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BANĮ SADR REII
TĘSIAMAS A. ZYPRĖS KANKINIMAS

rūpinasi

(Elta)

Jau 22 metai, kai Algirdas likų Bažnyčios Kronikos 36 nu- 
Zyprė yra kankinamas darbo meris portugalų kalba. Kronikos 
stovyklose ir psichiatrinėse Ii- vertimais ir leidimu 
goninėse, nes jis vis protestuoja Lietuvių kunigų Brazilijoje są- 
tlėl savo nuteisimo., j junga.

žinomas disidentas Michail
Makarenko yra gavęs žinią, kad IRANO VALDŽIA KALTINA 
Zyprė 1979 m. vėl buvo perkel
tas iš darbo stovyklos į specia
lią psichiatrinę ligoninę Kaza
nėje,. kur jis prievartos būdu 
yra “gydomas” jo sveikatai pa
vojingais vaistais.

Makarenko yra praleidęs ke
lis metus darbo stovykloje kar
tu su Zypre, jį gerai pažįsta ir 
liudija, kad Zyprė psichiškai yra 
visiškai sveikas, ^ik labai fiziš
kai nusilpęs. Sovietai vartoja 
labai žiaurias priemones šio lie
tuvio patrioto pasipriešinimo 
valiai sunaikinti. Reikia steng- 

—tis- jam—judėti visais—galimais 
būdais, ypač, protestuojant dėl 
psidhia trijos piktnaudžiavimo.

JAV PAREIGŪNUS

JUREVIČIAUS IR STATKE 
VIčIAUŠ BIOGRAFINIAI

DUO>ffiNYS‘ . į

TEHERANAS. — Irano revo
liucinė valdžia pristatė doku
mentus. Jungtinių Tautų komisi
jai, tyrinėjančiai buvusio šadho 
nusikaltimus, kad buvęs prezi
dentas Gerald R. Fordas ir Vals
tybės sekretorius Henry Kissin- 
geris bei kiti pareigūnai priėmė 
iš šacho dovanas bei patarnavi- * 
mus. G. R. Fordas Palm Boaęh, 
Floridoje, pareiškė: “Tai yra 
kategoriškas melas”. Panašiai 
pasielgė ir kiti pareigūnai

.. Centrinio banko pirmv.vu’ias 
Ali Rėza Nobari išleido “doku
mentą”, kad kaltinimai bus pa
reikšti, kai šachas Rėza Pahlevi 
bus, grąžintas į Iraną.

Jiilian Nava, California
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šaltinių gauta 
daugiau žinių apie naujuosius 
Lietuvos Helsinkio grupės na
rius Mečislovą Jurevičių ir Al
girdą Statkevičių, 45 pabaltiečių 
pareiškimo signatarus ir nuo 
1979 m. Lietuvos Helsinkio' gru
pės narius.

Jurevičius, 1950 m. nuteistas 
25 metams pagal Baudžiamojo 
Kodekso 58 la straipsnį,' baus
mę atliko nepilnai. Sugrįžęs į 
Lietuvą, 1974 iii. atleistas iš 
darbo, šiuo metu zakristijonau- 
ja Šiauliuose. Adresas: Šiauliai. 
Pintulio 6 - 10.

Statkevičius, gimęs 1923 m., 
yra gydytojas., 1951 m. buvo 
nuteistas 25 metams pagal 58 la 
straipsnį; paleistas anksčiau. 
1970 metais suimtas už parašy
mą knygos “Visuomenės gyveni
mo abėcėlė” ir laikytas psichiat
rinėje.---------------- —— .—* * *
JAMES RESTON NUOMONĖ
Savo veiksmais Afganistane, 

“kaip ir Baltijos valstybių in
korporavimu bei Čekoslovakijos 
ir Vengrijos užpuolimu, Maskva 
pademonstravo', kad laisvė jai 
sukelia siaubą ir kad ji yra pasi
ryžusi apsupti save priklauso
momis valstybėmis, net jei rei
kėtų panaudoti jėgą ir sulaužyti 
savo pasirašytas sutartis”.

James Reston, The New 
York Times, 1979-6-1)

* *
LKB KRONIKOS 36 NR. 

PORTUGALŲ KALBA
Sao Paulo mieste, Brazilijoje, 

kaip laikraščio Mūsų Lietuva 
priedas, pasirodė Lietuvo's Kata-

State juiiyersitęto :^Oforiįrijig&.
mieste viceprezidentas, nomi
nuotas ambasalorium Meksikai? 
Jei Senatas jį patvirtins, tai bus 
pirmasis Amerikos meksikietis, 
tarnaująs ambasadoriumi savo 
buvusioje tėvynėje.

1

VICEPREZ. MONDALE 
BRIDGEPORTE

t-

— Teherane Amerikos amba
sada ryte būvą ^apsupta polici-
jos. Nei vienas studentas nega
lėjo. įžengti ar išeiti. Jie turėjo 
atiduoti ginklus kariams.

Chicągos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties — Vasario 16-osios minėjimas š.m. 
vasario 10 d. Marija aukšt. mokyklos auditorijoje. Iš 
kairės į deš.: pirm. .Julius Ruzas, invokaciją skaito Vida 

Jonušienė, Andrius Gerulis ir Violeta Burokaitė.
(VacloVo Noreikos nuotrauka)

SOVIETAI NAUDOJA NERVU DUJAS 
PRIEŠ AFGANISTANO GYVENTOJUS

— Naujasis Zimbabvės (Ro- 
dezijos) premjeras Robert Mu
gabe skelbiasi marksistu, bet 
ekonominės pagalbos jau prašo 
Didžiojo'je Britanijoje.

— Aukso uncijos kaina vakar 
nukrito iki $631.

j

Ja

KALENDORĖL1S
Kovo 7: Felicija, Tomas Ak- 

vin., Vaidilutę Rimtautas, Jag
minas.

Saulė teka 6:18, leidžiasi 5:47.
Oras Saitas,

Senatorius Charles Percy pa
sakė labai gražią kalbą, kai 
Senate buvo paminėta 62-oji 

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo., sukaktis.

TIDUOTI KALINI
BRIDGET) Tl\ Chicago, 

šiom’s dienomis vice irezidenta. 
Walter ML.d de buvo Chicagojc 
r pasakė kelias rink’inires kai 

has. J s yra apsistojęs mieste 
•cntre, ket t ei denį buvo at 
vykęs į B id^Y'oru aplanke 
huv js'o noro Dale y našlę ir pa 
Tarė L idgep rlo gyventojam 
balsuoti už Richard M. Dale} 
Cook ap kri ies prokuroro pa
reigoms.

Ryte kelios Chicągos radi j < 
stotys pakartojo trumpą prez! 
dento Carterio kalbą, prašyda 

•mas gyventojus pirminių rinki 
J.mą- metu balsuoti už ji, nes vis?; 

žino, ką j:s daro krašte ir larp-į 
•tautinėje politikoje. Prezidentas 

’a>ai užsiėmęs svarbiais klausi 
mais ir dėl to negali dalyvauti

! rlifknriDėje kampanijoje.
« Viceprezidentas Mondale, pra
eidamas JLowe gatve, pasisvei
kino su daugeliu vietos g> v- < 
tojų. Jis gerai pažino merą B. J. 
Daley, a. šįskartą Jam buvo nia-

PABĖGĖLIS IŠ AFGANISTANO PRANEŠĖ APIE 
SOVIETŲ ATAKAS NERVŲ DUJOMIS

___ RU0, KAD NEIšžUDYTŲ__  
PAGROBTŲ DIPLOMATŲ
BOGOTA, Kolumbija. — Pen

kiolika Kolumbijcs ginkluotų 
vyrų, priklausančių Balandžio 
19-tos sąjūdžiui, pareikalavo 50 
milijonų dolerių iš Kolumbijos 
vyriausybės, jeigu nori, kad ne
būtų nužudyti 35 žmonės, suim
ti Domininkonų Respublikos 
ambasadoje Bogotos mieste. Jei 
valdžia nesutiks pildyti gink
luotų vyrų reikalavimą, tai jie 
pradės žudyti suimtus ambasa
dorius ir kitus žmones.

Trečiadienį vyriausybės ats'o 
vas pranešė, kad valdžia sutin 
ka išleisti tuos kalinius, kurie 
norės į užsienį važiuoti. Vyriau
sybė pasižadėjo parūpinti lėktu
vus, bet ji negalės duoti prašo
mų 50 milijonų dolerių. Prašė, 
kad sutiktų su $20 milijonų.

Policija apsupo ambasadą ir 
yra pasiruošusi atmušti ginkluo
tas grupes, jei jos iš lauko ban
dyti įsiveržti j ambasadą ir iš
laisvinti apsuptus įsibrovėlius.

Žmonės bijo, kad apsupti par- 
tiaznai nepradėtų žudyti įkaitų.

— Daugelis Vietnamo kari
ninkų, atvykusių į Ameriką, 
įsteigė valgyklas arba motelius 
ir užsidirba šeimai duoną. Vąi-i 
kai greitai pramoksta angliškai. I ISLAMABADAS,-Pakistanas.

Trečiadienį pabėgėlis iš Afga
nistano pareiškė, kad Raudonoji 
armija, savo’ atakose prieš par
tizanus rytinėje Kunar provin
cijoje, panaudojo mirtingas ner
vų dujas. Nuo jų mirė nenusta
tytas skaičius vietos gyventojų.

Apie dujų vartojimą prieš 
Afganistano gyventojus ir par
tizanus gautos žinios taip pat iš 
kitų šaltinių, žmogaus Teisių

toj as Daniel Jacobi per Pary
žiaus televiziją pareiškė, kad 
138,000 asmenų nukentėjo nuo 
dujų: jie turėjo apleisti savo 
gyvenvietes aiba žūti. Nėra ži
noma, kiek žuvo, bet žuvę yra 
civilia1 gyventojai: vyrai, mote
rys, vaikai — visi šeimos nariai

^Valstybės departamento kal-
! bėtojas pareiškė, kad žinių apie 
dujų vartojimą tuo tarpu nega 

8 Įima patikrinti, tačiau Sovietų 
E Sąjungai pareikštas susirūpini- 
E mas tuo reikalu. Prez. Carteris 

pareiškė, kad JAV dujų varto
jimo klausimą iškėlė Jungtinių 
Tautų Žmogaus Teisių komi
sijoje.

Tuo tarpu Sovietų kariuome
nė užėmė Kunar provincijos ly
gumose esančius miestus ir ?tra- 

■ teginęs vietas. Partizanai pasi
traukė į kalnuotas vietas.

— Rochester Gas 8: Electric 
bendrovei leista pirkti uranijaus 
iš Sovietų Sąjungos už 45 mili
jonus dolerių. ,

PREZIDENTAS ĮSAKĖ PERLEISTI IRANO 
VALDŽIAI LAIKOMUS AMERIKIEČIUS

REVOLIUCINEI TARYBAI ĮGRISO VADINAMŲ 
STUDENTŲ PAKARTOJAMAS SAVAVALIAVIMAS

TEHERANAS. Iranas. — Ket
virtadienio rytą Irano Saugumo 
taryba, apsvarsčiusi krašt*' p e 
zidento Bani Sadr |>ron''š:m-) 
apie Jungtinių Tautų teisi->in'-" 
komisijai įteiktus kaltin:::*r- 
?rieš šachą Rėza Pahlevi h- ori"? 
Vmerikos ben<lradarbia'’’m~ 
šachu, apsvarstė ,te:sinmkn ko
misijos pageidavimą jiasiin *y"i 
su Amerikos ambasadoj? 1-ikr 
aiais tarnautojais, kurių teisi
ninkai dar neturėjo progos pn 
matyti.

Irano prezidentas prižadėjo 
Jungtinių Tautų teisininkams 
parodyti suimtus amerikiečius, 
bet nepajėgia to padaryti, šitas 
klausimas buvo svarstytas Ira
no revoliucinėje taryboje, bet ir 
tarybos nutarimas amerikiečius 
saugojančių studentų nepavei
kė. Jie reikalauja, kad įsakymą pios politinės grupės, kurios prie* 
-parodyti amerikiečius turi duo-

— A?tinsutahChonteini. Studentai pa

zidentas. Tėvas nenorįs, 
dėl visos eilės smulkmenų 
na ar kita grupė kreiptųsi

Policija ir vyriausybės karo 
dalinys apsupo Amerikos amba 
sadą ir įsakė studentams per
duoti vyriausybei visus Ameri
kos piliečius. Jeigu suimtieji 
būtu sužaloti, tai atsakingi bus 
studentai, saugojusieji diploma
tus ir tarnautojus.

Užsienio reikalų ministeris 
paprašė teisininkus dar diena 
kitą užtrukti Teherane, kad ga
lėtų pasiniatjdi su ambasadoje 
laikomais suimtaisiais.

xao 
vie-

Prezidento Bani Sadr Įsaky
mas studentams ketvirtadieni 
perduoti valdžios atstovams su
imtus amerikiečius yra dideiis 
žingsnis islamiškame Irane. Pa- 
aiškėi°. kad studentus rėmė ke-

DU ŽYDŲ MINĖTERIAI 
NESUSITAP’'»

JERUZA” Izraelis. Va-j 
kar pa-’. K.ejo, kad mir'Jterių 
kabnxte du įtakingi ministerial 
nesusitaria laba: svarbiu klau
simu. Nesutn imas buvo toks 
didelis, kad premjeras Begin la* 
ba garsiai ginčijosi su Izraelio 
gynybos minisleriu.

Atrodo, ka<t šie ministerial 
nesutaria dėl Izraelio kolonijų 
isterinėse kairiojo Jordano upės 
kranto žemėse. Premjeras Be.gir 
ir žemės ūkio ministeris nori 
ten slėgti žydų kolonijas. Tuc 
tarpu gynybos ministeris Weiz 
man kaltina Beginą nsnoru 
baigti karą ir pradėti taiku gy 
venima su savo kaimynais.

