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Nuorašai: ’ ’ ri
1. Tarptautinės Amnestijos 

Organizacijai • -1 - .
■ 2. “Tiesos” laikraščio redak
cijai . ,

3. A. Sacharovui -
4. TSRS Mokslų Akademijai- | 
XVĮ-jame pasauliniame filoso

fų kongrese, įvykusiame s Diu
seldorfe 1978 m. buvo pabrėžta, 
kad dvasinis.. aklumas yra, kur 
kas pavojingesnis, už somatinį ir
kad jis dabartyje yrą tiesiog., 
epideminis bei' nešąs, grėsmę Vi
suomenei.. H ..U- '* '. ■’

šio fakto teisingumą labai aki
vaizdžiai patvirtina pasielgimas 
su žymiausiu žmogaus teisių Ta
rybų Sąjungoje gynėju — No
belio premijos laureatu, akade
miku A. Sacharovu, kuris prieš 
keletą dienų buvo areštuotas ir 
ištremtas iš Maskvos į Gorkį.

Mūsų tai nenustebiną. Juk 
prometėjai (o to vardo- vertas 
yra ir A. Sacharovas) buvo nė-

dyti išmintingumą ir grąžinti A: 
Sacharovą į Maskvą.

Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti Lietuvos visuo- 

■ meninės grupės nariai:
1. Lukauskaitė — Poškienė
Ona/rašytoja
2. Laurinavičius Bronius, ku
nigas
3. Jurevičius M e č islovas, 
darbininkas
4. Statkevičius Algirdas, gy
dytojas —r psichiatras.

1980 m. sausio 23 d.
’ (Elta)

DEMOKRATAS PADEDA 
KENKTI CARTERIUI

' WASHINGTON, D.C. — De
mokratas Patrick B. Lucey, bu
vęs Wisconsino gubernatorius, 
sutiko būti nepriklausomo, tre
čios partijos kandidato į prezi
dentus J. Andersono partneriu.

Dabar prezidento pareigoms 
bus-trys kindida tai. Teisybė, ne

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, August 27, 1930

RADĖJO DERYBA

Amerikos inžinieriai raketas į erdvę ir į orbitą iškels lėktuvais, 
o iš erdvės labai lengvai galės nusileisti.

REAGANAS AIŠKINA SAVO PAŽIŪRAS

. „Pagaliau ar žino istorija bent 
vieną humanistinį milžiną, ku
rio veiklai nebūtų kliudę visa
dos skaitlingi ir beveik nuola
tos valdžios-svertus savo rankose 
laikę dvasios-pigmėjai?'n. ‘

Kas yra A-h Sacharovas?- Pir- 
minausia — tai laisvės-kaip, tei
sės veikti - gėrio labui siekėj as 
ir tikros taikos bei kultūros kū
rėjas. Jišįyra- vienas iš didžiau
sių švyturių,? kuris- šviečia <XN- 
ojo amžiaus sutemose, kuris; yra 
heroiškai principingas, -drąsus ir 
ištvermingas žūtbūtiniame susi
dūrime su raudonaisiais, vidujam 
žiais ir jų nežmoniškumu. Jis gi* 
liau už kitus mokslininkus įžvel
gia ne tik Tizikoje-bet ‘ ir. visuo
menės ,gy.yėniprię;-Todėl jis yra 
vienas iš nedaugelio- galinčių va
dovauti žūstančios žmonijos gel 
bėjimo akcijaŲA. Sacharovo iš
trėmimas ten, kur jo veikla bus 
sukaustyta — tai didelis nuosto
lis visiems pasaulio žmonėms ir 
tautoms. Mėginimas jį nutildy
ti tuo laiku, kai pasaulio krizė 
nuolatos gilėja — tai nusikalti
mas prieš žmoniją.

Mes manome, jog nepagarba 
tokiems žmonėms kaip A. Sacha
rovas — tai nepagarba ne vien 
Visuotinei žmogaus teisių dek
laracijai ir Helsinkyje laisvai 
prisiimtiems įsipareigojimams, 
bet ir TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos ratifikuotiems bei juridi
nę galią Tarybų Sąjungoje jga- 
vusiems tarptautiniams paktams, 
liečiantiems žmogaus teises.

štai kodėl mes protestuojame 
prieš A- Sacharovo represavimą. 
Štai kodėl mes manome, jog 
TSRS vyriausybei reikėtų.paro-

lės kandidatuoti, nes iki šiol jis 
tik 38 valstijose išpildė reikia
mus formalumus, kad jam būtų! 
galima balotiručftis. :

Patrick Lucey 1977 metais bu
vo pręzLdęntą'Cąrterio patirtąs 
ambasadoriumi;; Meksikai. .Nuo 
tų pareigų jis vėliau pasitraukė 
ir nuo to laiko pradėjęryškėti jo 
nesutikimai su prez.’Cartęrio 
administracija. Sutikdamas būti 
Andersono partneriu f - vicepre
zidentu, aišku, tie įpęšutarimai 
dabar: iškils viešumon;

—■.Streikuojantieji Dancigo 
laivų, statybos darbininkai saugo 
dirbtuves ir streiko;komitetą me
dinėmis buožėmis it- plieniniais 
darbo įrankiais.

— Turkijoje yra didokas' Ira
no karininkų, pabėgusių iš ka
riuomenės, skaičius. Turkai 
kia jiems protekciją.

tei

ap- 
pa-

— Saudi Arabija sutinka 
ginkluoti Pakistano diviziją, 
siruošusią vykti prižiūrėti Sau
di Arabijos ir Jemeno sienas.

— Rytų Vokietijos kareiviai 
asugo visą vak. Lenkijos sieną.



Leonidas Brežnevas, paklaus
tas, ko Dancigo darbininkai 
ndri, atsakė:— Jiems reikia 

gero botago.

APIE KINIJA IR TAIVANA
■ / v c ./ • %

NESUSIPRATIMUS SUKĖLĖ NEVIENODA
- DALYKŲ JNTE^PRETĄąŲĄ.

LOS ANGELES. — Praeitą-; 
savaitę kandidatas į viceprezi
dentus George Bush lankė To
limuosius Rytus ir Kiniją. Kini
jos/ laĮk'riisčiai išreiškė nepasi- 

itfflikjnlmą .dėl- Ronald Reagano 
^pareiškimų' apie Kiniją ir dėl 
’dviejų Kiniją politikos. George 
Bush“nuramino Kinijos parei
gūnus,"kad Amerikos politikoje 
dalyvauja abi partijos ir respub
likonai nesuka laikrodžio atgal. 
Reagano kai kurie pareiškimai 
sukėlė nepasitikėjimą Kinijoje 
i? antaujino ginčus krašto viduj.

Praeitą savaitgalį George 
Bush buvo nuvykęs pas Ronald 
Reaganą pranešti jam apie savo 
kelionę ir apie nepalankias nuo
taikas Kinijoje. Jie aiškinosi su
sidariusią padėtį ir priėjo vieno
dos nuomonės artimųjų Rytų po
litikos klausimais. Visas abejo
nes ir Kinijos nepasitenkinimą 
sukėlė Reagano pareiškimas, kad 
JAV turėtų santykius su Tai- 
vanu kaip valstybė su valstybe, 
o ne per privačią organizaciją
— Amerikiečiu institutą.s.

Pirmadienį Reaganas oficialiai 
pareiškė, kad santykius su Tai
vani! nustatė Kc'ngresas išleistais 
Santykių su Taivanu akto nuos
tatais. Tačiau nuostatuose nemi
nima, ar tie santykiai turi bū
ti oficialūs ar neoficialūs. Jis tik 
asmeniškai norėtu oficialių san
tykių, bet jų oficialiose kalbose 
nepropagavo. Tai tik būsimiems 
debatams medžiaga, liečiant už
sienio politikos klausimus-

DĖL FEDERALINIŲ NESĖK
MIŲ KALTINAMAS 

KONGRESAS

STREIKO KOMITETUI ATSTATĖ 
NUTRAUKTUS TELEFONUS
AMERIKOS LENKAI PRAŠO PARAMOS 

STREIKUOJANTIEMS IR VALDŽIAI
! DANCIGAS, Lenkija. — Len-: 
kiješ laivų statybos darbininkų 
streiko komitetas antradienio ry
tą turėjo pradėti derybas su nau
ja Lenkijos vyriausybe, T ’ 
ankstyvą rytą pranešė Gierekui, 
kad derybos neprasidės, jeigu 
nebus atstatytas streiko komite-

j !o susisiekimas su visomis strei- 
j kuojančiomis dirbtuvėmis.

Gierekas pranešė, kad streiko 
• komitetui susisiekimas telefonu 
Į turės būti atstatytas ir pasitari
mas streikui baigti turi būti pra
dėta? numatytu laiku. Paaiškė
jo, kad praeitą naktį kažkas bu
vo sugadinęs vielas Dancigo te
lefonų centrinėje. Tai galėjo būti 
vieno' ar kelių susitarusių tar
nautojų darbas. Streiko komite
to susisiekimas telefonu buvo 
atstatytas ir streiko komitetas

A

LĖKTUVUI UŽTENKA 
DVIEJŲ LAKŪNŲ 

WASHINGTON, D.C.—Fedė-
bet, raijnė aviacijos administracija

priėjo išvados, kad keleiviniam 
lėktuvui DC-9 valdyti užtenka 
dviejų lakūnų. Lakūnų unijo's 
reikalauja skirti tris lakūnus 
tam dideliam keleiviniam lėktu
vui, bet Aviacijos administraci
ja nekreipė dėmesio į tą reika
lavimą.

Aviacijos bendrovėms, kurios 
turi labai didelę kompetenciją 
ir pirmą šių metų pusmetį tu
rėjo milijoninių nuostolių, vie
no priedinio (trečio) lakūno alga 
sudaro svarbią sumą.

KALENDORELIS

Rugpjūčio 27: Monika, Keza- 
ris, Didirė, Dermė, Visgirdas, 
Tautgeidis.

Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:35.
Oras šiltas, vakari lis.

URAGANAS CHARLEY 
JAU NEPAVOJINGAS

MIAMI (UPT) — Uraganas 
Charley, prasidėjęs praeitą sa
vaitę prie Afrikos krantų, nu
stoja savo smarkumo. Afrikos 
pakrantėse vėjo greitis buvo pa
siekęs 80 mylių per valandą, bet 
pirmadienį, pasiekęs Johns mies
tą Newfoundland saloje, vėjo 
greitis tebuvo tik 55 mylios.

Uraganų stebėjimo punktas 
pranešė, kad dienos bėgyje -jis 
visai pranyks. . ;

— Rhode Island valstijoj pra
vestuose gyventojų apklausinė- 

į jimuose už Reaganą pasisakė 
, 1V. . . — už Andersoną 26% ir už

gę tarhs su valdžius atstovais Le-| Carterj Rhode Island 
. demokratų dominuojama.

vyriausybe yra pasiruošusi da-l 
ryti būtinas nuolaidas, susitarti 
su streiko komitetu ir tuojau 
pradėti darbą. Niekad Lenkiją 
nebuvcF apėmęs toks didelis strei
kai K|£kvienani aišku, kad: 
streikai turi būti kuo greičiau 1 
baigtasrrjei nenorima krašto j 
ūkio visiškos suirutės.

Valdžios agentai buvo pradėję streiko baigimas. Valdžia turės 
derybas su įvairiais streikuojan- paleisti visus suimtus žmones, 
čių darbininku komitetais, bet 
jie buvo priversti nutraukti tuos 
palaidus pasitarimus ir klausi2 
mą išspręsti su Dancigo streiko 
komitetu.

Iki šio meto Rusijos gyvento
jai mažai težinojo apie Įvykius 
I-enkijoje. Sovietų valdžia viską 
darė, kad nežinotų. Ji kenkė net

WASHINGTON (AP) — 1976. pranešė Pinkowskio vyriausybei,
m. Kongresas sudarė 26 asmenų į ^ad streikuojantieji yrą pasiren-' tį 

1 komisijąv^rinėti žmonių nępa— tartis su valdžios atstovais Lė- j - 
Įsitenkinimą dėl federalinės vai- nih° dirbtuvių centre. Varšuvos Į de
džios atliekamų veiksmų įvairio
se ekonominėse ir politinėse sri
tyse. Komitetan pakviesti to pat 

TEHERANAS, Iranas.— Ame- kongreso nariai taip pat žymūs 
rikos diplomatus, ambasados asmenys iš federalinės valdžios, 
tarnautojus ir kelis piliečius1 valstijų ir miestu. 
studentai rengiasi perkelti į ki-l 
tą stovyklą.

