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TURKIJOJE NUŠAUTI KETURI AMERIKIEČIAI
!

Dr. Bobelio pranešimas VLIKo seimui
(Dr. K. Bobelio, VLIKo pirmininko, pranešimas VLIKo seimui

1979 m. gruodžio 8 dieną, Baltimore, Maryland)

Gerbiami VLIKo seimo atsto- VLIKo būstinę į Washington,
vai, VLIKo seimo svečiai, mano 
kolegos VLIKo valdyboje,

1979 m. kovo mėn. 11 dieną 
VLIKo Taryba išrinko naują 
VLIKo valdybą, kuri pasiskirs-

D.C., ir čia sutvarkyti sekreto
riatą, bet su pagalba ponių No- 
reikienės ir čečetienės ir VLIKo 
valdybos narių, o taip pat pa
nelės Migonytės, tai buvo at-

tė pareigomis sekančiai:
Dr. Kazys Bobelis — pirmi-

likta ėr VLIKo centras šiuo me
tu yra patogiai Įsikūręs ir susi-

ninkas;
inž. I. Grinius — vykdomasis 

vicepirmininkas ir vicepirmi
ninkas tarporganizacinianis rei
kalams;

dr. J. Balys -— vicepirminin
kas spaudos ir informacijos rei
kalams;

tvarkęs. Pirmadienį, gruodžio 
10 <L, visi kurie galite prašomi 
atsilankyti ir apžiūrėti mūsų 
būstinę.

Nuo rugsėjo 15 d. turime nau
ją reikalų vedėją Ofeliją Barš- 
ketytę, kuri / yra prieš keletą 
metų vieną vasarą dirbusi VLI-

dr. K. Jurgėla — vicepirmi- s 
ninkas politiniams reikalams; |

Ko būstinėje New Yorke, taigi 
ji jau buvo apsipažinusi su
VLIKo darbu ir tai labai pa
deda. Taip pat, kada tik yra 
reikalas, mums mielai talkinin
kauja ponios Noreikienė ir Če- 
četienė.

dr. J. Stukas — vicepirminin
kas anglų kalba informacijai ir 
iždininkas;

dr. J. Stikliorius — sekre
torius;

dr. E. Armonienė — teisinėj čia noriu pabrėžti, kad valdy- 
patarėja; Į bos nariai ponai Grinius ir Jur-

agr. J. Daugėla — valdybos 
narys specialiems reikalams;

dr. D. Krivickas — VLIKo 
valdybos ex-officio narys, /kaip 
L.Ž.T. komisijos~pirmininkas^ '

VLIKo valdybos rezidavo: 
1943-1944 m. Lietuvoje, 1944- 
1955 m. Vokietijoje, 1955-1979 
m. New Yorke, U.S.Ą., ir nuo 
1979 m. rugpiūčio 1 d. — Wash

gėla, apart specifinių pareigų 
VLIKo valdyboje, labai daug 
padėjo ir padeda kasdieniniame 
darbe ir VLIKo būstinės sutvar
kyme.-^-

VLIKo valdyba turėjo nuo 
savo kadencijos pradžios 7 posė
džius (3/24; 3/31; 4/28; 6/9; 
8/18; 9/29; 11/3). Esame parašę 
daug Įvairių laiškų, pareiškimų

Dr. Kazys Bobelis, VLIKo pirmininkas, informavo 
VLIKo seimą apie atliktus darbus.

ington, D.C., U.S.A.
Naujoji VLIKo valdyba š.m. 

balandžio mėn. 28 dieną paskel
bė VLIKo 1979 m. deklaraciją, 
kurioje pabrėžė, cituoju.: “Lie
tuvių tautos įgaliotas ir /viso pa
saulio lietuvių remiamas, Vyr. 
Liet. Išl. Komitetas . su nauja 
energija ir pasiryžimu'tęs kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Lietuvių kova už tautos laisvę 
ir savą valstybę nesikeičia. Ji 
yra nuolatinė, visuotina, besąly
ginė ir vedanti į pergalę”. Cita
ta baigta.

Toliau iškeliami įvairūs sam
protavimai, liečiantieji planus 
Lietuvos laisvės byloje, kurie ir 
bus pagrindiniai kelrodžiai VLI
Ko valdybos veiklai.

Ši deklaracija nebuvo kurio 
nors vieno valdybos nario dar
bas, bet bendras visos valdybos 
kūrinys. Todėl, jeigu ir žvelg
site į pradinę VLIKo valdybos 
veiklą, ji ir vystėsi deklaracijos 
nustatytuose pagrindiniuose rė
muose.

ADMINISTRACINIAI
REIKALAI

ir valdybos nariai yra dalyvavę 
VLIKo tarybos posėdžiuose, 
įvairių lietuvių ir užsieniečių 
organizacijų susirinkimuose, su
važiavimuose, apklausinėjimuo
se, kalbėję radijo programose ir 
atstovavo VLIKą įvairiose vie
tovėse. Smulkmenų neminėsiu, 
bet,. jei kas nori, mielai galėsi
me detalizuoti.

Ankstyvesniuose VLIKo sei
muose būdavo tik vienas VLIKo 
pirmininko pranešimas. Šiame 
seime, be manęs, pranešimus 
padarys ir kiti nariai iš savo 
veiklos sričių.

Perėmus pareigas VLIKo val
dyba turėjo šiuos pagrindinius 
rūpesčius ir užsimojimus:

I. Paruošti 1979 metų sąmatą;
II. Bendras lietuviškos politi

nės veiklos išplėtimas ir koor
dinavimas;

III. Tarptautinis Lietuvos in
teresų atstovavimas.

L 1979 metų sąmata
1979 metų sąmata buvo val

dybos paruošta ir patvirtinta 
VLIKo tarybos šių metų balan
džio mėn. 28 d. Čikagoje.

(Nukelta į 4-tą puslapį)

PIETŲ KOPĖJOS MINISTERIU
KABINETE DOMINUOJA KARIŠKIAI

AŠTUONIOLIKOS ASMENŲ MINISTERIU KABINETUI 
VADOVAUS PREMJERAS SHIN HYON HWACK

Po 24 metų VLIKo egzisten
cijos New Yorke, visais atvejais 
sunkus uždavinys buvo perkelti

KALENDORfiLIS
Gruodžio 17: Viviana, Lozo

rius, Laila, Medėja, Montigaila, 
Surgaudas.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:21.

Oras vėsus, vėjuotai.

Trano šacho sveikata 
pablogėjo

SAN ANTONIO, Tex. — Du 
New Yorko gydytojai, operavę 

• šachą, liudijo Teksas teisėjui, 
Ikad paskutinėmis dienomis ša
cho sveikata pablogėjusi. Iki 
paskutinių dienų Irano šacho 
sveikata taisėsi. Buvd vilties, 
kad jis sustiprės Lackland bazės 
ligoninėje, bet dabar paaiškėjo, 
[kad paskutinėmis dienomis jis 
gerokai susilpnėjo. Gydytojai 
teisėjui pareiškė, kad gali būti 
reikalinga dar viena operacija.

šacho advokatas Fletcher 
Yarborough pareiškė, kad da
bartiniu metu šachas būtų be-

SEULAS (AP). — Pietų Ko
rėjos prezidentas Choi Kyu Hah 
penktadienį paskelbė naują mi- 
nisteriu kabinėta. Visa eilė mi
nisterijų teko’ kariškiams — 
griežtos tvarkos generolams.

Krašto apsaugos ministeriu 
pakviestas gen. Choo Young 
Bok, buvęs aviacijos štabo vir
šininku. Jis pakeitė Ro Jae 
Hyun, tapusį gynybos viršinin
ku. Jis buvo pažemintas, nes pa
laikė ryšius su vidurio linijos 
generolais, kurių apie tuziną 
trečiadienį areštavo'. Gen. Kini 
Chong Hwan, dabartinis štabo 
viršininkas, tapo Įtakingu Pro
vincijų (Home) ministeriu, tu
rinčiu galios nustatyti tautinę 
kryptį bei politiką.

Teisingumo ministeriu tapo 
buvęs vyriausias prokuroras 
Paik Sang Gi, nužudyto prezi
dento Park Chung Hee gerbėjas 
ir draugas. Svarbus ir dominuo
jantis gynybos saugumo virši
ninko postas teko griežtos tvar
kos šalininkui gen. Chon Doo 
Hwan. Keturi ministerial palikti 
iš prez. Park kabineto.

Valymai kariuomenėje ir 
griežtos tvarkos šalininkų pa
skyrimai ministeriais rodo, kad 
prez. Choi nesirengia eiti demo- 
kratėjančiais keliais.

jėgis padaryti pareiškimą apie 
savo svc:kata. Advokatas mano, 
kad tuo tarpu neverta šacho 
kviesti į teismą pareiškimui 
padaryti. Jis patarė teisėjui pa
laukti, kol ligonis sustiprės ir 
dabartinė krizė praeis.

Mažiau tremtiniu 
iš Vietnamo

MANILA (AP) — JAV law
n’s I-'lio nu.'e kasdien lėktu
vais ir laivais žvalgo Pietų Ki- 
n jos jūra ir s.p.inkiniu- vande
nis, ieškodami pabėgėlių iš 
V.etnamo, tik du teikti pagalbą. 
Tač'att nuo iapkr-čio pradžios 
bėg ių nesim'nlo.

Kanados ambasados Maniloje 
inrgrac jos pareigūnas pareiš
kė. kad dabar prasidėjęs lietin
gasis bei t ifūnų sezonas kelio
nes laiveliais apsunkina. Tačiau 
vietnamiečių socialinės darbuo
tojos nuomone, dabar Vietname 
yra daug didesnė išvykimo kon
trolė. Kontroliuojamas visas pa
jūris, ypač laivelių koncentra
cijos bei jų prieplaukos.

Didžiaus'a Vietnamo bėglių 
(koncentacija, virš 57,000, yra 
Hong Konge. Vien spalio mėne
sį atvyko 572, gi lapkrityje tik 
282. Vietnamo pabėgėlių padi
dėjo Tailande. Spalyje jų atv_. 
ko tik 185, gi lapkrityje -895. 
Nereikia pamiršti, kad (en yra 
virš 200,000 kanibodiečių.

Jungtinių Tautų komisijos 
prar Šimu, nuo komunistų per
gales Vietname 1975 metais, iš 
Vietnamo pabėgo 10 — dė
menys.

— V iu sausio pradž' fai- 
vano vyriausybė »es Įsigyti 
nedidelio kai’’ .r o modernių 
ginklų AmeriKoje. Jie nori Įsi
gyti gerų ginklų tvarkai palai- 
kvti.

