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Susalo daržoves, gėles

Vakarams gresia depresija

Miami. — Apskaičiuojama,
Ucad Floridoje citrininių vaisių su
šalo netoli 40 procentų, daržovių
75 procentai, o gėlių ir kitų dekoratyvių augalų net 95 proc., ra
į šo "Monitor".

Buvusio iždo sekretoriaus William Simon žodžiais,
nuomone apie pasaulio efe;ncminį atkutimą yra klaidinga
Vakarų finansinis pastovumas
riavojuje. Depresija gali ištikti
maždaug už ketverių metų ar net
jreičiau. Simon Carterio štabui
įteikė nemaža dokumentų su įro
dymais, kad pramoninėse šalyse
ekonominis augimas mažėja, o
infliacija didėja. Dokumentus pa
rengė Iždo departamento eksper
Susidariusi nuomonė apie eko
tai.
nominį atkutimą yra klaidinga.
Pirmas argumentas: Daugelis
kraštų įsiskolinę taip labai, kad
jų deficitas jau pasiekė ribas. Jie
Nepatvirtinti tik du iš privačių finansinių institucijų
paskolų negali daugiau tikėtis,
sekretoriai
jau perviršijo 75 procentus pa-

skolų. Vakarų padėtis vėl panaši
į 1974 metus, kai buvo pakelta
naftos kaina. Jeigu naftos šalių
kainų pakėlimas vidutiniškai bū
tų tik 7 ar 8 procentai, vis vien
Vakarų deficitas pasieks 32 bil.
dolerių. Deficitas bus didesnis nei
pramoninės šalys gali ji pakelti.
Antra: Nežiūrint tokių sunku
mų, daugely kraštų neįmanoma
pasipriešinti plačiųjų sluoksnių
reikalavimams nfiolat kelti gyve
nimo standartą. Jei nėra išteklių
namie, reikia jų skolintis iš kitur,
o jei nėra vilčių ir garantijų skolą Luizos tiltas per Nemuną. Iš Tilžės j Klaipėdos kraštą
grąžinti, niekas neskolins.

Washingtonas.
— Senatas
95:1 balsais Joseph Califano pa
tvirtino sveikatos, gerovės ir švie
timo sekretorium. Prieš jį balsa
vęs sen. Robert Packwood (R.,
Ore.) sakė, kad taip darė dėl Cali
fano aiškaus nusistatymo prieš
negimusios gyvybės žudymus.
Iš visų Carterio sekretorių de
vyni jau patvirtinti. Liko tik ne
aišku su valstybės gynėju Griffin Bell ir darbo sekretorium
Ray Marshall.

Trečia: Kai kurie kraštai, ne
turėdami savų iš'eklių ir negalė
dami pasiskolinti, bus privesti
prisitaikyti prie esamos padėties,
kitaip sakant, sulaikyti savo eko
nominį augimą. Vakarų ekono
minis augimas 1976 buvo tarp 5
>u puse ir 6 procentų, o šiais me
tais gali būti tik tarp 3 ir 5 proc.
Ketvirta: Infliacija 1976 buvo
9 procentai, šiais metais gal pasiseks išsilaikyti prie 8 proc,, bet
vartotojas vis vien turės brangiau mokėti, kai jo pajamos nėatitiks infliacijos
sudarytiems
! nuostoliams.

Wash>ngtonas. — Buvęs ižde
sekretorius William Simon įspė
ja pasaulį dėl galimos depresijos.
rašo kolumnistas Jack Anderson
Palikdamas postą, naujajai ad
ministracijai Simon pateikė save
samprotavimus apie pasaulio ekc
nominę padėtį.

TELEFEONBJ: (312) 58HG0O

CARTERIS: SULAIKYTI ATOMINIUS
BANDYMUS
Sieks sunaikinti visus atominius ginklus

Tallahassee. — Floridos gu
bernatorius Reubin Askevv krei
pėsi į žemes ūkio sekretorių Bob
Berglandą, prašydamas Floridą
pa>.kelbti nelaimės ištikta valsti
ja. Dėl šalčio nuostoliai apskai
čiuojami iki 250 mil dolerių.

Prašo pakelti
kerosino produkciją
IVashingtonas. — Federalinė
energijos administracija ruošiasi
(Prieškarinė nuotrauka)) prašyti penkių naftos rafinerijų
produkciją pakelti, pirmoj eilėj
daugiau gaminti kerosino, varto
jamo namų apšildymui. Mažiau
Į pagalbą Egiptui
būtų kuro lėktuvų varikliams.
Suprantam.", kad oro linijos gali
Washingtonas. — Tarptauti- protestuoti, reikės mažinti keleinis monetarinis bankas Egiptui; vių aptarnavimą, bet esant labai
duos paskolą 140 mil. dolerių. Pi- šaltai žiemai, kitos išeities nėra.
nigai padės prezidentui Sadatui
Washingtonas. — Gynybos
sumažinti valstybės deficitą, sie sekretorius Harold Brown gyny
kiantį 2.8 bil. dol.
bos biudžetą žada sumažinti 2.8
Atlantic bil. dolerių. Bus susiaurinta atoPhiladelphia.
Richfield kompanijos refinerijoj minių ginki;* orograma ir armikilo gaisras ir sprogimas. Yra ir jos vyru skaičius sumažintas 10,I 000.
sužeistų žmonių.

Washingtonas. — Prezidentas
Paklaustas ar tai nėra pe- vė
Carteris pasiūlė sulaikyti visus a- lu, kai didžiosios valstybės jau
tominių ginklų bandymus. Pasi- apsiginklavo tais baisiais gink
kalbėjime su AP ir UPI kores- lais, Carteris buvo optimistas. Jis
ponderttais Car ris sakė, kad nano, kad tai dar galima padaryti.
j sieks tarptautinio susitarimo nu- Jam žinoma, kad sovietai jo suWilliam Simon
Darbiečiai ir tikėjimas
traukti visus atominius ban manymams pritaria.
lenkų žurnalas apie Lietuvą
dymus, pardavin ti atomines me
Valstybės sekretorius Cyrus
:
džiagas ir siūlys atominius g nkLondonas. — "Guardian" pa
Vance, paklaustas tuo pačiu
Puodas
su
pinigais
Mondale
V
.
Vokietijoj
;
ius sunaikinti. Ifnšis greitos ak
teikia šiek'liek smulkmenų apie
reikalu, minėjo, kad gal ir kovo
ėjos susitarti su sovietais ir su
feuvusį CIA planą paruošti Ry
mėnesį bus galima atnaujinti
Bonna. — Viceprezidentas laikyti tos rūšies ginklų plėtimą. SALT II derybas, nors sovietai
tų Buropoš epilus kariškoms o- Vilnius. — Statant Gorkio ki
pėracijoms. Žurnalistas J. Steele no teatrą ir griaunant seną mū Walter Mondale vakar praleido
dar ir nedavė atsakymo. Dau
su kancleriu Helmut
cituoja buvusio CIA kontražval- ro sieną, buldozeris užkabino šio dieną
giausia neaiškumų bus kalbant
fybos viršininko James Angleto- je vietoje prieš daugelį metų pa Schmidtu ir kitais vokiečių poli
su sovietais
dėl povandeni
Apie Lietuvą per
fio pareiškimus.
slėptą puodą su pinigais. Pabirus tikais, diskutuodamas politiniais
nių laivų raketos ir sovietų BackPa ryžiuje leidžiamas lenkų
Jis sako, kad šimtai vengrų, žalsviems (variniams) ir bal ir ekonominiais klausimais. Vie New Yorko televiziją fire bombonešių. Carteris nori
žurnalas
"Kultūra" 1976
lenkų, rumumų ir čekų buvo slap tiems (sidabro) pinigėliams, pir nas tokių klausimų buvo ir Wapirmiausia susitarti dėl raketų,
lapkričio
numerio
skyriuj
tai apmokame V. Vokietijoje. Jie masis juos pastebėjo darbininkas shingtono susirūpinimas V. Vo
•paleidžiamų iš sausumos.
"Lietuviška kronika" (red.
— Kęstučio Miklo, VLIKo ta
buvo savanoriai, įsigiję patyrimo A. Bivainis ir šūktelėjo sustabdy kietijos ketinimais Brazilijai par
E.
Žagiell) duoda žinių api>
rybos nario ir Batuno pirmininko
Vance dar buvo paklaustas, ar
rezistenciniame judėjime Antro ti mašiną. Statybos darbams va duoti atominių medžiagų.
ok.
Lietuvą.
Šiandien Mondale lanko Va pastangomis, per Nevv Yorko tuo atveju, jei nebus galima su
dovavo A. Dominas. Apie radinį
jo pasauk karo metu.
miesto kabelio TV (kanalas C) sitarti, Amerika
vienašališkai
I Lietuvą atvyksta vis daugiau
tuojau buvo pranešta Vilniaus karų Berlyną.
Toliau sakoma, kad pradedant Istorijos etnografijos muziejui,
sausio 22 9 valandą vakaro Lie nutrauks atominius bandymus? ir daugiau rusų, kurie pradeda
1950-siais metais, čia kartu su
tuvių katalikų tarnybos reikalų Atsakyti negalėjo, tas klausimas užimti vis daugiau ir daugiau
su
Rūkančiu
skaičius
kitu
Britaniia^ • k u r I e ' a t v y k ę l s t a t >' b o s uVIe
^>
"
kitų kraštu
kraštų Ciskaitant
uskaitant Uritamją)
vedėjas kun. K. Pugevičius ir Ba dar nebuvo diskutuotas.
gm
vietų geležinkeliuose, milicijoj,
žvalgybomis, kariškai
tuno
vicepirmininkas
I.
Rupners
didėja
pašto įstaigose, butų kontrolės
remusi ir perdavė muziejaus numizma
svarstė
žmogaus
ir
specialiai
re
įstaigose ir naujai steigiamuose
prieškomunistinį judėjimą Alba tikos skyriui.
ligijos
teisių
pažeidimus
Lietuvoj,
fabrikuose.
nijoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir
Washingtonas.
Nežiūrint
Sacharovas pas
Šia proga pažvmėtina. kadi
Latvijoj ir Estijoj. Moderavo Pro
Baltijos valstybėse.
Kaimuose _*usų jau nebedaug.
Kariškas paruošimas buvęs 1^57 Smėlio gatvėje, Antakal-1 tarptautines propagandos pnes Ecceicia fundacijos prezidentas
prokurore
Yra
kolchozininkai —žemės ūkio
paspartintas, kai buvo slaptai nyje, tas pats statybininkas A. i rūkymą, tabako vartojimas ne- T.A. Mitchell ir "News" redakto
darbininkai
— baudžiauninkai.
gautas Chruščiovo kalbos teks Dominas surado prieštvaninių Į mažėja, bet didėja.Labiausiai di- rius E. Brennan. Programa bus
:
Maskva. — Andrejus Sacharo Bet ii ų tarpe yra aristokratų,
tas apie Stalino nuvertinimą laikų mamuto griaučius, kurie deja moterų eilėse ir ūkiniai dau pakartota sausiu 28, 4 valandą
kurie gyvena pasiturinčiai. Yra
XX partijos kongrese. Buvo tiki dabar saugomi Kauno Zoologijos giau pasiturinčiuose kraštuose.
po pietų.
(E.) vas vakar buvo šaukiamas pas tai kai kurie administracijos dar
Maskvos prokurorą. Jis nežinojo,
ma, kad toji kalba iššauks Rytu muziejuje. Tada jie buvo žemės
ko iš jo norės valdžios atstovas, buotojai, ypač tokiose vietose,
Europoje sukilimus, o Vakaruose paviršiun iškelti nesužaloti.
bet soėja, kad tai bus ryšium dėl kur galima uždirbti iŠ šalies.
paruošti daliniai ateis į pagalbą.
]o pareiškimo apie sausio 8 bom Tam tikri specialistai, kaip trak
Radijas Free Europe drąsinęs Ry Maskva. — Šiaurės Korė.jos
bos sprogimą. Sacharovas buvo torininkai, uždirba daug. Skubių
tų Europos gyventojus, pažadant premjeras Pak Sungčul atvyko į
pasakęs, jog gali būti KGB dar darbų laiku dirba po 12 valan
Maskvą. Spėliojama, kad jis nori
pagalbą.
bas,
noras diskredituot disiden dų per dieną, septynias dienas
suderinti Šiaurės Korėjos ir Mask
Tačiau CIA planas nepasisekė,
tus,
jiems
suversti kaltę ir pradė savaitėj. Arba melžėjos, dirban
vos politiką prieš Ameriką, prieš
o vėliau jis buvo JAV vyriausy
ti juos dar labiau persekioti.
čios nuo keturių ryto iki aštuo
jos naują administraciją ir bend
bės visiškai atmestas. Pagrindinė
nių vakaro (su pertraukomis),
romis jėgomis siekti amerikiečių
nepasisekimo priežastis buvusi
gyvulių
šėrikai, kurie, pasitaiko,
pasitraukimo iš Pietų Korėjos.
Programa Vasario
per ankstybas Chruščiovo kal
turi tiktai 30-40 laisvadienių per
bos teksto paskelbimas. Palauku Tel Aviv. —Buvęs Izraelio už
metus.
16-jai anglu kalba
si net 9 mėnesius, JAV vyriausy sienio reikalų ministeris Abba
Yra grupinių gyvenviečių, bet
bė atidavė spaudai Chruščiovo Eban paskelbė savo kandidatūrą L
— JAV LB krašto valdyba ruo jų koncepcija yra kitokia Ame
kalbos tekstą. Numatytieji suki į ministerius pirmininkus po ge
šia angliškai kalbančiam pasau- rikoj ir kitokia Sovietų Sąjun
limai 1956 Lenkijoje ir Vengrijoje gužės 17 rinkimų. Prieš porą sa
iui dvi radijo programas anglų goj. Lietuvoj trobos tebėra išmė
prasidėjo, bet jie nesusilaukė ža vaičių tą patį p:darė dabartinis
kalba Vasario 16 šventei. Prog tytos, o grupinės gyvenvietės —
dėtosios pagalbos. Slaptoji ar gynybos ministeris Shimon Peramų ilgis po 30 minučių kiekvie toli viena nuo kitos. Kartais
mija dar nebuvusi pakankamai ros, jis irgi nori būti premjeru.
na. Vieną programą ruošia JAV gelbsti sunkvežimiai, bet labai
paruosta.
LB visuomeninių reikalų tarybos dažnai darbininkas rudenį, rytą
— VLIKo valdyba sausio 7 pa
talkininkai: Teresė Gečienė ir ir vakarą, tamsoje kasdien turi
Bė to, Vengrijos sukilimo metu tvirtino savo nario jaunimo rei
Charles Zerr, kitą — Daiva Ke- klampoti po purvyną keletą ki
prasidėjo Šueso invazija, dėl ku kalams Antano Sabalio sutartai
zienė ir Antanas Mažeika. Kurią lometrų, skiriančių jo gyvenvie
rios vakariečiai patys tarp savęs su Pasaulio lietuvių jaunimo są
vieną ar abi programas galima tę nuo darbovietės.
nebesutarė. Amerika, būdama į- jungos valdyba VLIKo seminaro
Vėliausiomis žiniomis, dėl kriužsisakyti adresu: JAV LB valdy
sivėlusi į Korėjos karą, nebeparė- jaunimui . —Politika ir Lietuva j
ba. 708 Custis Road, Glenside, 2Č9 sovietų žemė*; ūkyje, sustab
mė nei Sueso invazijos, nei Veng-1— darbotvarkę. Pasaulio jauni
Pa. 19038.
(E.) dytas žemės ūkio-pramonės dides
rijos sukilimo. Tokiu būdu CIA mo sąjungos valdybai vadovauja i
nių gyvenviečių steigimas.
išpūstas Rytų Europos išlaisvini- Gabija Juozapavičiūtė, gyvenan į
New Yorkas.
Miesto bale
1940 du žemaičių dvarininkai
mo burbulas sprogo, kaštavęs ne ti Toronte, Kanadoj. Dviejų dietas po ilgo orkestrantų streiko at anketoj parašė, kad jie giminiuotik milijonus dolerių, bet ir nema- nų jaunimo seminaras bus vasa-1
naujino darbą, likę žiemos ir pa- jasi su po 1863 sukilimo ištrem\% *rywb?u. fH "Europos Lietu-1 rft tykĘtyjįk K*»T?5TO^ ŽHiny.
yio'į
jNew Yorke.
{E.} į
BiU>; Carterio. preziilesio u.r-j«v, g<u.,^o ^ L .^ains, Ga.
vasario sezono spektakliai įvyks, j tuoju į Sibirą L, Janavičium. Vie