DIPLOMATUS KELS 
KITON STOVYKLON

- . - - . . Paskutiniam'e ^raporte Lomi-
tą stovyklą. Valstybės departs-! sija pakaltino ^Kongresą už fe- 
mentas paskelbė/ kad Amerikos; deralinės vaidžios vardu daro- 
ginkluotos jėgos neruošia jokios i mas bevertes dideles išlaidas, su- 
kitos invaz.jos į Iraną, bet siu- j keliant net chaosą. Raporte rni- 
dentai vistiek ruošia naujas vie-j nįma, ^ad Kongresas kišasi į 
tas suimtiems amerikiečiams, j apskričių ir miestų reikalus,

Pagal anksčiau turėtas infor-*kaip kelių lyginimas ir juose 
macijas, naujoji Irano valdžia : duobelių taisymas, tuo tarpu nes 
turėjo kelti 52 suimtų JAV pilie- ’ pėjant atlikti svarbesnių užsie- 
čių likimo klausimą naujame nio politikos ar vidaus gyveni- 
parlamente. bet, matyt, šitas ‘ mo 
klausimas bus atidėtas. ii

Teherano radijas skelbia, kad 
amerikiečius saugojantieji stu
dentai yra pasiruošę atmušti bet

pradžia intervencijos į Lenkiją.
Visi laukia žinių apie derybų 

, eigą, bet kiekvienam aišku, kąri 
, taip lengvai klausimų negalės 
' aptarti. Streiko komitetas nori f'
i viską surašyti ir gerai dokumeri- 
i tuoti, tuo tarpu vyriausybės at- 
I stovams daugiausia rūpi tik

įskaitant angliakasius ir kitų 
pramonės šakų žmones.

klausimu, fe

SVETIMI LĖKTUVAI 
NEĮSKRIS Į LIBANĄ

TEL AVIVAS, Izraelis. —

WASHINGTON, D.C. — Pir
madienį Valstybės departamen
tas priėmė Amerikos lenkų dele
gaciją ir tarėsi visais streiko rei
kalais. Delegacijos atstovus pri
ėmė ir su jais tarėsi Rozanne

: lenku Radijo pranešimams, kad Ridgway, buvusi JAV ambasa- 
■ Rusijos gyventojai jų nepajėgtų

kokius puolikus. Pats Chomeini raelio aukštas karininkas pareiš- 
nėrą padaręs jokio pareiškimo j kė, kad ateityje joks svetimas, 
amerikiečiu reikalu. Jis yra lin-1 lėktuvas neįskris į pietų Libano 
kęs paklausyti kas jam atrodys; erdvę. Libanas karo lėktuvu ne- 
naudingiau visam kraštui.

dorė Suomijoj, o’ dabar vadovau- 
suprasti. Bet vakar Sovietų jauti JAV delegacijai Madrido 
spauda pirmą kartą užsiminė konferencijoj. Ji papasakojo af- 

‘apie “Vakarų intervenciją” į vykusieins lenkų atstovams, ką 
i Lenkiją. Tvirtina, kad Amerikos, I. JAV padarė Lenkijos darbinin-
• Vakarų Vokietijos, Prancūzijos kų streiko reikalu ir priminė, 
ir
va’stybės skleidžia Įžeidžiančius Į minė Maskvai Helsinkio aktus ir

• gandus. Panašiai Sovietų valdžia i jos pasižadėjimą nesikišti į ki-

ir priminė, 
šiaurės Atlanto Sąjungos”.ko JAV nesirengia daryti. Pri-turi, o kitiems nėra jokio' rei

kalo kištis Į Libano erdvę.

Praeitą sekmadienį į pietų Li
bano erdvę įskrido Sirijos lėk-J elgėsi, kai įsiveržė Į Vengriją ir j tų valstybių reikalus.

DANCIGAS, Lenkija. — Kai’tuvas. Jis užskrido iš užpakalio Čekoslovakiją. Lenkai bijo, kad 
kmadienio rytą Dancigo Lėni-i ir bandė prisitaikyti prie trijų toks Tasso išmetinėjimas nebūtų 

no dirbtuvėse sargybą ėjusieji j Izraelio lėktuvų, skridusių pietų j: 
laivų statybos darbininkai su-j libano erdvėje. Tuo tarpu tos pa- \ 
stojo ir lenkiškai užgiedojo čios eskadrilės Izraelio lėktuvai 
“Dieve, išgelbėk Lenkiją!”, jie’pasivijo Sirijos MIG-21 ir viena 
nežinojo, kad jų pradėtas ir visų salve numušė jam sparną. Ipa
lenk ų pritartas streikas nuvertė; kūnas sugebėjo’ nusileisti para
pini j ero Babiucho valdžią.

Po to visi komentavo, kad tik
rai “Dieva s

“DIEVAS IŠGELBĖJO 
LENKIJĄ’’

se

šiutu.
Ateityje tokių skridimų ne

išgelbėjo Lenkiją”, bus. Bet koks lėktuvas, pasiekęs 
-------------- Libano erdvę, bus numuštas.

— Vienas New Yorko pirklys Matyt, kad Izraelio aviacija turi 
užsakė didelius kiekius kinietiš-• gerus radarus. Ji pastebi lėktu- 
ko alaus. .Jis teigia, jog kinietiš- vus, įskridusius į Libano erd- 
kas alus <sąs geresnis už vo- vę, ir siunčia naujus kovos lėk- 
kiškąjį. tuvus jiems naikinti.

— Ortodoksų kunigas Gleb— New Yorko Distrikto teis- — Ortodoksų kunigas Gleb 
mas nuteisė Bethlehem plieno , Yakunin pakaltintas priešsovie- 
bendrovę <325,000 pinigine bau- ; tine veikla ir teisiamas Maskvos 

teisme. Jis įsteigė tikinčiųjų gy
nimo organizaciją ir parašė laiš
ką popiežiui Jonui 
Užsienio žurnalistai 

Į lę neįleidžiami.

da už pap rkinėjimus laivų sta
tyklų bei remontų dirbtuvių.

— Antradienį aukso’ uncija 
kainavo ?628.

Pauliui II. 
į teismo sa-

Valstybės sekretorius Edmund 
Muskie New Yorke susitiko 
su Jungtinių Tautų generaliniu 
sekretoriumi Kurt Waldheim 

ir Zimbabvės premjeru 
.. Robert Mugabe.

Lenkų delegacija reikalavo pa
ramos ne tik streikuojantiems 
darbininkams, bet ir Giereko 
vyriausybei. Lenkijoje reikalai 
taip susidėjo, kad Giereko vt- 

. riausybei reikalinga didesnė pa- 
; skola, be kurios niekas nepajėgs 
Įvesti tvarkos. Ilgai besitęsiąs 
streikas Lenkijos ūkį dar labiau 
apsunkino.

Rozanne Ridgway gerai nutei
kė atvykusius Amerikos lenkus. 
Suvažiavusių lenkų vardu kalbą 

| į pasakė Aloysius Mazewski, lėto
kų Susivniejimo Amerikoje pir
mininkas.

Lenkai išdėstė savo nuotaikas, 
bet Rozanne Ridgway atvyku
sioms lenkams papasakojo kelis 
Įdomius dalykus apie Lenkijos 
streiką, nes Valstybės departa
mente keli asmenys seka lenkų 
radijo pranešimus. Mazewskis ir 
jį atlydėj ilsieji lenkai buvo pa
tenkinti Valstybės departamente 
gautomis žiniomis,.



VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

tokius išdidžius ti- 
Pasaulio Lietuviu

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

KOKIA YRA DABARTINĖ 
LIET. BENDRUOMENĖ?

paliki-
yeiklą politiniams

rangos juk yra svarbus dalykas. ' tais Lietuvos interesams 
Apskritai konferencija parodė (Pabaiga)

YOU'LL RUN INTO trouble IF 
THERE'S A SUOOEN STOP WHILH 
XX/RE FOLLOWING TOO CXOSELY^

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TĖS ON ’ '

EXPRESSWAYDP/YWG-

priekalo: iš vienos pusės VLI
Ką ir ALTą puola su įnirtimu 
Lietuvos pavergėjas ir jo uolūs 
tarnai, iš kitos pusės jiems tal
kina L. B. vadai Tikrai reikia 
rausti iš gėdos dėl tokioą jų 
veiklos.

Savo vaikus siunčia paverg- 
ton Lietuvon — gauti naujos 
“apšvietos”. Ir tokie tautiškai 
nesubrendę ponai — L. B. va
dai, nori vadovauti mūsų poli* 
tinei veiklai.

(Pabaiga) ?

They call it 
“The Overnight Wonder” 

•v for constipation. -
Are you uncomfortable with youf laxative? Then meet 

the little wMu pifi they cafl The Oversight Hinder Just 
one piB at bedtime safelyi surely stimuUtes your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So io the 
bach tm the bright side. Comfortably! It*s 
a good feeling.

What H ”The Overnight Wonder**? 
Ex-Lax* Pilis. That’s right—pi/h from 
Ei-Lax. Look for the white box

H Wl LW e* dnec*ed

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^2% 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 
baftk, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save

If you haven’t thought 
abo^t Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 
W- ’ - » - - * -f ' - i • • ' - -

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

aukų rinkimas trukdomas. Ir 
tai vadinama jėgų konsolidacija 
ir vienybės siekimu. .

Paskutiniu metu^kovos įtam
pa kilstelėjo viena pakopa aukš
čiau, o kovos etika žemiau, 

j Negalėdami nei vienos instituci
jos sunaikinti, opozicininkai iš 
vienos pusės pradėjo viešai dup- 
likuoti organizaciją iš kitos nau 
doti pavergtą tautą kaip įrankį

Turime galvoje visų pirmiau
sia PLB visuomeninių reikalų 
komisiją, kurios įsteigimas ir 
jai skirti uždaviniai kalba patys 
už save. Gaila, bet ne šiam dar
bui PLB buvo sukurta? Tačiau 
atrodo, kad tos jėgos, kuros kont 
roliuoja PLB geriau leis žlugti 
gražiai icįejai negu atsisakys sa- 
vp politinių potroškių.

Pavergtos tautos išnaudojimo 
pavyzdžiu gali tarnauti kad ir 
b. kv. vedamasis Drg. 1980. VI.

Announcing a new interest rate f or 
U.S. Savings Bonds:

atėjo laikas užkirsti kelią to- tiesiog jį organizuoti. Atstaty- ( kūrybingos minties gyvatą ir už 
siangažavimą dirbti kartu su ki- 

ginti.

Kiek lietuvių priklauso Liet. 
Bendruomenei, (ai vienas po* 
nas Dievas težino, Tikrai pri
klausančių L.B. liętuvių, kurie 
moka nario mokestį, yra ap
verktina, mažas skaičius. Pati 
organizacija — jos vadai ne
bežino, kiek savo valdžioj tu
ri avelių. Tai apgailėtinas reiš
kinys. Kada vyksta L. B. rin. 
kiniai — balsuoja kas tik np- 
ri. Taigi ir komunistai, suran
kioję didesni skaičių sau pati
kimų žmonių, gali išrinkti L. 
B. vadovybę.

Paprastai L. B. vadai opo
nuoja visų lietusių vardu, lai 
yra kitų ir savęs apgaudinėji
mas. Gražiai ir išdidžiai skam
ba žodžiai — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė — atrodytų, 
kad visame pasaulyje gyvena 
tik vieni lietuviai, o iš tikrųjų tai 
maža saujelė lietuvių, gyve
nančių įvairiose valstybėse.

Kada Lietuva buvo nepri
klausoma ir siekė apimtj vi
sus už Lietuvos ribų gyvenan
čius lietuvius, lairPasaiilio Lie
tuvių Bendruomenės vardas |i-

IF YOU DRIVE AT THE 
3//A7/W4Z4/ SPEED ST'y IN 
THE R J GMT LANE.

šingtono konferencijų apsvars
tymui. (Beje, vedamasis b. kv. 
lūpomis leidžia “pogrindžio po
litikos vadams’’ plūsti išeivijos 
politikus kam jie pinigus esą 
leidžia pokalbiams su trečiaei
lės reikšmės Valstybės departa
mento valdininkais. Gi Vašing
tono konferencijoje kalbėtasi ir 
visoj spaudoj trimitais' triūbyra 
PLB pokalbiai su... trečios ei
lės valstybės departąmęnto val
dininkais. ..)

Būtų gera, kad šiam reikalui 
pradžia būtų padaryta kokio 
nors savaitgalio seminare. Gal 
krikščionys demokratai turėtų 
imtis iniciatyvos sudaryti visuo
menės komitetą, kuris imtųsi to- 

organizavimo ar

ta, sad tam garbes-^ssmo na
riui “nedirgina^aiėrvų3^. kąda 
agentas^KSFakevičius apie du 
męjĮĖsius atostogavo išeivijos 
partorgų rezidenciioag3rAš ma
nyčiau, kad joks^aaerus lietu
vis negalėtų leisti 'žtoštogaūti 
savo namuose, kaip pats Nemic- 
kas rašo, Maskvai parsidavu
siam Lietuvos išdavikui.

Tik ar ne tų vizitų įtakoje, 
rudenį atsirado naujas politinis 
organas, kurio tikslas dublikuo- 
ti VLIKo ar ALTto darbus ir že
mintųjų vardą amerikiečiųj.vy- 
riausybės akyse. To organo įkū
rimas ir yra, kaip B. Nemickas 
rašo... “Neišmąstytas nuo lie
tuvių pagrindinių organų suta
rimo atsiplėšęs organas”... Aš 
manyčiau, kad tas organas įkur
tas agento Kazakevičiaus nuro
dymu ir “gerai išmąstytas’’, kaip 
lengviausiai griauti išeivijos lie
tuvių laisvinimo veiksnių darbą.

Baigiant L- B-nės garbės teis
mo narį norėčiau paklausti vie
ną klausimą ... Kuriuose lithua 
nistiniuose kursuose, Kento ūni- 
ver. ar Vilniaus Kapsuko uni- 
ver. mūsų jaunimo vadams bu
vo Įkaltos šios mintys “ALTa 
— juokdarių gauja”,' “ALTos 
veikėjai yra papirkti ČIA ir FBI 
agentai”. (Citata iš jaunimo va
dų aplinkraščio “Kova” 1978.)

L. B. vadai niekada nepasmer
kė Kapsuko kursų lankyme. O 
Br. Nainys net įsakmiai /ragino 
ten važiuoti. (L. B. tarybos su
važiavime) .

