors pereinamoji stovykla 
Eglin aviacijos bazėje buvo lai
koma pilnai įrengta, tačiau, at
siradus daugiau tremtinių, dir
bama 21 valandas paroje sta- 

< tani palapines. Manoma, kad ši 
I trečiadienį bent 15,000 tremti- 
’ nių gaus pastovų darbą ir galės 
i apleisti palapinių miestelį. Dalis 
j tremtinių yra patalpinti anga- 
• ruošė ir mokyklose.

Amerikos valdžia, norėdama 
| tvarkingiau pravesti tremtinių 
išvykimą iš Kubos, atidarė vizų 
išdavimo įstaigą Havanoje. Ta
čiau penktadienį Kubos saugu
mo milicijos sudarytas ir vado
vaujamas būrys fanatikų puolė

MERĖ J. BYRNE, PO VIENŲ 
MIESTO VALDYMO METŲ

Minint miesto valdybos rū
muose vienerių metų merės J. 
Byrne vadovavimo sukaktį, ma
jore pareiškė, kad pirmieji me
tai jai sudarė daug rūpesčio, ir 
juos pavadino šiurkšiais metais 
(“rougr year”).

Atrodo, kad visi sunkumai, 
anot jos. yra galimi nugalėti, 
todėl ji turinti gerų vilčių Chi- 
cagos miesto ateičiai.

_Respublikonų atstovai Kon 
grėsė turi įrodymų, kad Energi
jos departamento tarnautojai iš
eikvoja $500,000 asmeniškiems 
ilgų distancijų pasikalbėjimams 
telefonu. U.S. News & World Re
port žurnalo žiniomis, vienas 
tarnautojas laike dviejų valan
dų skambino 12 kartus "Dial a 
Dirty Joke” St. Louis mieste.

— Bažnytinė vyriausybė įspė
jo jėzuitų kunigą Robert F. Dri
nan, Atstovų Rūmų narį iš Mas
sachusetts, daugiau nepolitikuo
ti. Jėzuitų vyresnybės pareiški
mu, kunigas Drinan paklus baž- Į teroristas, 
nyčios valiai ir daugiau į Kon-įvežtas į artimiausią britų ligo- 
gresą nckandidatuds. Ininę.

PUOLIME ŽUVO TRYS ARABAI, 
KURIE NUŠOVĖ DU ĮKAITUS

BRITŲ VALDŽIA PAKVIETĖ AVIACIJOS
SMOGIKUS TERORISTAMS SUVALDYTI

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų vyriausybė, patyrusi, kad te
roristai arabai, pagrobę Irano' 
ambasadą Londone, nušovė vie
ną įkaitą ir jo lavoną išmetė iš 
ambasados kambarių, tuojau 
ėmėsi priemonių teroristams nu 
ginkluoti. Bėrai šarvuotas avia
cijos smogikų dalinys, garsiais 
sprogimais pralaužęs priešaki
nes ir užpakalines ambasados 
duris, įsiveržė i vidų ir liepė 
mesti ginklus viduje esantiems 
teroristams arabams. Jiems bu
vo pasakyta, kad, išgirdę įsaky
mą, ginklus mestų stagiai. Jie 
nesusiorientavo, nesuprato ai 
nenorėjo mesti ginklus, tada vi- ‘ 
dun įžengę smogikai du arabus 
teroristus nušovė vietoje, o tre
čiasis, sunkiai sužeistas, netru-

■ kus mirė.

Britų policija pradėjo ruošti? 
: puolimui, kai pirmadienio vaka 

■;a. ambasadoje pasigirdo kel' 
* šūviai, o po to teroristai prane 

šė Irano vyriausybei, kad jie ja: 
nušovė pirmąjį iranietį, laikome 
ambasadoje, ir reikalauja paleis 
ti visus 01 Arabistano (Chazes 
tano provincijos) gventoją, da 
bar laikoma Irano kalėjimuose 
Jeigu Irano vyrausybė ne prade- 
keisti iš kalėjimo suimtų arabų 
gyvenusių ir dirbusių Crazesta 
no provincijoje, bus nužudyt 
kiti Įkaitai. Tuo tarpu Bani Sad. 
vyriausybė pranešė, kad ji nesi 
rengia pradėti jokių derybų su 
Londone Irano ambasadą pagro 
busiais Irano arabais. Pats pre 
ridentas pasiuntė suimtiesiem0 
iraniečiams laišką, patardama 
tapti Irano kankiniais.

Ambasados viduje buvusioj' 
teroristai norėjo išmesti laukar 
nušauto įkaito lavoną, bet jierm 
kliudė prie durų stovįs britų po
licininkas. Jie prašė policininką 
trauktis nuo durų, bet jis atsi
sakė. Jis pareiškė, kad tai esant? 
jo pareiga. Jis privalo niekam 
neleisti įeiti į ambasadą, bet ji? 
pats jokiu būdu į ambasados vi
dų neisiąs. Teroristai norėjo j j 
įtraukti j vidų, bet jis labai 

f z *
griežtai protestavo ir į vidų ne
norėjo eiti.

Netrukus ambasados viduje 
pasigirdo’ dar keli šūviai. Amba 
sadą saugojusieji policininką 
suprato, kad viduje nušauta 
dar vienas įkaitas. Tuo tarpi 
jau buvo pasiruošę aviacijom 
smogikai veržtis į vidų. Dsugu 
ma jų buvo susirinkę prie am 
basados užpakalinių durų. Pir
miausia jie paleido stiprią gra
natą prie ambasados durų. Jos 
buvo išmuštos iš savo vietos 
Tuo pačiu metu kita granata 
buvo išlaužtos ir priešakinės dū
lys. Smogikai tuojau pradėję 
veržtis į vidų. Teroristams atsi
sakius mesti ginklus, jie pir- 
mon eilėn buvo? nušauti. Du bu
vo vieloje nušauti, o trečiasis, 
sunkiai sužeistas, netrukus mi
rė. Buvo sužeistas ir ketvirtas

Jis tuojau buvo iš-

ROMA UŽDRAUDĖ JĖZUI
TAMS POLITIKUOTI

NEWTON, Mass. — Atstovų 
Rūmų narys Robert Drinan, 
Mass, demokratas, jau nuo 1970 
metų išrinktas Kongreso atsto
vu, gavo iš popiežiaus raštą, ku
ris liepia jam į politiką nesikišti 
r į Atstovų Rūmus naujam ter
minui nekandidatuoti. Įdomiau
sia, kad Massacrusetts demokna- 
L.as pranešė partijos vadovybei,' 
kad jis daugiau nebekandida- 
tuos į Atstovų Rūmus.

Pasirodo', kad Robert Drinan 
yra jėzuitas. Ir ne paprastas jė
zuitas, bet jis buvo veiklus jė
zuitų ordino narys. Paaiškėjo, 
kad jis ir gyveno Bostono jėzui
tų vienuolyne. Be to, jis dėstė 
■ėzuitų kolegijoje. Visa tai žino- 
o ir jo tiesioginis viršininkas, 
jėzuitų kun. R. O’Hagerty.

Laikraštininkai norėjo pasi
teirauti, kc'dėl Atstovų Rūmų 
larys turi pasitraukti iš politi
kos, bet nei kun. Robert Drinan, 
įei jo viršininkas kun. Robert 
Hlagerty nesutiko aiškintis 
įpie tai laikraštininkams.

VASAROS DARBAI
JAUNIMUI

WASHINGTON (UPI). - Dar
bo sekretorius Ray Marshall pa
skelbė, kad federalinė valdžia 
šia vasara suteiks darbo 1.7 mi
lijono jaunuolių nuo 14 iki 21 m. 
Tuos darbus gaus tik gaunančių 
pašalpą arba neturtingų šeimų 
vaikai. Neturtingais laikoma 
1 asmenų šeima su $7,200 iki 
'512,500 pajamomis per metus. 
Valstybei šie darbai kainuos 
apie bilijoną dolerių.

Vasaros darbų jaunuoliairjs 
jro’gramose dalyvauja taip pat 
miestų savivaldybės ir privačias 
inonės bei Įstaigos. —

— Prez. Carteris numatęs de
batus per televizija su buv. Kali
fornijos gubernatoriumi Reagan 
ar kitu respublikdnų kandidatu 

Baltuosius Rūmus.

Chicagas merė Jane Byrne 
>rašo savivaldybę, kad būtu leis
tina miestui mokėti didesnį at- 
vginimą savo vyriausiams pata- 
•ėjams; kitaip, privačios bendro
vės visada prisivilioja gabes
nius pareigūnus.

Pradžioje buvo manyta, kad 
ambasadą pagrobė trys ar ketu
ri teroristai, bet dibar paaiškė
jo, kad iš tikrųjų buvo penki 
‘croristai. Taip pat buvo many
ta, kad buvo 19 įkaitų, bet pa
aiškėjo, kad buvtf 21. Du buvo 
teroristu nužudvti, o kiti 19 iš
genėti. Jie visi nugabenti j ligo
ninę, sveikatai tikrinti.

Prieš puolant teroristus polici
ja kepė visiems artimiems gy
ventojams išeiti iš namų. Bijojo, 
kad susišaudymo metu bereika
lingai nenukentėtų nekalti žmo
nės.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėste RIMAS NERD1AVIČIUS

PAVERGTIEJI JUOKAUJA

■su ja žaisti. Ja galima būtų pa
sitikėti, jsi-galėtum patekti į jos 
glėbį, bet ne j jos rankaa. •

• Kinijoje, Pekine, įvyko ste- Į 

buklas. Po 1949 metų pirmą ' 
kartą plėš.kai apųJ-ėSė Liaudies j 
banką ir išsinešė 8’00. Plėšikai > 
buvo pasidirbę meilinius šau-'j 
tuvus.

Italų kalba išeinąs Eltos biu
letenis š.m. pirmu numerio pa
baigoje įdėjo keletą anekdotų, 
pasakojamų okupuotoje Lietu
voje: -

• — Kada geriausias laikas 
bulviakasiui? — klausia mokinį 
jūAao mokyklos mokytojas.

kosi Pekine. Aptaręs komerci
nius reikalus, kalbasi su kinie
čiu atstovu.

Man rodos, aiškina ang
las, kad jūs Kinijoje turite 
pakelti nemažai sunkumų: die
ną "sunkiai dirbate ir nuvargina
te rankas; pavakariais turite 

’ marširuoti paradų eisenose ir 
nuvarginate kdjas; gi vėlai va
kare einate į politinio lavini- 
kare einate į politinio lavinimo
si kursus ir nuvarginate galvą...

— Taip, tai tiesa! Bet už tai 
j niūsų pilvas dieną ir naktį ilsisi, 
— šypsodamasis atsako kinietis.

• Lietuvoje sakoma, kad te
nai dabar galima lengvai atskir- 

> ti kas kokiai tautai priklauso. 
Į Tai matosi iš jo elgesio su mo
terimis. Pvz., anglas sveikina 

r . .»■••! moterį nusilenkdamas, prancū-Luftwaffe — tai yra aviacijos * . . . ’ Ki zas — bučiuoja jos ranką, ame- 
į rikietis tuoj kviečia į restoraną, 
o rusas 
jos

— Naktį, kai kolchozo sargai 
miega, — atsako paklaustasis. ‘ 
r • Brežnevas, lydimas savo’ iš
likimo vertėjo, atvyko į Berly
ną kaip tik švč. Marijos į Dan
gų Ėmimo šventėje. Vokietijos 
pareigūnai, sutikdami svečią 
priminė, kad Berlyno gyvento
jai švenčia “Mariens Himmels-j 
fahrtstag’’ — pažodžiui išvertus j 
— “Marijos į dangų kelionės! 
dieną”. Ištikimasis vertėjas ta
čiau Brežnevui paaiškino, kad 
berlyniečiai švenčia “Tag der

dieną..J
• — Ar turite kirvį? — klau- j 

šia kolūkietė Lietuvos kolūkio ? 
krautuvėje.

— Kam gi jo reikia? !
— DuoKai, kurią jūs parduo- j 

date, atsikirsti, — paaiškina kol-! 
ūkietė. Į

• Ballietis slaptai perbėgo 
Suomijon ir čia buvo sulaikytas 
suomių pasienio sargybos.

— Kodėl čia atbėgai? — klau
sia sargybiniai.

— KGB įsakė suimti visus ki
niečius !

— Bet juk tu nesi kinietis... i
— Tai žmau, bet tu pabandyk j 

tai įrodyti slaptajai sovietų po-! 
licijai...

• Kolūkietis Vilniaus restora
ne užsisako pietus. Išlaukęs ke
lias valandas, eina skųstis direk
toriui.

— Ar tai tas padavėjas su 
žilais plaukais ouvo? klausia 
direktorius.
- — Nežinau, kai pietus užsa
kiau, jis dar nebuvo žilas...

• Vilniaus universitete pro'fe- syti 
šorius klausia studentą: “Baro
metro spaudimas priklauso nuo badu marintas 
to, kad viršutinė oro masė spau- • terš”.
džai žemutinę. Pagal kokius 
principus tai vyksta?”

— Pagal naujausius komu
nistų partijos nustatytus princi
pus, — įtikinančiai atsako stu
dentas.

• — Mama, mano busimasis

bėga teirautis parti- 
instrukcijų...

