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Sunku studentui tapti

kultūringu

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Mirė dr. Leonas Bistras

Mirė Vaclovas Šveikauskas

’/ V

‘i * i 7

Spalio 22 d. Kaune mirė
Nemakščiuose. Raseinių
dr. Leonas Bistras.
apskr., mirė mokytojas Vac
Velionis gimęs 1890 m.
Liepojoje, prieš Pirmąjį pa
saulinį karą buvo pradėjęs
studijuoti mediciną Tartu
universitete, karo metu bu
vo mobilizuotas ir tarnavo
felčeriu, po karo Šveicarijo
je gavo filosofijos daktaro
laipsnį, profesoriavo Kauno
universiteto teologijos fokultete. Bet jis daugiau ži
nomas kaip politikas, laik
raštininkas.

lovas Šveikauskas, 73 m.
amžiaus. Bostone gyvenan
čio prof. Piano Šveikausko
brolis.

KUR GAUTI RAŠTŲ
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Ar lietuvis studentas Lie
tuvoje gali tapti kultūringu? (
Tokį klausimą J. Bulota spa-!
lio 10 d. svarsto Komj. Tie
soje. Jis pažymi, kad stu
dentai nepaprastai apkrau
ti paskaitomis,' kitais užsiė
mimais ir jiems belieka ma
žai laiko domėtis kultūros
dalykais. Studentas per me
tus, pagal Bulotą, turi tiktai
80-110 polisio dienų. Gamy
binė praktika, vasaros dar
bo ir poilsio stovyklos ir ki
tos priemonės studento va
saros atostogas paverčia abejotinu poilsiu

Simo Kudirkos tragedijos
metinių minėjimas

APIE LIETUVĄ?

ROMANAI
Birutė Kemėžaitė,

SU

Spaudoj ir suvažiavimuo DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
se dažnai keliamas trūku psl., kaina $4.50.
mas informacinės literatū
Rezistencija,
romanas,
ros apie Lietuvą, ir net neži
parašė R. Spalis, 429 psl.,
noma, kur jos gauti.
JAV LB CENTRO VALDYBOS
kietais viršeliais, kaina —
Nors didelio literatūros ! $6.00.
ATSIŠAU KIM AS
pasirinkimo ir jos atsargų
Andrius Valuckas, NE
nėra,
bet
Eltoje
vistiek
yra
MUNO SŪNŪS, romanas iš
Mieli Lietuviai,
literatūros anglų kalba, arba suvalkiečių ūkininkų sukili
Simo Kudirkos asmenyje atsispindi mūsų tautą išti Elta gali nurodyti, kur jos mo 1935 m., I tomas, 280
kusi tragedija ir sušvyti viltis, kad Lietuva vėl kelsis ne galima gauti. Suinteresuoti psl., kaina $3.00.
priklausomam gyvenimui. Tauta, .'kuri vergijos metais prašomi kreiptis į Eltą —j Andrius Valuckas, NE
29 West 57th Street, Newj
pajėgia išauginti laisvę mylinčius, kaip Kudirka, vaikus, York. N.Y. 10019.
MUNO SŪNŪS, II tomas,
428 psl , kaina $4.00.
negali likti pavergta. Kudirkos pareiškimas Vyriausiam
Sovietų Teismui” Aš prašau suteikti mano tėvynei Lietu PROF. SACHAROVAS
Aloyzas Baronas, PAVA
vai nepriklausomybę!“ yra testamentas, skatinąs paverg
SARIO LIETUS, 261 psL,
NENURIMSTA
kaina minkštais viršeliais
tąjį, išeivį ir tremtinį lietuvį didesne energija dirbti ir au
kotis tėvynės labui.
Lapkričio mėnesį Meksi $2.50, kietais $3.75.
kos sostinėje posėdžiaus viJurgis Gliaudą, LIEPSArtėja pereitų metų lapkričio 23-sios dienos metinės, so pasaulio psichiatrų sąjun-. NOS IR APMAUDO ĄSOkada Simas Kudirka savo tragišku šuoliu į laisvę sudrebi gos atstovai. Pagarsėjęs ir čIAI, premijuotas romanas,
no abejingą laisvojo pasaulio sąmonę ir pavergtosios Lie užsienyje Sovietų Sąjungos 304 pusi., kaina $4.00.
tuvos vardas nuskambėjo žmonių lūpomis. JAV Lietuvių žymus mokslininkas prof.
Birutė Pūkelevičiūtė, —
Bendruomenės Centro Valdyba kviečia lietuvių organi Sąchąrovąs, Žmogaus teisių Rugsėjo šeštądienis,
Sovietijoje-steigė.
zacijas, bendruomeninius vienetus ir visus geros valios skyriaus
jas ir vadovas, kreipėsi į mi-; Pompuotas i omanas, -37
tautiečius šią sukaktį paminėti, pasauliui primenant Lie- nėtą psichiatrų sąjungą, pra-i
kaina $o.00.
tuvos pavergimą ir sovietų kalėjime vargstantį laisvės i šydamag įrašyti . darbo’tvar.
Kazys PlačenL> PULKIM
troškusį Simą Kudirką.
j kę psichiatrijos panaudoji-; ANT KELIŲ..., romanas' iš
mokovai su kitaip galvojan-', kun. Strazdelio gyvenimo,
JAV Lietuvių Bendruomenės
čiais (t. y. opozicionieriais) ! I tomas 200 ps., kaina $2.00
, klausimą.
į II tomas 160 ps., kaina $2.00
Centro Valdyba

