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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠIJITAI PAGROBTAIS LlBANlLc.ll J ANKAIS TUOJAU
’ Lietuvos Nepriklausomybės ęa-. šliaukę Į sen. Percy bei kongi
IŠKĖLĖ SAVO VĖLIAVĄ IR l ŽĖMĖ APKASUS
skelbimo 66-ta metinė sukaktis j Annunzio įstaigas. Be to. nuvy- j
buvo šiltai paminėta JAV Kon-] ko į Amerikos Balsą, kur P. Bu
BEIRUTAS, Libanas. — Sek- bei šijitmns jie nepajėgia suorcas
įkalbėjo
pranešimą
Lietuvos
•
grėsė. Vasario 21 d. buvo mirte- j
madienį. pusvalandžiui po dvy- ganizuot:.
žmonėms
apie
minėjimo
eigą,
•
jimas Senate, čia sen. Charles į
liktos, JAV marinai nuleido. Išplaukus paskutiniams mariapie
išeivijos
lietuvių,
Amerikos
’
H. Percy (resp., III.) pasakė dahAmerikos vėliavą iš aukščiau-! nams is aerodromo, JAV
Lietuvių
Tarybos
pastangas
sie
giau kaip ketvirtį valandos iš
sios aerodromo vielos palaukė- j la vai p., leido kelis didelius
trukusią kalbą, primindam is kiant Lietuvai laisvės.
kol šijitai, ginkluoti libaniečių’ dinius į drūzų artileriją kuri
ALTo informacija
Lietuvos garbingą praeitį, suikariuomenės paliktais lankais,! ap
kų sovietinį pavergimą; ypač pa
drūzų laikoma?
užėmė naujas pozicijas ir iškėlė; va
SUSIRGO TAIVANO MINISbrėžė! grubų religijos persekio 1šijitų vėliavą, o tada visi nu
TERIS
PIRMININKAS
mą. Pažymėjo, kad dabartinė
žingsniavo į uosle stovintį ma
prievarta Lietuvoje yra geru
POPIEŽIUS APLANKE
rinams įlipti laivą ir išplaukė į
TAIPEI, Taivanas.
Vakar !
žinoma Amerikai, kad JAV nie susirgo 70 melų amžiaus prem- j
SENTIKIŲ VYSKUPĄ
Viduržemio jūros vandenis.
kada nepripažins Lietuvos už jeras Sun Junsuan. Jis buvo
ROMA, Italija. — Praeitą sek
Šeštadienį ir sekmadienio ry
grobimo, visada semdama Lie ta skaitomas gabiausiu žmogumi
tą marinai pasitraukė iš žalio madienį popiežius Jonas Pau
vos žmonių laisvės siekimi s. J Taivane. Jis buvo energingas,
sios linijos, paliko apkasus, iš lius II nuvyko į Bari miestelį,
Pažymėjo savo ryšius su lietu- ,
’
. , , •'Luiu
• •
•* 4- j ‘
i a drąsus, sumanus ir labai taklis
nešė visus ginklus ir apkasuose
viais, išryškindamas, kad ja|n kas. Niekad be reikalo neišs
laikytus savo daiktus ir paganau Uja atvykusį Rytų sentikių vys
malonu padėti lietuviams, ener šokdavo. Taivano prezidentas •
kupą (ą.'ostemos Konstantinid.
išplaukė.
gingai kovojantiems dėl laisvė s. Čiang čingkuo rengėsi jį paskir- i
Baltieji Rūmai, sodas ir didelė* geležinė tvora.
Popiežius nuvyko į Bario St.
Vasario 22^cL buvo minėjimas ti savo pavaduotoju, kad galėtų ;
, ,
....
Fanatiški šijitai naudojasi!
en sentykių
.
Nicholas
baznvcia
Atstovų Rūmuose../.čia visų pir
’ tankais. Pirmiausia jie uzemej
perimti respublikos vadovybę, 1
toks d delis, kad žmonės balsavo '§aUa uosto esančias vietas, pa- !• vyriausią vyskupą viešai pasvei
ma maldą sukalbėjo vysk. Vin jeigu jam kas atsitiktų.
DALAI LAMA ŠĮMET DAR
centas - Brizgys, - prašydamas
už socialistus. Vietoj 9 atstovų, slatė ten libaniečių kariuomenė^ kino ir su juo pasikalbėjo.
J
Romos katalikų bažnyčia nu
Praeitą penktadienį premjeNEBEGRĮŠ I TIBETĄ
I išrinko 19.
dangagus palaimoj tiems, kurie
i ! palik lūs tankus r atsuko kulko-!
traukė ryšius su Rj’tų sentikiais
jungiasi į Lietuvos ..ršlaisvininio ras blogai pasijuto. Jam galva I
Savivaldvboje socialistu atsio- ssaidžius į juią.
Jis VEDA PASU ’ARIMUS APIE KELIONE Į TĖVIŠKŲ,
10.Y1 metais. Nuo to laiko netupastangas. Pagrindinę kalbą AĮs- pradėjo svaigti, kai ryte atsisto- j
vų
skaičius
padidėjo
dvigubai,
|
Amerikos
marinai
BET BIJO TIBETAN KOJOS ĮKELTI
Libane^ rėjo jokių viešų santykių su senstoviį Rūmųoąe pasakė kongrės- jo ir kojos neturėjo reikalingos
manas Frank .Annunzio (denį.. jėgos. Jis svirduliavo, kojos- lm- • NEW DELHI, Indija,— DalaLi vežtas Tibeto. Cenuolių. auksas. o nacionalistų skaičius gerokai praleido 17 mėnesių. Preziden- rikiais, bet dabartinis popiežius
Reagrraas manė, ksd mar nutarė vėl užmegzti ryšius.
Ill.), pabrėždamas Lietuvos tei ko. Jis paskubomis buvo nuvež Lama jau pernai pradėjo vesti Pats Dalai Lama Kinijai mažai sumažėjo. Nacionalistai,' tačiau.,
gavo pakankamai balsų sudaryti nains pavyk sutaikyti visas Ji
tas į ligoninę. Ten specialistai pasitarįmiiš' su Kinijos vyriaus\> ' terūpi, bet jie nori, kad Dalai
sę į laisvę. T.l
įT.baniecių grupes, bet jieny nepa
Įįojo galvoju truko bės atstovais, bet vakar praneši; Lama iš užsienio grąžintų į Ti-- savivaldybės administraciją.
Minėj imų^e'^Įąi^^v© Jš Clįi- nusla
: zf/vvko. Kpikščionvs f.dangisla ! nenori nieko Irendro turėti su Ja^•.Kelias liįSįtndas kid,.šįmet į Tibetą jis dar ne- betą isVežlą auksą.
. kratij
Vaškai ryžtasi baigti
į norėjo, kad marinai padėtų f sir Arafatu, nes ten jis padarė
terorizmą
viii
fe Bb- tesėsi
Didokas vienuolių skaičius
^lĮšiąs.
ė jiems ir.-vyriausybės kariucme- lėpaprastai daug k'a du.
čas
ji Mykolas. .Į^ne&ichis.
■ Kinijos atstovai jau praeitais jau grįžo į Tibetą. Jie rado visVyskupą
į :^on|&$o
—'-^u^AratM^ęaį; princas pa- metais pasiūlė Dalai Lamai ką išdraskyta, daug kas išvogta, y Vaskonijos darbininkai, nele- neį užimti naujas pozicijas be
kę savo atstovo Madrido parla- kovotų prieš tirūzus ir šijitin.
rūmus ątly^^^ikįuį^<ir< T?JUū ■ tarė. Įjėištraui^ilAnierfkos karo
Pirmiausia
s^vo
vienuolynams
j
grįžti į Tibetą ir Kiniją, jeigu
inciite. yra pasiryžę baigti lero-: tačiau ^.amerikiečiai neprisidėjo rolą Vaitiekų Jaruzelskį paleisti
raitis.
ąts^o-. laivuos Viduržemio jūros, kol nori, šį 'kartą jam pasiūlė grįžti [jie uždėjo stogą, sudėjo langus į
iš Libano' nebus atšauktos visos ir pažiūrėti, kaip ten gyvena su- ir duris, nieko neprašydami iš i rizmą visoje Aaskonijoje. Ji^’prie ktįfeojaneių grupių, ir niek j iš kalėjimo visus politinius ka
vas dr. St.
truošiasi pravesti labai griežtu^ to Ilsėjo. Amerikiečiai ap- linius.
D. Kriyick^į^£zSionay dr. K’ svebTnos ginkluotos pajėgos ir
valdžios.
Jie
gyveno
kalnuose,
grįžusieji. Kinijos vyriausybė
jįstatymus, kuriais leis policijai tlnokė libaniečių kariuomenę
vieninga garantavo Dalai Lamai, kad jis maitinosi bulvėmis ir pataisė ej “
Jūrgė la, P.Be frpti S', ’_<Tr. T. Ge Libane' nę&ts
ir teismo organams bausti ne tik ; vartoti^rAmerikos tankus, bet
Libijon išvažiavę palesti
vyriausybė. y ' A!
nys,- M. SąnįatięTOL
delį
vienuolyną.
Kai
pradėjo
.
. gaus leidimą ne tik įvažiuoti,
pačius teroristus; bet ir jų pa- -kai at^ laikas stoti kovon, tai j niečiai nebenori grįžti Libano
buvo ^pakviesti nuiĮfotįgi^fuėrti
bet ir laisvai išvažiuoti. Dalai grįžti kiti vienuoliai, jie turėjo gelbininkus. Bus kišamas į kalė- Jibanieciai paliko tankus kareivi- kovoms.
su Atstovi
. pirminmku ■ : ■ L- Šatidi Arabijos princas ban- Lama tarėsi su Indijos atstovais, kur gyventi.
j imą kiekvienas, kuris palaikys, nėse ir su ginklais nuėjo namo,
T. O’Nęill, ^l$ęnatbriuirii?Percy _dys sutaikyti Suries ir Izraelio kas darvti. Jis norėtu nuvažiuo
Dalai Lama žino, kad Kinijoj ryšius su teroristais, duos jiems Paliktus tankus pasisavino šiji— Jordanijos karalius Husei
-karo jėgasč kąd Libane kovojan ti. bet bijo, kad komunistai
bei kongr. F^ Arinurizio. jo komunistinė santvarka jau kei prieglaudą pavojaus metu, ne tai. Iš 24,00(1 Libano karių, liko nas i pasitarimus su Arafatu
P. Bucas ir’M. Pranevičius tu- čios grupės Susitartų vyriausy- nejg|els
čiasi, bet Indijoje jam patarė teiks tikslių žinių policijai.
‘ liktai 12,000. Jie .tebegina prezi- į ] įasiėmė savo kariuomenės vadą
rėjo progos’ilgiau jjasikalbeti at- bei sudaryti;
neskubėti į Tibetą. Jis ir toliau
dentūrą ir kelias strategines kai- i r brolį.
Pekinui daugiausia rūpi
Policija
turi
sunkumų,
nes
tęs pasitarimus su Kinijos komu
nų pozicijas, bet į imto pasiprie-;
Tibeto auksas
nistais, bet jau,nutarė šiais me-j vaškai veikia abiejose sienos pu šinimo srrijiečiams ir kartu su
- - Amerikos ambasadą Be.Dalai Lama supranta, kad Pe- tais dar nebegrįžti į Tibetą.
L sėse. Pats teroristų centras yra sirijiecias puolantiems drūzams rute saugo Šmitas marmu. —
Prancūzijoje. Pačioje Prancūz:: kinui labiausiai rūpi užsienin išj joje vaškai teroro nevartoja,
liet prancūzai vaškai parūpina
reikalingus pinigus, naujus gin
VAŠKAI NEPRITARIA TERORO
klus ir padeda pereiti sieną. Ispanija imsis priemonių, kad suVEIKSMAMS PRIEŠ VASKUS
| va’dytų vaskus teroristus.
TERORISTAI NEŽUDĖ SOCIALISTŲ ATSTOVĄ CASAS
VILA; RINKĖJAI PADVIGUBINO SOCIALISTŲ SKAIČIŲ
— Jordsnijos karalius HusejiMADRIDAS, Ispanija.
Pra do parlamente pasisakė ir Vas- nas tariasi su Jasir Arafatu apie
eitą savaitę Vaskonijos teroris kinijos soerdistas Casas Vila. • palestiniečius. Karalius nori, kad
tai nušovė socialistų atstovą ėn- Praeitą savaitę teroristai įžengė j Arafatas paliktų ramybėje deš į jo butą, jį nušovė žmonos aki niojo Jordano kranto palesti
rique Casas Vila.
niečius.
Dabartiniu metu Ispaniją val vaizdoje ir dingo.
Vyriausybė yra pasiryžusi su
do socialistai. Jie turi daugumą
parlaemnte. Dabartinė vyriausy gauti žudikus. Visame Vaskoni ( — Apeliacijos teismas atmetė
bė pasisakė prieš teroro veiks joje buvo paskelbtas protesto • Chicago? teismo nutarimą pa
mus. kuriuos vartoja Vaskoni streikas. Iki šio meto teroristai leisti iš kalėjimo 20 metų atsėjos vaškai. Prieš terorą Madri- šaudė civilinės gvardijos atsto- i dijusį \\ . Heirens. Jis nužudė
vus, kariuomenės vadus ir cent-j šešcr ų metų mergaitę, o po to
rinės valdžios atstovus, bet šį ‘ josios lavoną sukapojo,
kartą jie nušovė socialistų pt*-į
— Amerikos karo lai a iškėtijos atstovą parlamente.
Laklojimo metu buvo sustab lė j padanges kelias ši ji tų priešdytas darbas Madride ir kitose lėktuvines patrankas, sekmadie
Ispanijos vietose, žmonės pro nį šaudžiusias į Amerikos žvaltestavo prieš žudynes.
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KALENDORkLIS