• Bernardui Gladsky iškėlė 
bylą Ballimorės teisine jo sesu
tė Gloria už apšmeižimą raštu. 
Jos brolis pastatė ant tėvo kapo’ 
paminklą ir davė idėją jame įra- 

Stanley J. Gladskv, 1895- 
1977, nuskriaust; s, apiplėštas ir 

nvlimos duk-

• Politiniai ir religiniai žino- 
1 vai tvirtina, kad Irane keletas 
mulų gaus ajatpla pavadinimą, 
nes pastaruose' rinkimuose aukš
ti dvasininkai dalyvavo rinkimi- Į 
nėse suktybėse. •* *

• New Yorkomiieste ctairado
jaunų plėšikų. Pagauti 10, 12 ir 
13 n.etų jaunikliai. Policija 
ėmė iš jų didelio kalibro šau 
tuvus.

U

• Iš Kulnis Castro “rojaus” 
pabėgo 10,000 kubiečių, ieško
dami prieglaudos "kitur. Jeigu 
Maskva leistų iš savo “rojaus” 
bėgti, tai visi išbėgtų kur nors 
ieškoti laisvės.

• šį kartą Magaryčias užbai- 
kim posto Kleopo Jurgelionio 
eilėraščiu “Mėnesienoj”:

Jau mėnulis užtekėjo, 
Ei, aukštai kur jis danguj 1 
Gražią naktį užkerėjo, 
Prasišiepęs ten viršuj!...

" .k
Koks švelnumas pilkumėlio, 
Kai jis gula ant lankų! 
Kažkas šnabžda tarp šešėlių, 
Tari> krūmelių mėlynų!__

Ir į dūšią, apramintą 
Naktužėlės gludumą, 
Dvelkia meilė atgaivinta, 
Džiaugsmu nešina!...

V
Don Pilotas

PROBLEMA

netiki net, kad yra pragaras, — 
skundžiasi sužadėtinė savo mo
tinai.

— Nesirūpink, brangioji! Kai 
ves, pakeis nuomonę.

• Lietuvoje yra pcipuliarus 
anekdotas, atsiradęs S'.a’ino lai
kais, Iret dabar laikom is Kini
jai. Anglų prekybininkas

• Modernūs idealistai nori po-j 
lilikus sulaikyti nuo politikavi
mo, bet patys mielai politikuoja.

• Jei Adomas ir I?va grįžtų 
žemėn, tai joje nieko neatpa
žintų, išskyrus anekdotus, pasa
kojamus apie juos.

• Senbernio patarimas: mote- 
lan- ris vra kaip ginki

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
i

(Skirsnelis iš Juozo Švaisto knygos PETRAS 
ŠIRVOKAS, 228 psl, kaina $2.75, gaunama Naujienose)

(Tęsinys)

— Vilkeli mielas, gerasai bičiuli, — ėmė prašyti 
Petras ir beveik verkdamas maldauti: — tiek padėjai, 
padėk ir toliau. Gal jau paskutinis kartas, po to baigsis 
mūsų vargai ir nelaimės. Argi aš čia iš savo iš savo ge
ros valios būsiu įsiklampinęs? Kažkokia užmačia, ma
tyti, apsėdo, arba, matyt, pasėdo 'arba tikriausiai šitie 
nelabieji keršydami juo tolyn, juo daugiau murkdo. Na 
tik pamanyk tu: man tokiam senam, garbingam karei
viui ii— vogti? Per visą, savo gyvenimą nė mažiausio 
svetimo daiktelio nesu palietęs nesiklausęs. Padėti 
kam, vargą palengvinti, arba džiaugsmu pasidalyti •— 
visai kas kita. Ir dabar: ieškoti, surasti — tai ne vogti!

Valandėlę nutilo, susimąstė Petras. Patylėjęs link
smas prašneko:

— Žiūrėk, vilkeli mielas: jeigu mums čia kokia Tai-

— Maiki, aną dieną skaičiau 
žurnale dviejų piliečių pasikal
bėjimą apie svorius ir saikus. 
Toji šnekta buvo įdomi ir juo
kinga. Ar nori ,kad aš tau per
pasakočiau?

— Prašau, Tėve.
— Taigi, du piliečiai šitaip 

šnekėjo: Vienas klausia kiek 
naf tos (mineralinio 

aliejaus) eina į toną? Kitas at
sako klausimu: Į kurią toną? 
Į gross toną ar į net t Oną? Pir
masis vėl sako: Prisipažįstu —. 
žinau tik toną, kuri sveria 2,000 
svarų. Antrasiš vėl sako: Tamis- 
telė žinok, kad tona tonai nely-.

j statinių
— Ar dar tu to užuojautos 

laiško neparašei? — klausė vy
ras žmoną, žmona atsakė:

— Aš parašiau tik pradžią, o 
toliau negaliu sugalvoti, ką tu
rėčiau rašyti.

— Kodėl?
— Atvirai kalbant, aš nežino- gUe Sakiau, kad yra gross tona 

ėiau kaip rašyti užuojautą net į įr net tona. Bet tų dviejų skir- 
geriausiai draugei, jei mirusis j tingų tonų dar. esama: trumpa 
jai paliktų milijoną dolerių. .. | tona; ilga lona, metriška ir Uoy.

* *

Optimistas^ o c

— Kaip tu drįsti; būdamas že
mo rango' valdinfnkti, prašyti 
mano dukters rankos, ■
josi banko direktorius. mo pradėkim nuo galonų—kiek.

Jaunas tarnautojas jam at- galonų telpa į statinę? Antrasis 
neatsako, bet klausia: Į kurią 
statinę? Statinių esama visokio, 
dydžio, visokių įtalpų. Dėl pato
gumo imta statinė, kurioje lai-, 
koma nafta. Nevalytos (nerafi
nuotos) naftos statinėje esą tei

mė pasitaikytų ir surasti pavyktų, koks aš turtingas 
tapčiau!? Tave, kaip mieliausią savo draugą, gražiau
siam rūmų kambary laikyčiau ir karšinčiau. Nebereikė
tų tau nei per žiemos speigus stipti, nei badmiriu slan- ’ 
kioti. 0 kur dar visi pavojai ir baimė netekti savo 
gyvybės?

— Gaila man tavęs, žmogau, nes graudžią širdį 
turi, užtat ir nukenti dažnai. Bet sakiau, kad negaliu, 
tai negaliu. Kiek galėjau — neatsisakiau. Gražiausi 
tavo rūmai ir skaniausias maistas neatstos man laisvo 
miško ir pasigautos žvėrienos arba naminio peniukšlio, 
kada aš geriu šiltą tetvinksinčios dar širdies kraują. 
Nusibos ir tau visa prabanga ir puošiausi rūmai, nes 
net tokiu esi gimęs. Viena, ką aš galėčiau dar tau padėti, 
tai patarti: prašyk kunigaikštį, kad padirbdintų stip
rų, gerai įrengtą laivą. Dabar teks tau plaukti jūra.

Su tais žodžiais dingo vilkas kaip nebuvęs. VilpŠte- 
lėjo uodega ir nuėjo, nušuoliavo per mišką.

Petro pageidavimu ir nurodymais pradėjo statyti 
riają laivą. Kunigaikščio dvaras buvo pačiairupajūryje. 
Petras, neturėdamas kas veikti, dažnai liūėidavo pasi
žiūrėti, kaip vykdomi darbai. Pasikalbėjęs su meistrais, 
ima ir nužingsniuoja pakrante. Atsisės ar Unt akmens, 

' ar ant išplauto stuobrio ir sėdi sustingęs. Žvilgsnis toli,

Visos tonos tik vardu panašios, 
į viena kitą, bet skiriasi viena 
nuo kilos.

. ■*

— Aaa... — atsiduso pirma- 
stebė- sjs pilietis ir kldušia: Dėl aišku-

sakė:
— Aš tikiu, kad ponas direl 

torius po vedybų mane paskirs 
skyriaus vedėju. ..

karsto — suvertė į griovį ir už
kasė. Dieve, saugok mus nuo 
tokio likimo!

— Ale juk tai įvyko Afrikoje, 
tarp juodųjų, — pastebėjau aš.
— Ten katės labiau vertinamos, 
negu žmogus.

— Kartais ir baltųjų širdys 
Į būna sugedusios, — pasakė že
maitis. — Grįžkim prie infliaci
jos — ją reikia suvaldyti.

— Reikia tai reikia, ponuli, 
bet kaip? Kad gudrus esi, pa
tark, kaip tą bestiją suvaldyti?

— Tai kongresmanų ir sena
torių darbas — jie už sumany
mus algas ima... O kas, jei ne 
jie, priveisė devynias galybes Į 
biurokratėlių, kurie pasišokėda-j toli nuslysta stikliniu vandens paviršiumi, 
tni čiulpia dolerio galvbę ir jau | , . . .
iščiulpė daugiau kaip"75%. Se-J Stebėtis jūra jam netenka. Nebe pirmą kartą, mato 
natoriai privalo rūpintis dolerio' ir pergyvena. Daug jūrų ir daug kartų yra matęs per- 
stiprybe. Jie nugyvendino dolerį,' savo karo žygius. Dabar dažniausiai " tiktai seka paskui* 
jie privalo atsteigti. Į savo mintis, kai kyla jos ir kaupiasi galvoje, norėdamos;

— Tu, žemaitėli, kalbi kaip di-1 atspėti, ką žada šitoji jūra ir visa keista, nežinoma ke- 
delis žinovas. Sakyk, ką tu dary-; lionė. Daug apie ją galvoja ir nuolat susirūpinęs. Syar-
tum, jei tave išrinktume sena- blausia, kad visai vienišas. Dvariškiai pradėjo juoktis ir 
mnumi. ? net niekinti Petrą: “Suras, mat, šis prasčiokas, senpalai-

—Ar muni?
— Taip. Aš klausiu lamis- 

telės.

Arčiausias kelias
Ar negalite man pasakvti,- Pa galonas, bet kai išpilama, 

kaip patekti į artimiausia ligo- randama tik 30 ir pusė. Kur 
ninc? " dingo pusė galono? Nedingo, bet

’ prikibo prie sienelių ir nėra tiek
— O, m’e'u noru: pulk po au- ' 

į lomobilio ratais ir b?m?lant pri 
statys į artimiausią ligoninę.

NEVIENODOS PAŽU ROS

ina būti tokiu tinginiu 
linksma būna, kai dirbu.

Sūnus: Bot, level, juk pats 
kai, kad žmogus sutvertas 
linksmvbėms.

prašuTr

laiko, kad ją išvarvinti.^
]—Pirmasis—pilietis—nerimsta: 
į nori žinoti, kiek sveria naftos 
■ pilna stalinė svarais. Nė katras 

nežino.
Tuo momentu atėjo pažįsta-.

! Man net mas žemaitis ir mano skaitymą; 
; nutraukė. Taip ir tiko’ nenutar- 

<a- ta: kiek statinių naftos įeina r 
ne toną ?

— Tamistele, — užkalbino 
mane žemaitis, — ar kada su
stos smukęs doleris?

— Ponuli, aš to dalyko ne
žinau.

Reikėtų žinoti. Man rūpi pasi- 
laidojhnas... Tam reikalui bu
vau atidėjęs tūkstantį, dabar su- 

. žinojau, kad tūkstantis tikrais 
pinigais vertsa tik $100! Juk už
tokius pinigus nepasilaidosi.

Dievas padės.
— Dievas, ponuli, galingas lik 

danguje į žemiškus reikalus 
nesikiša, žinai, ponuli, dabar 
rinkiminiai metai. Rinkim -tik 
tokius valdininkus, kurie stos už 
infliacijos suvaldymą. .Tuk rei
kia tą bestiją suvaldyti, kitaip 
liksim be dolerių. Jau dabfir už
silkę reikia mokėti du doleriu; 
dešros gabalėlis -- pusantro do
lerio; alc pati didžiausioji bėda 
su pasilaidojimu atidėtos 
tūkstantinės nė karstui pb'kli 
neužteks. O kur liuobės iškasi
mas, kur kitos laidojimo išlai- 

į įlos? Dieve tu mano, teks laido- 
| tis be karsto! Gal taip ir bus.. . 
j Vaizėk uns Liberijos puskari- 

ninkąs. nušovęs-prezidentę ir'jo
miilistcriųs, palaidojo be

kis! Ne tokie galvočiai ieškojo ir nerado!”
f Tos patyčios nuskambėjo ligi kunigaikščio. Jis ne-

— A Hm Leisk amis i tepaisė jų. Pasirengimas kelionei skubiai buvo va
lyti...* Jau turiu! Aš&uždraus? romas ir toliau. Visa tai sudarė kunigaikščiui savotišką 
čiau spausdinti pinigus. Kada Pramogą, užsimiršimą. Kartais net viltis nušvisdavo 
pinigų'mažiau, jie brangesni. Aš ypačiai, kad Petras iš pat pradžių pasirodė galvojąs, daug 
pristatyčiau prie naudingo’ dar-' nusimanąs. Jojo pasiūlymas statydinti naują laivą kuni- 
bo visus biurokratus. Veizė-; gaikščiui patiko. Tuojau jis atsigavo pagalvodamas: “O 
ciau, kad doleris gautų užnugari, ■ ga| gja koks giliukas? Neretai ir prasti iš pažiūros ŽnfO-

— Gerai, žemaitėli, tu runyk, nės turi laimės ir didelius darbus nuveikia”.
aš už tave balsuosiu.

y

Vieni tik dvariškiai tapo Petrui svetimi ir nedrau- 
! giški. Tuo labiau dabar pasidarė jie nemieli, ;kai pradėjo 
į tyčiotis ir atvirai pavydėti. Jie vis nirto: kodėl šis pra
šalaitis nepakartas? Kodėl juo taip pasitikima? Vengda-

Varyk įnėnulį gulti

Katriutė sėdi su savo . _
muoju Pauliuku priebutyje: mas tų dvariškių, ir įprato Petras sėdėti pajūryje, arba 
abu paskendę meilės svajonėse, patraukdavo į miestelį. Sielvarto, vietnatvės slegiamas,

Staiga iš kambario pasigirdo pradėjo girkšnoti.
motinos balsas: • Kartą, koks nustebimas! Toj pačioj smuklėj mato
- Į mėnulį žiūriu, mamyte! ..t™S_,PaC™S,k“nemS bHV0 apmokėjęs
— Pasakyk mėnuliui, kad jis 

eitų gulti, o tu eik namo, nes jau 
dvvlikta valanda.

myli-

Kritiko patarimas
— Aš patarčiau, kad jūsų lira-' 

mos pagrindinis veikėjas trečia
me veiksme nenusinuodintų, bet 
nusišautų, — sakė kritikas jau
nam dramaturgui.

