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Kratos, tardymai, areštai
(Tęsinys)

•

Glaudūs ryšiai su palestiniečiais?
Tardymo metu Kavaliauskai
tė buvusi įžeidinėjama. Čekistas
ragino, kad tardomoji greičiau ap
sivestų, nes, anei tardytojo. Die
vas sukūrė žmones daugintis, <
nė Kronikas perrašinėti.
Tardymas užtruko 7 vai. Po
tardymo protokolu Kavaliauskai
tė nepasirašė.

Paryžius. — Europos vyriausy mus ir nelegalią veiklą prieš ka
bės ir saugumo departamentai rūną. V. Vokietijoje pagarsėjusi
rimtai susirūpino dėl visos eilės Gynybos Sporto Grupė, kuri vateroro veiksmų įvairiose valsty-1 dovauja Kari Heinz Hoffmanno,
bėse. Bolonos geležinkelio stoties, praveda karinius pratimus, turi
Muencheno "Oktoberfest" Pa įvairių ginklų ir atlieka manev
ryžiaus sinagogos sprogimai lei- • rus, per daug nesislapstydama
džia spėlioti, kad visi šie smurto Į nuo spaudos ir televizijos reporveiksmai yra diriguojami iš vie- į terių. Prancūzijoje veikia Euro1980 m. birželio 23 d. Vilniaus
no centro. Spauda ir įvairūs pa- pos Nacionalistų Akcijos Fedesaugume buvo tardoma Danu
reigūnai kalba apie "juodąjį in- j racija, kurią vietiniai žydai kaltė Keršiūtė (gyv. Vilniuje, F. Že
! ternacionalą", apie fašizmo ir Į tina antisemitizmu. Belgijoje garmaičio 1-100). KGB papulkinin; nacizmo atgimimą. Įvairiose vals j sėja Flamų Karinis Ordinas, ku
kas Marcinkevičius norėio suži
i tybėse plačiai žinoma, kad yra j rio atstovai neseniai buvo valstynoti, kokiu būdu Vaka'us pasie Irako tankai rieda j rytus naujai pastatytu pantoniniu tiltu per Karur
Tiltas pastatytas 20 mylių į Šiaurę į kraštutinių dešiniųjų
grupių, I bės departamento išprašyti iš
kė informacija apie Danutės su nuo Abadano miesto, kurį apsupo Irako tankai ir artilerija.
! kurios propaguoja antisemitiz- Į Amerikos panašių
dešiniųjų
žadėtinio Povilo Pečeliūno suė
— — — — > — — — — — " • i mą ir siekia didesnės įtakos savo į grupių suvažiavimo Atlantoje,
mimą. Tardytojas norėjo paimti
I kraštų politiniame
gyvenime, i Georgijoje. Sakoma, kad Eurotardomosios pirštų atspaudus,
kur
beveik
visur
dominuoja
kai-1 pos fašistinės grupės palaiko glau
Irano premjeras
bet pastaroji nesutiko, reikalau
riosios ar centro partijos.
j džius ryšius su Amerikos nacių
dama ją perkvalifikuoti iš liudi
Prancūzijoje kalbama, jog de-1 partija ir su Klu Klux Klanu.
su
Carteriu
nesusitiko
ninkės į kaltinamąją arba atsisa
! šiniųjų grupių veikliausi nariai j Europos žydai susirūpinę, kad
kyti šito sumanymo. Iškviestos
New Yorkas. — Išlaisvinti j y r a gimę iš slaptos kariuomenės j dešiniosios organizacijos palaiko
dvi moterys čekistės laužė Danu
Amerikos įkaitus viltis sumažė- j organizacijos, įsisteigusios Pran-1 glaudžius ryšius su Palestinos te
tės rankas, bet pirštų antspaudų
jo, kai Irano ministeris pirmi- cūzijos Alžiro karo metu. Deši- ; roristų grupėmis. V. Vokietijoje
paimti nepavyko. Tada buvo iš
ninkas Mohammed Ali Rajai j niųjų prancūzų kai kurios or- j buvo skelbiam, kad naujųjų na
Spalio 24 d. sueina 35-ri metai
kviesta milicija, ir čia pat sufabri
Jungtinių Tautų Saugumo Tary-į ganizacijos gimė 1968 metais, ka cių vadas Hoffmannas neseniai
kuota byla už "chuliganizmą".
New York&s. — Jungtinės Tau ,kalbėdamas Generalinėje Asamb j boję apkaltino Ameriką, kad ji j da Paryžiuje ir kituose miestuose lankėsi Sirijoje. Kitos grupės pa
Milicininko suspardyta ji buvo
karę su Iraku padeda Irakui. į buvo labai populiarūs kairiųjų laikančios ryšius su Libijos dik
patalpinta į utėlių pilną kamerą tos, kurių charta buvo pasirašy-! lėjoje, atmetė priekaištus Izrae- Į Savo kalboje tik sykį paminėjo i studentų išsišokimai,
tatorium Khadafiu. Panašius kai
ir turėjo drauge su valkatomis va ta 1945 m. spalio 24 d. greit mi-į liui. Jis nurodė, kad dabartinis į įkaitus. Kalba tęsėsi visą va- į Britanijoje veikia Nacionalinis j tinimus Liuksenburge kėlė ir Iz
lyti išvietes ir šluoti gatves. KGB nės savo 35 metų sukaktį.Ta Pro JT nusistatymas prieš Izraelį, or į landą. Retoriškai pastebėjo: \ Frontas, kuris agituoja prieš juo i raelio užsienio reikalų ministeris
kontora ir toliau terorizuoja Da ga generalinis sekretorius Kurt ganizacijos šališkumas pajuokia! "Kaip gali būti. kad Amerika ti- i duosius imigrantus. Škotijos nacio! Shamir, pareiškęs, jog esąs tam
Waldheim paskelbė raportą, ku tas idėjas, kurių siekti ši organi'
nutę Keršiūtę.
riame gan pesimistiškai apžvelgia zacija buvo įsteigta. Ministeris! kiši iš Irako užpuolimo savo i nalistai irgi smurto veiksmais sie- Į tikras ryšys tarp Europos Rinkos
i kia atsiskyrimo nuo Anglijos. Pra paramos Palestinos Laisvinimo
N. B. Prisiminkime sovietines mi praėjusieji metai. Raporte sa nurodė, kad pusė visų šių me- įkaitų išlaisvinimo?"
Rajai
New
Yorke
pasiliko
iki
į ėjusią savaitę 7 škotų nacionalis j Organizacijos ir tarp Europoje at
"ašaras" dėl esesininkų, lage koma, kad JT autoritetas ir re tų Saugumo Tarybos debatų bu i
! šeštadienio vakaro.
Paskui
ža• tai buvo nuteisti už. smurto veiks | gimstančio antisemitizmo.
riuose mušusių kalinius, elgesio putacija menkėja. Dažnai ne vo skirti Iraeliui pasmerkti. Buvo .
dėjo
skristi
į
Alžiriją
ir
ten
pa-1
Kuo nuo jų skiriasi raudonieji kreipiama dėmesio į JT nutari pasiūlymų Izraelį išmesti iš Jung;
"esesininkai"?
mus ir rezoliucijas, daugelis pa tinių Tautų, tačiau užprotesta- į reikšta užuojautą dėl didelio že
saulinių problemų, kurias reikėjo vo Amerika. Prezidentas Carterisl mės drebėjimo ir žmonių aukų.
1980 m. kovo 4 d. suimtas litu
išspręsti, liko neišspręstos ir nuo net pagrasino, kad Amerika svars Alžiriją. kaip žinome, viena iš i
anistas Gintautas Jašmantas, gyv.
lat grasina pasaulinei taikai. Ra tytų pasitraukimo klausimą.
trijų arabų valstybių, kuri kare
Vilniuje, Švyturio 36 — 8. G. Jas
portas pripažįsta, kad praeityje
Visą ketvirtadalį Jungtinių Tau su Iraku remia Iraną.
mantas gimęs 1930 m. Kudirkos
buvo nemažai pasiekta, tačiau tų lėšų duoda Amerika, todėl
Laikraštininkų buvo paklaus-;
Naumiestyje ir yra baigęs Vil
organizacijos neklausymas ken jos pasitraukimas būtų organiza- j tas, ar jis neketina susitikti su j
niaus Pedagogini institutą. Kurį
kia organizacijai, menkina jos cijai didelis smūgis. Sovietų Są- ; Amerikos oficialiais asmenimis ? \
laiką dirbo "Komjaunimo tiesos"
prestižą.
junga duoda JT iždui 11 nuoš., j Atsakė Rajai: "Niekuomet",!
redakcijoje. 1970 m. išstojo iš kom
Unijų vadai siekia didesnio balso
Japonija — 8.6 nuoš., V. Vokie-į Prezidentas Carteris norėjo su ;
Komentatoriai
nurodo,
jog
partijos eilių. Suėmimo moty
juo
pasimatyti.
Laikraštininkai
tija
—
7.7
nuoš.,
Prancūzija,
Ki
Jungtinės
Tautos
pasisakė
prieš
vas — Jašmanto bendradarbiavi
jam priminė, jog Carteris paro- į Londonas. — Britanijos dar- j demokratų skilimu 1968 ir 1972
sovietų kariuomenės įvedimą į nija ir Britanija po 5 nuoš. lėšų.
mas pogrindžio spaudoje.
Afganistaną, tačiau sovietai ne
Pripažįstama, kad šalia nepa dė nemaža simpatijų Iranui, ki- Į biečių partija pergyvena nema- metais. Kaip atsimename, vienoje
klauso ir tos kariuomenės neiš vykusių žygių Jungtinės Tautos; lus karui. Rajai pridėjo: "Mano žą krizę. Iš pareigų pasitraukė i demokratų konvencijoje nedalytraukia. Vietnamas neplanuoja yra atlikusios ir svarbių veiksmų.' supratimu bet kokie Amerikos ilgametis partijos vadas, buvęs į vavo, nes nebuvo išrinktas, net
Ragina uždrausti
Kaimynai nutarė
pasitraukti iš Kambodijos, nors Jos taikos priežiūros misijos yra gestai yra ne ką daugiau, kaip premjeras Callaghan, o trys deši- į žymus Chicagcs demokratų vaniojo sparno partijos veikėjai: bu- j das Richard Daley.
buvo pasmerktas. Iranas ignoruo atlikusios Konge, Kipro saloje, pridengti tikrą padėtį".
mirties bausme
gyventi taikoje
ja JT reikalavimus paleisti kali Libane reikšmingus darbus.
Rajai visą valandą kalbėjosi vusi s u k a t o s ministerė Shirley i Po triukšmingo darbiečių sunamus amerikiečius diplomatus.
Nurodoma, kad kai kurios JT ; su J T geru sekretorium Kurt WilliaxGS, buvęs užsienio reikalų; važiavimo, Brightono kurorte vy
San Salvadoras. — Po ketve Pietų Afrika atmetė kelias JT re agentūros, kaip Pasaulio Sveika-j Waldheimu. Paskui Waldhei- ministeris David Owen ir buvęs i ko konservatorių partijos meti
Politiniu belaisviu likimu be
rių metų derybų Hondūras ir Sal zoliucijas, toliau valdo Namibiją tos. Švietimo, Mokslo ir Kultūros! mas sakė, kad Irakas atmetė į transporto ministeris Wil;iam Ro į nis suvažiavimas. Vienas darbo
si rūpinanti Tarptautinė Amnes
vadoras užbaigė taikos derybas ir tęsia savo rasinio atskyrimo po (UNESCO), Tarptautinis valiu-į Irano siūlymą iš Arabų jūros | gers pagrasino, kad jie planuoja partijos vadas su kartėliu pasakė,
tijos organizacija paragino Jung
ir panaikino karo stovį. įtempi litiką. Izraelis nepaiso JT rezoliu I tos fondas, Atominės Energijos! leisti išvykti 60-čiai laivų, įstri steigti naują politinę partiją — jog konservatoriams nėra reikalo
tiniu Tautų
organizaciją už
mai ir teritoriniai ginčai tęsėsi cijų, reikalaujančių pasitraukti agentūra, Maisto ir Žemės ūkio ir; gusių dėl karo veiksmų. Tie lai socialdemokratų.
Jų įniršimą suvažiuoti ir tartis, nes "mes jiem
drausti mirties bausmę pasauly
tarp tų Centrinės Amerikos kai iš okupuotų arabų žemių. Izra kitos yra atlikusios daug nau-; vai turėtų iškelti J T vėliavas. sukėlė neseniai buvęs darbiečių atidavėme ateinančius rinkimus.
je, kaip nesuderinamą su pa
mynų dešimtį metų. Paskutiniame elio užsienio reikalų ministeris, dingų darbų.
Irako prezidentas Saddam Hus- partijos kongresas Blackpoolyje, Tokia darbiečių partija, kokia
grindinėmis žmogaus teisėmis.
konflikte 1969 m. žuvo apie
sein sakė, kad laivai turi turėti kuris nutarė, įtaigojant kairie yra šiandien, negali laimėti jokių
Amnestijos organizacija sustiprins
4,000 žmonių.
Irako
vėliavas, kol jie bus ne siems darbo partijos nariams, ku rinkimų".
taip pat savo kovą prieš sąžinės
toli
Irako
krantų.
Po skilimo britų darbo par
— Prezidentas Carteris ir Šacho sunūs sudarys
rių tarpe yra nemažai komunis
ir politinių belaisvių kankinimą
Nori atgaivinti
tų, visiškai pakeisti partijos vado tijoje "The Times" paskelbė vekalėjimuose ir psichiatrinėse ligo Ronald Reagan susitarė dėl de
SALT sutartį
rinkimų procedūrą. Nutarta saujdamąjį "Tamsioji Britanijos puninėse. Šiuo klausimu ji taip pat batų. Debatai bus spalio 28 d.
vyriausybe
Žada
nepalikti
Clevelande.
Nepriklausomas
Ansio mėnesį šaukti specialų parti se", o "Sunday Times' savo
kreipsis į Jungtinių Tautų orga
jos suvažiavimą, kuris ir nutars, straipsnį pavadino "Kelias į bau
nizaciją, raginant ją paremti derson nebuvo kviestas. Visuo Kairas. — Rėzos Pahlevi sū
Washingtonas. — Valstybės
Izraelio be naftos
kaip sudaryti rinkiminę kolegiją, džiavą". Dar neaišku, ar pavyks
Amnestijos organizacijos reikalą menės opinijos tyrinėjimai ro nus Hohammed Rėza Pahlevi. sekretorius Muski? pareiškė, kad
'kuri rinks partijos vadą. Šis, pap nuosaikiesiems darbiečiams lai
vimą, kad visų kraštų vyriausy do, kad jo, Andersono, populia 19 metų, nuo spalio 31 dienos prezidentas Carteris dar šių me
Washingtonas. — Viduriniųjų rastai, partijai laimėjus rinkimus,
bes leistų pravesti inspekcijas ka rumas mažėja ir nėra jokios pasiskelbs Irano šachu ir suda tų lapkričio mėn. bandys paveik
mėti prieš unijoso susirinkusius
Rytų
taikos klausimas kiek pa tampa premjeru.
Įėjimuose ir kitose kalinimo vie vilties laimėti rinkimus.
"trockistus".
rys egzilinę vyriausybę. Būsi ti senato vadus, kad jie pradė žengė pirmyn po Egipto, Izrae
tose.
Partijos kongresas buvo pik
masis
šachas yra studijavęs tų SALT II sutarties nagrinėji lio ir JAV diplomatų pasitarimo,
— Diplomatiniuose sluoks
tas,
netvarkingas, triukšmingas.
mą.
Senato
nariai
abejoja,
ar
už
Williams
kolegijoj,
Massachutačiau viršūnių
konferencijos
niuose kalbama, kad sovietai;
— Sovietų užsienio reikalų mi
Kai
kurie
partijos veikėjai mano, nisterija paskelbė, kad Afganis
teks
šiam
klausimui
laiko.
Gali
setts,
o
dabar
studijuoja
Ame
greitu laiku nebus. Egipto vicepre
Paleis politinius
Afganistane pradėjo naują akci- i
ją prieš partizanus, norėdami rikos universitete. Kaire, ekono būti, kad rinkimus pralaimės ne zidentas Mubarak tarėsi su gyny kad ir rinkimų kolegijos suvažia tane socialistinės programos lai
kalinius
vienas tos sutarties rėmėjas, tuo bos sekretorium Brownu. Egip vimai bus panašūs. Didžiosios mi vis daugiau rėmėjų, tačiau
juos iki žiemos likviduoti. Ofen minius ir politinius mokslus.
zyva davusi daug nuostolių — Siaurės Korėjos komunistų met bus sunku gauti sutarties ra- tas vėl pasiūlė Amerikai savo ba darbininkų unijos turi nemažas stiprėjanti ir Amerikos—Kinijos
La Pa*. — Bolivija paleis vi
t'fikavimui reikalingą dviejų treč zes, iš kurių JAV galėtų ginti sumas pinigų, kurie reikalingi remiamų „banditų" veikla.
abiem pusėm, buvę daug už vadas Kim pasakė, jog jis už
sus politinius kalinius. Tai bus
partijos kandidatams
rinkimų
naftos laivų kelius.
muštų ir sužeistų Daugely Af megztų su JAV diplomatinius dalių senato daugumą.
padaryta per tris savaites. Po
Prezidentas nori išjudinti se
Valstybės departamento šalti metu. Todėl unijų vadai nori
ganistano vietų prasidėjęs ba ryšius, jei Amerika išvežtų iš
litinių kalinių priskaitoma nuo
nate
įstrigusią
sutartį
ir
todėl,
niai pripažino, kad susitarta su Iz turėti didesnį balsą vadų rinki
das, nes sovietai bombarduoda Pietų Korėjos savo kariuomenę
KALENDORIUS
500 iki 1000. Karinė valdžia
kad
ateinančiais
metais
baigiasi
raeliu dėl naftos tiekimo. Apie muose, kurie būdavo atliekami
mi iš lėktuvų sunaikino daug ir pažadėtų netrukdyti abiejų
tvirtina, kad paleisti kalinius
Spalio 20: Artemas, Saulė,
sutarties nustatyti terminai.
tai viceprezidentas Mondale pra tik parlamentan išrinktų partijos
avių ir galvijų.
Korėjų susijungimui.
nutarė savo iniciatyva, ne
Stebėtojai Washingtone kalba, nešė Miami žydų susirinkime. narių tarpe. Vienos unijos vadas Gedainis.
buvę jokio spaudimo iš užsie — Afganistano prezidentas — Užsienio korespondentai iš kad prezidentas kelia šį klausi Amerika žiūrės, kad Izraeliui ne pareiškė, kad jei parlamentarai
Spalio 21: Hiliarijus, Uršulė,
nio. Kai kurie suimtieji vis Babrak Karmai ir sovietų Brež Irano praneša, kad apsuptame mą prieš rinkimus ir todėl, kad pritrūktų naftos, kad jis būtų nepritars siūlomiems pakeiti Rikantas, Gilanda.
vien bus labai pavojingi reži nevas pasirašė bendradarbiavi Khorramsharo mieste, apšaudo nori pabrėžti skirtumą tarp jo, stiprus gintis, pasakė Mondale, mams, jie, atėjus rinkimams, ne
Saulė teka 7:08, leidžias 6:03.
mui, todėl bus nurodyta, kur jie mo sutartį. Brežnevas ta pro mi artilerijos ir tankų, dar gina ieškančio taikos ir įtempimų ma nurodęs, kad per 32 metus Izra gaus iŠ unijų lėšų ir "atsidurs
ORAS
turės gyventi ir bus policijos ga pasakytoj kalboj minėjo, kad si apie 500 fanatiškų Irano re žinimo ir savo konkurento Rea- elis gavo iš Amerikos 21 bil. dol., gatvėje".
priežiūroje. Pavojingiausi bus sovietai nežada greit atitrauk voliucijos sargų grupė. Ji užsispy gano, kuris vadinamas „karo o per prezidento Carterio ketveris
Dalinai apsiniaukę, vėsoka,
Britų laikrašciari lygina šį dar
išsiųsti j kitus kraštus.
kurstytoju".
ti savo karius iš Afganistano. rusi laiko patį miesto centrą.
bo partijos skilimą su Amerikos apie 45 laipsniai.
metus gavo paramos 11 bil. dol.