Vietoj devynių, išrinko
devyniolika atstovu

— Dalai. Lama apgailestauja
kad Pekino Vyriausybė neišlei
aus Pergula,
Iki šio nirto socialistai turėjo džia žinių iš Tibeto.
tiktai 9 atstovus Vaskonijos pro
— Pirmadienį aukso uncija
vincijos parlamente. Pasipikti
u „
nimas teroristų žudynėmia buvo kainavo $389.
«nig

mybės sukakties

t

a
r< <

totoriams kelis dvarus ir apy U ir tapo Alyta us gimne/ijo*
Į direktorium. Jis buvo geras
linkės.
Sibiro kankinio J. Kreivėno paskaita
v yi ulas atsigabeno į Lietuvą I matematikas. Jis gerai matemakelis šimtus totorių karaimų. Jie tiką išaiškindavo ir reikalu jdaskaityta vasario 12 d. Detroite
niekas n». ni> :
buvo apgyvendinti Trakuose. vo, kati mokiniai pramoktų k>Propaganda, nes ALTas paken- aiski.ų politini
(Tęsinys)
iems buvo pavesta administruo giškai galvoti.
■ kė deportacijai, tai reikia jį $u- tikinimų. Bot 1
Jam nepatiko kalbos dalykai,
ti visus Lietuvon atvežtus toto
Remkime jų veiklą savo a*,
’ ar '
, naikinti; !seduoii ALTui aukų, SIJ
rius. Visa eilė totorių pasižymė nes juose nebuvo logikos. Jis
kum s ir darbais, kad tik sėk- j
tai savaime turės likviduotis. mo klausiais! i
jo visuomeniniame ir kultūri rašydavo '’keušinis”, nes jam
r.iingesnė būtų veikla tėvynės
Panaikinus ALTą. tai išnyks ir turėtume savi
taip skambėdavo. Jis keli$ niu-'
niame lietuvių gyvenime.
ir pavergtos tautos laisvinimo j
VLIKas, kai' ir jis negaus aukų, ambicingas paniūras įuosti j
tus rašydavo “keušas", kol AL
reikalui.
Karaimai kalbėjo karaimų binas Seinarla, lietuvių kalbos
nes be pinigų jikia organizacija i ir visi kaip vienas dirbkime
Šie metai yra VLIKo jubibe-1
kalba. Tai buvo totorių, persų, mokytojas, įtikino, kad kiaušiu
negili išsilaikyti. Kas gr auna vynės ii tautos nav.dui
jiniai metai. Jau 10 metu,- ’ kai j
rovei.
T.k
vieningo
imlų kalbų dialektas, supranta
ALTą-VLIKą, tas yra mūsų tau
nis yra kilus iš “kaušo”. Jis pa
VLLKas diib^ Lietuvos laisvini
lovą
kimėsimo,
rus
mus .tiktai karaimams. Jų tikėtos išdavikas ir dirba okupanto
našus į kaušą. Lietuviai iš “kau
mo darbų, ir daug yra padaryta
\. ?n:i2gaK. d
: jimas skyrėsi nuo kilų tikėji- šo” kilusius žodžius suminkšti-,
naudai.
,
toje srityje. Leidžia savo budemų. Jie nepripažino jckių tikė
Tautos išdaviku yra tas, ku z abatai kaip Ktyluvo pasak
na ir lodei rašo “kiaušinis“. Talemus net šešiomis kalbomis ir ris bęndradarbiauja su okupan
jimo a:škintojų. .Jie liu d a vo pada ir gimnazijos direktorius pra;
siuntinėja laisvojo pasaulio valsto te; ua:s Vilniuje ir lanko gen. myn. vėžys alge!; o GūLė aukš- !
grindinius pranašo Mahometo dėjo rašyti “kiaušinis“.
Lyb’ų vyriausybėms ir politi
dėsnius ir jų prisilaikydavo. Pa
Petronj bei jo vadovaujamą lyn. ) vėžintas iš vielos ne?
Vytauto Beliajaus Finegar pi-onėms organizacijoms. Biulete- ‘Tėviškės” draugiją, ten leoauja paj L dėjo. T aip b
ir su
grindinis jų raštas buvo arabų
levinis pasitikėjo Vylauras. Nen ai plačiai aprašo visas okupan- ’
raštas. Seni istorikai arabiško
ir kelia j aukštumas okupanto krikuslų crgrnizacijų ve kL.
priklausomoj Lietuvoj ir Ame
'o daromas skriaudas mūsų pa
C6
ąjį
kartą
minėdami
mūsų
I
•
rašto
nesuprato,
lai
pavadino
Įvesta* santvarka,
aukšta
kuliu-1
*■
*■
!
rikoj lietuviai pasiliki Vytautu
vergtai tautai ir vykdomą genojuos žydais. Bet su žydų raštu
rą, gerą ir laisva gyvenimą ir tautu; atgimimo ir valstybės ai-’
Beliajum, nes Amerikoje jis išc dą. Tik VLIKo veiklos dėka . pan.; liaupsina per Vilniaus ra- statymo šventę, uždekime mūsų į
karaimai nieko bendro neturėjo.
garsino lietuvius, jų šokius ir
laisvojo pasaulio valstybėse vis
Be karaimų kalbm, jie laba
diją ir rašo Vilniaus “Tiesoje jausmus ir š.rdis tėvynės ineilei ’
dainas.
plačiau ir plačiau atsiranda pri-;
lengvai išmoko totorių kalbos, c
bei dėkoja komunistų partijai ii avci glos tautos laisvei. Bū-į
tarimo ir simpatijų mūsų veiks
ningl ir pašalinkime vikai apsigyveno Trakuose, tai jie
už sukurtą tokį kultūringą ir. k
Kas norės apie Beliajų rašyti,
nių darbams. Kaip , žinome, dė gražų gyvenimą Lietuvoje; ragi- sus m ; torpe nesusipratimus,
pramoko gudiškai ir lietuviškai. tai turės pasiknisti senuose Nauka VLIKo yra užmegzti draugiš- 1
r erzelius, kurie rr.u
Be Vytauto Beliajaus, Belia- jienų numeriuose, kur yra dė
ki rj’šiai su Europos Parlamen- į
jus dar vadinasi Vytautas Belia- šimtys Beliajaus straipsnių apie
j pantui už sukurtą gerą gyveni- ’ ska.do ii kelia neapykantą niū-!
Vytautas Beliajus
lu, kuris vienbalsiai išnešė mū- •
jus Finedar. Finedar karaimiš- lietuviškus šokius.
irią ir kt. Tai pasityčiojimas iš‘su larpe. iriūdami vieningi ir vizų naudai labai palankia rezoliu vargstančios ir kenčiančios tau-! si kaip vienas koja-kejon. peDabartiniu metu Beliajus gykai reiškia ištikimas pranašo
cija, kad Lietuva turi būti laisva I tos. Tokie bendradarbiautojų
SVEIKINAME VYTAUTĄ BELIAJŲ, tikrai minčiai.
petm ž vigdanti tėvynės Bis
vena Colorado valstijoje, Denver
ir gražinta į Tautų S-gą, kaip,
itimi, nugalėsime
mieste ir redaguoja šokiams
Į liaupsinimai okupanto naudai, vinimo
SULAUKUSĮ
75
METŲ
Praeitame
šimtmetyje
Belia

teisėtas jos narys ir kt..
laisvinimo klC t.s.
skirta žurnalą Viltis.
neduoda jokios naudos paverg-1 sunkiai
VLIKas yra sudarytas vokie tai tautai ir labai daug kenkia i Tik tada Lietuva bus laisva
sekmad eni, vasario nas scenon išvesti lengvai ir su jaus pavardės gale dar buvo pri
Linkime Vytautui Bcliajui il
dedamas
vardas
Trakai
arba
čių okupacijos metais Kaune Į Lietuvos laisvinimo kovai.
[nepriklausoma!
Į 26 dieną, Vy gautas Beliajus mi- derintai šokantį lietuvį.
gai gyventi, šokti ir pradėti ra
I
Troki.
Pilnas
vardas
skambėjo
Į
tuo metu esamų politinių parti-;
I nėjo savo 75 melų sukaktį. Nie-j Beliajus. pašokės lietuviškus j
Ačiū už dėmesį.
šyti atsiminimus apie gyvenimą
i
! Beliajus Vytautas Finedar Troki.
Niekas nedraudžia lankyti j
jų ir organizacijų atstovų, turi
eišgarsino lietuvių šokius, tiek paveikė atsakingus!
Prienų apylinkėje, nepriklausoJ
Laikui bėgant ,karaimai Bejų mandatą, kuris galioja ir už okupuotoje Lietuvoje savo gi-j
Amerikoje, kiek juos išgarsino • universiteto vadovus, kad jie
moję Lietuvoje ir Amerikoje.
jvoje vagys įsiveržė šokėjas, vėliau lietuviškų šokių' pradėjo teirautis pačiu Belia- liajai persikėlė į Prienų sritį ir
sienyje, nes VLIKo štabas su do minių ar pažįstamų, tai nėra
šokių mėgėjas
bet išsinešė likapsigyveno
Kumpių
apylinkėje,
kumentais pasitraukė nuo ant- jnks nusikaltimas. Reikia juos, į į m
organizatorius. o paskutiniu lai- juin jr j0 vadovaujamais lietu
gu motoru paveikslus.
rosioš komunistų okupacijos - į ten nuvykus, kiek galima infor- I i
ku lietuviškų ir kitų kraštų šo- viškais šokiais. Beliajus buvo o kai Kumpiai apaugo miškais, — Ketvirtadienį nedidelis Bru
tai Beliajai liko Pakampiuose.
Vakarus ir veikia iki šios dienos muoti. kad Lietuves laisvinimas j
kių mokytojas.
nei sullanatas pasiskelbė laisvus
pakviestas mokyti universiteto
užsienyje
nėra
užmirštas,
kad!
+
•
Lietuvos laisvinimo srityje.
J
... * e Peiliu galąstuvu gamintojai
Marijampolė?s gimnazijos di ir išėjo iŠ Britų bendruomenės.
Atrodo, kad jis Buvo gimęs jaunimą šokti. Iš Chicagos uniir
VLIKas
stengiasi
is
I
1
...
'
.
O ALTas 1940 metais buvo ALTas
rektorium
buvo universitetą bai
, _
.
. .
s apskaičiavo, kad motervs virtu- ant spyruoklių. Užtenka sugroti1 versiteto jis buvo pakviestas į
įsteigtas JAV-se senosios kartos kelti okupanto
Haremas
SKriau-;
..
nn
H
1 vej peili naudoja vidutiniai 130 bet kuri lietuvišką šokį, VUau- St. Louis ir kitus universitetus gęs mokytojas Stasys Totorius. — Brunei sultonas yra 37 melietuviu organizacijų. ALTo va das it genocidą
pavergtai
Lietui
' diena,
jA *- \
. 1i kartu
per
tas pradeda šokti visais savo šokti. Jis tapo, pavyzdingiausiu Vėliaju jis buvo perkeltas į Aly-tų Mųda Hasanal Bolkija.
dovybė jau 1940 metais kreipėsi vai; kad Amerikos vvnausybjj
/ j
is. šoka kojomis, mo- į šokių mokytoju. Nebuvo tokios
raumenimis,
į JAV-ių vyriausybę, prašyda nėra pripažinusi Lietuvos oku- i
sikuoja galva ir judin viso kū- didesnės švietimo Įstaigos, ku
ma, kad Amerikos vyriausybė pacijos teisėtu veiksmu ir žada j
no raumenis- tarytum būtų gy rioje Beliajus nebūtų pasirodęs.
nepripažintų Lietuvos okupaci ateityje prijungimo nepripažin-]
va kiekviena kūno dalelė. Jis ne Nebuvo tokio renginio, kuriame1 SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE j
jos. ‘ Kad Amerikos vyriausybė mo. Mat, pavergta mūsų tauta
šoka vien tik kojomis, kaip šoka : Beliajus nebūtų lietuviškų šokių
yra seniausia, didžiausia iL turtingiausia lietuvių fraternalinė
iki išes dienos nepripažino Lie už geležinės uždangos nieko neoka visais j pašokęs. Kur mokėsi lietuviai;
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
stačiokai
bernai,
bet
;
tuvos inkorporacijos į Sovietų žino, kas dedasi laisvame pasauraumenimis, krūtine plaučiais J studentai, ten mokė lietuvius, o
SLA — atlieka kultūrinius, darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
Sąjungą, tai didelis ALTo nuo- lyųe ir kaip Lietuvos klausimas
darbus dirba..
v
ir širdimi. Savo šokėjus jis iš-i kur lietuvių nebuvo, ten mokė
pelnasu;RH5 metais, vos pasibai- yra sprendžiamas užsienyje. Tad
mokina kaip reikia kvėpuoti, • kitataučius šokti suktinį, klum-^
SLA ~ išmokėjo daugiau kaip'AŠTUONIS-MELIONUS dolerių
gus^ Antrajam Pasauliniam ka sepamirškime pavergtos tautos,
apdraudę savo nariams.
kad galėtų ne tik lietuvišką šo pakojį ir kitus lietuviškus šo-j
rui, visus Lietuvos pabėgėlius, informuokime, kiek yra galima,
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
kius.
ki, bet ir polką tesėti.
kurie buvo Vokietijoje, rusai ten nuvykę asmeniškai papasa
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Beliajus
dar
ir
šiandien,
tary

Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
Beliajus
padinasi
Vytautas
ir
reinkikokime,
paguoskime
norėjo deportuoti į Rusiją, kur
Susivienijime
apsidrausti iki $10,000.
tum būtų 15 metų, parodo jau Beliajus. Ne tik jis, bet ir jo tė
jų laukė Sibiro taigos. ALTo pa me pagal galimybes.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
nimui. kaip reikia pradėti ir kaip vų bei protėvių tarpe visuomet i
stangomis ta deportacija buvo
Būkime vieningi ir drausminInsurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
baigti šokį. Seni amerikiečiai, buvo Vytautai. Jie vadinosi Vyaukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
sulaikyta. O šiandien iš tų pačių gi. remkime ALTą ir VLIKą
pamatę Beliajų beveik grindų į tautajs ne nuo Lietuvos nepri
dipukų, kurie ALTo buvo išgel-1 aukomis ir darbaus. Visos aukos
SLA —^vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
nesiekiantį, sakydavo, kad jis klausomybės laikų, bet nuo ke
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
be t i nuo Sibiro ^jgų^ir ųiirties, Vasario 16-os šventės proga turi
“gumuliastinis”. Jis šoko kojų turiolikto šimtmečio, kai Vytau- Į
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
jau girdisr-balsų, kad ALTas ne- būti atiduotos tik ALTui, nes jis
Kreipkitės Į savo apylinkės knopų veikėjui,
pirštų raumenimis- o ne “gurnu- tas Didysis, sumušęs totorius .
Organize car pools W
reikalingas f ir turi būti panai- kovoja dėl okupuotos Lietuvos
jie
Jums mielai Daeelbės į SLA' įsirašyti. /?
? ive gasoline.
liastu”.
prie
Juodųjų
jūrų,
parsivežė
Lie

kintas. Tai okupanto talkininkų išlaisvinimo. Kas nerenria VLI-z
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
Didžiausias Beliajaus talentas tuvon nelaisvėn paimtus totorių
ir bendradarbiautojų sumanyta Ko ir ALTo, tas pasitarnauja
buvo pajėgumas šokius mokyti. karo vadus. Netrukus tie totoriai
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Jis galėjo iš stuobrio Į kelias die- tapo geriausiais Vytauto asmens
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
sargais. Už parodytą drąsą ko->
Tel. (212) 563-2210
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• LTTERATORA, lietuvių Hteratūros, meno !r mote
karo vadui, pats Vytautas davė't
-

_

-
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

ItM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenitą, Vin*
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Shnkna
f. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Į
M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Katubos, A. Rūkitelės ir A, Vara*
tarybos poyeikriai*. 365 pu*L knyga kainuoja tik |3.

2

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

1

MARIJA NOREIKIENfi

r
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• DAINŲ,ŠVfSNTBS LAUKUOSE, poetė*, rašytojo* tr te
finių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai
Ivente* bei jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kamuoja H

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

Y

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprai;
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai
gyvenimo bruožų apralymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Mt»
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyi>

j

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcel Express Corp.

įtrikLiiiBiunimiB i ti i

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
• LIbIIj V Mtn ASH PAMARYS, Henriko Tomo-Tamahafc
pkmdai paraiyta stadija apie Rytprūsių*, remianti* PakataM |
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai jdomū* kiekvleBaD
Betuviut Leidinys Oiustruotas
aukom!*, pabaigoje duodam
▼itovardžip pavadfnlma*>lr Ją
Labai

tas I

mtnftnal fa* i

DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, DL

K) *

TINGAI IŠPILDOMI RBCEPTAI

rvouocsoi
nlme Ir

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai ryto iki 10 vaL vakaro.

p'. I.

Bari

-

01.11^ pifM

paraše 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvhto
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės!
Būga pas geriausius š
fio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui
\S±9.

patarė mums toliau studijuoti.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai. vi

k
;

• FANNIE MAY SAL

DUMYNAI

:

pmwnt

50 metų studijavęs, kaip

39H

8 LfiMB,

!

2^01 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737
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ftai blogai atrodai: daug blog.ausunkiai segančiųjų. KiU dvasKkaip aš tave bgonmeje mačiau, kj»j
kiti dauf
daug švelniau pinigus vihovilioTu jau mm visa geltona, tik j* jie prišada mMa u* atiypeiiVėk j veidrodį; jei jo neJ^aūną- Kodėl nrt tokių dvasisturi, lai čia pat telefonas, tik: kių, dargi vienuolių, mūsų tar
žvilgterėk ir pamatysi, kad t»i pe yra?
jau miršti: todėl, duok man sa-‘ Atsakymas. Todėl, kad dar
vo pinigus. Vi® duoda kitiems žmogumi netapusysis tampa
kunigams, e mums, vienuoliams, dvasiškiu. Jis tokiu ir palieka,
neduoda... Būčiau neprašęs pi nežiūrint visų šventimų bei pa

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokskc žinių populiarus perteikimai
JONAS jvDOMAVICIUS, M, D,

rr

’KELTI KŪNO
VI (4)

Gteinčiojo kūnas verkia keleriopai su ge(Gyvenimo tiesa)
(linčiuoju.

4

nigų, bet matau, kad jau tu tepimų. Tokiam tikslas pateisi
na priemones. Toks elgesys yra
' miršti, tai prašau — duok..
Aš esu gailestinga sesuo, dir seniai pasmerktas visų gerų, iš
bu lietuvių ligoninėje ir su lie mintingų žmonių.
Nuodėmė yra žmogui kenkti.
tuviais gydytojais slaugau, kaip
įmanydama, savo mamą. Atėję Dar didesnė nuodėmė yra varge
jos pažįstami jai sako, kad jos atsidūrusįjį skriausti. Tokiam
veidas gražiai atrodo, kad ji po reikia padėti. Sunkiai sergant
Kelių savaičių eis gėlių laistyti... čia visi ištekliai išsenka. Tikras
Visi normalūs žmonės stengiasi vienuolis tokiam rinktas aukas
artimui padėti jo didžiausioje įteiktų, o ne iš jo prašytų, kad
nelaimėje. O tas vienuolis... Ki ir naudingam tikslui.
Niekas tokių nenaudėlių neti sako, kad jei ne jis, tai seniai
Jaunimo Centras būtų užsida- sutvarkys šiame krašte, kaip neręs... taip nežmoniškai elgiasi, sutvarkė žinomo, jau pas Dievą
Matyt, kad tokia jo širdis, todėl! nukeliavusio, vyriausio dvasišjis esti siunčiamas, taip nežmo-ikio Chicagoje.
niškai elgiantis, pasipinigauti iš r
-------------------

smegenų vėžiu ir buvo neregi-. |
Tas vyras (jos brolis) vis ramus
buvo ir darbavosi, nes kitame
mieste esančią jo seserį gerai
prižiūrėjo bei slaugė je pajėg’
motina. Nelaimė dabar prisiaiūinu, kada ir motinai ėmė mirtį
artinti jos turimas vėžys>
Madona Z. Sodyboje, akvarelė
M. Šileikis
Tas vyras gerai jautėsi, iki jis
su sava žmona aplankė savo
motiną ir seserį. Jų gydytojas-1
Nusiminimas — vienas
tada apsilankęs tam vyrui pra-1Isakydavo, kad niekas niekada] mirtį ir pajėgs rūpintis savo se- nenueisi. Tas pats ir su sveikadugniai nagrinėti leidinyje apra
Psichologui
drėbė-{ sers tolimesne priežiūra, žino-, ta. Taip visus minėtus ir dar kigedėjimo būdų
Į
nešė, kad motina gali netrukusiĮjo nevargina.
-•
Knygai
“
Laisvės
be

