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LKB Kronika Nr. 39

AZIJOS VALSTYBĖS
IEŠKO PIRKTI JA VŲ

Teismas Varėnoje
"LKB Kronika" 37-jame nu- ras Razvinavičius.
Birželio 28 d. Varėnos liau
meryje rašė, kad KGB ruošia
Kybartų klebonui kun. Sigitui dies teisme turėjo įvykti teismo
Tamkevičiui bylą, ryšium su posėdis. Į teismą atvyko apie
1978 m. birželio 1 d. įvykusia 80 tikinčiųjų, daugiausia jauni
autoavarija.
mas. Visiems susirinkus į salę,
1979 m. sausio 31 d. kun. S. teisėjas paskelbė, jog kaltina
Tamkevičius kreipėsi į Lietuvos masis Razvinavičius sergąs ir
TSR Valstybinio saugumo komi* todėl teismo posėdis atideda
tetą, protestuodamas, kad šis mas. Niekas neabejojo, kad tai
Komitetas panaudojamas susi apgavystė. KGB tikriausiai ne
dorojimui su kunigu (žr. "LKB norėjo, kad teismo posėdyje da
lyvautų daug žmonių.
Kronika", Nr. 37).
Išėję iš salės, prie teismo pa
Vasario 6 d. Varėnos raj. pro
kuratūra, remdamasi Aleksan stato (tame pačiame name yra
dro Razvinavičiaus pareiškimu, milicija ir saugumas), jaunimas,
iškėlė dėl avarijos baudžiamąją solidarumo ir užuojautos ženkbylą A. Razvinavičius kreipėsi lan, įteikė gėlių saugumo perse
į Varėnos prokuratūrą inspiruo kiojamam kunigui. Kol jauni
mas įteikė gėles, kažkas minioje
jamas saugumo pareigūnų.
užgiedojo
"Marija, Marija.. .'*
Vasario 13 d. KGB sekreto
riato viršininkas A. Grakauskas Ir buvo nepakartojamas ir neatatsiuntė kun. S. Tamkevičiui ši pasakojamas vaizdas: giedanti
minia apsupusi puslankiu kuni
tokį atsakymą:
"Į Jūsų 1979 m. sausio mėn. gą, laikantį didžiausią glėbį
31 d pareiškimą pranešame, gvazdikų, rožių ir kitų gėlių,
kad autoavarijų aplinkybių ty drąsus jaunimo veidai, o užpa
rimas nėra valstybinio saugumo kalyje kaip siena stovintys mili
cininkai ir rūstūs, akmeniniais
organų kompetencijoje".
Vasario 19 d. kun. S. Tamke veidais saugumiečiai. Bet šis
vičius kviečiamas į Varėnos mi vaizdas truko neilgai: prasidėjo
triukšmas — milicija pradėjo
liciją tardymui.
Kovo 4 d. Tikinčiųjų teisių vaikyti žmones. Minia pamažu
gynimo krikščionių Komitetas traukėsi ramiai tolyn, nors j juos
Maskvoje kreipėsi j Lietuvos stipria srove pylė vandenį. Da
TSR Saugumo komitetą išreikš lis žmonių patraukė į bažny
dami protestą prieš kun. S. Tam- čią
Kun. S. Tamkevičius tuoj pat
kevičiaus persekiojimą
Balandžio 18 d. kun. Tamke po teismo posėdžio nuvyko pas
vičius vėl kviečiamas į Varėnos Razvinavičių į namus ir sužino
miliciją parodymų patikrinimui jo, kad jis esąs sveikas ir iš va
karo iškviestas į Šalčininkų raj.
įvykio vietoje.
VRS.
Taigi teismo posėdis miGegužės 21 d. tardytojas lei
džia kun. S. Tamkevičiui susipa į licijos arba saugumo pareigūnų
žinti su bylos medžiaga. Kalti į buvo sąmoningai atidėtas!
namuoju paskelbtas Aleksand
(Bus daugiau)
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Iranas perka kukurūzus Brazilijoje

Hong Kongas. — Azijos diplo pardavimo, uostų darbininkų
matiniai raportai rodo, kad dau unija atsisako pakrauti Iranan
gelyje Azijos valstybių šių metų plaukiančius laivus. Unijos pre
didžiausias rūpestis yra blogas į zidentas Tbomas Gleason net
derlius ir gresianti maisto stoka. Į kreipėsi į užsienio šalių uostų
Neseniai įvykusioje JT maisto ir darbininkus, prašydamas juos
žemės ūkio organizacijos kon į boikotuoti Irano krovinius.
Iranas jau bandė pirkti javų
ferencijoje Romoje šios orga
I
kitur,
tačiau Kanados javų ta
nizacijos direktorius Edouard
Saouma pranašavo, kad už 20ryba jau painformavo Irano vy
metų trečiojo pasaulio valsty riausybę, kad ji negali prista
bės kentės maisto produktų sto tyti 60,000 tonų miežių, kurių
ką apie 250 mil. žmonių turės iraniečiai ieškojo. Kukurūzų ir
Irane suimtų amerikiečių ambasados tarnautojų nuotrauka dar prieš paleidžiant juoduosius. Ambasados užpuoli badauti. Jau dabar jis patarė | sojos pupelių Iranas ieško Bra
mas, reikalaujant išduoti buvusį Irano šachą, atkreipė vi so pasaulio dėmesį ir sukėlė, kaip pasakė Jungtinių Tautų
gen. sekretorius Kurt Waidheim, grėsmę pasaulio taikai ir saugumui. Vakar šią krizę pradėjo svarstyti JT Sau didinti dirbamos žemės plotus, zilijoje, bet, javų pirklių nuomo
gumo taryba.
daugiau lėšų skirti drėkinimui, ne, praeis mėnesiai, kol brazilai
galės patenkinti Irano užsaky
trąšoms.
Sausros, potvyniai pakenkė mą. Iranui reikia pirkti dau
Indijos ūkiams, turėjusiems ge giau kaip pusę savo sunaudoja
rus ketverius metus. Padėtį mų javų. Ligšiol Amerikos rin
švelnina javų atsargos, apie 20 ka parūpindavo Iranui 80 nuoš.
mil. tonų. Tačiau jau dabar mi perkamų grudų. Dėl jų tiekimo
— Ugandos valstybinė tary- lijonai indų kenčia maisto trūku sutrikimų jau šių metų pradžio
i ba vos nepašalino prezidento Bi- mus. Kinijos derlius buvo ge je ir po revoliucijos iraniečiai
naisos, kai jis sumanė pakeisti resnis negu pernai, tačiau Kini turėjo papjauti daug vištų, nu
Daug iraniečių bijo naujos diktatūros
gynybos ministrą
Museveni. jai teks importuoti apie 10 mil. kentėjo ne tik vištienos, bet ir
Teheranas. — Ajatola Kho- apsunkina valstybės tvarkymą Prezidentas teigia, kad jis turi tonų javų. Pasauliui gerai žino- kiaušinių gamyba. Pernai Amemeinis savo žodyje revoliucijos ir gali nuvesti į anarchiją, kuria galią keisti kabineto narius, o ma Kambodijos tragedija, jos į rika pardavė Iranui 816,000 to
sargams ragino visus iraniečius pasinaudos tik komunistai.
taryba tvirtina, kad tik ji gali žmones nuo bado ginti pasauliui nų javų, nemažą kiekį valgomo
mokytis naudoti ginklą, kad
Valstybės departamentas, bi daryti pakeitimus.
įteks dar daug metų, nors prieš aliejaus, net žibalo ir šildymo
Iranas galėtų pasipriešinti "di jodamas naujų neramumų muslJAV statistikos biuras; komunizmo užėjimą Kambodija alyvos. Iranas netrukus pradės
džiausiai pasaulio šėtoniškai ga monų šalyse, patarė sugrįžti na skelbia, jog per paskutinį de javus eksportavo. Vietname pajusti biznio su Amerika nu
lybei Amerikai". Jauni musul mo nebūtiniems tarnautojams šimtmetį pasikeitė šeimų sudė padėtis kiek geresnė, tačiau Ha traukimą.
monai šaukė "mirtis Carteriui!" iš Irako, Sirijos, Libano, Siauri tis. Net 32 nuoš, yra daugiau nojaus vyriausybė importavo
Khomeinis kalbėjo apie vienybės nio Jemeno ir kitų šalių, kurios šeimų, kurios neturi tėvo — šei pernai 1.3 mil. tonų ryžių, o šie
svarbą, kitaip "mes visi pražū neskelbiamos. Patariama išvyk mos galvos. O šeinių, kurios met turės importuoti 2.4 mil.
Mečetes užpuolikai
sime".
ti i r diplomatų šeimų nariams. gyvena nesusituokusios, kartu tonų. Vietnamiečiai jau dabar
dar nepasidavė
"Newsweek" žurnalas skelbia Nurodoma, kad personalo suma- imant pavienius asmenis, da- gauna labai mažas maisto nor
iš Europos saugumo agentūrų, žinimas neliečia Amerikos diplo- Į bar yra net 66 nuoš. daugiau mas.
Nors sovietai ir Vietna
Rijadas. — Saudi Arabijos
kad "studentai", kurie užėmę matų Egipte, Jordane ar Turki- į negu 1970 m.
mas siunčia maistą į Laosą, čia vyriausybė pripažino, kad dar
laiko JAV ambasadą Teherane, joje.
— Portugalija paskelbė am padėtis dar blogesnė, negu Viet ne visi Didžiosios mečetės už
iš įvairių fotografijų ir televizi
Washingtone buvo pasmerkti nestiją asmenims, kurie 1975 m. name.
puolikai sugaudyti. Mečetė api
jos filmų buvo atpažinti kaip kongresmano George Hanseno bandė nuversti vyriausybę.
Indonezijos valdomoje Rytų ma labai didelį plotą ir turi įvai
dar prieš revoliuciją demonstra j veiksmai Teherane. Jo pasitari — Siaurinėje Airijoje pirma Timoro saloje šimtai tūkstančių
rių bokštų, kambarių ir pože
cijose dalyvavę komunistiniai mai ir pareiškimai gali tik pra dienį airių slaptosios armijos žmonių badaują. Bengalija dėl
minių labirintų. Kai kur gin
|fedajinai, kovos prieš Irano ša- ilginti amerikiečių Įkaitų kan teroristai pradėjo
"Kalėdinę potvynių ar sausrų šiemet turi kluoti fanatikai dar laikosi.
' chą veteranai.
čias, pareiškė valstybės depar ofenzyvą". Vienu metu įvai pirkti užsieniuose 3 mil. tonų
Vyriausybės sluoksniai atiJungtinių Tautų saugumo ta tamentas. Jo įsikišimas į šią riuose miestuose sprogo 21 bom javų. Pakistanas irgi planuoja j d e n g ė , kad užpuolimą vykdė
rybos posėdžiai, prasidėję vakar, krizę gali suklaidinti Irano vy- ba, sužeidusi 9 žmones. Spro- importuoti 800,000 tonų.
j "oteįbos" a r a b ų gentį, g p i e t i .
gali užsitęsti ir ateinančią sa riausybę, pareiškė Baltieji ru-1 g i m a j sustabdė Belfasto trauki
Blogiausia, kad eksportuo nes Saudi Arabijos. Gentis buvo
vaitę, nes iš Irano rengiasi at mai. Kongresmano iš Idaho njų judėjimą, uždaryti keli vieš- jančių valstybių pasaulyje vis
1920 m. dabartinės karalių di
vykti užsienio reikalų ministro žygius papeikė ir Atstovų rūmų bučiai.
mažiau. Pasaulio mastu, pagal nastijos varžovė, pralaimėjusi
pareigas einąs Bani-Sadr. Jis pirmininkas O'Neill.
— Pietų Korėjos parlamentas Ekonominio bendradarbiavimo kovas. Užpuolikų vadas Johaiatidengsiąs
pasauliui
Amerikos
New
Yorko
ligoninės
pareigusudarė
komisiją, kuri rūpinsis ir išvystymo organizaciją Pa man sakosi esąs Alacho atsiųs
Taivanas nedalyvaus Maskvos olimpiadoje
ryšius su šachu ir Amerikos nai pareiškė, kad Irano buvęs konstitucijos pakeitimu. Kariuo ryžiuje, 1979-80 metų kviečių
tas naujas pranašas, kalbąs Die
Lausanne. — Tarptautinis vimas Olimpiniuose žaidimuose planus sužlugdyti Iraną. Anks šachas galės palikti ligoninę jau menė įsakė suimti 96 asmenis derlius bus 4 nuoš. mažesnis, ry
vo vardu. Jis reikalavo, kad
Olimpinis komitetas pirmadienį greičiausia nepaveiks žaidynių čiau atvykti jis negalįs dėl mu ketvirtadien}, nors niekas jo ne nelegaliame susirinkime.
žių — 2 nuoš. mažesnis, dar blo valdžia uždraustų radiją, televi
nutarė 62-17 balsais priimti rezultatų. Kinijos sporto mi sulmonų švenčių, tačiau stebė spaudžia išvažiuoti iš Amerikos.
— JAV žvalgybos sluoksniai gesni kukurūzų ir sojos pupų ziją, sportinius žaidimus, mote
komunistinę Kiniją į komitetą nistras Wang MSeng, pripažino, tojai mano, kad jam svarbu lik
turi įrodymų, kad Laoso kal derliai. Blogas derlius Rytų Eu rų teises. Užsienio stebėtojai
ir jos sportininkus į 1980 m. kad Kinija sporte yra atsiliku ti Irane šeštadienį ir sekmadie
nuose vietnamiečių kariuomenės ropoje ir Sovietų Sąjungoje pa nurodo, kad Saudi Arabija yra
Olimpines žaidynes žiemos ir va si. Jis planuoja pasiųsti į žie nį, kada įvyks svarbus balsuo
Vel bus pakeltos
naudotos nuodingos dujos buvo kels tu valstybių importus ir pa gan griežta islamo įstatymų
saros sporto grupėse. Tautinė mos žaidimus devynių asmenų tojų referendumas dėl naujos
gautos iš Sovietų Sąjungos. Tu liks mažiau javų Azijos ar Afri vykdytoja, tačiau minėta gentis
naftos kainos
Kinija arba Taivanas irgi galės komandą. Kinijai trūksta sporto Irano konstitucijos.
rimomis žiniomis, prieš Laoso kos šalims, be to, javų kainos yra "ultra-konservatyvi".
dalyvauti, jeigu sutiks pakeisti vadų ir priemonių, nors ji pa
Ajatolos Khomeinio šūkiai ir j Abu DhabL — Naftą ekspor laisvės kovotojus buvo panau pakils, o neturtingosios šalys
savo vardą, vėliavą, himną ir saulyje buvo pagarsėjusi "ping- masių agitavimas, stebėtojų ma tuojančių valstybių organizaci- dotos trijų rūšių dujos, nuo ku- vos pakelia vis augančias naf
Turkijai rūpi
emblemą. Sis dviejų Kini jų pong" varžybose. Vasaros žai nymu, skirti ne vien tik Ame jos pirmininkas Mani Oteiba, į rių žuvo apie 1,000 žmonių, dar tos kainas.
klausimas ilgai buvo svarstomas dynėms į Maskvą Kinija pla rikai paspausti, bet dar daugiau Abu Dhabi naftos ministras, pa- Į daugiau sunkiai susirgo,
Įdomu, kad nežiūrint Irano popiežiaus saugumas
ir tarptautinėje bendruomenėje nuoja pasiųsti apie 300 atletų.
vienybei Irane atstatyti. Vis reiškė viltį, kad grucdžio 17 d. i — Mažumų, ypač meksikiečių karingos laikysenos, jo agentai
Istanbulas. — Turkija pasibuvo sukėlęs ginčų. Manoma,
daugiau iraniečių nuosaikiųjų, Venecueloje šaukiama naftos, atstovai pasiskundė, jog imi- šiomis dienomis bandė Louisia|
rengusi
sutikti aukštą svečią,
kad Taivanas nepriims pažemi R. Vokietija smerkia nors ir slaptai, išeina prieš mu valstybių konferencija nepakels j gracijos departamento valdi- noje pirkti 30.000 tonų ryžių. į
nančių komiteto sąlygų ir Olim
sulmonų mulų valdymą. Daug naftos kainų tiek, kad pasaulio; ninkai per uoliai vykdo iraniečių Biznis buvo vedamas per pran — popiežių Joną Paulių II-jį,
ambasados puolime Vakaruose mokslus baigusių ira naftos vartotojai būtų pastūmė- gaudymą. Valstybės prokuro- cūzų bendrovę, tačiau ryžių Ira kurio saugumas sukelia turkų
piniuose žaidimuose nedalyvaus,
pareigūnams nemažą rūpestį.
tuo labiau, kad vasaros žaidimai
Berlynas. — Rytų Vokietijos niečių, nepritardami absoliučiai ti į sunkią ekonominę krizę.
ras Benjamin Civiletti įsakė ne nas negavo. Nors JAV vyriau Popiežius atvyksta šiar.dien, vie
vyks Maskvoje.
komunistų partijos dienraštis šacho valdžiai, nepritaria nei ab
Besiruošiant konferencijai pa kratyti ištisų kaimynysčių, nes sybė neužblokavo Iranui javų šės tris dienas ir bus Rytų or
Du JAV delegatai tarptauti "Neues Deutschland" pirmą kar soliučiai dvasiškių valdžiai, ku aiškėjo, kad naftos valstybėms toks žmonių gąsdinimas gali
todoksų Bažnyčios bei Turkijos
niame komitete Julian Roosevelt tą pasisakė dėl JAV ambasados rios priešakyje stovi Khomeinis. labai blogą įspūdį padarė pa pakenkti artėjančiam 1980 m
vyriausybės
svečias, aplankys
Sustabdė šacho
ir Douglas Roby balsavo prieš okupavimo Teherane. Rytų Vo Civiliai nuosaikieji mano, kad | skelbti pasaulio naftos bendro-, gyventojų surašymui,
Istanbulą.
Efezą
ir Ankarą.
komunistinės Kinijos priėmimą. kietija nenori kištis į kitų val mulos ir ajatolos turėtų, turėti vh> dideli pelnai. Saudi Arabija i — Izraelio policija kovo mėn.
Turkų laikraščiai jau gavo pra
knygos išleidimą
Jie paaškino, jog Tautinė Kini stybių vidaus reikalus, tačiau vyriausybėje svarų žodį. tačiau priekaištavo, kad jos nuosaiku-; sulaikė graikų laivą, kuriame
ja buvo pavyzdinga Olimpinio pabrėžia, kad diplomatinio per vyriausybė turėtų būti specia mas keliant kainas ne tiek pa- Į rado 6 arabus teroristus, pasi Paryžius. — Prancūzų knygų nešimų, kad teroristai planuoja
popiežių nužudyti. Vienas net
komiteto narė per 27 metus. sonalo neliečiamumo principas listų, išsimokslinusių žmonių dėjo naftos vartotojams, kiek j ruošiusius pulti Tel Avivą, leidykla Albin Michel paskelbė,
specialiai tuc tikslu pabėgęs iš
Pekino Kinija pasitraukė iš ko yra nepažeistinas ir jo reikia vi rankose, o dvasiškiai turėtų su padidino pelnus naftos bendro-1 Izraelio teismas penkis nuteisė kad sustabdytas buvusio Irano
kalėjimo. Popiežius paskelbė
miteto ir jį per daugelį metų ig somis priemonėmis laikytis. Lai- grįžti į mečetes. Ne tik šacho vėms. Venecuelos energijos mi- j kalėti po 22 metus, vieną — 10 šacho atsiminimų knygos spaus
vykstąs į Turkiją krikščionių
noravo, o dabar ji priimama jos ! kraštis toliau reikalauja ameri r>aliktas premjeras Bachtiaras, nistras Calderon Berti pasakė metų. Graikas kapitonas gavo dinimas neribotam laikui. Ji
vienybės reikalais.
nustatytomis sąlygomis, pareiš kiečių įkaitų paleidimo ir jų ap- bet ir po jo buvę revoliucijos rė Kuwaite, kad kainas reiks kelti j 11 m., o jo padėjėjas 18 mėn.
turėjo pasirodyti šio mėnesio
mėjai kaip premjeras Bazarga.- dalinai ir tam. kad naftos ben
kė amerikiečiai, pridėdami, kad , saugos.
— Saudi Arabijoje vienas gale. Kiti šaltiniai spėlioja, kad
j
nas
ar
užsienio
reikalų
ministras
komitetas nenustato kitoms val
Vokiečių komjaunimo laikraš
drovės turėtų mažesnius pelnus. britas ui vagystę nubaustas 90 pats šachas įsakė sustabdyti
KALENDORIUS
stybėms, kokius himnus jos turi tis "Junge Welt" pateisino am Yazdi esą nuomonės, kad Kho- Venecuelos vyriausybė paskel- rykščių smūgiais ir 6 mėn. ka knygos išleidimą, nes jis nenori
Lapkričio 28 d.: Sostenas.
giedoti ar kokias vėliavas iška basados užėmimą ir tvirtino, meinio užimta politinė Unija tik i bė, kad jos naftos atsargos. lėjimo. Saudi Arabijoje gyvena šiuo jautriu momentu sugadinti
Maura, Rimgaudas, Vakarė .
binti.
kad po šacho nuvertimo Ameri
ypač Orinoco upės slėnyje, yra ir dirba apie 15.000 britų pilie- santykius su Amerikos vyriau
Lapkričio 29 d.: Saturninas,
Tautinė Kinija su nusivylimu ka siuntė į Iraną šnipus ir sabo rio mėn., Irano radikalams už daug didesnės, negu anksčiau į čių. Jau 7 jų buvo nuplakti už sybe. Atsiminimuose esą daug
Iluminata, Daujotas, Vėla.
priėmė šį Olimpinio komiteto tažo specialistus. Spėjama, kad puolus Irano atstovybę Rytų buvo manyta.
skaudžių kaltinimų Amerikos
įvairius nusikaltimus.
Saulė teka 6:54, leidžiasi 4:22.
sprendimą, laikydama jį charak po partijos organo pareiškimo Berlyne, greit atsiuntė policiją,
Kritikuojama
— Pietų Korėjos laikinoji vy vyriausybėms.
ORAS
teringu laisvųjų Vakarų nuolai dabar visa spauda laikysis nau suėmė ir nuteisė sunkiomis
— Pasaulio valiutos biržose riausybė atšaukė opozicijos vei Amerikos politika, kuri privedudžiavimu komunistams.
jos linijos.
bausmėmis iraniečius jaunuo gerokai susilpnėjo Japonijos kėjui nuo 1976 m. skirtą namų si prie revoliucijos ir šacho nu
Saulėta, šalčiau, temperatūra
Komunistinės Kinijos dalyva
Rytų Vokietija 1978 m. vasa- lius ir juos vėliau ištrėmė.
areštą.
vertimo.
dieną 35 L. naktį 20 L
jena.

