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jimas Chicagoje, kuri renge ALTas i
Išvakarėse, vasario 11 d. 12 va-i Minėjimo pirm. pulk. K. Ok- 

landą buvo vėliavų pakėhmas ir j sas pradėjo antrąją programos 
žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo dalį. Paprašė įnešti vėliavas. Va- 
Centro sodelyje. ; " dovavo karo veteranas. Pirmieji Į

Sekmadienį, vasari(kĮ2 d., bu- atėjo su vėliavomis —
vo painaldos Tėviškės parapijoj Girėno ir Don Varno postai. Vė-j

Dariahs-

ir Liet. Ev. reformatų bažny
čiose. ;

Šauliai ir patriotinės organi
zacijos rinkosi Marquette parke 
prie parapijos iškelti valstybine 
ir tautinę vėliavas.

10:15 vaL. vadovaujant Vy
tauto ‘Didžiojo rinktinės pirm. 
Vl._ Išgąnąičiui, šauliai iškėlė 
vėliavas. Dalyvavo: šaulių rink
tinės apie 60 uniforinuo.tų šaulių 
su valstybine ir tautine vėlia
va; savanoriai; T. Daukanto Jū

- ros saulių “Klaipėdos” kuopa; 
vyčiai; R. Liet. B-nė su valsty
bine ir tautine vėliavomis; ra- 
movėUai. ~ J

•Pakėlus tautinę vėliavą, sugie
dotas Tautos himnas. Dalyvavo 
apie 250 asmenų. w. 5

Po to visi; organizuotai ėjo į 
bažnyčią, ^v. Mišios prasidėjo 
10:30-vai..S-viso-buvo 10 vėlia-

‘ Vų iššta ty ta.; Jas* 4ik ’
uniformuoti šauliai, bet ir tau
tiniais rūbais pasipuošęs būrys 
moterų. ?

. Buvo koncelehrS^os^s 
šios, gurias’ atnašavb'^įfekupas l 
V. B^Kž^y^šu.ąsisįą;Meb. A- 
Zakšiia^kąs,.' kąiv :V. Zakar^lis- buvo 
kasį.::"ktSįi Z:\ Gelažius, . riši- J
Kiizmlfiskas, kun.U,J. Jųezęyį- N”" 
čiusJ^-'-’-yv'“, 

Lekęrj^^perskaitė- kan. y.-Za-

liau ėjo šauliai ir tos organize- ♦ 
cijos, kurios reprezentavusi bąž- i 
nyčioje. Dalyvavo ir Korp! Nek-; 
Lithuania su vėliava, ją lydAt Į 
uniformuotiems neo - lituananis. 
Iš viso buvo 15 vėliavų. Garbės j 
svečiai sukviesti i scena.

Solistė J. šermukštytė sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus. Akompanavo muz. VL Ma
želis. Pranešėja, pasipuošusi tau
tiniais rūbais, Ramunė Tricylė. 
Invokaciją sukalbėjo klebonas 
A. Zakarauskas.

Generalinė konsule J. Dauž 
vardienė pasakė puikią patrioti
nę kalbą. Baigė žodžiais: “Lie 
tu va bus laisva ir nepriklau
soma’’. -

Mero Washinglono varčių 
na jauna negrė perskaitė pro
klamaciją Lietuvos nepriklau-
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Iš Piofesinių sąjungų rūmų Jurijaus Andropovo palaikai bus nuvežti 
prie Kremliaus ir palaidoti sienoje. -f

^^‘^^-^^PREZIDENTAS' REIGANAS7 SUSIT

SU MUBARAKU IR HUSEJINU
ELIS SUNKIAI APŠAUDĖ PA'LESTINIEČIUS, 
IKONCENTRAVUS1US BEIRUI'O ŠIAURĖJE

Po jos sveikino" vienas val
džios reprezentantas. Illinojaus 
valstijos Lt. Governor G. Ryan 
pasak^Hgbfca,^ mums Ii iviains
gana

KONSTANTINAS U. ČERNENKA - 
GENERALINIS SEKRETORIUS

SOVIETŲ KARIUOMENĖS VADAI NĖRA PASIRUOŠĘ 
KOVAI PRIEŠ AMERIKĄ, LAISVĄJĮ PASAULĮ

MASKVA, Rusija. — Pirma ’ 
dienio ryte "'Pass’* paskelbė, kad 
Konstantinas Černenka išrink 
tas komunistų partijos generali
niu sekretoriumi. Pelitinio hiu- j 
ro nutarimas bu\o vienbalsis, i

Visą sekmadieni ėjo aštrus 
ginčas politiniame biure. Palys' 
svarbiausi susirėmimai ėjo tarp 
52 metų Michailo S. (rarbačevo1 
ir 61 melų Grigori jo V. Roma-: 
novo. Abu buvo Amlropovo šali
ninkai. Gorbačevcs buvo žemės ’ 
ūkio sjiečialistas, pritarė pa^ ū- 
lyniui kombinatorius iša skinti.; 
nes žinojo, kad didelė viršininkų j 
dauguma'javus vogė, miltus vo-; 
gė ir duoną vogė, 
kombinacijos buvo 
vežimo metu.

Romanovas taip
Andropovo šalininkas. Pats

i Andropovas atsigabeno jį 
į Maskvą ir pavedė jam prižiūrėti

’ran epasise- 
ams isseiu, Ameri- 
vaikščioti erdvėje. 

> pareiškimas pri
vertė politini biurą grįžti prie 
Černenkos, kuris visą laiką bu
vo pasiruošęs tartis su JAV. 
Sekmadienio naktį politinis biu- 
•■.i-: vienbalsiai paskyrė černen-

karauskas,- Evangeliją perskaitė 
kleb.- Ai Zakarauskas. Vyskupas 
V. Rrizgys - -pasakė - prasmingą 
pamokslą;-7■' -T.- -C • / • 
..Peš švAMišias giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas muzi
ko A.; Lino. .Vargonais grojo A. 
Eitutytė. Pirma giesmė — “Ap
saugok Aukščiausias tą myli
mą sėlį1’: ■

Mišių~'aTiką "nešė 'generalinė 
konsule J, Daužvardjenė ir sa- 
ranoidų pirm. J. Tamulis.

Daug asmenų ėjo prie šv. Ko
munijos. Prieš pabaigą choras 
sugiedojo “Dieve, palaimink 
mūsų (brangią Tėvynę”. Pamal
dos baigtos Tautos himnu.

s’avano- 
stalo. 

į Kuri; dr. J. Pruhskis; prisimin
damas kalinių kančias,- .pasakė 

i jautria ^..Įr'^’ jaudinanč.ą 
kalbą. \ \;

(Nukelta į -šeštą puslapį)

2 vai. popiet — akademinė Į 
dalis -Marijos aukšt. mokyklos1 
auditorijoje.

n:u sckre’oriumi. Manoma, kad 
komunistų partijos Centro ko
mitetas. susidedąs iš 309 narių, 
vienbalsiai jį patvirtins genera- 
**n:o sekretoriaus pareigoms.

Kada Černenka pjjėgs praves
ti reikalingas pakaitas pačioje 
partijos vadovybėje, tada jis 
bus “išrinktas” ir patvirtintas 
aukščiausiosios tarybos pirmi
ninko pareigoms.

.Černenka po šio nutarimo irj 
"'rasso” paskelbimo jau gab’s 
tartis su atskridusiais kitų vals- 

į partinę discipliną. Jis užmezgė t tybių vadais. Černenkos pasita- 
ryšius su partijos kuopomis vi- •irimas- su viceprezidentu George 

e. Jis įsivaizdavo, Bush bus labai svarbus, čemen- 
jnlnraū-šią pas 

k ėjimą paties Andropovo ir 
sos Leningrado politinės a;

Agardos, bet politiniame 
negavo reikalingo balsų 

...... ciaus. •sutcrkti jiems reikaknga: , . ,, . . . . .Jeigu Gorbaeevas hutu laime-. . V1 . c. .. ~ i
į . °,. \ DAMASKAS. S rija. — Pap Lįjes poliluuamc biure i -

Didžiausios 
duonos p?r-

pal buvo
J J
i;

same
i kapfafieSr, .-kintii&šn&ifltftai* tarp 
abieju vsLlvbiu turi būti te-l . ‘siami.

biure l . ------- -----------
sk.ii-(, KARO LAIVAI PATAIKĖ^ 

SIRIJAI

rule, bet ir visoje Libano šiau 
rėje yra prancūzų piliečių. 
pionierių pareiga su jais susiži
noti ir : 
pagalbą.

Rytų Beirute apšaud 
palestiniečius

Sekmadienį Izraelio aviacija 
smarkiai apšaudė Rytų Beirute 
susispietusius palestiniečius. Li
bane buvę Arafato šalininkei 
turėjo išplaukti kartu su Tripo
lio srityje besigynusiais palesti
niečiais. Libane buvo likę tiktai 
su sirijiečiais bendradarbiaujan
tieji palestiniečiai. Bet dabar ir 
šių karių tarpe atsirado tokių,' 
kurie nėra linkę visai paklusti 
sirijiečių. Jie yi a linkę manyti, 
kad turi ginti palestiniečių pozi
cijas dešiniajame Jordano upės 
krante. Izraelio aviacija padarė 
jiems daug žalos.

Delšos srityje, visai 
Betliejaus, sekmadienį 
galinga arabų bomba. 
k:d vienas karys šnypšti prade- 
jusią Ixnnba gana toli numetė.' 

neuž-

WASHINGTON, D.C. At- bai sunkioje padėtyje. Jis neturi | 
skridęs Egipto prezidentas Įlos- savo kariuomenės suverenumui 
ni Mubarakas ir atvykęs pasigy- ginti. Gemajelis džiaugiasi JAV 
dyti Jordanijos karalius Huseji- atstovo Donald Rumsfeld prano 4 
nas vakar atvyko į Baltuosius Šimu, kad prezidentas neatsisa- 
Rūmus, kad galėtų pirmon eilėn į ko padėti Libanui atgauti savo 
aptarti santykius su Izraeliu ir suverenines teises. Amerikos 

'marinai nesirengia trauktis, kol 
JAV piliečiai neturės progos iš 
vvkti.

paliesti Artimųjų Rylų reikalą.
Egiptas pasirašė sutarti su 

Izraeliu, tikėdamas, kad tuo bus 
galima sutaikyti Izraelį su kito-

— Japonų Liberalų partija 
pradėjo ieškoti ’ naujų narių, 
kad turėtų pakankamai atstovų | mis kaimyninėmis valstybėmis, 
Darlamente • ’ ’’ ’• i bet Izraelis neskubėjo siektineskubėjo siekti 

taikos su Jordanija. Sirija ir ki
tais arabų kraštais.

Marinai neskuba 
iš Beiruto

WASHINGTON. D.C. — Pa
sklido gandas, kad Sirijos ka
ro jėgos patarė amerikiečiams 

'galimai greičiau pasitraukti iš
KALiENLMJKfiLl^

Vasario 11: Kįnlss ir Metodi- Beiruto, l>et sekretorius Caspar 
jus, Valentinas, Žynė, Saulis, Weinberger pareiškė, kad Ame-
Dyza, Manlgailis.

Saulė teka 6:48, leidžiasi 5:22.
Oras debesuotas, lis.

ROMANIA

lU.iM'l

-- --- -----—r---
AUSTU A

rikes marinai neskuba iš Beiru
to ir iš Libano.

Libano prezidentas Amin Ge- 
majel bando susitarti su politi
nėmis Libano grupėmis. Jis pa
skyrė dieną politinių grupių va 
dovams susitikti Šveicarijoj, kur 

' jie buvo susitikę praeitą gruo
džio mėnesi.

JAV vyriausybė palaiko ryšius 
su Libano prezidentu ir politi- 

1 nių partijų vadais. Amerikiečiai 
nesitrauks, kol nebus susitarta ii 
nebus sudaryta koalicinė vy
riausybė, — pareiškęs sekrelo-

■ rius NVeinl>erger.