šomos kovos prieš nacių režimą
,.
,
.
I
pia, jis dar ilgai gedės, bet gedė-1 lokius niekadėjus nuo savęs šaLma
štai žiūrėk, visada buvęs svei- j užmerkti akis amžiams, o sesers j iamas J:S pa'sakė'
jimo sunkiausias momentas, kri- lin nuvijusi, pradėk sekančius siekiant” pasirodžius bei pačių kovotojų pergyveni
kas, pusamžio sulaukęs fabrike I padėtis yra tokia sunki, kad jai f gąstis, ir jis esąs reikalingas pamų, nes tai pareikalautų daug
darbus.
zė jau praėjo.
.
•
bendradarbis, nei iš šio, nei iš te 1 reikės tuojau gultis j prieglaudą ba^Jt>s- .
(Lietuvos
Laisvės
Kovotojų
darbo valandų. Knygą skaičiau
Išvada. Bepigu žmogui būtu,' 2. Valgyk tik tris kartus per
Kai tas vyras grįžo su žmon. J Visuomenę neatjaučia .vyro
staiga pajunta krūtinėje karštį,
Sąjungos
įnašas
į
antisu didele atida ne vien dėl to,
kad jo protas visada pajėgtų Į dieną, nesmaguriauk protarkvapo trūkumą, jam ima galva r savo namus, netrukus jis ėmė
nacinę
rezistenciją)
Kad joje aprašomi įvykiai, ku
.sėkmingai kūną valdyti, jam'piais, ypač su kūmute besikalsuktis ir kūnas drebėti. Kadangi nemiegoti, jo apetitas dingo, šir J Negerai elgiaii mūsų žmonės,
| l<ad nekaip žiūri j tokį vyrą, ku- sėkmingai įsakinėti. Gedinčioje I bedama ar teievįdijos žiūrėdaKnygos formatas 8Į/kx5Įz<> co- rių didele daba lietuviškai čia,
jo tėvas širdies ataka mirė jau- dis ėmė pasidaužydama plakti
jausmai, emocijos, nusiteikimai Į ma, ir dar prieš miėgą. nesvar .io; 405 puslapiai. Leidinį paruo Amerikoje, kalbantiems (o ką
nas, tai ir šis vyras išsigando, /is ėmė drebėti ir dar kitos kūne ! ris laisvai išreiškia savųš nusb taip paveikia: kūną, kad pasta-1
bu., ar esi alkana, ar ne. Užsi šė ir išlėkto LLKS išeivijoje. At jau kalbėli apie tuos, kurie čia
kad ir jam ta liga gresia,
negerovės jį pradėjo vargtinti j teikimus. Tas vyras nuo jatiaysgimė ir jau užaugo) visai nerasis ima įvairiopai negaluoti. imk naudingas darbais, artimui
Jis buvo nuvežtas į vietos j Dabar kiekvienam aišku, ko *Į ės įprato" yisuoniehėje vyrišku-■ Tik per ilgesnį laiką (jis yra ge reikalingais, o ne vien sau. Pa sakingas redaktorius dr. Algir iinoma, bet ir dėl to, kad ten
ir savus
ias Vokietaitis. LLK S-gos pir
. pasižymėti
1
•
■
■ nusitek.
ligoninę ir, nuodugniai ištyrus, dėl tas vv s darbe staiga sane Įi nu
riausias gydytojas), ypač gero dėk dabar visų apleistiems pen mininkas Povilas Žiūkus. Leidi radau ne vieną ir mano gerai
nieko blogo nebuvo rasta. Tadai galavo, išsigando.' nusiminė ir i Kimus labai kontroliuoti.’ P kai
*
šiam stipriam vyrui, prisireikė- patarėjo Įtakoje, kūnas palaips rininkams, ypač Lietuvos sava- j nį atspausdino ViVi Printing, pažįstamų asmenų.
įsichologas ėmėsi jam padėti, I metęs darbą, nuvyko į vietosi
Šis leidinys y/a,istorinis, o
niui inia atsigauti ir proto va noriams kūrėjams bei Sibire Chicago, Illinois. Kaina: minkšmat, kariais žmogaus kūnas pa-Į ligoninę, Po ištyrimu nebūvi; viešai geai’ti; jam nelengva bųkankiniams, ištrukusiems be. .ais viršeliais $12, kietais — $15. tuo labiau .iįgįpsT kurie lietuvius
j vo rodyti ^gailestį, pyktį, bėviltiš- dovavimui pasiduoti.
sako, ką protass nutyli, štai kas • rasta š-.rd.es atakos, tik joi šir
Nelaimė, kad perdaug turime -dar tebekenčiantiems. Kelius to- .Cnygą galima įsigyti pas lietu- Kaltina naciams pataikavimu.
buvo psichologo susekta, tą vy-j dis buvo apsunkinta nemalonių j Kūmą, kąitę ir baimę,
žmonių, kurie taip ėsti jausmais-j klos šalpoj, asmeniškai gali nu giškų knygų platintojus arba pas ! išsigimėlių turi visos tautos, bet
pergyvenimų.
ra psichologiškai nagrinėjant.
; Kalbantis' su psichologu, tas į pairę, J.jog
skyrius, jei jiį nežinai, didėja adresu: Vi vi Printing, už vieno iškrypeĮiįtS^^žengimą
Vį5 per visą savo gyveni-j
»V1J1 j lrodyti
VV1.J .1 šis
O.US JUV
vyras
i-cde
drąsą
ir
jausminguPašnekesys su p^choio^ Įvyrąs rodė drąsą ir jausmmgu- mą nepajėgia protu vadovautis.’ Mūsų siųsti siuntiniai jų nepa- 1346 S,, .Western Ave.* Chicago. negalim a kaltinti visos; tautos.
To žmogaus širdis buvo ap-j
Jį gaubė užvilkintas gedė--.
sunkinta liūdnais irusi teikimais,f Pradžioje tas vyr^ifeįsivai-z . aią.
'imas dėl jo sesers baisios ligos; Juk visi žinome, kad turi mirti ( siekia; po pusmečio jie grąžina- L 60609. L'žsažant paštu, prie Tiek rusiškas komuniimas, tiek
bet jis nė negalvojo, kad toks di- davor kaip didelis liūdesys j $ iėi jo tėvo mirties ir jo motinos tas. kuris gimė. Bet tą tiesą mi atgal, su reikalavimu atsi- mygos kainos 1 doleris priedo. ir vokiškas nacizmas. yra tiek
sėlis jausminls-emocinis skausjausmai priima labai jausmin-, lyginti.
Leidinio turinys padalintas į daug mūsų tautos 'kraujo išgėrę,
slėgė vien dėl jo šeimos narių-J besiartinančios mirties.
mis-negerumas slepiasi jo vidu
gai ir laikinai aptemdo mūsų' 3. Pusryčius būtinai kasdien astuonias dalis: 1. Pratarmė. rad tų pabaisų mes .pamiršti
turimų negerovių. Tas vyras tuą. Jis dįėjcojo psichologui. įgalije. Kas antrą dieną psichologui
galvoseną. Laikas yra geriausias valgyk, nežiūrėdama, ar nori, ar 2. Įvadas. 3. “Užmirškite apie negalime.
rėjo vyr.šką būdą. Jis, kaip ir jclį nusiam jį verkti. Tada jo baisu tuo vyru pasikalbant, per ke
gydytojas. Daugiau apie tai ki ne. Blogą įprotį pamesk ir vi oet kokią nepriklausomybę’
Praradus šiame šimtmetyje
.ėvas.
buvo
darban
pasinėręs
ū.f
niingumąš
pamažu
blėso,
pasada kasdien sėsk prie stalo pus (Povilas Žiūkus), 4. LLKS po mūsų valstybės nepriklausomy
letą savaičių ligonis atidengė nemėgo savų emocijų pastebi-1 laipsniui kartu su jo didėjančiu tą kartą.
savo skausmingą vidų. O jo
Pasiskaityti. Ann Kaiser ryčiauti.
grindinė spauda (Algirdas Vo bę, pirmieji vampyrai buvo ru
mai reikšti. Jis sakėsi, kad ne lajėguniū 'viešai išreikšti savo
4.
Būtinai
darbuokis,
mankšStearns: Living Through Per
skausmas buvo šitoks.
kietaitis _su bendradarbiais), sai, prisidengę komunizmu, Qtėvui įnirus, jis neverkęs. -Ji./ gedulą.. - , ’
.sonal Crisis. Tne Thomas More tinkis, lankstykis dirbdama na 5. švediškoji paunksnė nacių antrieji į talką pirmiesiems at
Pasirodo, kad jo jaunesnioji buvo vyriausias vaikas, sukūrę. ■
O kai jis jau pajėgė grįžti į Press. Chicago, Ill.
mie, sode ar kieme, darže bei okupacijos metais (Vladas Ži ėjo vokiški naciai.
sesuo jau devinti metai kenčia laimingą šeimą ir buvo patiki-’ 1 darbą pašto įstaigoje, jis psicho❖ ♦ *
darželyje. Du ar tris kartus sa linskas), 6. LLKS atidaro duris
Iš savo pusės patariu visiems
nuo vis d dėjančio luošumo. -Ji mas darbininkas, tik retai kada logui prasitarė, kad dabar galįs
vaitėje
po
pusvalandį
specialiai
sirgo stuburo nepagydoma liga; nusimenąs. Kiti jį pažinusieji sutikti motinos besiartinančią STENKIMĖS GERU PATA pasigimnastikuok. Tokia veikla į Vakarus (Algirdas Vokieiai lietuviams šį LLK S-gos leidinį
lis), 7. Epilogas ir 8. Nukan įsigyti, kurio turinys parodys,
RIMU PASINAUDOTI
sumažins svorį ir nužemins pa kinti ii- nužudyti bei mirę LLKS kaip lietuviai kovojo su visais
KAIP LAIKYTIS, KAD
keltą kraujospūdį, kurį dažna veikėjai.
jų žemių grobikais.
BŪTUM SVEIKAS?
turi, ypač su druska valgančioj!.
Nemanau čia vertinti ar nuo
J. žemaitis
Bėk
kuo
toliausiai
nuo
tokių
Klausimas. Gerb. Daktare, pa
tarkit, kaip man užsilaikyti, kad pensininkų, kurie avižinės košės,
daugiau negu smegenų turi savo
aš nepatekčiau taip anksti po
MŪSŲ TĖVYNE
galvoje
ir
pataria,
sakysim, neit:
giltinės dalgiu, kaip krenta nuo
-odybon gyventi, nes ten dakjos mano draugai ir pažįstami
Graži mūsų tėvynė L Ją gražina rūtos,
iš kairės ir dešinės. Mano tėvai aras Adomavičius užkraus tave
Jos amžiais lietuviams žaliuoja.
darbais, kad tu jų nepaneši. Tik-1
anksti pasimirė. Dėdė staiga nu
urnoje, niekas negali būti to
Čia girios, čia pievos, čia upės, kalneliai..
keliavo į amžinatvę. Jaučiu, kad
jau tiesos, kaip toks užsisėdinJą sesės daina apdainuoja.
ir man giltinė dalgį galanda,
čiųjų svaičiojimas. Tokie ne tik
nors aš dar tik per pusamžį per
Prisimena mums ji, vargingose dienose,
skilau. Pildysiu Tamstos pala patys pagreitintai šaukiasi gilti
nės dalgio, bet ir kitus į tokią
Ji mūsų močiutė antroji:
rimą visu šimtu procentu. Ačiū
vaga kalbina.
Dabar pavergta, slepiant ašaras vis
už jį iš anksto.
5. Miegok gryname kambary
Atsakymas. Visu pirma -nu je, kasnakt mažiausiai po šešias
Because
stok savus jausmus laidžioti po ištuonias valandas.
Sraunus Nemunėlis ją bando raminti,
. laukus: nesisielok tuo, kas buvo,
6. Nerūkyk nė pypkių, nė ci
Liuosybę žadėdamas naują,
And that's where UA
j
o
pradėk
vykdyti
šios
ir
ateinangarų.
nė
cigarečių,
nežižiavok
ir
i Bonds come m-1
Bet liūdi jinai; nėra kam jos apginti,
i žios dienos, dienų darbus, reilęa- nekramtyk tabako ar gumos.
Kai smaugia mongoliška gauja.
I (ingus gerą sveikatą apturėti ir O taip pat ir su rūkorium viena
ilgesniam laikui ją užlaikyti. me kambaryje nebūk. Todėl
J. Tilvydis
y, while you’re
Į štai aštuoniarropi dabar, dar mesk iš dantų kiekvienam' ciga
>e day-to-day e»□ H stifi be buikfirw
i šiandien, pradėtini atlikti dar- retę Jaunimo Centre ar parengi
Į bai, jei nori bent DEŠIMČIA me- muose Marijos Mokykloje būda
j tų prailginti savo amžių GERA ma. Tiesiog žvėriškai vesk rū
i ME STOVYJE.
kančiuosius į sveikatą ir artimo
sveikatos ardymo paliovimą.
1. Atsisakyk paklusti visoI kienis apgaudinėtojams. Nustok
įtikėti begaliniam skaičiui gatv.
8. Tvarkyki* su riebalai* kū- Į
: skelbimų, kalbų, ra*tpaiažkių ii
ne. Iš “tokios paritus, tokios pa
liaukis skaityti visokias knygstačius“ pavirsk į normalios f i-.
/jūros lietuvaitę.
*****
t ii»a< ibpm gyvenimui, pastip
** w**«e*
Sėkmės Tamstai pildant pasi
rinimui nuvargusio kraują. atžadėjimą visu 1ŪO% sekli čia į
stalymni ptokš&f pėdų, aUmgipaduotus sveikam kūnui /puti į
s.I I
nimtri. atstatymai vyriškumo dėsnius, kis skyrius žino, kad
dą ug pašauktų sveikatoj
liesamsuet orėj imui, storun-su- yra
olo!
į Dangų per jo fil- bet maža išrinktųjų Tamsti

Gvūėdainis verki savo širdyje
dvi netek mo brangaus akmens,
įvairus ir stiprūs kūno pakili
mai gali būti sukelti žmogui ne
tekus myl'ino asmens. Ne vien
ašaromis žmogus išreiškia savo
gedulą. Neatitaisomą netekimą
apraudsnt, mūsų kūnas verkia
su žmogumi kartu keleriopai'
būdais.

ejimui, pintgų davimui
ūšiai” išganyti... Visa tokia
famtlos galt
veiklos. Vyk
makote, jų
ir jiem
įtrenkdama:

gu1 h £į p teusdr>
iscTloS, nuotaikų L
lattksn tokfafc su
tUčiaupdainrti visam laikui
| Ctoocu tik Pati
lesiais nueisi'ar

tina būti vienai iš lokiu.

