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SUVAŽIAVUSIEJI SVEIKINA AME 
“JUKOS LIETUVIŲ TARYBA

t < i c (Tęsinys) .

’ Mūšų nesutarimai, barniai vei
kia 'griaunančiai.; Okupantas iš
pučia "nesutarimus, tuo' slopipa- 

x ma pavėngtųjų-lietuvių viltis.
Dėkojo ūž išeivijos lietuvių jam 
reiškiamą globą.- '-

Buvęs • Alto -pirm, inž.’ A. Ru
dis’ išryškino, kad tautų santy
kiuose lemia interesai. Turime 
pasistengti plačiau įtikinti, kad 
Lietuvos’ ’laisvinimas yra" nau
dingas JAV interesams; " Mūsų j 
pastangose "siekiant "laisvės dau
giausia reikia'remtis' teisiniu pa
grindu — grąžinti paglemžtą 
suverenumą.’ Visiems svarbu tu- 
tėt supratimą, kaip didelė vienin
gos" veiklos reikšmė “ALTo sta
tutas sudarė sąlygas, kad čia ga-' 
li sutilpt? -visi politinėmis prie
monėmis siekią laisvės Lietuvai.

Inž .E.~ Bartkus pabrėžė, ‘kad 
kai okupantas upžplūdo Lietuvą,

. [’ JAV pareiškimai apie Lietuvą, 
ir kad JAV nepripažįsta Lietu
vos įjungimo į'Sov- Sąjungą.

E. Vengianskas šaulių S-ges 
vardu linkėjo, kad suvažiavimas 
būtų darbingas ir našus. Liet, 
šaulių S-ga rėmė ir rems visus 
laisvinimo veiksnius.

T. Kuzienė Liet, prekybos 
rūmų vardu pažymėjo, kad jų 
institucija remia ALTą, kiekvie
na Vasario 16 proga pakviečia 

; ALTo atstovą ir įteikia auką. 
Sveikino Sandaros ir Liet. Mot. 
klubo vardu. Įteikė 2 čekiu.

Kun. A Trakis Liet, evang. 
tarybos ir Mažosios Lietuvos re
zistencinio sąjūdžio vardu svei
kindamas priminė, kad mūsų 
tautinė iir religinė atsakomybė 
verčia kovoti dėl išlaisvinimo.

St. Žadeikis Lietuvos ūkinin
kų partijos vardu sveikindamas 
skatino stiprinti kovą, prieš ru
sinimą, ypač panaudojant radijo 
trąn^lįacijas^JJętųyą.

Dr«X Valaitis sveikino lietu
vių gydytojų vardu,, linkėdamas.■Tuo-ginklu mes 40-m. kovojame _ _ __ _ _

Satelitai-griąuja ruso pamatus. j daugiau lietuvių , gydytojų 
ALTui- reikia • budėti, - kad kai 
atęį?; reikalas; <įar - akty viau ĄL- 
Tas galėtų veikt?. ■

• -K. Povilaitis (—/.sveikino var
du Darbuiederaeijės-centro val
dybos,-kurirėmė ir-rems ALTo

jungtus? į Lietuvos laisvinimo 
darbą. . /

^■^INIMAI PtAgTU

'%M; Šimkus Tautinės Sąjun-4 
gos vardu sveikindamas. dėkojo ■ 
AL3^į"?.užs atliktūs-ldar^ūs,; ku- 
riu^iĮĘaųtip.ė Šąj ungąX visada. 
reri^Aj-y.- • ’ * : '■> ■ -
7'V>jpkūtžaitis tsveikirip-lietuviu 

yėterarių ^Ramovės vardu. • 
Meš^su-jumis! - . - • - - .

^.Ą(b?įMĮsiūnas toĮjjejo -Vilniaus 
'lietuviu S-gos .vardu, pabrėžda- 
roas_ ’sibs^ sąjungos įsijųrigimą j 
ALTo įdarbus.^ Prašė įremti 
Vilniaus .kraštriUietuyiuJreiifalv  s. 

■' Ą. Ataraitis< Marijampoliečių 
klubo ' vdrdu-' linkėjo ■ -ALTui iš- • 
tvermės laisvinimo darbe.
\V. žemaitis miškininku vardu 

skatino sutelkti daugiau kitų 
tautu rėmėjų mūsų laisvinimo, 
pastangose.

Dr. V; Dargis (R) Lietuvių 
bendruomenės vardu. įvertinda
mas ALTo veiklą, pareiškė apie 
vienybės' reikalą bendruomeni
nėj veikioj. •

L. Stukienė Lietuvos vvčių 
vardu linkėjo kad suvažiavimas 
būtu darbingas. Vvčiai ryžtingai 
dirbs su'ALTu. Skatino įtraukti 
į’ lietuvišką darbą ir čia, augusį 
jaunimai

vertindamas’;^KTo pastangas 
Lietųypš' reikalūbsė.,. Dėkoje 'už 

' rūpinimąsi“ pa’siuntThybės namo' 
<ren$nO^. ■ M' /■ ■ ' ■ • 
L’ Vljko pįraa. 'd.L K.; Bobelis svei
kinimo. rašte džiaugėsi’ bendra
darbiavimu; sų VLIKu...

; . Vysk.. Vį-. Brįzgys pažymė'o, 
„jog su pasigėrėjimų seka ALTo 
veiklą ir „pastangas apjungti or
ganizacijas laisvinimo darbams.

Geri kons, A,Simutis linkėjo 
.nepavargti kovoje dėl Liet, lais
vės.

Gen. kons- V. Čekanauskas 
pažvmėjo, kad ALTo darbai jau 
rodo darbingą vietą Lietuvos is
torijoje.

Gen. kons. J. Žmuidzinas lin
kėjo sėkmės.

JAV LB pirm. V. Kutkus lin
kėto. kad suvažiavimas būtų sėk
mingas.

S. Kunrys sveikino Liet. Kat. 
Fe. vardu.

Liet. Krikšč. demokratu var- 
sv°’k:no nirm. VI šoliūnas.

(Nukelta i penkta puslapi
du

LENKU UNIJOS REN
GIASI STREIKUOTI

VARŠUVA.— Lenkijcfs prem-
_ jeras Jaruzelskis paruošė karius

M. Gudelis džiaugėsi, kad šis' neleisti streikuojantiems ardyti 
suvažiavimas vienas iš didesnių
jų. Išehįjos lietuviai gausiau 
jungiasi prie ALTo. Džiugu, kad 
dr. Ėringis pareiškė, jog Lietu
voje žinomas ALTo darbas tr

Spalio 28: Simonas ir "Judas, 
Vikis, Gaudvydas, Drebulė, Tai> 

’ tile. I
Sąul£ tekp 6:17, leidžiasi 4:51.

krašto ūkio, bet darbininkai ren
giasi trečiadienį bent vieną va
landa nedirbti. Solidarumo uni
jos nariai labai pasipiktinę 
premjeru Jaruzelskiu, kad jis 
nepasitikėjo darbininkais ir įsa
kė kariams eiti prieš streikuo- ( 
jančius darbininkus. Darbinin
kai nori Jaruzelskiui parodyti, 
kad niekas, net visa kariuome
nė, negalės įbauginti vieningų 
darbininkų.

Solidarumo unijos vadovybė, 
įskaitant ir Lešek Vklensą, ragi
no darbininkus laikytis santūru
mo ir išvengti išsišokimų, • nuo 
.kųrių daugiausia gali nukentėti 

darbiuinkai.

Chicago, DI. — Trečiadienis, Wednesday, October 28, 1981

Al KREME

Didysis JAV lėktuvnešis pataisomas,Ištepamas ir išvelkamas j platesnius vandenis.

Prancūzai pradėjo siųsti lengvus ginklus 
Čadui, kad išstumtų Libijos karius 
PREZIDENTAS MITTERRAND PADĖS IŠSTUMTI 

LIBIJOS ĮSIBROVĖLIUS Iš ČADO

. Libijds diktatorius Chadafi iPARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas -Francois. Mitterrand 
pareiškė, kad jo vyriausybė1 da
rys įtakos į Libijos valdovą Cha- 
dafi, ragindamas jį atšaukti sa
vo ginkluotas pajėgas iš buvu
sios Prancūzijos kolonijos. Jis 
privąję,., žinoti, kad prancūzai 
pasitraukė- iš Čado ne todėl, kad 
Libifę's tankai ten įsiveržtų'fr 
•visa krašta’ užimtu. Prancūzai 
tvarkingai pasitraukė iš Čado, 
kad jo gyventojai patys galėtų 
išsirinkti savo vyriausybę ir ne
priklausomai tvarkytų' savo rei
kalus. Kad būtų lengviau įtikinti 
Libijos diktatorių. apie reikalą 
atšaukti savo ginkluotas pajė
gas, Prancūzija jau pradėjo siųs
ti lengvus ginklus į Čadą.

Libija pralaimėtų tarp
tautiniame teisme

LIBANE TEBESPRO
GINĖTA BOMBOS

BEIRUTAS, Libanas. — Pir
madienio vakare Libane sprogo 
’alinga bomba . senkatalikiųap-

I gyventame priemiestj-je. .Galin- 
. _ ir I ga 'bomba buvo įrengta auto'-

jo vadpvąuggia vyriausybė pra- moįŪvję^Jįš buvo nuvežtas į 
laimėtų b^<' tarptautiniame krikščionišką kvartalą ir;'įalft>’' 
teisme. Libijos tankai neturėjo *as> Sprogimas buvo toks dide- 
jokios teisės įsibrauti į ('adą. išdaužė daugelį langų.

Prancūzijos prezidentas Mit- Vienas žmogus buvo vietoje 
terrand - pradžioje bandys įti- užmuštas, o 20 sunkiai sužeista, 
kinti Chadafi, kad jis pats at-, Visiems. aišku, jc'g tai buvof pą^ 
šauktų savo tankus iš Čado. Jis lestinieč:ų .darbas, bet policijai- 
pareikalaus, (kad Libija sumo-: ^us sunku išaiškinti, nesį maši- 
kėtų visus nuostoljiis, kurines •na buvo pavo^a^-.^ - : 
Libijos ginkluotos pajėgos pa- ■ 
darė Čado gyventojams. Jeigu , 
pokalbiai' nepaveiktų Chadafi, i 
tai tada bandytų kreiptis į tarp- - 
tautinį teismą. Galimas daiktas, 
kad ir tų priemonių nereikės,'. tikinimo'

REIKALAUJA NUTRAUKTI GINKLŲ 
SIUNTIMĄ I KUBĄ - “ ..

JAV NORI RASTI BENDRĄ KALBĄ SU MASKVA, 
BET RUSAI VERČIA AMERIKĄ GINKLUOTIS

MASKVA, Rusija. — Ameri
ka siekia atominių ginklų ko'n- 
trolės ir siekia mažinti ginkluo
tas pajėgas, bet nuolatinis Sovie
tų karo jėgų didinimas verčia ir 
JAV sustiprinti savo karišką 
pajėgumą, — pirmadienį pareiš
kė Kremliui naujai paskirtas 
JAV ambasdorius Arthur A. 
Hartman.

Amerikos ambasadorius atvy
ko į Maskvą spalio' 16 dieną, b:t 
savo kredencialus tiktai pirma
dienį pristatė Sovietų valdžiai. 

.Kremliuje ambasadorių priėmė 
Sovietų Sąjungos vicepreziden
tas Vasiliji Kuznecov.

• Pirmiausia naujai paskirtas 
ambasadorius prisistatė Sovietų 
Sąjungos viceprezidentui, neš 
pats Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas buvęs užimtas ki
tais darbais. Ponas Hartmanas 
buvo JAV ambasadorius Pran
cūzijoj.- Prezidentas Reagana~' 
jį. atšaukė iš Paryžiaus, davė 
progos jam atsikvėpti,- arčiau 
susipažinti su JAV ir .Sovietų 
Sąjungos santykiais, papasako
jo dabartinę tarptautinę -padėtį | 
ir-pasiuntė į Maskvą. • >

Naujės-ambasadorius--priminė ; 
Kūnęębvuį, kad JAV, nežiūrint 
skirtingu politiniu formų, sten- 

• • -i • • ' ^člLgesi ’-taiikiai sugyventi su S. Są 
iiŽ^žė, -2)et ^Sovietų karo-- jėgų 
įšT^eržimąs į Afganistaną;’ Kam ■ 
Ijodrją’ir 'Vidurio Ameriką, pri 
vertė 'daugelį- klausimų iš naujf 
pažiūrėti,- nes Sovietų valdžia 
nerodo'škelbiamos taikos politi
kos.--Amerikos -valdžia norėtu

M. AGCA ATSISAKĖ 
VALGYTI

ROMA, Italija. — Pasikėsin- 
tojas prieš popiežiaus Jono Pau
liaus II gyvybę Romoje laiko
mas vienutėje.. Jis labai norėtų 
su kuo nors pabendrauti, bet 
teisėjas įsakė bent vienerius 
metus Agcą visiškai atskirti nuo 
žmonių. Jis gali kalbėti tiktai su te. <7

vienutės sargais.

Dabar italu žinių agentūros 
praneša, kad Mehmet Ali Ages 
pradėjo badauti. Tai esąs pas
kutinis jo ginklas.

Agca jau anksčiau buvo pa
skelbęs bado streiką. - Jis tada v-
norėjo, kad jis būtų perduotas 
Vatikano teismui,, nes nusikal
timą padaręs Vatikano terito
rijoj. Bet tada teismas nekreipė 
dėmesio į jo bado streiką ir po 
pOros dienų jis pradejt? valgyti.

CHOMEINI PASIGENDA 
-PATYRUSIŲ TEISĖJŲ

TEHERANAS, Iranas. — Pir- 
‘ I madienį Irano tikybininkų va- 

_. das, mula Chomeini, rado rei
kalo per radiją pasiskųsti visam 
kraštui, kad naujoji islamiečių 
santva’rka neturi pakankamai 
patyrusių Llsės žinovų.