Kinija priimta į
olimpinį komitetą

Irane vykstančios
varžybos dėl valdžios

j
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• Administracija dirba kas- 4 • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- C vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00. * nių nesaugo. Juos gražina tik ii
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už
8:30 — 4:00, šeštadieniais f skelbimų turinį neatsako. Skel8:30 — 12:00.
V bimų kainos prisiunčiamos gavus
f prašymą.

LS BROLIJOS DARBAI IR PLANAI

Su pirmuoju naujos Lietuvių | yra įtraukti
jūrų
skautininku
Grandies
nariai.
Skautų Brolijos Vadijos „Krivu
— Ruošiami spaudai skautų ir
lės" numeriu noriu pasveikinti
visus Brolijos vadovus, skautus j vilkiukų naujų programų konspekvyčius, jūrų, oro bei žemės skau tai.
tus ir vilkiukus, paprašyti jūsų
— Studijuojama, kaip pritrauk
pagalbos, atliekant mūsų užsi ti į Broliją lietuviškai silpnai kal
Nuotr Vlada Bacevičiaus
brėžtus darbus — siekiant mū bančius arba visai nekalbančius Cltveu^J akartmUtal
sų užsibrėžto tikslo: geriau tar lietuviukus. Galvojama įsteigti
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui! vienetuose nors po vieną lietu- Į
mergaitei vadovaudamosios išau
PALAIDOTA
Nesvarbu, kaip gerai Vadija bei viškai nekalbančių skiltį.
go ir skautiškai subrendo vyres
ASS 55 METAI
— Numatomas glaudus asme- Į
skyrių vedėjai suplanuos ir pa
ONA SAULAITIENĖ
nioji ir vidurinioji mūsų skaučių ras Treinys. Šeimos ir artimųjų tienė buvo nulydėta ir palaidota
ruoš medžiagą veiklai, bet, jeigu ninis bendradarbiavimas ne tik
Šių metų rudenį Akademinis
Lapkričio 15 d po ilgametės ] ir vadovių karta. Juo naudojosi vardu velionę sentimentaliai pri Waterburio lietuviu kapinėse.
vienetų vadovai tos medžiagos ne-1 su Šiaurės Amerikos Brolijos vie- skautų sąjūdis šyenčia savo 55sunkios
širdies ligos Waterbury i tūkstančiai lietuvaičių skaučių. siminė s. Venclauskaitė.
panaudos ir savo veinetuose jos į netais, bet ir su Australijos, Eu- -tąįa. metinę šventę: 1924 m. spa
Karstanešių tarpe buvo trys skau
Qna
neįgyvendins, darbas nebus at- \ ropos, Pietų Amerikos skautais ir lio mėn. 16 d. Lietuvos Univer ligoninėje mirė v.s. Ona Saulai- j A t s i s v e i k i n i m a s s u ^
Pirmadienį, lapkr. 19 cL, 11:30 tininkai — s. Banevičius, v.s. Cesliktas. Ir vietoje progresavimo! jų vadovais. VS Pav.v.s. K. Ma- siteto Senatas patvirtino įsisteigu,,',. .
.,
, i Saulaitiene įvyko sekmadienį, val. ryto velionė buvo atlydėta į i
o v a s Kiliulis ir v.s. Sigitas Mik
i
i .
•
i-.
lietuviškos
|I tonis
jau -aplankė
Anglijos
skau,,,,, - , . , | , M ,- "—
į į , ^ " Draugovės;
—
rskautijos
~ Z Z auklėjimo
•'
, - -,.
. ,j —
_ ^ - , , Velione ne tik gyveno pagal j k r i - i o | g ± į ^
vak. Į atsis- vietos liet parapijos
bažnyčią,
darbe, mes žengsime žingsnis po : tus ir turėjo pasikalbėjimus su jv j į s t a m s U n i v e r s į t e t o vadovybei Į skautiškąją ideologiją, bet ir di- 1 v J k i n {
s u s i r į n ko didokas bū- kurioje buvo atnašaujamos šven naitis.
žingsnio į Lietuviu Skautų Orga- j vadovais. Artimoje ateityje g* \ t a į 9 m buvo pasirašęs ir w . į ? f » v o gyvenimo dalį skyrei
J J J fc B r o l i j o s ^
Po laidotuvių dalis dalyviu bu
g tos Mišios. Ekilmingas koncelebnizacijos sumenkėjimo, n a n ų p r a - ; numatoma siųsti vadovus t Pie-j p e t r a s J u r g ė l a > H e t u v i ų s k a u t ų , dirbdama lietuviškajai s k a u t y - : : ^ a t e r b u r i o N e w Yorko, Bosto- racines šv. Mišias atnašavo ir vo susirinkę v.s. Antano Saulairadimo ir, gal būt, tik egzistavi- ; tu Ameriką, kurie jų stovyklų me- , — ė j a $ Vilniuje. T a i g i > v o s 6 į bei. V.enas iš didžiausių jos nuo- į
W o r c e s ' t e r i o i r k i t u R y t u ra _
pamokslą pasakė mirusios sū čio namuose pabendrauti, prisi
m o faz
*,
j t U p r a v e ! t V . t . n a n p u s 1 . v a d o v *» k u r " ! metams praslinkus nuo lietuviu I Pf*** Seserijai buvo Baden - Pow•
g
chic;go/atskri.
minti velionę ir jos paskutinę
Dar taip neseniai, š.m. balan- sus, supažindintų su hetuvių skau-1 ^ ^ į s t e i g i m 0 > j a u a t s i r a d o b u Įelio "Skautybė mergaitei" lietu- J ^ ^ S e S e * vyriausia skauti- nus kun. Antanas Saulaitis.
vertimas ir pritaiky
v11 k a i b
LS
džio mėn. viduryje, naujoji LAS tų veikimo metodais.
• H s g i m n a z i j o s e s k a u tavusių jau! *as lietuvaitei
° n vertimas
ir pritaiky-j
, | | | i | .M rf-^77":
- Po šv. Mišių v.s. Ona Saulai- kelionę šioje žemėje.
ninkė y ~ Irena
pir-i^'^T
. '- ~-r•"•
,. _ -v,skautei.
1 .Šiuo t*Z
;Tarybos""*pirmininkas
v.s. Sigitas
Brolijos Vadija pradėjo savo ka_ R u o šiama LS Brolijos na- i nuoliu, kurie panoro ir toliau ^ m
denciją, o darbas jau vyksta pi -! r i u ^artoteki su kiekvieno nario'tęsti skautavimo mokyklą. Tai ro- m uoju lietuvišku skautamoksliui.-./ . . . 7T7 . - . ~
įMiknaitis ir lietuvių Jėzuitų pro
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
nu tempu, ir tikimės, kad rezul- j a s r n e n i n ė m i s žiniomis, kaip apdo- ! do lietuviškosios skautybės pasi-,
DR.
K.
G.
BALUKAS
omis
kun. A. Zaremba.
tatai mūsų planų pasirodys arti-1 v a n o j i m a i > pakėlimai į aukštes-! sekimą jaunimo tarpe.
i"
formomis: jie vadovauja vincijolas
DR. P. KISIELIUS
Laidotuvių koplyčioje prie ve
Akušerija ir moterų ligos
moję ateityje, juos vykdant
: n i u $ vyresniškumo laipsnius, na- ! Pirmieji mišrios Studentų skau^ skautų vienetams, LSS aukšt ins- lionės karsto garbės sargyboje pa
GYDYTOJAS
IR C H I R U R G A S
~
Ginekologinė Chirurgija
1443 So. 50th Ave., Cicero
Paminėsiu keletą mūsų planų j rfo m o kesčio mokėjimas ir pan.įtų d-vės veiklos metai nebuvo! titucijoms, juos sutinkame
lietu6
4
4
9
So.
Pulaski
Road
(Cravvford
ir politinėse! sikeisdami budėjo vietos skauti
Kasdien 1-3 v.il. :r 6-8 vai vok. išskvrus
bei darbų:
į Kartotekai bus sustatyta progra- j lengvi: universitete irgi veikė ki-. vių0 bendruomenėj
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
ninkės
ir
skautininkai.
Religinę
tret 5ešt 12 iki 4 v.il popiet
1 tos studentų organizadjos, k a r i o s Į « ^ » M U 8 * į Lietuvių
Skautų
Jei neatsiliepia, skambinti 374-0004
— Š.m. lapkričio mėn. 23-25 d.. •na kompiuterių naudojimui.
dalį
—
maldas
ir
psalmes
skaitė
Priima ligonius pagal susitarimą
— Vyriausias Skautininkas pa-Į viliojo atvykusius studijuoti j a u - ! Brolija yra dėkinga sąjūdžio naTel. REliance 5-1811
Beaumont,
Ohio, amerikiečių
nams
kune
sūnus
v.s.
kun.
Antanas
ir
duktė
laikys artimus ryšius su Brolijos! nuolius, žadėdamos linksmesnių
>
P^feda auklėti lieDR. WALTER J. KIRSTUK
skautu stovyklavietėje, įvyksta
DR. VL. BLA2YS
' studentiškų dienų, ar net ir ma- j t u v l u Jaunimą skautiškoje dvasio- s. Marytė. Atsisveikinimą pravedė
Lietuvis gydytojas
Brolijos ir Seserijos tuntininkųPLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
terialiai patrauklių siūlymų. Ši!te dirbdami brolijos vienetuose buvęs LS Brolijos vyr. skautinin3925
VVest 59th Street
-ių konferencija, kur jie bus su
Marquette Medical Center
'ar užimdami aukštesnius vadoataka
reiškėsi
ir
tarp
d-vės
na
Vai
:
pirm
,
antr.,
ketv ir penkt nuo 12-4
|kas
v.s.
Petras
Molis.
LS
Sąjunpažindinti su tuntų administravi
6132 So. Kedzie Avenue
j rių. Todėl d-vė, metų bėgyje per-1 ^ į f 5 1 P o s t u s - .
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Vai.: pirm , antr. ir ketv 6 iki 7:30 v. v. 5ešt
mo, veiklos koordinavimo dar
uid.irvt.i
Įėjusi kelius persiorganizavimo! B r o l l J a džiaugiasi išaugusiu gos vardu kalbėjo LS Tarybos 1 iki 3 vai Pagal susitarimą.
!Sa udžlu
u
bais bei problemomis.
pirm.
v.s.
Sigitas
Miknaitis.
LS
'etapus, pagaliau persitvarkė į du J
» i užsibrėžtais darbais
Ofiso telef. VVA 5-2670
DR. IRENA KURAS
Konferencija suteiks žinių būsi
j skautiškus vienetus: studenčių Į lr Ju *"?*? P^ga siunčia vi- Seserijos vardu atsisveikino LSS
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
miems jauniems tuntininkams ii
| skaučių d-vę ir korporaciją Vytis. s i e m s akademikams
skautams vyriausia skautininke v.s. Ire
KLDIK1V
IR
VAIKV; LIGOS
T e l . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
duos jiems didesnio pasitikėjimo
SSD-vė veikė susiskirsčiusi skil- j nuoširdžiausius broliškus sveikiSPECIALISTĖ
na Kerelienė, Atlanto rajono varpaimant tas pareigas.
MEDICAL BUILDING
DR. PETER T. BRAZIS
'timis. Sueigų turiny dominavo I m m u s !
,
3200 VV. 81st Street
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
— Jau yra spausdinamas Skil
„Krivūlė"
Nr.
1
du—rajono
vadeivas.
ApolinaValandos:
Kasdien nuo 10 vai. ryto
saviaukla ir lavinimasis visuome- J
.
2434 West 71st Street
iki 1 vai popiet
tininku kursų vadovėlis. Baigusie
niškam darbui, buvo studijuoja
Vai.: pirm , antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
ji skiltininkų kursus pagal paruoš
ma skautybės ideologija ir meto
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
tą konspektą ir vartojant nu
dika, praktiškai mokomasi specia
Dr.
Ant.
Rudoko
kabinetą
perėmė
statytą medžiagą, galės nešiot į
lybių,
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
ant uniformos specialų kursv
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Korp! Vytis įsiregistravo \ uni
OPTOMETRISTAS
baigimo ženkliuką.
Ženkliuke
Specialybė vidaus ligos
versiteto
korporacijų
registrą
ir
:
2709 VVest S l s t Street
2454 VVest 71st Street
projektas Vadijos jau patvirtin
1930 m. buvo U-to Senato pa
Tel. — GR 6-2400
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
tas ir atiduotas gaminti.
Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai : pirmad . antr<id , ketvirtad. irpenktad
švenčiant vedybinio gyvenimo 50 metu su
LS Brolijos vyriausias skautininkas tvirtinta. Vyr. skautų štabas pra
Vykstančių įvairiose vietovės*
7-0: antrad ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 3 iki 7 v p p Tik susitarus.
džioje tokiai korp! Vytis formai
kursų koordinavimui bus sudary . vtautas Vidugiris.
u
kaktį, nuoširdžiai sveikiname ir linkime dar
J. Tamulaitio j nepritarė, bet vėliau, 1934 m. kar
Telef.
282-4422
Of
is.
tel.
735-4477;
Rez.
246-2839
tas 3-4 prityrusiu vadovų „skra
tu su u-to vadovybe patvirtino
daug laimingu metu.
jojantis kadras". Jie galės padė
- DR. E. DECKYS
Dr. ROMAS PETKUS
korporacijos
statutą.
ti vietovėse pravesti skiltininkv j /įenetais Amerikoje ir užjūryje, naująjį
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
AKiy LIGOS - CHIRURGIIA
Specialybė — Nervu ir
Ofisai:
Dukterys: VIDA ir I ANE, tu šeimomii
kursus, jei vienetų vadovai to pa ! »iais metais buvo aplankytos Vi- Korp! Vytis veikė susiorganizavu;
luno
ir
Ramiojo
Vandenyno
raEmocinės ligos.
s j į s p o r t o j m e n 0 , atsargos kari111
NO.
VVABASH AVE.
geidautų.
ir draugai bei pažįstami.
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
: onų stovyklos.
ninku, Šachmatininkų būrelius.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą
6449 So. Pulaski Road
— Ruošiamos naujos specialy •
Tad, kaip matote, planų —dar- į Abu šie akademiškai skautišbės skautams ir vilkiukams. T05 , >ų yra nemažai, ir man reikės jki vienetai buvo drausmingi ir
DR. FRANK PLECKAS
specialybės bus daugiau pritaiky ; į s ų j u s ų pagalbos juos efektin- pasižymėjo savo narių visuomeniDR. A. B. GLEVECKAS
(Kalba lietuviškai)
tos šių laikų reikalavimams. Gal
ai įvykdyti. Pasiimdami pareigas j niai skautišku auklėjimu: nariai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
vojama steigti atskiras atžymėji- brolijoje — ar tai Vadijoje, ar Į turėdavo paruošti referatus skau
Tel. — BE 3-5893
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629
mc ženklus vilkiukams.
tiškais
klausimais,
dirbti
skautų
Specialybė
Akių
ligos
"Contact lenses"
untuose — mes tuo pačiu įsipaRŪPESTINGAI
IŠPILDOMI
RECEPTAI
•
FANNIE
MAY
SAL
2618
VV.
7
l s t St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
3907
VVest
103rd
Street
vienetuose.
Kalėdų
atostogas
pra
— Vadijoje įsteigtas Prityrusių eigojome ir užsidėjome atsakoVai
pagal
susitarimą Uždaryta treč.
DUMYNAI
•
KOSMETIKOS
REIKMENYS
Valandos
pagal
susitarimą
skautų skyrius, kuris ruošia prog nybę broliams skautams, jų tė leisdavo ruošdami vaikams eglu
Atdara Šiokiadieniais nuo i «al. ryto iki 10 vai. vakaro.
ramas 14—16 metų skautams.
Ofiso tel. — PR 8-2220
teliams ir mūsų Sąjungai kuo ge- tes, talkindami kitų labdaros or
DR. LEONAS SEIBUTIS
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
ganizacijų
darbuose,
o
vasarą
—
iausiai
atlikti
mums
uždėtus
užDR.
JANINA
JAKSEVlClUS
INKSTU. PC'SLĖS IR
— Peržiūrimos skautų vyčių ir
stovyklaudavo su provincijos skau
D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas
'avinius
ir
įgyvendinti
mūsų
skauP
R
O
S T A T O CHIRURGIJA
J
O
K
S
A
prityrusių skautų vyčių progra
tų vienetais ir ruošdavo savo sto
*ų
idealus.
Nė
Vyriausias
Skauti
2656 VV. 63rd Street
VAIKŲ
LIGOS
mos, pritaikant jas šių laikų gy
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
vyklas, akademiškus laužus.
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
2656 VVest 63rd Street
venimui. Norima, kad skautų vy- ninkas, nė Vadijos nariai bei RaOfiso tel. 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
Įsteigę
Kaune
SSD-vės
ir
korp!
Valandos
pagal
.
jonų Vadeivos negalės tų uždavisusitarimą
Vytis
vienetai
paplito
ir
kitose
čių ir prityrusių skautų vyčių n i ų a t j i k t i ^ jūsų visų pagalbos,
DR. J. J. SIMONAITIS
programos butų patraukhos to S a v o k a d e n c i j o j e a š įpareigoju aukštosiose mokyklose: Klaipėdos'jj
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
Pedagoginiame
Institute,
o
atga-1
amžiaus jaunuoliams ir skatintų V a d i j o s s k y r i ų v e d ė j u s ^
.
dau
Tel. — GR 6-0617
DR. A. JENKINS
juos tęsti vyciavimą - T a v i m i to- ? i f l u a s m e n i n ė s iniciatyvos savo vus Vilnių, ir Vilniaus Universi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6958 S. T a l m a n Ave.
hau po vyčio Kaklaraiščio gavi- j s k y r i ų v a d o v a v i m e , 0 rajonų va- tete.
3844
VVest
63rd
Street
mo
1940 m. įvykiai užgniaužė aka- i
'
j deivas — planų vykdyme.
Valandos pagal susitarimą
:
Ofiso tel HF 4-2123. namu GI 8-6195
deminių
vienetų veiklą aukštosio- •
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
— Vadijoje įsteigtas TarptautiTad mano nuoširdūs linkėji1002
N.
VVestern
Ave.,
C
h
i
c
a
g
o
nis Skautų skyrius, kuris palaiko ; rnai visai Brolijai — tiek broliams se mokyklose. Tada akademinė \
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
DR. V. TUMAS0NIS
Tel. 489-4441
skautija
sulindo
į
pogrindį,
kur
C H I R U R G A S
ryšius su etninių grupių skau- j skautams, tiek vadovams:
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
2454
VVest 71st Street
jos
nariai
dirbo
rezistencijos
or
DR. K. A. JUČAS
tais (latviais, estais, lenkais, veng~.. , , .
,. ... . .
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
|V ai pirm . .intr.id . ketv ir penktad. 2-5 #.
.
, .._..'.
, v . 6 ! Dirbkime nuoširdžiai ir su en- ganizacijose. Tai pareikalavo ne
vYheel alignment and balancing.
rais, ukrainiečiais ir kt.), siun- \ .
, , T, ...
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA
" — i> ank*to susitarus.
mažai aukų: žuvusių ir ištremtu
_.
. . _. '\
\ tuziazmu,
kad
mūsų
Brolija
stipBrakes. Shock absorbers. Mufflera
rėtų kaip vieningas, pajėgus vie- į Sibirą.
Valandos paq.il susitarimą
Ofs. tel. 586-3166; namu 3 8 1 - 3 7 7 2 "
stovyklas
reprezentacinius
čiant^,pas
kviečiant
mūsų
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
. juos
t,ar .„
. . , i viene,. i netas
atlikdamas
lietuviškos
Tremtyje, Vokietijoje, akade
tus Taip v.s. K. Matonis s.m. lie- ,
'
,,...
, ,
DR. PETRAS 2LI0BA
jstaigos ir buto tel. 652-1381
Change of oil and filtera.
• r,a m J
skautuos auklėjimo darbą mūsų minė skautija vėl atgijo, jos vie
pos men. 28-29
d. su reprezenta- .
.
. .,-.
» ., .,
CYDYTOIAS
IR CHIRURGAS
*V ,., . .
n i.
jaunimui, siekiant mūsų užsibrėž netai steigėsi stovyklose, arčiau
DR. FERD. VYT. KAUNAS
6745 VVest 63rd Street
ėme skiltimi atstovavo Broliją r u - 1 ' _., ,
,
,
. . . . . . •• I to tikslo:
BENDROM MEDICINA
Vai pirm . .intr . ketv ir pvnkt.
universitetinių miestų. Jų nariai
sų skautų 70A metų TJubiliejinėje Į
2-7;
šeštadieniais panai susitarimą
1407
So.
49th
Court,
Cicero,
III.
nevengė
darbo,
organizuojant
at
stovykloje, Nevv Yorko valstijoje. I Geriau tarnauti Dievui, TėvyKasdien
10-12
ir
4-7
išskyrus
trev
ir
sešt
gimstančios lietuvių skautybės vie
Taip pat lietuviai skautai buvo nei ir Artimui!
Apsimoka skelbtis dien D R A U G E , nes
atsiekinetus, aukštąsias institucijas.
Linkiu
sėkmės
Jūsų
2423 Wttt 59th Strttt - T«l. GR 6-7777
atstovaujami AISGO stovykloje
DR.
IRENA
KYRAS
jis pl.ičiaiiM.ii skaitomas lietuviu dien
Šiandien ASS veikia išeivijoje.
muose!
rugsėjo mėn.
D A N T Ų GYDYTOJA
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Perėjęs eilę
persiorganizavimo
— Jūrų skautų skyrius ruošia
2659 VV. 59 St.. Chicago - 476-2112 raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
Budėkime!
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS
stadijų,
sąjūdis
yra trečioji šaka
teoretinių ir praktinių kursų gai
Vai. pagal susitarimą Pirm , antr , tret*., prieinamos
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
s. Vytautas Vidugiri* LSS struktūroje Ir šiandien sąjū
res, jūrų skautų programų aiški
ketv. 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai
LSB Vyriausias Skautininkas džio narių veikla pasireiškia įvainimo tekstus. Tekstų paruošimui

