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APIE ŽMOGAUS TEISES PASAULYJE
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KRAŠTUOSE: VIETNAME, KAMBODIJOJE IR š. KORĖJOJE

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės departamentas antradienį 
paskelbė raportą apie žmogaus 
bei civilinių teisių padėtį 154-se 
pasaulio valstybėse. Blogiausia 
padėtis yra Kambodijoje, šiau
rės Korėjoje ir Vietname. So
vietų Sąjungoje gali būti net 
10,000 politinių kalinių bendra
me 5 milijonų kalinių skaičiuje. 
Atskirai minimos Sovietų psi
chiatrinės ligoninės, kuriose po* 
litiniai kaliniai kankinami didį 
skausmą sukeliančiais vaistais.

Kinijoje yra didelis palengvė
jimas mirus Mao-tsetungui ir 
pasibaigus vadinamos kultūrinės 
revoliucijos terorui. Tačiau ten 
tebeegzistuoja abejotini areštai 
ir politinių disidentų persekio
jimas bei jiems skiriamos sun
kios bausmės. Albanijoje tebėra 
staliniško tipo režimas. Užimtie
ji Rytų Europos kraštai tebėra 
griežtoje rusų.-kontrolėje. .šiek 
tjek geresnė padėtis yra Lenki
joje ir Vengrijoje.

Kambodijoje žmogaus teisės 
yra -visiškai paneigtos tiek, bu
vusio Khmer Rouge, tiek dabar
tinio vietnamiečių režimo.

Tūkstančiai vietnamiečių te-

UŽĖMĖ SALVADORO 
ŠVIETIMO MINISTERIJĄ

SAN SALVADORAS, sostinė 
(UPI).'— Antradienį apie 200 
kairiųjų pažiūrų studentų išėjo 
demonstruoti į sostinės centrą, 
protestuodami prieš valdžios 
politiką švietimo institucijose. 
Demonstrantams atvykus prie 
Švietimo ministerijos rūmų, iš 
minios išsiskyrė apie 50 studen
tų,'kurių'dalis turėjo automa
tus, užėmė rūmus su juose bu
vusiais apie 500 tarnautojų ir 
Švietimo ministeriu Eduardo 
Colindre.

Demonstracijas ruošė Salva-1 
doro Studentų Revoliucinis Są
jūdis. Jo vadai pareiškė, kad 
ministerija ir Įkaitai bus laiko
mi tol, kol valdžia nutars neimti 
jokio mokesčio už mokslą, pa
naikins varžymus stoti į aukš
tąsias mokyklas ir’nesumažins 
studentams mokesčio už trans.* 
portaciją. . . - '

• BEŽDŽIONĖS PADEDA 
VAISIUS RAŠKYTI

KUALA LUMPUR, Malaizija.

šį sekmadienį, vasario 10 d., 2 vai. popiet, kongresmanas 
Martin Russo pasakys pagrindinę kalbą'Vasario 16-osios 
šventės metu. Julius Kuzas pirmininkaus minėjimui.

MUSULMONŲ VALSTYBĖS NENORI

SIRIJA NUTARĖ ATŠAUKTI SAVO -
KARO JĖGAS IŠ LIBANO

VADAI TARIASI, KAD NEKILTŲ’NAUJAS PILIETINIS 
KARAS TARP KRIKŠČIONIŲ IR MUSULMONŲ

MEKSIKA, sostinė. Meksi- 
'os sostinėn suvažiavo įvairių 

nacionaliniu komitetu atstovai fc. 4.
įpiarii visa eilę klausimų, su- 
r š ų su š’»a vasa ą Maskvoje or
ganizuojamais olimpiniais žai- 
lirnais.

-Meksikon suv ažiavo daug 
itstovų. bet ji? atstovavo liktai 
32 valstybes š visų 111, įeinanti 
i tarptautinį komitetą.
- Susirinkimo pradžioje JAV 
itstcvas Philip Kruniin pasiūlė 
aisirinkus’ems šiais metais ne- 
19 ly va u t i Mask vo j e organizuo- 

jamoje olimpiadoje. Maskvoje 
turėtų dalyvauti ir Afganistane 
sportininkai. Bet jiems bus labai 
nepatogu, nes jų kraštas dabar 
yra po Sovietų okupacija.

Meksikon susirinkę 32 delega
tai aiškino, kad jie siekia lai
kyti sportą atskirai nuo vyriau
sybių vedamos politikos.

TOLERUOTI RUSU AFGANISTANE
KI ŠAI ŽINO, KAD GERAI GINKLl’OTl BŪRIAI 

GRĮŽTA J AFGANISTANO KALNŪS

PARYŽIUS, Prancūzija.
Siaurės Atlanto Valstybių Sajun-
gos atstovai tris dienas tarėsi 
Paryžiuje dėl Sovietų valdžios 
pasiųstų karo jėgų į Afganista
ną ir nutarta imtis priemonių 
laisvajai)) pasauliui apsisaugoti 
nuo kitos panašios ekspedicijos, 
kurią Sovietų karo jėgos atliko 
Afganistane. Sovietų karo veiks
niai, policija ir anksčiau į Afga
nistaną pasiųsti Sovietų agentai 
taip suderino karo veiksmus, 
kad jie be šūvio galėjo paimti 
visą 2J milijono tautą. Valsty
bes aparatas buvo visiškai pa- 
raližuo’tas, jie nepajėgė pasiprie
šinti įsiveržėliams.

Prancūzijos prezidentas ir 
Vokietijos kancleris ėmėsi prie-

NEGRIEŽTOS SAUGUMO
TAISYKLĖS

11ARRISBVRl 1, Pennsylvania 
(UPI). Laikraščio ‘The Guide” 
korespondentas Robert • Kapler, 
norėdamas patirti Three Mile 
Island atominės jėgainės saugu
mą nuo sabotažo veiksmų, pra
manytu vardu dirbo jėgainės 
sargybiniu nuo sausio 2 iki 19 
dienos. Savo įspūdžius apie ne
pakankamą jėgainės saugumą 
jis aprašė straipsniu “Th re? 
Mile Island It's Paradise FbirM 
for the Saboteur”. Jame aprašo 
daugelį nepakankamo saugumo 

| dalykų.

• Robert Kapler tapatybė, pri-

bėra vadinamose’ perauklėjimo 
stovyklose.

šiaurės Korėjoje viešpatauja 
Stalino tipo režimas.

Raporte taip pat rašoma, kad 
Izraelio valdžia užimtose, terito
rijose laikosi dviejų standartų: 
vieno žydams, kito arabams. 
Nors.Afrikos kratšuose žmogaus 
teisės yra labiau respektuoja
moms, tačiau išimtį sudaro Pietų 
Afrika. Po šiaurės ir Pietų Ame
rikos valstybių konvencijų, žmo
gaus teisių padėtis žymiai page
rėjo ir nutarimus bei jų įvyk
dymą galima laikyti pavyzdi
niais.

— U.S. News & World Report 
žurnalo žiniomis, prez. Carteris 
yra tikras, kad demokratų par
tija jį vėl išrinks kandidatu į 
Baltuosius Kūrinis sekančiam 
terminui. Jam dabar rūpi, kurį 
kandidatą pasirinks respubliko
nai: pavojingiausiu laiko Gerald 
Ford, mažiausiai pavojingų — 
Ronald Reagan. Senatoriaus E. 
Kennedy patarėjai tikisi, kad 
jis garbingai atšauks savo kam 
didatūra ir ruošis' 1984 metų 
rinkimams. <

— Jau pradėjo nokti kokoso rie
šutai, o gyventojams reikia juos 
atsargiai nuraškyti. Jie yra ga
na sunkūs. Jeigu raškyto jas ko
kosą numeta žemėn, tai jis daž
niausiai trūksta. Tuo atveju iš
bėga kokose pradėjęs nokti pie
nas. Jis yra sveikas ir maistin
gas. Be pieno kokosas neturi 
savo vertės, kai kevalas trūksta 
ir pienas išbėga.

Malaizijos valdžia duoda ap
mokytų beždžionių kokosų sky
nėjams. Beždžionė labai lengvai 
įkopia į medį, nuraško nurodytą 
kokosą ir atsargiai jį atneša že
mėn. Už darbą beždžionei rei
kia ką nors duoti arba ją pri
žiūrėti.

Kas pajėgia beždžionę išlaiky
ti ir prižiūrėti dešimt metų, tai 
tam valdžia duoda dviratį. Miš
kuose ir salose dviratis yra di
delė dovana. Valdžia nieko ne
gauna, liet beždžionių prižiūrėji
mas ir kokosų raškymas skai
tomi dideliu ir naudingu darbu.

_Kai Tanzanijoje M. Ali ne
pajėgė atsakyti į klausimą ,tai 
jis pakvietė pasiboksuotn

KALENDORĖLIS

Vasario 7: Julijona, Ričardas. 
Drova, Elka, Ramutis, Vil- 
gaujis. • k

Saulė teka 6:58, leidžiasi 5:12.

Prezidentas Carteris nenori 
klausyti apie Brežnevo de- 
teutę, kol jis neatšauks So-

Snigs. •• vietų karių iš Afganistano.

BEIRUTAS, Libanas. — Siri-. 
jos prezidentas pranešė, kad jo 
vadovaujama vyriausybė nutarė 
atšaukti savo karo- jėgas iš Li
bano. Ne tik Libano prezidentas 
Ellis Sarkis, bet abiejų pusių 
vadai yra susirūpinę saugumu.

Dabartiniu metu Libane yra' 
apie 20,000 Sirijos karių. Ne 
vieną kartą Libane padėtis buvo 
labai įtempta, ėjo tarpusavio 
žudynės, ir Sirijos kareiviams, 
pavyko aistras numalšinti. Da
bartiniu metu Sirijos kariai yra. 
virtę taikos simboliu. Jeigu bet 
kurioje srityje prasideda susi
šaudymai, Sirijos kariai vyksta 
į pavojaus zoną; jei gali,‘tai nu
ginkluoja besišaudančius, palai
doja užmuštuosius ir sužeistuo
sius išveža į ligonines.

Sirijos prezidentas nedalyva
vo Islamabad© konferencijoje ir 
nepritarė jos nutarimams. Rei
kia manyti, kad jam nepatiko 
Afganistan: liečiančios rezoliu
cijos, nes jis tikisi paramos iš 
Maskvos.

PREZ. SARKIS TARIASI 
SU ABIEM PUSĖM

Prezidentas Ellis' Sarkis jau 
pradėjo pasitarimus naujai pa
dėčiai išaiškinti. Prezidentas 
imasi priemonių pilietiniam ka
rui išvengti, bet tai nėra toks 
lengvas dalykas. Sirijos kariai 
padėjo apraminti abi puses. Dar 
ir šiandien -įvykdavo susirėmi
mų ir žmogžudysčių, bet ne taip 
dažnai, kaip tai vyko pilietinio 
karo metu. Tie tik pačiame Bei
rute, bet ir visame krašte vei
kia vadinamos žalios zonos. Ten 
neįleidžiami kovojančių zonų 
kariai.

Katalikų ir musulmonų dau
guma norėtų, kad pilietinis ka-
ras ir žudynės pasibaigtų, bet rengtis namo.

tai neįmanoma. Vieni ir kiti 
bando nužudyti Įtakingesnius 
priešo vacius. Abi pusės savo va
dus saugo nuo priešų, bet lai ne 
toks lengvas dalykas. Abiejose 
pusėse yra mažuma, stropiai 
saugojama, bet prie jų sunku 
priartėti. Jei patys saugojas! ir 
juos saugo. Manoma, kad Liba
no kariuomenė bus naudojama 
kovoms apraminti.

SALVADORE TEBE- 
GR0BST0 ŽMONES

SAN SALVADOR, Salvadoras. 
— Gerai ginkluota kairiaspar- 
nių maistininkų, grupė vakar 
įsiveržė į sostinę, pagrobė Sal
vadoro švietimo ministeriją, Is
panijos ambasadą ir Demokratų 
partijos centra. Grobikams pa
vyko pagrobti Ispanijos amba
sadorių, kuris nepateko Į jų 
rankas praeitą savaitę, kai i am
basadą buvo įsibrovę maištinin
kai ir nušovė 31 įkaitą. Tuo me
tu Ispanijos ambasadorius, ėjęs 
į ambasadą ir pajutęs pavojų, 
užėjo į JAV ambasadą ir išliko 
gyvas. Dabar abejojama, ar 
maištininkai paliks jį gyvą.

Salvadoro maištininkai reika
lauja, kad dabartinė vyriausybė 
kreiptų daugiau dėmesio į įvy
kius krašte ir gerbtų pagrindi
nes žmogaus teises.

Liudininkai tvirtina, kad švie
timo ministeriją užėmė ajunuo- 
liai, nevyresni kaip 20 metų am
žiaus. Jie yra gerai ginkluoti ir 
nekreipia dėmesio į pasekmes. 
Jaunuoliai buvo paėmę nelais
vėn apie 500 žmdnių, bet vėliau 
daugumą paleido, o išsivedė tik
tai apie 100 suimtųjų.

— Libane buvo 20 tūkstančių 
Sirijos kareivių, kurie pradėjo

ALI KVIEČIA SPPRTL ! 
NINKUS AMERIKON

NAIROBI, Kenija. — Pagar
sėjęs boksininkas Muhammad1 
Al' susitikęs Įtakingesnius Ke
nijos sportininkus, papasakoję 
jiems fią rusai n-? . su Afga
nistanu ir lei amerikiečiai 
orotestuA ; prieš Maskvos slim- 
piadr Buvęs pasaulin čempionas 
\li kvietė Kenii^ sportininkus 
protestuoti p1 cs rusų įsiverži 
mą į Afganistaną ir kvietė, vie
toj Maskvos, suorganizuoti olim 
pinius žaidimus Amerikoje. Ali. 
pareiškė, kad Valstybės depar
tamentas padėtų' Kenijos spor
tininkams sutvarkyti kelionės 
reikalus tvarkyti, jeigu jie no 
rėtų vykti. /

— Prez. Carterip rinkiminė^ 
kampanijos patarėjai nurodo 
kad jis gali laimėti New Hamp 
shire pirminius rinkimus visai 
be asmeniško pasirodymo šioje
valstijoje. Reikia tik suvaržyti 
batų importą iš Italijos, tuo pa
dedant tos valstijos didžiausiai
pramonės šakai.

— Prez. Carteris ne tik pata
ria kitiems taupyti energiją, bet 
ir pats taupo. Ant Baltųjų Bumų 
stogo yra įtaisyti saulės energi- 

I jos surinkimo įrengimai, kur e 
įšildo vand'-nj. jta'.'ymui kain ivo 
i <2X.(!(‘:,. i.-ip v.em.me dar
bo kabinete Įsakė Įrengti malko
mis kūrenamą krosnį. Camp 
David komplekse yr i Įtaisytos 
keturios tokios krosnys.