Chc'nieini pasakė savo nuste- 
biibą, ksd -krašto teisingumo 
jsistjmoje buvę labai keistų atsi
tikimų Chomeini patarė mu- 

i Joms nebėgti iš užimamų vietų. 
I Jis patarė teisėjams pasilikti sa-

RUOŠIA JĖGĄ PERSIJOS 
ĮLANKAI GINTI •

WASHINGTON, D.C. — .Ka
riuomenės yadovyd&g* prieina^ įsi.- 
......... ..J,, kad J-AV^įpri valosųda; 

kai Čado gyventojai privers ryij galingą-karo- jėgų/rieųfetą, 
Libijos karius ištempti savo k*uris; gąfctų ginti B^jdš įlam 
tankus iš Čado. įsiveržimas į ką ir viso pasaulio laivai-galėtų 
Čadą gali labai brangiai Libijai laisvai tsn plaukioti. ’ - 

j Vadai apskaičiavb, kad tas 
karo jėgų vienetas turi būti toks 

’ galingas, kad jis galėtų apginti 
, Persijos įlanką net ir nuo rusų.
Vyrauja įsitikinimas, kad Sovie
tų kariuomenės vadovybė, oku
pavusi Afganistaną, žengė pir- 

; mė žingsnį Persijos įlankai kori-

kainuoti.

- RUSAI TURI IŠVEŽTI ATOMO GINK
LUS IŠ EUROPOS, - SAKO RUMUNAI

RUMUNUOS PREZIDENTAS CEAUSESCU REIKALAUJA, 
KAD EUROPOJE NEBŪTŲ ATOMINIŲ GINKLŲ

BONA, Vak. Vokietija. — So- riuomenės vadai yra įsitikinę, 
vietų Sąjunga privalo' išvežti iš kad bė atominių ginklų Vakarų 
Rytų Europos visus atominius. Europa rusų nesustabdys. Vo- 
ginklus, — pareiškė Rumunijos kietija yra pasiruošusi gintis 
prezidentas ir komunistų parti
jos sekretorius Nicolae Ceau
sescu. Jis reikalauja, kad gink
lus iš Europos išvežtų ne tik Ru
sija, bet ir Amerika.

Vokietijoj radijo stotys pakar
tojo šį drąsų Ceausescu pareiš
kimą ir gana plačiai jį komen
tavo. Europoje jis sukėlė sensa
ciją, nes rumunai buvo pirmieji 
reikalauti, kad rusai išvežtų sa
vo atominius ginklus iš Rytų 
Europos. Iš Vakarų pusės, sek
madienį to’ pareikalavo belgai, 
o dabar, iš komunistinio bloko
— rumunai.

žino rusų atominių 
bombų lizdus

Prieš porą mėnesių Sovietų 
spauda, pąsigyrė, kad josids ato
minės raketos gali pasiekti vi
sus svarbiesnius Europos susi
siekimo centrus ir sostines. Vė
liau rusai pasakė, kad visos jų 
atomines raketos yra Sovietų te
ritorijoje, rytinėje Europoje;

I, šiaurės Atlanto Sąjungos ka-

ir toliau taikiai sugyventi su So- i Y'-etoj ir eiU PareiSas P3Sal 
; . r- < o - , , ,; " .. e * Koraną.vielų S-ga,- bst kai pati Sov. Są
junga ginkluojasi moderųiškiau- 
siais. ginklais ir veržiasi į Euro
pos ir-Azijos sritis, tai Amerikos j 
vvriausybei sukėlė rūpesčių • 
JAV ir šiandien norėtų suma- i 
žinti įtampą tarp Rytų ir Vak?

1 rų, bet- Sovietų valdžia nerodo
traliuoti. Įsigalėsimas Irane bū- noro santykius pagerinti, o gink-

•_ luoiasi ir kelia pavojų taikai. ] 
Perskaičius prezidento Reaga

no laišką., rašytą Brežnevui, da” • 
50 minuč:ų kalbėjo du vienu i
abiejų valstybių santykių reika- ■ baigti tą ginklų siuntimą.

Naujai paskirtus ambasade- 
ias. piprastai, mandag'ai pasa

ko kelis žodžius bendromis fra
zėmis, tuo tarpu Hartmanas iš- 

j dėstė kelis pagrind nius dalykus

tų antras žingsnis. Rusams ne
būtų sunku prasimušti Persijcs | 
įlankon. bet ar jie drįs tai da- i 
ryti ?nuo rusų, bet jai turės padėti 

Amerika atominiais j ’ ’' ’ 
Rusai išleidžia milžiniškas su
mas demonstracijo'ms suruošti, ginkluotą vienetą, 
bet pačioje Rusijoje niekas ne-.
protestavo prieš rusų atomines į Persijos įlanką, 
bombas. Dabar tą balsą pakėlė j 
rumunai.

— New Yorko rabinas Meir 
Kahane patarė egiptiečiams ap-

. j i sisaligoti, nes gali būti daugia i 
bombų sproginėjimų^ Jis tvir
tina, kad bombas padeda arabab

— Egipto kariuomenės vado
vybė yra pasiryžusi išvalyti ka
rių eiles nuo šijitų pavojaus, j.i 
jis bandytų kelti galvas.

ginklais, j Amerikos kariuomenės vadai Ja:s. Tas minčių pasikeitimas | 
m: no. kad jis gali sudaryti tokį bus praneštas.

alės Į Vėliau naujai paskirtas am
. sustabdyti rusuSf nuo įsiveržimo basadorius priminė Kuznecoviv Į

dar v:enū svarbų dalvką. JAV
nenori, kad Sovietų S-ga vežtų ‘ ir pareikalavo, kad gink’ų siun- 

. J timąs į Kubą būtų sustabdytas, 
dabar daro. Hartman reikalavo nes iš Kubos jie eina toliau.

Antradienį aukso uncija tiek daug gink’ų į Kubą, kaip j;!

— Egipte atkista iš kariuome
nės dar keli šijitai, bet vyriau
sybė atleistiesiems karininkams 
suranda darbą. Ne visi šijitai 
yra teroristai.

— Kongresas ruošia įstatymą, 
kuris draus žmonėms sėdėti i 
sunkvežimio užpakalyje. Gyvy
bės netenka daug žmo'nių.

— Valstybės gynėjas Richard 
M. Daley trauks teisman mokes
čiu patarėjų bendrovę, patarusią 
uždėti didesnius mokesčius, ne
gu reikia. Daugiausia nukentės 
Lynch bendrovė. Traukia teis
man $1.4 mil. sumai.

kainavo ?423.

Amerikos lėktuvai paruošti išvažiuoti į laką ir kilti į padanges..
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Lietuvos
am- 
ne-

jokio reikalo su garsinimų bead- 
Povių žmonėmis, nes jie yra tik 
Jų laiko gaišintojai. Kongresma- 
hai visai nenori su jais kodpe- 
'Puoti.

. Vyčių atstovės veiklos prane
šimas ir pasisakymas Lietuvos 
laisvės reikalu visus tiesiog su
žavėjo. Ji pasakė, jog vyčiai sa
vo suvažiavime apsvarstę A.^Ma
žeikos samdytos kompanijos 
reikalą, pilnai pasisakė prieš šio 
komiteto veiklą, skirtą samdyti 
kitataučių kompaniją Lietuvos 
laisvinimo akcijai vesti. Tai įro
dė, kad vyčiai yra tautiškai gyvi 
ir politiškai puikiai orientuoja
si .-politinių šokiruotojų kombi-

•® Dainininkų Būrelis repe 
iuoja kas savaitę, rengia rcligi

Sibiro tremtinė Stefanija Rū- 
kienė, kalbėdama tema "Oku
puotos Lietuvos mokytojas” 
įvykusiame mokytojo pagerbi
me, š. m. spalio men. 18 d., Liet. 
Tautiniuose namuose, plačiai pa
pasakojo ir faktais paliudijo, 
kaip Lietuvos okupantas rusina 
tautą. Jis ją rusina planingai, 
sistemingai, nevengdamas griež

Praktiškas pasiūlymas kaip 
vienodai Apipavidalinti nuotrau
kas parodai: paimti kartono 
lakštą’ (ar ‘lapą) 86x25 colių iš- 
mieros ir ant jos išdėstyti pa
rinktas nuotraukas. Po kiekvie
na nuotrauka užrašyti įvykio 
pavadinimą, vietą ir laiką, iš
vardinant matomus asmenis. 
Rašyti aiškiai ir įskaitomai. Pa
rodai parengtas nuotraukas pri
statyti šios parodėlės organiza
torei Z.. Juškevičienei, Cicero. 
Tolimesnio nuotolio’ apylinkės 
atstovai Visa tai galėtų atsivežti, 
atvykdami į suvažiavimą, lai 
palengvintų pristatymą.

Parodėles 'įTrganrzatorė

• Vagų redaktorė, Centre 
valdybos pakviesta, organizuo
ja R. Liet. B-nės veiklos nuo
braukų sąskrydį - parodėlę :r 
prašo apylinkių valdybas pasi
rengti šioje parodoje su savo 
veiklos nuotraukomis dalyvauti. 
Nuotraukų 'parodėlė bus išsta
tyta Tarybos prezidiumo—Cent
ro valdybos šaukiamame suva
žiavime, kuris įvyks š.m. gruo
džio’ mėn. 12 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose, Chicągoje.

Aš jus užtikrinu, kad to tiks
lo mes pasieksime, padėdami 
ALTai visuomet ir visur, viso
mis savo išgalėmis. Labai ačiū!”

“'Turiu garbės 'pasveikinti R. 
"Lietuvių Bendruomenės vardu 
ii* palinkėti ’ ALT o suvažiavimui 
geriausio pasisekimo darbuose. 
Ypatingai tada, kada, kaip ne
seniai 'kalbėjęs Tautinės S-gos 
atstovas M.. Šimkus minėjo, 
bandoma parduoti veiksnių 
bą už grašius; kada tam 
Viksniai Lando’ sudaryti 

■tikrą komisiją ir . j i bando 
duoti lietuviška vienvbe ir

Amerikos interesus. Jie remia sovietinę propagandą. Jie yra 
Amerikos priešai. X

Atrodo, kad visokių “Tėviškės” draugijos koncertų lan
kytojai, kapsukinių kursų auklėtiniai ir kiti visi bendradar- 
biautojai priskirtini ‘Trečiojo Pasaulio” žmonėms. Tai ne
dėkingų elgetų grupė, lai, sakyčiau, “tretieji žmonės”.

Okup. Lietuvos ir kitų valstybių išlaisvinimas yra gali
mas tik sAmerikos pagalba ir nieko negalima pasiekti be 
Amerikos. Jei Amerika varžybas su komunistine diktatūra 
pralaimėtų, tai nepriklausomos Lietuvos niekad h- nebūtų.

“Tretieji žmonės” veikia prieš Amerikos interesus, ken
kia Amerikai, kenkia okup. Lietuvos laisvinimui ir mums 
visiems lietuviams daro gėdą.

rengia ir lietuviškos dainos re
pertuarą, kuri atliks savo gyva
vimo ir veiklos penkmečio mi
nėjime, įvyksianičame ateinan
čių metų pradžioje. Sėkmės, ir 
ištvermės Dainininkų Būreliui, 
taip nuoširdžiai pasišvėntusiam 
tautinės ’kultūros puoselėjimo 
darbui! Koresp.

bą, kurio, kaip pabrėžė dr. K. 
^ringis, Taukią pavergta Lie
tuva.

Mes esame ta Lietuvių Bend
ruomenės dalis (opozicijoje), 
kuri norime federaliniu būdu 
^idealistiniai) padėti ir parody
ti mūsų veiksniams, kad jie būtų 
priekyje, o užnugaryje stovėtų 
viena ir vieninga Lietuvių Bend
ruomenė.

bei kurioj kul- 
vaika:. o į čia 

vietinio 
organized crime” 

ainikus. 
H A nie

kui lū-

Apylinkių valdybos y^a pra
šomos dažniau ir išsamiau pa
siųsti savo veiklos žinias ir nuo
traukas TU Liet. Bendruomenės 
oficiozui — Vagų puslapiui Nau
jienose.

• Dail. Janina Morikutė-Marks 
su savo vyru Ira, plataus masto 
br'angnybių prekybininku; buvo 
išvykę su ekskursija į Europą, 
kur aplankė: Ispaniją, Portuga
liją, visą eilę Viduržemio jūros 
salų. Grįžusi džiaugiasi, kad eks
kursijos metu buvo puikus oras, 
ekskursinė kompanija maloni. 
Aplankė daug istorinių vietų, 
kur matė, grožėjosi senovės, 
viduramžių kultūros liekanomis 
ii- puikia viduramžių architek
tūra. Savd įspūdžiais žada pasi
dalinti su draugais, o gal ir su 
platesne visuomene. Draugai 
sveikina Irą ir Janiną, laimin
gai sugrįžusius. Z. J.

S Naujienų skaitytojas V. 
Senda, buvęs ilgametis LKV Są
jungos Ramovė Chicagos sky
riaus valdybos narys ir sekre
torius, yra išvykęs į Hot Springs, 
Ark., pasigydyti ir draugus ap
lankyti. Koresp.

učių va- 
grųodžic 

iminėti tokiu politiniu' mėn. 1£ d>Liėluvių Tautiniuose
». M- .. S i-Z. J. namuose. Dainininkų Būrelis.

CICERO BENDRUOMENININ- 
KAI DIRBA IR LINKSMINASI

Spalio 11 d. Vyčių salėje įvy
ko Cicero apylinkės piknikas, 
į kurį atsilankė virš 150. Virtu
vėje skanų maistą gamino 
Prajiskevičienė, V yšniauskienė, 
•Čižauskienė ir Liepienė. Bare 
sušilę darbavosi inž. Dubauskas, 
Navickis ir Dumčius. Laimėjimų 
bilietėlius platino ir tvarkė Du
ba uskienė ir jaunosios studen
tės Pranskevičiūtė ir Raudony
to, o pačią loteriją pravedė pir
mininkas Ap. Skopas. Pranske- 
vičiūtei, švenčiančiai gimtadie
nį, buvo sugiedota Ilgiausių me
tų. Įėjimą į salę kontroliavo 
Palio’nienė ir Zumaras. Grojo 
jaunų vyrų “Gintaro” orkestras;

Visas piknikas praėjo labai 
tvarkingai ir salės užveizdai K. 
Vidžiui buvo labai gaila besi
linksminantiems 
laikas skirstytis, 
vo diena...

