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NTUOTI RAK
’ JAV KARIUOMENĖS VADOVYBĖ. SUDARĖ KARIBŲ 

. KOMANDĄ ĮSIBROVĖLIAMS-SULAIKYTI

WASHINGTON, D.Č. — Be mušti ii- priversti trauktis, jęi- 
jau'minėtos gausios karo me-gu nepateko į Salvadoro karių 
džiagos, kurią Kuba gavo iš So
vietų Sąjungos, paskutinėmis 
dienomis į‘ Kubą buvo atvilkti 
du Štfvietų karo laivai kariams 
iškelti bet kurioje Vidurio ar 
Pietų Amerikos vietoje.

Amerikos kariuomenės vado-, 
vybė dar prezidento Carterio 
Įaikais buvo nutarusi sudaryti 
Karibų komandą. JAV kariuo
menės vadc'vybė tuo metu' žino
jo, kad KūHon buvo iškelti 3,000 
specialiai paruoštų ' Sovietų ka
nų,'kuriegalėjo būti permesti 
į bet kurią Kubos, ar kitas Ka
ribų jūros valstybės vietą. Tuo 
metu diktatoriaus Caštro yy- 
riąusybe-i- didžiausią-pavbjų- su
darė pačių kubiečių nepasiten-, 
kiminas, kad - 'CastraŲ išsidfftž 
apmdkytųs savd/kąriųs į Ango-

- . -lą, Etiopiją-H' Somalį;- prižadė
damas netrukus Juos; grąžinti; 4 
Kubą, bet iki’šio meto, jų ne
grąžino. Iš Angolos juos .per
metė į Etiopiją, vertė kovoti ke
liose pačios Etiopijos, zonose ir 
grasino jais įsiveržti J.Somalį.■ 
Kubos karių “fięįrs^mo jš Afri
kės, o jĮcubi£čkbn§V ąį^minti 
Kuboję iškėlė 3,000 gerai /gink' 
luotųi/Šoviff^’4(!arių.Ųi?^iH0Jną, 
kad ■ t
ir- šiandięir įėbėra-i^įije:“ - ;.

. ..... ‘-J/-vižu....... ;
/..Atvilkus dK'-karQ.Jai; 
vus. gerai ginklŪPtiems., ir apmo 
Rytiems kariams, permesti, yra- 
pagrindo..maaSyJl įkad laivui 
bus naudojami apmokytįems.ka- 
riams permesti 4 bet.kitrios?Vi- 

t dūrio ar. ;Piętų Amerikc's /vals
tybės teritoriją. \ Pentagonas 
skelbia, kaip Tašo š.m. Japkričio 
24 dieną ..Chicago V Suri-Times, 
kad sudaryta .Karibų komanda, 
kuri turės? išnaikinti į bet kurią 
valstybę permetamus įsibrovė
lius. . '

Aviacijai ir laivynui 
liepta pasiruošti

.Naujai sudarytoji Karibų-ko
manda neturės savo žinioje vei
kiančių dalinių, bet turi tikslias 
žinias apie Karibų jūroje vyks
tantį partizanų ir karių judė
jimą.

Karibų komanda labai gerai 
informuota apie Nikaragvos pa
siruošimą karo veiksmams. Yra 
pagrindo manyti, kad Nikarag
va^ ruošiasi; įsi veržti į Salvadorą. 
Kirbos partizanai, įsiveržę į Sal
vadorą, kelis kartus buyo su.

nelaisvę. Belaisviai papasakojo, 
kaip jie buvo rekrutuojami, iš 
vežti į Salvadorą ir mesti kovon 
prieš ūkininkus ir Salvadore 
ginkluotas pajėgas.

Jeigu būs' reikalo, tai Karibų 
komanda galės panaudoti bet 
kuri JAV aviacijos ar laivyno 
dalinį sustabdyti įsiveržėlius į 
bet kurią Karibų salą ar terito
riją. Amerikos daliniai yra pa
ruošti tokioms operacijoms.

- išvyko. į Meksiką.----

Sekretorius Aleksandras Haig 
pirmadienį išskrido į Meksiką 
'informuoti 'Meksikos' užs. reika
lų ministerį apie Nikaragvos 
pasiruošimus didesne karo jėga 
įsiveržti’ į Salvadorą. , . .. .....

MeksikO?ė"csėkretorius<Haig 
susitiks su kitų Amerikos vals
tybių pareigūnais. ir ’informuos 
apie Sovietų kariuomenės vado
vybės diriguojamą planą įsiga
lėti Karibos. jūroje ir Pietų Ame
rikos yąlgtybėse. .

Va^ybėsOę^retorius^sdfi ir,. 
kraštŠįapsaŪ^A sekret§rfi^i^ 
Weinberger,. jka^dąmL 'sėkmių' 

. dię nįo 1 ygkąriė. radijmjr. televizi-. 

. jpm^štabibŠį vįįapaškkbjo apie 
karo-medžiagas: ekoncenl^avimą 

. Kuboje, XdabariiF Nikaragvoje. 
Kada yežąnji.^nkj^uų,Nikarag
vą, galūnagtik spėlioti.,.Jbęt Sal- 
vadorui tenka . pasiruošti.

— į.Eenkų y^-jąusybė nutarė 
siųsti kareivius.,j-ivisus; miestus 
ir miestelius, kur bis/skelbiami 
streikai ar kitaip bus bandoma 
ardyti tvarką. , ’ s.

- — - * ■ A • 7*
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— Lenkų vyriausybė įparei- 
gOs karius slaptiems maisto san
dėliams surasti. Valdžia nori, 
kad niekas nekęstų' bado.

— Chicagos respublikonai la
bai nepatenkinti nauju miesto 
suski rstymu į rinkimines apy
linkes.

KALENDORftLIS
Lapkričio 25: Kotryna, 

mantas, Germė, Pardis, Girdūnė, 
Lapas, Starta. '

Saulė teka 651, leidžiasi 4:23.

l

Vis-

PADĖKOS DIENOS
. DŽIAUGSMAS

PREZ. REIGANAS UŽDĖJO VETO 
KONGRESO ATSIUSTAM BIUDŽETUI

- KONGRESAS SUTIKO. LEISTI PREZIDENTUI MOKĖTI , 
ALGAS IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 15 DIENOS

ii^iS^W^pTQN, D.C. — Prė- 
£gid’$Įtas/'Reaganas, nepajėgęs 
sųfšitąrti su Kongreso, vadais, 
pirmadienį’ uždėjo savo veto pa
ruoštam biudžeto įstatymui, ku
ris. palikių, vyriausybę visai be 
cento. Kongreso nariai, matyda
mi, kad, jie nepajėgs panaikinti 
prezidento veto teisės, nutarė 
leisti krašto vyriausybei mokėti 
algas ir bėgamuosius reikalus 
tvarkyti. Matyt, Kongreso nariai 
norėją galimai greičiau išvaži
nėti, kad nereikėtų Padėkos 
Dienos praleisti Washingtone,! 
užuot ją praleidus šeimos na- 
ritt^’terpe.A , -/'i % - riri ' ?-

Prez. Reaganas pirmą kartą 
panaudojo, jain duota Veto teisę. 
Jis laimėjo kovą prieš demokra-

- PENKIOS" VALSTYBĖS 
-----  -“SAUGOS SINAJŲ į

.NEW', YORK, 'n. Y. — /Pran
cūzija, Britanija, Italija ir Olan
dija _ pranešė, /kad sutinka . pa 
siųsti savo kąriuonasnės dalinius 
į Sinajaus pusiasalį,,kad galėtų 
saugoti Sinajaus kalnų nuo ga
limų įsibrovėlių.

Derybos metu Izraelio' vyriau
sybė nenorėjo atšaukti savo .ka
ro jėgų iš strateginių Sinajaus 
kalnų pozicijų. Izraelitai norėjo 
ten ląikyti savo karius, kol šitas 
klausimas bus galutinai, išspręs-, 
tas.

Amerikiečiai; ' turėdami žinių 
apie'- artėjahčius; neramumus, 

jų daugumą Ats. Rūmuose. Pre-, norėjo galimai greičiau baigti 
zidentas džiaugėsi, kad jis turėjo Egipto ir Izraelio taiką, patys 
progos pasakyti Kongreso aisto- ! sutiko pasiųsti gerai ginkluotą 
vams savo nuomonę. Tuo tarpu kariuomenės dalinį j Sinajų. Pri- 
Atstovų Rūmų pirmininkas T. sidėjus kitoms valstybėms, ame- 
O’Neill pareiškė, ka-d preziden-j rikiečiai ten pasiųs tiktai 1,250 
tas visai .bereikalingai veda ko- ‘ karių.

i BONA, Vak. Vokietija. — So
vietų Sąjunyos aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas pritaria 
prezidento Reagano’ pasiūlymui 
atšaukti visas atomines raketas 
iš Europos, bet jis atmeta ant
rąją prez. Reagano pasiūlymo 
dalį, kur jis reikalauja, kad ir 
Sovietų Sąjunga atšauktų vidu-

1 tinio dydžio' raketas iš Europos. 
Pirmadienį Brežnevas tarėsi < 

■ su Vak. Vokietijos kancleriu H.
1 Schmidtu įvairiais V. Vokietijos 
s ir Sovietų Sąjungos reikalais ir 
t palietė patį svarbiausią klausi- 
! ma — atominiu raketų išvežimą 

iš Europos. Preizdentas Reaga- 
nas • savu pasiūlymu išmušė iš 

į Brežnevo patį- svarbiausią argu- 
' mentą, bet jis negalįs to pačio 
padaryti. Sovietų poziciją Sovie
tų atstovai išdėstys artėjančia
me Sovietų Sąjungos ir” JAV 

T ekspertų pasriarirųe- Ženevoj.
BRAZILIJA NORŲ PAN AL j :grėžnevui buvo sunku' išlip'.i 

KINTI VARGĄ lėktuvo, bet vėliau jis buvo
SAO JOSE DOS CAMPOS. — labai patenkintas kanclerio pa- 

Brazilijos vyriaiisybė imasi sa- ruoštu sutikimu. Brežnevas bu- 
votiškų priemonių vargui ir vd patenkinta ir jam duota di 
skurdui pašalinti; Ji paskyrė senoyės Gymnich; pilimi,,
lijoną dolerių,: kad patys bnazį: jgausia piečių sargyba! ir pa
liečiai pastatytų ir išshįs^^f s^ng^s'^ūpįntiš jo sgUgųmu. 

'telitd į erdvę. <ĘIąnas sakbpkad ; Jis■stębėjosi'^kad V. V^cjętijos 
darbas užtruks'4'4 foetų, 6ęt-brą-.' vyriausybė .sutrąųkė į .6'^ pet 
ziliečiai turės išmokti, kĄip. sa-į 5,0(XX; pdlicmiiikų' tvarkąi^pąįai- 
t'elitą pastatyti ir kaip jį iškelti' “kyli

/ Be to, satelitas turės būti pa- Piroiądiehio vakarą Brpjneyui 
Statytas iš braziliškos medžiagos^ pagerbti donoje biivd^suŲųcšta 
Brazilijoj augusios ir Brazilijoj yąkąrienė. Svarbiausią, kalbą pa- 
pagamintos. Brazilijos specialis- sakė’-kancleris Schmidt ir pats- 
tai turės nemokančius pamokyti, Brežnevas.' Vakarienės, metr. 
o vėliau, 1<‘ai jšmb'ks, tai priva- Brežnevas pasakė, kad jis su 
lės'atlikti visą darbais; - . kancleriu aptarė ir atominių ra

šitokiu būdu Brazilijos vyriau- ‘ ketų ' klausimą, bet pastebėjo.
sybė turės specialistus, statybos • ka^Z šita problema bus spren- 
darbą žinančius, kurie sumažins ‘ džiama abiejų valstybių atstovų 
varna ir patvš ’’atliks' naudingąpffi^ilai'įme.
darba. I

’ Be to, satelitas turės būti pa-

Jlnuajr Carur

Buv. prezidentas J. Carleris 
žinojo, kad Sovietų valdžia 
atsiuntė į Kubą 3,000 apmo
kytų karių. Jis taip sutvar
kė žvalgybą, kad kiekvieną 
dieną žinotų, kas Kuboje 
vyksta. Dabar nustatyta, 
kad Sdvietų valdžia atvilko 
j Kubą du transporto lai-

vą. Jeigu jis nenorėjo išleisti 
jam paskirtų pinigų, tai galėjo 
ir. neišleisti. ~ -į

Žinovai tvirtina, kad atskaito
mybės atžvilgiu kilęs ginčas než
iūrės didelės reikšmės. Prezi- J 
dentas galės pasakyti, kad * de
mokratai norėjo priversti prezi
dentą daugiau negu jis buvo' pa
siryžęs ir atimti jam teisę pasi
girti, kad jis sumažino.

LENKAI NEPATENKINTI : 
LEŠEK VALENSA

VARŠUVA, Lenkija. — Soli
darumo uniješ pirmininkas La
šėk Valensa tariasi su valdžios 
atstovais, kaip suorganizuoti 
maisto paramą ..lenkams šios 
žiemos metu, tuo tarpu Solida
rumo unijos narių tarpe prade
da reikštis nepasitenkinimas ir 
eina kalbc's apie pasitraukimą;

Kahcler's Schmidt tuojau 
Brežnevui atsakė, kad šiaurės 
Atlanto Sąjungos valstybės pri 
tars JAV pasiūlymui. “Jei So
vietų Sąjunga nepritaria prez 
Uragano pasiūlytam pianui, ta

GERAS PATARĖJAS, 
TRUMPA ATMINTIS

WASHINGTON, D C. - Pre- ■ iš unijos.
zidentas Reaganas buvo įsitiki-1 Antradienį iš unijos vadovy-

1 nes, kad į.--—-J— -__ -
I Allen turi labai gerą atmintį, 
bet dabar faktai rodo, kad ta jo 
atmintis nėra tokia gerą.