_  Rodezijos partizanų vadas 
JOsliua Nkomo antradienį pa
reiškė, kad Robert Mugabe pa
sekėjai pagrobė du jo partijos 
kandidatus. Jis. reikalavo, kad 
rinkimai, numatyti vasario 27 
dienai, būtų atidėti vėlesniam 
laikui.

—Massachusetts valstijos mo
kytojai ir mokiniai galės vėl 
melstis valdiškų mokyklų klasė
se, tačiau tos valstijos Civilinių 
I^aisvių Unija valstijos nuo
sprendį apskundė federaliniam 
teismui. I

— Aukso uncija trečiadieni 
kainavo $672. .

monių prieš panašius Sovietų imant tarnauti sargu, niekuc- 
karo žygius ir nutarė reikalauti į mot nebuvo patikrinta, nors 
atšaukti visas Sovietų karo jė Isargai bei sargybiniai gali įeiti 
gas iš Afganistano. Pranešimą.
Sovietu valdžiai redagavo Vo- oaim 
kieti jos kancleris ir Prancūzijos 
prezidentas.* !

Buvo keliama mintis, kad So-j 
vietų karo vadai, taip lengvai} 
užėmė Afganistana, gali įsižeisti j 
•- - Afganistano nesitraukti.-! člad,enL vasario 6 d„ šiaurės ir 

Į Pietų Korėjų atstovai susitiko 
Įšiame kaimelyje aptarti galimy
bes abiejų premjerų susitiki
mui. kad jie galėtų išspręsti vi
są eilę abi valstybes liančiančių 
klausimu.

kontioies patalpą ir į kitas jė~ 
svarbias vietas.

KORĖJIEČIAI NUTARĖ 
SUSITIKTI ŽENEVOJE

PANMCNJOM, Korėja.
ir is
Kiti aiškino, kad Sovietu marša-j 
lų apetitų niekas negalėsiąs pa { 
tenkinti, l’ž kelių mėnesių jie! 
pradės arganizuoti naują ekspe
diciją į bet kurią kaimyninę 
valstybe, šiaurės Atlanto vado
vai yra įsitikinę, kad dabartiniu j Suėjusieji atstovai, susirinkę 
metu neprivalo daryti nuolaidų,;prie ahięjų Korėjų sienos, kur 
bet reikalauti atšaukti A’isasį karo m4tu susirinkdavo abiejų 
ginkluotąsias karines pajėgas istpUSįų kariuomenės vadai, pata- 
\fganistano. į rėjų lydimi, dabar, pasikeitę

Susirinkusieji ministerial pri-i nuomonėmis, nutarė premjeru 
įžįsta, kad Prkistane susirinkę ’SU3!rinkin^ tJrėh ženev0Je- 
nusulinonai teisinusi įver 
tino Sovietu karo žygiu* i

Pamnunjoni jiems būtų bu- 
P:!' vęs patogesnis ir artimes ns. Let

reikalavo atšaukti ne tik rrsų jis nutarė ski oti į Europą, ■'.wk- 
karo jėgas, bet ir jų primestus ti į Ženevą ir ten susitikti. 
Afganistanui kvislingus. Yra pi-; . — — —
grindo manyti, kad šiaurės At-' 
lanto valstybių vadovai suderino’ 
savo veiksmus su Washingtono 
užimta griežta pozicija. Kci So-; 
vietų karo jėgos nebus atšauk-! 
tos iš Afganistano, tai detentėsį 
neatnaujins. !

WASHINGTON, D.C. Pre-i 
zidentas Carteris Įsakė Prckyį 
bos departamentui sustabdyti ] 
visus fosfato užsakymus Sovietų j 
Sąjungai. Sovietų valdžia pirko! 
fosfatus Įvairiose pasaulio vals-i 
tybėse. Didelius užsakymus ji 
padarė Tunise, Čilėje ir Arneri-1 
koje. Pirmos dvi valstybės fos
fatų nepardavinėja. Tunise įvy-j 
ko fosfatų kasimo srityje bar j 
sios žudynės, iki šių metų gc-Į 
rcfkai apardytos kasyklos, o spe
cialistai išžudyti.

Prezidentas Carteris nieko ne
atsakė į Brežnevo pasiūlymą to
liau tęsti detentę ir bandyti aiš-J 
kinti kylančius nesusipratimus.j 
Prezidentas visai nesirengia! 
grįžti prie detentės, kol Brcžne-: 
vas neatšauks Sovietų karo jėgų Į 
iš Afganistano.

— Detente priklauso nuo So
vietų Sąjungos elgesio, -- pa
reiškė Jody Powell, prezidento 
spaudos sekretorius. Sovietų Są-

ioeznevas pataria galvoti 
apie d“tentės atnaujinimą, o 
ne ap ? Afganistaną, bet H. 
Schmidt jam patarė pirma 
atšaukti karius iš Afganis 
tano, o tada galės kalbėti 

apie detentę.

jungos vadams buvd aiškiai pa
sakyta, kad Sovietų karo jėgos 
privalo trauktis iš Atgal.i. I no. 
Kol rusai iš tos valstybės ncp.i- 
sitrauks, tai jokios d?tciuė ; ne
gali būti, nes jais negali pasi
tikėti: šiandien jie kalba apie 
detentę, o rytoj į kaimyninę vals
tybę pasiunčia karius.



JUOZAS ŽEMAITIS

Nauji partizanai prieš rusišką vampyrą
Jau prabėgo daug laiko, kaip 

mūsų didvyriški partizanai, pa
kėlę ginklą prieš rusišką sveti* 
mų tautų kraujo siurbėlę — 
ve r/ ilgus metus despe- 
r J”: / kove j ę, garbingai žuvo 
r.ž s wo taupos 4 r valstybės lais
vę. Tuolaikinėje laisvojo pa
saulio spaudoje (išskiriant ten 
esančia lietuvišką spaudą) ne-i 
simatė jekio rusiško barbariz
mo pąsmerkimo. Rusiškos im
perijos. save pasivadinusios So
vietu Sąjunga, agentai, po vi
sų žmonių lygybės obalsiu pa
sislėpę, lengvai apdūmė to lai
ko laisvojo pasaulio valdovus, ir 
tų valdovų smegenys pavirto 
prarūgusią komunistiška tešla. 
Rusišku durtuvu nužudytų mū
sų partizanų lavonai buvo iš- 
niekmti ir nuogai išrengti išmė
tyti po Lietuvos miestų ir mies
telių aikštes. Jų lavonai ten gu
lėdavo ligi musės ir uodai liku
siu jų krauju pasisotindavo, 
krauju, kurį rusiškas vampyras 
dar nebuvo pilnai iščiulpęs.

įdomu kokioje laisvo pasau
lio spaudoje šių išniekintų la
vonų nuotraukos buvo pasiro
dę? Aš bent nesu matęs; aš esu 
matęs daugybę nuotraukų tų 
lavonų, kurie atsirado nuo ru
dojo šunies siautėjimo, bet aš 
nemačiau toje spaudoje tų la
vonu, kurie miestų aikštėse at
sirado nuo raudonos rusiškos 
meškos mauriojimo.
O ką gi veikė tada United Sta 

tęs organizacija, kuri buvo su
kurta ant supuvusių mirusios 
Tautų Sąjungos pamatų? Visiš
kai nieko, nes toms tautoms nei 
į gaivą neatėjo mintis pasidai
ryti ką vienas iš tos organiza
cijos narių išdarinėja. Jos žino
jo, kad tas jųbroFs turi VETO 
teisę, ir, ją panaudojęs, betkokį 
šio. conglomeroto nutarimą gali 
paversti į dulkes.

■Mūsų partizanų atliktųjų, dar 
bų aidas neišnyko. Tas aidas 
šiandien jau nuskambėjo į ki

tą pasaulio dalį — į Aziją kur 
tas pats rusiškas vampyras pra
dėjo vėl ryti kitą nepriklauso
mą valstybę — Afganistaną.

Laisvajam pasauliui vis dar 
tebemiegant, ir ši valstybė, kaip 
nepriklausoma valstybė, dau
giau neegzistuoja; ją sumin
džiojo ta pati raudonoji rusiška 
pabaisa, kuri dar ir ‘dabar bu
vusios mūsų nepriklausomos 
valstybės žmonių kraują tebe
geria-

Afganistanas tapo apgautas 
lygiai taip pat, kaip kad buvo 
apgautos Pabaltijo valstybės. 
Šiandieną jau pradeda atbusti ri 
t’e pacifistiniai davatkos, ku
rių smegenis rusiški nacionalis
tai pilnai buvo apžveldę komu
nistinėmis samanomis. Atrodo, 
kad tas laisvasis pasaulis dar 
tik raivosi ir rėkia, o jūsiškas 
raudonasis vampyras skubinasi 
kiek galint daugiau išgerti ne

baltų afganistaniečių kraujo.
Visokį Jungtinių Tautų (Uni
ted States) nutarimai ir 1 Mu- 
zulmonisko pasaulio vadovų ru
siškos meškos pasmerkimai gar
siai nuaidėjo per visą pasaulį, 
o vampyras spiaudo kaip ir 
spiaudė tiesiai visiems į veidą.

Afganistano valstybė sunio 
kotą ir praryta, bet savo tauti
nę laisvę mylinčių -afganista
niečių dvasia liko gyva. Visa ne
laimė. kad pats Afganistanas 
sulipdytas iš daugybės genčių, 
kurių pati didžiausia ir karin
giausia yraPushtum gentis. Kas 
vienija Afganistano gyventojus, 
tai musulmoniška religija; ją 
išpažįsta apie 90% visos vals
tybės gyventojų. Pats Afganis
tanas, atseit dabartinės valsty
bės vardas, siekia 5C0 • metų 
prieš Kristaus gimimą. Jau tuo 
metu ši šalis pasaulio istorijoj 
buvo žinoma kaip Achaemenia- 
niškos imperijos dalis. 331 me
tais pr. Kr. gimimą, garsusis 
Makedonijos karžygis Aleksan- 

įdras Didysis, palikęs Vidurže-

mio pakraščius, įsiveržė į Per
sų Imperiją ir įsibrovė į Indiją. 
Keturiais metais vėliau šį gar* 
sųjį kariautoją ištiko gana dide
lė nelaime, kai jis, Kąbul sle-ny- 
je, susitiko su mirties nebijan
čiais Afganistano Pushtum gen
ties vyrais, kurie Aleksandro 
Didžiojo armiją visiškai sulam
dė.

Je sugrįšiu me į maždaug 
prieš 2.250 metų laikotarpį, t. 
y. į tą laika kada Afganistano 
vardas istorijoj buvo jau mini
mas, šis kraštas pergy veno dau
gybę įvykių, daugybę mirtinų 
pavojų ir kraugerių valdovų. 
Savos imperijos ar karalystės 
anaisiais laikais jis niekad ne
buvo sukūręs. Afganistano ne
priklausoma valstybė, kaip to
kia, buvo įkurta tik. 1747 me
tais. Pirmasis jos kūrėjas buvo 
Ahmad Shah, kuris ^tapo Afga
nistano nepriklausomos valsty
bės karaliumi. Paskutinysis Af
ganistano karalius Mohamad 
Zahir Shah, po 40 metų valdy
mo, 1973 m. nuo sosto buvo nu
verstas ir visą valdžią pasigro
bė jo giminaitis generolas leite
nantas Mohammad Daud Khan. 
Afganistanas pasiskelbė respu
blika, o jo prezidentu buvo “iš
rinktas’* Daud. ‘ Tai buvo ener
gingas ir sumanus prezidentas, 
stengdamasis visada palaikyti 
artimus ir gerus santykius su 
visomis kaimyninėmis valsty
bėmis: Kinija, Pakistanu, So
vietų Sąjunga ir Iranu, bet nei 
vienai iš iš jų neleido kištis į 
Afganistano vidaus reikalus. į

t’ neutralumo, viešoji pasaulio nuo 
monė buvo labai skeptiška. Af- 

džioje valstybės viduje pradėjo j ganistano valstybės pavadini- 
stipriau. ir stipriau ryškėti ko- Į was buvo pakeistas į Liau- 
munistinis rūgimas. .Prilindo 1 dies Demokratinę Respubliką, 
daugybė rusišku KGB agentų, Paaiškėjus kad Taraki jau se- 
ir 1&78 metais balandžio 27 die- -
ną įvyko labai kruvinas ir žiau
rus perversmas, po kurio val- 
dž'ą paėmė į savo rankąs kaž
koks tipas — Nur Mohammad 
Taraki. Buvęs prezidentas Daud, 
viceprezidentas, saugumo ir . vi
daus reikalų ministerial ir įvy
ri austas kariuomenės

munistinis rūgimas*

M. ŠILEIKIS' Šagamogienės portretas

Rašo PRANĖ MTTUZIENĖ 
iš Bloomfield, Connecticut

paskersti, vadovaujantis komu
nistų jau gerai ištobulintu žu
dynių metodu. Kiek tada žuvo 
nekaltų afganistaniečių, tikslių 
žinių nėra. Kai gegužės 4 dieną 
Taraki per televiziją ir spaudą 
pareiškė, kad jis laikysis visiško

mą, tie partizanai jau apšaukti 
banditais. Toks rusų chuliganiš
kas elgesyse mums lietuviams 
jau seniai žinomas, žinomas 
nuo tų laikų kai mūsų patrioti
nių partizanų iškonia veiktus 
nuogus lavonus mėtydavo po 
visų'Lietuvos miestelių aikštes, 
apšaukdami juos banditais.

Vykstant Pakistano sostinė
je Islamabade muzulmoniškų 
valstybių galvų koferencijai, 
kurioje buvo grieštai pareika
lauta rusams pasitraukti iš Ąf- 
jganistano, toje konferencijoje 
atsirado ir Afganistano partiza
nų atstovai. Kai jie išgirdo

Esu daug darbų atlikusi, bet 
be darbo dai būti negaliu. Kar
tais atsisėdu, bet ir taip be dar
bo sėdėti negaliu. Nusibosta. Be 
darbo būti negaliu. Kai pradedu 
nuobodžiauti, tai pradedu kal
bėti, o kai nėra kam kalbėti, tai 
pradedu rašyti. Kai parašysiu,

I galvoju, tai gal kai kas ir pa- 
! skaitys. O kas turės kantrybės 
• paskaityti, tai gal šį tą išmoks, 
į Mes, pagyvenusieji, galėtume 
į daug ką pasakyti, kad jaunes- 
i nieji galėtų pasimokytį. Jauni 
visi daro klaidų. Jei iš klaidų 

' pasimokytų, tai jiems nereikėtų 
ir tų klaidų daryti. Gali iš kitų 
klaidų nesimokyti. Gali-klaidas 
daryti ir iš savo klaidų moky
tis, bet visa tai labai brangiai 
kainuoja. Geriau iš kitų klaidų 
šį tą pasimokyti. Už tai, aišku, 
nieko nereikia mokėti. Bet gy 
veninie žmonėms geriau patin
ka mokytis ir mokėti. Bet daž
niausiai mokantieji nieko neiš
moksta. Moka už mokyklas, mo
ka mokytojams, bet labai mažai 
pramoksta. Man atrodot, kad ge
riausia mokytis iš gyvenimo, 
mokytojams nieko nemokant.