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 Ępnds, 
the increase takes effect xyith 
their next semiannual inter est 
period, beginning on 
or aft er June 1,1979.

So you see,

lieres some gr^at news lor 
all Americans. On June 1,1979, 
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

VINCAS STAUGAITIS

sekminių konferencija

ko. Bet dabar, kada Lietuva 
(bendruomenės pagrindas) yra 
pavergta ir jos gyventojai ne
priklauso šiai Bendr., tai Pa
saulio Liet. Bendruomenės są
voka (savo apimtimi, turiniu) 
yra per plati. Tai už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuvių Ben
druomenė.

Dar ir toji pati L. B. yra su
skilusi. Laikas Bendruomenės 
vadams rasti vieną bendrą ke
lią — dirbti kultūrinį darbą.

" Lietuvių B. trūksta organi
zacinio pagrindo, net nesuge
bėjo į savo eiles Įtraukti senų 
ateivių — liko tik tremtinių— 
naujai atvykusių lietuvių Ben
druomene. Žinoma, galima puoš
tis Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės vardu. Bet reikia rea
liai žvelgti Į Liet. Bendruome
nę ir susirūpinti jos likimu. 
Norėdami sujungti daugiau lie 
tuvių organizacijon 
te politinę 
veiksniams!

Paskaitęs 
tulus, kaip: 
Bendruomenės pirmininkas, P. 
L. B. vicepirmininkas, P. Liet. 
Jaunimo S-gos pirmininkas, 
“Pasaulio Lietuvio’’ redakto
rius, “Pasaulio Liet. B. visuo
meninių reikalų komisija”, “Pa
saulio Liet. Sporto Sąjunga” ir 
kit., susimąstai žmogus, net iš. 
didumo . įgauni, kad tokių 
turime, bet kada žvelgi į jų at
liktus darbus — verkti norisi.

Mums lietuviams geriau pa
tinka. kada “pagal Jurgį ir ke
purė’’.

Yra manančių,, kad Pasaulio 
Lietuvių B-nės pirmininkas turi 
būti aukščiausiojį lietuvių gy
venime figūra — jam turi pri
klausyti politinė ir kultūrine 
valdžia, tai yra “pagal Jurgį ir 
kepurė”, to jie ir siekia.

Blogiausia, kad L.B. vadai 
paklydo tarp politinės ir kul
tūrinės veiklos. Klaidžioja tarp 
bendradarbiavimo su pavergtos 
L.etuvos rusų- patikėtiniais. 
Kultūrinę veiklą apleido, o po
litinėje veikloje pradėjo inten
syvią kovą prieš VLIKą ir AL- 

griovimą. VLIKas ir 
ALTa atsidūrė tarp kūjo ir

darbiavimas su tauta”, “Veidu 
į Lietuvą” irpanašiai.

Bet vienas, pro-partorginin- 
kas, kuris paskutiniu laiku pasi
žymėjo savo rašiniuose VLIKo 
niekinimų, Dr. B. Nemickas, pa
rašė teisybę. Proga buvo, kada 
D. Šato vadovaujama grupė bu
vojo pavergtoje Lietuvoje 10 
dienų ir išvykstant namo daly
vavo vakarienėje kartu su oku
panto patikėtiniais, kaip Br. Ne
mickas rašo... “Su pavergėjui 
parsidavusiais Lietuvos išdavi
kais, V. Zenkevičiumi, gen. P. 
Petroniu, V. Reimeriu ir kitais 
Maskvos patikėtiniais”... (Drau
gas Į9§Q. 8. 16).

Tikrą tiesą šį kartą jis para
šė- Tik gaila, kad iš tos visos 
ekskursijos jis tepaminėjo tik du 
asmenis-Vladą Sinkų ir tūlą V. 
Gruzdį. Mano manymu jis pir
moje eilėje turėjo paminėti D. 
Šatą, kuris turbūt, jau ne pirmą 

j tokią ekskursiją ruošė. Atrodo, 
] kad jis turėtų turėti ypatingai 
I gerus santykius su tais išdavi- 

kais-parsidavėliais.
Iš laiško turinio _ galima susi

daryti išvadą, kad B. Nemickas, 
: rašydamas tą laišką, turėjo tiks

lo apšmeižti VLIKą suniekinti 
jo prašymą, kad bent šiais 1980 
metais, lietuviai nesilankstytų, 
anot Nemicko, prieš parsidavė- 

I liūs Lietuvos išdavikus ir neva- 
1 žinėtų į Okup. Lietuvą. Laiške 

jis mini, kad toje ekstursijoje 
buvo VLIKo tarybos narys Vla
das Sinkus. Ir savo dalyvavimu 

| sukompramitavo VLlKo ins
tituciją. Kiek žinau, VL. Sinkus 
priklauso tai VLIKo tarybos na
rių organizacijų grupei, kurie, 
kaip ir pats laiško autorius, kiek 
viena proga stengiasi pažemin- 

Į ti VLIKo veiklą, kuria VLIKą 
J skaldančią organizaciją. VLI- 
I Kas neturi fizinės jėgos neleisti 
I norintiems pasinaudoti okupan- 
! tui parsidavusių tautos išdavikų 

paslaugomis. Todėl niekas ir ne
galėjo ir Vladą Sinkų sulaikyti, 
kada jis pamynė po kojomis 
VLIKo draudimą ir išvažiavo nu 
silenkti gen. P. Petroniui. O gal 

. jis ten pas juos ir nuvažiavo, 
kad gautų nurodymus, kaip grei
čiau VLIKą likviduoti. Net iš

Įspūdžiai ir ko.mentarai iš XTV-sios Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjungos konferencijos

(Tęsinys)

Lietuvių Bendr., kaip kul
tūrinė organizacija, turi būti 
uoli politinių veiksnių talki
ninkė, bet tik ne vadovaujantis 
veiksnys. Kartais politiniai ir 
kultūriniai reikalai yra arti
mai susiję — juos gali atlikti 
ir Bendruomenė.

Tarp politiniu veiksnių ir 
Lietuvių B. vadų yra viena blp 
gybė — Lietuvių B. yada i ne
nori bendradarbiauti su VLI- 
Ku ir ALTa, bet tik nori vado
vauti jų veiklai, t. y. vadovau
ti lietuvių kultūrinei ir politi
nei veiklai.

Visi ginčai tarp veiksnių la
bai lengvai ir greit baigtųsi, 
jei Liet. B. vadai nustotų truk
dyti mūsų politinių veiksnių 
veiklą ir visus savo ‘sugebėji
mus nukreiptų kultūrinėn sri- 
tin ir talkintų politiniams veik 
sniams, užuot, arde jų veiklą. 
To norime ir laukiame iš Liet. 
Bendruomenės!

2. Tame stebėtiname rašinyje •. kiems ekscesams. Atėjo laikas ir ] mas protingos visuomenines są. 
netik giriamasi, kad skaitoma tokių vedamųjų analizėms ir Va 
beveik visa pogrindinė spauda, 
bet teigiama, kad pavergtoje 
Lietuvoje pogrindyje veikia po
litinės grupės. Sugestijonuoja- 
ma, kad dienrąštis su jų vado
vais turi ryšius, jie Drg. infor
muoja apie krašto nuotaikas, da
ro išvadas, siūlo receptus išeivi
jai, etc. Visa eilė teigimų taip 
suredaguoti, lyg pavergtieji, jų 
vadai, dargi politiniai, patys kal
bėtų skųstųsi ir Drg. guostųsi.

Vedamasis toks nenuoseklus 
ir permatomai persistengtas, jog 
tik ilgesnė analizė atskleistų re
tai sutinkamą jo loginį luošu- 
.rha,. pretenzingumą ir, atvirai 
pasakius, bandymą mulkinti skai 
tytojų akis.

Tačiau analizė reikalinga, nes kio seminaro

Toliau daktaras rašo, kad Sin
kaus kelionė kompromituoja vi
są VLIKo instituciją- Aš many
čiau, kad čia daktaras ne dak
tariškai nurašė. Jei asmuo pa
daro nusikaltimą, tai ųe įstaiga 
kalta, o asmuo. Tai ir Sinkaus 
lankstymasis prieš okupanto pa
taikūnus, sukompromitavo jį 
patį, bet ne VLIK . Ir Kris
taus niekas nekaltina, kad Ju
das jį išdavė.

Man keista, kad B. Nemickas 
žiauriai kaltina VLIKą, kai vie
nas tarybos narys jo nepaklau
sė ir nuvažiavo pas pataikūnus. 
Bet tyli, kad tos organizacijos, 
kurios jis yra garbės teismo na
rys, vadovų dukros vyksta pas 
okupantą ir gieda jam garbės 
sonatas, išgyrė okupuotos Lie
tuvos tvarką ir prižadėjo grįžti 
į tą rojų ir ten tęsti, stojas. Ar 
jos ten dalyvavo be tėv^ žinios? 
Ar jų pareikštos mintys nėra 
tėvų galvosenos išdava^ jAr gar
bės teismo nariui neatrodo, kad 
toks bendruomeninių bendravi
mas, palaikymas ryšiiį'šu Lietu
vos išdavikais, nėra nųsikalti- 
mas Tautai? į

Tame laiške'jis kalbą apie 
“nervu dirginimą”. Ar ne keis-

.ANT’PRAS J.pH’LIfNĄS

Liętyvjlkęs kultūrinės ir politinės 
veiklos kryžkelėje

(Tęsinys)
Vysis, Brįzgys savo pamoksle 

teu n^ai pastebėjo, kad libera
linė demokratija toli grąžu nė
ra pateikusi atsakymų į visus Į 
svaibiuosius klausimus. Protin
gas objektyvumas jaunimui at
skleistų, pvz., dar ir labai neto
bulą socialinį apiūpinimą, pras
tą šeimų apsaugą, netvarką be
darbių reikrducce ir t. t.

Džiaugiantis protingu nusit * 
rimu politiniai sąmonėti ir švies
ti^ reikią lauktį kad gal ir šios 
priešpriešos jaunimo nusistaty
muose išsilygins-

XXIII
Gaila, kad konferencija neiš- 

disku^ayP visos eilės klausinių, 
kurie kaip skaudulys žeidžia iš
eivijos kūną kai kuriems jos 
sluogsniams netik nemažinant, 
bet intensyvinant kovą prieš 
VLIKą ir ALTą. Ši ataka jau 
seniai peržengė visas normalios 
kritikos ir konkurencijos (jei ji 
ir būtų pateisinama) ribas. JĮ 
yra jau neigiamo ir naikinamo 
pobūdžio. Abi institucijos yra 
negližuojamos, niekinamos, plūs 
tamos, kritikuojamos, dažniau
siai dėl mažiausio’ reikalo, o ne 
retai ir visai be reikalo, pasiga
vus iš piršto išlaužtą priežastį. 
Vienos srovės kontroliuojamoje 
spaudoje sudaroma viešoji opi
nija, kad nė viena institucija 
nieko neatliekanti, planų netu
rinti, rašyti nemokanti, ameri
kiečių valstybės departamentui 
abi paklusnios ir taip be galo ad 
nauseam.

Jaunimas ir toliau nuo jų gan? 
dinamas, jų veikla trukdoma, 
į jų veiklos sritis braunamasi.

bendradarb avimą su oku



LAIŠKAI NAUJIENOMS
I**-;Chicago/1980 m. rugp. 11d/ 

Dųiž. Gerb. Naujienų dien- 
rąščio p. Redaktoriui,

“Siunčiamą • LŠST Kultūrinio' 
Savaitgalio suvažiavimo rezoliu
ciją prašome paskelbti artimiau
siame Jūsų redaguojamo dien
raščio uumėryje.
į Jei dėl kurių nors priežasčių 

jo —nutarimo— dienraštyje ne
skelbtumėte, tuo atvejų prašo
me jį nedelsiant mums grąžinti.

Su šauliška pagarba:
jžK > v- ?G. n. VL Išganaitis

.LŠST,pirmininko vykd.
į ' • ; ‘ ;• ' pavaduotojas
į J, Mackonis

LŠST Centro valdybos
i sekretorius f 

: į /L* * *
LŠST KULTŪRINIS 

SAVAITGALIS
Cleveland,Lietuvių Namai,

. ’ • . 1980 m. rugp. 9 d.
Mes, įvairių kuopų šaulės ir 

š^uliąi, dalyvaujantieji šių metų 
Kiiltūriniame Savaitgalyje Čle- 
vęlande, ! susipažinę su garbės 
šaulio Mykolo Maksvyčio šaulių 
tafpe ’-platinamo pamfleto ir 
Naū^iėhų dienraštyje, 8-tos die
nok į laidoje. • tūpusio ’ straipsnio

rblip- ifilkovaičio Suspendavimu 
iš- ŠST , pirmininko pareigų bei 
ŠST .Centro Valdybos sušaukta 
kuoĮtų atstovų konferencija Są- 
jųiigdš Gaisbėš Teismo pasielgi
mui išaiškinti ir atitinkamas iš

vadas padaryti — pareiškiame
1) Sąjungos Garbės 

suspenduodamas Sąjungos pir
mininką, peržengė savo kompe
tencijos ribas ir skaudžiai 
žeidė Sąjungos garbę bei draus
mę;

2) Sun. kovo mėnesio 8 dienos 
kuopų atstovų konferencija bu
vo pilnai teisėta, suderinta su 
Sąjungos statutu, todėl visi jos 
nutarimai vra visai teisėti;

* ’ N
3) Buvęs Sąjungos Garbės c 

Teismcf pirmininkas Marijonas 
šnapštys, iškėlęs Amerikos teis
me bylą Šaulių Sąjungos vidaus 
reikalus spręsti, išdavė šaulių 
Sąjungos garbę, didžiai paken
kė Š. Sąjungos autoritetui ne 
vien šaulių, bet ir visos lietuvių 
visuomenės tarpe;

4) LŠST garbės šaulys Myko-, 
las Maksvytis, skelbdamas spau
doje minėtus G. Teismo netei-' 
sėtus nutarimus, sąmoningai pa- ■ 
pildė Sąjungos apimtyje netole^ 
ruotinus drausmės bei šauliško 
susiklausymo dvasiai prasižen-. 
gimus, dėl ko užsitarnavo pada- j G. Augius 
ryti atitinkamas drausmės iš-j 
vadas;

Pastaba: už rezoliuciją balsa
vo 72 šauliai, prieš balsavo 2 ir 
vienas susilaikė.