Tikisi atgauti suvere
nines teises

BEIRUTAS. — Libano prezi- 
ntas Amin Gemajel sekmadie- 
pareiškė savo įsitikinimą, kad 

j atgaus Libanui suverenines 
i sės. Jis pareiškė pasitikėjmą 
lV ir prezidentu Reaganu. 
Prez. Gemajel pripažino, kad 

i metu Libanas yra la-baru

Atneujino ryšius 
su .spauda

Prez. Amin Gemajel nutrau
kė ryšius su kariuomenės va
dovybe, kai drūzai ir šijitai, ap
siginklavę lankais, p radėjo verž
tis į Beiruto kvartalus. Libano 
kariams nepajėgus apginti pran- 
eū zų sa ugo j a m a n i e 
buvusių kareivinių, 
riausybė pasimetė.

Tiktai šiandien 
užmezgė ryšius su
kais Deil Mery kaime. Gemajel ’ 
išdėstė jiems savo įsitikinimą ! 
apie suverenines teises. Jis ps-Į 
reiškė, kad dabar poltinėms; 
grupėms bus lengviau surasti 
kompromisą.

Amin Gemajel kalbėjo visą 
taiką angliškai, nes laikraštinin
kų tarpe buvo amerikiečių žur 
nalistų.

sektoriuje
Libano vv-

prezidentas 
laikrastinin-

netoli
sprogo
Laimė,

PRANCŪZAI NEATŠAUKS 
SAVO KARIŲ

PARYŽIUS. — I*rancūzai ne
atšaukė ir nesirengia atšaukti 
savo karių iš Libano, — pareiš
kė prez. Miterandąs. — Prancū
zų vyriausybė pasiuntė legionie
rius tarptautinei misijai atlikti. 
Ta misija dar neatlikta.

Tris tūkstančius metų l»csi- 
tvarkiusi valstybė turėtų pajėg
ti ir toliau atgauti suverenines 
teises ir tvarkytis. Libanas šim
tus metų buvo turkų globoje, 
bet «vo reikalus tvarkė sava
rankiškai, turkai nesikišo į Li-

muse
bet žmonių

IRANO LAKŪNAI
APŠAUDĖ IRAKĄ

MANAMA. Bahrein, 
lakūnai vakar pirmą

Irano 
kartą 

įskrido į Iraką ir bombardavo 
tris pasienyje esančius Irako 
kaimelius. Iranas veda kovą su 
Iraku jau 10 mėnesių, bet Irano 
lakūnai pirmą ksrtą perskrido 
Irako sieną ir paleido bombas 
Irako teritorijoje.

Bahreino ir Londono radijo 
stotys girdėjo Irano pranešimus 
apie bombardavimą Basros ir 
Mardali provincijoj esančio U.baū 
naragun kaimelio. I

Tuo tarpu Irako aviacija tuo
jau bombardavo Dizfal naftos 
centrą Irano radijas pranešė, 
kad irakiečiai užmušė 8 žmeres 
ir sužeidė 70. {

Irako aviacija bombardavo*

tai s iriai - < 1 .. . ... . — .. . , ,T_, , . Įdomas Sirijos įsoejnnas Amerika baisa .bulu pakeles 69 medi , \ ‘ -‘ ; -• kos. karo laivams rodo, kadamžiaus Viktor v. (iiismas, ku-‘ 
ris dabartiniu metu kontrolruc-į 
ja visą M'askvos ir jcs apylin 
partinę organizaciją. Grišiną 
mia visa Federalinė Rusija.

Bet vjsa reikalą nusprendė 
maršalas! • Dimitri j us 1;- Ustino
vas. Jis pranešė politiniam biu
rui, kad’J Sovietų kariuomeni 
dar paruošta konfliktui su JAV.

re

Bandan sritį, Irakiečiams pavy 
ko sukelti didelius gaisrus.

Bastą, apšaudė artilerija išti
sas dvi valandas.

los Sirijos-karo jėgoms.
Du didieji Amerikos ksro lai

vai 16 colių sviediniais ajjšaud? 
šuf pašlaitėse buvusias Sirijos 
karo jėgų .pozicijas. Pirmomis 
dienoni’S Damasko radijas skel
bė, kad amerikiečiai be jek o 
reikalo sviediius gadina, apšau
do tuščius laukus ir pašlaites.

Dabar Damasko radijas skun
džiasi, kad karo laivų kanuoK i 
labai vykusiai re tik patafk 
bet ir griauna kitas karių nau-

9i

kuša
Viceprezidentas George Bush šiandien 

povo laidotuvėse ir vėliau pasikalbi’1
ndr
ka.



PAVYZDŽIAI PASKATINA
Stai/.a muusis Tarybos prezi-. tik

eitimo pirmininkas dr. Valenti-j 
n as Faopiys palike mums pa vyž
ei.: aukos, aarbo, veiklos, orga
nizacinio vieningumo, broliškos 
meilės ir pasiaukojimo kovai 
laisvinti pavergtą kraštą. Jis dir_ 
ho, >urado laiko, nestigo energi- 
?os ir materialinės paramos savo 
organizacijai, jos sustiprinimui. 
Jo mirtis yra mums ir mūsų or
ganizacijai skaudi, tačiau turi ii 
nepamirštamą pavyzdi daibo 
paskatinimui, savo organzacijos 
veiklos pagyvinimui, kultūrinėm 
veiklos plėtimui, sugyvenime 
nuoširdumo, b oliškumui ir mei 
lės. Velionis dr. V. Plioplys ska
tino ir redė pavyzdį, ryžtingai 
dirbo, . kad mūsų organizacija 
būtų pavyzdinga, kultūringa. į 
garbinga, laisvinimo pavergto 
krašto kovai ryžtinga, neatiai
di. Jei mes tik dalį palikto pa
vyzdžio atliksime savo pareigo
se bęi veikloje, mūsų organizaci

man buvo patikėta atlikau, 
nenoriai, kaip svetimomis ran-Į 
komis, tada žmogus tokias nuo-; 
dėmes turi sąlyti, nusistatyti 
ateityje viską pana yti ar parei 
gas atlikti stropiai, šventai ir 
ryžtingai. Yra narių. kurie su- 
sir inkimuose ar suvažiavmuose 
daug kalba, stato visokius reika
lavimus, tašiau, kada paprašomas 
sutikti padėti dirbti, lengvai at
sisako ir jokių pareigų organi - 
zacijos gerovei ar veiklai nesii-1 
ma. Čia pavyzdys yra blogas. 
JAV R. LB Tarybos ir Centro 
vaidybos atstovų suvažiavimai 
buvo Tarybos prezidiumo pir-| 
miiunko ar. V. Pllcplio mirties į 
gedulo ženklo rimtume, susikau
pime, tačiau suvažiavusieji at
stovai neparodė pasimetimo nuo
taikos, bet rimtumą, -usikaupi- 
ną ir ryžtą -darbui, veikiai, or

ganizacijos vieningumui, brolis-j 
Kam susiklausymui ir veikloje* 
oendradarbiavimui. Tokioj nuo- L

Dr. Valentinas Plioplys, R. L. B-nės pirmininkas, mirė 
praeitų metų gruodžio 8 dieną. Dr. plioplio vardui įam

žinti, Tautos Fondui paaukota §840.

quette Parko Apylinkė.
Po 20 dol.

Juozas Blažys, Aldona Bruso- 
kicnė-Valeišaitė, Kazys Čiurins- 
kas, dr. Joana Danilevičienė, 
dt-. Vytautas Dargis. Zuzana ir 
Andrius Juškevičiai, Jonas Ka
valiauskas, Birutė Kemežaitė, 
Antanina Liorentaitė, Stasė Pa- 
tekienė, Ignas Petrauskas, Albi
nas Repšys, Antanas Tauginas, 
Dė.fina ir Jbnas Tričiai, arch. 
Jswald Thiėl, Juožas Žemaitis.

Po 15 doL
Angelė Ka'.eliėnė, Antanas 

Kuras.
P6 10 dol

Pranas Adomaitis, Domas 
Adomaitis, Juozas Bagdžius, 
Liudvika Dubauskienė, Ciprijo

nas Genutis, Ona Jasienė, Jonas 
Kreivėnas, Juozas ir Anelė Mac- 
kevičiai, Jonas Matukas, Bro
nius Miliauskas, Augustinas 
Orentas, Augustinas Paškonis i 
Stepas Paulauskas, Kazys ir | 
Anelė Tautkai, Laima Vaičiū
nienė.

Po 5 dol.
Petras Blekys, Antanas Mar

ma, Valerijonas Pocius, Kazys 
Povilaitis ir Apolinaras Skopas.

Jau surinkta 840 dol. Aukos 
dar teberenkamos. Kas norėtų 
dar prisidėti, prašome siųsti A. 
Repšienei. Aukas renka RLB-nė. f 
Visiems aukotojams nuoširdus | 
ačiū!

R. L. B-nės vadovybė

ja beis gyva, veikli ir darbai kul
tūringu. Nebūtu nuodėmė kiek
vienam mūsų organizacijos na- 
riui Atsiklausti savo sąžinės, ar 
kaip ;narys ir lietuvis pavestą 
darbą dirbau ir padariau kiek iš. 
galėjau, sugebėjau ir pagal savo 
išgale. ąupratimą. J ei išgi rstum 
savo sąžinės priekaištą, kad kas

taikoje ir pasiryžime vyko su
važiavimas. tokioje dvasioje bu^> 
dirbami daibai veikiančiose JAV 
R. LB apygardose, apylinkėse, 
seniūnijose.

BaiiKU garbingu žinomų pa
vyzdžiai ne tik pamoko, be^ ir 
paskatina. Kclegijc

ISTORINĖ VLIKO PRADŽIA
5 1943 m. lapkričio mėn. 25 d.. 
Vokiečių okupacijos laikais, du 
iki to laiko veikę. politiniais re- 
žįslenciniai centrai — Vvriau- 
sks Lietuvių Komitetas, kuria
me buvo apsijungę valstiečiai 
liaudininkai, s o c ialdemokratai, 
teutininkai, nacionalistai ir lais
vės kovotojai, ir Tautos Taryba 
—apjungusi krikščioniško spar
do politines organizacijas— su- 
iarė bendrą, vyriausią rezisten
cijos centrą ir vienintelę, aukš- 
5a tįsią instituciją tautos teisėms

nės minties reiškėjus ir vykdyto
jos, nutarė sujungti visas savo 
jėgas bendram darbui ir sudarė 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą — VLIK.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, pradėdamas sa
vo darbą, skelbia:

L Lietuvių Tautos laisvės ii 
Lietuvos nepriklausomybė yra 
Tautos egzistencijos ir jos viso
keriopos gerovės būtinoji są 
Ivga.

2. Suvereninė Lietuvos vaisi
dinti. tautos vardu kalbėti kraš- lybė nei dėl Tarybų Sąjungos 
G- ir užsienyje, ir rūpintis ne-1 nei dėl dabartinės okupacijos 
Jriklausoinos Lietuvos atstaty- nėra išnykusi, tik suvereninių

.u plačiųjų tautos sluoksniu in
teresais ir bendromis pokario 
Sąlygomis.

G. Respublikas prezidento ir 
Mimo ririkŽfio įstatymai bus re- 
fermuoti pagal demokratinius 
rinkimu principus.

' 7. Vyriausias Lietuvos Išlais- 
; /irimo Komitetas. vadovauda- 
Jmas kovoms ir darbams Liėtu- 
I jai išlaisvinti, Lietuvos suvere- 
I ainiu organu veikimui atstatyti, 
| demokratinei Lietuvos santvar- 
1 kai atkurti ir kraštui nuo bolše
vizmo ir-kitų jo gyvenimą ar

dančių veiksmų apginti, vykdy
ti kuo plačiausią visuomenės 
konsolidaciją, lygins politinių 
grupių tarpusavio nesusiprati
mus.

8. Didžiai vertindamas tauti
nių karo pajėgų reikšmę kovoje 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Komi
tetas visokeriopai rems Lietuvos 
kariuomenės atkūrimą.

9. Komitetas palaikys glau
Iži us ryšius su Lietuvos pasiun
tinybėmis ir konsulatais ir bend-

► radarbiaus su užsienio, ypač 
Amerikos lietuviais ir su viso
mis tautų apsisprendimo laisvę 
ir Lietuvos nepriklausomybę 
pripažįstančiomis tautomis.