— Kodėl tu taip galvoji?
— Kad besibaigiant dramai, 

žiūrovių atsibustų...
T* * *

PRIEŠ IR PO
ž-i Ę-. - y-

— Miela mama, aš šiandien ■ 
vėl susibariau su savo sužiedoti- 
niu. Kuris dabar turime nusi-' 
leisti?

Molina ramiai atsakė:
— Prieš vestuves tu, o po ves

tuvių — jis.

nežinomo velionies skolas. Žiūri ir netiki. Prieina. Pasi
sveikina kaip geriausi bičiuliai, žodis po žodžio išsikal- 

jba. Visi trys mielai sutinka talkininkauti Petrui, šis la
bai nudžiunga, kad nebebus toks vienišas. Tie vyrai jam
pasirodo lyg savi ir artimi, čia pat sutaria, pasižada 4r 
magaryčiomis sutvirtina.

(Bus daugiau)

Viename garsinime rašoma, 
kad moterų drabužių mados ' 
keičiasi lyg jūrų antplūdis ir I 
atoslūgis. Dalrar mes galime pa- 
sakyti ,kad šių dienų merterys 
yra pasiruošusios potvyniui. ' 

y

H

rSl!B

Prisiminkimc gero gyvciUmo va’zdelį: kaminas ir pypkė 
rūksta — man ni<ko netrūksta. ' •

/ i M III vcday. May 7, 1980



DETROITO NAUJIENOS
DETROITO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ CENTRO METINIS 

ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ SUSIRINKLMAS
Susirinkimas įvyko balandžio 

mėn. 27 d. §y. Antano parapijos 
salėje. Susirinkimą pradėjo ir 
darbotvarkę perskaitė pirm. dr. 
Algis Barauskas, sekretoriavo _______ 7 __ _____ _________
4r. Saulius Šimoliūnas. Iš 20’De- Į; nas, inž. Alfas Šukys, dr. Stefa

kurios turi 39 atstovus, susirin
kime dalyvavo tik 27 atstovai.

Kasininkas ir 'finansų sekreto- 
riųą Antanas ;Vaitėnas raštu pa
tiekę kasos apyskaitą ir kai ku- 
rris vįętas paaiškino žodžiu. Ta 
proga jis pasiskundė, kad Vasa- 

16-oąios, iškilmingo minėjimo 
inetu' vieno nepraustaburnio bu
vo iškoliotas.

ItoviL,jos 'komisijos pranešimą 
padare Retras Bliūdžius, pazy- 
mėdąmas, kad kapitalo yra 
$4,529.30, kurie laikomi banke.

•“ -Iš^pfaėitų.'^ mėtų kadencijos 
veiklos pranešimą padarė DLGC 
pirm. A. Barauskas. Pernai kar
tų su ėstais ir latviais buvo su
ruoštas Tragiškojo Birželio iš
vežtųjų minėjimas, kuris įvyko 
Šy. Antano parapijos patalpose. 
Be To, buvo suruošta paskaita 
apįė 19791 m; Amerikos Lietuvių 
Tarybospasiruošimą Madrido 
konferencijai. Paskaitininkas — 
ALTos. pirm., dr, Kazys šidlaus- 
kššl Paskaitoje dalyvavo apie 
200 žmonių. J G.

Suruoštas Detroito vidurmies- 
tyjė;festivalis,'kuris pareikalavo 
<įąug darbo. ‘ 
"JŠįmet įvykdytas Vasario 16 
iškilmingas minėjimas su kalbė- 
tojais ir menine dalimi, kurią, 
ątįfe?£ Jaunimo. Choras (vado
vas — muzikas Stasys Sližys).

■Pasibaigus iškilmingam minė
jimui buvo priimta rezoliucija, 
kuria prašoma Amerikos val
džios pptarimo Lietuvos laisvi- 
niiųo byloje. Be šių visų darbų, 
pinri; A. Barauskas aktyviai įsi- 
jųngė j etninių grupių veiklą ir 
‘4ąžĮįau. pasitardavo su . Amerikos 
Valdžios pareigūnais.
1 išrinkta 1980-81 metams DLOC 
valdybė, ir Revizijos komisija.

• Į valdybą išrinkai: dr- Algis Ba- Į 
[ rauskas, dr; Arūnas Vaitiekai-! 
f tis, adv. Algirdas Ambrose, adv. Į 
F Raymondas Sąkis, dr. Saulius Ši- 
; moliūnaą ■ tti& Sias$s šimoliū- !

troite veikiančių organizacijų, f Miškinienė, . Kęstutis Miškinis, i 
kurios turi atstovus sitsirin-1 rr..-,-,. č-1 ■'1 Stefanija KauneĮienė, česys ša- 

deika, Vincas Rimkevičius, inž. 
Bernardas Brizgy^, inž. Povilas 
čečkus, .Grąžina Vaškelytė, An
tanas Vaitėnaš, Algirdas Vaitie- 
kaitis, Jonas Markus, Juozas Ra- 
ciukaitis, Antanas Sukauskas, 
Angelė Šukienė, Juozas Lesčins- 
kas, Dana Žebraitienė f ir ,hž. 
Saulius Kaimelis. Į Revizijos ko
misiją: Antanas Norus, Petras

kandidatu liko Petras Pagojus.

*

>...

1

Iškilmingas Vasario 16-os:cs minėjimas Detroite.-
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Nuostabus gyvulių instinktas
Prieš II Pasaulinį karą dedu- j Sargybinis panoro to šunies, 

kas vežė šį tą į Seinų seminariją Savininką, paleido nuo apkasų 
klierikui M. T. Nusekė kalė. Be-1 kasimo, šuo liko. Savininkas 
rods,,atstumas (> mylios. Jie grj- susirado šeimą anglų zonoje, 
žo, o kalė liko. Po dviejų savai- Komendantas jį paskyrė stdvyk- 
čių parnešė 6 gražius šunyčius.1 los policijos vadu. Ten buvo ne-

I perd’delė lenkų stovykla. Tikrai 
neprisimenu, bene po dviejų mė
nesių jo vilkinis šuo atvyko. į 
savo buvusią šeimą, nežiūrint to, 
kad savininkas 1,000 kilomatrų 
kcliacir pėsčias ėjo,automo-

Kalifornijos ar 
katė. Ten buvo 
keleto mėnesių

viršila buvo šu-

SOVIETU PLANAI KONTROLIUOTI IRANĄ
i JŲ TIKSLAMS PADEDA MULOS KHOMEINI KVAILYSTĖS 
j 
Į Pavėluotai surastas žmogaus 
j kūne piktybinis auglys — pavo-

Valdjba pasiskirstė komite- įjingas gyvybei. Neretai ir pada-
Irius operaciją, išplovus auglį, 
: negarantuojama, kad pavojus 

_ !■ gyvybei pašalintas,
k. ir prie Etninių grupių atstok į Nuo piktybinio auglio miršta 
vai. Susirinkimas užsibaigė ge
roje nuotaikoje. Užbaigai sugie
dotas Tautos himnas;

#

Tragiško Birželio išvežtųjų 
minėjimas

Minėjimas įvyks birželio mėn. 
15 d. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. -
9:30 vai. ryto. Akademija — 
12:15 vai. Rengėjai — lietuviai 
latviai ir estai. Šįmet vadovauja 
lietuviai. Apie minėjimą rasite 
daugiau žinių sekantį kartą. 

* *
Detroito žurnalistų skyriaus 

pranešimas

Valdybos posėdis įvyko ba
landžio mėn. 27 d. Flinte pir 
mininko Balio Gražulio' namuo 
se. Buvo aptarti metų veiklo 
darbai. Nutarta pirmą kultūrine 
popietę suruošti liepos 13 dien; 
šaulių stovykloje “Pilėnai”. Vė
liau apie ją bus plaiau parašyta.

❖ ¥

Dievo Apvaizdos parapijos 
gegužinė pyks birželio mėn. 8 d.

tais: Pagrindinis vykdomasis
branduolys, Festivalio komite
tas, Tragiško birželio išvežtųjų į žmogaus

pavienis žmogus, o nuo politinio 
auglio, tariamojo komunistinio 
teisingumo, miršta šimtais tūks
tančių žmonių, tautos netenka, 
savarankiškumo, laisvės. Komu
nistinės detentės užliūliuoti Va
karai sis dar tikėjosi, kad Mask
va susipras, parodys gerą valią,' 
laikysis savo pažadų ir gerbs

Prasidės pamaldomis- pasirašytus susitarimus. Ir Af-
ganistano valstybės pavergimas, 
nekaltų žmonių žudymas, baisus, 
teroras, neįstengia Vakarams 
parodyti ir įrodyti tikrovę ir 
Maskvos komunistinės diktatū-

parapijos rajc’ne Southfielde.
Motinos dienos minėjimai

- įvyks Dariaus-Girėno klube ge
gužės 11 d. 12 vai. Visi kviečia
mi atsilankyti.

Ant. Sukauskas

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS jIMI

TFŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
y v - CIAMOS TREČDALI METŲ!

kviečiami atkreipti i Naujiena?
^smėniską dėmesį gerai su jomis susipa

WgUjIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

įjŽBį) OLERIŲ.
SjK Niioširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

i
i

' ' v Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoji 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis 
’■A ** ' ' ’ , -■ •

NAUJIENOS

» 
t

CHICAGO, IL 60608

• Hanksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mes laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol

Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresą* --------------------------------------------------------------------------

• . Užsakau Naujienas kaip ^dovaną savo _ __
yr> ihahj^r skaitytojas. Priede dol.
Pavardė ir vardas--------------------------------------
Adresas ----------------------------------------------------

z, kuri

Sponsotiaua pavardė, vardas ir vietovė
T • r r

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviškų spaudų b 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol
Pavardė .ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas -- -----------------------------------------------------------------------

• platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites auripažinlmui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai------------------------------------------------------------
Adreew ——------------------------------------------------------------------

I

kia ir daug pavojingesnė kaip 
tada.

Afganistano okupacija —« 
prietiltis toliau žengti

Afganistanas jau Maskvos 
kontrolėj e.‘ Pakistano -preziden
tas gen.. M.’ Zia • Ul-Haq yra 
krašto nekenčiamas ir neturi pa
sitikėjimo. Tačiau Pakistanas 
turi sieną su Afganistanu ir Ira-

Ji buvo’ sumenkusi.

Girdėjau kalbant Marquette 
Parke, kad iš 
Denverio grįžo 
nuvežta ir po 
sugrįžo.

Vienas ulonų
nų-vilkų dresiruotojas. Bolševi
kams artėjant, jis prie Gumbi
nės buvo nusodintas apkasų kas
ti. šeimai leido važiuo’fi gilyn į 
Vokietiją. Jis su savim pasiliko 
vjlkų veislės dresiruotą šunį.

ros planus, siekius ir tikslus pa
saulio sukomunistinimo ateityje 
ir nepraleidimo nei mažiausios 
progos pasinaudoti ar išnaudoti 
savo naudai Vakarų nesusikal- 
bėjimu vieningu nusistatymu ir'nu Maskva nepagailės “penkto- 
ryžtu sujungtomis jėgomis pasi- sios koIonos-> infiitracijos, kad 
priešinti ir sustabdyti. Į su]ęjršinus pakistaniečius, sukįr-

o _ <r. , _ i _ 1 šinimo priešakyje pastačius sa
vo agentus jr salininkus, kurie 
galės pasikviesti “susitvarkyti” 
su vidaus priešais Maskvos ka-

Senos Maskvos pastangos

kontroliuoti Iraną

Chicago Sun-Times Washing- riuomęnę, kaip atsitiko Afganis- 
tono biuro vadovas Patrick Os
ter parašė ilgoką straipsnį ir jį 
pavadino: “Soviet Control of 
Iran a Possibility”. Straipsnį 
pradeda žiniomis, gautomis iš 
prez. Carterio administracijos 
aukštųjų užsienio politiką tvar
kančių pareigūnų, kurių pavar
džių neskelbia, bet aprašo nu-

: tane. Viduriniųjų Rytų rajone 
Į Maskvai galėtų pasipriešinti 
Turkija, bet ji, ėdama ekonomi-

Mūsų spaudoje
Washington© pseudointe- 

lektualų išdaigos

Draugo'99 nr. VI. R. savo skil
ties “Dviejuose horizontuose” 
pabaigoje taip rašo:

“Velykų laikotarpyje keliolikai

/ IMPORTANT HEWS F8R ?