ELENĄ IR JUOZĄ MIKALAUSKUS,
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Mažoji Lietuva —

MOŠŲ BRANGI J MIRUSIŲJŲ 2EME

SOVIETU DETENTES DYA SIA
Sovietai kursto Iraną prieš Ameri PI

He skaičiumi ir ortu, bet rerilumų laimimai supratimas

••r

tut

Sovietiniai propagandininką
kalbėdami apie "Lietuvos iaim
jinjus tarybinėje santrvarkoje
niekada nepamiršta
pabrėž
kad "tiktai tarybinėmis sąlyg
mis. Lietuvai pavyko sujungti \
sas lietuvių gyvenamas žemes
Butų gal neblogai, jeigu tai bu
tikrai įvykę. Deja, tikrovė kh
kia. Nemaža dalis lietuvių gyv
namų Rytų Lietuvos sričių nep
tekio į okupuotos Lietuvos adn
nųijracijos zoną — buvo pali
tos-soveitinės Gudijos ribose,
ten dažnai mus pasiekia šaul
mąf apie lietuvių rusinimą. L
tuyos pogrindis yra paruošęs
saYtlaidos būdu išleidęs kelis L
dinius tuo reikalu, nurodydami
tautinės priespaudos faktus. E
lis pietinių žemiu, ypač dar 6
bar lietuviškai kalbančiu ir gi
vojančių lietuvių Seinų — Pui
ko.srityje, buvo palikta Lenkiį
teritorijoje.

TAUTINU Į GRUPIŲ METAI

P.

INDREIKA

i,
Toliau (37-38 pusi.) autorių;
y rašo: "Ir štai dabar ten, kur Til
', žė ir Lazdynėliai, kur Pilkalnis
i, Stalupėnai ir Širvinta, nėra lietu
K visky vietovardžių, kurių nedrįs*
i- išnaikinti net hitlerininkai l
" štai nebeskamba ten graži senų
y jų lietuvininkų šnekta. Ir veltu
H svajojo kai kurie literatai da
s bent K. Donelaičio aprašytai bū
i- ry vietovei sugrąžinti Tolmin
i- kiemio vardą. Net tie 25.000 lie
c- tuvių, kurie šiandien ten susakė
B lę gyvena, negali turėti gimtąja
*- kalbą mokyklų. Pasirodo, visi už
J- kariautojai vienodi Ir jau nėr
ir Prūsų Lietuvos, nelabai drįstami
i- prisiminti, kad ji kaž kada vadi
is nosi netgi Mažąja Lietuva. Ke
i- liauji per ją tartum važiuotun
i- brangių mirusiųjų žeme..."