— Kai kuriems vėžio ligo- 
iniams leidžia rūkyti marijuana.
Sakoma, kad ji sumažina ligo-

Clark paleido Kanados 
parlamentą

OTTAWA, Ontario. — Kana
dos premjeras Joe Clark, pa- 
valdęs kraštą tiktai 7 mėnesius, 
gavo parlamento nepasitikėji- 

!mą. Visi manė, kad jo paties 
parlamentas, surinkęs daugu- 

; mą. jį palaikys, bet praeitą sa
vaitę taip nebuvo. Nepasitikėji
mas buvo toks netikėtas, kad 
pradžioje jis net orientuotis ne
galėjo. Kaip galėjo būti, kad ne
seniai prie valdžios jį pristatęs 
parlamentas taip greitai būtų 
pareiškęs nepasitikėjimą.

Žindnėms nepaliko, kai palei
do kelis tūkstančius darbininkų, 
kurie nors maža darba atlikda
vo, bet vis vien ką nors naudin
go veikdavo. Premjeras bandė 
daugelį jų apraminti. Jiems 
aiškino susidariusią padėtį, pa
tarė prisidėti prie taupymo. Be 
darbo atlikimo negalima imti 
pinigų. Jei visi daugiau dirbs, 
tai padėtis pagerės, — aiškino 
premjeras J. Clark.

BANDO IŠGELBĖTI 
KONDORŲ VEISLE

WASHINGTON, D.C. — Vi
daus reikalų sekretorius paruo
šė penkių punktų programą 
kondorams apsaugoti nuo išny
kimo. Kondoras yra retas 
paukštis, kuris pamažu nyksta. 
Atsirado labai daug kondorų 
priešų. Vieni naikina kondorų 
vaikus, kitų tėvai neparenka 
tinkame nW«tė, o trečius už-

niams skausmus.

— Vietnamo karo' jėgos už
mušė apie 20,000 Kambodijos 
gventojų. — sako Tailando 
krašto apsaugos ministeris.

— Buvęs Pietų Korėjos žval
gybos viršininkas liudijo teis
mui, kad karo stovio Įstatymų 
tvarkantis gen. Seoung Chung 
Hwa dalyvavo perversme buvu
siam prez. Park nušalinti.

— švietimo sekretorius trau
kia teisman C.hicagos miestą už 
nevykdymą mokyklų integraci
jos įstatymų.

Rytų Vc.<ietijos komunis
tinė valdžia pakėlė televizorių 
kainas.

— Atstovų Rūmų Etikos ko
mitetas pradėjo nagrinėti Kali
fornijos demokrato kongr. Char
les H. Wilson nusikaltimus.

puola pikti paukščiai. Suaugu
sių kondorų jie neįveikia, bet 
jaunesnius jie puola ir naikina.

Apskaičiuota, kad dabar iš 
viso liko gyvi tiktai 30 didžiųjų 
kondorų. Valdžia paskyrė mili
joną dolerių juos apsaugoti. 
Uždrausta kondorus naikinti. 
Liepta viską daryti, kad būtų 
apsaugoti kondorų vaikai, kad 
niekas jų nenaikintų ir kad tė
vai vaikus galėtų užauginti. 
Kondorai auga aukštuose kal- 
nudse ir daug aukštesniuose 
medžiuose.

NUŠOVĖ AMERIKOS KAREIVI.
TRIS AVIACIJOS DARBININKUS
ŠŪVIUS PALEIDO 5 VYRAI. MOTERIS; PUOLĖ 

TURKŲ IŠLAISVINIMO ARMIJOS NARIAI

ISTAMBULAS, Turkija. —
Penktadienio popieti Derk: mo
derniais ginklais ginkluoti jauni 
vyra; ir viena moteris užpuolė 
iš darbo grįžusius tris Amerikos 
darbininkus, dirbusius turkų 
Cakmakil karo aviacijos bazėje, 
ir gatvėje nušovė.

Trys darbininkai, baigę lėk
tuvų taisymo darbą karo avia-

— Įsiveržė Irako karo 
jėgos, — sako Iranas

TEHERANAS. Iranas. Ira
ko karo jėgos, apsiginklavusios 
sunkiais ginklais, penktadienį 
įsiveržė į Irano teritoriją. — sa
ko oficialus Irano valdžios pra
nešimas. žinią keliais atvejais 
kartojo Irano televizija.

cijos bazėje, bu\o susodinti i -pa pa^ televizija kartojo, kad 
turkų transporto automobili ii. užpuolimą organizavęs Ameri- 
turko šoferio vairuojami, išva- kos prezidentas Carteris, Įsakęs 
žiavo namo. Jie gyveno Istam- uzimti galimai daugiau Irano 
bulo prieniiestyje esamame šva-'ter]torijos \jekas neliki, kad 
riame name. Masinai nepriva- prezidentas Carteris būtu kurs- 
žiavus prie gyvenamosios vie-jĮes Iraka veržtis į Irana‘ 
tos, penki vyrai ir viena moteris, i BAGDADAS, Irakas. — šeš- 
sulaike keleivius, pradėjo juos tadienio rvta Bagdado vvriau- 
klausinėti, išvedė iŠ automobilio sybė prane§ė, kad Irako gink- 
ir čia pat vietoje užpuolė. Auto-' įu0į0s jėgos neperžengė Irano 
mobilio šoferis pabėgo ir vėliau (sjenos> nešaudė i Irano teritori- 
oapasakojo policijai apie visą • ja ir inkiu Amerikos bariu Ira- 
Įvykį. Vienas darbininkas buvoįke ncb.,,; ir nėra lrako- vy. 
nušautas vietoje, o kili buvo i rįausy;- nariai nesupranta, 
tiktai sunkiai sužeisti, bet dar!kurjenis sumetimams Irano val- 
hųyo gyvi. Tuo tarpu vist už-^d^ja būtų.skelbusi tokį, dalyką, 
puolikai pasitraukė j greta st°’;Gai jjs reikalingas mulos Cho- 
vėjusį mėlynos spalvos automo-j ]neinio vi(lgus poiitikaL 
bili ir nuvažiavo. : _____________

Netrukus iš tos pačios dirb-> _ šeštadienį aukso uncija 
tuvės grįžo Leo Underwood. Jis t kaįnavo .^437 
taip pat gyveno tame pačiame'
name, ne taip jau toli nuo B'c'e-i
ing lėktuvų dirbtuvės. Visai ne-! mobilio. bet, jo neranda.
toli namo jis pastebėjo vieno sa-l Automatišku 
vo draugo lavoną, čia pat pa-j buvo nušautas
stebėjo ir kitus dviejų aviaci jos j Smith. Apie jį mažai tepasaky- 
- - - Pastebėjęs Ųa> nes/policija neturinti plates-

ginklu gatvėje 
kareivis James

darbininkų kūnus.
gyvybės žymių, jis tuojau orga-įnilJ zmių.
nizavo jų nuvežimą į artimiau-j Vakare paaiškėjo, kad Anie- 
sią ligeninę, kur gydytojai jiems J rikes kareivio ir trijų darbinin- 
suteikė pirmąją pagalbą. Vienas’.užpuolimą organizavo' nau- 
nušautasis ligoninę pasiekė jau.iai pasirodžiusi teroristinė tur- 
nebegyvas, bet už kelių valan-’kV organizacija., pasivadinusi 
du žuvo ir du sužeistieji. J urkų ; Jurkų liaudies išlaisvinimo ar- 
gydytojai stengėsi padė'i. !>3t niija. Tos armijos nariai prisi- 
nepajėgė. i pažino nušovę Amerikos ka.’ei-

... . , . . i vį ir iš darbo grįžusius tris dar-Netrukus nelaunvs vieton at- .: . , ... . .., T , , ,. .. , .binmkus. vienas jau ligoninėnvvko Istambulo policijos dili-* . '..... , , . , . 1 nugabentas negvvas, o uz porosnvs. vieni apklausinėm aphnki-; : . ., ... , , . ■ .: valandų ir kiti du mirė.mus žmones, kiti nuskubėjo r
ligoninę, surado' automobilio šo-i Turkų aviacijos Cakmahil 
feri. parvežus} darbininkus iš dirbtuvės darbininkas Leo' l n- 
darbo. Paaiškėjo, kad penki vy-. derwood pirmas pranešė JAV 
rai ir moteris gana gerai žinojoj ambasadoriui Turkijoje, o pas-
kada jie grįžta iš darbo, kur rei- tarusis tuojau pranešė premje- 
kia jų laukti. Jie sustabdė aute- rui Demirel. Premjeras pareiš- 
mobilį, išlaipino parvežtus dar įkė užuojautą ambasadoriui ir 
bininkus. ten pat vietoje juos už-'prižadėjo imtis visų priemonių 
puolė, paliko ant žemės ir. su-Į naujai organizuojamai “teroris- 
sėdę Į laukiamą mašiną, dingo tinei ai ūi išnaikinti. Turkų 
be žinios. Visa Istambulo poli- vyriausybė ja - :. ėjo žinių apie
cija ieško mėlynos spalvos auto- ši- • - ų grupę.

Naujai augančios šių dienu Chicagos vaizdas.
(Jaunojo Kurash nuotrauka)



KApĮŲOMEMĖS ŠVENTES MINĖJIMAS

š.m. lapkričio 24 d. (šeštad.) 
KLB-nės Winnipeg© Apylinkės 
valdybos pirmininko V. Januš
kos bute įvyko minėjimas. Nors 
skc'l're ir buvo rašoma, kad 
ve '.;: bufetą-, vakarienė, šokiai 
e*c . bot pubkkos nieko nesusi
rinko. Viena, kad per toli nuo 
miesto, o kita, kad lietuvių pa
rapijos salė tuo metu buvo tuš
čia ir toks šventės minėjimas 
buvo rengiamas privačiame bu
te, kur nėra nei vietos, nei kitų 
patogumų. Matyti iš skelbimo, 
kad žmonės suprato, jog rengia
mas privatus pasilinksminimas. 
Tokie renginiai daro tik B-nei 
išlaidas, nes reikėjo supirkti 
maistą, gėrimus etc., o keliems 
žmonėms tik susirinkus, viską 
reikia išmesti laukan, o degtinė
lę no"cmis-nenoromis reikėjo 
gerti, kaip kadaise Folkloramos 
parengime, tik skirtumas, kad 
nesant aukšto miesto pareigūno, 
keli draugeliai nusilesė ėmė 
tampyti “skvernus’’ tarpusavyje 
vienas kitam.