Patarėjas Allen 1978 metais

nes, kad patarėjas Richard bės išstojo 15 veiklių lenkų ra
dikalų,' kurie paskutiniu metu 
buvo Solidarumo unijos organi
zatoriais, teoretikais, kalbėtojais 
ir gynėjais. Iš unijos išstojo An
drzej Gviazda. Apie jį buvo susi- J 
grupavę patys įtakingiausi kal-

Valstybės biudžetas siekia 428 -Pardavė savo biznį, kuris vaoi-d 
bilijonus dolerių, o buvo ginči-f?os* P°*°niac International Cor-‘ 
įamasi dėl $2.5 bil. sumos. Prieš Deration. Įrašydamas biznio par.’belojai ir darbininkų organize-j 
gruodžio .vidurį ši suma bus ge-( ^av*ni° dalą, jis, vietoj 1978 m., toriai., Jie nepatenkinti dideliu ( 
rokai apkarpyta ir* prezidentas ira^ 1981 m..
galės pssakyti, kad jis vis dėlto j Baltųjų Rūmų sąskaitybinin- 
susirūpinęs valstybės išlaidomis. ^as - l'red Fielding pastebėjo

 ‘ (Alleno padarytą klaidą ir pa-
— Kalifornijoje, Riverside . k,ausė« kodėl i«s; 1978,metų pel- 

ligoninėje, slaugytojas Robert no neįrašė į pajamų. sąrašą. 
Diaz užnuodijo 12 ligonių, pa. | Alien-paaišlcinęs, kad užmiršo 
davęs jiems per didelę dozę Dabar pasirodo, kad su praeitais 
vaistų. i metais gauta tūkstantine pąda!metais gauta tūkstantine pąda 

ryta taip pat klaida. Geram pa-
— Antradienį aukso uncija tarėjui reikės paskirti gera pro-
ūiav Hfta, . |kuror>. .

Valensos nuolaidumu vyriau-

- — Keliuose vakarų ir 
Chicagos priemiesčiuose 
dienį iškrito' 7 coliai sniego.

šiaurės 
pirma-

’— Lenkijos .vyriausybė ruo-1 
šiasr imtis priemonių prieš strei- 
klojančius. Net ir Solidarumo ' 
unija nepajėgia ' tų darbininkų 
suvaldyti . _ ,

Sekretorius Haig pirmadie
nį išskrido į Meksiką pasi
keisti nuomonėmis apie So

vietų ginklus ir teroris
tus, koncentruojamus 

Nikaragvoje.

LAIKRAŠTIS PAVARĖ ME
LAGINGĄ REPORTERĘ

STAMFORD, Conn. — Laik
raščio The Advo’cate redakto
rius pirmadienį pavarė iš redak
cijos darbo 35 melų žurnalistę 
Rita Jensen už sąmoningą žinių 
iškraipymą.

Rita Jensen gyveno. viename 
bute kelis metus su Katherine 
Boudin, bet sakėsi, kad ji neži
nojusi tos moters revoliucinio 
darbo, nes Boudin jai buvo pąė 
žįstama lik kaip Lyrm Adams; 
Ji davė pirmąsias žinias apie su
imtąją, kai buvo nušauti du po
licininkai ir atimta iš pinigus 
vežančios Brink bendrovės veik 
pusantro milijono dolerių. Bė 
policininkų, buvo nušautas dar 
ir Brink bendrovės sargas. Po
licijai pavyko, suimti tąją Lyrm 
Adams. Policija išaiškino, kad 
L. Adams buvo ta pati moteris 
kė, kuri vadindsi Katherine Bou
din ir prieš virš 10 metų Chica- 
goje prisidėjusi prie netvarko? 
kėlimo, krautuvių langų daužy
mo ir pan. Teismas išaiškino, 
kad Rita Jensen labai gerai pa
žino Katherinę Boudin ir bandė 
ją pavaizduoti kitokia.

— Suvažiavę arabų'valstybių 
atstovai atmetė ■ Sirijos. pasiū y- 
mĮ neleisti Europos- kariams 
sačūgdti Sinajaus strategines po
zicijas. ■

— Sprogstamo atomo energi
ja yra pigesnė, bet ji pabrangsta, 
kai- apnuodija gyventojus.

mes atskiro' plano neturime”, — 
pasakė Schmidtas. Kanc.erii 
pareiškė nuomonę, kad Brežne 
vui reikėtų rimtai pagalvoti apie 
Reagano pašildytą planą.

Brežnevas padarė kitą pasta
bą, kuri taip pat privertė visus 
susirūpinti. “Jeigu šiaurės At
lanto valstybės gamins radaro 
nepast.bimas raketas, tai tada 
ir Sovietų Sąjunga bus priversta 
‘mlis kitų priemonių”. Brežn?- 
"as nepasakė, kokios tos prie, 
•nonės bus.

Brežnevas susirinkusi ins pri
minė, kad prez. Uraganas, siu 
lydr.mas spręsti atominių bom 
bų klaus’mą, turčių būti “cbjek 
• yv škesnis”. Jis turė'ų siekti 
tokio klausimo sprendinį ., ku
ris būtų visiems priim inės.

Kada Brežnevas s::m D p o- 
pagandislu? niekinti Ame.- ą, 
tada jis nekalbėjo api jok; - 
jek’yvumą”, o dabar, k; dr JAV 
pr<-zidin.!as pasiū ė ir rusams 
taikvii tas načias taisvkh ', ta;
tada prezidentas Erežn-. vi.i l.p) 
“neobjektyvus”.

Kancleris H. Schm’dt primina 
Brežnevui, kad 1979 im tais pats 
Brežnevas sTi'ė a š.iuk'i visu 
Sovietų atomines rakt ri.s. t; di- 
bar tas pasiūlymas tap > “r.eob- 
jektyvus”. Kancleris pareiškė 
įsitikinimą, kad geriausia yri 
priim’i prezidento Reagano pa
siūlymą be jokių išimčių.
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SUVAŽIAVIMAS YRA ORGANIZACI 
JOS GYVASTINGUMO ŽENKLAS

j ay n. Lietuvių uenoruomenes laryoos

Principe, organizacijos suva
žiavimo paskirtis yra ieškoti — 
rasti atsakymą į gyvenimo nuo
latinės kaitos vyksmą. Pasitik
rinti kas yra atlikta, kas buvo’ 
užplanuota, liet nepadaryta, su
rasti veiklos kliūtis ir jas pašu
tinti. Nustatyti veiKlos gaires 
i ateitį, suglaudinti narių gretas, 
sustiprinti ryžto dvasią pasi
švęsti idėjai.

Reorganizacinės Liet. Bend
ruomenės Tarybos prezidiumas 
ir Centro valdyba šaukia nariu 
ir atstovų suvažiavimą š. m. 
gruodžio mėn. 12 d. Tautiniuose 
namuose. Turimomis žiniomis, 
suvažiavimo organizatoriai in
tensyviai dirba, rengiasi suva
žiavimui ,jan yra parengę suva
žiavimo darbotvarkę, pakvietę 
paskaitininkus, pradėję siun
tinėti pranešimus, kvietimus i 
suvažiavimą ir t.t.

Reikalas pagalvoti apie 
demokratini sprendimą

Visų pirma, tenka suvažiavi
mui psichologiškai pasirengti 
pozityviai nusiteikti. Atsiminti 
principini reikalą, kad suvažiavi
mas yra skirtas ne narių nega
tyvioms nuotaikoms kėdoti, bet 
organizaciją stiprinti, narių gre
tas glaudinti. Atsiminti, kad 
kiekvienas paskiras individas 
yra atskiras pasaulis: į vieną ir
tą patį įvykį skirtingai reaguo-' 
ja, nes jį skirtingai išjaucia. Tai 
natūralu. Betgi dėl skirtingos 
nuomonės turėjimo ir siekio ją 
pravesti — gauti daugumos pri
turimą, negalima smerkti savo 
oponento, ar jį priešu laikyti. 
Siekti tik keliama klausima rei- 
kiamai išdiskutuoti ir sprendimo 

v ieškoti balsavimo keliu. Spren
dimą radus, paklusti daugumai. 
Ko ir reikalauja organizacinis 
demokratinis principas. Na, ir 
kiek kurios organizacijos nariai 
pajėgia pagerbti organizacinį de
mokratinį principą, tiek ta orga
nizacija yra stipri, tiek ji turi 
narių ir visuomenės pasitikėji
mo, prestižo.

Palietus tiesioginį reikalą 
artėjantį B. LB tarybos prezi
diumo ir Centro vaidybos šau
kiamą suvažiavimą, lenką pri
minti apygardos ir apylinkių 
vaidyboms, kad laikas parengt: 
Veiklos apyskaitą. Kaštu pareng
ta apyskaita yra veiklos doku
mentas, iš jo sužinos ir ateities 
istorikas apie išeivijos organi
zacinę veiklą. Kad būtų galimai 
daugiau taupomas su važiavimo 
laikas, kurio visada taip trūks
ta. reiktų iš anksto pagalvoti ir 
apie formą, kaip tinkamiau 
šreikšti savo mintį sutrumpin 
lą, vengdami laiko gaišinimo, 
tolimo ’‘pasivaikščiojimo po lan
kčio*'. Bei tai nereiškia, kao 
rpkia vengti naujų sumanymų 
ąj' kok ų sugestijų veiklai stip
rinti siuiyh. Atsimint;, kad pri
klausoma: nuo kiek daug darbo 
ir rūpocio kiekvienas narys 
įneš į organizaciją, fiek ta orga 
rnzacija ir bus shpri. Organiza 
ci-jų vadovai yra daugiau tik 
veiklos planuotojai ir daugumos 
vąlios vykdytojai.

*R. LB narių dvasinė stiprybė
- ir kultūrinė veikla

Tesą. kad Reorganizacinė Lie
tuvių Ik-ndrnemeile narų ska’ 
chinii kol kas negali prilygti se
niai vci.-.i nc.ons u: .j/.:/-.c. 
yw-t L vg. ♦ ra z.neina, jeg or

z C1 s i/«\ bė g Ūdi n?

. ..a . dųrbių

aukotis pasirinktam idealui. Ko 
Reorganizacinės Lietuvių Bend 
ruomenės nariams tikrai ne
trūksta — veik kiekvienas jų 
yra giliai tautiniai sąmoningas 
ir demokratiniai nusiteikęs dar
buotojas, kekvienas jų yra atski
ra tvirtovė. Be to, tenka konsta
tuoti lakta, kad Reorganizaci
nės Lietuvių Bendruomenės idė
jai pritaria išeivijos dauguma, 
;ik ne visi nori ar pajėgia stoti 
į frontą už savo turimus idėji
nius įsitikinimus.

Bet nežiūrint to, Reorganiza
cinės Lietuvių Bendruomenės 
idėja jau yra pasiekusi net ir 
Yusiraliją. Iš ten aiškios tauti
nės, politinės orientacijos žmo- ! 
nės rašo, pritardami veiklai, lin
ki nepavargti, skatina veikti ir 
patys skleidžia Reorganizacinės 
Lietuvių Bendruomenės idėją 
Australijoje. Na. ir kas galėtų 
neremti tiesiai ir tvirtai žengian
čius nepriklausomos, laisvos Lie
tuvos keliu?!

lenką pasakyti, jog Lietuvių 
Bendruomenė yra daug pasitar
navusi ir išeivijos politiniams 
veiksniams. Dr. Vytautas Dargis 
šiuo reikalu yra taip išsireiškęs: 
’‘Reorganizacinė Lietuvių Bend
ruomenė yra tarsi ta Gibraltaro 
uola, į kurią atsimuša Fronto 
bičiulių pastangos sugriauti AL- 
Tą ir VLIKą”. Ir iš tikrųjų, jei 
šiandieną ALT o ir VLIKo vei
kėjai viešai pažymi, kad veiks
niai atsigavo, sustiprėjo, tai drą
siai galima sakyti, kad tam pri
sidėjo ir Reorganizacinės Lietu
vių Bendruomenės moralinė pa
rama. Tai yra ir dar vienas la
bai svarbus Reorganizacinės L. 
B-nės egzistencijos pateisinimo 
faktas.

R. LB-nės kultūrinės 
veikios reikalas

lenką pripažinti, kad organi
zacijos kultūrinė veikla galėtų 
būti ir stipriau vystoma. Pirmas 
dalykas, kad kultūrinei veiklai 
vystyti reikia pinigo, kurį iš or
ganizacijos iždo it samčiais se 
mia diktatu riškai nusiteikusių 
LB vadų užvesta byla civilinia
me Amerikos teisine prieš Re_ 
organizacisę. ši byla yra tęsia
ma jau keli metai iš eilės, (šis 
užvestas ir tęsiamas teismas yra 
įrodymas, kad LB vadovai sie
kia žūtbūtinai sunaikinti Reor
ganizacinę Liet. Bendruomenę, 
savo oponentą vsai nušluoti nuo 
Žemės paviršiaus, kad nevaržo
mi galėtų primesti frontininkų 
politinę programą visai išeivi
ai.) Betgi Reorganizacinės Lie- Į 

tuvių Bendruomenės žmonės pa j 
sit.ki savo jėgomis: tikisi nuga
lėti visus sunkumus ir kliudy 
mus iš šono. Organizacijos v ado- į 
vybė turi parengusi realius ku-F . 
tūrinės veikios planus, ir kai tik į 
šiek tiek ekonominiai sustiprės, 
pradės šiuos planus realizuoti, 
kultūrinę veiklą reikiamai vys-j 
tvli. *

Reorganizacinė Lietuvių Bend ; 
ruomenė, prieš septynerius m ’• 
tus iškėlusi tautinės ištikimvb s. 
r demokratinių principų vėlia Į 

vą, kaij> žengusi, taip ir tvirtai I 
žengs į ateitį nepriklausomos.! 
demokratinės Lietuvos keliu! 
Toks yra Reorganizacinės Lie- , 
tavus Bendruomenės narių ryž
tas ir tokia jų valia. Galima sa ! 
k\ti, jog Reorganizacinės Lietu-; 

; Bendruomenės nario bilietas* 
and.^ną yra asmens taurinio'

4 .ir d. niek r? hnės ’ 
akmens gar-i

- i
' T '■'?» > - ..... ' .

TARYBOS SUVAZAVIMO PREZIDIUMAS IR SPAUDOS ŽMONASLz dENDRUOMENĖS
prezidiumo stalo,, iš kairės: J. švedas daro kontrolės komisijos pranešimą; sėdi dr. V. Plionlys. APrie

inz. Dubauskas. V. V. apygardos pirm., dr. V. Dargis^centro valdybos pirm., Al. Kačinskienė sekrAfa-p 
prie spaudos stalo: J Kreivėnas iš Sibiro, Z. Juškevičienė, J. Vaičiūnas, A. Juškėnas, K. Tautkus (C Genučie

VLIKas turi ryšį su Europos parlamentu
(Ištrauka iš VLIKo pirmininko 

pranešimo seimui)

VLIKo pirmininkas dr. K. Bo* 
belis savo pranešime VLIKo sei
mui CIevelande aiškiai ir tvirtai 
pasisakė prieš kitataučių Hanna
ford firmos samdymą Lietuvos 
laisvės akcijai vesti ir prieš 
naujai sukurtą Baltiečių komi
tetą Kalifornijoje. Pirmininkas 
taip kalbėjo:

sininkų, jie rengia planą ir įsta
tus pilnam politiniam Europos 
Laisvųjų valstybių apsijungimui. 
Buvo skelbtu, kad praeitais me
tais jau tuiėjp išeiti ir ūkinio 
bendravimo valiuta. Europos 
Parlameuto veisia džiugina eu
ropiečius, ypač mažų tautų žmo
nes, nes Europos ąpsijungimąs 
jiems teikia laisvės garantiją ii 
pastovų ūkinį bendravimą su ki
tomis. valstybėmis.

narių ir aotovų suvažiavimo,. 
Įvykstančio isi>i m. gruoazio 
men. iz a. (sestaaienį) .u-eiuvių
i autiniuose imamuose uizz Boum 
meuzre Avė., Lnica^o, mmols.