1980 m. birželio 26 d. kybartietė Ona Kavaliauskaitė (bažny
čios puošėja) buvo iškviesta į
Vilniaus saugumą pas tardytoją
Gavėną. Pradžioje tardytojas pa
sisiūlė apmokėti kelionės išlaidas,
tačiau Kavaliauskaitė atsisakė im
ti pinigus. Tardymo ir teismo iš
laidos vėliau išieškomos iš nu
teistųjų. Tada tardytojas ir sekre
tore pradėjo šaukti: "Daugiau
šitom davatkom pinigų nesiūly
sime!" Kai Kavaliauskaitė pa
klausė, kodėl jie taip šaukia, tar
dytojas pagrasino paromis.
Kavaliauskaitei buvo primin
ta, kad ji esanti iškviesta suim
tųjų — Bužo, Janulio, Navickai
tės ir Vitkauskaitės — byloje liu
dininke. Kai Kavaliauskaitė atsi
sakė pasirašyti, jog supažindinta
su liudinininko teisėmis, tardyto
jas vėl gąsdino baudžiamąja by
la. Čekistas teigė, kad po kratos
Kavaliauskaitė ne pati sureda
gavo protestą respublikiniam pro
kurorui, bet kun. Tamkevičius.
Tardytojo nuomone, kratos me
tu paimti pas Kavaliauskaitę
daiktai esą ne jos, o kun. Tamke
vičiaus, ir be reikalo tuos daiktus
ji pasisavinanti. Kavaliauskaitė
tvirtino, kad visi proteste sumi
nėti daiktai — "Lietuvos archy
vas", "Aušra", rašomoji masinė
lė ir kt esą jos nuosavybė. Tar
dytoją ypatingai domino, iš kur
Kavaliauskaitė gavusi rašomąją
mašinėlę ir kokiam tikslui galvo
jusi ją panaudoti.
Tardymo meni buvo atėjęs
čekistas Daugalas ir rodė Kava
liauskaitei kažkokias nuotraukas,
esą paimtas iš Kybartų baž
nyčios vargonininkės Mačenskai
tės. Daugalas klausinėjo, kaip
Kavaliauskaitė patekusi į Rama
nauskaitės teismą Astrave? Ar pa
žįstanti Buzą, Janulį, Navickai
tę ir Vitkauskaitę.

JUNGTINIŲ TAUTŲ
METINĖ SUKAKTIS

Skilimas britų
darbo partijoje
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and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $3800 Foreign countries
timus ketvirtadienį, spalio 2 d., kongresmanas
Doughearty,
$40.00.
5:30 vai. p.p. atvykti į EF 1000 vienas šio priėmimo globėjų,
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
kambarį pačiam JAV Kapitoly priminė, kad sekančio kong
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
je, kur keturi JAV Atstovų rū reso sesijos metu jis ir jo kelereso, gavus iį jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
mų nariai, bendradarbiau gos formaliai pasiūlys kong
DRAUGO prenumerata mokama H anksto
dami
su
JAV
LB resui sudaryti specialią ad hoc
metams ' j metų 3 mėn
Visuomeninių reikalų taryba ir komisiją, kuri rūpintųsi Bal
Chicago ir Cook County $4000
$22.00
$15.00
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun tijos valstybių bylos reikalais.
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
gos centro valdyba ruošia priė Šis kongresmano pareiškimas
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
mimą 18-kai lietuvių, kurie lie palydėtas plojimų a u d r a .
Savaitinis
25.00
15.00
pos 18 d. demonstravo prie Pobūvio dalyvius trumpu žo
Sovietų ambasados ir kuriems džiu taip pat pasveikino
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso saVytautas ir Elena Vidugiriai su dukra Diana
dien
nuo 8:30 iki 4:30, Sėsta- j v o nuožiūra. Nesunaudotų straipsdėl to užvesta byla.
kongresmanas D. Lungren iš
dieniais nuo 8:30 iki 12:00
| nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
Taip iš darbovietės pėsčias ir Kalifornijos, Žodį tarė Simas
' anksto susitarus Redakcija už
patraukiau Kapitoliaus link: Kudirka ir LB Washingtono
• Redakcija dirba kasdien j s k d b i m u t u r i n į n e a tsako. Skelper žalią alėją, per parkus ir apyl. v-bos pirmininkas Linas
8:30 — 4:00. Šeštadieniais į b j
fcajnos
p r i s i u , n e j a mos gavus
8:30 — 12:00.
vejas. supančius
Kapitolį. Kojelis, pastebėjęs, jog po lie
{ prašymą.
artimųjų.
Tačiau ir čia
V I D U G I R I U 2 5 M.
Kapitoliaus priekis su kelias pos 18 d. žygio ir Lietuvoje
Vytautas nepalūžo, bet užgrū
VEDYBŲ S U K A K T I S
dešimt laiptų užtverti praei gyvenantieji dabar žino, kad ir
dino savo dvasią ateičiai. Už
viams ir turistams, nes čia, jaunoji užsienio lietuvių gene
poros metų iš kariuomenės
Rugsėjo m. 20 d. vakare į buvo atleistas. 1955 m. birželio
kaip atrodo vyksta pagrin racija jungiasi į kovą už Lietu
Tautinių namų salę skait m. 26 d. Philadelphijoj vedė
SOPHIE BARČUS
dinis remontas. Reikia lanku vos laisvę.
lingai
rinkosi
lietuviai.
Dau
BADIO SEMOS VALANDOS
savo išsirinktą merginą.
apeiti didžiulius rūmus ir įeiti
JAV Lietuvių Bendruo
jau iš kitos, pietrytinės, pusės, menės vardu kalbėjęs inž. Alg. giausia vidurinės kartos žmo Eleną, kuri kantriai laukė
Visos programos ii WOPA
Lietuvių kalba: cuo pirmadienio iki
kur judėjimas nemažas, nes Gečys padėkojo kongreso na nės profesionalai ir šiaip Vytauto sugrįžimo iš kariuo
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
šiandien kongresas baigia po riams už dėmesį lietuviams ir individai. Prie įėjimo visus menės, kad kartu galėtų tęsti
nuoširdžiai
pasitiko
inž.
Vy
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
gyvenimą. Netrukus po vestu Bet ji tik pradeda savarankiš
sėdžius ir išsiskirsto iki po rin jiems įteikė ką tik išėjusią dr.
tautas
ir
Elena
Vidugiriai,
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais
vių jaunavedžiai apsigyveno ką gyvenimą. Neseniai baigė
kimų. Mandagus negras polici T. Remeikio knygą "Opposinuo
8:30 iki 9:30 vai. ryto.
švenčia
savo
vedybinę
sukaktį;
Chicagoje. Vytautas įstojo j universitetą. Nežinia kur nu
ninkas tiksliai nurodo kelią ir tion to the Soviet Rule in
Telef. 434-2413
jų dukra Diana, Vytauto Illinois institute of technology
dar kiek palydi.
Lithuania". Ta pati knyga dar m a m a
1480 AM
tūps
ir
su
kuo
sujungs
savo
A l e k s a n d r a tęsti nutrauktą mokslą dėl
Štai jau ir Kapitoliaus rū buvo įteikta adv. E. Raškaus
7159
S.
MAPLEWOOD
A VE.
gyvenimą?
Bet
turėkim
vil
Vidugirienė, kurios iniciatyva karinės prievolės. Jį baigė
muose: tarp marmuro. įvairių kui ir S. Kudirkai.
CHICAGO,
ILL.
60628
ties, kad Diana savo pasirin
istorinių Amerikos vyrų sta
Mes kartais gal suabejojam. ir vyko sukakties minėjimas. gaudamas inžinieriaus diplo kimu neįskaudins širdies nei
tulų, freskų, paveikslų. Šalia ar panašūs veikalai, kuriuos Svečiai, maloniai pasitikti, mą. 1961 m. jauna Vidugirių tėvams, nei močiutei.
mūsų jaunimo jau matosi iš įteikiam amerikiečiams poli taip p a t nuoširdžiai sveikino šeima persikėlė gyventi į Los
Advokatų Draugija
Philadelphijos atvykęs inž. A. tikams bei įvaireims aukš solenizantus Vytautą ir Eleną Angeles, C a. jau su dukrele
Pokylis praėjo linksmoj,
VALDEMARAS
BYLAITIS
Gečys su žmona, F. Andriū- tiems pareigūnams, jų yra per bei jų artimuosius, linkėdami Diana. Čia ne tik abu Vidugi smagioj nuotaikoj, svečiams
IB
nas, iš New Yorko kun. K. skaitomi? Neseniai iš vienos pasekmės ateity. Atvykusieji riai susirado gerus darbus, įsi besiskirstant po vidurnakčio.
VINCAS BBIZGYS
Nukelta į 5 psl.)
Pugevičius. netrukus pasirodo sostinėje gyvenančios jaunos nepamiršo ir dovanėlių soleni- kūrė gražioj Pales Verdes
Teisių daktarai
prisirinko
ir S. Kudirka su G. Damušyte, akademikės sužinojau, jog ji, zantams, kurių
2458 W. 69th S t . Chicago, IU.
jau matosi ir vienas kitas pakviesta į vieną priėmimą nemaža krūva. Po to svečiai
Visi teL 778-8080
\ i
kongresmanas, jų tarpe ir E. Baltuosiuose rūmuose, turėjo sveikinosi s a v i t a r p y , n e t
V%landoa
p t « u sualt&riin*
1905 i8> OUR DIAMOND
Dervvinski iš Illinojaus, su ku progos apie pusvalandį laisvai nuoširdžiai išbučiuodami vie
riuo po bičiulio a.a. Aloyzo ir draugiškai pasikalbėti su nas kita, nes kai kurie buvo
— u« for
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Barono laidotuvių į Washing- prezidento patarėju
krašto atvykę iš toliau ir seniai besusi
tikę.
Gaivinosi
t
a
u
r
i
a
i
s
DR. K. G. BALUKAS
toną g r į ž a u tuo pačiu a p s a u g o s
reikalams
Z.
DR. P. KISIELIUS
*•••
Akušerija ir moterų ligos
"Midway" oro linijos lėktuvu, Brzezinskiu, kuriam 1978 m. gėrimais ir užkandžiais, kurie
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
tt»testw«ra
Ginekologinė Chirurgija
AT 0UI 10W IATB
ir buvo puiki proga su kong- lapkričio mėnesį įvykusio dau buvo paruošti prie įėjimo ir
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave., Cicero
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
resmanu plačiau pakalbėti. giau negu 200 lietuvių pri bare. Pokylį pradėjo dabartinė
I O f t ! VOMM i%(
Medical Building). Tel. LU 5 - 6 4 4 6
treč. Sešt 12 iki 4 vai popiet
Matosi ir pagrindinė viso šio ėmimo Baltuosiuose rūmuose dramos sambūrio vadovė DaliJei neatsiliepia, skambinti 374-8004
la
Mackelienė,
sveikindama
Priima ligonius paga' susitarimą
pobūvio širdis — teisiamųjų metu buvo įteiktas dr.. A. Geru
Tel. REliance 5-1811
gynėjas advokatas E. Raš čio veikalas "Lithuania 700 solenizantus Vytautą ir Eleną
DR. WALTER J. KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
kauskas, kuris už bylos vedi Years". Lietuvaitės teigimu, Vidugirius, švenčiančius vedy
Lietuvis gydytojas
mą neima jokio honoraro. Taip pokalbio metu ji aiškiai jau binės santuokos sidabrinį jubi
3
9
2 5 West 59th Street
DR. PETER T. BRAZIS
vardu.
tnt»rMt Comv ."ded
iki nustatyto laiko į priėmimų tusi, kad prazidento patarėjas liejų visų dalyvių
Vai:
pirm.,
antr.. ketv ir penkt. nuo 12-4
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
0»»i »mJ P»«i Qu»rtw1j
vai.
popiet
ir 6-8 vai. vak Treč ir šešt.
salę susirenka apie 60 asme veikalą esąs skaitęs. Dr. T. Kvietė pakelti šampano taures
2 4 3 4 West 71st Street
; Vai; pirm .antr..'ketv. ir penkt. 1 00 - 5:00 uždaryta
nų. Prieangyje išstatyta Auš Remeikio naujojo veikalo ver už jų ateitį, kad jiems būtų lem
• <ra\ popiet, treč ir šešt tik susitarus
ros Bagdonavičiūtės fotografi tę, tikėkim, recenzentai greit ta ne tik šį jubiliejų švęsti, bet
DR. IRENA KURAS
ir
auksinį
bei
deimantinį
jubi
GYDYTOJA IR CHIRURGE
jų paroda. Visos nuotraukos iškels, ir mes vėl turim puikią
Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
darytos liepos 18 d. demons dovaną svetimtaučiam Lie liejus. Dalyviai šiam linkė
SPECIALISTĖ
jimui
pritarė
ir
taurės
ištuš
tracijų metu. Į jas žvelgia ne tuvos reikalu.
DR. EDMUND E. CIARA
MEDICAL BUILDING
tėjo.
Sekė
ilgiausiu
metų
tik lietuviai, bet taip pat sve
OPTOMETRISTAS
Nustatytam dviejų valandų
2 2 1 2 W E S T C E R M A K R O A D C H I C A G O , I L L 60608
3200 W. 81st Street
2 7 0 9 West 51st Street
čiai kongresmanai ir sena laikui praėjus teko apleisti linkėjimai iškilia,daina. Tarp
Peter Kazanauskas, Pres.
Tel.: 847-7747
Vai • Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v p.p.
Tel. - GR 6 - 2 4 0 0
toriai. Juk nebe reikalo net 54 Kapitolį ir skirstytis, užmez kitko D. Mackelienė priminė,
n
U
K
i
«OB.TU«.fri.^4
Thur.*-t
S«t.
V
i
Vai pagai susitarimą: pirmad. ir ketv 1 4 ?<- Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919
kongresmanai Teisingumo gus naujas pažintis, iš arti kad Vytautas Vidugiris šven
7-9:3ntrad ir penkt 10 4: šeštad 10-3 vai
Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 : Rez. PR 6 - 9 8 0 1
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905
ministeriui parašė raštą kalti pasimačius ir kartu pabuvojus čia netik vedybinę sukaktį, bet
ir
savo
amžiaus
50
m.
sukakti.
Ofs.
tel.
7
3
5
4
4
7
7
:
Rez.
2
4
6
2
8
3
9
namų lietuvių jaunuolių — su jaunaisiais liepos 18 d.
DR. J. MEŠKAUSKAS
demonstrantų reikalu.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
demonstracijų dalyviais, ku Jis gimęs 1930 m. Raguvoj,
DR. E. DECKYS
Panevėžio
apsk.
Iš
kitų
poky
JUBILEE
YEAR
Specialybė vidaus ligos
GYDYTOJA IR C H I R U R G Ė
Nors esame pačiame JAV rių bylos sprendimas jau bus
lio
dalyvių
patyriau,
kad
Specialybė
—
Nervu
ir
2 4 5 4 West 71st Street
Kapitolyje, atmosfera neofi žinomas dar prieš šiam prane
-.»>».-•"-^-•'-*><'*'».-•>».'-'
z*^s>^*>^*>
Emocinės ligos
Vytauto
tėvas
N.
Lietuvoj
bu
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
ciali, bet, sakyčiau, laisva. šimui patekus į dienraščio pus
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
Vai purmad .antrad .ketvirtad irpenktad
vo viešosios tarnybos parei
DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS!
Šnekučiuojamės, vaišinamės lapius.
6449 So. Pulaski Road
3 iki 7 v p. p Tik susitarus
Ir smagu buvo jaunojo Jono gūnas. Tarnybos labui kilno
Valandos pagal susitarimą
Washingtono ponių suneštais
PIRMAS
AB
ANTRAS
SĄRAŠAS
KNYGŲ
—
TAI
Ofs. 7 4 2 0 2 5 5
Namų 584-5527
užkandžiais, o negrai patar Bobelio vairuojamu auto jamas iš vienos vietos į kitą,
kad
palaikytų
tvarką
ir
val
PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA
Dr. ALGIS PAULIUS
DR. A. B. GLEVECKAS
nautojai norintiems pilsto mobiliu lėkti namų link į šiaur
džios
autoritetą.
Tad
ir
Vytau
GYDYTOJAS
IR
C
H
I
R
U
R
G
A
S
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
kietesnius ar minkštesnius vakarinę miesto dalį kartu su
Tel. - BE 3 - 5 8 9 3
1185 Dundee Ave.
gėrimus. Ypač jaunimas sten kitais jaunimo atstovais - tui jaunystėje teko Lietuvą pla
čiai
pažinti.
O
vienas
pokylio
Specialybė A k i u ligos
Elgin. III. 60120
giasi kaip galima labiau užim demonstracijų dalyve Danute
3 9 0 7 West 103rd Street
dalyvis
sveikindamas
nurodė,
Valandos pagal susitarimą.
ti svečius senatorius ir kong- Vaičiulaityte ir naujuoju JAV
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
TeL M3-4443, 373-SMa, 3M-«ST»
resmanus, juos informuoti apie užsienio tarnybos pareigūnu kad su Vytautu teko kartu
Užsakydami
ar
pirkdami
visas
kartu
žemiau
išvardintas
knygas
monaaugti
ir
žaisti.
Bežaidžiant
net
Ofiso
tel.
582-0221
Lietuvą, apie lietuvių siekius Algiu Avižienium, ką tik iš
Dr. ROMAS PETKUS
te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Chicagos persikėlusiu į sos guzą Vytautui kakton buvo
bei troškimus.
DR.
JANINA
JAKSEVlClUS
Ofisai:
Pagaliau, priėmimui įpusė tinę, iš kur jis greit gali būti įvaręs, bet dėlto nei žaidėjai,
J
O
K
S
A
Siuntinys No. I
nei
jų
tėvai
nesupyko
ir
toliau
111 NO WABASH AVE
VAIKŲ
LIGOS
paskirtas
tarnybai
užsienyje.
\
jus, trumpa oficialioji prog
ANGLŲ NOVELE. Sudarė Povilas Gaučys. Angių rašytojų novelių
4200 NO CENTRAL AVE.
6441 S. Pulaski Rd.
rama. Advokatas E. Raškaus vadinamą "Foreign Service" palaiko draugiškus santykius.
antotogiia. 460 psl.
Valandos pagal susitarimą
Kitas
sukaktuvininkų
sveikin
v a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
kas, pravedęs oficialiąją dalį. tarnybą patekti nelengva nes
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų
tojas
dr.
Jurgis
Brinkis
nurodė,
Ofs PO 7 - 6 0 0 0 . Rez GA 3 - 7 2 7 8
primena, kokios svarbos pri reikia mokėti svetimų kalbų ir
Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi.
DR. FRANK PLECKAS
( K a l b a lietuviškai)
spaustiems Lietuvos žmonėms ypač gerai išlaikyti sunkius, kad besitraukiant 1944 m. nuo
VYSK. P. P. BCCI0 ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
turi jų skundai ir atsišauki sudėtingus egzaminus. Algis fronto jį patį ir brolį globojo
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis- Dvi knygos. 580 pusi.
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Vidugirių
šeima.
Iš
tų
užuo
Tikrina
akis Pritaiko akinius ir
Avižienis
visa
tai
nugalėjo.
mai, kai jie pasiekia Vakarus,
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
PIRMASIS RCPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir šuo ir
minų
tenka
daryti
išvadą,
kad
"Contact lenses"
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
o vėliau jau iš Vakarų radijo
kitos novelės. 213 pusi.
VI. R.
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
Vytautas dar jaunystėje įgijo
į
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų laiko
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
pakantos, užuojautos ir meilės
6132 S Kedz>eAve O c a p o
tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi.
artimui charakterį- Tremties
WA 5 2670 ar&a 489 4441
BREKSMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi.
DR. LEONAS SEIBUTIS
nedalią Vytautas išnaudojo
DR. K. A. JUČAS
I N K S T Ų . PŪSLĖS IR
besimokydamas
Scheinfeldo
0OOS LIGOS
Siuntinys No, 2
P R 0 S T A T 0 CHIRURGIJA
KOSMETINE CHIRURGIJA
lietuvių stovyklos gimnazijoj
2 6 5 6 W 6 3 r d Street
Knygų originali kaina $25.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pit
Valandos
pagal susitarimą
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
ją pavyzdingai baigdamas. $12.00.
Ofiso tel 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 S
Lietuvybės srity įgijo aukštą
Įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi.
lygį, nes kalba, rašo ir istori
Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 265 pusi
DR. FERD. VYT. KAUNAS
nes žinias kitiems perduoda be
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI II d- F. M. Dostojevskis. 290 pusi.
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0NIS
priekaištų. 1949 m. iš tremties
DIPLOMATE AMERICAN BOARD
MARIJA DANGUJE IR 2EMEJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi.
C H I R U R G A S
OF FAMILY PRACTICE
atvykęs Philadelphijon dirbo
2
4
5 4 West 71st Street
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotis romanas.
1 4 0 7 So 4 9 t h Court. Cicero. III.
ir mokėsi Temple u-te preky
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt
bos srity. Cia susipažino ir su 273 pusi.
6 7 — iš anksto susitarus
SCNUS PALAIDONAS. Fulton J. Sheen. 174 pusi.
Elena.
būsima
žmona,
Ofs tel 586 3166: n<mu 381 3772
DR. IRENA KYRAS
senosios imigrantų kartos mer
AIDAI IR 5Eš£UAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pusi.
DR. PETRAS 2LI0BA
DANTŲ GYDYTOJA
gaite. 1952 m. Vytautas buvo
Užsakymus siųsti:
2659
W
59
S
t
.
Chicago
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
pasauktas
kariuomenėn ir
476-2112
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Su, Cbjcago. rL 60629
6745
West
63rd Street
pasiųstas Korėjon. Galima
V . A D O V A I Rita Bureikaitė ir R i m a s Polikaitis p r a v e d a d a i n ų , pasa
Vai pagal susitarimą Hirm . antr trec
Illinojaus
gyventojai
dar
prideda
prideda
50
et.
valstijos
mokesčio.
Vai
p
i
r
m
,
antr
ketv ir penkt
įsivaizduoti jaunuolio nuo
kų ir l e g e n d ų pynę ateitininkų stovykloje, Los A n g e l e s .
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 it* vai
2
7
)
šeštadieniais
pagal
susitarimą
Nuotr. Vitos
PolikaityU's
taiką džiunglių kare, toli nuo
^