Weizman yra įsitikinęs, kad 
žydai gali daugiau laimėti tai
kiu darbu, tarptautine prekyba 
ir mokslo
karų metu izraelitai-gerokai iš
vargo, persitemjiė, lai dabar 
reikia griebtis naujų priemonių.

ir
vyriausy-

išradimais. Praeitų

RUSAI NETURI PAŠARO 
GALVIJAMS

MA1>XW Rusija. — Savieti 
SiĮjūngos ūkio planuotčjai labai 
susirūpinę dar tolimu c.ivasarii 
ir pašarų stoka. Visi didieji 
Sovietų valstybiniai ūkiai gave 
įsakymą pradėti skersti kiaules 
ir karves. Planuotojai žino, kad 
pavasaris dar toli, o atsarginio 
pašaro jau visai nėra. Jeigu jo 
būtų daugiau bent vienoje res
publikoje, tai galėhi gyvulių 

' pašarą jaervežti, bet td pašaro 
trūksta bendrai visur.

Sovietų valdžia buvo užsakiu
si Amerikoje 17 milijonų metri
nių tonų javų ir kukurūzų. Jiejlykais. 
planavo visa tai parsivežti, bet 
rusų įsiveržimas į Afganistaną

— Pakistano valdžia atmetė 
j>rez. Carterio pasiūlytą $400 
milijonų ekonominės ir karinės . 
paramos planą, nes planas rei-| iššaukė prezidento Carterio pa- 
kalauja išpildyti daugelį nepri
imtinų sąlygų. Pakistanas nu
mato gauti paramos iš Kinijos, 
Saudi Arabijos ir iš kitų ne
šališkų maliometonų tikėjimo 
valstybių. , _,

taryba 
reikalą 

įsakė

nuodug- 
ir ketvir- 
studentu

sisakė, kad jie klausysią tiktai 
paties Chomeinio atviro įsaky 
mo. Pagaliau studentai nustatė 
sąlygas suimtiems amerikie
čiams lankyti. Jie nori, kad tei
sininkai išklausytų iraniečių for
muluotus kaltinimus, pasižadė 
tų tuos Jcaltinimus įrašyti i ofi
cialų teisininkų pranešimą Jurig 
linėms Tautoms. Revoliuciniam 
komitetui atrodė, kad šitas rei
kalavimas labai jau dideli 
kad jis savinas! Irano 
očs galią.

Revoliucinė 
ūai apsvarstė 
tadienio rvta w C
grupei, saugojančiai ainerik:e 
tins ambasadoje, tuojau jier 
luoti visus ! 
vyriausybei, 
būti perduoti 
be prievartes.

Vyriausybė 
policijos prie 
wulcs, kad studentai nepadary 
tų žalos amerikiečiams. Be to. 
vyriausybė ėmėsi jiriemonių 
kad suimtųjų perdavimo moli 
studentai tvarkingai viską pe
luotų. Jeigu kuri grupė bandy 
ų savavaliauti, bus 

<a<l ji galėtų imtis 
veiksmų.

Revoliufinė taryba 
svarstė jiorą kartų. Josios na
riams, labai galimas daiktas, jau 
•griso nuolatinis kreipimasis Į 
mulą Chomcini įvairiais klau 
simais.

Revoliucinei tarybai rūpi iš
aiškinti vyriausybės santykius 
su mula Chomcini. Taryba glau
džiai bendradarbiauja su Chc- 
meini, bet ji negalinti dėl kiek
vieno menkniekio kreiptis i ser
gantį valstybės vyrą. Su juo ta
ryba susitaria j>agrindiniais <la-

suimtuosius Irane
Kaliniai privali 

i be sužalojimų i

pasiuntė daugiai- 
Amerikos amba

išvengta 
prievartos

klausima

Tarybds nariai tarėsi su mu
los Chomcini sūnumi, kuris 
dažnai buvo tarpininkas tarp 
tėvo ir revoliucinės tarybos. 
Chomeinio sūnus tarybos na
riams pareiškė, kad ateityje vi
gus valstybės reikalus tvarko 
mulos Chomeinio parinktas už-

sipriešinimą tai prekybinei su
tarčiai. Amerika negali padėti 
kitai valstybei, kada ta valstybė 
negerbia savo silpnesnių kaimy
nų teisių, įsiveržia į jų kraštą ir 
prievarta primeta savo sistemą. Įsirnio reikalų ministeris ir pre-

šinasi ‘'ins Irano'santykiams 
su Amerika. Galimas daiktas, 
naJ kelios politinės grupės ban
dys pasipriešinti prez. Bani Sadr 
vyriausybei, bet prezidentas yra 
pasbuosęs sutvarkyti krašto ad
ministracijos reikalus. Jis pa
brėžė, kad krašte negali būti vy
riausybė vyriausybėje. Kraštas 
turi vieną administrac’ją, visi 
privalo jai paklusti.

Prezidentas Bani Sadr šį klau
simą galutinai išaiškino revoliu
cinėje taryboje, o dabar jį aiš
kins su politinėmis grupėmis, 
iki sib ineto rėmusiomis ‘‘stu
dentus”! įsiveržusius į Amerikos 
ambasa
sius suirztus amerikiečius.

<ir savavališkai laikiu-

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Panamos advokatas, trejus me
tus buvęs Panamos teisingumo 
ministeris ir nuo 1971 iki 197S 
metų buvęs Aukščiausiojo teis
mo prezidentas, pareiškė, 1 
buvęs Irano šachas Rėza Pah
levi pasiliks Panamoje ir nebus 
grąžinamas į Iraną, jeigu Irxip 
vyriausybė negarantuos, kad 
prieš jį nebus paskelbta mir
ties bausmė. Advokatas Jnan 
Materno Vasquez, kuris neseniai 
lankėsi Irane, pranešė Irano vy
riausybė, kad jis galės iškelti 
tariamus šacro finansinius nusi
kaltimus, nes teismuose visus 
įrodymus reikia pagrįsti faktais, 
o ne neaiškumais arba emoci
jomis.

BomIjtu Carter

Prez. Karteris pareiškė, kad 
jo žmona Rosalynn yra pati 
geriausia jo bendradarbė.



KANADOS. NAUJIENOS
DEMONSTRACIJA Už LAISV? VISOMS TAUTOMS

Ryšium su Sovietų įsiverž'mu tai Sovietus. Bet kada reikėjo
j Ačganislaną, Toronte veikiau- .švykti į demonstracijas, likau 
tis septynių Sovietų pavergtų 
Europos tautų komitetas š. m 

9 d.
- ll : . .1S ;■ 
L.: :.: ?st s i 
ips aikš ėję. 
rucšt’ komitetas, 
iš 1 tu .’iv, l:tx.ų, 
uk.T.inicč’v, ’.c. L u

vienas su plakatais. Mat, yra to- 
k:ų. kurie prc’lestuoja ir garsiai 

Lietuvos okupantą 
tik draugų tarpe, arba savos or- 

s Aataan Phil- ganizacijos susirinkime, kur’ 
mans racijom s Į Lietuvos okupantui tokie pro-' 

susidedantis] testai nei šilta nei šalta — be
oš.u, vengrų,!
i • č:kų, jau

ii cnl.s i Lrvu pa iruošęs. šio 
kum lėto pi : įninku yru latvis 
dr. Lukss.

Apie demonstraciją buvo ra
šoma Kanados lietuvių spaudo
je ir skelbiama per lietuvišką 
radiją “Tėvynės prisiminimai” 
(Kitų radijo stočių nepagaunu 
gal ir jos skelbė).

Kadangi d e m o n stracijom: 
ruošti laikas buvo palankus 
nes Kanadoje vyko rinkimai, 
jaučiau, kad demonstracijos bus 
tuomi reikšmingos, nes tokiais 

.atvejais partijų vadai, žvejoda
mi balsus, jei patys negali da
lyvauti, įgalioja kitus pasakyti 
demonstracijose kalbas ir, be 
to, patys atsiunčia telegramas 
su geriausiai pažadais ir užuo
jautomis, neprarasti vilties dėl 
gimtojo krašto išsilaisvinimo.

Man iš St. Catharines į To
rontą yra 70 mylių, bet prie da
bartinio susisiekimo, turint au 

' fomobilį, maža problema. Be to 
kiekvieno lietuvio yra pareiga 

'dalyvauti demonstracijose prieš 
gimtojo krašto okupantą — so 
vietini komunizmą.

Paskambinau keliems lietu-

pc’pi t sursn-. šaukia prieš

reikšmiai.
Į Torontą nuvykau valandą 

anksčiau prisš .demonstracijas ir 
sustojau pas savo pažįstamą pa- 
rapijeną. Pusė valandos prieš 
demonstracijas, su plakatais bu
vau miesto rotušėje. Demons! 
rantų su plakatais dar nei vieno 
nebuvo, tik keli stovėjo prie pa 
ruoštos tribūnos garbės sve
čiams. Vieną iš jų pažinau. Tai 
buvo p. Vaiėeliūnas, Kanados 
Tautos Fondo pirmininkas.

l’ž pora minučių atvyko šau
lių veikėjas A. Brokertas ir pa
prašė talkos atvežtiem 40 plaka
tų iškrauti iš mašinos ir padėti 
sunešti prie prezidiumo platfor
mos. Be to. pareiškė, kad vie
nam nesaugu plakatus imli iš 
mašinos, nes visai arti yra su 
stojęs komunistų sunkvežimis 
su demonstrantais ir raudonai: 
plakatais bei vėliavomis.

Iškrovus plakatus pastebėjau 
kad nuo komunistų sunkvežimio 
atžygiavo 1 jaunos mergaitės 
sustojo prie mūsų plakatų n 
ėmė skaityti jų užrašus. Vien& 
iš jų pasakė, kad čia ne komu- 
n’stų grupė, o ten, kur stovi 
sunkvežimis, vra komunistai su 
plakatais. Paklausus tų mergai

viams ir paraginau vykti į de-jčių, kokios tautybės, gautas at 
mons*Taeijas ir pasisiūliau save sakymas, kad jos esą čekų tau- 
inašina juos nuvežti. Keli paža- tybės ir norinčios dalyvauti de 
dėjo vykti ir parinkau tinkamus , monstracijoje pri^ komunistus 
plakatus prieš Lietuvos okupan- bet neturinčios plakatų. Joms

demonstracija, šių metų vasario 9 dieną suruošta Toro’nto miesto centre.Kanadiečių
Demonstrantai protestavo prieš Lietuvos, Latvijos ir Estijos bei kitų kraštų oku
paciją, reikalavo, kad Sovietų karo jėgos pasitrauktų iš Afganistano ir paliktų pa
vergtoms kraštams patiems tvarkyti savo reikalus. (St. Dabkaus nuotrauka)

XXVI Europos lietuviškųjų studijų savaitė

pageidaujant, leido.-ire pasirink
ti 4 plakatus ir patenkintos nu
žygiavo į damonstraciji aikštę.

Po to tuojau atvyko visuome
nės veikėja Liucija -Sk-ūjkutė' 
iš Hamiltono ir, pasirinku.v pla
katą, nuvyko į demonstracijos 
aikštę. Atsiradus daugiau. mū-;i 
siškių, pasijutome saugesni, 
prie komunistų sunkvežimio b,-.- 
vo daugiau asmenų. .

20 minučių prieš’ demb’nštra- 
cijas atvykęs Vlado' Pūtvio šau
lių kuopos pirmininkas St. Jbku-. 
baitis su keliais vyrais davė pa
rėdymą paimti plakatus' ir nu
nešti juos prie platformos, o iš 
t?n siūlė lietuviams plakatus iin-; 
ti į j 
..u.jai. .

10 m inučių prieš 'denionštra

cijas jau nebebuvo nei vieno iš 
10 lietuvių pagamintų plakatų. 
Kiek lietuvių dalyvavo tose de
monstracijose, kuriose buvo apie 
2,000 demonstrantų, negaliu at
spėti, bet plakatų skaičiumi lie
tuviai pirmavo.

Vienas nebaltaodis, gal armė
nas ar afganistanietis, stambus 
vyras, garsiai šaukdamas “Ma
no du brolius komunistai nužu
dė”, puolė komunistus ir žaibo 
greitumu raudoną plakatą su-

imatijcfe šefas St. Lozoraitis, 
JpreL L. Tulaba, prof. dr. Lhiima, 
kun. dr. Matulis, J. Vilčinskas, 
pulk. D. Skučas ir kiti.

Savaitės paskaitų ciklą pra
dėjo prof. dr. Rimvydas P. Šil
bajoris Lietuvos prozos dešimt
mečio 1968-1978 apžvalga ir 
įvertinimu. Įspėjo, kad bus 
spragų, nes ne visus veikalus iš 
Lietuvos galima gauti. Skirtu
mas tarp komunistų sudaryto 
tikrovės modelio ir tarp sovie
tinės tikrdvės, kaip tarp dan
gaus ir žemės. Tą modelį bolše
vikai atnešė į Lietuvą ir ver
čia jo laikytis. Dabar ir sovie
tiniai kritikai jau išdrįsta pasa
kyti, kad sovietinė literatūra iki 
1956 vergiškai tarnavo’ to mo
delio įgyvendinimui. Prelegen
tas spėjo, kad tobulėjanti lietu
vių literatūros forma privers 
komunistus savo modelį keisti. 
Iš tikrd lietuviai prozininkai So
viet! j oje buvo pirmieji, pradė
ję jį triuškinti. Ryškėja naujas 
modelis — dialektinis turinio 
ir formos santykiavimas. Vie
nas jo pradininkų yra I. Meras. 
Paskutiniame dešimtmetyje ė- 
mė rodytis tikrosios literatūros 
veikalų, nors dabar grėsmingai

Pernai suruošta Belgijoje. Vie-i 
tą jai rengėjai rašytojas Eduar' 
das Sinzas ir Belgijos LB pir
mininkė Stasė Baltus surado 
Lo’uvain-la-Nueve (apie 30 km 
nuo sostinės) universitete ir jo 
bendrabučiuose, kur liepos 20- 
27 gyveno, maitinosi, “studija
vo” ir bendravo apie 80 tautie- 

iėių iš 4-rių kontinentų.
Europos liet. stud, savaitės 

jau turi savo tradicinę eigą: va
kare susipažinimas, kitą dieną 
atidarymas, vėliau paskaitos, 
diskusijos, iškylds, tėvynės va
landėlė su patriotine bei meni
ne programa ir uždarymas. 
Kiekvieną rytą pamaldos su pa
mokslėliu ir giedojimu; po jų 
pusryčiai, paskaitos, pietūs, vėl 
paskaitos, vakarienė ir vakaro
nė. Tuo pačiu ritmu vyko ir šį- 
metinė stud, savait. Tik vakaro
nei atskirų patalpų nebuvo, tad 
teko rinktis -studentiškose kavi
nėse.