Aš mažai. ilgame gyvenime
pramokau, bet ką pramokau —'tusi kitaip, negu tėvai mokyda- 
tai žinau. Mokytojams^ nemokė
jau, neturėjau pinigų, o kai at
sirado doleris kitas, tai atrodė, 
kad buvo jau vėlu mokytis, Bet 
aš mokiausi iš nio'kytų. Man la
biausiai patiko mkytįs iš moky
tų žmonių klaidų. Svarbiausia,

dabar žinau. Man būtiį buvę 
lengviau gyventi, nebūtų reikėję 
taip sunkiai dirbti ir nebūtų rei
kėję senatvėje pačiai su savimi 
kalbėti, ir Jums apie tai pa
sakoti.

Kai aš, kojas gerokai išvar
ginusi, ir kelis raumenis pritry- 
nusi, privargdavau, tai sėsdavau 
ant suolo, tuojau išsitiesdavau 
ir užmigdavau. Kiek miegojau 
— nežinau. Bet visą laiką girdė
jau tąsymą prie namo. Kartais 
tašė rąstus, kartais piovė sąspa
ras ir šakas kalinėjo...

Tėtis vis pasakojo kaimy
nams, kad su žmona jis būtų 
galėjęs toje stubelėje gyventi, 
bet trims ten nebuvo.vietos. Tuo 
trečiuoju buvau aš, kuri mėgo 
bėgidti ir šūkauti.

Mano tėvas buvo Julijonas 
Juškys, o motina vadinosi Moni' 
ka Lukošiūtė. Tėvą, ir motiną 
labai getrai pažinau. Jie labai 
mane mylėjo, bet jie. mane,, api
bardavo. Gal ir apmušdavo, bet 
dabar neatsimenu. Reikia ma
nyti, kad mane mušė, norėdami 
gero. Bet kai mane mušdavo, 
atsimenu, tai aš vis galvodavau

davo. Laimė, kad maži -vaikai 
užmiršta, kaip tėvai mažus mo
ko. Jeigu jie- atsimintų, tai elg-x

vo\ Dabar užmiršom mušimų ip 
užmiršom jų mokymą.

Be tėvų, dar buvo ir tėveliai. 
Motinos motina, Lukošienė, kar
tais atsirasdavo pas mus.'Moti
nos motina turėjo vardą, bet aš . 
tiktai bobele ją vadindavau.

niai priklausė prie vadinamos
politinės grupes Parcham, kuri
ėjo ranka rankon su afganista
niečių komunistine partija Kha-
Ig (masė); pasidarė visiškai aiš- apie maskvinės Olimpiados boi 
kų į kokias rankas Afganistanas : kotavimą, tai vienas iš jų su-
nukeliavo: '■

man nieko nereikėjo už jų klai-jMan jos vardas nežinomas. Gal 
das mokėti. Nereikės ir jums} ir žinojau, bet šiarfdien aš jau 
Skaudvilės Žemaitei mokėti, jei Į nežinau. M^^^^yo.^^obųlė, 
turėsite kantrybės, paskaityti ir Į tąijfr as.jįavšmnaii.ir tokf josios^ 
X • J * _ 1 _ • * ' t" ~ ‘ J X - v • * J : T " * '31 ” *
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MiKi-rva w Uus place that is mflde 
Mt of dreazna. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
^appy dreams ccme true for years.

Now, Bonds mature in lees than
<ix years. That means your dreams 
an come true faster than ever before.
You can buy ahąres in.ycur parti- 

iilar drwuu bv joining the Payroll
Pl tu. you work or the 

pian where-ymi-i)Hnk.

’’••Il reality.

Ihke stock in A
jiUiLiįjrę in th/ja jir 7*-**?,

šį tą pasimokyti. . f':! ' . ; -
Kai pradedu pati ‘su savimi 

kalbėti, t.v., rašvti, tai tos min- 
tys vis dažniausia nuklysta į 
pačias pirmąsias gyvenimo die
nas. Prisimenu sena tėvų trobe- (ma turėjo savo vietą kapinėse, 
'ę ir kai pradėjau joje bėginėti. 
Gyvenome mažoje trobelėje, o 
’ėtis su mama greta statė dides- 

kaų> jie tais laikais 
vadino, ir mane palikdavo vie-, 
ną mažojoj, tai man buvo di
džiausias džiaugsmas. Namelis 
buvo mažas/ Mes trys janiQ’bu
vome susigrūdę, nebuvo vietos,

vardą tėžinąiiJ Jeigu; reikėtų jo-, 
sios kapą surasti, tai nežinočiau,. 
kaip paklausti. \ '

Kiek prisimenu^ Lietųyoję; 
buvo geriau.. Ten kiekviena šęir

suka:
x — Mums - afganistaniečiams 
partizanams jūsų tas boikotas 
nieko neduos, mums reikia

vadas* Plačiau pasklidus po“visą Af- 
tuo^ pat buvo likviduoti, reiškia ^amstaną žinioms apie Taraki 

komunistinį^ nusistatymą, fa
natiški muzulmoniški . religikai Prie|taiikinių ginklų ir prieš šar t
komunistink. nusistatymą, fa-

vuottis helikopterius raketų.
Mes pasiruošę mirti už savo tė-

Sovietai tuoj įsajam vykti | vynę ir už dar laisvojo pasau- 
i Mąskva ir pasiaiškinti kodėl j laisv§-’
\ r " -C , • T r\ 1— Zz  4,.jis. nepajėgia suvaldyti savo

pradėjo prieš jį organizuoti vi- 
' so: krašto muzulmonu riaušias.

- F'* i' ♦ - • 2 ' .

O mes lietuviai, ką gi mes tu 
rime tiems mirčiaižmonių. Isitinus rusiškiem mu- j nme uems mirčiai pasiruošu-{!ank§ta. Bet kai tėvas su motina 

ravjovams, kad šis jų gizelis ga-j s^ems afganistaniečiams parti- jjejjav0. tai, aš pradėdavau bė- 
li nepasidaryti tinkamu jų na-!zanams 1

] visiems labai aišku. Mes priva-.
žudiku, ir vos grįžus 1 lome savo širdies gilumoje juos

j sveikinti, ir dar kartą sveikinti, 
nes jie pasiryžo keliauti jau mū 
sų brolių krauju aplaistytais, 
keliais ir prieš t pati vąampy.-.
ra, kuris, išgėrė gana daug lie
tuviško kraujo!

cionalistimams tikslams siekti J 
žmonių
jam į Kabulą, buvo tuoj nuga-1 

.lagyts, o jo vietoj ’tuoj pastaty
tas ištikimesnis komunistinis 
diktatorius HafizuĮlah Amin.

: Tai jau antrasis rusiško natio- 
malizmo komunistinjš bernas, į • v 1
į Šio išgamos likimas buvo darj 
žiauresnis, nes pries' pat 197JH* 

’mėtų Kalėdas, netik jis pats, bet 
ir visą jo šeima (žmona, vai
dai ir artimi giminės) buvo hani 
' bališkai išžudyti. Komunistai 
Įi^ši kartą panaudojo sayo rafi
nuotą žudymo metodą.

Priėjai prie savo, šeimos, tai. ten:, 
bent vardus galėdavai, surastk 
i Mano tėveliai bųyp.. mięę.. 
prisimenu . tiktai bobulę., Tųgiu. 
prisipažinti, kad man dabąr ne- 
i$mągų. Man pačiai, būtu smagu 
įijųos gerjaų pažinti, norėčiau su 
'jais, pasikalbėti. Mąn galgtų pa
sakyti, iš kur aš atsiradau,, o 
idabar —. nieko'.
į Skaičiau graikų ii' italų isto- 
Įrijas .skaičiau apie karalius ir 
(kunigaikščius, bet kur yra ma
niškiai, tai ir nežinau.
į Man dabar atrodo ,kad tėyąi 
Įturėtiį palikti, vaikais visą gi- - 
hnipės^ sąrašą, 5 ir papasakotų 
apie kiekvieną.. Jeigu taip būtų, 

į tai visiems tąi,tų geriau, žinoti,.
;tai vėliau man gyvenime nebūtų lįkųris buvo Paspąrtutas iTkiiris ,... 
puvusios tokios naudingos. j-Odisėjas... Muiįis visiems, būtų
i Jeigu ašr galvoju, tada būčiau Į.sijiągiaų, jąigu žinotųnie, iš-kur - 
įtiek lavinusi protą, kiek, aš,, bė- rios giminės esame, kilę.

^išeidavo, tai aš pradėdavau bė- 
pasakyti? Manau, kad*‘gi,nėti palikta vjėna> man jį at. 

įrodė didelė.
j Bėgiojau pasuoįiais, bėgiojau 
liš vieno, galo į. kitą, o kai atei- 
■davo noras, tai sukdąvausi ratu. 
įMano kojos buvo stiprio's. Jeigu 
’ten nebūčiau bėgiojusi, tai jos 
{nebūtų buvusios tokios stiprios,

AMERIKA PADfS PAKIS
TANU! GINTxS

IŠLAMAUApAS, Pakistanas
-— JAV užtikrino Pakistano pre
zidentą Zia,. Rad; JAV stos ko
von ir gins. Pakistaną, jeigu So- 

i vietų karo jėgos, bandys įsiv.erž- 
Gruodžio 24 dieną, rusiškasis ’ i l'aklstano lęriloriją.

Genghis Khan — Brežnevas pa
siuntė iki dantų rikiuotas rusiš- • . - v O

Kiekvienanii. aišku, kad nei 
prezidentas, nei bet kuris kitas 

kas hordas tiesiai’ į Kabulą ir aukštas pareigūnas,negali užtik- 
pradėjo okupuoti visą Afganis- i rinti, kad JAV stos kovon ginti 
-taną. Amino soslan pasodino ki j Pakistaną be JAV Kongreso’ nu ' r • v * * * ’ * ’ ‘ *tą afganistanietį išgama — is 
Čekoslavakijos atgabentą koki 
tai racidivi'sta Bakrak Karmai, 
bet jam jau teko daug mažes
nės pareigos, nes barbarišką žii- 

riiymo darbą dabar au athki- 
nėj(į pati_ grobuoniška raudo-

:arimo, nes niekas be pastaroje 
sutikimo negali karo skelbti.

,Reikia manyti, kad preziden
tas Cartcris, norėdamas įspėti 
Sovietų valdžia ir Pakistano 
prezidentą, tarėsi su visais Sau
gumo tarybos nariais ir Kongre

no j i; meška.
i Labai daug afganistaniečių 

mylinčių savo šalį išėjo į kai* 
ir pasidarė partizanais. Jų 

ginklai nekpki. o luo dar blo 
gtnu, -kad nėra bendros. v^Jovy-

•tiek lavinusi protą, kiek, aš,, bė
giodama, iš kampo į kampą, pa
mankštinau kojas, tai šiandien, 
^būčiau išmintinga moteris. Gy- 
venimef pabaigoje jau viską ži
nočiau, arba, jeigu ne viską,, tai. 
lis tikrųjų daug daugiau negu jamas.

| “<> Chemikai išjado^ dirbtinį? 
-“kraują’’ ir išbandė. Ęet, sako, 
įdar daug bandymų reikėsią dą- 
Tyti, kad būtų saugiai naudo-

L SOME CHICAGO MOTOR CLUB.TIPS;

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 

’ DIENRAŠTI ‘‘NAUJIENOS”

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES..

’tini žodi tars be įspėjamas 
^pastabos.

so'partijų vadais.-
Kiekvienas atsakingas parei

gūnas, kalbėdamas su prezidem 
tu Zia, tvirtina, kad JAV ateis 

ii pagalbą ir Kongresas pritars, 
bet jie negalėjo tokį <dalyką 1 

'bęs. Paskutiniais ( laikais: ■I: tvirtinti be pestabos, kad galu | 
1Ū0.0G0 buvusios reguliarios Af- ’

ganistano ąrm’apie 30.000 
vyrą, su visokioj, rūšies, gink- 

į lais, patraukė į kalnus' pas par-
• Jjj^aaus. Jei. tos ž.rm<>s.bųtjl. tęh.

, vadovybė. Tie tėvynę vertinda
mi daugiau už savo gyvybę vy- 
rai, Teik tikėti, Yffifškiems va- 
glmJ nuleis get-oftaf*kfaujo. Pa-

Saudi rVrabija neleis Piety j 
- 'eprenui rųr^antzuoH puolamo
sios kari/jėgos. Jie galės tik- 
tni gintis.
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BENDRUOMENĖS REIKALAI

“Labai bi-j

gyvenimas Sproul Hall aikštė-

I

da stengiuos surasti laiko perei
ti per Kalifornijos universiteto

Or. A. J. — DAHTY1, Ja prldHflra, rreftiti Ir
Kietai* rlrtelialA *4.00 dabar tik--------------
KlnHtal* rirfcdafa tik _ ______________ _______

(leistomis demonstracijomis, bet 
ir bombomis, sprogdindami na
mus ir tus pačiu žudydami vi-

universitetų rajonuose, tiek, 
šiaip aikštėse.

Nutilo Amerikos ginklai Viet-
j name, nutilo ir protestuotojai, j ho Lietuvių Sportinių Žaidynių 
Į Keletą metų buvč ramu. KaiJ turimus pajamų ir išlaidų do-

• . kumentus, atskaitomybės kny-

padarinių' arba nuostolių neap-

ITW iMfk Habteč 8trw«, 3L

»_

2

3

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 171? So. SAL8TKD ST, CHICAGO, ILL. WBI

"W"
I

<. — NAUJIENAS, eHi<AG< Thursday, February 7, 1980

.............. .... ......

y .
X JaMrinaa, A KISS IN TH f, DARK. Mttntliką Ir Intymh? nnoiyili

Or. Jotos B. Kazius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Utwlio 
atatranka ano pat semjju unihj Iki pokario ««tą. Vidutinio formato, 1C 
ptL, kainuoja 1X00. . ..

Or. Jotos B. Ksožkn, VYTAUTAI THE GREAT. literiniai DLK Vy 
Casto broožal, paliečiant to laiko Lietuve* valstybės ir jos kaimynu Ltoriji 
111 psl Kaina ».00. Kietais virieliaia M.00.