Spalio 30 d. Vera Lebedava eij a buvo pergalin ;a, bet nelaiJei po antrojo pasaulinio karo
DTA KLEVĄ VIDZTONIENĖ ti aj ie portorlkiečius. Kalbinis nejau rr buvo kalbama apie ameri
pan sumas į anglų kalbą maž- per Mlaskvos radiją persų kalba mingai baigėsi, kad nepavyko sukiečius, kaip apie tautą, tai per re ndamiesi pasisemti daugiau -ė- daui tas pats.
prabilo: „Brangus draugai, spren- gniuždyti monarch stų ir ameripaskutinius dešimtmečius, ypač r) rių iš staigiai moraliai atbuT id, kaip mes sakome, šuo tu- džiant iš žinių, skelbiamų Tehe- kietiškų imperialist } ir visų Irasukrutus juodiesiems kovoti dėl di sios krašto vadovybės lovio, ri bi ti pakastas kažkur kitur, apie r ano ; spaudoje, atrodo, kad JAV no liaudies priešų, kaip Azhari,
savo neabejotinai užspaustu tei D tug populiariau yra šaukti, kad ką 1 albėti politikui nelabai gud- impenialistai tebetęsia savo intri- Oveissi ir kitų. 5ac ias rado prie
sių, Amerikos visuomenę mato ni ikas nėra pasikeitę, o paduoti ru. I >et savo tarpe mes siūlytume gas prieš jūsų kraštą. Kartu su globstį Amerikoje, t idamas nėrame kaip per daugiaspalvį ir dau ri ritą priešingą statistiką yra be paž\ elgti į tų Šeimų sudėtį, į dir- jumis mes esame liudininkai ky- mumus, sabotažą r žudynes ir
giakalbį kaleidoskopą. I politinę v< ik nusikaltimas. Tačiau visgi bart iųju skaičių ir ypač į jy lančio pavojaus ir šviežio sąmoks- kartu keldamas Irs ie nacionaliareną pradėjo veržtis įvairaus P žiūrėkime į realybę.
dari ituma, jų veržlumą moks- lo pri eš Irano respubliką. Įsilei- nius sąjūdžius, kurs ydamas atskiplauko vadai ir demagogai, nau
Lygiai pusė amerikiečiy ne lan ir savarankiškuman. Jau se- \ dimas buvusio šacho į Jungti- ras tautybes. Pagal Irano laikrašdodami naujai atrastą bazę savo b priklauso jokiai etninei grupei niai ir juodyjy ir baltųjy Šei- n e s A merikos Valstybes, jį pri- čius, šacho režimo šalininkų dar
balsui įteisinti. Dabar beveik ne d 1 nuolatinio susimaišymo ve- mos su maždaug vienodu raštin- dengiamt mediciniškos pagalbos yra įvairiose instit tcijose, ir jie,
beįmanoma surasti grupės, kuri d bose arba grynai dėl visiško ne- gun o lygiu turi tą patį pinigini reikaliingumu, yra įrodymas, kad kurstomi CIA, ste įgiasi sukelti
netrauktų gėrybiy vežimo į sa si bmėjo savo protėviais. An- užd rbį. Didelė šeima, kuri turi kyla naujos bangos aktyvumo kontrarevol iucij ą. 'odėl ne velvo pusę. Ir juo spalvingesnė ir g! jsaksų nuošimtis apskaičiuo- tik ieną dirbantį, gauna maž- prieš Iraną. Netrūksta žinių, kad tui Irarc jaunimas demonstracfkeistesnė grupės sudėtis, juo dau Umas vos 14 pnoc, ne ką dau- dau ; tas pačias pajamas. Senatvė dideli:> skaičius žmogžudžių, ša- jomis pasiryžo juos i ušluoti.
giau gali priskaičiuoti jiems da
m už vokiečiu kilmės šeimas vier xki aprūpinama visose etni- cho koloborantų ir Savak (slapLapkričio 6 d . 1 eros Lebederomų skriaudų ir neteisybiv,
13 proc arba juodųjų, ku- nės« grupėse toje pačioje valstybė- tosios šacho
policijos) agentų, vos komentarai: 1 irangūs draujuo daugiau ji gauna dėmesio ri l priskaitoma <11 proc Taigi je. ' 'ad valdžios pastangos turė- bėgda:mi nuo bausmės, atsidūrė gai, vėl pasklido žir ios iŠ Teheraspaudpje ir didesniu samčiu jai d ugumos — mažumos sąvoka tų l iti kreipiamos gal truputį ki- JAV, prisidengdami pabėgėlių no apie protestus ] rieš JAV imdalinamos gėrybės iš valdžios y at gerokai išpūstas mados ir po- tak yptimi, bet tai nebūty popu- skraisite.
perializmą ir kišim įsi į jūsų visliar , balsavimuose.
Stel>ėtojai (reikia suprasti — daus reikalus, šie ja inimo ir liau3S Keletą įspūdžių — ištrauk aruodo. O jeigu tautinė grupė ii ikos reikalas.
Nepastebėti
rusai) yra nuomonės, kad šacho dies protestai išreišl ia Irano žmoMitas pajamų atžvilgiu
mes čia pacitavome ne pripuola tvarkinga, darbšti h* nerėksnė, ji
\ es, lietuviai, liekame kaip ir įsileid imas į JAV yra įrodymas, nių valią ir norą a] sisaugoti nuo
mai. Prisimename, kaip mai beveik neskaitoma tautine mažu
Atkreipus
dėmesį
į
pajamas,
Vakaruose Lietuvai tebu
nep įstebėti, nes mažai tiesiame kad k oncentruojama kontrarevo- Amerikos imperial zmo. Amerima ir nesusilaukia iš viršūnės
•
daug
prieš
60
metų
(1918
192
1
susiduriame
su
mitais.
Japogrąžinta šiaurės ryty Mažos
ran ą į gėrybiy krepšį. Mūsiškė liuciniės jėgos, kurios bus nu- kos imperializmas yra priešinjokių privilegijy. {domu tad pa
.
m.)
Prūsų
Lietuvos
lietuviai
dč
teresams. BūJ, žydai, kiniečiai, lenkai ir ita- mot na, pasilikusi viena su keliais kreiptos prieš Irano respubliką,
Lietuvos dalis — Klaipėdos kn
žvelgti į šį klausimą iš nepopu
gas Irano liaudies ii
jo
pastangas
prisijungti
prie
ku
igokitės
CIA
i
uždirba
daugiau,
kaip
angV>
tas.
mai įmečiais, daug daugiau įdės Imperialistų ir kolonistų išban- kitę atsargus ir sa
riamos nepriklausomos Lietuve liarios pusės, — atseit, kuo reikia
jošė perversksai, kurių didelė dalis yra iš pas uigy į vaiky išmokslinimą, dyti g^nklai yra riaušės, šnipinėtautinei grupei pasižymėti, kad
įsikišimo, kuris sui
valstybės.
i nužudė teiraškiusi senose farmose ir se- neg t daugelis kitų tautybių mo j imas,
mą Čilėje ir fašisū
būtum pastebėtas.
intrigos.
Tačiau
aš
esu
iviškuose
mažuose
miesteliuose,
tini tose pačiose aplinkybėse. O nuom onės, kad Irano žmonių re- sėtą krašto prezid ntą Allende,
Vokietijai karą pralaimėjus, ji
Senas mitas
lip
pat
yra
ignoruojamas
pajatai r paruoš jaunimą geresniam voliucrinė patirtis, kuri sėkmingai prikišdami jam, ka i jis remia
Koks žiaurus likimas ištiko i - 1918. XL 11 Tilžėje įkūrė "Prus
Vienas iŠ seniau žinomų mi
ų troškimus,
y skirtumas, skirstant žmones dar mi ir atlyginimui, einant į atlaiki
kusią Mažosios Lietuvos dalį, e- lietuvių susvienijimo tautos tarj
Kambodijos
žmon
ė
kelis
revoliucinius
bandytų yra tai, kad Amerikos daugu
at kruviną reįgal amžių. Jaunimas dažnai dar o rinką. Mes tenorime iš mus,
sančią į vakarus nuo Nemuno: e- bą". Jos rūpesčiu. 1919.VI.25 Til
bus pajėgi atsispirti impe- palaikydamas Pol I idymui gink*
ma yra anglosaksų protestantai, idirba daugiau, kaip seniai, net vali
žios žmonių daugiau dėmesio rializrno reakcionieriams, jų int- žimą. Allende nufi
mųpio, mes gerai žinome, esai ie žėje sušauktas visuotinis organi
o kiti tai įvairios imigrantų gru s pačios grupės ribose.
įogaus teises, į teisingumą, į rigoms ir apginti revoliucinius lus parūpino Amer <a. Todėl Iradaug kartų šiuo . reikalu ra ie. zacinijos suvažiavimas nusta
i*
Paėmus japonų ir meksikielaimė jimus. Dabartiniu metu, ka nas turi suprasti J/ V užmačias ir
Mažosios Lietuvos žemių ir žn o- tė veiklos principus, kūrė lietu pės, susidedančios iš menko išsi
pas angy įvertinimą,
s pagalba bulavinimo,
mažų
uždarbių,
dide
ečių
imigracijos
skaičius
-o
nrų, skaudų likimą dažnai ke i a viskas draugijas, organizavo jau
1 ačiau tai nėra politiko ar da Inine revoliucinis įkarštis dar CIA veiklą, su kuri< q teisėta vylių
šeimų
ir
aukšto
nusikaltimų
*
atvyko
į
čia
maždaug
tuo
pair dabartinė Lietuvos pogrind io nimo ratelius, įsteigė informac:
klh kai atkreipti į save piliečių tebėrai neatvėsęs, tebūna šūkis: vo nversta Mossad s šachas,
u
laiku
ir
gana
panašiais
skaiskaičiaus
juodadarbių.
Sis
mitas
spauda. Štai "Perspektyvų" I Ir. jos biurą. Iš nusiųstų memorar
dėn esį, kaip yra neturtas ir nu- Mirtisi Amerikos imperializmui, riausybė ir pasodint užuomazgoje
9. (33 - 38 pusi.) atspausdin as durnų ypač minėtinas Prūsų li< buvo ilgokai palaikomas, ir beveik ais, — randame, kad japonų stkt Itimy skaičius. Tuo gi mes ne Ir šiam Šukiui neleiskime nuDar revoliucijos entai ir PenD.S. inicialais pasirašytas ra S- tuvių tarybos 1919.IV.8 raštą nuostabu, kad įį tebekultivuoja tjamos yra du kartus didesnės, pas žymime. Balsuotojas daugiau blukti
prieš šachą CIA a| merolas HeiLai
nys "Brangiu mirusiųjų žem t". Sąjungininkų konferencijos pii daugelis vadų, kurie nori juo lip meksikiečių, o ką bekalbė kre ps dėmesio į politiko nuomotagono pasiųstas g įžti revoliudIšnašoje yra tokia
pastai a: mininkui Clemenceau su reilu
nę tpie karą ir taiką, negu apie savo jkričio 1 d. Igor Savčenko ser stengėsi užgnia :>dami įvesti į
"Straipsnis gautas Lietuvos 1 o- lavimu priskirti Mažąją Lietuv
Rua jos smaugiamus žmones. Apie no sc komentaruose pabrėžė: Ira- nę liepsnelę, plant įkluotas pajėmunisru sąjungos (už Lietu os prie nepriklausomos Lietuve
ene gijos šaltinius ir vaikų ve- Washtcialistiniai sluoksniai stebi Iraną Amerikos gi rikoje esančių
išstojimą iš TSRS) vardu". > a- Deja, Taikos sutarties 99 straip
žioj mą į mišrias mokyklas, negu pasaliJngtono elgesį, suteikiant gas iš Persijos įli ns nepavyko,
dinasi, jeigu tikėti Terspekty o- niu nuo Vokietijos tebuvo atslri:
i 'Ii .uanistiniy mokykly būklą. zą, k ntam šachui įvažiavimo vi- bazių. Bet tai jie itus Irane vymis", okupuotoje Lietuvoje yra ir tas (ir tai Lietuvai dar tada n<
Vis i tuo, deja, turėsime rūpintis tink) uri yra pradžia naujo poli- Antra, dabar pasik
Mehrabado
į Irai žaidimo ir aiškus kišimasis
tokia organizacija
susikurt si, priskirtas) tik Klaipėdos kraštą
mes patys.
riausybei, neseniai tūptas Amerialyvoio vidaus reikalus. Irano
mūsiškai tariant, lietuviai tai ti
muitinėje buvo sui ęs
pavogtus
kalaus darbininkų unija tepareiniai komunistai, gal būt, k ek
*
kos šnipas, gabei s apie Irano
kuoti ja išduoti šachf ir užblopanašūs į Dubčeko čekus, Co uAPIE VILNIAUS
slaptus dokument Trumpai taesanč Irano pinigines sąskaitas,
sescu rumunus ar jugoslavus :o- 1918. XL 30 Prūsų Lietuvos taii UNIVERSITETE
ginkluotas pajėgas kraštai nieko
perialias JAV bankuose, kad immunistus. Nesiimdami svarsi yti tinė taryba Tilžėje paskelbė did
riant, Iranas ir kit iš Amerikos
. <«vUnlaw unlvecatteta* Bi- sunkiistai pajustų
finansinius
klausimo, kas iš tiesy yra tie : ie- lio dėmesio vertą aktą, kurio ti1bnc rrafija 1940—19TT. Tbldu bilijoiunus, tuojau atšaukti 40-50 gero negali tikėtis 1 studentų užtuvių tautiniai komunistai, pa is- rinys toks: "Atsižvelgdami į ta
i,
pa\ idinimu išleistas naujas lei- ko Anų dol., kuriuos šachas lai- imperializmo. Tod mbasados Tekaitykime, ką jie apie Maž iją kad viskas, kas yra, turi teisę g
fdin *, minint VU 400 metų au
Laimerikoje savo šeimos vardu, ėmimas Amerikos i lamas ir suLietuvą rašo.
vuoti, kad mes Lietuviai čionai
kai ti. Bibliografiją sudarė L čenkcpkričio 2 d. tas pats Sav- herane yra pateisi
Prūsų Lietuvoj gyvenantieji siį Cer lianskienė, E. Daunoravi- no, \> tęsė toliau: Kiekvienas ži- prantamas.
*
darome šito krašto gyventojiu
Lapkričio 9 d. m atpažintas raCIU' h, E. Eimaitytė, A. JurSu- netoliaid JAV Persų įlankoje ir
v. dauguomenę, reikalaujame mc%
dijo
pranešėjas tarė Mielieji klau"Prūsų Lietuva. Keliauji pe
ienė, Z. Petrauskienė, V. specif iese jos savo bazėse laiko
kor
jT; remdamies ant Vilsono Tauitų
sytojai, gautomis ži įiomis iš Khokraštą ir . negali
užgniai
Ste Onaitytė, J. VytuUa. Redak- pagalilias ginkluotas pajėgas ir meinio, studentai askelbė Ame. paties apsisprendimo teisės, pi •
skausmo. Nejučiomis prisim
eini kolegija — J. Tornau, A. reiški senatoriaus Jacksono pa- rikos ambasadoje n stus dokumen. glaudimo Mažosios Lietuvos pri istoriją, kančias ir nelaimes,
s, V. Žukas. Bibliografijoje tos į mą jos turėtų būti pasiųs- tus, kurie inkrimi įuoja ambasa. Didžiosios Lietuvos. Visi savo pie
perstojo alsinusias vakariniu
yra dvi dalys: literatūra apie Sąjur Iraną. Kas liečia Sovietų dos tarnautojus šni jinėjimu. Ds_ rašų šitą pareiškimą priimanti'ituvių žemę. Bet nei geležinis k
uni erattetą ir literatūrą • apie no, 1įgą, taip pat kiekvienas ži- lis dokumentų susk įbta sunaikinT_ ji pasižada, visas savo jėgas ie:ad ji niekad nesistengė tužiuočių kumštis, nei kaizerio >
dar raotojus (personalijos), vi- rėti
įvykdymą minėto siekio pašvęXI
se ki kariškų bazių svetimuo- ti, bet iš likusių lustatyta amsdininkų savivalė, net hitlerin
BO >atedkta 3228 bibUografiniai
n
1
tencij aštuose ir neturi jokios in- basados pragaištin a veikla prieš
kų įtūžis prieš visa, kas lietu i š - '
api įsai. Tačiau šiame veikale įsteigios tokias bazes įsigyti ar Iraną. Amerikos pc litikai ir vadoBesikurianti
nepriklausonįa
ka, neįstengė išdildyti žyrr ių,
api • VU labai silpnai ir nepilvaują asmenys tur tų pasimokyti
La ti.
kieno šitas kraštas... Bet štai at- Lietuva džiugiai sutiko mažli enai atstovaujama. Veikalas 343 kalbėpkričio 5 d. neatpažintas iš šio perspėjimo.
ūžė baisi paskutinio karo vė ra, tuvių pastangas, 1920.111.20 Kai j . ; i Prūsų l i e t u v * Tautines tarybos fchtas, paskelbtas 1918. XI. 30 Tilicje, ku(Nukelta i i pusi.)
itojas skelbė: Irano revoliu1945 metų žiema, kuri nušu vė ne Lietuvos valstybės taryba Ia_ nuo pastaafcnma ui. jfatntios Lteum i susijungimą su neprikl. Lietuva
B-i
visa, kas buvo dar išlikę po a ai- bai ir iškilmingai šiltai priėmė i
žių negandų. Gyventojai pabc jo, savo tarpą tris atstovus ir vier
arba verando e aplink stalą ir šnekučiuodaviom, vaizdavo tolimos pietinės Italijos kan pelį. Įdomi
prezidentas, iii ;ai nelaukdamas, pasikeldavo iš siavo tema ir impresijonistinių spalvų mišinj i, linksmas
o kurie pasiliko arba nespėjo, 1 it- jų pavaduotoją.
kėdės or sie davo paimti ii dėžutės papirc>są. ir nuotaikingas, patraukdavo kiek ieno akis
•
lerininkų varomi pasitraukti, * •
Gailestingoji sesuo Ilgauskienė rodos to tik ir s u s i d o m ė j i m ą
Deja, dėl mums nepalankių sl liau buvo rūsy prievarta išsukeldamas.
K a i tą ponia
laukdavo. Ji > isada būdavo vikresnė už prezideiitą. prezidentienė, sustojusi prie paveikslo, pi šakojo, kad
keldinti Veltui reiškė lietu rių junginių valstybių užmačių MaPastūmus pa nrosų dėžute taip, kad prezide nto dailininkas V. Šklėrius, paveikslo autori s, kai grįžo
šviesuomenė viltis, veltui tikė DSI žoji Lietuva nebuvo sujungta i M
ranka jos n< pasiektų ir žiūrėdama jam į t įkiš namo i i savo kelionės po Italiją, ilgą 1 ūką gulė ir
A. Venclova, kad "prisiglaus /ėl nepriklausoma Lietuva. Mažli
P O V I L A S SKARE fcIUS
sakydavo:
kėlė su tos kelionės įspūdžiais. Per langą toje saliono
prie Vytauto žemės ir Manto tė- tuviai turėjo vilkti vokiečių pri epusėje matėsi dalis Užugirio kiemo trobe lių ir laukai
vyne**. Nesikėlė vargšė žem •lė, spaudą, kurią pakeitė labai ldeta
"Bet, pon< prezidente, Tamsta tik ką rūkei!'
už jų.
ankstyvieji
vėjai
neišgair no vokišky nacių hitlerinė okupaciSeselė M. Ilgauskienė ir a i buvom žemiaiasio
klaikiojo sapno. Teisingas (? br. ja, pasibaigusi jau minėtu sovieO diena, kaip ir visos kitos diem s Užugirio
rango Užugiri ) kieme. Ji atsiųsta Prezidentūroji iš
k-) gynybinis karas savo išda ro- tiniu genocidu.
kieme,
niekur nesiskubino. Prezidentas i r jo svečias
Karo ligoninei , aš iš Karo policijos mokyklos,
mis pavirto grobikišku, sukel
,®"
Mažosios
Lietuvos Hetuv 1W
"Leitenantuk,' dažnai ji man primindavo, — "tu ir ir neskubėjo. Atrodė, kad jie sugrįš j rūmus tik
mas dar neregėtą didžiavaktj
pietums. Aš turėjau laiko. Nulipęs iš prezidento
J (Tilžės) deklaracija ir kfd svara i esam nyki ūkai tarp milžinų".
nio
šovinizmo,
pasireiški 3
darbo
kambario apačion ir trumpi i pabuvęs
J būs šio krašto įvykiai bus prfaiigenocidu ir kolonizacine pol
ažiausia
Užugirio
kiemo
rūmų
sali
Bet
pati
g
ono
karininkų kambary, persikėliau, su knyf a rankoje, į
" minti šį penktadienį Chicagojh
ka, bangą. Net Šešiolika milij< ų
dalis buvo te i, kur pietinė galiono siena perejo į salioną. Ten, po kurio laiko, mane a rado ponia
Jaunimo centro kavinėj, valau
"Žinau, žinau. A i nebegaliu saldainių valgyti,
vokiečių, o kartu su jais ir
ovalinę formą Trys langai, neplatus ir vienas prie Ilgauskienė.
nės
metu,
kurią
ruošia
Mažosf
Esu per stora. Nekenčiu už tai si ves."
šlaitiniai Mažosios Lietuvos li<
kito, apšvietė i įlenkimą. Gražus, neaukštas staliųįkas
— "Leitenantuk, " kalbėjo ji, "mar įau, kad tu
viai, buvo perkelti iš rytiniy ^_ Lietuvos bičiuliai
stovėjo ten. S taliuką supė minkštos kėdės ir sofa.
miy. (Iš tiesų dauguma jų be ai- Mažoji Lietuva 1945 meti
Viena ii kėdž ų, su atramom, buvo prezidento kėdė. išėjai su prezidentu pasivaikščioti. Ką č a darai?"
ko perkelti į aną pasaulį, b.k -.). nustojo egzistavusi. Mūsų tėv yJis joj sėdėda o su savaisiais, o taip pat ir tada, kai
— "Skaitau, sesut."
Tai rimčiausias gyventojų jud bji- nėję ji laikoma "mirusiųjų žeme
hus
ir
su
jais
šnekučiuodavo.
Si
g
r
priimdavo
sve
upė,
— "Ai matau, kad skaitai, ką skail
Gailestingoji sesuo* Ilgaus! ienė perdėjo. Ji
mas po didžiojo tauty krau ty- Gal ji tokia šiandien ir yra. Taprancūziškam
stiliuje,
buvo
Ii
klasikiniam
ibai
nebebuvo grakšti, kaip gal būt kadaise buvo, bet
— "Neklausk, ką skaitau, tikriau ką mėginu
mosi, nesiderinąs nei su teisi igo čiau, nežiūrint kietos šios žem ės nebuvo ir stora. Negalima bu>
o laukti, kad jos skoningai išd tatyta ant tamsiai raudono pc»~riiko skaityti. Šitas konspektas yra visų me ų paskaitų
karo idėja, nei su socializmo In- kolonizacijos rusais (700 • 80(>.- amžiuje, jos sūnus buvo gerokai v nresnis už mane, ji kilimo.
ciklas parašytas taip, kad tik kas ketvirt u žodis yra
teresais. Rūpėjo
didžiaval t y 000), ši žemė nėra "Kaliningra- būtų kitokia, kokia ji buvo. Ponia Igauskienė, mums
lietuviškas. Reikia krūvos žodynų tokį raštą
binės, rusiškojo šovinizmo ij. do sritis", kaip oficialiai ji vadII- visiems buvo žinoma, turėjo apsč ai nemalonumų ir
suprasti."
"Kodėl jis taip parašytas?
narna. Mažoji Lietuva, mū*u
rūpesčių už Prezidentūros sienų, bet ji mokėjo juos
puoselėtos, užmačios, iš carfa
Dešinėje
s
diono
pusėje,
priešais
duris
einant
ttas
brangių mirusių ar išžudytų br
"Nežinau. Arba profesorius norėjo pasirodyti,
paveldėti kolonizatoriškt sui u " lių ir sesių žemė yra Lietuvos ir u'..niršti ir kasdieną būdavo n aloni ir linksma, į valgomąjį \ ambarį, stovėjo staliukas su d viem kad jis yra labai išsimokslinęs, arba jis 1
ando mano
Visada besišypsanti, visada pasii aošusi kiekvienam kėdėm. Kėdė i buvo tik gražūs dekoratyvi]niai
nymaT. (33-34 p.).
ir
panašių
į
mane
kantrybę,
kuri
yra
būt
i
nas
priedas
lietuvių kraštas.
pasakyti meilų žodį. Būdavo įdom i ir malonu žiūrėti, papuošalai, n« tinkamos sėdėjimui. Sieną prieš diuris
siekiant
mokslo."
kaip ji mokėdavo pasipriešint prezidentui, kai puošė kitas paveikslas. Spalvingesnis už A.
*
k ko.
reikalas turėjo ryšį su jo svei ;ata. Dažnai, kai Zmuidzinaviči lus Dzūkijos peišažą kairėje sali ono
prazidentas, pulkininkas, a i ir ji i iisėsdavom salione pusėje. Svelni< s spalvos dominavo jame. Paveik
(Bus daugiau)