Susipažinimo vakarą paskai
tų salėje pradėjo’ St. Baltus, pa
sveikindama susirinkusius Bel
gijos LB vardu, pateikdama 
stambmenų iš savo ir to krašto 
lietuvių gyvenimo. Dr. A. Ge
rutis supažindino su Belgijos! v

- atvežė ir pa- į vaidenasi Stalino šešėlis.plėšė, o to plakato kotu kirtę lietuviŲ spaude. ---------- , dalwavo Euronos
1 įrodė senus laikraškius. Mūsų J, \ie’ ._ ,yT ' ‘ .
’■viltis” 1945 “išspausdinta” ; 

tualetinio popierio. Alina Gri-

i
• Kelias minutes prieš demonst- raudoniesiems vyriškai.
I racijas prie miesto rotušės kam
po pasirodė ir marksistai-lėni-! 
hištai su raudonomis vėliavomis įpūsiu buvo kruvinais veidais 
ir raudonais plakatais. Atsirado'žmonių. Nukentėjo ir lietuvė 
aikštėje ir policijos. Vieni kitų-mokytoja A. Petrulienė: ja’ 
pradėjom klausinėti, ar ir rau- Į vienas komunistų demonstran 
donieji demonstruos? Niekas j tas plakato kotu sužeidė smilki 
aiškiai nežinojo, kiti spėliojo,> nį ir. kraujas tekėjo. Lž tai j įvyko prdf. A. Greimas iš 
kad prie šios demokratijos, ga-tlabai pagarsėjo: ją rodė per te Ižiaus. Europos liet. stud, savai- 
lįmas daiktas, ir raudonieji tu- leviziją, o laikraščiai įdėjo n tėję pirma kartą pasirodė prof, 

rankas ir ruoštis- 'demonst- rė-'° demonstruoti prieš jOs nuotrauką. Kai kuriuos de įr. Rimv/p. Šilbajoris, dr. Zen.

Komunistai, pasijutę bėdoje: j ’ 
bėgo iš aikštės j gatvę. Iš abiejų*

limas daiktas, ir raudonieji tu-leviziją,

ąntikomunistus.. Kiti nervinosi monstrantus policija suėmė, bet 
ir, reiškė neapykantą, kodėl vai- vėliau paleido. * į
džia leido vienoje aikštėje tuo Muštynėms pasibaigus ir ap

Xi

anį! kraštų LB pirmininkų pasitari- 
- ■ *me, neturėjo galimybės išklau- 

nTenė” pris ta teėjau” spėjushis at- kun’ Jono Jūrto Pas*
vykti Savaitės dalyvius.

Paskaitų krūvis buvo 
pat, kaip ir kitais metais: 
so 10. Būtų buvę 11, bet

kaitos apie žmogaus taurumo 
kilmę. Prelegentas teigė, kad 

toks Į žmogus yra nepakartojamas iri-
iš vi- 
neat- 
Pary-

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

, t
H i

ill i 
i 

t i i i I 
I

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,19.79, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 614%.

This 614% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not readied original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 

r the increase takes effect with

Bonds are getting better all the 
time. This new 614% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that

their next semiannual interest should increase your
į period, beginning on interest.
Z s or after June 1,1979. Bonds are a better
'į v So you see, StOclcSv? buy than ever before.

” inĄnierica- ~ ‘

dividas ir dvasinė asmenybė, 
kurios vertė glūdi dieviškoje 
kilmėje. Savo kilmę žmogus ve
da iš aukščiausiojo dvasinio Ab
soliuti, suteikusio jam nepa
prastą dvasios laisvę. Į šitą laįs- 
vę tod^ 'negalf .kėsintis vaištybė 
ar kokia kita žemiškoji institu
cija: ji yra palenkta tik asmens 
sąžinei.

\ - . . . M
Dr; Zenonas Rekašius apinū- 

dino- išeivijos spaudą. Istoriškai 
žvelgdamas į liet.. spaudą nuo 
jos atsiradimo *ki nepriklauso-

Rekašius ir prof. dr. Kęst. Skrup- 
skelis, visi trys iš‘|FAVi-bių; Ąii- 
trą kartą — prof.'Tomas Ven
clova ir prof. dr. Vyt. Vasyliū- 
nas.' Visi kiti — dažniau ar re
čiau matyti ir girdėti europie- 
'iai. Paskaitų temos įvairios,

į pačių laiku ir . raudoniesiems rimus, prasidėjo o'ficialioji da
i demonstruoti. Ėmė susiburti i; lis. Sugiedojus Kanados himną 
' igr^ųieles. atskirų į^uitybių ąsmer į -----

nys.. Tš veidų ir .gestų“susidūrė tas, invokaciją sukalbėjo kun l ____ _ _____
įspūdis, kad kris muštynės. Blasius Jaschko SJ, atstovavę • ?et Vvravo pranešimai apie Vii

Pora minučių.prieš paskelb-ĮToro,nLo kardinolą Carlerį. P< ’ 
tą demonstracijų pradžią. VIa- lokacijos pirmas kalbėjo Pa
do Pūtvio šaulių..kuopos pirmi
ninkas Stasys Jokūbaitis davė

pranešėjo L: Leivato; pakvies

vergtų tautų komiteto pirminin
kas dr. Lukss. Jis išvardijo Šo

įsakymą pradėti- demonstruoti. Pavergtas tautas ir padarė 
Šaulys A. Borkertas pirmas suPĮuniP*l apž'algą apie Sovietų

] žiaurią priespaudą okupuotuose 
Ikras'uose, ir kvietė visus pa- 

r Stasys Jokūbaitishmerktl Soviet^ Sąjungą už to-

Lietuvos vėliavą -pradėjo žy
giuoti, Liucija.. Skripkutė iš 
Hamiltono ir 
iš Toronto, na, ir kiti lietuviai 
su virš 40 plakatų žygiavome po 
4-5 gretomis.

Po lietuvių ėmė žygiuoti irj 
į kitų tautybių grupės. Lietu-j 
viams pražygiavus pro prie ro-į 
tušės kampo stovinčius išsirikiaTt Ch:cagoje susigriebė žiema 
vusius komunistus (Atrodė, jie; Tūnome nedirbantieji kamba 
laukė punktualiai'Žčros valan-j iuose, prasikasę šaligatvius ir 
dos), pradėjo žygiuoti ir komu-Į dausomės radijo, žiūrime tele 
nistai. Jie ėjo šalia mūsų deši-Į -izijos. Vasario 29 d. į Chicagę 
nėjo pusėje. Komunistai, prade- įtvažiavo’ JAV viceprezidentas 
ję žygiuoti, ėmė garsiai choru 
saukti prokomunistinius šū
kius. Pavergtų tautų dalyvių 
dalis, komunislti skaudžiai įgel- prezidentas J. ('.arteris tarp dė
ti. tuojau puolė raudonuosius 
komunistus ir prasidėjo nništy-1 publikonų. 
nės. Dėl tų muštynių buvo atsa
kingi komunistai; nes, įžeidžian
čiais žodžiais svaidydamiesi, jie ,is buvo, katalikas ir man jc 
tas muštynes ir išprovokavo, kalbos darė teigiamo įspūdžio 
Kadangi komunistų buvo tik! Vienok už E. Kennedy aš nebai 

i, nes jis gerokai susi
kompromitavo su paskenduole 
ir savo įvairiomis socialinėmis 
programomis nemoka išlaikyt’ 
reikiamo balanso — siekiant 
vienai pusei padėti, kartais per-

:ią jos politiką.
(Bus daugiau)

J. šarapnickas

RINKIMINIS ĮKARŠTIS 
DIDĖJA

Walter F. Mondale, senatorius 
E. Kennedy. Zonduoja .dirvą 
rinkiminei—akcijai. Pirmauja

nokratų ir R. Reagan tarp res

Pilietybę gavau ir balsavau 
)irmu kartu už J. Kennedy, nes

apie 50, o mūsiškių virš 2,000,Į suočiau 
polic’.ja negalėjo Sustabdyti muš
tynių ir per keletą sekundžių 
jų, raudonos vėliavos ir raudo
ni plakatai buvo suplėšyti ir 
vėliavos sudegintos, o patys ko
munistai g.vo gerokai į kailį, daug skriaudžia -antrąją.-

- į TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽIBSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32
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maus universitetą: jų buvo netjmybės Jaikų pastebėJo keletą 
paradoksų. Neprikl. Lietuva bu
vo spaudote aukso amžius, ku
ris baigėsi kartu su tautos lais
ve. Po karo labai, pakilo išeivi
jos lietuvių spaudos lygis. Bet 
šiandieninė jos būklė prasta. 
Redaktorių amžius kasmet kv- 

deravimą dalinosi su dr. J. Nor-L Suinin-jo {ris mūsų spaųdos 
kaičių. PLB valdybos pirminm- neigiamy],es: spaudos funkcijų

Savaitė atidaryta ir vise’s pas
kaitos skaitytos Louvain-la-Nue-i rj 
ve universiteto didelėje salėje- Į 
amfiteatre. Liepos 21 rytą ją j 
pradėjo moderatorius dir. V. 
Natkevičius, M. A., Vėliau mo-

kas V. Kamantas pasveikino sa
vo ir vadovaujamos institucijo’s 
vardu ir įteikė dovanėles kny
gomis rengėjoms - Alinai Gri
nienei ir St. Baltus. Sveikinimo

vio redaktorius R. Sakadolskis 
bei Didž. Britanijos lietuvių są
jungos pirmininkas J. Alkis. 
Sveikinimus raštu atsiuntė dr. 
J.K. Čeginskas, Lietuvos diplo-

Mūsų kasdieniniame gyveni
me aiškiai“matdme, kad leisin- 
gumas nukenčia, kada siekdami 
gauti daugiau balsų, politikai 
pataikauja nors ir nuskriau- 
tiems, bet nesiekia juos pakelti 
į aukštesnį dvasinį lygį.

Tautiečiai, budėkime šioje 
rinkiminėje akcijoje ir nejrasi- 
meskime! Infonnuokimės ir 
dalyvaukime pirminiuose rinki 
muose. K. Bankus

sumaišymą (užuot informavimo 
pirmoje vietoje statomą kova 
už Lietuvos laisvę) ir iš to ky
lančią tendencingą ’ informaciją, 

ir gausų slapyvardžių naudo
jimą. Savo teigimus prelegentas 
bandė pagrįsti’ pavyzdžiais, su 
kuriais vėliau ne visi diskusiiu 
dalyviai sutiko.

(Nukelta į šeštą puslapį

WINTER 
OVERCOAT.

Don’t Go Out Without It.
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| Laiškų rašymas prez. Carteriui |
1 ir senatoriui Percy į
§ . . . -■ 
| Sekmadienį, kovo mėn. 9 dieną, nuo 8 vai. f 
g ryto iki 1 vai. popiet Marquette Parko salėje | 
y bus galima pasirašyti laiškus prez. Carteriui | 
* ir sen. Percy, padėkojant jiems už griežtą lai- $ 
? kyseną, rusams okupavus Afganistane į
m .... 3
g Kviečiame visus lietuvius tą sekmadienį | 
g užeiti i parapijos salę, 6820 S. Washtenaw av., |

ir pasirašyti tuos laiškus. ■ ; f O
£ ‘ '•*1 ? ? . ' ’g
i.* R- L. B-nės Marquette Parko
| - apylinkės valdyba £
į >:
2 — Nuujivuv“ '-LČi'į -, 8, 111." Fiidav. Mareli 7, i9£U *•



Detroito naujienos
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ DETROITO SKYRIAUS 

METINIS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko vasario Kita žurnalistų popietė Įvyko 
mėn. 24 d. Natalijos ir Stasio pas Veselkus, aptarimui šokan-
Sližių rezidencijoje- Susirinkime 
dalyvavo žurnalistai nariai ir jų 
žmonos bei svečiai, iš viso apie 
20 asmenų. Ponia Sližienė sve
čiams paruošė puikias vaišes. 
Prie kavutės buvo įvairių sal
džių tortų,-net ir iš Lietuvos at
siųstas raguotinis. Visiems ska
niai pasivaišinus, skyriaus pir
mininkas Stasys Garliauskas 
pradėjo susirinkimą. Pagerbti 
mirusieji žurnalistai. Mirusių 
pagerbimui žvakutes uždegė N. 
Sližienė. Pagerbimui Anelė Žie- 
dienė deklamavo'savo sukurtą 
eilėraštį. Antras Karolis Balys 
deklamavo “Sodyba” (autoriaus 
nepasižymėjau).

Praeitu dvejų metų susirinki
mų protokolus perskaitė sekre
torius Stasys Sližys. Protokolai 
trumpi ir aiškūs, priimti be pa
taisų. Skyriaus pirm. Stasys 
Garliauskas padarė pranešimą 
iš praeitų dvejų metų kadenci
jos. Veikla: šaulių stovykloje 
prie Mančesterio buvo suruošta 
paskaitą — Moterų išsilaisvini
mo sąjūdis. Paskaitą skaitė po
nia Gražulienė. Paskaita įdomi, 
ta tema bene pirmoji lietuvių 
visuomenėje. Po paskaitos buvo 
karštos diskusijos.