Sudėtinis visų 
šiamas piknikas įvyks lapkričio 
8 dieną Vyčių salėje ir tai bus 
paskutinis šiais metais.

S. Paulauskas

— ALTas yra visų tautiniai są-Į Įai. Vyčiai atsiųs 
moningų Amerikos lietuvių or-i antrą auksinį kardą, 
ganizacijų junginys ir drauge i 
juridinis, teisinis . ir poltinis ’ 
veiksnys. ALTo darbas yra visų ! 
remiamas. ALTas yra nesu-! 
griaunamas išeivijos lietuvių po- ■ 
litinis organas, šis ALTo šuva- j 
žiavimas aiškiai parodė, kad j 
vienos mažos politinės grupės j 
žmonių pastangos sugriauti AL- j 
l’ą ir primesti jų diktatūrą išei-į 
vijos daugumai, vesti išeiviją! 
oataikavimo-nuolaidžiavimo ke- Į 
bu pas okupantą, yra tik nesvei
ka iliuzija, tik absoliučiai nie
kingos ir negarbingos pastangos. 
Yra lik bereikalingas pinigo I 
švaistymas ir netiesioginis pa
tarnavimas okupantui prieš išei-. 
vijos organizuotas pastangas sie
kiant laisvės Lietuvai.

Beveik visi suvažiavime kal
bėjusieji organizacijų atstovai 
pasisakė prieš A. Mažeikos su- 
darvta Baitu komitetą Kalifor
nijoje. Sakau A. Mažeikos Bal
tų komitetą, nes ponia Devenie- 
nė, iš Kalifornijos, ALTo šuva- į 
žiavime taip ir pasakė: nei lat
vių, nei estų atstovai nepritaria 
A. Mažeikos komiteto užmojui 
samdyti kitataučių kompaniją 
■.aulos laisvinimo r i 
užmojis yra tik m?.ž 
saujelės reikalas.

Atstovai įrodė, kad Lietuvos 
laisvinimo reika’as yra ne sam- 
d nių reikalas, bei gilaus tauti
nio patriotizmo įminiu d: rbas; 
pačių pavergtųjų laisvės siekio 
uždav!n>-s, kurį turi palys ir 
vvkdvti.

j ALTo centro veiklos praneši- 
! mus padarė pirmininkas ir kiti 
j valdybos nariai. Pirmininko pra- 
[ jiešimas buvo itin turiningas ir 

išsamus. Jis yra pateiktas su
važiavimo leidinyje ir Naujie
nos jį ištisai paskelbė.

Buvo gana turiningi, įdomūs 
ir skyrių veiklos pranešimai. 
^Daugelis skyrių atstovų nusi
skundė, kad ALTo veiklą labai 
trukdo L. B-nės žmonės. Ypač 
skaudžiai nusiskundė, tai Cleve- 

’lando, Hot Springs ir ’Floridos 
'atstovai. Pirmininkaujantis pa
siūlė, kad skyrių atstovai pada
rytų raštišką pareiškimą ALTo 
centrui, kuris, saVd keliu, pa
reikš protestą Liet. Bendruome- 

-nės vadovybei.
Buvo pateikta ]£* gana Kon

krečių pasiūlymių ALTo veiklai 
pagyvinti, jo pozicijai sustip
rinti. Vieną konkrėtų pasiūlymą 
padarė ir šio rašinio autorė ZJ. 
<Ii atkreipė ALTo vadovi-bės 
‘dėmesį į galimą pavojų ‘Lietu- 
l’vos laisvinimo reikalui išTronti- 
! ninku — politinių šokiruotojų 

lagerio žmonių. tKvietė budėti ir 
Saugoti, kad šie, boteišiškai 
Verždamiesi į Baltuosius Rūmus, 
hepadarytų žalds Lietuvos lais- 
Vinimo reikalui; kad ALTo va
dovybė JAV valdžios žmonėms 
raštu pareikštų kas turi juridi
nę teisę kalbėli Lietuvos laisvi
nimo reikalu. Pirmininkaujantis 
dr. K. Šidlauskas pažadėjo į šį 
pasiūlymą atkreipti reikiamą

i dėmesį.
Tai, iš tikrųjų, Lietuvos lais

vės reikalas 'Ta vhos tautos 
gyvybinis reikalas, o ne politi
nių nudtykių ieškotojų pramo
gos reikalas. Kada tauta pa
vergta. įstatytu j gyventi ar mir
ti pavojų ir kiekviena taotos 
vergijos dien.. didina jos 
(liją, tai ne laikas neatakkin- 

-fci$ms oir n, kmftpetcMhigiems j-kfrtiente /frieUi. š;*n 
leisti užs.

IkrUjĄ
'b< i'dkej S 
neorcifuga ir 

saugu. N’Vkes negali žinoti 
j kitataučių gretas ncga’i 
brau Ii okupanto agentai ir 
kalų pajukti ’Aria’ ’rika 1 nkme, 
padsrttnV daug >alos Lietuvos 

j la svinimo rerkalui
Inž A. ’Rutį s, 'btrvęs ALTo 

1 pirm nfrikai. kn i jo pir-
I minirtkav mo ietntakte su 
Į vengre o gis patyrė.

<ad jie vertina ir ska tesi t k Su 
i rdenl Stais ’tferbuJ.o ais tau- 

j pasakę. ka<l nenorį turėti

latram i 
ia Ame- 
monka- 

mno pažymys laikas yra visiems kad b?n<1-
ber»dr*uti su priedu yra du ^kfrtihei ir vwhi 
. b as yra tie žmonės, kurie paniekinę Amr- 
> i'S k o. I kur jų tautiečiai, o <1 žnai ir gi- 

vra žrd< m gjiagiHVfc, Irk dėl to, kad jie ilgėjusi Ame- 
nlluros. Ar jk yra komunistinės diktatūros ir vergi

jos atsiuvai? Atsakymas ne. Juk jie ar jų te\ai is ten 
pabėgo Ar jie \ra demokratijos ir laisvų žmon ų atstovai' 
At>d’y ’rgi . ? ne, Jie čia gyvena, btt savo
pila \an<irnį anf komunistinio malūno ratų. Jie veikia pries

ALTo suvažiavimas — Amerikos 
lietuvių solidarumo demonstraci ja

ALTo suvažiavimas, įvykęs 
š.m. spalio mėn. 17 d. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, buvo gau
sus cfelyviais, darnus ir dar
bingas. t

Kaip žinoma, ALTui priklau
so 25 didesnės lietuvių organi
zacijos ir beveik visos jų atsiun
tė savo' delegatus į ALTo suva
žiavimą. Taip ir suvažiavo orga
nizacijų delegatai nuo Pacifiko 
iki Atlanto. Tai reiškia, jog išei
vijos lietuviai yra .tautiniai gyvi, 
jų tautinis idealizmas stiprus, 
nes visiems rūpi Lietuvos lais
vės reikalas. Lietuviai Lietuvos 
laisvės reikalu pilnai sutaria,, 
nežiūrint jokių skirtumų: nei so
cialinių, J nei religinių ar politi
nių Įsi tikinimų, išskiriant fronto Jeb Vyčių a tsioVėg „pažadas, kad 
bičiulius. Trumpai-drūtai tariant tai. tik Lietuva atgaus laisvę, 

‘ far Vyčiai atsiųs į Lietuvą ir 
kuriuo

Lietuva galėtų sėkmingai ginti 
savo laisvę visiems laikams, su
kėlė dar didesnę ovaciją Vyčių 
adresu.

to reikalavimo ir apgaulės. Jau
nus žmones visokiais būdais vi
lioja į Rusijos gilumą, tai dar
bo , tai studijų priedanga, ten 
siūlydamas geresnes gyvenimo 
sąlygas, kur dažnu atvbju jau
nimas sukuria mišrias šeimas ir 
paskęsta plačios imperijos plo
tuose.

Prelegentė, kalbėdama moky
tojo reikalu, pasekė, ia^ Rusi
jos caras paiiko Lietuvą ir tam
sią, ir juodą, kad fic u v s r ūdy
tojas atlietuvino ir apšvietė tau
ta. atidavė javo d‘dėlę ičeaiis- 
tipę duokię t ek aūtai V: K ir 
valstybei. Kad drbc * akių io o- 
je Lietuvoje mokyti jo t-urbas 
yra itin sunkus.

Betgi, nežiūrint fa b- lais
vės netekimo gal myVių. dabar
tinis lietuvių ' niikylcjas siekia 
mokiniui jrkFėpy.i fr ė» e .auteri 
ir neapykantą ekvp r ui, kad 
valandai išmušus. lietuvis stotų 
*imi savo tėvynę.

St. Rūk;ere ruc ekbm ir vaiz
džiai papas?koio. la p okupan
tas rusina tautą. Tautos rusini
mas pradedamns-riyo v^ikų b>n- 
šebo ir, it
tęsiamas iki universitete, baigi
mo imtinai. . 7 X

(Nukelta i 3 psiĄ *

as pastangas stiprinti karine^ pajėgas, 
inkluoja draug škas valsĄ ho. siunčia 
’įKusius kraštus juos . šviesti, 

jiems padėt i, kad j <• netaptų sovie’inės propagandos auko
mis, o d hs musų Amerikos lietuvių įsileidžia ir 
vaviniu rem a sovietinę propagandą čia pačioj 
š’toks jų elgesy^ yra visiškai prieš Amerikos inter 
demokratinę minų, prieš laisvą žmogų.

Sovietiniai koncertai, sov et niai kino filmai. I 
kursai ir visokios Vilniuj ruošiamos meno parodos 
rfkos priešų veiklos rezullalas ir kai ki-no didM 
vertiškumo pažvmvs Laika 
rauti su tauta i 
priešingi daly 
rikoN k ui ūrą 
nim

Vaidžios
pranlami. sako palarlė.

Apie valdžios darbus nekalbėsime, bei žmogaus keliai 
tikrai yra kartais panašūs į vaiduokliškus klystkelius, kuriais 
einant, patenkama lik į dumbliną pelkę. Visi matome, kad 
pasaulis susiskirstė į Iris grupes. Viena grupė atstovauja 
žiaurią komunistine diklalūrą, kūno .ir dvasios vergiją. Kita 
grupė atstovauja demokratiją ir laisvą žmogų. Trečiąją 
grupę sudaro, taip vadinamos. “Trečiojo Pasaulio'’ valstybės. 
‘Trečiojo Pasaulio” valstybės yra labai gausios savo skai
čiumi, bet kultūroj ir civilizacijoj atsilikusios valstybės, ku
rias, mandagiai kalbant, vadina neišsivysčiusiais kraštais.

Šios .Trečiojo Pasaulio” valstybės dažnai elgiasi kaip 
kokie puskvaišiai elgetos: visada visko prašo, bet keikia ir 
iškoneveikia tą, kuris jas šelpia, lik dėl to. kad dar daugiau 
nedavė, ir dažnai reiškia simpatijas toms, kurios joms nieko 
neduoda ir dar jų silpnumą išnaudoja savo tikslams. Tik 
pasekime Jungtinių Tautų veikią ir nuotaikas.

Neįsivaizduojamai didelės varžybos vyksta larp komunis
tinės diktatūros grupės, kuriai vadovauja Sovietų Sąjunga, 
ir demokratijų grupės, kuriai vadovauja Amerika, šias var
žybas laimėti abi pusės nesigaili nė pinigų, nė darbo. Ame
rikai. tuo pačiu ir mums, tai gyvybinis reikalas. Mums, lietu
viams. kaip Amerikos piliečiams ir laisvę mylintiems žmo
nėms, turčių būti lik vienas pasirinkimas: su demokratija ir 
laisvu žmogumi, bet kartais taip nėra.

Labai jau akį rėžia taip vadinamas “kultūrinis bendra
darbiavimas“ su okup. Lietuvos komunistinėmis Įstaigomis. 
Sovietų Sąjunga visokiais būdais stengiasi pavergti pasaulį 
ir nesivaržo dėl priemenių ir neturi jokių skrupulų. Pavergia 
vis naujas tautas, remia ir organizuoja tarptautinį terorą 
(net popiežius jums užkliuvo) ir išvystė negirdėtos apim
ties propaganda. “Bodines’’ ir “Tėviškės” draugijos irgi yra 
niekas kita, kaip sovietinės propagandos dalis. Visi žinome, 
kad jų siunčiami dainininkai su KGB palyda turi tikslą ne 
mus linksminti, bet užtušuoti sovietinės vergijos žiaurumus.