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

—50% stronger than -Doan's.
Before you take Doans Pills for 

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

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes! There’s no stronger 
backache medication-you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only aS directed.

No. 79

kas.^w«ąj 
rasti*

ajĮįjątV įsakė su- 
’j^įene- 

ĮjęUė šuniui.
Aiž- 

nuodi jo, - Įsi t aisė kijtąį n.
šitas^^;f<Jgųd^-

dera,Pa' 
veiklląis^^ūj^io's ir
veikšliii,' sairhios prakalbos/' ir 
žią linksinažaišlę. Ppač yra kvie
čiamos plikos lig blauzdų bajo
raitės. ..”

Šis kvietimas nėra humoro 
puokštė. Vienas žinomų rašytojų 
su žmona privačiam baliui no-

o I-v- „ Sunafej

Washingtone, jo apylinkėse ir rėj° suteikti dalinai humoristinį 
net kitur gyvenančių lietuvių 
šeimų atėjo tokio turinio kvie
tiniais

“Pranešame Tamistu žiniai, f - ’

dalinai kultūrinį ir, sakyčiau, 
originalų atspalvį. Baliaus pro
grama b'uvc džiuginančiai įdo
mi. Apie Čičinską, eidamas hu
moro ir tikrovės riba bei para- 

? “Čičins
ką”, labai įdomiai pakalbėjo is
torikas V. Trumpa. O drama
turgo K. Ostrausko parašytą “Či
činską” šu tikro meno atošvais
tėmis perdavė pats,veikalo auto
rius dr. K. Ostraukas, M. Ahni- 
nięnė, R. Kavolienė ir inž, V. 
Puzinauskas”.

K. Petrokaitis

nes knzes, vidaus padėties nepa-. įa,] §jmct 1)ajantjgj0 12 (1 per j trazuotlamas Maironia 
stovumu, reikalui, esant, mazaijsui,ata bus iau 300 metu kai « , „ , ,stovumu, reikalui, esant, mažai J subatą bus jau 3qq metUj kai - 
ką galėtų padėti savo sujungi- mūsų tarpo atsiskyrė pats pir- 
ninkei Amerikai. Irano kaimy- masis Reorganizuotos Bendruo- 
nas Irakas jau dabar, spjaudosi i menės pramanytojas, jos išgul- 
patrankų sviediniais. Mat, Ira-j Rytojas, mūsų brangus tautietis

matomas galimybes, kad Sovie-' nas, iširus ir sugriuvus Irano sa-- 
tai rimtai ir intensyviai ruošiasi, cho režimui, savo Persijos įlan- 
planūoja suskaldyti Iraną ir per- kos policininko rolės neteko. Tą 

kontrolėm rolę siekia Irakas- Reiškia, sakoimti kraštą savo
Maskva yra sumaniusi dar kar
tą pasinaudoti proga sukiršinti 
kurdus, kurie jau rimtai kovoja 
dėl autonominių teisių, o pasku
tiniu laiku reikalauja jau ir ne
priklausomybės. šiaurinė Irano 
dalis rubežiuojasi su Maskvos 
valdoma Azerbaidžano respub
lika. Tuojau .po Antrojo pasauli
nio karo Maskva jau buvo ban- 

- džiusi 4ą Irano - rajoną^ -prisL 
jungti. Tik prez. Trumanui pa
grasinus, kad bus panaudoti 
atomo ginklai, jei Maskva nepa
sitrauks ir savo kariuomenę nėr 
ištrauks, Stalinas, siusdamas is 
pykčio* turėjo duoti įsakymą 
Trumano reikalavimui išpildyti. 
Taip pasielgė, nes dar neturėjo 
pasivogęs atominės bombos pa- 
si gaminimo paslaptis iš Ameri
kos. šiandien padėtis yra kito-

i

Viktoras Jeronimas ČIČINSKAS. 
O atrodo lyg vakar!.... Kas bū
tų pamisliję; jog čėsas taip grei
tai skūbysis! Ir velniažin kur...

Ir ar mes kada sustojame pa- 
mislyti apie a.a. Viktoriną? Ar

Londono “Economist” komenta
torius, kad Iranas -— labai svar
bi strateginė valstybė — yra i rengjarn minėjimus, subatas, va- 
priešų apsupta ir savo jėgomis! karu§kas? ir ne, ir ne! 
pasipriešinti-nėgali. -Vietoj Pas»-J Tading, idant ištaisyti tą 
kviesti pagalbon- Aaneriką,^ mu^a j skriay(j^ kviečiame Jus, gerbia- 
Khomeini, nei žodžio neištaręs, mas j,jyĮjsįaj jr guodotinę Po- 
nusisuktų ir paprašytų pagalbos j ni-^ pribūti subaloj, balandžio 
iš Maskvos, kuri jau šiandien 12 d., adjua 8 tėn ir tehTTRehgė- 
prie Irano sienos laiko sukon- 
centravusi 10 - motorizuotų divi-

jų .pąvaržių ir vietos neskelbiu, 
_—V.R.). Pagaliau paminėsime 
Viktorą Jeronimą kaip jį kad

PATo SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTĮ 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininką*

Tel. 176-2206

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE ( 

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or* 
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoi 
darbus dirba.

s'A'~&n6kėjo daugiau kaip AŠTUONIS MUJONUS dolerių 
‘ apdraudų savo nariams.

KT.A — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

įį
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, giekianciain 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3-00 metams.

SLA — kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
i savo apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jumi 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centra:
-- . ’s* x

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N,w York, N. Y. 10001 

J07 W. 30th S1. 
Tol. (111)

Nesėkmingas. diplomatams 
gelbėti bandymas

Pusės mėtų labai slaptas ir rū
pestingas -planavimas ..'iy karių 
paruošimas išgelbėti f Irane. kai
riųjų- sulaikytiems JAV. diplo
matams baigėsi komiška trage
dija. Valstybės.' departamento, 
aukštieji pareigūnai, rašo ko
mentatorius Oster Sun-Times 
dienraštyje, dar s u.s tip rino 
Maskvos planus ir iššaukė pa- 
skubinimą veiksmų, kurie su
skaldytų Iraną ir kurdų reika
lavimu autonomijos 'bei atsi
skyrimo, krašte sukels neramu
mus, o komunistai suvaidins- 
tokį vaidmenį, kad, kol rimtieji 
iraniečiai susigaudys ir praregės, 
pamatys, kad jau yra per vėlai 
ir turės pasiduoti.

Gal nereikėtų nuogąstauti, 
kad taip viskas atsitiks, kaip 
pesimistai komentatoriai kalba. 
Bet rūpesčių yra rimtų. Irano 
kariuoinenė nėra toji, kuri buvo

šacho valdymo laikais. Dabatinė 
Irano kariuomenė -yra be draus
mės, be gerų karininkų. Irano 
aukštoji kariuomenės vadovybė 
sudaryta ne pagal išsimokslini
mą ir sugebėjimų, bet pagal mu
lų rekomendacijas.

ENERGY 
WISE .

excessive um of water 
■nd electricity.

Remove hard caHuš 
skin withoUt ' - 

cttniilg^š^iAg!
From fest, elbows. 

Doctors fiod the' herd, thick 
calluses otter, csr be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
.so. effective is available in 
DERMA+SOFT™ Medical For
mula for Fiard Callused Skin.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• 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 studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių 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 
vitOvardžių' pavadinimai ir jų vertiniai į 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 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko 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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Katinas nuo kreigo visuomet 
kojomis krinta

Praeitą sekmadienį, gegužės 4 d., jėzuitų centre buvo 
suruošta paskaita Lietuvos krikščionių demokratų vadui 
ir pirmam Lietuvos piliečių daugumos rinktam krašto 
prezidentui, agronomui Aleksandrui Stulginskiui prisi
minti. Daug žmonių prisirinko į Švč. Mergelės Marijos 
gimimo parapijos bažnyčią, daug įvairios publikos prisi
rinko ir į tą pačią salę, kurią jėzuitai buvo išnuomavę 
Vilniaus operos solistui Daunorui padainuoti.

Prez. Stulginskis buvo pats įtakingiausias Lietuvos 
krikščionių demokratų vadas, pavyzdingai vadovavęs de
mokratinei Lietuvos respublikai, padėjęs pagrindus de
mokratinei krašto konstitucijai, o sukaktuvinį prezidento 
minėjimą suruošė nė lietuviai krikščionys demokratai, 
o Pedagoginis Lituanistikos institutas, kurio organiza
toriams rūpėjo visai kiti tikslai, negu turėjo krikščionių

: demokratų partijos vadas ir demokratinis Lietuvos pre- 
. zidentas.S
Į Bet labiausiai galvojančius čikagiečius nustebino 

instituto nutarimas pakviesti teisininką Vytautą Vaitie
kūną skaityti pagrindinę paskaitą apie buvusį preziden-

j tą'Stulginskį. Prezidentas buvo krikščionis demokratas, 
* o paskaitininkas buvo frontininkas, krikščionių demo-
1 kratų siekimų ir tikslų didžiausias priešas. Protinges-
- n: e ji aiškino, kad teis. Vaitiekūnas apdairiausas fronti

ninkas Amerikoje, mokėjo susirinkusiems įrodyti, kad
y—lietuviai krikščionys demokratai ir frontininkai yra vie- 

nas ir tas pats lietuvių visuomeninis judėjimas. Kaip
3 vieni, taip ir antrieji siekia tų pačiu tikslų. Niekas ne

galėjo tokios gražios paskaitos apie buvusį prezidentą
y suruošti, kaip tai padarė gyvas ir apdairus Vaitiekūnas. • partijų.
I Gaila, kad ta paskaita lietuviškoje spaudoje tuo tarpu 

neskelbiama ir platesnė visuomenė negali pasiskaityti, 
ką teisininkas Vaitiekūnas pasakė, o dar įdomiau — ko 
jis apie prez. Stulginskį nepasakė.

Laimė, kad tiems patiems jėzuitams artimi žmonės
įtikino p. Vaitiekūną sekmadienio vakare atpasakoti ke-jį komunistinę Lietuvą ir stebėti, kokią joje okupantas 
lis epizodus iš dienos metu skaitytos paskaitos ir at-, padarė didelę pažangą žemės ūkyje ir kultūroje. Visiems 
sakyti į žmonių telefonu paklaustus klausimus. Apie (buvo suprantamas paklausėjo tvirtinimas, kad katinas 

L p. Vait ekūno paskaitą galėsime pakalbėti, kai

kur nors paskelbta, o tuo tarpu norime kelis žodžius 
tarti apie vieno radijo klausytojo paklausimą ir labai jau 
išsisukinėjantį p. Vaitiekūno atsakymą. Klausytojas, ra
miai išklausęs atsakymą, pasakė:

— Katinas nuo aukščiausio kreigo visuomet kojo
mis krinta...

Klausimas buvo iškilęs kiekvienam lietuviui ir kiek- i 
vienas norėjo patirti visuomeniniame darbe daugiau pa-: 
tyrimo turinčių žmonių nuomones. Ponas Vaitiekūnas 
pareiškė savo įsitikinimą, kad Amerikos lietuviams vi
suomet reikia važiuoti į Lietuvą ir palaikyti ryšius su lie
tuviais, nes jei nevažiuosime ir ryšių nepalaikysime, tai
visai atitruksime nuo lietuvių tautos ir neteksime jokių' 
ryšių. Tuo tarpu dr. Kazys Bobelis, VLIKo pirmininkas, 
patarė lietuviams šiais metais nevykti į rusų pavergtą 
Lietuvą, nes važiuojantieji gali patekti didelėn nemalo
nėn. Dr. Bobelis patarė turėti galvoje prezidento Carte- 
rio patarimą visiems amerikiečiams šįmet nevažiuoti į 
rusų pavergtas sritis, nes tarptautinė įtampa gali būti 
keleiviams pavojinga. Visi žinome, kad Sovietų vyriau- 
sybė, laužydama visus tarptautinius įstatymus, Helsin
kio aktus ir veikiančias sutartis, pasiuntė savo kariuo
menę į Afganistaną, sušaudė prezidentą, sukėlė intrigas ‘ 
ir savavališkai valdo kraštą. Afganistaniečiai priešinasi ( 
įsiveržėliams ir veda aštrią kovą. Prezidentas Carteris 
patarė Brežnevui atšaukti Sovietų karo jėgas iš Afga
nistano ir leisti afganistaniečiams savarankiškai tvarkyti 
visus savo krašto reikalus, bet Brežnevas atsisakė tai pa
daryti. Tada prezidentas Carteris patarė Amerikos spor
tininkams nevykti į Maskvos olimpiadą, o kai šie nutarė 
prezidento paklausyti, tai jis kreipėsi į viso laisvojo pa
saulio valstybės ir prašė, kad nevyktų į Maskvos olim
piadą. Be to, prezidentas uždraudė pardavinėti javus, 
elektroninius įrengimus ir kitokias svarbesnes prekes. 
Jis patarė taip pat turėti galvoje, kad Sovietų valdžia pa
keitė pilietybės įstatymą, kuris leidžia policijai sustab
dyti bet kurį Amerikos pilietį, jeigu jo tėvas buvo gimęs 
Lietuvoje.