ėio ir dainuojančio jaunimo rei
kalų. Pernai to susirinkimo pa
sėkoje St. Sližys paruošė ir pa
statė muzikinį veikalą Sekmi
nių vainikas, kuris pavyko labai 
gerai. Užsibrėžta ir kitą panašų

Kasininkas Antanas Grinius 
oadarė pranešamą jš kasos sto
vio. 1V30 m. sausio 1 d. kasoje 
buvo $374.38. Revizijos komisi
jos aktą perskaitė Antanas Su* ' 
kauskas. Patikrinęs kasininko 
A. Griniaus pajamų ir išlaūlų 
knygą ir banko knygutę, viskas 
rasta tvarkoje. Pinigai randasi 
banke. Pirm. S. Garliauskas pa
siūlė iš skyriaus kasos nupirkti 
anglų kalba Lietuvos enciklope
diją ir paaukoti universiteto 
bibliotekai. Tas klausimas pa
liktas naujai valdybai apsvars-

Indijos vienuoliai
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ST. PETERSBURG, FLA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Amerikos Lietuvių Khd»o na
muose, 4880 - Kith Ave. No. š m. 
vasario 16 d. buvo minima Va
sario 16-osios šventė. Į minėji
mą atsilankė virš 403 žmonių. 
Aukų buvo surinkta: §1,798.50 
ALTai, $1.838.25 Liet. B nei ir 
$860.50 VLIKui. Iš viso suaukc-

dairosi

“Reiš 
laisvės

Sumanyta ir pasiūlyta išleisti 
dar vieną “žurnalisto” numeri. 
I’am sumanymui susirinkimas 
nepritarė. Susirinkimo užbaigai 
muzikas St. Sližys vargonais pa 
grojo “Tėviškėle, Tėviškėle”, 
“Kur banguoja Nemunėlis” ir 
dar vieną anglišką melodiją. Ž>- 
nonia, neapsieita be nuotraukos, 
kurią padarė fotografas Kazys

LOS ANGELES POLITINIŲ SVARS- 
T YBŲ NUTARIMAI

BAI^EKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

....... Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos'ir 
: Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.

(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 
į Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

šv. Kaz:niiero parapijos salė
je š. m. sausio 26-27 dienomif 
Los Angeles Lietuvių Fronto Bi
čiulių sambūrio valdybos buv< 
suorganizuotos ir pravestos po 
litinių studijų svarstybos. Vie. 
nos grapės seime ar siinpoziu 
me buvo pakviesti dalyvauti 
JAV LB Vakarų apygardos vai 
dyba, Lietuvių Jaunimo S-gos 
Los Angeles skyriaus valdyba ii 
specialūs asmenys paskaitoms 
bei nio'deravinmi. Svarstybų da 
lyviai buvo: LB Vakarų apygar 
dos pirm. inž. R. Dabšys, LFE 

‘ LA skyriaus pirm. dr. Z. Brin 
kis. Prie svarstybų stalo, Dalia 
Navickienei mederuojant, buvę 
šie Los Angeles jaunimo atsto 
vai: R. Polikailis, L. Grušas, A. 
Grakauskaitė, D. Gudauskaitė ii 
D. Barauskaitė. Svarstybų daly- 

. viais dar buvo^ rezistentas Ro-

"vienos seimo gi’upės” poliUkuo- 
to.jai taip nutarė:

Veiksniai ir visi geros valios 
lietuviai turi siekti IJetuvo’s lais 
vin nio vadovybę integruoti vie
name demokratišku ksliu suda
rytame veiksny,. finansuojama
me vieno laisvės fondo ir talki
namame profesionalų štabo. 
Daugelis išpūstų ir garsinamų 
laimėjimų “kovoj už Lietuvos 
iisvę” yra netikri* ir nerealūs.

Iš nutarimų neaišku, ar jie 
buvo priimti visų dalyvių be 
protestų, ar tik moderatorių su- 
mcd?ruoti jau po politinių svars- 
;ybų. Skaitant 11 straipsnį, taip 
ir jauti, kad politinių studijų 
■savaitgalio svarstytojai 
vietos VLIKo kapams.

Savo nutarime sako: 
kiąnt solidarumą su dėl
kovojančia lietuvių tauta, PLB 
visuomeninės komisijos organi
zavimas yra būtinas, skubinti- 
nas ir visų geros valios lietuvių 
remtinas (Punktas 11).

Dar neišdrįsta duoti išeivijos 
lietuviams įsakymą, panaudoja 
tik apgaulingą prašymo versiją. 
Bet, suprask, yra tik laiko klau
simas. Reikia pinigo. Jo žmonės 
suaukoja |>er Vasario 16-osios 
minėjimus. Tie nelaimingi pini
gai- ir nuvedė frontininkus prie 
bedugnės ir laisvinimo veikian
čių veiksnių ardymo, skaldymo, 
nors jie geriausiai žino, kas iš to 
turi naudds.

.Nutarimų 12 punktas kalba 
taip: “Vasario 16-tos aukos pir
miausia kreiptinos į tuos veiks
nius, kurie daugiausia dirba, 
daugiausia pasiekia ir turi po
zityviai visuomenės gyvenime 
besireiškiančių žmonių bei atsa- 

Dr. K. Ambrozaitis savo kai- kingos spaudos pritarimą ir 
Lietuvių Bendruomenė paramą”.

Dėl Bendruomenės ir VLIKo

mas Giedra ir rašytojas Jurgis 
Gliaudą.

Svečias iš Washingtono kun.
ir. J. Barauskas skaitė paskai
ta: “Neišnaudotos galimybės 
Lietuvos laisvinimo' veikloj”. 
Kiek ilgesnį pranešimą padarė 
L. Valiukas tema “Lietuvos lais-i 
vinimo akcija per JAV Kongre
są”. Moderuojant A. Lduririai- 
čiui buvo pravestos svarstybos 
“Helsinkio susitarimai tarptau
tinių ir Lietuvos interesų švie
soje”.

Iškilmingą minėjimą atidarė 
klubo pirm. K. Jurgėla. Jis pa
reiškė savo gražių minčių šios 
šventės proga. Dalyvavo vietos 
šauliai su vėliavomis. Maj. Vir
bickas uždegė amžinąją ugnį.

Į Lietuvos atkūrimo Nepriklauso
mybės aktą perskaitė Paleškie- 
nė. Jaunasis Bobelis skaitė svei
kinimus. Floridos gubernato
riaus proklamaciją perskaitė 
klubo vicepirm. Vasiliauskas. 
St. Petersburgo' burmistro svei
kinimą perskaitė Jurgelaitė. 
Sveikino Floridos gubernatorius, 
Latvijos ir Estijos atstovai.

Principinę kalbą pasakė Ale
na Devėnienė. Ją pristatydamas 
K. Jurgėla apibūdino jos nu
veiktus didelius darbus laisvoje1 
Lietuvoje. Prelegentė savo turi
ningoje kalboje iškėlė eilę svar
bių klausimų. Vienur ji pažy
mėjo, kad tarp mūsų gali būti

boję
Lietuvos laisvinimo veiklojev v ------- o « -

nupasakojo plačią temos pano | santykių pablogėjimo kaltina- 
ramą — didžiulio veiksnio ini-mas dr. K. Bobelis. Jam esant

Sragauskas.
Be abejo, išrinkta ir nauja 

1980 m. valdyba. Pirmininku — 
Balvs Gražulis iš Flint, sekre- I
loriuini — muzikas Stasys Sli
žys, ir kasininku — Antanas 
Grinius. Revizijos komisija: 

i Petras Januška, Alfonsas Nakas 
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- ^“„^^'4:30 v«L 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas

J- • • • • • 1 lyebruiia is vru^vaj<iu» nSKQ demesj, gerai SU jomis susipa- Argetinds jau atvyko jauni lie-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS.

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

Prenumerdtos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas_ _____________________________________ __________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
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 —-----—-------------------------------------------------------------

diskusijų ir įvairių nuomonių, 
b?t v ses jes turi būti suderin
tos Lietuvai gelbėti, o ne vie
nas kito puolimui. Ji pabrėžė: 
“Man niekuomet nėra perdaug 
organizacijų. Visame pasaulyje 
demokrat.niuo^e kraštuose yra 
daug organizacijų; tik diktatū
rinėse valstybėse yra viena or-z 
ganizacija ir mums gerai žino
ma, kas iš jos gaunasi. Organi
zacijų dauguma yra geras reiš
kinys”.

Prelegentė kvietė visus toliau 
dirbti Lietuvos laisvinimo dar
bą, kol atsieksime mūsų tikslo. 
“Nepavarkime, n e p ritrūkime 
kantrybės h nervu. Būkime nuo
laidūs vieni kitiems. Nelaukim? 
pagalbos iš kitų, jeigu patys ne
mokame susiburti ir duoti pa
galbą.’’ Jos mintys buvo origi
nalios, nes ji širdimi ir protu 
palietė mūsų gyvenimo įvykius. 
Atrodo, kad susirinkusių ji ne
apvylė, nes baigus kalbėti ji su
plaukė daug plojimų.

A. Devėnienė iškėlė aikštėn ir 
tą faktą, kaip iš 20 Tarybos na
rių keturi pasipriešino jungti 
Lietuvą prie Vo’kietijos ir pa
skelbti vokietį kunig. Arecą Lie
tuvos karaliumi. Tie keturi na
riai: M. Biržiška, Jonas Vileišisir JAV LB vadovybių žmonės, 

ir nė vienam iš jų nepasisekė 
surasti bendros kalbos su ALTos 
vaddvybe, gi su ViLIKu santy
kiai buvo korektiški ir pozity
vūs. Buv. ALTos pirmininkui 
perėmus VLIKo vadovybę, LB 
santykiai su VLIKu dramatiš
kai pablogėjo”.

Tenka apgailėti, kad politinių 
svarstybų žmonės veda svarsty- 
bas, randa tik kitų kaltes, bet 
savo kalčių neranda ir nesusi ta
rimų priežasčių nesvarsto, ne
diskutuoja ir jų tokiuose kas
metiniuose simpoziumuose nei 
neieško. .Reikia sugyvenimui ir 
nuoširdžiam. bendradarbiavimui' 
paaukoti neretai ambicijas, ne
suvaldomą pažaboti išdidumą. 
Pavergtos tautos išlaisvinimas 
ir nešantiems krašte jungo su- 
traukymas turi būti pats bran
giausias, šveničausias ir kiečiau
sias vieningos, kovos ryžtas už 
visus asmeniškumus ar nežabo
tos ambicijas ligotumo apraiš
kas. K. Titianas

rutavičius įtikino tuos 16, kad 
Lietuva būtų paskelbta Demo
kratine Nepriklausoma Valsty
be. Taip mes ir sulaukėm Vasa
rio 16 dienos akto.

Meninėje dalyje pianistė Da
lė Bakaitė išpildė sekančius kū
rinius: Piktumas dėl pamesto 
grašio (Beethoven), Siuntė ma
ne motinėlė (A. Kačanauskas), 
Lakštingala, ir du preliudus (M. 
K. Čiurlionis) ir Op. 39 (Cho
pin). Choras, vadovaujant mu
zikui Armonui, gražiai padaina
vo: Laisvės daina (J. Žilevičius), 
Kur giria žaliuoja (J. Gudavi
čius), Oi toli toli (St. Gailevi- 
čius) ir Suaidės vėl laisvės dai
nos (Br. Jonušas).

Mums, st. petersburgiečiams, 
teko ši garbė, kad mus aplankė 
Lietuvos Nepriklausomybės ak
to signataro dukra A. Devėnie
nė. L. Natkus

ĄLTos pirmininku, LB negalė
jusi susikalbėti. Iki jis perėmė 
VLIKo pirmininko pareigas, LB 

gauti tų, kurie nori būti kovo- ir VLIKo’ santykiai buvo korek- 
tojais ir steigia ’ atskalūniškas! tiški.
drganizacijas. Stipriu- praneši-} ■ Nutarimų 9 punktas taip sa
mu svarstybų programą ir sa
vaitgalio politines svarstybas 
užbaigė J. Kojelis.

Čia išvardinti svarstybų daly
viai, vadovaujami viehos gru
pės, dviejų dienų seime padarė 
14-kos punktų nutarimus, ku
riuos /komentuoti- reikėtų ilges
nio rašymo ir neąpsimokėtų dar. 
paliaupsįnti vienos grupės neuz~ 
sitarnautus ir nepilnai - vertus' 
darbus, kuriais be^šešėlių nori-- 
ma išeivijos lietuvius -įsprausti 
Į savo naudos rėmus.'Visi tūri' 
teisę ir šventą pareigą vesti kd- 
vą su pavergtos Lietuvos engėju 
ir okupantų. Bet iš’ svarstybų 
matosi, kad studijų organizato
riai. atvirai puola - veikiančius 
Lietuvos laisvinimo veiksnius, 
kurie tą darbą dirba per dau
giau 40 metų, nuvertina jų dar
bus ir net pajuokia daromus 
veiksmus.

Nutarimų 10-ajame- punkte

čiatyvos kroniką. Jis priminė 
kantrios kovos prasmę, kaip lai- 
mėti Lietuvos naudai ir rieuž-

ko: “šviesesnių prošvaisčių 
veiksnių tarpusavio santykiams 
sunormuoti šiuo metu dar ne
matyti. Dabartinis VLIKo pir
mininkas Lietuvių Bendruome
nės atžvilgiu tebesilaiko tos pa- 
:-čįos taktikos, kaip ir būdamas 
ALTos pirmininku. Per daugiau 
negu dešimt metų keitėsi PLB PIRKITE iAV TAUPYMO BONUS

*

i

•M*.

geroje nuotaikoje
❖ *

Į Detroitą iš Urugvajaus ir

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO KASTAI
MUJ1IHOSI ..LIK. .AUTI VTOTTO.

JO, VISUOMENBS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATKIWW1MU1
Dr. A. J. — MINTYS IR OABBĄI. 23® p«L, UeHaBfim 1MB

metq tryfcln*. Jablooakdc ir Totoraičio jannaa d»aa to

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, IR

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

Atdara šiokiadieniais nuo
• vai. ryto iki 10 vai vakaro.

KUM

17» S». MALWTXD 8TW CHICAGO, ILU WM

8 — Nauji.Ckieago, 8, Ill., Friday, March 7, 1980

tuviai dainininkai ir šokėjai. Iš 
Monteevideo tautinių šokių gru
pė “Ąžuolynas”, o iš Buenos Ai
res vokalinis vienetas “Žibutės”. 
Koncertavo kovo 1 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje, Detroi
te dar pasiliks kelias dienas, lan
kys žymesnes Detroito vietas. Po 
to išvyks į Torontą, Hamiltoną, 
Clevelandą ir net į St. Peters
burg, Florida.