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

-

vietovėj, kur Padriko van
denynas skalauja krantus, bet
aktyviai įsitraukė ir į lietuviš
ką visuomeninį gy venidmą. Be
reiškimosi vietinėse organi
zacijose, šiuo metu Vytautas
yra vyriausias skautininkas
visai išeivijos skautijai su savo
štabu Los Angeles, Ca. Taip
pat jis yra ir L. Bendruomenės
tarybos narys, neseniai išrink
tas LB Vakarų apygardos
rinkimuose. Jo tarnybinė pa
dėtis leidžia visur nuvykti,
dalyvauti, kai lietuviški
įsipareigojimai to reikalauja.
Elena taip pat aktyviai yra įsi
traukusi į skautų, L. Vyčių ir
kt. veikimą. Bet daugiausiai ji
padeda Vytautui jo susira
šinėjime organizaciniais rei
kalais.
Žinoma t a s paveikslas
būtų nepilnas, jeigu būtų pra
leista Vidugirių vienintelė duk
ra Diana. Ji yra tėvų džiaugs
mas ir pasididžiavimas.
Išaugusi rūpestingoje tėvų glo
boje, lankiusi savaitgalio lietu
višką mokyklą, dalyvaujanti
skautų ir kitose o-jose; gražiai
kalba lietuviškai ir reikia
manyti, kad ir ateity nenukryps nuo tėvų nurodyto kelio.
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Sovietų gyventojai