DARBOTVARKE

VLIKas periodiška? 1 ridL 
turis biuletenius:

, macijas lietuviškai (Kas .mėnuo 
4r šiais metais dar buvo išleista 
12 specialių laidų). ELTA In
formation Bulletin, angių kalba, 
kas mėnuo. ELTA-Press, italų 
kalba, kas mėnuo’. ELTA Bulle
tin, prancūzų kalba, išleidžiamas 
metų ketvirčiais. Neperiodiškai 
išleidžiamas VLIKo biuletenis ii’ 
ispanų kalba.

Netenka abejoti, jog periodi
nis biuletenių leidimas yra laba;'

Eltos h?.for

vimo protokolo skaitymas — D- 
juiepienė.

». Baskaita — “Varpo” leoaK- 
torius Antanas Kucys—“Vieny- 
oe iaejų konfliktuose”.

1U. pranešimai;
a) Tarybos Prezidiumo,

1. 9.00 — 10.00 vai. ryto atsto
vų. ir svečių regisuacija.

z. lu.uu vaju suvažiavimo ati
darymas — /marius jusKevicius.

o. /vneriKos iumiias—sci. Al
dona raiiKiene, aK. Brone Varia- 
Kojienė.

* I. ■ 1^1 '

mvokacija — kum kam Vac
lovas Zakarauskas.

b. Mirusių narių pagerbimas.
6. JJaroo prezioiumo, sekreto

riau) ir komisijų suuarymas.
Komisijos.
a)
V
c)
t.
8.

narių ir atstovų praeito suvažia

registracijos ir mandatų, 
rezoliucijų, 
spaudos.
sveikinimai.
JAV K. L. B-nės Tarybos

Centro valayoos
Kontroles komisijos.

11. .Diskusijos aei pxanesimu. 
iz. Rinkimai;
a) Tarybos prezidiumo, 
o; Centro vaidybos ir 
c) Kontrolės komisijos.
13. Rezoliucijų priėmimas.
14. Klausimai ir sumanymai.
lo. buvaziavimo uždarymas.
io. Lietuvos mmnas.
i-astaba;
Registracijos mokestis ir prieš

piečiai o.uu aol.
Priešpiečiai — 1 vai. .iki 2 vai.

P- P-
Kūčių vakarienė ^al. vakaro 

to,e pačioje salėje.
■ i-. ', ffitfybos Prezidiunios

“Tėvynės Sargas55 rašo apie Lietuvių; |

“Tėvynės Sargas” yra politi
nių ir socialinių mokslų žurna
las, jame ir rašo šių sričių auto
ritetai. žurnalas yra rimtas, pa
sirinktą temą pristato faktų 
šviesoje ir ją gvildena moksli-

ravo jos vadovaujamuose orga
nuose. Jai nepriklausantys LB 
nariai turėjo pasijusti, lyg jie 
daolyvautų jau nesavoje, visus 
lietuvius apjungiančioje organi
zacijoje. Taip vyko LB vidinis

— Kaip Jūs žinote, J.A.. Vals
tybėse jau dvidešimt metų .sėk
mingai veikia Jungtinis Pabal- 
tiečių komitetas (Joint Baltic 
American Committee), o pasau
liniu mastu veikia Pasaulinė 
Baltų Santaika (World Baltic 
Conference), tai mums visai ne
suprantama kode! reikia dar 
vieni] instituciją kurti. Reikalas 
labai aiškus: Lietuvos okupan
tu: išeivijos politinė veikla yra 
rakštis akyje, jiems reikia ją 
išimti, tad jie šia linkme ir vei- 
K.a: duuiikuoja, skaldo politinę 
veikią. Bet kokia kaina jiems 
rupi sunaikinti VLIKą, kurio 
naikinimą jie yra pradėję nuo 
Vokietijos stovyklų laikmečio ir 
siekia jį visokiais būdais sunai
kinti. '1 uo'jau po Antrojo Pasau
linio karo okupantas pasiuntė į 
Vakarus pasiuntinius neva tai 
“su kovojančios Lietuvos įgalio
jimu kurti VLAKą, vietoje esa
mo VLIKo. Bet VLIKo žmonės 
greitai susigaudę, pajuto apgau
lę ir atsisakė su okupanto pa 
siunlmiais koo|x*ruoti. Bet, kaip 
matoma, vistiek jie netilsta ir 
m rims t a. l^k.d m; vilties
Ahda nors kurį ^pgaut. - lai- 
meui. ..

VLIKo pi. mumikas sa\j pra- 
ac‘. me seimui <..evelandc pasa
kų. jog \ LIKas turi ryšį su Eu
ropos Panamėm.!. Tai tikrai 
reAsm.nga ir džiugi žinia.

Kaip is KuropoA spaudos yra 
žinoma, laLvusms E-n up s tau- 
'os šernai ja’j iidiralūrio 
uxsjjinngiiuo T r.m pa-
gr.ndu, ir š oje s*.tyje \ra gana 
.ori pažvugusas. vadovaujantis 
spaudos davimais, ūkiniu pa
grindu yra aps jungusi's jau 
tryuKa vaklybų. Ispanija yra 
pakeliui į įs:jm:gjuą, tai bus 
jau laisva luicpcs tauta, 
^įjungusi j ukmi bendravimą.

Europos ParlHiuentas reziduo
ja sirasj)urgc# jo >'4a»g j c dirba 

p c "4)0 geriausių Europos leį-

Tad ir džiaugiamasi, kad 
VLiKas turi ryšį su Europos 
Parlamentu. Dr. K. Bobelio tei
gimu, V LLKo ryšininkas su Eu
ropos Parlamentu yra P. A. 
Venckus, gyvenantis Prancūze 
joje. Jis akylai seka Parlamen
to veiKią, kontaktuoja laisvųjų 
valstybių politikus ir juos inior 
muoją apie Lietuvos neteisėtą 
politinę padėti, perduoda pa
vergtųjų ir laisvųjų lietuvių po
litines nuotaikas, išreiškia lietu
vių pritarimą Europos parla- 
memo veikiai. Netenka nė abe
joti, kad jei Lietuva būtų laisva, 
ji jau bum įsijungusi į šį Euro
pos tautų lederaunio demokra 
tmio apsijungimo vyksmą.

VLlixo vadovybę tenka svei
kinti, kad ji akylai seka Euro
pos Pariamento veiklą, jaučia jo 
pulsą, žino kaip reikia lietu
viams šioje srityje orientuotis, 
kad Lietuvai neimlų skriaudos.

Dr. K. Booclis^ palietęs santy
kių su kitomis organizacijomis 
bei institucijomis reikalą, taip 
pasakė:

— Santykiai su Diplomatine 
Tarnyba, AL i u. jdALt u ir Re 
orga n izac me 1 >cndr nomine y ra 
gen. >u Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenes valdyba 11)81 metais 
jokių ryšių nebuvo.

Komentaiai eta nereikalingi, 
lik hek galima pasakyti, jog 
tenka konstatuoti takią, kad LL 
diklalūriškai nusiteikę vadai pa
migę demokratinį principą — 
daugumos vaiią ir toli nuklyde 
į politinius klystkelius.
Rašytas žodis — ginklas kovoje 

už savo tautos laisvę
Dr. J. Balio, VLIKo vicepirmi

ninko informacijos-spaudos rei
kalams. pranekimo VLIKo sci 
tnui ištrauka: z

— Pasakytas ar parašytas žo
dis yra vieninle’is mūsų ginklas 
kovoti už savo tautos laisvę. 
Ideologinė kova vyksta visur: 
čia ir anapus. VLiKas dalyvau
ja loję kovoje. Dirbančią yri 
nedaug, kriti k uoj ančių -dangrau,

svarbus, jis pateikia naujausių 
politinių informacijų apie oku
puotos Lietuvos padėtį ir Lietu
vos laisves reikalą. VLLKo biu
leteniai savo paskuti atlieka.

* # *
VLIKo biuleteniai yra pasiun

čiami atitinkamoms instituci
joms — mokslinėms, politinėms 
ir paskiriems politikams, įtakin
giems asmenims. Eltos biulete
ni pirmiausia gauna Baltųjų 
numų poiiiiKai, universitetų bib
liotekos. Eitos biuleteniais su
teikia neįkainojamą politinę in- 
lormaciją apie Lietuvą.

Dr. K. Bobelio teigimu, šiam 
svarbiam Eltos biuleteniu leidi' 
mo reikalui yra išleidžiama net 
2/3 \TLlKo metines sąmatos. Be 
to, VLlivo’ pastangomis yra re
guliariai duoaamos programos 
iš Romos ir Vatikano radijo sto
čių. bias programas VLlivas or
ganizuoja, o Tautos Fondas fi
nansuoja.

Kad šį didžiulį politinių dar
bų vežimą VLiKas pajėgtų vež
ti, jam reikalingi ir stiprūs "ve
žikai darbinmKai ir finansai, 
tad kiekvieno tautiniai sąmo
ningo lietuvio pareiga visomis 
išgaiemis paueu Vjlikui. Ira 
reikaungi medžiagos rinkėjai 
r.Lios biuleteniui, o ypač linan- 
sai. iad ir stokime VLIK ui j 
laiką.

11. LB Tarybos sekretorė A. 
Repšienė fakuuai jau yra įsijun
gusi j vliKo įmausimo aruodo 
— Tautos bando veiklą. Vienų 
medy bėgyje ji yla suteikusi ne
toli &LDUU aukų ir jas įteikė T. 
Fondai. Seimo metu CIevelande 
a. Repšienė įteikė T. Fondui tei- 
unmkd A. Balčiūno $1,000 čekį, 
Sib.ro tremtinio J. Kreivėno au
ką — $25 čekį, ir ALT o veikėjo 
a.a. J. Skorubsko atminimui 
žmonių suaukotų $75 čekį.

VLIKo seimo pirmininko A. 
Kasiulaičio žodžiais tariant, te- 
nemiršla nė vienas lietuvis, np? 
padaręs testamentibio palikimo 

’VLIKui!

niu pagrindu. Žurnalas yra ver
tas intelektualų, visuomeninin
kų dėmesio.

Žurnalą “Tėvynės Sargas” lei
džia L.K. Demokratų Sąjunga. 
Žurnalas pradėtas leisti Ibtlb m. 
ir išleidžiamas kelis kartus me
tuose. šis ‘^Tėvynės Sargo” nu
meris jau trečias, 96 puslapiai. 
Rašo penkiolika autorių, kurie 
gvildena tiek pat atskirų temų, 
f ra ir informacijos.

Kan. V. Zakarauskas rašo' apie 
a.a. dr. Z. Danilevičių, buv. vie
ną Reorganizacinės Liet. Bend
ruomenės organizatorių, Gar
bės pirmininką. Pateikta ii' di
delė, graži dr. Z. Danilevičiaus 
nuotrauka. .

J. Varnas, rašydamas politinių 
bei socialiniu skilimu reikalu, 
plačiai, objektyviai apžvelgia ir 
skilimą Lietuvių Bendruomenė
je. Straipsnis yra vertas ištisai 
pateikti, bet dėl vietos stoko's 
pateiksiu bent kai kurias reikš
mingesnes straipsnio ištraukas.

J. Varnas rašo:
Perėjus L. Bendruomenei nuo 

Laikino Organizacinio Komiteto 
(LOKo) į jos normalų veikimą, 
joje įsitvirtino viena politinė 
srovė. Palaipsniui iš JAV LB 
Centro valdybos buvo išstumti 
kilų krypčių bei srovių veikėjai, 
ir joje jiasiliko tik vienos sro
vės, arba jai palankūs žmonės, 
kuriems jau nebebuvo sunkumų 
Lietuvių Bendruomenėje vyk
dyti tos srovės politiką. Taip 
JAV IJLnėje įsigalėjo vienos 
srovės įtaka ir kontrolė. Visiems 
pasidarė aišku, kad Bendruo
menės veikimas buvo vairuoja
mas vienos srovės žmonių, ku
rie atvirai ar mažiau atvirai v vv

skilimas tarp vienos srovės vai
ruojamos ir jos įtakoje esančios 
Bendruomenės ir tai srovei ne
priklausančių LB narių.

Įsigalint vienai srovei LB 
centriniuose organuose, jai le- 
priklausančių žmonių dar buvo 
apylinkių valdybose. Ypač dvi 
didžiausių LB apylinkių valdy
bos dar nebuvo tos srovės žmo
nių rankose. Tada ji, negalėda
ma paimti i savo rankas norma
lia linkimų tvarka, jas paėmė 
revoliuciniu būdu. Bet dalis tų 
apylinkių narių, nesutikdami su 
tokiu valdybos pakeitimu, pask 
traukė iš LB, sudarydami jau 
JAV LB valdybos nepripažįstan
čius atskirus LB skyrius. Taip 
įvyko vieną dieną dviejų LB 
apylinkių skilimas.”

Pagarba straipsnio 'autoriui, 
J.V.į taip objektyviai nušvietu
siam JAV LB vienos srovės 
žmonių įsigalėjimą joje ir jos 
— Bendruomenės skilimą. - Tik 
labai gaila, kad straipsnio auto
rius, nežinia dėl kokių sumeti
mų, nepaminėjo tos srovės pava
dinimo.

Tėvynės Sargas ’ yra rimtas 
žurnalas, kurio žiniomis, be 
abejo, naudosis ir ateities istori
kas, bet jam bus nežinomas tos 
linksniuojamos srovės vardas. 
Ogi buvo visai nesunku pami
nėti tą JAV LB griovėjų srovės, 
diktatorminkų varda ERON 
TO BIČIULIAI.

ZA. Berž.