Paskaitykime L.K.B. Kroniką. Ten persekiojama tautiš
kumas, religija ir kiekviena laisvesnė mintis 
tūrinėj \eikloj. Terorizuojami net mokyklų 
siunčiam; dainininkai ir muzikantai pavaizduot 
rojaus kilnumą ir grožį. Kažkas panašu į 
gaujas: nužudo ir i laidotuves atsiunčia gražių gėlių

Beikėjo net pakartotinų demonstracijų a.krei 
rikos lietuvių dėmėsi ir duoti progos pagalvot: aj 
rinio bcndradarb'avmio tikslą ir rezultatus, bet kai 
suprasti a’.rodo persunkti. \ isokic A'I ėviškės ’ dram 
ccrtai vis lik ruošiami, kartais net privačiuose na 
lankom:



BENDRUOMENES VAGOS
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kelis metus ir būti nepriimtam 
į universitetą. Be to, principe, 
patekti į universitetą yra sun
kumo, nes reikalaujama politi
nės ištikimybės, o neretai ir ky- ! 
;io. Fabrikai siunčia savo dar-. 
bininkus į universitetą, duoda 
jiems stipendiją, už. kurią jie 
baigę mokslą privalo tame pa- i 
čiame fabrike atidirbti. Univer
siteto baigimo diplominis darbas, 
dažnu atveju, reikalaujama ra- j 
syti rusų kalba. Jaunimas vi-. 
lie jamas važiuoti į Rusiją. Pav.,! 
jaunuolis, Lietuvoje neišlaikęs1 
egzaminus, į universitetą Rusi
joje tokius egzaminus jis leng
vai išlaiko. Priedo dar gauna i 
veltui bendrabutį ir stipendiją. ■ 
Neretas ten mokslą baigęs lie
tuvis, geresnio darbo ir užmo- j 
kesčio paviliotas, lieka Rusijoje. ’ 
Reiškia, žv«ta tautai.

i 
Stefanijos Rūkienės aiškus iri 

Įtikinantis pasakojimas kaip oku- • 
pantas sistemingai rusina tautą, į 
visus klausytojus giliai sujaudi- ’ 
no, o jautresnės širdies ir aša- j 
ra nusibraukė. St. Rūkienės pa-! 
aiškinimas kaip okupantas ru-j 
sina tautą, yra aiškus įspėjimas Į 
išeivijos politiniams svajotojams 
— bendradarbiautojams, kad jų 
vedama pataikavimo politika 
okupantui, apsoliučiai neturi jo- 

: pranašumas prieš kitas valsty- kios reikšmė ir įtakos į okupan- 
ibih^ politines: santvarkas. Pra- to vygdomą tautos rusinimo dar- 
džios mokykloje dėstoma ateis-' bą. Atseit, bendradarbiautojai ] 
iinė istorija ir varoma ateistinė neturi jokio pateisinimo bendra- 
^prcįjagąnda. į darbiavimo politikai vesti. Pa-

„ į galiau vieną kartą turėtų supras-. 
/ Bažnyčioje * susituokusiems ' ti, kad yra pakliuvę į politinį 
(jaunuoliams yra taikomos mo- klystkelį, todėl privalėtų grįžti 
tralinės bausmės: susidaro pavo- atgal į tiesų kelią. ..
į jus netekti turimo- ar negauti 
.geresnio darbo, laukti buto net

(Atkelta iš antro puslapio)

Jau lopšelyje yra raunama iš 
vaiko gimtoji kalba, nes lopše
lyje dirba kitatautės moterys, 
merginos ir vaiką kalbina sve
timą kalba.

Vaikų darželyje, jau nuo še- 
‘šiamečių vaikų amžiaus auklė
jimas yra persunktas socialis.i- 
įfiė idėja. Vaikas kalbinamas tu
rkiškai, mokomas deklamuoti, 
dainuoti rusiškai- Kada tuo pa
čiu metu Rusijoje svetima kal- 
;ba yra pradedama mokyti tik 
iiųo dešimties metų amžiaus, 
kai vaikas jau yra gerai išmo
kęs savo gimtąją kalbą.

Pradžios mokykloje Lietuvos 
iįktorija yra klastojama, nes is- 
rtoriniai faktai yra iškreipiami. 
jPav., mokoma, kad lietuviai Žal
girio mūšį laimėjo tik. dėl Smo
lensko rusų pulkų pagalbos!? Ne- 
žiūrint, kad yra pačių lietuvių ■ 
puikių rašytojų/ vadovėlių pa- . 
rengėjų, Lietuvos mokyklai yra 

, brukami versti iš rusų kalbos 
-vadovėliai. ' Šitokiuose vadovė- 
s » ■ 1 -

.Ųubse yra- liaupsinamas rusiškas 
genijus; visoki techniški išradi- ( 
mai; ^priskiriami ■ tik rusams ii 

panašiai. Kai lietuvis rašo va
dovėlį, tai reikalaujama, kad ja-Į 
mę būtų 1 iškeltas . rusų kalbos 
groži? ..ir komunizmo ideologijos ,

A. Ber.

ŪkininkasJules Breton

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
‘ SUVAŽIAVIMAS
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Romoje rektorius, kalbėjo tema 
“Žvilgsnis į BALFo j nueitą 
kelią”. ’ 1

Pasisakyta įstatų papildymo 
reikalu, pristatyta direktoriai! ir 
revizijos komisija. Einamuose 
reikaluose pasisakyta apie Toli-’ 
mesnę veiklą.

Iškilminga vakarienė buvo 
7 vai. vaki Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. Inž. A. Rudis sa
vo 70 m. amžiaus sukakties p.o- 

, ga ant kiekvieno stalo - davė po 
j dvi bonkas šampano. Sugiedo

jome Ilgiausių metų.
Spalio 25 d. 9:30 vai. ryto įvy-

. M ;s 2 vai: išvykome į Chicagą.. 
.V* * *

Nakvojom viešbučiuose. Nak
vynė kainavo maždaug po $^5 
asmeniui.

Vietos komitetais labai igerai 
pasįręįi^ęsi glcrbojp, vaišino de
legatus’ir net svečius.

* * $ ’’

Nors trumpą apžvalgėlę'pada
rysiu iš B'ALFo trijų metų ka
dencijos. «

. Pajamos;. 1978 m. .sausio 1 d. 
$136,340.12. Iš viso kadencijos 
metu surinkta aukų $579,942.63. 
Tad iš viso pajamų tais metais

ko naujai išrinktų direktorių -buvo ^$716,282.75, o išląidų 
-J:-' < ‘ ^15^^^:iikųtis :į98r m:

įugsėj o 30. -d. $^01.37.
šešiuose-!bankuose iąikdįi ąnt 

įeėęlįfikatą; $100joOp. . ■
‘ ■ išsiųsta: 1978 metais
■261/^9 m. ^-’267,1980 m.’ — 
,271, 1981 m/— 183 (už devy
niųmėnesių). ?/' •/ -
- įBALFas -tūri 53 skyrius ir kad
rus tąikinį^įįTrr aukų Rinkėjų.

SEKRETORIAUS IR IŽDININ
KO PRANEŠIMAI

Gen- sekr. inž. Gr. Lazauskas 
pranešė, kad buvo 8 vald. posė- 

! džiei. Sekretoriatas teikia infor- 
į macijas valdybai, skyriams, na- 
‘ riams. Išleistas kongrese pasa
kytų, kalbų rinkinys “Lithuania 
Must Be Fre”, 6COO egz. Dėkojo 
reikalų vedėjai I. Blnstrubienei, 

j informacijų direktoriui kun. J. 
I Prunskiui, informacijoj talkinan
čiam A. Adomėnui. K. Radvilai.

Vieton a. a. J. Skorubskio fi
nansinį pranešimą atliko Petras

atvejų. Baltai siekia gauti vietą 
iliustruotame Amerikos albume, 
protestuota dėl prievartos pa
vergtame Pabaltijy, keltas rei
kalas dėl diplomatinių tarnybų 
‘Fstinumo, rūpintasi transliaci
jų į Pabaltijį tikslumu, daly
vauta Madrido konferencijoje, 
pasveikino naują vyriausybę ir 
informavo apie padėtį Pabalti
jy, baltai ir ukrainiečiai pasiekė, 
kad Kongrese įsikūrė Ad Hoc 
Committee pabaltiečių ir ukrai
niečių reikalams. Naujai išrink-1 
tiems kongresmenams pasiųsta 
informacijų apie įvykius Pabal-

Bučas. ALTas nuo 1980 m. spa- Į tijy. Baltų atstovai rėmė kai ku-!
( lio 1 d. iki 1981 m. rugs. 30 d. ' 
; turėjo pajamų 80,659 doL, išlaidų 
I 77,505 dol. Daugiausia pajamų
; iš aukų. Chicagos skyrius įnešė

• į 9,000 dol., Detroito 5,558 dol.,
j Los Angeles 3,500 dol. ALTas sa- 

,, u 1 1 1 z- j a -„,vo ižde turi 52,285.89 dol.Pr. Budnikas;. J. Gedviliene ir T_. ., ±, ... , - i • . 1 Išlaidos: namu remontui 13,-V. Jakubaitis, kurie pakaitomis ■ - 100-c... c , -o 329 dol., tarnauto’ams 12.8o6pirmininkavo. Sekretoriatas: B. , , T ’ _ , ' .. ,T .. • -.r dol., Jungt. Pabaltiečių komite-Jasaitiene. Al. Dzirvpnas ir V. , . .■ n , , - vT . • • ' ■. : tui 4,000 aol. Kitos- mažesnes.Lapenas. . ;. • i ■ 1
Iš Chicagos apygardos ir sky

rių dalyvavo 39 atstovai; Nema
žai , važiavo savo mašinomis;

INFORMACIJŲ VEDĖJO 
PRANEŠIMAS.

riuos kandidatus į valdžios pos, 
tus. Dalyvauta Sacharovo pager- 
bime. Pabaltiečių komitete šią 
vasarą, turėti trys studentai, iš 
lietuvių — G. Tamošiūnaitė. Pa-

• balt iečių komiteto 20 m. veiklos
sukalties proga pagerbti pabaltie- 
čiams palankūs kongreso nariai 
ir kiti aukštieji pareigūnai, spe
cialiame parengime įteikiant pp. 
žymėjimus. Veikta prieš sęn. Pell 
pasiūlymą; kuris 'sumažintų vei
klą radijo transliacijų į Pabalti
jį- ' • - : r : %

Dr. Genys su amerikiečių de
legacija buvo Japonijoje, kur 
turėjo progos Japonijos sosto 
įpėdiniui ir jo žmonai perteikti 
informacijų apie Lietuvą. ,

Skatino uoliau perteikti Lie
tuvos reikalus didžiajai spaudai. 
Turimi labai geri ryšiai su sen. 
Percy, kongresmenu ZablZockiu, 
kurie įtakingi užsienio potilikos 
reikaluose. Turimi artimi ryšiai 
su prezidento specialiu pavaduo
toju etniniams reikalams Jack 
Burgess. 

X t

Iždo globėjų pranešimą pas
kaitė Vyt.- Abraitis, ■ pažymėda
mas, kad atskaitomybės knygos

• ir dokumentai tvarkoje.
Suvažiavimui iš eilės pirminiu 

kavo dr. J. Valaitis, T. Blinstru- 
bas, P. Dargis, dr. J. Jerome, 
dr. V. Šimaitis. ,

(Iš ALTO Informacijos)

zai , važiavo savo mašinomis. 1. T , . . .. . .: Ų i Kun. J. Prunskis pranese. kaaVisi dalyviai išlaidas apsimoke-] . x.L.. r ’ : nuo praeito suvažiavimo išleistijome savo lesomis. 1 , , . . . . .. .,n .. .. 27 biuleteniai, kuriu tiražas šie-10 asmenų grupe yaz.aro.ne ku kaj kuriajs atv a net 10M 
Kieles autobusiuku. Vairavo A.
Jasaitis. Puikus šoferis.

Veiklos apyskaita gražiai iš- ' 
leista, iliustruota, gausu sveiki
nimų. Gražus istorinis veiklos 
dokumentas.

Pradėti leisti lygiagrieciai biule 
v 1 teniai anglų kalba. Buvo pravė- 

’ » darni laiškai ir straipsniai, ame
rikiečių spaudoje. Paruošė kny- 
gą “Lietuviai Sibire”. Jo knyga, 
apie balševikų okupociją išvertė 
j augių kalbą. Paruoštos į juostė 

j les įrašytos programos Vasario 
: 16 d. lietuvių ir anglų kalbomis.

Paruošė 4-tą laidą “Litmuania*’, 
paruošė laidmėlį1 apie lietu, pro- 

71 gramą Amerikos Balse. Chica- 
, j gos telezicijos stotyje gauti vaiz- 4 .

posėdis.
10:30 vai. konc^jęuptag šv.

Mišias laikė prel. į^Jata’ užj
6r' i gyviis ir mirusiu^>I^finirfkųs?;

i Asistavo penki kunigai. Labai'r

į BALFo 20-asis seimas Detroite
2 Spalio 24-25 dienomis BALFo 
šeimas įvyko' Detroite .Dievo. 
Apvzaidos parapijos salėje. Iš 
visos . Amerikos dalyvavo virš 
00 delegatų.
4 .šeštadienį 9 vai. ryto Įvyko 
direktorių posėdis. Atstovų ir 
svečių registracija prasidėjo 
9:30 vai.
? 10 vai. J. Mikaila, seimo ren
gimo kdmiteto pirmininkas, 
pradėjo seimo posėdžius. Solis
tas Pr/Žaranka sugiedojo JAV 
ir’.. Lietuvos himnus. Invokaciją 
Nukalbėjo kun. V. Kriščiunevi- 
čius, vietos parapijos klebonas.. 
Mirusių pagerbimą pravedė kun. 
Ą/Balfrašhunas, iš So. Boston, 
Mass;.-/.- 
-į’Sudaryti garbės ir darbo pre
zidiumai ir kitos komisijos, 
/įPrasidėjo sveikinimai. Pirmoji 
syeikino BALFo Centro valdy-1 __ ____________ _____ __ __
bos pirm. M. Rudienė. Po jos — j laba, šv. Kazimiero kolegijos

K. Paulius

AUGALAS GALI
VIRSTI TINGINIU

Ar žinote, jįog ir augalų 
pe atsiranda tinginių?

Pavyzdžiui, jąuni augalai, ku-į dūs pranešimai Vasario 16 d. 
rie auga turtingoje' vandeniu - proga Pa]aikyti ryšiai su esfais< 
žemėje, neturi vargo plėstis į. iatviais, ukrainiečiais ir kitais, 
gilumą'^r pasėkoje to - ’
pina. K s ■

Užėjus gi sausrai, tokie auga-

gražų pamokslą jpaskė kun/’P.
Baltakis. ; j ..

Po šv. Mišių btlw kavutė ir 
•’ 1 12 vai. seimo uždarymas; ’ 
i* * • j

Reikia bent trumpai paliiįnėtij
vakarienės progrąąįąįjjAtĮdanė
A. Juška, Detroito -sUyr? p^iFĮ^ lM^ūbtbs Įanią^įdšt-

1

VI. Pažiūra, direktorių pirminin
kas.-Iš viso buvo daug sveikini
mų raštu ir žodžiui

Po mandatų, komisijos prane
šimų, vardiniai iššaukė atstovus 
ir įteikė mandatą.

Patiekta dienotvarkė. Ji pri
imta. 12 vai. 30 min. buvo pietų 
pertrauka. Vaišes surengė vie
tos skyrius.

Po pietų prasidėjo Centro- val
dybos pirm. M. Rudienės, vicei 
pirmininkų, generalinės sekre
torės, iždininko, direktorių pir
mininko, revizijos komisijos^ 
rūbų sandėlio vedėjos praneši
mai. Po pranešimų buvo' paklau
simai, diskusijos ir pranešimų 
priėmimas. Skyriai įteikė nema
žai aukų.