NĖRA SOTŪS

NEI BULVIŲ NEI DIEVO
Kaip statomos dirbtuvės Bolševikinėje Rusijoje

POGRINDŽIO „VARPAS" NR. 8

jie visi yra reiškėjai vienos
komunistinės ideologijos, turi
Besidarbuodamas vietinio
vikinė valdžia neužmiršo ir
J O N A S DAUGĖLA
praeiti per griežtą sovietinę
Visuomet blogas derlius teiraujasi laikraščių redak Palm Beach Post laikraščio
atatinkamose įmonėse tuojau
cenzūrą. Prieš septynerius
Sovietų Sąjungoje yra pasi cijose, laukdami paaiškinimų. administracijoje,
visą
statybinę
turėjau naujosios dirbtuvės pastatus užsakyti
metus, rašo „Varpas", visi
Du Sovietų Sąjungos žemės progą pavartyti ir daugelį pla ir pro jos vartus virtine riedan medžiagą bei mašinas.
daręs jos kolektyvinio ūki
apsidžiaugėme sužinoję, kad
ninkavimo chroniška liga. Ji ūkio ekspertai — N. Gončaro- čiajai visuomenei mažai žino čius naujai sutvarkytus ir
Tačiau, vos statybai prasi
Lietuvoje pasirodė pogrindinis
užkrėtė ir kitas pramonės ir vas, vieno tyrinėjimo instituto mus ir visai nežinomus leidi gerai nuvalytus traktorius. dėjus, daugelis tų medžiagų
leidinys „Lietuvos Katalikų
ūkio sritis ir iššaukė ūkinę kri viršininkas, ir N. Košuška, nius. Mažai dėmesio kreipiau į Bet didelės nuostabos stai nebuvo gauta, o kurios buvo
Bažnyčios Kronika". Jos pasi
zę, kuri komunistų teoretikų laboratorijos vedėjas, mėgino kas tris mėnesius pasirodantį gaus jausmo pagautas jis net gautos visai netiko šio
rodymą
iššaukė
ateistinėžodžiais, „socialistinėje siste „Izvestijoje" atsakyti į gautus „Policy Review", kol m a n šio apstulbo, kai toje vietoje pobūdžio pastatams. Bet įmo
okupacinė
propaganda.
laiškus. Jie apskaičiavę, kad
moje y r a negalima".
mūsų laikraščio bendradarbis pamatė tik jau aprūdijusia nės vadovybė, nenorėdama
Po to buvo pradėti leisti nau
Stalino ir Chruščiovo paža 48—51 proc. sukastų bulvių su Steve Mitchell numetė a n t sta vielų tvora aptvertą didžiulį blogai prieš valdžią pasi
ji
ir nauji pogrindžio leidiniai.
g
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bulvienos
ir
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aukščiausią
žemės plotą ir suvargusį, seny rodyti, prarasti gerus atly
lo
jo
laidą
ir
pasakė,
kad
gal
Tai
labai sunkus ir pavojingas
gyvenimo lygį, prisivyti ir parduotuvių. Į šį procentą pagaliau ir aš rasiu jame vą sargą. Pažvelgęs pro tvoros ginimus arba net būti apkal
darbas,
tačiau žmonės nepai
pralenkti Ameriką, yra įėję į neįeina bulvės, kurios suga straipsnį, kuris mane domins. plyšį, jis vietoje didžiulių dirb tintais apsileidimu, nuolat
sydami
to
dirba, kuria, auko
istoriją kaip propagandiniai dinamos nuimant derlių, jas N u e i d a m a s d a r pridūrė: tuvės pastatų tik pamatų rašė Maskvai pranešimus, kad
Spauda, rašo
viename jasi. Dėl valdžios suvaržymų,
melai ir iliuzija, o pastaruoju kasant mažinomis. Apie pusė „John, nemanyk, kad aš tau netvarkingai išbarstytų plytų statyba vyksta „pagal planą" straipsnyje „Varpas", yra bene
persekiojimų, pogrindžio spau
metu virto anekdotų bei komu visų kolchozuose išauginamų siūlau satyros leidinį skai krūvas ir kažkokius pradėtus ir pagaliau
agrikultūros svarbiausia tautos kultūros d a nėra prieinama plačiajai
nistinės sistemos pajuokos bulvių numetama kaip netin tyti".
.
statyti bokštus, kuriuose dar technologijos komiteto pirmi reiškėją. Pagal jos išsivysty visuomenei. Ją skaito tik atski
kamos vartojimui. Kodėl toks
objektu.
Viename jo straipsnių radau iki šiol laisvi žvirbliai buvo ninkas, žinomas bolševikas N. mą, paplitimą galima spręsti ir ros grupeles, kurios daugiau ar
didelis
brokas?
Minėti
tyri
V. Bosenko pasirašė prane apie tautos visuomeninės min mažiau siejasi su tuo ar kitu
Gyvenimo lygio požiūriu
įdomų parašymą, kaip kuria susisukę lizdus...
Sovietų Sąjunga
vis dar nėtojai aiškina, kad bulvės mos pačios prašmatnaiusios
ties brendimą. Suprantama, leidiniu. Visa viltis ir džiaugs
Pradėjus šį visą įvykį kiek šimą, kad jau įmonė baigta.
neįstengia garantuoti savo dažnai auginamos joms netin dirbtuvės bolševikinėje Rusi giliau tyrinėti, pasirodo, kad
Visi šios įdomios ir būdin kad kalba eina apie nepri mas, kad pogrindžio leidiniai
gyventojams aprūpinimo būti kamoje dirvoje, o jos suga joje.
tikrai šią įmonę pastatyti dar gos sovietinės komedijos išda- klausomą, savarankišką tautą pasiekia Vakarus,
laisvąjį
niausiais reikmenimis ir mais dinamos transportuojant ir
ir apie laisvą spaudą. Šian pasaulį ir iš ten plačiai pasklin
reivos
buvo
atiduoti
bolše
1979
m.
pradžioje
bolševikų
1974
metais
buvo
užplanavusi
tu. Visais laikais reiškiasi l a i k a n t sandėliuose. Čia partijos organas „Pravda", partija.
„ t e i s i n g u m o " dieną Lietuvoje išeina nema da radijo bangomis. Ir tik bend
Šiam
užmanymui v i k i n ė m s
sugenda
apie
trečdalis
visų
trūkumas daržovių, bulvių,
net savo vedamuoju, iškil įgyvendinti tuojau
buvo įstaigoms. Vieni jų aiškinosi, žai periodinių leidinių, tačiau rų pastangų pasėkoje šiandien
bulvių.
mėsos, sviesto, riebalų.
mingai paskelbė, kad netoli parinkti tos įmonės vadovai, kad pranešimus pasirašė,
mes juntame lietuvių tautinio
Rūpestingai bulvės kasa Leningrado didelėmis iškil patvirtinti jų atlyginimai ir sąmatas, sąskaitas ir kitas atlyginimo; kiti rašėsi nes susipratimo pakilimą ir ideolo
1970 metų pavasarį L. Brež
nevas, įteikdamas Charkovo mos ir globojamos tiktai mėmis jau atidaryta labai tuojau paskirtos pinigų sumos popieras savo parašais patvir bijojo vyresniųjų keršto, o kiti ginį pasipriešinimą.
traktorių kombinatui Lenino kolchozininkų privačiuose naujoviškai įrengta, didžiulė visai statybai vykdyti. Bolše tino, nes bijojo netekti darbo ir tvirtino, kad jų parašai buvo
Nors tarybinė Konstitucija
ordiną, savo kalboje oficialiai sklypeliuose.
traktorių ir kitų žemės ūkio
padirbti. Visi jie yra atiduoti formaliai ir deklaruoja spau
Vilniuje leidžiama komunis mašinų bei įrankių pataisymo
pripažino Sovietų Sąjungos
bolševikinio „teismo" malo dos ir žodžio laisvę ir ją neva
ūkio trūkumus ir nurodė, kad tinė spauda neseniai paskelbė dirbtuvė.
nei. Tik vienas vienintelis šios garantuoja, rašo „Varpas",
„Silvest"
vardu
atskirose srityse gyventojų faktus, apie bulvių ekspertyzą pavadinta naujoji dirbtuvė
apylinkės ugniagesybos sar tačiau tikrovėje toli gražu taip
prekių bei maisto reikalavi Šiaulių miesto 65-joj parduo galės per metus patvarkyti net
gas išvengė teismo ir buvo nėra. Vien 1979 metais Lietu
mai lieka nepatenkinami. Jis tuvėje. Iš paimtų pavyzdžių 14 tūkstanftų traktorių ir dar
paleistas į laisvę. Kai jo Mask voje buvo įvykdyta visa eJė
tada pasakė: „Tai jau nebe paaiškėjo, kad tiktai 69.8 proc. daugiau kitų mašinų. Šios
va užklausė, ar naujoji įmonė kratų ir suėmimų kitaminčių
tylima ir už šių trūkumų buvo standartinės, o likusios naujos įmonės atidarymą savo
nesudaro ugnies pavojaus asmenų atžvilgiu. Štai vilnie
— pažeistos mechaniškai (6.6
nebegalima pasislėpti".
apylinkės gyventojams ir jų čio Sasnausko butas buvo
ir savo bendradarbių parašais
Dar
anksčiau
N i k i t a p r o c ) , pažaliavusios (5.1 patvirtino pats agrikultūros
pastatams, jis trumpai atrašė, kratomas net tris kartus — sau
Chruščiovas, kalbėdamasis su proc.), užkrėstos fitofliora — technologijos komiteto primikad ne. O tardymo metu labai sio 9, spalio 3 ir spalio 9, o gruo
k o l c h o z n i n k a i s , p a s a k ė : bulvių maru (11.2 proc.), arba ninkas, tad „Pravda" visai
paprastai pasiaiškino: „Drau džio 11 dieną, po kratos, jis
„Gėda, kad mažoji Olandija įpuvusios (7.3 proc.). Vaizdin nebesivaržė tame pačiame
gai, jeigu nėra net pačios įmo buvo suimtas. Rugpjūčio mėne
mus aprūpina vištiena". 1975 gi ir daug pasakantieji skai vedamajame dar parašyti, jog
nės, tai koks gali būti ugnies sį buvo kratomi kauniečių
m. Sovietų Sąjunga iš Vakarų čiai. Panašus gedimo procen tai yra dar vienas ir labai
pavojus". Jo pasiaiškinimas Kulvietytės ir Žvikaitės butai.
Europos nupirko 500,000 tonų tas buvęs rastas ir kitose didingas Sovietų Sąjungos
buvo priimtas ir jis vienintelis Vilnietė Vosyliūtė po kratos
mėsos ir tiek pat sviesto. parduotuvėse ne tiktai Šiau techniškos pažangos laimė
išvengė kalėjimo.
tris paras buvo išlaikyta saugu
Panašius užpirkimus vykdė liuose, bet ir kituose mies jimo pavyzdys.
Paskaičius
šį
straipsnį,
mo požemiuose. Spalio 3 dieną
tuose.
vėliau ir d a b a r tebedaro.
abudu su Steve juokėmės. Bet Vilniuje padarytos kratos pas
Atidarius šią naują įmonę,
•
Kai valstybiniai dvarai — partijos vadovybė tuojau įsakė
Sovietų komunistų partijos
pabaigai jis pasakė, k a d šis Terlecką, Šakalį, Statkevičių,
bei
kolchozai uždaryti Leningrade senąją
XXV suvažiavimo metu 1976 sovchozai
visas įvykis jam primena kurie, kaip žinoma vėliau buvo
m. Maskvoje L. Brežnevas, neįstengia pagaminti reikia žemės ūkio mašinų pataisymo
senai girdėtą, bet dar geresnį taip pat suimti. Lapkričio 24 d.
pateikdamas
ūkinio gyve mų produktų, prisimenami įmonę. Visas šis įvykis buvo
juoką.
Vilniuje buvo padarytos kratos
nimo
apžvalgą,
pažadėjo: mažyčiai kolchozininkų pri tiek Leningrade, tiek Mask
Žemės ūkio k o m i s a r a s pas dabar suimtą ir kalinamą
„Ateityje Sovietų pirkėjams vatūs sklypeliai, kurie jiems voje šampano taurėmis ap
važinėjo
per
bendraūkius universiteto darbuotoją Vy
nebereikės stovėti eilėse, no- buvo laikinai palikti įvedant laistyta.
tikrindamas bulvių
surin tautą Skuodį, mokytoją Peče
rint nusipirkti mėsos ar deš kolchozinę sistemą. Iš pradžių
kimą. Pamatęs vieną kaimie liūną ir Kultūros ministerijos
Tačiau, neilgai trukus, ta
rų... Mėsos produkcija bus komunistų v a d a i niekino pati „Pravda" veik kasdien
tį, jis jo užklausė:
darbuotoją Keršiūtę. Kada gi
padidinta. Karbonadai bei šiuos „privatininkus", kūrė pradėjo gauti tos apylinkės
— Na, drauge, pasakyk, bus tam galas, klausia „Var
kepsniai bus a n t stalo ne tik p l a n u s sklypelius atimti, b e n d r a ū k i ų
kaip atrodo šiais metais pas"? Smerkdami represijas
pirmininkų
tai šventadieniais, bet ir visa tačiau dabar, pakrikus kol nusiskindimus, kad jie negali
dėl pažiūrų, rašo žurnalas, mes
bulvių derlius?
da, kai Sovietų pilietis jų chozinei sistemai, imta gerti laiku derliaus suimti ir
— Drauge komisare, jeigu reikalaujame paleisti suimtuo
panorės". Taip sakė valstybės vandenį, į kurį pirmiau buvo
šių metų bulves supiltume į sius, užtikrinti spaudos ir žo
armens sekančiai
sėjai
ir komunistų partijos vyriau spiaudyta.
vieną krūvą, tai ta krūva būtų džio laisvės įgyvendinimą,
parengti, nes nėra kur sutai
sia galva. Tačiau mėsos trūku
Šiuo reikalu įdomių duome
tokia aukšta, kad pasiektų net kaip garantuojama Visuotinė
mas nesumažėjo. Vis dėlto L. nų paskelbė Rygos komunistų syti sugedusius traktorius.
je žmogaus teisių deklaracijoje
patį Dievą.
Brežnevo žodžiai iš dalies išsi dienraštis „Ciną". Rašinyje „Pravdos" redaktorius susi
— Labai puiku — atsakė ir Helsinkio susitarimų baigia
pildė: prie krautuvių pradėjo nurodyta, kad mažyčiai sody domėjo šiais laiškais ir tuojau
patenkintas
komisaras
ir majame akte.
nykti eilės. Deja, ne todėl, kad biniai sklypeliai visame kraš pasiuntė savo žiniūną pasi
prisilenkęs prie kaimiečio
būtų padidėję jose prekių. te davė 29 proc. visos Latvijos tikrinti vietoje, kaip gi paga
ausies — tik atmink, drauge,
liau
veikia
ta
naujoji
ir
taip
Atvirkščiai, eilės trumpesnės žemės ūkio gamybos, tame
Diogeną paklausė:
kad Sovietų Sąjungoje nėra
todėl, kad ir krautuvėse mėsos skaičiuje 25 proc. mėsos, 31 jau naujoviškai įrengta ir taip
— Kas yra draugas?
Dievo.
nebėra. Kai taip yra, nėra proc. pieno, 39 proc. daržovių. iškilmingai atidaryta dirb
— Viena siela dviejuose kū
Kaimietis atsakė:
tuvė.
prasmės ir eilėse stovėti...
nuose.
Toliau „Ciną" nusiskundžia,
— Drauge komisare, aš
Šis „Pravdos" pareigūnas
— O kas žmonėse greičiau
1976 metų vasarą supykę kad sodybinių sklypų ūkio išskubėjo į vietą ir, be abejo,
labai
gerai žinau, kad Sovietų
"Pabusk, Amerikai Su tokiais ir panašiais šūkiais New Yorke, prie
siai
sensta?
našumas
pamažu
smunka.
pirkėjai a p d a u ž ė
tuščias
Sąjungoje nėra Dievo, bet pas
tikėjosi tuojau
p a m a t y t i Jungtinių tautų, pakeliui j Sovietų ambasadą, demonstravo apie 3000
—
Dėkingumas.
mėsos krautuves. Ir Latvijoje Esą per pastaruosius 3 metus didžiulius, saulėje švytinčius pabaltiečių, reikalaudami savo kraštams laisvės. Nuotr. V. Maželi* mus nėra ir bulvių.
dėl protestų už blogą mėsos privačiuose sklypeliuose kar
parūpinimą buvo areštuoti ir vių skaičius sumažėjo 21,000,
suapvalėję kai kurie jau ligi paties tekto nušiupėję. niekur nepametė. Ir mane lietuviškai skaityti iš jos
vėliau 2—3 metams kalėti tačiau kolchozuose jų nepa
Net ir titulinis knygos lapas beveik sveikas, tik kelio išmokė. Anksčiau, negu angelskai. Vakarais abu
nuteisti uosto darbininkai. didėjo. Nustota 20,000 verše
se vietose pajuodusiomis juostelėmis perklijuotas, bet užgulę skaitydavom. Ir paskum skaitydavom. Da
Laikraštis „Ciną" 1974 m. lių, kurie užauginti būtų davę
spalio mėnesį išspausdino daug mėsos, nustota 80,000
pats Zivvatoj Szwętųjų, išlikęs visiškai nepaliestas. Ir bar nebegaliu. Kataraktas akis baigia suėsti. Kur eiti
rašinį antrašte „Duonos rie tonų pieno. Maža to, apie
ne amerikinis leidimas, bet pats pirmasis, spaus dar matau, bet paskaityti nebeįžiūriu. Ir jokie aki
JURGIS JANKUS
kės problema", -kur apžvelgė 20,000 kolchozininkų šeimų,
dintas Vilniuje. Kas nors taip prie tos knygos buvo niai nebegali padėti. O jau aštuoniasdešimt sep
duonos trūkumus Mintaujoje, kurios neapdirba kolchozinių
prisirišęs, kad net į laimės šalį važiuodamas pasi- tintus pradėjau, tai nėra ko per daug ir norėti. Pažiū
Rezeknėje, Ludzoje. Dėl trūku sklypų ir nebelaiko karvių, ne
.
ėmė su savim. Gal kad joje surašyti šventieji saugo rėk, gal tamstai ji bus gera. Aną dieną girdėjau, kad
mų kaltino tačiau ne komu tiktai nieko negaminančios,
tų kelionėje ir padėtų įsikurti nežinomame krašte. O tamstai reikia senų knygų. Kad ir nebep -aitau, bet
nistinę sistemą, bet duonos bet pačios pasidariusios Že
Sekmadieniais Simas Plaušys pavalgęs nuo sta- anų dienų kelionės buvo ne šiandienykštės ir įši galiu pasigirti: visą atmintinai moku. Kai viena na
lo greitai nekildavo. Per savaitę menkai su savai- kūrimas ne šiandienykštis. Ir meilė knygai buvo ne mie sėdžiu, tai taip ir kartoju vieną šventąjį po kito.
mės ūkio produktų pirkėjos.
kepyklų blogą darbą.
šiais tesimatęs, mėgdavo pašnekėti, ką pats per tas šiandienykštė. Nuo tų minčių Simui net ranka ėmė Taip pat, kaip ir pačią knygą skaityčiau. Dar ge
„Ciną"
dar
rašo
apie
naujas
* * *
Bulvės y r a paprasčiausias gyvenviečių statybas, kuriose dienas veikė, paklausyti, kaip sekėsi vaikams, su drebėti, lyg savo prisilietimu mėgintų nuvertinti riau. Kai nereikia į knygą žiūrėti, tai šventuosius
gyventojų
maistas.
J ų nebesą tvartų gyvuliams šypsniu pasekti jų ginčus ir sekmadienio planus, bet šventų švenčiausią daiktą. Lyg kėsintųsi kokiai matau, kaip gyvus. Ir jų kančias matau.
Kol šneki moterėlė skubino viską išsakyti, Simas
daugiausia suvartoja netur laikyti, kad negadintų gyven tą sykį, vos paskutinį kąsnį nurijęs, pakilo, nuėjo į šventvagystei.
Tik prieš kelias valandas, tuoj po mišių, bažnyčios išėmė knygą iš "Star" supermarketo maišelio, atver
tingiausi
kraštai.
Nepasi vietės centro išvaizdos. Tačiau savo kambarį, pasiėmė iš lentynos knygą ir pradėjo
turinčios bei vargingos šei karvių nebėra kur laikyti, o vartyti. Knyga buvo sena. Kieti viršeliai ne tik apsi- kiemely jis dar šnekučiavosi su pažįstamais, kai pri tė viršelį ir net akis išpūtė
— Valančiaus šventieji! Ir net pirmas leidimas!
mos dažnai vienomis bulvėmis naujojo namo penktame aukš trynę, bet kampai ir pakraščiai visiškai nudilę, beki- ėjo tokia nedidukė moterėlė.
— Atsiprašau, pone profesoriau, ar galiu Pirmas leidimas! — nepajutęs šūktelėjo ir tuoj susi
minta. Tačiau Sovietų Sąjun te gyvenantieji skypininkai šą rusvai gelsvu šiupančiu kartonu. Apžiūrėjęs
laikė.
goje dažnai trūksta ir šio praktiškai neturį fizinės gali pasidėjo ant kairiojo delno ir atsargiai pravertė. valandžiukę sugaišinti? — prašnekino.
— O prašau, prašau, — atsisuko Simas į moterį,
Dingtelėjo, kad tokį džiaugsmą išgirdusi, moterėlė
paprasčiausio maisto. Kai bul mybės laikyti ir prižiūrėti kar Knyga subraškėjo, lyg netikėtai pajudinta senatvė.
kurią
gyvenime
tikrų
tikriausiai
pirmą
sykį
tematė.
gali
kažin kiek užsiprašyti. Susigirebęs ėmė šne
vės atsiranda rinkoje, jos daž ves.
Atsivertė parudavę, amžiaus nugriaužtais kraštais
Gal
ir
matė,
tik
niekada
nebuvo
į
tokią
atkreipęs
kėtis.
nai būna blogame stovyje:
Vilniuje
l e i d ž i a m a s lapai. Kad ir labai atsargiai vertė, jie vis tiek, atro— Bet ir naudota. Puslapėliai skaityti ir suskai
supuvusios, sužeistos, žemė „Valstiečių laikraštis" (IX.30) dė, dar aikčioja iš baimės, kad kuriam koks gabalas dėmesio: pati mažytė, veidas smulkutis, amžiaus
tos, sušalusios, praradusios skundžiasi, kad: „susirūpi nenulūžtų. Kai kur jau šiek tiek aplaužyti, nors, atro- paraukšlėtas, bet dar gana šviesus, ir akys kaip du tyti. Net paliesti baisu.
— Suskaityti, pone profesoriau, suskaityti. Tėvas
savo skonį. Bet ir dėl tokių nimą kelia mūsų ūkiuose do, buvo vartomi labai rūpestingos rankos. Daugybė mėlyni žiburiukai.
— Aš čia tamstai noriu padovanoti tokią labai skaitė, abu skaitėm, paskum aš viena. Mano vyras,
bulvių stovima ilgose eilėse, sumažėjęs jaunų darbingų įtrūkimų sutvirtinti permatomom plastmasinėm
dėl jų rungtyniauja vargšės žmonių skaičius. Žmonės ligi juostelėm. Vieni jau gana seniai, tokiom pagel seną knygą. Kai tėvas nuo ruso bėgo į Ameriką... Ta amžiną atilsį, tai neskaitė. Skaitė ir jis, bet tik laik
miestų m o t e r y s , stumdy 30 metų sudaro tik 12 procen tusiom, gal nuo dūlėjančio popieriaus ar nuo laiko da po ano sukilimo, po metežtvos, tai motina į raščius ir, žinai, vis tuos, kur toliau nuo Dievo. Pats
damos į šalis savo varžoves.
tų visų darbingų asmenų, kas pajuosvėjusiom, sunkokai bepermatomom, o kiti maišiuką įdėjo tą knygą. Jai labai patiko skaityti. neskaitė, bet man nedraudė. Ir į bažnyčią kartu atei
gyvulininkystės sutvirtinti visiškai neseniai, tomis vadinamomis ste Sakydavo, jeigu ne ta metežtva, tai gal būtų ir į kuni davom. Geras buvo žmogus, ir geras vyras, tik jam
Sovietų
Sąjungoje
labai dešimtas
darbuotojas
yra pensininko buklingomis. "Tos tai gal ir negels taip greitai", gus išėjęs, o čia iŠ karto prie anglių pristatė. Kai anokie laikraščiai labiau patikdavo. Sakė, kad jie
daug bulvių sugenda kelio
amžiaus".
Tai
natūralu — pagalvojo Simas. Kai kurie lapai net per pusę per- pradėjo labai kosėti, išgirdo, kad Ročestery yra daugiau teisybės pasako. Paskaitydavau ir aš, kur
nėje nuo bulvienos ligi parduo
tuvių. Čia jos labai nukenčia kolchoze bloga gyventi, iš lūžę, bet vėl rūpestingai sulipinti. Taip rūpestingai. darbo kriaučiams. Atvažiavo. Į kriaučius nepateko, nepaskaitysiu, tik tos jo teisybės nedaug temačiau ir
ir
sušąla. Taigi, Sovietų žmonių atimtas pagrindas — kad net ir perlūžusios raidės sutaikytos. Knyga, atro- batus siuvo. Patenkintas buvo ir prie batų, greitai į juose. Niekur tokios teisybės, kaip toje knygoje.
gyventojai
dažnai laiškais jų žemė ir jie bėga į miestus. ,dė, daug skaityta, bet su meile ir išmanymu:"netrūko formanus prasimušė. Raštingų tada ir čia nedaug
. (Bus daugiau)
b.kv. | nė vieno puslapio, tik visi kampučiai nutrūnyję, tebuvo, o jis dar vakarais pasimokė, bet tos knygos