Dauguma Hn knygą yra tinkamos dovanor įvalziciris prvgomji. Jas b 
kitai knygai galima Įsigyti atallankiue 1 Naujiems arba itzluiitus c 
pinigine paritink. i

Sąusio viduiyje, ant greitųjų ŽEMĖS DREBĖJIMAI
parašęs korespondenciją apie 
Kdaipėdos prie Lietuvos pri
jungimo minėjimą, . išvažiavau 
porai savaičių į šiaurę. Skelbi
mai sakė, jog ir Los Angeles 

'lietuviai turės vertingų pramo
gų, tačiau aš jose negalėsiu da
lyvauti. Gaila buvo Liet. Duk
terų. Draugijos baliaus, sausio 
19 dienai skelbto, su rašytojo 
svečio Aloyzo Barono atlieka
ma programa. Dabar, grįžęs na
mo, išgirdau, kad tas skelbimas 
skelbimu liko — balius buvo, 
bet A.- Barono programoje ne
buvo.

San Francisco ir apylinkės lie
tuviai labai išsisklaidusiai gyve
na, bet veikia bendrai per Liet.

• Bendruomenės apylinkę. Ren
gia parengimus: minėjimus, ba 
liūs, gegužines, leidžia susižino
jimui lyg laikraštėlį —’ biulete
nį, lietuviams atstovauja tarp- 

_ tautiniuose renginiuose. Jauni
mas šoka tautinius šokius. Skau 
tinmkas inž. Kalinauskas su- 
renkė jauniesiems skautams ir 
skautėms savo bute kurselius. 
Pamokos būna kas antrą pir
madienį. Lietuvos istorijos ir ki
tų jauniems reikalingų žinių 
duodama pamokose’.' 'Skautijos 
tarpe iškilo susirūpinimas, kas 
bus? Inž. Kalinauskas su žmo
na šį mėnesį išvyksta į naują 
darbovietę "New Yorko valstybė 
j e. Kas po jo imsis dirbti čia 
su skautijos prieaugliu?

Sausio 19 d. vakare San Fran
cisco mieste latvių, salėje buvo 
pabalriečiti susipažinimo in ben
dravimo vakaras. Žadama ir td 

' l£au panašius vakarus rengti, 
kiekvienai tautybei iš eilės va
dovaujant. Pradėjo šeimininkau 
ti laityiai. Scenos programoje 
buvo ėstų ir latvių choro dai
nos,1 lietuviams atstovavo “Va
karų vaikai”, (D.' Janutienės 
vadovaujama grupė) pašokda
mi keletą tautinių Šokių. Po pro
gramėlės buvo publikos šokiai 
ir vaišės.

Kasmet rengiamas* neprikišu 
somybės paskelbimo, 1 Vasario 
šešioliktosios, minėjimas. Gir
dėjau ir jutau, kaįp ir šįmet 
ruošiamasi. Bus pamaldos ka
talikų bažnyčioje Milpitas mies 
te, kur klebonauja kun. Vikto
ras Pavalkis.’ Kitą dieną minė
jimo programa S. F. salėje.

Praeitį vasarą Berkeley atos
togaujant kartą sudrebėjo že
mė. Kambaryje buvau ir ma
čiau, kaip fotografija ir statu
lėlė nukrito nuo knygų lenty- 
.nos .viršaus. Dabar, sausių 24 d., 
žemės drebėjimas mane užklu
po to pat namo rūsyje. Lentą 
pasidėjęs pusiau gulėdamas tai
siau skalbinių džiovinimo ma
šiną. Reikėjo naują motoro dir
žą uždėt, sutvarkyti elektros 
Įžeminimą. Staiga pajutau, kad 

i mašina dunda. Išsigandau ir pir
moji mintis buvo, gal apsižiopli
nau; pradėjau darbą elektros 
neišjungęs, bet tuoj pat ir pa- 
aiškėjo, kad žemė dreba, nes 
pats su cementinėmis rūsio grin 
djmišįudu, namas braška.

Įėjau j butą, nepastebėjau 
nieko sugadinto. Pasiėmiau ra
dio ir vėl rūsyje dirbu. Tuoj ži
nia: drebėjimo centras netoli 
Livermore ' miestd, a.pie 40 my
lių į pietryčius nuo San Fran
cisco. stiprumas 5.5. Visa ta va-

ra- 
že-

cisco, stiprumas 5.5. Visą tą 
karą žinių agentūros ir per 
d’jo ir per TV daug apie tą 
mės drebejimą pranešinėjo.

šeštadienį,, sausio 26, vakaro- 
jau sofoje sėdėdamas ir TV ži-. 
nias sekdamas. Ir vėl namas. 
traška, bet šį kartą lyg skirtin- j 
gai juda — lyg banguoja. Tegul |

. -c f

m
Mi

KF

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

drebėjimų, kurių stiprumas nuo į 
3.0 iki 4.O. Jų nė vieno nejutau, 
nes tai skaitomi “vietinio pobū
džio” drebėjimai tolimesinėse 
vietose nepajuntami. Ir apie Li
vermore po tų stipresniųjų jau 
šimtai buvę mažesnių sudrebė- 
jimų.
DEMONSTRANTAI DREBINS 

AMERIKONIŠKĄJĮ 
GYVENIMĄ

t
. - _ j Berkeley miestas buvo garsus
juda, nė nepakilau iš vietos,. Vietnamo karo metais. Prasidė 
nors sakoma, kad žemei sudrė-: jus SĮU(įentų ir kitokių “ak- 
bėjus reikia po stalu ar tarpdu ■ tyvistų” ‘ demonstracijoms, jos, 
ryje slėptis. Anūkė Viltis išėjo j pers;metė į visą Ameriką, tiek ' 
iš savo kambario —
jojau”, pirmi jos žodžiai. Jaus
mingai šuo reagavo, šiaip neno
riai išprašomas lauk, bet žemei 
drebant iš prieškambario atbė
go, laksto nuo vienų durų atvažiuoju į Berkeley, visa-
kitų, prašyte prašosi išleisti lan
kant.

Smulkmeniškai tų-drebėjimų rajoną, pasidairyti, kaip judrus 
padarinių' arba nuostolių neap- gyvenimas Sproul Hall aikštė- 
rašinėju, kurie spaudoje ir ki-pe- Joje-visada yra įvairių pa- 

į mokslininkų, agitatorių ir mu
zikantų. Šio sausio 25 d. aikštę 
pripildė apie du tūkstančiai de
monstrantų ir pašalinių žiūro
vų. Protestuojama prieš prezi
dento Carter* pasisakymą, jog 
reikia pradėti kareiviavimo am
žiaus amerikiečių registraciją.

Po prieštaraujančių prakalbų 
ir riksmu, minia iš universite- 

[ to aikštės išmarsavo miesto gat- 
, , . v . i vėmis i Vietnamo karo metu paper sausį būta devynių žemes j

taip žiniose paskelbti. Moksli
ninkai seka ir registruoja žemės 
drebėjimus;. Visame pasaulyje 
kasdien jų esama nemažai.

Grįžęs į Los Angeles skaitau 
L. A. Times dienraštyje sausio 
mėnesio pietinėje Kalifornijoje 
buvusių žemės drebėjimų sta
tistiką. Nuo Bekersfield — San- 
Bemardino — Los Angeles ik 
San Diego Meksikos pasienio į

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIĘTmrIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai ______________ $5.00

— Prel. J. B. Končiaus-
ATSIMINIMAI Iš BALF0 VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai . .................. .... $5,00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

. 340 psL Minkšti viršeliai
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
tJŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

> išplatiri 
b.lietų piniginio atsiskaitymo 
aktų, rinktų aukų pamaldų me
tu Royal York viešbutyje bei 
kitų programinių susitikimų 
detalizuotų pajamų ir išlaidų 
apyskaitų. Kontrolės komisija, 
todėl, negalėjo PLD pajamų ir

fhianrinių transakcijų proce- * yal York viešbutyje 
dūrą: “Sankaupos išmokėjimai 
privalo būti patvirtinti PLD 
Org. K to. Išmokėjimo čekiai 
pasirašomi: a (PLD Org, K-to 
pirmininko ir b) Finansų Ko
misijos iždininko.”

Kontrolės komisija rado, kad
PLD pinigais buvo operuojama išlaidu sumas pat.ksEnti. 
penkiose bankinėse sąskaitose, t 7) Kontrolės komisija nerado 
neįskaitant PLSZ, Dš ir PLDS trijų atskirų programirrų leidi- 
atskiras bankines sąskaitas. Pas 
tebėta, kad čekiai buvo daugu
moje pasirašomi tik vieno 
reigūno. Finansų komisijos 
dininko parašas randamas 
bankinės sąskaitos #5578 
kiuose.

3) PLĮ) Org. K-to Finansų Ko
misija pinigų telkimui išsiunti
nėjo 166 aukų lapus lietuviš
koms organizacijoms ir pavie
niams asmenims Kanadoje. 105 
aukų lapai rasti sugrąžinti. Pa
sigendama nesugrąžinta #61 au 
kų lapas ir Kontrolės komisija 
negalėjo tiksliai nustatyti Ka
nadoje suaukotų pinigų sumą.

4) PLD lėšoms telkti JAV-bė 
se buvo sudarytas JAV LB 
Krašto valdybos, specialus au
koms rinkti komitetas, kuris 
PLD Org. Komitetui įteikė Can. 
$27,580.65. Kontrolės komisija ta 
čiau rado, kad JAV aukų tam 
tikslui buvo surinkta US $36,132. 
(žiūr. JAV LB Kontrolės Ko
misijos 1979 m. kovo mėn. 10 d. 
protokolą.) Skirtumo likutis 
buvo atiduotas JAV LB Krašto 
valdybai. Kontrolės komisija 
randa, kad tuo veiksmu yra 
prasilenkta su PLD Org. K-tu 
anksčiau padarytu susitarimu, 
(žiūr. Prot. #3,1977 m. gegužės 
mėn. 21 d.)

5) Kontrolės komisija rado, 
kad visi trys Pasaulio Dienų, 
rengėjai, kaip priimti nuostatai 
reikalauja, iki šiol nepristatė 
PLD Org. Komitetui savo galu-, 
tinių pajamų ir išlaidų apyskai
tų patvirtinti. Kontrolės komi
sija, tačiau pabrėžia, kad PLSŽ 
Org. K-to iždininkas, pagal tu
rimas galimybes, pristatė Kont
rolės komisijai PLSŽ 1979 m. 
liepos mėn. 12’dienos pajamų 
bei išlaidų apyskaitą su patei
sinamais dokumentais, kurie 
atatmka padarytiems kasos ir 
sąskaitybos knygų įrašams.

6) Kontrolės komisija pasige
do DŠ, PLB Seimo bei atskirų 
parengimų, kaip šeštadienio su
sipažinimo vakaro, banketo Ro- išvyks iš Afganistano.

pa
iš
yk

n>u ir suvenyrų patikrinimo ir 
atsiskaitymo aktų.

3) Kontrolės komisija paste- - 
bėjo, kad PLD kasos ir bendros 
piniginės atskaitomybės knygos 
nebuvo vedamos nuo PLD Org- 
K-to sudarymo. Tik 1979 m. v 
saus:o mėn. 19 d. PLD Org. K- 
tas leido Finansų komisijos iž
dininkui pasamdyti Nayman, ■■■>> 
Resnick, Layton Wise, char- -.. 
ted accountants firmą piniginei- 
sąskaitybai ir buhalterijai sut
varkyt). Minėtos firmos 1979 m. 
gegužės mėn. 24 dienai paruoš
ta Pasaulio Lietuvių Dienų apys. 
kaita rodo, kad turėta $332,984.- . 
60 pajamų ir 294,782.45 išlaidų, 
likutis $38,202.15. Kontrolės ko
misija ima dėmesin tą apyskai-... 
tą, tačiau dėl visos eilės jau iš- 
keltu priežasčių negali jų pati- . 
kslinti.

9) Kontrolės komisija rado,- 
kad buvo išmokėta $1,500. as
meniui už PLD filmavimą, bet 
tas filmas nėra PLD Org. K-to 
nuosavybėje.

10) Kontrolės komisija rado 
atvejį, kur PLD pareigūnas sa
vo asmenišku čekiu apmokėjo' 
stamboką PLD sąskaitą tačiau 
iki šiol nėra padaręs surinktų 
pinigų apyskaitos ir neatlikęs 
su iždininku reikiamo atsiskai
tymo.

11) Kontrolės komisija randa, 
kad yra labai uždelsta su PLD ■ 
galutinės apyskaitos sudarymu 
ir tuo prasižengta prieš PLD 
Org. K-to priimtus nuostatus.

12) Kontrolės komisija randa, 
kad PLD Org. K-to priimtų 
nuostatų paragrafo 4.2.1 įvyk
dymas buvo uždelstas, kur sa^ 
koma: “Užtikrinimui tvarkin
gos PLD piniginės atskaitomy
bės sudaroma PLD Kontrolės 
komisija sekančios sudėties:

(Bus daugiau)

PASAULIO LIETUVIU DIENŲ (LITHUANIAN WORLD 
FESTIVAL), Įvykusiu Toronto, Kanadoje, 1978 metu 

birželio mėn. 26 d. — liepos mėn. 3 d.
KONTROLĖS KOMISIJOS AKTAS

gas, turėtas- apyskaitas, sąskai
tų bankuose ištraukas bei kitus 
pateisinamuosius dokumentus ir 
šiuo konstatuoja sekančiai:

1) PLD Organizacinis Komi
tetas paruošė ir 1977 m. liepos 
mėn. 11 d. priėmė PLD organi
zacinius veiklos nuostatus (žiūr. 
^4) Kopija tų nuostatų jungia
ma prie Kontrolės Komisijos 
Akto. Kontrolės Komisija rado, 
kad PLD Organizacinis komite
tas bendrumoje jų nesilaikė, 
ar prasižengė su turimų para
grafų reikalavimais.

2) PLD Org. K-to priimtų 
nuostatų paragrafas 3.1 pabrė
žia, kad PLD organizavimui ir 
pravedimui finansuoti telkia
ma bendra piniginė Sankaupa, 
kuri yra PLD Org. K-to dispo
zicijoje, “Paragrafas 3.5 sako: 
“Atskirų PLD renginių Org. 
K-tai gali turėti savo atskiras 
kasas ir priimti aukas, skirtas 
specialiai tų renginių reika
lams.” Tačiau nuostatų para
grafas 4-1.3 nustato, kad “Fi
nansų komisija organizuoja 
PLD iėšu-telkimą ir tvarko vi
sus PLD piniginius reikalus. “O 
paragrafas 3.8 aiškiai nusako

Pasaulio Lietuvių Dienų 
(PLD) Kontrolės Komisija, su- 
bidedanti iš pirmininko-Vytau
to BANELIO, sekretoriaus — 
Jono KARPIO, narių: Jono 
AUKŠTAIČIO, Juozo KRIŠTO
LAIČIO, Jeronimo PLEINIO, 
patikrino Pasaulio Lietuvių 
Dienų bei atskirų rengėjų: Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimo. V Kanados ir JAV Lie
tuviu Dainų Šventės bei Pašau-

Kitą dieną protesto mitingas 
buvo Stanford universiteto ra
jone (į pietus nuo San Fran
cisco). ..Pagrindinis kalbėtojas 
buvo Elsberg, anais metais slap 
tus Pentagono dokumentus ne
legaliai paėmęs ir spaudoje pas 
kelbęs, bet už tai liko nenu
baustas, dėl prez. Nixono ad
ministracijos klaidų.