10. Kultūrinei ir ūkinei Tau 
tos pažangai paspartinti ir vals
tybės gyvenimui veikiau j nor
malų kelią grąžanti, Komitetas 
rinks ir ruoš medžiagą išišišvin 
tosios Lietuvos administracijai, 
ūkiui, socialiniam gyvenimui 
teisingumo ir švietimo darbu, 
tvarkyti.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini- 
*

mo Komitetas, sželbdamas Lie 
tuvių Tautai šią deklaraciją 
kviečia visų politinių nusistaty 
mu geros valios lietuvius misi 

j teikti tarpusavio bendradarbia' 
• vimo ir vienybės dvasia nelygi 
I tamoje kovoje dėl Lietuvos.
I Vardan tos Lietuvos vienybė 
: težydi!

Vyriausias Lietuvos Išlais 
vinimo Komitetas

Vilnius, 1944 m. vasario 16 d.

2i u. šis bendras, vienintelis 
Tukšt’iausias kovos centras bū
ro pavadintas VYRIAUSIUOJU
įlETUVOS IŠLAISVINIMO KO
MITETU (VLIK) Sudarius vie
ningą VLIKą, kiti politiniai ko
vos centrai išnyko, o kariniai 
'L Jniat apsijungė į 'Laisvės ar
miją* kuri priklauso VLIKui*. 
1944 tn. vasario 16 d. VLIKas 
paskelbė savo deklaraciją, nu
sakydamas savo veiklos prin
cipus. •

Į Lietuvių tautą!

Lietuvių tauta, siekdama iš- 
is isv nti Lie’uva iš okupacijos 
ir atstatyti valstybės suvereninių 
organų sve‘ .cs jėgos laikinai 
sutrukdy ą vc’kimą. yra reika 
linga vieningo- politinės vado
vybės. Tam tikslui pelitinės lie
tuvių grupės, kaip tautos polili-

valstybės organų veikimas laiki-J 
nai sutrukdytas 1940 m. birželio} 
15 d. Tarybų Sąjungos okupaci-
jos ir tos okupacijos prievartoje 
padarytų kitų jėgos ir klastos 
aktų pertrauktas Lietuvos vals 

Itybės suvereninių organų veiki 
mas 1941 m. birželio mėn. 23 d 
Tautos sukilimu ir Laikinosios 
Vyriausybės veikimu buvo lai
kinai atstatytas.

3. Lietuvą iš okupacijos išlais
vinus, ir toliau veikia 1938 metų 
Lietuves Konstitucija, kol ji tei
sėtu keliu bus atitinkamai pa 
keista.

1. Respublikos Vyriausybė 
I laikui atėjus, bus sudaryta Vy
riausiame Lietuviu IšlaisvirCnv) 
Komitete koaliciniu pagrindu 
pefitisių grupių susi L rim u.

5. Demokratinė Lietuvos va> 
lybės santvarka bus suderint.

H. L. Rendruomenvs i arvbos nuvažiavimo, įvykusio gr 
(tiro 10 d. dariio prezidiumas kairės): dr. Vytautas 
Dargiu dr Vladas Šimaitis ir sekretorė Antanina

Suvažiavimo papildymas
1983 m. gruodžio mėn. 22 d. 

‘Bendruomenė> Vagos” atspaus- 
tdintas JAV R. LB-nės Tarybos 
nariu ir atstovu suvažiavimas 
Tautiniuose namuose Chicago- 
je, tenka papildyti ne kritikai, 
sąmoningam ar nesąmoningam 
prasilenkimui su tiesa, bet ati
taisymui realaus gyvenimo fak- 
o Suvažiavimas įvyko 1983 m. 
gruodžio mėn. 10 d. 10 vai. ryte. 
Aprašyme buvo praleis.as su
važiavimo atidarymas ir Tary 

ck prezidiume veikTo« praneši
mas. Tada, pa keib.ą suvažiavi 

aprašymą tenka papildyti 
taip:

S u važia v mą trumpu ir gilaus 
liūdesio ir gedr 1g apgaubta žo
džiu atida ė Tarybos prezidiu- 
no sekreto, ė A. Repšiene. Ji, pa- 
>veikinusi suvažiavusi r > Tary
bos nai :us ir atstovite palinkėjo, 
r.ad sOvažiavznias būtų vieningas 
ir dntbiffggš ir pranėšė, k^d SU- 
ražiavimas vyksta liūdėsio. ge 
lufb ir susikaupimo ženkle, ne> 
prieš parą (XII 8 d.) Rcckfordo 
gori ėję nelauktai, netikėtai »r 

stale ai mirė vNų mylimas ir 
;erbirmas nepalaužiarro> valios 
r ryžto kovo Ojas del pavergtos 
Lietuves šlovinimo o. a. dr. 
ValenėrgP' .'rjkv ė U 
B-nS r.trvbo pr zięffttfao 'pfr-- 
nirink.s. Veltor.is >uvažiavhho 
buvo pagerbtas sūs kaupimu ir 
'itsHtcjimu. Jo dirbo, ryžto ir- 

mno įamz? nimui <uva-! 
Javinio d. Iy\iri Tautos Fondui

suaukojo 600 doL
Tarybos prezidiumo sekreto

rė A. Repšienė padarė prezidiu 
mo veiklos pranešimą. Tenk; 
pastebėti, kad suvažiavimaą nors 
ir vyko skaudaus ir gilaus gedu
lo ženkle, susikaupime, bet pra
ėjo vieningai, darbingai, paki 
lia nuotaika ir ryžtu dirbti taip, 
kaip dirbo ir aukojosi mirusi: 
Tarybos prezidiumo pirmininką, 
a. a. dr. V. Plioplys. Jo paliktai 
darbo, aukos ir v^dos ryžto pa 
vyzdis jautėsi suvažiavimo svar. 
stymuose, jo pavyzdys davė i. 
paskatą JAV R. LBn-ės organi
zaciją dar stipriau stiprinti ii 
plėsti ateityje.

Aukos Tautos 
Fondui

Dr. V. PHopHdi įamžiftti

JAV h. L. B-nės Tarybos ITe 
ddiumo pirmininkui dr. Valeri 
įSm Pliopiitri 19&3 m. grtrbdžh 

< d. mirus, Jo įxrh£inirtiui TAU 
rOS FONDE aukojo sekančiai

Po 50 <fcl.
Jūratė ir Edmundas Janiūnai 

Augustinas Kapacfttsk?s ir Ar 
anas Pleikys. *

Poną, Poilri (fc fcofcftWfi 
Po Ž5 4*1

•fonas Balčiūnat, Aldčrna ii 
Vincas Kačinskai, R. L. B-nA 
Rockfordn ApiKafcė; Antanhu 
Repšienė ir R. L. B-nės Mar

LAISVĖS VARPAS
Ar dar skambėsi, Laisvės Varpe, 
Ir skleisi seną maldą vis?
Ar tavo aido, ilgam tarpe
Klausysis vargšas lietuvis?

Kokiais garsais šiandien dundėsi
Tėvynėj mūsų pavergtoj?
Ar stiprinsi viltį, ar liūdėsi
Širdyje savo atvertoj ?

Ar saulei leidžiantis vis skelbsi
Godonę žuvusiems kariams ?
Ar juodas mintis mums nustelbsi, 
Užgesus laisvės žiburiams?

Širdyje krašto nuterioto, 
Gal nebyliu šiandien tapai;
Kaip kanklės seno Vaidelioto, 
Kaip mūsų milžinų kapai...

Jei žiaurūs,'raudoni maskoliai
Tave pavergs, kaip ir kitus;
Neleis skambėti, kaip ligšiolei
Ir prakeikimus mes piktus:

Atmink tik vieną, Laisvės Varpe, 
Tavęs nutildyti negalės!
Tu būsi pranašas mūsų tarpe;
Skelbėjas geresnės dalies!

Aidai skambės; drąsins krūtinę;
Kartos seneliai ir vaikai,
Jog tu prikelsi vėl tėvynę,
Jog žlugs vergavimo laikai!

Alfa

jus, karius, partizanus, kurių 
krauju yra permirkusi Lietuvos 
žemelė, prisiminkime Sibiro ka
linius bei tremtinius, kurių dau
gumos kaulai yra išbarstyti šal
tose Sibiro taigose, prisiminki
me visus išblaškytus po visą 
pasaulį mūsų tautiečius, kurių 
niekas jau nebeprisimena...

S n didele paga.r^’ ir dėkingu
mu prisinįunž^pe ir šį kraštą, ku
riame gyvename ir kurio_gėry- 
bėmis ir laisve taip labąi naudo
jamės. j

f : '

Ta proga noriu pacituoti ppe. 
tės Birutės Kemėžaitės eilėraš
čio posmelį:

Betliejaus vargingam tvartely 
Gimei kaip pabėgėlis Tu
O, Kristau, švenčiausias Vaikeli, 
Mes šiandien benamiai abu.
Išgirski mane, Visagali, 
Meldžiu aš, tik menkas žmogus, 
Nuženk į mūs pavergtą šalį 
Pradžiugint belaisvius vaikus.

( Tokia gana ilga įžanginia kal
ba buvo atidaryta Kūčių vaka
rienės programa. Tolimesnei pro 
gramai pravesti buvo pakviesta 
p. Delfiną Tričienė.

* Prieš pradedant Kūčių pro. 
Į gramą, norėčiau bent trumpai 
■apibūdinti salės ir stalų sutvar- 
kymą, kad skaitytojas turėtų pil
ną vaizdą. Beveik salės viduryje 
stovi eglutė, papuošta vien lietu
viškais šiaudinukais, priešais 
staliukas ant kurio lėkštė su 
plotkelėmis ir gražiai išdėstytos 
šešios žvagės, perrištos tautinė
mis juostelėmis.
(Tąsa kitame “BV” numeryje)

R. L. B-nes tradicines Kūčios
artimuosius, likusius tėvynėje/ ve’ksi tiek, kiek vienu geru dar- 

prisiminkime savanorius - kūrė- bu.
JAV R. L. B-nės Tarybos na- 

•iu ir atstovu metinis suvažia- 4. »

• Tūkstančiais žodžių neinu-

vimas įvyko 1983 m. gruodžio 
10 d. (šeštadieni) 10 vai. ryte 
Lietuviu Tautiniuose Namuose 
Chicagoje. Po suvažiavimo, 7 
vai. vakaro toje pačioje salėje 
įvyko tradicinės Kūčios. Kūčių 
vakarienę atidarė Tarybos pre- 
sidiumo sekretorė Antanina Rep
šienė šiais žodžiais:

“Registruotos Lietuvių Bend-| 
ruomenės vardu sveikinu visus 
ats.lankiusius į šį neeilinį pa-1 
rengimą — Kūčias. Susirinkome į 
|X> dienos darbo atsįkvėpti, pa 
imti dvasioje, susimąstyti ir tau- i 

time i atsigaivi nti.
Stksėdę prie savo tėvų ir pro- Į 

tėvrų tradicinių Kūčių stalo, pa- Į 
ijūskirne, esą viėncs didelė*- šei- ‘ 

mos nariai, vienas kitam brolis, Į 
sesuo.

ieuz

jos likim



“PASAULIO LIETUVIO” PESIMIZ.MU . 
ŽAVISI “GIMTASIS KRAŠTAS”

“Gimtasis Kraštas”, okupante mūsų pastangos tėra laikoj gai
šinimas, kad į mūsų pastangas ; 
niekas nekreipia dėmesio, kad 
jūs gerisu atvažiuokit pas mus* 
‘pabendravimui ir pasidžiaugti Į 
mūsų pažanga”. Norint kilius į.i-!

leidžiamas laikraštis lietuviškai 
išeivijai klaidinti, su pasigėrėji
mu ciluoja Pasaulio Lietuvio re
daktoriaus mintis 
d*nms. Pagal B. Nainį, 
niekas negelbsti, 
naudos iš rezoliucijų, pareiški- 
niŲ> J 
prasmės kovoti, rašyti, apeliuoti 
į pasaulio sąžinę.