Sovietų agentai važinėja po įvairias Afrikos ir Eu
ropos valstybes, kviečia sportininkus važiuoti į Maskvą 
ir dalyvauti olimpiadoje. Jie sutinka apmokėti kelionę ir 
duoti veltui nakvynę, kad tiktai važiuotų. Visi Amerikos 
lietuviai nori pasimatyti su gimtajame krašte paliktais 
žmonėmis, bet jie kreipia dėmesio į prezidento Carterio 
įspėjimą ir nevažiuoja. Dr. Bobelis, tų pačių sumetimų 
vedamas, pataria paklausyti prezidento ir nevažiuoti, tuo 
tarpu p. Vaitiekūnas per radiją pakartotinai patarė lie
tuviams vykti į Lietuvą.

Reikia neužmiršti, kad jis patarė1 lietuviams vykti 
į rusų pavergtą Lietuvą šiais metais, kai okupantas ruo
šia didelę 40 metų okupacijos šventę. Sovietų kariai pa
minės, kaip jie prieš 40 metų panaikino. Lietuvos nepri
klausomybę, prijungė kraštą prie Sovietų Sąjungos ir 
išnaudoja visus krašto žmones, žemę ir gamtą.

Siuntimas jaunimo į Kapsuko kursus, važiavimas 
į Rumšiškių pašiles pamatyti “buvusią Lietuvą”, palai
kymas ryšių su okupantais ir skiria frontininkus nuo 
krikščionių demokratų ir nuo kitų politinių lietuvių

Punktukas Anykščiuose

A. PLEŠKYS <•:

JAV LIETUVIU VISUOMENĖS
IR BENDRUOMENĖS SKALDYMAS

Iš 
panto spaudos (kitos, ten ir 
nėra) matome, kad okupantas 
labiausiai neapkenčia ir dau
giausia puola dvi lietuvių insti
tucijas — ALTą ir VLIKą, kurių 
tikslas yra ryžtinga ir neatiaidi 
kova dėl lietuvių tautos laisvės 
ir nepriklausomybės. Ir kaip.

bolševikinės Lietuvos oku- Iš šito jo pasakymo ryškėja, 
kad redaktorius b.kv. turi arti
mus ryšius su okupanto agen
tais, jei žino kokie įsakymai 
jiems buvo duoti. Taip pat iš lie
tuviškos spaudos žinome, kad 
b.ky. yra.uolus LB ir frontinin
ku darbuotojas, užtat jis kalba 
ir žino apie bolševikų agentų in-

matyti, okupantas visais jam filtraciją lietuvių organizacijose, 
galimais būdais ir priemonėmis 
stengiasi joms kenkti ir yra pa
siryžęs jas sunaikinti. Tas dvi 
institucijas sąmoningoji lietu
vių išeivija uoliai ir visokerio
pai remia. _JEat .kaip_joms pa
kenkti ir jas sugriauti? Okupan
tas labai gerai žino, kad jei jis 
tam tikslui pasiųs oficialų savoj saulietinė katalikų, bei jau po- 
pareigūną, kuris čia atvažiavęs 
ims tas dvi institucijas niekinti] kaip ir krikščionys demokratai, 
ir žeminti, tai susilauks—LabaL 
blogų rezultatų. Dėl to jis šito- 
ir nedaro, bet stengiasi suras1; 
kitų būdų ir priemonių.

“Draugo” redaktorius b. kv. 
savo įžanginiuose straipsniuose 
dažnai kalba apie okupanto 
agentų infiltraciją į lietuvių or- 

I ganizacijas. štai kad ir toks jo 
zidentą Stulginskį pasakė. Prezidentas Stulginskis virš ■ būdingas pasisakymas: “Iš ki- 
dešimt metų praleido Sibire, kirsdamas miškus žiemos ■ tos pusės bolševikų agentams- 
šalčių metu, o p. Vaitiekūnas pataria lietuviams vykti' buvo -duotas įsakymas- darytlj • t a . • va. a Lz>.l 1 »• n<•> 1 »■» 1 F 1 1 011-

Ponas Vaitiekūnas butų palikęs geresnį Įspūdi, jeigu 
jis nebūtų radijo bangomis paneigęs to, ką jis apie pre-

ji bus nuo kreigo visuomet krinta kojomis.

J. KUČINSKAS

KELIONĖ Į ROMĄ

Kas tie frontininkai?

Pilnas jų pavadinimas yra — 
Lietuvių Fronto Bičiuliai. Iš da
lies tai yra ateitininkų atskala.

sauliečių katalikų Organizacija, 
o frontininkai taip pat yra pa-

litinė, partinė organizacija, taip

Tarp-front Įninku ir krikščionių 
demokratu yra didelis skirtu
mas.

■»ut jis pakhusęs, esąs 
} skirtumas tarp frontininkų ir 
krikščionių demokratų? Jis jam 
apsakęs, k 3d esą du iwgrindiniai 
skirtumai: pirma, frontininkai 
?są už autoritetinį-diktatūrinį 
rož iną, ir antra kad kunigai bū
tų visai išjungti iš politinės veik-

i les. Kitaip tariant, kunigu? rei- , 
k:a uždaryti “zakristijęse” ir iš 
ten jų neišleisti, kad nesimai- 
šytų po kejų.

Vieną sekmadienio vakarą, 
par A. Siuto vadovaujamus radi
jo pokalbius, prieš pradedant 
kalbėti R. Liet. Bendrųpmenės 
atstovams, nes tas vakaras;bu
vo skirtas jų pokalbiams, pa
klausimams ir atsakymams, nei 
iš šio, nei iš to, A. siutas apie 
15 minučių labai šališkai ii* ne
teisingai liaupsino ir gyrė fron
tininkus, priskirdamas jų gar
bei ir 1941 m. lietuvių sukilimo 
prieš bolševikus suorganizavimą 
ir vadovavimą. Tai aiški netie
sa. Tą sukilimą organizavo' ir 
įvykdė Lietuvių Aktyvistų Fron
tas. Tai visai kita ir labai skir
tinga nuo frontininkų — Lietu
vių Fronto Bičiulių — organiza
cija. Lietuvių Aktyvistų Fronto 
užuomazga gimė Berlyne, Vo
kietijoje, Lietuvos pasiuntiniui 
pulk. K. škrpai vadovaujant ir 
Werrmachtui pritariant. Dėl to 
tuo vardu ir buvo pavadinta 
viso sukilimo veikla.

“Žalgirio” mūšis

Lietuvių Fronto Bičiulių — | 
frontininkų leidžiamas politinis 
žurnalas “Į Laisvę” (1973 m. 
Nr. 58/95) atspausdino Vytauto 
Vaitiekūno straipsnį “JAV LB 
VII tarybos rinkimai”. Prie 
straipsnio nėra jokios redakci
jos pastabos, tat straipsnį reikia 
laikyti frontininkų minties ir 
idėjų reiškimu. f

Viena to straipsnio dalis —- 
pastraipa pavadinta “Pasirengi
mai ‘Žalgirio’ mūšiui”. Reikia 
paklausti, prieš kokį lietuvh; 
tąntos V ir Lietuvį yjd^bės 
priešą frontininkai rengėsi'tam 

“didžiajam ir pergalingajam mū
šiui? Gal prieš Lietuvos okupan
tą — rusus bolševikus? Ne. Gal 
prieš lenkus? Ne. Gal prieš vo
kiečius? Irgi ne. Tat prieš ką 
frontininkai rengėsi tam didžia-
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(Tęsinys)

Didžiulė scena aiškiai matoma iš visų sėdimų vie
tų, todėl nėra jokio sunkumo sekti scenoje vyks
tantį veiksmą. Akustika gera ir orkestras bei so
listai labai gerai girdisi. Dekoracijos paprastos, 
bet įspūdingos. Griuvėsius taip sustato, jog ma
tosi pilys su apsaugos bei stebėjimo bokštais, ku
rių angose žybsi švieselės ir jauti, jog pilį saugo 
stipri sargyba.

Scenoje vaidinimas įspūdingas, ypač žavi ma
sinės scenos. Antras veiksmas, kuriame kariuome- 

; nė grįžta iš karo nugalėjus savo priešą, tiesiog 
sukrečiantis savo didingumu. Didžiulės masės le
gionierių su savo vėliavomis vis žygiuoja ir žy
giuoja. Ir raiti legionieriai pasirodo su savo jud
riais žirgais bei lengvais vežimėliais. Praeina 
būriai karo belaisvių, kuriems kartais ir su rim
bu per nugarą pertraukia. Tos didingos antro 
veiksmo scenos žiūrovą tikrai nukelia į galingo
sios Romos laikus, kada ji valdė pusę Europos, 
.'ha tai pergyveni kaip tikrovę ir jauti lyg esi 

liudininkas tij garsių žygių.
Pasibaigu. antram veiksmui, įjungiami gar

siakalbiai ir pas girsta balsas: “Popiežius Pau
lius VJ mirė ir opera nutraukiama". Tampa sle-

jam “Žalgirio” mūšiui? Nagi 
prieš pačius lietuvius, prieš se
ną, labai daug nusipelniusią Lie
tuvos laisvinimo srityje, dauge
lio lietuviškų demokratinių cr- 
ganizacijų junginį ALTą, kurios 
pastangomis Lietuva ir šiandien 
dar tebėra nepripažinta Sovietų 
S-gai. Taip pat ALTos pastan
gomis lietuviai pabėgėliai p t 
Antrojo pasaulinio karo nebuvo 
išduoti rusams bo’ševikams su-

Kartą, viename pobūvyje, be
sikalbant su miškų inžinieriumi 
Vincu Žemaičiu, uėkliudėme ir 
frontininkus. Apie juos jis pa
pasakojo toki dalyką: “Prieš 
kiek metų, jam lankantis Vaka
rų Vokietijoje, jis aplankęs ir 
seną savo’ pažįstamą prof, dr. 
Zenoną Ivinskį (jau miręs).

' i abu buvę ateitininkai, naikinimui an į Sibirą iširėmi- 
(Ivinskis buvo vienas iš fronti- mui; jų tarpe pats Vyt. Valtie- 

Pasalkandžių veidas iš-^ ninku — Lietuvių Fronto Bičiu-kūnas ir kiti frontininkai.
lių steigėjų ir vadų.) Besikal- (Bus daugiau)

i viską, kad koncertai nebūtų su
ruošti, o jei ruošiami, kad nepa- Juodu 
sisektų”. (Draugas, 1979.12.12, 
strp.
ryškėjo”.)

gianti tyla. Žmonės pamažu skirstosi. Nesigirdi jį paklausėm, kur minėtas autobusas sustoja. Jis 
nei garsesnių pokalbių, nei skardaus jaunuome- mums atsakė, jog tokiu numeriu autobusas iš viso 
nės juoko. Visi pamažu juda, labai susikaupę. • nekursuoja. Galvojam, nejaugi mūsų kunigas su- 
Visgi Popiežiui Romoje dar rodoma gana didelė i klydo? Pamatom daugybę autobusų, išsirikiavu- 
pagarba ir jo mirtis visų rimtai pergyvenama, j šių aikštėje. Vieni išvažiuoja, kiti atvažiuoja. Ap-

Ir mes slenkam pamažu, susikaupę. Mums 
gaila, kad nepamatysim operos galo, bet taip pat 
gaila ir senelio popiežiaus. Tykiai kalbamės, ap- 
svarstydami visus taip staigiai besikeičiančius 
įvykius. Prie mūsų prieina jauna moteris ir pra
byla lietuviškai: “Malonu sutikti savo tautiečius!” 
Mes nustembam. To iš tikrųjų nesitikėjom. Mes 
pasisakom, jog atvykę iš Miami Beach ir ruošia
mės Romoj praleisti keletą dienų. Ji gi atvykusi 
iš Teherano, kur dirbanti vienoje firmoje. Ji 
esanti iš Pietų Amerikos lietuvių tremtinių duk
ra. Puikiai kalbanti lietuviškai, be jokio svetimo 
akcento. Netrukus mūsų keliai išsiskyrė. Ji įsi
jungė į savo draugų būrį ir pasuko mums prie
šinga kryptimi. Ir taip mes, žengdami Romos gat
vėmis, stebėjomės, kaip plačiai mūsų tautiečiai 
yra pasklidę po pasaulį ir kokia lietuvių kalba 
yra universali, nes visur gali sutikti žmonių, ją 
kalbančių.