KNYGA

Užsienio spaudą pasiekė
Lietuvos pogrindyje leidžiamo
„Varpo" žurnalo aštuntasis
numeris. J i s apima 29 pusla
pius. Įdėti septyni straipsniai:
Tautos charakterio a t s t a 
tymas, Vilniaus universitetas
pirmaisiais tarybinės valdžios
metais; Ar bus lemta „broliam
artojam" toliau kalbėti lietu
viškai; Literatūrinės perio
dikos problemos; Žvilgsnis į
mūsų išeiviją; Iš „Varpo"
istorijos ir 1979-uosius paly
dint.

Tarptautiniams Vaiko metams.
DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. spalio mėn. 20 d. negalėjęs dalyvauti laidotuvėse.
Juozas Balčiūnas kaip savano Jame tarp kita ko pažymima: "Mū
ris kūrėjas iš Nepriklausomos Lie sų respublikoje pačiu didžiausiu
tuvos vyriausybės buvo gavęs do vaiko priešu yra alkoholizmas,
vanai žemės ir trobesiams miš kuris auga žmonių kultūringu
ko medžiagos, o taipgi buvo ap mui mažėjant. Nepaisant to, da
dovanotas savanorio kūrėjo me bartinė Lietuvos valdžia stengiasi
ŽINTA APIE BROLIO MIRTi
Lemont, 111.
daliu ir Lietuvos Nepriklausomy parduoti kuo daugiau alkoholi
nių gėrimų. Apskritai, alkoholi
Cia gyvenantis, nenuilstantis bes medaliu. O brolis Kazimie nė veikla čia laikoma beveik an
MAIRONIO
LITUANISTINĖ
lietuviškos veiklos veikėjas Kazi ras, pagerbdamas vyresnį brolį, titarybine. Štai kodėl nuo 1940
MOKYKLA
mieras Balčiūnas gavo liūdną ži įnešė į Lietuvių Fondą, įnešdamas metų, nešant svetimą jungą, lie
nią, kad okup. Lietuvoje, sulaikęs pradinį įnašą 100 dol.
tuvių tauta ne tik netoiri galimy
Rugsėjo 6 dieną mokykloje 85 metus amžiaus, mirė mielas
A. a. Juozas Balčiūnas mirė bės keiti savo bendražmogizką
vyko mokiniu registracija.Įsiregis- brolis Juozas,
Nepriklausomos
travo į mokyklą 138 mokiniai. Po Lietuvos savanoris kūrėjas. Buvo 1980 m. rugpiūčio mėn. 13 d. ir kultūrą, ibet ir sustabdyti jos nuos
gimtinės
parapijos mūkį. Vaikų teisės pažeidžiamos
registracijos buvo mokinių tė gimęs 1895 m. gegužės mėn. 16 palaidotas
kapinėse.
Broliui
Kazimierui
gi daugelyje sričių. Mokymo siste
vų ir mokytojų
susirinkimas. d. Veiksiu kun., Kriukų valsč.,
liausia
užuojauta.
ma grindžiama ateistiniais pa
Susirinkimą atidarė ir jam vado Šiaulių apskr.
grindais. Iš viršaus vis stipriau
vavo mokyklos tėvų komiteto
Andrius Laukaitis
primetama rusų kalba aukštes
sekretorė Aldona Macienė. Ji savo
1919 m. Juozas įstojo savano
nėse,
vidurinėse mokyklose ir net
išsamia kalba, energija ir ryžtu riu į organizuojamą Joniškėlio
vaikų
darželiuose".
bei pasišventimu darbui, palan batalijoną ir dalyvavo visuose ba
kumu
lituanistiniam
švieti tą Ii jono veiksmuose iki Lietuvos
LIETUVOS HELSINKIO
Lietuvos Helsinkio grupė todėl
mui, tikrai mokinių tėvų širdy priešai buvo išmušti iš Lietuvos.
raginama nesigailėti jėgų ir siek
GRUPES DOKUMENTAI
se rado vietos prašydama visų su Kovose Juozas buvo narsus ir su
ti, kad būtų įgyvendinta svar
sirinkusių prisidėti prie mokinių manus, už tai tuoj buvo pakeltas
biausia, pagrindinė sąlyga tautos,
Neseniai Vakarus pasiekęs Mas
lietuviško ugdymo ir bendrai į grandinius. Kariuomenėje teko
o tuo pačiu ir jos vaikų vysty
kvoje rusų kalba leidžiamos "Ei
dirbti jaunųjų labui. Mokyklos ištarnauti 2 metus. Kaip savano
muisi, kad būtų suteikta Lietu
namųjų įvykių kronikos" 54"direktorė Milita Milašienė papa ris kūrėjas, prie tėviškės iš Lievai, Latvijai ir Estijai pilna ne
asis numeris informuoja apie du
sakojo visą šių mokslo metų ei ponių dvaro gavo žemės, gražiai
priklausomybė.
Lietuvos Helsinkio grupės pa
gą ir tvarką, kokios teks mokyklą įsikūrė ir pavyzdingai ūkininka
skelbtus dokumentus.
Pirmasis
lankantiems laikytis. Mokyklos vo. Su žmona Teodora (mirusi
dokumentas parašytas Molotovo
patalpos buvo gana sunku gau 1970 m.) išaugino ir išmokslino
ir Ribbentropo sutarties 40-ųjų S 0 P H I E B A R Č U S
ti, mokant kad ir nemažą sumą sūnų Juozą (agronomą) ir dukte
metinių proga ir adresuotas RADIO ŠEIMOS VALANDOS
pinigų. Daug kuo esame apriboti, rį Danutę (mokytoją-. Sovietų
Visos programos iŠ W0PA
jungtinių Tautų
organizacijos
kiekvienam mokiniui teks įsidė Rusijai okupavus Lietuvą, kaip ir
Lietuvių
kalba: nuo pirmadienio iki
generaliniam sekretoriui, 34-osios
mėti, kas galima, kas ne. Be to, visų kitų, jų ūkis buvo atimtas
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
generalinės asamblėjos pirminin p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
direktorė paprašė tėvų, kad vai be jokio atlyginimo, Jiems tik duo
kui ir specialiam Dekolonizacijos stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais
kai lankytų mokyklą, neapleistų ta teisė gyventi savo pačių pasis
reikalų komitetui. Lietuvos Hel nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
pamokų, neapsunkintų
pašali tatytoje troboje, bet su žmona
sinkio grupės vardu Ona Lukaus
Telef. 484-2413
niais žaidimais, sportu ar darbais, Juozas privalėjęs dirbti sudarymo
1480 AM
kaitė Poškienė dokumente prašo
be kurių galima dar apseiti. Bai se kolchozuose. Senatvei priartė
nedelsiant imtis priemonių, kad
7159 S. MAPLEWOOD A VE.
gus pristatė mokykloje dirbančius jus ir jėgoms išsekus, buvo at
CHIC AGO. ILL. 60629
kolonializmas Lietuvoje ir kitose
mokytojus.
leisti pensijon. Jiedu gaudavę per
pavergtose Pabaltijo kraštuose
mėnesį 50 rub. pensijos. Senatvė
būtų
galutinai likviduotas. "Mes IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Darželyje dirba Jolanta Zu- je vargingai gyveno, nors brolis
taip
pat
prašome", rašo Ona Lu
bienė, specialiose klasėse? kurių Kazimieras kiek tik galėjęs juos
kauskaitė
Poškienė, "teikti mums
yra dvi silpnai mokantiems lie rėmęs.
moralinę,
politinę ir materiali
tuviškai, dirba Laima Braune ir
nę
paramą
mūsų teisėtoje kovoLinas Norusis. Su pirmu skyrium
Tėvai buvę paprasti darbinin je".
— Laima Ardickienė, su antru kai, bet gražiai užaugino du sū
Seniausia Lietuvių Radlo programa
Audronė Šoliūnaitė, su trečiu — nų ir tris dukteris. Visi jau yra
Antrasis Lietuvos Helsinkio Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN,
Birutė Navickienė, ketvirtu — mirę, tik jauniausias iš tos šeimos
grupės dokumentas, kurį persis 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
Kosta Mašiotienė, penktu — Vili
Kazimieras sulaukęs 75 m. am pausdino "Einamųjų įvykių kro dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
ja Marchertienė, šeštu Jadvyga
žiaus, gyvena Lemonte. Labai per nika", buvo parašytas praėjusių trauką ir komentarai, muzika, dainos
Penčylienė, septintu ir aštuntu
gyvena, kad likimas taip lėmė, | metų spalio 15 dieną ir skirtas ir Magdutes pasaka. Sią programą
skyriais
Agnė
Katiliškytė.
veda Steponas ir Valentina Minkai.
aukšt. klasėse su penkta ir šešta
Biznio reikalais kreiptis 1 Baltic Flotists — gilių bei dovanų krautuve,
lietuvių kalbą ir literatūrą moko
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Albina Kašubienė, Lietuvos is
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
toriją Jonas Gausas. Septintoj ir
gaunamas dienrašti* "Draugas" ir raaštuntoj klasėj lietuvių kalbą ir
lite didelį pasirinkimą lietuvišku kny.
literatūrą
Aloyzas Mučinskas,
Lietuvos istoriją ~ Bronius Juo
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuuiiiiiiiiiiiiiniiiiii.
delis. Dainavimą ir tautinius šo
kius Rasa Šoliūnaitė. Jai tal
uuiiiiiiniinmiutiniiiniiiHiimiiiiiininkina Daina Kamantaitė ir Kęstu
tis Laukaitis. Tikybą dėsto kun.
L. Zaremba. Be to, mokykloje po
Radijo Valanda jau S 9 m«ttis tar
pamokų veikia skautai ir skautės.
nauja N«w Jersey, New York ir Con4

C L A S S I F I E D GU I DE

MOŠŲ KOLONIJOSE

RADIJO PROGRAMA

Lietuvos atsiminimai

nectlcut lietuviams !
Kas SeštadieaĮ nuo * lkl 5 vai. po
piet 18 WEVD Stoties Nevr Torke
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai
vak. 97.9 meg. FM.

Tėvų komitetan įeina: pirm.
S. Urbonas, vicepirm. J. Zubinie
nė, sekr. . Mačienė, ižd. M. Buce
Valevičius, ižd. pad. ir koresp.
Direkt, DR. JOKŪBAS STUKAS
A. Mockaitis, parengimų vado
234 SanUt Drive
vės G. Vasienė ir A. Truby. Mo
Watchang. N. J. 07060
kykla turi knygyną, kurį tvarko ir
Juozas Balčiūnas (kairėje), jo brolis Kazimieras (dešinėje), tarp mamos ir
veda K. Dagnevičienė.
TEL. — 7SMCM (»1)
seserų. Nuotrauka daryta prieš Juozui išeinant į savanorius Joniškėlio bataujonan.
Mokyklos kapelionas kun. L.
Itllllllllllltllllllllllllllltllllllllttmillllllll
Zaremba savo turininga kalba į
tėvus pabrėžė lietuvių kalbos rei
kalingumą ir reikšmę bei didelę
naudą mokant dvi ar daugiau
kalbų. Jo žodžiai turėjo smigte
smigti į kiekvieno tėvų širdį kai
bėti su vaikais lietuviškai, kad jie
suprastų jau namie esą lietuviai,
nes vienai mokyklai sunku tai
padaryti, kada esam tarp svetimų.
Jis linkėjo, kad jaunimas su Die
vo globa ir tėvų priežiūra, moky
tojų mokymu, eitų per gyvenimo
kryžkeles neklaidžiodami, augtų
didžios moralės žmonėmis, gar
bingais lietuviais. Po tokių rim
tų kalbų visi pakilia nuotaika,
Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos
pasivaišinę apleidome salę. Lau
New Yorko Skyrius
ke ruduo jau bandė marginti la
kviečia
pus, bet saulutė dar glostė rudens
visus studentus ir buvusius studentus atvykti į
gėles.
Kitą šeštadieni rugsėjo 13 d.
prasidėjo mokykloje darbas. Sa
iėje, prie gėlėmis papuošto alto
riaus mokyklos kapelionas kun. L.
Zaremba atlaikė pamaldas. Sven
Čiausiąjį priėmė mokyklos moki
niai, tėvai ir mokytojai. Po pa
maldų kun. Zaremba gražiu žo
džiu pasveikino mokinius, linkė
damas našaus darbo su Dievo pa
laima eiti garbingu lietuvišku
keliu. Visų jaunųjų ir mažųjų
mokinių širdyse plakė rnetlė Die
vui, tėvynei Lietuvai ir mokslui.
Alb.

Kašubienė

LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMĄ
kuris įvyks

lapkričio 27—30 dienomis
Loews VVanvick Hotel
6th Avenue & 54th St.
New York, N.Y. 10019

Kambarių kainos vienam $40/nakCiai
dviem 45/nakCiai
trim 50/nakčiai

Narių Mokestis/Registracija: $5.00
Užsiregistruoti ir informaciniais reikalais kreipkitės: (212) 423-6595
R a i m u n d u i Balsiui
240—76 67th Ave.
Douglaston, N.Y. 11363

B £ A L E S T A T E

ui apdraudė nuo ugnies ir autotjao10% — 30% — 30% pigiau — f j l —
bilio pa* mua.

FRANK
We'H help you mokė the right movė

JEI

GALVOJATE

PIRKTI AB PARDUOTI
Kreipkite* į

BUDRAITIS REALTY C0.