Prieš pirmąjį pasaulinį
karą velionis mokėsi Vil
niaus komercinėje gimnazi
joje, jo vyresnis brolis An
tanas — klasikinėje gimna Jau žinoma, kad Lietuvos
zijoje, o brolis Viktoras — studentai vasaromis „kvie
Dotnuvos Žemės ūkio tech čiami“ vykti į vadinamas
nikume. Karui prasidėjus ir darbo ir poilsio stovyklas.
vokiečiams užėmus Žemai Jie dirba ne tik pačioje Lie
tiją, broliai buvo atskilti nuo
Jis buvo vienas žymiųjų likusios šeimos ir evakuoti i tuvoje. vad. socialistinėse
šalyse (Lenkijoj, Bulgarijoj
krikščionių demokratų vei
ir pati.), bet ir tolimajame
kėjų, kelis kartus buvo mi
nistras. o 1926 m. net mi nuomenen, o velionis Vac- Altajuje, Turkmėnijoje ar
nistras pirmininkas. Švieti lovas išvažiavo į Sibirą, kur Kamske, kur tikimasi pastamo ministru buvo ir Čer mokėsi Omske. Tuo laiku tyti didelę automobilių įmoniaus kabinete 1939 m. Visą Sibire gyveno velionies mo- n§laiką buvo seimo atstovas, o tinos brolis dr. Vaclovas Vir
kurį metą ir jo pirmininkas. šila, vėliau tapęs Lietuvos i Ar studentai ten pailsi?
universiteto Kaune profeso-Į Anot Bulotos, tos stovyklos
tai geras dalykas, bet su tam
Dr. L. Bistras buvo ir žur numi.
! Kaip žinoma, Sovietų Są-i
Rūta, VIENIŠI PAtikromis
išlygomis. Pasiro 1971. X. 20 d.
nalistas, daug rašęs įvairiais
I jungoje kritikuojančius vai- SAULIAI, romanas, 265 psl.
politiniais ir kultūriniais
1919 metais velionis su do. rezultatai ne visuomet
* džios veiklą asmenis siunčia’ kaina $3.o0.
toki,
kokių
laukiama.
Taigi
f
klausimais, redagavęs parti Viršilų šeima grįžo į Lietu_
.
JAV
LB
PAMINI
SIMO
KUDIRKOS
METINES
vą. Apie trejus metus tama- į teigiama:
|
i į specialias psichiatrines IiAnatolijus Kairys, IŠTIjos organą Rytą.
įgonines, kur juos „gydo“ KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
vo Lietuvos kariuomenėje, o Į
Didelių nuopelnų 'jis turi vėliau ėmė mokytojauti pra-: ' Studentas iš tokių stosimo Kudirkos tragiškojo šuolio pirmųjų metinių su-; tol. kol jie pakeičia savo manas, kaina $5.00.
pavasarininkų ir ateitininkų džios mokyklose. Jis nuolat! vykių neretai grįžta išsiblaš-{ kakčiai JAV Lietuvių Bendruomenė imasi sekančius už nuomonę, ar kol numarina.
i tr. Tarulis, VILNIAUS
organizacijoms.
lankė įvairius vasaros kur kęs. bet ne pailsėjęs. Rude-' simojimus įgyvendinti:
RŪBAS, 495 psl.,
kaina
nį
jis
ateina
į
auditoriją,
kurj
NEW
YORK,
N.Y.
sus mokytojams, studijuo
minKŠtais viršeliais $3.15.
1940 m. velionis buvp bol damas pedagogiką, sodinin jo laukia paskaitos, įtemp-:
kietais viršeliais $3.75,
1. JAV veikiančios lituanistinės mokyklos, LB Švieti
ševiku suimtas ir ištremtas. kystę, žemės ūkį ir kt. Taip tos studijos, visuomeninis
Paminėjo Vengrijos
Nemunas teka per Atlan
mo Tarybai skatinant, stengsis lapkričio mėnesį skir
Grįžo į Lietuvą, kaip ir visi pasiruošęs, jis vėliau galėjo, darbas (pridurkime,— par-,
tą,
Vytauto Alanto 5 nove
sukilimą
ti pavergtos Lietuvos ir Simo Kudirkos tragiškai būk