(Nukelta į tieęią puslapį)

soi "ūmatas”. Na, rr rcinkim?

jis būtų pajėgus atlikti jam 
skirtą uždavinį — veikli, liūdėti, 
kad Lietuva būtų laisva, b' te- 
prikiauso pagarba ir parama 
kiekvieno lietuvio VLIKo vei-i 
kėįbiius — VL4Km V ’>1

VLIKą, kadi tJycw.’ 'IL.Wodnewiav, Novemk^i ‘25 19xf
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BENDRUOMENĖS VAGOS
(Atkelia iš antro’ puslapio)

: KRONIKOS ŽINIOS
e Reorganizacinės LB vado

vybė akylai seka centrinių or
ganizacijų veiklą, palaiko arti- 
-mus ryšius su jų vadovybėmis. 
Visada, asmeniškai ar raštu me
tinių suvažiavimų progomis vie
ni kitus sveikina.

ALTo suvažiavimą, vykusį 
Chicagoje ir VLIKo suvažiavi
mą, vykusį Clevelande, asme
niškai sveikino pats tarybos pir
mininkas A. Juškevičius. Cent
ro valdybos pirmininkas ir ge- 
ner- sekretorius Ig. Serapinas pa
siuntė sveikinimus raštu. Cent
ro valdybos vardu taip pat buvo 
pasveikintas BALFo seimas, vy
kęs Detroite, ir LKV S. RAMO
VĖ, Chicagos skyrius, šventęs 
trisdešimt metų veiklos sukaktį. 
Minąime dalyvavo asmeniškai 
pats c. v. pirm., dr. V. Dargis.

e Į VLIKo seimą, Clevelan
de buvo nuvykę keturi R. LB 
veikėjai: A. Juškevičius, A. Rep
šienė, Ig. Petrauskas ir Z. Juš
kevičienė. Kiekvienas jų atliko 
savo paskirties uždavinį — įne
šė įnašą į seimo vyksmą.

A. Repšienė, tarybos prezidiu
mo sekretorė yra įsijungusi į 
Tautos Fondo veiklą. Ji yra T- 
F. atstovė Chicagoje. Seimo me
tu ji Tautos Fondo pirmininkui
J. Giedraičiui oficialiai įteikė — 
perdavė/gautas aukas: teisinin
ko A. Balčiūno auką tūkstančio 
dol. čekį, Sibiro tremtinio, J. 
Kreivėno $25., čekį: ir a. a. J. 
Skorubsko atminimui skirtas au
kas T. F. $75-kių dol. čekį. A. 
Repšienė mėtų bėgyje jau yra 
surinkusi ir T. F. perdavusi arti 
keturių tūkstančių dolerių. Ji 
yra labai aktyvi Tautos Fondo 
darbuotoj a. U If į j . -t

Pagarba jei už tokį jos rūpės- 
tinguipą! ■ -į. <_

Vvtautas Kaltūnas. East Chl- 

miško s spaudą Lietuvos reikalu, Strąips 
visų taipl niai su žiniomis tilpo', apart anks- 

. Bus pa-] čiau minėtu organu. -“EF Indei

“La Nueva Provincia” 
smeniui..] (Buenos Aires prdv.), “EI Eibe- 

i” (Santiago dėl Estero p.) p 
‘Pregon” (Jujuy)į, “EI Aųdį^p” 

j . ,, “Co'brienles”^’Čo-
cagos apyl. valdybos iždininkas,' nio planavimą. Bilietus galima] rrientes pųov.), “La Voz de San
pasišventęs R. B-nės darbuoto
jas, įvertindamas spaudos darbą. 
VAGŲ redaktorei įteikė $20 au
ka. Pinigai bus sunaudoti nuo- 
traukų klišėms, kurios, kainoms 

VLIKo atstovybės Argentinoje 
pranešimas VLIKo seimui

VLIKo seime Clevelande per
skaitymas šis, pranešimas:

“Po^ ’^rnetų atgal buvo jau
čiamas būtinas reikalas pagy
vinti Argentinoje ir gretimuose 
krašuese Lietuvos išlaisvrnim<" 
veiklą.

Tuo tikslu įsikūrė 1979 m.
liepos 12 d. Lietuvos Išlaisvini- i dr. K. Bobelio, VLIKo pirm., val- 
mo Komitetas Argentinoje, Bu- I dybos laišką, suteikiant pripaži-

f# fmadlenlal s
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SIUNTINIAI I LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2808 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 ■* Tel, 925-2787

'i

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARIJA

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE!
2759 JV. 71st St, Chicago, HL

a B&nSTTNGAl IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT 8AL. 
DUMYNAI • • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuo

D. IUHLMaN, B3- ReflirtruotaJ TalrCnliik^

i

pakilus, yra gana brangios. Vi
dutinio dydžio nuotraukos klišė 
kainuoja padaryti ne maž’au $3.

Dėkui V. Kaltūnui už dėmėsi¥ 

ir finansinę parama spaudai — 
Vagome.

VAGŲ REDAKTORĖ.
♦ * *

PAKARTOTINAS PRAŠYMAS 
APYLINKES VALDYBOMS

Apylinkių valdybes ir Apy
gardos yra prašomos dalyvauti 
su savo veiklos nuotraukomis R.
L. B. veiklos nuotraukų parade- 
:e — sąskrydyje, įvyksiančio su 
yąžiavirr.o metu, š. m. gruodžio 
mėn 12 d. Tautiniuose namuose 
{R. L B Tarybos prezidiumo iri 
Centro valdybos šaukiamer su-! 
važiavimo metu)- Kaip pareng-j 
vi nuotraukas parodai, yra pa
teikta smulki instrukcija, š. m. 
spalio mėn Vagų-numeryje.

Visi kviečiami dalyvauti. V. R. 
± 4: *

KVIETIMAS T TRADICINIŲ 
KŪČIŲ VAKARIENĘ

Visi yra kviečiami atvykti — 
dalyvauti TRADICINIŲ KŪČIŲ 

^tkarienėje, kuri įvyks š. m. gruo 
džio mėn 12 d. Tautiniuose na
muose (ten pat kur dienos metu 
vyks R. L. B. centro organų šau
kiamas suvažiavimas). Bus ir va-] 
karo nuotaikai pritaikinta prog
rama.

1
I1

Vokalinę programą atliks Dai
nininkų būrelis, .kuris jau repe
tuoja kalėdines giesmes. Akį ma
loniai glamonės ir žalio 
žalia eglutė, papuošta 
pamiltais šiaudinukais 
tiekta ir šaltų — šiltų tradicinių! pendiente” (La Rioja provinci- 
kūčių vakarienė. ' | jos),

į gyvavimo auka $12 asm“: 
Norintieji ’dalyvauti yra prašo-] ral” 

: įsigyti.įą, anksto, kas
I rengėjams palengvins šio rengi- (Mendoza),

gauti pas A. Repšienę ir apylin- Justo” (Cordoba);, “E! Diario”
kių pirmininkus.

Rengia — R. LB. Tarybos pre
zidiumas ir Centro valdybą.
Pranešėja.

enos Aires mieste. L.LK-A.R. 
protokolą pasirašė Leonardas 
Sruoga, inž.. Algimantas Rastau- 
skas, Antanas Jasiutis ir Alek
sandras Artūras Mičiūdas, lygia
grečiai patvirtindami sekančius 
įstatus (žiūr. priedą).

1979 m. spalio mėn. gavome

nimą ir teisę atstovauti VLIKą ' 
Argentino'e.

Buvo nutarta, 
lygas, k eip'is j 
nę Argentinoje

pagal vietos s^- 
viešąią nucrr.o- 
ir kituose Pie

tą Amerikos kr; šlucse strains- 
niais ir pranešimais spaudoje, 
per radijų ir^Uleviziją-. Darbas 
tapo labai p.lengvintas dėka 
ryšių, kuriuos p. A. A. Mič’uuas 
turi užmezgęs su vietine spauda 
ir dėka nuoširdaus p.itarimo, 
kurį parodė Argentinos žurna- 
lk:as ir radijų programų vedė
jas, p. Martin Allica. Kiekviena 
proga M. A’.lica savo stra’ps- 
niais ir.per radijo bangomis pla
čiai nušviečia Lietuvos tautos 
padėtį Sovietų okupacijoje, per
sekiojimus ir kova už išsilaiavi-' 
nimą.

Per Argentinos žin’ų agentūrą 
"Te-am”, A. Mrėiūdis pasiekia 
įtakingus spaudės organus, ra
dijus ir televizijos kanalus kraš
te ir užsienyje, iškeldamas įvy
kius Lietuvoje, pažymėdamas 
yeikšming/snius politinius fak
tus bei kryptis'

LIKAR (Lietuvai Išlaisvinti 
Komitetas Argentinoje) pakar
totinai kreipėsi tiesioginiais pra
nešimais į žymiausius laikraš. 
eitis Argentines sostinėje, kaip 

■‘La Prensa”, ‘ La Naciori’, ‘;La 
Razon”, “Convicojoh” ir “Croni- 
ca”. Lietuves reikalai randa 

mybės šventės proga, birželio’ 
mėn. išvežimus minint; lygiai 
kaip ir dr. K. Bobeliui apsilan
kius Argentinoje.

Nenorėtume varginti seimo 
dėmesio smulkiu aprašymu.. tęs; 
gausios medžiagos, kuri pasiekė 
vietinę viešąją nuomonę per

(Enlre Rios), “La Union” (Ca- 
tamarca), “La Capital” (Rosa
rio miesto, Santa Fe prov.), “La 
Manana” (Formosa), “El Terri- 
torio” (Chaco) ir kituose kaimy
niniuose kraštuose, kaip Urug
vajus, Paragvajus ir Brazilija.

Žiniose buvo plačiai suminė
tos pavardės ir likimas dabarti? 
niu metu kovotojų už tautoš 
laisvę, kaip B. Gajauskas, V. 
Lapienis, V. Petkus, V. Skuodis,
K. Matulionis, O. Pranskūnaitė, 
UI. Jaškūnas, II. Klimašauskas, 
R. Ragaišis, A. Terleckas, A. 
Statkevičius, J. Petkevičius, 6. 
Vitkauskaitė ir kilį i.

Taip pat rado didelį atgarsį

0 iii] 11 H h H

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.

-.s

m

Juozas kapočius

■ -

N-.'"-'

Taip pat V. šakalio’ spaudos 
x konferencija Madride buvo pa: 

Tokiu būdu milijonus skaity; talpinta žymiose vietose “La Na- 
tojų ir radijų klausytojų Pietų čion”, Argentinoje, ir “ABC” 
Amerikoje pasiekia žinios apie Paragvajuje dienraščių, 
mūsų tautą, jos pasipriešinimą 
įsibrovėliams, Sovietų vykdo
mus persekiojimus bei žiauru
mus. . ■

A. A. Mičiūdas turėjo pasikal
bėjimą su dr. Leopoldo Bravo, 
Argentinos pasiuntiniu/Maskvo
je, ir su dre. Maria Cristina Guz
man, žymia Argentinos politine 
veikėja, buvusia deputate, kuri daroma pastangų pakartoti tą 
parašė didelį,straipsnį, “La Ną-^žemėlapį kituose spaudos orga- 

^ciop” dienraštyje,,.paminėdanpa ąuoąe, kadangi jis ryškiai pažy- 
Liėtuvd^i.įiądėtį;.' ' 1 nų mūsų, tautos nepriklauso-

A. A. Nfięi&iaSį sugrįžęs iš^Es* f niybę:"' . ; •
panijos, 'kur buvo muvykęs-‘siią Tenka’pastebėti, kad dėl pre- 

’ VLIKo delegacija stebėti Euro-[kybįnių-priežasčių dabartinė Ar

Lietuvos Bažnyčios sunki pa
dėtis.

pas Bendradarbiavimo iį, Sau-i gentinės yaldžįa tebepalaiko pa-jC1^oniĮ vadovybės įgaliotas jau- 
’ -vibšutiriiškai' gerus santykius su j nas 'r tėvas Justinas Vaškys 1941 
Sovietais,'čtodėl iki šiol pasiekti] m' l^ūrė laikiną būstinę .Pįtts- 

1vaisiai- vįšjja' visas pradines ] bur§h’e’ 0 1944 m. pastovų vie- 
.viltis,' Tikimės, kad pasisekimas nuo'yn4 Greene, 
ir toliau /lydės mūsų žingsnius.
■ 1 r j’ Leonardas Sruoga

gurno i konferęnciją,' ipąskelbė 
Argentinos Spaudoje ■ jo pasikąl'-š 
Dėjimą su Mr. Max Kajnpelman, 
JĄV-ių delegaėijjasUrmininku.' 
Tas pasikalbėjjrnas . ^sūšilaukė" 
platąus^atgarsi6;- ^; j. F ri ■ 1

Del Lietuvių Enciklopedijos papildymų
tų, kad būtų galima iš prenumeU kaus varpelį” ir ęavd spaustuvė- 
ratos išsiversti. Tenka remtis vii'- įe spausdina ne maža lietuviškų 
timi, kad darbą pradėjus atsiras žunrnalų bei knygų, šiais metais 
daugiau prenumeratorių. Paną- suėjo 40 metų, kaip Lietuvos 
šiai buvo ir tada, kad LE prade- pranciškonai įsikūrė - JAV. Jie 
ta leisti prieš 30 metų. Bet norį- turi 70 vienuolių-kunigų, klieri- 
ma štai ką pabrėžti. Nebus Ima- kų, brolių ir kandidatų.
noma spausdinti didesnio atsar- Lietuvoje likę pranciškonai 
gos kiekio: viena, be reikalo tai buvo kalinami, tremtiami į Sibi- 
pakeltų išlaidas; antra, sandėly-> br persekiojami. Autorius mi-
je užsigulėdamos knygos neša ni bene devynis mirusius vienuo- 
.nuostolius. Taigi, kas iš tikrųjų 
mano ir norėtų užsisakyti II pa
pildymų tomą, reikėtų nebedels-

■ Mintis leisti- Lietuviu Eūcrklo- 
pedijos II papildymų tomą rado 
palaųkų j atgarsį. sjpaudįo|<ą. ir, laiš
kuose. Gdiita' daug'Ikiškų, - skip 
tinąnčių, nebedelsti'su šiūo akr 
tuąliu reikalu. Tarp ]0ti| motyvų 
užsimenama tai, kad išeivijoje 
sparčiai; retėja senesiės- kartos 
lituanistų, -gi jų :pritauglįs než^-j 
mus. Tebedelsiant-darytųsi sun
kiau rasti bendradarbių lietu viso
kiems dalykams. Tai ir skatina 
skubinti leisti II apildymų tomą. 
. Užsakymu, deja, nesuplaukė nė j

kelintos dalies tiek, kiek reikė- ti įsirašyti į prenumeratorių skai

is mirusius vienuo-

Inž. LIŪDAS MIKŠYS 
50 metų studijavęs, kaip

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

JL

M
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Paskutiniu laimėjimu tenka 
skaityti platų politinį straipsnį 
laikraštyje “Convi<Jcion’\ Bue
nos Aires mieste, kuriame tilpo 
šiaurės Europos žemėlapis/ Ja
me Lietuva, Latvija ir Estija ro
domos kaip -atskiros•" valstybės, 
už Sovietų Rusijos ribų. Tai 
pirmą kartą šiame krašte. Bus

JA h *•* • * * ■*

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

L954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco
j Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
|( J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 

Į Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ii 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A Varno 

• kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Jubzės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

'• LLfcJi U v 18KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ft 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina IG.