Rezoliucijų komisija:
Komp. Alfonsas Mikulskis

— pirmininkas,
N. A. rinktinės pirm. Al-i 

girdas Zenkus,
Žalgirio š. k. pirm. B'r.

Teismas.

Į žiniomis, kiekvienais metais or- į 
ganizuoja ekskursijas į pavergtą 
Lietuvą, anot jų, pasižiūrėti “ko
kia dabar Lietuva pažangi, lais
va; čia nėra nedarbo, mokslas. 
visiems prieinamas, puikūs stu
dijuojančiam jaunimui bendra
bučiai” ir 1.1.

Tie agentai suvilioja ir Vasa
rio 16 gimnazijos mokinius da
lyvauti tokiose ekskursijose. Ap
moka keliones, leidžia ilgiau pa
būti Lietuvoje, vežioja, vaišina, 

{linksmina “politinėmis daino- 
j mis” gitarai pritariant. Yra bu-

Užėjus vasaros karščiams, vi- 
liet. renginiai po stogu pa- 

pravtar-gerokai sumažėja. Tačiau 
27-sios sekmadienis Bal

timorėje būvu išimtimi. Tą die
ną Makauskų šeimos palikuonys 
savo prieš 10 metu numirusiai 
motinai Onai Lažauninkaitei- 
Makaus'kienei surengė iškilų pa
minėjimą. kokio č a. be:o^s, nė
ra buvę. 8 vai. 30 min. ryto liet, 
parapijos bažnyčioje velionės 
intencija atlaikytos pamaldos, 
kuriais atnašavo klebonas Ant. 
Dranginis. Pamoksle jis primi
nė, kad O. Makauskienė buvusi 
darbšti, rūpestinga motina, nuo
širdi lietuvė pasižymė usi atjau- 

1 ta ir pagalba savo artimui. Ji 
stengėsi atsiimti ne tik Europo
je likusius savo šeimos narius, 
bet atsikvietė ne vieną visai 
sve^’mų tautiečiu, liet, karo pa
bėgėliu. šeimą; jais čia rūpinosi 

. ir padėjo įsikurti. Ir pats kun. 
Dranginis (tada dar nekunigas) 

i po karo iš Pensilvenijos persi- 
i kėlęs gyventi į Baltimorę, pir- 

Grafika { miausia buvo prisiglaudęs jos na 
muose-

Mišių metu įspūdingai giedo
jo jungtinis “Dainos” choras, o 
abi velionės dukros, Emilija ir 
O. Krivonienė, nešė padėti prie 
Marijos statulos didžiulį gyvų

Vietos Bendruomenės pirm- 
kas Vyt. Eringis pasidžiaugė šiuo 
išskirtiniu sekmadieniu, kai toks 
didelis baltimoriecių būrys taip 
gražiai ir kultūringai pabendra- 
vo.

Pasivaišinus ir prisiminus ir 
kitus mirusius Makauskų šeimos 
narius, sudainuotas posmelis 
“Lietuva brangi”.

Čia, Baltimorėje, gyvena ir du 
velionės sūnūs r— Jonas ir Vy
tautas- Vyresnioji duktė Oną 
Krivonienė, dar nauja' šio' kraš
to gyventoja, prieš trejus metus 
atvykusi čia gyventi iš Suval
kų trikampio; susipratusi tau
tietė, “Dainos” choro ir vietos 
Taut. S-gos skyriaus narė, savo 
darbo gausiais audiniais ir įvai
riais kepiniais tautiečių vardą 
garsinanti kasmetinėj Baltimo- 
rės lietuvių iškyloj (festivalyje) 
miesto aikštėje.

Kita duktė Emilė miesto įstai-

gose, yra atstovavusi lietuvių 
apgyventai Hollins apylinkei 
(čia yra ir Lięt. Svetainė), kai 
miesto valdybos įstaigų buvo 
svarstomas pro šią apylinkę pla
taus greitkelio tiesimo klausi
mas. Daug metų gindama lietu
vių namų savininkų reikalus, 
ji taip pat nemažai yra prisidė
jusi prie pastangų, kad miestas 
prieš Liet. Svetainę įrengtų kad 
ir nedidelį parkutį, vadinamą 
“Little Lithuania”.

Vyriausias sūnus Jonas Ma
kauskas, II-jo pas. karo vetera-i 
nas, yra “Naujienų” skaitytojas, 
joms paremti neseniai paskyręs 
stambesnę auką. Jaunesnysis Vy 
tautas, užeigos “Vito’s Bar” sa
vininkas, ant iškabos gatvėje 
nupieštė liet, vėliavėlę. Tuoj po 
karo iš Suvalkų trikampio at
vykdamas į Baltimorę, yra per
gyvenęs pavojingų nuotykių, 
kurie savo laiku buvo aprašyti 
“Naujienose”.

J. B

ANGLIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
, UŽDARYTA

NE VISU SUPRASTAS PAVOJUS
tariant, melaginga komunistinėj™'ka°d‘pasiūlo'ir"wdko’srkTd 
propaganda nuodyti jauną protą, j ]engV;au išgauti iš jaunuo- 
padaryti pnaugančiąją kartą in-j Ho agentui’reikalingų komunis- 
diferentiš ra Lietuvos laisvinimo propaganda! pasisakymų, 
darbui. . Nežiūrint, kad tokiose ekskur-

Lietmos okupanto įkurtoji j sįjoss dalyvauja ne vien Vasa- 
Tėviškės draugija yra tie spąstai, i rio 16-osįos gimnazijos mokslei- 
į uriuos jis nori įpainioti mūsų vja^ įet jr pašaliniai jaunuoliai, 

nepriklausą gimnazijai, Tėviš
kės draugija skelbia,.kad tai FV 
(Federalinės Vokietijos) lietu
vių gimnazijos moksleivių eks
kursija. Tai daroma tikslu pa
brėžti šios gimnazijos prielan-

Įkumą Tėviškės draugijai ir išei
vijos jaunimo susidomėjimą, to- 

: kiomis ekskursijomis.
Taigi laikas rimtai susirūpin

ti. Vasario 16 gimnazija neužilgo 
pradės mokslo metus. Nėra abe
jonių, kad Tėviškės draugija ap
simetusi ėriuko kailyje vėl ban-

Mūsų krašto pavergėjas visais 
frontais siekia’ sugriauti lietuvių 
politinę, visuomeninę, kultūrinę 
veiklą Ir jos institucijas. Pavo- 
jųjė,atsidūrė ir Vasario 16-osios 
gimnazija,,-kur mokosi mūsų vai
kui,, anūkai. Tai busimieji dar
buotojai/ kuriems teks tęsti lie- 
tijvybės darbus. Todėl Lietuvės 
okupantui ypač svarbu tą ža- 
liąjį. įiriėaųglį infiltruoti,- kitaip

jaunimą. Sovietams parsidavęs 
šios draugijos pirmininkas kar
tu su savo agentais, turimomis

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
?UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
*' B® CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa- 
žiilti 'ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

Naujienas siunčiame -i menesius
UZ10D0LERIŲ. ■ .
ft " Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati, 
nimo vajaus talkąl

■ į Prenumeratos .pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.
- s- ■ V A < t ■ .

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 , r '

• Q anksto .be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
PaVardė ir vardu_________________________ ___
Adresu ___________________________________________ ____

• Užsakau Naujienų kaip dovaną savo _ 
yra nauju skaitytojas. Priede  doL 
Pavardė ir vardu____________________ _
Adresas ----------------------------------- -----------

kuris

Sponaoriaus pavardė, vardas ir vietovė _

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviškų spaudų ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doL
Pavardė ir vardu----------------------------------------- - -----------------
Adresas —------------------------------------------------------ -----------------

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

«eXaw-2C=css»

dys skverbtis į šią gimnaziją. 
Jiems labai gerai žinoma, kad 
dėl tų ekskursijų lietuvių išei
vija smarkiai ginčijasi. Galį su
stoti net parama gimnazijai. To
ir siekia Lietuvos okupantas. Jis Į baltų gėlių vainiką.
norėtų sunaikinti šį svarbų lie-j Po pamaldų didokas . būrys 
luvybės židinį, kur jaunimas! baltimoriecių, velionės giminių, 
auklėjamas tautiniais pagrin-j artimųjų ir pažįstamų, rengėjų 
dais, kur vyksta patriotinis ju- pakviesti, susirinko. Liet. Svetai 
dėjimas. Tėviškės draugija net nės Klevo kambary, kur velio- 
nevadina šios gimnazijos jos tik-! nės minėtų dukterų ir sūnaus 
ruoju vardu. Vadina ją “FV lie-J Vyto buvo paruoštos šaunios 
tuvių gimnazija”, nes‘ ‘‘Vasario vaišės. Dalyvavo visas “Dainos” 
16-oji” primena okupantui Lie- choras su dainininkų-ių vyrais 
tuvos valstybinę nepriklausoriiy- ’r žmonomis 
bę, kurią jis sugriovė prieš 40Į 
metu, f

A. a. O. Makauskienė ir gyvie- 
Į ji, šeimos nariai pagiliančiu žo- 

Įsidėmėtina mus visus p^mo-iįgiu buvo aptariami net kelių 
kanti Lietuvių Bendruomenės kalbėtojų. Buv. GALFo vietos 
New Yorko Apygardos suvažia- skyriaus pirm-kė dr. E. Armo- 
vime, įvykusiame š.m. birželio, nienė plačiau papasakojo, kaip 
7 d., Brooklyn, N.Y., priimta ne-, jai-; gia dirbant šalpos darbą, 
-paprastos- svarbos rezoliucija,’ tekę arčiau pažinti Makauskų 
kur sako'ma: "Ateityje nei vie-į šeimą, kuri jau jš pat pradžių 
nas lietuvis neturi vykti į pa- < dėjosi prie baltininkų. Vienas 
vergtą Lietuvą per Tėviškės tokių darbštesniųjų buvęs ir 
draugiją ar kiias panašias ©rga-^ prieš keletą metų numiręs velio- 
nizacijas”. . - ; . nės brolis Adomas Lažauninkąs

Remdami ir vykdydami šią (Lažaitis).
rezoliuciją, užkirstume kelią! Pobūvio metu dabartinis Bal- 
okupanto pastangoms' mulkinti fo skyriaus pirm-kas Cezaris 
mūsų jaunimą ir njaūdoti jį savo Surdokas šalpos darbo daugia- 
propagandai. metei talkininkei Emilei Ma-

nės brolis Adomas Lažauninkąs

propagandai.
Lietuvių Moterų Klubų < kauskaitei prisegė Balfo ženk- 

Fedęracija ’ ieiį. Velionės prisiminimui tarplėlį. Velionės prisiminimui tarp 
susirinkusiu BALFui parinkta 
auku.

Rugpiūčio 10 d. 8 vai. vakaro grįstai sielojasi jaunimo švieti- 
prašneko R. Lapas. Šio vakaro mu, taųtięie kultūra, 
pašnekesys — apie švietimo 
problemas. Reikia pasakyti, pa
kviest' kvalifikuoti švietimo ins
titucijų vadovai: J. Masilionis, 
J. Plačas, J. Širka ir V. Zalatol 
rius- Amerikonišku terminu ta
riant, visi išdavė raportus iš sa
vo veiklos srities. V. Zalatorius 
yra Vasario 16 gimnazijos Vo
kietijoje rėmėjas. Jie visi pa-' mojus.

’Susidarė-įspūdis, kad mokinių 
skaičius pernelyg greit mažėja. 
Ragino tėvus susirūpinti sąvo 
jaunimėliu, kuris vengia moky-

Prašyte prašosi L. B-nę ne- 
dublikuoti. VLIKą,. ALTą, bet 
sustiprinti puoselėj imą kultūri- 
nik tautinių užmojų, kurie ;yra 
Li^ WH g0-

P re tarpiais" pagrojo -ir naujai

VLIKo, ir tas rašinys taikytinas 
VLIKui,.

Dar vienas klausimas: kodėl 
Leonas Kriaučeliūnas atsistaty
dino? Nedavė atsakymo’,-tik pri
minė, kad PLB valdyba labai 
padėkojo už atliktus dargus.