Iš eiles buvo direktorių ir re
vizijos komisijos rinkimai. , .

Atvykęs iš Romos prel. L. Ttl-

’sedžiųs, Įstąigojė;’ dįęba dvi kva

ninkas. Meninėj daly, koncerte,- 
dainavo solistė D. Petrdnienė, 
akompanavo R. Meier. Sudaina
vo: “Aguonėlės”, “Pavasario 
naktis” ir dar keletą dainų. Bai- 

i gė Leonoros arija iš operos 
“Trovato're” (Giuseppe Verdi). 
Gausiai plojome.

Vakarienėje invokaciją sukal
bėjo šv. Antano parapijos kle
bonas kun. A. Babonas.

Buvo Įdomus prof..K. Ėringio 
pranešimas — jo' gelbėjimosi 
odisėja. Parinkta jo pragyveni
mui aukų. - : ; F/ ’/! ;

Suvažiavimo uždarymas baig
tas Lietuvos himnu.- - ’ -

■ Kiti dalyviai. vyko į kapines."

. Suvažihviftitf' dalyviams pa
tiekta atspausdinta veiklos apy
skaita... ( ■ s ■.

i Centro valdybos pirmininkei 
M. Rudienei įteiktas žymenis.

i Reikią pasakyti, B ALF as dir
ba neįkainojamą darbą vargs
tantiems lietuviams' padėti. Ver- 

._■t a s , gili os1 pagarbūs. ’, /’•
-' -. Vienas -taurus^lietuvis.. be- 
rodft7 senosios,, ^ąr^ds;vtęstąmen; 
tii ųžr^ą BM^in :$5O,()66. Dė
kojome aukotojui ir tarpinin
kams/- .

Padaryta seimo dalyvių bend
ra nuotrauka.-' ..?,

Prezidiuman • pakjiesti: -dr. ji upė, bet kaip’pala.

tar-

išsile- * ‘ ;
" ’ ~ T ALTO ATSTOVO VAŠING

TONE PRANEŠIMAS

lai nesugeba prašiknisti giliau iri 3. Genys, ALTo atstovas 
rasti sau vandens. " / j Važingtone, pažymėjo, kad* Alto

O kai sausra užsitęsia kiek ii-pastangų dėka Vašingtone tebe- 
giau, tai tokie augalai- nudžife-' plevėsuoja laisvos- Lietuvos vė
tą, jeigu žmogus neateina jiems t ^ava. ,
pagalbon ir palaisto. -J ALTas reprezentuoja lietuvius

Panašiai, perlengvos ir per- Jungt. -Pabaltiečių komitete ir 
daug geros augirnb sąlygos bl(į? Amerikos. Rytų Europos Etninė- 
gai atsiliepia Ir vaikų būdą, įį konferencijoje, ir Visatauti- 
jų sugebėjimus’ fąšti išeitį suį^ ■ n®3G Amerikosr Etninių • Grupių 
kesnėse gyvenimo aplinkybėse.- konferencijoje. • . . ' ,

, - ' Amerikos.Rietuvių Tarybą• at-
■ - r. / . Ų stovaujant Vašingtone atlikti

• Akmuo, mestas į -gilių specialus uždaviniai apie 40-je 
dingsta’be triukšmo. į ' į- ’■ ""

Žmogus, kuris- supyksta dėl 
menko įžeidimo, -yra ne kaip to;

— Egipto vyriausybė nutarė 
nesiųsti savo' atstovo į arabų 
valstybių pasitarimą.

—- Prezidentą Sadatą -nušo
vęs šįjita. karininkas ’ išpasakojo 
apie pasikėsinimo’ organizavima.

— Aviacijos bendrovės' taria
si, kaip sumažinti? skridimo - iš
laidas, siųsti pilnus lėktuvus.

> — I

D, ĮlJHi JiAN, BA, Reglrtruotaj TaUtialnkaa

TeL 476-2206
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MARIJA NOREIKIENE

2608 West 69th St., Chicago, IIL 60629 ♦ TeL 925-2787 |

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

; ,^501 W.69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, IIL

« iBrlSTINGAI HPILDOMI RBCKPTAJ ♦ FANNIE XAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

50 metų studijavęs, kaip

■'ūkanų ‘
ATEINA LIETUVA,

1^

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina J25. Kieti virJelia).

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 A

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos,

B J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
£ Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Iž 
H; M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
į, kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3. 
v! ¥
I __ ______________________________________ r______,

h šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
J tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
g bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

( • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy-

, tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
, gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
i ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETU VIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
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 kalbj. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KA LAUMĖS LtMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri- 
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
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- f 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $1

Knygos gaunamoa Naujienose, 173® So. Halsted St., Chicago, 
neoš, ūfaakajri Mita, prtMd dokq RrataOmo MaMoma.

JI • DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos t tao- 
$ tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų
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V LIKO TARYBOS POSĖDIS

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų! aekmidienini, 
ryto 9 vaL ryto iki 5 vaL pooėet. šeštadieniai! —- iki-12 vtL
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jther (JL'A localities $40.00 per yea) 
S2Z.00 per six moauis. $12.u0 pe 
chree months. Canada $45.00 per year 
ixtner eountnea $43.00 per year.
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tanadoje:
metams ------------—- $45.00
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/menu kartu au uiaakysv

Lietuviams primesti komitetai
Vakarykščiame Drauge pasirodė paslaptinga foto

grafija. Palyginus, fotografija išėjo gana gera. Net ir 
be parašo, daugelio fotografijoje esančių žmonių veidus 
galima atpažinti. Fotografija paslaptinga, nes nepasa-; 
kyta, ką fotografijoje rodomi asmenys atstovauja. Ne
pasakyta kas juos išrinko. Net nepasakyta kada ir kur 
minėta fotografija buvo traukta.

Iš pavardžių ir veidų galima spėlioti, kad nuotrauka 
šicm’s dienomis buvo traukta Bostone, Mass. Praeitą šeš
tadieni ir sekmadienį Bostone buvo suvažiavusi JAV Lie
tuvių Bendruomenės taryba. Jeigu būtų pasakyta, kad i 
nuotraukoje yra įvairūs Bendruomenės pareigūnai, pre- I 
testuojantieji valdyti Amerikos lietuvius, tai būtų vi- ’ 
siems aišku, ko' nori Bostonan suvažiavusieji. Bet Bos
tone turėjo būti daugiau norinčių valdyti, nors nuotrau
koje jų nesimato. Galimas daiktas, kad į Amerikos ir viso 
pasaulio lietuvius valdytojus ne visi lietuviai buvo iš
rinkti.

Jeigu lietuviai būtų sudarę vieną organizaciją ir tor 
crganizacijon atstovai būtų visų lietuvių išrinkti, tai tada 
būtų galima lengviau valdymo klausimais ir kalbėti. 
Bet po nuotrauka nieko nesakoma, kas tuos nufotogra
fuotus valdytojus parinko.. Valdyti norintieji žino, kad 
lietuviai iš prigimties priešinasi bet kuriam valdytojui, 
kuris jiems yra primestas. Lietuviai nemėgsta primestų 
valdovų. Jie dažnai priešinosi prieš išrinktuosius, bet 
dar didesnis pasipriešinimas buvo primestiesiems. Jie vy-. 
kušiai priešinosi carui, priešinosi vokiečiams, o dabar 
priešinasi rusams.

Tas pasipriešinimas toks didelis, kad rusų primesti 
valdovai dar ir šiandien, saulei nusileidus, bijo is Vil
niaus ar Kauno išvažiuoti. P. Griškevičius, galingiau
sias rusams tarnaujantis rokiškietis, prieš porą metų ne
spėjo prieš saulės nusileidimą iš kolchozų ištrūkti, rei
kėjo su greitosios pagalbos mašina paskubomis į Vilnių 
vežti, nes jis keliomis kulkomis buvo sužeistas.

Lietuvių grupelė, primesdama Amerikos ir Kanados 
lietuviams, paskelbė valdovų vardus ir jų nuotrauką, bet 
visa tai darė paslaptingai: jie nepaskelbė, kas tuos val

dovus lietuviams paskyrė. Visi žinome, kad Amerikos 
lietuviai jų nerinko, už juos nebalsavo, Metuvių daugumai 
iš anksto nepasakė, kad jie paskirti lietuviams valdyti. 
Kas juos valdovais padarė, taip pat yra didelė paslaptis. 
Jeigu būtų pasakyta, kas tuos valdovus parinko, tai būtų 
įvairiausių kalbų. . '

Valdovams geriau, kai paskyrimas Meka paslaptin
gas. Kas nežino, tai spėlioja. Spėliojimų gali būti įvairių. 
Kol paskyrimai neaiškūs, tai spėliojimams galo nėra. 
Lietuvoje šiandieną niekas negali pasakyti, .kodėl parti
jos sekretorium buvo paskirtas Griškevičius, o ne Šepetys. 
Visi žino, kad jį paskyrė Brežnevas, bet labai mažai kas 
žino, kodėl jis parinka Griškevičių, o ne kurį kitą. Ame
rikos lietuviams lieka didele paslaptimi, kodėl parinkti 
šie, o ne kiti valdytojai. Jeigu Amerikos lietuviai būtų 
pasielgę taip, kaip amerikiečiai daro, tai niekas nebūtų 
pradėjęs abejoti apie naujai paskirtus valdovus. Bet ka
dangi iš amerikiečių nieko mokytis nenori, jie pasiskyrė 
valdovus paslaptingai, paslėpdami visą reikalą i didek 
misteriją. Tvirtinama, kad tam tikra -žmonių dalis mis
terijas mėgsta.

Būsimiems valdovams susidarytų didelių sunkumų, 
jeigu keli lietuviai pradėtų klausinėti, kas juos paskyrė. 
Pačiam Brežnevui būtų nemalonu, jeigu priėjęs rusas ar 
ukrainietis paklaustų, kas jį tokioms galingoms parei
goms paskyrė. Būtų sunku atsakyti, kas paskyrė naujus 
valdovus Amerikos lietuviams. Jie nemėgsta tokių savo 
tautiečių, kurie turi drąsos paklausti, .kas jus rinko, kas 
jus paskyrė, kas jums davė savo įgaliojimus? Fotografija 
nesako, kada ir kur nauji valdovai buvo parinkti ar pa
skirti.

Iš neaiškios fotografijom galima spėlioti, kad pats 
vyriausias lietuvių valdovas bus dr. A. Eazma. Jis vie
nintelis, dėvįs baltą eilutę. Fotografijoje pasakyta, kad 
jis yra “vyr. kom. pirm.” Galima suprasti, kad jis yra 
“vyriausio komiteto pirmininkas”, jeigu mes gerai san
trumpas suprantame. Geriau įsižiūrėjus, net antpetis ma
tomas su juodu žymeniu. Nesimato, kas tas pažymėjimas 
galėtų būti. ’

Jeigu ;dr. A. .Razma yra “vyriausio, komiteto pirmi
ninkas”, tai jis turėtų turėti didžiausią. galią, bet taip 
nėra. Netoli dr. Razmos stovi “PLB seimo pirm. dr. P. 
Kisielius”, apsirėdęs pilka eilute. Dr. Razmos galia gali 
būti labai didelė, bet dr. Kisieliaus galia yra dar didesnė. 
Jis yra seimo pirmininkas, kuris tokius komitetus, ku
riems pirmininkauja dr. Razma, ne tik suorganizuoja i? 
tvirtiną, bet ir paleidžia. Dr. Kisielius gali'bet-kada nu
braukti tą komitetą, kuriam dr. Razma pirmininkauja, 
ir dr. Razma neturėtų kur pasiskųsti.

Lietuviai džiaugiasi, kad dr. Kisielius išėjo viešumon. 
Visi žinojo, kad jis yra didelis patriotas, bet jis labai re
tai darydavo viešus pareiškimus. Jis valdė be valdžios. 
Jam nereikėdavo atsistoti organizacijų priešakyje ir val
dyti. Jam užtekdavo esamiems valdovams pasakyti, ką 
kiti valdovai turi daryti.

Pagal eilę, trečiuoju galingu valdovų turėtų būti 
PLB pirm. V. Kamantas. Bet jo galia priklauso nuo 
dr. P. Kisieliaus galios. Pastarasis gali bet kuriuo metu 
Kamantų atleisti ir kitą jo vieton paskirti. Dr. Razmos" 
pavaduotojas— vyr. komiteto vicepirmininkas B. Juode
lis. Jo pareigos labai didelės, bet jos neskelbiamos, šalia 
dr. Kisieliaus įrašytas ir A. Juodvalkis. Jis stovi šalia dr. 
Kisieliaus, bet jo pareigos ir uždaviniai nepaskelbti. Tiek- 
težinoma, kad jis, kaip mula Chomeini nekenčia Ameri
kos, taip nekenčia Naujienų. Ar Amerika kalta, ar-ne-

Lietuvos istorikas, rašytojas, populiarizatorius ir 
tautos gaivintojas Simanas Daukantas gimė 1793 
metų spalio mėn. 28 d., mirė1864 m. lapkričio 24 d.

Nuo jo gimimo šiandien sueina 188 metai.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Tarybos posėdis 
Įvyko rugsėjo mėn. 26 d/ Jauni
mo Centre, Čikagoje. Tarybos 
pirmininkas St. Žadeikis (Lietu
vos Ūkininkų -Partija) patiekė 
darboltvarkę, > kuri buvo priim
ta be pakeitimų; Pereito posė
džio protokolą perskaitė M. Pra
nevičius’, -Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovas.-Protoko
las patvirtintas be’-pataisymų.

Tarybos pirmininkas p- Žadei
kis savo atidafomoj kalboj pra
nešė, kad dalyvavo Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos ir Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio Są
jūdžio suvažiavimuose Čikagoje, 
kur turėjęs progos pasveikinti. ir 
pasakyti keletą' minčių. ’Paminė-, 
•o visą eilę veiklos-sričių Į-ku
rias VLIKo laryba turėtų at
kreipti įpatingą dėmesį, tarp jų: 

sekimas gyvenimo eigos 
okupuoto] Lietuvoj, daugiau, 
pastebimas dalyvavimas išei
vių politikoj, ieškojimas, arti
mesnių ryšių su jaunimu, stu-

dijąvimas JAV užsienių poli
tikos, rusiški muitai siunti
niams .į'pavergtą. Lietuvą, su
aktyvinti pastangas Lietuvos 

sienų klausimu,,daugiau susirū
pinti Lietuvos rusinimu, duoti 

sugestijų ’ radio ir transliaci- 
jome pavergtai Lietuvai ir t. t.