Ant. Sukauskas

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

Or. A. i. t™** — DANTYK, pr4««ar*. rrefkiti Ir tMto 
Klctali tilteliai*, ttetoja M.OC dabar tik  ----------- .—
MlnktUla rtotelUto tik _ .------------------—■---------------

Or. A. J. ♦v—>• - AUKiTA KULTŪRA — KIAURO* ŽMDNtt. 
KelionAt *• • Botom lapMUal. Dabar tik

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____— 110.00

2.

3.

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai 110.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ 115.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Cekf reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, HL, 60608

Pridėti dolerj palto lilaidonm.

110.00
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Ką bekave padarė?
Marijonai moka melstis, Dievo prašyti, bet apie

• politiką jie nieko neišmano; Vienas kitas bandė Drau
go skaitytojams aiškinti visuomeninio gyvenimo eigą,

• bet jiems niekas neišėjo. Ne tam jie mokslus ėjo. Jie ap
mokyti kitomis priemonėmis duoną užsidirbti.

Kada jie patys nenusivokė, tai pradėjo samdyti 
politikus. Leonardas šimutis buvo protingas vyras. Jis 
pats dalyvavo visuomeniniame gyvenime, jis galėjo ir 

į Draugo skaitytojus pamokyti; Vargas’ ■ prasidėjo, kai 
> marijonai politiniu redaktprium pasisamdė b. kv. (Tai 
; pirmos, mažosios raidės dabartinio Draugo politinio re*' 
,daktopiaus). Kas pavardę žino, tas pavarde ir vadina, o 

/kąš!nežino, tai lietuviškai ištaria jo vartojamas pirmą-
• sias vardo ir pavardės raides. Pradžioje inicialus ištar
davo “bekavu”, dabar vadina “bekave”, bet jau yra ten-

, dencijos tuos inicialus ištarti . “bekaū”. Lietuvoje jis 
vertėsi policininko amatu. Antrajai komunistų okūpa- 
ei j ai artėjant, atvažiavo į Ameriką, kur dabar Įsitaisė 
Draugo redakcijoje.

Marijonų gyvenimas - darėsi nuobodus, jiems pa
dedantieji daktarai nieko negalėjo, tai bekave buvo Į- 
pareigotas imtis priemonių Įvairumui pagaminti Jei
gu Įvairumo, tai privalėjo išgalvoti. Tam jis buvo pa
samdytas, kad galėtų Įžiūrėti judesį ten, kur jo visai 

; nebuvo.
Šių metų kovo 5 d. Draugo Įžanginiame redakto- 

- rius vekave šitaip savo skaitytojams tašo:
“Tokiu. Valstybės departamento sprendimu 

: galima pasidžiaugti. Nors mes ne kartą esame pa-1
sįsakę prieš JA-bių Valstybės departamento puose
lėjimą detantės su Sovietais ir prieš 1975 m. HeL 
sinkib konferencijos Baigiamąjį aktv, tačiau suda
rymą sąlygų gauti Pabaltijo vafetybių pasiuntiny- 

2 bių išlaikymui lėšų iš seniau deponuotų fondų ga- 
Z lime tik_ sveikinti ir dėkoti Lietuvių^ Bendruo-
Z menės atsakingiems pareigūnams, kuriems . pa- 
Z vyko tokį laimėjimą pasiekti.”
• (Draugas, 1980 m. kovo 5 d., 3 psl.)
2 Vargas diplomatui apie visą šitą reikalą tiek blo-| 
Z gai informuoti, kad jie nepadėkojo Bendruomenės am-1 
Z basadoriui, einančiam pareigas Washingtone, PLB

i centro komiteto pirmininkui, pasiuntusiam 
dorių” į Baltues us Rūmus, o vėliau ir Į Valstybės de 
partamentą už tokį svarbų 'aimėjimą.

Tas pats bekave savo laiku sarkast-škai rašė apie 
nepriklausomos Lietuvos atstovus, nieko nedirbančius 
ir nepajėgiančius padaryti, dabar anie nesupranta, 

kad reikia padėkoti už tokį didelį darbą atlikusiems 
Bendruomenės valdovams.

Visas tas reikalas nebūtų joukingas, jei Bendruo
menės pareigūnai būtų vienu piršelio nagu prisidėjo 
prie reikalingo lėšų parūpinimo klausimo Bex - -f-- 
rėjo jokios nuovokos. Jie net nežinojo, kad ~ 
pradėti prieš pusantrų metų. Lietuvos pare?.zT?~«' n 
rado jokio reikalo padėkoti Bendruomenės ambasado
riui Washingtone, nes jie žinojo, kad bekave pu^^elė-ą 
mi bendruomenininkai ne tik nieku nepradėjo nrie 
klausimo išsprendimo, pasitarimuose visai neda’vvav* 
Pasitarimus pradėjo tuometinis p'rmininkas. Pirnr*''U 
šia aptarė reikalą su Valstybės departamento ats^km 
gaiš pareigūnais. Vėliau Į pasitarimus bu v-' -'-kv?-. ‘ 
Bendro Baltijos Komiteto nariai latviaŲ ir estai. Kada 
šitas reikalas buvo aptartas, tai Į pasitarimus buvo 

[pakviesti trijų valstybių atsakingi paerigūnai. Visi pa- 
[ sitarimų dalyviai buvo prisaikdinti niekam žodžio ne
prasitarti, kol klausimas bus galutinai išspręstas ir at
sakingų Valstybės departamento pareigūnų patvirtin
tas. Tas buvo padaryta praeitais metais, kai bekave 
aprašomi pareigūnai nieko apie pasitarimus ne
žinojo.

Kada kalbos buvo baigtos ,lėšos surastos ir dipld- 
matams patarta.,tuo reikalu pasirūpinti,v nes jie galės 
ne tik savo pareigas, eiti, bet būtiniausieins pragyveni^ 
mo reikalams lėšų gauti,, tai susitarimas įtapo.viešu da- 
lyku. Pasitarimai ėjo slaptai,, prie uždarų durų, o pašL 

[tarimų rezultatai' tapo ' vieši, kai ’darbas buvo 
baigtas. .

Bendruomenės atstoyui A. Gureckui visiškai izo
liuotam nuo bet kokių ryšių su VLIKu dėl nerimto jo 
elgesio, užėjus pasiteirauti Į Valstybės departamentą 
pas stao reikalų vedėją p. W. Lombo, kaip gakma 
pravesti Kongreso atstovo W. Daughuty pasiūlytą 
rezoliuciją finansinis reikalus tvarkyti, ponas W. 

[ Lombo inž. Kamąnto atstovui pranešė, kad ta rezoliu* 
cija nebus svarstoma.

Kodėl?-r paklausė p. Gureckas. ■
— Todėl, kad problema išspręsta be Kongreso m- 

tervencijos, —jamįbuvo atsakyta. - ' ■ •
Tą reikalą 'phskėbė’ Vaštybėš departąmento Rytų 

Europos stalo pareigūnas W. Lombo, ji paskėbė Bend
ro Baltų Komiteto vienas pranešimas. Kaip iš vieno, 
taip ir iš antro pranešimo matyti, kad bekave Bendruo
menės atstovai nieko apie pasitarimus nežinojo, nes Pa
baltijo valstybių atstovai neskubėjo dėkoti -Lietuvių 
Beftdrūbmėnės atstovams. Geriau informuoti lietuviai 
žitibjo, kad Kamanto ir Gečio vadovaujami Lietuvių 
Bendruomenės atstovai žinojo, kad jie labai tintėjo pra
vesti savo atstovus Į Bendrą Baltų Komitetą, bet jie 
terimebuvaipriimti. Visiems buvo aišku, kad Gėčib Bern 
druomenės; atstovai norėjo įlįsti į Pabaltiečių - Komite
tą, bet jie nieku neprisidėjo prie to komiteto suorgani
zavimo ir visai nebandė riašti bendrų kalbų su lietu
viais, bendroms jėgoms dirbančiais lietuviams reikar-

Laisvės Alėja Kaune

PRIEMONĖS KARAMS 
IŠVENGTI

BONA, Vokietija. — Willy 
Brandt, buvęs Vakarų Vokieti
jos kancleris, siūlo vyriausy
bėms .'imtis prieniopių, -kad būtų 
.pašalinti ’dideli skirtumai tarp 
'turtingųjų ir beturčių., Jo suda
rytoji kęinisija vadinasi Tarp
tautine kqmigij a . svarbesniems 
klausimams vystyti. Jis turi gal
voje neturtingų valstybių pra
monę taip vystyti, kad žmonės 
galėtų lengviau pragyventi ir 
geriau gyventi. Kartu su juo 
dirba visa eilė ekonomistų, ku
rie turi labai tikslių žinių apie 
kiekvienos valstybės turtus. Jei 
turtingosios valstybės padėtų 
neturtingoms pastatyti tokią, 
pramonę, kuri padėtų neturtin
gosios išnaudoti turimus žemės 
turtus, tai galėtume išvengti di
delių nesusipratimų, vedančių 
prie karų ir ‘turtų naikinimo. 
Kartu su pramonės šakų vysty
mu, turėtų kilti ir švietimas.

Manoma, kad B:*andt6 mintis 
galėtų būti praktiška ir naudin
ga, jis šiuo reikalu jau kalbėjo.-------------- —-
šu pirėžidentu Carteriu. —- Elektronikos .specialistai

— Birželio’ niėn. Pentagonas nustatė, kad amerikiečių nerei- 
pląnuoja pasiųsti į Indijos van- kia kankinti rentgeno (X) spin- 
denyną septynis transporto lai dūliais. Reikia išrasti naujas 
vus. Juose bus ginklai ir sun priemones vėžio buvimui nu 
kiosios priemonės apginkluoti 
10,000 marinų brigadą. Taipfpąį 

J>us pasiųsta keletas eskadrilių 
naikintuvų. Jų’bazė btis Diego 
Garcia salos uostė. L

--------------------------- V < v-1

— Buvęs prezidentas Gerąld 
Ford tikisi, kad Detroite respub
likonų delegatai per suvažiavi
mą pasisakys už jo kandidatū
rą prezidento pareigoms šių 
metų rinkimuose.

statyti, ’

— Britų žurnalistas Fred Hol
liday tvirtina, kad nereikia ma
nyti apie rtisų pasitraukimą iš 
Afganistano, o patiems afganis- 
taniečiams rusus išvaryti bus 
labai sunku.

— Senatorius Edward Kenne
dy lengvai laimėjo pirminius 
rinkimus Massachusetts valsti
joje, bet jam labai sunku lai
mėti kitose valstijose.

mo Kudirkos kelionę iŠ Lietuvos i Ameriką, nors Ame- 
rikoss lietuvių dauguma žmojo, kad Kudirkų kęlione.ap 
mokėjo dn-Kažin Bobelio vadovaujama Amerikos Lie
tuvių Taryba. Naujienbšė buvo paskelbtos grįžusių če
kių fotostatinės kopijos. Bet bekave iki-šios dienos pas 
kelbto melo dar neatšaukė. .. •

Šiandien jis tvirtiną, .kad Lietuvos diplomatų lėšas 
išrūpino Lietuvių Bendruomenės, atstovas .Washingto- 

Uė. BekaVe žino, kad tai yra/m'elaš. Jis eisis, lūpų i lū
pas, kol bekave apgaudinėjami Skaitytojai' išaiškins

SOVIETŲ KARIAI VENGIA 
AFGANISTANIEČIŲ

KABULAS, Afganistanas. —. 
Sovietų kariai ląbai norėtų už
megzti artimesnius santykius su 
gyventojais, bet jiems nesiseka. 
Tarp kitų priežasčių daug prisi
deda ir kalba, dėl kurios neži
nojimo jie negali su žmonėmis 
susikalbėti. Taip pat kenkia. af
ganistaniečių papročių, ir tradi
cijų nežinojimas-. '■

Rusų kariii, vaikščioja utie j i 
keturių žmonių grupėmis, norė
tų pasiūlyti afganistaniečiams 
išgerti stiklą vyno, bet pas afga
nistaniečius nėra papročio gert’ 
su nepažįstamais. Jetgu atsiran 
da vertėjas, mokąs ir rusiškai 
tai vis tiek tas pasiūlymas ne
priimamas, nes afganistaniečiai 
paprastai vyno negeria.

Rusams nesiseka pasise i 
afganistaniečiams. Nėra vakaro, 
kad Kabule nežūtų koks Sovie 
cų k°~ys T7’si r”sai 
spyg voių t .. r’’- k 
ir naktį saugo kareiviai-. Sėv'e 
tū kareiviai labai nejaukiai >u- 
'iasi Afganistane. Jie nežino, 
kurinis su"iet'm',:s Sovietų val
džia ten juos pasiuntė.

lingą darbą.
Bekave pataria lietuviams, pagirti Lietuvių Bėū- . .

druomenės vadovybę už darbus,-kurių bėndrtibmėninin- j teisybę.
kai visai nedirbo ir apie jų sprendimą -nieko Uė- ' Kuriais sumetimais bekave apgaudinėja Draugo 
žinojo. skaitytojus? Kurioms . tikslams samdyti redaktoriai ši-

Savo laiku vekave tvirtinb, kad Gaila sumokėjo Ši* taip klastotas žinias Skelbia?

— Didesnė PrLst-ma ka d'.’c- 
m n iš da'is tebėšaug ' 'r d‘‘os 
pasienį. Prezidentas M. Žia bijo 
siųsti savo karių į Afganis’aro 
pasienį, kad nesupykintų Sovįe- 

ų kariuomenės, ado t r 
rusų karo jėgos hejsiveržt” į 
Pakistaha. ;

- PETRAS TARULIS

Ė ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
ž MAŽASIS BURTININKAS
- (Tęsinys)

Z Gabrys vieną minutę klausos, o paskui nu- 
Z girdęs, kaip ten už dirvonėlio ūpeliš čiūrlena, ty- 
Z liai man sako:
; —Girdijaumė-ragana našlaičių, apleistų vai-
X kelių, marškinėlius skalbia...
* s » r

Visas kaimas. Visi žmonės, greta vienas kito, 
giliai Į savo papročius, Į savo darbą ir vargą 
įzmekę, jie kažin ko lūkurioja, pilni jiems patiems 
neaiškaus pasiilgimo...