KOLCHOZU BAUDŽIAUNINKAI
IR ARISTOKRATAI
nam, atsižvelgiant į taip užsitar
navusį dėdę, palikta 30 hektarų.
Kitas, kaip kilęs iŠ nepataisomų
lenkų maištininkų šeimos, de
portuotas. TOK* interpretacijos
nevienodumas pastebimas ir po
karo. Pirmaisiais pokariniais me
tais 1863 sukilimas, kaip revoliu
cinis judėjimas, buvo toleruoja
mas. Bet dabar išbrauktas iš is
torijos, kaip ir viskas, kas vyko
Lietuvoj prieš 1917. Kalbėti apie
Nepriklausomąją
Lietuvą, Di
džiąją Lietuvos kunigaikštystę —
yra tabu.
E. Žagiell apžvelgia prancūzų
rašytojo Andre Martin knygą
"Lituanie". Pamini, kad lietuvių
spaudoje buvo jau keli atsiliepi
mai apie šį leidinį. Sako, kad
knygos autorius pastebi, jog Len
kija esanti Va-karų tvirtovė, kur
Bažnyčia
sėkmingai atsilaikė
prieš homunistų spaudimą. Lie
tuva tai avanpostas jau kitoje so
vietų sienos pusėje. Nežiūrint
spaudimo, tas avanpostas tebe
silaiko tvirtai. Lenkų pasiprieši
nimas palaiko lietuvių dvasią, o
lietuviškasis prisideda prie Va
karų saugumo. Prancūzas auto
rius pastebi, kad, priešingai, lie
tuvių-lenkų paaštrėjusiems santy
kiams emigracijoje, krašte tarp
tų dviejų tautybių yra vieningas
bendradarbiavimas, bent tarp ti
kinčiųjų.
(E.)
(Bus daugiau,)
KALENDORIUS
Sausio 26: Timotiejus, Paulė,
Rimantas. Siegė.
Sausio 27: Vitalis, Angelė,
Auksuolis, Vėjūnė.
Saulė teka 7:09, leidžias 4:57.
ORAS
Daugiausa
apsiniaukę, 40
proc. galimybė sniego, netoli 30
laipsniu,,

*-- -tvirtin
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
petams 6 mėn. 3 mėn.
Cbicago, Cook apskr.
$30.00 $17.00 $12.00
ii Kanadoje
11.00
16.00
28.00
Kitur JA.V. —
13.00
1900
31.0Q
Užsienyje .
...
7.00
13.00
20.00
Savaitinis

.. skautų
benclraPaskiru LSS vada-, u taraie kart- *
kanėmis girdei: ka]į>ų apie egzi- į jai., "organizacijai'
argan:za_-:Tai
pjciklausyt
liniu skautų organizacijų
iun- i LSŠ b u t ų prasmė i& tada, jei tas „
~
• Redakcija dirba kasdien s • Redakcija straipsnius taiso savo S
•s &30 — 4:30, šeštadieniais ji nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių72
girna Į atskirą tarptautinę orga- priklausymas, nors, per nagt> jų<>-[
§ 8:30 — 12,00.
£ nęsąųgo. Juos grąžina tik iš ąnks-; S
rfizacifą {AISGO ar panašiu pa- dūmą" galėtų
galėtu priartinti
priartinti, LietuS
•
Administracija
dirba
kasS
to susitarus. Redakcija už skelbi- g
vadinrmu). nes ta'riarna; :ai pa vos nepriklausomybės atgavimą.
S dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- s mų turinį neatsako. Skelbimų kai- S
dės ir LSS išgauti tarptautinį pri Jokia,' n e t politiškai, tarptautinė
I dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
S nos prisiunčiamos gavus prašymą, g
pažinimą ir t. t.
je plotmėje stipri visu egzilų (o
,?lilllllllllllHllHtllllHlliltllUHIHlllillillllllHmiHimilHHHHHimmHlllllltllltf=
Chicagos jūrų budžių gretos Klaipėdos atvadavimo minėjimo sueigoje.
Nuotr. J. Tamulaičio
Nemariau, kad teikia "organi ne v i e n skautų) organizacija to
zacija" galėtų padėti egzilų tau nepasieks ir negali pasiekti, nes...
TeL ofiso ir boto: OLympic 3-4159
TeL FK 8-3229
V
••
tinėms skautų
organizacijoms to neleidžia dabartinė Jungtinių
dar iki Šio7 nespėję
įsiDR. P. KISIELIUS I
DR. ANNA BALIUKAS
gauti Tarptautinio skautų biuro Tautų organizacija ir visa jos jungti i šių vienetų veiklą.
GYDYTOJAS
m CHIRURGAS
AKIŲ,
AUSŲ,
NOSIES
IR
<
pripažinimą visumoje ar paski veikla.
GėRKT.fiS
LIGOS
K
L
A
I
P
Ė
D
O
S
ATVADAVIMO
1443
So.
50th
Ave., Cicer»
Fa proga prasminga Kelti Klau
roms egzilų organizacijoms. Tarp
Kasdien
1-3
vaL
ir
6-S yal. vą£.
MINĖJIMAS
2858 West 63rd Street
tautinis skautų biuras jungia ne simą, kad LSS Taryba nors kartą
išskyrus trečiadienius. * ° ~
noma.Jos visos įdėjo daug darbo.
*
."j
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
Valandos pagal susitarimą
tautų, bet valstybių skautų or į metus reguliariai ir planingai
Šv\ Mišias atnašavo svečias iš
Kiekvienais metais Chicagos į
ganizacijas. 1924. I. I oficialiai sušauktų LSS vadovų —- skau
TeL REliaace 5-1811
Chicagos, kun. Jonas
BareviGRAŽI06 IŠLEISTUVĖS
skautai ir skautės mini Klaipėdos!
pripažinta
ir Tarptautiniame tininkų akivaizdinius suvažiavi krašto atvadavimo sukaktį. Šiais
DR. K. G. BALUKAS
čius S. J. ir Andrius Senkus. Kun.
DR. WALTER J. KIRSTHK
Sausio 12 d. Miami Liet. klube Borevičius pasakė tai dienai pri
skautų biure Londone įregistruo mus, kuriuose būtina nagrinėti metais šventė įvyko sekmadienį,
Akušerija ir moterų UgOa
(lietuvis gydytojas) ...:
Ginekologine Chirurgija
t a ne lietuvių. q Lietuvos Skau ne tik organizacinius, bet ir m e  sausio 16-tą
dieną
Jaunimo įvyko kiųbo valdybos narių pasi taikytą pamokslą. Pamaldų metu
3925 West 59th Street
6449 So. FuLiski Road (Oawferd
tų asociacija. Lygiai ir sesės, Lie todologinius lietuviško savitumo Centro žemutinėje salėje. Iškil keitimas. Miami Liet klubui iš giedojo solistės, vietos gyventoja
Vai.:
piirmad.,
antrad., ketvirtąd. i r
Medical Building). Tel. Ll 5-6446
tuvoje sudariusios savistovų vie stiprinimo b e ' ugdymo klausi mėse buvo daug vadovų, svečių eilės net 2 metus labai sėkmin Juoze Daugėlienė ir viešnia iš
penktad. nuo 12-4 va., popiet n r ' g - 8
P
r
i
i
m
a
ligonius
pagaj
susitarimą.
netą — seseriją, n u o 1927 m. mus, o ypač LSS vienetų jaunų ir tėvelių; jų tarpe: LS Seserijos gai vadovavo to klubo valdybos Chicagos Janina Šalnienė, o taip Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. v a t vak. Treč. i» šeštad. uždaryta.
lavinimo vyriausia skautininke v. s. Ir. Ke- pirm. J. JanJrienė. ]i yra senos pat ir pamaldų dalyviai. Visa tai
faktiškai, o formaliai nuo 1936. vadovų sistematiško
DR. IRENA KURAS
IV. 20 d. buvo įregistruotos irgi klausimus, darant tos rūšies relienė, LS Brolijos vyriausias kartos ateivė ir į šį kraštą atvy teigiamai nuteikė dalyvius, ku
DR. V L BLAŽYS
GYDYTOJA IR CHIRURG*
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
ne kaip lietuvės skautės, bei tik užsiėmimus, visa tai rišant su skautininkas s. S. Miknaitis, j . v. ko prieš daugelį metų, būdama rių buvo apie 150 iš Kanados ir
K«MKrtT m V A i s v L I G C *
dar
visai
jaunutė
mergaitė.
Kad
lietuvybės
stiprinimo
metodika.
Marquette
Medical
Center
SPBCiAĮdsirfi
iš įvairių Amerikos vietovių.
kaip Lietuvos (valstybės) skau
s. A. Aglinskas, Vidurio rajono
6132 So. Kedzie Avenue
ir
svetimoje
aplinkoje
jinai
augo,
MEDICAL
BVISJPWQ Jf
tės.
V. s. £11. j . Dainauskas vadas v. s. Z. Jaunius, LS Broli
Po šv. Mišių kun. J. Borevi Vai.: pirmad.. antrad. ir Ketvirtad.
7156 South Western Vvenae,
6 iki 7:36 vai. vakaro.
jos jūrų skautų skyriaus vedėjas bet ankšti įsitraukusi į lietuvišką čius sukalbėjo irsvokaciją ir pa
Išeivijoje atsikūrusi
Lietuvių
Valandos: Kasdien nuo 10 va..-*yto
ŠeštacL
n
u
o
1
iki
3
vai.
iki 1 vaL popi«t.
*''"-,
j . ps. L. Kupcikevičius, Vidurio veikla, niekad nepamiršo savo laimino kūčių stalą. Po to svei
P A T I K S L I N I M A S AISGO
P a s a i susitarimą.
Skautų sąjunga, kol nebus pa
Ofiso tel. R E 7-1168: rezid. 23SHB919
gimtosios kalbos ir iki šios dienos kinimai ir dalinimasis plotkelė(>«- telet. \\"A 5-2670
rajono
vadeivė
j
.
v.
s.
A.
GasneREIKALU
keisti Tarptautinio skautų biuOfs. HE 4-1818J Rez. PR 6-9801
Rezid. t e l WAlbrook 5-3048
rienė. Lituanicos tunto tuntinin- gražiai kalba i r rašo lietuviškai. mis. Atrodė, tarsi būtų viena di
ro skautų registravimo pagrin
DR. J. MEŠKAUSKAS
Š. m . sausio 22 d. vakare buvo
Jos pasitraukimą iš pirminin džiulė šeima.
Tel. Ofiso IfE 4-5849, rez. 388-2233
dai, negali tikėtis susilaukti pri gautas sekantis telefoninis pa kas s. J. Šaičiūnas, v. s. V. TallatGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kės pareigų, klubo nariai labai
ėmimo į tą biurą. Tokią mintį reiškimas iš LSS Tarybos pirmi Kelpša ir kiti.
Specialybė
vidaus ligos
DR. PETER T. BRAZIS
Vakarienė savo prasmingumu
apgailestauja, Q atsisveikinant,
Sueigos -pradžioje buvo šventos
keliamieji patys save apgaudinė ninkės v. s. Lilės Milukienės:
2454
West
71st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sustoję jai ilgai plojo. Atrodo, į suteikė dvasinę atgaivą. Pinigai
(71-os ir Campbell Ave. k a m p a s )
Mišios, kurias gražiai įrengta
ja, supainiodami dvi skirtingas
2434 West 71st Street
"Gerbiamoji sesė Redaktore,
VaL: pirmad., antrad., ketvirtas. Ir
kad ne tik klubo nariams jos gai bus naudojami pamaldų reika
anglų I albos sąvokas, fonetiškai \ ? r a < a u gątaSyfi klaidą Jūsų re- me denyje atnašavo Nerijos tun
Vai.:
ketv. 1 iki 6 v. popiet. penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitairua
la, bet turbūt i r jai jų gaila, kad lams.
S. B. Antrad.. pirm.,
p e n k t a d . 1-5, treč. ir šeštad.
skambančias vienodai: nation — daguojamame Skautų s-kyriuje š. to kapelionas s. kun. A. Kezys. S net ašarėlė jos skruostais nurie
tik susitarus.
O P T I C A L S T U P ¥W
.valstybe ir nation — tauta. Kol m. sausio 19 d. tilpusiame "Aka JVIOLETA KAROSAlTfe- - *
dėjo.
;; ,
t
Dr. Ant. R u d o k e kabinetą peremE
BCDDfGAS LIŪTŲ
7051 So. Washteaaw; Tel. 778 r «76«
Lietuva btrs pavergta. Lietuvių deminio Skautų Sąjūdžio VadiPo pamaldų įvyko iškilmin
Sausio 19 d. klubo nariai, at
UŽMIGDYMAS
Pritaiomi akiniai p a s a i g y d y s i u
skautų sąjunga negali tikėtis bū jos Pranešimas".
DR. EDMUND E. CIARA
ga sueiga. Raportai. Vimpilų kė sidėkodami už jos vargą, suren
receptus.
ti priimta į Tarptautinį skautų
OPTOMETRISTAS
Didelis akinių rėmų pasii-ir.ki»as. ...
Tai paprastas dviejų
metrų
LSS Tarybos akivaizdiniame limas, vėliavų įnešimas, himnas, gė klubo patalpose labai gražias
Vai.: pirm., antr., p e n k t IO^S:io.
biurą, tad nėra jokios prasmės posėdyje buvo nutarta AISGO įsakymai.
2709 West 51st Street
Ketv. 1-8 v. vak. g e s t 10-4 v. f. p.
išleistuves savo buvusiai pirmi ilgio vamzdelis tapo nepakeičia
Trečiadieniais uždaryta, ~
tam dabar gaišinti laiką ir lėšas. klausimą atidėti ir balsuoti koresTel. — GB 6-2400
Apie Klaipėdos krašto atvada ninkei. Čia jos garbei buvo pasa mu Vakarų Berlyne zoologijos
Kai Lietuva atgaus nepriklauso po-ndenciniame