kiti Sibiro tremtiniai, jau sėkmingai vesti ir įvairius tijos vairuojamas agitacinis
lės, 263 psl., kaina minkštais
lei paryškinti. Rašiniai, pamaldos, pokalbiai, laiškai
palaužtos sveikatos. Gyveno kaimo švietimui reikalingus ir kitoks darbas. E. Inf.),
Spalio 24 d. Roosevelto viršeliais $3.00, kietais $3.50
JAV prezidentui, prašą imtis pastangų Kudirkai išsavo biliulių remiamas.
bei kiti malonūs ir nemalo- s
Rene Rasa, MEILĖ TRIspecialius kursus.
laisvinti, tebūna lapkričio mėnesio mokyklinių pro- vo paminėta Vengrijos suki- KAMPY, 219 psl. kaina $3.nūs, privalomi ir neprivalo
Taigi, vėl į kapus nuėjo
gramų dalimi.
į
Velionis mokytojavo Kra mi dalykai“.
, limo 15 metų sukaktis. Pro- šeliais — $3.75.
l
vienis neprikluasomos Lie žiuose. Lioliuose, Paupy,
t
o s
i i
•>- i ur U- t.
- \t
vi gramoje dalyvavo ir J. MaJuozas
Švaistas: ŽIOBtuvos ir krikščionių demo Nemakščiuose ir kt. Ilgiau2. Š. m. lapkričio 27 d. U ashmgtone ir New Yorke fulaiti^nfe
vadovaujamas RIAI PLAUKIA, romanas
Tai paskelbta laikraštyje?
kratų ryškiųjų veikėjų.
Į šiai dirbo Nemakščiuose, kur kuris visą vasarą skelbė: vy
LB pastangomis organizuojami JAUNIMO ŽYGIAI tautini„ šokių sambūris.
i iš knygnešio kun. M. SidaUŽ SIMĄ. Jaunimas kviečiamas tą dieną iš artimes; ravičiaųs gyvenimo, 233 psl.,
buvo gana didelės mokyklos kite į stovyklas, ten jūsų lau
J. Nekrošius — sovietų
vedėjas. Vėliau mokytojavo kia poilsis, romantika (ypač
nių vietovių atvykti į artimiausią minimų miestų ir. Prisiminė Jurgį Pabrėžą j kaina $2.50.
Sibiro
srityse)
ir
pan.
•
viceministras
gimnazijoje.
kultūringa demonstracija bandyti atkreipti laisvojo i
i Vacys Kavaliūnas. KALpasaulio dėmesį.
j Spalio 17 d. buvo suruoš-; NŲ GIESME, premijuotas
Išėjęs'į pensiją, apsigy J. Bulota pagaliau pripa- |
Buvęs Lietuvos energeti
| tas vienuolio Jurgio Pabre- romanas, 201 psl., kaina
i
kos ir elektrifikacijos mi veno savo motinos buvusioj žįsta, kad nors įr labai ne-1
3. JAV LB Informacijos Komisija, apylinkių valdy- žos 200 metų gimimo sukak- ( $2.50.
nistras J. Nekrošius dabar tėviškėj Bartkiškiuose prie malonu. — daug problemų, i
bos ir jų žinioje veikiančios LB Lietuvos Reikalų ko-,
Vienuolis di. V. Gidžių-1 Aloyzas Baronas. VlĘNlyra visos Sovietų S-gos ener prie Nemakščių miestelio. susijusių su kultūrininko pa-!
misijos stengsis tinkamai pristatyti Kudirkos įkalini-. nas’r 1 * * ap*oc'asn vieMEDŽIAI, 117 psi. kaiiš pensijos dar kėlė ruošimu, yra užmirštos arba
getikos ir elektrifikacijos vi- Grįžęs
P
T
.
,
j-i-i
•
j
:nuons
pror.
d.
v
J
&
x
;
nuolis
prof.
J.
Venckus
kai-;
jus metus vėl mokytojavo sprendžiamos formaliai.
mą ir pavergtos Lietuvos padėti amerikiečių spaudoj. ; bėj-() a
Pabrėzo? gy veni-į Vytautas Volertas, UPE
ceministras.
Nemakščiuose.
(Elta)
mą ir jo darbus.
; TEKA VINGIAIS, romanas
4. Vykdant ankstyvesnį LB susitarimą su Seamens;
Kamerinis grojo Ukrainoje
Velionis buvo plačiai ži
i 332 psl., kaina $3.50.
Educational Federation, š. m. lapkričio mėnesį per 14
! nomas ir gerbiamas, savo Prof. A. J. Greimas Vilniuje j