Paklaustas lietuvių parapijos 
klebonus, kodėl nebuvo minėji
me, atsakė: “Manęs niekas ne
kvietė. o kitaip vertus, iš skel
bimo supratau, kad tik kariams, 
o aš kareiviu nebuvau”. Taigi, 
taip gražiai pas mus reiškiasi 
bendruomeninė veikla.

Lapkričio 25 dieną (sekmad.) 
11 vai. prasidėjo pamaldos, nes 
klebonas buvo pranešęs, kad 
minėjimas bus bažnyčioje. Pa
maldose pasirodė tik du B-nės 
nariai, bet ir tie patys kažkaip 
blogai nusiteikę, o pono pirmi
ninko tai jau ir nebeieškok. Kle
bonas išėjęs pasižvalgė, kad baž
nyčioje tik 16 žmonių ir iš tų 
pačių šeši svetimtaučiai. Nėra 
kam vėliavos laikyti, nėra pir
mininko Vincelio. Prasidėjus 
pamaldoms, prie vėliavos atsi
rado J. Demereckas, K. Strikai
tis ir Mykolas Januška, kurie 
pasikeisdami ją laikė.

Klebonas atlaikęs mišias pa
sakė atitinkamą pamokslą, kaip 
Kristaus Karaliaus ir Lietuvos 
kariuomenės šventės proga. 
Taip ir pasibaigė minėjimas be 
jokios pakilios nuotaikos. Ponai 
vadovai, nedarykite komedijų!

parapijos kleboną kun. J. Ber- 
tašių sukalbėti maldą. Vakarie
nė buvo labai gražiai paruoštą, 
kurios šęiminiskėmis buvo: Pr. 
Steponavičienė, H. Beniušienė, 
L. Samulaitienė ir Vidrikienė.

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
BAŽNYČIOJE

LIETUVIŲ KLUBE PAREN
GIMAS IR KARIUOMENĖS

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Š.m. lapkričio 24 d. (šeštad.) 

lietuvių klubas Winnipege su
rengė savo . narių metinį ban
ketą. kur įėjimas nariams kai
navo $2 ir svečiams $4.

Vakarienę atidarė klubo pir
mininkas Bob Urbonas, kuris y
pasakė įžanginę kalbą. Kalbėjo 
angliškai, nes daug buvo ir sve
timtaučių. Po įžanginio žodžio, 
pradedant vakarienę, pakvietė

Vakarienės metu pirmininkas 
B. Urbonas pakvietė kalbai klu
bo vicepirmininką Vladą Stepo
navičių. kuris pareiškė: Vyrai, 
aš kalbėsiu tik lietuviškąi, nes 
čia tik lietuvių reikalas. Ger
biamieji, ar Jūs žinote, kokią 
šventę mes šiandien turime? ( 
Kiekvienais metais lapkričio 
mėnesį minime Lietuvos kariuo
menę ir jos kovas dėl laisvės ir 
nepriklausomybės.

Prieš 61 metus, lapkričio 
23 d. Vilniuje buvo paskelbtas 
pirmasis įsakymas kariuomenei. 
Tad šis įsakymas yra pirmas 
Lietuvos kariuomenės atsteigi- 
mo dokumentas ir ši diena yra 
laikoma Lietuvos kariuomenės 
atsteigimo diena. Nors dar ir 
mažai buvo apmokytas Lietuvos 
karys, bet jis žinojo už ką ka
riauja, jo moralė buvo labai 
aukšta, todėl karo lauke priešui 
jis buvo labai pavojingas ir bai
sus. Jis nepriklausomybės ko
vose parodė didelę drąsą, suma
numą ir ištvermę. Greta iš Rusi
jos grįžusio prityrusio kariau
tojo lygiavosi ir niekada ginklo 
rankose neturėjęs kaimo berne
lis, moksleivis ir dažnai prie 
vienas kito lygiavosi klumpė
mis bei vyžomis apsiavęs kaimo 
vyras. Tad tokiu būdu laisvė ir 
buvo laimėta.

Baigus VI. Steponavičiui kal

bos posėdžio įvykiai, bet kada 
ateina svarbių reikalų svarsty
mas, reikalaująs Tarybos nuta
rimo, kad ir kontroversiniais 
klausimais, grupių nesutarimas 
paliekamas nuošalyje ir daugu
ma nutarimų padaroma vien
balsiai.

Nuo praeito VLIKo seimo Ta
ryba turėjo 6 posėdžius. Padarė 
keletą gana svarbių nutarimų. 
Pirmasis nutarimas tai buvo 
metinės sąmatos patvirtinimas. 
Sąmata priimta sutartinai su 
mažais pakeitimais, beveik kaip

1 •‘•m**’ buvo pristatyta Valdybos pir-

sąmata buvo išdiskutuota išsa- 
Diliai ir kiekvienas Tarybos na- 
rys ir jo atstovaujama grupė 

- ■ -— turėjo progos savo nuomonę iš-

T |

bą, pasigirdo gausus rankų plo- kiai tvarko klubo reikalus ir reikšti be jokių suvaržymų, 
jimas, o po to valdybos pirmi
ninkas jo kalbą trumpai atpasa
kojo angliškai. Vėliau VI. Stepo
navičių apsupo svetimtaučiai ir 
ėmė klausinėti, kiek jis turėjęs 
tada metų, kaip sekėsi kariauti, 
o aš šalia stovėdamas tik šyp
sojausi.

Po to kalbėtoją sveikino kle
bonas kun. J. Bertašius, Vera 
Zavadskienė, o Kazys Beniušis 
sušuko: “Vyrai, aš aprašysiu, aš 
aprašysiu, nes tokio minėjimo 
klube nebuvę daugiau kaip 40 
metų”. Po to daugiau kalbų ne
bebuvo. Tuojau atidarė bufetą 
su įvairiausiais gėrimėliais, ku
riam vadovavo klubo ižd. V. No- 
vogrockis ir sekretorius Vikto
ras Matutis. Baigiantis vakarie
nei prasidėjo kapelos garsai, ku
riai vadovavo klubo narys King, 
o jo žmona Irena buvo parengi
mo reikalų vedėja. Ir taip gra
žiai pasibaigė klubo banketas 
ir Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas. Publikos buvo prisi
rinkę netoli 180 žmonių. Vieni 
gurkšnojo alutį, o kiti linksmai 
šoko gražiai išpuoštoje klubo.

nesigaili įdėti savo darbo, jeigu Taryba, kaip parlamentarinis 
kas klubui atsitinka. Linkėtiną VLIKo organas ir Valdybos dar- 
daugiau tokių parengimų. , bu prižiūrėtojas, seka Valdybos 

veiklos darbus ir Valdybai pa
geidaujant nagrinėja svarbes
nius ir sudėtingesnius laisvini
mo darbo uždavinius. Taryba 
tai daro per specialiai sudary
tas komisijas, kurios gali būti 
laikinos ar nuolatinės. Šiuo me
tu prie Tarybos veikia dvi ko
misijos.

Pirmoji — Teisių ir Politinė 
Komisija. Ši komisija yra tęsi
nys iš praeitų Tarybų veiklos, 
tik dėl Tarybos posėdžių vietos 
pasikeitimo buvo pakeisti ir šios 
komisijos nariai iš Rytų Pa
krantės ir parinkti nauji iš Či
kagos ir Clevelando vietovių. 
Ši komisija šiuo laiku yra pil-’ 

Svečių prisirinko neperdau- name sąstate ir jau turėjo keletą 
giausia, virš 30, bet visgi sma- posėdžių. Valdybą sudarant iš- 
giai praleido laiką. Dalis vadi- kilo nemažai statutinių klausi- 
namų pusfrontininkų lyg tai mų, į kuriuos dabartinis VLIKo 
boikotavo, bet jie nesijaučia,; statutas pasisako labai neaiškiai j 
kad jie boikotuoja patys save.! 
Ką darysi, gal jau toks mūsų 
lietuviškas paprotys. Tad taip 
norisi pakartoti vieno mažučių 
poeto žodžius: “Pažiūrėsim, pa
žiūrėsim, kas miškely dedas, 
zuikis eina su zuikiene ir...” 

K. Strikaitis

7K 7K

LIETUVIŲ PARAPIJOS 
BANKETAS

Gruodžio 1 d. (šeštad.) Winni
peg© lietuvių parapijos komite
tas surengė banketą, į kurį įėji
mas kainavo $3.50 asmeniui. 
Grojo Matveičiko muzika. 7 va
landą vak. pradėjo rinktis pub-' 
lika į gražiai išpuoštą salę. Tvar
ką prižiūrėjo pats parapijos kle- 
bonas kun. J. Bertašius ir ma
loniai priiminėjb svečius. Bufe
tą tvarkė inž. Jurgis Valaitis, 
o užkandžius ruošė Marija Ja
nuškienė ir MatveiČikiėnė.

ir kai kuriais atvejais visai nu
tyli. Užtat pirmasis Teisių ir 
Politinės Komisijos uždavinys 
yra statuto peržiūrėjimas ir 
reikalingų statutinių pakeitimų 
pristatymas Tarybos svarsty
mui ir toliau VLIKo seimo pri
ėmimui. šiai komisijai vado
vauja Tarybos narys inž. Jonas 
Jurkūnas.

Antroji komisija yra Lietuvos 
Sienų Komisija, kuri taip pat 
yra pilnoje sudėtyje, ir savo 
įvairias studijas svarbiais atei
ties Lietuvos sienų klausimais 
jau pradėjo. Šiai komis.jai pir
mininkauja Tarybos narys Sta
sys Žadeikis.

Man kaip Tarybos pirminin
kui teko dalyvauti viename 
Valdybos posėdyje. Turėjau pro
gos apžiūrėti naujas Valdybos 
patalpas, pasikalbėti su atski
rais Valdybos nariais ir pasi
klausyti jų diskutuojamų darbų 
eigą posėdžio metu. Įspūdis iš 
šio mano apsilankymo yrą ge
ras ir VLIKo Taryba turi tei
sės girtis ir didžiuotis Valdybos 
narių darbštumu ir jos pirmi
ninko dr. Kazio Bobelio suma
niu vadovavimu ir jo neišsemia
ma energija. į

Kadangi VLIKo Tarybos pir
mininkai keičiasi su. kiekvienų 
posėdžiu, tai tik lemtingu suta
pimu- man terika ši didelė garbė 
ir nemaža’ . atsakomybe apie .’Ttr 
rybos darbus; painformūoti šį 
Seimą-. ĮTikiuosi,’ kad remiamai 
atpasakojau Tarybos darbų ei
gą. problemas ir šių darbui pras
mingumą Lietuvos laisvinimo 
bylos kovos lauke. ‘

Visų Jūsų — '
Vladas Šoliūnąs, ’ 
Tarybos pirmininkas 
ir LKDS atstovas
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KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS

Pr. Povilaičio skaitytas V. Šoliūno
pranešimas

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
VISOS SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS IŠ WOPA 1490 Icil. AM.