Einant papildomiems klausi
mams V. Kamantas pasakė, kad 
Anglijos Lietuvių Bendruomenę 
išbraukė iš savo sąrašų ir dau
giau nebebendraus, nes pagal 
PLB valdybos nutarimą ji yra 
uždaryta, o jos pareigos perduo
tos pokario ateivių sukurtai Lie
tuvių Sąjungai. Ir taip klausimų 
klausėjas S. Kasparas su. sayb 
valdyba liko bedarbiais, o lietu
viai, nepriklausą Lietuvių Sąjun
gai -r- palaida minia. Kas toliau 
bus su V. Kamanto padalintais 
Tietvfviais — baltaisiais ir juodai
siais- Baltieji turi PLB valdybos 
palaimą, o ką darys tie juodieji? 
Gal puls i ant kelių : prieš PLB 
valdybą, kad pasigailėtų ir leistų 
toliau veikti? Vienu ar kitu at
veju, Anglij os' lietuviškoj i bend
ruomenė tapo padalinta, suar
dyta tų, kurie žodžiu kviečia u 
bendrą darnią PLB šeimą, o savo 
darbais tą šeimą griauna.

Anicetas Žemaitis

Rugpjūčio mėn. 17 dieną Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas aplankė Londono lie
tuvius, dalyvavo jų • pamaldose/ 
Po pamaldų parapijos salėje jis 
padarė pranešimą apie savo eu
ropinę kelio'nę.. Daugiausia kal
bėjo apie susitikimą su popie
žium ir' pasikalbėjimą su juo. 
Palietė ir daugiau’ PLB veiklos 
dalykų, iš kurių bus greitai vyk
domi. Po pranešimo sutiko at
sakyti į klausimus, jeigu jų atsi
rastu.

Anglijos lietuvių bendruome
nės' 'pirmininkas' patiekė kelis 
klausimus. Kodėl PLB nedaro 
pastangų sudaryti gerus santy
kius su Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu ir jo pirmininku dr. K. 
Bobeliu? V.'*Kamahtag - atsakė 
trumpai, kad PLB valdyba j au 
senokai , ir visuomet yra .pasiry
žusi tartis, tik Lietuvo's Išlaisvi
nimo komitetas nerodo noro 
tartis.

Kitas klausimas, kad Kanados 
lietuviškoji; spauda rašo:, kad 
pragaištinigaįbanga besiverianti 
į Kanadą, iš-Amerikos reikalinga 
sulaikyti ant sienos, kad išlaikius 
bent Kanados vieningą .bendruo
mene. Jis atsakė, kad tas nelie
čia PLB, sKanados lietuviai ne
bijo PLBL; valdybos, bet bijo tais rodo? (Laikrodžio rodyklė)

• Nemoką kalbėti, ,• bet pirš-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• * - ' - . • - ■ --- - ' - į- L

• LTTERATCRA, lietuvių literatūros, meno', ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno'šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. RaukČio, dr. Kažio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus - straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos po^eikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

I

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

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

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

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

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

> SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms,

tiš savo tėvų kalbos. Metai;,iš įrašytai plokštelių. Po valandos 
metų trūksta lėšų išlaikyti mo- teko išjungti radiją,- bet manau, 

kad pašnekesiai'.tęsėsi Švietimo 
ir: mokyklų reikalu.

Lieti-.B-nės dignitoriai ir pa
reigūnai, susipraskit be atidė
liojimo; nes kultūrinis,, tautinis 
švietimas eina į prarają. į 

į M ?*.■?
Minėjoįme Dariaus’ir Girėno 

slę-ydžio ’ 47,-ąsiąs metines. Jau
nimo kaip ir nebuvo. Tautos he
rojus minėti kvietėm Dariaus - 
Girėno posto ir kitus veteranus 
legionierius, kurie su kariuome
nės orkestru dalyvavo. Ten bu
vo per 30 vėliavų. Virš 2,000 mi
nia iškilmę gražiai paminėjo. 
Dalyvavo nemaža ir mūsų orga
nizacijų, tik ne jaunimo. Tai iš 
tikrųjų negeras reiškinys. K. P.

kyklas, mokomąjį personalą.
Kreipėsi į plačią visuomenę 

paremti švietimo institucijų už-

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

TeL 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkoji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerfkoa lietuvių pastan
gas daryti jtakoa J kraite politiku. 102 pil. Kaina 11-56. 

Knygos bus iisiųstoa, Jei |U0 čekis arba Money Orderi* 
bus paMustas tokiu adreau:

NAUJIENOS,
1739 So. HaUtei SL, Chfcao, DL WWJ

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS, TOO.

A Sergeants
r* pefci* peo&e
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago,

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
orio 9 vaL ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

Streikuojantieji derasi su nauja 
lenkų valdžia

Lenkijos komunistų partijos pirmasis sekretorius E. 
Gierekas sekmadienį pavarė buvusį premjerą Babiuchą, 
tris politinio biuro įtakingus narius ir visą eilę mįnįs- 
terių. Pirmadienį jis atleido dar didesnį jų skaičių. Tvir
tinama, kad dar didesnis aukštų ministerijų pareigūnų 
norėjo atsistatydinti, bet sekretorius neleidžia jiems pa
sitraukti. t

Gierekas sutiko patenkinti patį svarbiausią darbi
ninkų reikalavimą — , pakelti .algas. Darbininkai būtų 
streiko nepradėję, jeigu Gierekas būtų uždraudęs kelti 
mėsos kainas. Visa tai valstybei labai brangiai' kainuotų ; 
jis' clarbininkams aiškiai pasakė, kad pakels algas, bet 
mėsos kainų nemažins, kaip tai padarė 1970 metais.

Streikuojantieji darbininkai džiaugėsi. Jie pajuto sa
vo galią. Jie matė, kad visa dirbančioji Lenkija solidari
zuoja su jais, bet ne su valdžią turinčia grupe.

Pats Gierekas pareiškė, kad jis nesirengia daryti jo
kių politinių nuolaidų, bet tokia jo politika buvo iki sek- 

-madienio ryto. Kai pajuto, kad ir užsienio'lėnkai pritaria 
darbininkams, o ne jo vadovaujamai korministų partijai, 
jis sutiko padaryti svarbią ir politinę nuolaidą —' leisti 
laisvas, demokratiškai rinktas darbininkų unijas (Lietu
voj vadintas profesines sąjungas). Jis atleido vyriausy
bės vicepremjerus, nesutikusius leisti darbininkams išsi
rinkti savo unijiĮ vadovybes, o šeštadienį jis pats pakeitė 
savo nuomonę ir padarė pačią didžiausią nuolaidą.

Streikuojantieji džiaugėsi šia Giereko padaryta nuo
laida, bet darbo jie nepradėjo, kaip to prašė pats Giere
kas' Lenkijos streikuojančių darbininkų skaičius kasdien 
didėjo. Gierekas pakeitė vyriausybę, bet streikuojančių 
darbininkų skaičius augo, šeštadienį streikavo 150,000 
Lenkijos darbininkų, o sekmadienį jų skaičius jau pasiekė 
iki 200,000. Vietoj mažėti, pirmadienį streikuojančių 
skaičius jau pasiekė iki ketvirtadalio milijono. Streikuo
jantieji miestų ir miestelių darbininkai savo nutarimą 
praneša Dancigo dirbtuvėse sudarytam streiko komitetui. 
Dieną ir naktį komiteto nariai priima streiko praneši
mus, užrašo streikuojančių skaičių ir liepia nepradėti

darbo be centrinio centro komiteto įsakymo.
Valdžios atstovai visokiais būdais bandė laužyti di

dįjį streiką. Jie keitė Lenino dirbtuvėse vedamų pasita
rimų atstovus. Vietoj vicepremjero Pykos, pasiuntė kitą 
vicepremjerą Jagielskį, bet šie du žmonės nepajėgė susi
tari'. Vyriausybei atleidus premjerą Ęabjuchą ir jau mi
nėtus vicepremjerus, derybos pirmyn nesistūmėjo, nes 
nebuvo su kuo tartis. Streiko komitetas pasidžiaugė Gie- 
reko paskelbtomis koncesijomis, bet į darbą streikuojan
tieji nėjo, kol nebus galutinai susitarta; su vyriausybe.

Vakar streiko komitetas pradėjo pasitarimus su nau
jos valdžios atstovais. Niekas nemano, kad klausimas bus 
aptartas pirmą posėdžiavimo dieną, bet vyrauja įsitiki
nimas, kad streikas netrukus bus baigtas.

Kaip Giereką, taip ir streiko komiteto narius slegia 
Sovietų karo jėgų pavojus. Jau praeitą sekmadienį So
vietų karo jėgos pradėjo manevruoti Lenkijos pasienyje. 
Lenkų laivų statybos darbininkų streikas patiems ru
sams sukėlė tiek rūpesčio, kad jie pradėjo trukdyti lenkų 
radijo stočių pranešimus patiems lenkams. Sekmadienį 
jie jau pradėjo trukdyti vokiečių, prancūzų, belgų, olan
dų ir danų radijo stotis. Kremlius bijo, kad streiko banga 
neužkrėstų Rusijos didesnių dirbtuvių darbininkų. Dar
bininkų streikas didesnėse Rusijos dirbtuvėse galėtų būti 
galas visai sovietinei sistemai ir komunistų partijos 
savavaliavimui.

Jeigu Sovietų karo jėgos bandytų veržtis į Lenkiją, 
visi lenkai stotų priešintis Sovietų karo jėgoms. Gierekas 
pasiuntė kelis lenkų kariuomenės gatalionus į Dancigo 
sritį, bet į patį miestą lenkų kariuomenės dalinių jis ne
siuntė. Lenkų kariuomenės vadovybė priminė, kad Dan
cigo srityje esantieji lenkų kariai tiktai manevruoja, bet 
į patį Dancigą nesirengia žygiuoti ir nesirengia kištis į 
streikuojančių laivų statybos darbininkų ir valdžios- ne
susipratimus. Tuo tarpu nežinia, ar lenkų kariai norėjo 
kištis į streikuojantį Dancigą, ar nenorėjo, bet oficialiai 
buvo paskelbta, kad jie į streiką nesikiš. ?

Lenkija ne Afganistanas. Rusai turi didelės įtakos 
Lenkijoje, bet lenkų kariai savo laiku pranešė Gomulkai, 
kad jie priešinsis Sovietų' karo jėgoms, jeigu Gomulkos 
vadovaujama vyriausybė įsakys jiems priešintis Sovietų 
maršalo Rokosovskio karo jėgoms. Varšuvon atskrido 
pats Chruščiovas, bandydamas įtikinti lenkus, kad ne
bandytų priešintis Sovietų karo jėgoms, bet Gomulka pa
reiškė, kad lenkai priešinsis. Pačioje Varšuvoje buvo 
lenkų kariuomenės dalinių, pasiryžusių pasipriešinti ru
sams. Maršalas Rokosovskis, oficialiai būdamas lenkų 
karo jėgų viršininkas, patarė Chruščiovui .važiuoti namo 
pasiimant jį patį, nes bus pradėtas didelis kraujo pra
liejimas.

Vietoj Gomulkos, rusai, pirmai progai pasitaikius, 
primetė lenkams Giereką. Pastarasis visą laiką buvo rusų 
globoje, bet vis dėlto nenorėjo, kad rusų karo jėgos įsi
veržtų į Lenkiją. Dabar taip pat būtų didelis kraujo pra
liejimas, nes ne tik kariai, bet ir streikuojantieji Dancigo 
ir visos Lenkijos darbininkai priešintųsi Sovietų kariams.

Afganistano kariuomenės vadovybė negavo įsakymo 
priešintis Sovietų karo jėgoms. Įsakymo kariuomenei nie
kas nepaskelbė, nes pats krašto preidentas buvo komu
nistuojantis. O kai ilgametį Afganistano prezidentą nu
šovė papirktas kariuomenės štabo viršininkas, vietoj nu
šautojo, jis paskyrė mokytoją Taraki. Pastarąjį nušovė 
buvęs policijos vadas Hafizullah Amin ir. pats pasiskelbė 
krašto prezidentu. Pastarasis pakvietė Sovietų karo jėgas 
tvarkai įvesti, bet šį nušovė rusai. Afganistano kariuome
nės vadovybė liko be prezidento, nebuvo kas jai būtų įsa-

Everesto balnas

VL. BAKŪNAS

prel. Madjauskui 1947 m. mi-

jos klebonu (tikriau — dar pręl. 
Macijauskui tebesergant, jo pa
reigas ėjo). Tada tik eilinis 
kunigas, o dabar jau preletas J. 
Kučingis, savo žemaitišku “už
sispyrimu”, patrijotiniai karinės 
drausmės supratimu (193911940 
m- Lietuvos 6-to pėst. D. L. K. 
Margio pulko kapelionas — tai
gi karininkas) bei atsidavimu 
savo religiniam pašaukimui — 
iš to mažo medinio namelio, 
apie kurį sukosi ir augo visas 
parapijos gyvenimas, išugdė Pa
cifiko Lietuvių Tvirtovę — ku
ri savo lietuviškumu spindu
liuoja visam Pacifiko kranto 
lietuviu gyvenimui. Kaip tik dėl

■ to manau, kad 40-ties metų su- 
{ kakties proga, prel. J. Kučingis 
i suorganizuos ką nors ypatingo, 
! iki čiol čia nebuvus, negirdėjus, 
! nemačius ,— tos sukaktuvinės 
j Lietuvių Dienos proga. Kaip tik 
I dėlto č a dabar, kiek vėlokai, ties 
Į ta. sekančia Lietuvių Diena stab 
j telėjau. Vėlokai — taip, gal pe. 