Lengv buvo prezidentams Ni
xon ir Ford susilpninti Ameri
kos karinį pajėgumo', vienam 
pradėjus, kitam baigus panaikin 
ti privalomą kareiviavimą. Ne
sunku buvo ir prezidentui Car
ter tęsti “detentę” ir Vienoje 
Sovietų S-gos prezidentui į žan
dą pabučiuoti, bet gelbėjant 
Ameriką, stiprint jos karinę 

*jėgą, bus susiduriama su daug 
kliūčių. Ameriką griaunančios 
jėgos žada veikti dar smarkiau, 
dar reikšmingesnėmis .demons
tracijomis negu Vietnamo karo 
metu. Gi, to karo metu “akty
vistai” veikė nevien įstatymų

— Kai kurios Europos vals- 
tybės nesiūs sportininkų Į Mask
vą net ir tuo atveju, jeigu rusai

garsėjusi “Peoples Park”. Čia 
ir vėl kalbos ir šauksmai prieš 
kareiviavimo amžiaus amen-

Į kiečių registraciją. Mitingą ap
vainikavo viena “protestuotoja” 
užlipusi į kalbėtojų paukštini- 
mą arba į tribūną ir ten iki nuo 
gurno išsirengdama.

Protestuojai nešė plakatus su 
įvairiais įrašais, sakyčiau, So
vietų Sąjungos veiksmus remian 
čiais, būtent: Carter, šalin ran
kas nuo Afganistano! Šalin ran
kas nuo Irano, Šalin rankas nuo 
Vidurinių Rytų! Žinoma, įrašai sai nekaltus žmones, 
buvo anglų kalba. y- -J. Klauseikis

Turime po kelias 
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nesamų vilčių.” Jau 1936 metais tapo Lietuvių-TSR kul
tūros narys,o kai įstojo į komunistų partiją, tai tapo šios 
draugijos valdybos narys. Tuojau jam buvo leista vador 
vauti .vadinamam ‘‘Antifašistiniam sąjūdžiui,- reda
guoti slaptai spausdinamą Antifašistą, už liaudies teises 
ir kt. Bet visą tą laiką jis buvo liaudininkų partijos na
rys ir liaudininkų jaunimo organizatoriumi, bet tuo pa
čiu metu jau glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvon slap
tai siunčiamais komunistais. Jis stengėsi susitikti ir 

dirbti kartu su liaudininkais, bet tuo pačiu metu glau-. 
džiai dirbo su komunistais. y

1940 m. birželio 17 dieną komunistų partijos sekre- - 
torius A. Sniečkus jį parinko sudaryti “liaudies vyriau
sybei. Jeigu jis nebūtą ištikimas partijai ir Maskvos 
politikos narys, tai tokio įpareigoj/mo jis nebūtų gavęs. 
Apdairesni liaudininkai jau nujautė, kad Justas Palec
kis jau yra nuklydęs bolševikuojaučiais keliais, bet buvo 
ir tokių, kurie ėjo sveikinti Maskvai ištikimą tarną. Jie 
tikėjosi iš jo lengvatų, siūlė bendrą darbą. Kartu su Pa- 
leckiu tais, keliais nuėjo ir Mečys Gedvilas, vėliau tapęs 
vidaus reikalų ministeriu.

A. SVLLONIS ,

Agentai neardo ryšių sn okupuota Lietuva

na.
Broruus Kviklys baigdamas 

j savo vedamąjį,\Jinki, kad 1980 
metais būtų bendradarbiavimo 

' su okupuota melai, suartėjimo 
Į ir dalintųsi sukurtomis verty- 
i bėrais. Atrodytų, kad jis. Lie- 
j tuvą nelaiko pavergtą, ji jam 
į lyg būtų laisva. Tik, kad tokio 
i suartėjimo netrukdytų agentai., 
Jei tokių nebūtų, viskas tvar
koje. Ar gi jis nemigdo išeivi
jos nutylėdamas tą tragišką mū 
sų tautos likimą. Jis klaidina 
išeiviją. Ar gi, pavergtoji mūsų 
^auta gali daryti kokius suartė
jimus, mainus, be Maskvos ži
nios? Nejaugi, Bronius Kviklys 
nejaučia jokios atsakomybės 
prieš pavergtą tautą už tokį den 
girną pavergtos Lietuvos būk
lės?

Amerikiečiai 30 metų nesu
prato Maskvos melo, klastos ir

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

Paleckis mirė, jo sukelti vargai. 
lietuvius ilgai kankins

Justas Paleckis 1899 m., sausio 22 dieną gimė Tel
šiuose, mirė šių metų sausio 28 dieną, Vilniuje. Jis gyve
no 81 metus ir kelias dienas. Per tokį ilgą amžių jis pa
darė gimtiniam savo kraštui labai daug žalos. Jis skelbė, 
kad- siekė gero ne tik sau, bet ir - ir visai lietuvių tautai. 
Jis sakėsi visą savo gyvenimą kovojęs prieš žmonių iš
naudojimą ir už išnaudotojų privilegijas, bet. pats tapo 
išnaudotojas- ir stengėsi naudotis okupanto pagrobto
mis privilegijomis.- Jis pradėjo kovą už lietuvių gerbūvį, 
o (baigė tuo, liad prisidėjo prie ruso išnaudotojo, kad pa
dėtų) jam dar labiau išnaudoti pavergtus lietuvius.

Didokas liętiįiyįų skaičius tapo komunistais ir įstojo 
į partijos eiles tiktai vargo vedami, o retkarčiais ir gy
vybę gelbėdami, o Justas Paleckis įstojo į partijos eiles, 
kai okupantas negalėjo jo priversti tapti komunistu.

Būdamas veiklus valstiečių liaudininkų partijos na
rys, dirbo jaunimo organizacijose, bet jau 1927 metais 
pradėjo domėtis kitomis lietuvių politinėmis grupėmis, 
kurios ne tik nusimanytų, bet ir imtųsi priemonių prieš 
demokratinės, santvarkos priešus ir demokratijos panai
kinimo. Jis ryžosi į demokratinį sąjūdį įtraukti demok
ratijos priešus, kad galėtų prikalbėti demokratijos prie
šus susidomėti net lietuviais komunistais, patekusiais į 
kalėjimą ir Laukusiais teisingesnės tvarkos. Ką tais lai
kais jis gaudavo iš komunistų neaiškų, bet jau'1928 m. 
jis duodavo, duoklę kalėjusiems, žymesniems keliems ko
munistams.

Domėjosi spauda, mėgo rašinėti ir pradėjo organi
zuoti leidinėlius nepriklausomoje Lietuvoje ir Latvijoje. 
Jaunatvėje pramokęs latviškai, jis tapo Rygoje leidžia
mo Jaunakas Zinas korespondentu, o Kaune leidžiamo 
Laiko redakcijos nariu ir vertėsi kitokiais spaudos 
darbais.

1933 metais pirmą kartą nuvažiavo į. Sovietų Sąjun
gą, pasidairyti, ką rusai per 15 metų yra- sukūrę ir ką jie 
gali duoti “kapitalistiniems kraštams”. Tvirtinama, kad 
pirmas pasižadėjimas bendradarbiauti su Sovietų Są
junga buvo padarytas šios kelionės metu.

Prezidentui A. Merkiui bandžius pabėgti į užsienį, 
iš premjero Paleckis tapo Lietuvos prezidentu. -Komu
nistai įtikino kelis neapdairius centro komiteto narius 
vykti į prezidentūrą ir pasveikinti nayją prezidentą, 
bet jau tada Paleckis juos apgaudinėjo.. Jis jau klausė 
Sniečkaus ir Gusevičiaus, o ne buvusių centro komite
to narių.

Paleckis pasirašė “liaudies seimui rinkti” įstaty-
■ mą, parinko “rinkiminės komisijos” narius, pavertė vie-
■ nos partijos rinkimus į vadinamą “liaudies seimą” o vė

liau pirmuose posėdžiuose pravedė nutarimą “tarybinę 
Lietuvą” prijungti prie Sovietų Sąjungos. Pats Palec
kis važinėjo į Maskvą ir kartu su kitais kolegomis prašė 
Staliną priimti “tarybų Lietuvą” į Sovietų Sąjungą.

Paleckis pritarė Sniečkaus pasiūlymui visos Lietu
vos žemių suvalstybinimui, pritarė , Lietuvos įjungimui 
į Sovietų Sąjungą, bankų išvogimui, santaupų pagrobi
mui, ‘Lietuvos kariuomenės išformavimui, o vėliau įjun-. 
gimui į sovietines gretas ir kitus krašto alinimo per
tvarkymus. ' •

Paleckis visą pirmos rusų okupacijos: metą 'passira- 
šinėjo. įsatatymus ir įsakymus, kurie/kraštui atnešė ne
paprastai daug žalos. Jo pasirašyti įsakymai leido ru
sams grobti lietuvių santaupas, vežti Lietuvos tautos 
auksą, o vėl'au rusų nusavintas žemes vokiečiai skaitė 
valstybiniu grobiu ir dalino jas pasižymėjusiems vokie^ 
Čių kolonistams. - / .'

Vokiečiams įsiveržus į Lietuvą, Paleckis, vietoje 
ginti savo tėvynę, kaip jis kalbose sakydavd, sėdo į če
kistų paruoštą automobilį ir išvažiavo į -Rytus. Pra
džioje kurį laiką buvo Maskvoje^ o vėliau persikėlė į

(Tęsinys)

Matyt, Bronui Kvikliui atro
do. kad abiejų pusių suartėji
mas vyksta tik tada, kai oku
panto atsiųstų solistų, žūt būt 
stengiamasi suruošti 'jų koncer
tus Jaunimo Centre. Y Kuriuose 
mūsų pasimetusios išeivijos da
lis, susėdę kartu su, Chicagos 
komunistais ploja, bei ovacijas 
kelia solistams. Matyt Broniui

Matyt, jis išgyvena tą patį 
susirūpinimą su vienu, garsiu

nuvykęs į pavergtą Lietuvą, 
liaupsino dėkodamas komunisti
nei partijai ir valdžiai. Kuris 
okupanto spaudoje skundėsi, 
kad jį vanoja anoje pusėje. Jam 
gaila jų. Jis juos užjaučia, bet 
dar nesugalvojo tokios piliulės, 
kad jie nuo šitos bėdos arba

Kena solistams, iviatyt nroniui ... ,. ■. ...x , . .. . nuo sitos ligos pamažu sveiktų.Kvikliui atrodo, kad ryšių grio- j ,, . .. . .... *., , , . , Mat, jie gyvena praeitimi. Šiovimas yra tada, kai prieš oku- . . . ? i j v.-.x , , , .. . koloboranto manymu, kad bu-panto koloborantu suruoštą kon , ..... _, . _ _ , , tų neišmintinga grįžti i savocertą, prie Jaunimo Centro de
monstruojama. Kai buvo pike
tuojama prieš atvežtus iš Mas
kvos filmus, kuriuos jie bandė 
demonstruoti Chicagoje Jauni
mo Centre ir jais plauti išei
viams smegenis. Jam matyt ry
šių ardymas yra griežti pasisa
kymai prieš, “kapsukinius” kur 
sus Vilniuje', ' kuriuose mūsų 
iaunimui yra plaunami smege
nys. Matyt, jam ryšių ardymas 
yra tada, kai išeivija .reiškia 
protestus prieš Striptizo leidėjus 
;r jo tūkstantine premijavimas.

ją su dedidkacijomis “Gimtojo 
redaktoriams.. Matyt, jam ryšių

su menininkai bičiuliaujasi su 
Maskvos- propagandos skleidė
jais- Jaunimo Centre, Chicago- 

Kuibyševa at saugesnes kitas Sovietų vietoves. Ne ko- ie- Jam ryšių palaikymas yra- 
; • - -- .............. *- ••• • ‘ir mūsų- kultūrininkų' turistinės

kelionės į pavergtą Lietuvą ir 
ten pavergėjo spaudoje,, liaupsi- 
'nimas kaip “Tarybinėje” Lie
tuvoje iškilusi kultūrinė, pažan-

_ įžti į savo 
ateitį ir gyventi tiktai praeiti
mi, gyventi tikrai prisimini
mais. Jo manymu, kad išeivijo
je lietuviškas žodis ir kalba p ra 
deda nuskursti. O ji. nuskursta 
dėl apskurdušų dvasinių at
žvilgiu širdžių, (žiūr. Gimtasis 
kraštas” XII. 20, 1979). Matyt, 
šiam iš New Yprko, menininkui 
tokių ryšių palaikymas su Ta
rybine Lietuva yra jo širdžiai 
mielas. ' . \ .

Neaišku ar ir Bronius Kvik
lys tokius ryšius siūlo mūsų iš
eivijai, kad jie dar labiau 1980 
metais sustiprėtų. Sugretinus 
aukščiau pacituotus iš “Gimto
jo Krašto” dailininkb V. Jony
no bendradarbiavimo propagan
dą atrodo, ją pakartoja savo ve
damajame, tik kitais žodžias ir 
Draugo redaktorius Bronius 
.Kviklys. Bet jis dar stipriau 
pasisako girdi, tie, kurie prieš 
tokius ryšius kovoja yra agen
tai. O vis tik man. atrodo, kad 
ne tie agentai, kurie prieš to
kius ryšius pasisako, kūne ko

apgaulės. Šiandien jie. jau pama 
te ir suprato. Todėl JAV prezi-. 
dentas Carteris galėjo.viešai pa. 
-eikšti: “Rusija meluoja!” Ar 
gi nekeista, kad Bronius Kvik
lys, kuris pats nešė savo kailį 
prieš 30 metų į laisvąjį pasaulį 
dar ir šiandien nebesupranta ir 
klaidina Draugo skaitytojus. 
Būk pavergtosios Lietuvos lie
tuviai gali daryti tą, kas jiems 
patinka. Norėčiau Bronių Kvik
lį paklausti, koks gali būt suar
tėjimas, pasikeitimas kultūri
nėmis vertybėmis su pavergtąja 
tauta, kai jis pats negali ten •; 
oasiųsti Draugo su savo veda- - 
maišiais. O' ką bekalbėti apie 
kokius kitus kultūrinius jioliti-' 
nius, religinius mainus?
x Išeivija palaiko ryšius su sa-. 
vais^is, brangia kaina apmo
kėdama siunrinėlius. Pastaruo-.. 
)u laiku ir tuos sumažino ir ap-. 
krovė dar didesniais r.'.ui;ais. 
Tai tau ryšių palaikymas! :!!,•- 
viso, kyla klausimas, kam Bro- ' 
n'us Kviklys tokias nerealias 
užuominas skleidžia, lyg jis no- 
"ėtų, sumažinti ar bent -sušveL
ninti pavergtosios Lietuvos būk-

von jis.ruošėsi, bet sakė kalbas, kad lietuviams reikia 
padėti, rusams ginti Sovietų žemes.