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir
Tarybos posė vimą šitaip mums kalbėjo j . v. s. kyta daug gražių žodžiu, nu veterinarijos
gydytojų instru ketv.
Tetef. — 282-442? ^
1-4 ir 7-9; antrad. ir p e n k i .
mybę ir joje atsisteigs Lietuvos dyje po t o . kai Seserijos VS ir A. Aglinskas:
10-4;
šeStad.
10-3
vai.
mentu.
Kai
reikia
patikrinti
šviečiant ne tik jos visuomeninę
DR. ROMAS PETKUS
Skautų, sąjunga, tada ir Tarp Brolijos VS apklausinės vadovų
— Šiandien reikšminga šven veikią, bet iškeliant ir jos būdo agresyvių žvėrių sveikatą, jie
A
K
I C LIGOS _
CRTftrRGliit
Ofs.
t
e
l
735-1477;
Rez.
246-2839
tautinis biuras mus priims.
nuomones — rezultatus prista tė, nes 1918 m., Lietuvai atgavus gerąsias savybes. Tarp kitų Šia pro tą vamzdelį išpučia ampu
Ofisai:
*f
nepriklausomybę lietuviams te proga kalbėjusių, turėjome ir les su migdomuoju skysčiu, ku
DR.
L
DECKYS
tys
pirmininkei,
kuri
juos
prista
111
NO.
WABASH
AITE.
&į
LSS išeivijoje yra visų pirma
4200 S O . C E S T R A L Ą V p .
ko daug kovoti dėl Vilniaus ir svečią iš Chicagos D. Kuraitį. Be
tys
LSS
Tarybos
korespondenGYDYTOJA
IR
CHLRURGfi
rios įsminga į žvėries odą.
viena mūsiį tautinio susiprati
Valandos pagal susitarimą, "
Klaipėdos teritorijų.
Specialybe — Nervo ugražių kalbų, buvo padainuota
mo ugdymo ir stiprinimo organi ciniam posėdžiui svarstyti ir bal
-*—
Naujieji
vamzdžiai
pradėti
Emofiines
Ilgos
Lietuviai tada kantriai laukė ir daug gražių dainų.
DR.
FRANK
PLECKAS
zacijų, ttrrirrti tikslą padėti lie suoti. Šešių mėnesių laikas visai
naudoti vietoj šautuvų ir pisto CRAWFORJ) MEDICAIi B r t L D E J G
tarptautinių
organizacijų žygių
6440 So. Pulaskj Road
tuvių išeivijos jaurrrrrrur išlaiky nebuvo nustatytas. ASS pirmi(Kalba lietuviškai)
J.
Jankienė
savo
žodyje
prisimi
letų, užtaisomų
migdomosio
ir galų gale 1923 m. surengė su
?
Valandos pagal susitarimą.
akivaizdi'niame
posėdyje
ti Ketw iškuTną\ rfetuvn&ą savi n m k a s
OPTOMETRISTAS
&
kilimą ir Klaipėdą prijungė prie nė prieš 2 metus prisiimtas klu mis , ampulėmis, kurių šūviai
tumą. Kol Lietuva bus okupuota, pareiškė. kad ASS nedalyvaus
2618 W. 71st S t — Tel. 7.77-5149
Rezid. t e l — GI 8-6873
Lietuvos. Pažymėtina, kad mūsų bo pirmininkės pareigas, gražiai gąsdindavo keturkojus pacien
Tikrina akis. P r i t a i k o akinise-fr
LSS vėtomas j bet kokias tarptau AISGO.
padėkojo
visiems
dalyviams
o
tus. Naujuoju instrumentu len- DR. W. M. EISIN-EISINAS
"Contact lenseš"
Z
tarpe šiandien yra v. s. V. TallatAISGO
organizacija
veikia
tines organizacijas, jungimasis į
ypač šio gražaus pobūvio inicia gvai ir be triukšmo užmigdomi j AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Vai. pagal susitarimą. Uždaryta, "treč.
Kelpša,_
kuris
taip
pat
tame
suki
kokią sąjungą su nelietuviškomis nuo 1976 m. lapkričio 7 d. Joje
toriams E. Leonienei ir J. Kaunai- liūtai, tigrai, lokiai, stumbrai, Į GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
lime dalyvavo.
DR. LEONAS SEIBUTfS
organizacijomis būtų tik mūsų dalyvauja estai, latviai, vengrai,
tei..
6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670
Pamokslo
metu
s.
kun.
A.
Keantilopės
ir
kiti
žvėrys.
Į
labai
INKSTŲ, PŪSLES m 1
tautinių jėgų silpninimas ir lie lenkai ir ukrainiečiai.
Subuvimui puikiai vadovavo didelius žvėris pučiama juo Valandos p a g a l susitarimą. J e i
PROSTATO
CHIRURGTJi:
,
zys,
S.
J.
sakė:
atsiliepia s k a m b i n t i : MI 2-0001.
tuviškumo ugdymo
uždavinių
2656
W.
63rd
Steeet
Miami
Liet.
klubo
kultūriniams
— Klaipėdos atvadavimas yra
2—3 kartus, nes vienoje ampu
v. s. L. Milukienė
stūmimas į antraeiles vietas. Ko
VaL antrad. nuo 1-4 popiei
reikalams
vadovę
G.
Kodatienė.
lėje telpa tik du kubiniai centi
LSS Tarybos pirmininkė linksma džiaugsmo šventė. Mūsų
DR. A. R. GLEVECKAS
voje dėl Lietuvos valstybės nepri
ir ketv. nuo 5-7 vakarė.-.$•
Klubietis metrai migdomojo skysčio.
uždavinys
yra
mokytis
S
liūdnų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
klausomybės atgavimo
išeivių
Ofiso
teL 776-2886, rez. 44E8-5545
S L I D I N Ė J I M O IŠKYLON
I ir džiaugsmingų Lietuvos istori
TeL — BE S-589S
jaunimo tautiniam savitumui stip
V Y K S T A N Č I U DĖMESIUI
jos įvykių, prašant Dievo palai
DR. J. J. SIMONAITIS
rinti jokia tarptautinė ''organi
Specialybė Akių ligos
mos
šių
dienų
mūsų
darbams.
GYDYTOJAS
*
zacija" nepadės ir negali padėti.
"Aušros Vartų"" tunto " G a b i 
3907 West 103rd Street
BAŽNYTINIO KOMITETO
Sueigos
metu
udryčių
įžodi
da
Adresas 4255 W. 63rd Street
B tikrųjų tokia egzilų
skautų jos" draugovės vyr. skautėms ir
SOPNIE SARGUS
VEIKLA
Valandos pagal susitarimą
Oflso t e l e t K E *-441«„ "^
"organizacija" LSS tautinį savi "Lituanicos" t u n t o skautams vy vė : Lisa Bartkutė, Ramoną Povi
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Rezidencijos
teJef. G B 0-0817
Vietos R. Katalikų parapijos
Ofiso teL — PR 8-2226
tumą ne stiprintų, o būtų vien čiams vykstantiems į Alpine Val- laitytė, Milda ir Tayda RudaityVisom progrmos ii WOPA
Vai.: pirmad., antrad. ketvirta^, i r
penktad. nuo 1 iki S vai. popląL
tik nauja priemonė jos "intema- ley vietovę š. m. sausio 30 d. pri tės, Viva Bartkutė. Bebro įžodį bažnyčioje ''St. Paul of the Cross" Lietuvio kalba: kasdien nuo pirma
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
sistemingai
vyksta
lietuvių
kal
dienio
iki
penktadienio
12:30
davė
Darius
Bartkus,
o
jūrų
jau
cionalicavimui'". Stovyklos, ben mename, kad yra kiek pakeista
3 OK Š A
DR. VYT, TAURAS
1.-00 vai. popiet — Šeštadienį b
dravimai su kitų tautybių skau išvykimo laikas. Visi vykstantieji nių — Tomas Kubilius ir Tomas ba pamaldos, tvarkomos Bažny
V
A
I
K
Ų
L
I
G
O
S
•ekmadienl
nuo
8:30
iki
9:30
vai
GYDYTOJAS
IR CHIRURGM
tinio
komiteto,
kuris
praėjusių
tais savaime ir mūsų bendravi renkasi sekmadienį, 8 vai. ryto. Pocius.
ryto
2656
West
63rd
Street
Bendra praktika ir moterų I%os
Skautininkų-kių rate Įžodį d a  metų gruodžio 24 d. surengė
mų atstovus tarptautintų, nes Autobusas išvyksta 8:30 vai. ry~
Pirmad.. a n t r a d . . t ketvirtąd. ir penkt.
rate* HEmkick 4-2419
Ofisas k rea. 2«-V2 W. 5««h « .
tradicines
Kūčias.
Paruošimui
ir
nuo
12
iki
2
vai.
ir
nuo
a
iki
S
vaL
vė
į
j
.
ps.
laipsnius
pakeltos
—
verstų juos vartoti svetimą kal to. Neturintieji slidžių pasiima 7
TeL PRospect S-1223 r~
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
1480
A.
M.
Ofiso vai.: pirm., antr., treS. tt
bą. Lietuvių skautijai tai būtų dolerius slidžių nuomai. Jei kas Nerijos tunto tuntininkė Joian- pravedimui vadovavo Aldona Bi
MSB So- MAPL£WOOD AVE
nuo 2-4 vaL ir 6-8 v~&'.
Ofs. FO 7-6000, Rez. GA 3-7278 penkt.
žalinga.
norėtų imti slidinėjimo pamo da Aleksiūnienė ir Nidos laivo liūnienė su visa eile talkininkių
Sešt. 2-4 p. p . ir kitu laiku misttajrua.
~WCAGn
n
J
WB2P
vadė Aldona Veselkienė. Įžodį ponių, kurių išvardinti neįmaSkautija savo esme yra idėjinė kas — jų kaina 3,50 dol. Visi pri pravedė j . v. s. A. Gasnerienė.
Ofiso teL H E 4-2123. n a m o GI S-C1M
DR. A. JENKINS
i
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ir ideologinė organizacija, kurio valo šiltai apsirengti ir punktua
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Antroje sueigos dalyje vyko
DR. V. TUMAS0NIS
je apmokamam "profesionaliz liai susirinkti, kad nepavėluotu lauželis. Sesės ir broliai padaina |
?
MOJAS
ŽODYNAS
STUDENTAMS
I
3844 West 63rd Street
CHIRURGAS
mui" negali būti vietos. T u o tar mėme išvykti.
f
vo keletą dainų, m a n ypač pate
2454 vfest 71st Street
Valandos pagal susitarimą
pu paskirų valstybių skautų šta
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penJČtad.
ko Algimanto laivo brolių dama
VISU
S
K
A
U
T
I
N
I
N
K
U
K
I
U
bai ir Tarptautinis ?kautų biu
2-o Ir 8-7 — i5 an":sto s u s t t a r v apie "brolį inspektorių". Sueigą
DĖMESILJI
DR. K. A. JUGAS
ras (kurį išlaiko ne tautų, o vals
|
Ifieistas
minkštais
viršeliais
į
baigėme bendrame rate dainuoDERMATOLOGIJA —
TeL ofiso PR 6-6446
tybių — narių įnašai) yra pro
Visuotinė Chicagoje ir apylin nuodami "Lietuva brangi". Po
CHIRURGIJA
|
kaina
tik
#8.00
,
„
|
fesionalai, dirbantieji skautų or kėse gyvenančių
skautininkų - sueigos vaišinomės sesių paruoš
DR. F. C, WlrtSKUNAS
5214 No. Western Avenne
Kai kurios kolegijos dabar mokina lietuvių kalbą ir dažnai £
ganizacijose už atlyginimą. LSS. kių sueiga yra šaukiama sekma tais užkandžiais.
1002 No. Western Avenne
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
f*ntar>v_ r ^ i l r i A 1 i a t i i \ - i i l - o i o n o r l i £ l r / \ -r^At-nr* n o ^ ^ . W , * ^ < , n . U . . 3
kaip ir kitų egzilų skautų orga dienį, sausio 30 d., 11 vai. ryto,
Tel. atsakomas 12 valandų
3107 West 71st Street
Valandos: t-6 vai. popiet
489-4441 — 561-4605
nizacijų vadovai, dirba iš idėjos. Jaunimo centro 203 k a m b . Suei
vatr. Vilius Dundzila
Tre?. ir šeštad. pa^t.1 susltarU^a.
_ dagavi
žodynas kamuoja g
Tarptautinis skautų biuras yra ga labai svarbi, todėl visi kvie
S $10.00
įstaigos ir buto teL 652-1381
S
Ofiso teL 586-3166; namų 636-4850
internacionalinė arba,
tikriau čiami būtinai joje dalyvauti. Bus
sakant, tarpvalstybinė organiza pristatyti ir svarstomi LSS į
Rašykite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
I DR. FERD. VYT. KAUNAS
— Visada
ieškome
tiesos.
DR. PETRAS ŽLI0BA
cija, o egzilų skautų junginiai AISGO įsijungimo reikalai. Suei- slaptom suprasdami.
BENDROJI
MEDICINA
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
jog t u o
Chicago, III, 60629
i
yra susiorganizavę tautiniais, ąn- gą organizuoja Chicagos Skauti tarpu, kai faktai ne visada gali
1407 S. 49191 Court, Cicero
0234 S. Naaragaasett Ave.
|PA|kitt B ^ ^ ^ i 45 centus pašto išlaidoms, ir mokesčiams, jei s
ttintemaeionaliniars
pagrindais ninkų -. kių Ramovė ir Skauti būti tiesa, tiesa visada sijoja
VaL pirm., satr., ketv. te p«£kfc 3N7
Kasdien 10-12 ir 4-7
fyvenate niiaoli valstybėje).
S
h tikslais.
pagal Buaitara^
Išskyrus
treč.
ir
šešt.
ninkų Draugovė. Kviečiami vi- t a k t u s
Carl Bibfet
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LIETUVIAI FLORIDOJE