r.

KRISTALINE VAZA

•

son padainavo: Lietuva — Cerie-' apie idealą, pasiryžimą, pasiauko
pabrėždamas
nės, Gražinos ariją iš op. "Graži jimą, ypatingai
na" — Karnavičiaus, Dukružėlė šiu dieny okupuotos Lietuvos
—Sarpaliaus ir Dainos, muzika gyvenimą ir ten gyvenančius žmo
ir gėlės — Metrikienės. Solistei nes ir jų vedamą kovą dėl lietu
akompanavo Saulius Cibas. Jis vybės, dėl Bažnyčios ir D i e v o
Bliudnikas, iš C a p e C o d , kalbėjo paskutiniuoju laiku yra lyg k nuo Kaip jie net kančiose neatsisako į
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
apie lapkričio 2 3 d. reikšmę Lie latinis akompaniatorius mūsų tu brangiu vertybių Dievo ir
MINĖJIMAS
tuvai, apie s a v a n o r i u s , apie ka solistams. Solistė Daiva Mongir tėvynės. Juk įr skautai dirba Die
Lietuvos kariuomenės atkūrimo
riuomenės
organizavimą,
jos daitė Richardson jau ilgesnį lai vui, tėvynei ir artimui.
61-ji sukaktis Bostone paminėta
Bostone. Ji
paskirti, darbus, apie ištikimybę, ką nebuvo girdėta
Po šv. MiŠiu pobažnytinėje sa
lapkričio 18 d. Minėjimas vyko
buvo
labai
šiltai
priimta
ir klau
į patriotizmą, apie kovas su prie
lėje
vyko abiejų tuntų sueiga ir
So. Bostono Lietuviu Piliečiy'
šais ir vėliau k o v a s su paskuti sytojai nesigailėjo jai katučių. Bi- sukakties minėjimas su raportais,
d-jos salėj. Minėjimą pradėjo ir jo
niuoju okupantu — rusais. Kaip sui ji dar padainavo Pamylėjau pakėlimais, buvo rodomos skaid
oficialiai daliai vadovavo Lietuvių
lietuvis karys audcojosi ir mirė dėl vakar. Solistė ir jos piano palydo rės o po to dar ir pasivaišinta.
Kariu veteranu sąjungos Bosto
tėvynės Lietuvos, jos laisvės ir ne- vas buvo apdovanoti gėlėmis.
no skyriaus pirm. inž. Bronius Ga
Po programos vyk/> vaišes, ku B S O BOSTONO LIETUVIU
priklausomybės.
linis. Vėliavas įnešus, buvo su
PILIEČIU D-JOS
Irena G a l i n i e n ė pravedė me riomis rūpinosi Ona Merkienė su
giedoti Lietuvos ir
Amerikos
savo
pagelbininkėmis,
loterija,
SUSIRINKIMO
Solistė Daiva
himnai, kun Albertas Kontautas ninę programą.
grojo Kazio Tamošaičio suorga
Mongirdaitė
Richardson
padai
sukalbėjo maldą.
Susikaupimo
Spalio 15 d. įvyko mėnesinis So.
nizuota švelni muzika.
minute buvo pagerbti žuvę dėl navo" iš op " G r a ž i n a " — KarnaBostonp Lietuvių Piliečių d-jos
Lietuvos laisvės. Salėje dalyvavu vičiaus, D a u g turėta mylimųjų —
susirinkimas. Susirinkime buvo
SKAUTAI MINĖJO 30
siems savanoriams kūrėjams: Bar- Jakubėno, O i liūdnas, liūdnas —
išstatyti kandidatai į sekančių
METŲ SUKAKTI
tašiūnui, Janavičiui, Kantautui, Dvariono ir P o e t a s — Gaidelio.
metų d-<jos valdybą.
Lietuviai skautai ir skautės
Liutkoniui, Merkiui ir Santvarui
Jonas Rūtenis
iš Cape Cod
So Bostono Lietuvių Piliečių
Bostone
įsikūrė prieš 30 metų,
Irena Galinienė ir Ieva Janukė- paskaitė tris s a v o eilėraščius tau
d-ja
yra bene didžiausia organiza
nienė prisegė po gėlę. Dar Bosto tine tema: Sostinė, Zilvičiuos pa t. y. 1949 m. liepos 20 d. Dabar
cija savo nariu skaičiumi ir di
no skyriui priklauso du savano vasaris supas ir Lietuviškas žodis. lapkričio 18 d. Baltijos ir Žalgirio
džiausia
apyvartos požiūriu. Nau
riai: Griežė — Jurgelevičius ir Ja Eilėraščiai giliai veržėsi j klausy tuntai Bostone surengė 30 metų
jojoj Anglijoj mėnesinė apyvarta
kulis, kurie šiame minėjime ne toju širdis. N e t i k patys eilėraš įsikūrimo minėjimą. Bažnyčioje
yra
apie 25,000 dol. Tik susirinki
čiai puikiai parašyti, bet poetas jie dalyvavo su vėliavomis Labai
dalyvavo.
mo
metu pasigesta didesnės kont
gražu pamokslą pasakė kun. kleb.
Prelegentas, buv. Lietuvos ge juos puižiai ir perdavė.
rolės ir kodėl kai kuriais mėnesiais
neralinio štabo majoras Ernestas Solistė D- Mongrrdaitė Richard Albertas Kontautas. Jis kalbėjo
dirba net su nuostoliais.
DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. l a p k r i č i o m ė n . 28 d.

C L A SS I F I E D G U I D E

BOSTONO ŽINIOS

MISCELLANIJOUS
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Z-M Gonstruction Co.
DfC.
Nauja statyba ir bet koks
namų remontas.
Pasinaudokite žiemos sezonu
Vidaus remontams.
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS
VYTENIS ŽYGAS
Skambint po 6 v a i vak. 448-7871

B A L

I 8 I A I 1

PIRKĖJO LAIMEI
Puikia nOriais. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas
Manjuette Parke. Kaina $67,500.
svaras 2Jų aukšta, mins. Apie
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46.900.

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
B U B N Y S — TeL B E 7-5168

Valdis Real Estate
2625 Wtst 7lst Street
Tel. 737-7200 ar 737-0534

10% — 2 0 % — 3 0 % pigiau mofcestt
a i apdraod* nuo ugnies ir automo
bilio pa mus.

PLU M B ING

Iicensed, Bonded, Insored
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
Paieškojimas
ir vonias kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės. Giass btocks. Sdnkos vamz
Ieškau JURGELIO KLEMENSO, gi džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis
musio Reibenių km., Žagarės valsč. Ra nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai.
šyti (pametant) St. Da—fcta—I, Su vakaro.
derve* StVM, Vilnius, T trhnsate,
SERAPINAS — 636-2960
U&SJL
mimiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiinnuumiuiuin

Lietuvių jaunimas B Retų Amerikos

.

BIZNIO IŠTAIGOM
REZIDENCIJOM
MENI AR HRKTI
MY — Tel. 450-0504

«•• •

Ali types oi pkimbing repaira.
Drain linea rodded. '_. _
No eztra charge for weekends
or holidays.

Ph«* — 047-0310
iiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

O M n t t a į 6 part.)

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim

T0ŪB

SNIEGĄ NUVALOME

U1I0TT PLUMBING

VALO

TELEVIZIJOS

MAKE

SN0W P L0W IN 6

Platus sklypą*. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nudertta.
Mikniai prašau kalbėti lietuviškai
ar ««ttiMf i ir paduoti savo telefoną
bei pavarde, kada jums patogu namus
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimfi!!i
apžiūrėti.

Naujesnis 3-jų
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
67-os ir Homan. $52,900.
aukite mOras — 3 butai. Ge
FRANK
Z A P 0 L I S ros2Hpajamos.
Prie 44-os ir California.
Telcf. GA 44154
Nebrangus.
W. S5th Street
St-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo
miiiiiiiiimiiimiiiiiiHiiiiHiiimiiiiiiiiiiii šilima. Rūsys. Nebrangus.
PARENGIMAI
•5-ta ir Keeler. Stiprus 1H aukš
to
mūras. Tinka giminingom ieimom
Gruodžio 16 d- 4 vai. p o pietų
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
ar
iinuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb.
Kalėdinė vakaronė su programa
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
$72.000.
Tautinės S-gos namuose, 484 E.
Pardavimas ir Taisymas.
Fourth Str. So. Bostone. Rengia
NEIGHBOfiHOOD
M I G L I N A S TV
Moterų Federacijos Bostono klu
2MI W. fttb St., td. 77f-14M
Realty Group Ū.SJL
bas. Visi kviečiami.
iiumuuiinmiiiiiiiiHiiiiHuiiuuuiiiiiiu
Kovo 8 d. Tautinių šokių sam- llllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIUUIlUlUllllltl
BUDRAITIS REALTY 00.

Argentinos lietuvaičių ansamblis "Žibutes". Jos atvyks į Chicagą ir kitus miestus koncertuoti ateinančių metų va
sario mėnesį. "Žibučių" ir "Ąžuolyno" iš Urugvajaus ansambliams atsikviesti šį šeštadienį rengiamas banketas

BUSINBSS SERVICES-

0WN|A.

V I L I M A S

M O V I I

G
™
"
*
•
"
Apdraustas perkraustymas

Liflmniin Christmas
Tree Ornamente

{•airių atstumų

4248 W. 08rd Street
Tel. — 767-0600
iiiinuiniiiiiiiiiiii

lietuviškas ręsto:
visais moderniais įrenginiais —
Marąuette Parko centre. Lengvos
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Reta proga.

HELP WANTED — VYRAI,

TOOLMAKERS
Experienced all around toolmaker
who likęs variety and challenge to
work on tools, jigs and fixtures.
Excellent opportunity. Goodf pay
and benefits.
Apply in person
only. Mušt spenk Englisb.
WEN PRODUCTS
5810 Northsrest Hwy, TeL 76S4060

R E PA I R M A N
SHEET METAL MACHINERY
We are looking for a reliable iadivid'ial with proven mechanical -aptituoo to fili secure, long-terto."poaition with a growing company.
Competitive saiary, insurance and
profit-sharing. Friendly work!ng
conditions. Contact
MR. GORSKI — 543-731*

HELP WANTED — MOTERYS

SIMAITIS REALTY

BAKERY SALES

Notary PubUc

2951 W.63idSt., 436-7878

Fufl * Part Time Positions Open
Need mature responsible women for
our busy shops.

TeL 839-1784 arba 839-5568

Call MARY (After 1 PJM.) at the

...