1:30

Tel: IlEmlnck 1-21137159 South Maplewood Avenue
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Dabar klubas džiaugiasi, kad 
gavo lietuvį prižiūrėtoją, kuris 
iš profesijos yra dažytojas. Pui-

Lietuviu kalba: Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 4:00
vai. popiet, šeštadieniai.1 ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Į., t! Š-fj ‘^V.’
1 T ! ■;’*"* .i ■ ' '-Č' ■ L '-" "-'f.").1--,1 f _• • .........

SVEIKINU VISUS LIETUVIUS SU

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA
i * > r ’ i -- ’ -' a

ALDONA DAUKUS IR DUKRA SOFIJA 
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS

(Vyriausio Lietuves Išlaisvinimo Komiteto Tarybos 
1979 m. veiklos pranešimas)

(Tęsmys)

Nors Valdyba buvo patvir- rūmas nepaliko neigiamų įtakų 
tinta devynioms grupėms pąsi- tolimesnei Tarybos veiklai. Pa
sakius už ir šešioms grupėms si ginčyti ir kartais net vienam 
susilaikius, šis grupių pasidali- kitą išbarti nėra svetimi Tary

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų
JOHN JOKUBONIS » * *

Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina savo narius ir klubui 
prijaučiančius, linkėdami džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.

JONIŠKIEČIU LABDARYBĖS IR KULTŪROS KLUBAS

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKI M E 

\ ĮSIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ulariyl

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

Paid asd 
Compounded

utytlfc Financing
AT OUR LOW RATE
* i i 1 ♦ I C 

TO FIT YU'UH
\ T , i V <

JULIA RAMANAUSKAS — Pirmininkė 
NELLIE SKINULlS vicepirmininkė 
ANTOINETTE KALYS — Nutarimų rašliniųkė 
BIRUTĖ RAšINSKAS — Finansų sekretorė 
ANNA CASEY — Iždininkė
VALERIA SAMUOLIS Kasos globėja 
ANTOINETTE KAI.\S - uiii—sixjndcnlc

PETKUS ir SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street — Tel.: GR 6-2315

CICERO 
1410 So. 50th Ave. -■ Tel.: TO 3-2108

r*y xi
JNSUR.O

Mutual• Federal 
Savings jand Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Pmi Kazamacskas, /Vended

HOURSi Mon.Tue.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE'iSOS

Pbo-et Vingiai. 7.7741
Thur.9-9 6at« 9-1
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ST. PETERSBURG, FLORIDA
Romo Kalantos Šiaulių kuopa 

lapkričio mėn. 20 dieną pami
nėjo Lietuvos Kariuomenės at
kūrimo 61 ąją sukaktį. Minėji
mas vyko Lietuvių klubo salėje. 
Minėjimą pradėjo ir jam vado
vavo Romo Kalantos šaulių 
kuopos pirmininkas dail. J. 
Juodis.

Sekantį sekmadienį, lap. 25 d., 
1 vai. popiet buvo užprašytos 
šv. Mišios už žuvusius šaulius 
ir savanorius St. Holy Name 
bažnyčioje Gulfporte.

Vėliavas Įnešus buvo sugie
doti Amerikos ir Lietuvos him
nai. Kun. J. Gasiūnas sukalbėjo 
maldą. Susikaupimo minute 
buvo pagerbti žuvę dėl Lietu
vos laisvės.

Salėje prie garbės stalo sėdė
jusiems Lietuvos savanoriams, 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
dalyviams ir rezistencinėje ko
voje už Lietuvos laisvę dalyva
vusiems savanoriams šaulės pri
segė po gėlę.

Prelegentas buvo dail. J. Juo
dis, kuris priminė iš senovės lai
kų lietuvių karžygių narsumą ir 
pasišventimą tėvynei, apie ko
vas su priešais ir kaip kariai 
miršta dėl savo tėvynės laisvės.

VLIKo pirmininkas dr. K. 
Bobelis pasveikino laisvės kovo
tojus už didelį pasiryžimą dirb
ti dėl Lietuvos, taip pat prašy
damas ir toliau dirbti visiems 
išvien Lietuvos atvadavimo rei
kalu.

Mišias atnašavo trys kunigai: 
prel. J. Balkūnas, kun. J. Ga
siūnas ir parapijos klebonas K. 
Butkus.

Po Šv. Mišių buvo šventinama 
vėliava. Krikšto tėvais buvo 
dail. A. Rūkštelė su p. D. Bobe- 
liene, ir vėliavos mecenatas A. 
Grabauskas su p. M. Juodiene. 
Šauliai su vėliavomis dalyvavo 
pamaldose. E. G.

Mūsų spaudoje

prieš inešantSavanorio-Kano pagerbime vėliavų sargyba 
vėliavas ir šv. ugnį. Sesių vidury š. Pranas Kraujaiis neša 
šv. ugnį. Dešinėje vėliauninkas š. Antanas Grabauskas.

(K. Vaičaičio nuotrauka)

ST. CATHARD

J. JONAITIS

JIE ŽINO, BET
B. Pūkeliavičiute, savo rome- piešinasi okupantui, net auko- 

*riė Astuoni Lapai, aprašydama 
•kaip vokiečiai sutiko nugalėto
jus rusus, rašo: . . . “Niekas dar 
jų čia neskerdžia. netardo ka- 
meruose, kur ant cemento grin
dų yra nuvinguriuojantis lata
kas kraujui nutekėti, niekas jų

darni savo gyvybę, reikalaudami 
viešai "Laisvės Lietuvai””.

O ką daro čia atvežti, Lietu
voje gimę jaunuoliai, čia baigę 
aukštus mokslus? Atrodo, kadi 
ijems sunkiai sutratama, ką i; 
kiek iškentėjo lietuviai kanki- 

dar neveža prie LEIX) JŪRŲ,]natai budelių enkavedistų ir jų 
siek agentų? Iškilieji mūsų įvairūs 

solistai, menininkai, daktarai.
kur kiekvienas turi 
snis paženklintas žmogaus gy 
v v be

‘'Lietuvių Dienų’’ žurnalo lap
kričio numeris jau pasiekė skai-j 
tytojus. Jis skirtas atžymėti IX’ 
Amerikos Lietuvių Kongresui. I

Viršelyje Amerikos Lietuvių 
Kongreso prezidij urnas ir Čiur
lionio Ansamblis, atlikęs meni
nę programą kongreso bankete. 
Atspausdintos Lietuvos genera
linio konsulo A. šimučio refera
to ištraukos taip pat ALT'o pir-' 
mininko dr. K. Šidlausko' prane
šimo santrauka ir nuotraukos 
iš suvažiavimo, kun. J. Pruns- 
kio reportažas aktoriui Jonui

Toliau sekė meninė dalis. Pir
mame pasirodyme dalyvavo 
amerikiečių moterų trio, kurias 
pristatė ir paruošė muz. P. Ar- 
monas. Po to dainavo moterų 
vienetas, vado vau jamas E. 
Rūkštelienės, ir solistas I. Mal- 
cius padainavo porą lietuviškų 
dainų ir dvi ištraukas iš operų.

Visa programa, atlikta labai 
sklandžiai ir gražiai, publikos 
buvo šiltai priimta ir nesigailėta 
daug katučių. Po programos 
vieneto vadovė E. Rūkštelienė, 
jos pianistė Mrs. Sullivan ir sol. 
I. Malcius buvo apdovanoti gė
lėmis. Gėles nupirko, paruošė ir 
paaukojo p. M. Juodienė. Toliau 
vyko * vaišės, kurias ’ suaukojo 
šaulės ir rūpinosi svečių aptar- 
tavimų.

mo 61-osios sukakties minėjimą 
suorganizavo Niagaros Pusiasa
lio “Ramovės’’ valdyba šių metų 
lapkričio 24 d. Slovakų salėje 
St. Catharines mieste.

Oficialioji dalis prasidėjo' 
7 vai. vakaro. Įnešus Lietuvos, 
“Ramovės”, šauliu ir skautų 
vėliavas, sekė Kanados himnas. 
Invokacijai pakalbėti buvo pa
kviestas vienuolyno viršininkas 
T. Juvenalis Liauba OFM.

Skyriaus pirm. J. šarapnic- 
Kelečiui premijos įteikimo pro-j kas, šventės atidarymo proga, 
ga ir keletas nuotraukų iš to j 
įvykio.' Knygų recenzijos, P.!
Gaučio ir a.a. Juozo Tininio' po
ezijos vertiniai.

Anglų kalbos dalyje — Vil
niaus Universiteto 100 metų su
kakties istorinė apžvalga, pa
ruošta prof. Jono Skiriaus, Vla
do Česiūno tragiško dingimo 
aplinkybių aprašymas, sovietų 
pilietybės statymo aiškinimas 
ir kiti su lietuvių gyvenimo pro- 
blemc’mis susijų reikalai.

“Lietuvių Dienas” leidžia An
tanas F. Skirius. Adresas: 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, CA. 
90029. Prenumeratos kaina nuo 
ateinančių metų. $18, Kanadoje 
$20.

K. Petrokaitis

E Susilaukiame pasiteiravimų, ar dar turime
į LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektų.
5 Deja, pilnų LE komplektų'jau nebeturime. Trūkstamus 
d tomus būtų galima iš naujo atspausdinti, jei atsirastų pa- 
j kankamas kiekis prenumeratorių. Taigi visi, kurie norėtų 
S įsigyti pilną LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektą (36 

tomai), prašomi prisiųsti užsakymus iki 1980 m. vasario 1 d.
d LE komplekto kaina $300.00 (be persiuntimo).
5 Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar 

leidinius:
J .... ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai......
j IŠ MANO ATSIMINIMŲ, Petras Klimas......

RUBAJATAI, Stasys Santvaras......... .....
..... (Kainos su persiuntimu)

J Užsakymus prašome siųsti:
K Lithuanian Encyclopedia Press

395 W. Broadway, Box 95
So. Boston, Mass. 02127

gaunamus,

$125.00
13.00
7.50

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

2

3

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ........................... $5.00

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai... ..................... $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ......
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
U2 PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

panto agentu, kuris pasako ka
da ii koks menininkas bus at
siųstas. Ir tas mūsų "elitas’’, 
slėpdamasis nuo visuomenės, 
skuba agento įsakymą vykdyt:.

O ka;p griežtai su okupanto 
agentais kovoja mūsų vienuo- 
ha:-kunigai?