Mūsų nuomone, lietuviškos 
išeivijos atsiekta labai daug. Po 
keturių dešimčių okupacijos ir 
vergijos metų 
Nepriklausomos Lietuvcus amba
sados ir konsulatai, su nemažes
niu tikėjimu dirba Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Konrite- į 
tas, Amerikos Lietuvių Taryba, ’ 
veikia lituanistinės mokyklos, | 
parapijos, ansambliai, teatrai, 
gyva lietuviška spauda. Euro
pos, JAV, Australijos, Kanados 
parlamentai ir kongresai nuolat 
prikiša Sovietinei Rusijai Lietu
vos okupaciją, protestuoja prieš 
įkalinimą mūsų brolių ir sesių,

ir nusiskun-
t, mums. ---- . . „ .

nesą jokios kinti, turi pats tikėti savo pa- 
_ ;j_j pareiški-i stangų teis ngumu ir galutiniu' 

atrodo, kad nėra perdaug' laimėjimu. Mes niekada neabe-'
jojom, kad mūsų veiksniu pi 
stangos, remiamos lietuviškos 
išeivijos, prives mūsų visų pa-J 
stangas, aukas ir darbus prie' 

: Laisvos ir Nepriklausomos Lie- j 
dar tebeveikia tuvos. o laisvasis pasaulis mum ’

padės
(LKDS biuletenis)

Lietuvos atsimi
nimu banketas

Programa: vasario 4 d. 4 
vai. Martinique restorane 
bolai, 5:30 vai. vakarienė su 
grama, šokiai.

6 vai. A. Brazis, distriklo 
ridentas, pradėjo iškilmes. Him-j

>0

pr<

pre

kovojančių už žmogaus, sąžinės |nus sugiedojo solistė M. Juz<
ir tautos teises.

Septyniomis kalbomis leidžia
mi VLiKo Eltos biuleteniai pa
siekia viso pasaulio kampus, ir 
jų pareikalavimas nuolat auga. 
Amerikos Kongresas kasmet 
švenčia Vasario 16 d. specialiais 
minėjimais. Ad Hoc komietas 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Uk
rainos reikalams jau turi virš 
100 senatorių ir kongresmanų. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką skaito viso pasaulio vys
kupai ir net organizuoja mal
dos dienas už kenčiančią Lietu
vą. Įvairiuose pasaulio kraštuo
se sudarytos grupės gina mūsų 
kalinius, siunčia jiems laiškus ir 
siuntinius, o okupantui rašo la
bai nemielas peticijas, reikalau
dami laisvės politiniams ir sąži
nės kaliniams..

Tai vis tie šviesūs žiburiai mū
sų nesvyruojančioj kovoj už pa
vergtos Lietuvos išlaisvinimą. 
Mes anaiptol nesijaučiame nei 
apleisti, nei vieni. Tą žino ir 
okupuota Lietuva, ir neretai 
džiaugiasi laisvojo pasaulio pa
sisakymais ir protestais.

To nemato ir nejaučia p. Nai
nys, pora Draugo redaktorių ir 
keli kiti pesimistai. Savo veda
maisiais ir mintimis jie kankia 
išeivijos optimizmui ir iššaukia 
okupanto pasigėrėjimą, 
pantas jau seniai kartoja, kad

nas. Vyskupas V. Brizgys su
kalbėjo invokaciją. Iškilmių va
dovas — kleb. A. Zakarauskas.

Prie garbės stalo pakviesti: 
vysk. V. Brizgys, generalin 
konsule J. Daužvardienė, Vyčr 
Centro v-bos pirm. L. Slukas,] 
M. Rudienė, dr. VI. Simaitis, se-1 
selė kazimierietė M. Joanella, ’ 
kun. dr. Ig. Urbonas ir kiti.

Paskaitytas kardinolo J. B 
nardin sveiknimas. Sveikino ge- 
neralinė konsule J. Daužvardie-j 
nė, L. Stukas, M. Rudienė, drJ.

U 1VI. Šimaitis, kun. dr. Ig. Urbonas į 
ir kiti. Kazimierietė seselė M. 
Joanella dėkojo už 75 melų kul
tūrinio darbo pagerbimą ir už 
žymenio gavimą. Baigė šiuo sa
kiniu: “Telaimina Jus Visagalis 
Diavas”.

Kun. d r. Ig. Urbonas priminė 
rengiamą šv. Kazimiero 500 me
tą jubiliejų. “Melskimės į šv. Ka 
zimierą, kad Dievas išlaisvintų 
Lietuva”.

$20. $.30, ar 
miru-s, našlė

K. Čiurlionio paminklas kapinėse Vilniuje.

SLA RUOŠIASI MINĖTI
100 METŲ SUKAKTI

Istorikui šiandien nelengva po warou Szt. Kazimieriaus Ka- 
usekti šaltinius, iš kur 
kos savišalpos idėja at

u] brendo Amerikoje ?pst 
čiuese Lietuvos valstiečiuose. At_. 
re ’b, kad greta ekonominio rei
kalo čia labai stipriai veikė tau
tinė idėja, pasireiškusi noru “pa
kelti lietuvius”, būtent, juos kul 
turinti ir vienyti l>endram dar
bui tėvynės Lietuvos gerovei. 
Politinė idėja kyšo pačioje pir
moje lietuvių suorganizuotos pa- 
šalpinės draugijos konstitucijoje, 
kurios pavadinimą prof. V. Bir.-

brol š- ralaiczio Patrono Lenku ir Lie- 
edo ir tuwos. Wienybe Puloku su Lie- 

tuw?. uždėtos 1875 metuose (1 
d. s-ausio). Druku Kurjero New 
orko pas T. Janicki, Brcoklenie, 
N. . 1877’’. Ji buvo šešiolikos 
puslapių.

Ekonomine groiiška savišalpą 
ir tautinę idėją pynė pirmasis 

pirma- 
skirta-

I žiška mums išsaugojo. Jos ant-į 
rašte skelbė: “Ustanawiymas ta- 
worezistes orchszkos pamaezies

Pirmininkauj antLs kleb.
Zakarauskas pristatė 
kuriuos pasitikome katutėmis.

A. Brazis sudainavo keletą 
arijų iš operų. Plojome.

Po to prasidėjo vaišės su prie
dais. Po vaišių — šokiai. Grojo j 
“Aido” orkestras, vadovaujant j me 
R. Mockui. Be abejo, šokiai tc- 

Oku- sėsi ligi vėlumos.
Visą savaitę prieš banketą

buvo 'sparduota 100 bilietų. Bi 
lieto kaina $20.

šaunus banketas ir vyčiai, už 
sutartiną veikimą verti pagar
bos. Buvo išdalinta visiems da- 

ilvviams išspausdinta programa, svečius,’ ‘ . -j . .. . . U, "?. .. priekyje su \ ytmn ir Gedimino 
j stulpais. Antrame puslapyje — 
sąrašas asmenų, kurie gavę dis- 
trikto žymenius.

Lietuvos vyčių kongresas šį- 
įvyks rugpiūčio 22-26 die

nomis Chicagoje. Rengia 36-oji 
kuopa, kuriai vadovauja pirm. 
J. Paukštis.

Vienoj Birminghamo mies
to, Anglijoje, įmonėj darbinin
kai, negavę 11 s’aru prašomo 
algos pakėlimo, metė darbą, kai 
sužinojo, kad jų vyriausiam di
rektoriui pakelia alga U>0 sva
rų savaitėje.

• LITERATŪRA, lietuvių HtertfOzos, meno ir mo&V 
IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en*tą, Vin*. 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Styri fra, 
f. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilaus straipsniai bei įtudijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šfieikio, V. Kašubo*, A. RCkitelės ir A. Vara' 
kūrybo* yoveikslal*. 365 puti, knyga kainuoja tik J3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir ta 
Hnlą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
fventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duamenimli 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht* 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf»

pfomlal p&raftyta studija apie Rytprūsius remiantis PakahtAf k 
Labguvos apakrlflų duomenlmla. Aprašymai (domūs kiekvfenan 
Beturint Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardHu pavadhdma9>tr Jų vertiniai f vokieBu kalbą. Labai 
Baudlngoje 33S puat knygoje yra Rytprūsių Um+Japtu Kaina M
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— Nikaraguos Krašto apsau
gos ministeris Ortega parėiškė, 
kad 1 (JK5 metams numatytieji 
rinkimai gali būti atidėti.

Neleisime, 
lenkų 
viską, 
(L.G.

Susirgę, gauna po 
s.50 savaitei. Vyrui 
gauna $1,000. Todėl skatino lie
tuvius rašytis “į daugelyje pa
rapijų jau venkiančias lietuvių 
ir lenkų draugijas’*. Nepamiršo 
ir tautinės idėjos. Sakė: ^Riški
enės į krūvą”, kad lietuvių rei
kalais “būtumėm kaip gvardi
ja”. Paskutiniame Gazietos nu
meryje jis sušunka:
kad mūsų žmonės būtų 
persekiojami; g?na 
kas 
nr. 16, 1879).

Zeytzas nrirė 191 1 m. Jis gi
mė Balbieriškyje, rodos, 1818 m. 
ir Amerikon atvyko 1872 m. iš 
Krokuvos, kur buvo vienuoliu, 
□o jo 1862 metų įžadų Smalėnų 
vienuolyne, kurį rusai uždarė po 
1863 metų sukilimo. Pradžioje 
gyveno pas vokiečius vienuo- j----  —. —
lias Cincinnati, Ohio, bet vėliau j komunistų partijos generaliniu 
apsigyveno Shenandoah apylin-i sekretoriumi. Esą, Brežnevas tai 
kėje (Blossburg) ir duoną pelnė | pažadėjęs leningradiečiams. ;

jau 
lietuviška, niekinti”. — Urugvajuje profesinės są

jungos reikalauja algų pakėlimo, 
amnestijos Apolitiniams kali
niams ir laisvės politinėriis pąr-f, 
tijoms. Sostinėje Montevidėjuje 
vis dar neramu. .

— Leningrado komunistai da
ro didelį spaudimą į Černenką, 
kad būtų išrinktas Romanovas

pirmą Amerikos lietuviams skir-Į 
tą ir Amerikoje spausdintą [ 
knygą, kuries pavadinimas, pa
sak prof. V. Biržiškos, buvęs 
"Tlumoczius arba Slovvnikas An- 
gie’.ckaj-Lietumiszkas ir Lietu- 
iniszkaj-Angielckas del greito ir 
langvvo iszmokimo sznekos an- 
gielskos. Su uwogomis ir apra- 
szimu kožno žodžio kajp rejk 
isztart. Sudėtas per Mikola T\va- 
raucka. (iszdavimas pyrmas). 
Shamokin, 1875. Kasztu ir 
Spaustuwe Mikolo Twaraucko”.

Pirmieji šeši puslapiai buvo 
nenumeruoti, kiti 159 numeruo-propagandinis straipsnis 

me Amerikos lietuviams 
me laikraštyje, kurio 
numeris pasirodė New 
1879 m. rugpiūčio 16 dieną. Tai 

! buvo Lietwiszka Gazieta, kuri 
skelbėsi esanti “rasztas pa- 
szwenstas del Irietniwniriku 
Amerikoj e”. Dešini tam laikraš
čio numeriui lenkų reformatų Į tinai rastas vienos pradinės mo- 

^pranciškonų vienuolis, kuris pa-1 kyklos' pastogėje Užriemūnyje. 
i varde raže Augustinas ZeytzJ jį 1930 m. nupirko Kauno uni- 
parūpino straipsnį “Keli žodžiai 
apie taworczystes”, kurio turinį 
Šliūpas atpasakojo “Aušroje” 
(1885 m. nr. 16-11).

Lietuvišką Gazieta leido ir re
dagavo, Vilkaviškio apskrityje 
1838 m. gimęs, mokytojas My
kolas Tvarauskas, kuris, 1863 
metų sukilime prieš rusus pa
šautas, pasitraukė į Rytprūsius, 
;š kur 1873 m. atvyko Ameri
kon. Dvejus metus čia pagyve
nęs, 1875 m. įgijo spaustuvėlę 
Shamokin, Pa., ir pradėjo leisti-

kasyklose. Shenandoah lietu
viam, sakoma, suorganizavęs 

I 1877 m. pašalpinę šv. Jurgio 
' Draugiją ir prikalbinęs nesiųsti 
išrinktų atstovų j lenkų Związ- 
ko organizuojamą susivienijimą 
(1880).