Siekiant siu tikslų, gal būtų 
pravartu padaryti susitikimą su 
JAV prezidentu dr popiežium,

VĖĮKp valdybą atstovavo Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto vicepirmin. L. Grinius, 
specialiai atvykęs iš Washington. 
D. C..-. Pasveikinęs Tarybą VLI
Ko pirmininko dr."K. Bobelio 
ir visos VLIKo valdybos vardu, 
p. Grinius pranešė, kad VLI
Ko seimo paruošiamieji darbai 
jau atlikti ir-, programa paruosta. 
Tęsiamos pastangos dėl V. Skuo
džio ir dr. A. Statkevičiaus išlais
vinimo. Skuodžio artimieji įtei
kė dr. K. Bobeliui Skuodžio gi
mimo dokumentus, kuriuos dr, 
Bobejis perdavė Senato Užsienių 
Reikalų Komisijos pirm, sen, C.

kalta, mula Chomeini verčia visą bėdą ant Amerikos, taip 
Juodvalkis — Naujienos-kaltos, ar . nekaltos, jis jas kal
tina. r

Nežiūrint Juodvalkio neapykantos, Naujienos steng
sis įtikinti lietuvius, kad lietuvišką organizacijų .parei
gūnai turėtų būti renkami pagal balsų daugumą, o ne 
paslaptingų asmenų toms pareigoms paskirti.

Percy, o šis perdavus užsienių 
1 reikalų ministerijai. Skuodžio
-eikalu sen. Percy kalbėjo su So- 

-vįetų .Sąjungos ambasadorium 
Dobryninu. -Ruošiamas dar vie- 
•» s.nremaiandumas.Madrido kon 
ferencijos dalyviams,, atkreipiant 
Ypatingą dėmesį į taip vadinamų 
Helsinkio grupių persekiojimą 
Lietuvoje, tenkoslavakijoje ir 
Rusijoje.

Su’iraš nėjmas su Los Angeles 
nabeltieeų grupe dėl samdomų 
laisvintojo tebevyksta, nors gru- 
oės oirm. A. Mažeikai perkėlus 
susižinojimą į viešą spaudą, rei- 
kalai a sidur’’a ki'okioj plotmėje.

- Dė1 rMU'io VLIK'' s'a‘uto VLI- 
Ko valdybos raštinei gauti trijų
- iM-Veki oariūlymai ir ki-
h Ą-^’n trumpesnės pas

‘ M»s. Va-Hvbos >^š'inė perkrau
na da* bu. Vien Įvairūs paklausi
mai ir informacija JAV Užsie
nių Reikalų ministerijai ir žmo- 
'’aus teisiu -komisijoms Amerikoj 
■r Europoj,'pareikalauja raštinės 
vedėjos pilno laiko, jau nekal
bant apie ELTa ir susirašinėji
mą su įvairioms organizacijoms 
ir individais. Daug susirašinėji-

• mo atlieka valdybos nariai VLI- 
Ko darbai ribojami tik laiko ir 
išteklių stokos.

Tarybos pirmininkas pakvietė 
į posėdį svečiu dr. Stasį Kuz
minską,. nuolat gyvenantį Angli
joj, kad šis padarytų pranešimą 
apie dabartinę padėtį Europoj ir 
būsimos nepriklausomos Lietu
vos teritorines problemas. Dr.. 
Kuzminskas pareiškė, kad padė- 

. tisJEuropoje keičiasi kasdien. Eu
ropa randasi kryžkelėj tarp bai
mės ir vilties. Baimė dėl įvykių 
Lenkijoj ir nepasitikėjimas. JAV. 
Nepasitikėjimas esąs . istorinis 
nuo Kissingerio ir Carterio lai
ku- Kai Cartėrio įtaigojama Di
džioji Britanija' ir.Vokietija su
tiko priimti neutrono bombas, 
šis pakeitė, planus. Dabar euro
piečiams nepatinka' Rusijos gaz- 
dinimas. .Detentės metu Sovietų 
Sąjungą .tiek sustiprėjo, kad ne
labai ko baiminasi. Gi.europie
čiams neaiškus dabartinio JAV 
prezidento pasakymas, kad pir
ma sustiprėsim ir tada tarsimės 
su Sovietų Sąjungą.. Europa ne
tikra efektinga JAV akcija kon
flikto -atvejų. Yra daug balsų 
oasisakančių už tiesioginius pasi
tarimus su Rusija ir net nusi
ginkluoti vienpusiškai. Sovietų 
S-ga per kairiąsias grupes ve
da stiprią propagandą. Demons
tracijos ir terorizmo veiksmai 
Europoj darosi vis dažnesni. Vo
kietijoj pradeda atsigaut W. 
Brandt ir kairieji socialdemokra
tai. W. -Brandt’ neseniai lankėsi 
Maskvoj ir kalbėjosi su Sovietų 
Rusijos vadais.

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV .TAUPYMO BONUS

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinys!

Bet tarp jų yra nemažai ir tokių reikalavi
mų, kurių atlikimo reikalaujame nuo pačios mū
sų visuomenės arba nuo atskirų jos luomų ir ypa
tų. Pildymui šių reikalavimų, kaipo prispirtina 
spėka, pasilieka vieša mūsų visuomenės nuomo
nė ir tvirtas persitikrinimas jų reikalingumu.

Visus statomuosius tuo tarpu reikalavimus 
mes išrandamo patogiau padalinti į sekančius 
penkis skyrius: reikalavimai 1) sulig mūsų kal
bos užlaikymu, 2) sulig mūsų jaunuomenės mo
kinimu, 3) sulig žmonių valdymu, 4) sulig para
pijų sutvarkymu ir 5) sulig įvairių luomų mūsų 
visuomenės prilaikymu.

1) Sulig mūsų kalbos užlaikymu

a) Mes reikalaujame leidimo lietuviams tie
sos spausdinti Lietuvoje lietuviškomis raidėmis 
lietuviškas knygas ir visus kitus išleidimus ant 
tų pačių tiesų, kai]) šiandien yra spausdinamos 
V sh'lijoj rusiškos knygos ir laikraščiai. Lygiu 
būdu įeik''? ujame, idant pardavinėjimas ir pla
tinimas !ietuv :kų raštų, išleistų arba kame nors 
svetur būtų atii karnas sulig tiesomis, kurios yra 
užvvirt’n.os dėle! rusiškos ir kitų svetimų kalbų.

b) Mes reikalaujame, idant visose viešose lietuvių kalba, kaipo .pamatinė, 
vietose, kaip antai: ant valdžios/leistų susirinki
mų, draugysčių arba sueigų, skaitymų arba pra
nešimų, toliau teatruose arba koncertuose lietu- - 
viškai kalbai būtų leistos lygios teisės, kaip ir 
rusiškai kalbai.

c) Visuose valdžios susisiekimuose su Lietu
ves krašto žmonėmis, kaip tai: valsčiuose, soduo
se, ant geležinkelių, garlaivių ir t.t. pamatinė 
kalba privalo būti lietuviška; visi valdžios atsi
liepimai, apskelbimai, pranešimai ir kalbos Į žmo-. 
nes turi būti lietuviški.

d) Visi parašai viešose vietose, kaip iškaišai, 
gatvių ir kelių rodyklės, visokie valdžios apskel
bimai apie turgus, pardavimus, paieškojimus, ‘ 
apie apsisaugojimą nuo limpamųjų ligų ir t.t. pri
valo būti garsinami ir lietuviškoj kalboj.

e) Visų valdžios Įstaigų viršininkai-Lietuvoj 
privalo mokėti lietuviškai; nemokantieji šios kal
bos neturi užimti vietų.

f) Mes reikalaujame, idant kiekvienas lietu
vis, nors jis suprastų svetimas kalbas,wisose Li<M] 
tuvos įstaigose ir susisiekimuose su visokiais vir
šininkais vartotų tik lietuvišką kalbą. Visos da- |kyklcse, kame viskas yra rusiškai išguldoma, taip 
romos tarp žmonių sankalbos, sutarimai,, sulygi- pat netinka lietuvių vaikams; bet kadangi staiga

negalima įvykinti jose permainų, tai patariame 
leisti į jas vaikus, tik sumažinimui jų įtekmės 
reikalaujame:

1) idant, pradedant vaikščioti į tas mokyk
las, kiekvienas vaikas mokėtų lietuviškai 
skaityti ir rašyti;

i) Lietuvos vyskupai ir kunigai privalo mo
kėti lietuviškai. Tam tikslui turi būti įvestas pri
verstinis mokymas lietuvių kalbos Vilniaus ir 
Seinų katalikų seminarijose, kaip tai yra Kauno 
seminarijoj.

2) Sulig mūsų jaunuomenės mokinimu

a) Žinodami, jog kiekvienos tautos kultūriš
kas ūgis labiausiai pridera nuo suteikiamojo 
žmonėms apšvietimo, mes norėtume įvesti Lietu- 

Jvoje tokią tvarką, kad žmonėms būtų užtikrinta
laisvė mokinimo ir neapmokamas bent pradinis 
kiekvieno valstiečio mokslas. O dabar mes turi
me valdžios mokyklas, kuriose, kaipo paskirtos 
ištautinimui mūsų jaunuomenės ir jos apkvailini
mui, dėlei politiškų valdžios užmanymų, pasilie
ka mums ne tik be naudos, bet dažniausiai yra 
pragaištingos mūsų tautai. Prie šių pastarųjų 
privalome .priskaityti cerkvines ir kitas, popų 
prižiūrimas.mokyklas, į kurias lietuviams visai 
nepridera leisti savo vaikų.

b) Miestų ir valsčių pradedamose žmonių mo-

romos tarp žmonių sankalbos, sutarimai,, sulygi- 
nimai, taip pat pasirašymai ant dokumentų, pir
miau lietuviškai išguldytų, būtų atliekami lie^ 
luviškai.

g) Visose Lietuvos mokyklose turi būti įves
ta lietuviška kalba, priverstinai mokoma.

h) Lietuvių bažnyčiose turi būti vartojama

2) idant tose mokyklose tikėjimas būtų iš- 
; guldomas lietuviškai ir iš lietuviškų, spaus

dintų lietuviškai - lotyniškomis litaromis 
katekizmų;'

3) idant, vaikams einant i tas mokyklas, tė
vai rūpintųsi prašalinimu netikusios tų 
mokyklų itėkmės ant jų vaikų. Tam tiks
lui vaikams turi-būti suteiktos lietuviškos 
knygelės, iš kurių jie galėtų permanyti 
visa ką.

c) .Reikalaujame, idant,visuose Lietuvos pa- 
t vietiniuose miestuose būtų įsteigtos vidutinės vy
rų ir mergaičių mokyklos (gimnazijos). Pastoji
mui i šias mokyklas turi būti atmestos visos šian
dien varžomos sąlygos,- kaip antai: skirtumas, pri
imant mokinius sulig jų tikėjimu arba, kilme, 
aukštas mokestis už mokslą, policijos paliudiji
mai apie ištikimumą valdžiaipriverstinas atida
vimas mokintinių į internatus, arba užlaikymui 
paskirtus butus, priverstinas vilkėjimas pagal 
tam tikros formos pasiūtų rūbų, apribavimas iš 
anksto paskirto skaičiaus vakąnsijų ir Lt.

d) Įvedimas išguldymo tikėjimo vidutinių 
mokyklų mokiniams lietuviams lietuviškoj kalboj.

e) ̂ Reikalaujame, idant,kiekvienam valstiečiui 
būtų leista mokinti vaikus namie be kokių, šian
dien vyresnybės statomų kliūčių ir bausmių.

(Bus daugiau)



VAKARŲ VĖJAI

DA1MIDGAIDASPeizažas

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-RUDENS DARBYMETIS

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

ASTRONOMIJA

žeme

TeL: OLympic 2-1001

YArd* 7-1Y38-11 JI

AM0ULANSO 
PATARNAVIMAS

to m r»t»teJAu.v alirt 
*OR OllPON *?* TVMB" 
30*00t IĖ

neve 
turė-

GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ:-AKIŲ LIGOS 

2967 Vitt T03rd Street

LArrVRAA ifitc scmoom 
AM BMH-DQRN
TH« AM* O* * ‘A 
WVQ* KALIO »y moto* 
XM»Cl_t> *< TMf Ukfc. 
CmAALR*

or TMt CK) CM*

CMcagoa
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Aeodacijee

-KAZĖ BRAZMIONYT1 
Projrmxsi vedėja

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

W-'S .PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
’TREATING THE 
WHOLE PATI ENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR’INJURY

Apdraustas perkraustymae 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1382 arba 3763996

gO PERCENT ©F 
ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

Aukų Vasario 16 d. proga su
rinkta šiemet kiek gausiau-

Įkurtas ALTo Geležinis fon
das, kurio kapitalas bus taupo
mas. Gauta jau 3000 dol.

CIGARAI PAVOJINGESNI
NEGU' CIGARETĖS

"n59 So. -MAPLEWOOD AVE. 
■CHICAGO,-'IL 60629

Žmogus ne mašina. Jis priva
lo išauklėti savo charakteri su 
Įvairiomis geromis ypatybėmis.

4. Kartą per savaitę reikalin
ga- -padaryti namuose generali
nį apvalymą, ištraukiant dulkes 
iš kilimų ir divonų), ištrinti grin 
dis skuduru, pamirkytu politūro 
j e ar kokia pasta.

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday. Octolier 28. 1981

KAUPSIĄ IHDtlAUSU LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 1 98>0 BECAUSE...

mą, negu nuolatinis papsinimas 
cigaru.

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
^Udie&io &30 vai. vakaro.

Viflos laidas iš WCEV stoties, 
-banga 1450 AM.

^St^Petenburg, Fla^ 12:30 vai. rp p 
ti WTB atotiea, 1110 AM banga.