LIAUKIS, BfiŠIRIH VIE
NUOLI. NEŽMONIŠKAI
BESIELGUS’

Mutual Fedeial
Savings and Loan

Te< M7 m?
SERVIMC OtfCAGOLA^O $(MX !W5

3 KLAUSEIKLS
dėjo prie Lietuvos valstybėm aUtatymo.
Po šenandojaus lietuviško lopšio Amerikoje, Balti
more — su savo uostu, pramone ir siuvyklomis — greit
tapo svarbiu lietuvių židiniu. 1881 metais čion atsikėlė
KAIP PRAĖJO LIETUVOS ŠVENTĖ
pirmieji lietuviai: Vincas Jokubauskas ir Vincas Bielys,
abu siuvėjai. Už keturių metų Čia jau buvo Įkurta savišalpinė Švento Jono draugija. Baltimorėje gyveno ir me
dicinos diplomą gavo pirmas lietuvis — daktaras Jonas
Šliūpas (1891). Čia aukštąjį mokslą baigė pirmoji Ame
rikoje gimusi lietuvaitė — Joana Tamašauskaitė (Želvienė-Baltrušaitienė, 1^6), Šiomis gatvėmis vaikščiojo pat
riotas, poetas, pirmas Marylando seiman išrinktas lietuvis :
Nadas Rastenis. Čia dirbo teisėjas Vincas Laukaitis, jau!
1935 metais Marylande išrūpinęs Lietuvos nepriklauso
mybės dienos paskelbimą. Neužmirštinas yra ir dantis-;
tas Adalbertas Želvis, pirmojo tautiškojo knygyno ir
Amerikos legiono 154 posto organizatorius. Prisiminti
nas ir vėlesnių laikų kultūrininkas Algirdas Leonas ir
ilgametis lietuvių sielovados rūpintojas prelatas Liud
vikas Mendelis. Čia buvo rasta rodą bendram darbui,
sukūrus Baltimorės lietuvių draugijų tarybą.

nuotaikotals pagyveno vasario
18 ir 19 dienomis. Per vietos lie
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Vasario šešioliktosios prasme
(Liūto Griniaus žodis Baltimorės lietuviams
Lietuvos nepriklausomybės šventės proga)
Vasario šešioliktosios prasmė yra ne tik pastovi, bet
kiekvienais metais skirtingose vietose ji būna ir vis
kitokia.
Z

. » Į l

i i;fji yra/^astovi, nes Lietuvos Taryba turėjo drąsos
vokiečių okupacijos akivaizdoje ‘paskelbti atstatanti ne
priklausomą Lietuvi Valstybę. Tai nebuvo naujos vals
tybės kūrimo paskelbimas, bet senos ir garbingos sava
rankiškos Lietuvos valtsybės atstatymo paskelbimac
modernioje demokratiškos respublikos formoje. Paskelbti
atstatymą, tačiau, neužteko. JĮ reikėjo Įvykdyti Lietuvos
sūnums ir dukroms beveik penkis metus liejant kraują
prieš daug, daug skaitlingesnius priešus.
1941 metų birželio mėnesio 23 dieną buvo taip pa*
■ paskelbtas Lietuvos valstybės atstatymąs. Ir jis buvo Lie
tuvos vaikų vykdomas savo kraują liejant.
Priešbolševikinis 1944-1952 metų beviltiškas partiza
ninis karas buvo vykdomas tautos vaikams savo kraują
liejant kovose ne tik prieš rusiškus okupatnus, bet ir
prieš okupantui parsidavusius savo tautiečius. Ši kova
ir tautos kančia, pakeitusi atviro karo pobūdi į kitus bū
dus, tebesitęsia ir šiandien.
Vasario šešioliktosios prasmė yra ir kintanti, nes ją
švenčiantys pergyvena skirtingas aplinkybes. Vieniems
ji yra tolimos praeities vizija, kurios galima ilgėtis, kaip
idealo; kitiems ji yra diena, kurios proga lietuviai tie
sia vienas kitam ranką, to poties tikslo trokšdami; dar
kitiems ji yra tėvų ir senelių šventė, kuri grąžina Į ne
matytą ir nesuprantamą, mistikos apgaubtą kraštą...
Baltimorės lietuviams Vasario šešioliktoji yra taip
pat skirtinga. Jų istorija yra tampriai susijusi su Ame
rikos lietuvių organizuote ir su pastangomis, kurios prisi-

Tikagietes įspūdžiai rusų

Šiuos, kaip ir daug kitų šviesios atminties lietuvių
darbuotojų, jungė du bendri pažymiai: jie mokėjo imtis
plačių užmačių darbų, nepabūgdami neįveikiamų kliūčių,
ir juos visus rišo karšta Lietuvos ir mūsų tautos meilė.
Tokie žmonės statė paminklus tautai kiekvienas kitaip,
kiekvienas savo aplinkoje, bet lygiai, kaip Lietuvos Ta
ryba, skelbdama Lietuvos nepriklausomybes atstatymą,
jie taip pat siekė- vieno ir to paties tikslo — geresnės savo
tautos ateities. Jų darbai Įprasmina nuolat besikeičian
čią Vasario šešioliktosios prasmę.
Šiandien Vasario šešioliktosios prasmė išeiviams
abejonių nekelia — mes turime prieš savo akis du labai
svarbius uždavinius: kultūrini savo tautos išlaikomą ir
čia, ir Lietuvoje; ir politišką savo valstybiniu nepriklau
somumo sugrąžinimą. Kliūtys abiem užcJą^niams'. yra
nepaprastai, didelės,-bet mes negalime dėl to savo rankų
nuleisti,
; ;
■
.X’ ’. d/”;
Mūsų kultūriniame bare patys svarbiausi -.klausimai
yra savo kalbos ir organizuotumo išlaikymas ir tautiš
kumo sąvokos Įskiepijimas net tiems, kurie dėl kalbos
sunkumų pradeda nuo mūsų tautos' bendruomenės ati
trūkti. -Kiek svarbūs yra šie Lpagrindiniai
- ■
' ...uždaviniai
pasako mums mūsų organizacijų narių skaičiai ir be
veik šimtą kartų didesnis gyventojų surašinėjimuose lie
tuviais prisipažinusių dydis.
j”-; '.'Y

.

’

Gen. garbės konsulas Vytautas Čekanauskas

Lietuvos nepriklausomybės paskėlhimo (1918 metų vasario keliant į kitą- artimiausią nedar
16- (L) aktas kasmet prisimena bo dieną. -?‘-'A
mas. Vasario šešioliktoji — LieLos Angeles, - apylinkių' lie
' tavos šventė; tačiau išeivijoje ją tuviai . -šįmet. Lietūvos šventės
rm ■■ — ■
■- ' - i ' -'
bč

t

Nežiūrint mūsų norų ir pastangų, dar Joks svariiesnis valstybininkas nenori pripažinti; kad Sovietų Sąjunga
šiandien yra didesnė grėsmė pasauliui, nei praeito šimt
mečio Bismarko Prūsija, nei Napoleono Prancūzija, nei
Austro-Vengrijos imperija! Atsakymas Į šią grėsmę yra
tik vienas — Rusijos imperijos suskaldymas Į-atskiras
tautines valstybes. Tai yra vizija^^kurios Įvykdymas nėra
lengvas. Betgi, Rusijos suskaldymas yrą būtinas laimin
gos Lietuvos ir laimingesnio pasaulio gyvenimui. Ir to’ rei
kia siekti išradingai draugėje su kitomis tautomis taip,
kad ji byrėtų iš vidaus, pasaulio nepastatant prieš bran
duolinio karo pavojus.

tuvių radiją vasario 18 d. buvo
duodama patriotinė programa,
paruosta karių ramovėnų pirmi
ninko Antano Audronio (Dabai
naujai išrinktos ramovėnų val
dybos pirmininku yra V. Šūnahfinas, A. Audronis vicepinn.,
1. BriCkus sekretorius).
Vasario 19 d. organizacijoms
su vėliavomis dalyvaujant ir
gausiai publikai susirinkus Šv.
Kazimiero parapijos sodyboje
iškeltos Amerikos ir Lietuvos
vėliavos. Po to buvo pamaldos
bažnyčioje.

Po vidurdienio Marshall mo
kyklos audiicrijoje buvo prakal
bų ir meninė programa. Iškilmes
rengė sutartinai Amerikos Lie
tuvių Taryba. Tautos Fondo
VLlKo atstovybė ir Liet. Bend
ruomenė. Visos šios organizaci
jos priėmė jų veiklai aukas,
kiekvienas laisvai apsisprendė
katrai aukoti. Programos pabai
goje buvo pranšela, jog surink
ta 12,300 dolerių.

Pradžioj įprastinė programa:
vėliavų piešimas. Amerikos him
nas (solo Antanas Polikaitis),
invokacija (prel. J. Kučingis),
laisvės kovotojų pagerbimas ii
įžanginis žodis (ALTo pirm. A.
Mažeika). Pagerbti ir savanoriai
Kūrėjai, Vyčio kryžiaus kava
lieriai.
Lietuvos generalinis garbės
konsulas V. Čekanauskas "* per
skaitė iš Valstybės, departamen
to gautąjį,. Lietuvos pasiuntiniui
'Bąckiųi adresuotą raštą ir pa
minėjo esančius pabaltiečius
diplomatus.
(Konsului. Čeka
nauskui skautų vadai V. Vidu
giris ir A. Vįtrnas Įteikė žymenį
— ; ordiną už .nuopelnus sk.autijai).
Kalbėjo — vieni neilgai, kiti
kie'k ilgiau — Estijos,'Latvijos
konsulai ir Pavergtųjų .Tautų
organizacijos pirmininkas, šįmet
rinkiminiai metai, tai buvo ir
amerikiečių polįtikos wru kal
bėtojų: L.A. apskrities prokuro
ras Robert H. Philibosian ir ap
skrities tarybos narys (super
visor) Michael D. Antonovich.
Jis perskaitė apskrities tarybos
aktą, skelbiantį Lietuvos dieną.
Antonovich kalbėjo ilgokai. Ver
tas dėmesio vienas- jo skatinimas
lietuvių jaunimą studijuoti žur
nalistiką ir tuo būdu įeiti į labai
svarbią žinių tarnybą. Esą, jei
čia dabar būtų kritikuojamas
Amerikos prezidentas, tai būtų
daug televizijos ir spaudos re
porterių, tačiau, kai kalbam i
apie pavergtas tautas, žinių rin
kėjų nėra.