Tais pačiais metais kaip 
Zeytzas (1872), Amerikon atvy
kęs Antanas Jurgelaitis, buvęs 
Lietuviškos Gazietos prenumera
torius, Basanavičiaus Aušrai laiš
ku rašė: “Jau daug lietuvių 
Amerikoje, bet turi prastą ap
švietimą, todėl nedaug sau nau
dos tegali padaryti”. Tačiau, sa
ko, '“Radosi akylesnių brolių, 

i kurie stengiasi užvesti kokia or
ganizaciją. Mes, lietuviai Ame-

ti. Juos išspausdinus, spaustuvė rikojej neturinie jokio susivfeni. 
pirmas sudegė, o anose liepsnose žuvo

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, lit 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENS

SIUNTINIAI Į LIETUS Ą 
Cosmos Parcels Express Corp.

' 251
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th SL, Chicago, m. 60629 ♦ TeL 925-2737

”"l i. I ii n.*W»

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vak ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN motas vaisti
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ir pirmoji Amerikoje išspausdin
ta lietuviz kalba knyga. Leidė
jas, tačiau, trodo bus vieną eg
zempliorių pasiuntęs į Lietuvą, 
turbūt, pasididžiuoti giminėms. 
Šis egzempliorius buvo atsitik-.

jinio”. (Aušra, 1884 m. nr. 7-8). 
(Bus daugiau)

versiteto biblioteka.
Be Tlumočiaus ir Lietuviškos 

Gazietos, Tvarauskas pabandė 
leisti1 ir kitas knygas bei laikraš
čius, bet su tomis pastangomis 
jis neįsigyveno. Tolimesnis jo 
gyvenimas nežinomas. Tik Vie
nybės redaktorius Juozas O. Sir
vydas 1912 m', dienyne rašė, jį 
susitikęs Maspetb, N.Y.„ ir jis 
prašęs parašyti atsiminimus, ku
rių vis dėlto jis nesulaukė. Lie
tuviška Gazieta turėjusi 132 
skaitytojus.

Zeytzas savo straipsniu šiems 
skaitytojams priminė, kad Ame 
rikoje “vokiečiai, anglai ir žy
dai įsirašo į keletą draugijų”.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia^ ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,

I v SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir’kitiems, kurie tuas 
darbus dirba. L . ' 5 .

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. i . ’*

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jstaumni/siekiančiam

Į aukštojo mokslo ir jų gyvenimoi prad^iaL .; ' /
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už “ 

$1,000 apdraudos suma temoka tik $3:06 metams. I
■ ' " ' f 'Ša. 4-

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. > 
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų.veikėjus, 
jie Jums mielai pacelbes j SLA įsirašyti. </

, Galite kreiptis ir tiesiai į SLA .Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210 ' j X į
’ **.»? ’ - - . — • X .K

» **.-*^*^% . •- w « 4 ♦*- x -* w f "7 - « % < •

50 metų studijavęs, kaip

I ATEINA LIETUVA, >»
parašė 700 puslapiu knygą, kurion radėjo viską, kas bet kada ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir Hetuviq kalbą. Jis mokėsi kartu su knn. Jaunium ir prerf. & 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

k patarš mums toliau studijuoti. *
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Lietuviams rūpi nepriklausoma Lietuva
Praeitą sekmadienį vasario 12 d., Marijos aukštes

nes mokyklos didžiojoje salėje buvo iškilmingai paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 66 metų sukaktis.

Amerikos lietuviai žino, kad Lietuva pavergta nuo 
Sovietų karo jėgų, Įsiveržimo 'į Lietuvą, kai Molotovas su 
RibęntropU pasirašė sutarti Antrajam Pasauliniam karui 
pradėti, Lerikiją pasidalyti ir visas tris Pabaltijo vals- 

■ tybeš (išskyrus Suv^ijos sritpŲpeHeiŠti Sovietų Sąjun
gai. Stalinas, Sumokėjęs Hitleriui septynis . milijonus 
aukso dolerių ir. prižadėjęs aprūpinti Vokietiją žibalu ir 
gazolinu, gavo iš Hitlerio ir vokiečių kariuomenės vado
vybės pasiliktą Suvalkų sritį.

Amerikos Lietuvių Taryba, įsitikinusi, kad JAV yra 
vienintelė, kuri galės padėti lietuviams atstatyti nepri
klausomą Lietuvą, pradėjo organizuoti visas Amerikoje 
gyvavusias lietuvių jėgas nepriklausomybei gelbėti. Pir
miausia lietuviai sutraukė visas Amerikos lietuvių jėgas 
į ALTą, ALTo vadai prašė nepripažinti Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą, Įtikino prez. Trumąną neleisti ru
sams gaudyti Vakarų Europą pasiekusių lietuvių ir vežti 
jų Į Sibirą, kaip jie gaudė ukriniečius, gruzinus ir kitus 
Rytų Europos piliečius, sukūrė BALFą ir pravedė pa
tvarkymą be kvotų atvežti Vakarų Europą pasiekusius 
lietuvius.

Amerika, britai, prancūzai norėjo taikos Europoje, 
bet Sovietų valdžia taikos derybas atidėliojo, vilkino ir 
nesitarė, kol 1975 m. pasirašė Baigminį Helsinkio aktą. 
Rusai norėjo saugumo, bet dėl saugumo negalėjo susitarti. 
Tuo tarpu Sovietų valdžia paruošė įvairaus dydžio atomi
nes raketas ir nesitarė, kol prez. Reaganas nepasiuntė 
vidutinio dydžio atominių raketų į Angliją, Prancūziją, 
Vakarų Vokietiją ir Italiją.

Andropovas nutraukė visus pasitarimus atominių ra
ketų kontrolei, atšaukė savo atstovus iš Ženevos ir mirė.

CIKAGIETeS įspūdžiai rusų
PAVERGTOJE LIETUVOJE

Daugelis mano, kad Amerikos lie
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
toje Lietuvoje dėjosi. Sovietų karo 
jėgoms ir policijai antrą kartą Įsi
veržus į Lietuvą. Pavergtoje Lie
tuvoje buvo Čikagietė 1961 metais. 
Ji viską aprašė ir Chicagos Lietu
vių Literatūros Draugija išleido 
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti čikagie- 
tės įspūdžių laidą. N. Red.

Tęsinys)
Taip, to kaimo, kuriame gimiau ir augau — 

nėra!
Viskas išdraskyta, viskas nugriautai
Kas viską išardė ir išdraskė t — Rusai, ru

sai komunistei l
Kaip mane galėjo leisti į gimtinį kaimą, jeigu 

jie patys tą kaimą prieš kens metus išdraskė? 
Man pasakė, Kad toje vietoje, kur pirma buvo 
gimtinis musų kaimas, tiktai akmenų krūvos 
riogso. Ir tos apaugusios dilgėlėmis bei durna
ropėmis!

Net ir sodas karstas. Iškirstas malkoms! 
Netrukus man ir daugiau dalykų paaiškėjo, 

būtent: iėgrievu* kaimą, ifvedtott visi jo gyver

KAIP BUVO PARUOŠTAS 
DARIAUS-GIRĖNO ALBUMAS

(A. Mingio pokalbis su E. Jąąiūnu)

Atvykus į Ameriką, pasitaikė

te, kur dauginau kaip prieš pas

KL Kada šį darbą pradėjote? 
Koks yra lietuviškos visuęine- 
nės pulsas Šiuo reikalu? Ar jud- 
tate susidomėjimą ir tikitės vie
nokios ar kitokias param<*? Ar 
turite pakankamai bendradar
bių ir talkininkų?

Ats. Rinkti istorinę-dokumen-

Malonu buvo skaityti praneši
mą spaudoje, kad Dariaus-Girė
no albumas jau yra spausdina
mas, ir kad tai būsiąs įspūdingas 
leidinys: didoko formato, geros 
rūšies popieriaus, turėsiąs apie 
264 puslapius ir menišką kietą 
viršelį. Kadangi Jūs, p. Jašiū
nai, esate to leidinio komiteto tinę medžiagą apie Dsrių Jr Gi- 
pirmininkas ir kaitų leidinio rėną pratttįau dar Lietuvoje, 
autorius, lai ir kreipiuosi į Jus, 
prašydamas daugiau informaci- apsigyventi Chicago j e, t.y. mies- 
jų. Patieksiu keletą klausimų. ‘ ' L - ~ ' * - "

Santykiai tarp Sovietų vyriausybės ir JAV buvo įtempti. 
Jie dar labiau įsitempė, kai suiro Libano kariuomenė 
ir amerikiečių libaniečiams duoti ginklai pateko į drūzy

širntį metų abu mūsų lakūnai 
augo, mokėsi, skraidė lėktuvais, 
planavo skridimą į Lietuvą, lie
tuviškai visuomenei rupšė avia
cijos d-enas, ir Lt.

Lygiem s dalimis & draugu 
sudėję pinigus, už 960 dolerių 
1959 m. nupirkome panaudotą 
dvi vie lį Aeronca “Chief’ tipo 
lėktuvą. Vėliau, tūpimo metu, 
mano draugui atsitiko nesėkmė 
Ir jis jį aplaužė./Nuo tada tek
davo lėktuvą nuomoti, o tai 
anais laikais būdavo palygina
mai nebrangu.^,-. . ...

Skraidant tai^pačiais Dariaus 
ir Girėno pramintais oro keliais, 
dažną! pasitaikydavo sutikti juo
du pažinojusiu žmopeą. Pradė
jau ir vėl riiįkti archyvinę me
džiagą: fotografijas, laikraščių 

_ iškarpas- ir •' kt.. Kartu -rinkau 
medžiagą ir beųdtei apie fietu- 

■ rių' aviacinę veiklų. išeivijoje. 
Esu Jgarsajdostėri užrašęs Ąhta- 
•nč Vaivados- Dariaus sesers-Kas- 

t *■ - • - i < 5 • ■ . * ■

Andropovo laidotuvių proga buvo pasakyta, kad 
Andropovas neturėjęs laiko sutvarkyti Sovietų Sąjungoje 
Įsigalėjusių kombinatorių, vagių ir kyšininkų, bet jis per 
tą laiką sugebėjo Įsodinti į visas užsienyje esančias rusų 
tremtinių organizacijas savo agentus. Jis žinojęs, kas 
darėsi kiekvienoje tremtinių organizacijoje, nes tose oft 
ganizacijose buvę Sovietų agentai jį informuodavo. Buvo 
pasakojama, kad Andropovas pasiuntęs- savo agentus ir 
Į didesnes Amerikos lietuvių organizacijas. ' -

Amerikos lietuviai, tęsė savo darbą, neg okupantas 
nesiruošė atšaukti savo jėgų iš.Tjetū^&s-’jr leisti patiems 
lietuviams savo įsikalus tvarkyti- . -Lij^viaij kiekvienus 
metus vieningai suniošdavp L^tjy^-’jBčpriklausomybės- 
minėjinią, ragino prezidentąr Senatą- ir Atstovų Rūmus 
padėti lietuviams atgauti'nepriklausomybę. ;

Praeitą sekmadienį gražiausią kalbą pasakė kunigas^ 
Juozas.., Ęrųnskis. 'Parinkęs iš: pavergtos: Lietuvos ątei-i 
nančių žinių, kun.. Prunskis gana gyvai’jas pėrdą^ėįl^j-'R . .xS 
sytojams. Turiningai kalbėjo ir gubeniątoria^l^p^^ 
šori atsiųstas atstovas^ surinkęs ■ tiksliai^-jakipį apįę 
tuvių pavergimą. - -

Porą dienų prieš nepriklausomybės .riiinėpirią*<Ciricai 
gą pasiekė žinia, kad naujai atsiųstieji Maskvos ^agentai 
jau įkėlė savo koją į šį vasario 12 d. suruoštų minėjimą. 
Imtasi priemonių prisiplakėliui išprašytu Buvo mintis 
jo visai j salę neįleisti. Susižinota su AĮŲTo vadovybe. 
Vadovybė nenorėjo imtis tokių priemonių. Jeigu jau buvo 
sutarta su Dainava, tai ir prisiplakėlį įleisti Nieko ji^ .eįa 
nepatirs, nes nieko slapto nėra. Pasiklausys ne tik lietu
vių nuomonės apie okupaciją, lietuvių pavergimą ir baisų 
išnaudojimą, bet galės ir išgirsti, ką amerikiečiai-piano 
apie lietuvių tautos pavergimą. Vadovybę-patarė nieko 
nedaryti, kad minėjimas nebūtų sutrukdytas.