Miami, Fla,

Juno Beadi, Fla.
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LIETUVIŠKA! ANGLIŠKAS ŽODYNAS
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Komunistinių kraštų

MYLIMOS LIETUVOS KELIAIS

JAUNIMAS NUSISUKA NUO BOLŠEVIZMO

Pasyvus pasipriešinimas prievartai

Vaikarų
Vokietijos politikos 1975 m. Helsinkio konferencijos
žurnalas " D e r Spiegei", gretin- "Baigiamuoju aktu". Belgrado
A L M B DRUUA
kirts formalus mokyklos pasitei
I mylimą, pasiilgtą ir išsvajo
'damas ir analizuodamas faktus, konferencijos vienas svarbiausių tą Lietuvą norisi kartas nuo kar
sinimas, kad pastatas priklauso
prieina išvadą, kad visuose Rytų tikslų kaip tik ir bus "bešališkai to nukeliauti. Norisi nukeliauti kambarių, repeticijas reikią dary apylinkei ir nuo apylinkės tary
bloko kraštuose nedaug tėra ko- apžvelgti, kaip to pakto nutari- be sovietinių vizų, b e oficialių ir ti iki išnaktų. Kas tokius kultū bos pareinąs jo tvarkymas.
munistų, kurie šią sistemą aukš- mai buvo atskiruose kraštuose slaptų palydovų, be nurodymų, ros namus suproi-ktavo..." ("Kul
O apskritai Kražiams su mo
t a i vertintų ir ryžtųsi už ją mirti, vykdomi". Šiam reikalui dauge- kur galima apsistori ir ką lan tūros barai", 1976 m. nr. 1, psl.
kykla nebesiseka. Iki 1940 metų
Esą, praslinkus beveik 60 metų lyje paktą pasirašiusių šalių bu- kyti, be keliolikos šimtų dolerių, 34-35).
buvo užsimota naujos mokyklos
Buo spalio revoliucijos ir 32 me- vo sukurti specialūs komitetai. užmokėtų Maskvai už kelionę į
statybai, padėti pamatai, pradė
t a m s n u o II pasaulinio karo pa- Mums labai įdomu pastebėti, Vilnių, gal dar Druskininkus, Visuotinės netvarkos paminklai
tos lieti betono sienos. Ir dabar
baigos, komunistų
valdomoje kad tokį komitetą. Sovietų oficia- Trakus ir vienos dienos viešna
Šalia kultūros namų komunis teberiogso tie beveik metro sto
crdvėje n u o Vladivostoko ligi liems valdžios organams priešta- gę Kaune. Daug kas pasakys, kad tinėje santvarkoje svarbų vaid
rio betono luitai, aptrupėję, kai
Sverino žmonių širdyse komu- raujant, sukūrė ir rusų disidentai, tokia kelionė visai neįmanoma. menį atlieka mokyklos ir biblio
kur užgriuvę gilius rūsius. Prieš
nizmo jausmas esąs išblėsęs.
žymaus jų veikėjo Jurijaus Orlo- Tiesa, neįmanoma. Bet ją ban tekos. Straipsnyje "Kelmės kont
dešimtmetį kitoje miestelio pusė
Pirmiausia, esą, jau išmirę vo vadovaujami. Komiteto nariai dau atlikti skaitydamas okup. rastai", atspausdintame "Kultū
je buvo pastatyta nauja mokyk
Spalio revoliucijos veteranai, ku- yra arba jį aktyviai remia: Alek- Lietuvoje išleistą spaudą, ypač ros barų" 1976 m. nr. 3, 41-43
la, bet be sporto salės, be val
r i e savo pasišventinimu ir gink- sandras Ginsburgas, buvęs gene rimtesniuosius žurnalus, šį kar psl. skaitome šias užuominas:
gyklos, ir tuoj pasidarė per ankš
l e jėga revoliuciją sukūrė. T a i p rolas Piotras Grigorenko, Lidija tą "Kultūros barus". Tik iš jų
"Tytuvėnų biblioteka nedide ta. 1967 metais, kai buvo šven
p a t nebeaktyvūs ir II pasaulinio Aleksiejeva ir kiti žinomi prieš- spaudoje paskelbiamų užuominų lė — 2 5 tūkstančiai knygų. Ji čiamos Kražių mokyklos 350karo kovotojai. Didelė dalis jų bolševikiniai kovotojai. Atskira galima suprasti, kodėl sovietinės įsikūrusi antrame medinio namo sios metinės, buvo žadama, kad
j a u žuvusi bei mirusi, likę gyvie- komiteto sekcija sukurta ir okup. įstaigos Maskvoje ir Vilniuje taip aukšte — pastogėje įrengtuose 1970 metais mokykla turės nau
bijo, kad turistai iš laisvųjų Va
ji — ligoti pensininkai. Tiesa, jie Lietuvoje ,
kambariuose. Kopdamas į ją sta ją bendrabutį.
Neturi ir šian
gali ir bando perduoti jaunimui
Sovietų slaptoji policija pasi- karų nelankytų Lietuvos provin čiais, siaurais laiptais, tik ir žiū dien. Mokykla parengė priestato
kitados vestų kovų ryžtą, papasa- ryžo ši "Helsinįkio komitetą" cijos, kad ten nesusitiktų su "'lai rėk, kad nenuriedėtum žemyn. projektą.
Nebeiškentę kražiekoti eilę savo atliktų žygių, pa- susprogdinti. Bet kaip? Be rimtes- minga" liaudimi. Ir vien dėl to, Gal todėl miestelio gyventojai čiai pasiuntė kelių žmonių dele
Senieji Vilniaus universiteto rūmai. 1979 m. minėsime šios Lietuvos
teikti nuotykių atpasakojimų, ta- nes priežaties suimti disidentus kad po 30 su viršum metų "so jai ir davė vardą — 'Šarkos liz gaciją į LTSR Švietimo ministe
lukštosios mokyklos 400 metų sukaktį
cialistinės
statybos"
ir
gyvenimo
S a u jaunimui reikalingos "ug- nebūtų populiaru prieš pasaulį.
das'..."
riją 'pramušti to projekto'. Su
n i e s " nebegalį įžiebti.
Taigi buvo griebtasi provokacijų. komunistiniame ''rojuje" dar ten
''Kražių kolūkiui užpraeitą ru- grįžo ta delegacija nieko nepešu
Nacionalinio parko minkius, o juk pagalbos laukia
Rytų bloko kraštų jaunimas, Rusų Kalėdų švenčių dieną Iz- labai daug ko trūksta. Apie tai denį talkininkavo Kauno Medi si, net rimtesnės šnektos minis komitetas
gimęs ir augęs komunistinėje sis- mailovo geležinkelio stotyje, 15 tegul kalba "Kultūros barų" re cinos instituto dudentai. Išva terijoje nebuvo, nors Kražių mo tvarkymui gavo daugiau kaip 6 20 istorijos bei architektūros pa
temoje, auklėtas ir mokytas ko- km. nuo Maskvos centrd darbi- daktoriai, bendradarbiai ir jų pa žiuodami po ja\apiūtės, po bul kykla reikėtų, be abejonės, ypa tuksiančius rublių, Skuodo rajo- minklų...
nas — Šilalės akmens aukuro ir
Snunistinėje dvasioje, atstumtas ninku apgyvendintoje vietovėje šnekovai.
viakasio, jie šlavė miestelio aikš tingai rūpintis..."
Pagaliau, tur būt, atėjo laikas
aplinkos tvarkymo darbams — 7
n u o religinių ir kitų dvasinių sprogo kelios bombos. Vakarų
tes
ir
šaligatvius
ir
gana
de
Kultūros n a m a i —
Šis tikrovinis vaizdas ne užsie tūkstančius rublių, bet taip pat j kultūros paminklus naudoti kul
vertybių, esąs jau žymia dalimi spaudos bendradarbiams Maskmonstratyviai šluotas įteikė vie
— prasčiausi rajone
"buržuazinio nepanaudojo nė rublio. Tūkstan tūros paskirčiai.
atsisukęs nuo komunizmo. Jį voje buvo pranešta, kad žuvusiųtos gyventojams. Deja, kražiečiai nyje gyvenančio
(Bus daugiau)
mažai domina sovietinių herojų jų skaičius, vienais duomenimis
Pačios ištaikingiausios
šven ir dabar nežino, kur tos šluo nacionalisto" išsigalvotas, bet ap čiai nuplaukia nežinia kur, o
rašytas
pastabaus
sovietinio
ko
krašto tyrininkų plakatas veltui
kovos, nelabai jie tiki Sovietų va- siekiąs septynis, kitais 20 asmenų, tovės okup. Lietuvoje yra kultū tos, — jomis ir nesinaudojo. Taip
respondento,
parodo,
kad
per
30
šaukia: globokime kultūros pa
'dų ir agitatorių pažadais, turi vi- 30 buvę sužeista. Kiek vėliau KG ros namai. Apie juos "Kultūros ir gyvena — knapsi išgriuvusių
su
viršum
metų
tarybinė
sant
minklus..." (psl. 3 2 ) .
siškai skirtingą gyvenimo mastą. B "surado" kaltininkus ir jie bu- barų" 1976 m. nr. 1 taip kalba šaligatvių duobėmis, geria dul
KAIP BELGIJOJE
kes ir brenda purvą, nesibiauri, varka nepajėgė deramai sutvar
J k , k a i p ir Vakarų kraštų jau- vo pradėti suiminėti. Tačiau disi- jaunieji specialistai:
VAGIAMI MILIJONAI
Juo toliau į girią, juo gražiau:
"Gruzdžių (Šiaulių raj.) kul kad ypač blogai tvarkomos vi kyti net mokyklų ir istorinių vie
nuoliai, nenori valstybei aukotis, dentų vadai paneigė bet kokį
"Daug buvusių dvarų ir jų par
teritorijos, tų. Tai aiškiai paliudija istorinių
atvirkščiai, siekia, kad valstybė "sąmokslo ruošimą", o viena iš tūros namai ar ne prasčiausi ra suomeninių pastatų
Hasselto miesto,
Belgijoje,
Kražių
dabartis.
kų
pateko kolūkių nuosavybėn,
jų, l a b u daugiau rūpintųsi ir su- jų vadovių Lidija Aleksiejeva pa jone. Pastatas jau seniai laukia kad net maisto produktų parduo
centrinėje pašto įstaigoje poli
kai kurie jų —atskirų ministeri
teiktų jiems visas modemiško gy- reiškė: 'Tai neteisingi gandai remonto. Apylinkės ir tarybinio tuvės vitrina nežinia kada beva
Veltui šaukia:
cija arežtavo t r i s asmenis
po
Disidentų ginklas yra n e bom ūkio vadovai kultūros namais ne lyta. O pranoko visus, matyt, globokime kultūros paminklus jų žinion. Buvusio Siesikų dvaro nepavykusio mėginimo apiplėšti
venimo sąlygas.
dvaro rūmai,
buvęs Palėvenės
sirūpina..."
gaisrinė —sudegė su mašinomis
*
/ bos, o žodis".
vienuolynas,
buvusio
Salų dvaro t ą pašLo įstaigą, nes policija
Tarybiniams,
ne
užsienio,
tu
"Gataučiuose (Šaulių raj.) arti ir dabar kėpso raudonas mūras
buvo gavusi slaptą pranešimą,
. Analizuojant įvykius bei nera
Minėtas 1975 m. Helsinkio tūkstančio gyventojų. Tačiau iki be stogo, su tuščiomis langų ir ristams be leidimų galima keliau pastatų ansamblis ir parkas, bu k a d ten tą dieną ir tokią tai
m u m u s susekta, kad visus priešvisuotinės ti po Lietuvą ir plačiąją Sovie vusių Jašiūnų ir Belvederio dva
"Baigiamasis aktas" mums, lie pat 1975 metų nebuvo kultūros durų angomis, kaip
inscenizuojamas
bolševikinius judėjimus
Rytų tuviams ir kitų pavergtų tautų namų. Dabar jiems atiduotas bu netvarkos paminklas.
tų Sąjungą. Bet ir jie savojoje rų pastatai dabar priklauso ko valandą bus
p
a
š
t
o
įstaigos
apiplėšimas.
Po
bloko kraštuose sukelia ne "bur žmonėms, žinoma, yra gėdos do vęs ūkinis pastatas. Tiesa, trūks
Lietuvoje pastebi įvairių negero lūkiams, tarybiniams ūkiams, že
Ypač ta miestelio netvarka vių. Tai atskleidžia straipsnis "Į mės ūkio technikumams ir t.t. licija saugojo ir sulaikė vieną
žuaziniai
nacionalistai",
n e kumentas. Mes daugelį kartų a- ta inventoriaus..."
ir angliakasį iš
krinta
į akis, kai prisimeni ne artėjančia vasarą", atspausdin Būtų galima vardyti architektū b a r o vedėją
"klerikalai'* ir ne senesnio a m - pie jį rašėme ir teigėme, kad
"Kultūros namus (Jašiūnuose,
Genko
ir
taip
p
a t Anne Claes Haus "atgyvenos", bet jararao- nei JAV-bių prezidentui, nei Va- Vilniaus raj.) neseniai suremon paprastą Kražių švietimo ir kul tas "Kultūros barų" 1976 m. nr. ros, istorijos paminklus, kurie
griūva, kurių niekas neprižiūri. Ceulen, Hasselto pašto tarnaunei kitiems tavome, bet neturime prožekto tūros istoriją... Vienas tos garsio 4, 31-33 psl.:
& j j X t \ i J * * * l )
J " ĮJfačTJfaS
sios
praeities
liudininkas
yra
Kra
kai kuriems jų neparengta net j toją. Pastaroji iš anksto buvo
t judėjimą į j u n g i a net gimna- ^
.
b
v a d a m s
m h a m
Q k i o rių, fotoaparato, dekoracijas rei
"Aną vasarą teko ieškoti Šar- restauracinių
žių
kolegijos
bendrabutis
XVII
projektų.
Žemės susitarusi su savo "plėšikais"
znų ir amatų mokyklų jaunimas. ^ . ^ ^ . ^ ^ ^
« d o k u m e n kia patiems daryti..."
a. kultūros paminklas. Pastato nelės, kur gimė, augo ir palaido ūkio ministerijos nė kiek nejau ir n u s t a t y t ą valandą laikė jau
v ••
••
«v"j
•
Faktas, kad jie beveik visi yra • K O *-mw
« n *»,* r- ^ -«rt,'
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tu parašo",
nes
jis
išdavė
"Laukuvoje,
(Šilalės
raj.): požemiuose kolūkis laiko bulves. tas poetas Vytautas Mačernis. dina Turgelių tarybinio
ūkio paruošusi iš visų
pašto seifų
munistinio jaunimo nariai, netu vergtas tautas,
pripažindamas ''Darbo sąlygos blogos: patalpos Pirmojo aukšto viduriu eina pla Kiek kelio vingių nuo Varduvos,
(Šalčininkų rajonas) 'žygiai', ga apie 15 milijonų belgiškų fran
r i jokios reikšmės, nes beveik visi Sovietų Sąjungos užkariavimus.
KaK arijos,
senos, neremontuotos. Todėl pro tus koridorius, nors mašina va buvusios Žemaičių
lutinai suniokojant XV a. isto kų, k a d įteiktų juos savo "plė
priešsovietinio jaunimo judėji
Vis dėlto, kovojant su bolševi
reikėjo padaryti, kiek kaimų per
m o nariai, įskaitant mūsiškius kais, propagandinėje srityje Hel fesinių kolektyvų niekada nema žiuok, o į abi puses durys — čia važiuoti ir žmonių klausinėti, kol rinį ir architektūrinį paminklą š i k a m s " . Įdomiausias dalykas,
Romą Kalantą, Simą Kudirką ir sinkio dokumente galima rasti ir tėme. Nerengiamos* ir kolūkiečių gyvena 15 šeimų... Antrajame vargais - negalais senas valstietis —dvaro kompleksą, vadinamą k a d t a patikima pašto tarnauto
vidurinės
mokyklos
Mažąja Merkine. Per dvaro vi j a Anne Claes-Ceulen y r a da
i juos panašius, buvo komjau Sovietams silpnų vietų. Štai pora ekskursijos. Su visais prašymais a u k š t e
parodė, kuriuo keliu sukti į Šarį
kolūkio
vadovus
atsimuši
kaip
durį nutiesė kelią, šalia pastatė b a r į pensiją išėjusio Hasselto
bendrabutis ir Kražių mokyklos
nuoliai.
nelę. Jokia nuoroda prie kelio
citatų: "Dalyvaujančios valsty
Vakarų Europos kraštų spau- bės gerbs žmogaus teises ir pa į sieną... Tik Kuškiuose yra pa muziejus. Šis architektūros pa neskelbė ir nekvietė: už tiek ir mechanines dirbtuves. Ministeri a p y g a r d o s paštų
direktoriaus
stovių kultūros darbuotojų, kitur minklas ne tik kuo skubiau restau
jos nejaudina nė apleisti kolūkių d u k t ė .
Ha n u r o d o , kad jau pirmuosius grindines laisves, įskaitant min
jie keičiasi vos ne kas mėnesį, o ruotinas, bet ir švaros bei tvarkos tiek kilometrų poeto tėviškė. Tu teritorijose atsidūrę piliakalniai,
neramumus
sukėlė
jaunimas. ties, sąžinės, religijos ir įsitikini
Padievyčio kultūros namai jau čia trūksta. Net apie pastatą apei ristas nelengvai suras ir kitų ra rašytojų tėviškės, akmenys, ver
Ji j a u buvo išeikvojusi apie
Revoliuciniai judėjimai: 1953 m . mų laisvę, visiems, be rasės^kalmetai" uždaryti. 'Laukiu nesulau ti nelengva — kviečiai, dilgėlės šytojų; dailininkų, muzikų, kul tingi medžiai. Į visus raginimus 5—6 milijonus frankų pašto pi
Rytų Vokietijoje 1956 m. Veng^
skirtumo... pripa- kiu, kada tokia padėtis baigsis..."
tūros veikėjų tėviškes..." (Kultū
ir prašymus globoti kultūros pa nigų ir šiam t r ū k u m u i užmas
iki juosmens. Kaip galima sude
rijoje, 1968 m. Čekoslovakijoje, žins
^ fc ir Jgerbs
į j asmenybės
, ,, f j , laisvę
fa£t Rros barai". 1976 m. nr. 4, 31 ps.)
iš
sugalvojo
insceiiizuoti
"Luksnėnuose, Alytaus
raj.: rinti d u nesuderinamus dalykus
minklus ji dažniausia atsako ty kuoti
1971 m. Lietuvoje, pereitais me pažinti religiją arba tikybą, vei
aferą,
kad
"Kultūros namų 'pastatas nese — diegti kultūrą, estetiškai auk
Tame pat straipsnyje toliau la... 1976-1980 m. planuose Že pašto apiplėšimo
tais R a d o m e ir Ursus (Lenkijoje), Idant pagal savo paties sąžinės
niai statytas, tipinis, tačiau gerų lėti moksleivius ir apgyvendinti rašoma:
mės ūkio ministerija numačiusi tuo būdu paslėptų savo išeik
1970 m . Stettine, 1975-1976 m. liepimą". (VII p . ) .
sąlygų neturime. Trūksta darbo juos tokioje aplinkoje? Ką įtiA. T.
"Ignalinos rajono vykdomasis pertvarkyti tik 6 kultūros pa- vojimus.
Gruzijoje, Kijeve ir kitur — bu
-

vo sukelti jaunimo.
Ir kitose dokumento vietose yN e t garsus disidentų judėjimas ra skambių frazių "apie tautų
pačioje
pačioje Rusijoje
misijoje buvo
ouvu ,jaunų
* « ų j {ateisilk
i r tei
t v a A ^
žmonių, dažniausia komunistų savo
^
.
^
^
neimą
,
apie
teisę
keliauti
}
m
M . ^ .
partijos ar komjaunimo narių iŠ vieno krašto į kitą, išskirtų
šeimų susijungimą, spaudos, žo
sukeltas.
T a i g i komunistų partijos skel džio ir kitokias laisves.
Tačiau visa tai praktiškai ne
biami skaičiai, kuriais bandoma
įrodinėti, kad "milijonai gyven įgyvendinama, nes šios sutarties
tojų priklauso komunistų partijai VI punktas draudža bet kuriai
ir dešimtys milijonų komjauni- valstybei ar jų grupei "kištis į
mui'% įgyja kitokią, patiems ko kito krašto vidaus reikalus". Va
m u n i s t a m s , nepalankią prasmę. dinasi, niekas negali įpareigoti
Patys komunistų vadai neslepia Sovietus Helsinkio susitarimo
faktų, kad "senoji komunistinė punktus vykdyti.
Vis dėlto Helsinkio pakto kai
gvardija", skaičiavusi savo n a 
rius tik tūkstančiais, buvusi žy kurios vietos gali būti priežastis
miai galingesnė, pajėgesnė. Se prie bolševikų prisikabinti ir su
nieji komunistai buvę idealistai, duoti jiems moralinį smūgį. Tai
Jie gyvenę ir mirę tik partijai. gerai žino rusų disidentai ir soRuošiamasi
Kitaip esą dabar, kai į komunistų vetinis jaunimas.
partiją ir komunistines organiza- sudaryti sąrašą faktų, kuriais
cijas žmonės stoją tik geresnio
de
kahmti
gyvenimo, darbo gavimo, auks- g ^
Helsinkio susitarimų n e tesmo atlyginimo sumet,mais.
^ ^ j
s n a i k a n t B e t ir
tokius

Dešimt tūkstančių km
per Amazoniją
A . SAULAITIS

25
Prie parapijos bažnyčios, gal vienos gražiaHsfų
visoje saloje, yra paaugusių mergaičių grupė, kuri ruo
šia mažesnius pirmajai Komunijai, sekdama gerai pa
ruoštus iliustruotus vadovėlius. Suaugusių būrys pra
veda pamaldas, k a i kunigo nėra, ir kai j i s yra — gies
mes ir bendruomeninę maldą, skaitytojus. Kunigas, ke
liaująs ištisus m e t u s po bendruomenes, visko sukti ne
gali, tai pastovi veikla priklauso nuo pasauliečių, ku-rių kiekvienas žino savo pareigas.
Pietus kunigui išverda kaimynė, šiaip p a t s t u r i
tvarkytis. Kadangi kepyklos duona nekokia, valgo tik
sausainius. Turi vietos svečiui, nes klebonija gan di
delė, miesto profekto statyta, norėjusio kokiu nors
būdu kunigą miestelin pritraukti. D r a u g o
užklausi,
kaip jis dvasiniai ir psichologiniai atlaiko metus p o
įmetu šiose sunkiose sąlygose, k u r darbo tiek daug i r
galimybės kitiems padėti neribotos. Kaip nesusidras
ko besistengdamas. "Reikia tikėti ir į vien tik buvi
mo čia vertę. Visko padaryti negali. I š pradžių nepa
silsėdavau, bet t a d a pastebėjau, kad darbas neina. Tai
dabar, po dviejų savaičių laivu grįžęs klebonijon, die
ną paskaitau, pasilsiu". Gera prelatūros namų šeimi-

fikos kunigų ir broliukų skonį ir per jų dviejų trijų
dienų viešnagę didmiestyje stengiasi jiems padėti svei
katą atgauti, nes šiaip jie valgo tą patį mažai maistin
gą valgį, kaip ir žmonės.
L E N T Ų TRANSPORTO LATVU
Curralmho y r a tipiškas Marajo salos miestelis.
J a m e mažytis aerodromas, kuriame nusileidžia palmito fabriko vedėjas ar kitas prekybininkas. Dažnai
tokiuose lėktuvėliuose būna vietos — gali įsiprašyti
pavežti iki valstijos sostinės Belem. Po aerodromą ga
nosi arkliai, žaidžia vaikai. Jis baigiasi prie p a t upės,
kur parduodama saulėje džiovinta sūdyta žuvis, šiaip
prekyba iš esmės remiasi palmitu, palmių šerdžių
minkštesne dalimi — medžio viršūne.

m e t r o viršūnę, už kurią gauna 50 centąvų (JAV 4
c e n t u s ) . Tų palmių d a u g , tai greitai galima uždirbti.
Krautuvėje dvi šerdžių skardinės kainuoja 48 kruzeirai a r b a 4 doleriai — tiek pripildoma iš vienos viršūnės.
Kas nors k i t a s uždirba likusius 3 . % dol. Nestebėti
na, k a d savininkas lekioja lėktuvu, perka laivus ir na
mus. O p a p r a s t a s paupės gyventojas sau ant kaklo ri
ša virvę, nes netenka maistingos palmės. Ir dar, bijo
d a m a s kad k r e n t ą s medis nesulaužytų viršūnės, nu
k e r t a tik viršūnę, ir t a d a palmė neatauga iš kupsto,
o sudžiūsta stačia. K a r t a i s kirsdami viršūnes, berniu
kai paslysta ir u ž k r e n t a a n t gretimos iš to paties
kupsto augančios j a u nupiautos palmės, kuri perveria
vidurius a r plaučius.