Politiškame bare Lietuvos nepriklausomybės Jeisiškumas buvo išlaikytas jau keturiasdešimt keturis metus.
Jungtinėse Amerikos Valstijose tai buvo pasiekta dau
giausia organizuotų ir susivienijusių pastangų; dėka —
ne atskirų žmonių vykdomais durų vartymais, bet dide
lius lietuvių skaičius atstovaujančių organizacijų jungi
nių. Pavojai šios jėgos netekti visuomet buvo ir yra. Taigi,
šiame reikale mūsų politinė jėga tampriai rišasi su or
Šios kelios užuominos rodo, kiek plati yra Vasario
ganizuotumu ne vien politišką darbą dirbančių žmonių Šešioliktosios šventės prasmė. Jos rodo, kiek daug yra
galimybių gerą savo tautai daryti, kiek daug darbų
organizacijų. Yra teisinga darbus skirstyti pagal specia mūsų laukia, kiek daug jėgų ir lėšų mums reikia jiems
lizaciją, bet kuomet kalba eina apie Lietuvos .laisvę, mes vystyti. Šio akivaizdoje turime savęs klausti, ar Vasario
visi turime kalbėti vienu politišku balsu. : 1 . . = >.-• Šešioliktosios prasmė mums žybteli tik šios šventęs proŠiame darbe, deja, neužtenka vien mūsų norų. Pasau gomis, ar ji yra gyva musų širdyse kasdieną?
lyje yra daug pavergtų tautų, kurių tikslai artimai rišasi
Vasario šešioliktosios prasmė, tačiau, gražiausiai
su mūsų laisvės tikslu. Taigi, yra svarbu, kad mes- bū- nusakė Amerikos lietuvių padovanotas Lietuvos laisvės
’ ’Paskaitą skaitė dr. Leonas
tume tvirtai ir vieningai atstovaujami, ir yra svarbu, kad varpas, Broniaus Balučio žodžiais:
Kriaučeliūnas, iš Čikagos čia pc
mes kalbėtume ir su kitų tautų atstovais ieškant bendrų
“0. skambink per amžius vaikams Lietuvos,
kviestas. Jis lietė šiek tiek pra
kelių i rbūdų mūsų tautų išsilaisvinimui;
" tas laistės nevertas, kas negina jos”.
skelta į penktą puslapį)

dar tave galėčiau pamatyti... Kokia dabar esu liepsnojančius namus ir kelis naujus kapus. Pra rinkti, tai prasidėjo rekvizicijos, maisto ir turto
laiminga, kad galiu savo dukrelę prie savo krū džioje dar vežė žuvusius į kapines, o vėliau juos atiminėjimas, nauji areštai...
PAYERGTOJE LIETUVOJE
tinės priglausti...
’
. < . laidodavo ten, kur jie buvo netekę gyvybės. Ne
NUŽUDĖ ŪKININKĄ SPULGINĄ, JO
Daugelis mano, kad Amerikos lie
VAIGAILIŲ APYLINKĖJE .VYKO
v- : kiekvienam žuvusiam buvo pastatytas iš medžio
ŽMONĄ IR MAŽAMETĮ SUNŲ
šakų sukirstas kryželis. ...
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
ŽIAŪRCS MŪŠIAI
r
toje Lietuvoje dėjosi, Sovietų karo
—Vieną dieną Į Vaigailius atvažiavo trys ma
RUSAI GAUDĖ VAIGAILIŲ
—
Jau
pirmosios
rusų
okupacijos
metu
Vaijėgoms ir policijai antrą kartą Įsi
šinos ginkluotų rusų. Atvažiavusieji sustojo ties
VYRUS IR JAUNIMĄ
veržus į Lietuvą. Pavergtoje Lie gailių kaimo gyventojai jautė sovietišką leteną,
Juozo Spulgino namais. Juozas Spulginas, kaip
—
Kai
rusai
užėmė
Šiaulius,
Radviliškį
ir
tuvoje buvo Čikagietė 1961 metais. bet ji užkrito visu sunkumu, kai Raudonoji Ar
tu dar turi atsiminti, buvo vienas pavyzdingiau
mija
antrą
kartą
Įsiveržė
Į
Lietuvą.
nuėjo
tolyn
Į
Žemaitiją,
tai
pradėjo
gyventojams
Ji viską aprašė ir Chieagos Lietu
sių VaigaiHų ūkininkų. Jis turėjo iš tėvo pavel
—
Dar
prieš
rusų
Įsiveržimą
mūsų
apylinkėje
rodyti,
ką
reiškia
komunistinė
santvarka.
Pir

vių Literatūros Draugija išleido
dėtą 30 hektarų ūkį. Spulginų mergaitės buvo
tris laidas (vieną angliškai). Nau vyko smarkūs mūšiai. Vieną dieną mes jau mi miausia buvo išvaikyti stipriausieji Vaigailių vy kiek jaunesnės už tave, bet tu turi jas prisiminti,
jienose dar galima gauti Čikagie- nėme, kad dangus su žeme susimaišys.. . Visą rai — duonas gamintojai. Areštų banga nunešė nes, atsimenu, kad darbymečiu eidavai jiems pa
rytą gaudė kanuolės, sproginėjo sviediniai ir de kiekvieną kuris kuo nors buvo pasižymėjęs, kuris dėti vasaros darbus atlikti. Spulgtnai buvo dievotės Įspūdžių laidą.
N. Red.
gino namus bei kluonus. Daug buvo sužeistų ir nešė viltį tėvui ar motinai, kuris apsukriau ir pa baimingi Žmonės, patys eidavo Į bažnyčią ir vai
Tęsinys)
keli užmušti... Mes patys bijojome namuose peoi- vyidingiau tvarkė savo ūkį Nebtrvo jokių suim- kus siųsdavo, mokėdavo visus mokesčius ir gra
Vaikai išvaikyti ir išžudyti, ūkis išgriautas, tor ,likti, kad sviedinys neuždegtų namo. Visi drebė
ebuvo jokių teismų, niekas nevedė žiai tvarkydavo ūkį Nei pats Spulginas, nei jo
Pagavo Žmogų, ffvežė — ir vaikai negirtuokliaudavD...
tas išgrobstytas, šimtmečiais veikusi darbo tvar dami išropojome į kiemą, nusileidome f daubą ir
ka išardyta, darbo vaisius svetimųjų nešamas.. . gulėjome prisiglaudę prie žemės. Tuo tarpu ’pra filngo! Tėvai, broliai ir seserys dar ir šiandien
— Ką atvažiavusieji rusai Spulginai.is pasa
Širdis neišlaikė — plyšo,.. Ir ved viena buvau dėjo švilpti kulkos, tratėti kulkosvaidžiai. Vieni hežlno, koks išvežtųjų likhrutK
kojo ir ką jie ūkio viduje darė — niekas nežino.
likusi, ir jj man vienai reikėjo laidoti, nebūva kas šaudė Į Vaigailiua iš vienos pusės, o kiti iŠ kitos.
Greičiausia, krėtė namus ir ieškojo kokio turto.
Mes
buvome
pasilikę
kryžminėje
ugnyje.
.-.:
iš
buvo paskelbta Kai namuose nerado ko ieškojo, tai išsivedė ūki
padeda nuprausti, parėdyti..
tėjo stot
— Taip, tavo tevelĮ viena laidojau... Po to baimės visi drebėjome, nė vienas nesitikėjo išlikti
ninką Juozą Spulginą Į kiemą, pastatė prie daržo
riuomenėn. Notaro jokią išimčių ir jo
jau ir man rankos nekilov Taip norėjau, kad ir
į vartų ir ten pat nušovė. Iš namų išvesta Spulgitų; nebuvo '-ra-; -irb:
— Manėme, kad kovos frontui pasi
mane Dievulis priglaustų. Vargų jau pakankamai
i niene.
nušautą h* krintantĮ vyrą, suy ‘.urvjo mesti savr
buvau pakalusi, širdies skausmų buvo begalės, vakaras, mirties pavojus bus praėjęs, b
t riko
btlsu ir norėjo prišokti prie vyro.
Jrtfo ir xinonmh
^^qj^qun8msi p3iint3s JNB Du ruMi ją privedė prie parkriturirt josios vyro
kam, galvojau, dar mane daugiau kankinti? Iš sėsi dar keieris metus. Šaudymams, žud
."'M- ■ ■į fron
tisomis savaitėmis gyvenau labai liūdnai nusitei plėšimams galo nebuvo... Nebuvo tos
kusi, laukdama ir p ašydama mirties. Kartais dar kad pačiuose Vaigaifiuose arba Vaigi
(Bus daugiau)
^5
sužibėdavo Šiokia tokia švieselė, kartais dar pa- [kuose nebūtų Įvykę susišaudymą... K
< —
Oi c’go, VI.
Tucsdsv, F*eb. 28, 1984
'rsjyodavau. kad būčiau laiminga, jei bent kartą stipresnis susikirtimas palikdavo vieni

VAKARŲ

VEJAI

112 moderoioe poezijos puslapių. Kaina 85. Minkite
Tilteliai. PaaųriTne poeziją, kai atsiusiu oinigw
*areeu

vokiu

Funeral Home and Cremation Service

maajieuijB, 1739 S. Halsted St, Chicago. IL 6OW>

Charles Stasukaith

DR. PAUL V. DAUGIS
W OYTOdAS IR CHIRURGAS
WerA cheater Community klinika

1729 St Halsted SL
Chicago, LL 60608
24 Hour Service

<312) 226-1344

Medicinos direktoriui

1931 $. Manheim RcL, Westchester, Iii

TeL 562-2727 arba 562-27Ž&

LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

T1L ZX3-U5J
tarvK* X5Š-45$į, Pa®® įėeSi
GYDYTOJAS

Ik

se buvo paruošti, kam norėjo,:
Bridge port o Lietuviu Namy Savi pietūs. Ten raeirinko nemažai
ninkę draugijos susirinkimas įvyks
34-osios šiaurės Amerikos lie grama numatoma sekanti: viekovo 3 d. 1 vol- popiet 380b S. Uiuoa
tuvių sporto žaidynės įvyks š.m. netai — vyrų, vyrų senjorų
Avė. Nariai prašomi dalyvauti, r o mokėdami.
,
balandžio 28-29 dienomis Toron musių 1934 m. ir vyresnių), jau
susitikimo — vaišes.
Valdyba
o » »

CHIRURGAS.

RPECIALYBR: AKIŲ UGOž
W

1MM Strwt

,Y*i*Bdo» Ptgkl ffiisiunzx

DR, FRANK PLECKA?
OPTOMETRISTAį
KALBA LIETUVIŠKAI
UU W. 7lst St
Tat 737-5149
į 'contact luwrr.

Dr, LEONAS SEIBUTb
INKSTŲ, PŪSLRS it

PROSTATOS CHIRURGU*
U54 WEST Mrd ŠTREST

7*1 Būdas: intrad, 1—4 įdįūs^

J

Ofise žaĮctsaag; 774-234E.

Prestos, inkstų i? žlapury
Lakų chirurgija
’51125 CENTRAL AVK , St °eteraburg, Fla. 3371*
T«L (813) 3®1-4Ž4^
. ^SK^RAUSTYMA

■

MOVING
Lsldfcat — Pilna
ŽEMA KAINA

Master Chsr^
fr VISA kortelei.
Tel

W (CMN1C
QT

!»lj'... LU.JI.IJIJ. J Į..I11U

- . ..

-

■< ’

MOVING
Asari^fsc sorkrsvstmnrtt įvatrly

ANTANAS VILIMAS
Tai. 176-1M2 ssW J7M9W

SOPHIE BARČUS
RADIJO iSIMOS YALAXDC4
iešudleniala fr Mkaalteoiaia
nuo 8:30 iki 939 vaL ryta.
Stoti* WOPA - 14N AM
frwitliwalw M wdaf
. Marqwft* Parka.

'**!• — Aldona Deutw
T*Wu 773-1M3

ii_

/ I

J,,.. I

..........

