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LIETUVOS HELSINKIO GRUPES NARIO
VIKTORO PETKAUS
TEISMO PROCESO MEDŽIAGA
Žiemelis Juris, latvis, buvęs po
litkalinys.
— Viktorą Petkų pažįstu kaip do
rą, gerą, sąžiningą žmogų. Šioje
byloje dalyvauti atsisakau, nes
teismą laikau neteisėtu.
— Tačiau išankstiniame tar
dyme jūs parodėte akistatoje su
Viktoru Kalniniu, kad Viktoras
Petkus buvo atvykęs i Latviją Es
tijos-Latvijos-Lietuvos Tautinio
judėjimo Vyriausiojo komiteto įkū
rimo reikalu ir buvo aptarinėja
mos konkrečios šio komiteto dar
bo gairės?
— Rygos KGB panaudojo šan
tažą šiems parodymams gauti.
Viktorui Kalninšui už šiuos pa
rodymus buvo išduota išvykimo
į JAV viza, jo parodymai buvo
tiesiog pirkti Latvijos KGB, to
dėl šie parodymai negali būti pa
naudojami prieš Viktorą Petkų
kaip kaltinamoji medžiaga pagal
BK 68 ir .70 str. Šis teismo pro
cesas yra neteisėtas, ir duoti pa
rodymus jame aš kategoriškai at
sisakau. O mano parodymus, duo
tus išankstiniame tardyme, kaip
išgautus šantažo būdu, prašau
skaityti negaliojančiais.
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tuose dokumentuose) komitetą?
— Nieko nežinau.
— 1976 metais jums paskam
bino Viktoras Kalninšas ir sakė,
kad atvyko pas jį lietuviai, ir jūs
nuėjote į susitikimą?
—Neprisimenu.
— Apie ką buvo kalbama?
— Apie mus dominančius klau
simus, pvz., kodėl Lietuvoje ge
resnis gyventojų
aptarnavimas
(aprūpinimas maistu), negu Lat
vijoje— Kas jus supažindino su Es-La-Li komiteto dokumentais?
— Rygos KGB, parodydama
Kalninšo parodymus.
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Islamo konferencija
nepageidauja Egipto

—Valstybės
departamentas
paskelbė, kad derybos su sovie
tais dėl strateginių ginklų apri
Izraelis pasiūlė Libanui derėtis
bojimo gerokai pažengė į priekį
V
PortS**
Fez. — Maroke antradienį pra pareiškė departamentas.
ir dar šią savaitę galima laukti
Begino pasiūlymas vykti į Bei
sidėjo
islamo valstybių užsienio
derybų užbaigimo ir paskelbimo,
rutą
derėtis dėl taikos laikomas
reikalų
ministrų
konferencija,
ku
kur susitiks prezidentas Carteris
propagandiniu
mostu, nes Bei
su Brežnevu sutarties pasirašyti- rioje dalyvauja 42 valstybių dele
— Sovietų Novosti agentėra gacijos. Konferenciją ruošęs ko rutas yra palestiniečių centras ir
paskelbė, kad Britanijos premjerė mitetas rekomendavo suspenduo ten būtų sunku užtikrinti Begino
Margaret Thatcher, būdama mo ti Egipto priklausymą tarptauti saugumą. Savo kalboje Beginąs
šalių judėjimui. puolė palestiniečius ir jų vadą
teris, turėtų ypatingai suprasti niam islamo
taikos reikšmę ir turėtų gerinti Konferencija turi tęstis keturias Yasserą Arafatą, kurį Beginąs pasantykius su Sovietų Sąjunga. dienas. Konferencijos generalinis j vadino palestiniečių Idi Aminu,
Prieš rinkimus sovietų spauda sekretorius Kassem Zhiri pareis-! Stebėtojai, svarstydami paskutiS/NA; PENINSULA
pavadino britų premjerę "giliai kė, kad 37 valstybių atstovų ko- f nį Izraelio lėktuvų puolimą, spėJORDAN
mitetas vienbalsiai nutarė praneš- j lioja, ar jis nesiekia išprovokuoti
reakcionieriška moterim".
ti
Egipto vyriausybei, kad ji dėle-; Sirijos, kurios kariuomenė laiko— Pirmą kartą po daugelio me
\ ma Libane. Premjeras Beginąs ratų JAV darbo federacijos pirmi gacijos nesiųstų.