Raudonajai armijai užėmus Lietuvą, Paleckis rusų 
ir vėl buvo parvežtas į Lietuvos' sostinę. Jis ir- čia ėjo 
prezidento pareigas. Jam nerūpėjo pagalbą,, rusų, perse
kiojamiems lietuviams. Jis su rusais bendradarbiavo-, 
sakė kalbas, kvietė kitus padėti rusams tvarkyti pa
vergtą kraštą. Kaip prezidentas, būtų galėję^ išside
rėti iš rusų pastatyti paminklą lietuviui kariui komu*, 
nistui, bet Lietuvoje paminklai buvo statomi rusų gene- j 
rolams, o ne lietuviams. ' _ I

... .  Paleckis persimetė rusų tarnybon, visai nesirūpin- davimu okunantui,. užmiršęs savo jaunatvės siekimus. 
y_-o_.........r --V___________ —  j- Jis rado dar damas nė tomis lietuvių teisėmis^ kurias Sovietų kon* Lietuvių tauta jį minės, kaip, parsidavėlį rusams ir di-
daug kritikuojamų dalykų, bet jis rado ir daug žmonijai stitucija duoda kiekvienai pavergtai tautai. Paleckis deli pavergtų- lietuvių išnaudotoją.

ga, gerovė ir puikiai-: įrengti kn- yoja tokiais tntininkais, bet 
rortai. tie, kurie tokius puola ir nieki-

težiūrėjo tiktai savo asmeninio gerbūvio, bet ne gimti
nio krašto.

į Paleckis visuomeninį* darbą pradėjo kova už demo- 
l. kratinę. santvarką ir už. pažangą, o baigė visišku parsi-

— Keli keleiviniai biurai,'-nar- 
-davę bilietus į Maskvos piĮm- 
oiadą, ruošia bylas ir reikalauja 
sumokėti nuostolius. i r* f ’

---------- C------------ y • ■
— Spėjama, kad rusai, negavę 

Amerikos trąšų,“ turės labai'“ 
prastą šių metų derliu.

— Chkragos mokyklų admi
nistracija pataria uždaryti dar - 
20 mokyklų, nes pastatai ne-, 
tinka.

— Trys banditai bandė/ap- 
vogti Veteranų ligoninę, bet po
licija visus pagavo.

— Ro'dezijoje yra septyni mi
lijonai gyventojų, o baltųjų -yrą^. 
tik 250 tūkstančių.

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
• (Tęsinys)

Tačiau Atlanto pakraštį saugo koralų iškyšuliai, 
čiau Atlanto pakraštį saugo koralų iškyšuliai, 
kurie neleidžia vandeniui užpilti kranto. Van
dens temepratūra visur yra pastovi. Ji svyruoja 
tarp 75 laipsnių ir 85 laipsnių F.

Salos klimatas yra _tropikinis,__reguliuoja
mas rytų ar šiaurės vėjų, kurie beveik pastoviai 
pučia nuo Azorų į pusiaują. Saulė zenitą pasie
kia du kartu metuose — gegužės m. 17 d. ir lie
pos m. 28 d. Temepratūros svyravimas nedidelis. 
Vidutinė žemiausia temperatūra 76 laipsniai F. 
esti sausio mėn., o vidutinė aukščiausia 82 laips- 
nriai F. esti gegužės m. Yra sausas ir drėgnas 
sezonas. Sausasis perijodas paprastai esti tarp 
sausio m. ir balandžio mėn. Tuo metu lietaus iš
krenta labai nedaug ir yra pats maloniausias 
metų laikas. Oras paprastai esti gražus, sausas, 
o augmenija pasipuošia gražiausiais žiedais. 
Drėgnasis perijodas. būna birželio iki lapkričio 
mėn.. lietingiausias būna rugsėjo mėnuo. Atlan
to pakraštys gauna daugiau lietaus nei Karibų. 
Aukštesnėse vie.ose daug daugiau lietaus iš
krenta, negu žemumose. Pav., Mome Rouge ly

guma, kuri, yra pakilusi apie 1,500 pėdų virš jū
ros lygio, gauna lietaus 137 inčius į metus, tuo 
tarpu sostinė — tik 78 inčius. Martinique saloje 
yra pusiau dykumų ir amžinai žaliuojančių tio- 
pikinių miškų “rain forests” vadinamų. Dirva 
ten labai gera?, drėgmės daug, todėl miškai veš
liai žaliuoja. Juose yra kelių aukštų augmenija. 
Mahogany, gumos ir šilkiniai medžiai sudaro 
pirmą aukštą ir pakyla į viršų iki 90 pėdų. Bam
bukinio ir paparčio medžiai palieka antram auk
šte ir pasiekia iki 30 pėdų. Daugybė vijoklių ap
sipynę apie medžio stiebus, siekia -į-- saulę, kuri 
yra visų gyvybių šaltinis. Trečiame aukšte auga 
žemi krūmai bei žolės. Visa erdvė užimta* augme
nijos ir niekur nerasi nė mažiausio tuščio plo
telio. Daugybė parazitinių augalų yra įsiveisę ki
tų medžių stiebose ar storesnėse jų šakose, trau
kia iš ten sultis ir taip vegetuoja kitus išnaudo- 
darni, žemės paviršius. yra padengtas storu nu
kritusių lapų bei apipuvusių medžių stiebų shiog- 
snių. Saulė čia beveik neįeina. ,todėl jų puvimas 
vyksta labai iš Jėto^Sausose_ir aukštesnėse salos 
vietose auga tik nuskurdę kerėplos medžiai ar 
krūmai, o dar aukščiau — tik tropikinės stepės. 
Seniau saloje buvo daug papūgų ir beždžionių.

gyvatė. Ji yra nuodinga, bet retai užtinkama 
prie didesnio judėjimo takų; o dieną labai retai 
pasirodo. Yra dar ir ilgais plaukais voras Ta- 
'randula, kurio įkandimas sukelia aukštą tempe- 
ratūrą.Yra keletas paukščių, kaip juodasis pauk
štis, mažasis paukštelis kalibras, yra žalių hfcar- 
idų, kurie medžioja daržuose ir aplink namus. Jų 
kūne yra forsforo, kuris naktį šviečia ir paįvai
rina tamsias tropikinės naktis. Yra mažų žiogų, 
kurie nuolatos čirškia. Yra didelių tarakonų, ku
lne ypatingai mėgsta medinius namus ir 
virtuves. ____

Salos pakrantės yra labai gražios ir pilnos 
gyvybės. Smėlėtam pakrašty dažnai galima pa
matyti didžulius vėžlius, rapojančius į vande
nyną. Daugybė paukščių krykštauja pakrantėj. 
Čia pat galima rasti gražiausių kriauklių, algių, 
it koralų. Vandenyje yra ryklių ir barakudų, ta
čiau jie nėra pavojingi besimaudantiems, nes ar
čiau vienos mylios nuo kranto jie nepasirodo. 
Reikia saugotis Portugese Man o’War, kurių čia 
yra gausu. Jas palietus, jų nuodai sukelia didelį 
skausmą bei karštį. Mėgėjai nardyti, gali pama
tyti labai gražių ‘ iri^apalyiūgų ’ k6ralį: 
macijų.

Tačiau prasidėjus gausesnei kolonizacijai, jos 
išnyko. Šiek tiek laukinės gyvūnijos dar ir dabar 
galima ūžtikti. Pav. dar laikosi ilga 6 pėdų ilgio

, Saloje gyvena apie 400,000 gyventojų. Jų 
yra perdaug, nes tik Vs salos tinka kultivacijai. 
Gyventojų prieauglis labai didelis ir kada nors

■ ši sala turės didelių problemų juos išmaintinti. - 
Išplėtus daugiau turizmą, ta problema kiek su- . 
mažėtų.

Prieš užvaldant salą prancūzams, čia gyve
no Arawaku ir Karibų indėnų giminės. Jie tarp 
savęs kariavo ir Arawaku giminė buvo, visiškai 
išstumta iš salos. Karibų giminė žemės ūkio ne • 
mėgo. Jie buvo geri jūrininkai ir su savo ilgais 
laivais plaukiojo po jūras ir užpuldinėjo kitas ' 
indėnų gimines. Jie stipriai susikovė ir su euro- ' 
piečiais ir jų. buvo nugalėti. Dauguma iš jų nusi
žudė, nušokdami nuo olos, o kiti pabėgo ir išsikė
lė Į kitas salas.

Prancūzai okupavę šią salą, tuojau įsteigė 
cukrinių nendrių ir bananų plantaciją, o darbi-' 
ninkus atsigabeno iš Afrikos; Tuo metu vergija 
buvo didelis biznis. Įvairios Afrikos negrų gimi
nės dažnai tarp savęs kariaudavę ir savo belais
vius su jų šeimų nariais parduodavo europie
čiams. Laiva; su vergais plaukdavo^ ap’ė nrt 
nesiūs kol pasiekdavo salas. Dėl blogo 
žiaurių transportavimo sąlygų^, apie 25 . 
išmirdavo. Atvežtus vergus nuogus išr'k' ~ 
aikštėje ir parduodavo* ir varžytynių. Nupirktu 
paženklindavo įkaitinta geležiūii, nuvė davo ’ 
plantacijas, kur vergas tapdavo plantacijų savi- a 
ninko nuosavybė ir su juo galėjo daryti ką tik ® 
norėjo.'
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

* ' L !
Ar tiesa, kad netolimoje ateityje pritrūks žmonėms vietos ant 

žemės? Kai kurie yra pasakę, kad “Žemė jau pripildyta su kadpu”. . 
Apie žemės perpildymą gali manyti tjk tie, kurie Dievo nepažįsta. 
ir nežino jo nutarimų. Jis juk yra visos išminties ir tvarkos 
Dievas, galintis įvykdyti visus savo sumanymus ir nutarimus. 
Psalme 24:1 skaitome: “Viešpačiui priguli žemė ir ko ji pilna, pa
saulis ir visi, kurie jame gyvena’V Dar skaitome Izaijo 45.18: 
“Dievas, kuris padarė žemę ir jis ją sutvėrė; jis padarė ją, kad ■ 
būtų gyvenama”: Dievas juk žadėjo padaryti visą žemę tobulu 1 - 
“linksmybės sodu”, rojumi ir savo amžinoje karalystėje palaiminti' 
visas žemės gimines. Kada Dievo valia bus vykdoma žemėje taip 
pat, kaip danguje, tada užteks vietos ir maisto visiems, kurie bus 
pripažinti vertais amžinojo gyvenimo.

•V. RASTO TYRINĖTOJAI •
J. Muzikini, 1S5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
AKU6ERUA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawfora 
ModUal Building) Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal nusitari

Jei neaUUiepia, skambinu $74-8006

SUSIRINKIMU

MIRĖ JUOZAS PETRĖNAS
Antrądlenip popietę, vasario 
d., Eupbrosine Mikužiūtė,

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WoaMwotor Community klinikoa 
Modicinoo dirokroriu* 

x9M S. Manheim Rd. Weateheeter, 1L 
VALANDOS; 3—S darbo diennmU u

Našliu, Našliukiy ir Pavieniu klubas < _
vasario mėn. 8 d. 7 vai. vak. Vyčių;5 m*«u4uuw,
salėje, 2455 W. 47th St., turės narių qį a iždininkp rnpfiK <rvsusirinkimą, į kurį yra kviečiami klu-į^A Įjunkė, ilgus metus g>- 
bo nariai ir prijaučiantieji. Bus pra-1 venusi New Vorke ir turinti pla- 
nešimas klubo Revizijos komisijos ir^in nazinč n nvvaią vi^nnmA 
aptariami svarbūs khibo reikalai PojU su gyvais viSUOme- 
susirinkimo — vaišės.

V. Cinką, rast.

Tai.: 562-2727 arba 562-2728

' TEL — BE 3-5W3

DR. X B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEClALYBfi AKIU LIGOS 

West 103rd Strwt 
Valandos pa^ai susiiariiE*.

Lietuvįy Brighton Parko Motery 
klubo Sietinis narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, vas. 7 d., 1 vai. 
popiet Aneles salėje, 4500 S. Talman. 
Narės prašomos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir jau 
laikas užsimokėti duokles. Po susirin
kimo bus ir vaišės.

E. Strungys, rast.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

2611 W, 71 St. TeL 737-5145
Tikrina akis. Pritaiko akining n 

^contact lenses'’’
VaL aw susitarimu.* Uždaryta tree

DR.LEONAS SEIBUTlb
INKŠTŲ^PŪSLES IR 

-------- PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd. STREET

Lietuviy Motery-draugijos "Apsvie- 
tos9' metinis narių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, vasario 9 d., 1 vai. popiet 
3808 S. Union Avė. (Įėjimas iš kiemo.)

daug svarbių reikalų aptarti ir jau j 
laikas užsimokėti nario duokles. Bus 
ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.
Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal

pos klubo eilinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 10 d., 1 vai. 
popiet Anelės salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų. Primenama vi
siems, kad jau laikas užsimokėti 
duokles. Bus in vaišės. v

Rožė Didžgalvis, rast.

nės veikėjais, pranešė, kad ant- 
rąd/enį New Yorko ligoninėje 
mirė Juozas Peįrėnas.

Savų laiku Petrėnas dirbo 
3LA Centro raštinėje,, o vėliau 
kelis metus redagavo SLA orga
ną Tėvynę. Mikužiūtei teko Pet- 
rėną pažinti, todėl jai rūpėjo ir 
žinią tuc’jau pranešti.

