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IRANO KRIZĖ
SAUGUMO TARYBOJE

Kryžiaus griovimas

jas Baublys ir darbų vykdyto
Nedidele Jungtinių Tautų įtaka
jas Rasiukevičius. Paskui juos
ėjo girti darbininkai, su kastu
New Yorkas. — Amerikos abi puses ir išvengtų vienos kuPARPĮMOmAS
vais. Visi saugojantys kryžių
ambasados užpuolimas Irano rios pasmerkimo.
Irano — Amerikos paskutinis
sostinėje sukėlė keblią padėtį
Pirmame pareiškime KPCK atsistojo priešais ir pareiškė,
konfliktas
dar kartą parodė
Jungtinių Tautų Saugumo tary
sekretoriui P. Griškevičiui bu kad kryžiaus griauti neleis. Vi
boje. Iranas reikalavo tary amerikiečiams, kad Jungtinės
vome pažymėję, kad, nesulaukę si aktyviai gynė kryžių, aiškin
bos posėdžio, iš Irano atvyko Tautos, kilus krizei, mažai tega
atstatant mums padarytos ma dami, kad griauti kryžių nežmo
specialus pasiuntinys dr. Ahmad li padaryti jos išsprendimui. Si
terialinės skriaudos, kryžių pa. niška, reikalavo kryžiaus grio
Salamatian, tačiau, Amerikai organizacija turi daug kritikų
atstatysime patys. Panemunės vimui raštiško nurodymo, klau
sraudžiant, tarybes prezid'mtaa Amerikoje, kuri sumoka di
rajono vykdomojo komiteto ty sinėjo, kodėl šis juodas darbas
atsisakė šaukti posėdį, reika džiausią JT biudžeto dalį. Per
lėjimą laikėme sutikimu. Išlau atliekamas naktį, juk tai yra
laudamas pirma paleisti ameri nai JT išleido 2.95 bū. dol. I i
kę 4-is mėnesius kryžių parapi chuliganizmas, užpuolimas. Svetos sumos Amerika davė 568
kiečius diplomatus.
ja atstatė. Bet neilgai teko daravičhu buvo priminta, kad
Pripažįstama, kad aiški JT mil. dol.
džiaugtis šiuo žavinčiu reginiu. jis pirmą kartą niekšiškai pa
Palyginus su turtingųjų val
dauguma nepritaria Irano veiks
Nuo kryžiaus pastatymo pra sielgė sulaužydamas kryžių, o
stybių
biudžetais, Jungtinės
mams, diplomatų suėmimui, ta
ėjo 4-rios paros. Gegužes 15 d. dabar vėl kėsinasi nakties me
radome ant šventoriaus iškas tu. Jis pasiteisino, kad remiasi Atominis sovietų povandeninis laivas buvo pastebėtas ne toii JAV karo laivų eskadros, jai išplaukiant iš Filipinų į čiau nemažai net ir Amerikos Tautos išleidžia nedaug. Vien
tą duobę, lyg laidoti žmogui. vykdomojo komiteto įsakymu. Indijos vandenyną. Sovietų laivai dažnai sekioja kitų vals tytnų laivus, ypač kilus įtempimui kurioje pasaulio dalyje. draugų kalba, jog posėdžio ne- Amerikoje įvairiems plaukų kos
jaunimas užpuoli
šaukimas vienai valstybei — na metikos pirkiniams žmonės iš
Netikėtai sužinojome, kad ta Parapijos
rei reikalaujant gali sukelti leidžia tiek, Įdek JT savo biu
duobė laidoti ne žmogui, o mū kams įrodinėjo, kad jie yra tik
svarbų precedentą. Paprastai, džetui. "Minkštiems gėrimams"
sų parapijos kryžiui. Todėl po rieji nusikaltėliai kultūrinio ir
Saugumo tarybos posėdžiai ne amerikiečiai per metus išleidžia
pamaldų skubėjome prie kry dorovinio tautos gyvenimo grio
šaukiami dėl smulkių reikalų, triskart didesnę sumą, negu JT
žiaus. Mums kalbant rožančių vėjai ir kad girti neturi teisės
bet taryba posėdžiauja, kai pa biudžetas. Įdomu, kad po Ame
23,30 vai. atvažiavo du sunkve tiesti kryžių. Užpuolikai varto
reikalaujama. Tarybos nariai rikos didžiausią sumą Jungti
žimiai. Viename iš jų sėdėjo jo necenzūrinius žodžius ir visą
—
Irano
naftos
ministras
pa
kalba, kad ši krizė atnešė visai nėms Tautoms duoda Švedija,
6 darbininkai su kastuvais. Pa laiką įvairiai gąsdino. Ginčas
reiškė,
kad
nors
Iranas
parduo
netikėtų ėjimų. Amerika turė V. Vokietija, Olandija, Japoni
matę, kad kryžius saugomas, lie tęsėsi maždaug pusę valandos.
da mažiau naftos negu anks jo šaukti posėdį, nes jos diplo ja, Kanada, Didžioji Britanija
Popiežius prisiminė ir Galilėjų
pė skirstytis ir jaunuoliams pa Tuo pačiu metu viena sena
čiau, Iraną valdant šachui, val matai buvo areštuoti, tačiau ji (113.7 mil. doL) irtikpo t o eina
grasino nemalonumais. Jauni močiutė garsiai vaitojo prie kry
Roma. — Dalyvaujant Šven šios bylos įtarinėjimai būtų iš stybė už naftą gauna daugiau
nešaukė ir net protestavo, kai Sovietų Sąjunga su 105 mfl.
mas grasinimų nenusigando, bet žiaus. Įsitikinę, kad parapijie tajam Tėvui Jonui Pauliui U, sklaidyti, tvirtai paneigta idėja,
lėšų.
posėdžio reikalavo Iranas. Pa Pagal gyventojų skaičių JT dau
aiškinosi toliau, kokiu pagrindu čiai nuo kryžiaus nepasitrauks, Popiežiškoji Mokslų Akademija kad negali būti sutarimo tarp
—
Airijoje
pasklido
gandas,
našiai, Iranui buvo tikę sustab giausia gauna iš norvegų, kurie
ir kieno leidimu nakties metu davę įsakymą milicijos darbuo Vatikane lapkričio 10 d. iškil- tikėjimo ir mokslo, tarp Bažjog bus nuvertinti pinigai žmo dyti naftos pardavimą Ameri kiekvienas sumoka tos organi
Priartėjus "tvarkos
vagiamas
kryžius. Kabinoje tojams.
nyčios
ir
pasaulio.
mingai
paminėjo
Albertą
Ein
nės pradėjo masiškai atsiimti kai, taĮMn *• P*" 00 !* P*** c I b * zacijos išlaikymui po 23 dol.
sėdintysis tipas paaiškino, kad saugotojams" prie kryžiaus, pa šteiną jo gimimo šimtųjų meti
Kaip žinoma, Galilėjus buvo
Amerikiečiai kiekvienas moka
viską suderino su parapijos kle jutome kad jie girti. Jie iš kar nių proga. Apie Albertą Euv 1616 m. pasmerktas už pritari iš bankų savo sutaupąs ir per naftos nepirksianti.
Irano atstovybė aiškin% kad po 2.51 dol. per metus.
bonu kun. R. Liuksu. Jaunuo to ėmėsi smurto, buvo žiauriai steiną kaip žmogų ir mokslinin mą Lenkijos n£/Ksliniiikui Ko dieną buvo išimta apie 200 mil.
dol.
Šeštadienį
vyriausybė
visus
ji Saugumo taryboje norėjo įro
liai atsakė, kad klebonas netu stumdomi vaikai, mergaitės tam. ką kalbėjo Popiežiškosios Moks pernikui, kuris teigė, kad žemė
bankus
uždarė.
pomos
už
plaukų,
sukinėjamos
dyti, jog Amerika puikiai žino
ri jokios teisės talkininkauti
lų Akademijos pirmininkas bra nėra visatos centras ir sukasi
— Singapūre nusileido Viet jo, kas atsitiks, jei ji priims bu
Gromyko puola
ateistams griaunant kryžius, rankos. Nuo tos žiaurios nak zilas prof. Chagas, Nobelio pre aplink saulę. Vatikanas buvo
namo
lėktuvas,
kuriuo
pabėgo
ties
praėjo
visa
savaitė,
o
vaikai
vusį
šachą,
apie
tai
Waahingtones pats prie jo statymo nepri
mijos laureatas ir buvęs Ein uždraudęs Galilėjui "ta teorija
Vakarę raketas
sidėjo. Supratę, kad saugantys dar nešioja mėlynes, žmonės šteino bendradarbis fizikas Di- tikėti, jos mokyti ir ją ginti". 13 žmonių, planuodami pasiekti naa buvęs Įspėtas. Sakoma, kad
Bona. — Sovietų užsienio rei
Iranas norėjo įrodyti ir tai, kad
kryžių nepasitrauks, pagrasinę, buvo griebiami ir jėga velkami rac ir prof. VVeisskopf. Atida Kada jis mirė Florencijoje Ameriką.
į
milicijos
mašinas.
Eugeniją
—
Šeštadienį
sprogimas
Bos
kalų
ministras Gromyko po pa
jo
vyriausybė
neturi
galios
su
kad atsiveš daugiau pareigūnų,
rydamas iškilmingą
posėdį, 1642 m., vis dar namų arešte, tone buvo nutraukęs didelei
Makulevičiertę
tempdami
milici
tvarkyti "studentų", kurie puo sitarimų su Vakarų Vokietijos
išsinešdino. Jiems išvažiavus,
Šventasis Tėvas pasakė kalbą ir buvo paskelbta, kad jis oficia
lė ambasadą, nes tai buvęs spon vyriausybės nariais pareiškė
jaunimas prie kryžiaus baigė jos pareigūnai spardė ir mušė įteikė brazilui profesoriui Paez liai įtariamas šios hereojos pa miesto daliai elektros srovę.
kumštimis.
Moterys
ir
vaikai
—
Kinijos
ambasadorius
Fi
konferencijoje, j o g
taniškas Irano jaunimo žygis. spaudos
kalbėti rožančių. Tuo metu ap
de Carvalho specialų atžymėji- laikymu.
pradėjo
klykti.
Buvo
paimti
du
lipinuose pareiškė, kad Kinija Sis argumentas nelabai įtikina Nato valstybių planas dislokuo
link zujo milicijos masinos. Ne
mą — Pijaus XI-ojo vardo auk
visomis jėgomis parems Tai- Jungtinių Tautų atstovus.
ti Vakarų Europoje naujus
trukus atvažiavo {automašina jaunuoliai, o kiti, matydami, kad so medalį — už nuopelnus me
prieš
daugybę
milicijos
neatsi
LL& 10-07, iš kurios išlipęs vy
Bolivijos generolas landiją ar kitas Pietryčių Azi Iranas toliau spaudžia JT na Amerikos raketinio branduoli
dicinos mokslų, ypač širdies fi
jos valstybes, jei jas pultų Viet rius šaukti formalią Saugumo nio ginklo tipus sugriaus pačią
riškis paklausė: "Ar mūsų dau spirs, pasitraukė. Milicija, be ziologijos tyrimų srityje, Al
neklauso valdžios
namo jėgos. Paklaustas ar ta tarybos sesiją bet joje neminė bazę ateities deryboms dėl nu
giau nėra". Mums atsakius: siskirstančius keikdami, sekė iš bertą Einšteiną paminėti Vati
paskos.
Ginančių
kryžių
buvo
"Reikalui esant bus ir daugiau",
La Pas. — Bolivijos naujoji parama apimtų ir karinį įsiki ti ambasados užpuolimo. Tuo siginklavimo.
30 žmonių, o saugumiečių ir mi kane buvo susirinkę įvairių tau prezidentė Lidia Gueiler atlei šimą
jis išvažiavo.
ambasadorius pasakė: tarpu Amerika siekia tarybos
Gruodžio mėnesį įvykstanti
licijos darbuotojų kelis kartus tu garsūs mokslininkai. Atski do iš pareigų armijos viršinin taip.
pareiškimo,
kad
ne
tik
amba
Nato
užsienio reikalų miniatrų
1 3 0 vai. pasirodė tie patys du daugiau. Užpuolime dalyvavo ne roje darbo grupėje buvo svar
sados
užpuolimas
laužo
tarptau
—
Kolumbijoje
ir
Venecueloką
gen.
Luis
Garcia
Meza,
ta
konferencija turės oficialiai nu
sunkvežimiai, lydimi trijų de- tik Panemunės milicija, bet ir stoma tema "Mokslas ir tech
tinę
teisę
ir
tradicijas,
bet
ir
je
žemės
drebėjimas
padarė
čiau
š
i
s
atsisakė
pasitraukti.
tarti, kur įrengti starto aikšte
šimtviečių UAZ markės maši : Kauno m., Požėlos, Lenino ra nika Trečiojo pasaulio pažan
diplomatų
teismas
yra
aiškiai
sunkių
nuostolių,
žuvo
apie
60
Jam
nepatinka
generolas,
kurį
les vidutinio spindulio nuotolio
nų su milicija ir kelios lengvos jonų milicija ir net iš Kauno ra gos tarnyboje".
nelegalus. Tokio tarybos pareiš raketoms
žmonių,
šimtai
sužeistų.
prezidentė
numatė
užimti
jo
su branduoliniais
Įdomu, kad popiežius savo
mašinos. Iš mašinų išlipo sau jono buvo dvi milicijos mašinos.