ranksti irgi taip. Bet ir vienu 
ir kitu atveju jaučiuosi vistiek 
teisus . . i

Pastabos iš tolo
Pirm negu pereisiu prie savo I čiais solistais iš Čikagos: N. Lin

kevičiūte ir B. Prapuoleniu, o 
irgi solistu-humoristu (rašyto-

pastabų apie kelionę Čikagon, 
šeštosios Tautinių Šokių Šven
tės proga ir apie tą šventę — no
riu pastebėti dar pora kitų įvy
kių, čia pas mus namie — Los 
Angeles mieste.. Nors tai-jau ir 
praeityje — tai vistiek apie tai 
bent trumpai, kol kiek ilgėliau 
stabtelsiu Čikagoje,, apie Čika
gą ir po Čikagos. Taigi-

Būtų, turbūt, laiko ir laikraš
čio vietos bereikalingas eikvoji
mas grįžti perdaug toli praeitin 
— į šv. Kazimiero parapijos 
Lietuvių Dieną (birželio mėn. 
22 d.), kaip ir prieš tai, jau 26, 
buvusias — praėjusią su . įpras
tiniu pasissekimu, nes jos ren
gėjas —Pacifiko lietuvių tvir
tovės kūrėjas ir valdovas, tos 
parapijos klebonas prelatas J. 
Kučingis ir šį kartą mūsų (lietu
viškai) publikai suorganizavo 
išskirtiną meno šventę, su sve-

♦ * *

Kitas, tik jau daug mažesnės 
apimties renginys, praėjęs “Nau 
j ienose” visai nepastebėtas, tai 
Los Angeles šaulių J. Dauman
to kuopos piknikas birželio 29 
do. Santa Monikoje, ištaigingoje 
E. ir J. Sinkių sodyboje. Tai bu
vo pirmas piknikas naujo kuo
pos pirmininko,- J. Naujoko, va
dovybėje — ilgamečiui pirmi-

ju) A. Baronu. Svečių pasiseki- ninkui K. Karužai atsistatydi- 
mas buvo puikus, publika' juos Piknikan susirinko nemažai 
priėmė labai šiltai Apie- tai j nors kięk.mažiau negu
“Naujienose” gana išsamiai ap- tokiuose (šaulių) .■ piknikuose 

I rašė J. Klauseikis, dėlto man anksčiau būdavo. Gal tai rei- 
1 čia dabar nederėtų kartoti jo ap- ketų pateisinti šaulių kuopos gy 
rašymo pagrindines mintis, dau- Į venime paskutiniaisiais metais 
giau ar mažiau — pasakyti tą ! vykusį “simmering”, “užkulisy- 
pat Grįžau dėlto į tą Lietuvių į Je ’ trukšdžiusiį normalų kuo- 
Dieną norėdamas dar pastebėti 
štai ką: kitais (1981) metais pa
rapijos Lietuvių Diena, 28-ji iš 
eilės, būtų, ^pavirštiniškaį (iŠ 
šalies) vertinant, kita Lietu
vių Diena. Ne. Bus labai ir la
bai išskirtina ir štai dėlko: ki
tais metais Los Angeles šv. Ka
zimiero parapija švęs 40-ties 
metų sukaktį, su kuria yra la
bai tampriai surišta prelato Ma
cijausko (parapijos steigėjo) ir 
prelato Jono Kučingio, kuris,

I pos veikimą. Pasikeitus vadovy
bei, atrodo, veikla grįžta,“ kad 
ir pamažu, j normalias vėžes,-gi 
neantaikos dulkėms, “nusėdus” 
— visi (šauliai) glausis į 
darnias gretas lietuviškai veik
lai stiprinti, kur jie yra parodę 
didelio ryžto ir turi didelių nuo
pelnų, ypač senosios vadovybės 
ilgame laikotarpyje. Sėkmės ir 
naujai kuopos vadovybei.

(Bus daugiai-)

ŽVALGYBOS AGENTAI 
MUŠĖ IR KANKINO

SEULAS. — Pietų Korėjos 
opozicionierių vadas Kim Das 
Jung pareiškė kariškame teisme, 
kad jis tardant buvo žvalgybas 
agentų mušamas ir kankinamas. 
Tą pat pareiškė ir profesorius 
Lee Mun Yong. Jis buvo moko
mas, kaip sakyti teisme- Kartu

kęs priešintis kraštą okupavusiems rusams.
Giereką lenkams primetė rusai, bet šiandien pats 

Gierekas nenorėtų, kad rusai įsiveržtų. Jeigu Sovietų ka
ro jėgos įsiveržtų į Lenkiją, tai pats Gierekas, geriausiu 
atveju, susilauktų Dubčeko likimo, ar, greičiausiai, jį iš
tiktų H. Amino likimas.

Streikuojantieji lenkai padėtį žino, todėl jie bandys _ __ _ ___
laimėti visas koncesijas ir dabos, kad rusai neužgniaužtų su teisiami 11 opozicionie- 
dabar turimų laisvių. rių. f - \

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Jis prisimena, kad kaip tik išvargęs sūnus 
seklyčioj užmigo, jis nuėjo į klėtį ir pradėjo žiū
rinėti, kas tuose lagaminuose yra. Paskiau prisi
mena jis, kaip susirado savo akinius ir ėmė skai
tyti ten rastus lapelius ir nedidelio formato laik
raštėlius ir kaip jam pradėjo pamažu byrėti iš 
akių ašaros... Jis vis skaitė ir skaitė, o per raukš
lėtą veidą pamažu vis ritosi viena po kitos dide
lės ašaros. Pagaliau jis padeda lapelius į vietą ir 
nueina į seklyčią; ten jis atsisėda prie miegančio 
sūnaus lovos ir ima glostyti pageltusį jo veidą..., 
o ašaros taip ir nesustoja slinkusios per 
skruostus.

Paskiau jis, tėvas, sukdavo kažkokią keistą 
mašinėlę ir kraudavo į krūvą išmargintus lapus, 
o jo sūnus, tas liesas, su išvargusiu veidu Ramū
nei: s, sėdėdavo ištisas naktis prie mažo staliuko, 
apšviesto menkos žibalinės lempos, ir vis skubė- 
.»a»na.' rašydavo ir rašydavo. Kartais atslinkdavo 
ir daugiau tokių pat išvargusių, panašiij į jį, lyg 
vaiduoklių, v: s naktimis. Kol vieną kartą apsupo 
jų sodybą žandarai ir...

Dabar jo Ramūnėlis jau guli kažkokioj pa

miškėj vienui vienas, be kapo, be kryžiaus, be jo
kio ženklo, o turėtų stovėti ant jo kapo didžiu
lis paminklas. ..

Ir dabar viską prisiminus, kaip ir tada prie 
Ramūnėlio lovos, ima riedėti Pranui per saulės4 
iškepintą veidą ašaros...

Pabaigus jam pasakoti, Ringaudas taip pat 
neslėpdamas savo akyse ašarų, atsistoja, prieina 
prie šio naujojo savo bičiulio ir spausdamas jo iš
džiūvusią ranką pareiškia:

— Dievas mato, šios senos pušys tebūnie liu
dininkais. — Mūsų būrys nepaleis ginklo iš rankų 
tol, kol bus atkeršyta šiems žmogžudžiams.

♦ *

Vos tik dienai išaušus, Bičkovas tuojau nu
skubėjo pas Grauzmaną. Visą naktį jis nebuvo, 
sumerkęs akių, bet iš savo kambario išeiti bijojo, 
o telefonas buvo išjungtas, todėl turėjo laukti 
aušros. Nuėjęs jis ilgai turėjo sėdėti laukiamaja
me, kol pagaliau pasirodė užmiegotomis akimis 
jo šefas, nors jis buvo aliarmuojančiai pranešęs 
sargybai, kad reikalas labai skubus ir labai svar
bus. Mat, p. komisaras iki šiol nežinojo kitokių 
skubių reikalų, išskyrus tuos, kurie lietė jo tiesio
ginių viršininkų įsakymus, nes šiaip jis savo apy
gardoje jautėsi neblogiau, kaip Liudvikas XIV-sis 
savo Versalyje.^ Bet kaip tik Bičkovas prasižiojo, 
kad pas jį buvo atsilankęs Ringaudas, tas pats 
Ringaudas, kurio pavardė įrašyta juodomis raP 
dėmis baltame popieriuje gulėjo čia pat, ant jo ra

šomojo stalo, Grauzmanas taip įsiuto, jog Bičko
vas pamažu pradėjo trauktis į duris, bijodamas, 
kad nenudėtų jo čia pat vietoje.

— "Tu, berods, gavai įsakymą, kad šis pavojin- 
kas vaikėzas skubiai reikia sutvarkyti, jeigu jis 
kur pasirodytų, o tu jį paleidai, kai jis pats atėjo 
į tavo namus, už tai vietoj jo, aš tave liepsiu 
Šiandien pakarti! — visa gerkle šaukė viršininkas 
ant savo agento.

Nors Bičkovas iš sykio ir išsigando, bet jis 
jautė, kad Grauzmanas parėkaus, parėkaus ir 
nusiramins, nes žinojo, kad tokių kaip jis daug 
nesimėto.

— Taip, p. komisare, aš dėkoju Ponui Dievui, 
kad šį kartą jų auka tebuvau tik aš, bet jeigu jūs 
nesigriebsite. skubiai griežtų priemonių, tai gali 
būti ir blogiau... — jau atsigavęs, vietoj aiškintis, 
pagrūmoja savo ruožtu Bičkovas.

— Ar tu manai, kad aš pabūgsiu jūsų keleto 
valkatų — kulkų mes netrūkstame, o virvės ga
balą taip pat dar surasime, — su ironija, l>et jau 
nebe taip smarkaudamas atkerta komisaras.

— Mano pareiga jus įspėti, o paskiau galite 
jūs daryti, ką tik norite.

— Na, gerai, užmirškime, kas buvo. Geriau 
pasakyk, kiek jų ten galįb^ūlįjniškę?

— Dabar aš į šį klausimą atsakyt f negaliu, 
duokite man truputį laiko 
rėsite tikslias žinias, nešnen kiek jų ten yra; bet 
ir kur jie sulindę, tik jūs turėsite veikti labai

šį vakarą jūs jau tu-

skubiai, nes kas gali įvykti po keleto dienų, aš 
jau nebęatsakau.

Bičkovas sąmoningai norėjo įbauginti Grauz- 
maną, kad šis greit imtųsi priemonių sulikviduoti 
jų girioje pasirodžiusius partizanus, nes pirmoj 
eilėj jam rūpėjo savas kailis. Tą pasiekti jis jau 
galėjo ir be didelių pastangų, nes nemažiau susi
rūpino savuoju kailiu ir pats Grauzmanas.

Iš sykio abiem atrodė viskąs taip paprasta, 
jog daug negaišdami sutarė tuojau imtis darbo. 
Bičkvas išėjo labai patenkintas; jis skubino atlikti 
pasižadėtą pareigą.

Vos tik išėjus Bičkovui pro duris, Grauzma
nas tuojau griebė telefono ragelį, ir pašaukė įgu
los komendantą. Bet jo dideliam nustebimui, šis 
buvo visai kitokios nuomonės. Iš savosios žvalgy
bos jis jau buvo daug daugiau surinkęs apie par
tizanus žiniųg negu jų turėjo komisaras, todėl bu
vo labai patenkintas, kai gavo progos įgelti Grauz- 
maną, dėl jo žioplumo, nes būdamas kariškis ne
mėgo partiečių. Be to, jis pareiškė, kad su savo 
šimtu vyrų jis nė nemano jieškoti miške parti
zanų, kas būtų lygu savižudybei.

Grauzmanas siuto, bet nieko negalėjo pada
ryti — grynai kariški reikalai priklausė komen
dantui. Bet vistiek reikia ką nors daryti, todėl jis 
'ma skambint# kitoms įguloms prašydamas sku
bios pagalbos.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos, Chicago, El,, Wedr.cschy, Aug, 27, 1980



MisTtarim*- 
QU 374-8004

ĮįCgfel

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. K G. BALUKAS 
akUŽBRUA IR MOT1RŲ LIGOS 

GINEŠOLOGiNt CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
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Jei neat
A. Petrikonis Gėlės

M “Lietuvos Aidai’ 
■M -KAZĮ BRAZDtlONYTS

, J£fU§ PASAULIO IŠGANYTOJAS
27. Pareiškimas, kad pagarbintasis Jėzus yra “paskutinis Ado
mas”, turi gilios reikšmės. Povilas sako, kad “pirmas Adomas” 
buvo “iš žemės žemiškas”. Tokiam žmogui ir jojo žmonai buvo 
įsakyta daugintis ir pripildyti žemę savd ainija. Taip tat Adomas 
pasidarė pradiniu žmonijos tėvu. Bet peržengdamas Dievo įstaty
mu jis užsitraukė ant savęs pasmerkimą už nepaklusnumu bausmę
— mirtį. Dėl to jis galėjo duoti savo ainijai tik netobulą gyvenimą, 
nes iš jo jie paveldėjo netobulybę ir pasakinėse buvo po mirties 
pasmerkimu. Tokiu tat būdu “pirmasis Adomas” įvedė į pasaulį 
mirštančią padermę.