Bet blogiausia, kad prisiplakėlis ateinančią savaitę 
rengiasi išskristi Į Vilnių. Jis turės progos pasišaipyti 
iš Amerikos lietuvių. Buvo kitas pasiūlymas — išeiti is 
salės programos metu. Bet vėliau nutarta minėjimo me
tu neprotestuoti, bet prie progos aptarti reikalą,, kad kiJ 
tais metais iš pavergtos Lietuvos Andropovo ; atsiųsti 
prisiplakėliai nesikištų į programas. Bet kai jau antrais 
metais buvo sugiedota Mikuckio daina, tai gailėtasi, kad 
nepareikštas protestas.

Vadovybė privalo iš anksto pasirūpinti, kad, kagėbis
tai neprisiplaktų prie organizuojamų Lietuvos nepriklau
somybės ar kitų švenčių minėjimų. .į

fcl, 9 platesnio veikalo išvis ne
buvo išleista. Aviacijos istorijos 
klausimais man tenka susiraši
nėti su daugeliu kolegų įvairiuo
se Europos kraštuose. Dažnai 
stebiuosi, jog jie beveik visi be 
išimties savo laiškuose naudoja 
gana taisyklingą anglų kalbų. 
Anglų kalba yra tapusi tarptau
tine susižinojimo kalba.
, ^Norėdamas leidinio apie Da
rių ir Girėną svetimomis kalbo- 

i mis nebuvimo spragą užpildyti, 
nutariau albumą paruošti abiem

i kalbomis: angių ir lietuvių. To
kiu būdu bus įvykdytas ir lielu-

i viškos visuomenės pageidavi
mas, ir leidinys taps prieinamas 
kitataučiams bei silpnai lietuviš
kai besuprantantiems lietuvių 
kilmės amerikiečiams, o kartu 
ir mūsų jaunimui. Iš viso teks
tas apims apie 60 puslapių, t.y. 
po 30 psl. kiekviena kalba. Ja
me yra pateiktos trumpos abiejų 
lakūnų biografijos, pasiruošimas 
transatlantiniam skridimui, žuvi-

likome savonfs jėgomis ir prie
monėmis, * tuomi sutaupydami 
didelę dalį visų išlaidų. Tačiau 
spaustuvės darbas ir Įrišimas 
pareikalaus didelių išlaidų. Albu
mui leisti komitetas nutarė dalį 
reikiamų lėšų surinkti prenume
ratos ir finansinės paramos bū
du. Lietuviškos visuomenės, • mas Soldine, iškilmingos laido- 
kaip tai—organizacijų, draugijų į tuvės Kaune, aprašymas jų atmi- 
tr pavienių asmenų, susidomėji- nimui pastatytų paminklų ir 1.1, 
mas yra ganą dide.is ir padrą
sinantis.

Į albumui leisti garbės komi- traukos yra išdėstytos prisilai- 
tetą įeina: sdr: A' Kalvaitis — kant clironologinės tvarkos ir 
1928-36 m..į)Uįygą Lietųv-bs kon-._pagal temas, panašiai, kaip ir 
sulas Qiiea^pje, Darais .ir Gi-j tekstas.
ėno skri^^jo;. organizatorius;

kpt. Petraį§MjįėŪ' -4'-Vyf.;.skri- • KL Sakykite, kiek paskirų nuo- 
dimo konj^td/šbkretąęuiĮS, vė- < traukų albume bus ? 1 aip pat 
liaus par^Į-kiįgą- ^pal-niipti' būtU įdomu sužinoti, kaip ir iš 
Lietuviai JDšįrruv ržiGctrėnas”; j sugebėjote nuotraukas su- 
kpt. Antaęi^jV^vądA '-r-1r’žyiuus rinkti, nes nuo anų'laikų jau 
skridimo-,-E^pėjas’ ir -jektuvui Pasėjo 50 metų. jAr1 pavyko ką 
vardo‘sL^t^nica’? okup- ’Lietuvos ir

. Lį -y iŠ-dabartinės Lenkijos, iš jų žu-
j Dąrix> £orin lėtą iidtašmier. aš , yįmo vietos ?
patsA- j^^^jąrų^As.jri g Ats. Albume yra panašėta 
autoriusįj. Kavai)ąpskas iz- ąpie keturi šĮm-lai įfątpr .nžotrąu-

_____________________ L;: ■ -—igę1}'nuotraukų'paskoli- 
P, Aleksa —- ępa^'^4?-ineni-, Amerikoje gvvenantvs tari
niams mkaląn® ir .aĮbiimo vii- tie-Hai, Metas ju buvo gauta iš 
sėlio bei aplanko - pąn^ėjas; ckun. Lietuvos, keliohka iš da- 
A. Beleška — nuoširdus techni-1 bar{ Lenkijos __ iš ketino apy- 
nis pagelbininkas.. ; . ; *1:nkėje gyvenančių lietuvių. Xo-

Darbo buvo gana daug, yislĮą rįu atkreipti dėmesį, jog 6.3 nuo- 
stengčmės ajtikti kiek gąįiht traukos yra panaudotos iš paties 
kruopščiau, -tiksliau, ir švariau. Stepono Dariaus asmeninio a 1-

Kl. Jūsų komitetas šį leidirii fe0’ ir apima jo g^enim? iki 
vadina albumu. Nors taiTotj-niš- ,192/ P^aibos. 16 nuolra;.-

‘ kų, su autoriaus sutikinu, y.- 
iš jau minėtos P. Jc -

Iliustracinis skyrius apima 
apie 200 leidinio puslapių. Nuo-

as su-

fe,»Įfetuvių dininte?fc. "n
srimes. ataenkieeių ątmuaimus: ]----- ---• ’ • v • b«.-.17211

džiagą, teko išvažinėti ne tik po 
Chicagos apylisk.es, bet aplan
kyti- ir lytines Amerikos vals- 
tijąs. ■ ■ - š;.

Kai 1972 m. rudenį lankiausi 
Alkoje (Putnaių, Cpnn.), buvau 
to Amerikos Lietuvių Kultūros 
Archyvo įsteigėjo prel. Pr. Juro 
labai nuoširdžiai .sutiktas. Man 
sugrįžus T Chicaga, vieną anks
tyvą rytmetį ji£ paskambino te
lefonu ir davė-’mintj, Xad iš tu
rimos medžiagos, aš- pąruo^čiąu 
apie Darių ir Girėną albumą, ši 
:dėja man'atrodė priimtina, to
dėl tą te*efpnūų .pokalbį ir lai
kyčiau albumo idėjos užuo
mazga.

šis albumas yrą išleidžiamas 
Dariaus ir Girėno žygio 50 metų 
sukakties proga. Lietuviškos vi
suomenės Įpritarimas yra labai 
didelis. Spaudoje apie šį suma
nymą paskelbus, buvo gauta 
daug naujas medžiagos ir paska
tinančių atsiliepimų. Beveik vi
są spaudai paruošimo darbą at

kos kilmės žodis, bet mūsų , KU’ Su, auTaUS sutlKima> " 
boję jau yra stipriai įsipilietipęs.-, PąPau °ta 1 .
Man atrodo, jog šiam jūsų lei-į®e °$ n^gos- ^os kilos nuc- 
dmiuLyrabŪtinai.re&ali^asir laukos yra iš mano asmeninio
daugelio puslapių tekstas.' Jei arc^y'°-

Pusei šimtmečio nuo š.o svąr-taip, tai kokia proporcija taip
teksto ir iliustraciją?. &aš- tą baus istorinio įvykio praėjus 
tekstą paruošė? ' - ! '

Ats. šį leidinį pavadinome ai- sios nuotraukos tampa vis did; 
b.uinu. Nemanau, kad jo paskir
ties apibūdinimui galėtume su- name leidinyje ir išsaugojimas 
rasti kitą tinkamesnį žodį. j ateities kartoms buvo viena iš

Jaučiau, jog vien vaizdų albu- paskatą šį albumą išleisti, 
mas, be išsamesnio teksto, būtų (Bus daugiau)
nepilnas, nepasiektų savo tikslo. ------------------- .
Taip pat žinojau, kad apie Da- — Anglijoje paskelbta, kad 
rių ir Girėną kitomis kalbomis princesė Diana nėščia. Laukiasi 
iki šiol yra parašyta labai ma- kūdikio rugsėjo mėn.

bet kokios su tuo įvykiu susiju- 
■S- 

ne retenybe. Jų sukaupimas vie-

tojai. Pradžioje buvo išgaudyti ir išvaikyti vyrai, sau į Palangą, aš niekur neinu ir niekur neva- 
Vėliau buvo atimti arkliai. Vėliau atimti gyvu- žiuoju, iki pamatysiu sergančią mano motiną!

Šį kartą pridėjau sergančią, nes iš brolio su
žinojau, kad motina jau silpna.

liai ir įrankiai. O dar vėliau atimta žemė, sodyboj, 
ir nugriauti namai. ’

Kaip tau gali duoti leidimą vykti į gimtą j f • Buvau pasiryžusi daryti, ką sakiau. Galite 
tavo kaimą, jeigu ten viskas išgriauta, išnaikin- įsivaizduoti, kaip malonu buvo “tarybinėje Lie
ta ir išvežiota ! Komunistai, neleisdami užsienie-ĮtuvojeM, kada teko ultimatumus statyti, kad gaiš
čių į Lietuvą, žino, ką jie daro. Tiktai mes neži- Jtum pamatyti savo motiną. Nešu karinga moteris, 
nome, kas ten daroma ir kas jau padaryta. ^fąn daug geriau patinka susitarti ir gražiuoju

Pasikalbėjimas su broliu buvo labai liūdnas. BugyVentl. Bet kai matau, jog kitaip negalima, tai 
Nežinau, ar aš viską girdėjau, ir nežinau, ar su- ryžtuosi pavartoti griežtesnes priemones. Žinau, 
pratau, ką jis man pasakojo. Tiek težinau, katAkad mano nervai jau nestiprūs; suprantu, kad to- 
jaučiau tokį didelį širdies skausmą, jog nežino- kia ląikysena nen*us dar labiau įtempia, bet man 
jau, kur dėtis. Blogiausia buvo, kad nei jam, net atrodė, kad kitaip negalėjau elgtis. Jeigu būčiau 
jo šeimai negalėjau padėti. Verkė jis, verkiau ir nieko nedariusi, tai būtų buvę dar blogiau. Jeigu 
aš. Abu ašarojom, kaip maži vaikai. Ašarojom Į būčiau Išvažiavusi Iš Lietuves, nepasimaČiusi su 
dėl savo bejėgiškumo! Matėme padarytą skriaus 
dą, bet negalėjome nieko padaryti.

REIKIA GINČYTIS ŠU PALYDOVAIS

Vakare vėl pas manę atlindo palydovas. N<^ 
rėjo sužinoti, ar aš vis dar tekia karinga, ar, 
pasimačiusi su broliu, šiek tiek aprimau. AŠ jam 
pasakiau: ' . ? *

— Jeigu man neįeisite motinos pamatyti, tai 
niekur nevažiuoju!