kimo Amerika siekianti be ofi sprogdikliais. Britanija, Vaka
vietą
Užaliarmaves
kelis
ka
—
Airijoje
teismas
kalėjimu
gumiečiai, Panemunės raj. VRS Už Amalių geležinkelio perva kalboje palietė ir italų matema
cialaus tarybos posėdžio.
rų Vokietija ir Italija jau pa
viršininkas Samajauskas, VRS žos stovėjo milicijos kursantai. tiką ir astronomą Galilėjų. reivių dalinius gen. Meza pa iki gyvos galvos nuteisė lordo
Kai
kurios
neutralios
valsty
skelbė,
kad
prezidentė
nesilaiko
Mountbatteno
žudiką.
Kitas
ai
sisakė už tų raketų įsigijimą.
viršininko pavaduotojas Vana Kryžiaus užpuolimo metu kelio "Kaip ir Einšteinas, Galilėjus
bės
siūlo
kompromisą:
Iranas
savo
pažadų,
todėl
jis
nepasi
rių
slaptos
armijos
narys
buvo
Olandija dar abejoja.
Visos
gas, Petrašiūnų kelių - tiltų eks ruožas tarp Amalh} geležinke yra pripažįstamas visų, tačiau
tuoj
paleistų
įkaitus,
o
Saugu
trauksiąs.
išteisintas
dėl
įrodymų
stokos.
Europos
komunistų
partijos
ploatacijos tresto viršininkas lio pervažos ir posūkio į Pale yra tas skirtumas, kad šiandien,
— Rumunijos komunistų kon mo Taryba savo posėdyje išrink griežtai tuos planus pasmerkė,
Apaštališkuose rūmuose, prieš
Svedaravičius,
eksploatacijos moną buvo uždarytas.
Zambija
grasina
grese gen. sekretorium buvo tų tarptautinę komisiją, kuri nors europiečiams aišku, kad
kardinolų ko.'egiją mes gerbia
skyriaus viršininko pavaduoto
perrinktas prezidentas Ceauses- nagrinėtų šacho "nusikaltimus" sovietų karinės jėgos Europoje
me !EL"&toiną, ^saa Galilėjus
išžudyti beitus
cu. Visai netikėtai jį kritikavo Irano valstybei. Manoma, kad pralenkia Vakarų jėgas ir nau
daug kentėjo, ir, mes to negali
mokėsianti
skolų
užsienio
vals
Lusaka.
—
Zambijoje
pikta
Ajatola kursto
senas partijos veikėjas, ilgame toks kompromisas patenkintų jos raketos reikalingos atsta
me slėpti, nuo Bažnyčios vyrų ir
tybėms. Minima 15 bil. dol. su
tyti jėgų balansą.
jos organizacijų", pasakė popie minia apsupo Britanijos amba- tis politbiuro narys Konstantin
ma, nors Vakarų bankininkai
musulmonus
Pirvelescu,
84
m.
Po
jo
išsišoki
Nato konferencijai artėjant,
— Kubos diktatorius Pidel
b
mano, kad Iranas skolingas už
baltuosius. Zambija pareikala mo kongreso prezidiumas at
Praėjusį savaitgali preziden
komunistų
propaganda prieš
Castro aukštais medaliais ap
sienio bankams ar pramonės —
vo, kad Britanija atlygintų jai ėmė jam delegato teises.
tas Carteris tęsė pasitarimus su
dovanojo keturis portorikiečius, naujų raketų dislokavimą v i s
prekybos bendrovėms apie 7
j nuostolius, kuriuos padarė RoM
Rev.
Jacksono
vyriausybės ir kariuomenės va—
Irano
ambasadorius
Kukurie buvo paleisti i š JAV ka-| stiprėja Tasso straipsniai: lfi
bil. dol.
i
dezijos
kariuomenės
puolimai.
dais Camp David. Baltųjų Rū
waite įspėjo visas valstybes ne Įėjimų rugsėjo 12 d. Jie buvo litaristų sumanymams — Ne!**,
laiškas Dobryninui Britanija atsisakė mokėti bet bandyti
Musulmonų minia Indijoje,
mų spaudos sekretorius Powell
tapti Persijos įlankos nuteisti už 1950 metų pasikėsi- "Grasinimo politika — pražūpareiškė penktadienį, kad Ira Kalkutos mieste puolė Amerikos Chicago, DU — PUSCH or kokią kompensaciją, nes britai policininkais. Tas nepavyko Ša nimą prieš prezidentą Harry i tinga", svarbiausia pabrėžia,
nu! gresia labai rimtos pasėkos, konsulatą, padegė kelis auto ganizacijos vadas Rev. Jesse L. Rodezijos nevaldo ir už jos ka chui, nepavyks ir kitiems, pa
kad naujosios raketos nukretpTrumaną,
jei nors vienas amerikietis Ira mobilius, kovojo su policija. įsi Jackson, paprašytas B. Gajaus- riuomenės veiksmus neatsako. reiškė jis. Manoma, kad amba
— Australija atsisakė par- tos prieš Sovietų Sąjungą ir Mkarščiavusi minia sudegino ir
Zambija pasiskundė Jungtinių sadorius savo žodžius taikė kai
ne būtų paliestas.
kienės,
parašė
Sovietų
Ru
duoti
Pietų Afrikai 100 lengvų tas socialistines valstybes. Navieno prancūzų diplomato ma
Tautų Saugumo tarnybai, kuri myniniam Irakui.
Kariuomenės štabo viršinin šiną, padarė žalos netoliese sijos ambasadoriui Washing- reikalauja Britanijos vyriausy
lėktuvų, nes jie galėtų būti to politika prieštarauja visuotlkas įsakė nutraukti Irano laku- esančiam sovietų konsulatui. tone Anatolijui Dobryninui laiš bės paveikti Rodezijos vyriau
— Australijoje netoli Cue naudojami pakrančių žvalgybos Į nei tendencijai mažinti karini
nų apmokymą Amerikos aviaci Panašūs puolimai įvyko ir Ben ką, kuriame prašo, padaryti žy sybe. Si atsakė, kad ji nepul kaimo, 400 mylių nuo Perth ar policijos darbo tikslams. įtempimą. Mitas apie sovietinę
jos bazėse. Sis įsakymas pa galijoje.
gių, kad būtų iš Sovietų Rusijos tų Zambijos, jei iš šios terito miesto, vienas turistas surado Australija
nenorinti
laužyti grėsmę paprasčiausiai neatitin
liečia 236 iraniečius, kurie mo
koncentracijos stovyklos paleis rijos Rodezijos nepuldinėtų pa 22 uncijų aukso nugetą, vertą 1977 m. Jungtinių Tautų rezo ka tikrovės, rašo Tass.
kėsi skraidyti, navigacijos mok
— Prezidento Carterio komi tas Balys Gajauskas, nuteistas triotinio fronto teroristai, o kol 7,000 dol. Žiniai pasklidus, žmo liucijos, kuri draudžia parduoti
slo ir lėktuvų priežiūros.
teto raportas paneigia, kad sen. antrą kartą, pirmą kartą iš* jie puldinės. Zambija turės pri nės pradėjo plaukti į apylinkę P. Afrikai kariniams reikalams
KALENDORIUS
Ajatola Khomeinis toliau sa Kennedis daug kuo skiriasi po buvęs Sibire dvidešimt penke siimti atsakomybe.
ieškoti aukso.
skirtas prekes.
Lapkričio 26 d : Leonardas,
ko prieš Ameriką kurstančias litiniuose sprendimuose nuo pre rius metus. Sgame laiške Rev.
— Kinijoje įvyko rašytojų Jukunda, Dobilas, Aušrelė.
— Naujasis Izraelio finansų
kalbas, . ragindamas visus pa zidento Carterio. Senatoriaus J. L. Jackson apeliuoja į So
— Suval<rtybinta britų automo ministras atšaukė vyriausybės ir dailininkų kongresas, kuria
Lapkričio 27 d : Virgilijus,
saulio musulmonus sukilti prieš balsavimas rodo, kad jis senate vietų Rusijos vyriausybę, kad
biliu bendrovė BL "paskelbė, kad subsidijas pieno poduktams, me kalbą pasakė vieeepremje- Bilhilda, Skomantas, Girdutė.
"šėtonišką Ameriką". Jis ap balsavo ui prezidento siūlymus ilgai kentėjęs ir sergąs Gajaus
ateityje nebus daugiau statomi sumažino paskolas pamonės ras Deng. Jis pabrėžė, kad kū Saulė teka 6:50, leidžiasi 4:24.
kaltino prezidentą Carterį žmo 84 nuoš. Statistika parodžiusi, kas būtų iš koncentracijos sto
garsūs MG sportiniai automobi bendrovėms ir atšaukė kai kurių rėjai turėtų laikytis oficialios
gaus teisių laužymu globojant kad sen. Kennedis dažniau pa vyklos paleistas. Sis Rev. L.
0*AS
Šios priemo ideologijos, tačiau pažadėjo ir
liai, kurie būdavo labai populia statybų nl*mis
nusikaltėlį šachą.
rėmė Carterį, negu jis rėmė sa Jackson žygis be abejo nusipel rūs Amerikoje. Bus atleista 25,000 nės reikalingos kovojant su in daugiau laisvės, negu buvo
Saulėta, temperatūra dieną
no visų lietuvių padėkos.
Irano vyriausybė paskelbė ne vo brolį, prec JF Kennedį.
fliacija,
kuri
siekia
100
nuoi.
praeityje.
50
1., naktį 36 L
darbininku 13-je vietovių.
LTSR KPCK SEKRETORIUI
P. GRIŠKEVIČIUI
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LIETUVIAI
liu buvo išblaškyti ne tik po Azi
ją, bet ir po Europą. Arijai buvę
aukštos kultūrps žmonės ir suge
Judriame Oaklando uostamies bėję žmogišką patirtį sujungti su
tyje, prisiglaudusiame prie San dievybe "Vaišešika" mokslo pa
Francisco įlankos ir sujungtame galba, kuris esąs sukauptas Ve
13 km. ilgio dviejų aukštu tiltu du knygose. Po ilgesnio išsikal
su San Francisco metropoliu, bėjimo terado tik vieną airišką
lapkr. 9 — M d. vyko tarptauti žodį, kuris ir lietuvių kalboje
nis festivalis. Jį suorganizavo Oak- reiškia tą patį "ratą". Buvo ir to
land Rotary klubas, kurio vardas kių atsitikimu, kad tolimas "ari
plačiai žinomas, nes Rotary klu ju" palikuonis kadaise nešiojęs
bui priklauso daug iškiliu visuo- lietuvio vardą, pažiūrėjęs tauto
menininku, politiku, kultūrinin dailės
kūrinius ir
paragavęs
kų ir stambiu
prekybininku. aguoniečio pyrago staiga prisipa
Dalyvauti festivalyje kvietimą žindavo, kad esąs lietuviškos kil
gavo ir San Francisco LB apy'in- mės ir dabar matydamas gražiai
kė atstovauti San Franaisco ir reprezentuojant lietuvius ir Lietu
apylinkės lietuvius.
vą, pajutęs širdies graužimą, kad
Gavusi kvietimą valdyba ryžo nuo savųjų esąs atitolęs. Mat
si išnaudoti retą progą — lietu festivalis yra tokia vieta, kuri pla
viams pasirodyti platesnei visuo čiau atveria akis — matant ne
menei. Pasiruošimui laiko buvo kasdieninius dalykus.
duota labai nedaug, todėl greit
Ties lietuviu būstu ilgėliau su
užvirė telefoniniai pasikalbėjimai stojo ir Oakland miesto meras su
beieškant eksponatu, talkininku ponia Lipnel Wilson, skirdamas
ar prašant mūsų šeimininkes iš valandžiukę laiko pokalbiui su
kepti kepsnių. Reikia džiaugtis, San Franaisco LB apylinkės pirm.
kad sukaupus jėgas vietos lietu R. Tervydžiu. Pirmininkas išnau
viuose rastas nuoširdus pritari dodamas progą, supažindino me
mas dalyvauti
festivalyje, tal rą su LB organizacija, jos užda
kinant D. Janutienei,
Albertai viniais, kurie liečia lietuviško jau
Astraitei-Singh ir Julijai Liesytei nimo švietimą, savos kultūros
-Fraser, berankiojant: gintaro pa puoselėjimą ir pavergtos tėvynės
puošalus, tautodailės dirbinius, laisvinimą, kartu pabrėždamas,
audinius ir kitus parodai ekspo kad Amerika yra laisvių ir žmo
natus,. Iš ALT centro gauta kun. gaus prigimtiniu teisiu gerbiJ. Prunskio paruoštas leidinys an į mo simbolis ir viso pasaulo poli
gly kalba „Lithuania", iš Drau tinio tautu apsisprendimo vado
go lietuvišku plokšteliu ir pui vė. Mūsų organizacija 1980 m.
kiu leidiniu apie Lietuvą, o San
Francisco darbščiosios šeiminin
kės prikepė įvairiu lietuviško
skonio kepsniu.
LIETUVIAI TARPTAUTINIA
ME FESTIVALYJE