O Amazonijoje viskas daug brangiau kainuoja,
Tiek palmių šerdys užsienyje pageidaujamos, k a d
nes
t
r a n s p o r t a s padvigubina kaina. D r a u g a s pasakoja,
Amazonijoje tikra tragedija. Ta pati asay palmė duo
da kasmet rausvai mėlyną vaisių, kuriame daug mi kad nemažai būna ir gyvačių įkandimų — visi gi gyve
neralų ir kiek vitaminų. Gyventojai iš vaisiaus maišo na paupiuose, pelkėse. Dažnai dirbama žemė toliau nuo
tirštą košę, į kurią dar įdeda bulvės miltų. Skonis upės a r b a pasiekiama laiveliu kitoje upės pakrantėje.
Labai malonu nuoširdžių žmonių tarpe įdomioje
visai kaip senų laikų mokyklinio rašalo, bet kas pri
pranta, paskui geidžia daugiau. Turistai ir miesčio- vietoje būti, b e t reikia t r a u k t i toliau. Sako, kad apie
nys įsideda cukraus, bet vietiniai valgo karčią košę septintą v a k a r o turi praplaukti keleivinis laivas. Nu*
sąrašus prieš vakariečius "sudaribe nieko. Tai vienas pagrindinių valgių, nors ir nėra einame prieplaukos link ir su vaikais šnekučiuodami
Artėjant šiais metais įvyksian- nėja". Atrodo, kad Belgrade ims
labai maistingas. Rodydamas salos vaikus Sao Pauly- j laukiame. Iki vienuolik c.3 nepasirodo, tai įkalbi draufiai Europos saugumo ir bendra- vieni kitus kaltinti. Gali būti įje, paklausi apie skaidrėje matomą mergaitę, kokio gui eiti miegoti, nes abu virst ame iš koto. o p a t s atvimo konferencijai Belgrade (Ju- domių ginčų, kurių metu iškils ir
ji amžiaus. Gal septynerių, aštuonerių metų. Iš tik- siguli ant prieplaukos lentų, galvą ant krepšio pasidė
goslavijoje) Sovietų pavergtieji Sovietu pavergtų tautu klausimas.
rujų tai 15-kos metų katekistė, puiki parapijos talki jęs. Tai d a r o ir kiti laivo laukią. Truputį vėsu, nes
žmonės ima vis labiau domėtis
h.kv.
t r a u k i a vėjelis. Apie pirmą pabundi, teliko a n t r a s ke
ninkė, giliai galvojanti jauna mergaitė.
Asay palmės vaisius pasirodo kartą per metus, ir leivis ir prieplaukos s a r g a s , kurie nutaria nebelaukti.
MAŽIAU MOKSLEIVIŲ
jlervių tėra 2 4 . 9 ^ , praeitais
vis brangsta, nes medžiai kertami palmitams-palmių Pasiduodi ir pats. Grįžęs klebonijon pabelsi, atsigulsi
Chfcagos miesto mokyklose • Mokslo metais d a r buvo 26.8%
Šiais mokslo metais m o k s l e i v i u i ^ *** ČbJcagos valdžios mo- ninkė iš Belem j a m įdavė maistingo citrinų žievių Šerdims, u ž kurias fabrikai užmoka iš karto grynais. h a m a k a n ir gerai išmiegosi.
, 10,000. Baltyjg s e k s - ; i į k i o i i £x& 524«GUQ iao4Uu% į tr,ąrmą,lada ir k i t g kt&afcTĄį. Ji gaiįata, kiekv-ieaa, dv^- - Zmiguz ar becuiuka* uiLua Lckiiun [>alaaė.af nukerta,

r
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niai. Per Ltetuvių radio valau-!C. P . E. Bseho Du zš fleitai.
dą Laisvės Varpas bus pusė va- ir smuikui, ir pabaigv I. S. Ba- j
landos speciali programa tą pa- j cho Trio sonata G dur fleitai,
čią dieną. O vasario 2 d. vai- smuikui ir fortepijoną.
Baro- ctyba vyks pas
Massachusetts kine muzika nuramina klausv- f * * ' ' * ' ' VT 4. V V V ZSį'J? t,* o*'
W A N ¥ « R - VYEĄI
R » A L 1 « I ' I 1
guijerrlatorių
sukelia janu
iani< renginių
r^iynui L>«»>»
. . . » . . . • . » » » ^.,
gunerrlatonu proKlamacijos
proKlamacijos reiKa- toją iirr suKeua
' jausmų. Nuotaika buvo labai \ «ooo<xx>o<>ooo<><)oo<x><>ooo<>ooc
HELP WĄNTĖP SEK\1CĖ
K, MOCKAUS o M E T U
i loj, kur irgi dėstė kalbas. Ten lu.
'
gera.
Po
koncerto
sekė
vaišės,
V
A
L
O
M
E
MIRTIES SUKAKČIAI
WE Aiqs LJ90KJNG FOK BEEF
mokinių leidžiamam laikraštėly
NEPAVARGSTANTIS
jkur susirinkę galėjo £asipažinti l
KILIMUS IR BALDUS
PRISIMINTI
Mockus buvo labai gražiai apra
MUZIKAS VASYLIŪNAS
THdimSs, gražiiitisias 2-Jc but^r milir pasikalbėti
*as Marquett« Pko. patogiausioje gat- ; No exper. necessary. We wfll traln.
šytas, kaip įdomus mokytojas.
Plauname ir vaškuojame
Kazys Mockus — jaunimo or
Veje. "Pi-ieš 1>J matg; m r t S n f a į r i m o - f
•
, t, . , .
Smuikininkas Izidorius Vasy- Į
visę risią grindi*
Deja, įo sveikata, laikinai pager
V A S Y U C X Ų SONATŲ
«ui statyfes. ĮmoKeti a»ie-"f i?,<WO.- - ,
JfATWNWIDE B E f F INC.
ganizatorius, krikščionių darbi
3 aukštų namas ant plataus s t l y - ' A2 1mQ Xo
rį--—. «if
Wpi' 8<>q.4<)a0
J. BUBNTS — TeL RE 7-5168
X
rėjusi. vėl pradėjo šlubuoti ir jis liūnas yra nepavargstantis muzi- į VAKARAS NEW \ OKKE
XeU
ninkų sąjungos veikėjas, pedago
PO prie MarĄuette P?w. at
Kedzie.
- U r e e a ~*<>;y-*yw
kas
ir
geros
muzikos
mylėtojas
ir
I
oooooooooooooooooooooooooo V:r3' $5;500.O6 iengvų pajamų me- į turėjo palikti ir šią mokyklą, o
•
gas, žurnalistas, visuomeninkas.
Pavele:-įjimas ir Šeimos turto j
1972 m. sausio "8 d. jo širdis vi puoselėtojas. Kai daug kas ir iš j Tą patį sonatų yal arą, Vasy- <>O0OOOOOCK><>0<>0O<>O<)OCK>O<>O<V0 tam?.,
padalMrte*" ržSflfcs tmo^Sff "$7,0^)'.' Į
Jo aukštai iškeltą galvą matei
menininkų
nuleidžia
rankas
ir
j
liūnai
davė
New
xoi
ie
Corne
f-, airi c prefelq pa.-t»nnBljmna na
sai sustojo plakusi.
OeliKatebų peiutiųcaTn bizniai tiide»
HELP WANTE» — MOIEfciB
brangini £ aaSsą sandelio.
lėtai žingsniuojančią šaligatviu,
pasiduoda
likimo,
amžiaus
ir
gy-įgie
Rečitalių
salėje
Į
;
ktadielis aajnas, Įreogta patalpa ir grražusr
Ir taip, drąsiai, ryžtingai ir Iš
OOSMOS PARCKLS EXPRESS butaa gyventi. 56 p. akiypsbi, t gara
salių susirinkimuose ir kitur. Ro
žai 4-riom mašinom. Už. viską (mokė
kelta galva ėjęs per gyvenimą ir venimo srovės nešami, tai Izido-inį, sausio 7 d. 8 vai. vakare,
dos, jis vis žiūrėjo virš visų ir
ti apte 5,«f>6 <loi. Teiraukitės, Tius gai
daug dirbęs Kazys Mockus prieš rius Vasyliūnas dar su didesniu j Nepaisant sniego' audros, kuri' SIUNTINIAI 1 LIETUVA
la pa vėlavus Mar<fu ette Parke".
I want a person that can think.
kažin kur i tolį. jis ir buvo daug
•S SS S. Halsted St. Chlcago Itt. 4O60S
ryžtu
ir
užsispyrimu
nepadeda;
siautė
Bostone
ir
su:;kmo
oro
įjabai graži 3-jų aukštų rezidencija,
5 metus paliko žmoną, vaikus ir
3501
W
«90k
St.,
Cnlcago,
(
I
X
.
6ū62f
Take
charge of wholeeale order
1
%
v'OTtioa.
Saugų
pušų
betsraentas.
kur ir dirbo daug kur. Tok| jį
vaikaičius, bei visus darbus ir smuiko ir eina per gyvenimo ba n-! susisiekimą, New Yorke ?usirinTelef.
985-2737
—
254-S320
Karpetai, virtuves pačius* daug prie desk. It consists oi. biliing, typing
prisimenam ir šiandien.
fmo*5tl apie $7,0&0.«0 Ir galite and occasional dictaphone. 5 day
T. V&lantina* dų.
rūspeseius
ir
iškeliavo amži gas smuiko garsais džiuginda-j į o gražus būrys muzikos mykeltis. Arti ?2-ds ir Kedzie.
mas
mus.
Tik
deja,
mes
tampa-į
lėto
j
ų
ir
susidarė
šilta,
puiki,
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
c
4 butų mūras. 3 auto mūro gara wlL 8:30 to 4:45. Ali fringe beneKazys Mockus gimė 1910 m. nybėn.
žas. Iš gerų rankų, prieiaia parka. fitia ineluding profit sharing.
me
atbukusiais
ir
tingime
džiaug
Į
kamerinio
koncerto
nuoblfta.
liepos 4 d. Rikantų km., Kelmės
P. Žickus
Šildymas ir elektra
< K X X H > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kaulas gražu
tis tuo smuiko garsų skleidžiamu Į g a u s i 0 16 d. 4 vai. Vytenis
J&500 pajamų. Vertas $50,(^0.
188 W. Randolph, Rm. 1727
vlsč., Raseinių apskr. 1928 m.
1% aukšto mūras. 2 auto mūr. ga
NEPRIKLAUSOMYBĖS
menu
| M. Vasyliūnas davr vargonų
baigė Raseinių gimnaziją, o 1936
ražas Originali 25 metų gera statyba. For interview Tel. 332-5100
ŠVENTĖS — VASARIO 16-SIOS
2 butai. SenutS
nepajSgia,
m. V D U humanitarinių mokslų
Be atskirų koncertų įvairiose j koncertą Santa Fe"mieste, New ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki Erdvus
turi parduot. Marquette Pke. Pigiai
MINĖJIMAS
tus
daiktus.
Ir
i§
toli
miesto
leidi
CLEAMIHG W0MAN
fakulteto literatūros skyrių. Tais
*32,000.
vietose, muzikas Izidorius Vasy Mexico, Episkopalų bažnyčioje.
mai ir pilna apdrauda.
17 nietų dtdeBs 9 ankštų m9ras
pat metais, po baigimo universi
Amerikos Lietuvių
Tarybos liūnas jau tradiciniai kasmet suK.
tr Z auto mūro garažas. •'Radiant" for 3 bedroom house wanted 1 day
TELEF. — WA M068
šildymaa Marųuette Parke,
teto, išvyko mokytojauti i Pagė Bostono skyriaus valdyba sausio | rengia po specialų koncertą New
5 0 0 0 0 O O O 0 O 0 0 0 0 O O O 0 0 O 0 O O O 0 0 - 138,000.00.
per week. 'Vlc 95th and Western.
gių gimnaziją Mažojoj Lietuvoj. [ mėn. 19 d. turėjo posėdi, kuria- Yorke ir Bostone.
Platua lotas arti Sv. Kryžiaus ligo $20.60 per day.
nines. Pigas.
T e n mokytojavo iki 1939 m.. k a - | m e buvo svarstomas Vasario 16Šiais metais New Yorke toks
3SS-5465 or 2S9-i:W
SIŪNTINIH Į LIETUVg
da Vokietija užėmė tą kraštą. -šios minėjimas. Nutarta minėji koncertas buvo sausio 7 d., o
PAIEŠKOMI ČIKAGOJE AR
VALAIS REAL ESTATE
1939-1944 m. K Mockus moky mą rengti Vasario 20 d., sekma Bostone
sausio mėn. 9 d. Šių
EXPEBBEXCED SEWlNG
APYLINKĖSE GYV. LIETUVIAI
Ir kitus kraštus
2625 West 71st Street
tojavo Telšių vyskp. M. Valan dienį. Iš ryto 10 vai. bus pa- koncertų programą sudarė: t r y s '
MACHINE OBERATORS
DIJOKIENĖ MISIŪNAITE Emilija,
TeL 787-7200 arba 737-8534
čiaus gimnazijoje. Čia jis nesiten- i maldos Sv. Petro lietuvių parapi- sonatos smuikui ir fortepionui: Motiejaus duktė, gimusi Vilniuje apie sTCDZEVNSKAS, 4065 Archer Ave,
Excell. working conditions am
Cfcicago, DL 606S8, telef. 927-6B8f
kino darbu vien tik toje gimna- j jos bažnyčioje. 2 vai. po pietų W.A. Mozarto Sonata in D Ma- 1904, vėliau ištekėjusi už West.
benefits. Apply in Person.
ooooooooooooooooooooooooooPuiku* 8 butų m ū r v . Arti ftv. Kry
z; joje, 1942 m. jis suorganizavo I minėjimas tęsiamas Lietuvių Pi jor, J. Bavicchi Sonata Nr. 4,
GEDVILAS Antanas, Domo sūnus,
MIJBPHY & NET
l i g o n i n e . VlrS $19,000.90 paja
Telšių suaugusių gimnaziją ir liečiu d-jos salėje, So. Bostone. Op. 63 ir WoIf-Ferrari Sonata in JANUKĖNAITĖ Maksima- ičien£ Jono OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO žiaus
mų. Palikimas — lengvai ntopirkslta. 2243 N. Elstom Ave., Ghieago, 10.
Gerai išlaikytas marinis, 2 po 6 K.
buvo jos direktorium iki 1944 m., Kalbėtoju bus SLA pirm. Povi G. Minor. O p . 1. Jo didvsis tai- ^ T ^ S * * ^ " * ^ ' LžDa!ilJ va!si '
BVTV
NF<»IAVIMAS
i• • ,
• •. .
V,
.
JASAITfi Elena, Adomo ir Marcelės
Ir veikiantis bania. Arti Campfeell Ir M
Narni}
pirkimas
—
Pardavimu
kada karo pasėkoje turėjo palikti las Dargis. Meninę programą at kinmkas yra pia_mstas Vyiems gudreckaitės duktė. Turėio brolius
filos g-v-«e. Virt $500.00 pajann? m«n.
Valdymas
Tikrai grąžos bongakm. S mleg. Ir
Telšius ir net Lietuvą. Iki karo liks šv. Kazimiero parapijos iš M. Vasyliūnas (sūnus), kuris fi , Antaną ir Praną.
TYRAI EB MOTERYS
vaisomasis. Patogus susisiekimą*.
j
Draudimai — Ineome Tax
choras,
vedamas zikos mokslininkas su dr. laips