Atėjus pensijos metui, Petrė
nas atsistatydino iš redaktoriaus 
pareigų. Galėjo-būti vien kita

Narės prašomos atsilankyti, nes yra j kitokia priežastis, bet jis, išėję: 
daug svarbiu reikalu aptarti ir jau i m-__ :____________«• _/pensijon, Tėvynės redaguoti, ne

begrįžo. Retkarčiais užeidavo į 
Tėvynę, p gal kartais raštinėje 
-adėdavo, bet tai buvo trumpam 

‘kui. , :■
Jis džiaugėsi, kad galės gauti 

ją ir paskirti daugiau, laiko 
Jis savo mėgiamiems klau- 
-is panagrinėti.
Lėnas buvo rašytojas. Jam

e

Ofiae telef.s 776 'M0
RaiidancUo. 446-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Landr i praktika, (pas. MOTERŲ Ilge? 
ofliw Mi west s** ST tart

— Sovietų Sąjunga visai oie- 
įleidžia turistų į centrinės Azi- 

■ "jos kraštus dėl'ten vykdomos 
mobilizacijos ir kariuomenės 
judėjimo ryšium su invazija' 
i Afganistaną.

__1 c
nepavyko didesnio savo darbo 
atspausdinti, bet jis 1927 me
tais parašė ir'išleido' ^Mėlynas 
kenies’, o 1918 metais Vokieti
joje pajėgė paruošti įr išleisti 
“Žirgelius padebesiais”, šiandien 
tas knygas būtų sunku gauti.

Bat Petrėnas, jeigu knygų bu
tų ir neparašęs, tai į lietuvišką 
žurnalistiką vis liek buvo įėjęs.

OFISO VALki pina. antncL trečiau 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. fcJtadir

nagą} lurifarima.

P ŠILEIKIS, O. P.
- PrąteaaL Med. ban- 

hht Speciali RMRNba krlem* 
Arch. Supports) ir t t

ŽEMI WMf 63rd SK Chic*g*, l/L 6M29 
T»l«f.: PRM*«ct C-5884

FLORIDA
DR.. C. K. BOBELIS

takų chirurgija.
. 5025-CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai___Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
___R^iEJRRMAS____

Tai. WA 5-Mtt

MOVING
Apdrau«t>« p*rkr»u>tynt«« 

M įyalriv, ***twnV- 
ANTANAS VILIMAS 

Tel 376-1M2 acte, V6-5*u

žinome, kad jis gyveno pas ■ 
nepaprastai geros širdies Ame
rikos lietuvę, kuri domėjosi ne 
tiktai 80 metų sulaukusiu Pet- 
rėnu, bet ir jo palitkais rank- 
r.ščiais. Reikia manyti, kad ji 
nelšmėtys Petrėno prirašytų 
puslapių, nes jis rūpėjo jai tiek, 
kiek jam rūpėjo tie prirašyti 
Epai. Ji prižiūrėjo Petrėnų svei- 

• ką, kai jis rašinėjo. Ji taip pat 
jo neapleido, kai jo’ sveikata 

pradėjo silpnėti. Į
Paskutinėmis dienomis Petrė

no sveikata tiek sumenko, kad 
jį teko vežti į ligoninę. Jis bu- 

zv6 gimęs Lietuvoj, Utenos vis., 
o mirė New Yorke, N.Y., sulau
kęs 80 metų. Lauksime daugiau 
žinių apie Kultuvės redaktorių.

Reporteris

Vyčių

Mato-

VYČIŲ ŠVENTĖ

Seniorų Vyčių kuopa 
salėje š.m. vasario 4 d. 
vak. turėjo susirinkimą,
mai, pagal nusistovėjusias tra
dicijas, š.m. kovo 2 d. seniorai 
rengia šv. Kazimiero šventę. 
Brighton Parko bažnyčioje 10-tą 
vai. bus Šv. Mišios. Iš salės visi, 
organizuotai su vėliavomis eina Į 
į bažnyčią. Po pamaldų, Vyčių ' 
salėje bus parengti pietūs.

Į šventę kviečiami: J. Eks. * 
vysk. V. Brizgys, generalinė 
konsule J. Daužvardienė, Ru
džiai, Braziai... Kviečiami visi 
Ghicągos: ir- apylinkių, vyčiai. 
Numatoma, kad dalyvaus apie 
100 asmenų. Bilietai po 5 dol. as
meniui, jaunimui 2 dol.

Pernai Chicagoje buvo didžiu
lis Vyčių kongresas. Atšventė 
66 metų sukaktį. Puikiai pasi- 

gerbdavo' mokiną, nes jo moti- s^kė. Vyčiai kartu su , kitomis 
na buvo Tarulytė.

Petrėnas pagarsėjo-. Kultuvės 
redagavimu. Kultuyę, kiek atsi
mename, pradėjo. leisti, ir reda
guoti seimo-narys. Juozas Pajau? 

i jis ir keliautojas Matąs. Bagdo- 
i nąs. Pirmą numerį jiedu išleido 

1S22 metais. Peįrėnas savo ašt- 
rų liežuvį pridėjo-i prie pirmo 
Kultūros numerio, b kai Pajaujį rikos

— Pirmadienį Kennedy aero
drome nusileido Sovietų lėktu
vas Iliušin-62, bet darbininkai, 
priklausą Vežėjų unijai, atsisa-! rašinėjo. Jis redagavo Kaune 
kė jį aptarnauti dėl rusų inva- “Dienas’’, o kai cenzoriai prie 
zijos Afganisianan. jų dažnai pradėjo kabintis,

Mold With A Dual Personality

-nd Pineapple Mold as 
al. Made with either 

y* crushed pineapple,

Many people think of Oreau. C 
dessert — particularly after a her 
lemon flavor or lime flavor Jell-G 
cream cheese and chopped walt-us, and garnished with 
generous dollops of thawed Birds Eye Cool Whip non-dairy 
whipped topping, the mold provide* a light and lovely finale to 
dinner. Just as rnrrny people fancy it as a salad, and the same 
recipe framed in a bed of lettuce and garnished with mayon
naise is a happy choice to accompany a platter of cold cuts, a 
basket of rollsand your favorite beverage.

Cream Cheese and Pineapple Mold
1 can (20 oz.) crushed

pineapple in juice
2 packages (3 oz. each)

lemon or lime flavor 
gelatin

Drain pineapple, reserving juice. Add water to juice to make 
■ 1-1/2 cups. Dissolve gelatin in boiling water. Add measured 
liquid and lemon juice. Gradually add 2 cups of the gelatin to 
the cream cheese, blending well. Chill until thickened. Stir in 
walnuts and pour into a 6<up ring mold. Chill until set, but 
not firm. Chill remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until firm, about 3 hours. 
Un mold. Serve as a dessert with thawed frozen whipped 
topping, oras a salad with, mayonnaise, if desired. Makes about 
6 cups or 12 servings.

2
2
2

1/2

cups boiling water 
tablespoons lemon juice 
packages (3 oz. each) 
cream cheesd, softened 

cup chopped walnuts K

Mažeika & Evans

Tel. 737-8600
TeL737-8601

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

redagavo “Dienos Naujienas” ir 
“Lietuvos Naujienas”. Be šių 
trijų -laikraščių, jis . redagavo 
Kaune ėjusią “Kultuvę”. Teisy
bė, ji išeidavo retai, kartą į me
tus, bet ji buvo tokia gyva, kad 
visą Lietuva tos “Kultuvės” 
laukdavo. Ji patikdavo daugeliui 
tik tc'dėl, kad ji visus gerai ap
kuldavo. Kuldavo tuos, kurie 
buvo jo kūlimo verti. Bet jiems 
jau tiek užkirsdavo, kad jie ka
sydavosi t visą gyvenimą. Atsi
mindavo ir skaitytojai.

Be. Juozo Petrėąo vardo.ir pa^ 
vardės, jis dar vądinosi Petro 
Tarulio vardu. Petrėnu jis pa
gerbdavo tėvą, 6 Tafuliu jis pa-

organizacijomis ir klubais įstei- 
' gė ALTą. Visokeric’pai' remia 
mūsų kultūrinį ir politinį, sąjūdį.

Šv. Kazimieras — Vyčių, s;gos, 
globėjas. Ųžtąti visas-, iškilnias, 
susirinkimus, pradeda maldą į 
Šv. Kazimierą ir taip pat baigia 
malda. K. Paulius

— Saudi AraBija pra^šo Ame-” 
_ __j aviaciją ginti kraštą ir- 

už poros metų padėjo už grotų, naftos versmes nud priešo 
ei jos..

avia-
tai Petrėnas tapo Kultuvės Te- 
daktoriumi. Jis dirbo ištisus me
tus, kad paruoštų Kultuvę ba- < 
landžio pirmai dienai, bet kai ji Sanjta Fe ’ y m ’ kalėjime 
išeidavo, tai-už poros valandų šes sukėlė dvi tarp savęs be

tik kioskai, bet ir-' krautuvės kovojančids kalinių grupės.

— Tardytojai nustatė, kad 
riau-

ne tik kioskai, bet ir krautuves kovojančios kalinių grupės.
,ią parduodavo. į ___________

Tiktai keli žinojo, kas ją re-1 _ Brežnevas linkęs atšaukti 
dagava, bet labai mažai kas tik- Sovietų karius iš. Afganįstapo, 

tai rcv§ pažino. Nepažino todėl, kad j?e{ politbiųro nariai prie-
Kultuvės redaktoriumi pasira
šydavo Protazas Galvočius, 
administratoriumi — Gervazas 
Pilvočius.

Įvairių mokslų daktaras ir pa- » prezidentas Carteris dar neuž 
tarimų davėjas žurnalistas Lu- draudė jų išvežti.

šinasi.
o! ________

— Sovietų valdžia užsąkįnėja 
dalis žemės ūkio mašinoms, nes

kas Juozo Petrėno nepažino,/bet 
jis labai gerai žinojo, kad Kul
tuve redagavo Protazas Galvo
čius. Bet kad tas Protazas būtų 
turėjęs gilų protą, o Galvočius 
gilias mintis, tai nežinojo, kai 
Cricagoje su Pelrėnu susitikda
vo ir pasikalbėdavo apie nepri
klausomus laikus ir ^reikalingą 
Kultuvę.

Petrėnas, be naujo 3 temų 
veikalo, rašė ir savo atsimini- 
rfius. Jis retkarčiais vieną kitą j 
dalyką parašydavo ir Amerikos ’ 
r’etuyių spaudai. Kai parašyda
vo rimtesnį darbą, tai pasirašy
davo J. Petrėnu, o kai pasinau
dodavo kitu surinktais faktais .̂*■ * itai pasirašydavo Petru Tamliu. j 

Prižadėjo atsiminimuose pa-j 
sakyti, iš kur atvažiąyp Galvo-1 
čius-ii'-i^Jkurio kraslo-iatkilnojo — 
Pilvočius. Abu jis gerai pažino 
ir prižadėjo^ prisiminti. Rė kia 
manyti, kad kada nors turėsime 
progos juos paskaityti.

ENERGY 
WISE

Change the oil and - 
filters evsry 3,000 to 
6.000 miles to avoid 
„ wasting gasoline.____

Don’t be a Bom Loser!

Myurnode A 
stuffed ub?W
Get instant relief
with BENZEDREXr vW

INHALER W®
ixasal decongestant

SENIAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927*1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
' Telefonas 523-044C

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tėlef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chi cagae 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL; OLympic 2-1003

' PETRAS BIELIŪNAS

4348 $o., CALIFORNIA AVE. . TeL; LAfayette 3-3572

GEORGE F. Rl DMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL:. YArds 7*1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WĘST *23rd PLACE Virginia 7-6672
11028- SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974*4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

RADIJO lilMOJ VALANDOS 
vkąi prefTII'W* Hi WOPA

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio. 4;00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

ryt©

Vedėja Aldona D*ukut

715R So. MAPLEWOOD AVE* 

CHICAGO. ILL. 60629

TeL YArds 7-1911

Powerful antbitch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching.fasj 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 anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for F" 1 
rtctxng. e I . _ ?BiCOZENE

i — naTjjieno3. CHICAGO, a, ILL Ihuiėda'. rkbiiwn 1380



GYVENIMO NUOTRUPOS

pasi

ŠIMAITIS REALTY

839-1784 arba 839-5568

Horoscopes br

MANO PAIEŠKOJIMAS

Mieli Naujieniečiai

EXPER. WAITRESS WANTED

Arthritis Sufferers!

PERSONAL 
Asmeny ieško

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE

678-0650
E. O. E.

Ilgametis patyrimas
Jei ruošiatės keliauti

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpuWic 7-1941

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus j

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

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

951 W. 63rd St TeL 435-7878;

BEAUTIFUL BASS LAKE, INDIANA, 
/ear round 6 room house. Full base- 
nent, fireplace, all appliances.* Cen
tal air. 2 car garage. 100’ lake front 
< 300\ plus 4 room guest house or 
ncome at $200 a week. Mid 80’s.

Call (219) 772-5426

— Generalinis prokuroras B. 
Siviletti atsisakė duoti Kongre- 
;o etikos komitetui dokumentus 
įpie turtingo arabo dalinamus 
cyšius.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. * 
TeL 927-3559 /

Electric Motor Rewinder
“B”. Journeyman with DC exper. 
Good benefits, Free hospitaliza
tion, paid vacation. 427-2604

EBLING ELECTRIC CO. 
-—- - 426 S. Clinton St.

~J.—"Ed. if J- Litvinai iš Brigh
ton Parko kiekviena proga pa
remia Naujienų leidimų. Dėkui 
hz ankstybą prenumeratos pra
tęsimą. gerus linkėjimus ir už 
$10 auką. Taip pat dėkuį tos 
apylinkės tautietei, užsisakiu
siai Naujienas trečdaliui' metų, 
bet pavardės prašiusiai neskel
bti. Dėkui poniai Alinai Norvi
las už gražų laišką' ir už anks

tybą prenumeratos pratęsimą.
— Janina ir Vladas Bajerčiai,

M. i 1 M K U 5
z Notary Public 

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

* šymai ir kitoki blankai.

FULL TIME — A.M. SHUT 
3236 S. Halsted St 

Tel. 326-2724

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

JUDRAITI-S REALTY
vairi apdrauda —INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren
kant nuomininkus

6600 S. Pulaski, Chicago 
TeL 767-0600.

_ Našlių ir Našliukių drau
gijoj susirinkimas, turėjęs įvyk- 
i penktadieni, atšaukiamas, nes 
•emo'ntuojama salė.

A. Vasiliavas, pirm.

D ė M.E s l O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

' Tiktai $106 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas' pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

: — Ponia Anna Arminas iš 
Marquette Parko tapo Naujie
nų skaitytoja, užsisakydama 
vieneriems metams. Vakar ji 
paskambino Naujienų adminis
tracijai, prašydama siųsti dieri- 
Taštj, o šiandien Naujienos bu
vo jos laiškų dėžutėje. -Dėkui 
už užsakymą ir už dėmesį Nau
jienoms. - •
—Juozas Jonikas iš Marquette 

Parko užsisakė Naujienas vie
neriems metams. Dėkui už patį 
vaizdžiausią Naujienų palaiky-

L1ETUVIŠKAS RESTORANAS si 
namu ir visais moderniais įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng 
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz
nis, reta proga.