kurios Washingtono motinos, at
vežusios savuosius jaunuolius į
„antrakaimiečių" spektaklį, vė
liau pasakojo, kad grįžtant į Washingtoną kai kurie jaunuoliai
pakelyje su užsidegimu kartojo
„antrakaimiečių" škicų frazes,
girdėtas scenoje. Man pačiam te
ko būti liudininku, kai, spektak
liui vykstant, geriau lietuviškai
kalbantieji jaunuoliai savo drau
gams į anglų kalbą vertė kai ku
rių škicų turinį ar paskiras fra
zes. Tad jaunimo susidomėjimas
buvo tikrai nemažas. Spektaklį
gerai vertino ir didžioji dalis pu
blikos, nors kai kurie vyresnieji
programą palaikė tik amerikietiš
kais „triksais", kai tuo tarpu
kiekviename
škice atskambėjo
San Francisco lietuviai tarptautiniame festivalyje. 15 k. į d. D. Janutaitė, mūsų visų šiuolaikinės ydos, pa
gundos, negerovės, ne viena atlie
J. Liesytė, A. Astraitė ir D. Janutiene.
kama „tėvynės meilės" vardu.

LITHUANIAN WOBUVWIDE DAIMT
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* Sunday, Ugal HoBdayt,
dayi^cJį™UnM
and Eutar by tht Lithuanian Catholic Prasi Society
PubUeatkm Nmaber (USK — ! « « » )
SubtoteOen Kates $37.00 - Chicafo, Cook County.
Illinois and Canada. Hsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign
oountries. $37.00.
Palto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gauta. P™****
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviakvieno šutytojo adr«o. gavus ii jo mokestį atžymima, iki kads yra užsimokėjęs.
DRAUGO pmannerata mokama U anksto
Matams 6 men. 3 mto.
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00
HteJAV.
35.00
18.00
3.00
Kanadoje
U.SA- 37.00
19.00
15.00
SSenyja
37.00
20.00
15.00
Savaium,
2500
15.00
9,00
•"Administracija dirba kas -A
dien nuo 8:30 iki 4:30, sėsta- į
dieniais nuo 830 iki 12:00. į
• Redakcija dirba kasdiene
8:30 — 4:00, šeštadieniais 9
8:30 — 12:00.
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Baltimorėje programą atliko
... .
šie „Antro kaimo" vieneto na
riai: Jūratė Jakštytė, Dana Nolte-Mikužienė,
Eugenijus Būtėnas,
lai sutiko bei priėmė Chicagos
"ANTRAKAIMIEČIAI"
publika, ją drąsiai vežė ir Balti- Juozas Kapačinskas, Jurgis Riš
SOSTINĖS PAŠONĖJE
norėję, tenka tik pasi- spektaklių rengėjai visur juos nuo
morėn, kur JŲ programos pažiū kus, Romas Stakauskas ir prie
kad mūsuose dar yra širdžiai pavaišina. Taip buvo k .
Beveik visus didesnius lietuvių rėti ir kartu linksmai vakarą pra vaizda A. T. Antanaitis. J. Alek'^i vienetų, kurie pajėgia Baltimorėje, austrių, sportininkų
telkinius tiek JAV, tiek ir Kana leisti dar suvažiavo gal net iki siūnas šį kartą tvarkė techniš
:tf ir nenuvilti, greičiau ir nuoširdžiu lietuviu mieste.
doje aplankęs, Chicagos „Antras šimto plačiai pasiskleidusios Wa- kus scenos reikalus, nes, prieš tai
s
l
ia(
VL. R.
kaimas" šeštadienį, lapkričio 17 " " ° P
t uždegti tiek daug publi
,
,
.
, T*
• j • shmgtono ir apylinkių lietuviu sveikatai sunegalavus, šis gabus
V1
narių. O vieneto narys negalėjo paruošti kos ir ypač jaunimą. Pagarba
d., vakare pirmą kartą pasirodei tautinės
• . .bendruomenės
tiems, kurie drįso „Antra kaimą1*
Baltimorės Lietuvių namy sceno publikos tarpe matėsi ir tokiu savųjų rolių.
GAVO 18 MIL. D O L
į Baitimorę pasikviesti, miela, kad
je, sutraukęs nelauktai didelį žiū reiklių žiūrovų — teatro, litera
Pasibaigus spektakliui, vyko šo
Per dešimtj metų Duncan
rovu būrį, gerokai per tris šim tūros ir kitų meno šakų žinovų, kiai, daug kas ėjo pažiūrėti iš tiek publikos „Antro kaimo" var
tendrovė,
kuriai vadovauja J.
tus jaunosios, vidurinės ir vyrės- kaip akt. J. Palubinskas, rež. J. Floridos atvykusio dail. A. Petri- das sutraukė, galų gale padėka
ir patiems „antrakaimiečiams", Robinson, u i priežiūrą ir ap
nes kartos atstovų. Toks skaičius ! D 1 y -..
K ^ 1 ——-konio parodos, kur dailininkas
kurie ne tik honoraro neprašo, tarnavimą automobilių parkini....
„ , .
..
. , įBlekaitis, poetas A. Nyka-Niliu
pardavė ir nemažai paveiksly, o
publikos
Baltimorėje ne visada
j
.
A,..
1
bet patys užsimoka už maistą ir mo automatų Chicagoje gavo
v
v
, ,.
. ,
. v—. „ . ,
nas, dramaturgas K. Ostrauskas, aplamai gausių baltimoriečių tar
motelį,
nors, kaip taisyklė, po 18.1 mil. daL
suplaukia,
juoba
ir
bilietai
nebu:
,
.
,
.
f
,
,
,
.
.
,
'
r
. _ • _ apyl.
, , valdyba,• tal
T> . atvvkęs isv nPhiladelphiios, dr. V. pe matėsi daugiau negu bent ka
LB
Baltimorės
vo pigus — 7 dol. asmeniui. B e t i v - ,. ., _
K '..
kininkaujant
Washingtono Mote
^b
- Irašyt.
KavolisK. išAlmenas
Pennsylvanijos,
vie da washingtoniečių ir ypač to
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
ir eilė kitų.
r
DR.
K.
G.
BALUKAS
u»v
,.Antrojo kaimo" pirmūnų šaunaus, gražaus jaunimo. Jei
rų klubui (ypač jo valdybos at nas
Tad „antrakaimiečiai" kuklioje ateityje baltimoriečiai taip gau
Akušerija ir moterų ligos
stovei G. Vasaitienei), nors smar Baltimorės Lietuvių namų sceno
DR. P. KISIELIUS
Ginekologinė Chirurgija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kiai rizikavo, bet išėjo laimėto je atsistojo ir prieš neeilinį kri siai suvažiuotų į Washingtono lie
6449
So. Pulaski Road (Cravvford
1443 So. 50th Ave., Cicero
tuvių
kultūrinius
renginius,
kaip
ja: suplaukė tiek žmonių, kiek sa
tikų teismą.
Medical Building). Tel. LL 5-6446
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak. išskvrus
suvažiavo
washingtonieČiai
pasi
lėje buvo vietų ir, nors „antraJei neatsiliepia, skambinti 374-9004
treč šešt 12 iki 4 v.il popiet
Dviejų su kaupu valandų pro žiūrėti „Antro kaimo", Washingkaimiečių" kelionė iš Chicagos
Priima ligonius pagal susitarime
Tel. REliance 5-1811
lėktuvu nebuvo pigi, bet rengė gramoje prabėgo apie 43 atskiri tone kultūriniai renginiai žymiai
Visi surankiotieji eksponatai
DR. VVALTER J. KIRSTUK
jams liko ir kiek pelno. O šalia škicai: nuo jų vadinamos „žilos dažniau įvyktų.
DR. VL. BLAŽYS
buvo gražiai ir skoningai išdėsty
Lietuvis gydytojas
to Baltimorės lietuvių veiklos isto senovės" iki 1980 m. „Miss Li
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Susumuojant pakilius įspū
ti lietuviu paviljone didžiulėje
3925
VVest 59th Street
thuania".
Plati
škicų
skalė
įvai
Marquette
Medical
Center
rijoje atžymėtas ir savitas įvykis:
džius iš „Antro kaimo" gastroOaklando miesto auditorijoj, k u
Vai : pirm., antr . ketv. ir penkt. nuo 12-4
6132
So.
Kedzie
Avenue
koloniją aplankė satyrinio žanro ravo begale tematikų, bet, ka
vai. popiet ir 6-8 v.il. v.ik Treč. ir šešt.
rioje vyko tarptautinis festivalis.
Vai : pirm., antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. 5est.
sceninis vienetas, kuris, kaip spek dangi jie šį kartą rodėsi toli nuo
uždaryt.i.
Per ištisas tris dienas jame apsi
1 iki 3 vai Pagal susitarimą.
takliui ir plojimams pasibaigus Chicagos, tai škicuose beveik ne
Ofiso telef. WA 5-2670
lankė tūkstančiai lankytpjv, ste
DR. IRENA KURAS
LB Baltimorės apyl. v-bos pirm. dominavo mūsų tautinės bend
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
bėdami įvairiu tautybių parodon
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
veiks
Reiškiu nuoširdžią padėką vi
V. Eringis viešai scenoje pareiš ruomenės susiskaldymas,
išstatytus daiktus, atstovaujan-1
KC'DIKiy IR VAIKV LIGOS
Tel.
o
f
i
s
o
HE
4
5
S
4
9
,
rez.
3
8
8
2
2
3
3
nių tema, Chicagos 69-tosios gat siems, kurie, esant man ligoni-!
kė, nebus užmirštas ir ateityje.
SPECIALISTĖ
Sus tautines savybes ir ju papro- j
vės įvykiai bei užkulisiai, beveik nėję ar grižus į namus, mane
MEDICAL BUILDING
DR.
PETER
T.
BRAZIS
čius. Netrūko lankytoju ir lietu-1
Tai va. O ruošiantis gastro visai nesigirdėjo vulgarios tema lankė, siuntė ar nešė gėles, pa
3200 W. 81st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
>*• •
viy būstui, nes lankytojų akį
lėms Baltimorėje, kiek žinau, tikos, o pasakėčios, kelionės, po guodos laiškus, skyrė savo mal
2434 West 71 st Street
iki 1 vai popiet
patraukdavo mūsų liaudies me
„antrakaimiečiai" turėjo ir prob sūkiai net iki Maskvos, kur ver das ir linkėjo sustiprėti ir vėl Vai i pirm., antr., ketv irpenkt. 100 - 5:00
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
niški dirbiniai: juostos, įvairūs iš
lemų: kaip sudaryti programą, buojami šnipai, ir pan. Tad vie būti aktyvia visuomenės nare. vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
marginti audiniai, rankšluostyje A. Gaigalienė prie lietuvių būsto kad ji patenkintų ir sostinės in nas iš neeilinių režisorių spektak
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Visa tai kėlė mano nuotaiką, sti
tarptautiniame festivalyje 1979. XI. 10
įaustas Lietuvos himnas, gintari
telektualus ir didžiąją dalį balti- liui pasibaigus čia rašančiam pa
DR. J. MEŠKAUSKAS
,„.«
d. Oakland, Cal.
prino dvasią, nes a i pasijutau
DR. EDMUND E. CIARA
niai papuošalai, kalėdinės eglu
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
moriečių, kurių požiūris į vieno reiškė,
kad
„antrakaimiečiai"
—
| D e viena savo sunkioje ligoje.
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos
tės papuošimui, įvairiausi figū vėl švęs vasario 16-ją Lietuvos kius ar kitokius sceninius pasiro
2709
VVest 51st Street
medžiagą
pasirinko
tikrai
gerą,
o
•
Ueka
m
pagarba
ir
dideliu
dė2454 VVest 71 st Street
rų šiaudinukai, rankdarbiai, re nepriklausomybės atkūrimo šven dymus gal daug skirtingesnis, ne
Tel. — GR 6-2400
prievaizda
A.
T.
Antanaitis
i
š
k
u
i
g
u
m
u
visiems,
visiems
ma(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
tę
ir
per
750
m
ė
t
y
sukaktį
Lietuprezentaciniai leidiniai apie Liegu Washingtono. Todėl ne be rei
Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1-4 ir Vai : pirmad., antr.id.. ketvirtad. irpenktad
programos atlikėjų išspaudė tiek, ne prisiminusiems
.
.
.
.
.
vienokia ar 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: Ještad 10-3 vai.
tuvą ir kiti eksponatai. Lankyto-j vos valstybinio gyvenimo, todėl kalo „antrakaimiečiai" Baltimo3 iki 7 v p p Tik susitarus
kiek
galėjo.
Jei
„antrakaimie
kitokiu būdu. Taip pat dėkoju
jus suviliodavo ir lietuviški keps- j prašytume, kad būtu leista iš- rei skirtą programą, kurioje buvo
čiams" būtų progos lankyti dra Loretto ligoninei, jos seselėms, Ofis. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 246-2839
Telef. — 282-4422
niai, lašiniuočiai ir kt. Dažnas pa kelti lietuvišką vėliavą prie m i e s apie 14 naujų, niekad scenoje ne
mos studiją, jie dar daugiau pa slaugėms ir daktarams, ypatin
DR. L DECKYS
ragavęs šiy kepsnių tuojau tei to rotušės ir būtų paskelbta įpro rodytų škicų, pirmiausia parodė
Dr. ROMAS PETKUS
siektų
ir
tai
jiems
praverstų.
Bet
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
gai dr. Petrui Kineliui, kurio
AKIi: LIGOS - CHIRURGUA
ravosi ju gamybos paslapčių ir klamacija apie Lietuvą. Meras la- Chicagos „Playhouse". Kai ten
esmėje
tiek
minimas
režisierius,
Specialybė
—
Nervų
ir
C
Ofisai:
rūpestingoje
priežiūroje
esu
ir
atsakymo vietoje buvo pasiūlyta! bai nuoširdžiai pažadėjo visa tai įsitikino, kad jų programą mieEmocines ligos.
111 NO VVABASH AVE.
tiek
ir
kiti
atsiliepė
teigiamai.
Kai
— ^
,
dabar.
įvykdyti
.-~
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
4200 NO. CENTRAL AVE.
čia pat įsigyti J. Daužvardienės
Val.indos pagal susitarimą.
6449 So. Pulaski Road
Festivalyje dalyvavo 12 etni
Visiems linkiu malonių šv.
WR& JUOZAS STANKUS
„Lithuanian Recepies" knyga.
keliolika vietinių
DR. ŽIBUTI ZIPARACKAS Kalėdų ir laimingų Naujųjų Me
Lankytojus mielai aptarnauda niu grupių ir
DR. FRANK PLECKAS
Spalio
30
d.
mirė
Juozo
Daufirmų.
N
u
o
tautinu
tų.
TeW. — SfMtSO
DR. A. B. GLEVECKAS
vo lietuvaitės, pasipuošusios tau prekybinu
(Kalba lietuviškai)
grupių atstovavimo neatsiliko I manto šaulių kuopos narys JuoAKIŲ LIGOS - CHIRURGUA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tiniais rūbais, teikdamos paaiš
OPTOMETRISTAS
Ona Zaflskienė su
Caiifornijos indėnai. Scenoj pa z a s Stankus, 7 4 m. amžiaus. Juo
Ofisas:
Tel. — BE 3-5893
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
kinimus apie eksponatus ar bedaCicero,
700 Norta Mchtgaa, Salta 4tf
sirodė plunksnomis pasipuošę še zas buvo uolus šaulių kuopos vei
Specialybė Akių ligos
"Contact lenses"
lindamos literatūrą apie Lietuvą.
Valandos pagal susitarimą
3907 VVest 103rd Street
2
6
1
8
VV.
71st
St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
ši vyrai, bemušdami viena būg kėjas, ilgametis vėliavininkas.
1979 m lapkričio 24 d
Vienas japonas perskaitęs kun.
Valandos
pagal
susitarimą
Vai.
pagal
susit.inm.i.
Uždaryta trei".
ną, kviesdami savo giminės vyrus Saulių kuopos valdyba, pildyda
Prunskio "Lithuania" knygutę
į karą brautis į jų žemes ir statyti m a velionio prašymą, palaidojo ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimifHiiiiiiiiiiniintiiiii
Ofiso tel. — PR 8-2220
w<<
netrukus vėl pasirodė prie lietu
DR. LEONAS SEIBUTIS
dėjo brautis į ju žemes ir statyti s u šauliška uniforma. Su šaulisvių būsto, bet
pilnas įvairiu
DR. JANINA JAKSEVlClUS
INKSTU- PŪSLĖS IR
užtvankas, kurias statyti teturi komis apeigomis buvo palydėtas Į D E M E S I O * R A D I J O K L A U S Y T O J A I
PROSTATO CHIRURGIJA
klausimų apie pavergtos Lietuvos
JOK$A
'
teisę tik bebrai. Per ištisas 3 die-| į kapines Forest Lawn Glendale. i
K l a v s y k l t i s kas v a k a r * !
VAIKU LIGOS
2656 VV. 63rd Street
gyvenimą ir nusiskųsdamas, kad
nas scenoje mirgėte mirgėjo įvai Juozas buvo gero budo. Kol svei
Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
2656 VVest 63rd Street
vietinėje spaudoje niekad neuž
rių tautybių pasirodymai, egzo kata leido, dainai lankydavo or
O f i s o tel. 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
Valandos
pagal
tinkąs žinių apie Pabaltijo kraš
tiški šokiai, dainos ir kt. Mūsų ganizacijų pobūvius, o ypač šau I
susitarimą
Pirmad. iki pehktad, 9—9:30 vai. vakaro.
tus. Juk Japonija ir Pabaltijis tu
tautinių šokių grupė, vadovau lių renginių neapledsdavo. Todėl
Ofs.
PO
7-6000,
Rez. GA 3-7278
DR. J. J. SIMONAITIS
KAZfi
BRAZDŽIONYTĖ
ri tą patį nedraugingą kaimyną
jama D. Janutienės palydint akor šauliai ir visuomenė gausiai lan £
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Sovietams nepatinka