*-•..? — " - - - -

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIimilllllHIIIUlIlIlHI

D0NUT SHOP
Jau ne kartą skelbėme, kad iš tė, Ana M. Paserbskytė-Calgaris, limus savo brolius ir seseris, o
TeL 376-1882 arba 376-5996
2-fc aukits Gsorgtea. f kamb 37
_ b y Argentinos ir Urugvajaus į šį altai — Irena Bačanskytė ir Ce- Piety Amerikos jaunimas išsivež
• M7-S44«
p.
sklypas. 70 ir Fairfleld. Numažinu
IIIHIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIIi
kraštą rengiasi atvykti du lietu lija Mičiūdaitė, Joms vadovauja tų gražiausius įspūdžius iš savo
HELEN PIUS
kaina. $27,900,
viško jaunimo ansambliai — Ar solistas, i l g a m e t i s dainininkas lie broliu, gyvenančių šiaurėje, ku
FRANK ZAPOUS
Taverna ir 4 kamb. mariais. Į rytus
gentinos
„2ibutės", mergaičių tuviškuose
choruose, muzikas, rie net per pietiečių nematytas
SIUNTINIAI 1 UETUVft nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
Iliustruotos knygos kaina —
DAY AND NIGHT
<«* « ^
ansamblis ir Urugvajaus "Ąžuo medicinos daktaras Jonas Sima- sniego pusnis eina į kultūrinius
žeminu
kaina.
$45,000.00.
OOOKS
— NIGHT.
ir
kitus
kraitus
mm
lynas". Abu ansambliai pasiruo nauskas. M u z i k o s m o k o inž- Vi parengimus.
Apply In Person
NEDZINSKAS, 405* Archer Ave.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Užsakymus siusti DRAUGO ad
šę koncertuoti JAV lietuviams lius Kliauga, entuziastingas akor
WAGS RESTAURANT
Chicago, IU. M632, tel. I27-5M0
Tai ypač reikia prisiminti, kai resu: 4545 W. 63rd St., Chicago,
Namo pirkimas — Pardavimas
Llnoota Man, Lower Levd
ateinančiu metu vasario 20 — deonistas ir muzikas. Nors tos
P. Amerikos jaunimui atsikviesti Illinois 60629. Illinois gyventojai sscpasssaaiBBBiBBasasaeaaaeoMeseoMeap s a a s a i
m. PHONE: 4S1-4SM
Valdymas
kovo 20 dienomis, kai ten yra pavardės m a ž a i kam žinomos,
PLB Kultūrinės talkos komisija, prideda 9% taksų.
vasara ir jaunimas turi atosto bet verta iš a n k s t o su jomis su
Draudimai — lncome Tas
kuriai vadovauja energingasis dr.
gas, o čia žiema, kai yra daugy sipažinti, n e s tai žįnomy Argen
nors kiek aitgliakal
Notarimtas — Vertima]
i Leonas Kriaučeliūnas su dideliu
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
bė kultūrinių pasirodymu. Ta tinos verkėju ir kultūrininku in
kalbsuati
moteris
namų valymo
Apsimoka
skelbtis
dien.
DRAUGE.
talkininkų būriu, šį šeštadienį
čiau svečių ir viešnių pasirody tensyvaus d a r b o vaisiusnes jis plačiausiai skaitomas lie daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
darbui 1 dieną savaitėj. Apylin
rengia specialu banketą jų kelio tuvių dienraštis, gi skelbimu kai pilna apdrauda.
mas iš dviejų tolimiausiu Piety
Ansamblis jau yra pa-sirodęs
kėj 56-os ir Kedzie.
Kreiptis
i.
B A C E V I Č I U S
nei pas mus įgalinti.
uos yra visiems pfieinamos.
T e t — WA 5-8063
Amerikos kraštu yra maloni staig Lietuviu J a u n i m o kongrese, kuris
angliškai
tel.
4363282.
Ps. ar ssssasBMBaasassjBSslBjBjsBasaajMBSBBasaBBaa
6529 S. Kedafe Av. — 778-2233
mena. Pirmiausia sumezgami ry vyko P. A m e r i k o j e , nuolat rodo
šiai su skirtingo pasaulio lietuviu si įvairių organizacijų parengi
timiimimiiiiiiimiitmiiiminiiiniimiit
xuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(Į
SEWTNG MACHTNE OPERATORS
įvairi? prekių pasirinkimas ne
jaunimu, o antra — jie turės pro muose, sukakčių minėjimuose,
Į S I G Y K I T E DA B A B
brangiai
tft
mūsn
sandelio.
Mušt be expd. on industrial sewing
gą pažinti mūsų verkią, mūšy gieda lietuvių parapijos* bažnyčio Į
Geriausia Kalėdine Dovana likitiautto NHhnj | COSMOS PARCELS EXPRESS
maefaine. Any age welcome. Good pay.
meną ir kultūrinius pasireiški- je, argentiniečių televizijoje ir
Steady work. Full or part time.
S N W. M SU Chicago, m. *$2»
krmus. Be to, jie turės galimu Urugvajaus
lietuvių
kolonijo
Pbone ar Appty: 2S1-51S0
KELIAS I ALTORIAUS
mus ir savo meną parodyti. O je. Tai tik rodo jų sugebėjimus i
SEAMCRAfT, INC
SIUNTINIAI
I
LIETUVI)
(Įdainuota lietuviškai)
182
W. Dssdn (3800 N.) » , . .
jis yra kiek skirtingas, nors lie tų kraštų l i e t u v i a m s parodyti, ko
Tetef. - $25-2737
0ARB|
tuviškas ir su giliu patriotiniu jie laukia iŠ j a u n ų lietuvaičių, ga
Vytautas Valantinas
J. VAIŠNORA, MZC
įsigyvenimu.
linčių ir m o k a n č i ų dainuoti, vai
yvKAI IK ĮfOTERYS
s
Simfonijos Orkestras Su l i e t u v i ų Operos Vyrų Choru.
E llllllllllllilIlIlIHIlIlIlIlIlUllIlIlIlIlIlUIlIM
dinti ir šokti.
Tai
32
psl.
ark.
Jurgio
Matulai
Šiuo metu neturime sąrašo, ku
|
Dirigentas) Alvydas Vasaitia
| tlflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiifiiii
čio beatifikacijos bylos apžvalga,
ris duotu vaizdą "Ąžuolyno" an
Negalima laukti iš ŠIŲ dviejų
§
GRAŽINA,
AIDA,
KAUKIŲ
BALIUS,
LIKIMO
GALIA,
|
pradedant nuo bylos užvedimo
M. A. Š I M K U S
samblio, bet žinome, kad jam ansambliu a t v y k i m o tfk „stebuk
Join a fast-grov/ing chain of jewetry
DTOOME
TAX
SERVICE
1953 metais iki šių dienų.
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
|
vadovauja didelis idealistas, me lu", nes v i s o s lietuviškos šokiu |
boutknMS. Start your career with-«
NOTARY P U B U C
good
saiary and excellent corporate
nininkas ir patriotinės veiklos ska ar dainų grupės dainuoja dau I
42M
So.
Maptewood,
tel.
254-7450
Leidinio autorius yra bylos da
Kaina au persiuntimu $10.75. Uiaakymua siųsti:
|
benefits; some retail preferred. IsTaip pat daromi
VERTIMAI.
tintojas dr. A. Stanevičius. Jis giausia tas pačias harmonizuo
bartinis generalinis postuliato- ųulre at:
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St., Chicago, TŪ. 60629.
į
jau nuo seniau yra užsirekomen tas liaudies d a i n a s ar pasauliniu 1
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir
OLE. IRC.
kitokie blankai.
UI. gyventojai dar prideda 6 0 e t valstijos mokesčio.
|
davęs savo lietuviška kultūrine kompozitorių kūrinius, kaip ir i
lengvu planingu žodžiu sugebąs
tiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuuiiuiiiiiiifM
l l l t Northbrook, Northbrook, 1L
veikla Urugvajaus lietuviu kolo šiame krašte. Bet kiekviena nau ^iMiiiiitiiiiiMiiiiHiHtiutiiiiiiniiiiiin
iiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiininFtuo reikalu išsamiai informuoti
TeL (S12)
nijoje — Montevideo mieste.. Ga ja pajėga atiduoda ir savo dalį
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
IŠNUOMOJAMA
—
FOR
B
E
N
T
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiitt
lima tikėti, kad ir jo išaugintas, — dainuoja skirtingai, interpre gniiuuiiiiiiiuiiuiii»i»ejiwM«iWB«w««ni
mai nežinomų faktų, kuriais tu
išmokytas ir meniškai apipavi tuoja pagal savo supratimą ir
ISNUOM. naujai atremontuota 2-jų rėtų visi susidomėti, kad pilnai iThe Violatiotis of H u m a n Ri^its
dalintas ansamblis darys tikrai temperamentą. O pietiečiai jau i
kamb. patalpa ofisui arba tinka gy vertintų tėvų marinonų pastan
WILL TRAIN gerą įspūdį Šiauriečiams, pripra labiau s u a u g ę su karštu klima
venti vyrui. 71-os ir Rockwell apyl. gas siekiant Bažnyčios nutarimo
...
in Soviet Occupied Lithuania
ndiu
tusiems prie skirtingo gyvenimo tu ir karštais ž m o n ė m i s , kurie i; j;
Skambint tZS-7112
pripažinti ark. Jurgi Matulaiti
(A REPORT FOR 1978)
Good Benefits —
k skirtingu kultūriniu bei tauti savo dainas bei šokius išreiškia
šventuoju.
nio meno apraiškų.
Saiary ©P«n.
^
to krašto skirtingais būdais, ku
This report edited by Dr. Thomas R E M E K I S
Leidinėlis lengvai skaitomas
D t M I S l O
Argentinos „Žibutės" — tai rie m u m s bus nauji, gal ne visuo
Vicinirf oi Irviig-Cicero
and Bronius N A I N Y S
informatyvus ir naudingas kiek
dainos meno ansamblis, kurį su met įprasti ir net kartais kels
vienam lietuviui, kuris didžiuoja Tel 282-8688, aik for Loren
The Lithuanian American
Comimtmity
daro jaunos mergaitės, visos tu nuostabą.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
si savo tautos nepaprastais žmo
708 Custis Road,.Glenaide,
Pa, 19058
rinčios gerus balsus. Ansamblį
Svarbiausia, čia užmezgamas
nėmis. Jo kaina 50 et, gaunamas
REIKALU
sudaro dainininku, solistų ir lie ryšys tarp j a u n i m o ir vyresniųjų
Sis leidinys apima 1978 metus, didesnio formato — 200
DRAUGE
MEN AND WOftTEN
Visitinių
kortelių
naudojimaa
yra
tuviu kultūrininkų dukros ir ki iš skirtingu pasauliu — tu pa
pusi. Tai sukaupta pogrindžio spaudos dokumentinė me
graiua
paprotys.
Bianieriai
jaa
pla
Illinois gyventojai prie knygos
tos turinčios balsus ir sugebėji čiu lietuviu, tik išsiskirsčiusiu to
džiaga, kuri atskleidžia Šiurpų okupacinį vaizdą. Kaina su
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo kainos prašomi pridėti 5 proc Macfcine Operators, General Warehouse.. Small friendly GlenvJe*
mus dainuoti tiek ispaniškai, tiek kiuose toliuose, kuriy skirtybes
persiuntimu $4.85. Illinois gyventojai dar prideda 24 et.
mų atstovams turėti grasias visa
Company.
mokesčiams.
ir lietuviškai. Ansamblį sudaro: galima pajusti tik juos pamačius.
tines korteles.
valstijos mokesčio.
sopranai Silvija
Stankevičiūtė, Reikia pajusti tas tolumų skirty
0*H JOHN ORAN 9W-1771
Kreipkitės i "Draugo" adminis
Užsakymas siusti: DRAUGAS, 4546 W. 68rd S t ,
Ana Bačanskytė ir Dana Devei bes šiuo atveju bent dainomis ir
or apply in person at -'-•
traciją visais panašiais reikalais.
Chicago, m . 60629
kienė, mecosopranai — Isolda Si- tautiniais šokiais, kad jaunimas
Biznieriams apsimoka skelbtis 8126 Weat lAka, Oksavlevr, BL
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
manauskaitė, Kristina Mičrūdai- šiame krašte labiau suprastu to- &MNM
dienraštyje •'Draugą".
M » mo.
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SOL. DANOS STANKAITYTES
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MANAGEMENT