HELP WANTED — FEMALE
Darbtninkiv reikia

sąžiningas darbas
kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: .

American Travel Service Bureau 
9727 S, Western Ave., Chicago, UI- 60643 

> Telef 312 238.9787
• Nemokama patarnavimas užsakant lėktuvą, traukintą, laivą kelio* 

nią (cruises), viešbučių ir automobilią nuomavimo rezervacijas; Parduoda* 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kaštus; 
Sudarome Žkvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas 
Ii anksto — prieš 45 - 60 dieną. ‘

F. Zapolis, Agent 
3208/1 W. 95th Si 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

_ Tris* dienas pastreikavę 
Chicagos mokytojai pradėjo pa
sitarimus su mokyklų vadovybe.

NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Namai, žemė—JJž miesto ribų__

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS h

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. TeL Virginia 7-7741

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

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

In 14k gold
40% off

Vilkavišky pradžios inolcykla 
tui-is kilometrus. Įstojau į koop. 
‘‘Žiedas*’ nariu. Jo steigėjai — 
-Bjapoj ‘siųeKnBis; ‘un^f 
ir Žiburio ginui. m. II laidą 
baigiau. Vaikciojau iš namų ke- 
vijos seimo narys J. Valaitis, J. 
Kaminskas, J. Vilčinskas ir dar 
keli. Kooperatyvas palaipsniui 
augo ir stiprėjo. i

Kurį laikų bestudijuodamas 
antradieniais išmokėdavau gele-i 
žinkelio stotyje pinigus už bako-! 
nūs. “Žiedas” pirko \Maistui”. 
Kas antradienis nupikdavonie 
per 300 bekonų. Apsk. veterina
rijos dr. Jošinskas buvo gyvulių 
sveikatos prižiūrėtojas. Be jo, 
technišką darba atlikdavo ‘Mais
to” agentai.

Pasidarė vakuojanti buhalte
rio’ vieta. Buvau priimtas. Akty
viai buvau Įsijungęs Į ateitinin
kų, pavasarininkų ir kitas orga
nizacijas. Vilkaviškis pasidarė 
kaip antri namai.

Mano tarnybos metu koopera
tyvo “žiedas” direktoriumi buvo 
J. Lesevičius. Talentingas pre- ( 
kybininkas. Gerai pasiruošęs ■ 
prekybininko profesijai. Turėjo 
ilgų metų praktiką. Prie jo pa
stebimai “Žiedas” augo, bujojo. 
Turėjome provincijoje skyrių su 
krautuvėmis, mieste — kepyk
la, urmo sandėlis, mėsos ir dešrų 
gaminių įmonė, tiekimas kariuo
menei avižų, arbatinė. Tarnau
tojo buvo gana daug.

Dir. J. Lesevičiaus buvo geri l versitetus

Now. Set relief • 
for painful inflammation - 

and protection for your stomack!
For mtrwr arthritis pain. Arthritis Pm 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
aniaods for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin.*

J. BACEVIČIUS - BELL R
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave

draugai Lietūkio direktoriai Da
gys ir Meilus. -Ta aplinkybė bu
vo mums labai paslaugi: kredi
tas padidintas ir.kt. i

Lietūkio direktoriai^ vizituoja 
l:ocp?ratyv<7 "žiedas”. Jis, juo
kaudamas, papasakoja, kad aš, ‘ 
gindamas valstiečių liaudininkų ( 
apsk. pirmininką J. Eidukevičių, j 
užsitraukiau pirm. adv. A. Ku- 

1 biliaus nemalonę ir turėjau išsi- 
!jungti iš "Žiedo”. Juodu atėjo 
.prie mano stalo, pasveikino ir 
1 pasiūlė važiuoti į Klaipėdą di
rektoriaus padėjėju su 5(H) litų 
mėnesine alga, (čia gavau 375 
litus.) Nuoširdžiai padėkojau už 
tokią staigmeną. Deja, negalė
jau pasinaudoti.

Prisimenu, kaip Viešo ąlsi’! 
skaitymo inspekcijos direkto
rius Ragevičius ir Lietūkis at
siųsdavo kursantus praktikai at
likti. Direktorius man leisdavo 
pasirinkti gabesniuosius. Tar
nautojų kolektyvas stiprėjo.

Dir. J. Lesevičius ne lie ko 
mėgo “pažondną” kompaniją:! 
apšk. virš. St. Goštautas, J. Ei
dukevičius, <nano dėdukas J. 
Barščiauskas, Glaveckas ir kiti. 
Be savo pareigų, nian tekdavo 
priiminėti interesantus. Vieną 
kartą neiškentęs pasakiau, kad 
protarpiais tenka atlikti dvi pa
reigas. Jis supato — nusijuokė. Į 
Dėl to išsišokimo mano’ sąžinė ‘ 
ir dabar nerami. Pasiskundžiau 
dukterims.

Visos trys dukros baigę nni- 
Vyriausia — Mate-

okupantui užz pavergtoje Lieti 
voje bažnyčių pritaikymą rai 
donskūrių poreikiams? įdomi 
ką darytų tėvas Bružikas, jeig 
jis atsikeltų iš grabo ir pam: 
tytų, kad jau Mildos salė 
Bridgeporto yra perkeliama 
buvusį Jaunimo centrą, o gar 
susis kun. Blynas už tai atvež 
jiems Brežnevo medalį.

Aš esu senas Draugo, Naujic 
nų, Sandaros, Dirvds, Tėviškė 
žiburių skaitytojas ir* rėmėja: 
Ta proga siunčiu. $45 pratęs 
mui Naujienų prenumeratos i 
$15 Naujienų parėmimui.

Su pagarba, 
Senas N; skaitytojas 
Evergreen Park, Hl.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuot 
į ^darbus dirba* .

SLA—išmetėjo daugiau'kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

*■ jF “ * . 4 "■ a “3 v -

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riam* patarnauja tik savišalpos pagrindu. /

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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 
|l,000 apdraudoa suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 

-mielai pagelbės i SLA jnrašytL'------------- - -----------

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
- NewYerfc, N.Y. 10001

107 W. lOtti ». J
Tel (212) SW-2210

Ii visuomenėje, savo gerus lin
kėjimus atlydėjo $5 auka. Dže
kui už ją ir ųž akstybą ęrenju- 
meratos pratęsimą. Malonu pąs- 
tębėtj, kad Jane yra žinoma sa
vo Tetuviškų bei amerikoniškų Į 
valgių reseptais ir patarimais 
šeimininkėms. Jais galima pasi
naudoti skaitant -jSandarą, o 
kartais ir Tėvynę.

—- Ponia Eugenija StalUionis, 
Alsip, III., be raginimo pmatęs- 
dama prenumeratą, - taip rašo: 
“Kas liks nuo metinės prenume
ratoj lai bus kalendoriuL Gaila, 
kad, daugiau., negaliu, nes mano 
čekis yra mažas, o aš esu. ser- j 
gantL Su Naujienomis nenoriu! 
skirtis, nes jos mano namus įanj 
ko jau 50 metų: kur aš einu, 
ten ir, jos su manim eina”. Dė
kui už laišką ir už $5 auką.

— Juozas Kapačinskas iš Mar
quette Parko, spaudos darbuo
tojas ir "knygos autorius, atsiun- 
.tė kalendoriui $5 auką. Povilas; 
Burneikis iš Bridgeporto at
siuntė Š3. Dėkui. .

— Naują Vasario 16 gimnazi
jos Rėmėją komitetą -sudaro: 
Elena Razmienė, Algė Šležienė, 
D- Bielskus, Ambrozaitienė, D. 
Žilevičietiė, L. Rekašiūtė, R. Mu 
sonytė; D. Kviklytė ir V. Zala
torius. Buvusi pirmininkė Ona 
Zailskienė vienbalsiai išrinkta 
garbės pirmininke.

—Danutė Kaškėlienė, Los An-j 
gėles, Cal., išrinkta Califomijošj 
lietuvių radijo klubo pirminin’Į 
ke, H. Bajęlis — vicepirm., JJ 
Gedmintas — sekr., P. Gustas. 
— ižd., O. Mačėnienė — paren
gimų vadove, V. Bakūnas.’ 
valdybos nariu', V? Gilys — .Ko* 
ordinatorium. Revizijos komi-' 
si j on išrinkti: Ą. Giedraitis, ĄŽ 
Markevičius ir B- JMorkis.

14k Gold Charms - 30% off

14k Gold Earings - 30% off
I4k & 18k Religious Medals - 30% off

Su malonumu norėčiau susi- 
; oažinti gyvenimui draugą, nes 
vienai gyvenimas labai nuobo

dus, be tikslo.. Suinteresuotieji 
orašau atsiliepti. Lauksiu malo
naus laiškučio ir už tai būsiu 
dėkinga. Prašau rašyti:
i Naujienos, Bdx 237

1739 So. Halsted Št. 
Chicago,.IL 60608

1 niatikos fakultetą, antroji — 
’Chemijos fakultetą Lietuvoje, 
jauniausia Amerikoje baigė ėko- 

jnomijos mokslus. Visos turi ge- 
Įras tarnybas ir mėgsta atostogų 
metu pavandravoti po - pasaulį.

Dieklorus Lesevičius koope
ratyvą “žiedą” pastatė ant tvir
tų pagrindų ir išsikėlė į Vilnių. 
Ten išbuvo kooperatyvo direk
toriumi prie visų valdžių.

Karo išvakarėse persikėlė į 
Vokietiją. Emigracijai prasidė
jus, persikėlė j Ameriką. Įsikūrė 
Chicagoje. Mirė sulaukęs 84 me
tų amžiaus. Kaį būnu "šv. Kazi
miero kapinėse, nubėgu 
melsti prie savo šefo kapo

(Bus daugiau)
K. P

— Pastaruoju, metu Saudi 
krabija pradėjo gaminti žymia: 
Jaugiau naftos.— —

Kantai, Žam4 — Pardaulmui 
REAL ESTATE FOR SALI

MACHINE SHOP
Promotion has created Openings for 

TOOL AND CUTTER GRINDER.
Crafts may have a position for you.

A complete and fully paid benefit package:
Eleven holidays, vacation, savings plan & pension.

THE CRAFTS CO.
9440 Air.slie SL, Schiller Pk., HI.

■ŠAULIAI DALYVAUS VASA
RIO 16 MINĖJIME

i
į Gen. T. Daukanto Jūrų šaulių
• kuopa , uniformuoti dalyvaus 
[Marijos aukšt. mokykloj ALToš 
į -uošamamė Vasario 16-osios 
į minėjime.
• • Vasario'9 d. 12 vai. daly- 
i 7aus prie Lietuvos laisvės pa- 
; ninkld.

• Vasario 10 d. 11 vai. daly- 
. /aus Marquette Parko parapijos 
i jažnyčios iškilmėse, o 2 vai. po- 
■ )i€t dalyvaus Marijos aukšt. 
j mokyklos akademijoje.

Kalėdos, Naujieji Metai ir ti< 
šventinių sveikinimų artimie 
siems ir prieteliam^ rašyma 
kartais išmuša žmogų iš laik< 
vėžių. Kartais pritrūksta laik< 
ir laikraščius gerai paskaityti 
Bet, štai, šiandien į mano ran 
kas pateko Naujienų 1979 meti 
gruodžio 28 d. Nr. 299. Skaitai 
apie Netolimą ateitį, Virgilijau 
N. koncerto- išvakarių proga 
Antras rašinys dar labiau tik 
ram lietuviui už širdies grie 
bias. Tai “Jaunimo centras i 
bevardžiai V. Daunoro koncert. 
rengėjai”.

Perskaitęs ir pagalvoji: k 
būtų padaręs J. E. arkivyskupą 
Skvireckas, jei Kauno arkikatec 
ros bazilikoje koks nors kun? 
gelis būtų leidęs Ievos kostium 
gatvės merginai ant didžioje? a 
toriaus pasišokinėti? Ar tėveli, 
jėzuitai tai daro,- atsidėkodan

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAI

? # •• **• 47 ** r

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

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

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

Chicago, Ill. 60629

S. Westerr 
kviečiamoj 
Valdyba
Astrologių 

1 Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
ŠTATE St, Rm. 1717. Mes kai 
baniė lietuviškai; 782-3777 b 
925-8392. Professional Membe; 
American Federation 'of Astro 
lo'gers. (Pr.)

* SPECIALI 20% NUU1-AI 
DA PPJSTAČIUS ŠĮ SKELB ; 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai ri i 
teželiai,. žiedai, gintariniai. karo 1 
lįai, auskarai Ir kiti', papuošala j 
PERKAME sidabrines ir auks; I 
nes monetas: bei pašto ženkli 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PĄTRIA, 4’^)7 So.\ Sac
ramento - prie Archer.

. s Tel. 247-5081 (Pr.) •

’ — Čikagos Lietuviu Operą 
' ruošia operų Carmina Buraną 
ir Pajacai spektaklius balandžio 
19 ir 20 d., taip pat"-balandžio 
26 d. Marijos aukšt. mokyklos 
•salėje.

— Vladislovas Balčas, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas — sa
vanoris ir Vyčio kryžiaus ka
valierius, mirė sausio 13 d. Mil
ton, Mass., sulaukęs 92 m. am
žiaus. Velionis ir du jo broliai 
iš Amerikos buvo nuvykę j Lie-j 
tųvą kovoti už jos laisvę. Liū
dėti liko, žmona Onaf, duktė Ona 
Jakuckienė ir sūnus Vladas sų 
šeimomis, taip pat kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje.

—PreL Liudvikas J. Mendelis 
sausio 15 atšventė savo kunigys 
tęs 52 metu sukaktuves. Prela-; 
tąs visus savo ,kunigystės me-, 
tus praleido Baltimorėj Šv. Al
fonso bažnyčioj, lietuvių tarpe, 
kur .tiek daug gražių darbų at
likta Dievo garbei ir Tėvynės; 
naudai. ;i

' * . ii
— Lietuvių Pensininkų Sąjun-j 

gos valdyba šaukia visų^arių 
susirinkimą vasario mėn. 14 d. 
2 vai; popiet šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Si. Po susirinkimo 
bus vaišės ir programa su do-Į 
vanų traukimu. Prašoma atsi-- 

Į nešti ir dovanų, kaip praeityj e J 
buvo daroma. Valdyba į . 1

— SLĄ 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas Įvyks šeštadie
nį, vasario 9 d., 12 vai. Chicagc 
Savings, salėje, 6201 
Avė. Visos narės 
dalyvauti.

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fue and Casualty Company

IL Beauty Supply, Inc.
1 W.63nlSt.