Su “paskutiniu Adomu”' bus visai kitaip. Pasinaudodami šia 
apaštąlo iliustracija mes galime pasakyti, kad kaip “pirmas Ado
mas” įvedė į pasaulį mirštančią padermę, taip “paskutinis Ado
mas” atgaivins “pirmojo Adomo” vaikus ir genbės jiems pasinau
doti amžinuoju gyvenimu. Tokiu būdu jis bus “Amžinasis Tėvas”. 
Pats Jėzus, kalbėdamas apie tūkstantmetinį amžių, kuomet jis, 
kartu su savo bažnyčia, teis žmones, pavadino tą laiką “atgimimu”.
— Mato 19:28.
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DR. PAUL V. DARGIU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WuaMtMtvr Community khnikoc 
Medidnoc traktorius

VALANDOS: 3—0 darbo dienomia ir

Teta 50-00 arba 562-2723

Kasdien nuo'pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Viaoa laidos is W0PA stotim, 
banga 1490 AM. * ~ *

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WT1S swues 1110—AM ban**

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60623 

Telef. 778-5374

TEL. — BE 3-5393

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC IALYBB AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strao< 
VaUnring pigai fUHtirilM.

OPTOMBTRISTAS
' KALBA LIETUVIŠKAI 

2413 W. 71 St. TaL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiniai

“contact lenses”1
VaL asai inaitarim*. Uždaryta

ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
' • INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA ''
i 2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—i popiet, 
' ketvirtai 5—1 vaL vak.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

RADI JO «IMO5 VALANDOS 

Vises prtgrazoes It WQPA,

LietuviŲ kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:U0 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
rak ryto.

Vadė]a Aldona Daukus 

Tele4: Mlmleck +£413

7159 So. MAPLEWOOD AVEfc 
CHICAGO, ILL. 60629

e Nixonas pasakė, kad jis, 
būdamas prezidentu, siuntė Re- 
aganą į 17 valstybių, kaip 
atstovą ir Reaganas visur 
gerai atliko pareigas.

savo 
labai

KĄ ŽMONĖS VALGO?
Žmonės galėtų daug ką dau

giau valgyti, negu valgo dabar. 
Bet ar žmonės pripras prie to
kių valgių, kurių nevalgo dabar? 
Yra vienas bilijonas žmonių pa
saulyje, kurie eina gulti alkani, 
paskelbė plačiai skaitomas žur
nalas “Awake”, šimtai milijo
nų žmonių mažai arba visiškai 
nemato mėsos visą savo gyve
nimą. Jų dieta tiktai iš labai ma
žos kokybės, pvz-, ryžių tris kar
tus per dieną ir kiek daržovių. 
Kai kada gauna žuvies gabaliu
ką. Jie perdaug neturtingi, kad 
galėtų geriau ir sočiau pavalgy
ti.

DR, VYT. TAURAS i 
SYDVTOIAS IK SMUIKUS 

t«ndra praktika, apoc. MOTIRŲ Ilfee.
Ofisas 2652 WIST 59fa StftMT 

Tel. PR S-1M3
OFISO VAL.: pina., aątrad. tre&ad.

alsia 2-4 vaL popiet ir kita Įniks 
■4. - ■ ■* jį • _ - '

pagal gTwifarima

R, ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPKDas-PBOTEZISTAS 
Aparatai - FroteiaL Med. baa- 
dažaL SpadaH paaaiba lofaaat 
iA^ch Support*) ir t L

Brr4 ir Wtadiemaia S—1
23M> Wwt 43rd St„ Cbtaa*. ML 6B6» 

T«]j<: PR*tr»ct 9-5MJ

FLORIDA
OR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

St Petersburg, Fla. 33710 
TęL (813J 321-4200

Tuo tarpu žmonės visame pa
saulyje galėtų padėti alkaniems 
žmonėms?. Bet taip ne visada 
vra. Az joje, karų sukeltame 
chaose žmonės neturi ne tik ko 
valgyti, bet ir badu miršta, ypač 
vaikai, kurių jaunas organizmas 
būtinai reikalingas maisto. Mais
tas yra sotinanti medžiaga, ku
rią kūnas suima savo organiz 
man.

Šiuo atžvilgiu atrodo, kad nė
ra galo, ką mes vadiname mais
tu ar valgiu ir ką žmonės valgo. 
Valgo gyvulių mėsą, augalų pro 
duktus. net vabzdžius ir t. t. 
Augalų pasaulyje yra labai daug, 
bet žmonės nedaug jais pasinau
doja. išskiriant javus ir šakni
nes daržoves bei vaisius. Bet is
torija rodo, -kad žmonės valgė 
daugiau augalų produktų, negu 
valgo dabar.

Viena mokslininkų grupė nu
rodė 30 skirtingų rūšių, mažai 
žinomų tropikų augalų, kurie 
galėtų padėti maitintis žmo
nėms. Bet tuo dar nesinaudoja
ma. Vienas Afrikos mokslinin
kas pastebėjcT tūktančius rūšių 
augąlų, bet tik’ keletas jų naudo 
jam? valgiui. 7

Kai kas sako, kad mažai žino-* t*- jy ' -.y «- -« — -

mas valgis yra perdaug egzotiš
kas. Tačiau, vienas mokslinin
kas pasakė: ’‘Atsiminkite, kad 
viskas yra valgoma kai kur, kie
no nors.” Pav.-, mokslininkas pa
taria valgyti - sliekus, sumaišy
tus su kitu valgiu, tai esą dide
lis proteinų šaltinis. Reikia ste
bėtis tokiu- patarimu! Science 
Digest pranešę,- kad moteriškė, 
kuri vadovauja mamų ekonomi
jos skyriui (Kalifornijos univer
sitete), ji pąti valganti vabzdžius 
reguliariai. Jos mėgiamiausi ter
mitą: žiogai, bitės ar tribolium 
bitelės- ....

Dietos tyrinėtojai susidomėjo 
minėtos moteriškės “meniu”. Ir 
ką jie pagalvojo? Paragavę jos 
‘‘skanėstų”--L.—termitų, bičių 
— woų-ton sriubos, duonos iš 
sumaltų -vabzdžių,’ žiogų bei ki
tokių vabalų,; atsiliepė “entu
ziastiškai”. Vienas toje grupėje 
dalyvavęs-.narys pasakė: “Vabz
džių mišinys n patinka”. Vie
nas Amerikos antropologas Aub 
rey Williams/ paragavo žuvies

“Pizza11, paruoštos is Codfish 
atjiekanų su vabzdžių priemai
ša — keptų žiogų, ląrvų, pete
liškių, sliekų ir bičių sausainių. 
Jis pasakė: “Aš žinau, kad kar
tais skamba biauriai, bet kai pa
galvoji, tai nedidelis skirtumas, 
kai valgai dięles, tarakonus ar ! 
lupinėji šrimpsus”. i

Vieną kartą Chicagoje ma
čiau saldainių su vabzdžiais, ku- 
rię atrodė išmarginti ir gražūs, 
tarytum gintaro gabaliukai. Ta
čiau, kur gauti tokią įvairybę 
vabzdžių, kąd būtų galima val
gius iš jų kūpu gaminti? Gal būt 
reikėtų tokios gyvūnijos ūkį uĮ-1 
vesti?

'Kadangi visur ir visi žmonės 
biojogiškąi yra tie patys, jų kū
nai gali misti tuo pačiu maistu. 
Kodėl tada ne visi valgo tokį 
gąt valgį? Kaip jūs jaustumėtės 
girdėdami, kad kai kur žmonės 
valgo šuns, katės, p.ęlės, gyva
tės, V§F1£s mėsą, sliekus, arklie
ną, beždžionės ar dramblio mė
są. Ar jums “nesupyktų” širdis* 
Nesvarbu, kaip jaustumėtės, at
siminkite, kad valgis, kuris jums 
gardus, kitam gali būti bjauriau
sias.

Priklauso nuo to, kur gimėte 
ir kokį valgį valgėte, prie jo 
pripratote iš mažens. Be to, pri
klauso dar ir-nuo jūsų religinių 
įsitikinimų. Pav., žmogui gimu
siam šiaurės srityje (Ameriko
je) gali būti baisu, matant žmo
nes kitose Afrikos srityse val
gančius sliekus. Lygiai taip pat 
Afrikos gyventojui būtų biauru 
matant europiečius ar amerikie
čius valgančius varles.

Indijos žmonės gali pasipik
tinti matydami europiečius val
gančius karvės mėsą. Musulmo
nams draudžiama valgyti kiau
lieną, žydams taip: pat.

Maisto rezervais gamta turtin
ga. Pagal klimatą ir sąlygas žmo 
nės savo skonį ir papročius per
duoda kitai gentkartei. Kas vie
nam skanu, kitam gali būti ne
priimtina. Pav., ispanai pusry
čiams geria aliejaus, vyno. Mek 
sikiečių Tacos europiečiui nepa
tiks, paragavęs spiaus laukan. 
Italai mėgsta česnaką, lietuviai 
kugelį ir rūgštų pieną.

Valgymo įprotis ir pamėgi
mas priklauso nuo tradicijos bei 
paveldėjimo. Tačiau iš bėdos, 
žmogus gali valgyti bet ką, kas 
yra valgoma. Aukštaičiai iš dil
gėlių lapų virdavo sriubą, šal
tekšnio žievės arbatą duodavo 
vaikams gerti, tariamai nuo “iš
gąsčio’’. .. Bet tokia “arbata” 
sukeldavo baisų vėmimą, šiau
rės mažytės vyšnelės, kurių bu
vo apstu Pietiniame Michigan

(Nukeltą į šeštą puslapį)

TUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
TeL 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZJE AVĖ. 
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

' 2533 W. 71st Street
ž 1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

Van-

TECHNOLOGY

e Ateina ubagas lops ant lo
po, per lopus vanduo nepraei
na? (Žąsis)

• Resp. kongresmanas 
der Jagdt kalbėjo, kad prezi
dentas Carteris turi gerų norų, 
bet tokiais norais yra ir praga
ras grįstas.

it s Easy

4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

TURIME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICĄ AVĘ. Tel: YArds 7-1,33 -1139

id TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštės automobiliams pastatyti

Chicanos

Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių

v
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Computers Dressed In Khaki 
kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining thf 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subsi
diary of United Technologiec 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is buiB 
around the company’s “mili 
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived from 
commercial computers manur 
factored by Digital Equipment 
Corporation. Special compo
nents and packaging makf 
them suitable for military uar 
on land, at seas and in the air

, Now there are computers 
tough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
jhown in the photo is housed 
In a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
complete commercial data 
processing center.

But, unlike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
» • . including desert heat Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
jystem can handle many

PERKRAUSTYMAJ

MOVING 
Leidimai — Mina apdraudė 

ŽEMA KAINA

" MOVING
Apdrauata parfcraustymM

U Walriv
ANTANAS VILIMAS

Tai. 374-1141 artx 37M994

’Oh Boy, Homemade Ice Creams
Just listen to the “oohs" and "aahs” and “oh hurry” when 

the decision is made that the ice cream is ready, and the dasher 
k pulled free of the freezer container! Luscious, and deserving ; 
of a finger dipped in for a quick tasting, homemade ice cream 
eyokes only the happiest of feelings. And when that ice cream 
k flavored and blushed with bananas and plump strawberries, so 
much the better. The wonderfully smooth consistency comes 
from the cream of canned milks — evaporated milk, the aR 
important ingredient that’s always ready for an at-home ico 
cream making party.

Strawberry-Banana Ice Cream
6 egg.c 1 quart strawbemex,
2 cups sugar cleaned and sliced
3 tail cant (5 cups) Pet 3 bananas, mashed

Evaporated Milk (about 1 cup mashed)
1. Beat eggs well. Add ragai and beat until light yellow 

In color.
2. Stir in evaporated milk.
3. Mash together strawberries and bananas. Mix info evap

orated milk mixture.
4. Pour into ice cream freezer container and chum and freeze 

aceording to manufacturer's directions.Makes about 4 quarts.

T"1 . . . ....... ..... .  . ■ . ■ ■■ . ■ ■PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVE. TeL: YAxd* 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1001

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HUI*, HL 974-4413

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

Naujienos, Chicago. 8, lit Wednesday. August 27. 1980
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CICERO APYLINKĖJE

M. Šileikis

We’ll help you make the right move.

Vaišnienė,

prašomi užsisa-

teišėjo Alphons

Naujienos, Chicago, 8, ID. Wednesday, August 27, 1980

REAL ESTATE
Namai, žemė

OUT OF TOWN
Už miesto riby

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

PERSONAL 
Asmeny leJko

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

adresas:
Campbell Avė,

A. T VERAS 
Laikrodžiai Ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
TeL REpublic 7-1941

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Vidutinio amžiaus išsilavinusi 
lietuvė našlė, kultūringa, mo
kanti 5 kalbas, elegantiška ii 
gražios išvaizdos, ieško tokių pat 
savybių lietuvio vyro - draugo 
Galimos vedybos. Prašau rašyti:

Box 343 Nr., % Naujienos- 
1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

F. Zapolia, Agent 
3208/j W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

1981 TRAVEL TRAILER
35 foot PARK MODEL. Air, 
never used, luxurious, guaran
teed. Original cost $11,000. Must 
sell, unusual circumstances — 
$6,600. Call 736-8034

DAŽYMAS IR REMODEL1AVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu.
Iš lauko ir vidaus.: š

.Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenue

Tel. 523-0383 « :

Lygiai penkta valandų sėdome 
j autobusą ir linksmi su daina 
laimingai pasiekėme Čikagą.

Juozas Skeivvs

Namai, Žemi — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALK

— John B. Anderson pareiš
kė, kad jei jis nebus išrinktas 
nepriklausomu į Baltuosius ‘rū
mus, tai negrįš į respublikonų 
partiją, bet visai pasitrauks iš 
politikos. .į,.