Dabar reikia nuo jų visų skirtis. Jie lieka sau 
ir toliau dar kurį laiką gyventi, kaip jų tėvai, 
seneliai gyveno ir kaip siekia jų atmintis. Kas gi 
gali užmiršti tuos vėlyvo rudens ilgus vakarus 
su pasakomis, padavimais, vienas už kitą šiurpes
niais. Jų prisiklausęs, būdavo, jau bijai Į tamsą 
išeiti, vis rodos, tave stveria ir stveria už alku* 
nes. Nes gi žmonėms daug kas neaišku, ir jie jau 
įpratę bijotis. Dieną — ir tai jieffiš dAŽnai sūūku 
ir nejauku, tai ką jau kalbėti apie pačią naktį. 
•Jei ne kas kita?, tai piktosios dvasios, kurių, vi
sur pilna, pastos tau kelią, privers tave blūdyti

ir — džiaukis, vargše žmogeli, jei d’žiY gyvas iš j<ą- 
ištruksi. ..

Pilnas šis mažas pasaulis. Ne tik tie daiktai, 
kaip Jonas Krikštytojas prie ūpėlio, griaustiūib 
nuskelta viršūne gluosnis, tamsieji, pilna paslap
čių jauja — tie daiktai, kuriuos kasdien štai me
tai, bet ir visa kita, ką tu pats savo vaizduotėje 
sukūrei ir ką jau radai seniai kitų sukurta, tie 
pasakojimai, tikėjimai, viskas vienodai gyva ar
tima, neatskiriama nei nuo tavęs, nei nuo v. so 
šio gyvenimo...

Permetu akim mūsų kaimo gatvelę nuo is- 
genos, kur stovi aukštas, angeliukais išpuoštas 
kryžius, lig antrojo galo, ten graužynėlyje. Visa 
ši gatvelė įvairiom tvorom, kas kokią galėjo ir 
kokią sumanė, gražiai atitverta. Ir sodybos vie
na nuo kitos vis tvoromis atbrauktos.

Čia pat prie gatvės grįčia, priešais svirnas, 
o toliau tvartai, daržinės, klojimai, pašiūrės, kur 
stovi seni aviliai, suvažinėti ratai. Visos trobos 
jaukiai medžiais apgultos. Kleveliai, uosiai, Šer
mukšniai, išsirangę apsamanoję obelys, aukštos 
kriaušės su inkilais, kuriuose pavasariais taip 
jaukiai švilpauja špokeliai.

Tarytum nujausdamas, kad ateis ir netrukuš 
jau toks laikas, kada tos visos tvoros iširs ir dar
želiai, kur vaikišku smalsumu spoksojo žiedai, o 
rudeniais degė liepsnojo gelsvai rausva ugnimi

tos gajoš, iš darželio kūpančios nastūYc’ijos, =- tie 
Viši ‘darželiai bus išmindžioti, trobos išdraskytos. 
0 kaimo jaūkidš ir tau kfekVrėnū vingių pažįsta
ma gatvelės VietOjė tik pasiliks vingiubtas ke
liukas su krūmų liekanomis, su molio ir plytų 
krūvomis abipus kelio..-. Nebesigailėdami me
džių, ūkininkai, apleisdami sodybas, iškirs juos, 
o jeigu liks koks gluosnis, tai jis liks kreivas, 
toks pavargęs senas ir jau niekam pasaulyje, net 
tam kietam savininkui-ūkininkui, kurs skiedras 
ranka surenka ir žagarus iš tolimo lauko saujoje 
atsineša, — jau nebereikalingas.

Bet tose galalaukėse, dirvonėliuose, paraistė
se, kur zuikeliai, pempės ir žebenkštės gyveno, 
nuogam lauke prasidės varganas naujakurių gy
venimas. Ten atsiras trobelės vargingos, nes nuo
gos, be medelio, be tvoros, iš visų pusių piktai vi
sų vėjų galandamos. Dideliu sielvartu žiūrės tas 
naujakuris, vienas likęs, Į dirvą ir vis galfą suks, 
kaip čia daugiau iš jos naudos gauti, o gyvuliai 
vargs kartu su juo, vis naudos kad daugiau būtų! 
Bet' gyvenimas dabar jau toks, kad vis tiek daug 
ko trūksta, vis trūksta...

Gal jaučiau tada, kad paskutinį kar^ matau 
tokį kaimą ir jd šimlfoiečiais-susiklosčiusį, rodos, 
nepajudinamąjį gyvenimą. Tu klausais Vakarais 
dainos, kuri iš lauko atplaukia-atliūliuoja ir su
žadina tą ilgesį, kurio jau tu visą sava gyvenimą

4

dąųgi'au nebeužmirš!, pasiiįgši, hūb khs’’ , —- 
Vo’rūpesčių akis pakėlęs atsikvėpsi 
žin kada, jau nieko nebeturėdamas, pasit^ u 
jog anuomet šį bei tą gražaus tu turėjai-.. Ir 
kas tave žino, gal būt tu manysi, kad anais lai
kais tu ir supratai, kur yra toji žmogiškoji laimė...

Patraukia-papučia Įstrižai laukus platūs vė
jai, užkabina ir paneša kartu su savim tavo min 
lis, kurios štai klusniai kiūtina lauko keliūtomis, 
pro beržynėlius, žiemą vasarą baltamarškinius, 
pro tuos vilkaraisčius, kur baugu, bet ir gera, 
kai reikia pasislėpti, per anuos dar neišdrasky
tus kaimelius, medžių žaliumu apkūpėjusius, ra
dastom, juoda rugine duona, šienu ir tais neiš
vengiamais tvarteliais su aviukais ir paršiukais 
kvepiančius.

O man štai reikia ruoštis kelionėn.
Susirenka ir po vieną ir poromis mano kar

teliai į pastogę, į tuos iš šiaudų nupintus, kaip 
sūrmaišiai vienu smailu galu lizdus, pakabintus 
tyčia, kad katės jų nepasiektų. Rūpestingai kar
veliai burkuoja, plazda skraidydami nud vieno 
lizdo prie kito savo neramiai švilpaujančiais spar
neliais. Paskui aptyla, tik gal kuriame lizde vie
nas suspurdės, kitas vėl atSlifeps. Visi jie namie. 
Ir jiems vlšfems’ gera, čia pat ir armonika nuo 
prieklėčio? ‘ ----- ■ - • ’ ;

(Bus daugiau)
—— - ■ ■ ■ ■ * ______ ______ _
ujienos, Chicago, 8, Iii. l'ijl.r, 7, I°80



Kairiukszties iŠ Seinų, Direktor
Zv

tija pūko jo audinių rinkinio

nus (Abitur). Nuo 1859 stucfr-

PRANEŠIMAI

ir

Ta!.: 542-2727 arba 562-2728

DR. K. G. BALUKAS 
anUSERua IR MOTERy LjGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crtwforc 
Modical Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarim^> 

Jei neatsiliepia, skambinti 874-800*

Upytės Draugiško klubo susirinki- 
mas įvyks penktadienį, kovo 7 d.' 
L . vai. popiet Anelės salėje, 4500 So. 
Tilman Ave; Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yta daug svarbiu reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus klišės.

A. Kalys, rišt,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS 

WeeHlmfer Cemawnlty klinikos 
Medicinos dirskroriu, 

i938 S. ManiNiaa RC Wsstcheeter, IL 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Mū8ų velykinis Avinėlis, Kristus, jau p&aukotas, taigi 
švęskime šventes.” — 1 Kor. 5:7, 8.

Izraelio pirmagimiai buvo mirt'es pavojuje. Panašiai ir ‘ įra
šytųjų danguje pirmagimų bažnyčios” nariai dabar yra tiriami, 
kad pasirodytų ar bus verti amžinojo gyvenimo ar m r ties. Kaip 
anuo metu visi pirmagimiai buvo apsaugoti, jei pasiliko namuo
se ir valgė avinėlį, kurio krauju buvo apšlakstytas durų viršus- 
lenkstis ir abi atveriji, taip mes, kurie laikomės tikėjimo šei
moje ir priimame Kristaus kraujo nuopelnus nuodėmų atleidi
mui, esame apsaugoti nuo mirties.

*V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikanl, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandoa pagal cuatarim*.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W 71 St. TsL 737-5149

Tikriną akis. Pritaikę* akiniu? ix
“contact lenses'*

VaL tai susitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST STREET ? 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 rei rak 
Ofiso tetef.: 776 "830 ' 

Rozidonc!|oc Hlof.t M8-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI IK 0H1RUROA1 

lendre praktike, «cc. MOTERŲ llgr 
OfiMi 2652 WE8T Sfft9

Tel. PR I-122J
JFISO VAL: pin*. «tnd. <tccu> 
tr pchkt 2-4 ir 6-8 vai rek tfe4t*db 
uiaii 2-4 vtL popiet tr Htc i*t»

Mgel radUrim*.

f’ ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPEDAs-PHOTEZISTAi 
Apartu! - Protezai. Med. ban 
lažai. Speciali pagalba feofosM

2S50 63rd St, Chfeaf*. WL
Telef.: PRettecf S-5M4

FLORIDA
DR* C* K* BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija

5025 CENTRAL AVk
St. Petersburg, Fla. 33711

TeL (813) 321-4200

p€RKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna «pdr»ud* 

ŽEMA KAINA

Tai. WA 5-8083

MOVING
Apdrausta* perkramtywa, 

H |valriy atatumy. 
ANTANAS VILIMAS 

T*l. 376-1882 arba 3764996 
d

tits paragink skaityti
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

m®

i* •

į

M. GELZ1N1S

LIETUVIU LITERARINĖ DRAU
GIJA TILŽĖJE

1879 - 1925
(Tęsinys)

98. Manleitner, pirklys, Tilžė
je-

99. Massalski, valstybės staty-'
bos tarėj., Tilžėje. 1

100. v. Maudorede, spaustuvės
savininkas, Tilžėje. •

101. Mex, dantų gydytojas,

102. v. Mierzynslr, valstybės 
tarėjas, Varšuvoje.

103. Mikkolla, privatdocentas, 
Dr., Helsinkyje.

104. v. Moellendorf, karališ
kas konsulas, Frankfurte.

105. Morfill, W. R., Esquire, 
Oxforde.

106. Myska, Vyr. gimnaz. mo-

Dr-, Karal'aučiuje.
128. Ralys, Jeromin — mede- 

cinos studentas, Maskvoje..
12P. Reinhold, bibliotekorius, 

Dr., Halėje. Vokietijoje.
130 Reykenrier, spaustuvės 

sav'ninkas. Tilžėje.
1-*1. Rezat, mokytojas^ Wis- 

borienen, Rytprūsiuose.
132 Rohrmoser, L. — pirklys, 

Tikėję.
13S. Romeiks, vyriausybės ir 

—okyklų pjatarėjas, Gumbinė-^ 
je' • . š ?

134. Roųuette, kunigas,’ Tilžė-: 
i e.

Gaigalai iš 'Ramučių, Lehrer suakmenėjimų mkiriį šalia jo 
j s rinko ir senovinu lietuviš
kų audinių. Manydamas, kad 
Dr-ja esanti vienintelė organiza
cija Tilžėje, kuri galėtų reali- 
rneiii etnologinio lietuviško mu
ziejaus mhvįjis jai siūlė pirk-

(Lvov). Vokiškos kilmės Ketr- 
zynsk’o vardas ir pavartė buvo 
Johann Albert Winkler. Jis gi
mė 1838 m. Loetzene, Rytprū
siuose, «ngo Potsdamo našlaity- 
ne ir išhrOce Rastenburge gim-

kil'-mo brike, 1W3 jis, perėjęs į 
katalikų tikėjimą, pradėjo veik 

lenku sukilėlių naudai. Už 
tai jis buvo nubaustas vienerių 
metų tvirtovės kalėjimu (Fes- 
tungshaft) Tačiau jam buvo 
leista daktarizuotis, ir vėliau jis 
dirbo Vakarų Prūsijos ir Pase
no provincijų bibliotekose. Ta- 
r’a j’s visai pakeitė tautėbę ir 
•-->’-rią. Pasivadinęs Wojciech 
Ketrzynski, jis dirbo Osolinski 
institute Lemberge (Lwowe) 
ir fki mirties 1912 m. priklau- 

' sė “Przeį^ad Wszeęhpolski” 
j talkai.

Anais. 1901 metais jau buvo 
jaučiamas lietuvninkų kalbinis 
ir kultūrinis patriotizmas. Apie 
Dr. Bruožį, Zaunių, Jankų, Sto
rastą, VatrtągĮįtt, Steputaitį ju
dėjo Birutė,Tilžės Giedotojai ir 

. Santaros jaunųjų draugijos. Po 
visą kraštą buvo rinkti ir ren
kami parašai po peticijų dėl lie 
tuvių kalbos, kurias lietuvnin
kų delegacijos, paprastai vado
vaujamos kufrigų,’ Vežė į Berli- 
ną ir tiesiog.įteikė pačiam ka
raliui. Šių organizacijų ir judė
jimų narių nerandame Literari-. Nariai' prašomi atsilankyti, nes 
nės Drjos.narių eilėse. I yra daug reikalu aptarti. Jiems 

prisimiirfinma, kad jau laikas 
uži&okėti klubo duokles, kad ne-

uojo (MLLG, 29,
Kitoje vietoje Kuršaitis vėl . 

rašė: :
“Jurgis B. dovanojo Draugi- ' 

i ai savo suakmenėjimų rinkinį, 
kuris yra įdomu? įnašas į Ne
muno slėnio geologiją”.