2646 W. Tįsi Street

Doctors of osteopathy, 
D.O.'S,'ARE T-HE-FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

) foundation study
PROJECTS A.71% GROWTH 
FOR THE osteopathic 

P ROE E S S IO N -DURIN G?
THE 49BO'S. ——1

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33710

* TeL (813) 321-4200

Manipulative 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu: .

Rudens z laikotarpiui atėjus, 
pasireiškia ir, savotiškas darby
metis lietuviškoje dirvoje.

Draugijos, kuopos, klubai pc 
vasarinių atostogų atnaujina sa
vo veiMą. ;

Dažniau aplankome savo gi
mines, draugus ir visokias pra
mogas.

Taipgi dar nevėlu išvažiuoti 
toliau už miesto pasigėrėti pa
geltonuojančiais medžių lapai.-, 
ir dar žalittojaheie’mis. pievomis, 
jei nebūna užsnigę.Leidimai----- Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
'Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

su. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 —1742

TM I A m v. DARG1S 
4.YOYW4AS »• CHIRURGAS 

Cetaflwnfty tUnlkn 
MmHcIm* direktoriiM

*3* Ė- Mankai* Rd., Weatafcaatar, »L.
VALANDOS: 1—9 darbo dieaomi* ir 

cm antie šeštadieni 8—3 vU. 
'<«*.. Mi-X/Ž7 arta 541-27^

PATS SKAITYK IR DAR K) 
iTLS PAKABINK SKAITYTI 

DTENRA1TJ '"NAUJIENOS"

“Gerai padariau, kad 
ožiau jaunas, nes dabar 
čiau pasenusią žmoną”.

BUTKUS - VASALUS
1446 So. SOth Avė., Cicero, flt

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

Telef. 476-2345

>RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos p r orimos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Li<tvvTy4t«tb«: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto

VtdėĮa — Aldona Daukus 
Talat: HEmlock 4-2413

GEORGE F. RUDMINAS
«3l9.«o. LITUANICA AVĖ.

PETRAS BIELIŪNAS
<348.80. CALIFORNIA AVE.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WCST 43rd STRBĖT 

Valandos: enttad. 1—4 popiet, 
ketvEtad. S—7 vaL vak- 
OSao Irtrifwr: 776-2880, 

SkaMlMašŠaa detafu 44M543

Aikštės automobiliams pastatyti

DR. FRANK PLECKAS 
.‘OPTOMETRISTAS <’ 

kalba lietuviškai 
2618 St. Tek 737-5149 

Tikrina -akis. Pritaiko akiniu* 
ir “contėct lenses”.

Sveikina Amerikos 
Lietuviu Tarybą 

(Atkelta :š pirmo puslapio) 
Sveikino Lietuvių fondas — 

dr- G. Balukas. Lie\ šauliu įnr- 
^ininkas K. Mi kovaitis, Istori
jos draugija ir Švėkšniškiai — A. 
Rūgytė, Dan'ų gyd. draugija, 
Vyt. D. šaulių rinktinė — V. Iš
ganantis, kun. A. Stasys linki ei
ti platyn ir gilyn Lietuvos lais
vės baruose (auka— 100 dol.), 
Amer. Liet. Kat. mot. Srga, dr. 
B. Paliokas (auka 100 dol.), Mar
quette Parko (R) Liet. Bendr. 
vardu — Ign. .Petrauskas (su 
auka), P- Pagojus, L. Venckus, 
Palm Beach Retu vių klubas. AL
To Bostono skyriaus pirm. A. 
Chaplikas negalėdamas suvažia
vime dalyvauti prisiuntė’ sky
riaus 1300 dol. auką.

Patikrintas ALTo tarybos na
rių dalyvavimas. ALTas turi 28 
skyrius, beveik visi suvažiavime 
atstovauti, be to atvyko 27 or
ganizacijų atstovai. Suvažiavime 
dalyvavo 56 valdybos (tarybos 
nariai, 13 skyrių atstovų neskai
tant tuos kurie tarybos nariai, 5 
spaudos atstovai, 56 svečiai, iš vi
so 162 asmenys. Suvažiavimo 
proga aukų surinkta 9732.50 oi.

VALDYBOS PRANEŠIMAI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69tb STREET REpublic 7’1213
HUZ» tSUUl H WEST HIGHWAY, Palo* Hill*, HL 974’4414

KELETAS PATARIMŲ
NAMŲ PRIEŽIŪROJE

1. č’hiok’te grmdks p"ie atvi
ro lango.

2 sluctcs. šepečiai ir kitokie 
valytojai privalo turėti sau pa
stovią vietą.

3. Laikas nuo laiko šepetį šluo
ti grindims reikia išplauti vam 
deny, į kurį keletą lašų įlašinti 
amoniako.

Rugsėjo mėn. 12 13 d. Čikago
je vyko Mažosios Lietuvos Re- 
?istencink> Sąjūdžio suvažiavi
mas. Abiejų- dienų laikotarpyje 
-suvažiaviirio dalyvių ir svečių 
skaičius prašoko 16H asmenų.. 
Seime dalyvavo gražus skaičius 
“mažbetuvių” nuo Los Angeles 
iki New‘ Yorkc/nuo Čikagos iki 
-Toronto ir-Motrealio. Iš dalyvių 
skaičiaus galima spręsti, kad or
ganizacija yra. gyva, kad jos na
riai rūpinasi Mažosios Lietuvos 
likimu, nes suėjimas iš tokių to
limų vietų nėra nei lengvas nei 
pigus. Sąjūdis turi daug pajėgių 
ir pasišventusiu žmonių, kas ma
tėsi iš suvažiaylmo dalyvių min
čių, paskaitų ir kultūringų disku 
sijų. Posėdžiuose matėsi ir 6

Pagal pranešimą iš Londono, 
nustatyta, k'ad mažieji cigaraf iš 
šaukia greitesnį tumorų atsira
dimą. -negu rūkant paprastas ci
garetes.
Atradimas pagrįstas tyrimais 

atliktais su gyvuliais.
Yra nustebinti rūkoriai, kurie 

cigaretes pakeitė į cigarus, ti
kėdamiesi, kad jų rūkymas ma
žiau pavojingas.

Britų Tabako Tyrimu Taryba 
sako, kad nikotinas cigaruose 
greičiau įsigeria į burną, negu 
rūkant cigaretes. — Tėveli, ar tiesi, kad

Tyrinę-ojąi taipgi nustatė, kac sukasi aplink saulę? 
traukimas cigarečių dūmų, ma-' — Tai <ie.>a, sūneli, 
žiau iššaukia- tumoro atsiradi- — O kai nėra saulės?

Įvairiais reikalais ALTas pa
laikė ryšius su įvairiais kongre- 
o nar ais, pvz. dėl radijo trans

liacijų į Lietuvą, dėl kalinamų 
Kajausko, Skuodžio.

Pavergtų tautų savaitės pro
ga mums palankias- kalbas pasa- 
-kė 7.kongresmenai. Visiems AL
Tas pasiunčia padėką.

ALTas kreipėsi į Teisingumo 
Apartamento sekretorių Smith, ( 
kad būtų investigucjami ir ko
munistai karo nusikaltėliai, iš
keltas bolševiku dokumentu ir 
’iudininkų jiepatikėtinumas.

-ALTas kreipėsi į Valstybės se
kretorių V. Skuodžio išlaisvini
mo reikšalu, dėl neleidimo išemi
gruoti dr. Pinkelsteinui, dėkojo 
dėl tvirto JAV delegacijos laiky
mosi Madride, kėlė reikalą 
JAV-bėms sustiprinti gynybą.

ALTo ir VLIKo pastangomis 
buvo surengtas priėmimas Wa- 
shingtone mrinint Amer. Balso 
t-^nsfiacijų į Lietuvą 30 m. su- 
kakti.

I kautos fondą ALTas įmokė- 
:o 4000 oi.

Palaikyti nuoširdūs ryšiai su 
TJe\ atstovu dr. St. BaČkiu. AL-

ieim? į- Jungt. Pabaltiečių ko- 
'm.itetą ir remia, finansuoja jo 
darbu s-

ALTas nori Amerikoje turėti 
A’ieną stiprią Liet. Bendruome
nę,. kum -neatitrauktų ALTo au
kų, ir kuri ,nedublikuotų lietuvių 

’všių su Washingtono įstaigo.- 
mis.

• Peiškė padėką informacijų di- 
-pt^odiui, AL^o reikalų vedėjai, 
-ALTa sudarančioms organizaci- 
:cm~ ir visiems, remiantiem AL
To darba.

’ETKUJ
, TĖVAS IB SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

VLIKo Tarybos nariai. x 
Pora minčių iš suvažiavusių: !

“Nedarykime nieko kas aps- . 
sunkintų VLIKo vieklą’’ M. Gel- • 
žinis. ;

“Prūsų Lietuva žuvo, nes ne
sugebėjo vieningai pasipriešinti w 
vokiečių invazijai.” M. Brakas. :

“Okupuotos Lietuvos lietuviai 
pasielgė gražiau negu krikščio- | 
nybės reikalauja. Mirštančius iš • 
bado Prūsų vokiečius iš Karaliau Į 
čiaus srities priėmė, apdovanojo 
maistu ir rūbais, visai neminėda- 
mi. kad tai jų buvę priešai, daug j 
skriaudos pridarę Lietuvai. Tai s 
buvo gražiausias ir kilniausias 
Lietuvos- istorijos momentas”.;; 
M. Gelžinis. -ji

(Iš LKDS Biuletenio)

gas ieškoti Lietuvai paramos 
Madrido konferencijoje. Delega
cijų lankymas ir kontaktai su 
kitų pavergtų tautų žmonėmis

I buvo tikrai naudingi.
I ALTui organizuojant vyko 

JAV kongrese Vasario 16 d. mi
nėjimas, kur savo kalbose reika
lavo Lietuvai laisvės 86 kongres
menai ir 17 senatorių. ALTo val
dyba iš tų kalbų sudarė specia
lų leidinį, kuris jau išspausdin-

R. VILIAUS

l«JI M



*

Prof. dr. kunigas Vilius Gaigalaitis 
ir jo nuveikti darbai !

I 
Valstybinės Vokiečių Biblio tem pagalbą, keletą evangeli

kų sekmadienio mokyklų, įvai- 1 
rk>se vietose suorganizavo San
doros varguomenės prieglaudas, I 
taip |Kit steigė Sandoros d-jos iš- i 
laikomus knygynus Klaipėdoje, 1 
Pagėąiuo>e ir Šilutč e, kur dau- I 
ėiau-ia buvo platinama lietuvių) 
literatūra Klaipėdos krašte. Nuo j 
ravuo.se namuose Klaipėdoje G. 
ii engė dvi sales liet, organizaci
joms susirinkti ir 7000 tt. biblio
teką. Prieš I pas. karą G- su* 
rengė ūkininkij mergaitėms dve-

tekos Prūsijos — Prūsų kuliu 
ros tyrinėjimo padalinys pa
siuntė Lietuviu Centriniam Ko
mitetui Vokietijoje tokio turi
nio laišką:

Gerbiamieji Ponai ir Ponios1 
. .. , «Kaip tik užbaigėme išspaus

dinti V. Gaigala.ėio ir E. Her- 
manno paruoštą Prūsų Kultūros 
Baltic — Katalcg darbą, kurio 
vien; ir egzemplirių čia 
kaip dovaną ir pridedame.

Malonu būtų iš jūsų išgirst; 
atvirą jūsų pasisakymą apie ši;: 
leidinio turinį. Su (diaugi-ikais 

."’’eikinimais Dr. Gcemer.

jums I

Vilius Gaigalaitis (tėvas vadi 
uosi Gaigals), evangeliku kuni
gas, Mažosios Lietuvos veikėjas 
gimė 1870.IX.27 d. Naujienos 
k., Ragainės aps., mirė 1915 m 
lapkričio 30 d. Bretten *, Badene. 
Gimnaziją lankė Klaipėdoje ii 
Tilžėje, 1892-96 studijavo Ka
raliaučiuje ir Berlyne teologija 
ir filosofiją. 1900 Karaliaučiau- 
universitete gavo filosofijos dak 
taro laipsnį už disertaciją Die 
Wolfenbuctteler litauische Pos- 
tilenhandschrift. a d. Jahre 1573 
(išsp. 1900-04). 1900 02 kunigavo 
Ramučiuose, 1903-15 Priekulėje 
ir 1915-18 Katyčiuose. 1915 19 
Katyčiuose mokyklų inspekto- s 
rius. 1903-18 būdamas Prūsijos 
(išrinktas Klaipėdos-šilutės apy
gardoje 1903, 1908 ir 1913 seimo 
nariu, G. rūpinosi lietuvių kal
bos išlaikymų M. Lietuvos mo
kyklose ir bažnyčiose. Drauge 
su dr. Sauerveinu-Girėnu. Bruo
žiu, Smalakiu, Jagomastu, Zau
niumi, Angrabu ir kt: dirbo lie-' 
tuvių tautinio atbudimo darbą, 
steigdamas įvairias jauiimo (Til
žėje įst. slaptą lietuvių gimna^ 
zistų d-ją Baltiją) bei labdaros 
organizacijas, rašinėdamas popu
liarias knygeles ir leisdamas nuo 
1904 Sandoros organizacijos laik
raštį Pagalbą. Nuo 1904 pirmi
ninkavo evangelikų labdaros 
draugijai Sandora, 1932 įst. Jau
nųjų Sandorą ir Sandoros mo-

birbiu-ir namų ruošos j
kursus ir drauge su prof. A. Kur 
’.i’čiu lietuviškų rankdaibių pa
roda^ Tilžėje ir Berlyne. I pas. 
karo metu rūpinosi darbu klai- 
pėdietėms moterims, rinko pini
gus nukentėjusiems nuo karo ir 1 
išbėgusius į Rusiją, siųsdamas 
pinigus per Švedijos Raudonąjį 
Kryžių. Kovose dėl Lietuvos 
nep: iklausomybės atgavimo G. 
rašinėjo straipsnius į didžiuo
sius vokieč ų laikraščius, 1915 j 
Berlvne išleido Littausch-baltis-' i 

i ~he Frage, 1917 Litauen. das be- j 
’ rettztc Gebiet, sein Volk und 
dossen geistige Stroemungen (ši 
knygelė buvo išleista Ženevoje ir 
prancūzų kalba) ir slapyvardžiu j 
Lituanus alter Die litausche 
Kcenigswahl und die Beziehun-

kaina bus pakelta. Linkiu sėk
mės ir pasisekimo už vedamą ko- ' 
vą, einant demokratiniu keliu.” . 
Dėkui kanadiškiui už laišką ir I 
auką.