6600 S. Putoki Road
Tel. — 767-0600
Iniependently owned and operatel

DOMESTIC

MISCJBLLANJaOUg

ZAP0LIS

VJIIIIIIIIIIIIIII1IIUIIIII1III1IIUIIIIIIIIH1IIHI
ADOLFAS VENCLATJSKAS

KOVOJE SU MIL2INU

Knygos turinys paimtas iš oku
puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo«-apylinkeae kada vyko sunkios partizanų
(iiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiim
l; Irauiu prekių pasirink i m s s ne kovos su okupantais ir jų padėjė
brangiai ii mūsų sandelio.
jais.
COSMOS PABCELS £XFR£SS
Išleido Akademinio Skautų Są
2501 VV. 69 St., Cbkago, lli. 60629 jūdžio Filisterių skautų sąjungos
"VVorceaterio skyrius. 230 pusi. Kai
SIUNTINIAI I LIETUVA
na su persiuntimu $5.75. Illinois
gyventojai prideda 25 et. valstijos
Telef. — 925-2737
Vytautas Valantinaa mokesčio
lllllllilIlIHHIIIIIIIIiliUilUUiUlUUUlilUlI
Užsakymus siųsti:
32081 j Weat 95ta Street
Telef. — G A 44654

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
NAMŲ APŠILDYMAS
Chicago, Illinois 60629
(statau naujus pečius ir vandens Šildy uiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuuuiiiiiiiiiniiiiiii
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
pečius į gazinius.
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiuiiiUi
ALBIN
BANYS,
TeL
447-8806
Sol. Praurime Ragiene
Namų pirkimo reikaluose: Cl«-erwater,

Florida Real Estate

Largo, Belleatr, Semlnole apylinkėse
(Netoli St. Petersburg piliečių klubo)
Prašau kreiptis:

dainuoja
IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIilIlIltlIlIillll

A ŠALIS
A. V I L I M A S Y14 Rskirtingų
lietuvių kompozi
torių
dainos
ir
arijosM O V I N G nio kvinteto palyda, ~2€ susu stygi
klan-

LIUCIJA VA1&AIT1EN!
Realtor - Associate

Rodgers & Cummings, Inc. Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumi}
TeL Dieną SI 3—581-9411

neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės.
Vakare 813—585-2738
TeL 376-1882 arba 376-5996
Sofijos malda. Skamba, skamba
kanklės.
Nedvelk vėjeli. Yra šalis.
IIUilHIIUIIIIIiiniMIIIIIlUIlUliUlIllUlIlllt
Mylėk lietuvį ir kitos).
Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
Lietuviškas restoranas su namu ir
Plokšteles kaina su persiunti
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
įrengimais Marquette Parko rajone.
mu — $8.85. Ulinois gyv. dar pri
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
ir kitus kraštus
deda 48 et. Illinois valą. mokesčio.
sąlygos.
NEDZINSKAS,
4059
Archer
Avenue
Užsakymus siųsti: DBATJGAS.
2 butai — medinis. 68 ir MapleChicago, I1L 80632, tel. 027-5980
vvood. Labai tinka giminingoms šei
4545 W. 63 S t Chicago, EL 60629.
moms.
tiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiimiimimiii
Mūri nik bungatow Brighton Parke.
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai parluoti. Geras pirkinys.
Apsimoka skalbtis disn. DRAUGI,
SIMAITIS REALTY
KILIMUS LB BALDUS
nes jis plačiausiai skaitomas lie
Plauname ir vaikuojame
Insurance — Income Tas
tuvių dienraštis, gi skelbimų kal
visu rūšhj grindis.
Notary Public
BUBNYS — TeL B E 7-5168
ios yra

VALO M E

2951 W. 63rd Street
Tel. 436-7878 ar 839-5568

M OVI N G

HELP WANTED VYRAI

ŠERĖNAS perkrauto baldus ir
kitus daiktus. Ir te toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda,

AR FREIGHT FORWARDER
POSITION AVAILABLE
Typing airway bills and general
office woric
AIRPORT AREA
Ask for Mr. OUver 635-6933

įiimiiiimiiiiimiuiimmiiimfiimiiimii

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas
Draudimai — Valdymai

INCOME TAX
j

Notariatas — Vertimai

TeL — WA 5-8068
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiimmiiHHit

BELL REALTORS
J.
B A C E V I Č I U S
6529 S. Kedzie Av. — 778-2283
mnniimmmnnniHHiinmuimumniii
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiinntii

M. A. Š I M K U S
mooacB TAX SERVICE
NOTARY PVBLIC

4259 So. Jfaplew.od, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir
kitokie blankai.
IIIHIIiilIlIlIliilIlIlIlUiillIUUllllllDUUIlIM

ĮSIGYKITE

DABAB

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
Vizitinių kortelių naudojimas
gražus paprotys. Biznieriai jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražias
t
fDcs korteles.

TELEVIZIJOS

P L U M Bl N G

HELP

|

tiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiimtmiiiiiiiiiii> į s

S V

E I

K A S > 5
S
Raiša. URBANIENĖ atlieka
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GORBULSKIS.
Garso režisorius Paulius Jastukonis. Išleido GINTARAS,
filmų ir plokštelių gamyba, Hollywood, California.
Kaina su persiuntimu $8.95
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, ĄSIfS W. 6$r& St.,
Chicago, IL 60629
uuuiiimiiHiiiuiMiiiimimiiuiiiuiiiiiiii

WANTED—MALĖ

*

FEMALE
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yra
pla
luo
vizi E
=
Kreipkitės J "Draugo" sdminis- I
traciją visais panašiais reikalais. f
|
DRAUGAS,
|
4545 W, SSrd Str,
I
OUesgo, HL 60629
f

L J Jf

i t *

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
This rapidly expanding wholesaler of
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
of food produets is looking for a few
Pardavimą* ir Taisymas.
good
men who would enjoy the luxury
M I G L I N A S TV
of working for themselves. We will
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 provide you with:
iiiiiiiiiintiiiiiiiniHiiuiiiiiitiiuiiiiiiiiiiu • A Conpeny Vehlcle
uuiiiiitiuiiuiiHiimiitititiiuiiiuiintiiin • Hospitalization
Paid Vacatioo
Average Commissioo of $600 to
$900 Weekly
Iicensed, Bonded, Insured
Weekly Bonuses Up To $300
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
Opportunlty for Advancement
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
•
No Overnight Trips
kos ir kt. plytelės. Glass blocka
Experience
is not necessary — Good
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai attitude is. Interviews are in person
only. Call: Mr. Devine for intervieew.
palikit pavardę ir telefoną.
SERAFINAS — 636-2960
860-2560
iiiiniiiiiimniiiiiimuuiiiiiiiuiiiiiiinimi

A l R Ll N E S
Major airlines are now hiring for the foiiowing
opportunities:
FUGHT ATTENDANTS
RAMP AND BAGGAGE PERSONNEL
TICKET AGENTS
RESERVATION AGENTS
CLERICAL POSinONS
CUSTOMER SERVICE
FOOD SERVICE

į
|
g
i

Individuals interested in applying with these airUnea companies
mušt be career oriented, have a public relations personality, be
willing to travel if required, and be in good health. For further information on how to immedistely apply direcUy witb these major
airlines companies, write to:
TRAVELEJC, INC
ATTEN: AIRLINES APPLICATION INFORMATION
SMS SOUTH WASATCH BLVD. SUTTE 101
SALT LAKE CITY. UTAH M10S
Please indicate briefly your background, what airlines positioa (s)
you are interested in applying for and enclose a stamped, seifaddressed envelope so that you may receive further tnformation as
to what steps to take so that possibte interviews might be arranged
by these airlines. Ali major airlines companies are EQUAL OPPORTUNTrY EMPLOYERS.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiituiiiiinl

1 Lietuvą ir lietuvių liaudies me- DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. spalio roėn. 20 d.
_ ną. Atsirado keliolika asmenų,
kurie pareiškė esą lietuvių kil
Z
mės ir norj įstoti nariais į liet.- t?
%
amerikiečių klubą. Lietuviai sa
vo tautinių šokių grupės šioje
1-mas tomas. Teisių Vyskupija
apylinkėje neturi, bet jiems
trimis nuotaikingai atliktais lie
BRONIUS KVIKLYS
tuviškais tautiniais šokiais labai
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
gražiai reprezentavo Tampa In
rijos leidžiamų knygų.
ternational Folk Dance grupė,
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir
vadovaujama Ernesto Baizan.
palikti
ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių
Keliolikos šokėjų grupė dėvėjo
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų,
autentiškus liet. tautinius dra- j kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
bužius. Festivalis sutraukė tūk- j nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo
į stantines lankytojų minias ir į autorius knygos įvadoje.
I davė progą lietuviams pasireikš
Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
ti su savo tautodaile, iškelti dapat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
Į bartinę Lietuvos padėtį ir pa- gyvenančių išeivijoje. Dideho formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą
r
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido
reikšti savo siekimus.

CHICAGOS LIETUVIŲ 2INIOS
AR PAVARGS BALTAS?

Nuostabiai tai kantrūs talkinin
kai. Metų metais jie žygiuoja vė
Spalio 8 d. vakare Birutės ir lybo rudens dienomis ir vakarais,
Jono Jasaičių namuose šneku kad tik aplankius tautietį, kad jį
čiavosi Penktojo Teatro festiva ir toli gyvenantį suradus, kad1 tik
lio komitetas su spaudos darbuo gavus auką vargstančiam tautie- I
tojais. Tai buvo gana įdomus po čiui. Tokius žmones reikia ypa
kalbis, kuriam vadovavo Teatro tingai vertinti. Tai patvariausi
festivalio komiteto pirmininkas darbininkai, ant ko remiasi visa
rašytojas Anatolijus Kairys. Ap Balfo veikla.
tarus festivalio reikalus, žodį pa
Balfas dar nerodo pavargimo |
ėmė Jonas Jasaitis, Chicagos ap
žymių.
Kai vieni dėl slegiančios
skrities Balfo pirmininkas, ku
senatvės
naštos iš gretų pasi
riam kaip tik rūpi ir siu metu
traukia,
jų
vieton jungiasi nauji,
Balfo vykdomas vajus. Jis pažy
jau
pensininko
amžiaus sulaukę,
mėjo, kad Balfas dirba tyliai, tel
kia lėšas vargstančiam broliui ir talkininkai. Taigi ši papildomoji
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50.
sesei lietuviams padėti bet kur talkininkų versmė, atrodo, ne Visuomenininkas Mečys Valiukėnas buvo gražiai pagerbtas jo bičiulių bei
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.
Praėjusio išvežimų minėjimo
varge gyvenančiam. Jis pažymėjo, greitai išseks ir Balfas dar ilgus artimųjų. Čia matome jį drauge su savo žmona Eleonora pagerbimo metu,
metus
gyvens.
Pr.
Andriukaitis
proga priimtos rezoliucijos buvo
Liet. Tautiniuose namuose.
Nuotr. V. AL Račkausko
kad Balfas ypač daug padeda vi
Užsakymus siųsti:
pažymėjo,
kad
K.
Bružo
vado
išsiuntinėtos JAV prezidentui,
sokeriopai dabar ištrūkusiems iš
DRAUGAS, 4545 West 6Srd Sf., Chicago, IL 60629
senatoriams ir kitiems įtakin
okupuotos Lietuvos tautiečiams. vaujamame skyriuje kaip tik dir
giems pareigūnams. Rezoliuci ^
Jiems suteikiama materialinė pa ba jauni žmonės ir tuo galima
tik
džiaugtis.
Tačiau
bendrai
pa
ja buvo paskelbta ir "'Trie Little
rama, parūpinamas darbas, globa.
Sentinel" laikraštyje. I š State
Balfas yra žinomas ir okup. Lie ėmus, Balfo veiklą judina mūsų
Miss Iithuania Marsha Zabela.
nepavargsta
pensininkai.
St.
Petersburg,
Fla.
Dept Asst. Secretary William
tuvoje, nes kartas nuo karto ši
Ji dalyvavo ir Miss International
Chicagos
apskrityje
esama
per
J. Dyess gautas laiškas, su aiš
šalpos organizacija
okupantu
2700 aukotojų, kurių kiekvieną LITUANISTINfi MOKYKLA Festival rinkimuose. Kultūrinė kiu JAV nusistatymu Baltijos
spaudoje yra smarkiai puolama.
je festivalio programoje Dayto
aplanko Balfo aukų rinkėjai ir su
valstybių atžvilgių nepripažinti
Kaip žinia Balfo šalpa įvai telkiama arti 40.000 dol.
na Beach International Folk
St. Petersburgo lituanistinėje Dance grupė, be kitų tautų šo sovietų aneksijos. Gauti atitin
riais būdais pasiekia ir.dkup. Lie
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tuvoje vargstantį lietuvį. Tas, ži Aptardami Balfo veiklą, Balfo mokykloje pamokos prasidėjo kių, pašoko ir lietuvišką Kal kami laiškai ir iš Floridos se
natorių Lawton Chiles ir Rinoma, pykina okupantą, nes juk darbuotojai pažymėjo, kad pasi rugsėjo 6 d. Tėvų atstovė ir velį.
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
chard Stone.
kuklus siuntinėlis liudija, kad taiko vienas kitas tautietis, kuris mokyklos vedėja yra D. CibieTuo pačiu laiku Prince of
pasaulyje esama gerovės, ko "duoda velnių" aukų rinkėjui, nė. Mokykloje dirba mokyto Peace R. K. paarpijos Ormond
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Klubo valdyba iš savo lėšų
žinoma, okupantas pakęsti ne bandydamas atsakyti auką. Ta jos: R Moore, M. Pėteraitienė, Beach, Fla. , suruoštoje tradi paskyrė kuklias aukas lietuviš
gali.
čiau tokių esama labai mažai. J. Adienė ir A Bobelytė. Pa cinėje Oktoberfest
4330-34 So. California Avenue
šventėje kiems laikraščiams, kurie daž
pasiuntinius mokos vyksta šeštadieniais 8:30 Liet. klubo lėšomis buvo iškelta nai aprašo klubo veiklą: "Drau
Balfas šelpia ir Vasario 16-tąją Daugiausia Balfo
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
gimnaziją. Tuo pačiu iš gimna mūsų tautiečiai Šiltai priima, net —12:30 v a i Lietuvių klubo pa ir Lietuvos vėliava, kuri plevė gui", "Darbininkui" ir "Dirvai".
M. P .
4605-07 South Hermitage Avenue
zijos esą reikalaujama pilnos pavaišina ir savo auką įteikia su talpose.
savo kitų tautų vėliavų gru Taip pat paskirta 25 dol. Lie
atskaitomybės iš gautu Balfo au linkėjimu nepavargt kovoje su
Telefonas — YArds 7-1741-2
pėje,
(jvs).
tuvių Bendruomenės švietimo
ku Manoma, kad naujas gim vargu.
reikalams. Daytona Beach ir
Palm Coast, Fla.
nazijos direktorius
tai atkreips
apylinkių liet.-amerikiečių klubą
Prie šių užuominų
tektų
reikiamą dėmesį.
sudaro Daytona Beach, Ormond
pridėti tik tiek, kad Balfas atlieka
LIETUVIAI
Beach, Port Orange, Palm Coast,
Apie vajaus eigą plačiau pra išskirtiną darbą, dirba taikiai, su
TAUTYBIŲ FESTIVALYJE
Deltona ir tolimesnių vietovių
artimo
šneko senas baltininkas, Mar- meile ir pasišventimu
LIETUVIAI PASIRODĖ
lietuviai. Bene daugiausiai jų
ąuette Parko skyriaus pirminin šviesesnei ateičiai. Tikimasi, kad
Spalio 11-12 dienomis gražio
GRA2I.U
gyvena Ormond Beach vietovė
kas Juozas Mackevičius. Šis vyras ir šių metų Balfo vajus būsiąs je Palm Coast vietovėje, Flori
je, siaurame pusiasalyje tarp
didelę dalį savo gyvenimo pašven Taip pat sėkmingas.
doje, /vyko taytybių festivalis,
Daytona Beach ir apylinkių Atlanto vandenyno ir gražios
tė šalpai ir yra įnešęs didelę
Jurgis Janulaitis per abi dienas sutraukęs minias lietuvių - amerikiečių klubas Halifax upės.
Laidotuvių Direktoriai
(jvs)
duoklę į Balfo veiklą. Jis pažymė
lankytojų iš Daytona Beach rugsėjo 27 d. dalyvavo tarptau
jo, kad vajus jau vyksta &ana &k
apylinkių, o taip pat nemažai ir tiniame dainų ir šokių festivaly
mingai. Aukos kasmet didėja.
NAUJAS ŽENKLAS
turistų iš tolimųjų vietovių. je, kuris vyko Riverfront Park,
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Aukotojai pastovūs, net atsiran U E T P V I A I IR REAGANO
Daytona Beach apylinkių lietu Daytona Beach. šio festivalio
JAV
Pašto
tarnybos
meTel. 737-8600-01
da nauju. Žinoma, šalpos darbą
RENHLMINĖ KAMPANIJA
vių - amerikiečių klubo pirmi tikslas buvo -£>er dainą, šokį,' morialinis pašto ženklas atrninvykdo vyresnioji karta, pensinin
ninkės Bernadetos Braciūtės 9837 SOUTH KEDZIE AVE.
kai aukų rinkėjai keliauja nuo
Praėjusią savaitę Reagan — Colee pastangomis buvo gauta maistą ir dirbinius daugiau su- j ti 1780 m, spalio 7 d. įvykusį
Tel. 422-2000
durų ligi durų • belsdamiesi į Bush komiteto pareigūnai pa vieta lietuvių paviljonui šalia ju sipažinti su papročiais ir kultu- j mūšį prie Kings Mountain,
kiekvieno lietuvio namu duris. skelbė, kad įsisteigė Reagan ir goslavų, anglų, vokiečių, meksi ra tų tautų, kurios sudaro vieti-1 North Carolina valstijoje. MūBush remti Amerikos lietuvių kiečių, ukrainų, italų ir kitų nę bendruomenę. Lietuviai šia- j šis buvo įdomus tuo, kad jame
balsuotojų komitetas. Komite tautybių, šiais metais visos me festivalyje pasirodė su liau- j dalyvavo tik vienas britas —
tui vadovauja Anatolijus Milū- tautybės pasirodė su savo tau dies meno dirbiniais: buvo išsta- ! majoras Patrick Ferguson, o
n a s iš Chicagos. Kiti komiteto tai charakteringais valgiais ir tyta medžio drožiniai, audiniai, j visi kiti buvo amerikiečiai; bri
nariai y r a : Jonas Talandis, Eu keniniais. bet tik vieninteliai gintaro dirbiniai ir kt., kuriuos tas karininkas buvo paskirtas
(Atkelta iš 2 psl.)
gene J. žiurys, Jr., Kazimieras lietuviai, šalia maisto, turėjo ir surinko, išstatė ir visą festiva vadovauti amerikiečių lojalistų
daliniui. Šio raktinio mūšio lai
Atsiprašyti tenka pokylio daly Oksas, Pranas Jurkus, Eugene
Lietuvą bei lietuvius reprezen lio laiką budėjo, atsakydami į mėjimas sulaikė tolimesnius bri
vius, sveikintojus žodžiu, kurių Bartkus, Aufonsas J- Dzikas,
tuojančių dirbinių, kurie buvo lankytojų klausimus apie Lietu tų žygius pietinėse srityse ir
per žioplumą neužsirašiau ir dr. Jonas Genys, lilija Grumugauti iš lietuvių suorganizuotos vą, klubo pirmininkė Bernadeta
primiršau. Daugelis pasigedo laitis, V. P. Janušonis, Raimun
Braciūtė - Colee ir narys kultu- j davė laiko amerikiečiams sukiBaltic Enterprises bendrovės
gen. garbės konsulo V. Čeka das Kudukis, Liucija Mažeika,
riniams reikalams dail. Juozas į lėliams suorganizuoti savo kariBostone lietuvių paviljonas
nausko sveikinimo.
Algis Regis, Zigmas Strazdas, turėjo gražų pasisekimą, prie Sodaitis. Buvo dalinami ir spe-! nes pajėgas, kurių britai nebeTĖVAS IR SŪNUS
A. Razutis Jonas Urbonas ir Aušra Zerr.
kurio savo darbais prisidėjo klu ci aliai paruošti spaudiniai apie! įstengė įveikti.
Taip pat pranešta, kad komite bo pirm. Bernadeta Cotee, MagŠOKO I R DAINAVO
2533 West 71 St., Chicago
t a s toliau plečiamas, ir naujų delena ir Andriejus Bražėnai,
1410 S o . 50th Av., Cicero
Juozo Daumanto šaulių kuo narių vardai ir pavardės bus Bracienė ir Anna KowardL
Tel. 476-2345
netrukus
paskelbtos.
A.-j. A. Elenutei Balčiūnaitei-Masaitienei
pos sesės šaulės spalio 5 d. Lie
Festivalis pradėtas paradu,
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
tuvių Tautiniuose namuose. 3356
Tuo tarpu, Jurgis Ramonas, kuriame, greta kitų, žygiavo ir
miras, dalinamės skausmu su jos vyru dr. ČESLOVU
Glendale BL, Los Angeles, su senatorius Pete V. IDomenici
MASAIČIU ir velionės broliais: prel. VYTAUTU, SILVA,
ruošė renginį.
štabe vyresnysis asistentas, bu iimiiiHHiiiniiiMiimiiiiiiiiirmiiiimiit'
MASAIČIU ir velionės broliais: prel. VYTAUTU, SILVA,
Saulėms buvo tai pirmas ren vo paskirtas Reagan — Bush
BALYS AUGINĄS
a.
a, dr. JURGIO vos už kelių savaičių laikotarpyje. Visai
ginys. Svečių buvo daugiau ne kampanijos Tautinių grupių pa
Giesmes žydėjimo
BALČIŪNU ŠEIMAI reiškiame gilią užuojautą.
gu buvo manyta. Reikia pasą tariamosios tarybos nariu. J.
kyti, kad rengėjos svečių neap Ramonas, darbštus CleveJando
metas
JADVYGA vr ADOLFAS DAMUSIAI
lietuvių veikėjas, vadovavo Pre
vylė.
Lyrika
Moterų šaulių vadovė Judita zidento Fordo perrinkimo kamLietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
-panijos
komiteto
etninių
reikalų
Paškauskienė svečius pasveiki
Keturi skyriai: PUMPURŲ VARPAI.
no ir padėkojo už gausų atsilan skyriui 1076 m.
BURTA20D2IAI PIRMAGIMIUI. BEŠAKNE GIRIA AMŽINYBĖS VYN
kymą, pakvietė prie vaišių sta
PHILLIPS - LABANAUSKAS
UOGYNAI.
138 pusi. Kieti viršeliai.
A. f A. ELENAI MASAITIENEIlo, šaulių kuopos vicepirminin
išleista. Spaudė Vilties drau
kas Juozas Ruokis, sesių šau
Laikas yra brangiausia dova Gražiai
gijos leidykla — 1979. Kaina su per
3307 SO. LITLAMCA AVE.
Tel. YArds 7-3401
BALČIONAITEI mirus,
lių vardu, pakveitė kuopos pir na, kurią Dievas mums skyrė, siuntimu $5.75. Užsakymus siųsti:
mininką Justiną Naujoką tarti o žmogus su tokiu žiauriu laisvu
jos vyrui dr. ČESLOVUI MASAIČIUI, BROLIAMS, SE
STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
DRAUGAS, kU5 W. 6Srd St.,
žodį. Poto tarė žodį buvęs il mu jį naudoja.
SERIMS ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuo
Chicago, IU. 60629
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VTrginia 7-6672
gametis kuopos pirmininkas
Klemensas XIV
jautą.
2424
V
V
.
69th
STREET
Tel.
REpublic 7-1213
Kazys Karuža. Jis padėkojo
tlItlIlIlHlinillllllUIIIINIIHIIUIIIIIIHlHlin
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410
šauliams.-lėms už jo lankymą li
IRENA ir ANTANAS SPRINDŽIAI
goninėje ir namuose ir visiems tf
pareiškusiems jam ir jo seimai
AR KALBATE LIETUVIŠKAI?
PETRAS BIELIŪNAS
užuojautą. Dar kalbėjo Los An
4348 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. LAfayette 3-3572
geles Balfo skyriaus pirminin
(Lithuanian for beginners)
kas VI. Pažiūra ir Radijo klu
A. R I N K O N A S
bo pirmininkė Danutė KaškeJURGIS F. RUDMIN
lienė.
Lietuvoje mirus, mūsų nuoširdi užuojauta jos bro
Darto ųrfgvtnfa (work book) A ir B, ir C — studentam* \r raao3319 SO. LITUANICA AVE.
Tel. YArds 7-1138-39
(for studentą and arfults).
Mokytojų vadovu (Teaeher's
liui JONUI SUOPIUI, brolienei ELFRIEDAI bei gi
Po visų kalbų buvo laimėji
H u m l ) ir penktoji knyga — Fonetika, Skaitymai, žodynu.
minėms Lietuvoje
mų bilietų traukimas.