Po Banaičio visa eilė narių 
dovanoje Drujai įvairių senienų 
ir taip gimė etnologinio sky- i 
riaus pradžia. Bet štai, 1905 m. 1 
pradžioje pasklido liūdna ir skau | 
di žinia, kad miręs Jurgis Ba- ’ 
na’tis, ir Kuršaitis aprašė šį 
įvykį taip:

(Bus daugiau)

Mažeika & Evans

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN avf

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAVSA m DHMIAUSIA M IDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 —1742

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

107 Nast, profesorius, Tilžė
je-

108. Niedermann, M., Dr. 
phil,. La Chaux de Fonds.

109. Noetzel, pirklys, Wiesba- 
dene, Vakarų Vokietijoje.

110. Norus, J., stud, phil., Fret 
burge, Pietų. Vokietijoje.

111. Nowitzki, fabriko savinin 
kas, Petrapilyje.

112. Oloff, vyskupas, Klaipė
doje.

113. Ortel, karališko banko 
direkt., Thome, Vokietijoje- .

114. Pastenaci, apskrit. mokyk 
lų inspekt., Karaliaučiuje.

115. Pauly, kunigas, Ragainė
je-

116. Holger Pedersen, profeso 
rius, Kopenhagoje.

117. Porzezinski, privatdo
centas, Maskvoje.

118. Preibisch, profesorius, 
Drr Klaipėdoje.

119. Prellwitz, gimnazijos mo
kytojas, Dr., Karaliaučiuje.

120. Prellwitz, kunigas, Vil- 
kiškiuose, Klaipėdos krašte-

121. Preuss Th., profesorius, 
Dr^ Friedenau, Vokietijoje.

122. F., gimnazijos mokyto-

123. Putwinski, Wlad., Ravė- 
župiai, Did. Lietuvoje.

124. Rademacher, dvarinin
kas, Vingėje, Klaipėdos krašte.

125. Radke, dvarininkasį Ku- 
wertshof, Klaipėdos krašte.

126. Remer, kunigas, Pokra- 
kuose, Rytprūsiuose.

t

ir vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

KNOW YOUR HEART

'it A menk os Lietuvių Piliečių 
Pašaipos klabo effims nariu s~u- 
riiikimąs įvyks sekmadienį, ko
vo 9 ūį 1 vai popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S; Taiman -Avė;

i

ChK«CO5
Lietuvių

Laidotuvių
Kfttteril 
Aaėciacijos

TURiME

KOPLYČIAS

VISOM AURSTO

DALYSI.

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

HELP YOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

V;ena priežastis buvo trūku-' 
mas lietuvninkų akademikų, ku

135 Rosikat, gimnazijos moky rie būttl suridoTnėję patriotų liktų suspenduoti? Attikite,' Ims 
tojas,

136.

. TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

Karaliaučiuje. " j lietuvninkų atstovavimu akade-
de Saussure, profesorius, m&U eilėse. .
mevoje. : K ta. — pąSriotinjąi nusiteikę

137. Schatz,. Dr. gydytojas,' lietuvninkai žiūrėjo į Literari-
įlžėie. ’ n§ 50 abejingu nepasiti-
138. Scheu, dvarininkas, šilu- kėjimu, spėdami, kad jį tesanti 

kitokiu .keliu/j einanti fiėtuvių
tarėjas/ nutautinimo organizacija, ir to- 

. dėl vengė bikokių. ryšių su ja. 
į h 1. ETNOLOGINIS SKYRIUS 

valdžios, • §į0 gįįfttmečib pradžioje Dr- 
i jos ir valdybos narių tarpe pra- 

s;skverbė nuomonė, kad reikia 
praplėsti veiklą ir įsteigti etno 
loginį skyrių, šitą mintį pradėjo 
kūnyti Jurgis Banaitis. 1902 
netų pradžioje Banaitis pasiū- 
ė Dr-jos valdybai pirkti jo et

nologinius rakinus. Kuršaitis ra 
|ė taip:
' “Jurgis Banaitis, bedirbdamas 
iarbininku Upių Reguliavimo 
Įšaldytoje, nuo Nemune krantų 

Į . r iš jo vagos surinko skaitlingą

nę Dr-ją sū abejingu nepasiti-

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., ('icero

Telef. 476-2345

tėję. ,, (
... 139. Scheu,. .teismo

i

im Schickert, vyr. 
to-ėia$. Gumbinėje.

141. Schinz, mokytojas, Prū
deliuose. netoli Tilžės.

142. Schlenther, apskrities 
viršininkas, Tilžėje.

143. Schmidt, J oh. — profeso
rius. Dr., Berline.

144. Schroeder, slaptas val
džios tarėjas, Priekulėje.

145. Schulz, Alb., pirklys, TiK 
žėie.

146. Schulz, apygardos teismo
tarei as. Ragainėje. ;

147. Schwede, valdžios ir mo-Į 
kyklų tarėjas, Karaliaučiuje.

Iš 1961 metų 180 Draugijos; 
nąriu. 44 gyveno Tilžėje, 63 ki-i 
tose Rytprūsių vietose, 31 kitur 
Vokietijoje ir 42 užsienyje. Jų 
tarpe randasi įdomių asmeny
bių: ten yra Dr. med. Basano- 
wiez iš Lom — Polankos, Prof. 
Domherr Baranowski iš Kau
no. Gymasiallehrer Dagilis i^ 
Biržų. Dr. med. Forstreuter 
Heinrichswalde, bene žinomo 
Ostforscherio Dr. Kurt Forstreu, 
te-io tėvas. Exz Prof. Dr. Fortu* 
na tow iš Maskvos, Prediger Dr^

Vasario 3 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė mano vyras

A. T A, PETRAS KALVYNAS

TRYSMODERNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Phillips - Labanauskas
3387 Šo. LITUANICA AVK. Tel: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
AW, Cieer®, Ok TW.: Olympic 2-10W

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

Passbook Savings. (Minimum $500)
Cemflcatt ■

Nuo

1914 metu
c

Midland 
nauja faupyrro 
paskolų ro’taius 
su apylinkės. 
Jums ui itiums 
pasiUkėcnui, Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitas apcfratrsfoi 
iki $40/000

2657 W. 69 STREEY 
Chicago, IL 60629 

TeL 925 7400
8929 SO. HARLEM AVE. 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 598-9400

.ot v- 
•amę 

«os mū
rijama 

'.įrodyta

i Ki:-;
I Jkii

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

.-•Ai

t - J t

S

PHONE 254-4470

sulaukęs 73 m. amžiaus, ir palaidotas 1980 m. vas. 6 d. J 
Ji« gyveno Worcester, Mass.

Nudširdžiai' dėkoju laidotuvių direktoriui Petrui Kara- 4 
liui už nuoširdų jr rūpestingą patarnavimą laidotuvių metu. J

Ačiū kleb. A. Volungiui už sukalbėtą rožinį koplyčioje ir 2 
atlaikytas gedulingas Mišias Aušros Vartų bažnyčioje. Nuo- 
širdžiai dėkoju choristėms už gražiai sugiedotas giesriies 4 
bažnyčioje. Dėkoju seselėms už atsilankymą į laidotuves ir £ 
palydint į kapines. S

Mano nuoširdi palėka Petrui, Nancei, sūnui Povilui Poc- R 
kevičiui, dukrai Donai ir .žentui P. Dailydai už parodytą t 
didelį rųpestj mano sergančiam vyrui ir padedant atlikti S

• sųpĮciaųaįus rūpesčius. B
pllią padėką reiškiu Mrs. Henry J. Stonie už Mišių aukas S 

®fr dalj-vavimą šermenyse bei bažnyčioje, sūnui Dorian už į] 
> padarytas nuotraukas. Ačiū Annai Stonie už gėles ir palydė- p 

jimą į kapines, ačiū Helen Remert už užprašytas šv. Mišias E 
J ir parodytą nuoširdumą mano liūdesio valandoje. Nuoširdžiai 
! dėkoju Justinui ir Paulinai Karazijoms už suteiktą paramą 4 
I mano sunkioje valandoje, taipgi ačiū už gėles ir dalyva- J • 
j vimą'šermenyse bei kapinėse. E.
| Ačiū Petrui ir Vijoki RadŽevičiams už Mišias ir paly- f\

dėjimą į kapines, ačiū Jonui ir Aldonai Kris ir krikšto dūk- E 
relei Margarctai už gėles ir a|>silankyiną koplyčioje ir baž- 2 

Į nyčioje. Ačiū Juozui ir Janinai Miliauskams ir dukrelei Ber- 
I nadetai už apsilankymą koplyčioje ir užprašytas Mišias ir J 
į palydint j poilsio vietą. Ačiū p. Runkui už pareikštą užuo- p 
I jautą, ačiū Agnei Giedraitienei už dalyvavimą šermenyse, f i 

J ačiū Annai Kundnflienei, taip pat Juliui ir žmonai Gai- 
R džianis už apsilankymą koplyčioje. Ačiū visiems, kurių čia f 
E negalėjau išvardinti. 5

Mirtini! žmona EI.ZBIETA KAI,VVN’H'-Nū J

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. , , Tel-: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PaIos Hills, HL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-191J

SOPHIE BARČUS
i tADIJO iElJMOE VALANDO*

t Liotuvie k**»: kasdien five plr- 
madiėbi* ikt penktadienio 4nX) 
4:$d vai. vtk. šeštadieniais ri 
sekmadieniai* • nuo 8S0 iki *:3fl

V*<d4(i AMsn DmAu* 

TcI«^4 MRUiĄ 4-H13

7159 $•.• MAPLEWOOD AVB, 
CHICAGO, ILL. 60629

—■ ' --

Powerful 
drug you can buy 

without an Rx! j
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anb-itch drug 
ingredient wjth no prescription 
in BtCOZENE* use only as 
directed. The med realI lyį proven 
creme for 
itetwng. * RiTOZKNE

Naujienos. Chicago, *, Ui. > I rutoy. M a h .. r* "



mūsų spaudoje
REIKIA REMTI OI ’MPIADOS MASKVOJE 

BOIKOTĄ IR PRIE JO PRISIDĖTI
Tėviškės žiburių 8 nr. R. Ky

lius savo straipsnyje “Sportas, 
olimpiada, politika” aptaria 
olimpines žaidynes, sportą So
vietų Sąjungoje ir daro tokias 
išvadas:

minor 
O jau 
ir vie-* 

jėgomis sutramdyti

Lirsvajaine pasaulyje spor
tas irgi nėra visai atskirtas nuo 
politikos. Pietų Afrikos valsty
bė dar nėra priimta j olimpini 
kcmitetą, Montrealio olimpia 
dos melu nebuvo įsileista Tai- 
vano rinktinė, daug Afrikos ša
lių boikotavo žaidynes. Laisvasis 
pasaulis padarė klaidą, dalyvau
damas 1936 m. Berlyno olim
piadoje. Tą olimpiadą vokiečiai 
panaudojo propagandai. Mask 
va jau dabar naudoja propagan
dai būsimas olimpines žaidynes. 
Pavyzdžiui, partiečiams skirto
je brošiūroje rašoma: “Nutari
mas rengti olimpines žaidynes 
Maskvoje yra įrodymas bei pri
pažinimas teisingos Sovietų Są
jungos užsienio politikos bei jos 
Įtakos j pasaulinę taiką”. Taip, 
tai įrodymas, kad olimpinis ko
mitetas ir daugelis politikų ne- 
siorientuoja politikoje. “Taikin
gas” Afganistano okupavimas 
lai ryškiai patvirtina.

Amerikos prezidentd - ryžtas 
boikotuoti olimpines žaidynes 
Maskvoje arba perkelti jas i ki
tą neutralią šalį, jeigu rusai ne
išves savo kariuomenės iš Afga
nistano, sukrėtė pasaulį. Laikas . 
parodys, ar laisvųjų kraštų po
litikai bei sporto veikėjai prare-

gės ir išdrįs palaikyti šį 
liet teisingą bandymą, 
atėjo laikas tai padaryti 
ningcniis 
raudonąją mešką.”

Pačioje straipsnio' pabaigoje 
autorius ragina pajudėti:

“Dabar yra labai patogus lai ! 
kas veiksmingai atsiliepti į so-] 
vietinio nusikaltėlio pastangas1 
pavergti laisvąjį pasaulį. Juo. 
turėtų pasinaudoti ypač visų 
kraštų etninės grupės, kurių tė-Į 
vynės yra pavergtos. Jos turėtų]' 
nuolat demonstruoti, protestuo- ni<i turintieji, maliniai prašomi 
ti ir šaukti: “Šalin tautžudžiai atsiliepti Į Lietuvos Generalini

sesuo Urbonavičiūtė Domicėlė, 
; abu iš Rupekių kaimo, šimkai- 
( čių val.sė aus. ■

Ieškomieji, arba apie juos ži-

Konsulatą adresu:

Consulate General 
of Lithuania

6147 St>. z\rtėsian Ave.
Chicago' IL 60629
Telefonas (312) 737-8334]

Nuostabiai veikia 
užkietėjusius vidurius

NATŪRALIOS ŽOLĖS NUO 
BIBLINIŲ LAIKŲ

N0RLAX mišinyje yra: aloe, myrrh, 
frankincense, galbanum, frangula, 
rhubarb ir kitos natūralios žolėš ir 
augalų sultys, žinomos ir naudojamos 
2,000 metų. Nėra chemikalų, nė-sin
tetinių medžiagų. N0RLAX padaro 
stebėtinai teigiamas pasekmes prieš 
ypatingą ir pasikartojanti ar nuola
tinį vidurių užkietėjimą jauniems ir 
vyresnio amžiaus asmenims. Naudoja
mos slaugymo namuose ir pensinin
kų grupėse. Jei paprasti vaistai prieš 
užkietėjimą jums neveiksmingi, iššau
kia dieglius ar mėšlunges, bandykite 
N0RLAX švelniai, tikrai atvangai 
per naktį. Pasitenkinimas garantuo
jamas.

Išbandymui tik $2.25

DIVERSEY DRUG SALES CORP., 
Dept. L-4, 1557 Diversey Pkwy., 

Chicago, Illinois 60614

Prašau atsiųsti pavyzdį N0RLAX.
Įdedu $2.25

VARDAS: .
ADRESAS:
MIESTAS:
VALSTYBE:

ZONA:

kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PAiR’A. 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

i Tel. 247-50X1 (Pr.)