— Rytoj parhatysime kelias dirbtuves Kaip

na man palydovas. Neleidau jam pabaigt 
pasakiau:

— Galite žiūrėti į visas dirbtuves ir va

iori. Sąžinė mane
dalyko do-

di&ą greu 
variusi.
IMINĖMIS

negudravo, kaip kad kelios gudrios keleivės pa
darė, arba neužsispyrė, kaip aš kad užsispyriau. 
Gudrauti dabar, žinoma, sunkiau. Visi Kaune 
kalba, kad iš visų amerikiečių gudriausias buvęs 
Antanas Gukas. Jis Lietuvon parvažiavo, be lei
dimo brolį aplankė ir be palydovo su broliu išsi
kalbėjo. Keli bandė tai padaryti, bet jiems nepa
vyko. Jie nagus nusidegino. Gukas gudrus vyras, 
nors taip ir neatrodo. Bet dabar ir Gukui būtų 
sunkiau. Dabar be leidimo ir ištikimahisias šofe
ris iš miesto negali išvažiuoti

KELIONĖJE į LIETU VĄ NEGALLMA 
PAILSĖTI

Visą naktį nerimavau. Buvau pasiruošusi at
einančią dieną praleisti Kauno viešbutyje. Kar
tais man ateidavo mintis, kad geriau būtų ir Ame
rikon ' jeigu neleis pasimatyti su motina, 

man važinėti po Klaipėdą ir Pa- 
negaliu pamatyti gimtųjų Vai- 

uriam galui man susitikti ir kalbėtis su 
man visai nepažįstamais žmonėmis, 

aliu so savo motinėle — sengalvėle pasi-

PATS SKAITYK D?
SKAITYTI DtFNRAč

apylisk.es


Dr. prof. Vatevos visą amžių
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pa dvi pirmąsias “po bendru 
stogu”. Jos vyriausias organas

5025 CENTRAL AVR 
St Deteraburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-42$f
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Mažai man buvo žinomas dr. 
J. Basanavičius kaip .gydytojas,

gal reikalą — specialūs komi-j 
tetai. j

i. , 
Organizacijos sekretoriato būs-1 b 

tinė yra Londone. Sekretoriatas

ng r

■

..

VAKARŲ VĖJAI
ioe poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 

viršeliai. Pamušime poeziją, kai atsiusite pinigus

A. POŠKA
- J- - -» X •

Dr. Jonas Basanavičius Bulgarijoje
mok?hškumą 

kaip žmogų nepaprastai geros 
širdies.

Nikola Kotovas Lome papa-

— -.

Naajiebos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

.'A

C. DYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel: 562-2727 aria 562-2723

ferric* *55-4506, Pw* 00050

□nas Basanavičius -

GYDYTOJAS 11 CHIRURGAS, 

U’RCLALYBt: AKIŲ LIGOS 

*9G7 Wart Ittr* Sfrart

VALANDQS: S—8 dirbo dienomb

1983 m. birželio mėn. Londo
ne įvyko pramoninių valstybių 
centro politinių partijų konfe
rencija, per kurią buvo įsteigta 
dar viena tarptautinė politinė 
organizacija, kuri spaudoje bu
vo pavadinta Demokratų Inter
nacionalu. Jos tikras vardas yra 
International Democrat Union 
(IDU), ty. Tarptautinė Demo
kratų Unija.

Organizacijos steigėjais buvo 
sekančių valstybių centro ir kon
servatorių partijų lyderiai: Aus
tralijos, Austrijos, Kanados, 
Kipro, Danijos, Suomijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Graikijos, 
Japonijos, Naujosios Zelandijos, 
Nors’egijos, Portugalijos, Ispani
jos, Švedijos, D. Britanijos ir 
JAV. Iš stambesniųjų partijų, 
dalyvavusių steigiamajame su
važiavime, paminėtinos D. Bri
tanijos Konservatorių partija, 
JAV Respublikonų partija, Aus; 
tralijos Liberalų partija, Vakarų 
Vokietijos Krikščionių demokra
tų partija, Japonijos Liberaių 
demokratų partija, ir kt.

IDU pirmininku buvo išrink
tas Austrijos . Liaudie^ partijos 
parlamento atstovas dr. Arbis' 
Mock, vicepirminiskais — septy
ni žinomi politikai, tarp kurių 
Jacques Chirac (Prancūzija) ir 
Franz Josef Strauss (Vakarų 
Vokietija). _

Minėtų partijų lyderiai pasi
rašė organizacijos Principų De
klaracijai kurioje tarp kitko pa

brėžtas įsitikinimas,-- kad demo
kratinė santvarka užtikrins pa
saulyje politinę laisvę ir geriau
sias sąlygas ekonominei pažan
gai. Organizacija puoselės tarp
partinį bendradarbiavimą, kuris 
turėjo pradžią 1978 metais įstei
gus Europos 'Demokratų Uniją 
(EDU) ir 1982 metais Pacifiko 
Demokratų Uniją (PDU). Nau- leidžia anglų kalba informacinį 
joji organizacija (IDU) apjun- biuletenį.

Funeral Home and Cremation Service

FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

■ jvuriy Mstwf.

ANTANAI VILIMAI 
T M. 370-1003 sem 3704994

WOPA . 1490 AM

Mnratte Parka.

*»S9 SC MAPLEWOOD AVI 
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KAI* B«AZūt:OK-
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(Tęsinys)

Kol patys bulgarai susivokė ir 
ligi .suprato archeologi jos reikš
me. pmė.;o datig.mętų ir jo 1890 
mėtų; iTišttM'yraE-yienįpteliai do
kumentai šiiio klausimu. Garsu- 

' sis bulgarų archeologas -'Rafai- 
las Popovas,, etnografinio mu
ziejaus dir-ektorfusį ..pnsįpažįsta, 
kad Už . viską <jjš' ešas ^.školingas ■ 

«dri J. Basanavičiui,’'(kurs jam 
savo ■ knyga 1 ‘Kam epigrafikata 

,i ar^Tpiogijatfe‘^a.^iĖif<i i dol- 
na Nfržija'’ įkvėpė ,-šfų .mokslų 

. reilę ir pats datfg -cfevė patari
mų. J ‘ * ■-

nas neturtingas žmcgus artima
me kaimelyje. Dr. J. Basanavi
čius nuėjęs pas jį ir tris dienas 
sėdėjęs, eidamas slaugės ir net 
kuopėjos pareigas. Sako, studija- Į 
vęs tai, ir rašęs į knygą. Po ke- Į 
turiu dienų ir jis pats apsikrėtė’ 
iš ligonio vidurių šiltine. Kai dr.; 
Bas. sirgo, jo žmona slaugė abu.!

I Vos tik Bas. pradėjus vaikščioti, | 
! susirgo ir jo žmona. Nepaisyda

mas nesveikatos, jis visą laiką
1 rašęs į knygą ligos eigą ir tyri
nėjęs, ieškojęs gydymo būdų.

i Georgas Monavskis, buvęs dr. 
Basanavičiaus sekretorius, susi
jaudinęs pasakoja, kad dar to
kio gydytojo Bulgarija nėra tu-

; rėjusi. Tai buvęs nepasiekiamas 
: gydytoji idealas. Jis ničniekam 
niekad nėra atsakęs mediciniš
kos pagalbos, niekad iš nieko
nėra prašęs atlyginimo ir nie- j 
kad neklausdavęs, ar jam bus i

š sumokėta ar ne. Kiekvieną ligo- 
I nį apžiūrėdavo iš pagrindų, ir 
• vienas tik pasirodymas įkvėp

davo visiems drąsos ir jam pa
garbos. u

į Kada jis buvo paskirtas ap- 
! skilties gydytoju, ligoninė- buvu- 

- si rusu karo metu padaryta iš
dirbęs .antropometrinėje srityje, tufku ‘ maldyklos Jis tuojau 
taip pat rodė mar. pirmąsias dr. togu; važinėjes
J. Basanavičiaus išleistas instruk- lėšu įr itikinėjį
cijas apie antropometriją ir gau- j(>
sybę susirasmej^uno tuo reika. planu įr iniciatvva buvusi 
ta M dr. | moderni

Dr. prof. y&rtima> Drumčilo-1 ligoninė. Ji^ visą laiką'vykdavo 
vas savo disstačijoje apie but- į kaimus, kalbėdavosi su.kaimie-

• garų rasę,.rašytoje Berlyno uni- šiais, darydavo jiems praneši- 
vėrsiiete 'ISf-J’-metais, taip pat mus-jr. demonstruodavo lengves- 
pripažįsta Basąaa.vičįaus nuopel- nius gydymo būdus. Kaimuose, 
•nųs-ir šįoę-ė ^nokslo. srityje^, tik km buvo įsivyravęs sifiį^ jis 
pazymi,v^)g jis^uvęs-bulgarasi: reikalavo iš centro specialaus 

• Nevien. etno^afiškoje srityje gydytojo ir nemokamų vaistų, 
yra žindmas dr. Basanavičius. Labai doug domėjosi naminių 
Dr prof.'Gumčo Gunčevo tvir- žolių ir dažnai šundaktarius pa
tinimu, jos yra p'alikęs net ir ge- mokydavo higienos dalykų, 
ologinės medžiagos vėlesnėms žmonės labai ir labai sunkiai ti-

; kėjo mokytam gydytojui. Tvir-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SŪNUS

1410 So. 50th Avė., Cicero
Tdef. 476-2345

kartoms.
yra Partijų- lyderių konferenci- Dr. Jonas Basanavičius iaaip 1tikėjo, daug ir dabar tiki, 
ja, Kuri bus saukiama kas ayęji 
mėtai. Be to, yra sudarytas Vyk
domasis komitetas; kuris posė
džiaus du kartu metuose, ir pa- vi. a. .. T. ... ! jo* kiti darbai, jo. profesija. Ir

I sunku įsivaizduoti mokslininką 
j sprendžiantį įvairias problemas, 

besigilinantį- į kiekvieno ligonio 
menkus nusiskundimus. Bet bū-

i ta jo Bulgarijoje neužmirštino 
gydytojo, kurs net po 40 metų 
dar atsimenama^ su pagarba.

Visi bulgarai pabrėžia jo tikrą 
atsidavimą pradėtam darbui, jo

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

31,M. C U". NJLF.JW^

Syhda K. Lout, • mtmbtr of the National Homt Fcuhiona 
įaagua, it Floor Fathion SpteiaUrt, GAF Corporation.
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■I

. •“ It

p«*ppę
nF'sr *

t " • o 7L

■ į magiškai gydomųjų žolių galiai.
1 Dažniausiai pats apmokėdavo 
neturtingiesiems vaistus.

Nepaprastas buvo jo pastabu
mas ir darbštumas. Jeigu jam 
ateidavo naktį kokia mintis, jis 
tuojau atsikeldavo ir nueidavo 
rašyti. Raportus apie ligas rašė 
rusų kalba, bet šiaip kitais rei
kalais bulgariškai.

(Bus daugiau)

— Walter Rask trumpoms 
atostogoms iškeliavo i Florida.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So; California Avenue

TėL — 523-3572
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AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

z.-.-.:;::..:

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

---------- :---- . .

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, ūlinoii 
TeL 974-4410

VAŠAlTiS-BUTKŪS

laidotuvių direktoriai

s 
f

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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LENKŲ KOMENTARAI APIE 
ANDROPOVO MIRTI

VARŠUVA, Lenkija. — Ko-( paskelb’.i šias paprastų gyvent 
munislų kontroliuojama lenkų Į jų nuomones.
spauda paskelbė Varšuvos gy- Maskvos gyventojų nuomonei 
ventojų nuomones apie Andro apie mirusį Andropovą visai ki- 
povo mirtį. Atsakymų buvo įvai- į "okia. Černenka ir komusistų , 
rių. Skaitytojai stebisi, kad re-1 oartijos vadovybė nustebo, kai 
daktoriai leido paskelbti tokius ‘ 
žmonių atsakymus.

Aš džiaugiuosi, kad Andro- Į 
povas mirė, — atsakė vienas su
laikytas lenkas. Jo atsakymas 
buvo įrašytas į magnetofoninę 
juostelę.

(Reporteris apsigalvojo, grįžo 
kelis žingsnius ir paklausė:

— O kodėl lu džiaugiesi?
— Tai mano dalykas, atsa

kė tolyn žingsniuojantis lenkas.
žurnalistas nenorėjo trauktis. 

Atkišęs mikrofoną, jis toliau 
žingsniavo prie užklaustoj). 
Lenkas suprato, kad jis nori ki
to atsakymo, nes pirmojo nega
lėjo laikraštyje spausdinti.