GAIDAS ~ DA1MID
SENIAUSIA IR D1DŽUUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

te, Ontario. Visuotinio ŠALFAS nių (gini. 1965 m. ir jaunesnių),
Upytės Draugiško klubo susirinki-- LIETUVOS ŠVENTE KITUR
S-gos suvažiavimo nutarimu ir. moterų, ir mergaičių (gim. 1965
mas Įvyks penktadieni, kovo 2 d.,
1 vai? popiet, Aneies nojak salėje,
Phoenix, Aria-, lietuviai Va- ŠALFAS S-gog Centro valdybos m. ir jaunesnių); dvejetai —
4500 So. Taiman Avė. Nariai Kv,e- „ rin
fckn^f
čionai atsJaskyti.
iarl°
mU^JO
vasa- pavedimu, žaidynes vykdo ŠAL vyrų, moterų ir mišrūs; koman
Po susirinkimo bus vaišės.
i rio 12 d. pamaldomis, prakalbo- PAS S-gos Kanados Sporto apy- dinės varžybos — vyrams ii mo
______ A- Kalys i mis ir menine programa, kuriai, garda, talkininkaujant Toronto
terims.
Preliminarinė registracija vi
Joniškiečiy Labdarybės ir Kultūros atlikti iš Los Angeles buvo ten LSK Vyčio ir PPSK Aušros
klubo susirinkimas įvyks antradienį, nuvykęs nemažas būrelis los- sparto klubams, per specialiai soms varžyboms privalo būti atkovo 6 d., 1 vaL pop.et, Vyčių smėje, „„„„usi-in. iannimn- “CtninHiiHo” sudaryta organizacinį komitetą.' likta iki 1984 m. kovo 1 dienos
2455 W. 47th Street. Nariai prašomi an^eiiskio jaunimo bpinaulio
Žaidynių programoje bus 1984 jS11“ adresu:
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei- dainininkų, deklamuotojų ir tauvai&s.aPtartl P° S^irUAUKatysUSšokių šokėjų. Choro diri- m gj-aurės Amerikos lietuvių' Rimvydas Sonda, la8 Howard
i gentė —
■ Ona Razutienė, akom- Krepšinio, Tinklmio, šachmatų Park Ave^ Toronto, Ont. M6R
IV6. Tel. (416) 769-067Į.
paniatoiė — Ona Metrikienė, ir Stalo teniso pirmenybės.
LOS ANGELES, CALIF. 1: tautinių
Pagal preliminarinės' registra
šokių vadovė — Dan(Atkelta is 4 psŲi
1 guolė Varnienę, akordeonistė — tomą pravesti šiose klasėse: Vy- cijos davinius bus nustatyta ga
eiti, sakydamas, jog Lietuves M. Vaivadaitė. Phoenix Lietu- rų A» Vyru B,- Vyru Senjorų, lu tinės visų: varžybų programos
kariuomenės be šūvio prieš rau- vių Bendruomenės - pirmininku. Jaunių
_ A. Jaunių B, Jaunių C ir ir paskelbtai galutinės' dalyvių
registracijos data.
1
donąją armiją k a p i tuliacija yra V.-Ruseėkas',.veiklus ten yra Moterų. '
Smulkesnės informacijos pra
esanti jjepateisinama/ f’^palfeigą kuri. A.-Valiuška.
■
Tinkliniu pirmenybės planiionemaŽM- kalbėjo- api^yienyl>^<^ Franciscb ipSdi^iu Be-' jamos vykdyti šiose klasėse: Vy- neštos visiems šAlLFAS S-gos
rerksmę ir jos reikalingumą įsei- • tuyia. L;etuvos ^priklausomy- F* JaunilJ
Moter^ -Mergaičių klubams. ŠALFAS S-gai nepri
vijoje. (Svečias kalbėtojas ke- b..
mhlėjQ vasario A, Mergaičių B ir Mergaičių C. klausą vienetai bei individai dėl
informacijų prašomi kreiptis Į
jo, kaip auka Vasario 16 mi- ~b d;
miesfe’ kun‘ VKrepšinyje ir tinklinyje prie- Rimvvda Sonda.
n-n^
1 ravdiKio \ado\aujamos parapi-' auglio klasei priklauso gimusieDalyvavimas žaidynėse yra at
}:
, -t-Aii08 bažnyčioje ir salėje, Progra- ji 1965 m. ir jaunesni, prieaug
viras visiems- Šiaurės Amerikos
Laima Steikunaite perskaitė
. .
-va
moję buvo u A. .sromo paskaita, lio .R — gimę 1967 m. ir jaunes lietuvių sporto vienetams, ko
rezoliuciją, kuri bus pasiųsta. .
c * *
ni,prieauglio C — g. 19b9 m. ir mandoms ir individams, attiku
Amerikos valdžios vyrams. Ap e |
SVEČIAI T& KITTTR
jaunesni, vyrų senjorų — gimę siems metinę 1934 m. registra
organizacijų veiklai aukų rinki-j
-’./v ę.- •
1949 m. ir vyresni.
ciją ŠALPAS S-goje.
mą kalbėjo Tautos Fondo atstu- i Šiuo metu Los Angeles ir ąpyŠALFAS S-gos Centro v-ba
Vyrų A klasę krepšinyje su
vė dr. V. Raulinaitienė. Jaunos! rinkėse vieši Detroito organizamoksleivės — Gailė Radvenytė, 1 cijų veikėjas Viktoras Permi- daro iškilesnės komandos, at
Nida Gedgaudaitė, Vilija žemai- nas, muzikas Alpyzas Jurgutis, rinktos ŠALFAS S-gos Krepši NUOŠIRDUS PAREIŠKIMAS
taitytė ir Audria Mičiulytė lai- iš Čikagos, visuomenininke Da- nio komiteto. Likusios koman
— Jei šis veikalas bus pasek
mėjo rengėjų skelbtą rašinėlio. lia Bobelienė iš Floridos, reži- dos žaidžia B klasėje, kur gali
“Kodėl aš turiu myiėti Dievą, į sūrius Penas Maželis iš Cleve- dalyvauti ir vyrų A klasės ko mingas, tai tik dėka tau.
Lietuvą ir tėvus’’ konkursą ir. lando.
f mandas turinčių klubų antro — Kaip
A tai Ogali būti? Juk aš I
turiu labai maža rolę.
j omą Įteiktos dovanėlės po $50. | Petras Maželis buvo pakvies-’ sios komandos.
— Dėl viskas ir gali išeiti gė
Konkursui vadovavo mokytoja,' tas į vielos dramos sambūrio ,i ' Krepšinyje, kiekvienoje kiasė; narių vakaronę pasitarimui. Vie- je gafi
nedaugiau kaip lai.
Dalilė Polikaitienė.
Programos pranešėjas ir tvar-Į los vaidintojai pageidauja, kad 8į komandos>
komandos, re
reikalui
įkalui ^sant,
esant, atkytojas buvo Arnoldas Kungys. • P. Maželis surežisuotų čia kurį rinktos pagal apygardinių pirMeninėje dalyje dvi skautės ir j s aidmimą.
j menybių davinius ar pagal ŠALdu skautai skaitė iš Lietuvos po
“ į FAS S-gos Centro valdybos pagrindžio spaudos rasinėj j “Lie
f
~~ *) ! rėdymą.
tuva — mano tėvynė’’. Jaunuo
Tinklinyje- komandų skaičius
sius tos programos atlikėjus sce
neapribojamas.
nai paruošė Nijolė Jarašūnienė. {
^ar« v Al Dve
Šachmatų Individualinės pir
Onos Razutienės vadovaujama'
menybės bus pravestas 5-kių ra
jaunimo ‘.Spindulio” choras su
HEART
tų šveicarų sistema. Trys ratai
solisto A. Polikaiėio ir pianistės
bus žaidžiami pirmą dieną ir duO. Barauskienės pagalba p-da FUND
— antrą dieną. Varžybas pla
navo keturias dainas.
nuojamos vykdyti A ir B klasė
šventę užbaigiant, žodį palakė
se, pagal žaidėjų reitingą. Tai
Liet. Bendruomenės veikėjas R
pogi bus išvesta ir jaunių (že
SERVE WITH PRIDE IN'
miau 20 metų pirmą varžybų
THE NATIONAL GUARD'
dieną) pirmenybės.
______-——__ ——
f" COM. CHKXGO MOTOR CWB T*, OH
—.j
Stalo teniso pirmenybių proI

HS9 u. MAPUCWOOD AVI.
CHICAGO. IL 4G629
ffilURHIĮ___ J Į J

Brighton Parko Lie+uviy Mo.ery I
Kluso metinis nariy su^irinxim^ •
Dotnuvos Žemės ūkio akademija
įvyks ketvirtadienį, kovo i q.% i vču. 1
pop.et, Aneies taieje, £Dvu bo. laxman Ave. i\ares Kviečiamos aplan
kyti, nes yra oaug svaimų reiKaių
aptarti.
Dabiys. Programa baigta Lietu-,
ro susirinkimo bus va-šes.
ve* liimnn. Tautimucne Namuo
Eugenija s«rungys

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Z37

tėvas ir sūnus

L41U So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652*5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIS'

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKIM

Aikštes automobiliams pastatyti
-------------- i
.... .

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

tXPRESSIMyDU.
THAT APE

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

AUjOWIH

........ ..............................

TeL 974-4410

“Lietuvos Aidai*

4348 So. California Avenue

OZĄ: B^AZC?Ž>©NYT»
|a

TeL — 523-3572

Kasdk“ 3ve pir®a4.-Uw?i« Ud '■~<*

VASAITIS-BUTKUS

Vk--<« laida* 3 ▼CIT rlfltt*.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ii

~ ctodM, U1C AM

For constipation relief tomorrow
reach for EX-LAX tonight <

UU W. Tint Strad
TttaL T7B-M74

į-

i

r-, ,

system’s own natural
Try it tonight.

**®«p rr * *
.-■-’T*

-

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

» *

Telefonas — 652*1003
į

Retd teM Md ferftow
direcuone.

C Eb-LbMm., M2

5—

Chleago, 8, DI

Tueeday, February 2B. 1*4

i

-

X
-S
g;'-’

viai. P etų kaina v- asmeniui.
Akademijoje paskaitą skaitys
net is Freeport, Beloit, Delavan, A. J. Kasulaitis. Bus ir meninė
Se^oliktosios Vasario
Bvron. Cicero, ir net iš Indiana dal s, kiuiai vadovauja rašytoja
* mineiimvi praėjus
valstijos.
ir žurnalistė Aurelija BalašaitieLietuvos Nepriklausomy bes
Svečių tarpe matėsi R L. R. nė.
aminėjimas vasario 19 d. pra>iCentro Valdybos pirm. <lr. V.
«dėjo pamaldomis Šv. Petro ir< Simaitis, sckr. A. Repšienė ir kiti
KRAL aSTATI M>1 SAL*
UAL ■STATS FOR SALI
Povilo bažnyčioje, šv. Mišias už R. L. Bendruomenės nariai iš
žuvusius už Lietuvot laisvę atna
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
Chicagos.
savo kun. provinciolas A SauIR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMAI8.
Teisingai yra pasakyta: uSuluitis, pa-akydamas tai dienai:
pra-i gyvenimo prasmę, jeigu iš
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS U
pritaikintą pamokslą. Dalyvavo
moksi pasiaukoti’’. Pasiaukoja
— Union Pier, Mich., Lietuvių
Chicagos šauliai su vėliavomis:
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
c .ori-tai. šokėjai, šauliai ir ren Draugijos ir Vil’aus Albrechto
giedojo Vyčiu choras, vadovau
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
gėjai. Ir šio pasiaukojimo dėka, bendromis pastangomis rengia
jamas muz. F. Strolios. šioje lie..
L’etuvoc laisvinimui suaukota mas Pajūrio Lietuvos tradicinis
2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
ToL,847r774j <
tuvių statytoja šventovėj gražiai:
virš 1,700 dol. Be to, turėjome
nuskambėjo lietuviškos giesmės . puikų kultūrinį parengimą ku- Užgavėnių šiupinys š. m. kovo
men. 3 d. 7 vai. vaksro Mich.
žodžiai: “Težy’dli vėleik Lietuvai
BUTŲ NUOMAVIMAS
ebėjocfeug svetimtaučių. Bu- laiku He enic Centcr sah’je, New
— tebūna vėl namuose ramu’’.
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
\o a:vykęs ir laikraščio reporte f Buffalo, prie 12-to kelio, netoli
Iškilmingą minėjimą salei ati i
ris.
I prie įvažiavimo į 9L!ą greitkelį.
* NOTARIATA1 • VERTIMAL
darė pirm. S. Suremtas. Taręs
" ‘
**
------ ---JT- — ‘
Sekančią dieną Rockford Re G^*os Buikio orkestras. Kaina
trumpą žodį, pakvietž šaulius!
.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
gister Star įdėjo šokėjų nuotrau 10 dol. asmeniui. Norintieji da
mesti vėliavas Amerikos m Lietu
ką su prierašu: “Lietuviai, švęs lyvauti prašomi pranešti iki va
vos himnus giedojo choras, pri
J. BACEVIČIUS — BEIJL REALTS
dami Lietuvos Nepriklausomy sario 29 dienos M chigsne p. Kli
tariant publikai. Invokaciją nu
bė- dieną, išpildo kultūrinę pro mavičiui tol. 459 2966, p. NeINCOME TAX SERVICE
kalbėjo kleb. W. P. Callins. Lie
gramą”. Toliau paminėjo, kad nienei tel. 469-1569 ir (llrcagoje
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
tuvos Nepriklausomybės paskel
Lietuva 1940 metais buvo prie p. Albrechtienei tel. 423-5171.
bimo aklą perskaitė Pliopiiai:
varta prijungta prie Sovietų SąSaulius — lietuviškai, o Gied
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
• jungos.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
i — Mažosios Lietuvos Lietuvių
rius— angliškai. Pagerbiant sa
PATAISYMAI_
ČIA GERIAUSIA VIETA
ši mnėjima ruošė A. L. T. Draugija maloniai kviečia visus
vanorius kūrėjus jiems buvo Rockfordo skyrius. Skyrius dė
Turiu Chicaoos miesto
LIETUVIAMS.
atsilankyti į tradicinį Užgavėnių
Dirbu Ir užmiesčiuose, frelt,
prisegta po gėlę.
koja visiems prie minėjimo pri Šiupinį 1981 m. kovo mėn. 3 d.,,
j*rintuot«i ir sąžimneaL
šauliams išnešus vėliavas, bu sidėjusioms. V i en in ga i <di rbdaKLAUDIJUS PUMPUTIS
i 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
šeštadienį, 7:30 vai. vak., Lietu-į
4514 S. Taiwan Ava.
vo trumpa pertrauka, po kurios
mi, nors ir maža kolonija su vių Tautiniuose Namuose, 6122 t negali nuodėmiauti, nes jis yra daklorium, ko-autorium ir ver Dilelis butas savininkui. Geras inves
Tai. 927-3559
prasidėjo meninė programa. See
tavimas.
ruošė gražų minėjimą. Jei skal- ; South Kedzie Avenue. Vakario- ’ g-męs iš Dievo. Iš to galima tėjų “Pietinė Lietuva“ 1961.
noje įsirikiavo gražiai pasipuo
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
dysimės. greitai užtrokšime mūj n. su lradiciniu šiupiniU) trum-Į metytii, kurie Dievo vaikai ir
šęs Vyčių choras. Salėje, prie
itsipraPirkinys.
Rašinio autorių E.J.
DĖMESIO
su pačių sukeltuose durnuose.
Į
meninė programa, šokiai, pa-' kurie velnio vaikai: kiekvienas,
scenos, buvo šokėjai su vadove
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
šome.
Rock-įordietis bendravimas,
1
1 1 šokiams
• •
gros ’ kuris nedaro teisybės, nėra iš
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
Nebrangus.
V. Atkinson, ir akordeonistas A.
liability draudimas pensininkams.
Ąžuolo
Stelmoko
orkestras.
S
’
aDievo,
taip
pat
tas,
kims
nemyli
Stelmokas. Pasirodė ir F. StroKreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY
ATVIRAS LAIŠKAS
4651 S. Ashland Ave„
;
lia. Tuoj gražiai nuskambėjo ke Sv. Kazimiero minėjimas lūs prašoma iš anksto užsisakyti; savo brolio”. (I Jono 3:8b-10).
Chicago,
III.
.
pas
Ramūną
Buntiną,
3410
\V.
Maloniai
kviečiame
pasiklauCHICAGOS ALTO SKYRIAUS
letas dainų. Po dainų salėje pa
Nors nedidelė ir jau kitais
INSURANCE — INCOME TAX
Tel. 523-8775 arba 523-9191 7 :
G4th
Place,
Chicago,
IL
(50629;
’
syti
šios
radijo
programos
šianPIRMININKUI K. OKSUI
sirodė šokėjai.
Pasikeisdami, metais švęsianti 90 metu sukak
s?
2951 W. 63rd St
dien
8:15
vai.
vakare
radijo
ban