LIETUVOS

BAŽNYČIOS

j*

LIETUVIAI FLORIDOJE

EUD E I K I S

Daytona Beach, 71a.

Mažeika y Evans

CALIFORNIJOJE

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A.fA, ONAI ŠUOPYTEI

Muzikinėj programoj buvo
Macenienės ir H. Bajalio parink
tų plokštelių muzika. Linksmą
ją dalį atliko studentas R. PoKkaitis su savo akordeonu.
Dalį pelno saulės numato
skirti spaudai — lietuvybės pa
laikymui.
Dalyvis

Viršelis ir pagrindinės iliustracijos R. Paulionio.
Published by the Lithuanian Canadian Community with the support of the Multicultural Program, Government of Canada. Copyright
by the author, Toronto, Canada 1979.
Kaina su persiuntimu $l«-30. Illinois gyventojai dar prideda SO et.
valstijos mokesčio. Uisakymus siųsti:

DRAUGAS. 4545 W«st 63rd SfrMl
Chicaco, III. 60629

JŪRATĖ SUOPYTĖ-JENSEN
AUDRONĖŠUOPYTĖ
A. SUOPIENĖ

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. SOth Ave.. CICERO. ILL.

Perskaitę Draugą, duokite ji kitiems pasiskaityti.

Tel. OLympic 2-1003

IŠ ARTI IR TOLI

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. spalio mėn. 20 d.