IUSMIM0 K U U S M BKEUMtS

O NEMUNAS DAR NEIŠDŽIŪVO

LATVIJOS UNIVERSITETUI 60 METŲ
AL.TENKONAS

Rugsėjo 28 dieną suėjo 60 me ją su 69 lektoriais ir 785 stu
tų nuo Latvijos universiteto įstei dentais.
Rusifikacijos klausimas Sovie- vyksta "etniniai pakitimai", 8
gimo, šio universiteto pirmtakas Universitete tuo metu buvo
stalo, didžiausia masė, nemėgstan buvo 1862 m. Rygoje įsteigtas Po- 393 lektoriai ir 6471 studentas.
VYTAUTAS VOLERTAS
tų užimtuose kraštuose, kad ir kitos puses — rašiniai labai at- Kai i Lietuvos praeiti žiūrime
ti rusų, žiūrint į Vakarus, lau litechninis institutas. Kai 1919 m. Lig 1940 m. sausio 1 d. Latvi
pamažu, vis dainiau keliamas sargūs, stengiantis, kad nebūty subrendusiomis akimis, ne vien
karžygiškumo išteklius, tekusius vokiečiams, kianti iš ten žinios, ieškanti ryšio. liepos mėn. 8 d. sugrįžo į Rygą jos universitetą ir Mintaujos Že
Vakaru kraštų spaudoje. Šiuo pažeista komunistų partijos ve- pasididžiavimui
su
garbe
ieškodami,
bet ir tiesos blaškė jaunimą, gaudė ji, siuntė
reikalu išeina ir knygų. Rusini- damas nutautinimas. Sovietų
Latvijos laikinoji vyriausybė su mės ūkio akademiją buvo bai
žvalgydamiesi,
pasiekiame
skaus frontan arba į Vokietiją dar Tur būt, šitokie yra Lietuvos prezidentu K. Ulmaniu, ji tuoj gę 7137 nauji akademikai: 4955
mo klausimas svarstomas ir mokslininkai bando išaiškinti
moksliniuose
simpoziumuose, klausimą, kaip toli yra pažengęs mo jūras. Tauta brido jomis, o bams. O prieš pabaigą (1943 va žmonės, kur vyturys, lakštingala ėmėsi perorganizuoti Pplitechninį vyrai ir 2182 moterys.
Tiesa, nei JAV-bės, nei kitos ša- 'Vientisos tautos" susidarymo marių krašto nebuvo. Ėjo, aša sarą ir rudenį) svetur pasitraukė ir gegutė savo balsų neprarado, institutą ir įsteigė reorganizaci Išsimokslinimo srityje Latvija
lys oficialiai šiuo reikalu nedaro procesas ir išaiškinti veiksnius, rose įmirkusi, vargo susukta. Ne dešimtys tūkstančių lietuvių kur Nemunas neišdžiūvo. Siek jos komisiją prof. dr. P. Valdeno 1936-36 mokslo metais studentų
Sovietams rimtų priekaištų, nes kurie kliudo rusų kalbos ir rusų šėsi skriaudas, vilko terorą, ne- Pirmosios Stalino okupacijos tiek velnių, šiek tiek angelų ir ir P. Dalės vadovaujamą, ši ko skaičiumi Europoje užėmė pirmą
garsusis Helsinkio dokumentas mentaliteto priėmimą Sovietų prisisaukė vilties. lagūnai teršė- įbauginti, nenorėjo rizikuoti, ne daug lietuvių.
misija persiorganizavo į Latvijos vietą su 30,4 studentais 10.000
draudžia vienai valstybei kištis į tautoms ir kenkia asimiliacijos si jos krauju, ir dabar supa išny norėjo rizikuoti gyvybe.
aukštosios mokslo įstaigos organi gyventojų. Antra vieta su 28,8
kimo grėsmė. Nuo Liublino uni
kitos "vidaus reikalus". Vadinasi, procesui.
zacijos
k/musiją, kurios uždavi studentais teko Estijai, bet Vokie
Tada partizaninis judėjimas.
Vakaruose vaizdai skiriasi nys buvo mokslo pajėgų, fakulte tija su 10,2 studentais užėmė 22
kas "apžiota" ar "kas gerklėje" ^ ^ dr
kalbėdama jos (1569) prabėgo daugiau kaip Vėl kelionės Sibiran. Lietuvio slė
keturi šimtai metų, o nuo tada
- , a u tavo, ty. ruso..
^ t s i m i l i « c i j ą 7 į b r ė ž i a , k a d gero lyg nebūta. Jei blykstelėjo ži pimasis nuo Maskvai tarnaujan Daug mūsų tautiškai miega, tų dekanų ir aukštosios mokyk vietą, o Lenkijai su 9,5 studentais
nors lietuvybės nesigma. Ir mie
Tačiau mokslo pasaulio žvilgs- šį terminą, kaip pabaisą, sukūrę būrelis, tik menkas. Pasirodžiu- čio lietuvio. Deputatai. Balsavi gos, ir pūs, ir svorį augins, nors los laikinosios valdybos sudary Europoje teko paskutinioji vieta.
Latvių studentai leido tris aka
nis į rusinimą sovietiniams ru- "buržuaziniai nacionalistai", pa į šios švieselės tęsėsi trumpai Liub mai Bolševikinė "demokratija" angliškai dardės kaip gruodu, o mas.
deminius
laikraščius: „Students",
ši
komisija
greitai
dirbo
ir
jau
su
iš
kiekvieno
kampo
tykojan
sams labai nemalonus. Nenuo- sinaudodami faktais, kad buvu- lino unija Lietuvą parideno pa
paminkluose pavardės liks neiš
„Universitas"
ir „Studentu dzrveM
1919
m.
rugsėjo
mėn.
28
dieną
čiu rusu, Valančiaus laikų gr|S- kreiptos. Daugelis nuėjo ir nuėjo,
stabu, kad pačioje Sovietų spau- šioje caristinėje Rusijoje buvusi kalnėn.
mas.
doje ima atsirasti vis daugiau vedama rusinimo politika. Jei seneatpažįstami nei B vardų, nei galėjo iškilmingai atidaryti Lat (Studentų gyvenimas).
vijos AukStąją mokyklą ir pradė Raudonajai armijai į Latviją
stiraipsnių, kuriais stengiamasi į- nkm rusų "činovninkas" vien
B kur jėgos, iš kur atspara.- B veidų, nei iš kalbos. Kiti su ti ten mokslą. Tuometinis švieti įsibrovus, 1940 m. birželio 17 d.,
rodinėti, kad Sovietuose jokio ru- tiktai rusiškai karoėjes ir tokiu
knygos, spaudos, renginių pagal
Ten
sinimo nesą, o tiktai "tautybių būdu vertes latvius rusiškai kal Valstybini nykimą sekė kultū
ba laikosi, nežada atsimesti, nebi mo ministras dr. K. Kasparsons, rusai nutraukė Latvijos universirinio
savitumo
atrofija,
kurią
Trėmimai
į
Sibirą
1941
buvo
bėt nacijų suartėjimas". Deja, šis bėti, tai dabar nieko panašaus
jo duoti aukos, nevengia siunti kalbėdamas, pasakė: „Mes stovi-Jteto mokslo tradicijas bei latvBspartino
svetimtaučių
gausa.
planuoti prieš Lietuvos okupaci nėlio per Atlantą skraidinti. Bet me ant žemės, kuri laiko Latviją ką darbą ir pakeitė jas jų įvež
tvirtinimas yra labai nevykęs ir nesą — Brežnevo socialistinėje
Įvairios
kunigaikščių
giminystės
ją, dar mums nepriklausomai gy didelis klausimas juos vargina, ir jos istoriją". Po to sekė Berly tais pakaitalais. Daug mokslo
jis primena mums pasaką apie valstybėse tesąs "Tautų suartėjisu
Rytais
prigabeno
rusų,
gudų.
no universiteto K. Balodžio aka personalo ir studentų areštavo ir
venant Jų reikalavo Maskva,
nelaimingus ožiukus ir vilką.
mas". Toliau d-r. Alpine aiškina,
Karaliaus dvaras pas mus siun juos vykdė Sniečkus, lietuvis. — nusiųsti šį tą, tai nusiųsti, bet deminė kalba apie „Amžinos tai deportavo į Rusijos gilumą, Si
esą, "etninių procesų tyrinėtojai tė lenkus. Bajorai saugodami tei
ar kalbėti su tais B Lietuvos, kai
9
Salomėja Neris, lietuvė, sučiulbė jie čia pasirodo, ar nuvažiuoti ten kos idėją" ir daugelio užsienio birą. Todėl ne nuostabu, kad po
5
rusų okupacinio režimo SvaryH flmri,
mokslu**,
rusinij ^etninėms
J ^ grupėms
^ J šis^asi-' ses, baudžiavoje skandino valstie jo Stalinui giesmę už Lietuvos oro pauostyti, kai rusas B Vilniaus universitetų sveikinimai.
,
,
j
,
.
.
.
cioms
mo problemomis daugiausiai yra ... ..
T.
V-_J-« čius. Septynioliktam amžiuje Lie valstybės sužlugdymą, šiandien ti
retai ką išleidžia. Vieni sako net Iš pradžių Latvijos Aukštoji mo mo iš Latvijos 1941 metų vasarą,
x •ir xi
1 .•— kėlęs
. -i- dr.
J mrhacijos
rašęs
šiuos 1.
klausimus
J . procesas
f,
, nesąs
^ būdin- tuvą kankino badas, plėšė žve- kėjimo varžymas yra net kietes bardami, kad ne, kiti ragina net kykla turėjo 9 fakultetus: archi akademinis jaunimas griebėsi
gas net ir tada, kada jos savo te- dai, kol nusilpusią Užgrobė Mask
ginklo, kad apsaugotų Latviją nuo
Vytautas Vardys, Oklahomos li
nis, kaip buvo Valančiaus laikais,
Vadi- va (paskutinis padalinimas 4795). ir jį prižiūri lietuviai, ypač mo pykdami, treti klausosi į abi pu tektūros, žemės ūkio, inžinerijos, naujos rusų okupacijos.
niversiteto profesošrus. Shy> reises galvas sukinėdami, ir tyliai chemijos, ekonomijos, teisių, me
kalu jis y r T parašęs ne vieną ! " & k ? ™ \ , , f l ? * S f • " ^ Net jau. pavergtai nebuvo ramy terys, mokytojos. Vilkaviškio kle padaro, kaip jiems geriau Spuola. dicinos, mechanikos, filologijos ir
bės: perėjo ir grįžo Napoleonas boną sunaikinti siekia lietuviai,
veikalą ir eilę s£dijų anglų kai- ^ ^ ^ l ^ S . ^ ^ fizikos-matematikos
fakultetą.
PROSENOLIAI BUVO
ba. Be to, jis dažnai, kaip šios ^ t o turi galimybę likti latviais... (1812 —. 1813), rankiodamas B saugumo tarnautojai Petkų ir Ten — svetimųjų viešpatavi Atidarant Aukštąją mokyklą, ji
krašto skurdHus maisto likučius. kitus nuteisė lietuviai Melą mū
MA20 CCBO
srities specialistas, kviečiamas į•
mas, keletui savųjų prisidedant, turėjo 110 lektorių ir 940 studen
sų kalba skleidžia lietuviai
vairių pasaulio - £ " * * * į
Protiškai Latvijos koionizaciten, jei ne nuolatinė baimė, tai tų.
Dailiai tento girdėti, kad jau
Prikamuota tauta prarado at
bent
kasdieninis
atsargumas
su
1920
m.
buvo
įsteigtas
dar
te
tyti paskalį, dalyvauti sunpo^ ^ ^ ^ ^ ^
^ sparumą. Nesispyrė lenkų kal
noji karta perauga savo tėvua.
h
Lygintinai gerą derlių kolū
netikrumu,
ten
didžiulis
noras
į
ologijos
ir
veterinarijos
fakulte
Ar
tai tiesa? Belgijos karo ge""Z™*', ^l^l"'^
Si * » * * • suče^Tviršininko Lonbos įtakai Nesigynė nuo carų kiuose išaugina lietuvių darbštų
Vakarus
pažvelgti
Čia
laisvė,
gė
tas
ir
Brmktas
laikinas
rektorius
neologijos kronikose B Prancū
E S L S^HWJl
^ S f 2 **» Avdjukevičiaus atsakymu sauvaliavimo. Nei 1831, nei 1863 mas ir daugumos vadovu tvarkin
mokslo žmones savo "J>Wc«« ^ ^ ^ o «udentams: "Nesi- sukilimų negalima laikyti lietu gumas. Rūpestingas lietuvis pir rybės ir neapsisprendimas.
—Tartu universiteto profesorius zijos okupacijos laikų yra atžy
dažnai užkliūna dr. VardL viso jaudinkite, jūsų karta dar gyvens
E Felsbergs. 1922-23 mokslo me mėta, kokio dydžio buvo kariai
mis išgalėmis stengiasi jo tvirti ir mira latviais". Tačiau apie vė vių bruzdėjimais. Tai buvo aukš mininkas stengiasi pakelti kolū
Tauta šimtmečius kraujavo, tais Latvijos Aukštoji mokykla bu Ypač krinta į aki kad daug pa
tosios klasės ir lenkų nepavyku kiečių gerovę. Lietuviai inžinie iki dabar žaizdų neužgydžrusl
nimus "paversti niekais". Beveik
vo pavadinta Latvijos universitetu saukiamų l kariuomene buvo
lesnes
latvių
kartas
to
paties
mi
riai planavo ir prižiūrėjo įdomiau
sios pastangos.
visose propagandinio bei politi
Tauta
neapdairiai,
gal
Sradmguir galutini universiteto įsteigimą nepriimti "a defant da taffle",
nėtas
čekistas
nepasakė.
šias statybas. lietuviai moksli
nio pobūdžio brošiūrose puola
Vysk. M. Valančius pirmasis ninkai paruošė gerų veikalų. mo stokodama, kartais pati sau Latvijos seimas patvirtino 1923 t y. jie buvo per mažo ūgio ka>
mas ir "Draugas", daugiausia ve
Pačioje Sovietų S-goje yra aps- ryžosi sulaikyti plintančias ligas.
kenkė ir šiandien pilnai neSno m. kovo 23 dieną.
riikai tarnybai S tų metraadamųjų ir kitų rašinių rusinimo čiai mokslinių bei statistinių lei- Jo veikla atgaivino tautą ir Sry*- Lietuviai administratoriai sten kaip elgtis, — ji nesiorientuoja,