■J Ankščiau, visokio plauko okir 
I panto atsiųsti propagandistai 
buvo priim mii tik "Mildos” sa
lėje. Ji lietuvių tarpe buvo la
bai nepc’pu'iari ir okupantui ne
buvo naudos. Parapijų klebonai, 
čia gimę lietuviai kunigai, į 
parapijų sales mūsų daktarų 
siūlomų “svečių” neįsileido. Čia 
okupantui talka atėjo iš ten ir 
kur išeiviai lietuviai mažiausiai 
tikėjosi. Gi lietuviai jėzuitai atė
jo j talką mūsų bendradarbiau- 
tojams, Jėzuitai turi puikias pa
talpas, kurias išeiviai padėjo 
pastatyti ir mielai lietuvių lan
komas. Ir ar ne keista, kad jė
zuitai mielai padėjo bendradar- 
biautojams okupanto propagan
dos centrą perkelti į Jaunimo 
Centro rūmus, čia dabar rodo
mos okupantą propagandinės 
filmos, čia keliamos puotos oku
panto atsiųstiems agentams, čia 

] rengiami, okupanto tikslams,

. . Taip, vokiečiai tada susidraugavo su okupanto atsi- 
tc visko dar nežinojo. Bet lietu- ųstais agentais ir atsilykindann 
viai tą jau pergyveno ir mūsų Į už kelių 
jaunieji daktarai, solistai, po- 

jėiai ir kiti bendradarbiautojai, 
tą puikiai žino. Jie puikiai žino, 
kad jų brolių lietuvių kraujas 
tekėjo tais grindų latakais, tar
dant NKVD agentams, žino, 
kad jų artimųjų lavonais nuklo-

i ta’žemė prie “Ledo JŪRŲ”, Si- 
,bire. Jie žino, kad ir dabar, tave norėčiau.1 > T . . .uKup. Lietuvoje, jaunimui ne
trūksta patrijotinio jausmo. Jie

0 N T
Lietuvos kariuomenės atkūri- Lėkite mintys auksiniais spar

nais. iš opferos Nabucro — Kar
velėli, sutikti
Gimtinė, Tėviškėlė ir Vakarinę 
dainą. Choras, publikai audrin
gai plojant, dvi dainas pakarto
jo; vieną iš jų — Karvelėli, solo 
pritariant B. Antanaitienei. Be 
to, programai pasibaigus ir pub
likai be sustojimo plojant, cho
ras dar padainavo Laikas namo.

Po koncerto dirigentei lietu
vaitė įteikė puokštę rožių, o solo 
dainininkėms ir akompaniato
riui prisegė po rožę.

Programos atlikėjai tikrai su
žavėjo svečius, ką parodė aud
ringais ir ilgais plojimais.

Po programos, grojant garsi
nei juostelių muzikai (vad. J. 
Tarvydas iš Hamiltono), svečiai} 
linksminosi. Veikė visų gėrimų 
baras ir laimikių traukimas. 
Prie baro talkino J. Dervaitis ir

pareiškė, kad jei nebūtų susi
organizavusi Lietuvos kariuo
menė, nebūtų buvusi pagimdy
ta nė Vasario 16-oji, nebūtų bu
vę nei Neoriklausomos, laisvos 
Lietuvos. Priminė prieš tris mė
nesius mirusį pirmąjį savanorį 
kūrėją, generalinio štabo pulki
ninką K. Škirpą. Po to, pager
biant visus žuvusius už Lietuvos 
laisvę, paprašė visus atsistoti.

šventės proga sveikinimo žo- 
j dį tarė B-nės pirmininkas A. 
j Šetikas. Minėjime pagrindinę 
kaibą pasakė inž. Steponas Šet- 
kus. Prelegentui baigus kalbėti, 
svečiai audringai plojo. (Inž. St. 

j šetkąus kalba buvo atspausdin
ta šiame dienraštyje.)

Meninę dalį išpildė Hamilto- 
i no Aušros Vartų parapijos cho- 
Į ras, diriguojant muzikei Darijai

altorius P. Vitas. Chorą globoja 
prelatas dr. J. Tadarauskas.

r Hamiltono Aušros Vartų pa- 
rapijos choras labai sužavėjo 
publiką atliktomis dainomis. 
Į chorą buvo įjungtos ir solo 

j dainininkės — B. Antanaitienė 
p ir B. Karečkienė. Padeklamavo 

| K. Mileris.
J r Iš viso, pagal programos su- 
S darymą, padainavo 10 dainų: 
^[Susikalbėjo, Einu per’kiemą, 
ji Per girių giružėlę, Nemunas,

kurios kovoja prieš Lietuvos 
okupantą — Sovietus, pp. Rad
vilai persiėmė šią idėją, tapo 
patriotais lietuviais, ištikimais 
savo gimtajam kraštui Lietuvai 
ir sielojasi dėl jos laisvės. Be to, 
visa eilė ramovėnų ir neramo- 
vėnų prisidėjo darbu ir auko-

i mis, nes gyvenant mažoje lietu
vių kolonijoje, be aukų ir dar
be paramos sunku vieniems ra- 
movėnams tinkamai paminėti 
šią svarbią Lietuvos kariuome
nės šventę.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimą baigėme lapkričio 
25 d., sekmadienį, pamaldomis, 
dalyvaujant organizacijoms su

buvęs ilgametis vilniečių sky-. tą pamokslą pasakė kun. Juve.
riaus pirm. K. Bogušis. Pasta-] 
rieji ne ramovėnai, bet būdami’ 
gerais lietuviais, įsijungė į Lie
tuvos kariuomenės ruošos dar
bą, nes jaučia, kad kariuome-j 
nės šventės minėjimas priklau-i 
so ne vien ramovėnams, bet Lie-| 
tuvos kariuomenės šventės mi-| , 
nėjimas yra visų lietuvių šventė.

Vadovaujant Pr. Norušienei 
ir padedant K. Dervaitienei, V. 
Alonderienei, O. Šukienei, R. 
Norvaišienei, F. Narmontienei 
ir S. Radvilienei buvo paruošta 
choristams ir svečiams vaišės.

Be to, didelė parama buvo; 
gauta kariuomenės šventės ruo
šai iš “Ramovės” skyriaus gar- 
bės nario Jono Radvilo: $80 pi
nigais ir turtingas staliukas lai
mės šuliniui. O p. S. Radvilienė 
parūpino gardaus maisto. !

J. ir S. Radvilai yra senosios1 
kartos imigrantai ir nuo pat at
vykimo į Kanadą “Naujienų” 
skaitytojai. Dėka Naujienų,

nalis Liauba OFM.
“Ramovės’ garbės nariai A. 

Šukys ir J. Radvilas, dalyvau
jant kun. Juvenaliui Liaubai 

Į OFM, organizacijoms su vėlia- 
I yomis ir pamaldose dalyvavu- 
Į siems lietuviams, organizuotai 

nuvyko i vienuolyno sodelį ir 
prie tautinio paminklo padėjo 
gėlių vainiką žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės ir Sibire nukan
kintiems lietuviams pagerbti, 
vėliavomis. Tai dienai pritaikin- 
“Ramovės” skyriaus pirminin
kas J. šarapnickas tarė trumpą 
žodį ir paprašė sugiedoti Lietu
vos himną. Ramovėnas

savaičių nemokamas 
atostogas Vilniuje, pasidarė jų 
norų vykdytojais. Kada lietu
vių, tie mūsų grietinėlės atsto
vai buvo prašomi nelalkinin- 
kauli o'kup. agentams, nerengti 
jų filmų rodymo ir neiti jų žiū
rėti, vienas daktaras tvirtai pa
reiškė “Ėjau ir eisiu”, šis jo po
sakis dabar jau populiarus lie
tuvių tarpe. Jis parodo, kaip 
tvirtai mūsų inteligentai yra pa
siruošę talkininkauti okupantui 
ir kiek jiems berūpi lietuvių 
kentėtos kančios nuo tų pačių 
enkavedistų.

Atrodo, kad jiems ir sunkiai;įvaJi^’pai-odds”bei koncertai' 
besuprantama, kodėl ten jau- q "Mildos” salę užmiršo jau 
nuoliai aukoja savo' gyvybes.
Vos keli iš jų atsilankė į Romo( ° 
Kalantos paminklo pašventini
mo iškilmes. O mielai jie lanko- okuponto agentams ir jų patar
si okupanto atsiųstų agentų 1 kūnams, gal ir nepasiektų pilnai 
ruošiamose kavutėse. Kaip greit,savo tikslo, jei tėvai Marijonai 
jie suorganizuoja, agentui pa-| jiems neateitų į pagalbą. Jų 
reikalavus, komitetus okupantdi globojams dienrašti Draugas 
filmoms rodyti, okupanto tiks-’pasiėmė propagandos darbą, 
iams įvairias parodas ar jų at-j Pr isiminkime tik, kad kuomet 
siųstiems menininkams koncer- parapijos salėje buvo minimos 
lūs ruošti. Atskiri menininkai R. Kalantos susideginimo meti- 
ar solistai čia nieko nekalti. ■ nės, tai Draugo redaktoriai at- 
Okupanto įsakyti jie turi va-jsisakė dėti net apmokamą skel- 
žiuoti.’ O juk mūsų solistai ar bimą.
daktarai turi ryšį, tik su oku-| —----------------
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♦ EŪPES11NGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI ' • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Tel. 476-2206

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
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Naujienos «iaa kasdien, įžakiriam

nepajėgė jokioje Chicagos lietuvių kolonijoje dainuotL. 
o jis visdėlto padainavo net Chicagos lietuvių centre. 
Kaukaitė galėjo pasakyti, kad ji dainavo Chicagos se
nelių ir dešimčiai “sumodernėjusių” dypukų ‘‘Mildoje”, 
tuo tarpu Vaclovas Daunoras pasigirs, kad jis dainavo 
jėzuitų centro didžioje salėje.

Niekam ne paslaptis, kad Daunoro koncertą garsi
no B. Kv. redaguojamas Draugas, “Akiraščiai”, bet ki
ti laikraščiai jo negarsino. Daunorui koncertą ruošti 
padėjo keli čikagiečiai, patikėję Daunoro persekioji
mais, bet leidimą Amerikon išvažiuoti davė Sovietų 
valdžia.