Iš operos namo grįžti mes nutarėm autobusu, 
nes taksi, dėl minios gausumo, nebuvo galima 
gauti. Kun. Jonušas mums nurodė autobuso nu
merį, kuris arčiausiai pravažiuoja pro kolegiją. 
Pamatę tarnatoją,. tvarkantį autobusų judėjimą, ir džiaugiasi,

žiūrinėjam stovinčių autobusų numerius. Vienoje 
vietoje pamatom autobusą su tokiu pat numeriu, 
kokį mums nurodė mūsų kunigas. Jis visiškai tuš
čias, tik jo vairuotojas ir konduktorius matosi vi
duje. Įlipam ir mes į vidų ir užkalbinam angliš
kai. Abu beveik nieko nesupranta. Galų gale su 
lotynų kalbos pagalba išsiaiškinam, ko mes norftn. 
Mielai sutinka mus ten nuvežti, tik reikėsią dau
giau sumokėti, nes vėlyva naktis ir kainos yra 
dvigubos. Sumokąm kiekvienas po -°»00 lirų (apie 
40c) ir susėdę laukiam, kada pajudėsim. Auto
buse esam tik mes keturi keleiviai. Netrukus pra
dedam važiuoti. Kiek pravažiavę sustojam ir kon- 
‘duktorius, iškišęs galvą pro duris, klausia gat
vėje stovinuojančių žmonių, kaip nuvažiuoti į mū
sų nurodytą vietą.

Pasirodo, kad nei vairuotojas, nei konduk
torius tos vietos visiškai nežinojo. Gavęs atsaky
mą, kiek pakeičia važiavimo kryptį ir vėl važiuo
ja pirmyn. Kiek pavažiavę, dar kartą sustoja ir 
vėl klausia adreso. Ir taip, kiek paklaidžioję, vis
gi priveža tiesiai prie lietuvių kolegijos durų. 
Vairuotojas ir konduktorius patenkintai šypsosi 

kad -mūsų buveinę visgi surado.

Patenkinti ir mes, ir nuoširdžiai jiems dėkojam 
už gerą patarnavimą. Po to, mes labai stebėjo
mės. Juk autobusas iškrypo iš savo nustatytos li
nijos ir, kiek paklaidžiojęs, atvežė prie pat mūsų 
namų, tarsi paprastas taksi būtų. Tik Italijoje 
tokie dalykai gali pasitaikyti.

Kolegijoje radom dar nemiegančius kun. 
Razminą ir kun. Tulabą, besikalbančius apie po
piežiaus mirtį ir apie tolimesnes perspektyvas. 
Prie jų pokalbio ir mes prisijungėm.

Sekančią dieną, dviem mažais autobusais su 
lietuvių kanadiečių grupe, išvažiavom apžiūrėti 
Tivoli. Tai yra mažas, bet puošnus miestelis apie 
30 km. nuo Romos. Pirmame šimtmetyje prieš 
Kristų šiame miestelyje buvo Romos savivaldy
bės būstinė. Vėliau jis tapo tik šventadienių poil
sio v’eta. Čia buvo pastatyta daugybė prabangių 
vilų ir dievo Herkulio šventykla X šimtmetyje 
miestas atlaikė stiprų priešų apsupimą ir tapo ne
priklausomu miestu. Ta nepriklausomybė buvo 
respektuojama gana ilgai, iki miesto administra
ciją perėmė Popiežiaus valstybė.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

TRYS SVARBŪS DALYKAI
Rašydamas pirmąjį laišką Korintiečiams Ap. Povilas sako: 

“Taigi dabar pasilieka tie trys dalykai: “Tikėjimas, Viltis ir Meilė, 
tačiau didžiausias tarp jų yra meilė” (1 Kor. 13:13). Atkartotlnai 
pasakyta, kad visi trys minėtieji dalykai yra svarbūs krikščio
nims, bet svarbiausia ir labiausiai re kalinga yra meilė. Rom. 
13:1Q: “Meilė nedaro nieko pikta artimui, todėl meilė yra įsta- ; 
tymo įvykdymas”. Taigi galima sakyti, kad meilė yra paklusnu
mas visiems Dievo reikalavimams. Pats Išganytojas sako: “šitas j 
yfa mano įsakymas, kad mylėtumėt vienas kitą, kaip aš jus my- i 
Įėjau. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kas guldo savo 
gyvybę už savo draugus” (Jono 15:12, 13). Rom. 12:9 skaitome: • 
“Meilė tebūnie be veidmainystės”. Tikra, neklastinga, norinti da
ryti gera kitiems. “Meilė nepavydi, nieško savo naudos. Meilė ne
ieško pasigiežti už pikta, ji nepasiduoda piktumui. Meilė nesi
džiaugia neteisybe, bet su džiaugsmu pritaria tiesai”.

’« 5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

PABLO PICASSO Moteris (Tapyba)

DR. K. G. BATUKAS 
AKUiERUA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaeki Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaaMh«ctar Community klinikos 
Medicinos direktorius

19U S. Menboim Rd, Westcheeter, IL.
VALANDOS: 3' -8 darbo diennmty ir

T.L: 542-2727 arba 562-2723

BE 3-5*93

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

59C7 West 103rd Strwt 
Vallfido* P&S&l turima

DR. PRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

. KALBA UETUVIŠKAI 
2611 W- 71 St. T«L 737-5144 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu^ ir 
“contact lensea”

VaL agal naitarimR. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

: -PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET 
V*J *ntrad. 1—4 popiet,_____ r
ketvirtd. 5-^7 tu. vak. 
Ofi«« telefa 776 "M0 

Rexidendisc Hlef.: 44SSS45

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Uodra praktika, ipK. MOTERŲ Ilge* 
Oflaaa 2652 WEST SY*. SYROI’

OFISO VAL.: pina- <dxtb<U cradac 
ir’palikt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. fcjtadlr 
oiaįi 2-4 vaL popiet ir xin> ui> 

nagai suaiUrimg-

ORTHOPHJ AS-PROTEZIST* 
Aparatai - Protėjai. Med. ban 
da*ai Speciali pagalba rote*. 
..■uui ouppucia/ ir -V *.

leov We«t 63rd St„ CWcege. U L tUtf 
Tetof.: PReepect S-5M4

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

J PERKRAUSTYMAI

MOVING Į
Leidimai —■ Pilna apdraudė 

f EMA KAINA į
R. llRtNAl 
TaU WA 5-aoa

MOVING
Apdreuata ^dtnutfym.e

ANTANAS VILIMAS
Trt. S76-1Stt •rba 376-5994 Į
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Cooked bulk sausage 
Jiffy Peach Sauce

f Prepare batter as directed on pancake mix package for 
desired number of servings. Bake on hoLgriddie, allowing about 
1/4 cup batter for each cake. To make pan-san, top one pan
cake with sausage and cover with second pancake. Serve hot 
with Jiffy Peach Sauce. . \ \

Jiffy Peach Sauce. Combine 1/2 cup pancake and waffle 
syrup and 3/4 cup diced drained canned peaches. Makes 1 cup.

Note: Recipe may be doubled.
Try these other combinations and serve with pancake and 

waffle syrup:
Currant or other tart jelly and cooked bulk sausage 
Blueberry pancakes with softened cream cheese 
Scrambled eggs and minced cooked bacon,.chopped haa 

v or frizzled dried beef
Deviled ham and scrambled eggs
Scrambled eggs, seasoned with curry powder, topped 

with pineapple ' .
Scrambled eggs, sprinkled with grated cheddar cheese 
Sliced Canadian bacon covered with warm canned 

crushed pineapple <
Crushed fruit and prepared whipped topping
’’ t sniced applesauce and toasted chopnėįT)£CAtm

Af/VZA/fZy SPEED ST' 
THE LANE.

KANU
kiavo jas kautynių rikiuotėn. 
Dalis atvykusias iš mažosios 
stovyklos jis irgi rikiavo toje 
pačioje eilėje. Visa rikiuotė bu
vo atsukta veidu į pietus. Ro
mėnų raitelius jis išdėstė deši
niame sparne, išilgąi upės, o jų 
pėstininkus greta, toj pačioj, 
eilėj. Tačiau, manipulas jis ri
kiavo tankiau kaip paprastai 
kiekvienos jų gilumą sudaryda-

ne
ka
su-

Nuo seno istorikai ir kariai 
domėjosi ir tyrinėjo didžiąją 
Hannibaio pergalę, įvykusią 216 
metais prieš Kr. gim.

Kanų (Cannae) mūšis yra 
tuo ypatingas, kad jame mažes
nė kariuomenė (Kartaginos) 
tik sumušė didesnę (Romos) 
riuomenę, bet ją beveik visą 
naikino.

Garsusis Schlieffeno planas, 
kuriuo vokiečiai rėmėsi I Pas. 
kare, ypač sumušdami prie 
Tannenbergo žymiai didesnes 
rusų jėgas, manoma, irgi buvo 
Kanų mūšio studijų išdava.

Aiškus ir paprastas to mūšio Į 
aprašymas išliko Romos istori- j 
ko Polybiaus raštuose. Polybius 
gimė Achajoje, Graikijoj, 200- 
tais m. pr. Kr. gim.; jaunas bū
damas buvo deportuotas i Ro
mą. Ten gyvendamas išsimoks
lino ir tapo Romos vado Pub- 
liaus Scipio Aemiliano mokyto- j .. 
ju. Su juo jis dalyvavo, toles-1 j 
niuose Romos karuose su Kar
tagina ir dalyvavo Kartaginą 
sunaikinant.' Jis mirė 118 m. pr.
Kr. girr.. SekaištraukaišPoly-. romėnus. Savo kairiajame spar-
biaus raštų apie Kanų mūši.

. Sekančią dieną, kai tik pasi
rodė saulė, Caius Terentius, pe
rėmęs vadovybę, pakėlė kariuo
menės dalis iš abiejų stovyjslųr 
Kai tik didžiosios stovyklos da

ne, prie pat upės, jis išrikiavo 
iberų ir keltų raitelius priešas 
romėnų. Greta jų pastatė pusę 
savo sunkiai šarvuotų Libijos 
pėstininkų, o greta jų — iberų
u Keltų pestmiiiKus. iwau, 
;šrikiavo savo libiečių antrąją 

lys persikėlė per upę, jis išri-1 pusę ir dešiniajame sparne —

Pancakes A La holiday Brunch

■■■■ 7' 3 <.
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A stack-yonr-own pancakes holiday brunch buffet leavei 
you free to welcome friends. Pancake sandwiches or Pan-Sam 
— are put together on the spot with cooked bulk sausage. Pre
pare stacks of pancakes from Log Cabin pancake and waffle 
mix; keep warm in a low oven until serving time. Team the 
“sandwiches” with warm Jiffy Peach Sauce made with Log

. Cabin syrup.
v Pan-Sans

Buttermilk, regular or 
complete pancake and 
waffle mix

i-Numidijos kavąleriją. Visus iš
rikiavęs -vienon eilėn, jis paju
dėjo pirmyn su centre stovėju
siais iberų ir keltų daliniais. Ki
tus greimus -dalinius jis paliko 
palaipsniui ir nuolaidžiai spar
nams atsilikusius, taip kad ka
riuomenės • rikiuotė įgavo pus
mėnulio pavidalą, į sparnų ga
lus vis mažėjančio gilumo. Jo 
planas buvo Libijos dalis palik
ti mūšio rezerve, o pradėti kovą 
su iberais ir keltais.

mas kelis kart didesnę už fron- I Libiečių šarvai buvo romė- 
tą. Sąjungininkų raitelius jis' nįški, nes Hannibalas apšarva- 
pastatė kairiajame sparne, o vo juos parinkęs šarvus iš gro- 
lengvai šarvuotus dalinius iš-į 
dėstė kiek į priekį visos kariuo- ■ 
menės eilių. Jo kariuomenėje, 
kartu su sąjungininkais buvo 
80 tūkstančių pėstininkų ir tru
putį kaip 6 tūkstančiai raite
lių.

Tuo pačiu metu, priešingoje 
pusėje, Hannibalas perkėlė per 
upę savo svaidyklininkus iš Ba- 
learu ir ietininkus. Jis išdėstė 
i v os priekyje savo pagrindinių 
jėgų, kurias išvedęs iš stovyk
los, ir dviejose vietose persikė
lęs per upę, išrikiavo priešais

bio, paimto ankstesniuose mū
šiuose. Iberų ir keltų skydai bu
vo maždaug^ to paties dydžio, 
bet jų. kalavijai buvo visai skir
tingi.. Romėnų kalaviju galima 
veiksmingai durti, kaip ir kirs
ti, kai galų kalaviju galima tik 
kirsti, kam reikalinga, kiek vie
tos. Daliniai buvo išrikiuoti pa
kaitomis, pusnuogiai keltai, o 
greta jų iberai^ dėvinti trum
pais lininiais rūbais (tunikom) 
su raudonais apvadais, taip kad 
išrikiuota kariuomenė darė ne
įprastą -ir bauginantį įspūdį. 
Kartagmiečių ,^kavąleriją_suda-_ 
rė 10 tūkstančių raitelių, tačiau 
jų pėstininkų buvo nedaugiau 
kaip 40. tūkstančių; įskaitant ir 
keltus. Aemilius "vadovavo ro
mėnų dešiniajam-sparnui, Caius

- Terentius------kairiajam, praė
jusių metų konsulai, Markus 
Atilius ir Gneus -Servilius —’ 
centrui. Kartaginiečių kairė bu-į 
vo vedama Hasdrubalo, dešinė 
— Hanno, o centras paties Han- 
nibalo, padedant jo broliui Ma
gui. Kadangi romėnų rikiuotė 
buvo atsukta į pietus, kaip jau 
esu anksčiau sakęs, ‘kartaginie
čių į šiaurę, tai tekančios sau-

~ iės~~spinduliai nekliudė—nė—vie- 
įlai kovojančių pusei.