giasi,
kad
krašte
Ūktu
daugiau
1938-39 mokslo metais Latvi Čių matyti, kad 1810 metų smu
duriu (jų. tarpe "Sovietskaja et kino rusų okupacijos kietumą. Ar
temomis paskelbęs.
gėrybių, kad mažiau užplūstų ar atskiroms dalims verta kalbė jos universitete buvo įsteigtas kimo priimtų karo tarnybon
nografija"), kuriuose pažymima, girdėta — vyskupas negalėjo pa rusai, nors paskutinė statistika tis, o kalbantis — kokius žodžius
*
naujas dvyliktas kataliku teologi- naujokų
vidutinis ūgis buvo
kad Latvija, Totorija, Karelija, sirinkti buveinės, tvarkyti semi rodo jų pastangų nevaisingumą.
naudoti.
Okupantų Vilniuje leidžiamas
jos
fakultetas,
bet
1939
m
liepotį
^
^ ^ ^
ljM2 metn^
B
Kazachija ir kelios kitos sritys y- narijos, skirti kunigų, statyti baž
"Tarybinis mokytojas" 1979J02
i
dieną
B
universiteto
atsiskyrė
j
^
,
^
Bet
Nemunas
dar
neišdžiūvo,
m a t ^
tod
buto
ra gyventojų etnografišku požiū nyčių. Bet jis turėjo įduoti savo
Drąsūs, ryžtingi, apsišvietę lie lietuvis neišnyko. Tik laisvės nė Žemės ūkio fakultetas su nriški- „ , . . , , . . , , _ ^ „, ,^- ..paskelbė istorijos mokslų kandi
m
ni
ip
. , . ,
-i -i- • matuojamaa
net milimetrais,
riu gerokai pasikeitusios.
laiškus cenzūrai. Valančius suma tuviai sudarė Banogaus teisėms
dato A. Augaus ilgą rasini "Na
ra,
tik
siena,
mūsų
kraštą
nuo
mnkystės skyrium ir persikėle 1 -_ *
inetraačm matyti
cionalinio klausimo sprendimas Kas liečia labiausiai nutautin- numu, darbštumu ir patvarumu ginti komitetą. Lėtesni, bloges- pasaulio atitverusi, styro ir styro. Mintaujos
Žemės
ūkio
akademi.
.
7T«2.
TJVVT-T^ ^_\_T
J
kad nuo 1803 Bd 1814 metų •*•
TSR Sąjungoje". *r šiam aghato- tą bei kolonizuotą B trijų Pabal gerokai apšvietė tautą, ją suce nes sąlygas turį, už didesnes šei
duthils vyrų ūgis, priimtų į ka
dų i nepatinka užsienyje skelbia- tijo respublikų — Latviją, tyrinė- mentavo ir įžiebė nepriklausomy mas atsaką, tyli ir laukia. Kai ku
bės viltis. Bręsdama ir tvirtėdamu, rie gyvena prabangiuose butuose,
rišką
tarnybą, buvo 1.62 ir 163
mi rašiniai bei knygos apie rusi- tojus įdomauja klausimas, kaip ji sulaukė Vasario šešioliktosios
metrai Ir tas vidurkis buvo
kiti sunkiai pastogėlėn įsisprau
nimą. Jis nevykusiai stengiasi kri- viena kultūringa tauta, tautišskirtingas pagal metas:
džia. Yra automobilių, oficialiai
tikuoti anglų kalba išleistą leidi- kai gerai susipratusi, prie sustip- (1918).
metai su 1.583 metrų vi
ir suktai įgytų, yra daug pėsčių
nį „Socializmo idėjų perkamoji- rintes rusų infiltracijos parodo
Pažangos amžiuje (XX-me) jų. Lietuvis įprato gerti, meluoti,
ūgiu ir metai su 1,866
mas", kurį sudaro 19 paskaitų, pasipriešinimą "tautų suartėjimo valdėmės vos dvidešimt dvejus
vidutiniu ūgiu. Kitų metų vi
skaitytų tarptautiniuose simpo- krypčiai'', kaip tvirtai ji stengia- metus. Pasitaikė krislų, bet iki So bet įvertino mokslą. Vieniems
siuntmėliai
S
JAV
papildo
srakdutinis ūgis buvo tarp tų akai*
ziumuose Tokijo ir Redingo si išsaugoti savo tautinį veidą. vietų okupacijos (1940. VL 15)
susą,
kitiems
vargą
lengvina.
čių.
Mat, jau netrukus ateinąs lai nebijojome Praveniškių ar Rai
(Anglijoje) miestuose.
2urnale "De Vlaamse Stam",
kas, kai latvių tauta bus (o gal
Saujelė parsidavėlių, didokas
A. Augus bando aiškinti, kad jau ir dabar yra) tautinė mažu nių miškelio skerdynių, nesap
kurį leido Flamų šeimos tyrinė
navome apie trėmimus Sibiran, skaičius pasyvių administratorių,
bet kokio rusinimo Sovietuo ma savo pačių žemėje.
tojų sąjunga, Preneel rašė, kad
se nesą. Esą atvirkščiai, Sovietų "Pavykęs" Latvijos rusifikacijos neuždarinėjome į kalėjimus nak kurių pusė, piktai užpulta, vyk
1747 metaia vidutinis vieno ka
dytų tautai žalingus potvarkius,
raikais net 40-čiai tautybių bei pavyzdys, savaime aišku, turės timis suimtų inteligentų. Per o kita pusė bandytųrizikuotiir at
riško
dalinio kareivių ūgis bu
vienerius bolševikų okupacijos
genčių b u v u ^ sudarytos progos ^ į ' ^ m ^ u^^
į_ į .j.j. . k metus iškentėme daug nelaimių. sisakyti. Didžiausia mase žmone- • •
vęs 1.41 metraa. 1940 m. visukurt savo raštrją. Agitatoriaus ^ ^
^ ^ ^
Hitlerio — Stalino karas, pradė lių, norinčių gyventi, įsigyti dai- 1 -n
kurti tietuviSką ksitarą uz Lietuvos dutinia Belgijos karių Ūgto bu
tvirtinimai nuema niekais, kai
vo 1.70 metrų.
A. Si
tas 1941. VL 22, čiulpė Lietuvos lesnį rūbą, paskaninti trupinį ant I ribą.
gerai žinoma, kad sovietiniai ru*
ssssssssssssssssssVsssssssssssassM
S ^ f ^ ^ ^ t e
Nelengva, užourvmys Uetuvos.1
gtenčias nyk* uuteles turinčias j ^ ^ g ^ a g ^ ^ ^ n , a p .
Valgomasis kambarys, ilgas ir neplatus, nepalyginamas
skonis. Greičiausia
įgimtas,
tik po keletą ar keliasdešimt ^
^
^
j
^
j
f
c
^
nepasižymėjo nei savo gražumu, nei iškilmingumu. Kiekviena detalė, kad ir nesvarbi, buvo neužmiršta ir
k t d Jų
Durys į vestibiulį, durys į koridorių, kuris ėjo į su dėmesiu ir dideliu estetiniu pajautimu
tūkstančių gyventojų. Tokios „ ^ rafjfik#csJoi'\ Sovietų ^
virtuvę,
durys į salioną ir dvigubos durys į atvirą, traktuojama. Visa tai pastebėti vien akių neužteko,
mažos tautinės grupės, žinoma, zės gynimui, kad nėra rusini
stogo
neturinčią
verandą lauke. Verandoje stovėjo Reikėjo tai pajusti. Užtat Užugirio kiemo rūmų
nepavojingos. Taigi joms ir suda mo, 0 tiktai tautų suartėjimas'*,
pinti, nedažyti, mediniai baldai per visą vasarą. salionu susižavėjo ne tas, kuris įėjo ir išėjo, bet tas,
romos rezervatų sąlygos tautiš gssIsssVlasss' ir nwktlo žmonės.
Valgomojo kambario stalas buvo ilgas. Dvidešimt kuris įėjo ir jame pasiliko. Ir kuo ilgiau ten užtruko,
kai reftštis. Vadinasi, gimtoji Ir tai vyksta ne nuo šiandien.
POVILAS SKARD2IUS
žmonių galėdavo aplink jį susėsti ir patogiai tuo labiau save įtikino, kad tas kambarys buvo labai
kalba tiktai tautiniuose Žvėry Pasakojama, kad Juozas Žiugž
išsitekti.
gražus ir skoningai apstatytas.
nuose. O apie didžiųjų ar didės- ^
,nvam
„ _ _ isiteiwokupantams
w._
da, mif
labiausiai
nių tautų -giminiečių, gudų, J J j ^ , ^ d ^ J Į J į patSymeUžugirio kiemo rūmų galionas užėmė visą
kazachų, lietuvių, ktvių, estų, . , . #&„&,
L t e J ^ *&
pietinę rūmų dalį. Jis buvo didelis ir šviesus ir
karelų k kitų rusinimą nei A.. rijos klastotojas, po vienos pa
skyrėsi nuo visų kitą kambarių savo gražumu.
Prezidentas stengdavosi nerodyti savo jausmų,
Augus, nei jo rusai virlmmkai skaitos apie Hetuvių tautos rbrVienas jo langas buvo atsigręžęs į rytus, kitas į
kai
kalba
eidavo apie Užugirį. Bet laikas nuo laiko
nešneka.
vakarus, o likusieji trys buvo pietų pusėje. Pačioj
mavimąsi buvęs paklaustas fr a*
jie prasiverždavo ir iškildavo. Tokiais momentais jis
pfe tautos naftmlmą bd rusini
Laiptai į pirmą aukštą buvo platūs ir gerai pradžioj, pirmą kartą į salioną įėjus, niekas nenorėjo su neslepiamu nesivaržymu rodydavo savo
nebuvėlį nustebinti. Bet taip ilgai netruko.
Vis dako Sovietuose ne visi to- mą. Nedrįsdamas tiesioginiu bū apšviesti. Pasiekė nedidelę platformą virš didžiųjų,
susižavėjimą. Nekartą, tuoj po pietų, kai eidavom iš
du
i
ši
klausimą
atsakyti,
jis
Pirmą
įspūdį
greitai
reikėjo
pakeisti
ir
sutikti,
pagrindinio
įėjimo
durų,
jie
šakojosi
ir
nusileido
kie bailiai ir rusams atsidavę kaip
valgomojo kambario į salioną, prezidentas prieš
Augus. Štai neseniai okup. Lat nuobodžiai ir ilgai pasakojęs a- vestibiuliu abiem didžiųjų durų pusėm. Toks laiptų kad viskas, kas ten buvo, turėjo būti Nieko negalima atsisėdamas sustodavo prie durų ir ten stovėdavo
vijoje leidžiamas laikraštis "U- P* *"«** ^ ^ J ^ į į * * 1 " * užbaigimas darė įspūdį, kad Užugirio kiemo namai buvo pridėti, nieko atimti. Nesimatė ženklų, kad nepasliepiamo
pasigėrėjimo ir pasitenkinimo
buvo
ne
bet
kokie
namai,
bet
namai
pastatyti
su
vienoks
arba
kitoks
efektas
buvo
reikalingas
apimtas. Akinanti saulės šviesa griūdavo vidun per
teratura un Maksla" paskelbė V. okup. jietavoje sovietiniais meIš nuotaikai sukelti. Tam nebuvo jokio reikalo, nea atidarytus langus, sukurdama linksmus šviesos
Kalninšo pasikalbėjimą su Lat- * * Gnomas totorijos mokslų mintim, kad juose gyvena ne bet koki žmonės.
vijos urnVersiteto istorijos moks- profesorius Konstantinas Jab- didžiulio ir aukšto vestibiulio galėjai patekti į visus nuotaika ten sukelta buvo tokia dominuojanti, kad šešėlius ant grindų ir uždegdama nesibaigiančių
lų profesore dr. L Alpine apie et- kaukis nebeBkentes, atsistojai ir pirmo aukšto kambarius, salioną, valgomąjį ir bet koka efektas negalėjo būti efektingas. žėrėjimu mažus mažmožius ir didesnes
riklius procesus Sovietų vbuome- ^ ^
- ^ „ j ^ „ p , , * , , karininkų kambarį. Vestibiulyje buvo ir rūmų Kasdieninėm tendencijom salione nebuvo vietoa. dekoratyvines puošmenas, išdėstytas ant stalų ir
nėję Jau vien tiktai raimio — : .
».,., m-m* M N M u telefonas. Jo skambutis buvo girdimas visame Baldai, kilimai, užuolaidos derinosi vienas prie kito, stalelių. O, su kokiu grakštumu ir kokiu entuziazmu
vienas kitą papildydami. Jie turėjo tradicines formas šviesa ir šešėliai žaisdavo, anom popietinėm
pVsikalbėjrmo paskemrrnas rodo. ^
^ ^ J ^ J ^ j j apatiniame aukšte.
.
su praėjusio šimtmečio elegancijos žymėm. Nežiūrint valandom! Vienas kitą vydami, vienas kito
B 1 _ . . . . . . .
41.
kad susirūpinimas dėl rusifikad- « * t^fonnuoti lietuvių tauta?
Per
k
^
n
m
i
^
kambano
langus
matėsi
voaas
^ viroma ^
nekomplikuota. Kai kam nepavydami! O vėjas nenustojo ir vis pūtė, vis judino
9UhMntd
jos yia pagristas, neatrižvlegiant O jeigu tų durpių viriškai nebūtų
S ^ č
^ • ^ L i f
? ° ^ ^ »^«Jo atati į gaivą, kad ten buvo maža lankstumo ir užuolaidas. Megstinea, baltas, kaip sniegas ir
į frieitą okupacinės valdžios — tf tada nebūtų b? lietuvių tsu- v
l t a l D
M
1
S ± 2 T audbT
k ^ Jepinta
M drabužiams
^ i l
L?dS
prielaida galėjo būti p^iaryta tik lengvas, kaip pūkas, o taip pat ir aksomines,
cenzūrą.
tos? | tai Sovietų mokslininkas * rrašomaaia
stalas, kampe
ir dvi t o k k ) ^' *^* tokm
k u r i s n e t o r t j o l a n k g t u m o j , .konio būti
tamsias ir sunkiai svyrančias.
lovos pne sienų.
^ ^
p ^ j o užtrukti kurį laiką, apsiprasti ir
B vienos pusės mfiMmmkai uejstengai atsakyti,
stangiasi bodmėti, kad Latvijoje
^
tada, norom • nenorom, turėjai pripažinti, kad už
k
_ ^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ _ — i > _ _ _ — viako slėpėsi didelis rūpestingumas ir
(Bua daugiau)
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LAIKAU SAVE GYVU LIETUVIŲ
BENDRUOMENES NARIU