'♦ KĄ LAUMES LtM®, rašytojos Petronėlės Orintaitės atal* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S5.

’♦ JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprat- 
Im Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jf galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*,

| j Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.
11 '• BATTRIN1S NOVELES, M. ZoeČenko kūryba, J. Valaičio

| Į vertimi®, 206 inygofe jn 40

t Knygoi įanmmof 
t DC W60S. wtJtx
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eių. Leidyklai pinigų Siųsti dar sugestijų, išsiuntinėta arti 100 
I nereikia. Pakanka pranešti vir- 

dą, pavardę ir adresą.
Malonu pranešti, kad II pa- 

I pildymų tomą sutiko redaguoti 
I Simas Sužiedėlis, buvęs Encyc- 
j lopėdia Lituanika redaktorius ir 

LE bendradarbis dr- Jurgis Gim
butas, buvęs abiejų enciklopedi
jų skyriaus redaktorius, ir dr. 
Juozas Girnius, buvęs vienas iš 
3 pagrindinių LE redaktorių. Po 
pasitarimo, įvykusio spalio pra
džioje, nutarta pirmiausia suda
ryti busimojo LE tomo (XXX- 
VII) kartoteką, t. y. išsamų var
dyną asmenų ir dalykų, kuriuos 
papildymai turėtų apimti. Nori
ma, kad nebūtų praleista nieko 
svarbesnio, kas yra įvykę per 
pastaruosius keliolika metų (nuo 
1969).- Kartoteka norima suda
ryti iki 1982 sausio 15. Ji padė
tų iš anksto apžvelgti visą me
džiagą, numatyti atskirų strai
psnių dydį ir viso tomo apimtį.

Kartotekos reikalu, prašant

ir

J. KUZMIGK1S

SPINDULIUOJANTI DVASIA

Po įvairių; sumaiščių ir rusų 
persekiojimo 1912 iii. į Kretin
gos vienuolyną įstojo kun. Pr. 
Bizauskvas; bei kįtii kunigai,y.ir 
pranciškonai atgimė. 1931 m. 
buvo atstatyta pranciškoYių Šv.' 
Kazimiero provincija Lietuvoje, 
o jau 1940 m. jai priklausė 6 
vienuolynai, 25 kunigai, 34 klie
rikai, 70 brolių, neskaitant kan
didatų į klierikus ir brolius.

Kai sovietai 1944 m. antrąkart 
okupavo Lietuvą, į,vakarus pa
sitraukę pranciškonai galėjo su
siburti Amerikoje, kurioje pran-

Šiuo metu JAV lietuviai pran
ciškonai darbuojasi trijose lie 
tuvių parapijose Kanadoje ir-be
ne keturiose JAV. Be įo, leidžia 
“Aidų” Žurnalą, dvisavaitinį ‘Dar 
biningą’, mėnesini 4<Šv.?Pranciš* 

turi 70 vienuolių-kunigų, klieri

Lietuvoje likę pranciškonai 

laiškų buvusiems LE bendradar 
biams ir kitiems savo srities spe
cialistams. Tikimasi ir laukiama 
palankaus atsiliepimo. Prašoma 
taip pat visų, kas turi kokių pa
siūlymų ar žinių, kurias vertėtų 
panaudoti papildymams, rašyti 
leidyklos ir redakcijos adresu: 
Lithuanian Encyclopedia Press, 
P. O. Box 95, South Boston, MA 
02127. Kadangi tuo tarpu prašo
me ne straipsnių, bet tiktai var
dų ir dalykų, manoma nesunku 
būtų patenkinti redaktorių pra
šymą atsiliepti iki 1982 sausio 15 
dienos.

Apsisprendęs leisti LE II pa
pildymų tomą, tikiuosi sulauk
siąs tokios pat visuotinės lietu
vių visuomenės paramos, kaip ir 
leisdamas daugiatomį Lietuvių 
Enciklopedijos rinkinį.

Juozas Kapočius
Lietuvių Enciklopedijos Lei

dėjas.

liūs kunigus ir apie 20 brolių, 
kurie taipgi baigia išmirti. Pąsi- 

. gedau jurbarkiečio tėvo 'Alfon
so Macaičio pavardės- Parhenu, 
1944 m. jis su kuprine ant pečių 
keliavo iš vienos vietos į- kitą, 
■ir žadėjo-trauktis į vakarus; Kur 

: jis dingo, galbūt niekas., nžeino.

SAULĖS GIESMĖ

Istorikas' tėvas Viktoras Gižiū- 
nas OFM atliko, didelį ir naudin
gą darbą, parengęs šią “Šv. Pran 
ciskaus dvasios' spinduliavimo” 
enciklopedinę knygą. Ją parašė 
patrauklia forma ir lengvu sti
liumi, išpuošęs daugybe paveiks
lų ir nuotraukų.

r- . . " r- * - *

Knygos pabaigoje pridėjo šv. 
Pranciškaus Asyžiečio “Saulės 
giesmę’*. Apie ją dr. A. Macei
ną savo knygoje rašė: “Jo gies
mėje “fequem” aidų nėra. Die
vas jam yra gyvas, visur jaučia
mas, visur sutinkamas, todėl vi
sur ir visados garbinamas”:

» i’ “Tegarbina' Tave,' o; Viešpatie, 
sesė žemė motina, kuri mus val
do ir maitina, ir augina visokį 
vaisių, žiedus spalvinguosius ir 
žolę.

Tegarbina Tave, b -Viešpatie, 
' kuris Tavo . meilės ’ padedamas 
atleidžia ir ištveria sunkius mė
ginimus ir kančią. Palaiminti, ku 
rie išlaiko taiką, — jie biįšyTavo 
Aukščiausiasis, vainikuoji”.:

(Iš Eur. Lietuvio)
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Lietuviškomis organizacijomis 
turime pasitikėti -

Kas atidžiai seka Amerikos lietuviškų organizacijų 
veiklą, jų ruošiamus susirinkimus, girdi atsakingų pa
reigūnų kalbas, tai susidaro Įspūdi, kad lietuviai baigia 
vienas antrą suėsti, šmeižtams, melui ir piktoms insinua
cijoms galo nėra. Kas nepajėgia rimtesniamę laikraštyje 
savo fantazijų išdėstyti, tai steigia savo žurnalą ir aiš
kina savo teorijas, kol atsiranda protingesnių, kurie ar
gumentais ir logiškomis išvadomis Įtikina daugumą, kad 
išsišokėliai rimto dąrbo nepajėgs atlikti, pridarys klaidų 
ir dings iš horizonto.

Praeiti, metai Amerikos lietuviams buvo labai sun
kūs. Atrodė, kad viskas subyrės, kad nė vienoje didesnėje 
organizacijoje nebuvo rimtesnių žmonių, kurie būtų pa
jėgę toliau pramatyti ir neįsivelti Į smulkmenas. Ameri
koje buvo sudalyti didesni junginiai bendram darbui. 
Amerikoje buvo sudarytas ALTas, apjungęs visus tuos, 
kurie buvo pasiryžę kovoti už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą. Apsijungę lietuviai priėjo įsitikinimo, kad ne
priklausoma Lietuva turės būti demokratinę. Autorita
rinė, vadistinė, diktatūrinė Lietuva nebus atstatyta. Ji 
turės būti demokratinė, arba'jos nebus. Nebus todėl, kad 
nėra nė vienos lietuviškos grupės, kuri viena galėtų at
gaivinti nepriklausomą Lietuvą ir ją apjungti. Tai galės 
padaryti tiktai visi lietuviai, norį gero sau ir gimtajam 
savo kraštui.

Amerikos Lietuvių Tarybos priešai naudojo visas 
priemones ALTui išardyti, bet jiems nepavyko. Nepa
vyko paskiroms grupėms, nepavyko ir visoms kartu susi
dėjus. ALTas pajėgė pasipriešinti, atsispirti ir naudingą 
darbą tęsti. Prieš ALTą nusiteikusi spauda niekino pati 
ALTą, atsakingus ALTo pareigūnus, nespausdino jų pra
nešimų, nedėjo kalbų, skleidė melagingus gandus, bet 
šiais metais įžanginiame pripažino, kad ALTas dirbo ir 
dirba naudingą darbą.

ALTas šiandien stovi visoje savo stiprybėje. Šiandien 
kiekvienam lietuviui aišku, kad ALTas žlugtų, jeigu ji 
sudarančios organizacijos nutartų nusižudyti, bet kitaip 
ALTo priešai jo neįveiks. Tą patį galėtume pasakyti ir

apie VLIKą, Veikliausių lietuviškų politinių partijų su
darytu kovos Įrankį ne vienas norėjo išardyti ir niekais 
paversti. Į VLIKą sulindusieji VLIKo priešai bandė šią 
lietuvių sudarytą organizaciją išardyti iš vidaus. Lietu
viai turėjo kantrybės sekti, kaip toli tie tariami VLIKo 
žmonės nueis. Kada jiems atrodė, kad jau pakanka ty
čiotis iš VLIKo idėjų ir ruošiamų jo planų, VLIKo išti
kimieji pasakė gana!

Visi žinome, kad didelėn bėdon buvo patekusi ir 
Amerikos Lietuvių šauliu Sąjunga Tremtyje. Šaulių Są
jungą prdąėjo kankinti tie patys klausiniai, kurie kan
kino veiklesnes ALTo ir VLIKo grupes ir veikėjus, šau
lių Sąjunga yra bendrinė organizacija, pasišovusi apimti 
visus lietuvius, siekiančius laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos. Lietuvių vienybė labai svarbi Šaulių organizacijai, 
bet lietuviai yra įsitikinę, kad vienybė neįmanoma be 
tolerancijos, šauliai žino, kad visi lietuviai negali vie
nodai galvoti, šauliams nesvarbu lietuvių įvairus galvo
jimas. Jiems svarbu, kad lietuviai galvotų apie pavergtos 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Jiems taip pat svarbu, 
kda šaulys, neturėtų jokių reikalų su savo tautos priešu, 
lietuvių tautos pavergėju.

žurnalistas Antanas Marma, ilgametis Šaulių Sąjun
gos narys, patyręs, kad kita šaulė, nulindusi i Vilnį, įsi
rašė Į Vilnies organizuojamą ekskursiją į pavergtą Lie
tuvą ir praleido ten dešimt dienų, tą reikalą iškėlė aikš
tėn. Turistai gauna teisę ten praleisti tiktai penkias die
nas, bet ta šaulė ten buvo net dešimt dienų. Užsieniečiams 
leidžiamas Gimtasis Kraštas Įdėjo tos šaulės Įspūdžius 
apie tuometinę Lietuvą. Ar ji Gimtajam Kraštui padarė 
tokius pareiškimus, ar jų visai nepadarė ? Svarbu, kad ji 
susižinojo su Maskvai parsidavusiais lietuviais, ją pri
ėmė savo globon, nuvežė į pavergtą Lietuvą ir ten leido 
praleisti net 10 dienų ir pasimatyti su saviškiais.

Antanas Marma, matydamas šaulės padarytą kreivą 
žingsnį, parašė tuo reikalu reportažą. Laisvam ir sąmo
ningam žmogui šis Marmos žingsnis nebuvo joks nusi
kaltimas. Marma buvo įsitikinęs, jog tai buvo jo pareiga. 
Jis pasinaudojo Gimtajame Krašte atspausdintais apra
šymais ir išdėstė savo samprotavimus apie šitokį lietu
vės tremtinės žingsnį. Marmą pasikvietė Šaulių vadovy
bė, patarė jam nesinaudoti Vilniuje spausdintomis žinio
mis ir nubaudė jį, neskelbiant bausmės, dviejų savaičių 
suvaržymu.

Kitas šaulys būtų pasitenkinęs padarytu įspėjimu, 
nutilęs ir visą reikalą užmiršęs. Jeigu taip būtų padaręs, 
tai ir šuo būtų nesulojęs. Bet Marma yra kovotojas. Jis 
nenorėjo priimti uždėtos jam bausmės. Jeigu jam būtų 
uždėta viena tylos diena, tai jis būtų tokios instrukcijos 
nepaklausęs. Marma pranešė rinktinės vadui, had jis ne
prisipažįsta prie kaltės ir prašė bausmę nuimti. Negavęs 
teigiamo atsakymo, jis kreipėsi Į Chicagos rinktinės teis
mą, prašydamas bausmę panaikinti. Keisčiausias buvo šio 
teismo sprendimas. Teisėjai, atrodė, neturi jokios nuo
vokos apie kiekvieno organizacijos nario teisęs, teisėtumą 
ir teisingumą. Jie padidino Marmos bausmę ir nutarė 
pašalinti iš Lietuvių šaulių Sąjungos Tremtyje. Šaulys 
Marma, pasiryžęs kovoti prieš galingiausius lietuvių tau
tos priešus, nenorėjo sutikti su tokiu nelemtų sprendimų 
ir pasiskundė Aukščiausiam Lietuvių šaulių Sąjungos 
Tremtyje Garbės teismui.

Praeita šeštadieni aukščiausias teismas svarstė Mar
mos bylą. Posėdžiavo 6 valandas, susipažino su pradine 
bausme ir nelemtu nutarimu šalinti Marmą iš organiza
cijos, ir priėjo išvados, kad Marma nekaltas. Sprendime

TRAKU MIESTELIO CENTRAS

JURGIS JAšIN'SKAS

(Tęsinys)
kvietę ii- naipų apšildymo spe
cialistą, kuris jiems aiškiai iš
dėstė naujus namo apšildymo 
sistemos trūkumus, tačiau to 
sp-claiisto sugestijų nebuvo pai
syta. Užtat 1980 ir 1981 m. žie
mos šalčių metu Į įvairius Drau
gijos namuose surengtus paren 
gimus atsilankę lietuviai turėjo 
šalti ir garantuotą priežastį 
gauti čiaudulį ir slogą.