GENERAL WAREHOUSI

FACTORY

les. Tėvų komitetas, vadovau-| BALETAS NEMOKAMAI ; DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. lapkričio mėa. 28 d.
jamas Aušros Zerr (kiti nariai į Chicagos istorinė draugija
yra Vytautas Suiinskaa, Danutė savo patalpose Clark ir North' bus nupiaunami medžiai tik ta- mo rūmus Stickney priemiesty.
Jovai&enė, Brigita Mitten ir Es Ave. Lincoln parke turi paro- da, kai piliečiai ar aldermanai Įtariama, kad šį ketvirtadienį
jos, jeigu joje taip energingai ne- Grand Rapids, Mkh.
Mihvaukee, Wisc.
tera WaahofSky), kviečia j pa dą "Opera Chicagoje". Ta pro- j to pareikalaus.
kilęs gaisras buvo padegimas
sidarbuotų V. Janušonis. Jam ar
rengimą atvežti ir mokyklą ne^ o 9 d, 2 v. p. p
ryšium su amerikiečių pagro
timai visuose darbuose stengiasi
ĮTARTINAS GAISRAS
savoi
LIETUVIŲ FONDO
SĖKMINGAS LIETUVIU
lankančius vaikus. Rengėjai ti-i . .
. .„ T .
talkinti P. Jasionis.
VAKARIENĖ
Gaisras nusiaubė Albanų iala- bimu Irane.
PASIRODYMAS
"77,
.
. iW ^s c J»*
turės
Lyne Įėjimas
operos
\ patalpose
baleto grupės
spektaklį.
Parodoje pasikeisdami budėjo
m^zIZ T .»
Grand Rapids apylinkės Lie losi, kad suaugę rr mūsų atža-irT,^- ____*
Lapkričio 16 —18 d. Milwau- P. ir V. Janušoniai, R Kažemė- tuvių fondo vadovybė rengia lynas maloniai praleis sekmadie nemokamas.
ikėje vyko kasmetinis, tapęs jau kaitytė, B. Keturakis, V. Tol- vakarienę gruodžio S d. Raubų nio popietę.
MED2IAI CHICAGOJE
tradicija International Folk Fair mačienė K. Shultz, dr. ir p. Kau- namuose. Pradžia 7 vai. vak.
KUNIGŲ PAGERBIMO
Chicagos miestas per pasku
festivalis. Rengėjai — Internacio nai, B. Oberaitienė, M. Happ, O. Šia proga LF pradininkas dr. A
PROGRAMA
tinius 7 metus pasodindavo po
nalinis komitetas, Milwaukee Kaufmanas, V. Dudėnas, V. Dar Razma mielai sutiko aplankyti j
30,000 medžių kasmet, bet atei
County ir Pabst Brewing Co. Sis.
vieną iš mažesnių apylinkių,' K a i P i** aukščiau buvo ra nančiais metais numatoma pa
š ta
šv
(žinomas alaus fabrikas).
- Andriejaus parapijos
Milwaukės ir apylinkių lietu kuri jau seniai išpildžiusi savo] y '
sodinti tik apie 2,000 medžių,
dukras Eleną Turauskiene ir Birutę PraTai buvo 36-asis toks parengi viai visiems dalyviams ir ypač kvotą su dideliu kaupu. LF na kunigų — kleb. Jurgio Degučio nes biudžetas sumažintas 54%
mas, kuriame kartu su kitomis pačiam organizatoriui V. Janušo- riai sužinoję iš rengėjų, kad tei ir vikaro Kajetono Sakalausko ir iš 470 tarnautojų tepaliekapuoleniene su šeima nuoširdžiai užjau
50 tautybių ir šį kartą sėkmin niui, o be to menininkui A. Pa- kiasi atsilankyti garbingas sve — pagerbimui iškilminga vaka ma 270. Anksčiau tie tarnau
rienė ruošiama gruodžio 8 d.,
gai dalyvav/> lietuviai. Ju pasi skočimui ir St. Milašiui yra dė čias, labai apsidžiaugė.
čiame.
Allegheny tojai tikrindavo, kuriuos me
Manoma, kad ir šios vakarie šeštadienį, 215 E
rodymas koncentravosi dailės pa kingi už sėkmingą ir prasmingą
džius
reikia
pašalinti,
o
dabar
nės dalyviai gausiai parems sa Ave. Vakarienė prasidės 6:30
rodoje, tautiniuose šokiuose ir lietuviu reprezentaciją.
PAULINA BERŪSKKNE
vo aukomis, priartindami LF v. vak. kokteiliais. Vėliau seks
maisto gaminiuose. Tautiniai šo
Kor. prie antrojo milijono pabaigos. vaišės, kurių metu kun. Vytas leris. Programą pradės Rimas
kiai, kaip ir visuomet, buvo at
IR ZUKDES
Mūsų tikslas ir pareiga tai pa Martusevičius, Sv. Jurgio para Oesonis.
likti Stasio Milašiaus vadovauja
pijos klebonas, gerai pažįstąs
Rengimo komitetas, vadovau
mos ir visuomet milw,akiečiams iš Pompano Beach, Fla, daryti.
kun.
J.
Degutį,
nes
pastarasis
jamas Teresės Gečienės, dar
Nariai ir apylinkės gerbia
tikimos "Bijūno" tautiniu šo
kurį
laiką
darbavosi
minėtoje
kartą prašo priminti, kad kuni
moji visuomenė maloniai kvie
kiu grupės, kurią sudaro Racine,
AUKSINIO KRANTO
parapijoj,
solenizantą
(Degutis
gų
pagerbimu susidomėjimas
čiami dalyvauti šioje vakarie
Kenoshps ir Milwaukee jaunimas.
LB APYLINKĖ
neperseniausiai
atšventė
40
m.
yra didelis ir gali pritrūkti vietų
nėje ir artimiau pasikalbėti,
Maisto gaminiais rūpinosi ir
kunigystės
sukaktį)
pristatys
Nedelsiant prašoma užsisakyti
Kai šiaurėje šalti rudens vėjai susipažinti su maloniu svečiu.
juos pardavinėjo Kenoshos Šv.
vakarienės
dalyviams.
Apie
kun.
bilietus ir, norint, rezervuoti
Vadovybė
Petro parapijos lietuviai, kuriems blaško beveik paskutinius su
K.
Sakalauską
kalbės
Vytautas
stalus.
Minėtu reikalu malonė
džiūvusius ir nušalusius medžių
vadovauja dr. V. Balčiūnas.
Volertas.
Trumpus
sveikinimo
kite
kreiptis
į T. Gečienę (teL
lapus, spalio 28 d. apylinkės na
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
Stilingame ir gražiame lietuviu riai ir svečiai susirinko praleisti
žodžius tars Philadelphijos or 215 — 677-1684) arba G. Dra
paviljpne parodu lankytojai, ku popietę valdybos suruoštoje ge
ganizacijų pirmininkai. Po to gūną (teL 215 — 224-1S07).
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
riu šį kartą buvo 71,090 Cpagal gužinėj Tradewinds parke. Nors
bus trumpa meninė dalis, kurią Bilieto kaina 1250 doL
Milwukee Journal 11.19. 1979 išdykęs vidudienio vėjas ir ban
atliks sol. Ona Pliuškonienė.
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
Pagerbimui ruošti komitetas
lankytoju buvo 3000 mažiau ne dė nuplėšti baltas staltieses nuo
Pagerbimo iškilmėse dalyvaus yra labai dėkingas Lietuvių na
KALĖDŲ EGLUTft
4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e
gu praeitais metais), turėjo progos svečiams paruostu stalu atvira
prel. Pranciškus Statkus, Phila mų vadovybei už visokeriopą
Lituanistinė Vinco Krėvės delphijos arkivyskupijos kanc- talką
pasigėrėti lietuviškais medžio dro me pavilijone, tačiau svečiams
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
B*. Vaikaitis
mokykla
metų
žiniais — kryžiais, koplytėlėmis, pradėjus rinktis, vėjas nutilo ir šeštadieninė
4605-07 South Hermitage Avenue
koplytstulpis šokėju pora, lėkš buvo girdimas tik malonus ir slinktyje švietimo, auklėjimo ir
T e l e f o n a s — YArds 7-1741-2
tėmis ir Aušros Vartų Madona- draugiškas lietuviškas klegesys. tautinių tradicijų išlaikyme yra
suvaidinusi
gana
dideli
vaidme
Didesnę drožiniu dalį iš Chica- Paviljonas visai nuošalioje erd
gos atvežė A. Paskocimas. Besi vaus parko vietoje, ant ežerėlio nį — ją baigė gražus lietuviukų
domintys lankytojai čia pat tu kranto, kuriame plaukiojančios būrys Dalis baigusiųjų, vieno
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime su sū
rėjo progą stebėti A. Paskočim^ didžiulės baltos antys nevengė kiu ar kitokiu būdu pagilinę ži
numi KUN. ANTANU, dukterimi MARYTE bei m
drožiant ir skaptuojant medį ir „žąsele" pasivaikščioti pakrante,' nias, grižo atgal ir šiuo metų
kitais šeimos nariais.
taip pat aiškinant apie mūsų tikėdamos irgi sulauksią vaišiu dirba kaip mokytojai. Dėka ak
liaudies meną. Jam ir parodoje bu —duonos ar pyrago! Ir sulaukė. tyvių tėvų komitetų, nuoširdaus
ehi«CM Apylinkių
mokytojų rūpesčio ir nuolatinių
dintiems nebuvo galima apsiri
Narių ir svečiu susirinko visa vietinės LB apyi. pastangų*
A. StirigiMfcio MAS Kuopt
boti tik parodos dirbiniais. Kaip
•
•
Laidotuvių Direktoriai
šimtinė.
Atvažiavo
kaimynu
iš
mūsų mokyklos mokinių skai
taisyklė — meną sekė Lietuva, jos
Juno
Beach,
Palm
Beach,
Lake
čius ir šiuo metu nerodo smu
geografinė padėtis, politiniai as
6845 SOUTH WESTERN AVE.
pektai, okupacija ir ateities viltys. Worth ir kitų artimesnių vieto kimo žymių. Dabar ją lanko 43
Parodoje budintiems 'reikėjo pa-, vių Pompano šiaurėje, gi iš pie vaikai, kurių tėvai jau augo ir
naudoti visas turimas žinias, in tų pusės atsilankė iš Hollyvvood, brendo šiame krašte. Mokykla,
MiramaT, Miami, Miami Beach ir be abejo, nemažai prisidėjo prie
formuojant svetimtaučius.
Trys Moderniškos Koplyčios
Surfskle, kurių tarpe buvo ir ki lietuvybės stiprinimo.
Už visą šį lietuviu kultūrinį
Mašinoms Vieta
tų draugiškų organizacijų pirmi
Šiuometinis tėvų komitetas,
pasirodymą atsakomybę nešė LB
ninkų ir atstovų. Vasarą praleivadovaudamasis sena tradicija,
Milwaukees apylinkėje paskutiniu
dusieji pietinėj Floridoj džiaugė
Tel. 737-8600
gruodžio 2 d., sekmadienį, tuo
LB krašto tarybos narys Vyt. Ja
si vėl sulaukę tų, kurie vasarojo
jau po lietuviškų pamaldų, Sv.
Tel. 737-8601
nušonis. Jis buvo tas "spiritus
šiaurėje, klausinėjo apie bendrus
Andriejaus parapijoj, 1913 Walmovens", kuris rūpinosi parodos
pažįstamus, draugus ir vietoves,
lace g-vėje, ruošia. Kalėdų eg
suorganizavimu, pačiu surengimu,
kuriose anksčiau gyveno, gi grįžu
lutę. Kiekvienais metais šis
žmonių suverbavimu įvairiems
sieji savo ruožtu teiravosi apie
parengimas praeina su gražiu
darbams, atstovavimu Internatioįvykius čia, ar labai karšta va
pasisekimu ir vaikams suteikia
naliniame institute k kt Ir sun
sara buvusi, ar smarkiai išgąs
ku šiandien įsivaizduoti, žinant
dinęs viesulas Dovydas, ar yra daug džiaugsmo. Viliamasi, kad
Milwukees apylinkėje paskutiniu naujai įsikūrusių.. ,T/>li gražu dar'*» *** tdomus ir iiaia metais,
TĖVAS IR SUNŪS
metu dar daugiau sumažėjusį skai ne visi yra sugrįžę iš šiaurės j i n e B mokytojai jau senokai
čių lietuviu, padėtį šios kolonisavo butus ir namus, bet pirmie įtemptai dirba, ruošdami vaikas
MARQUETTE FUNERAL HOME
9
plačios
programos
išpildymai
•
ji „sniego paukščiai jau čia ir
T R \ S MODERNIŠKOS KOPLY006
DETENTĖS DVASIA
visiems buvo malonus susitikimas Bus vaidinimas, dainos, dekla-J
macijos . ir, žinoma, Kalėdų se
Mūsų mylimas vyru, tftvai ir senelis mirt 1979 m. lapkričio
2533 VVest 71 St., Chicago
ir pasimatymas.
nelio
pasirodymas,
kuria
ge
1
d.
Buvo
palaidotas
Ispkr.
5
d
Sv.
Kazimiero
lietuvių
kapinėse
(Atkelta ii 3 p»U
1410 So. 50th Av., Cicero
Apylinkės valdyba, kurią šiuo riems vaikučiams įteiks dovanėChicagoje.
Tel. 476-2345
Giliai apgailedam jo atsiskyrimą ii mūsų tarpo, nuoširdžiai dė
Žinios iš ayatolos Khomeinio metu sudaro P. Urbutis pirm., V.
kojame visiems už aukas sv. Mišioms, už gėles prie jo karsto bei
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
štabo apie įkaitu paleidimą sąly Balčiūnas, N. Žutautienė ir B.
užuojautas,
pareikštas
spaudoje,
laiškais
ir
mums
asrsniskai.
gojamos šacho atidavimu Irano Sidzikauskienė vicepirmininkai,
Dėkojame visiems už lankymą ir maldas koplyčioje, dalyvavimą
vyriausybės teismui. 2inių tikslu Ona Rudaitienė socialiniam rei
šv. Mišiose bei palydėjimą į kapines.
mą patvirtino ir Amerikos spau kalam ir šios gegužinės pagrin
Širdingas ačia prisiminimo žodį tarusiems atstovams iš Brighton
(Atkelta i i 4 pusi.)
Parko Liet. Bendruomenes, Anglijos Liet klubo, Pensininkų bei Na
da bei amerikiečių nusistatymas, dinė ir atsakominga šeimininkė,
mų savininkų draugijų.
grindžiamas žmoniškumo princi E. Zubrickienė iždininkė ir Kar būrio vakaras Lietuvių Piliecu
Dėkojame prel. D. Mozeriui už maldą, kunigams F. Kireiliui ir M.
ia
Liutermozaitė
jaunimo
reika
d-jos
salėje,
So.
Bostone.
pais, kad kriminalistas turėtu bū
Kirkilui
už gedulingas šv. Mišias bei apeigas kapinėse. Ponui MatiuKpvo 9 d. 3 vai. p. p. First and
ti išduotas. Bet ar iraniečiai gali lams, rūpestingai pasiruošė šiai
kui už jautrų išpildymą smuiku šv. Mišiose.
tikėti
Amerikos {žmoniškumo gegužinei. Valdybos moterims Second Church salėje VasyliūReiškiame padėką grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Dovydui
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
jausmu, kurio neturi jų vyriausy skaniam ir gausiam maistui paga nu sonatų vakaras.
Gaidui už rūpestingą patarnavimą.
Kovo 23 d. Minkų radijo va
Nuliūdus žmona, dukt*, sūnus Ir ją išimos.
bė, puikiai žinodama visus ša minti talkininkavo apylinkės na
rės,
ypač
suaukotais
skaniais
na
landėlės
46
metų
sukakties
kon
cho darbus ir nusikaltimus, įvyk
dytus Irano kaimuose ir miestuo- mie keptais pyragais, gi „minkš certas ir miss Lithuania of New
PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO LITLAMCA AVE.
Tel YArds 7-3401
tu" gėrimu barą tvarkė L But England balius vyks Lietuvių
Lapkričio 12 d Sovietų Sąjun kus ir J. Paškus. Loteriją sklan Piliečių d-jos salėje S. Bostone.
STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SŪNŪS
gos valdžios agentūra Tass paskel džiai pravedė E. Balčiūnienė ir J. KAČINSKO DIRIGUOJAMAS
jos
dukraitė
Karia
Liutermozaitė,
bė komentarus: Remiantis Ame
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. \Trt>inia 7-t>t>72
KONCERTAS
2424 VV 6«th STRFET
TeJ. REpuhlic 7-1213
rikos žurnalistų
pranešimais, •kurioms padėjo jaunieji apylin
1102* Southvvest Highvsay. Palos Hills. III
Tel. š>74-4410
Gruodžio 12 d. 8:00 vai. vak.
JAV vyriausybė įteikė protesto kės nariai Audronė Sadauskaitė
Užsakydami
ar
pirkdami
visas
kartu
žemiau
išvardintas
knygas,
moKa
ir
Danguolė
ir
Arturas
Čapai.
Berklee
Preformence
Center
sanotą dėl sovietinės spaudos ir ra
Gegužinės pelnas, kaip jau yra į lėje, 150 Mass Ave. įvyks simfo- te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė 130.00.
dijo komentarų apie AmerikosPETRAS BIELIŪNAS
Irano santykius. Jie Valstybės de anksčiau skelbta, bus paskirtas ninės ir vokalinės muzikos kon
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaucys. Anglų rašytojų novelių
4348 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. LAfavette 3-3572
partamentui esą „nepriimtini" lituanistiniam lietuvių vaikų švie certas- Diriguos k/>mp. Jeronimas
antologiia. 460 psl.
Kačinskas ir choro dirigentas prof.
ir klaidiną ne tik Amerikos pub timui.
PIETŲ KRY2IAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaucys. Lotynų
Brian O'Connell. Programoje: F.
liką, bet ir viešąją pasaulio opi
Amerikos
rašytojų novelių antologija. 480 pusi.
Apylinkės valdyba nuoširdžiai
JURGIS F. RUDMIN
niją. Peržiūrėjus Sovietų spaudos dėkoja visiems darbu, aukomis ir Mendelsono overtiūra "Hebridai"'
VYSK. P. P. BOCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis, Reda3319 SO. LITLAMCA AVE.
Tel. YArds 7-1138-39
ir radijo komentarus, liečiančius atsilankymu prisidėjusiems prie S. J. Bacho Brandenburgo kon
gavo
J. Vaišnora, MIC. I ir II dalia. Dvi knygos. 580 pusi.
certas
Nr.
4
smuikui,
dviem
flei
Amerikos ir Irano santykių.evo šios malonios iškylos pasisekimo
PIRMASIS RŪPESTIS, Jurgis Jankus. Vebuo bala, 2mogus ir šuo ir
liuciją, nieko nerasta klaidinan ir šia proga primena, kad šiemet, tom ir styginiam orkestrui, DvoraPOVILAS J. RIDIKAS
kitos
novelės. 213 pusi.
čio ar prasilenkiančio su įvykių kaip ir kiekvienais metais, valdy k/> "Te Deum" sopranui ir bosui
3354 SO. HALSTED STREET
Tel. YArds 7-1<M1
eiga. Todėl JAV protesto nota at ba ruošia bendrą Kūčių vakarie solo, chorui ir orkestrui.
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. 2vilgsnis i mūsų laiko
Koncerte bus atliktas visas cik
tarpio žaizdas ir skaudulius, 187 pusi.
mesta. .
nę gruodžio 24 d. 7 v.v. Apie
las
(
6
dainos)
J.
Kačinsko
dai
Išvada visiems aiški, kokiais savo dalyvavimą malonėkit pra
BRĖK5MĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą, Romanas. 384 pusi.
VASAITIS - BUTKUS
lauro lapais apipinta yra deten- nešti vieną savaitę anksčiau bet nų mišriam chorui "a capella" ir
UZsakymus
siųsti:
DRAUGAS,
4MS
W.
Ord
Strttt,
Oucago,
IL
H
»
.
1446 So 50th Ave . CICERO. ILL.
keletą kalėdinių giesmių ame
Tel. OLympic 2-1003
tės dvasia ir Sovietu Sąjungos el kuriam valdybos nariui.
rikiečių
ir
kitų
tautų
kompozi
Illinojaus gyventojai dar prideda prideda 90 et. valstijos mokesčio.
gesys krizės metu. Jis provokuoja
bva. torių,
Ameriką.

MŪSŲ

KOL ON/JO

S B

A. t A. ELENAI JANKAUSKIENEI
mirus,

EUDEIKIS

PHILADELPHIA
IR APYLINKES

A. t A. ONAI SAUUUTENB miras,

Mažeika & Evans

PETKUS

A. f A.
ZIGMAS ŽMONIS

BOSTONO ŽINIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS!

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 28 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