Mūši pradėjo abiejų kariuo
menių priekyje išdėstyti saugos 
daliniai. Pradžioje susidūrimas 
tarp tų lengvai šarvuotų dali
nių buvo be aiškių pasekmių. 
Tačiau, kai tik iberų ir keltų ’ 
raiteliai pasiekė romėnų eiles, vo

P SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, UL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

you'm run into rRouece ip 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILS 
YOU’RE FOLLOWING TOO CLOSELY—

prasidėjo rimtos ir barbarams r. 
būdingos kautynės, nes jų me
tu nebuvo vykdoma nei aiškus 
puolimas, nei aiškus pasitrau
kimas. Suėjus daliniams į arti
mas kautynes, buvo kovojama 
vyras prieš vyrą. Nusėdę nuo 
žirgų jie kovėsi pėsti. Besikau- - 
nant ėmė viršyti kartaginiečiai, 
kurie ten kautynių lauke išmu
šė daugumą savo priešų, mat ; 
romėnai kovėsi nesitraukdami, : 
drąsiai ir ryžtingai. Kai jie ėmė 
pagal upę vaikytis likusius, 
juos žudydami be pasigailėjimo, 
lengvai šarvuotųjų vieton sto
jo legionieriai, kurie tuoj susi
dūrė su priešais. j..

t
Kurį laiką iberų ir keltų ei-, 

lės laikėsi ir narsiai kovėsi, ta
čiau, sunkiai šarvuotų eilių 
spaudimo neišlaikė, jos ėmė net 
rukus trauktis atgal, suardyda- l 
mos kariuomenės rikiuotės pus
mėnulio pavidalą. Romėnų ma- . 
nipulos užsidegę puolė paskui 
ir lengvai skynėsi sau kelią per 
priešų eiles, nes keltai buvo iš
rikiuoti negiliom eilėm. Romė
nų puolimas ėjo iš sparnų cent- : 
ro link į pavojingą vietą.

Kartaginiečių sparnai kauty
nes pradėjo ne tuo pačiu metu, 
kaip jų centras, kuris susidūrė 
su priešais pirmasis, kadangi i 
galai, išrikiuoti pusmėnulio lan
ko viduryje, pirmieji sudarė 
sąlytį su priešais gerokai’prieš 
tai kaip sparnai. Mat, pusmėnu
lio rikiuotės išlinkimas buvo į 
priešą. Tuo tarpu, persekioda
mi romėnai greitai artėjo į cent
rą. Priešų gi daliniai, besitrauk
dami atsidūrė taip toli, kad spar 
nuošė stovėję Libijos sunkiai 
šarvuotos dalys atsirado romė
nų šonuose. Libiečiai, stovėję 
dešinėje, pasisuko kairėn 3r puo 
lė romėnų kairį šoną, o stovėję 
kairiajame sparne, pasisuko de
šinėn ir puolė romėnų dešinį 
šoną užsukdami iš kairės, *nes 
tuo kautynių momentu jiems 
susidarė tokia palanki proga.

Tokiu būdu, viskas vyko taip, 
kaip Hannibalas buvo suplana
vęs: romėnai pateko tarp dvie- 
jų libiečių kariuomenės eilių 
dėką smarkaus keltų persekioji
mo. Nežiūrint to, jie kovėsi, ta
čiau jau ne tvarkingoj eilės ri
kiuotėj. bet iškrikę pavieniai, ar’ 
atskiromis manipulomis, kurios 
turėjo sukinėtis aplink, kad at
remtų puolimus iš šonų.

Lucius Aemilius, nuo pat pra 
džios buvęs dešiniajame spar
ne ir dalyvavęs raitelių kauty
nėse, dar vis kovėsi. Pasiryžęs 
veikti pagal savo kariuomenei 
tartą drąsinantį žodį, ir maty
damas, kad mūš’o sprendimas 
parėjo daugiausia nuo legio- 
nierių, jis išjojo priešais jų ei- 
l’ų vidurį ir ėmėsi vadovauti 
puolimui. Pats asmeniškai be- 
s.kaudamas su priešu, jis drąsi
no ir ragino savo karius pulti.

(Bus daugir*jf*

• Kas šiandien nepradeda ko- 
ti, tas yra jau sumuštas.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000
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PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YArd. 7-3401

| BUTKUS - VASAITIS 
1
į 1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L _T.eL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. -LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1.38 -1139
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4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Gk Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS
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Lhtwiv kelbe: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio ‘4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
raL rfto. ,

V*d«|a Aldona Daukui

T*I<*.t HVmtoak 4-2412

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60659 - -
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2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 
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VLIKO ŽINIOS IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS I 
ATSIMINIMAI Iš GULAGO SALYNO

labai išbalęs vyriškis 
griaudžiai verkė. Jo niekas ne- 
paisė.todėl ryžausi prie jo pri
eiti. Mano pasveikintas lyg ati
toko, ir į mano klausimą, kuris 
čia profesorius. Dovydaitis, sku
biai nešvaria rankove nusišluos
tęs ašaras, silpnu rankos mostu 
parodė man į tolimiausią ir tam 
siausią barako kampą;

Atsargiai prasibrovęs per vy-

Laiškas prof. Prano Dovydaičio šeimai
Sveiki. Gerbiamieji, nepamirš

tamo prof. Prano Dovydaičio 
vaikai, žmona ir kiti giminės!

Man sunku prieš Jus pasitei
sinti ir galiu tik atsiprašyti už 
tokį ilgą tylėjimą. Jūs patys su
prantate: rašyti Jums apie Jū
sų tėvą, su kuriuo susietas pats 
sunkiausias mano gyvenimo pe
riodas, šiaip ar taip, reiškia su
jaudinti kiek aprimusią, bet nie
kad neūžgysiančią mano širdies j žų ir kitokių skarmalų krūvas, 
ir sąmonės žaizdą.

Esu Kijavo darbininko sūnus, 
pats darbininkas, išaugęs pio
nieriuose ir komjaunime. Baigęs 
istorijos fakultetą, buvau pa
šauktas kariuomenėn, kur užė
miau politvadovo postą. O 1941 
m. rudenį, apkaltintas visais bai 
siais nusikaltimais, buvau nu
teistas 10 metu laisvės atėmimo. 
1942 m. sausio mėn* atvykęs į 
šiaurės Uralo lagerio Trinsko 
lagpunktą Nr. 1, sutikau daug 
lietuvių, tarp kurių, kaip paaiš
kėjo, buvo ir Jūsų tėvas profe
sorius Pranas Dovydaitis.

Lietuviai gyveno atskirame, 
taip vadinamame, lietuviškame 
barake. Norėdamas susipažinti 
su profesoriumi, nuvykau į ba
raką. Mano laiško ribotumas ne 
leidžia aprašyti visą ten matytą 
gyvenimą. Be to, ir laikas daug 
detalių ir smulkmenų ištrynė iš 
atmintie^, o jos Jurps galfbųtų 
labai icĮornibs. Vis gi.is to, kas 
mano atmintyje liko,, užtenka 
nusakyki būseną ir aplinką, kai 
Jūsų tėvas gyveno • paskutinią^ 
sias savo dienas. Z*

J ■'4'- 'fPeržengęs^ barako •’ , slenksti, 
paėjęs 5-5?žingsnius, sustojau. 
Buvo tamsu J Sunku buvo įžiū
rėti figūras žmonių, sėdinčių ar 
gulinčid ant /plikų narų, sėdomis 
ar stačiomis! apkibusių, tarsi bi-' 
t ės šaką, stovėjusią barako vi
duryje įkrosnį. Buvo girdėti pris 
lopintas gaudesys gulinčių skur 
džiuose: skuduruose žmonių, o 
nuo narų tylus dejavimas. Kaž
kas su kažkuo ginčijosi, o kiek 
toliau sėdėjęs aukštas, tiesus iri

nuėjau iki mane dominusio ba
rako kampo. Ir štai pamačiau 
vaizdą, kuris mane giliai sukrė
tė. l

Beveik ant plikų .narų, ant 
prakaito ir purvo prisigėrusio va 
tinuko sėdėjo žmogus, labiau 
panašus į mumiją, negu į gyvą 
žmogų. Neįtikėtinai liesas, iš
blyškęs, beveik mėlynas, stip
riai į priekį ištįsęs veidas, o gi
liai įdubusios, protu šviečian
čios akys buvo nukreiptos į. 
tamsų borako kampąą. i

Pasiryžęs nutraukti tą nema
lonią būseną, priėjau arčiau ir, 
garsiai pasveikinęs, paklausiau: 
“Ar Jūs esate profesorius Dovy
daitis?” “Taip, juo buvau kadai
se. ..” “Kodėl buvęs?” — paklau 
siau aš. “Nejaugi, atėmę laisvę, 
iš Jūsų ir vardą atėmė?” “Iš ma
nęs atginė svarbiausią dalyką— 

.žmogaus ’’/eisęs, pavadinę žemi- 
: nanČiu kalinio vardų” — atsakė 
••jis. ■ Ja r

kažko Į0W 
fcdk.' rV S)

V-»> •’

ji j

ginčijamai teisingų žodžių pasi
jutau nekaip. Akyš'pasruvo aša
romis. Man tuomet buvo 28 me
tai. . . Bet susitvardęs, paban
džiau profesoriui ' prieštarauti: 
“Reikia visomiš • fizinėmis’';^r 
dvasinėmis pėgorrųs utį^ėtjs, 
laukti geresnių dienų”/; -“Palai
minti tikintieji” — atsakė’ pro
fesorius. “O tarp kitko, *-<iiSakė 
jis, — Jūs ęiarjaųn^ūr.^įe 
būti reikalingas tiems, '“’kurie! 
mus čia jmurkdė'.. " AP jus 1 
suprantate, kaip tai'kvailai’Tai
kyti šiuose lagęrjupse .tų^ią-jną- 
sę vertingų žmonių, faktiškai, be 
naudos, kai tuo tarpu ji Hbkia 
reikalinga pi;apaonė'^-J,, čerpės 
ūkyje, darbo,, kabinetuose,j' 

. mokslo laboratorijose”.';
Aš tada pagalvojau: liktoms 

ne visiškai mane nubaudei lup
damas šioje purvo duobėje Iš
tikti žmogų, su kuriu d ‘iriaišvė- 
je ne dažnai 4er^i^ip“kFjįTt|&i 
bendrauti. t; ;.!f, jų .zp.f 

žinoma, šiomis',mintimis j su 
profesoriumi hepafeictalŠiauJ5 bet, 
artimai ir nuoširdžjąi.' bė^ir^a- 

— sa", jant, pasitvirtino mana pirmykš-'

_ ar Jūs geriau'pdžiHotė/7
gam čia Įkurdintas, Ir jtuojau, Vą, jr nėra reikalo ailškinlftp-lyjįp 
nelaukdamas .kalbėjo poliau: į jjs į>Uvo išsilavinęs ir kokios di- 

' “Bet kokią tai turi prasmę. Pa
tirtis rodo, kad beyeik įiiekam 
nepavyksta išbūti,Atliekant “am. 
žiną skolą”, tenkį ūžlei 
naujom aukoms,’ D&ugi _ i . .. Arf f

— Jenas Kučinskas, Miami’ 1 
Bead), FJa., ■ parėmė. Naujienų >

L įleidimą $20. auka, IJėkuluž ja, i 
taip pat už vertingą ir labai pa-

? geidaujamą bendradarbiavimą.

*? j — Dėkui Jonui Mikalavičiui 
”■> iš Detroito už ankstyvą prenu

meratos pratęsimų ir už $10 au
ką. Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, palaikiusiam Naujie
nų platinimo vajų ir užsisakiu- 

t s’ain jas trečdaliui metų, tikslu 
į tinkayiiau susipažinti.
4 —Toronto Lietuvių Namų

*įj Moterų Būrelis išrinko naują 
W valdybą. Išrinktos: B. Abroniai- 

tięnė, G. Butkienė, K. Butkienė, 
, I S. Čiplijauskienė, P. Jankaitienė,

po,keleto nr.etų XX Partijos su- L Mažonienė, B. Remeikienė, 
važiavimo tribūnoje. L pocienė , žemaitienė. Re.