Pagal dirbtinius B. Kv. tvirtinimus, bolševikai įsa
kė Chicagoje esatiems “bolševikų agentams” sukliudyti 
koncertą. Pasirodo, kad tie “bolševikų agentai” parodė 
labai daug energijos ir sumanumo. Niekas neskelbė, 
kad jie pikietuos Daunoro koncertą, bet per porą dienų 
jie suorganizavo 150 vyrų ir moterų protesto piketą, ga
vo Chicagos policijos leidimą piketuoti Jėzuitų centrą, 
kuriame rengėsi dainuoti Daunoras: atsivežtus 50 įvai
rių plakatų, išrašinėtų įvairiais prieš okupantą ir jo ber

Dr. Bobelio pranešimas VLIKo seimui

NAUJIENŲ ratttoė atdara kamtie*. ifakynm yakmadleahH. ««• 
o vai. ryto iki 8 vai. vakaro, iežtadienlaia — iki U vaL

Žinomi ir nežinomi faktai
Jlki šio meto nė vienas okupuotost Lietuvos dainiin- 

kas nepajėgė įkelti savo koją į Chicagos lietuvių .centrą 
ir surengti koncertą, tuo tarpu daininkas Vaclovas Dau
baras -sugebėjo tą padaryti: šių metų gruodžio 8 dienos 
vakarą jis atvyko į Chicagos lietuvių Jėzuitų centrą, 
pripildė pilną salę ir dainavo visą vakarą.
Į-jį. Ar Vaclovas Daunoras pats veržėsi į Chicagos lie
tuvių centrą, ar jį čia pasiuntė Sovietų valdžios agen- 
tai — lietuviai ilgai ves ginčus, bet nieko neišaiškins. 
Visas reikalas taip gražiai ir slaptai buvo organizuo
tas,kad, lietuvių, neturiiipių .rimtesnio darbo dirbti, ši- 
tas ginčas bus dažnai kartojamas, f ĮS

Ar "paimpras patš’ pradėjo kovą prieš Virgilijų No
reiką Vilniuje, ar tą “kovą” suplanavo gudrūs Maskvos 
agentai, seniai laužę galvas, kaip apgauti bent dalį ne- 
apdairesnių lietuvių, taip pat bus ilgai diskutuojama. 
Visiems Chicagos: lietuvių laikraščiams buvo pakišti 
Daunoro laiškai, kuriuos jis tariamai rašinėjo įtakin
giems komunistų partijos nariams, atsakingiems So
vietų valdžios pareigūnams ir paleista laikraštinin
kams. Vieni patikėjo atsiųstomis ziroksinėmis kopijo
mis, o kiti manė, kad visas tas Daunoro “persekiojimas” 
suplanuotas pavergtoje Lietuvoje, patvirtintas Maskvo
je^ ir pradėtas vykdyti Amerikoje. Daunoro skundų ko
pijas gavo ir' Naujienų redakcija, bet Naujienų redak
torius įžiūrėjo Sovietų valdžios agentų klastą, Ameri
kos lietuviams apgauti. Draugo B. Kv. tomis kopijomis 
naudojosi ir anksti pradėjo pasakišką kompaniją apie 
Daunoros norą išvažiuoti užsienin ir pasilikti laisva
me pasaulyje. Pavergtoje Lietuvoje jis buvęs “disiden
tas”, nepatenkintas komunistine santvarka, bet niekas 
tikrai nenurodo, kurioje visuomeninio darbo šakoje 
Daunoras tą “disidentizmą” rodė. Tiek težinoma, kad 
tas išgalvotas disidentas gavo Sovietų valdžios leidimą 
išvažiuoti Amerikon, suruošti kelis koncentus ir vėl 
grįžti Vilniun. Važiavo jis ne vienas, bet ištikimų paly
dovų lydimas. Pabaigęs Jėzuitų centre koncertą, jis iš
važiavo iš Chicagos, kad galėtų pasiruošti kelionėn į 
Vilnių. Ten jis galės pasigirti, kad nė Virgilius Noreika

dradarbius pašiepiančiais šūkiais, tuos plakatus iškėlė ir 
visą valandą vaikščiojo prieš Jėzuitų centrą rodydami į 
koncertą einantiems žmonėms, kodėl lietuviams nedera 
eiti į okupanto sugalvotą ir suorganizuotą koncertą Jė
zuitų centre.

Piketo priešakyje buvo Dr. Vytautas Dargis, kovo
jęs pogrindyje prieš sovietų ir vokiečių okupaciją Lie
tuvoje; vykusiai pasipriešintęs Sovietų karo policijai 
kai bandė jie pagrobti lietuvių tremtinių būrį, paskelbti 
juos Sovietų piliečiais ir pasipriešinęs rusams; Ameri
kon atvykęs įstojo į JAV karo tarnybą, pas:ekė kariniu 
ko laipsnį, dalyvavo Pacifiko kovose, o vėliau baigė uni
versitetą, išlaikė egzaminus ir Chicagos priemiestyje 
vadovauja didelei medicinos klinikai, priklauso tauti
ninkų sąjungai ir veikliai dalyvauja visuomeniniame 
lietuvių darbe.

Piketo priešakyje ėjo Andrius Juškevičius, Lie
tuvos kariuomenės kapitonas, veiklus ramovėnų orga
nizacijos narys, kuris pasisako prieš okupantą kiekvie
na proga.

Piketui vadovavo Antanina Repšienė, buvusi Ci
cero lituanistinės mokyklos mokytoja, veikli lietuviškų 
organizacijų narė. Kartu piketą organizavo, jo preša- 
kyje ėjo Delfiną Tričienė, Lietuvoje atkakliai kovojusi 
prieš sovietų ir nacių okupantus. Piketavo dešimtys 
garbingų lietuvių, kovojusių prieš sovietų okupaciją ir 
palaikanti idėją kelti.Madrido konferencijoje nutarimą 
išvyti iš Lietuvos visas sovietų’ karo jėgas, policiją ir 

:visus Lietuvoje apgyvendintus kolonistus.
Visus šiuos garbingus vyrus, ir moteris Draugo B. 

K v. drįso pavadinti “išeivijoje veikiančiais bolševikų 
agentais”. Kaip jis gali drįsti bolševikų agentais pava
dinti žmones, kurie pačioje Lietuvoje atkakliai kovojo 
prieš į Lietuvą įsiveržusius bolševikus, prieš juos prie
šinosi Vokietijoje, o dabar, kai rusai bando, palaužti lie
tuvių vienybę, braunasi į lietuvių centrus, prieš jos jis pi
ketuoja. Kai B. Kv. tvirtina, kad šie vyrai ir moterys 
pritaria okupantų planams, nenori, kad lietuvių auko
mis pastatytame jėzuitų centre būtų ruošiami okupan
to koncertai, tai tuos kovotojus - pasiryžėlius jis vadina 
“išeivijoje veikiančiais bolševikų agentais”?

Kokius įrodymus jis turi tokiam begėdiškam tvir
tinimui? Kodėl niekas nepareikalauja iš B. Kv. tokiam 
šmeižtui reikalingų įrodymų? Kaip ilgai lietuviai gali 
toleruoti savo eilėse toki įžeidimą? C c

(Atkelta iš pirmo puslapio)

Labai malonu, kad VLIKo ta
ryba taip pat patvirtino valdy
bai teisę, sąmatos ribose, daryti 
pakeitimus pagal esamas sąly
gas ir reikalavimus. Tas labai 
padeda valdybos darbui.

šiais metais turime (dėl VLI
Ko būstinės perkėlimo į Wash
ington, D.C.) " daugiau negu 
rormaliose sąlygose administra- 
inių išlaidų, bet tas eventualiai 
šsilygins.

Sąmatoje yrą sustiprintos El- 
os leidimo, Madrido konferen

cijos ir tarptautinio atstovavimo 
kategorijos.

Sąmata yra patenkinamo dy
džio ir pajėgia padengti valdy
tuos numatytą 1979 metų veiklą.

II. Bendras lietuviškos poli
tinės veiklos išplėtimas 

ir koordinavimas
Ši veiklos sritis vyko per tie

sioginius asmeninius ryšius, su
sirašinėjimą, dalyvavimą įvai
riuose suvažiavimuose ir išplė
timą Eltos informacinės tarny
bos (apie Eltą ir VLIKo infor
macinę tarnybą kalbės dr. Ba
lys) ir susidėjo iš 4 dalių:

1) Atgaivinimas, sustiprini
mas ir išplėtimas. VLIKo atsto
vybių tinklo įvairiuose lietuvių 
gyvenamuose kraštuose ir suor
ganizavimas . lietuvių reikalų 
atstovavimo kraštuose, kur nėra 
lietuvių;

2) Koordinacija Lietuvos po
litinės bylos tarp visų pasaulio 
lietuvių institucijų ir organiza
cijų;

3) VLIKo pastangos ir mora
linė atsakomybė išlyginti tarp- 
organizacinius santykius;

4) Tęsimas esamų .ryšių - ir 
bendradarbiavimas su Lietuvos 
diplomatine tarnyba.

1) VLIKo daugelį metų turė
tas tiesioginių atstovybių tink
las įvairiuose kraštuose pasku
tiniais metais buvo susilpnėjęs

ir jo vietą daug kur užėmė Tau
tos Fondo atstovai (bet jie tie
siogiai politinio darbo nedirbo).

i Tautos Fondo atstovų pagrindi
nis uždavinys yra sukelti VLI
Ko veiklai lėšų. Taip pat VLIKo 
atstovybėms esant neaktyvioms, 
kitos organizacijos pradėjo at- 

i likti politinius darbus be cent- 
i rinės koordinacijos. Todėl visai 
natūralu, kad valdyba susirūpi
no atgaivinti ir išplėsti VLIKo 
atstovybes politinės Lietuvos 
bylos atstovavimui ir išvystyti 
tiesioginius glaudesnius santy
kius su kitų kraštų lietuviais, 
kad staigiu reikalingu momentu 
turėtume instituciją, kuriai bū
tų galima duoti reikalingas 
instrukcijas.

Pagrindinis principas tų at
stovybių išplėtimo buvo veikti 
per tuose kraštuose esančias lie
tuvių organizacijas, pvz.: LB, 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
Anglijoje per Anglijos Lietuvių 
Sąjungą ir LB, Argentinoje per 
Argentinos Lietuvių Tarybą ir 
1.1, ir 1.1.

Valdyba niekada negalvojo ir 
neturėjo jokio tikslo (kaip kad 
kai kieno yra neteisingai skel
biama) kurti visai naujas insti
tucijas prieš tai nepasitarus su 
tuose kraštuose veikiančiomis 
lietuvių organizacijomis. Toje 
išvadoje turėjau pasitarimus su 
pav. p. Simanavičiumi, KLB' 
pirmininku, ir bendrai sutarė
me. kad Kanadoje VLIKas veiks 
tiesioginiame kontakte su KLB. 
KLB-VLIKo akciją rems. loka-. 
liniai. Mes labai džiaugiamės 
esamais VLIKo ir . KLB santy
kiais ir tikrai norėtume, kad 
tokie, pat santykiai. būtų .ir su 
JAV LB.