Patys namo apšildymo per-

buvo patarę, bet pakeisti visus 
n n f O A vabzdžius, kuriais šiluma einaPABIROS j į visus namo aukštus. Kiek ši- 

tąs vamzdžių pakeitimas kaš- 
j tuos Draugijos kasai, nesiimu 

tvarkytojai 11 p.anuotojai P1’8*' I pranašauti, tik vieną prisieina 
psžįstą savo neapdairumą. L'ž- 
|ąt (ajn peąpdairuniui panaikin
ti paruošė ir viename mėnesinįą- Į 
me narių sųsįrinkims išaiškint' 
naują Draugijos namo’ apšildy
mo planą: narnas yra senos sta
tybos ir jo sienose įmontuoti ap
šildymo vamzdžiai yra pasenę ū 
susidėvėję. Prisieina juos pa
keisti naujais. Vadinas, ne stip
resnius apšildymo pečius pasta
tyti, kaįp to reikalo specialistai

I konstatuoti, kad Draugijos namo 
ceų.Jntas dar nėra baigias.

Tęsiant Draugijos gyvuotėje 
atsiradusias "misterijas”, prisi
eina paminėti dar vieną: 1980 m. 
garsusis ir savo darbais lietuvy
bei labąi nusipelnęs Lietuvių En- 
eikjppedijos organizatorius ir lei
dėjas JĮ. Kapočius likvidavo sa
ro spaustuvę, buvusią So. Bos
toną West Broadway nuosava
me name. Pasiliko tik vieną Ii-, 
ąotjpą, kuriuo galima surunki r 
ir paruošti spausdinimui lietu
viškas knygas, Tam skarbui (li- 
notipui) patalpiųti “prieglaudą” 
garbusis lietuvis J. Kapočius 
surado minimos lietuvių So. 
Bostono Lietuvių Draugijos na
muose, kur antrame aukšte tam 

i reikalui buvo atitverta atitinka
ma patalpą, įtalpinanti ne tik

nurodė,, kad kiekvienas šaulys turėtų pasielgti taip, kaip 
pasielgė Marma.

Kiekvienas šaulys gali padaryti klaidą. Jas galėjo 
padaryti ir Rinktinės vadovybė. Bet visi šauliai pripa
žįsta Garbės teismo sprendimus. Tie sprendimai priva
lomi eiliniam šauliui ir aukščiausiam vadovui. Esame 
tikri, kad Rinktinės vadas Išganaitis, patyręs, apie teis
mo pirmininko šnapščio paskelbtą teismo sprendimą, iš
ties ranką Antanui Marmai, prisipažins prie padarytos Linotipą, bet ir paliekanti 'erd- 
klaidos ir paprašys Marmą grįžti i šaulių eiles. Rinkti- vės raštinės reikalams. Kas i 
nėję bus susiklausymas, kai visi gerbs nuostatus.’

Jeigu kas nors drįs pasakyti, kad Šaulių Sąjunga 
Tremtyje yra susiskaldžiusi, kad šauliai nesusikalba, vie
nas kito nekenčia ir nepajėgia dirbti bendro darbo, tai 
klysta. Šaulių Sąjunga yra valdoma pagal statutą’, teis
mo sprendimus ir papročius. Kol Šaulių Sąjunga šitaip 
tvarkosi, tai nėra jėgos, kuri pajėgs ją išgriauti ir iš
ardyti.

Naujienos neskelbė rašinių apie Antano Marmos in
cidentą. Recląkęija turėjo visą eilę rašinių, bet juos ati
dėliojo ir laukė sprendimo. Manome, kad Garbės teismo 
sprendimas sustiprins Sąjungą, Dabar paskelbsime vieną 
kitą rašinį, liečiantį Marmos bylą, anksčiau padarytus 
sprendimus ir Garbės teismo sprendimą, kad kiekvienas 
šaulys pamatytų padarytas klaidas ir ateityje, jų nekar
totų. Tie rašiniai parodys, kad Šaulių Sąjunga mokosi, 
kaip reikia stiprinti savo eiles ir vieningai dirbti.

g‘ 
galėtų išdrįsti šį humanišką ir 
didelės reikšjnės lietuviškai veik- 

. lai lurintj Draugijos valdybos 
pasielgimą papeikti? Vienok 
apie tai prisieina tarti keletą 
Žodžių. /

Tos “prieglaudos” reikalu 
Draugijos valdyba tarėsi ir bal- 

; savo. Balsai už ir prieš pasjskirs- 
! tė lygiomis. Šią kliūtį paša’ino 
Di'augijoą pirmininko' z balses, 
sakantis palankiai Draugijos na
muose J. Kąpęčiaps įstąigps įsi
kūrimui, Tuo reikalu net atitin
kama sutartis pas advokatą bu
vo sudarytą, kurią pasirašė abu 
pąrtnęriai: išnųomptoįas, t.y.. 
Draugijos piripininkas, ii’ nu< - 
mininkas.

I (Bus daugiau)

J. VENCLOVA

Finu įsibrovimas i lietuviu žemesC. <-
(Tęsinys)

Tad atėjūnai finai-ugrai nebuvo gausūs: 
Prof. J. Žilinskas (4S p.) nurodė: “Gyventojai 
dėl Įvykusios ugrų invazijos morfologinių požy
mių atžvilgiu mažai pasikeitė, bet jie priėmė at- 
ėjūnų-ugrų kalbą”. Prof. dr. W. Ripley (-59 p.) 
aiškino: “These later Finns are among the tallest 
of men with fair skin, flaxen hair and blue eyes. 
Longhead v ith an index as low 79 or 80 among 
Livs, Esi, Cheremiss, Chouvaches etc. These are 
all more or less dearly blond, with distinctly 
refuses tendency of Voguis and Ostiaks”.

Kalbininkai aiškina, jog lietuviškos kilmės 
žodžiai yra išsllikę suomių, karelų, vadžių, vep- 
sių, igainių (estųr. lybių, lapių , čeremisų ir 
mordvių kalbose. Panašiai kalba ir mokslininkas 
prof. A. Benedictsen (23 p.): “The study of lan
guages has proved old loans of civilized words 
from Lithuanian to the Finnish not only to West 
—Finnish languages now ujed in parts for (Us- 
tant from Lithyanja loans which at least 
t e a couple of thousand years ohT,

Dalis pav»]gės finų-moitlviai pajudėjo pietų
i n.Woviai apsigyveno Suros upės aukštu* 

: yj. -Ju vw * gyventojams priiuatę savo kalbą 
ir iš ji- i»>nc o žemdirbystės ir gyvulinkystės. 
Prof. J *be'Ci mby (248 p.) tvirtino, jog lie

tuvių pėdsakai pasiliko ne tik pas čeremensus 
(prie vidurinės Volgoš), bet ir pas mordvius 
(prie Suros upės).

Kazanės universiteto prof. Smirnov (Mord
va, 1897) pabrėžė: “Lietuva, apie kurią žmonių 
padavimai kalba Mordvoj.. , daiktai tie patys 
Mordvoj ir Morome pasirodo identiški su lietu
vių”. Be to Smirnov nurodė, jog iš lietuvių 
mordviai išmoko žemdirbystės ir gyvulininkys
tės, o taip pat paminėjo Mordvos krašte upių var
dus: Vaškas, Atmis, Valga, Kermis, Jaras etc. 

j Sulig prof. S. Kuznetsov (3 p.), lietuvių kalbos 
įtaka pasireiškė mordvių kalboj jau prieš Kris* 
taus gimimą.

Prof. P. Golubovskii (Istorija Smolenskoj Zem* 
Ii, Kiev, 38 p.) konstatavo: “Taip pat nėra abe* 

jjonės, jog mordvių kalboj randasi daugelis lietu
viškų žodžių”. įžymusis rusų proistorikas prof, 
A. Pagodin (Iz istorii alavianakieb peredvižemi, 
1901) nuo vidurių Dniepro lietuvių pėdsakus ra
do net Tambovo ir Penzog gubernijose. Ir Ka
rnos apylinkėse rasti senojo geležies amžiau? 
radiniai yra labai artimi su lietuvių medžiagi
nės kultūros to paties laikotarpio dirbiniais (Ma- 
rerialy po archeologii Rassii, 1901,25), O dabar 
tenka čia nors trumpai pakonkretizuoti senovės 
lietuvių santykius su suomiais ir estais.

SUOMIJOS FINAI
Pirmaisiais po Kristaus amžiais Į dabartinę 

I Suomiją Įsiveržė vakariniai finai. Finų istorikas

prof. E. Setaelae (The Language, 6 p.) tvirtino: 
“Filių atvykimas į Finlandijos pusiasalį prasidėjo 
pirmais amžiais po Kristaus gimimo”. Prof. J. 
Žilinskas (44 p.) nurodė: “Iš jos (šiaurinės ša
kos lietuvių) ir iš vėliau atkeliavusių ugrų susi
formavo ųgro-finų grupė, kurią Bunnak vadina 
suomi vardu", I, Gedainis (Kas tu esi, Lietuvį?, 
1938,24) pareiškė: ‘‘Aisčiai (lietuviai) tiems Suo
mijos gyventojams, kaip Suomijos mokslininkai 

-į patys pripažįsta, davė ir savo vardą šėmiai, su
mai nuo sęnlietuviško žemiai, žiemiai šiaurie
čiai, ši kur kilęs ir dabartinis Suomijos vardas 
Suom (Laplandiečiai patys dar save vadina se- 
ųu ).

Suomių tautos mišrumą su lietuviais rodo 
suomių kalboj išlikę iki šių dienų daugybė lietu
viškų žodžių ir kiti suomių su lietuviais panašu
mai, Vokietis prof, dr, F, Paudler (138 p.) pa
ryškino: “Finų lūpomis lietuvių kalba, kuri pa
ti vėl finine lietuvius .,. Tačiau finai ne tik su
darė aukštesnį luomų, bet taip pat kaip kolonis
tai turėjo apsigyventi tarp vietinių gyventojų”.

. Kalbininkas prof. dr. V. Thomsen (Ęerueh- 
rungen) nurodė daugybę lietuvių žodžių suomių 
kalboj; fin, persas — lietuviškai paršai, fin. sal 
-liet, sala, fin. seina-liet. siena, fin. siemens-liet. 
siena, fin. siemens- liet sėmens, kakla-kaklas. 
keli-kelias, terva-derva, pirti-pirtis, malka-mal- 
ka, jyvas-javas, kirves-kirvis, virve-vitvė, siltas 
-tiltas, laiva-laivas, paimen-piemuo, rat-ratas, 
kantelė-kanklės, kunigas-kunigas, katila-katilas,

sielo-siela, šalnis-šalna ir t. t. ir t. t. Dr. J. To
toraičio (6 p.) liudijimu, suomių, estų ir Pavol- 
gės finų kalbose dar ir dabar yrą apie 250 lietu
vių žodžių.

Kitas žymus kalbininkas dr. O. Donner (Ue- 
ber den Einflusš des Litauischen auf die finis- 
chen Spraehen) plačiai išdėstė lietuvių kalbos Įta
ką finų kalboms. Pagal pačių suomiu žymų 
mokslininką prof. dr. A. Niemi (Lietualainen kir- 
jalisuus, 1925) lietuvių kalba reiškėsi ir suomių 
kalbos gramatikoj. Todėl prof. w. Maciejewski 
(70 p.) aiškiai pabrėžė: “Dąr Šiandien kai kurie 
finai savo kalbą dėl daugelio lituanizmų vadina 
lietuvių kalba, taigi apibūdinimui savo kalbps 
turi prigimtą*vaidą savo kalboj (Dr. Sioegl-ęn 
“Męmoires de L Academic Imperial dės semees”, 
St. Peterburg, 1834,377”).

Rusų istorikas prof. dr. P. Miljukov (131 p,) 
priėjo išvados, kad medžiotojai ir žuvininkai fi
nai iš lietuvių perėmė visus ūkio, žemdirbystės, 
javų, gyvulių pavadinimus, perėmė suomiai iš 
lietuvių ir naminius padargus: ratus, roges, iš 
lietuvių suomiai išmoko -kaili# taisyti ir tiltus 
statyti. Prpf, Ę. Burnheim (80 p.) konstatavo: 
“The Lithuanian loan words in Finnish had 
shown the civilizing influence of the Lithuanians 
on Finns south of the Baltic.

(Dus Jaugiau)
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Ant kiek tuičių prietarų vieton patikėtina Le&a ir protas, ant 
tiek žmogaus tikėjimas darhsi paguodžianti tikrenybė, o ne leng- 
vatikystė; pati Biblija gi pasirodo turinti naujos ir protingesnės 
reikšmės, šiandien juk yra didis reikalas statyti mūsų tikėjimą 
ant tvirto pagrindo, susidedančio iš proto ir tiesos; nes iš tikrųjų 
mes susiduriame su daugeliu painių paradoksų.

Pasaulinės Išnūnlies Tuštumas
Evcliucminkai tvirtina, kad mes nuolat grumiamės pirmyn 

nuo pat pirmo “žalio” civilizacijos prasidėjimo ant šios planetas. 
Daugelis šiandien didžiuodamies nurodo j šių laikų “smegenų ga
dynės” pasėkas. Visvien mūsų aukštai “civilizuotasis” pasaulis 
susiduria su neužginčijamu faktu, kad jo girtinoji civilizacija 
dabar stovi ant pat pražūties krauto.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago IL 60632

:«2

DK PAUL V iiAKGh 
GYDYTOJAS 12 CHIRURGAS 

CrH*munltY 
Msdteta&a ^rektorius

: «. ManMeun ll
VĄLANPOSr 3—9 darbo diewmir r

TEU 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wast 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

SLSiRlNKBH

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešmetinis susirinkimas Įvyks 
antradieni, gruodžio 1 d., 1 vai. pop et | 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes bus renka- j 
ma jvaidyba 1S82 metams ir yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės.

A. Kaly s, rąšt

Naujosios Zelandijos vandenų pakraščiuose skilęs 
didelis akmuo, vadinamas Kiaušiniu.

>U programa, bet komentarų | 
nesukėlė. Iš tie>ų tas plikas j 
emu plani^ yra tik rėmai, ne j 

parodą kursų turinio, todėl nėra I 
ko ir svarstyti. Šį kartą LB pa- 1 
teikia tą planą su vienos dalyvės * 
pataisėm: kas tą planą vykdant i 
buvo pakeista ar praleista? Bet į 
dalyvė, deja, ničnieko nepasako j 
?pie tikrai vykdytą kursų plano 1 
Lurinį- kurių būta vedamųjų idė
jų paskeltose ir pokalbiuose? Ku 
*iom linkmėm buvo temos aiš j 
kiruos (juk partija ten viską ver* 1

> I

& 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIOOTWIU KOPLYCU

- GORDON FUNERAL HOME - 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1314

G AID aS - DAIMID
A ? a

<4 KITI RAŠO
!’

» WWAlSbl laclxjjimo ĮSTAIGA

SU, HERMITAGE AVENUE
let $271741 —1742

-'- i ----------MIRĖ .MICHALINA WILKIEL,
DR. FRANK PLECKAS Florance Korsak teta, sulaukusi Į

’ OPTOMETRISTAS

• KALBA LIETUVIŠKAI

26)8 W. 71 * St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akining

? • Ir u contact lenses”.