M. i I M X 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.

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Advokatai
GINTARAS P. čEPtNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5163 
2649 West 63rd Street 

Chicago, ID- 60629

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. . 
Chicago, I1L 60632. Tel. YA 7-5980

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. > 
Tel. 927-3559

KĄ ŽMONĖS VALGO?
(Atkelta iš penkto puslapio) 

ežero pakraštyje (dabar išplau
tos), turi tamsias uogas. Sako, 
nors jos skanios valgyti, bet ga
li sukelti vidurių vėžį. Yra pa
našių į putino uogas medelių,; 
ir atdodo tokios pat uogos, bet 
jos nuodingos, net paukščiai jų 
nelesa.

Galite kreipti* Ir tiesiai l SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St.
Tol. (Ill) M3-2218

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. Ifth St, Chicago, HL M«2>. — T< WA i-27>7 
r V. V ALANTINA8

SAVININKAS Marquette Parks 
parduoda mūrini namą prie par
ko ir mokyklos. 776-1260

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

Kreiptis:
A L A U R A 1 T I S 

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

Neilgai .trukus atvyko dar du 
automobiliai, pilni svečių ir atse
kę žemaičius, įsijungė į bendrą 
svečių skaičių. •

Pietų laikas. Renkamės prie 
stalų užkandžiauti, šeimininkė,

Mūsų laikais medicina griez- 
j tai kontroliuoja maistą ir jo pro 
1 duktus. Gąsdinančių žinių gir

dime, kad valgis, kurį valgome, 
turi ir kenksmingų sveikatai ele 
mentų. Net sunku pasakyti, kas 
yra sveika valgyti, o kas’ne
sveika. Tiesa, į maistą dedami 
įvairūs chemikalai, kad maistas 

j negestų. Net sako, kad “be che
mikalų gyvybė būtų neįmano- 
ma . GENERAL REMODELING

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

mento laiptai, porčiai. stogai 
zir visa kita. .

FETING5S CONSTRUCTION 
7152 Sc. Kedzie Avenue

Tel. 776-8505

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daut 
padėti teisininko Prano ŠŪLC 
paruošta.
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi; 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go. ILL. 60608. Kaina $3.00.

Notary Public
Insurance, Income Tax

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasiruošęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staskūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444

— Margarita Samatienė, LM 
Klubų Federacijos pirmininkė, 
pakviesta VLIKo raštinės vedė
ja ir Eltos bendradarbe. Ji išsi
kėlė iš New Yorko į Washing- 
toną. Reikalui esant, ją pava
duoja LMKF vicepirmininkė 
Marija Noreikienė.

— New Yorko lietuviai minės 
Tautos šventę-rugsėjo 7 d. Ap
reiškimo parapijos, salėje. Meni
nėje programoje dalyvaus akt.

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

tam buvo mielai pritarta 
sižadėta atvykti. •

(R) LB East Chicago apylin
kė rugpiūčio mėn. 31 d. ponų 
čiurinskų sodyboje rengia ge- 
gužinę-p kniką. Iš Cicero vyks 
autobusas ir visi registruojasi 
pas pirmininką St. Pranckevi- 
čių. SANDAROS laikraštyje Nr. 
14 yra įdėtas ir žemėlapis kaip 
nuvykti j ponų Čiurinskų sody-

(R) LB Cicero apylinkės val
dyba yra turėjusi du posėdžius. 
Pirmasis įvyko gegužės men. 29 
d., o antras.s — rugpiūčio 17 d. 
Abiejuose posėdžiuose buvo pa
liesti ir Tautos Šventės minėji
mo reikalai, šis minėjimas įvyks 
rugsėjo mėn. 14 d. Šv. Antano 
parapijos salėje. Gegužės 29 
dienos posėdyje buvo tik numa
tytas ir pasiūlytas prelegentas, 
bet dabar jau tikrai žinome, kad 
pagrindinę kalbą pasakys p. 
Rutkauskas iš Rockford- Pro
gramoje sutiko dalyvauti valdy
bos narė ponia I. Petrauskienė 
;ir p-le K. Griniūtė. Sofijos Pa
lionienės vadovaujamas šokių 
Ratelis irgi sutiko programoje 
dalyvauti. Po minėjimo visus 
prašome pasilikti kavutei ir už- 

> kandžiams.
• Šiame posėdyje dalyvavo Mar
quette Parko (R) LB apylinkės 
?p-kas p. Ignas Petrauskas ir 
mūsų apylinkės revizijos komi
sijos pirm. p. B. Motužienė. 
Mūsų miela kasininkė Danute 
Liepienė šiuo metu buvo ligoni
nėje sveikatos patikrinimui, tai 
posėdyje nedalyvavo; posėdyje 
dalyvavo šeši valdybos nariai. 
- Svečias p. I. Petrauskas pak
vietė Cicero apylinkės narius 
dalyvauti jų rengiamame Tau
tos ' Šventės minėjime, kuris 
|vyks rugsėjo mėn. 7 d. Žinoma,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARU A NOREIHENf -

ZM8 W*.t 89th St, Chicago, HL 60621 • TtL WA 6-t7fi7
Dideli* paririnkima* geroa rtffee įvairių prekig.

MAISTAS Ii EUROPOS BANDtLIŲ

— Connecticut valstiją JAV 
Kongrese atstovauja Christo
pher J. DodcUJis',' kaip ir mi
ręs jo tėvas sen- Dodd, yra lie
tuvių draugas. Lietuvių komite
tas nori jį išrinkti į JAV Sena
tą. Komitetą sudaro dr. M. 
Pakštys, dr.
Vaitkutė, R. Stankaitytė, F. Ra
jeckas ir G. žemaitaitis.

— Registracija. Čikagos aukšt. 
lit. mokyklon Įvyks rugsėjo 6 d- 
9-11 vai. ryto’ Jaunimo centre. 
Taip pat kviečiami tėvai įmo
kėti bent pusę mokesčio už 
mokslą ir nupirkti mokymosi

Graži, lengvai skaitoma ir 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

• Žemaičių Kultūros klubo val
dyba, patyrusi iš pirmojo išva
žiavimo dalyvių, norinčių dar 
kartą apsilankyti p. Anelės Ko- 
jak kurortinėje vietoje, pabuvoti 
gryname ore, ąžuolų paunksnyje 
ir šiltame ežero vandenyje pasi
maudyti, nutarė ruošti antrąją 
tokia išvyka.

,■ Valdyba be didelių pastangų 
rugpiūčio 20 d. pripildė didįjį 
mokyklinį autobusą ir visi vv- 
ko’me į Lake Villa pasidžiaugti 
gamtos grožybėmis ir laikinai 
pamiršti kasdieninius rūpesčius, 

žemaičiai, aukštaičiai ir dzū
kai, pripildę autobusą, surado 
ir bendrą kalbą, dalindamiesi 
gyveninio įspūdžiais. Važiuodami

stebėjome lygiuosius greitke
lius, gražią gamtą, didingus pa
status ir kartu džiaugėmės šio 
didingo ir turtingo krašto pilie
čių teisėmis ir laisve.

Kelionės laikas (li/> vai.) pra
bėgo tartum keliolika minučių. 
Jau mes ir vietoj. Maloni ir ap
sukri savininkė pasitinka mus 
su išskėstomis rankomis, su nuo'r 
širdumu, sveikina visus atvyku
sius ir prašo būti josios svečiais. 
Ji sako: “Karšti pietūs bus už 
geros valandos, tai tuo tarpų 
bus jums proga paiškylauti”.

Išsivaikštinėjanie: vieni į sve
tainę atsigaivinti, kiti po me
džiais prie stalų, o kai kurie net 
jau ir vandenyje plūduriuoja.

su savų pagalbininkėmis apkro
vė padengtus stalus gausiu ir 
įvairiu, skoningai -jos pagamin
tu maistu. Ten buvo dešros su 
kopūstais, bulvės, kepti viščiu
kai, kotletai su padažu, kugelis, 
šviežios ir trapios salotos, kava 
ir pyragaičiai....

■ Valgome skaniai ir galvojame 
sau: kad taip būtų kasdien, tai 
ir lašinių nepaneštume. Vienu 
žodžiu — valgyk ir norėk.

Gerokai pietus užkandus, klu
bo ir šios išvykos vadovas J. 
Skeivys tarė sveikinimo žodį 
savo' nariams ir svečiams, ta pa
čia proga dėkojo poniai savinin
kei už teikiamą privilegiją ir 
globą pabuvoti gamtos aplinkoj 
šiame svetingame kampelyje. 
P. Anelė Kojak savo ruožtu iš
reiškė pasitenkinimą žemaičių 
pasisvečiavimu ir kvietė dar 
karią apsilankyti jos reziden- 
sijoje. Toliau pirmininkas pa
kvietė klubo sekretorę R. Didž- 
galvienę, Suvalkiečių draugijos 
pirm. Vasiliavą;. organizacijų 
veikėją B. Žemgulienę tarti po 
žodį kitą ir pareikšti savo miiltis.

Visi gausu pldjimu pritarė 
šiai išvykai ir pageidavo, kad ir 
ateityje būtų organizuojami to
kie ar panašūs išvažiavimai.

;Dalyvių tarpe buvo nųgrista, 
kad jau ruošiasi išvykoms’Dzū
kų draugija, Pensininkų sąjuri-' 
ga, Suvalkiečių draugija ir kitos, 
nes ši vietovė įdomi ir patrauk
li, teikianti kiekvienam didelį 
malonumą ir pasitenkinimą.

Laikas prabėgo kaip pavasa
rio grožybės ir pradėjome ruoš
tis į namučius.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą- ---- - ------------- ---- ......................

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais .... ................ -.........

Minkštais viršeliais^ tik...........................

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik.......

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. ...

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600 '
Independently owned and operated

Paulius Jurkus ir Long Island j 
jaunieji menininkai. Tą pat die-j 
ną Tautos švedtę minės Bostono 
lietuviai Piliečių* klubo salėje.

— Petras Okos išrinktas Bal- 
timorės lietuvių’ tautinių šokių 
grupės Aras pirmininku, Kris
tina-. Česonienė — sekr., Ieva 
Skudžinskienė — iždininke.

Sužinojome, kad naujai įsikū
rusi Lituanistinė mokykla veiks 
ir toliau. Jos išlaikymu rūpinsis 
apylinkės valdyba. Iki šiol jau 
šiai mokyklai aukų yra davę: 
(R) LB Apygardos valdyba, (R) 
LB Brighton Parko valdyba, 
(R) LB Marquette Parko valdy
ba, . ponai ^Kačinskai, Juškevi- 
čiai, Repšiai, ponia Dūdienė, po
nia Elena Runimas (a. a. K Ru- 
nimo atminimui įnašas), St. Ber 
natavičius ir Vingeliai. Cicero 
apylinkės valdyba ir šios Litua
nistinės mokyklos mokytojos šir 
dingą dėkoja visiems aukoto
jams. į

Už poros mėnesių spalių mėi). 
25 d., įvyks ir mūsų šaunusis 
Rudens Balius. Jau valdyba rū
pinasi visais jo reikalais. Vė
liaus duosime smulkesnių žinių tartum avilio darbščioji bitelė, 
apie šį renginį.

Ap. Skopas

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seiliaus^, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- 

ZaniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

a SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams 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 pradžiaL

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

SLA_ kuopu vyra visose Lietuviu kolonijose. Kreipkitės
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su / 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. . c -
» MŪRINIS BUNGALOW Brighton U 
Parke, 15 metu. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

Laiškas Redakcijai
■

Gerb. Pone Redaktoriau,
Leiskite pareikšti tiems, ku

riems tai rūpi, kad apie Povile 
Kęsiūno paskutines dienas ik: 
šiol dar nieko neparašiau.

Bet, pagerbdamas žmogų, kur’ 
pažinojau virš 60 metų, ir būda
mas dėkingas jo giminėms, pas 
kutinio karo metu išgelbėju 
siems mane nuo tikros pražūties 
gali būti, kad, pabaigęs rinkti ii 
tvarkyti duomenis, dar parašy
siu apie jo ilgą ir Įvairų gyve
nimą.

Su pagarba,
Kazys Toiiūnas 

1980 m. rugpiūčio 4 d.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

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

5 ... Telef. 312 238-9787
• Nemotaunai pttamavimM užsakent lėktuvų, traukiniu, laivų kelio 

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus k.’aštus, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
nacijas visais kelionių reikalais,

•, Taupyki te skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiku rezervuoti vietas 
i anksto — prieš 45 - 60 dienų.

priemones. Mokyklos direkto
rius yra Juozas Masilionis.

— Kun. Antanas Sabaliauskas 
is garsios jurbarkiečių Saba-' 
liauskų giminės, saleziečiams j 
uždarius savo institucijas Cedar i 
Lake, Ind., išvyko į Bostoną. Jo! 
dabartinis adresas toks: Don 
Bosco Technical School, 300 
Tremont St., Boston, MA 02116.

— Union Pier, Mich., Lietuvių 
Draugijos valdyba šaukia meti
nį susirinkimą š. m. rugsėjo; 
mėn. 6 d. 5 vai. popiet (Michi-j 
gan laiku) Čekų salėje, Commu-j 
nity Rd. Po susirinkimo-bus tra-1 
dicinė vakarienė. Kaina asme-i 
niui 5 dol. Norintieji vakarienė-! 
je dalyvauti užsirašo pas valdy-> 
bos narius iki rugsėjo mėn.: 
3 dienos. A. Kl.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

HOMEOWNERS POLICY

St3te Farm F re ano Casualty Company