Turime numatytus atstovus 
Vokietijoje, Italijoje, Anglijoje 
ir 1.1. VLIKo atstovavimo klau
simo išsprendimas kituose kraš-

bent kokio's duplikacijos ir ten 
veikiančių organizacijų apėjimo. 
Norime ir bandome viską išaiš
kinti, sutvarkyti atvirai ir nuo
širdžiai, kad tik sustiprinus ir 
išplėtus Lietuvos reikalų atsto
vavimą. Ypatingai svarbu, o taip 
pat nepaprastai sunku, yra su
rasti asmenis, kurie reikalui 
esant galėtų nuvykti į kraštą, 
kur lietuvių negyvenama, ar jei 
ir kas gyvena — nežinoma ir 
ten tinkamai atstovauti Lietu
vos bylą. Pav., kaip Norvegija, 
Alandija, Afrikos ir ar?bų kraš
tai ir 1.1.

Sutvarkius VLIKo atstovybių 
klausimą visiems priimtinu bū
du, savaime aišku išsispręs ir 
tarporganizacinis kc’operavimas 
įvairiuose kraštuose Lietuvos 
politinės bylos pristatyme ir ga
lima bus tikėtis daugiau pozi
tyvių veiklos rezultatų.

Jautrus klausimas yra iš
spręsti, VLIKo tiesioginius ryšius 
ir bendradarbiavimą su okupuo
tos 'Lietuvos lietuviais ir jų ve
dama rezistencine kova, šiuo 
metu yra daromi žygiai šiuos 
ryšius sustiprinti.

(Bus daugiau)

— Ruošiamas įstatymo pro
jektas, pagal kurį teisėjams 
bus leidžiama būti Aukščiausia
jame JAV teisme tiktai 12 metų.

— Madride 5,000 kairiaspar- 
nių studentų norėjo suruošti de
monstraciją, bet įsikišus polici
jai, jiems tai nepavyko. !

— Už paskolas mokėdavp iki 
15.5%, bet nuo šeštadienio New 
Yorko bankai ima tik 15%.

— Sumažėjus automobilių 
pramonei, mažėja ir kitos pra
monės šakos.

------------------- . ?
— Turkijos policija suėmė

tuose yra sunkus ir komplikuo-kelis Turkų išlaisvinimo armi- 
tas, ypatingai norint išvengti jos narius.

Vyt. Itn......GUŽAS

Atsiminimai apie pirmąsias mūsų 
kariuomenės kūrimosi dienas

(Tęsinys)

Prieš jo prisisavinimą Lietuvos Vyriausybės 
teisių ir įsikišimą į vidujinius Lietuvos rei
kalus, kas gresia jai naminiu karu ir su
irute.

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 
Generalinis Įgaliotinis Vilniuje 

Švietimo Ministeris M. Biržiška
Sausio 3 d. vietiniai legioninkai lenkai paliai 

Vileiką susidūrė su bolševikų gaujomis ir tarpe 
jtį įvyko smarkus susišaudymas. Kadangi bolše
vikų pasirodė didesnės jėgos, negu lenkų ir be to, 
lehkų legiotiinkų tarpe buvo ne maža vaikėzų po 
14 — 16 metų, tai jie susitikę su bolševikais ir 
Šiek tiek pasisaudę, pradėjo trauktis atgal Vil
niaus link.Kada lenkų legioninkė štabas atsiuntė 
į mūsų komendantūrą savo karininką, prašyti iš 
mūsų pagalbos, kad galėtų atremti besiartinan- 
čius į Vilnių bolševikus. Į tai, 1 .e. Vilniaus ko
mendanto pareigos karininkas Škirpa, atsakė: 
kadangi lenkai neklausę mūsų Vyriausybės užė
mė Vilnių ir dabar dar atsisako pripažinti bend
rą Lietuvos vadovybę ir nešioti Lietuvos Valsty
bės ženklus, todėl lietuvių komendantūra turė

dama, neva arti 2 batalionų gerai ginkluotų žmo- I 
nių, griežtai atsisako ne tik padėti lenklams, bet i 
ir vesti kokias nors derybas tuo klausimu.

Po to pasikalbėjimo pasklido gandas, kad 
lenkai naktį į sausio 4 d. mano mus nuginkluoti. 
Atsargumo dėliai, karininkas Škirpa įsakė nak
čiai sukoncentruoti visus kareivius ir susirinkti 
visiems karininkams į Artilerijos karevines, už 
Žaliojo tilto, palikus sustiprintas sargybas Gedi
mino kalne prie tautinės vėliavos ir prie komen
dantūros Šv. Jurgio g-vė 36 Nr.

Artilerijos kareivinėse iš 2-jų pusių buvo iš
statyti kulkosvydžiai, išsiųsti patruliai iš kari
ninkų ir kareivių patruliuoti visam rajonui pa
gal kareivines ir Žaliojo tilto link. Per naktį visi 
budėjo pasiruošę tinkamai atremti lenkus, jei jie 
būtų kėsinęsi mus pulti.

Nemažai tomis dienomis mums padėjo Vil
niaus ponios ir panelės, suorganizuotos ponios 
Liandsbergienės (Česlovo Liansbergio žmonos), 
kurios prisisiuvę ant rankovės raudonus kryžius 
su Komendantūros anaspauda, kad nekliudytų ir 
nesulaikytų lenkai, pasimainydamos tarp savęs 
ištisas paras vaikštinėjo po miestą ir nešiojo mū
sų sargybiniams bei patruliams buterbrodus ir 
šiltą kavą.

Toks vietinių ponių ir panelių pasišventi
mas labai gerai paveikė kareivių savanorių ūpą 
ir dar labiau sužadino juose patriotizmą ir ka

ringumą.
Sausio 4 d. jaučiamas taip pas lenkus legio- 

ninkus, taip ir gyventojų tarpe didelis nervingu
mas ir lenkų šaudymasis su bolševikais aiškiai 
buvo girdėti visai nebetoli nub Vilniaus. Mūsų 
buvo organizuota slapta žvalgyba ištirti bendrai 
padėčiai ir sužinota, kad naktį į sausio 5 d. len
kai iš Vilniaus bėgs į Gardiną į organizuojamą 
ten generolo Ivaškevičiaus diviziją ir kad Vilnių 
užims bolševikai, L. e. komendanto pareigas ka
rininkas Škirpa įsakė visiems prisirengti žy
giuoti ir vakare sausio m. 4 d. apie 22 vai. pasky
rė mane komendantūros dalių viršininku ir įsa
kė žygio tvarka vesti jas Lentvario link — o jis 
pats su keletu karininkų kuriam laikui pasiliko 
Vilniuje tiksliau ištirti dalykų stoviui. Anksti 
rytą sausio 5 d. atėjome į Lentvarį. Prieš tai, ne
priėjus iki Lentvario, aš užėjau su pora kari- 
ninikų į vieną dvarą, kur gyveno vokiečių haupt- 
manas kurį prikėlėm 3 vai. nakties, kad jis ati
duotų ’įsakymą mums įleisti į Lentvarį ir suteik
tų mums butus poilsiui Vokiečių hautmanas pa
skambino į Kauno General komandą ir gavęs tei
giamą atsakymą, išpildė mūsų prašymą. Lentva
ryje vokiečiai suteikė mums butus ir tą pat dieną 
vakare padavė mums traukinį ir išvežė į Kauną.

Atvykus mums sausio 6 d. į Kauną, tą pat 
dieną Krašto Apsaugos Ministeris paskyrė Kau
to Karo Komendantu karininką Mikuckį ir vi

sus karininkus ir kareivius atvykusius iš Vil
niaus komendantūros paskyrė Kauno komen
danto žinion. Tuo būdu Vilniaus komendantūros 
karininkai ir kareiviai sudarė branduotlį Kauno 
komendantūrai.

23. 10. 18. Vyr. Įeit. Gužas
(Pabaiga)

ALGIRDAS GUSTAITIS

LIETUVOS SIENŲ REIKALAI
Širdingai dėkoju VLIKo pirmininku* dr. K. 

Bobeliui ir VLIKo valdybai už pakvietimą VLI
Ko seime Baltimorėje 1979 m. gruodžio 8 — 9 
dienomis skaityti paskaitą tema LIETUVOS SIE
NŲ REIKALU.

Sąmoningai tautai valstybinių sienų realybė 
yra esminiai svarbi. Tauta privalo žinoti, kur ir 
kokiose ribose nori gyventi, kurti ir klestėti. Sa
vo reikalus neginanti tauta pasmerkta susinai
kinimui, išnykimui iš pasaulio. Save gerbianti ir 
ateitin žiūrinti tauta neprivalo tenkintis svetimųjų 
numestomis žemėmis.

(Bus daugiau).
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PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
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KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
KAS YRA MIRTIS?

Kada ir kur atsirado mirtis? Atsakymas Romiečiams 5:12: 
“Per vien^ žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mir- 
tis”.“‘Nes nuodėmės alga yra mirtis”, ne amžinos kančios (Ro
miečiams 6:23). Todėl mirtis reiškia gyvenimo pasibaigimą. Salia
mono Mok. 9:5 parašyta: “Gyvieji žino, kad mirs, mirusieji gi 
nieko nebežino”. Esamuoju laiku mirtis yra neišvengiama. Bet 
meilingasis Dievas yra pažadėjęs prikelti numirusius. Todėl Šv. '
Rašte mirtis dažnai vadinama miegu. Psalme 13:3: “Pažvelk, iš
klausyk mane, Viešpatie, mano Dieve. Pašviesink man akis, kad 
neužmigčiau mirties miegu”. Panašiai tikėjo ir skelbė Apaštalai: 
“P ipes nenorime palikti jūsų, broliai, be žinių apie užmigusiuo
sius, kad neliūdėtųmėt” (1 Tesal. 4:13). Jeigu mirusieji miega, | 
tai klausimas, kur? Atsakymas Danieho 12:2: “Daug miegan
čiųjų žemės dulkėse, pabus”. Mirusieji nėra danguje ir negarbina 
Dievą. “Ne mirusieji giria Viešpatį”. — Psal. 115:17.