DŪKUI VERAI KASPARAI- 
TIENEI, iš Racine, Wisconsin,
už pratęsimą prenumeratos, ge- • * 
rus linkėjimus ir $20 auką.

—Dalyvaujantieji LKVS “Ra
movė” Čikagos skyriaus 30-ties 
metų minėjimo sukaktuviniams 
bankete, kuris įvyks š.m. spalio 
mčn. 31 d,. 7 vai. vak., šaulių 
namuo'se, bus vaišinami šaltais 
užkandžiais, skania šilta vaka- 
riena ir šampanu. Kvietimai 
gaunami paskambinus ram. A. 
Repšiui, tel. 544-38C0.

I — Prof. dr. K. Eringio paskai
ta apie okup. Lietuvą bus š. m. 
spalio mėn. 30 d., penktadienį, 
7 vai. vak. Marquette Parko pa
rapijos salėje, 6818 S. Washte
naw Ave. Vėliau atsakinės j 
klausimus. Kviečiame visus da
lyvauti. Įėjimas laisvas.

R.L.B. Marquette Parko 
apylinkės valdyba

I — Filmas PREZIDENTAS

mis buvo suorganizuota Klaipė
dos Krašto Muziejaus Draugija, 
kur jis buvo valdybos pirminin
kas- 1925 Liet. Evangelikų Liu
teronų sinodas G. išrinko sen j o-

apie Bybeles sako 1913; Kristi
jonas Duonelaitis 1913; Girtawi- 
mas 1902; Gustavas Adolfas 
1933; Krikszczioniszkas Kūdikių . 
Prietelius 1926 ir slapyvardžiais 
Chonopolitanus ir Vaivada ben- • 
dradarbiavo Varpo 1991-93 ir 
Vienybėje Lietuvninku 1892-94.

gen zwischen Deutschland und j ru ir patvirtino konsistorijos .pre 
Litauen 1913; vėliau G. paruošė j zidentu; šiose pareigose G. isbu- 
Kkrpėdcs lietuvių pasirašytą Į vo 8 metus, ir kovojo su prieš- 

lietuviška veikla, ir dėl to net 
buvo apšauktas bažnyčios prie
šu, bet pasaulinė konferencija 
draugingumui per b a ž nyčią 
skleisti Prahoje G. nuo šio kal
tinimo išteisino, šias kovas G. 
aprašė knygoje Die evang. — lut 
her. Kirche in Litauen, ihre 
kaempfe und Noete von 1925- 
1929. 1925-36 G. buvo VDU 

ją direktoriją Klaipėdos krašto j evang. teologijos fak. doc. ir vė- 
mokyklų ir bažnyčios reikalams liau prof., 1933 gaudamas iš Ry- 
ivarkyti, 1923 įst/pimąją lietuj gos univ. teologijos garbės dak- 
vių gimnaziją Klaipėdoje, suor J taro laipsnį ir kaip padėką iš-. Dėkui už ansktyvą prenumera- 
ganizavo 
kyklų Draugiją, kurios pirmi- bžn. gyvenimo problemos 1935.f įr 1() auką, 
ninku buvo nuo 1923, ir kuri įst. 1924-37 buvo Britiškosios ir už- 
daugiau kaip 50 privačiu lietuj sienio biblijų d-jos atstovas Lie- 
vių mokyklų. 1924 G. pastango-

memorandumą dėl Klaipėdos 1 
krašto atskyrimo nuo Vokietijos] 
ir memorandumą taikos komite- Į 
tui Paryžiuje. 1919 G. pasitrau-1 
kė į pensija ir atsidėjo vien tau
tiniam darbui. 1921 G. vyriausy
bes buvo nusiųstas Londonan 
tartis dėl Klaipėdos krašto ateij 
Hes. Po 1923 sukilimo ir Klaipė-j 
dos prisijungimo G. įėjo į pirmą-j

REAL ES W
Nwnal, t.mi — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALE KKAL 1ST ATI FO».1A|.<

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKfiJIMAIS.

D2L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas f

2212 W. Cennak Road Chicago, Ill. TeL 847-7747

t

BUTŲ NUOMAVIMAS . 
a MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI. ;
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRX

X BACEVIČIUS - BELL REALTY! H
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

ANTANAS SMETONA antrą Marquette Parko apylinkėje liuksusi- 
kartą rodomas Chicagoje ŠĮ nis 12 butų- Parduotas- 
penktadienį (X.30) 7:30 v. vak. Arti 69-tos ir Rockwell" mūrinis, 
Lietuvių Tautiniuose namuose. butų’ Parduota^___

nis 12 butų. Parduotas.

Kviečiami visi. Įėjimas $3 asm.
ALTS Chicagcs sk. valdyba

butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis 
krautuvė. Parduotas.

3 butai

2

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ' 

Turiu Chicagos mieito leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
'4514 S. Talman Avė, 

Tel. 927-3559

Paieškojimai
Dar turime pirkėjų ir gerų 

namų investavimui.

Skambinti tel. 436-7878
LIETUVOS GENERALINIO

KONSULATO NEW YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS

BERTAUSKAS, Aleksas, Pra- 
no, gimęs 1927 mt. Tveriu .valse-, 
Telšių apskr. Paskutinėmis ži- 

— - - i

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DĖMESIO
62-80 METŲ AA1Ž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinio- 
kems. Kreiptis:

A. L A U RA I TI S 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Notary Public

Insurance, Income Tax
ST. BUTKAUS ŠAULIŲ KUO, . . tv . t. - - i

a + *4. ik/r * k. * i iriomis gyveno Pietų Prancuzi-PA, Detroit, Michigan, panauko- . .
jo Naujienoms 25 dol. Nuoširdus , ^°^e’ . j
ačiū. j KARPAVIČIUS, Vladas, Jone} Pirkite senoviškai

TT-rNA-Ac nrAiT/vnro - • i sūnūs, gimęs 1908 metais Setoje,LEONAS GENIOTIS, iš Bngh . ~ . in..1 Vokietija atvyko 1944 mt., is ton Parko, lankėsi Naujienose. , " ..v’ - J kur 19oo metais išemigravo.- į 
eišto Mo-; spausdino Lietuvos evangelikų j fos pratęsimą, gerus linkėjimus j MACKEVIČIUS, Viktoras, apie 

’ 50 m. a., iš Šiaulių.

SURVILAITĖ, Bronė ir Teafį- nuomos. Atskiri .gazo šildymai, 
lė, dukros Antano, gimusios apiel 2 sklypai. 2 garažai.

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avsnue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

L. Geniotis yra 89 metų am
žiaus bet gerai atrodo ir dar vai
ruoja mašiną. Linkime jam il-

• 4 butų mūrinis, apie $9,000

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

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

susirūpinimų------- -------- .-------------------------- $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ....._—z $4.00

Minkštais viršeliais, tik _____________  $3.00

Dr. A. J. Gussen -- AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  $2.00

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

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1737 So. HALSTED ST., CHICAGO, 11/ 60601

- - *

tuvoj. 1939. III. 22. vokiečiams
užėmus Klaipėdą, G. pasitraukė ginusių metų, 
į Lietuvą, o 1941 į Vokietiją. Be> 
minėtųjų dalykų G. dar išsp.
Agenda Ewangeliscchkajai Baž- 
nycziai 1897; Evangeliški surin-

1 kimai prūsų Lietuvoje 1905; Pa-
Į tyrimai iš kelionės po Vokietiją
Į 1906; Pabuskit jaunieji 1909; i
! Luteraus knygelės 1917; Trum-
‘ pas pamokslas bžn. davadų ir kri

► pasielgimo 1907;
Lietuvos nusidawimai ir musų
Raszliawa 1912; Ką garbės vyrai, prenumeratą, jei prenumeratos

į 1908-1910 metus JAV-bėse. Prieš 
'karą, su tėvu, lankėsi Lietuvoj c 

į Senas Naujienietis paaukojo Patolupio kaime Raseinių apsk.
Naujienų vajui 50 dol. Nuoširdi j 
padėka už auka ir nuolatinę pa- , x. _ _ _ __rama ‘ ~ , tutis, Jono sūnūs, Kęstutis apie

4-' . 70.m. a., gyvenęs Kaune, jo žmo

Brighton Parke. $57,700.

• Statybai gražus sklypas 
VALAVIČIUS, Jurgis ir Kęs Marquette Parke.

Laikrodžiai ir brangenytaa
Pardavimai Ir Taisymai š ■ I > 
2646 WMt SttMt L 

Tai. REpubllc 7-1MI ?

kszczioniszko i i r ■

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TPS ON

EXPRESSWAY DWWG
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.^. « ‘

yocru- RUN into trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHJLH 
YOU’RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

IF YOU DRIVE AT THE 
į^ĮMĮJM SPEED ST>y IM 
THE RIG^r LANE,

• Su $15,000 pirkėjui proga 
RAŠO skaitytojas iš Toronto, na Polė ir dvi dukros Birutė ir Marquette Parke gauti labai 

' švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

On t.: “Atsiliepdamas į Naujie- Meilutė.
nu atsiššaukima -ir i p. V. Karo-. _ „ . .. . . ., v, . : v. .-n j I Ieškomieji arba apie juos zi-so laiska, pnsiunciu $50 dau-< ... ... V.. t, . • nantieji maloniai prašomi atsilie-jienoms paremti. Be to primenu, J r
kad mielai mokėsiu už pakeltą p ' , r x .x,

Consulate General of Lithua
nia 41 West 82nd Street 
York, N. Y. 10024.

New
VALDIS REALTY

2644 W. 69th St.
(Lithuanian Plaza Ct.) ■ 
737-7200 arba 737-S534

Siuntiniai į Lietuvą
< a r* "K > .

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chiciflo, III. 60632. T«!. YA 7-59M

Kool-Aid...On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

® Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small paper cups Freeze 
until almost firm, insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

CICERO Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Nutary PoNfe; A.
INCOME TAX SERVICE
S. Maplewood. Tel. 254-74M4259 .

Taip pat daromi vertimai, giminiu
Iškvietimai, pildomi pilietybės pre- 

iymai.lr kHokl blankeL ,

any flavor 
2/3 cup sugar 
1 quart water

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yrs seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternallnė ar- 

ginitaclja, lietuviams ištikšnai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbėti tr kitiems, kurie tuoa darbus dirba.
e-

SLA — Dhnokėlc daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
tūdraudu savn uariamA.

ELA — apdraudfia pigiausiomis kainomis. SČA neįeito 
rifiiug patemauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugu g»l> 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

ffLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, ueklančiaai 
aukšte j o mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

ČIA — vaikui apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudot minui temoka tik $3.00 rneUma.

SLA — kuopų nra viaoae lietuviu kolonijoje. Kreipkite# 
1 itavo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jumi 
mielai pagelbės i SLA islražytL

dolerlt

pelno. n>-

-

Galite kniptis Ir tlealal i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New Yerk, N. Y. 100*1

th. [»i) w-tni

Spalio 24 d. Ciceroje šv. Am 
tano parapijos salėje įvyko me-’ 
tinis R. L- Bendruomenės ba
lius kurį pravedė apylinkės 
pirm. Apolianaras Skopas. Jame 
dalyvavo daug žymių visuome 
nės veikėjų: dr. Atkočiūnas, dr. 
Dargis, inž. Lazauskas, inž. Du 
bauskas, pulk, švedas, kpt. Juš
kevičius, dr. Šimaitis, Edv. Bo- 
reiša, ponai Tautkai, Serapiną* 
ir kiti. Iš Indianos buvo atvykęs 
apylinkės pirm, čiurinskas su vi 
sa grupe tautiečių ir ponai Smil
giai.

Tenka pažymėti, kad du stalai 
buvo užimti grynai jaunimo. Vie 
ną sudarė Aug. Ašoklis, o kitą 
Ant. Dumšius. Cicero juru šau
liai, su pirmininku Juozu Miku
liu, taip pat turėjo atskirą sta 
lą.

Meninę programą atliko iški
lioji solistė Prudencra Bičkienė 
kuri puikiai išpildė kelias daina- 
ir operų arijas, o publikai nenus 
tojant ploti, padainavo ir papil 
domai. Jai buvo įteikta graž; 
puokštė gyvų gėlių. Jos garbe 
tenka pažymėti, kad ji atsisakė 
bet kokio honoraro.

šokiams nepailstamai grojo jau 
nųiu orkestras “Gintaras”. Lai
mėjimus tvarkė Stasys Bernata
vičius ir Sofija Palionienė.

Metiniame bendruomenės ba 
Uuje J tradiciją įėjo otpolmai,

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 Sd. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

ATS SKAITYK IR DAR KI 

TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

HOMEOWNERS POLICY

J2O4/1 W. Hth U 
Everg. Pirk, III. 
4O642, . 424-6654

State r. r ?• Casualty

AdvoKAtae

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandoa: nuo 9 ▼*!- ryti 

iki 0 nl vak. ležtadlenl nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Ir pagal nudtarima-
TOL 776-5162 arta 776-51W 

2649 Weal 63rd Street 
ID- 6062*

kuriuos paruošė ponios, Irenai 
Pranskevičienei vadovaujant. Ba 
re dirbo Bolleslovas Navickis ir 
Augustinas Ašoklis. Maistą ne
šiojo į stalus grakščios studentės 
Skopaitė, Raudonytė, Pranske- 
vičiūtė ir Leslytė.

Kadangi reikėjo laikrodžius 
vieną valandą atsukti atgal, tai

į namus mažai kas skubėjo ir Z 
dar ilgai salėje skanbėjo juokas ' ma Naujienų administracijoje, 
ir dainos. I---------------------- - ——.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tao reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos** 
išleista knyga su legališkomią 
formomis.

Knyga su formomis gauna.

S. Paulauskas p|Bx|TB iav taupymo 9ONUS

ravuo.se