x Marytė Prunskytė - Coieman, anksčiau gyvenusi Chicagoje, dabar kartu su savo vyru
dr. Martin Coleman ir dukrele
J. L VALSTYBIŲ
įsikūrė Fort Lauderdale, Flori
— Marytė
Sandanavičiutė,
doje. Savo laiške "Draugui"
gyv.
Santa
Monikoje,
Cal, lap
j rašo, kad jų šeima jungiasi prie
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos CMeagoa skyriaus
lietuviškos veiklos ir džiaugia kričio 24 d. ištekėjo už inž. RoRedaguoja J. Plačas. Medžiaga siusti: S206 W. 65tH Place, Okago, IL 60689
si, kad aplanko "Draugas": bert L. Newaom. Jų jungtuvės
X Vakaronė su Rev. Michael
"Ką mes darytumėm be lietu į įvyko Brooklyne, Apreiškimo
Bordeaux, rašytoju ir Kenston
viško dienraščio — būtų tik bažnyčioje, kuriai priklauso Ma
ir pradėti rašyti pasakas arba
ATPIRKDUS
kolegijos Anglijoj direktorium,
rytės šeima. Sandanavičiutė iš
rai trošku".
rašinėlius. Rašinėlis, kurį ai
įvyks šį ketvirtadienį, lapkričio
Dievas tarė
x Stasys ir Uršulė Astrai profesijos yra mokytoja ir dir
noriu parašyti, turi būti geras,
29 d., 8 v. v. Jaunimo centro
Sąžinei
tavo:
iš Grand Rapids, pasveikino ba L. Angeles vyskupijos kata
o tokio aš niekaip negaliu su
Čiurlionio galerijoje. Rev. M.
—
Nebijok
—
! "Draugą" ir atsiuntė 10 dole- likų mokyklų sistemoje. Taip
galvoti. A š tik sėdžiu prie sta
Tikės Dievą
Bordeaux yra parašęs knygų ;
\ pat yra uoli Sv. Kazimiero šešrių auką. Labai ačiū.
Savo.
lo s u popierium ir "Papermate"
apie žmogaus gyvenimą Rusi
x Arvidas K. Jarašius, West- i tadieninės lituanistikos mokykkoteliu ir negaliu sugalvoti ką
joje ir Rytų Europoje. Jo paVieną dieną
minster, Ca., pasidžiaugė "Drau los mokytoja ir veikli ateitinin
įdomaus
parašyti.
Temos
to
Atftaido duodu
akutinė išleista knyga yra
go" atsiųstomis kortelėms ir kė.
Per išmoktą
kios kaip "kokio amžiaus aš no
"Land of Crosses", kurioj ap
aukojo 10 dolerių. Maloniai dė
LietuviSką
— Inž. Algirdas ir Mirga
rėčiau būti" manęs nedomina.
rašomas Lietuvos žmonių reli
kojame.
Žodį.
Vaitkai, iki šiol gyvenę Denver,
Pasakas ir rašinėlius, kurių te
ginis persekiojimas. Vakaronė
x Valerija ir Vaclovas Leš Colorado, persikėlė gyventi į
Vienaamžių
mas pats turiu sugalvoti, man
bus pravesta anglų kalba. Va
činskai, ciceriškiai, padėkojo Los Angeles ir įsikūrė gražiaTikėjimo
mielo
yra sunku parašyti. Jei patik
karonę ruošia LKB kronikoms "Draugui" už korteles, palinkėUž
atgautą
be Glendoros mieste. Vaitkai
tų, tai gal kaip nors ir sugal
leisti draugija ir ?U sąjungos
Nutautintą
valdyba. Visuomenė kviečiama i J<> ištvermes ir atsiuntė au*ą- a u g i n a t r i s m o kyklinio amžiaus
vočiau kokią gerą temą. Jeigu
Sielą.
, ~ ui
Ačiū
vaikučius: Algirdą, Andrių ir
temą būtų lengva sugalvoti, tai
dalyvauti.
Vieną
tautą
x Antanas ir Genytė Dirsės, j ^ j ą . A. Vaitkus pradėjodirbturbūt
j a u būčiau parašęs
Atpildo sveiko
ti • •>x A. a. dipL inž. Kazys Gas- j St. Petersburg Beach, Florido- d F M | | a | ^ Xeraz Electo-Opkelias knygas.
Permokytą
parėnas, 67 metų amžiaus, atei- į je, maloniu laiškeliu palinkėjo j tical b e n d r o v ė j e > eidamas vyGintaras Dragūnas,
Lietuviškai
a
tininkų ir Lietuvių Bendruome- i "Draugui" linksmų švenčių u-1 r e s m o ^ ^ „ 5 ^ pareigas,
Vaiką.
Vinco Krėvės lit. m-los
nes veikėjas, staigiai mirė lap- \ savo sveikinimą palydėjo 20 domokinys, Philadelphia, Pa.,
Dievas tarė
kričio 25 d. naktį Delran, N. J. lerių auka. Esame labai dėkin"Malūnas".
Sąmonei tavo:
AUSTRALIJOJE
Nuliūdime paliko žmoną Bronę, g1— Nebijok — Rom« VUcmsksitė-Masdukterį Mildą ir sūnų Tomą. į *
Sofija
Kamaransldenė,
Tikėsi Tiesą
tienė,
solistė,
atskrido
iš
ChiSavo.
Laidojamas ketvirtadienį, lap- į Surfside, Fl., padėkojo už korGALVOSŪKIAI N R 9
cagos
į
Australiją
koncertuoti.
kričio 29 d., iš Sv. Andriejaus į teles ir atsiuntė 10 dolerių auliet. par. bažnyčios Philadelphi- Į k *- Esame dėkingi.
— Adelaidėje, kun. A. Spur- Straipsnio "Smagu pavasarį" iliustracija.
Švilpukas'
joje. Chicagoje velionis turėjo; x A n k a "Drangai* atsiuntė: gio rūpesčiu, Vėlinių dieną bu
GALVOSŪKIŲ NR. 6
Kaip vadinasi sala, į kurią
daug draugų ir artimųjų.
I P° 5 d o 1 - — 'Br- Andriukaitis, vo suorganizuotos pamaldos ir
ATSAKYMAI
kol jį sulaukėm. Kai jo maši pirmą kartą įžengė Kristupas
SMAGU PAVASARI
i Elena Gimbutienė; po 3 dol. — kapų lankymas. Mirusiųjų pri
Kolumbas
i
r
jo
laivo
įgula?
na artėjo, keliai pradėjo drebėti
I Lotyniškai: bis in die. Lie
x Dailininkių Veros švabte- i Ant. Gaška, R. A. Stirbys, Re siminimo apeigos pravestas prie
Jau atėjo pavasaris. Dienos
(5 taškai) tuviškai: du kartu dienoje. Jei
ir
norėjau
verkti
i
š
džiaugsmo.
nės ir Sofijos Butkienės kūrinių i mas A. Kasparaitis, D. Valenti- kunigų A. Kazlausko, MIC iryra ilgesnes ir šiltesnės. Paukš
parašyta t. L d. — tris kartus
paroda atidaroma šį penktadie- j nas, Marija Kroulaidienė, P . J. Kungio kapų. Paruoštų min čiai vėl pradeda čiulbėti, o vai Mano maža sesutė šaukė: "La
bas,
Popiežiau!"
Mašina
pra
dienoje.
nį, lapkričio 30 d., 7 vai. vak. I Lakavičius, dr. A. Juzaitis, Vin- čių pluoštą paskaitė Pr. Pus-kai dažniausiai žaidžia lauke.
važiavo
ir
Šventas
Tėvas
atsi
II Rasa, Rimas, karas, ap
Ciurlionio galerijoje, Inc. (4038 j cas Žemaitis. Visiems dėkoja- dešris.
Kaip tik vakar mūsų šeima suko, lyg girdėdamas KriBtutės
sauga,
žiema, mėta, braškė, ka
Archer Ave.). Išstatoma grafi- me.
buvo lauke, dirbo darželyje. balsą, suteikė palaiminimą.
pa, dovana, uostas.
ka ir keramika. Visi maloniai į x lietuviškų knygų "DrauKANADOJE
Tiesą sakant, pradžioje dirbo
Bronratė
Rarakanskattė,
m Pvz. Jos, kovos, rodomos,
1
kviečiami dalyvauti atidaryme, j ge" už didesnę iumą užsisakė:
— A. a. Jonas Birgkuas, 64 tik mama ir tėtė, o broliukas
Marąuette
Parko
lit.
m-los
voros, vos. Gali būti ir kiti žo
Paroda tesis iki gruodžio 15 d. i Laura Valaitytė, J. Baužys, A. m. amžiaus, po labai ilgos ir buvo pas draugę. Aš taip pat
8 ak. mokinė.
džiai.
^_ M
^
I Spurgai, A. Rugys, V. A. Wil- sunkios ligos mirė lapkričio 8 ne tuoj grįžau iš mokyklos.
*
IV žemyn: geras, vorai, kuo
x Prof
Juozas Žilevičius,, ^ m i s t i s , L. Račkauskas.
d. Palaidotas iš Lietuvos Kan Kalbėjaus ir vaikštinėjau su
MANO
DVIRATIS
(Žiūrėk
piešinėlį)
Kurioje
sa.
Skersai: vila, aras, jis, Jo
Lietuvių Muzikologijos archy-j x J o n M G f i o 8 J | S > ^ ^ ^
kinių šventovės lietuvių kapinė draugais. Mes buvome nuėję į
Lietuvos vietoje yra ši vietovė? nas.
yo įsteigėjas, apleidęs Chicagą | d a r b u o t o j a s , n u s i p i r k o didesni
Ai gavau naują dviratį Kalė
se. Paliko žmoną, dukrą Nijolę 'Sugar Sack", kur daroma sula.
(5 taškai)
V 40 avių ir 6 0 žąsų.
sių metų rugpiucio mėn., yra l i e t u v i š k ų k n y g u Kekį
Man grižus namo, mama tuoj dų proga. Jis yra žalias ir gra
su
šeima
ir
sūnų
dantistą
Ei
apsigyvenęs pas savo dukterį
ėmė pasakoti, kad man nesant žus. Aš jį naudoju labai dažnai
prie Baltimorės. Jo adresas: i x P L B Kultūros komisija mutį.
užsidegė žolė. Atsitiko taip: tė Mano draugas ir aš darom lenk
prof. Juozas Žilevičius, 618 yra pakvietusi jaunimo meni
— A. a. Stasys Pulkys, 58 velis norėjo sudeginti lapus ir tynes dviračiais. A i laimėjau,
Stone Barn Rd., Towson, Mary- nius ansamblius iš Pietų Amemirė lapkričio 10 d. Velio užsidegė pernykštė žolė Dabar j kai jis tik buvo pusę kelio nuni
land 21204.
rikos, kurie čia atvykę atlik.
V o k i e t i j o j e ^ Kanadoje stumūsų žolė yra visai juoda. Nu važiavęs. Mano brolis gavo mė
x Sv Kazimiero Sėtuvių' f ^ " f 1 * * 8 . p r 0 g r a m ? - ^ j dijavo ekonomiką universitete, tariau, kad tėveliams reikia ma lyną dviratį. Mano brolio dvi
A »v. ivazimiero netuvių atvykimo kelionei apmokėti bei L "V
. . . ~ T * L * , ^ ™«*~« no talkos.
ratis pavadintas "Spectra". Ma
kapinės (ir kitos katalikų kapi-; k i t į kultūrinių ,darbų vykdy- *** V™™*0 d * ^ S J f t
Kai pavargau, pasiėmiau kny no — pavadintas "Kkt".
nės) nuo gruodžio 1 d. laidoji-' £ l ė š o m s J į į l t i > ruoSainas £ į**™,"*£
S±J
gą ir įlipau į medį. Buvo taip
Unas Munotts,
! 0
mo mokestį pakelia nuo pirma-1 i 2 k i I m i n g a s
kuris į ™ *
^ J ^ J ^ i š
banketas,
gražu
sėdėti
medyje,
skaityti
Palaidota8
10
Clevelando Sv. Kazimiero Ht
dienio iki šeštadienio, būtent JĮZ J ^ ž i o 1 d šeštadienį I
l*!***
17 d. iš
etuvOS
gerą
knygą
ir
klausytis
paukš
m-los mokinys.
laidojimas iš koplyčias bus 240 Butterfield^Country" Clubo salė-1 ^
^ ^ Š L J T ^
ŠV
J
h
6
čių.
dol., laidojimas prie duobės _ į j e > M i d w e g t a r b a Š u m m i t ir 311 ; „ T [ * ~
^ į M
^ ?
VAIDUOKLĖ
paliko žmoną, sūnų Paulių, duk
Man patinka pavasaris la
™ *"•
, St., Prašom . savo dalyvavimu
rą stud. Valę ir brolį Vytą su biausiai dėlto, kad yra šutą,
Vieną kartą vaiduoklė šaukė:
x Jaunimo centro metinė paremti mūsų tautinės kultūros
šeima.
— Ooo... Ji įėjo į namą ir pa
bet ne taip karšta, kaip vasarą.
vakarienė įvyks šį sekmadienį, egzistenciją.
Rezervacijoms
matė
raganą. Ragana sakė:
Žolė
yra
žalia,
tik
ne
mūsų
kie
gruodžio 2 d., 5 v. v. Bus karš-, skambinti dr. L. Kriaučeliūnui
— Ką tu darai mano namuo
x Inžinierių ir Architekto* mo. Gėlės pradeda žydėti. Man
ta vakarienė ir meninė progra- 448-2323 arba M. Remienei —
taip
pat
smagu,
kad
galiu
žais
se?
ma. Kvietimai gaunami Jauni- Į 447-0598.
(pr.) sąjungos Chicagos skyriaus me
tinis pobūvis, ruošiamas kartu ti tenisą ir čiuožti lentele. Man — A i maniau, kad mano kimo centre tel. 778-7500. (pr.)
x Sol. Vaclovo Daunoro kon
su Moterų Pagelbiniu vienetu, labiausiai patinka pavasaris to- i tas vaiduoklis bus čia, — atsacertas
rengiamas
gruodžio
8
d.,
x Korp! Giedra ruošia sol.
įvyks gruod. 1 d. Lietuvių Tau dėl, kad visi žmonės atrodo links Į kė vaiduoklė.
šeštadienį,
8
vai.
vak.,
Jaunimo
Kristina ClčmskaJtt,
D. Kučėnienės plokštelių prista
tiniuose namuose. Kviečiami vi- mesni
VELNIAS IR JO FILIS
centre.
Visi
kviečiami
dalyvauMontrealio
lit. m-los 3 ak.
tymo vakaronę šeštadienį, gruo
Aušta Vlduglrytė,
dalyvauti.
Dėl
rezervacijų
81
Vieną kartą gyveno velniu
džio 8 d., "7 v a i vak.,"jau°mmo| * B i e l i e t a i V a z n e u » prekyboje. skambinti p. R. Smottnskienei
mokinė, Kanada, "Liepsna".
Bostono l i t m-los 7 ak.
(Žiūrėk piešinį) Skersai: 1)
kas. Niekas nenorėjo s u juo
(pr.)
mokinė, "Švilpukas".
centro kavinėje.
(pr.)
tel. 582-177L
(pr.)
KODĖL MAN YRA SUNKU "Anykščių šilelio" autorius. 2) draugauti, nes jis buvo velniu
Dviejų veikėjų kalba. 3) Pušy
PARAŠYTI RAŠINĖLI
ŠVENTAS TĖVAS CHICAGOJ
X Paaiškinimas kaip nuva
no augalo uoga, kitų vadinama kas, o kiti gyventojai buvo gy
žiuoti į PLB kultūrinės talkos
Man yra sunku parašyti ra girtuoklė. 4) Moteris priklau vuliukai. Tai velniukas pabėgo
Penktadienį nuvažiavome pas
komisijos rengiamą banketą,
močiutę. Mes žinojome, kad jis šinėlį todėl, kad pačios temos santi parapijai.
Žemyn: 5) iš namų ir nuėjo į mišką. Ten
įvykstanti gruodžio 1 d. 6:30 v.
turės pravažiuoti pro jos namą. yra sunkiai sugalvojamos. Ki- Kalbos dalis. 6) Parašytas gar jis rado pilį h* gyveno ten daug
vak. Butterfield Country klube,
MERGAITĖ AUTOMOBILY j Laukėm tris ir pusę valandos, ti žmonės gali paimti pieštuką sas. 7 ) Eilėdaros elementas. Pa metų.
VANDENS TERŠĖJAS
Hinsdale, UI., prie Oakbrook'o.
našus į berniuko vardą. 8) Lie Velniukas rado knygų, i i ku
Pav.: iš Marąuette Parko. Prie Rasta, kad International HarAštuoniolikos mėnesių mer
tuvių rašytoja, vaizdavusi Lie rių pats išmoko rašyti, skaityti
California
Ave. ir 35 gatvės, v e s t e r bendrovės fabrikai 1,700 gaitė rasta nenukentėjusi, kai
tuvos kaimo buitį. 9) Tropas ir t t
įvažiuoti į 55-South (Stevenson) į a t v e J u ^ ^ ^ k o v a i P r i e š t* 1 ** ją buvo nusivežęs piktadaris,
Vieną dieną jis ėjo ieškoti
(literatūrinis terminas). 10)
greitkelį einantį į vakarus. Už į ta^vMesriešutų
ir kito maisto. Jis pa
pavogęs šeimos automobilį. Mer
Lietuvos himno autorius (su
15 mylių išsukti į Kingery Rd.
DOVANOS UŽJŪRIUI
gaitės motina Linda Confer, 21
vardo pirmąją raide). 11) Dimatė gyvulį. Kaip jūs žinote,
ir 83 kelią North. Važiuoti 6
_
m., vežė ją palikti pas kūdikio
delis pasakojamasis veikalas, jis bijojo gyvulių. Tai jis me
mylias į šiaurę iki 31 gatvės, į
?"<»*<» P*»o viršininkas prižiūrėtoją.
Jos automobilis
sudėtingo siužeto. 12) Svar tė viską ir n&nislėpė savo pily
kurią įvažiuoti dešinėje gatvės P n m e n a - *ad ™*™ J™ ***** sustojo prie 111 N. Kedzie, Chi
biausioji
žmonių bendravimo je.
pusėje prie iškabos (Ebrit to 3 1 1 l s m u s t l K a l ė d u d o v a n a 8 ' ***» cagoje. Praeivis atėjo padėti
Aadrytė Giedraitytė,
priemonė. 13) Tėvams sūnaus
Street). Prie šviesų sukti į kai- JOS ^ i a m o s užjūrį ir jei no užvesti, bet KB2 motoras pradė
Los
Angeles Sv. Kazimiero
žmona yra... 14) Nedidelis li
re (vakarus) iki pirmųjų švie- n m a - k a d l a l k u P a « e k t ^ a d r e ' jo veikti, jis užtrenkė duris ir
šeštadieninės mokyklos
teratūrinis kūrinėlis, trumpas
sų — Midwest Rd. Pasukti de satą.
5 skyr. mokinė.
nuvažiavo. Policija vėliau ra
ko nors aprašymas. U i kiek
šinėn. Butterfield Country cluMĖNESINIAI BILIETAI
do automobilį prie 218 N. Movieną teisingą atsakymą gau
bo įvažiavimo vartai yra už po
zart
site po vieną taiką Kas atsa KAIP SUŽINOTI, KAS YRA
Nuo lapkričio 26 d. 19-je vie
ros šimtų pėdų kairėj pusėj.
ŽEMĖS GELMĖJE
kys visus klausimus be klaidų,
tų pardavinėjami Chicagos mie
(pr.)
KALAKUTAS VISIEMS
(Iietavh} taatosate)
gaus 15 taškų.
sto susisiekimo — autobusų ir
x Jei SKILANDŽIŲ tau tik traukinių
mėnesiniai
bilietai
Reikia pavasarį gyvate už
Nemokamai buvo vaisinami
IV
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' (monthly pass), kurie kainuoja kalakutiena visi, kurie tik at
mušus
perskrosti ir į jos pilvą
Raskite skaičių nuo 1 iki 40
— INTERNATIONAL MEAT 30 dol. Su jais galima važiuo- ėjo ketvirtadienį, Padėkos die
sumą.
(5 taškai) žirnį įdėjus į žemę įkasti, kur
niekas negali užeiti. Tada gy
MARKET. Medžioklinės dešre ti. kur nori ir kiek nori kartų. ną, į French Port restoraną,
V
vatė supus, žirnis išdygs, už
lės, kumpiai, aviena, veršiena, Parduodami miesto garažuose, 2585 N. Clark, Chicagoje. To
Jei trys katės sugauna tris augs. Tada pačiam reikia tuos
dešros ir t. t. Užsakymus siun pvz. 3925 W. Cermak Rd., 1601 kias nemokamas vaišes Padė
peles per tris minutes, tai kiek žirnius suvalgyti ir žinosi vis
čiame paštu bet kur Amerikoje. W. 69 St., o taip pat greitojo kos dieną restorano savininkas
Ismet Deletioghi įvedė nuo 1976
kačių sugaus šimtą pelių per ką, kas per šešis sieksnius (se
» 1 S West 63rd St.. Chicago. n susisiekimo stotyse, pvz. 63
metų.
Piešė
Daiva
Mauruksh*.
Dariau*
Girėno
ut
m-k*
I
sk.
moks*
\ šimtą minučių?
(5 taškai) noviškas matas) yra žemėje.
•0629. Tel. (312) 436-4337. (sk.) gatvė ir Ashland.
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