Praėjo 5 mėnesiai nuo mūsų vizijos komisiją sudaro: A. Jan- 
su profesoriumi pažinties dienos, kaitienė, L, Matulevičienė ir L. 
BuVo giražuS Vasaros- vakaras.! Novogrockienė. Lietuvių Namai 
Po darbo užėjau pęs profesorių Molinos Dienos proga rucšia 
ir, susėdę ant nai^’ ilgai ilgai motinu pagerbimą gegužės 11 d. 
kalbėjomės. Žinote, kad ten va- mio vidudienio iki 5 vai. popiet, 
sąrą:. .baltosios naktys, ir saulė

REAL ESTATE.
Namai, žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

- Namai, žemi — Pardavlmwi 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

3GV.il

2212 W. Cermak Road Chicago, UL, Tel. Virginia 7’7741
.. . . X '. . .--i’■'%--. ’Mf

ir

Taip prasidėjo mūs^gažintis, 
vėliaū^išaugusf.^/fmBdsĮražiausią 
draugystę. 'Kaip:.ąįah‘dien atsi- •

, menuz'paso3rnęs<-niąne prieš sa-
ve aųf gretiiių^na^^^gesorius. nuojautos padiktuota išvąda,
■paklausė mane,./įsįgpsjį" "" ;1-' ’• '
gam čia į

— Juozas Šniukšta, žinomas 
jas, 

atidarė įvairių muzikos instru
mentų ir reikmenų krautuvę 

; 66.11 So. Pulaski Rd. Jis taip pat 
taiso muzikos instrumentus ir! 
duoda pamokas. ]

— Pedagoginio Lituanistikos

\! - ----- juodas 4invu.

beveik nenusileidžia. Mums ro- muzjkantas ir orkeslro vedėj
dėsi, kad dar ne ketvirta valan
da ryto, bet naktis. Profesorius 
tą naktį buvo labai ilgesingos 
nuotaikos. Jis daug kalbėjo apie 
savo šeimą, atsiminė visus Jus 
ir, kai aš pakilau išeiti, jis užlai- ] 
kė mano ranką savojoje, o kitą !
padėjo- jnap ąšt. paties pasą-j Instituto Neakivaizdiniame sky- 
kė: “Taijl, ąūnelį/^iiięšį, kąd^iuje galima pradėti studijas iš 
tu sulauksi ,Jgereshių: laikų, 'b!bet kur ir bet kada. Dėstoma

— c 3 ! iv %x i • t •

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS .• VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. J

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 {RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S, Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public
Insurance, Income Tax

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

išeisi laisvėn,.;©.Lietuvą;bus iš- tuvos istorija. Ypatingai vertai 
vaduota, pjarašyk ten tiesiog be susidomėti baigiantiems litua- 
adrešoVPa^šdkokiihiio tautie- nistines mokyklas. Norį studi- 
čiamą.kad išdidinąspĖjetūvos ir juoti,. prašomi kreiptis į PU 
jos liau<|j^$ synųs Rrajaas Do
vydaitis ’^aiskuiinemis^. s^vo gy
venimą diepdmiis 'įčirtį 'būda
mas, -Jaub* paylimos. ^v^nės,
mintimis' jr širdžia ’klajojo jos 
erdvėje/ -ak^sd' regMama§"jos 
vaizdūsji į*až|įsthmfeJ;gąmtovaiz- 
džius, nuėstus ir. be igalo bran
gius vaikus, žmoną, gimines ir 
artimus žmones.' Pasakyk jiems, 
kad .čia .liko, tik manb kūnas, o i 
siela' ir sirdis fėn, Lietuvoje! i

' (Bus daugiau)
; ’T uir .. . ■-

išeisi laisvėn,.;©-Lietuvą :bus iš- 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839’1784 arba 839-5568.

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

I Neakivaizdinio skyriaus direk- ? 
torių Juozą Masilionį, 4632 So. 
Keating Ave., Chicago, IL 60632.

— Nuo a.a. Elenos Bagdžius 
mirties prabėgo jau metai laiko. Į 
š.m. gegužės mėn. 10 d. 1 vai. 
popiet šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse — Section 70, lotas 16, 
4401 West Tilth Street, Chica-

NEIGHBORHOOD
REALTY G-JOUP

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTIČN 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505v
dėlės gyvenimo patirties bei kil
numo žmogus. -V-' i’.i ;4‘..iiįį!

: Netrukus, aplinkfnm^susįdąrė 
vietą nemažas ratelis ieškančių jĮva- 

a si°- sinės globos ar bent štsikvėjOio
ia būrėsi kijęvi^tišjpto

..—----- Kucharenkd, ršidištąs-
, metereologas Kražinskis“, lateū- 
nas-naikintojas, suspėjęs nųmūš-

į ti keletą priešo i lėktuvų,. ■ ^rša _ . ,
Obramovas', akademikaš-biolb- . žinomi ’kokaino kaubojų” 

■ gas, Gamtos instituto direkto- var^u» Floridoje^ parduoda nar- 
{. rius Mileris, inžinierius-irie'cha-Į už bilijonus. Dėl nar-
- nikas i Oktiabrevas, mokytojas! u vartojimo šįmet per tris 
iš Bucdovinos, aktorė Abramo-j ūteuesįus Pade apskrityje įvyko 

.vrč, dainininkas-smuikininkas ir Į? žmcfgžudyšįęs. .
-puikus pasakotojas Aleksėj e vas|-.^»»^—i j .i ..n n . ■ 
ir daug daug kitų- Kaip matote;? į.; • k u ■■ n • t i

lagerio gyventojų,.y.belaukdami žmonių. Čia būrėsi kij^vi^t^jępo 
termino pabaigos,ytįueipa į kitą fesorius 
pasaulį”-. f [H 4 J į metereolo

Prisipažinau, kfid nuĮ> šių ne

— Kpt. Marshall Frank iš 
Dadė County FToridoje pareiškė 
Senato tyrinėjimų ; komitetui, 
kad Kolumbijoj narkotikų pirk-

go, Ill., įvyks paminklo šventi- nuoinoti ar apdrausti savo nuo-

Bgametis patyrimas — sąžiningas darbias
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių /Įstaigjį:

r ' American Travel Service •Burėau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI- ,60643

Telef. 312 238-9787
• • . y

* NemokrjnM pataniAvlnias užsukant lėktuvu traukiniu Iiirų kelio-,
niq (cruises), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda- f ten buvo labai prairus amžiumi, 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus.kL?aštus7 profesijomis ir tautybėmis žfno- 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ii teikiame infer-/. _
macijps visais Kelionių reikalai*. - • . ' [-nes. Visus juos junge kančia,

© Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuou vietai Tėvynės meilė ir rūpestis jos 
" — prieš 45-60 dienų.__________ ■ _______ • ______ į______ L lemtimi, meilė savo_ liaudžiai

savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ax užeiti į mūsų įstaigą. 

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MES 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 ------
independently owned and .operated

nimo apeigos. Nuoširdžiai kvie
čiame gimines, draugus ir pažis- 

. tarnus dalyvauti.
Vyras, sūnus

:----- - Eržvilkio Draugiško klubo
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gegužes 7 d., 7:^ vai, vak. Joa
nos .salėje, 4258 S. Maplewood. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Bernice žemgulis, rast.

- — SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gegužės 10 d., -12 vai. Chica
go Savings bendrovės patalpo’se, 
6200 Š. Western Ave. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti. V-ba

— Vėnecuelos Lietuviu Drau- 
gija, švęsdama sėkmingos veik
los 10 metų sukaktį, rengia Mo-

HELP WANTED — MAĮ E-F EMA L E 
Reikia Darbimnky Jr .Darbininkiv

Laikrodžiai ir brangenybė
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 

._______TeL-REpoblie 7-1U1 --------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980
- - r - ----- -»

Notary Public /
INCOME TAX SERVICE " '

4259 S. Maplawooct Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

COOK AND
ASSISTANT COOK

■Needed for Camp Sokol, New 
Buffalo, Michigan, on Shores 

~~offtake Michigan.
Salary plus ro'om & board.

Season June 23rd thru
Sept. 1, 1980.

Call JOHN CERVENKA
(312) 964-2229

—- Ponia Ada Stossun, gyv. 
Salzgitter, Vak. Vokietijoje, la- 

■ 'bai nustebs, radusi Naujienas 
savo laiškų dėžutėje. Nustebi
mas taps džiaugsmu, sužinojusi, 
kad jas jai užsakė trečdaliui me- 

Į tų jos giminaitis dr. Juozas Kau
kelis iš Gulfport apylinkės, St. 
Petersburg, Fla. Jis atsiuntė $10 
prenumeratai- ir ta proga parė
mė Naujienų leidimą $5 auka. 
Dėkodami už ją ir už platinime 
vajaus palaikymą, kartu su juo 
sveikiname ponią Adą Stassun

— Jonas Krištolaitis, Cleve 
land, Ohio, nuolatinis Naujienų 
rėmėjas, atsiuntė $50 auką — 
mažinti skolas ir sumokėti atsi 
likusius mokesčius. Dėkui.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ

Make Your Own 
Family Health Information Jar

gėsi su mumis kaip su gyvuliais 
(o svarbiausia — nežine už ką).

Šiuose begaliniuose pokaibiuo 
se, diskusijose istorijos, filosofi-j 

' jos, literatūros, religijos ir ki-s 
tais klausimais dažnai kildavo 

i ginčai dėl partijos, jos idėjų ir 
: praktikos, dėl rusų revoliucijos 
bei socializmo statybos Tarybų

, Sąjungoje. ; .
Pokalbiuose niekas nepasakė 

J neigiamo apie V. Leniną ir nie- 
i ko teigiamo apie Staliną. Kar- 
i tą kažkas iš mūsų draugų Stali- 
I na ir jo bendražygius pavaizda- 
jvo taip, kaip vėliau,:beveik pa
žodžiui, jis buvo pavaizduotas

tinos Dienos minėjimą š.m. ge- 
gužės 10 d., šeštadienį, šaulių sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Bus trum
pa programa, veiks laimės šuli
nys, šokiams grc's šaunus or
kestras; šampanas ir šilta vaka
rienė. Pradžia 7:30 vai. vak. Vie
tas rezervuoti tel. 776-3727. Au
ka ?10 asmeniui. (Pr.)

HOMEOWNERS POLICY
F. ZipoliSf Agent f

State Farm Fire and Casualty Company

ROMO KALANTOS
MINĖJIMAS

Many accidents and health getting label, cap the jar, and 
emergencies occur in the then put the jar in your 

refrigerator. Some of the 
information will be instantly 
readable through the jar. A 
second label should be placed 
on or near your telephone 
indicating that your Familjr 
Health Information Jar is in 
the refrigerator.

If you want to make t 
Family Health Information 
Jar, write for 2 free labels 
and a Family Health Informa* 
tion form. You will also 
receive a Kitchen Safety leaf* 
let from Owens-Illinois with 
helpful tips on purchasing 
and storing foods in glass 
containers and information 
on food spoilage signs. Ad* 
dress: Kitchen Safety, Dept. 
10, P.O. Box 361, Madison 
Square Station. New York. 
NY 10010.

hone each year. And many 
complications can be avoided 
by taking preventive steps for 
your family’s health and safe
ty. One such step is keeping 
a * Family Health Information 
Jai-.”

It’s important that family 
medical information be read
ily available to emergency 
medical personnel or whoever 
first arrives at the scene. A 
brkrf medical history of each 
family member will quickly 
alert rescue squads, para
medics or other individuals 
to handicaps, allergies or 
other special family health 
problems.

Just fill out x Family 
Health Information form. 
Pb.ce ~ : medium-sized 
glan jar. Apply an attention-

MARU A NORj

2608 Wat 69th St, Chicago, HL 10621 « Tat WA M787 •

Minėjimas įvyks 1980 m. ge
gužės 18 dieną, tuoj po sumos 
(11:45 vai.) švč. Mergelės, Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 
6820 Š. Washtenaw Ave. R LB 
Marquette Parko apylinkės val
dyba ruošia Romo Kalantos aš- 
tuonerių ir Antano Kalinausko 
ketveriu metų herojiškos mir
ties sukakties minėjimą.

Minėjimui pritaikytą naują 
meninę programą atliks Daini
ninkų Būrelis.

Visa lietuvių visuomenė šiame 
minėjime prašoma dalyvauti.

Valdyba

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 8ERVICB 

1501 W. Wtk St, Chicago, HL 60629. — T< WA i'2737

IRANAS ATIDAVĖ
AŠTUONIS LAVONUS

IrsTEHERANAS, Iranas. — 
no vyriausybė perdavė graikų

žuvo balandžio 25 d. Irano Da- 
ša Kevin dykumoje. Lavonai bu
vo atvežti į Teheraną, visą sa
vaitę laikyti prie JAV ambasa
dos, o paskutiniu melu nutarta 
juos atiduoti amerikiečiams.

Pradžioje buvo pasiūlyta grei
tai atiduoti lavonus, vėliau pa
keista nuomonė, kAi mulos no
rėjo išsiderėti kelias: lengvatas 
iš amerikiečių, bet paskutinę 
dieną Irano vyriausybė galuti
nai nutarė ląvonus atiduoti ame
rikiečiams, nestatant jokių są 
lygų ar reikalavimų. Mula Cho- 
rneini tai pasakęs vyskupui Hi- 
larion Capucci.

Visi lavonai buvo sudėti j me
dinius karstus, kurių dugnas 
buvo išklotas švinine skarda. Vi
duje lavonai buvd apdengti Ira
no spalvų lengvu audiniu.

Pirmadienio naktį lavonai bu
vo nugabenti į tarptautinį aero
dromą, kuriame lavonus turėjo 
paimti lėktuvas ir nuvežti į

• c IŠveicariją, Zuricho aerodromą. 
Ten jie bus perduoti Raudonojo

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. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 v&l. rrtn 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d.
_ Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 arba 776-5163

2649 West 63rd Street
Chicago, m. 60629

DENTURE WEARERS

11V YjlldUOVDC JJCavKIVC įįl J

katalikų vyskupui aštuonių i Kryžiaus žinion,, kuris rūpinsis, 
Amerikos karių lavonus. Kariai ,^a<^ lavonai pasiektų JAV.

> r A mai°r «
advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

ti — JM*** Chica^ & JBL W*dn«»dan May 7, 1930
> —X— ‘ •*»