MOŠŲ KOLONIJOSE

CL A S S I Fl ED G U I DE

East Chicago, Ind.

rinsku. Kyla klausimas, ar pir
HELP WANTED — VYBAI
B E A L E S T A T E
B E A L E S T A T I
mininkas nebus sulaužęs savo
pažado anksčiau
užbrėžtajai
MIGLOTAS VEIDRODIS
(R)
L.B.
programai,
per reikš illllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllll
Mokytojas Stasys Rudys
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na
Lyg koks aiškus
gyvenimo mingas A. Viniko pagerbimo iš
mas
— 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb.
Local machine tool builder neėda
"Laikau save gyvu Lietuvių miero lituanistinės mokyklos ve- veidrodis turi būti spauda, todėl kilmes įstodamas i "daugelio
Brighton
Parke
a
Parts
Inspection Foreznan. Mušt
joje
stengiamasi
kiek
galint
tiks
Puikiu
marinis.
Apie
$10,000
pa
bendruomenės nariu", kartą pa- dejas.
aukšto rango politikierių" gretą? '
have
previous
related experience.
jamų.
Moderniai
patobulintas
namas
liau
i-r
teisingiau
nušviesti
žmo
Mūrinis 6 kamb. bungalow. Garažas.
reiškė mokyt. Stasys Rudys vie-! Be darbo švietimo srityje, j i s
Pagaliau ar nevertėtų pažiūrėti į
Full
company
benefita.
«•**!
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
Marąuette Parke.
name susibūrime. Ir toks gyvas,, taip pat buvo aktyvus ir visuo- nių atliekami darbai ir Žymieji aiškesnį gyvenimo veidrodį?
Svarus 2įų aukštu, astras. Apie
JACKAIFORŪ ; H
veiklus plačiąja žodžio prasme meniniam gyvenime, kuriame veikėjai. Kai tas veidrodis pasida
Raimundas Pečiulis
ŠIMAITIS REALTY
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
bendruomenės narys jis buvo pradėjo dalyvauti 1923 m., jsto- ro mglotas, tai kai kur ir laik
SHELDON MACHINE 0 0 .
Imurance — Inoome Tax
tas $46.900.
nuo savo jaunystės dienų ir toks damas į moksleivių ateitininkų raščiai savo korespondencijomis
8412 W. Touhy A v e s n e ^ ' (
Notary PubUc
Platus sklypas. Geroje vietoje bv
pasiliks visą laiką. Visados džen i kuopą Plungės "Saulės gimna- ar netgi straipsniais ima pūsti
Skokie, IL 60645 k *„n
miglą, pro kuria šmėkščioja ne
2951 W. 63rdSt., 436-7878 vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
telmeniškas, įvaizdžių manierų,! zijoje. Vėliau buvo tos kuopos
retai tendecijas šališkumas.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
PHONE: 8*3-9393 " • «»*
ramus, pareigingas pasiimtose pirmininku, studentų ateitininTeL 839-1784 arba 839-5568
.
. I I ^ M ^ f ^ —
ar arf>'tk»< ir paduoti savo telefoną — • - • m
Šiuo tarpu, pavyzdžiui, imtina
pareigoae, tvirtas savo įsitikini kų korp. pirmininku ir sendrau
lllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllltllllllll i bei pavardę, kada jums patogu namus
6EHERAL MAINTEMARCE
j apžiūrėti.
muose, jis dirbo visuomeninį, gių valdybose. B e to, reiškėsi "Naujienose ( N r . 263, lapkr. 13)
Full tkne.
138-room motei."
\yt aukšto medinis. 6 kamb. Atski
kultūrinį, švietimo darbą ten. Naujosios Romuvos bičiulių, s a u įdėtoji K.Č. korespondencija apiej
ros
2
vonios,
2
virtuves.
Garažas.
Arti
SKOKIE
HOWARD
JOHNSON'S' "•
Kolumbo
vyčiu
(Knights
oi
Co->
kur jis jautėsi esąs reikalingas į lių, skautų veikloje.
69-os
ir
RockwelI.
$24,900.00.
MOTOR LODGE
ar buvo kviečiamas, prašomas, i gvekšnos "Saulės" gimnazijo- lumus) paskatinimu surengtą
2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37
•333 Skaidė Blvd.
sias
East
Chicagoje
saplio
21
d.
2625
Wttt
7lst
Strett
Dirbo LB, Balfe, L fonde, litua- ^ ^ 3 3 m įsijungė į skautų orp. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
CaQ
Mra.
Poweri
C7M2tt Weekdays
iškilmes
pagerbti
per
daugelį
nistinėse mokyklose; jei kvietė Į ganizaciją. č i a vadovavo skautų
kaina. $27,900.
Tel.
737-7200
ar
737-6534
— skaitė paskaitas, r a i ė spau- j ry&ą
g ^ . Daukanto būreliui, metu itin pasižymėjusiam vieti
Taverna ir 4 kamb. mūrinis. \ rytus
dai, kalbėjo per radiją. Savo nuo | S k t n . jonui Daniusevičiui per- niam lietuviu ir amerikiečių vi
nuo California Ave ir 71-os g-vės Nu
žeminu kaina. $45,000.00.
Naujesnis 3-jų miegamų Dangalo*. Experienced all around toolmaker
monės nepiršo, bet, reikalui į sikėlus į Pagėgių gimnaziją, per suomenės veikėjui, didžiam abie-jų
šalių
patriotui
Albertui
VtniCentr.
vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie who likea variety and challenge to
•"•"*, J* gynė. tuščių ginčų ne-, ė m ė i r gyėkšnos skautų vietinin
B L T t NUOMAVIMAS
67-os
ir
Homan. $52.900.
kui,
tpaskelbiant
jį
šiu
metu
pir
work on toola, jigs and fixttrres.
mėgo. Gerbė kitų įsitikinimus, i ^ j * vietininko pareigas. YpaN»mg
pirkimas
—
Pardavimas
2K
aukito
mūraa — 3 batai. Ge Ebtcellent opportunity. Good pay
maujančiu kataliku pasauliečiu
Valdymaa
ros pajamos. Prie 44-os ir California. and benefits.
Gimė ir augo žemaičių šei tingai gražius prisiminimus t u (Catholic Lay-man of the Year).
Apply in pėrsoa.
ri
iš
skautų,
-čių
vasaros
stovyk
Nebrangus.
only. Mušt speak Bngliah. ;^.;^z
moje, kuri buvo gausi — 15 vai
Draudimai — Ioeome Tas
Iškilmių pokylis iš tikrųjų buvo
58-ta ir Whlpple. 6 kamb. puikiai
kų. Stasys buvo pats jauniau los Jurgaičiuose, Rambyne, Kin gausus ir vaišingas, dalyvaujant
Notariataa — Vertimai
WEN PRODUCTS '<><>'
Detroito ateitininkų metiniame susi
prižiūrėta
mūro rezidencija. Gazo
sias. Išmoko skaityti iš malda tuose prie Kuršių marių ir 1938 net keletui amerikiečiu ir lietu rinkime km dr. Paulius Rabikauskas,
5810 Nortlnrest Hwy, TeL 76S-6960
Šilima, Rūsys. Nebrangus.
knygės prie ratelio. Palaukes ke m. jubiliejinės stovyklos prie viu įžymybių. Deja, koresponden svečias iš Romos, skaito paskaitą.
•3-ta ir Keeler. Stiprus 1% auki
Kauno.
Stovyklaudavo
kartu
s
u
Nuotr.
J.
Urbono
to
mūras. Tinka giminingom šeimom
lias žiemas tėvo išlaikomą mo
to K.Č. tų iškilmių aprašymas iš
J.
B A C E V I Č I U S
VENDING MEGHAN1CS
ar
iSnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb. Lesdhig Food Service Company
kyklą kaime, išlaikė egzaminus | Tauragės skautaia Vadovavo di ėjo miglotas ir šališkas, pateikus
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 $72.000.
STUDENTŲ LAIŠKAS
seeka eelf starting supervisora and
į Plungės "Saulės" gimnaziją. dėlei jungtinei stovyklai Kin kaip kokią litaniją rinktinių da
tuoae.
znechanies
with VENDING expscilyvių sąrašą ir, kas prasčiausia,
Galimybės baigti gimnaziją ir
Tūkstantis Loyolos universi
NEIGHB0RH00D
ence.
Thu
ia an excellent opportu
Eichstaetto - Rebdorfo, stovyk beveik nieko neužrašius, kokių teto studentų pasirašė laišką
universitetą susidarė po to, kai
MISCELLANEOUS
nity
to
advance
by joining our exRealty
Group
Ū.S.A.
brolis Leonas grįžo iš Amerikos loję suorganizavo Nemuno tun minčių yra davę, sveikindami so- prez. Carteriui,
pareikšdami,
panding organization. We offer a
ir perėmė iš tėvo ūkį. Visi kiti tą, jam vadovavo apie 3 metus. lenizantą, žymieji svečiai: vysku kad jie remia prezidentą Irano
BUDRAITIS ĮKALTY 00. good benefit pkg., liberal vacation,
10% — 20% — 30% pigiau m o k M t
broliai ir seserys liko ūkinin O kai 1948 m. stovyklavo jubilie pas, Knights of Columbus atsto krizėje.
siek leave & ezcell. starting salary.
u i apdrauda nuo ugnies ir automo
4243 W. 63rd Street
bilio pa mus.
CAIX PEBSONNEL 2S5-9100
kais, išskyrus seserį vienuolę. jinėje stovykoje prie Mittemval- vas, parapijos klebonas, ilgame
do,
vadovavo
tunto
stovyklai.
tis
JAV
kongresmanas,
miesto
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
Ttl.
—
767-0600
Jam teko dirbti visus ūkio dar
BUSINESS SERVICES
Atvykęs į Chicagą, įsijungė į j burmistras, A L T centro valdy
SHIPPING — RE0EIVUIG
bus nuo piemens iki suaugusio.
Tekt GA 4-8854
i
D Ė M E S I O !
Vi
W.
Baigęs gimnaziją, 1928 m. LituanicOB tuntą. Kurį laiką bu- į Uos atstovas ir kt.
*5th
Street
0RDER PICKIN6
iimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ls K Č. korespondencijos neži
įstojo į Kauno universiteto teo vo D.L.K. Gedimino draugovės
ELU0TT PLUMBING
Eaperienced in uniforms or men's
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliliiilllililillllliii
Broniui noma, kokiai vykdomajai komisi
logijos-filosofijos fakultetą ir draugininkas, o sktn.
dothing. Advancement opportuaiSissK.
Ali types of ptambiig repairs.
jai dėkotina už ŠIŲ iškilmių su
pasiruošė vokiečių kalbos ir lite
T
E
L
E
V
I
Z
I
J
O
S
|
M
AK
E
Y
0
U
R
0
W
N
Mušt
drive.
Drain linea rodded.
rengimą ir kokia nuožiūra ta ko
Spalvotos
ir
paprastos.
Radijai,
ratūros mokytojo darbui gim
No extra charge for weekends
FELDMAN BROS. UNIFORMS
misija yra kvietusi į iškilmes sve
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
nazijose. Mokytojauti pradėjo
or holidays.
•00 W. Jackaon Blvd.
Pardavimas ir Taisymas.
čiais vietines lietuviu organizaci
1932 m. Švėkšnos "Saulės" gim
Phone
—
847-6310
jas. Taip, antai, iki šiandien lie
M I6LINAS
TV
nazijoje, fijo mokytojo, inspek
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiilliiillliilili
ka
neaišku,
kodėl
L
B
East
Chi
»
M
W.
SJtb
St.,
tel.
778-14*
toriaus ir direktoriaus pareigas.
HELP WANTEO — MOTERYS
lIlttIIIIIlMIlIHIHIlIlHHIIIIIUIIIUllintHtH
ca gos apylinkės valdyba ir vieti-j
1940 m. "Saulės" gimnaziją už
_
b
y
iiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiimiiiiiMtiiiiiii
nes ALT sąjungos valdyba buvo
darius, buvo perkeltas su žmona
KELEN PIUS
tarsi ignoruojamos ir oficialiai
į Biržų gimnaziją. 1941 m. buvo
FRANK Z APOUS
DAY AND NIGHT
KILIMUS IB BALDUS
negavo kvietimo pagerbti ilgame
Iieensed, Booded, Insured
paskirtas tos gimnazijos direkto
COOKS
— NIGKT.
Iiiustmotos
knygos
Plauname ir vaškuojame
čiam, nepailstančiam ALT sky
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtuvės
Apply
In Person
riumi. Vokiečių okupacijos me
visų rūsių grindis.
ESI $ZM
riaus pirmininkui A. Viniku,
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
WAGS RESTAURANT
tu gimnazijos administravimo
kuris daug kartu buvo susilau BUBNYS — Tei. B E 7-5168
plytelės. Glass blocks. Sankos vamz
Lincoln Mali, Lower Lavd
Uiaakymus aiųati DRAUGO ad
darbas buvo labai sunkus. Reikė
džiai
išvalomi
elektra.
Galite
kreiptis
resu:
4545
W.
6Srd
St.,
Chicago,
Matteaon,
I1L PHONE: 4S1-S310
kęs iš kalbamųjų organizacijų
jo dalytis patalpomis su pra
nuo
7
iki
8
vai.
ryto
arba
5
vai.
Illinois
60629.
IHinois
gyventojai
nuoširdžios talkos savo lietuviš
džios ir prekybos mokyklomis,
vakaro.
prideda 6% taksų.
koje veikloje. Negi komisija ša
D £ M E S I O
ReiksUnga. nors kiek angliškai
susikirsti ir parsigabenti mal
liškai kieno buvo
įtaigaujama,
SERAFINAS — 636-2960
kalbanti moteris namų valymo
kas kurui, sudaryti įmanomai ge
ką kviesti \ svečius ir ko ne iiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiim itiiiitmniimttmmiu"""MiE""niniuiu
darbui 1 dieną savaitėj. Apylin
resnes sąlygas žymiai padidėju
VYKAJ IK MOTERYS
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE miiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiMiiii
kviesti?
siam mokinių skaičiui Tą darbą
kėj 56-os ir Kedzie.
Kreiptis
UŲ apraloma dr. J. Vaišnoros. Mir
Vis
dėlto
pagaliau
tu
dviejų
or
nutraukė antroji bolševikų oku Gurėnui darbovietėje susižeidus,
DISHVVASHERS
tayg»Je:
angliškai tel. 436- 3282.
ganizacijų rv>rs ir nepakviestu, ir
pacija 1944 metais.
PIZZA MAKER
perėmė i i j o ir tuntininko parei
visu aplinkinių lietuviu vardu so- "MARIJOS 6ARBINIMAS
Pull or Part Time
gas.
Taip
pat
vadovavo
pirmajai
Po metų pertraukos pradėjo
GENERAL
OFFICE
lenizantas buvo nuoširdžiai pa
NANCY'S
R1STORANTE
Apdraustas perkraustymas
LIETUVOJE"
mokytojauti Eichstaetto - Reb- tunto stovyklai Jonynų sodybo sveikintas, nors korespondenci
Ebccellent oppty. for alert per
940 N. York, Elmhorst, HL
son
with general office skilia, indorfo gimnazijoje, eidamas mo je. Dirbdamas skautuose, kurį joje sveikintojas Julius Valeika nė Knyga yra tik teologinė, ji del foo
įvairių atstumų
Ask For Manager — 8S4-4S74
cluding bookkeeping, typmg, recepkytojo, inspektoriaus ir direkto laiką redagavo Skautybės kelią puse žodžio neužsimenamas. Ly mh| vietovių apraSymo ir dėl IOS
TeL 376-1882 arba 376-5996
tion a good figure aptitude. Excell.
___ korespondentas K.Č. nesitei gausios istorinei medžiagos tinka pa
"Drauge".
riaus pareigas.
giai
salary
& benefits. 400 N. May St.
IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHI1IIIIIIIIIHHII1IIIH1IIIII;
_ . ... . j
. -..-« . T _,, nskaityti kiekvienam lietuviui, besi
Lietuvių bendruomenės veiklo i .
Joln a fast-growing chain of jewelry
Po ketverių metų išemigravus
Ask
for Vince — 24*-8505
ke paminėti, kad vietinio A L T I ^ ^ U e t u v o g mistorija
;, ^
o m
boutiques. Start your career with a
į Ameriką, profesinis mokytojo je reiškėsi nuo pirmųjų organi- skyriaus vardu A. Nenienės bu nvemis Knyga didelio formato, 44(
SIUNTINIAI I UETUVą
good saLary and excellent corporate
SEWTNG MACHINE OPERATORS
darbas sustojo. Prasidėjo litua zacijos įsikūrimo dienų, kur ėjo vo įteikta solenizantui dovana, psl. - kaina $3.00 Galima ją įsigyt
benefits; some retail preferred. Inir
kitus
kraštus
"Drauge".
Mušt be expd. on industrial sewing
nistinio švietimo darbai Vr rūpės įvairias pareigas, kaip jis mini,
quire at:
o betgi pamini viešai įteiktą iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiii'
k a d
machine.
Any age welcome. Good pay.
NEDZINSKAS,
4059
Archer
Ave.
čiai. 1949 m. rudenį, Chicagos j
* "mulkius darbelius dirbją (R) L B . dpvaną.
OLE,
INC.
Steady work. Full or part time.
Chicago,
m.
60«z,
tel.
»27-5»80
Tremtinių draugijos pirmininko' damas. Keletą metų buvo Krašto
Phone or Apply: 281-5150
Korespondentas K.C tame pat
UIS Northbrook, Northbrook, IL
kun. Adolfo Stasio prašomas iri valdybos įgaliotas Beverly ShoSEAMCRAFT, INC
numeryje
tarp
kitko
rašo;
"Tarp
T«L ^12)
GARBI
įgaliotas pradėjo telkti mokyto- 1 « * P1**1*1 * p y l m M ir ilgesnį daugelio aukšto rango politikie
•32 W. Dakln (3900 N.)
jus, kurie dirbo lituanistinės* l a i k * b t t V O Lietuvių fondo pelno rių sveikino buvęs S. Indianos
KELIAS | ALTORIAU?
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
mokyklose. Buvo suorganizuota * k i r s t y j a o komisijoje,
kongresmanas R.J. Madden, ALJ.
VAIŠNORA,
MIC
daiktus.
Ir iŠ toli miesto leidimai ir
WILL TRAIN
prie Tremtinių draugijos mokySpaudoj bendradarbiavo "Sar Tos vietinio skyriaus vardu — A.
Apsissoka skalbtis disa. DRAUGE,
| pilna apdrauda.
tojų sekcija, kuri rūpinosi litua- j gyboje", "Birių žiniose", "Drau Nenienė, ( R ) L.B. vardu — K.
Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
Good Benefits —
sss jis plačiausiai skaitomas lisTeL — WA 5-8063
nistinėmis mokyklomis. Netru- Į ge" ir kitur,
Čiurinskas, East Chicagos meras čio beatifikacijos bylos apžvalga,
Salary open.
kus Ši sekcija išaugo į savaranGyvendamas Michigan City, R. Pastrick." Ogi š.m .spalio 6 d. pradedant nuo bylos užvedimo
tuvl« disarastis, gi skelbimų kai
kišką Mokytojų sąjungą. 1950 buvo Beverly Shores
lietuvių "Naujienose" tarp kitko rašyta: 1953 metais iki šių dienų.
Vicinity
oi
Irring-Oicero
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiniiimii
nos yra
įvairių prekių pani rinki HUM nem. pavasarį suorganizavo Chica klubo vicepirm ir Balfo Beverly "Nusigyvenus frontininku val
MndSUo.
Leidinio autorius yra bylos da branctel ii miaą
Tel. 282-8688, ask for Loren
gos aukštesniąją lit. mokyklą ir Shores
skyriaus
iždininkas, domai bendruomenei, 1978 mCOSMOS
PARCELS
EXPRESS
bartinis generalinis postuliatopirmaisiais mokslo metais jai Kaip visur, ir šias pareigas eida lapkričio 2 6 d. East Chicagoje
» 1 W,
St., Chicago, III.
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir
vadovavoj mas, pasižymėjo uolumu, suma įsikūrė Reorganizuota LB., kuri
H E L P W A N T E D — MALĖ
lengvu planingu žodžiu sugebąs
SIUNTINIAI f LIETUY*
1955 m. išvyko į Monterey, C a ! numu. Jo dėka įvairių tautinių neišsigims, nepolitikuos,
. . . „veiks
» . tuo reikalu išsamiai informuoti
Teief. — 125-2757
lif., kariuomenė* kalbų mokyk- švenčių proga apylinkės laikra*-1 kaip kultūrine organizacija
Si skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
• HONING MACHINI
Vytautas Valaatinas
lą ir dėstė lietuvių kalbą. Lietu-1 čiai raiė apie Lietuvą, vietoe ra i korespondencija^ buvo pateikta mai nežinomų faktų, kuriais tu
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1IIIIIIIIIIIUIII1I
pačios
tos
bendruomenės
valdy
OPIRATO*
vių akyriui vadovavo Jurgis Gri-' dijo «toty» traailiuodavo specia
rėtų visi susidomėti, kad pilnai ibos
parašu,
pridėjus
ir
valdybos
Apply in person er coli:
dus, o vėliau gen. Stasys Raiti- • lia« programos. Be to, vadovavo
vertintų tėvų marinonų pastan IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII
nuotrauką su pirmininku K. Čiu- gas siekiant Bažnyčios nutarimo
P. P A T A K I — 6 4 7 - 0 4 5 0
kis. Šioje mokykloje yra dėstę Gary lituanistinei mokyklai.
M.A.
tIMKUS
Jonas Danis, Ona Danienė, Jo-' Jam išvykstant gyventi j Wor
INOOMK TAX 8KRV1CE
pripažinti ark. Jurgi Matulaiti
FluM Cemponantt
NOTARY P U B U C
DlvUien
nas Kavaliūnas, Juozas Kojelis, cester, Mass., buvo planuojama lietuvišką šeimą, augina 5 vai šventuoju.
4250
So.
Mspieirood,
teL
254-7450
Lietuvių skyrių uždarius. Stasys; suruošti plataus masto išleistu- kus, dirba kaip chemikas pramo
6 5 6 5 W . MOWA»D STUKT—NIUS
Taip pat daromi
VERTIMAI.
Leidinėlis lengvai skaitomas
w f # f # s w s>s)kMs #sM^s^isawy S)tHS^M>ys>e H R / F / f s
Rudys persikėlė i Michigan Ci vęs. Bet nuo jų jam atsisakius, nėję. Rimantas dėsto matemati
OIMINV
UlkTl«UmAi.
pildomi
informatyvus ir naudingas kiek
ty, Ind., ir dėstė vokiečių kalbą staigmenines ir labai gražias ką vienoje Chicagos aukštesnio
P H J E T T B R 8 PRAŠYMAI Ir
vienam lietuviui, kuris didžiuofa
kitokie blankai.
vietos vidurinėje mokykloje iki siaurame ratelyje išleistuves su joje mokykloje. A b u baigę aukš
si savo tautos nepaprastais ž m o iMiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiit
ruošė Irena ir Vytenis Jonynai, tuosius mokslus- Akvilina iške
liejimo i pensiją.
nėmis. Jo knina 50 ct„ gaunamas
Grįięs į Chicagos apylinkę, Ona ir Jonas Kavaliūnai, Gary liavo į amžinybę 1972 m. Visuo
Biznieriams apsimoka skelbtis
D.O.T. ąualified with tandem axle tractor for i
DRAUGE
menininkui
ir
švietėjui
linkime
vėl įsijungė į lituanistinį švieti i mokyklos tėvai.
dienraštyje "Drauge".
b*ck operation. Pick up and delitery within 400
Illinois gyventojai prie knygos
mą. 9 metus ėjo inspektoriaus ir
Stasys Rudys šeimą sukūrė j dar ilgus metus būti gyvuoju,
radius. Chicago-based. £xcollaiit pay packagt.
3 metus Švietimo tarybos pirma 1936 m. s u mokyt Akvilina Ja- J darbščiuoju mūsų didžiosios kainos prašomi priHėti 5 proc
Perskaitė "Draugą" duokits
jį kitiems pasiskaityti.
Baugino du sūnus j bendruomenės vadovų eilėse.
mokesčiams
n«wWi pareigas ir kartu nuo i teubėnaitę.
TEL - 312—22S-7S2S
1960 m. buvo ir Gary ftv Kasi-1 Stasį ir Rimantą. Stasys sukūrei
Vytauto* Kaimą

PIRKĖJO LAIMEI

INSPKTION FOREMAN

Valdis Real Estete

TOOLMAKERS

BELL REALTY

Lithuanian Christmas
Trce Ornamente

VALO M E

WAITRESSES

PLUMBING

A. V I L I M A S
M O V I NG

MANAGEMENT

OVI N G

GENERAL VYAREHOUSE

i^OOULD

OWNER - OPERATORS

m«MMmni»n»m

RALFO VAJUI BAIGIANTIS
]ONAS JASAITIS

tusi International Refugee Organization (IRO), o jai padėjo dau
gelis religiniais ir tautiniais pa
grindais sudarytų organizacijų ir
institucijų. Į jų tarpą įsisprau
dė ir mūsų Balfas, ieškodamas
paramos lietuviams. Ją rado, ir
lietuviai ne tik nebuvo apleisti,
bet ir turėjo geresnę padėtį, ne
gu visa eilė kitų. Ne vienas kita
tautis pavydėjo ir rūgojo, kad į
JAV pirmiesiems durys atsidarė
žydams ir lietuviams. Ir tai įvyko
dėl to, kad JAV lietuviai buvo
įkūrę organizaciją, kurios tikslas
buvo rūpintis Europos lietuviais.
Balfo veikėjai klabeno VVashingtone valdžios ir platesniu mastu
veikiančių šalpos oragnizacijų
įstaigų duris, ieškodami paramos
užjūryje esantiems lietuviams.