tel.
778-4282.
Auka:
$12.50.
vieni su kitais davė mums pui ti. Clevelando šv. Jurgio lietuTel: 436-7878
Vasario šešioliktosios minėji
ga 1 150 AA1 per “Lietuvos Aikią meninę programą.
tuvių parapija yra gyva ir judri.
Dengiame ir taisome visų ril^ į
mo proga, be visų kitų tos die
— Kasa, lietuviu federalinė. ^us •
Pasibaigus programai. F. Stro. Ji kasmet surengia pc 6 ar 7 kul
šių stogus. Už darbų garan
nos iškilmių, vasario 12 dieną'
lia paprašė visus atsistoti. Cho tūrinius renginius, puoselėdama ‘ kredito unija, už IRA terminuo- į Sekmadienį 9 vai. ryto radijo 10 vai. ryte prie Marquette Par-I
tuojame ir esame apdrausti.
REPAIRS — IN GENERAL
ras didingai sugiedojo ‘‘God lietuvybę, lietuvių kalbą ir tau-Įtus indėlius moka
11%.
Atida-:
j
)anga
149QAM
per
Sophie
Kar

-- ---------- Į JJctilgį-L l
OUĮJ1UV 1MJko parapijos bažnyčios, kurioje į
Įvairūs Taisymai
ARVYDAS KIELA
Bless America”. Tuo ir baigėsi tinę kultūrą.
I rius arr padidinus savo sąskaitą Į cus išgirsite “Gerąją Naujieną buvo laikomos iškilmingos šv. Į
6557 S. Tqlman Avenue
meninė dalis.
šįmet kovo 4 d., sekmadienį, iki š.m.. balandžio 15 d., indėlį Lietuviams”.'
Mišios, dalyvaujant J.E. vysku- Į TAISO ORO VĖSINTUVUS,
Chicago, IL 60629 /
Prasidėjo vaišės. Trumpu lai čv. Jurgio parapija; minės Lie-j .galite nurašyti nuo 1983 metų
Malonėkite parašyti. Prisiusi pui V. Brizgi ui, prieš pamaldas ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
ku pamaitinti virs 200 žmonių, tuvos Globėjo šv. Kazimiero 500. pajamų.
Kasa
434-9655 ar 737- i 71
me knygęlę/LAtraskime Šv. Raš- buvo pakeltos Amerikos ir Lie IP. DŽIOVINIMO MAŠINAS
tai nelengva problema. Buvo
BEI
KROSNIS.
i to lobvna!”.Mūsų adresas: Lith- tuvos tautinės vėliavos. Manau,
mėginta net loterijos būdu. Atsi
Herman Dečkys
10130 vai. bus iškilmingos1
uanian Ministries, P.O. Box 321, kad minėjimo programoje tas
KRISTUS — DIDYYSIS
prašome, kad kai kuriems teko šventos mišios su specialiomis
Tek 585-6624
Oak Lawn, Ill. (>0454.
vėliavų pakėlimas buvo numa
DALYTOJAS
net ilgiau palaukti. Netikėjome šventojo maldomis ir giesmė
t
tytas, nes buvo prašyta R. LB
M. ŠIMKUS
tokio gausaus dalyvių skaičiaus, mis. Giedcs parapijos choras,
“Tam pasirodė Dievo Sūnus,' KOREKTŪROS PATAISYMAI Marquette Parko apyl. valdyba
Notary Public
KAIP SUDAROMI
dėl to neįsigijusieji pietų bi- vadovaujamas Ryto Babicko. kad išardytų velnio darbus.
tas vėliavas pristatyti, o šauliai
Spausdinam:
šio
mėn.
25-27
d.
INCOME TAX SERVICE
Ketu iš anksto, pietų negavo. Prie vargonų — Jūra Blynaitė. Kiekvienas, kuris yra gimęs iš
pakviesti tas vėliavas iškilmin
TESTAMENTAI
Naujienose
rasinį
“
Inž.
Vincą
/Ši šventė sutraukė plačios apy 11:45 vai. parapijos salėje bus Dievo, nedaro nuodėmės, nes Jo
gai pakelti.
4259 S. Maplewood, Td; 254-7450
linkės lietuvius. Matėsi žmonių akademija — pietūs. Kviečiami prigimtis pasilieka jame; ir jis žemaitį prisimenant” buvo su
Tuo reikalu jums gali daug'
Taip pat daromi vertimai, giminių
maišytos dviejų pastraipų eilu
šiai iškilmingai programos da padėti'teisininko Prano ŠULO
iškvietimai, pildomi jHlietytjės pra-I tės, todėl tas pastraipas atspaus- liai pravesti atvyko savanoriai paruošta ir teisėjo Alphonse
šymai ir kitokie blankai.
t
■”==^t I dinąme iš naujo:
ir ramovėnai su vėliavomis, Vy WELLS peržiūrėta “Sūduvos” <
a) Pirmoje skiltyje antroji pa- tauto Didžiojo rinktinės ir T. išleista knyga su legalįškomis
: straipa turėjo būti:
Daukanto Jūrų šaulių kuopą formomis.
Naujai pasirodžiusi
V. žemaitis gimė 1896.XL21 uniformuoti šauliai ir šaulės su
Knyga, su formomis gauna
Andriškių ‘kaime, žaliosios vėliavomis ir R. LB Marquette
DR. ANTANO RUKŠOS
;fe kitus kraštui'pu
vise., Vilkaviškio apskr., Petro i Parko apylinkės ponios, dėvin ma Naujienų administracijoje.
I
p. HEbAS, «59 Archer Avenče,
ir Veronikos žemaičių šeimoje. čios tautiniais rūbais, irgi paly
619 puslapių, kietų viršeliu knyga
Iš vaikų jis buvo pats vyriau dėjo savo vėliavas į bažnyčią. Miko šileikio apsakymų knyga ChfciįK HL
Tel. YA M9«
sias, turėjo dar du brolius ir Pakėlus vėliavas, buvo sugiedo
“Liucija” jau atspausdinta;
penkias šeimas.
tas Tautos himnas.
S

-KOVOS DĖL LIETUVOS
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — 517. (Persiuntiirui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Chicago, IL 60608

n

b) Ketvirtoje skiltyje antroji
pastraipa turėjo būti:
Be aukščiau, išvardintų, inž.
V.ž. dar yra parašęs: “Šešupė
ir jos upynas” 1958; “Sienų
Klausimu” I960; “Sūduvos
Praeitis” 1901; “Liublino Uni
jos Sukakties Paraštėje” 1970;
“Pavėluotas Lietuvos Krikštas”
1970; “Lietuvių Etninių Sienų
Klausiniais” 1971; “Lietuviški
Vandenvardžiai ir pilkapiai
nuo Vyslos iki pat Maskvos”
1972; “Nuo Šeimenos Krantų”
(jaunystės atsiminimų frag
mentai, rankraštis). Buvo re-

šioje programos dalyje publi
kai buvo pategu dalyvauti, nes
reikėjo tik pusvalandžiu anks
čiau atvykti Į pamaldas, žmonės
stebėjosi, ifodėl ši Vasario šešio
liktosios minėjimo programos
dalis nebuvo įtraukta į bendra
Vasario 16-osios minėjimo pro
gramą, kuri buvo skelbiama
spaudoje. Tai nebuvo naujas da
lykas, nes ši vėliavų pakėlimo
programos dalis, kaip ir iškil
mingos Mišios Marquette Parko
lietuvių parapijos bažnyčioje,
jau praktikuojama kelinti me
tai.
Ignas Petrauskas

>.<

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

- -

■

-■

.

;

“LIUCIJA”
Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

T

Advokitai
GINTARAS P. ČEPŽNAS l

— Prieš 10 dienų Angolos vy
riausybė pasižadėjo neleisti šaudytis Pietų Afrikos sintyje, bet
šiandien susitarimo nesilaiko.

Darbo valandos: Kasdien:
S vai tyto iki 6 vai vakaro. >
l
SšJtad,: dVo 9 vaL r. iki 12 vai d. 1
h pagal susitarimą.
i

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Aleksas Ambrose,

-

Į

TeL 776-5162
1149 Wt«t S3rd Streti
Chirago, DL 60621
..

___ ■____į,MinimiiiMi~

II

Naajieoose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

ADVOKATU DRAUGIJA.

Dr. A. Guste* — MINTYS DR DARBAI, 259 pel, liečia 1905
metų {vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b

V. BYLAITIS
k V. BRIZGYS
Darbo ralardo®:
Nuo 9 ryto Jc 5
popiet
SeftadieniiLs p*£*’. sus.u? »*.

Dr. A. J. Gusses — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir

^66 S. K^ctrU Av«

Chic»9o Di. 606?-

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

1. ~ ..."

F3.00

Dr. A. J. Gmmb — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
EMONES. Kelionės po Europą JspūdžhL Tik___
f

Gaftma

TeL: 778-8000
j

pat užsakyti paMu, Atsiuntus čekj arba
orderį, p-ir — pn
SI persintimo

Minkšti viršeliai
Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
Naujiena*. Chicago. 8.
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