pabaigos gyveno Vokietijoj. Ka Brocktonp
KUTfTIS Anna, gyvenus 2103 57th
vakarus
ui
Califomla
ir
6K-«'JS.
Notariataa — Vertimai
rui pasibaigus, K Mockus mo komp. Juliaus Gaidelio, ir Bosto niu ir yra žinomas pasaulio moks Ave. Ciceroj ?).
C A F E T E M A HELP
MISIŪNAI
Mykolas n Marcelė,
SIMAITIS
R E A L T Y COCJiTJER SERVEBS « CASBBEB8
kytojavo lietuvių tremtinių gim no lituanistinės mokyklos moki- lininkų tarpe.
1941 m. gyvenę Čikagoje
Night & day
-work Oood
pay
i n s a r a n e e — Ineome T a s
nazijoj
Klein Wittensee, PineJ. B A C E V i e i t J S
SAKALAS Viktoras, Viktoro ir Brobenefits. Apply in peraon or pbone.
2951 W. eSri S t r e e t — 486-7878
burge nuo 1946 iki 1949 m. Ša
nislavos sūnus, gimęs 194^ ra. Kaune. 6455 So. Kedzie Ave. — T78-22SS
AMERICAN F O O » SYSTEMS
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
oooooooooooooooooooooooooo
lia mokytojo pareigų 1948-1949
Patėvis — Karbonkus.
7100 McCbrmick Bivd.
STIRVICKIENĖ Imbrasa-te
Kūnem. jis buvo Šlezvigo Holšteino
Unoobiwobd, fJL 262-1800 ext. 214
gunda, gimusi Amerikoje.
gyvenusi j tojygjjA N O R E K I E N f i
lietuvių mokyklų inspektorium.
Tf V W Ė S I O !
sirinko daug. Programoje Haen- Arkšvos kaime. Ylakių valsč. 1928 j
Cambridge, Mass.
VYTAUTAS 2€KATJSKAS
m.
grįžo
I
JAV
K. Mockus su žmona, dukry
delio Sonata G dur fleitai
ir
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ inisitiiiiiiiiiiHifiiitiifiiiiiįuiaiiHratiicfM | IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
STRAZDAI Ignas ir Pranas. Igno sū- Į
VASARIO 16 MINĖJIMAS
te ir dviem sūnais 1949 m. emi
fortepijonui. Haendelio Sonata
Labai
pageidaujamos geros rasi
—• — ^ * m m • ^ « ^ S H » S S » ^ » ^ » ^ w » » * * s i s n
nūs.
i
prekes. Maistas Iš Europos sandelio.
m REIKIJĮ VIZITINIŲ
gravo į JAV ir apsigyveno Bos
A
dur
smuikui
ir
fortepijonui.
Šįmet Vasario 16 Lietuvos ne
d e e r o — NetoB šv. Antano bažny
2608 W. 69th St, Chlcago, HL 8 M 2 *
Ieškomieji arba apie juos ži
tone. Čia šalia kasdieninio fizi priklausomybės" minėjimą Cam- R r ? ° ? * s Couperin Pirmoji suita
T E t t — WA 5-2787.
čios isnttom. švarus 4 kamb. butas
nantieji maloniai pražneni atsiliep
nio darbo, jis su kitais buv. lietu
(1 miegamasis) vienam asmeniui.
bndge, Mass.. švęsime sekma- Įeitai ir smuikui be fortepijo ti:
Vizftinių !roTC«??ų aarado'jmias jn
T
* 95 dol mėn. Teirautis tel. —
viais mokvtojais suorganizavo lie-,
..
no. P o p e r t r a u k o s buvo atlik
gražus paprr!>tTS
Bistfieriai ja*
LIETUVOS GENERALINIS
656-2234
?
j
.
.
,
„
i
dieni,
vasario
6
d.
Nekalto
Pra^
v
c
plačiai saudeja, bet t h * a ir via;
t a G. P . Teiemanno Duetas G
KONSCLAT.kS
M5 A. Š I M K U S
lietuvių
bažnyčioje,
tuviu šeštadieninę
mojtvkląir net
bo. sidėjimo
....
.
__
Bostone,
joje mokytojavo
lu«?r>ų *sts*ovsnig turėti gražia*
xrrrARY
p
r
u
i
i
i
c
6147
So.
Artesiaa
Ave.
d u r fleitai i r smuikui tiktai .
For rent S room Spt. Ist floor,
vizitines korteles.
tXCOMT. TAT
**!KViG1S
5 metus buvo tos mokyklos ve 8:30 v. r. bus atnašautos šv.
Chicaco, Clin.:- 60629
$230.00 mca. Secnrrty ^eposit reMišios
už
Lietuvą.
1:30
vai.
po
4259 S. MapJewood. teL %>4-7450
TpJ«»fnna«i REpubiic 7-S.'«4
dėju- Mokykla tebeveikia ir šian
M B a B B B B i .r»^rrx:ccccrjg:c!inMLioo
Kreipkitės j "Draugo" admiaU quired. No pets. Vic. 69th and Arpiet
toje
bažnyčioje
bus
speTaip pat darom' VERTIMAI.
dien ir yra išleidusi gražų būrį c i a l i o s
traciją
visais panašiais reikalais tesian. 385-6334, after 5 p. m.
£ĮIIIIHHlllimi|llllllU:M!!ii!IfllUilllliill(U
OIMTNTTJ ptr'Artrral.
crfldOTB?
riokvtojaupamaldos, kurias laikys
Busite oatenkinti znūsų patarnavt
PILTETTB2S
PT^AiSTMAT
bKODilL
rna.
kltoki btenkat
ja toje pačioje mokvkloje. Bosto-r k u n - Simeonas Saulėnas. Pamal<h
metu
1 08
Sta
IEŠKO
NUOMOTI
SKŲSTIS
ne Mockus įsteigė mokytojų drau-!
*
g ^
^ ^ ^
"
ii!iuniiniifini«;M>!?fiūim!inHunii;nii>
giją ir jai pirmininkavo. Ta drau-isė Daugėlienė, Vytenis VasiliūIK
ĮHminmmtHiiimiiminHHmmiiHHitiH
Seimai reikalingas 2-fą butą po &
Seniausia
Lietuvių
Radijo
Programa
l
g
"
gija
išleido lituanistinėm mo-|nas. palydės vargonais. P o paKENTĖTI
NAMŲ APŠILDYMAS
miegamus
kamb. namas Marąuette
Talsan sentis. Ir sodedn naojtis p*kyklom net 3 vadovėlius.
; maldų. 2 vai., bažnytinėje sve- Naujojoj Ai^iijoj iŠ stoties WLYNjE
Pke. Skambint 476^314
1390 banga veikla sekmadieniais noe i =
Plglal livalan ta)pel alTTtt»la»
L I A U D I E S MENAS
Šalia kasdienio darbo, Mockus j tameje įvyks iškilmingas minė-j į ^ ^ J į ^ ^
^
Jdedo vanden*
buvo a*ktyvas visuomeninėj ir I jimas. Programą atliks solistas j duodama vėliausių, pašau
**DBAUGBT
DŽMESiO!
447-8806
organizacinėj veikloj. 1927-1934'Jurgis Lisauskas, tenoras
1
inimniHusiHin
"DTango^
aj±crirastracij>je
į
m
labai aktyviai dirbo pavasarinin LavvTence,
Mass.
L W įįį^%^^l^fei-..
Įgalima
Dasiririkti
ivsirra
Ka»
I
kuose ir ateitininkuose. 1934- kalbą pasakys Elena
NTAS
\&es mesio darrjtjt medžio, kere- Į * I « I w l n 6 RAUsU* ft&Kfiya
-1935. m. buvo lietuvių krikščio-jnienė t e m a : "Lietuva.
ffi
1
į mikos, drobes, t a i p pat Betuvi^ f
TAISOME SENUS.
K
A
I
N
A
nių darbininkų sąjungos centro j širdis''. Minėjimą atidarė
įrengiu
-runia*
\*n
^Ją
i
r
HstaviSIcų
kostrarsij
į
Atliekame
krautuvių ir ofisn pianą-'
valdybos sekretorius. 1936-39 m. j S. Saulėnas. Po minėjimo
ivimą
i f ių
ren
lubas.
Įrengiu į moterims.
i S™^- lasome fonnipriklausė Mažosios Lietuvos jau- j bus pavaišinti kavute. Prašoma
gas" ix didelis pasirinkimas lietuvi*
. , ca kabinetus virtuvėse ir voniose.
=
j
kambarius
rūsy.
Dažau.
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R
K
,
S.
A.
07102
Santarai. į visi gausiai dalyvauti.
ku knygų.
Apsilankykite I " D r a u g o " ad-1 PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO,
TEL.: (201) 642-0773
=į į Sgnias, tel. 776-0882 po 6 • . vak.
1941 m. Įsteigė Žemaičių meno
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miniatraciją
i r pasižiūrėkite, f Tel. 847-75S4. Skambinti po s v. v.
ir mokslo centrą Teisiuose ir Jam IZIDORIAUS IR VYTENIO
Gal rasite kai ką padovaacfe'
ininnnmmuinuniimiimmHiiniiiiiin
VASYLICNŲ SONATŲ
vadovavo. Tas centras rengė me
draugams.
VAKARAS
no parodas, darnų ir literatūros
^,
' T r r a ^ o " adresas* 4545 W.
Brangiai motinai
vakarus. Jis Teisiuose Įsteigė pro
Sausio 9 d. Jordan Hali ma-i
M I G L I N A S TV
63rd Street, CUcago, ĮO. 60629. ! | S I O T K i I E
DABAR
fesini teatrą. Vokietijoj priklau
į
Spalvotas ir Paprastos. Radijai
sė Lietuvių Bendruomenei, o at žoje salėje jvyko Vasyliirnų me- J
Storee ir Oro Vėsintuvai
!IllIHH!IIIIlII!lllIffi!!llI!finiHllHilIM1ITIH
vykęs į Ameriką buvo Altos Bos tinis koncertas. Reikėjo stebė- \
Pardavimas Ir Taisymas
J
tono skyriaus valdybos narys, tis. kad nežiūrint blogo oro sa- j
MIGLINAS
TV
minis, VANDAI ir JUOZUI GVILDŽIAMS, jų dukre
Balfo narys, ir dirbo eilėje kitų lėje matėsi klausytojų iš toli
Z844 W. «M* S t , teL 776-1486
lllHIIHHiMItlIlIHIlIlimiUlHllllllllIlIlIM
lėms, giminėms bei artimiesiems gilią užuojautą
organizacijų
mesnių vietovių: prel. Balčiūnas'
Deiškia
Spaudoje rašė: Lietuvos Mo-Liš Putnam,
Connecticut.
dr.:
V k l o j , R ^ e , Naujojoj Romuvoj. \ V ^ " g V™1** d u k r a . \ f a j !
"Aušros Vartų" Skaučių Tuntas
THE FORTY YEARS
Darbininke, Drauge, žiburiuose, i * ^ e w H a v e n « ° S ! " t
? t
ėla s u
01
ir d u k r a R l j t a JS
0F DARKHESS
Lietuvos žodvie. 1941 m Telšiuo- &
P ^
|'
* • ParaoSė —
se jsteigė savaitraštį "Žemaičių Bedford, New Hampshire, Leo-,
Apie istorinius lietuviq kovos metas.
nardas
DipL
teta, Pranas Snias
Žemė" ir jį redagavo iki 1 9 4 4 ;
Andriekus ir kun. Ste-.
Paraše Dr. Juozas Vaišnora
nas a
m., kada turėjo palikti Telšius Į P °
Kennebunkport Maine. Į
Į anglų kalbą išvertė
Testamentai su legališkomis
ir Lietuvą. Išspausdino Žemaičių! Programoje buvo atlikta Mo-|
Juozas BuleviCius
formomis bei afidavitais
Kankinius — apie Rainių žudy- j z a r t o s o n a t a D d u r (K. V. 3 0 6 ) , '
Si įdomi knyga gaunama DRAUGE
jo
tėvams
—
Cape
Cod
L.
B.
pirmininkui
MYKOLUI
nes ir tą knygelę Vlikas Sverte J o h n B avicchi Sonata - Fantąjau gaunami
Karna $2. Kietais viršeliais — $3
BILIŪNUI su žmona ir mirusio žmonai GLORIJAI sv
j prancūzų Kalbą. 1935 m. iš-į^ja lietuvių liaudies melodijo- I
i
vertė Brunowskio knygelę a'pif: mis ir Wolf - Ferrari Sonata G
Tai nauja pagerinta laida
vaikais nuoširdžiausią užuojautą reiškiame.
CKX>0<>CK><>00<>0<K><>0<>00<><><>00<>0
sovietų kalėjimus.
d a nuosekliai aptariamas teita*
moli.
Vakaras paliko neišdil10% — 20% — 30
plgton — M M f c
Amerikoje t Mockus ndeurį d ' 0 ™ 0
^ ^
ai apdrsud^ nuo «ig»»<** tr a o t o m o į roentų reikalingumas ir jų ga!ia
Marija ir Viadas židžitmai
Milo pa^
laiKą dirbo Nėw Yor.<e Balfo į
bei nurodoma ių forma o- paduoda
mi pav3?adžiaj ne tik pagal JAV-ee
centre ir Vlike. Gavęs mokytojo
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
BAROKEVBS >R ZIKOS
veikiančius »tatymua bet ir Vokie- .
S2(ts
^
We«t
9Sth
SUIMA
darbą amerrkieč-ių aukštesniojoj
KONCERTAS
Chlcago, luinoji
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei j x Medžio ir keramikos rankmokyklof N'ew Yorko
valstijoj
Telel. GA 4-8654
Nepriklausonsoje Lietuvoje.
\ darbią galima gauti "Draugo"
Bostono Community Music
"į; I OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
netoli Kingston, paliko Vliką ir
fia^ama "DRAlGFr
administracijoje. Yra gražių dopradėjo ten mokytojauti, dėsty Center — muzikos mokykla, ku
Mylimam vyrui
•vaoų
įvairioms progoms. Prie
smuikinindamas lotvnu ir vokiečių kalbas. rioje profesoriauja
S p 0 ; be to formę — «•*>. pflw D r o g 0 g at)silankvkit"ir matvsite,
k
Cia bedirbant jo sveikata pradėjo i * s Izidorius Vasyliūnas. šįmet į 4
kad karnos yra prieinamos.
šlubuoti ir iis turėjo palikti mo- Uausio 13 dieną vakare suruošė
IBmofe įryveatojai
Į
Galit
gauti mažų hetnvižku; vėdar 5 p r o c t n o k ^ H a m s
zmenai EMRIJftl, sūnums RIMUI ir EUGENIJUI si
kyklą. Grįžęs į Bostoną ir svei- barokinės muzikos
koncertą.
įliavėlhj ir kortelių visoms pro
%pdrau*ta>> perkraunty maa
katai pagerėjus. Bostono univer kurj atliko fleitistė Beverly
šeima nuoširdžią užuojautą reiškia
goms.
Apiaokykjte "Drangą'*,
|vairin atitiuum
sitete vasaros laiku gilino vokie Peterson, smuikininkas Iz, Va
;4545
W.
63rd St. Cbdcago DJ.,
Remkite
tuos
biznierius,
ku
Motiejus ir Eugenija Bogutai
Vytenis
čių kairią, o rudenį gavo moky syliūnas ir pianistas
r
60629,
Petras ir Petronėle raujr i
tojo darbą netoli Worcesterio Vasymlišas.
Klausytojai buvo
r i e skeihfai! dienr. "Efraime".
Northboro aukžtesaio;«»j moKjk-ifentinaj amerikiečiai, ir j ų pri-
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BELL