Kun. J. Pabrėža buvo žy-1 ^lė Rūta, KELIAS į
Filharmonijos kamerinis mokinių mylimas. Mirusio
i
amerikiečių radijo stočių, transliuojančių rytinio At-; mus botanikas, augalų žino- Į KAIRĘ, premijuotas romaVilniaus universiteto pa-!
orkestras, kuriam vadovau- j karstą jo mokiniai ir draulanto pakraštyje, bus kelis kartus per dieną skelbia vas. Jis buvo surinkęs ir ap-, nas ls ja V senosios kartos
ja Saulius Sondeckis, grįžęs; gai mokytojai nešte nešė ke- kviestas. Vilniuje lankėsi i
mi atsišaukimai lietuvių kalba į sovietų laivų įgulas. rašęs daug Lietuvos augalų. ’ lietuvių gyvenimo, 248 psl.,
spalio mėnesį iš Lenkijos, Į lėtą kilometru į kapus, gro Paryžiaus I’Ecole pratiųue
Anuomet Pabrėža garsėjo ir; ięaina $3.00netrukus buvo išvykęs kon jant orkestrui gedulingas dės hautes etudes bendrosios)
Kudirkos metinių reikalu JAV LB Centro Valdyba kaip gydytojas įvairiomis' Vytautas Volertas, GYcertuoti į Ukrainą ir Molda melodijas. Buvo ir daug vai semantikos (žodžių reikš-i
mes ir tu reikšmių kitimo) I buv° susisiekusi su "Concerned Citizens for Simas“ ko- žolėmis. Pasak dr. V. Pa-j VENIMAS YRA DAILUS,
viją.
niku.
. Į mitetu Bostone. JAV LB Centro Vaidyba remia ALTos procką, tas jo gydymas buvo; romanas iš lietuvių emigranV-la
profesorius Algirdas J. Gi ei- susparimą su L.V.S. „Ramovė“ organizacija lietuvių vi- prasmingas ir išmintingas. tų gyvenimo, 242 psi., ka?»
♦ *
Dainos ir šokio ansąmblis
mas ir skaitė dvi paskaitas:
na ->2.50
„Lietuva“ tris savaites gast
IR TEN TAS PATS
ietuvoje išlepta* Onos „Bendrosios semiotikos pro suomenei skirtą Kudirkos metinių minėjimą jungti su Lie
D. Nendrė, AIDAS TARP
roliavo Prancūzijoje ir jau Miciūtės poezijos rinktinė blemos“ ir „Iš lietuvių mito tuvos Kariuomenės Šventės sukaktimi. Centro Valdyba
DANGORAIŽIŲ,
romanas,
grįžo į Vilnių. Prancūzijjoje „Slėnių paukščiai“ (176 psl.. logijos“. Iš Vilniaus jis išvy taip pat mano, kad bet kokie išsišokimai prieš JAV Įstai
Rašėme, kad JAV-se ple- 365 psl., kaina $5.
koncertavo 15 kartų — ša 8,000 egz.). Ši Vilniaus kraš ko į Maskvą, kur taip pat gas ar jų pareigūnus nepatarnaus lietuviškam reikalui. 1 čiasi venerinės ligos. Prieš
. , .
,
.
....
Jeronimas Ignatonis, LŪlia Paryžiaus, dar Reims, to poetė debiutavo 1938 m. skaitė paskaitas.
kelmus metus komunistu! Ž,A,
, kaįna g. UQ
JAV Lietuvių Bendruomenės
Amiens, Grenoble ir kituose! su eilėraščių linkiniu „Žibuskelbe. kad Sovietų S-goje MINDAUGO
NUŽUDY
miestuose. Ansamblis kon-lrjai pelkėse“. Alb. Žukaus Prof. A. J. Greimas savo
tos ligos jau išnaikintos, o MAS, Juozo Kralikausko
Centro
Valdyba
certavo ir Peugeuot automo kas naujam leidiny skaityto- srityje yra pasiekęs pasau
štai dabar — skelbiamas
premijuotas romanas, 246
bilių Įmonės darbininkams jus supažindina su O. Miciū- linio garso. Jo didelis veika 1971. X. 20 d.
kovos prieš venerines ligas
psl.. kaina $3.
Koncertuose buvo atliktos; tės gyvenimu ir kūrvba.