JEI NEGALIME PASAKYTI VISOS 
TIESOS, VERČIAU TYLĖKIME

INKSTŲ, FŪSL6S ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

' 2656WEST 63rd STREET

Valandos: antred. 1—4 popiet

Ofise telefonas: 778-22&Q, 
Rasdearijas tetefu ^U-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Piku apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charje 
ir VISA korteles-

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8043

Apdraustas per kraustymas 
E įvairiy atstumu. 

'■ ANTANAS VILIMAS 

TtL 376-1882 arba 37W994

SOPHIE BARČUS 

tADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
. Marquette Parke.

Vedėjai— Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, IL 60629

*‘Lktuvos Aidai”

93 metų amžiaus; Ji- seniau su 
savo vyru kurį laiką 'gy veno Los 
Angeles. Paskutinių .mėtų gyve- 

I no Holy Family viloje; Chicago, 
Ill. Florance Korsak neteko ne 
tik savo' tetos, bet-’ ir krikšto 
motinos..

Gauta žinia, kad okup. Lietu
voje mirė Leokadijos Stadalnin-

! kienės mamytė Elzbieta Dabri- 
. lienė. L. Stadalninkienę, liūdim 
! čia dėl savo mamytės mirties, 
labai užjaučiame ir kartu su ja 
liūdime. (L. Žinios)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

WiillllililiffiMiimWfifl
R. VILIAUS

KAXt BRAZDŽIONYTt
Prvqramot v>dėjs 

T ' I

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
Udienio 1L30 vbL vakaro.

Vitos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla.. 12:30 vai. p.p I

ii WTIS stoties, 1110 AM banga

2646 W« 71 st Street

Chicago, DHnocs 6062# 
Tolrįf, 778-6374

Dėl devintų jų Ii num ištini ų 
kursų Vilniuje JAV LB Visuo- 
men. reikalų taryba išsiuntinė
jo įvairiems veikėjams ir laik
raščių redaktoriams- laišką su 
šių,metinių kursų planu—5 lakš 
hii. Pasirašė Algimantas Gečys, 
Šios informacijos tikslas — laiš
kų gavėjų x akiračius naudingai 
orarH ėsti, o spaudos žmonėms pa 
naudoti tas žįnias “viešosios opi
nijos formavimui’’.

Pirmam lakšte tų kursų kau
lytojams įžangos žodis: Vilniaus Į ’jr'^rsitetas. vienas is seniausių- 
iv Puropore. 1979 metais atšven- 
ė 400 m. sukaktį; jis pavadintas

x 4 žymaus lietuvių politiko ir kul- 
j Aūros veikėjo Vinco Kapsuke 
'7?rdu: kursu laikas — 1981 m. Į 
iepos 6 d. ligi rugpiūčio 14 d.. J 

i kursus pakviestas 21 užsienio! 
F^tuvis. Vadovai: F
ir A. Jakubačionis. Lietuvių kal
bos oratybu dėstytojos: D. Tar- 
^vdaitę ir B. Jatautaitė. Vieta: Į

’ UniversFe+o Filologijos fak. K-| 
1 Būms ir B"1^ filologijos fak.
j K Bfros i” T altu filologi jos au- 
j J if ori jos. Kv centai apgyvendin- .

i 232007 — ( landų 53.
Toliau eina V. Kapsuko uni; 

^e^si'etc bet. k. kursų užsienio! 
1:etuviam« kelendorinis planas. 
Valandos: 9:30 — 18 00 su ilga

VAKARU VĖJAI

čia daryti “kryptingai”!)? Ku- ’ 
ripe ryškesnės išvados ar suges* f 
‘iipą padarytos? Koki skirtumai, ; 

j lyginant su išeivijos lietuvių 
| ’^ckyklcsc vykdomu švietimu? j 
1 Ar buvo diskusijų ir kokių?

Taigi vien iš formalaus plano, 
nėmaž neatskleidžiant nė kiek, 
Ka^p jis vykdytas — mes savo 
akirač ų negalime praplėsti ir nė i 
ca iš ko formuluoti viešąją nuo- į 
meng. O būtų didelė klaida, vien j 
Ją planą pristačius, jaustis daug 
tšm^naričiu ąpįe kursus ir galin- • 
čiu visuomenę išsamiai infor- 
muoti. Yp?č, kad ne tik mes, bet t j 

. ir visas pasaulis jau žino iš ilgo-, ; 
i ko pa+yrimo. *'og — 1. Sovietų 
i rankom rikiuojamuose moks-
• luose ir ju planuose nėra norma < 
; lauš objektyvumo, bet visa nu-H 
; kreipiama į šališką naudą sava- ?

jai politikai; 2. Jų žodžių ir ter- 
t minų prasmė dažnai daug ski

riasi, arba net visai priešinga 
laisvojo pasaulio sąvokom, pvz< ! | 
Afganistano užgrobimas ir porą' 
metų ten vykdomos žudynės So- j 
vietams reiškia išlaisvinimą, ge
rovės kūrimą. 3- Žiauriausia 20 
amžiaus tironija vadinama sočia 
lizmu. 4. Afrikos tautų kiršini- 
mas (Angola., Etiopija ir kt.) siun 
čiant ten bolševikinę kariuome
nę ir sukeliant kruvinus karus 
— Maskvos vadinama draugiška 
parama ir išlaisvinimu.

O Lietuvos kultūrą ir .tautinę 
gyvybę Kremlius ypačiai sten- 

Lietuvių k. j ginsi slopinti: mūsų tautos isto
riją žaloja, iškraipo arba nutyli; 
mūsų kalbą niekina ir varžo — 
p1-n^r»<r3i iirtunva iš įtaigų ir

t

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODKRMSKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

cietų pertrauka. Beveik kasdien 
lietuvių k- pratybos. Nemaža 
įvairių išvykų: Kaunas. Verkiai,- 
Trakai, Pirčiupis. Anykščiai, 
Druskininkai, Rasų kapai, Bui- 
ties muziejus, kolūkis. Lanky-; 
tos valdinės įstaigos Vilniuje, j 
Sekmadieniai skirti poilsiui.

Štai, kai kuries ryškesnės pas- j 
kaitos, pokalbiai ir kitokį daly-; 
kai: į

Pokalbis Rektorate. Lietuvių. 
tarybinė poezija. Turtinga ir gra: 
ži lietuviu kalba. Lietuvių dainų • 
mokymasis- Popietė LTSR Dai-; 
Iminku sąjungai 
specifinės ypatybės. Pokalbis 
kultūrinių’ ryšių su. užsienio sali- į 
miš draugijoje. Filosofijos moks-! 

{las Tarybų Lietuvoje. Gamtos ? 
• apsauga Lietuvoje? Popietė Vii-! 
Į niaus miesto LDT vykdomąją k~?r o'5

S La inskasi TOe komitete. Trumpa Vilniaus 
T*. . -it universiteto istorija. Tarybų Lie-1

Į tuvos ekonomika. Lietuvių dia-' 
’’ektologija. Lietuvių tautos kova* 
už nacionalinę laisvę ir socializ
mą (kalbėta apie 19 a. baudžia- i 
vos laikus). Pokalbiai LTSR Vie 
rinės pramonės ir Užsienio rei
kalų ministerijos ir Jaunimo 
Gretų inferklvbe. Iškyla į gsm- . vijos visuomenei — tokiu naivu
mą. Šiuolaikinė lietuviu proza j mu tik pats sau plautų smege- 
Lietuviu kino studijos filmai.’ ris. Juk mūsų visuomenė ]au 
Kursų vadovų pokalbis su kursų 
klausytojais. Išleistuvių vaka
ras. ..

Kas skaito spaudą, gerai pa 
mena, kad mūsų spaudo^ jau 
buvo paskelbta (pernai ar už* 
pernai) vienų ankstesnių kur-

įni -r ina n ”e kalbos;
yro> įžūbai truk

do ir t. t. Todėl be* koki kom
partijos globoj paruošti mokslų 
planai slepia visada daug neaiš
kumų, o jų vykdymas dar la
biau nepatikimas. Tad jei kas tų 
kursų planu remtųsi kaip tikru 
pinigu tenykštei švietimo ir 
mokslo eigai apspręsti ir iš to 
bandytų kurti informaciją išei-

n i s. Juk mūsų visuomenė 
yra iš pogrindžio spaudos gerai 
informuota, jog okupantas nie
ko nedaro iš geros širdies ar mei 
lės lietuvybei, o aliai žingsnį 
naudojasavo ‘'tarybiniams tiks
lams’*. Mūsų spaudoj nekartą

(NiikcVa į šeštą puslapį)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2535 W. 71st Street

leief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPlYCiOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AMSULANSC 
į patarnavimas

4

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

LAST Y1AA. tA£O £O*OQM

r*
CHMlII M. HAYTI,

or T>q cflClfit ,
Mcw< cuA

Mt 

mcxkx rf m

UeUivžę

Laid etų vii) 

Direktorių 

Asooxcijoe

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LAUK IK SŪNŪS
(LACKAWICZj,

tiOiA KliuLtki 7-1211
X4V24 G1 iiVVJC/bJ fcUUr£iV5 AI, t*iuu» HiU», Iii 874*441.1 į

4«yv. K. Campbell Ave.. Chicago, Ill.

Mirė 19X1 m. lapkrič o 22 d, 2:30 vai. popiet, sulaukęs!
aiii/iaus. Gimęs Lieluvpj, Biržų mieste. j

Amerikoje išgyveno 32 metus. |
I^al’kjo nubudę; žmCna Linda, pagal tėvus Vngelytė, švo-1 

tfęrką VZuxa Grigaravičienė šeima, kcluriog pusac^erėrs —i 
Adc’ė, l'err.ice, Emily ir Lucy, pusbrolis Gcęrgp bei kiu gi-l 
minės, draugai ir pažįstami. I

Kūnas pašarvotas Pstro Keliūno koplyčioje, 13IŠ S. Cali-I 
Lankymo valaridos: trečiadienį rm£ 2 vai. popieti 
k. ir ketvirladie©! nuo 6 vai vak. iki vai. vak.l 

< nį. lapkričio 27 <1 , 9:30 vai. ryto, bus lydimas!
pj)či<> i LLeUivių Tautines kapines.

Jono Bundėno giminės, draugai ir pažįstami| 
plečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikt: jam! 
tarnavimo ir itsisveikitfimą. |

Nuliūdę lieka: žmona, giminės. r

is Petras Biel’ūnas. TeL LA 3 3572. i

4254 So, tiAUSTisD STREET laL YArdi 7'IJD

BUTKUS - VASAITIS
1446 So, 50th Ave^ Cicero, IEL TeL: OLympic 2-1004

forma Ave 
Jki P ve L s

I a

PETRAS BIELIŪNAS
«4S So. CAUFORMA AVH. TeL: LAIayeUe J-35H

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVE. Tel.: YArdi 7-H38-113I

5 — Naujienos, Chicago, ILL Wednesday, November 25, 1981



1. PERS1UENGĖL1AI IR KAUKIN1NKAI

2. LAŠINSklO IR KANAPINSKIO KOVA (MUŠTYNĖS) .

(Tęsinys)

128. Sako, kad Užgavėnių nak 
ties 12 vai. Gavėnas su Mėsinu 
pešas visą valandą ant žordų, o 
po dvylikos Gavėnas nustumia] 
Męsiną žordų. Kvetkai, LTA| 
936) 78. į

128a) Aplink lakius būdavo 
jaunimo mėgiama pramoga vai
dinti Lašininio ir Kanapinio, 
(?) peštynes. Užgavėnių vakare 
kur nors sueidavo būrelis jauni
mo pašokti ir šiaip linksmai va
karoti. Vienas apsirėdo nuduo
damas riebų Lašinių, kuris reiš
kė mėsėdą, o kitas nuduoda lie
są Kanapinį, kuris reiškia gavė
nią. Abu visą vakarą įvairiais 
juokais linksmina kaimynus ir 
vakarotojus. Apie pusiaunaktį, i 
būdavo, įvyksta juokingos Laši
ninio ir Kanapinio imtynės, ku- 
rioce Lašininis visuomet lieka 
nugalėtas. (MsLk 1940 n r. 5.)

129) “Mažiesiems nemaža bai
mės sudaro busimoji Lažinskio 
ir Kanapinskio dvikautė, o suau
gusiems — juoko. Giltinė, vėl 
nias ir angelas reiškia savo pre- 
tenciją į dvikautės dalyvius L į 
visi stengiasi kaip Įsivaizduoja Į 
nukautu pasidalinti- žinoma, La- 
šinskis būva giltinės nudėtas ir 
velnias pasiima savo žinion šį 
riebų laimikį.” (Trm 1936 nr. 8).

130 Visą pasaulį valdęs kars 
liūs Lašinskis. Žmonės prie jo gy
venę gražiai ir turtingai. Tuo lai 
ku atsiradęs kitas karalius, kuri- 
norėjęs iš Lašinskio sostą paverž 
ti. Jis vadinęsis
Kartą užpuolęs Kanapinskis La- 
šinskį ir pradėjęs pliekti. Lašin?. 
kis, negalėdamas nė atsiginti, nė 
tarnų prisišaukti, leidęsis bėgti. 
Lašinskis buvęs labai storas, to
dėl bebėgdamas įstrigęs į tarp
vartę ir ten pasilikęs. Tada sos
tą paėmęs Kanapinskis ir valdęs j 
7 savaites, nes per 7 
Lašinskis suliesėjęs,
tarpvartės ir, savo šalininkų pa- davo Lašininio

dedamas, vėl atgavęs sostą. (Ši
lalės, užr. Stasys Damauskas. 
Gal taip pasakodavo suaugusieji 
vaikams naujaisiais laikais? Ne
atrodo liaudiška tradicija. J. B.)

131 Vakarop pasirodo “Laši
nis su vaikais”. Senis Laš;nis ei
na susijuosęs ruginių šiaudų grj 
/te. o paskui jį seka visas būrys 
vaikų. Su Lašiniu dar eina kitas 
toks pat senis — “Sidaras“. La
šinis visų kaimiečių mielai su
tinkamas, lieti jo nevalia. Cki- 
ninkai tiki, kad Lašinio apsilan
kymas lemia jiems riebiau kiau-! 
les nupenėti. Lašinis su savo vai
kais įėjęs kurion nors pirkion 
krinta ant žemės, o vaikai suli
pa ant jo ir vienas ant kito. Ta
da prišoka Sidaras ir imdamas 
viršutinį nuo suvirtusios vaikų 
krūvos, muša jį lazda. Taip Si-j 
daras apmuša visus vaikus. Po to 
visa Lašinio gauja lenda po pe
čiumi lašinių vogti. (Šiaurės Lie-

(

nepaklausė, kodėl vysk. J. Ste-JEIGU NEGALIME PASAKYTI 
\ ĮSOS TIESOS, VTER-

ČIAU TYLĖKIME

(Atkelia iš 5-to psl.) 

skaitome: kodėl į kursus r.ekvie- 
čiami Gudijoj likę lietuviai, juk

aplankė Japoniją ir Hong Kon- į 
gą. Būdami Japonijoje jie ap
lankė Vaidevutį ir Nijolę Drau
gelius.