REALTY

MOSU KOLONIJOSE

RADiO PROGRAMA

TELEVIZIJOS

A.f A.

E M I L I J A I LUKOŠEVIČIENE

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

A. f A. VYTAUTUI BILIŪNUI mirus,

A. t L JULIUI SILGAL1UI mirus,

A.

V I L I M A S
M OVI N G
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POPIEŽITS A*!*:
KATALIKUS, h- ijli;
VEIKLA VAR/OMA

MIRĖ AUGUSTAS JUOZAS MARGANAVIČIUS
60 metu atstovavo lietuvių reikalus Suomijoje

i

M

jėgos ir vilties šaltinis, mūsų DKAUGAS, trečiadienis. 1977 m. sausio mm
mintys krypsta į visus kenčian
čius brolius: Žinokite, kalbėjo

Popiežių Paulių V. į aplan- ! i ' o p i e ž i u s - k a d m e s J118 ^ r i s i m e kė Kardinolų kolege
Romos n a m e u u o i a t ' k a d m e s * " y p a " ! !
kurijos nariai. Ta P1
.. Tė tingai mylime ir jumis rūpina
vas ilgesnėje kalbo> ...žvelgė mės. Bažnyčia ryžtingai veikia,
dabartinę tarptautiu
adėtį ir siekdama apsaugoti jūsų teises,
svarbiausias šiuolail. . > kata o kartu ir visų žmonių bei visų
!ikų Bažnyčios prob
Pir tautų teises.
Bažnyčia,
toliau
pažymėjo
maisiais savo žodž;.
faulius
Šventasis
Tėvas,
kovoja
už tai
Vi jautriai prisimint
kata
likus ir katalikiška ..s bend- ką, už visų žmonių ir tautų ben
momenes Europoje •. kitose dradarbiavimą ir visuotinę žmopasaulio dalyse, kuri; veikla vra • i jos gerovę. Todėl ji visnda su
K,lv,;„ +Q;e
"i odeliu dėmesiu seka ta'-ptauti-;
f„ . „„
\arzoma, kurių teis - u a sio- .
, .
. . ,
:n e s
™*,a«,,^ t , , ^ ^ ir^nr;
padėties raidą, rūpindamasi, j
pinamos, kurie kenci;. pnespau, . .
o„ . w. .. -.-.-.
.
. . gyvenimo
kad visiems
žmonėms ir tausąlygos.
se nepraleidžia nė v u
uogos,
aą. Apaštalų Sostą>
azymejo
^.^
A. a. Augustas Juozas Marganavi-1 .siekiant
padėti „„itiems katali- • * įtoms butų sudarytos taikaus
čius
kams.
ginant
jų
Irentas
SPARNUOTIEJI VABALAI
popiežius, savo galu ;\ UJU teises*
ribo
ir kartu kiekvieno pavienio as
Tie vabalai, pamatyti pirmą
mybės medaliu, suomių kovų me mens ir kiekvienos tautos pag kartą, nustebina ne vieną stebė
daliu ir kitais garbės ženklais.
rindines ir neliečiamas teises. toją. Maža, k a d ir šiaip jie dideVelionis Lietuvos ir lietuvių rei Kai katalikiškasis pasaulis - - Į h — siekia net iki septynių cenkalais Suomijoje rūpinosi ir po kalbėjo Paulius VI. - kai žmo-1 timetrų ilgio, nematuojant jų
kario metais, žinoma, pasikeitu nija telkiasi apie savo Išganyto-į ragų; o jų k a s per ragai! Plasiose sąlygose. Kartais jį pasiekda ją. kuris yra vieninulis tikros i tūs, stiprūs, su ataugomis, ly
vo "Draugas", kuriuo labai
giai kaip elnių, tik daug kartų
džiaugdavosi.
būtų šviesesnis, geresnis.
sumažinti. Tai dėl t o daug kur
Paskutiniai senatvės metai ne
Velionis, troškęs baigti savo gy jie vadinami elniaragiais.
buvo lengvi. Ilgokai sirgo, sulau venimo dienas VjĮJuonose, buvo
Pasaulyje jų sutinkama apie
kė kelių širdies priepuolių ir pa palaidotas Helsinkio kapinėse. Il
šešis
šimtus rūšių,
daugiausia
ralyžiaus. Suomijoje liko ištiki sėkis ramybėje. Tegu Tau, taurus
Indokinijoje,
Malajų
ir Austra
ma jo gyvenimo draugė ir uoli lietuvi, būna lengva mūsų geros
lijos zoogeografinėse srityse. Vi
lietuviškos veiklos talkininkė Ai kaimynės —Suomijos Žemelė!
dutinio klimato juostas jie nena, Lietuvoje sesuo Sofija, jos
Bronius Kviklys ' iabai mėgsta.
dukros Regina, Genė ir Veronika.
Washingtone, D. C , gyvena veI lionio sesers duktė Veronika DauPo I pasaulinio karo Suomijoje
Mielai
j gėlienė, jos vyras dr. Stasys ir
atsirado nemaža lietuvių. Be jų
duktė d r. Žibuiė Daugėlai.
buvo visą eilė suomių mokslinin
Su a.a. A. J. Marganavičiaus
kų, kurie artimai draugavo su
amžinai užmigus, jos giliai liūdinčią mylimą dukrą
mirtimi Lietuva ir lietuviai ne
lietuviais, pažinojo mūsų tautos
teko
didelio
žmogaus,
kuris
išti
LIUSĘ LUKIENĘ su šeima ir artimuosius nuoširdžiau
kultūrą, buvo Lietuvoje lankęsi,
sus
60
metų.
gyvendamas
sveti
rinko tautosaką. Jų visų rūpesčiu,
siai užjaučiame ir meldžiame Aukščiausiojo stiprybes.
moje šalyje, dirbo savo tėvų že
Į917.V.6 Helsinkyje universiteto
mei, iš kurios tik gyvybę tebuvo
Birutė ir Juozas Briedžiai
iškilmių salėje, buvo suruoštas
gavęs,
ne
tiktai
negaudamas
bet
pirmasis lietuvių — suomių susi
Stasė Semėnienė
artinimo vakaras, kuriame meni- '' A. a. Augustas Juozas Marganavi- kurio materialinio atlyginimo,
nę programos dali išpildė garsus č i u s * u » aplankiusia giminaite bet ir pats daug aukodamas. Tai
• .
,
,
, TV: dr. Žibute Dauselaite, prie didelio bu vo pats didžiausias oficialiai
0
mūsų krašto vyriausybės neno
suomių choras Suomen Laulu. I s ; l i e t u v i ų toutos J£į
Mirus mylimam broliui ir dėdei
ir lietuviu
lietuvių puses Į vakarą, be vieti- j tautosakos tyrinėtojo a. a. prof. dr. minuotas Lietuvos ambasado
nių, buvo atvykę ir Petrapilio j A . Niemi kapo Helsinkio kapinėse, rius, daręs viską, kad Suomija
lietuvių studentų. Šia proga pir- j 1969 metais. Paminklo Įrašas: būtų Lietuvai draugiška ir kad
mą kartą Suomijoje buvo sudai "Brangiam savo Bičiuliui — Lietu
liūdime ir užjaučiame seserį ONJJ PUEMITIENI, jos
Lietuvos bei lietuvių gyvenimas
vių tauta".
nuotas Lietuvos h i m n a s .
sūnų J0N£, sesers dukrą ANELĘ PUTERIENĘ, jos vyrą
Po šio vakaro lietuvių veikla
JONį, sūnus ALGI su šeima ir ROMiį, bei kitus arti
ėmė plačiau reikštis. Buvo suda
muosius.
rytas nuolatinis Suomijos lietu
Marija ir Bronius Barai
vių komitetas, Vyt. Gylio vado
vaujamas.. Komiteto sekretorium
išrinktas A. J. Marganavičius, n u o
šio laiko visomis išgalėmis vyk
dęs lietuviškąją veiklą, plėtės lie
Maj. Juozas Kriščiūnas
tuvių — suomių draugystę. Šio
Mūsų brolis mirė Mainze, Vokietijoj, 1976 m. lapkričio mėn. 19
komiteto rūpesčiu, lankantis dr.
d. ir buvo palaidotas lapkričio mėn. 24 d. Mainz-Mombach kapinėse.
J. Eretui, 1921. X. 22 buvo išgau
Nuoširdi padėka kunigams: kun. Broniui Lubinui, kun. Konstan
tinui Gulbinui ir kun. Alfonsui Bematoniui už paaukotas šv. Mišias
tas iš Suomijos vyriausybės Lie
ir maldas koplyčioje, pasakytus pamokslus ir palydėjimą kapinėse
tuvos de jure pripažinimas. N e 
amžinam poilsiui.
trukus buvo įkurta nuolatinė Lie
Nuoširdi padėka priklauso maj. Juozui Černiui už rūpestingumą
tuvos pasiuntinybė, V. Gylio va
mūsų broliui. Atvykus man į Mainzą, nuoširdžiai padėjo susitvar
dovaujama. Pirmasis pasiuntiny
kyti ne tik su laidotuvių įstaiga, bet ir po laidotuvių viską sutvar
kyti ir parodytą didelį nuoširdumą.
bės sekretorius ir reikalų vedėjas
Dr. Birutei Paltarokaitei-Norkaitis padėka už nuoširdų padėji
buvo A.J. Marganavičius. Jo rū
mą sutvarkant visus reikalus Mainzo vokiečių įstaigose.
pesčiu prie lietuviškos veiklos plė
Padėka pik. lt Viktorui Sutkui už atsisveikinimą L. K. Savatimo darbo buvo pritraukti žino
lorių Kūrėjų vardu ir ponui Justinui Lukošiui už atsisveikinimą
mi lietuvių draugai —suomiai:
vokiečų krašto L.B. vardu.
Dėkoju ladotuvių direktoriui A. Volk ir tarnautojams už ma
garsieji mūsų tautosakos rinkėjai
mirus Vokietijoje, jos broliui East Chicagos, Indiana,
lonų
patarnavimą.
ir jos studijuotojai — prof. A R.
L.
B . Revizijos komisijos pirm. BALIUI HOLTUŠAI ir
Nuoširdi
padėka
priklauso
visiems,
kurie
pagerbė
mūsų
brolį,
Niemi, Maila Talvio, istorikas
atsilankydami
į
bažnyčią
ir
koplyčią,
ir
palydėjusiems
kapinėse
į
jo
šeimai
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu
prof.
H. G u m m e r u s
(mirė
amžino poilsio vietą ir pareiškusiems mums užuojautą ir prisiuntu
liūdime.
1935 m , ) , dr. R. Oelleris ir kiti.

Iš Suomijos mus pasiekė žinia, ninkus, besimokančius Suomikad
pereitų
metų
gruodžio jos jūrininkyste mokyklose. Be
24— Kūčių dieną vienoje Helsin- to, dr-jos rūpesčiu buvo paskelbkio miesio ligoninėje mirė a.a. j ta suomių spaudoje visa eilė LieAugustas Juozas Marganavičius, j tuvai palankių straipsniu. 1944
sulaukęs 8fe metų amžiaus, žino- į m., baigiantis II pasauliniam ka
rnas Suomijos lietuvių veikėjas, j rui ir Suomijai pralaimėjus prieš
Tai buvo neeilinė asmenybė; prie! Sovietų Rusiją, draugijos veikla
jos gyvenimo ir atliktų darbui b u \ o nutraukta. 1939 m. A.J.
nuties proga renka sustoti ir pla-1 Marganavičius. siojo savanoriu į
čiau juos pažvelgti.
! Suomijos kariuomenę ir dalyvaA.J. Marganavičius buvo gi- ! vo Žiemos kare prieš Rusijos bolmęs Rytų Aukštaičiuose, Vyžuo- į ševikus.
nų miestelio dalyje, kuri buvo
Gyvendamas Suomijoje, čia su
vadinama " G u d ų galu", prie Vy kūręs šeimą (žmona Aina), Mar
žuonos upės kranto. Gimė netur ganavičius ilgėjosi Lietuvos ir ją
tingoje miestelėnų šeimoje. Vy dažnai lankydavo, lydėdavo eks
žuonose gyventi nebuvo perspek kursijas į Lietuvą. Surinko daug
tyvų, taigi teko j a m , kaip ir dau aukų šaulių namų statybai, įstei
geliui kitų lietuvių, ieškoti darbo gė pereinamąją sportinę dovaną
svetur. 1912 m. A. J. Marganavi — sidabrinį kaušą; dideliu nuo
čius išvyko uždarbiauti i Suomi širdumu priimdavo atvykstan
ją. Netrukus persikėlė i Petrapilį čius į Suomiją lietuvius, padėda
ir ten 1915 m . baigė cheminio vo tvarkyti jų reikalus, būdavo
dažymo bei valymo mokyklą. Ka vertėju ir palydovu jų kelionėse
ro veiksmams nutilus, vėl grjžo po Suomiją, sudarydavo sąlygas
Suomijon. Čia vėl gilino savo gauti darbo jo įmonėje "Ereko".
specialybės žinias ir 1920 m. ga Svajojo grįžti į Lietuvą ir nuolat
vo suomių cheminio valymo bei joje įsikurti, tačiau nebuvo sąly
dažymo meistro diplomą. Atida gų. Už nuopelnus Lietuvai bu
rė dirbtuvę, kuri turėjo pasiseki vo apdovanotas Gedimino ordemo. Ilgainiui ją išplėtė, įkūrė ke n u . Šaulių Žvaigžde, nepriklausoletą skyrių, tapo pasiturinčiu
žmogumi. Kaip geras specialistas
ir visuomenininkas, įgijo didelį
suomių pasitikėjimą ir buvo jų
gerbiamas.

Utt d

A. f A.

JADVYGAI GRIGALIŪNIENE! mirus,
dukroms LIUCIJAI ir TERESEI, sūnums ALOYZUI ir
ju šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą it kartu
liūdime.
Stase ir Antanas Zaparackai

Mylimai motinai

A. t A. Emilijai Lukoševičienei mirus,
VflNEAI ir JUOZUI GVILDŽIAMS ir jų dukroms bei
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą
Lintakai, Liškūnai, Plienai
Maeiukevičiai, Varnaičiai

&EYANS

Laidotuvių Direktoriai
6845 S0. WESTERN AVENUE
TRYS MODERNIŠKOS
AIR-OONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS

REpublic 7-8600

VIETA

REpublic 7.8601 |

A. t A. Jadvygai Grigaliūnienei

A. t A. PRANUI BASČIUI,

P A

D Ė K A
A. + A.

A. f A. JANINAI DIRMANTIENE!

Į 931.11.23 Helsinkyje
įsteigta
Suomių - lietuvių draugija. Jai
pirmininkavo suomiai
— prof.
H. Gummerus ir inž. E. Soedermanas (1935 — 1944 m . ) , ta
čiau nuolatinis dr-jos reikalų
tvarkytojas buvo A.J.Marganavičhis. Draugijoje, be jau minėtų,
akryviai dirbo: teis. H. Jukonenas (parašęs suomiškai studijė!ę apie M K. Čiurlionį), "Lietu
vos Aido" koresp. dr. M. Mehle
mas, istorikas B. Collianderis ir
daugybė kitų. 1927 m. Helsinky
je gyveno 57 lietuviai, visoje Į
Suomijoje jų buvo 105. Draugija, Į
Msrganavičiaus rūpesčiu, kasmet j
rengdavo Vasario 16 minėjimus, |
nuo 1925 m. ruošė ekskursijas į
Lietuvą, globojo lietuvius jūri
GfilSs visom.1? progoms
BEVERLY ffiLLS GĖLINYCIA
2443 WEST «3rd SREET
Telefonai: PR 8-0833 k PR 8-0834
Taip pat naujoji
Barbaros ir
Geoe Driskių krautuvė.
THE DAISY STORE
MIS Southwest Hwy, Oak Lawn,
TeL 4M-1318

K

MARQUETTE FUNERAL HOME
TEVIS
TBYB

L. B . East Chicago Apylinkės
1976 m. Valdvba

IR

S0NUS

MODERNIŠKOS

2533 West 71 si St.

KOPLYČIOS:

Tel. GRovenhil! 6-2345-6

U I 0 So, 50th Ave., Cicero T0wnhaIi 3-2108-9
AIKŠTE

AUTOMOBILIAM*

STATUTI

E U D EI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F, DA1MID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1330 34 South Caiifornia Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4805

07 South HermHagt Avenuo

Telefonas — YArdi 7-1741-2

LALDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS

siems gėles ir užprašiusiems šv. Mišias už a. a Juozo sielą.

Broliai Antanas, Feliksas ir sesuo Saliute Nedas Amerikoje,
brolis Andriejus Australijoje ir seserys Lietuvoje.

U

TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
HT7 SO. IJTUANICA AVB.

TeL YArd» 7-S4M

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir S0H0S

Mylimai Mamytei mirus Lietuvoje, Dr. Biru
tei Kasakaitienei, žentui Broniui ir giminėms
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
Skaudžiai
Omaha. Nebraska

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus,

8814 W. 2Srd PLACE
M24 W. mth STREET
UtM Southwest Hlgnray, P a t e Hilto, m.

PETRAS B!EL!QNAS

DR. BIRUTEI KASAKAITIENEI
jos vyrui BRONIUI ir ARTIMIESIEMS reiškiame
gilia užuojautą.
Stefanija ir Aleksandras Traška!

TeL Vlrginia 7-6671
TeL REpobOc 7-1213
TeL 174-4411

04B 8 0

CAJJFORNIA A VE.

TeL LAfayette S-3B79

POVILAS J. RIDIKAS
TeL YArds 7-1111

BM SO. RALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN

A. t A. VYTAUTUI BILIŪNUI

A. + A.

staiga mirus, skausmo ištiktus tėvelius, žmoną
GLORIJĄ, vaikus ir visą plačiąją giminę giliai liūdedami užjaučiame.

STEPONUI TR1NKAUSKU! mirus,

Antanas ir Vanda Gruzdžiai
Felicijus ir Stase Prekeriai

jo skausmo crlslegtai žmonai ANTANINAI, dukte
riai LAIMAI ir sūnui VIKTORUI reiškiame nuošir
džiausią užuojautą ir drauge liūdime.

8S1S SO. LFTŪANIOA AVEL

TeL TArds 7-1138-39

VASAITIS - BUTKUS
144t SO. Mtb Ave^ CICERO, ILL.

Tel. OLYmofc M0S3

Vytautas ir Salomėja Janulaičiai

Perskaitę "Draygą", duokite jį kitiems.

v-y
DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. sausio mėn. 28 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