REAL ESTATE
Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IIL TeL Virginia 7-774?

į XXVI EUROPOS LIETUVIŠ
KŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

• (Atkelta iš 2 psl.)
J Prof. dr. Vytenio M. Vasy- 
liūno paskaita apie erdvę ir lai
ką E'nšteino moksle abuvo skir- 

'ta Alberto Einšteino šimtmeti- 
įniani jubiliejui paminėti. Nors

" Į prelegentas ir stengėsi aiškiai 
kviestas žurnalo Reader’s Digest išsireikšti, bet ne matemati- 
Azijos tautos vyr. redaktorium r kams ir ne fizikams ji buvo' sun-? 
Hong Konge, žurnalas leidžia- kiai įkandama. Einšteinas pa- 
mas 15-je kalbų bendru 30 mi- garsėjo savo reliatyvumo teori- 
lijonų tiražu. fcurj erdvės ir laiko supra-

— Pietų Amerikos jaunimo Hme Nykdė revoliuciją. Moks- 
ansamblių koncertai ruošiami ^nin^as dirbo Zūricho patentų 

i kovo 8 d. Toronte, kovo 9 d. skyriuje. Jo išradimas buvo lai; 
i Hamiltone, o kovo 15 d. Kleve- /svHlaikio darbas.
landė.

lijonų tiražu.

— Pietų Amerikos jaunimo
rusai iš Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Lenkijos, Kytų Vokietijos. 
Ukrainos, Vengrijos, Čekoslova
kijos. .. Afganistano!”

Mes visi turime ištiesti savo 
pagalbos ranką JAV prezidentui 
ir pasižadėti, kad nė vienas iš 
mūsų nevyks į maskvinę olim
piadą ir kovos prieš sovietų! 
propagandą.”

Šia proga norisi atkreipti dė
mesį Chicagos ir apylinkių skai
tytojams, kad šį sekmadienį,! 
ko'vo 9 d., nuo 8 vai. ryto iki 
1 vai. popiet parapijos salėje į pintų vadovybė praneša, kad karo’Lietuvių sodyboje, 6515 So: 
R. LB Marquette Parko apylin--nuo kovo 10 d., pirmadienio, |.California Ave. Bus paskaita 
kės valdyba organizuoja padė- j pradedamas pavasarinis kapinių 
kos laiškų rašymą prez. Carte- valymas. Norintieji pasilaikyti 
riui ir sen. Percy už jų griežtą žieminius papuošalus sekantiems 
laikyseną Sov. Sąjungos atžvil- metams, prašomi juos šį savait- 
giu.

— V. Skrinska iš Toronto iš
rinktas Kanados skautų stovyk
lavietės “Romuva” valdybos 
pirmininku, G. Kuzmienė —

■ ■ ■ 1 - { sekr., A. Vasiliauskas — ižd., R.
TBIIUDAI I Sriubiškis —priežiūros komite- 
T K u m r A I i įo pirmininku. ;

. — Chicagos Dėt. Spaudos
klubo narių susirinkimas įvyks 

Šv. Kazimiero Lietuvių ka- penktadienį, kovo 7 d., 7 vai. va-

galį nusiimti.

— Dr. Jonas Balys, žinomas 
lietuvių tautosakos žinovas ir 
knygų autorius, paaukojo prel. 
Juro įsteigtam Juro muziejui 

Burneikienė Dargevičiūtė An-j putname $500 įrengti Lietuvių 
tanina iš Burnių kaimo, Telšių i tautosakos kambarį.
apskrities. -

čiuladis Vincas, Antano sū
nus, gimęs 1922 m. Telšių apsk. 

Girdvainis Antanas Petras,' 
Barboros sūnus, gyvenąs Ang-j 
lijoje, paieško giminių,

K. Petrokaitis

Paieškojimai

1 — Frank Jagiela, žinomas 
pramonininkas ir Lietuvos vy
čių veikėjas, įeina į George Bush 
rinkiminės kampanijos komitetą 
Illinois valstijoje ir paskirtas 

S5 ve"| koordinatorium South Hollarid 
Į apylinkėje, tėl. 331-7492. Illinois 
komiteto pirmininku yra George 
Kangas, o 41 -mo wardo Čikago
je yra John Kanys. Pirminiai 
rinkimai IlHnois valstijoje bus 
kovo 18 dieną.

— Viktoras -‘ ■ lianiauskųs iš 
Klevelando, gbąigęs žurnalistiką

nančių JAV.
Kiškonis Antanas iš Ukmer

gės apskrities.
Padolskiai Stasys, gimęs 1919, 

ir Vincas, Stasio sūnūs, abu gi
mę Kenosha, Wis.

Petkevičius Paul ir jo motina 
Matilda, gyvenę Roosevelt Rd., į 
Ciceroje. phio universitete, buvęs -UPI

apie tarptautinę užsienio politi
ką. A. Marma

— SLA Liet. Moterų 134-tosi 
kuopos narių susirinkimas Įvyks

Pro. dr. Kęstutis Skrupskelis 
savo paskaitą pavadino mūsų 
išeivijos filosofija. Pirmą pust 
valandį jis skyrė marksizmo ir 
jo krypčių aiškinimui, kitoms 
jų filosofinėms idėjoms.

Vilniaus universiteto -100 meį- 
tų jubiliejui paminėti skirtos Š 
paskaitos. Prof. dr. Povilas Ra
bikauskas, S J kalbėjo apie to 
universiteto reikšmę Lietuvai 
pirmaisiais dviem jo veiklc’s 
šimtmečiais. Mokslininko sąžU 
ningunni, savo teiginius paremj 
damas istoriniais faktais, išdės
tė universiteto Įkūrimo aplinky
bes, tikslą ir poveikį.

Prelegento nuomone, V.U. įs+ 
teigtas išlaikyti Lietuvą sava!šeštadienį, kovo’8 d., 12 valandą \ t, sa - ] sietuvą sava

„ o - , , . 7} rankiška ir nezemesnianie kultChicago Savings bendroves susi- .tūros lygyje negu. Lenkija. Pri
sidėjo prie lietuvių kalbos išlai
kymo ir ugdymo. Išvada - V. U 
yra didžiulis mūsų tautos, kul-

rinkimų salėje, 6245 S. Western
Avenue. Valdyba 'f

• 1980 m. kovo 16 d., sekma-j
dienį, 2 vai. popiet Jaunimo J tūros paminklas.
Centro apatinėje salėje LKDS>
Chicagos skyrius ruošia visuo-' vietė Vilniaus universitetą 1773-f 
•menei Algirdo Kasulaičio pa-|1832. 1773 panaikinus jėzuitu 
skaitą. Temaų,Pasisakymai ak-1] ordiną (Rusijoje jis i
tualiais šių dienų mūsų gyveni
mo reikalais. Po paskaitos — 
diskusijos ir kavutė. Malonėki
te atsivesti savo draugus ir artr- 
muosius į šią paskaitą.

Skyriaus' Valdyba (Pr^

> SPECIALr 207o NUOMH 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELS 
MĄ., Auksiniai ir sidabriniai ii 
tįeželiai, . žiedai, gmtariniai kari ! 
iai, auskarai ir kiti papuošalo 
PERKAME sidabrines ir auki

Radzevičienė Dargevičiūtė VIa- korespondentu? Filipinuose, pa-(nes monetas bei pašto 
dislava ir jos sūnus Česlovas, išje • •
Burnių kaimo, Telšių apskr.

Sipavičiene Dargevičiūtė Ele-
na iš Bųmių km., Telšių apsk. j j

Venckus Petras (Peter Wes
ton) iš. Štakmenų kaimo, Tryš
kių apslL, anksčiau gyvenęs 
Ludington, Mich.

Urbonavičius Pranciškus, My
kolo ir Veronikos sūnus, ir jo

i P MARIJA NOREIKIENI - \ , Ii č - * - • - * • Vs ■ s •

2608 Wert «9th St, Chicago, HL 60629 « TeL WA 5-2787

y MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Mons. dr. Povilas Jatulis nuš

_ _£ ______ _ J ir _
■ veikė), įsteigta Edukacinė.iįo- 

misija, lyg ir švietimo ministe- 
ri j a, kurios' žinion perejo ir V.'
U. Istorikas išvardijo daug**žy
mių asmenų, dirbusių uniy£tsi- 
tete^ l§03 V.U, pavadintas iįni- 
peratbriškddju ir Vadovavo Šyie- 
tirii^. darbui -? plačiose RiUrfos 
imperijos srityse. Po sukinio;
V. ’U..’.uždarytas 183*2. Turtįh^ri
j<y biblioteka-'‘ziš<feEnta RusŲbsį 
ųhŽNėrsitėtktii: ?. yLdtikų ’..•iiatažia’ 
uųį^etr^itetą .ątkĮirėi.k919f.įr jjjįa-i 
vddipS Stepono . Batoro y aidu i 
Ni^.Įtb laikbGjfe vžirto* ^rykaiį 
lenkiškų^universitetu.Kai iVjil-j 
ųiųs 1939, grįžo. jirie Lie^ujftsj 
dt&uyta^^'iletWiškiis; .Vniijąus| 
uų4l^4|bętąšįį U llh !

įPi.of. JTomas Venclova patęi-i 
kė‘!ąde>fdių-; duomenų apie Vii-i 

„universiteto būklę pc
r*įy. WW MMą ,iįai;^-- 

's pridėjo jį lankyti. Pa-

au

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 Lemonte.
• 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 greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

Notary Public
H '

Insurance, Income Tax
,l('
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878 

839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai §106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

itWNEKJHSORHOODTiH
■■^■1 U.S.AT

We'll help you make the right move.

JE1 GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, -prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomęt pasiruošę 
jums patarnauti.

C Mes priklausome MLS 
,!.■ . ir turime kompiuteri. 

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

4? Tel. 767-0600
i independently owned and operated

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tai. REpublie 7-1941

I“ ’ 1 , L. 1 ’ 1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U S
Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai; giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės'pra

šymai ir kitokį blankai. i

OWNER-OPERATORS
I D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 

operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius.
Į Chicago-based, excellent pay package.

(312) 226-7828

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2717

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wav to 

5

ConpeuaM 
Quarterly 

OUR SAVING# .
CERTIFICATES 

EARN UP TO 8%

see us for 
financing 

P K 0UI 10W UTB
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR iNCOMf

Savings and Loan
22t2 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS

Pnxt Prttti** Fbeo«f Vlr^ah 74747
BOOTS I Non.7ue.Frl.9-4 Thur. 9-8 Bet. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

t yra seniausia, didžiausia it turtingiausia lietuviu tra|ernalinė or- 
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujantį jau.permetui. >

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir
F . ► darbus dir&a.' > rį W
4 SLA —išmokėjo daigiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams.

z SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

J SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai,

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

4 SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės
f J savo apylii kės SLA kuopu veikėjus, jie Jums

mielai pagelbės i SLA Įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą: , #
Z ------ LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA—

York, N. Y. 10001 
807 W. 80th 8t.

i T.I nil) M8-Ž31R

le^, . r „ , , 
d4tiš ’ biB’ūSi' cliabiiška. Rūmai 
taip; japleišti, kad net išvietės 
nė^ikė; ’Bet pamažu padėtis 
taiįfesii; g^žor.seaieji salių ir kie- 
n^gijąVądinimaį, atsirado senĮds 
mehari alinės‘lentos. 1954 reikė- 
jd:1kės.<Iiė|j $ valandas vykdyti 
kaiinį.. pasirūksimą, o kitos jya- 
’ anuos'liitvtt skirtos niarksizinui

^Įę^jndniškai skuųdo. 
ojo senųjų profesorių

Tolydžio’ ėmė 
lokslų ir boe^i- 
ai “parode, log 
jokiomis 

. ne'gaii būti sunaik'n- 
<lyąbu< juose vyko dis- 

feij paskubti 
kūrvbos an- 

atsidūrė univrrut^tc

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums- gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Ąlphonse 
WELLS peržiųrėta, “Sūduvos’’ 
išleijsfž^knyga su legališkomis 
fomomis,^ .į ■

Knygą isu formomis gauna- 
1739 Somh Halsted St., Chica- 
ma Naūj^nų administracijoje,

:LL. 60608. Kaina $3.00.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent ■«

60642, 424-8654 L”—*

State Farm Fire and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

likimą.

jos» tradicijos.

ir

iehivių literalui*os 
olojpja

Nukentėjo keli profe^o* 
risi ir nemaža siūdintų, didelį 
su^’jaadjuimą sukėlė ir surv»a- 
nymač sinjgti Sibire lietuviškas 
rrck\ Ha®

VPniaua universitet< 
apu yra lietuviai, apie 29 
’enka? ir kk

v>ail Vfonsa* Krivickas pa 
apu» dailininką Ado 

niety jubilic

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI I

Graži, lengvai skaitoma
įdomini 250 puslapių knyga, su- 
kra ha jautoriaus troboje. ■
Čikagęs ir <—- • 

skirsnelių mėgėjai 
vykti ir knj’gą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

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

ReIgijdje dar nebuvr
ii. rrpt Kad jubiliatas yra m? 
rrr. kad kuriantis
deilfnfhkas būtų išgyvenęs šim-

Hi’.’? d&’jj’0”)

apylinkės lietuviai, 
bėgėjai, prašomi at-

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

Dual Formula

FEEN-A-MINT
Laxative Pills 

Contains a mild stimulant 
plus the softener 

most recommended by 
doctors.

and follow label directions.

eweo

Advokatas
GINTARAS P. ČEPSNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
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, DI. 60629

Montessori mokykloje
— Girdėjote, vaikai, jo'g vis

kas gamtoj turi savo tikslą. Gal 
kas duos man pavyzdį?

— Gulbė, ponas mokytojau.
— O dėl ko?
— Mat, gulbė turi ilgą kaklą, 

kad nepaskęstu.________ _

— Omane iškelti JAV mari
nai tuojau pasistatė palapines ir 
rengiasi aerodromui statyti.

§ ^Nauįięaofc Jį frjday, Maręį į 198Q
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