X Algis Tamošiūnas, politi
VOKIETIJOJE
nių mokslų doktorantas, modeJ, A. VALSTYBĖSE
I ruoš
sim j o u m ą
"Lietuvos
— Išeivių evangelikų liutero
— Leo J a v o r s k i buv. specia
j klausimo iškėlimas Amerikos
nų
kunigų ir bažnyčios darbuo
lus prokuroras Watergate bylo
visuomenėje: teorija ir metoje, demokratas, pasisakęs už tojų suvažiavimas įvyko rugsė
! dai" Akademinio skautų sąjū
Ronaldo
Reagano kandidatūrą į jo 15-19 d. Goslaro Braundžio metinėje šventėje gruodžio
JAV prezidentus, spalio 21 d., schweigo evangelikų bažnyčios
8 d., 10 vai. r. Jaunimo centro
antradienį, atskrenda į Clevelan- laisvalaikio ir poilsio namuose
: Šeštadieni baigėme a t k a r - kavinėje.
dą ir 7:30 vai. vak. Lietuvių "Auf dem Hessenkopf", šiaurės
pą, Leonardo Kerulio paruoštą
X Seselė Josephine, prancišsalėje kalbės tautybių susirinki Vokietijoje. Suvažiavimui vado
Nepriklausomos Lietuvos mi- kietė, Pittsburgho lietuvių "Tė
me. Dalyvaus televizijos, radijo, vavo Pasaulio liuteronų sąjun
nisterių likimą, šiandien prade viškės garsų" radijo programos
spaudos atstovai. Lietuviai kvie gos vokiečių tautinio komiteto
dame naują, Jurgio J a n k a u s bendradarbė, paskutiniu laiku
įgaliotinis kun. dr. Ernst Eberčiami dalyvauti.
apysaką "Knyga".
hard. I š viso dalyvavo 47 žmo
sunegalavo ir buvo paguldyta
— Vladas Šakalys, tik prieš
X Kun. Vytautas Bagdanavi- į St. Clair Memorial ligoninę,
m i
nės, jų tarpe 9 lietuviai: gar
čius, MIC, trejetą mėnesių bu kur ji buvo operuota. J o s arti Skaučių seserijos suvažiavime Clevelande, šv. Mišias atnašavo dvasios vadovas kun. J. Vaišnys, SJ, giedojo skau l mėnesį pasitraukęs iš Sovietų bės senjoras kun. A Gelžinius
tininkės.
vojęs Pietų Amerikoje, sugrįžo mieji linki sustiprėti.
Nuotr. .. Bacevičiaus Sąjungos, atlikdamas baugią ir su žmona, vicesenjoras kun. J.
varginančią kelionę, kol pasie
j Chicagą ir vėl įsijungė į savo
Urdzė, kun. Mikas Klumbys,
X Valė Rumšienė, aktyvi vi
kė Švediją, spalio 1 1 d., šešta
darbus.
kun. Martynas Klumbys, kun.
suomeniniame gyvenime, Lietu
dienį, buvo Kultūros židinyje, di
Fr.
Skėrys, Fr. Gaueris su žmo
X Bronys ir Daneta Railai vos Dukterų draugijos valdybos
džiojoje salėje, kur j a m rengia
na
ir
F r . šlenteris.
y r a iš Kalifornijos j Chicagą I narė ir parengimų vadovė, su
mas sutikimas ir susipažinimas.
eilę įsijungia
visuomenininkas Rengė LB New Yorko apygar
atvykę. Bronys pareitą penk- į vyru inž. Adomu rengiasi įsiLB K TARYBOS SESIJA I E . M I B C H I L I O N l E N f t S
0ID2. BRITANIJOJ
J o n a s J a s a i t i s , gerai pažįstąs dos valdyba. Kalbėjo apie da
KERAMIKOS P A R O D A
tadienį dalyvavo ir pasakė kalbą j k u r t į Sunny Hills, Floridoje. Ji
—
Vladas
Stankus, 69 metų
JAV LB DC-sios tarybos ant
LB problemas ir jis kalbės te bartinę Lietuvą, apie savo ke
rašytojo A. Landsbergio naujos Į pasižymi gražiu jautriu, artistišamžiaus,
mirė
rugpiūčio 9 d.
roji sesija įvyksianti spalio 25
Dailės darbų — paveikslų p a  m a : Kokį įnašą jaunimas gali lionę, atsakinėjo į klausimus.
knygos sutiktuvėse
Jaunimo kai poetišku parengimų progra
Chichesteryje. Kilęs iš Darbė
—26 dienomis, Sheraton - Mid- rodų mūsuose n e t r ū k s t a .
T a  duoti L B veiklai?
centre, šeštadienio vakarą kal mų pravedimu ir čikagiečiai
way Motor Inn, 5400 So. Cicero čiau keramikos d a r b ų p a r o d o s
— Prof. Antanas Klimas spa nų, Kretingos aps., į Angliją
bėjo savo naujos knygos sutik pasiges j o s veiklos.
Ateinančių
metų
vasario
2
1
Ave., Chicago, EI., prasidės šeš retesnės, n e s nedaug t e t u r i m e
lio 25 d., šeštadienį, Rocheste- atvyko po n pasaulinio karo.
tuvėse Lietuvių tautiniuose na
X Lietuvių Fondo vardyno tadienį registracija 8:30 vai. ry
d. Tautiniuose namuose Mar
ryje, Šv. Jurgio lietuvių parapi Vertėsi mūrininko amatu.
šios srities dailininkų.
Taigi
muose, kur jaukų sutikimą su išleidimas susitrukdė. Paskutinj
ąuette
P
a
r
k
o
L
B
valdyba
ruo
te. Atidarymas 9:30 vai.
jos salėje skaitys paskaitą apie
nenuostabu, kad Eleonoros M a r 
LATVIJOJ
ruošė Moterų klubų federacijos i k a m
terminas
patektijšią
mūsų savano
Pirmas sesijos posėdis skir čiulionienės (Lukštaitės) k e r a  šia akademiją
mūsų
didįjį
kalbiinnką
Kazimie
—
Latvių
kalbos ir literatū
Chicagos klubas. Lankės! ir Į
p r a t ę s i a m a s iki 1981 m.
tas Krašto valdybos praneši mikos dailės parodos a t i d a r y  riams - k ū r ė j a m s pagerbti. Tuo rą Būgą. Paskaitos pradžia 7:30 r o s instituto folkloros archyve
"Drauge", kur su redaktoriais J
J ±
Norintieji save a r
Lietuvos
mams ir sąmatų pristatymui. mas Čiurlionio galerijoje, J a u  reikalu t a r i a m a s i s u
vai. vak. Paskaita rengiama pa laikomų tautosakos dalykų skai
aptarė kulturmius reikalus.
|^
^ ^
axtimuo^nS
itm_
kariuomenės
savanorių
- kūrėjų
Antras posėdis s k i r t a s Tarybos nimo centre, pereito p e n k t a d i e 
minėti t o didelio vyro 100 metų čius netrukus pasieks dviejų mi
X Dr. Saohus Girnius b u v o , ^ ^
k n y g o j e ( paskubėkite
prezidiumo pranešimams ir Ta nio vakarą sutraukė a p i e 150 sąjungos, V y t a u t o Didž. Chica gimimo sukaktį. Rengia LB Ro- lijonų. Iš jų trečdalį sudaro
paskirtas direktorium
naujoj
aufeag
nuotraukas
W
gos s k y r i a u s valdyba.
rybos švietimo, Ekonominės-Fi- žiūrovų.
chesterio apylinkės Kultūrinė liaudies dainos, po jų seka mįs
National Endowment t:or t h e , k
prenumeratas adresu:
! nansinės,
PoUtinės-InformaciValdybos pirmininkas J. Ta sekcija.
lės, priežodžiai, patarlės, pasa,Humanities projekto Pedagogi-i ^
Fond^
2 ^
w
Marquet.
Čiurlionio galerijos v a d o v ų mulis ir sekretorius J. Kani
| nės, Kultūros, Organizacinės ir
kos,
bylinos, anekdotai, melodi
niame Lituanistikos institute.
g ^ ^
Roa<J ^
m
Socialinių reikalų komisijų dar- vardu parodą atidarė k u n . J o  š a u s k a s L B valdybai atsiuntė
jos
ir
taip pat liaudies žaidimai.
0KUP. LIETUVOJE
Šis projektas tyrinės lietuvių!
.
nas Borevičius, p a k v i e s d a m a s skyriaus n a r i ų sąrašą ir reiškia
Barono Dainų spintoje laikomi
emigracijos problemas. Institux Brome čižikienė, čikagiskė, i bo posėdžiams.
rašytoją dramos a k t o r ę B i r u t ę padėką už rūpestį,
ruošiantis
Kr. Barono smulkia rašysena
t a s gavo iš JAV valdžios 5,000 * * di Andea bažnyčioje bus! Po posėdžių, 5:30 vai. vakare
Pūkelevičiūtę tarti žodį. J i s a  pagerbti savanorius - kūrėjus.
ant mažų lapelių surašyta kar
« - j yra nuolatinė savo dienraščio prasidės vakarienė ir bendra- vo 17 minučių trukusioje n u o 
rėmė a
fr
dabar
Skyriaus
sąrašuose
šiuo
metu
toteka
— latvių dainų visų 8
x Svarbus susirinkimas. Visi i
3 - atnaujinda- j vakaris, kurio m e t u bus Gintės taikingoje kalboje a p t a r ė dailim a
yra
27
nariai.
tomų originalai. Be to yra ir
Chicagos apylinkių socialės ge- j
prenumeratą, aukojo 10 do-, Damušytės pranešimas apie pa ninkės kūrybą ir surišo ją s u
siūlomas
leri
Lercho-Puškaičio
pasakų ir taurovęs ir šalpos tarnautojai b e i :
* širdingai dėkojame.
dėtį Lietojoje ir jos
J . J a n u š a i t i s posėdyje a p t a r ė
l projektas efektingai
efektingai informaci liaudies dainų interpretacija k e 
tosakų
7
tomų
dalis
rankraščių,
žinovai yra kviečiami dalyvauti
jas organizuoti. Taip pat Rimas ramikoje, įskėlė įdomų j o s d a i  šio renginio eigą i r pateikė val
likusių
nepaskelbtų,
taip
pat ir
svarbiame pasitarime,
kuris
Cesonis praneš apie pasiruoši lės darbų spalvingumą bei spal dybai skulptoriaus P e t r o Vėbros
Jurjano Andriaus ir Melngailio
įvyks spalio 24 d., penktadienį,
mus Madrido konferencijai ir ko vų žaismą, jų gaivališką džiuge paruoštą ž y m e n s projektą, ku
Emilio
tautos melodijų užrašai.
Jaunimo centre.
Pradžia —
sį, įžvelgė įdomesnius k ū r y b o s riuo kiekvienas savanoris - kū
iš jos tikimasi.
j
Per
pastaruosius
32 metus su
8 vai. vak.
bruožus. E . Marčiulionienės k ū - r ė j a s bus akademijos metu at
Sekmadienį,
spalio
26
d.,
8:30
rinkta
600.000
folkloros
vie
X Stasys Vidmantas, Lietuvių
vai. ryto pamaldos. Trečiame I ryba nėra atsitiktinė, k a i p daž- žymėtas.
netų, (t).
Lietuvių bendruomenės ir kitų
P r o j e k t a s gana įdomus, turi
posėdyje Krašto valdybos pra- j nai būna keramikoje, b e t giliai
organizacijų veikėjas grįžo iš
nešimų ir sąmatų priėmimas i r ' išmąstyta, aukšto techninio ly- kaip tik savanorių - kūrėjų gy
»inmmifimmiiiiiiiiitiiiimuaiinMiiui>
Kanados, kurioje praleido ilges
gio. Keramikoje n e v a r t o j a b r a n venimą ir idėjas ženklinančią
ketvirtame
posėdyje,
po
pietų,
Advokatas
nį laiką, vasarodamas ir žuvau
gios medžiagos — t i k p a p r a s t ą mintį.
nutarimų priėmimas.
damas tolimoje šiaurėje. Pail
&»**.
GINTARAS P. 6EPENAS
molį, kuris, dailininkės r a n k o
Kazys Laukaitis,
Valdybos vicepirrruninkė so
sėjęs vėl tikisi įsijungti į visuo
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. ••
Apygardos valdybos mis suminkytas, v i r s t a genia cialiniams reikalams Rima Simeninį darbą.
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. dliu
kūriniu.
piiTnininkas
d r i e n ė persikėlė gyventi į Flo
X Marytė Smilgaitė nuo spa
ir pagal susitarimą.
I š viso įvairiomis t e m o m i s ridą. Jos vieton sutiko įeiti
lio 1 d. dirba Pedagoginiame j Dr. Petro Atkočiūno, Cicero AJtos
VILNIAUS
KRAŠTO
I skyriaus pirmininko pagerbime, kurį
Tel. 776-5162 arba 776-5163
Lituanistikos Institute. Ji bu I suruošė skyrių sudarančių organizaci- LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS patiekta 5 3 keramikos dailės Violeta Lapienė, k u r i jau daly
2649 W. 63 Street
darbai, kurių t a r p e šioje p a r o  vavo posėdyje, susipažino su
vo pasamdyta vykdyti PLI et i jų atstovai, jo S5-rių metų sukakties
Spalio 11 d. Jaunimo centre. doje vyravo aukšto meninio ir valdybos d a r b a i s ir pradėjo eiti
Chicago,
IU. 60629
ninių studijų projekto video j proga. Iš dešinės dr. P. Atkočiūnas,
— A a. kun. Vincas Kizlaitis IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIU1UIIIIIIIIIIIIIIIIII!
Chicagoje
įvyko
Vilniaus
krašto
Į kurį sveikina Sv. Antano parapijos
techniško lygio paveikslai. G a u  pareigas. D r a u g e ji rūpinsis ir mirė sulaukęs 85 metų amžiaus
juostų paruošimo programą.
lietuvių sąjungos JAV-Kanados sūs dalyviai juos atidžiai s t e b ė  socialiniais reikalais.
į
klebonas
kun.
J.
Stankevičius.
X Kun. Jono Borevičiaus SJ, I
ir atšventęs savo kunigystės 60
1
visuotinas skyrių atstovų ir pa jo ir pirko.
Jurgis Janušaitis
kunigystės, lietuviškos veiklos iĮ
metų sukaktį. Ilgus metus bu
vienių darbuotojų suvažiavimas.
Advokatas JONAS G1BAITIS
ir jo amžiaus iškilmingas pa- • X Atitaisymas, "Draugo" X .
vo klebonu Tabariškyje, prie
Dailininkės sesuo areli. B r o n ė
Dalyvavo 40 atstovų iš Bostono.
6247 So. Kedzie Avenue
gerbtuves ruošia jungtinis ko- !i 16 d. numeryje, 6 psi., apačioje,
Kauno. Po n pas. karo buvo
Chicagos, Detroito ir iš Kana Lukštaitė-Kovienė p a r o d o s r e n 
mitetas spalio 26 -Jaunimo cen- jj korespondencijoje aprašant PreTeL — 776-8700
ištremtas. Grįžęs iki mirties
dos St. Catharines, Paris ir To gėjų vardu padėkojo svečiams
BESIRUOŠIANT
tre. Minėjimas prasidės iškil-'| kybos rūmų veiklą, iškreipta vieChicago,
Illinois 60629
dirbo Alksnėnų parapijoje. Pa
už dėmesį, pristatė dailininkės
ronto skyrių.
BALSAVIMAMS
mingomis šv. Mišiomis 3 vai. ! na pavardė. Turėjo būti "Prof.
laidotas Virbalio kapinėse rug Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
motiną ir jos v y r ą skulptorių
p.p. Tėvų Jėzuitų koplyčioj. j John Oksas skaitė paskaitą" ir
Suvažiavimo eigoje aptarti Aleksandrą Marčiulionį. Sve
sėjo
2 d. šalia savo tėvo. Ame
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Chicagos Board of Election
!
Akademija tuojau po šv. Mišių • t. t. Atsiprašome.
sąjungos organizaciniai reika- čiai dar buvo pavaisinti k a v u t e . Q>rnmisioners praneša, kad an rikoje liko artimi giminės.
Jaunimo centro didžiojoj salėj
X Marija Astraitė-Currier at- ; iai. numatyti ateities veiklos
tradienį, spalio 7 d., kuomet bu
Paroda vyksta nuo spalio 17
su menine programa ir vaišė siuntė malonų laišką iš Texas | darbai ir pasidžiaugta didžio Sąvo s u r e n g t a s registravimas bal
mis. Komitetas visus prašo iš valstijos ir auką "Draugui". Ji j jungos darbo, mokslinio veikale ligi 26 dienos. L a n k y m o va
savimui p e r artėjančius rinki
anksto įsigyti bilietus pas ko kartu su savo vyru gyvena ma-1 "Rytų Lietuva" išleidimo užbaig- landos: penktadienį 7—9 vai.
mus, užsiregistravo maždaug
vak., šeštadienį ir sekmadienį
miteto narius arba iždin. Ju žame miestelyje ir mokytojau- tuvėmis.
135.000 n a u j ų balsuotojų. Prieš
iuo 11 vai. ryto ligi 9 vai. vak.
lių Pocių, telef. 927-6222. Įėji na. Norėtų palaikyti ryšius su i
registracijos vajų,
Chicagoje
"Rytų Lietuva", tai Ryti Cikagiškiai neturėtų
praleisti
mo auka 15 dol. asmeniui. Už apylinkės lietuviais. Jei tokių
b u v o 1.478.733 užsiregistravusių
bilietus atsiskaityti su J. Po būtų, prašomi rašyti jai adre Lietuvos etnografinių sienų stu nrogos šią aukšto lygio k e r a m i 
balsuoti.
ciumi, 4204 S. Maplewood Ave. su: Rt. 3, Box 115 L Rockweil, dija, suredaguota jaunosios k a r kos meno parodą a p l a n k y t i .
Komisijos pirmininkas Michael
tos istoriko dr. Algirdo Budrec(bk).
(pr.) Texas 75087.
E . Lavelle pareiškė, kad vajus
kio iš Quincy, Mass. Veikale
i
x Aukų p o 5 dol. atsiuntė:
geriau pasisekė, negu b u v o ti
x "ČIČINSKO" operos pa
telpa vienuolikos mūsų mokslo
LB MARQUEriTE P A R K O
M. Ugėnienė, Martynas Sumankėtasi, ir p r i d ū r ė : "Mano nuo
statymo reikalams po 100 dole
vyrų straipsnių ir studijų Rytv
APYLINKES P L A N A I
tas, E d v a r d a s šlakaitis, H. R a u mone, tai y r a geras ženklas, kad
rių atsiuntė mieli "Dainavos"
Lietuvos
etnografinių
sienų
Vėlinės yra jautri ir gyva proga
bertienė. P e t r a s Uginčius, Bro
n ė r a balsutojų t a r p e tiek apati
ansamblio rėmėjai: Feliksas Lugyventojų, vietovardžių ir ar
Paskutinysis L B M a r ą u e t t e
nius Žukauskas. Visiems nuosustoti ties mirusiųjų pasauliu.
jos, kiek k a i kurie pranašavo.
kauskas, dr. Pranas Sutkus, Je
chitektūros klausimais. Knyga
Parko apylinkės valdybos posė
! širdžiai dėkojame.
ronimas Tamkutonis, Janina ir Į
Galima t i k ė t i s vilčių, jog t a i ro
j a u pas platintojus ir mūsų ko
dis įvyko Margutyje, spalio 13
X Alberta Astraitė - Singh, lonijų spaudos kioskuose.
dr. Rimas Vienužiai ir asmuo
do, kad b u s daug balsuojančių
d. Vadovavo pirm. B i r u t ė Vin"lietuvaitės" slapyvardžiu. Už Milbrae, Calif., prie prenumera
lapkričio 4 d.".
šiame suvažiavime išrinkta, dašienė.
Vėto** TTt didžioj! rimtie* iveat*, kurioje katalikai organizuota mal
paramą ansamblis nuoširdžiai tos mokesčio pridėjo 10 dol. au nauja, trijų m e t ų kadencijai
da
nukrypsta
t tuos, kurie, ii So pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti.
SUSIPAŽINIMAS
ką.
Labai
ačiūdėkingas. "Čičinsko" spektak
Buvo apžvelgtas p r a ė j ę s Tau
centro Valdyba: pirmininkas
Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėlinių dieną, per 8
SU KANDIDATAIS
x Petras Tiesis, Madison Albertas Misiūnas iš Detroito, tos šventės minėjimas. J i s pa
liai įvyks lapkričio 8 d. 8 v. va
dienas, bus atnašaujamos Iv. Mišios ir vakarai giedami gedulingi miš
St. X a v i e r kolegija surengė parai už bendradarbiu*, geradarius Ir visus mūsų maldom pavedamu*
kare ir 9 d. 3 vai. popiet Mari Hts., Mich., aukojo 7 doL A.čiū. vicepirm. visuomeniniams reika vyko labai gerai. T a p r o g a ben"Kandidatų
dieną", kuri įvyko mirusiuosius.
jos aukšt. mokyklos auditorijo
druomenininkai
susimokėjo
soli
X Dr. Edv. Domanskis, Palos lams — Jeronimas Gaižutis iš
penktadienį,
spalio 17, n u o 11
je,
(pr.) Park, 111., prie prenumeratos Chicagos, vicepirm. organizaci darumo įnašus — 148 dol. Su
Kviečiame vtsua įjungti i Mas ypatingas pamaidas. Savo brangių
vai.
r
y
t
o
iki
1:30
vai. popiet.
mirusiųjų vardu* siųskite'.
mokesčio pridėjo 12 dol. auką. niams reikalams — Bronius dėjo aukų lituanistiniam švieti
X Norintieji dalyvauti vaka
Dalyvaujančių kandidatų tar
Saplys iš Toronto, sekretorė — mui 152 dol. Aukų W a s h i n g t o Labai ačiū.
Marian Fathers, OM Sa. KUbaurn Ava., Chicago, m. M »
rienėj spalio 25 d. po Jeronimo
pe
žada b ū t i Alan J. Dbton, de
ne
demonstravusiems
jaunuo
Valentina
Gsteikienė
iš
Detroito,
x Rudeniniai sveikatos rei
Kačinsko koncerto Jaunimo cen
kandidatas j senato
kalai ir kultūrinė programa b u s iždininkas — V y t a u t a s Gurka iš liams paremti 9 5 dol. i r ki m o k r a t ų
Sis proga praiau prisiminti sių man brangių mirusiųjų sielas:
tro kavinėj, prašoma įsigyti bi
rius, valsčiaus p r o k u r o r a s BerLietuvio sodybos pažmonyje šį Detroito, sąjungos spaudos fon tiems reikalams.
lietus L Fondo raštinėj, ( p r ) .
Smulkiau a p t a r t a artėjanti, n a r d Carey, demokratų kandi
sekmadienį, nuo 2 vai. po pietų. do vadovė — Eugenija Bulotie
nė
iš
Detroito,
spaudos
fondo
lapkričio 14 d. į v y k s t a n t i J a u n i  d a t a s į valsčiaus p r o k u r o r u s Rix Naujas ir negirdėtas įvy Užkandžiai. Visi laukiami.
x L. Krajauskas, New Buf- vadovas Kanadai — Jeronimas mo centro kavinėje v a k a r o n ė . c h a r d M. Daley, demokratų
kis! Lietuvio muziko Jeronimo
Kačinsko kompozicijos b u s at falo, Mich., pakeisdamas adre Cicėnas iš Toronto, narys spau J a u spaudoje buvo r a š y t a , kad k a n d i d a t a s į Kongresą iš trečio Į Meno vardas ir pa?*rd*
Russo,
liktos Berkiee kolegijos studen są išlaidoms padengti aukojo dai ir informacijai — Steponas šios vakaronės t e m a : Senimo- sios apylinkės M a r t y
respublikonų
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į
Kon
Varanka
iš
Toronto
ir
valdybos
Jaunimo pažiūrų
sankryžoje,
Adresas
tų lietuviškai.
Nepraleiskite 10 dolerių. Labai ačiū.
gresą
iš
ketvirtosios
apylinkės
Petras Cesnulis iš Pa © a susitiks generacijos. Pokal
progos! Koncertas įvyks spax Aukų po 5 dolerius atsiun- narys
E d w a r d Dervinski ir kt.
lio 25 d., 7 vai. vak Marijos Į tė: Bd. ir G. Petrauskai, Pr. Pol- ris, Ont. Ateities veiklos dar bis bus atviras, n u o š i r d u s , ta
buose
numatyta.
"Rytų
Lietu
čiau
liečiąs
mūsų
gyvenimo
įvai
Dėl daugiau
informacijos,
aukštesniosios mokyklos audito- į teraitis, Domininkas Misiulis:
Pridedu auką bendr. tv. MiSkana $_
vos"
platinimas
ir
šio
veikalo
rias
sritis.
Taip
p
a
t
buvome
kreiptis: St. Xavier
College,
rijoj.
Užsitikrinkite bilietus iš po 2 dol. — Marija Williams,
spaudoje suminėję visą eilę te- 3700 W- 103 St., Chicago, BĮ.
Visiems maloniai išleidimas anglų kalboje..
anksto J. Vaznelio prekyboje.
Gadeikienė.
mų ir prelegentų. I kalbėtojų Į 60656, telef. 779-3300. eset. 308.
VKLStef.
(pr.). dėkojame.
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