las „Semantiųue structuravajus. Tą kovą veda tiek Juozas Kralikauskas, TIT 
* *
lietuvių, rusų ir prancūzų
le“ yra iš viso pirmas visa
teismo, tiek ir švietimo prieNAGO UGNIS, premijuotas
liaudies dainos bei šokiai.
Sovietų min. pirmininkui me pasauly šios srities dar
. monėmis. Smarkiau bau- romanas, 205 pusk, kaina
Mokslų akademijos IstonLietuvos foto menininkai j^iama už vengimą gydytis
A. Kosyginui viešint Alžyre bas. Jis išverstas į įvairias
Vilniaus spauda skelbė, ir Maroke, sovietų delegaci kalbas.
jos institutas suteikė istori- apdovanoti premijom tarp-,'jr venerinėmis Ii«-omis "an- 52.50.
Aitvarai ir giria, Jurgio
kad šis ansamblis Prancūzi joje dalyvavo ir Lietuvos
jos kandidato laipsnį Ingei tautinėse parodose: V. Bu-Į krėtimą.
Gliaudo*
romanas iš partiza
jos publikos buvęs nepapras vad. „ministrų tarybos“ pir Prof. A. Greimas gimęs Lukšaitei uz disertaciją tyrjnas Prancūzijoj A. Stre-!
tai nuoširdžiai sutiktas.
1917 m., gimnaziją baigė Lietuvių kalbos plitimas.
.
I „Sveikatos“ žurnale. KU- nu veiklos, 254 psl., kaina
mininkas J. Maniušis.
# *
Marijam po iėje, studijavo Lietuvos reformaciniame ju-j leckis ir J. \ eselovas _Itali-| fio jšieidžiama 10 mil. eg- $4.50.
Vincas Ramonas: MIG'Ansamblio koncertuose; Budapešte š. m. spalio mė Kauno universitete, vėliau dėjime 17 amž.“ ir Kaziui joje. A. Sutkus. A. Maci zempliorių, smu!-'--’
Čeko-U
•
1
----aprašo•
UOTAS
RYTAS.
166dus1.,
dalyvavo ir solistais Vingili-! nesį atidar^ė grafikų Z. Prancūzijoje, Sorbonos uni Karašinskui už disertaciją jauskas ir J. Valvelis Ucnu mi Vf»nonn:n llf^U
mi
veneriniu
,.
.
, 7 Poz?v C?ia!iif Kaina $2.50. Gaunama Kejus Noreika.
”
1 ir raginama tuoj kreiptis
s
I Antanavičiaus. G. Didelytės, versitete gavo daktaro laips- „Lietuvos TSR evakuotų gy Slovakijoje.
leivio administracijoje.
* * »
* * *
l S. Kisarausko ir A. Kmie- ni, profesoriavo Egipte, Tur-j ventojų veikla tarybinėje užgydytoją. Sveikatos ministe ' Aloyzas Batonas: LIEP
Kauno mokslininkai spa ! liausko ekslibrisų paroda. kijoje, o nuo 1965 m. profe- frontėje Didžiojo Tėvynės
rija garantuoja, kad ligonių
• • »"
Paminėta žymaus moksli pavardės neišeis viešumon. TAI IR BEDUGNĖS, pre
karo metais ( 1941-1944)“.
soriauja Prancūzijoje.
lio mėn. lankėsi užsienio
• • •
mijuotas romanas, 279 psl.,
ninko, širdies ligų specialis
kraštuose: prof. dr. J. BluSolistas E. Kaniava drau
Vilniuje kursuoja 250 au to prof. dr. Zigmo Januške ooogoooooo&^ooooeoosiosiaioo kaina $3.00.
Pasak švyturio žurnalą,
žas Anglijoje, Danijoje ir ge su rusų ir kitais meninin
Vytautas Alantas: TARP
Švedijoje, o prof. J. Brėdi kais, spalio mėn. dalyvavo Vilniaus gatves rytais šluo tobusų ir 189 troleibusai. vičiaus. Kauno medicinų*
Lengviau būti asilu, negi OVIEJŲ GYVENIMU. 462
kis V. Vokietijoje. Abu ten kultūros dienose Mongolijo ja 700 žmonių ir plauja 35 Per dieną jais pasinaudoja instituto rektoriaus, 60 n.epusi., kaina $4.50.
497.000 žmonių
j tu gimimo sukaktis
asila suvaidinti
fknitė paskaitas,
je,
mašinose