MOŠŲ KOLONIJOSE

Latvijos kolonija, sudaranti
apie
400 asmenų, nepriklauso- Į
Organizacijos veikla prasideda organizacija labai daug padėjo
LATVIJOS
mybės minėjimą suruošė sekan
ne su idėjos ir tikslų nustatymu, nuo karo nukentėjusiems kraš
NEPRIKAUSOMYBfcS
čią
dieną, lapkričio 17, prieš ke
vardo paskelbimu ar su įregistra tams ir tiems išvežtiesiems, kūne
ŠVENTE
letą metų jų pačių pastangomis
vimu valdžios ištaigose, bet su iš sugriautos hitlerinės Vokieti
ir
rankomis pastatytuose na
sutelkimu žmonių, kurie prisii jos galėjo grįžti į savo laisvas tė
Šiais metais net keliose vieto
muose.
(Ten yra įsikūrusi ir
ma idėją ir siekiamiems tiks vynes. Jie amžinai šiai organiza
se ir įvairiai buvo paminėta Lat
lams įgyvendinti dirba, aukojasi cijai bus dėkingi.
vijos nepriklausomybės šventė VVaahingtono šeštadieninė litu
ir aukoja.
YVashingtone.
Anksčiau pa anistinė mokykla). Neseniai na- į
Tačiau amžinai ją smerks tie,
kviestiems aukštiems valdžios muose įrengtas ir latvių buities Į
Praėjusiam balandy suėjo 35- kurie prievarta ir apgaule buvo
pareigūnams, diplomatams, mo muziejus, pavaizduota ūkininko į
ri metai, kai buvo įsteigta Bend išvežti į komunistinės Rusijos oku
kslo ir bendruomenėse atsižy troba, latvių liaudies meno rin- i
rojo Amerikos lietuvių šalpos fon puotus ar jos valdžios įtakoje esan
mėjusiems asmenims būdavo kiniai, žemėlapiai ir kt.
do (Balfo) organizacija. Tikslas čius kraštus. Be Vlasovo armijos
I
ruošiamas priėmimas Latvijos
— -rūpintis pokario ne rusu val karių, tūkstančių ukrainiečių ir
Pagrindinis
minėjimo
kalbė
!
atstovybės patalpose, šiais medžioje esančioje Europos dalyje kitų sovietinės Rusijos valdžioje
tojas gražioje salėje buvo Lai
tais minėjimas įvyko Latvijos vijos atstovas dr. Anatol Dinišblaškytais lietuviais. Karo su esančiu tautu žmonių, grąžina
atstovo Anatol Dinbergs rezi bergs, taip pat kalbėjo ir drau- J
griautoje Europoje stokojo pačių mu tarpan pateko ir pabaH'ečiy.
dencijoje. Gražiuose jų namuose gijos pirmininkas Janis Rieks- j
esminių gyvenimui
reikmenų Amerikos lietuviams buvo aišku,
Visi galėjo atvykti
vietiniams gyventojams, o ką be kad iš sovietinės vergijos ištrū
šventiška ir jaukia nuotaika su tins. Po oficialaus minėjimo
kalbėti apie nekviestus ir nelauk kusiems kelio į gimtines nėra.
Pravedus JAV įstatymą, Balfui sirinkusieji praleido porą valan- buvo muzikinė programa, kurią
tus pabėgėlius nuo rusiškosios ver Amerikos lietuvių sudarytos or refkėjo "skubiai rūpintis "kviečia-1 * k palinkėdami šviesesnės atei atliko jaunas kompozitorius,
gijos siaubo.
ganizacijos daugiausia Vokietijo miesiems darbo ir buto garantijų ties pavergtai latvių tautai
pianistas Imans Mizauraups, ir į
je gyvenantiems lietuviams šelp sudarymu. Tai nelengvas uždavi Tarp Valstybės departamento choras, atlikęs kelias latvių dai
Pirmiausia pabėgėlius ir dar ti Balfo vadovams taip pat buvo
svečių buvo matyti neseniai į nas.
bams išvežtuosius globoti paėmė aišku, kad ne vien laikina ma nys. Buvo tokių, kuris jau seniai
Sekmadienį, lapkričio 18 die
Valstybės departamentą aukš
tarptautinė, 1943 m. lapkričio 8 terialine šalpa reikia rūpintis, klabeno Balfo įstaigos duris ir
ną,
iškilmingos pamaldos įvyko
toms
pareigoms
paskirtą
lietud. Washingtone įsteigta organiza bet ir Vakaru Europoje gyvenan laiškais teiravosi, kaip gali padė
greta
latvių namų bažnyčioje,
cija United Nations Relief and čių lietuvių nuolatiniu apgyven ti savo giminėms atvykti į JAV,
taip pat latvių pastatytoje.
Rehabilitation
Administration, dinimu laisvuose kraštuose, ypač bet buvo ir tokiu, kuriuos reikė Balfo įkūrėjai, pradininkai ir se
Be šių minėjimų, Amerikos
kurios įstatuose buvo įrašyta Jungtinėse Amerikos Valstybėse. jo įtikinti, kad reikiamas garan nosios kartos ilgamečiai darbi
Balso latvių skyriaus buvo per
tijas sudarytų. O buvo daug to ninkai?
"repatrijuoti į savo kraštus karo
duota
atitinkama programa ra
kių,
kurie
nei
giminių,
nei
pa
Tiesa, kad benamių apgyven
belaisvius ir tremtinius". Ji trum
Pradininkų nedaug beliko vei
dijo
bangomis
į Sovietų oku
pai buvo vadinama UNRRA. Ši dinimu rūpinosi UNRA pakei- žįstamų Jungtinėse Amerikos kėjų eilėse, bet iš tos kartos iš
Valstybėse gyvenančių neturėjo. augintų negausaus tautiškai susi puotą Latviją.
Pasiųsti siuntinį ar atiduoti pa pratusių lietuvių būrio, minint
Gražina Krivicldenė
nešiotas kelnes, švarką ar ba vien Chicagą, aktyvių Balfo vei
tus buvo daug lengviau, negu pri kėjų ir rėmėjų eilėse matome Al
MSB WEST MAftQUEITE RD
APIPLftsfc
siimti atsakomybę už atkviečia doną Daukienę, Frank Zogą, Phi
CH1CAGO. ILLINOIS
112
mus asmenis, dažniausiai nieka lomeną Pakel, Juozą Grybauską, Pasiuntinys A. Morella, 19 m.,
USJL
da nematytus.
iAlgirdą Brazį, kun. Antaną Za antradienio rytą iš Illinois Na
tional banko nešė Collins Com*
Šiuo atveju Amerikos lietuviai karauską, inž. Antaną Rudį ir kt.
moditics firmai pinigus. Chica
parodė didžiausią meilę savo tau Dabartinės Balfo pirmininkės Ma
gos
vidurmiesty plėšikai įrėmė
tiečiams, nes tik nenorintieji rijos Rudienės veiklai nušviesti
į jį revolverį, liepė tylėti, nu
emigruoti arba dėl sveikatos pa reikėtų skirti ištisus puslapius.
sivarė į Jackson ir Sherman
Jos
pastangomis,
sumanumu,
dar
siliko Europoje, bet nė vieno ne
bu ir pasiaukojimu Balfo organi gatvių kampą ir iš jo pagrobė
•Cm. įa. — atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavardės, reas- liko dėl sutarčių stokos. Visi no zacija yra tvirta, gerai tvarkoma neštus 11,000 dol.
rintieji sutartis gavo ir į JAV at
Mftfr**|tt
ir prilygsta daug didesnėms ir tur
vyko. Tai nuopelnas veikėjų
tingesnėms amerikiečių ir tarp
$5.00 Jonikas. Petras, Dr., ir Ona $205.00.
1
Balfo organizaaijos, kuriai šiais
$10.00 BaUbiys, Jurgis ir Elena $135.00, Dobravoiskis, Domas. atm.
tautinės šalpos organizacijoms. S 0 P H I E B A R Č U S
5
Ja. (Normanto. Jono, ekonomisto, gyv. Australijoje, pradinis metais suėjo 35-rių veiklos metų O M. Rudienei Balfo paramos nie
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
įnašas, kad ir kiti galėti) įnešti) $10.00, Gunas, Peter J. sukaktis.
kada nereikėjo. Tokius veikėjus
Visos programos ii vTOPA
$130.00, Mikalionienė, A., atm. įa. $10.00, Vaičjurgis, Arvy
išaugino ta karta, kuri Balfą kūrė. Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30 iki
Po 35-r£ų metų
das J., atm. įn. $535.00.
$20.00 Studentų Atsargos Karininkų "Ramovės" atm. (n. (Stankū
Praėjus 35-riems metams pasi
Sunku suprasti, kad mūsuose 6:00 vai. vakaro.
nas, Domas, Zubfais ir kiti) $20. (Normanto, Jono, ekono keitė Balfo veikėjų veidai, veik atsiranda tokių, kurie, užmiršę Seltadieniaii ir Sekmadieniais nuo 8:30
misto, gyv. Australijoje, ir Litvino, Jono, gyv. Chicagoje, los sąlygos ir šelpiamieji, bet ne kukurūzinės duonos skonį ar tur vai. ryto iki 9:30 vaL ryto.
pradinis įnašas, kad ir kiti galėtų įnešti.
Tetof. 4S4-241S
pasikeitė tikslas — padėti pagal kiškos cigaretės kvapą, prisimena,
1
$25.00 Laučka, Antanas ir Konstancija, atm. įn. $125.00.
1490 AM
4
$50.00 Kapteinis, Otonas ir Frances $300.00, Korius, Zožistovas ir bos reikalingam lietuviui. Pagal kad kažkada Vokietijoj lagery iš
7189 S. MAPLEWOOD AVE.
Stasė $350.00. Milaševičius. Adalbertas ir Irena $150.00, Po bos reikalingų yra daug, ir ne Balfo gavo per juosmenį per pla
CHICAGO, ILL.
cius, Augustinas ir Monika $190.00.
vien tik medžiaginės, bet ir kito čias ir per siaurom kiškom kel
$70.00 Puptiis, Adolfas (miręs) ir Jadvyga $1.300.00.
1
nes, ar gautas batas nugraužė ko
kios.
$100.00 Alseika, Pranas $100.00, Bačiulis, Petras Alfonsas ir Salomė
37
ją. Todėl neaukoja Balfui ir nesija, atm. įn. $200.00, Bagdonas Jurgis, atm. įn. $200.00, Ba- Medžiaginė parama labai reika jungia į Balfo darbuotojų eiles.
Tht Cathoiic Church,
nėnas. Antanas, InZ., atm. įn. $700.00, Bražinskas, Bronius linga lietuviams Lenkijos valdžio$400.00, Cinikas, Stasys (miręs) ir Sofija $a».Q0. Cyvas, Pet- • j e gyvenantiems o taip pat ir ana- Vajus baigiasi. Dar yra neap
Dltstnt Aid Natioiality
ras $10000, Dobravolslas, Domas. atm. įn. $100.00 (Norman- u s g e i e ž į n ė s uždangos. Nors pa
lankytų
namų,
dar
yra
neatto. Jono, ekonomisto, gyv. Australijoje. įnašas), Deka-De- ^t a„r u. oos m^s Bo aa luf oo ^^^
o^ekia s i ų s t ų a u
I i SOVM Uthaaala
31
Įeitas, Adolfas, DVM, atm. |n. $300.00. Gresienė, Domocel*! saplinkiniais
P
*™
pasiekia
bet
ii
vral
^
Paremkime
Balfą,
keliais,
$100.00, Galiūnas, Stasys $325.00, Jablonskis, Benoventuras
By
mnon.! paremkime paramos reikalingą
reikšminga.
Tai
rodo ir okupan-| f .
.#»*....,,
. tir Pranė $300.00, Kairys, Anatolijus $200.00. Kavaliūnas, Jo
V. Staaley Vardys
ll
,v
, ve,kl0
V ^ .didesnėmis
! - Jaukomis
į tebun.ira
nas ir Ona $200, Kezys, Eugenija $400.00. Litvinas, Vitalis to pareigūnų nuolatiniai Balfo atžymėti
)f
J
338 pusi. Kieti viršeliai. Išleido
$200.00, Menkdiūnss, Petras Eugenijus $100.00, Mudėnas, puolimai, nesigailint nei radijo didesniu aukotojų skaičiumi,
East European Quarterly, Boulder
Albertas $100.00, Normantas, Jonas, ekonomistas gyv. Aust laiko, nei spaudos puslapių, e
— distributed by Columbia Univerralijoje $100.00, Norvilas, Povilas ir Ona $200.00, Pabedins- garsią, bet užtikrintą Balfo pa vį kun. dr. Jurgį garauską, be •ity Press, New York 1978. Kaina
ktenė, Bronė, atm. pi. $200.00, Paliokas, Vincentas, M.D., galbą pajunta ir dabar iš oku sisukinėjanti su Lietuvos ats su persiuntimu $13.75. Užsakymus
tovu dr. Stasiu' Bačkiu ir O. siųsti:
ir Marija, atm. įn. $200.00, Plechavičienė, Konstancija, atm.
įn. $700.00, X $500.00, Raslavičhis, Vincas, M.D. $400.00, Rep puotos Lietuvos vienokiu ar ki Bačkiene. Svečių tarpe buvo DRAUGAS, 4545 W. tSrd Street,
šys, Antanas, atm. įn. $420.00, Sajorrienė-Natkevičiūtė, Ma tokiu būdu išsprukusieji. O jiems Domas ir Gražina Krivickai, Chkmffo, m 60629
rija, atm. įn. $100.00. Siuntiniai į Lietuvą $100.00. Steponaitis, parama tikrai reikalinga
Natalija Paramskienė.
Juozas $100.00, X $100.00, Tauras Vytautas, M.D. ir Aldona
Balfui veiklos sąlygas sudaro
$2,400.00, Tulaba, Juozas atm. įn. $100.00 Tverijonas, Stepo
nas, atm. įn. $200.00, VazneUs, Jonas ir Natalija $401.00, lietuvių visuomenės aukos. KiekWoroesterio Lietuvių Piliečių Klubas (Lithuanian Club) vieneriais metais pravedamo va
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1979 m. spalio 30 d.
$100.00, žemaitis, Antanas, atm. įn. $100.00, Žitkus, Pranas jams spalio — lapkričio mėne
rastas
nuskendęs Marųuette Parko ežerėlyje
ir Janina $400.00.
siais sutelktos lėšos yra esminės
$110.00 Bartaška, Jonas, atm. įn. $110.00.
pajamos, naudojamos šalpai. Be
$150.00 Chase-Cekanauskas, Waker, atm. įn. $257.00.
šių pajamų Balfas negalėtų pa
Gyv. Chicago, IH., Marąuette Parko apvt.
$110.00 Lietuvos Agronomams Sibiro Tremtiniams Pagerbti Stipen dėti paramos reikalingiems.
Gimęs 1923 m. Rokiškyje.
dijų Fondas $5,600.00.
Buv. vokiečių kariuomenėje, gyvenęs Londone ir nuo 1982 m.
$200.00 Ambrazaitis, Kazys, M.D. h- Marija $3,000.00, Dočkus, Kostas Šių metų vajus dar tebevyks
Amerikoje.
Inž. ir Jadvyga $300.00, Džiugas, Stasys ir Sofija $300.00, ta. Jis atskirose kolonijose vykdo
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, lapkričio 26 d., 5 vai. popiet
Kleiza, Antanas ir Elzbieta $200.00, Labanauskas, Ignas, mas įvairiais būdais. Chicagos
Stepono C. Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
M.D. ir Stasė $480.00. Mulevičius, Juozas atm. įn. $200.00, Balfo apskrityje veikiančių sky
Laidojamas antrad., lapkričio 27 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto
X $1.100.00, Sniečkus, Juozas ir Kazimiera $1,000.00.
rių daugumas vajų praveda sun
bus
atlydėtas ( Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčią. Po Sv. MiSių
$250.00 Sutkus. Pranas, M.D. ir Ada $2,000.00.
1
kiausiu, bet sėkmingiausiu būdu.
bus
palydėtas ir palaidotas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Viskamą,
Vincas
ir
Genovaitė
$300.00.
Vitkus,
Alex,
Dr.
ir
$390.00
3
Pagal turimus adresus rinkėjai
Dana $300.00, Žilionis, Juozas ir Ona $800.00.
Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija.
$480.00 Pttdymaitis, Agota ir Andrius (tėvai), duktė Genovaitė ir aplanko namus ir prašo aukos.
Prašomos nares ir pažįstami šermenyse ir laidotuvėse da
Kitose kolonijose, kur lietuviai
sūnus Klausutis, atm. įn. $1,330.00.
lyvauti.
1
gyvena plačiau išsisklaidę, aukos
$900.00 Skripkus, Stasys, V. Dr. ir Julija, D. Gyd. $1,000.00.
3
1.000.00 Batukas, Gediminas, M.D. ir Vanda $6.42500. Sutkus, Vik surenkamos laiškais arba paren
toras, Pik ir Veronika. Vokietija, $5,025.00. žuras-2ukaus- gimuose. Nors aukų surenkama
kas. Jonas (miręs) ir Alina $3,000.00.
lffttlfttllfttt1f1IIIHIttllllll'«
daugiau, bet aukojančių skaičius
mažėja. O turėtų didėti, nes pra
H viso 70 narių
$1UBMI diniai įsikūrimo sunkumai jau se
niai nugalėti ir jau subrendo nau
JONAS NARBUTAS
Rašydami
neužmirškime Uetuvig Fondo, |ra- ja karta, kuri kūrimosi sunkumų
lyktane (
numatytą sumą: "Litsassiaa F<
net neturėjo.
PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina |
dsa a
Balfo veikloje daugiausia reiš | su persiuntimu $9.50.
kiasi vyresnio amžiaus asmenys, I
ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 I
Lietuvių Fondas 1982 — 1979. XI. 19 imt. turėjo:
jie
ir sudeda daugumą lėšų. | metų laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di- |
1. Pagrindinio kapitalo bruto
$l,eU,112JI
1 Pajamų
SMs.t27.si Veikloje ir aukojančių eilėse pasi 5 diiuosius laimėjimus, 445 pual. Kaina su persiuntimu $9.50. |
gendama vidurinės kartos, kuri I
3. Psr Peino Skirstymo Komisiją, remiantis proAbu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų, §
IkmiilttUnn rrtrlsmi (švietimui.
yra fiziškai ir medžiagiškai pa i grašiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978.
premijoms, stipendijoms ir ninlraUjėgiausia.
ž
Užsakymus siųsti:
•tams veikalams) pasldrstes
tOMtl-K
Svarstant Balfo klausimus, kar
Draugas", 4545 W. SSrd S t , Chicago, flL 60639.
VW šutysime Ltotuvių Fondą, kad jis pasiektu 2 milijonus ir kasmet tais kyla mintis, ar mes dabar
i
niinojaua
gyventojai prideda eartra 45 e t
skirti keruvyt* daugiau kata III
pajėgtume ir sugebėtume tiek pa
dėti savo tautiečiams, kiek padėjo