— Kad jam nereikėtų tiek 
daug kentėti... Jį kankino įvai
rios sunkios ligos.

tdienį toks didelis gyvento- 
kaičius priėjo prie jo kars-Įll

lo Profesinių sąjungų salėje.

Globos namų planavimo ir
Į vykdymo reikalams buvo įsteig- 
' ta pelno nesiekianti korporacija 
1 Gerojo Ganytojo Namų vardu.
Remonto ir pasiruošimo darbai 
gerokai pasistūmėjo, bet dar ne
baigti, kad galima būtų namus 
atidaryti. Kadangi pajamų dar. 
nėra, remonto išlaidų ir pasko
los išsimokėjimo pasėkoje iš
sek; turėtas iždas. I

Idant galėtų išlaikyti užpilk- . 
ta vietovę Letuvių visuomenės 
labui, Gerojo Ganytojo Namų 
vadovybe kreipiasi į visuomenę, 
prasydama paramos. Brangius

Kitas žurnalistas paklausė Ko
sėk Valensą apie* Andropovo 
mirti.

— Tegul Kremliaus sienoje jis 
ilsisi ramybėje. Neklausk pla
tesnio komentaro.

— Chruščiovas užmiesčio ka
pinėse gali būti ramesnis.

Kitas lenkas atsakė:
Kai tik išgirdau, tai 

jsu nuskubėjau į degtinės krau
tuvę ir nusipirkau buteli vod- 
kos...

t — Kuriam galui vodka tau bu
vo reikalinga?

— Maniau, kad mūsų valdžia 
paskelbs gedulo dieną ir užda
rys visas krautuves, — atsakė 
lenkas.

— Tai buvo vienintelis komu- 
nistas, kuris norėjo panaikinti!

Į <isus kombinatorius, kyšininkus j 
ir vagis, kurie išnešdavo mėsa,, , ...........................} _" aukotojus ir rėmėjus kviečiame 
duoną, bulves, sviesta iš krau- 
tuvių per užpakalines duris, kai 
mums reikėjo ilgiausias valan
das stovėti prie krautuvų, — 
pareiškė viena nuliūdusi jauna 
maskvietė.

— Andropovas žinojo, kad pa
gaminto maisto turėjo užtekti I 
visiems gyventojams, bet viską 
išne-d:vo kombinatoriai. Andro
povas Kepė sušaudyti Gorkio 
gatvėj esančios didžiausios krau 
tuvės vedėja už kyšių ėmimą.. . 
ir maisto pardavinėjimą po sta
lu. Kaip gaila, kad jis mirė. 

Černenka buvo geriausias L.
Brežnevo draugas. Jam labai ne-j 
patiko, kad buvo suimta Brež
nevo duktė už kyšininkavimą ir 
aukso pardavinėjimą.

Andropovas vadovavo komite
tui Brežnevui laidoti, o dabar 
Černenka pirmininkauja komite
tui J. Andropovui laidoti, l'oks 
yra rusų komunistų partijos 

tuo-J Centro komiteto nerašytas įsta
tymas. Kazys Petrauskas

padidinti savo įnašus, o skolin-! 
tojams žadame de umtąjį pro- . 
centą. |

Mielus skaitytojus, supran-j 
tančius šio drąsaus užsimojimo 
naudą ir šalpos namų išlaikymo ' 
svarbą lietuvių visuomenei, pra-{
some rašyti sekančiu adresu:

Lithuanian Good
Shepherd Home, Inc.
P.O. Box 138
Cedar Lake, Indiana 46303 j

Skambinant Čikagoje, galima/ 
susisiekti šiais telefonais: 

436-6376 — 598-5323

YI8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

$tom«L žami — Pardavimo) 
BBAL ■ STATI FOR SALI

MmmI, lomi — PardoviflNt į 
RIAL IFTATl H>* SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
R MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

9 NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847’7742 •

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Kokia tavo nuomonė apie 
Andropovo mirtį?
’ — Aš turiu savo nuomonę, 
bet mūsų generolai 1982 metų 
gruodžio 28 d. paskelbė karo 
stovio įstatymus, kurie draudžia 
savo nuomonę bet kam pasakyti.

GEROJO GANY
TOJO NAMAI

Onos Pranckevičiūtės inicia
tyva buvo užpirkta virš 80 akrų 
Saleziečių žemė su mokykliniais 
pastalais Cedar Lake, Indianoje. 
Buvo pramatyta, kad ši vieta, 
kuri randasi lik apie 40 mylių 
atstume nuo Čikagos, tiktų glo
bos namų įrengimui. Be puikių 
mūrinių pastatų, kurie galėtų 
būti pritaikyti vyresnio amžiaus 
žmonių gyvenimui bei pilnutinei 
senelių priežiūrai, ten pat yra 
ir valgykla, barakai vasaros sto-

Diplomatai stebisi, kaip ko- vyklautojams ir sporto salė įvai- 
imunistinė lenkų spauda leido riems parengimams.

Aleksas Ambrose,

Lietuvos Aidus”.
Sekmadienj 9 vai. ryto išgir- 

! site per Sophie Barčus, radijo 
Tikimės ir laukiame dosnios banga 1490 AM, “Gerąją Nau- 

Penktadienį aukso uncija jjeną Lietuviams”.
kainavo $363. |
paramos savo užsibrėžtam dar-! 
bui. Dėkojame iš anksto. «

Gerojo Ganytojo Namu; 
vadovybė

Jei turite klausimų, prašome 
parašyti; prisiusime knygele ‘Tš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia”. Mūsų adresas: Lithua
nian Ministries, P.O. Box 321,į 
Oak Lawn, Ill. 60454.

nmė dūlis Programa atliko Lie
tuvių Meno Ansamblis “Daina
va”. Choro vedėja — muzikė A. 
Gaižiūnicnė. 
Maželis, 
kuižos.

Akcmp. muz. VI. 
Apšvietimas — č. Ru-

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

i 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.

IŠKILMINGAS VASARIO ŠE
ŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS

(Tęsinys iš 1-ruo pusi.)

J. Talandis sveikindamas pri
minė, kad" "daugiau dėmesio 
kreiptume politine linkme.

l)r. K. Šidlauskas sveikino ir

— Kaso, lietuvių federalinė 
kredito unija, už IRA terminuo
tus indėlius moka 11%. Atida
rius ar padidinus savo sąskaitą!
iki š.m. balandžio 15 d., indėlį; dėkojo Amerikos Lietuvių Tary- 
galite nurašyti nuo 1983 metų j bos vardu, kad Chicagos skyrius

Ipajamų. Kasa

i

“Jei jūs pasiliekate mano žo-j 
dyje, jūs tikrai esate mano mo
kytiniai, ir pažinsite tiesa, o tie-! 
sa išlaisvins jus’’.

Prašome pasiklausyti šiandien
8:45 vai. vakare šios radijo pro- j 
gramos, banga 1450 AM per išneštos vėliavos.

Viena 
tautiniais 
Plojome.

Apie 40 
dėjo daina

merggytė, , pasipuošusi
rūbais, deklamavo.

Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

ILEKTROS įrengimai 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, frol^ 

3&r«ntuotai ir *<žhiine*L ’ 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avė* 
TeL 927-3559

asmenų choras pra- Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
“Leiskit į Tėvyne” ir 

• baigė “šiaurės pašvaistė”. Pasi-

surengė tokį iškilmingą Vasario 
16-osios minėjimą.

Ukrainiečių ir estų organiza
cijų vardu sveikino deleguoti 
atstovai. 1

Dr. V. Dargis perskaitė rezo
liuciją. Plojimu sutikome svei-

I kinusius ir šią rezoliuciją.

Oficialiai daliai pasibaigus,
Po to sekė1 

į 10 minučių pertrauka.
Po pertraukos prasidėjo me-

genėtinai atliko programą ir j 
gausiai plojome.

Pirm. K. Oksas visiems nuo
širdžiai dėkojo. Dalyviai plojo.

Vysk. V. Brizgys baigė maldi • 
“širdimi susijunkime su Lietu- I 
va”. Po to visus palaimino.

Salė buvo pilna. Registracija j 
dol. Buvo renkamos aukos.
Prie durų surinkta $1,210. Vo

keliuose paaukota $6,274. Prie 
įžanginio stalo paaukota $2,103. 
Iš viso rurinkta S9,887i Pasiža
dėta atsiųsti $1,200.

Chicagos Lietuvių Taryba iš
leido minėjimo programą ir pra
eitų metų aukotojų vardus.

Bažnyčioje ir minėjime daly
vavo daug žvmiu asmenų. O * tor to

9

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

a

Autorius pavaizduoja lietuvių • 
gyvenimą nuo XX šimtmečio i 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir paš
au torių: 6>729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

^IRKITE Rv TM|?Y*O AOMU'

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
PASSBOOK 
SAVINGS...

........ ............................. <
D Ė M E S 1 0

62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191

. 1 i..............- i

Dengiame ir taisome vi

tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue

Chicago, IL 60629 f
^4^65^ ar 737-171

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją ' ' 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Interest Compounded 
end ?>»d Quarterly

Htjh 
interwt Rates 

pi»d on Sivtncx

see us for 
financino-

AT 0UI LOW UTB

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphcnse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

ANYKŠČIUOSE MIRĖ RAŠY
TOJA BRONĖ BUIVYDAITĖ

Mutual FederalO __ I—* -k

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntiirui pridėti $1J 
Siusti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

2212 WEST CERMAK ROAD/-CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

aouiSi Jton.Tut.rri.^4 Thur.9-1 Sat« 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienoje galima gauti nepapraMal {domina gydy

tojo, vtaDOMHito veikėjo ir rašytojo atsiminimui

Dr. A< Gum — MINTYS IR DARBAI, 259 p«U liečia 1905 
meU) |vyldua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
ruairūpinimą -___________________ ______

• e
Dr< A< J. Guagffi DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 

grožis. Kietais virbeliais
Minkytais virbeliais, tik

Dr. A. r Giusen — AUEATA KULTŪRA — MAUROS 
£MON£St Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik —

H00
P.00

a

>ey orderį, prie aprodytas kainos pri
11 persi u r. C mo MLhWoma.

...... ...4 t Iki.... .. . . .

M. ŠIMKUS
...... < ■ v •"

Notary Public
INCOME TAX SERVICE ~ *

425? S. Maplewood, 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai,-pildomi pilietybes pra: 

šymai ir kitokie'blankai.*

Siunfiiuaiį Lietuvi

P. NEDAS, 4055 Archer Avemm,.
Chicago, 111. 60632. tol YA 7 59W

Lietuviams, ypač vaikams, ge
rai žinoma rašytoja Bronė Bui- 
vydaitė. Ji buvo gimusi Svėda
suose 1885 metų gruodžio 17 d. 
Pirmojo Pasaulinio karo metu 
ji buvo išvežta į Voronežą ir ten 
baigė Yčo gimnaziją 1918 me
tais. Grįžusi Lietuvon, ji kelis 
metus dirbo pradžios mokykloj, 
o 1925-8 metais dirbo Panevė
žio mokytojų seminarijoje.

Eilėraščius ji pradėjo spaus
dinti dar prieš Pirmąjį Pasauli
nį karą. Ji pasirašydavo Tyrų 
Dukters slapyvardžiu. Eilėraš
čius rašinėjo įvairiuose žurna
luose.

1933 metais atspausdino “’Mė
lynus drugelius”. 1930 metais 
“Anykščių balades”. 1934 m. — 
“Atverstus lapus”. Tais pačiais 
metais atspausdino “Stebuklin
gąją radastą”, 1936 m. — ‘'Lapę 
gudragalvę”, 1936 m. — “Auk
sinį batelį”. 1910 m. — “Pagiry 
stovi trobelė”.

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St 

Every. Park, III.
60642 - 424-8654

Advokatas ’ >
GINTARAS P. ČEPĖNAS i

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
t vaL ryto iki 6 nL vakaro.

Seetad.: nuo 0 vai. r. iki 12 vai d. 
b pa«*l ausitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATO DRAUGIJA 
V. BYLATHS 

kr V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 0 ryto Qci 5 vai. popiet. 
SaitadieBudi pagal sutftarim

<60^ $. Avo. 
CMcag©, IM. ^629
TeL: 778-8000

62.06

4 t en i~kS.