X Visas studentiškas jauni
nas kviečiamas atvykti j Chicagos studentų ateitininkų drau
govės susirinkimą sekmadienį,
I. A. VALSTYBĖSE
sausio 30 d. Susitinkame 11 vai.
šv. mišiose Jaunimo centro ko — Antanas Varnas ir Regina
plyčioje, o paskui vykstame į Žymantaitė sausio 10 d. New
i«t«igt&s Lietuvių
Lietuvių Mokytojų Sąjungos
Cbjcague skyriam
I mažąją salę, kur bus pravestas Yorke apsilankė pas ambasado
I ^ H B H t i S b j L "* 5 *
Chicagoe
akyruua606^
ccedaguojft J. Plačag. u*^M«gTĮUtdgtas
sincu: 7045 So. Mokytojų
Claremont Sąjungos
Avenue Chkago.
uiinoia
x Kun. Juozas Dambrauskas, j simpoziumas tema "Žvilgsnis į rių Angier Biddle Duke, kuris
MIC, Marijonų vienuolijos pro-į studentą ateitininką šiandien", daug padėjo, kad būtų leista
vineiolas, išvyko į Marianapolį
iškabinti mieste Aleksandro
FLORIDOS ĮDOMYBĖS
daug gražių gėKų. Iš tos vietos tos. Mes įėjome į trečią d* j
SNIEGUOLES
Antanas
Naujokas,
Kuršiaus memorialinė lenta. Jos
dalyvauti mokyklos patikėtinių
X Kun.
T
e
n
a
s
a
u
l
y
j
T
e
n
direktorių tarybos posėdyje,' salezietis, ii Columbus, Ohio, į atidengimas buvo liepos 4 d.,
Paskutinę dieną mokykloje aš į T f * ^ J
fe£5?^Š
^ ^
*"** • *
!:
|
Krinta sniegulės,
svarstant ateinančių metų pla- yra atkeltas į Cedar Lake, Ind., kai Amerika šventė 200 metų buvau linksma nes žinojau kad S 1 ** 0 l a n k m i H , ***"«• P e r ** apzmreję greit privažiavome.
Klojas ant lauko,
, „ ..
,
'..
. . v, . . ,
sodą pervažiavdme traukinuku. Marinelandą. Marinelande rodė;
mis ir programą. Taip pat ap- prie saleziečių vedamos mokyk- nepriklausomybės šventę. Len
Sniegulių jūroj
sekanti
rytą
važiuosiu
i
Floridą
. *Z
.
».
, . - .
.....
Tr
tos įrengimu ir visom atidengi
Žemelė p'auko.
iankys dr. Antaną Kučą, kuris los dvasios tėvo pareigoms,
Kai gnzome prie savo masinos, xaip z avis ma-tina ir paskui ro- Į
mo iškilmėm rūpinosi Altą, ku
baig.a rašyti išsamią arkiv.
n .
Sukasi l'nksmos,
x
Anksti
iš
ryto
tėveliai
mane
mes pradėjome važiuoti į Key dė žuvų pasirodymą. Mums vi- j
Jurgio Matulaičio biografiją,
****?& Kkmskis, Cluca- riai pirmininkavo Antanas Var
Tart-m be vėjo,
B-ltom s:*esule;u
Rengėjų vardu dabar ap prikėlė ir pasakė man apsireng- Largo, kur plaukėme į Atlantą šiems ten labai patiko. Paskupasitarti dėl jos leidimo ir ver- 8°. " * m u s « a l o n : a i pasveiki- nas.
li. Nuėjau į valgomąjį kamba- su stikliniu dugnu la'.vu. Čia tinę vietą, kur ą mes aplankėMiškus nus-jo.
timo į anglų kalbą, nes, kaip n o ' p n e prenumeratos mokėsT
čio
silankę
ir
padėkoję
ambasadoĮ
^
*
suvalgiau
kiaušinį
duonos
buvo
įdomu
matyti
vandenyno
me,
buvo
St.
Augustine.
Ten
kard. Cody pereitą sekmadienį
Pridėdamas 10 dolerių auką
Gimė Dievulis,
r.ui įteikė
A. B.padėkos
Duke užlaišką
visą ir
pagalį "riekutę
ir išgėriau
Pernakvoti
skubėjome mes
aplankėme
tik namo.
vieną pilį, nes
Karaliai joja,
ragino, reikia supažindinti pla- L a b a i a c l u j bą,
tri-1'°įsėdome
visi į stiklinę
mašiną pie-1
ir I Įdugną.
M:ami Beach.
čia pasimaudė
skubėjome
PavalKrinta s-ie u ė s
tesnę visuomenę su šio lietuvių
Duiksnienė
Palos
^
Lietuvos
prezidentų
medalį,
[
&**&—*
didelę
kelionę.
Kai
išskubėjome
į
Pampano
Beach,
gę
pradėjome
kelionę
x Adelė
Jiems kelią kloja.
namo.
k, ris
r
herojaus krikščionišku gyveni- H t s m
laiške '-n™,,- J
y * Įdėtas į specialų sto-! Įvažiavome į Floridą ir susirado- j kur aš susitikau su drauge ir Aš beveik visą laiką miegoa «vn
Šviesi žvaigždelė
išreiškė
Dasitenkinima i v ^ Ambasadorius pranešė, kad | m e motelį netoli Disney World. j draugu. Linksmai pailsėję, pa- jau, beveik
tai daug
mu ir darbais. Kun. J. Dam s u "
meial
laišką
jis
aš
nemačiau.
Kai
Piemenis veda,
dienraščio
turiniu
ir
atsiuntė
i
*
išstatys
|
atsidusau.
Tai
buvo
ilga
ke-;simaudę
Atlante,
išskubėjome
į
grįžome
namo,
aš
nuėjau
miebrauskas į Chieagą grįš vasa
Visi
kas gyvas
iionė. Pirmą vietą, kurią mes i Lion Country safari. Su maši- goti. Prieš užmigdama aš pa
rio pradžioje.
Dovanas deda.
10 dol. auką. Nuoširdžiai dėko- ! Duke universiteto bibliotekos
su tėveliais aplankėme, buvo | na reikėjo pervažiuoti per tą galvojau, buvo geros atostogos,
parodoj.
X Ona ir Alfonsas Mikuls- jame.
Sniegulės šoka,
— Vitas Dėdinas su žmona Disney World. Ten buvo taip; sodą, nes ten yra daug plėš- bet geriausiai sugrįžti namo.
Šviečia mėnulis,
kiai, Čiurlionio ansamblio diri
X Aušra M. Zerr, Glenside, ilgesniam laikui tarnybos rei- įdomu, kad mes dvi dienas ten; rių žvėrių, kurie laisvai vaikšAlvydė
Eitutytė,
Nes praiartėlej
gentas ir kanklininkių mokytoja
Pa., žinoma JAV LB darbuoto- kalais išvyko į Turkiją. Jis yra pabuvome. Paskui važiavome čioja. Tą sodą pervažiavus, va
Gimė Jėzalis.
ir vadovė, po puikių dviejų kon
Marąuette Parko lit. m-los
ja, atsiuntė malonų laiškelį ir Viktorijos ir Antano Dėdinų, i Cypruss Gardens. Tenai ma žiavome j Cape Kennedy. Ten
Sukitės, snaigės,
certų — Marijos aukšt. mokyk
mokinė.
gyv. Woodhavene, N. Y., sū- tėme vandens pasirodymą ir rodė, kur raketos yra padaryauką.
Ačiū.
Klokite taVą,
los salėje ir Nekalto Prasidėji
nus.
Jau į Betliejų
£ž^xfr!&™>^Ę^^*š£ZZ*
mo bažnyčioje — dar pasiliko
X Uršulė ir Stasys Astrai,
Žvaigždelė teka.
m
Chicagoje aplankyti savo gimi Grand Rapids, Mich., žinomi lie
Šokit lengvutes,
nių ir artimųjų. Jie aplankė tuvių visuomenės darbuotojai,
Džiaugsmu pražydę,
Rinkūnus. Jurevičius, Mozoliaus- savo laišku padėkojo "Draugui"
Kalėdų naktį
kus, prof. J. Žilevičių ir kt. Pir už gerą informaciją ir atsiuntė
Jėzų
išvydę.
ŽUVO LĖKTUVE
madienį dar aplankė "Draugo" auką. Dėkui.
Skriskite tyliai,
redakciją ir pasidalino įspū
Chicagos policininkas Edv.
Eglutes
puoškit,
x Dr. L. Bajorūnas, Sout- Chorba, 34 m., ir J. Kasperek,
džiais Iš koncerto bei apie atei
Kalėdų džiaugsmą
ties planus. Vakar jie išskrido field, Mich., yra nuolatinis 31 m., žuvo sudužus lėktuvui
Ant žemės ruoškit.
"Draugo" rėmėjas. Ir dabar, j w i l l apskrity, kai jie pirmadienį
atgal į Clevelandą.
Alb. Kašiubienė
atnaujindamas prenumeratą, at-: ^ e į r š a i an čiam lietuje pakilo
X K. Daunys, Toronto, Ont.,
12 dol. auką. Labai išbandyti pataisytą lėktuvo mo
prie prenumeratos mokesčio pri siuntė
PAPROČIAI
torą.
dėjo 15 dolerių auką ir tuo bū ačiū.
Kūčių vakare mes valgom
X Kostas Gedutis, Arcadia.
VAIKAI IR TELEVIZIJA
du gražiai parėmė savo dien
dvylika valgių. Tą dieną mes
raštį. Jis skelbiamas "Draugo" Tesu, parėmė savo dienraštį di
pasnikaujam.
Dvylika valgių
JAV
Tėvų
ir
mokytojų
są
Garbės prenumeratorium. Dė desne auka. Dėkui.
simbolizuoja
12
apaštalų. Va
junga Chicagoje
apklausinėja
kojame.
X Snieguolė Jurskytė, Phila- apie televizijos įtaką vaikams.
karienė susideda iš įvairių žu
delphia,
Pa.,
ne
tiktai
uoliai
vies
ir silkės valgių. Dar turi
Tos
sąjungos
pirmas
vicepreziX Aukojo: po 3 doL — Bronė
skaito
"Draugą",
bet
ir
jį
remia.
į
dentas
G.
Baisinger
pareiškė,
me
burokėlių
sriubą, mišrainę,
Januškevičius, A. Šilbajoris, A.
duoną ir pyragėlių su grybais,
Miklaševičienė; po 2 doi. — kun. Šiomis dienomis ji atsiuntė 10 į.a(j prievartos veiksmų rodydol.
auką.
Dėkui.
kopūstais
ir daug kitų valgių.
mas televizijoje padaro vaikus
M. Jarašūnas, Pranė Mileris, V.
Prieš valgant mes paimam plotValteris, kun. A. Račkauskas,
X B. Šturmaitis, Hamilton. tokiais bejausmiais, jog jie ne 2iema
kelę ir pasisveikinam. Mes paPiešė
Daniellė
Ivanauskaitė
iš
Cicero,
4
sk.
W. Abramikas, J. Janiūnas; po Ont., prie prenumeratos mo- užjaučia skriaudžiamų ir patys
simeldžiam ir paskaitom ką
1 dol. — Al. Žilinskas. Visiems kesčio pridėjo 10 dol. auką. bando prievartos veiksmus..
PASKUTINĖS TAUTINTŲ
dėkojame.
MOKYKLOS BAIDYKLĖ
miegoti. Labanaktis! Zzzzzz. nors apie Kalėdas. Yra sako
TIRIA CHICAGA
Ačiū.
ma, kad Kūčių naktį gyvuliai
ŠOKIŲ ŠVENTĖS
Rasa Žigaitytė,
Kartą
buvo
tokia
baisi
bai
kalba.
X Juozas žvynys patyręs InFederaliniai
tardytojai
pradė
JSPCDŽIAI
X Gausiomis aukomis skaity
Dariaus - Girėno lit m-los
dyklė, kuri galėjo eiti, kur tik
come Tax pildytojas, greitai ir tojai remia dienraštį. Po 7 dol. jo tirti Chicagos nemoralius
Po vakarienės dalinamės do
7 skyr. mokinė
Man patiko, kada mergaitės nori. Ji buvo mokytoja vienoje
tvarkingai užpildys jūsų Fede- aukojo:
teatrus, vadinamas "suaugu
vanėlėmis.
Vėliau ruošiamės
šoko
su
skarytėmis.
Pat
ko
ir
mokykloje
1860
m.,
todėl
kiekral ir State Income Tax. Kreip
sių knygų parduotuves" ir pa
į Bernelių Mišias. Man patinka
D. Jurgaitis, Cleveland,
tis visomis dienomis, neišski Adelė Coskie. "VVorcester,
našias
landynes, stebėdami, vyrai, nes šoko labai talentin- vieną naktį vis grįždavo į tą
ši šventa naktis ir mūsų pa
gai
su
lazdomis.
Man
taip
pat
mokyklą,
viską
apversdavo,
viriant ir sekmadienių, nuo 8 vai
kiek
ir
kur
čia
prasilenkiama
pročiai .
Jonas Milišauskas, Kenosha.
patiko, kai Betty Ford sakė sus gąsdindavo. Kartą buvo
ryto iki vėlaus vakaro. 7359 S.
su įstatymais.
Ingrida Nasvytytė,
Nuoširdžiai dėkojame.
labas, kad pasakė mūsų kalba ir pakviesta moteris, kuri galėjo
Francisco Ave. Telef. PR 6-1349
Clevelando
šv. Kazimiero lit.
NORI GREITKELIO
X Aukomis po 5 dol. "Drau
kad gavo gintarines dovanas su su baidyklėmis susikalbėti. Baimokyklos 6 sk mok.
(sk.)
gą parėmė:
Meras Bilandic pareiškė, kad i tautiniais rūbais. Man labiau- dykle jai pasakė, kad jos vyras
GALVOSŪKIŲ NR. 12
V. Bublys, Birmingham,
X Adrianos Jocytės liaudies
jis dės visas pastangas gauti, šiai patiko, kai senesni šmonės išplaukė laivu ir niekad negrį
ATSAKYMAI
Zita Dapkus, Berlin, Conn.,
ir estradinių dainų koncertas įfederalinę paramą ir pravesti, šoko ir kad tiek daug žmonių žo. Ji norėtų rasti savo vyrą,
I. Burna ir liežuvis.
vyks vasario 6 d., sekmad., 3 J. Šlapkauskas, Chicago.
planuojamą Crosstown greitkelį buvo iš viso. O kas man nepa- bet negali, todėl, kad turi sauLabai
ačiū.
U.
Dalyvis, Piovėjas, Smuiki
tiko,
tai
kad
mes
negalėjome
goti
mokyklą.
Moteris
jai
pavai.
popiet Jaunimo centre.
Chicagoje.
ninkas, Lituanica, Velykos.
Adriana yra jauna pasižymėju
x Aukų po 5 dolerius at CIGARETĖS IR SVAIGALAI gerai matyti ir turėjome ilgai sakė, kad jau dabar galinti ei
m . Darbininkas, dirva, laz
ti, kad ji laisva. Baidyklė nuė
laukti savo šokių eilės
si Argentinos he tu vaite, laimė siuntė:
Gubernatorius Thompson pla
da,
sodyba, varpas — bendri
jusi estradinių dainų konkursus.
Br. Vilimas, Toronto,
Dalia Čepelytė, 5 skyr. jo h* niekad negrįžo.
nuoja padidinti mokesčius už ciniai daiktavardžiai. Kabutėse
Arūnas Tamnlaitis,
Jinai taip pat sužavėjo Ul-čiojo
V. Žebertavičius, Detroit,
! garetes ir svaigalus.
Man
geriausiai
patiko,
*cada
pažymėti žodžiai yra laik
V
sk.
K.
Donelaičio
m-la.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
Ant. Stuikys, St. Petersburg. I
vyrai
su
lazdomis
judriai
šoko,
raščių,
apsakymo ir kitokie pa
greso dalyvius,
dainuodama
SUGAVO BĖGLĮ
Dr. J. Jurgilas, Granada
AŠ
NORĖČIAU
APLANKYTI...
kas
nelabai
ilgai
užtruko
ir
ne
vadinimai, t. y. tikriniai daik
liaudies dainas. Ruošia Pasaulio
Penki asmenys, jų tarpe du
Hills,
buvo
labai
komplikuota.
Tas
tavardžiai.
Lietuvių Jaunimo Sąjunga,
f policininkai, buvo sužeisti ir 11
Aug. Pliskaitis, Newark.
. . . Visus žmones Lietuvoje.
šokis
yra
mano
mėgiamiausias.
IV. Mažam sportininkui ne
(pr.)
Visiems maloniai dėkojame. į automobilių sužalota, kai Low
Norėčiau, kad jie būtų laisvi.
Visi
kiti
šokiai
buvo
judrus
ir
pasisekė
su
kartimi peršokti
ILeak, 23 m., susidūrė su tak
Danius Barzdukas
X Lietuvių kelionė j Havajus
sunkiai
suprantami.
Man
nepa
per
vartus,
pasikabino
ant vir
BritaX Chicagos Anglijos
siu, bandė savo automobiliu pa. . . Vilkaviškį. Ten gimė ma
— (3 salos, 8 dienos) rengiama nijos Betuvių klubas rengia bėgti.
tiko,
kad
mes
negalėjome
visko
šaus.
j i s miesto gatvėmis lėbal. 15 d. Kaina $479.00. Re Užgavėnių balių vasario 12 d. kė 100 mylių greičiu, kai buvo matyti. Kada mes
turėjome no tėvelis.
V. Ančiasnapis. gyvena Aus
Vida Kijauskaitė
gistruokitės iš anksto pas Ame Jaunimo centro didžiojoje salė- vejamas taksio, o paskiau po- šokti, aš labai bijojau.
tralijoje.
. . . Dėdę Algį. Jis turi gra
rican Travel Service Bureau. je. Pradžia 7:30 vai. vak. Dėl ijcininkų. Bet buvo pagautas
K;nas Čepelė, 5 skyr. žų namą.
Tauras Bublys
Grupė bus lydima lietuvio paly bilietų kreiptis pas J. Jokubką j r patrauktas teisman už dauAbu Me Irose Parko lit. m-los Clevelando Šv. Kazimiero lit
GALVOSŪKIAI NR. 14
dovo. — Telef. 238-9787 arba teL IĄ 3-9084.
gelį nusikaltimų.
mokiniai.
m-los mokiniai
652-5707.
(sk.)
Klubo Valdyba
I (mįslė)
PŪKUTĖ
(pr.).
X Aplankykite International
Viens pirty maudos, du uz
Meat Market. Atvykę rasite
X Spaudos baliaus svečiai
Labas! Mano vardas Pūkutė. durų baldos (triukšmą kelia).
mūsų gamybos produktų geriau prašomi nevėluoti. Baliaus pra
AŠ esu maža, balta katytė. Ar (10 taikų).
sią kokybę ir pasirinkimą, kaip džia punktualiai 7 vai. vak.
jūs žinote ką t" Šiandien aš žiū
n.
sk landžiai, rūkyti įvairūs kum
(pr.).
rėjau į veidrodį ir ką jūs mano
(Žiūrėkite piešinėlius). Gerai
piai, palengvicos. medžioklinės
te, kad aš ten mačiau? Aš ma įsižiūrėkite į šiuos katuris pieX Vienos savaitės ekskursija
dešrelės, rūkytos ir šviežios deš
čiau kitą baltą katytę. Bet kai į šinėlius ir parašykite, kaip ten
ros, jauni paršiukai, šoninės ru- j Lietuvą, balandžio mėnesio 15
aš nuėjau nuo veidrodžio, ji nu- buvo. Piešinėlius sunumeruokiledoms. veršiena, jautiena, avie-, d.,
, 1977 m. Rezervacijoms ir inėjo.
Aš labai verkiau. Mano;te pagal eilę. (5 taškai).
Trana ir kita. Tai mūsų ilgų metų i f<™naajai ***** * Heger
J
draugė Rasa turi labai gražią
m.
•MlM!
Rfikvt™ nproduk
m ^ . ;1 ^ B u r e a U ' IlM" < 6 1 1 8 W. Cerspecialybė!
Rūkytus
S
vazą
su
gražiomis
gėlėmis.
Bet
Perskaitykite,
kas čia pa
mak Rd., Cicero, m. 60650, tel.
tus, pagal pžsakymą. siunčiame
U rašyta. (10 taškų).
ar
jūs
žinote,
ką
aš
dariau
?
Aš,
(sk.).
paštu ir į kitus Amerikos mies 242-3590 ar 863-4774.
įkritau į vazą. Aš labai išsi-į
rv.
tus.
Parengimams ir baliams! x Romas Paulėflas, nauja*
gandau. Kai aš ėjau į lauką, |
Parašykite
trijų
kalnų vardus,
duodame nuolaidas. Savininkai Į orokeris padeda nupirkti, par-:
aš mačiau pelę, bet kai pradėjau kurie yra minimi šventajame
— Izabelė ir Petras Burkaus- duoti stakus. options. bonus n
pulti, tai buvo tik žaislas. Aš Rašte. (5 taškai).
kai, tel. 436-4337, International fondus. Reikalui esant kreiptis
V.
Vaikiį darželio mokiniai 1976 m. Mokytojų studijų savaitės metu. ką tik baigiau vakarienę, viš-1
Meat Market 2913 W. 63rd Pt.. ttorimon * Rffnshsfr. f*l2> j Vadovė
čiufcig
mmm!
Aš
tiek
dau?
Kodėl
mėnulis
vadinamas a*
Rūta Juškienė. 1977. VIII. 14-21 vėl tokia savritč hus Dainavoj
Chicago, UI 60629.
{sk.). ;*S&4M&
ukj.
Nactr. V. MatuM*fo įtaigiau, ai manau, kad eiaiu^'mėnesiu"? £10 ta&g).
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