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m, lapkričio mėn. 26 d-

Washington, D . C.

uHiminiB Tr^iniiuiu nmaii

A. t A. ONAI SAULAITIENB mirus,
vyrui ANTANUI, sūnui KUN. ANTANUI, SI., duk
rai MARIJAI ir artimiesiems nuoširdžią užuojau
tą reiškia

Dariaus - Girėno Lituanistini
Mokykla

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. DAIMID
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

1979 m. spalio meti. įnašai

•

A , f A, EDUARDAS ZEMUCKAS

Sporto Nepriklausomoje Lietuvoje

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

DRAUGAS, pinnadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 2 6 d-

IŠ AUTI IR TOLI

x V. Kutkus, JAV LB kraš
dantį iš 36 vyrų, ir jo vadovą
k A. VAUTYMSE
to valdybos pirmininkas, atvy
mus. Vaclovą Verikaitį. Akom
Phoeniat,
kęs į Chicagą kartu su žmona
panuojant mus. T fnAmi Marcin
Ariz. Spalio 28 d LB ruošiama kutei, Aras padainavo 7 pra
dalyvavo Tautinių šokių šven
gegužinė No. Mountain parke mogines dainas.
tės bankete. Ta proga infor
Dirigentas
sutraukė
būrį
lietuvių.
Visi
iš
muz. V. Verikaitis ir pianistė
mavo apygardos
pirmininką
plačios Phoenuco apylinkės su L. Marcinkutė buvo apdovanoti
apie krašto valdybos narių su
sirenka geresniam susipažini gėlėmis, jiems ir choristams
dėtį, artėjančius Vasario 16 dienos
mui. Tą pačia proga turi gali padėkojo LN valdybos narys
x Vakaronė Lietuvos pogrin-1
minėjimus, užsibrėžtus tik
mybę praleisti gamtoje ir savo H. Lapas.
dšso spaudos temomis, suruoš sius ir kitus Lietuvių Bendruo
tautiečių
tarpe keletą valandų,
ta filisterių skautų pr. penk menės reikalus.
— Hamfltone tarptautiniams
paklausyti lietuviškos muzikos,
tadienio vakare Jaunimo cent
vaiko
metams paminėti Lietu
x Balzeko Lietuvių kultūros
J. Gaižaus, V. Alantas, S. Garliauskas pasigardžiuoti lietuviškais val
ro kavinėje, buvo labai įdomi, muziejaus naujas biuletenio nu Vakaras su V. Alantu Detroite. Matyti dalyvavę Detroito spaudos žmonės:
Nostr. F. Gobio giais. Pikniko virtuvės vadovės vių namai rengia gruodžio 0 d.
gyva ir sėminga. Pagrindinius meris anglų kalba "Iithuanian ir Aif. Nakas.
buvo Estell Racine ir Sofija LN karaliaus Mindaugo manė
pranešimus padarė ir pastarojo į^m^ltevtorl&jo
i i spau
Lhibartienė, joms padėjo kitos je vaikų šventę - popietę. Pro
meto pogrindžio spaudos kelią' d o s
^
N u
tu
įvairių
prityrusios Seimininkės. Gegu gramoj Hamiltono lietuvių tea
apžvelgė red. Br. Kviklys prof. ( ^
p^ulio.
a
hetuviškojo
žinėje visą laiką girdėjosi lie tras Aukuras vaidins P. Orindr. T. Remeikis ir teisin. J. Dai- j
taitės vaikams parašytą pasa
ištiti prieš auditoriją ir tepti Į bendrais Uetuviškais rūpesčiais. tuviška muzika, kurą parūpno ką "2irgūnė" ir Gailė", Mairo
nauskas. Po jų vyko gyvos dis-j x DaiL Giedrės žumbakienės
VAKARON* SU DAIL.
Grįžtant Chicagon, Amalija L. Strikauskas.
kusijos, kurių metu vieningai • dailės paroda įvyks Balzeko LieVL. VUEffilU
juokdariais?
— Kun. Mykolas Gobia, Bab nio šeštadieninės mokyklos mo
pasisakyta už kovojančios Lie- tuvių kultūros muziejuje nuo
Kas ragino VL Vijeikį dro ir Mykolas Jagučiai, Veronika tų klebonas, iš ok. Lietuvos bu kinių choras ir deklamacijos,
Vienas iš LSS ypač Chicagos
tuvos pastangų rėmimą. Dide gruodžio 1 d. iki sausio 18 d.
žinėti Kaziuko mugėms šven ir Jurgis Janušaičiai, Rasa ir vo atvykęs į Phoenhtą savo "Gintaro" ir "Atžalyno" jaunų
skautų
ryškiųjų
veidų
—
skau
lį susidomėjimą sukėlė pogrin
tųjų statulėles, projektuoti ko Benediktas Skvirbliai keletą brolio Jono aplankyti, čia jis jų šokiai, Maironio šeštadieni
x
Dr.
F.
Tallat-Kelpša,
Evertininkas
dail.
Vladas
Vijeikis
džio spaudos ir dokumentų pa
plytstulpius, leisti dainorėlhis, dienų praleido Havajų salose, pabuvo apie 3 savaites. Abu nės mokyklos mokinių piešinių
green
Pk.,
111.,
yra
dažnas
lapkričio
16
d.
buvo
pagerbtas
roda. Dalyvavo daugiau kaip
ruošti skautiškus leidinius, kur aplankė kultūros centrus, susi kartu aplankė savo brolio Ste ir rašinių parodėlė, vaikų vaišės
"Draugo"
rėmėjas.
Ir
dabar
Jaunimo
centro
vakaronėje,
ku
200 žmonių.
ti berniukams linksmas dai pažino su salų gyvenimo būdu,
ir šokiai.
gavome jo 15 dolerių auką, ku rią suruošė Chicagos skautinin- nas?... Kas skatino ir daugu pasimaudė garsiame Waikiki pono kapą. Phoenbce jam darė
didelį įspūdį palmės, didieji Sa— Toronto Lietuvių namuose
x Tėvai, kuriems rūpi jų rią atsiuntė kortelių gavimo kų,-ių Ramovė.
mą anos vakarienės svečių — kurorte ir lapkričio 14 d. lai
guaro
kaktusai
ir
mūsų
milži
kūčios įvyks gruodžio 24 d., o
vaikų lietuvių ir anglų kalbų proga. Maloniai dėkojame.
Ši vakaronė — staigmena, nuo diplomuotų profesionalų iki mingai nusileido Chicagoje, parniškos
krautuvės.
Labai
gėrė
Naujų Metų sutiktuvės gruo
vartojamas, yra kviečiami į
nes
ruošiamos
"apgavystės"
neeilinių tautiečių — įsivilkti į siveždami daug malonių įspū
X Dr. A. B. Gleveckas, čikajosi
ir
Sun
City
miestu,
kur
taip
džio 31 d.
susirinkimą trečiadienį, lapkri giškis, parėmė mūsų spaudos nujaučiantis VL Vijeikis (pra trumpikes, žaisti kas sekma- džių ir gražių išgyvenimų.
čio 28 d., 8 vai. vak. Dr. Algis darbus 10 dol. auka. Labai ačiū. ėjusią vasarą sulaukęs kapos j ^ . ^ m v a i k a j s j a t u u m o centre,
JVS gražiai gyvena mūsų pensinin
kai.
AUSTMUJOIE
metų) buvo atkviestas kavinėn mokyti juos Dievo-tėvynės-arNorvilas skaitys paskaitą "DviTRADICINĖ KAVUTĖ ZURN.
x Dr. Lilija Ignatonienė, či- j išgalvota priekabe, jog po va- tirno idealų, vykti su jais į iš
kalbiškumas: palaima ar pra
— Australijos Betuvhf KstsKARIO NAUDAI
keikimas". Susirinkimas vyks kagiškė, parėmė mūsų spaudos į karonės įžangos su draugais kylas, stovyklauti tolimajame
Hkų centro 20 metų gyvavimo
Žurnalas "Karys" įsteigtas
Vaikų nameliuose (2743 W. 69 darbus 10 dol. auka.^ Dėkojame. Į vyksiąs į savo bičiulio gimta-1 jį-ke' ir t t
sukaktis gražiai paminėte Ade
Lietuvoje
1919
—
nepriklauso
St).
dienį...
laidėje. Sia proga Sv. Kazimie
Neabejoju — tikslas visų jų
mybės
kovų
metais.
JAV
atgai
Programą vedė skautininkai bendras: padaryti, pagelbėti,
ro parapijos bažnyčioje buvo
X Lemonto Maironio ntuaJ. Toliušis ir R. Vedegys, skaid prisidėti, kad mūsų jaunoji kar vintas 1950 metais. Jis leidžia
atlaikytos iškilmingos konceleaistinės mokyklos patalpose
rėmis perteikdami humoristinę te kuo ilgiau liktų skautiškose mas L.KV. c-gos Ramovės New
bracinės šv. Mišios, kurias au
vyksta spaudos vajus. Patal
dailininko biografiją, sesės J. gretose, kad lietuviškos lieps- Yorko skyriaus.
Redaguoja
kojo arkivyskupas J. Glesson,
pos yra Lemont Central School,
Mikutaitienė ir D. Juodgudienė neles kuo Ogiau žiburiuotų jų Zigmas Raulinaitis, administra
Marijonų kongregacijos gene
McCarthy Road, Lemont. Šiais
torius — Kęstutis Bileris, me
paskaitė sukaktuvininko nostal širdyse.
rolas kun. J. Sieteki ir kun. Pr.
metais, vajų praves ir tvarkys
giškos
patriotinės
poezijos
tinė
prenumerata
—
U
dolerių.
Vaseris.
Mišiose dalyvavo ir
Ar būsiu atspėjęs? J. Stn*.
Mykolas Bucelavičius. Bus par
pluoštelį. Tauro rago orkes
Akresas: 341 — Highland Blvd.,
parapijos teises suteikęs sene
duodamos įvairios knygos, ren
tras, bene prieš tuziną metų GRA2I ŠEIMOS ŠVENTĖ
Brooklyn, N. Y. 11207.
lis arkivyskupas M. Beovich.
kama prenumerata įvairiems
AUSTRALIJOJE
paties VI. Vijeikio suorganizuo
Pamokslą pasakė ark. Glesson.
Lapkričio 17 d. vakare, Sau
laikraščiams ir žurnalams.
tas, į šį linksmavakarį atvyko Amalija ir Mykolas Jagučiai lių namuose, įvyko Kario žur
Giedojo parapijos choras. Kle
pilnos sudėties ir juokino sve drauge su Veronika ir Jurgiu nalo lėšų sutelkimui suruošta
bonas kun. A. Spurgis perdavė
x Robertas Antanas Končius,
čius iki ašarų savo tradiciniu Janušaičiais tris savaites viešė tradicinė kavutė. Chicagos Sau develanoo miesto merą Voinomfch Sv. Tėvo Jono Pauliaus n svei
pirmgimis Arnoldo ir Rūtos
"pageidavimų
koncertu", su jo Australijoje. Juos svetingai lių namų salė susilaukė gausių prisaikdino gub. James A. Rhodes kinimą ir apaštališkąjį palai
(Kleinaitytės) Končių, buvo pa
Nostr. J. Galinčio minimą. Po pamaldų buvo
prantama, diriguoti iškviesda- sutiko giminaičiai Saudargai. svečių. Dalyvavo apie 200 žmo
krikštytas sekmadienį, lapkri
mas patį maestro.
kaktuviniai pietus su daugybe
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