S V. RASTO TYRINĖTOJAI
L Ęuęik&nt, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vietą
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

DK. K. G. BALU KAS 
akUKRIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6449 So. Pu|a*ki Rd. {Crowford 
Medical Sulietos) T*L LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarta*. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

J. KCauseikis

Jūrų kapitono B. Krikštopaičio knyga

DR. PAUL V. DARGIS 
i GYDYTOJA* * CHIRURGAI 
fW*M$ha0*r Community klinikos 
| ! Medicinos direktorių*
ibi S. Manheim RA. WestchMtOr, IL.

kai antrą šeštadieni B—3 vai 
T*l.: 562-2727 *rba $62-2723

Li! <C —■■ ■ 1 . • *"i f . 1

GYDYTOJAS'ĮR CHIRURGAS 
SPECIALYB* AKIŲ LIGOS 

3967 WmI 103rd Street

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T*L 737-5144 

Tikrina aki*. Pritaiko akiniu* ir 
“contact lense*”

VaL asai auūtarim*. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKŠTŲ* POSI-ĖĮ IR 

: PROSTATOS CHIRURGIJA 
y 2656 WEST S3rd STREET

Ofiao Hl«f.: 776 ^UO 
R*iid«nci|cc tatefu *43-5545

Jūrų keliais — nauja, šį ru- : 
denį iš spaudos išėjusi knyga, i 
Tai jūrų kapitono Broniaus 
Krikštopaičio atsiminimai. Iš
leido pats autorius, iliustracijos 
Anso Lymanto, spaudė “Drau
gas”. Yra kai kurių laivų kelių 
žemėlapiai, fotografijos ir šiaip 
iliustracijų, užsklandomis vadi
namų.

Bronius Krikštopaitis profe
sionalas, kokių Lietuvoje nedaug 
tebuvo. Jūreivystės mokslus 
pradėjo 1923 m. Kaune Aukštes
niojoje Technikos Mokykloj© 
jūreivių skyriuje. Vėliau mokė
si ir plaukiojimo praktiką atli
ko Suomijo's burlaivyje “Archi
bald Russel”, Suomijos laivinin
kystės mokykloje ir 1930 me
tais gavo tolimo plaukiojimo 
kapitono diplomą. Dabar kny
gos autorius gyvena Čikagoje.

Knygoje aprašyti jaunuoliai, 
kurie drąsiai, nebijodami jūros 
pavojų ir sunkaus darbo laive, 
rizikuodami gyvybe siekė jūri
ninkystės mokslo, norėdami bū-' 
ti Lietuvai naudingi. Rašoma 
apie prekybos laivyno reikšmę 
valstybei ir kaip, kas bei ku
riuos laivus- Lietuvos prekybos 
laivynui pirko.

Apsčiai aprašyta jūrose per
gyventų pavojų, linksmų ir 
džiaugsmingų valandėlių, kai 
svetimo'se valstybėse uoste sus
toję susitikdavo išeivių lietu
vių. Visa B. Krikštopaičio laivi
ninkystės istorijos knyga sus
kirstyta į 40 rašinėlių arba sky-

Rašinėlis pavadintas - “Ir melu 
teršiama jūra”, šmeiždami pra
eitį, perdėtai giriasi dabartimi, 
rašydami neva apie nepaprastai 
išaugusį žvejybos laivyną.

B. Krikštopaitis rašo, kaip 
dabar Lietuvoje geležinkeliai 
yra Maskvos rankose, lygiai 
taip pat ir laivininkystę Maskva 
tvarko. Ji skirsto uostams lai
vus pagal gamtines ir strategi-! 
nes sąlygas nustatydama, kiek 
ir kuriam uostui laivų pasiųsti. 
Gryna okupanto propaganda ra
šant, kad dabar Lietuva turinti 
350 žvejybos laivų. Tokiam lai
vų skaičiui, kaip rašo B. K., rei
kalinga apie 10,000 jūreivių. 
Trijų milijonų tauta, negalėtų 
tiek jūreivių specialistų duoti, 
o be to, Lietuvai tiek žvejybos 
laivų nė nereikėtų.

'Iš kur tokia jūreivių armiją 
L:eluvoje? Į tokį klausimą aisa-

d. rašydama, jog Lietuvos žve-jvai rusiškais vadinami, 
jybos laivyne dirba visų broliš
kų respublikų pasiuntiniai. Prie 
to B. Krikštopaitis prideda: 
“Šiandien lietuviškais vardais 
sovietinių laivų įgulas beveik 
išimtinai sudaro nelietuviai: ru
sai, gudai, ukrainiečiai ar nuo 
Kaspijos jūros, Vladivostoko, 
Murmansko, ar iš kur kitur at
vykę jūrininkai. Jie su šeimomis 
daugiausia yra susikoncentravę 
Kleipėdos priemiesty Smeltėj, 
kur gyvena cementiniuose dau
giaaukščiuose pastatuose”.

Apie tarybinius laivus • Krikš
topaitis rašo, jog "tarybinė res
publika” yra priversta priimti 
jai skirtą laivą, bet savo vėlia
vos negali iškelti. Ant kamino 
turi būti kūjis ir pjautuvas, lai
vo vardas ir uosta s turi būti pi r-, 
moj vietoj įrašyti “kirilica”, lai
vo vardas negali būti tautinis, 
tad vartojami komunistinį reži
mą įvest padėjusių lietuvių ko
munistų vardai. Jei kuriame 
laive yra kapitonas lietuvis, tai 
padėjėjas yra rusas, politruk?s.

Jūrų keliais knygos visą turi
nį smulkmeniškai apžvalgoje 
negi atpasakosiu. Drąsiai galima 
tvirtinti, jog Bronius Krištopai- 
tis parašė labai vertingą nepri
klausomos Lietuvos prekybinio 
laivyno augimo ir žlugimo isto
riją. kuri kartu yra ir vistu: Liez 
tuvos istorijos dalimi. Verta ją 
pasiskaityti ir seniems ir jau
niems, ypač nepriklausomos Liė- 
tirvo's neatsimenanęfiani jaus
mui ji galėtų būti naudinga anų 
metų jaunimo pavyzdžiais, stq-. 

.jusiais j laisvos Lietuvos augi
nimo ir stiprinimo darbą.

Prieš operciją gydytojas Sa
vo pacientui sako: “Aš turiu 
jums pasakyti teisybę, kad iš 5 
panašių operacijų, pagyja tik 
viens asmuo. Pasakykite, ką 
aš tūrių jums padaryti prieš

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
• TA 827-1741 —1J42

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE.
Telefonas 523-0440 .

modeęniškos aię-conditioned KUPLYČIOH

DK VYT. TAURAS
* -GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Undra praktik*, *pm. MOTERŲ li«ce.

ORm* Stfl WMT STRflRT 
TU. HI M223

OFISO VAL.: pim.. antruL, trtčiaa 
ir Makt. 3-4 ir M vat rak. fcJUdi.

vaL Mpta ir ittR laikuldehl^’ Tik beaugant Lietuvos

p ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPHDAS-PROTEZISTAS 

Pratašai. Med. ban-

TfM*: P«NNdHN4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

' Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TęL (813) 321-4200

PERKRAUSTYTAI
moving

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

T.L WA 5-5063

ApdrėuctM paHtrloctyme* 
U |valriy stahmų. 

„ ANTANAS VILIMAS 
t*l. 374-1SS2 ėrb* 376-5996

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

tai, kai jūs atsigulsite ant opė- Į. 
racinio satlo?” L

Susijaudinęs pacientas chi
rurgui atsakė: “Padėkite mąu 

1 apsivilkti kostiumą ir apsiaū- 
batus”. •
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BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, lit Phone: OLympic 2-1003
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DALYSE,
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26|6 W, 71«t Str-*< 
Chicago, minate 60621 

_____ TeleL 778-5374

Vadėj* Aldona Ofukvt 
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7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v*L rak.

Vilos laidoa ii WOPA. rtotta, 
banga 1490 AM.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4.-00 
4:30 vai. vak.’ šeėtadfemais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 ikį 9:30

PHILLIPS - LABANAUSKAS
S3I17 So, LITCA.NICA AVĖ. Tel: YAxd, 7-S4C1

BUTKUS « VASAITIS
1446 So, 50th Ave, Cicero, ĮĮL TeL: OLympic 3-1H3

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4410

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138 -1139

PETRASBIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeU LAfayetU 3-3572

’.dusi “Tiesa” 1978 m. sausio 28. Svetiniuose uostuose; tokie tai-

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

, Telef. 476-2345 - ■
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AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

prekybos laivynui užėjo sunkios 
dienos: Klaipėdos netekimas, ka
ro blokada ir sovietinė okupaci
ja. Autoriaus vairuojamas Lie
tuvos laivas “Kaunas” vokiečių 
pavandenįnįo, laivo torpeduotas 
ir paskendo, kartu jūros bango
se mirė ir vienas jūreivis Kuli
kauskas, o kiti išsigelbėjo, šis, 
kaip ir daugelis jūreivių nuoty
kių, knygoje mulkiai aprašytas.

Nupasakojamos, kokios žiau
rios jūreivių darbo sąlygos pa
sidarė, kai bolševikai Lietuvą 
okupavo ir enkavedistai tero
rizavo. Aprašoma, kaip kuris 
Lietuvos laivyną steigiant, kaip 
kaip j svetimas rankas pateko.

Pagarbiai aprašyti žmonės, 
kurie ėmėsi rūpintis ir dirbti 
Lietuvos laivyną ssteigiant, kaip 
tai pirmieji mokytojai gen. Dau
kantas, gen. Nagevičius ir kil., 
laivu savininku bendrdvėse dir
busieji pik. Vladas Grudzinskas, 
inž. Viktoras Rėklaitis. Nema
žai knygos eilučių skirta ver
tingai jūrininkystės srityje ra
šiusiems žurnalistams Stasiui 
Vainorui ir Vladui Bakūnui.

Liūdnas epilogas. Čikagoje po 
karo aktyvus buvo Antanas To
lis, pardavinėjęs nesamos laivi
ninkystės bendrovės akcijas. 
Suvedžiojo ir knygos autorių, 
nuskraidino Europon tariamai 
padėti laivą nupirkti, bet aferai 
išryškėjus paliko varge. ,

Savd srities patyrimus ir ži
nias naudodamas B. Krikšto
paitis labai taikliai atsiliepia į 
okupanto dabar varomą nepri
klausomos Lietuvos jūreivių ir 
laivininkystės šmeižimo darbą.

linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linki Visiems Chicagos Lietuviams 
CHICAGOS LIETUVIU LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572

■ !g. f. RUDMINAS
3319 So. Lit^anica Ave. Tel. YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET ‘ REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE - Virginia 7-6672
1102.3 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted St Phone Y’Ards 7-1911

PATARNAUJAME DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime koplyčias visose miesto dalyse,

3354 So. HALSTED STREET

RADIJO II IMO I VALANDOS

TeL YArds 7-1911
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