SUČIUPO PAVOGUSĮ 
1.85 MIL DOLERIŲ

SAN FRANCISCO, Calif. — 
Praeitais metais 26 matų George 
M. Bosque dingo su $1,850,000, - 
kuriuos vežė kartu su šoferiu 
Brink’s bendrovei šarvuotame 
automobilyje. Jis įtikino antrąjį 
šoferį, kad užeitų į bendrovę, 
bet kai tas grįžo, jau Georgą 
Manuel Bosque nebuvo. Jis din
go iš San Francisco su pinigais.

Praeitą pirmadienį FBI agen
tai pastebėjo B'osquę vienoje 
San Francisco rinkoje. Kada jis 
rengėsi tek tonuoti, FBI agenlai

oonavičius tebėra ištrėmime? Ar j prie jo priėjo, paprašė, kad juos

Namai, 
REAL ESTATE FOft EALr

2».tU — Pardavimui
UAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: ' ' T

MUTUAL FEDERAL SAVINGS į
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas > .

t ;

2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Tel. 847-7747 į

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

tuva, LtAd 1940 nr. 61. Gal tai 
bus nublukusi Lašinio ir Kanapi
nio (Sidaro) kovos vaizdavimo 
liekana. J. B.)

Aisk'mimas. Visos tos kalbos 
apie Lašinskio ir Kanapinskio 
kovą, dabar naudojamos tik iš 
vaikų pasi'uokti arba viens kitą 
apgaudinėti, seniau galėjo reikš
ti žiemos demono kovą su pava
sariu ir pastarojo laimėjimą (plg. 
Spamer 54-57, Sartori III 120-21). 
Lenkiškos pavardžių galūnės — 
‘skis’, gal būt, atsirado norint są 
moningai pabrėžti tų būtybių 

Kanapinskiu. bajoriškumą, vadinasi, ne prasti 
rungiasi- Autentiškų žinių apie 
Lašinskio ir Kanapiskio kovos 
atvaizdavimą Užgavėnių vaikš
tynių metu dabar maža beturi
me, tačiau galima manyti, kad 
persirengėlių Lašinskiu ir Kana
pinskiu seniau galėjo būti gau
siau. — Studentai šauliai 1936 —, 

savaites * 37 m. Laisvės Alėjoje Kaune su- 
išlindęs iš Į rengė Užgavėnių vaikštynes, vaiz j 

ir Kanapinio J

jiems labiau reikia lituanistine 
švietimo ir jie nuolatos jo prašo* 
bet negauna ir tenai nėra lietu
viškų mokyklų nei savo spau
dos, viskas uždrausta.

Jei tikrai norėta mūsų akira
čius praplėsti ir duoti medžia
gos viešajai opinijai formuoti, 
vertėjo paprašyti kurį kursų da
lyvį — tepapasakoja bent ką 
esmingesnio iš tos programos 
turinio, t. y. kaip visa tai buvo 
vykdyta? Arba bent savo įspū
džių vieną kitą dalelę: kaip ra- ’ 
finuotai okupantas bando sau 
gauti naudos iš tų kursų? Ko
kių suvaržymų Lietuvoj patir
ta ar nepatirta? Ar dalyviai drL 
so paklausti, kodėl neįsileidžia- 
mos lietuviškos knygos ir spau
da? Kodėl Gudijos lietuviams 
draudžiama sava spauda? Juk, 
buvo kursantų ir katalikų, ari

dvikovą. Visa tai sukėlė daug dė
mesio ir buvo spaudoje plačiai 
aprašyta (su nuotraukomis).

(J. Balys — L. Kai. šventės) 
(Bus daugiau)

kas teiravosi, kodėl vien dėl lie
tuvybės yra žiauriai nubausti 
Petkus, Gajauskas ir daug kitų? 
Ar kas kėlė klausimą dėl nekal
tai įkalinto Amerikos piliečio 
Vytauto Skuodžio?

Dėl įvairių kitų klausimų ga
lėtų paaiškinti kursų dalyviai, 
jei kam būtų tikro noro išsamių 
žinių surinkti ir mūsų visuome
nės nuovoką praturtinti, teisin
gą opiniją sudaryti.

O gal ten, tironų jungą ken
čiančioj Lietuvoj, tokia slogi 
nuotaika, jog kursantai tik ty
lom klausėsi ir nedrįso klausi
mais išsižioti? Net į laisvę grį
žusi dalyvė neprasitarė nė pu- j 
se lūpų apie faktišką kursų ei
gos turinį, nei savų įspūdžių 
nesiteikė pareikšti. Tai liūdnas 
vaizdas. Ir jokios reikšmingos 
informacijos nėra. Ne gi norė
tume, vien tą kursų planą pasis
kaitę, jau ^įtaigoti savąją visuo
menę, jog tuose kursuose nėra jo 
kių “tarybinės politikos” tikslų?

Dėl informacijos ir akiračių 
praplėtimo bei opinijos sudary
mo, Dievui dėkui, išeivija gau
na nemaža -tikroviškai ir aiškiai 
pateiktu žinių iš LKB Kronikos, 
Aušros ir kitu leidiniu. O kas £ L C
negalime ištarti visos tiesos ligi 
dugno, verčiau tylėkime.

(Iš Dirvos)

sektų ir nusivedė į nuovadą. 
Bosque prisipažino.

$ Kai kūnas subyra į dulkes, 
dar lieka gyventi taurus vardas.

(Fr. Schiller)

— Penki jauniuoliai, Evans-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE GEROVES KOMITETAS
4013 FBAXKLIX ROAD. PITTSBURGH, PA 15214

ATSIŠAUKIMAS I VISUS SUSIVIENIJIMO
LIETUVIU AMERIKOJE NARIUS

Broliai ir Seservs:

Artėja nominacijų j SLA Pildomąją Taryba metas. SLA Gerovės Komitetas vėl kreipiasi 
į Jūsų sąžines su brolišku prašymu: dah"vaukite Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nominacijose, 
kurios įvyks Jūsų kuopose 1981 m. gruodžio-December mėnesį.

Demokratiškuose rinkimuose ir narių aktyviame dalyvavime juose glūdi fraternalizmo dva
sia. Kiekvienas Susivienijimo narys privalo balsuoti už savo organizacijos vadovybę ateinančių 
trijų metų kadencijai, tuo tiesiogiai dalyvaudamas tinkamiausių kandidatų pasirinkime ir tuo pa
reikšdamas visiems, jog Susivienijimas yra visų jo narių organizacija!

Broliai ir Sesės, SLA Gerovės Komitetas nori atkreipti Jūsų dėmesį į devintojo dešimt
mečio rūpesčius. Dabar, kain niekuomet anksčiau, mūsų Susivienijimo vadovybė privalo būti pa
tyrusių asmenų rankose. Pradėjome naują d-^imtmetį, kuris reikalaus iš pareigūnų didesnio ah’ 
durno ir apdairumo, kuris reikalaus ne vien noro, bet ir sugebėjimo sekti naujas ekonomines ten
dencijas ir susipažinti su naujais valdžios potvarkiais.

Tad nominuojant kandidatus j Pildomosios Tarybos pareigūnus turime atsižvelgti j jų orga
nizacinį ir administracinį patyrimą, į jų supratimą Susivienijimo ir aplamai lietuvių visuomenės 
reikalų bei rūpesčių, j jų sugebėjimą svarstyti ekonominius, visuomeninius ir Susivienijimui nau
dingus sprendinius. Ir pagaliau, kandidatai savo veikloje ir mintyse turi pademonstruoti norą ir j 
sugebėjimą dirbti darniai, broliškoje nuotaikoje, su visais Susivienijimo veikėjais.

Sekantieji kandidatai pakartotinai mums pademonstravo savo tinkamumą ir kvalifikacijas 
tapti išrinktais į SLA Pildomąją Tarybą. Siūlome nominuoti sekančius kandidatus:

PAUL P. DAUGIS .....................
ALEXANDER J. CHAPLIK

j SLA Prezidentus

GENEVIEVE MEILIŪNAS
EUPHROSINE MIKUŽIS
CHRISTINE AUSTIN
JOSEPHINE MILLER
DR. DANIEL DEGĖSYS

... i SLA Viceprezidentus 

..........j SLA Sekretorius 
............ i SLA Iždininkus 
..... i SLA Iždo Globėjus 
.....  j SLA Iždo Globėjus 
j SLA Daktarus Kvotėjus

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

-1 tone išniekinę jauną studentę, dinis, tik $38,500. 
sėdi teismn eiinlp i . u. — . .j sėdi teismo suole.

iDĖKINGUMAS 
Viską atsiekiąs žmogus 

norėtų būti dėkingas

Pasiklausykite atsakymo šian
dien 8:45 vai. vak. radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus“.

šeštadienį, 9 vai. ryto' per So
phie Barčus radiją išgirsite j 
“Malda, kurios Dievas neišklau-

Arti 73-cios ir Campbell 2 butų me- I

Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū
rinis.
Ten pat — 4 butų mūrinis.
Brighton Parke 2 butų mūrinis.
Be to, turime gerų rezidencijų 
pajaminių nuo 4 ligi 40 butų.

IT

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

“Malda, kurios Dievas neišklau
so“. Pasirūpinkite pareikalauti 
knygelės “Užgimęs laisvas”. Pri
siusime dovanai. Mūsų adresas:

Lithuanian Ministries
Post Office Box 321
Oak Lawn, Ill. 60454 ,

(Vakar telefonu priimtame; quette Parke. Sena kaina $52,000 
Lithuanian Ministries pranešime] _____-

_ • .1 _ a i_ ____ - • *2__ nnn

DĖMESIO
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI;
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinio- 

kams. Kreiptis:
X LAURAITIS 

U45 So. ASHLAND A V L 
Tek 523-8775

Pirkite senoviškai
3 2 butų mūrinis namas, naujas 

I stogas ir porčiai. Modernūs ra 
j diatoriai, gazo šildymas. Mar-

i

padarėme klaidą. Skaitytojus ir 
pranešimo davėjus atsiprašome.

N. Rėd.)

e Kelias į žmogaus širdį yra 
labai trumpas, bet ne visiems 
jis pasiekiamas.'

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

1
3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

DENTURE WEARERS

_ - ,į
Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esanie apdrausti.

ALVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
^434^9655 ar 737-1717

*

— Edmundas ir Aušra šilkai- 
čiai, iki šiol; gyvenę Chicagoje, 
persikėlė nuolatiniam apsigyve
nimui į Los Angeles ir įsikū^ 
Marina del Rev, Cąlif. E. Vilkai
tis yra architektas ir gavo gerą 
darbą Hollywoodo filmų indust
rijoje kaip scenos projektuoto- 

'jas, o p. šilkaitienė pradėjo dirb
ti rehabilitacijos srityje. Be to, 
ji yra baigusi dainavimo studi
jas. Lapkričio 14 dieną p. Auš
ra pirmą kartą pasirodė BALFo 
baliuje, atlikdama meninę pro
gramą. Dainininkė turi švelnų ir 
išlavintą balsą. Publika ją šiltai > 
priėmė, laukdama jos platesnio 
pasirodymo lietuvių publikai.

— Frances Raila iš Amster
dam, N.Y., persikėlė gyventi į 
Los Angeles ir sustojo pas savo 
sesutę Bernice R. Eastman, kuri 
nuo seniau čia gyvena ir yra gra
žiai įsikūrusi. Frances ir Bernice

• yra Amerikoje gimusios lietu- 
| vaitės ir abi gerai kalba lietuviš
kai ir domisi lietuviška veikla.

— Angelė ir Romas Nelsai bu
vo išvykę pasidairyti po' Orientą,

j A major • 
advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

ore applicat'on holds 
comfortably up to 4 aays

$ Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 

j švariai užlaikytą mūrini namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

mot* than yo«

illlM

VALDIS REALTY
2644 W. 69lh St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

DĖMESIO!
Gaminu elektrines mašinėles 

bulvėms tarkuoti. 
Kas norėtų įsigyti, 

skambinti
Tel. WA 5-4878.

LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu 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 
antenų: 6729 So. Campbell

Av*.. Chicago. IL 60629.

šio sąrašo kandidatams, šiems asmenims vadovaujant, Susivienijimas praskins naujus ta
kus j organizacijos šviesų šimtmetį!

SLA GEROVĖS KOMITETAS

Laikrodžiai Ir brangenybt*.
Pardavimas Ir Taisymas 
2644 W»ct S*^h Str»*f 
Tai. REpubllc 7-1W

■ Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chlceso, III. 60632. Tel. YA 7-59W

f

Notary Pvfelk
INCOME TAX SERVICE 

.4257 S. Maplewood. T»l. 254-745 
Tiip pit rfaroml vertimai, gi mink 

. Iškvietimai, pildomi pilietybė* pri 
lynui Ir kitokį blackiL

Advofcitae
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 9 raL ryv 
iki 6 vai. vak. Sertadien) nuo 

9 vai. ryto Iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5114 
264S We*t 63rd Street 

Chlcaro, m. «062>

5 1981 m. spalio 8 dieną St. Petersburg, Floridoje, mirė vie- •
/ nišas lietuvis JONAS JANKAUSKAS, 86-rių metų amžiaus.

Kilęs iš šakių apskrities. Spalio 26 dieną buvo palaidotas 
Royal Palm kapinėse St. Petersburg?, kur velionis praleidi 
apie 10 metų. Nežinoma kur gyveno prieš tai.

Nesant giminių, laidotuvėmis rūpinosi Floridos Tautos 
C Fondo Atstovybes Valdyba.
/ Giminės ar žinantieji ką nors apie JONĄ JANKAUSKĄ,
J prašomi atsiliepti šiuo adresu:

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruosta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legaliSkomu 
formomis.

Knyga su formomis gauna* 
/ ma Naujienų administracijoje

I
JOHNGIBAmS

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-870®

Lithuanian National Foundation, Inc.
P. O. Box 46576
Pass-A-Grilte Beach, FLA 33741

t
t

PATO SKAITYK IR DAR KI- 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

5?o. 8 <ray, Nevtn