Egiptas
paskelbė,
kad
jis
dėle-.
gino sirus važiuoti namo, išvežninkas George Meany negalėjo
gaciją,
vadovaujamą
vicepremjeti kariuomenę iš Libano, nes
dalyvauti federacijos tarybos poro Hassan Touhami atsiųs. Egip- ; praktika nuo 1976 metų jau pa
! sėdžiuose. Jis gydosi ligoninėje.
to
išmetimas iš konferencijos tik j rodė, kad taikos ji neatnešė ir
— Prezidentas Carteris, atsi
pasėtų
tarp islamo valstybių ne-1 Sirijos tikslai liko nepasiekti. Daliepdamas į demonstracijas prieš
• branduolinę energiją, pasakė, sutarimo sėklą, suskaldytų isla- j maskas turėtų užbaigti šią nepa; kad nėra kalbos apie šalies ato- mo šalis- Egiptas buvo viena iš' vykusią misiją, pasakė Beginąs.
EGYK
Egiptas kreipėsi dėl paskutinio
valstybių, kurios šią islamo ša
j minių jėgainių uždarymą.
Izraelio
puolimo į Ameriką ir pa
lių
organizaciją
įsteigė
1969
m.
— Šiaurinėj Airijoj teroristai
reikalavo
daryti žygių, kad Izra
Jai
priklauso
42
šalys.
' nušovė britų armijos seržantą ir
Beveik pusė islamo valstybių elio vyriausybė užbaigtų šitokius
vietinį policijos detektyvą.
ra A r a b u L
—Senatorius Abraham Ribi- į y
y g ° s n a r ė s » • ^t- į metodus ir veiksmus.
i coff iš Connecticuto paskelbė, i praėjusį mėnesį nutarė, vadovau•
HT%#(* SMTItffMnt
i kad jis ateinančiais metais baigsi i a m a radikaliųjų kraštų: Libijos Ir Į
SO
Gazolino stoka
i tarnybą ir po trijų kadencijų pa- ; I r a k o > nubausti Egiptą už taikosi
' sitrauks iš senato. Jis yra 69 me- i sutarties su Izraeliu pasirašymą, j Saeramento. — Šiandien KaliSinajaus žemėlapis rodo liniją, už kurios per 9 mėnesius pasitrauks iz į tų.
i Lygos štabas iŠ Kairo buvo per-1 fbrnijoje prasideda gazolino norraelitai. Gegužės 25 d. EI Arish bus perduotas Egiptui. Jau nutarta at
—Sovietų Novosti agentūros'; keltas i Tunisą.
^ ! mavimas Los Angeles, San Diego
gaivinti telefono ryšius tarp EI Arish miesto ir Egipto. Derybose kilo
tarnautojas
Londone
Aleksandras
į
Kaire
premjeras
Mustafa
Kha-,
j r Santa Clara apskrityse, kur gyIzraelio reikalavimas aprūpinti kaimyninius žydų kaimus EI .Arish mies
to vandeniu. Visiškas Izraelio pasitraukimas turi įvykt:
nuo sutarties pasirašyme.
-*»
r
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Kalnini Viktoras, latvis, buvęs
politkalinys. Šiuo metu išvykęs
į užsienį.
Teisme buvo paskaityti jo pa
rodymai kaip kaltinamoji me
džiaga Viktorui Petkui, sudarant
baudžiamąją bvlą pagal LTSR
BK 70 str. ir'68-11 d. Viktoro
Kalninšo perskaitytais
parody
mais teisme teigiama, kad Vikto
ras Petkus buvo atvykęs į Latviją
1977 metų vasarą aptarti Tau
tinio Pabaltijo komiteto įkūrimą.
Po to šiuo klausimu buvo susi
tikta Trakuose, o 1977 metų
Žukovskis įvaras, latvis, buvęs rugpiūčio 15-17 d.d. Viktoras
politkalinys.
Petkus buvo atvykęs į Rygą, kur,
— Ką žinote apie Viktoro Pet jam vadovaujant, buvo sustatyti
įkūrimo dokumentai ir kreipima
kaus bylą?
tai jį lengvai nubaus už nepa-1 x 5r prisidės prie ekonominės pa bes jį įves.
sis
į
Vakarų
šalių
vyriausybes,
—Nieko nežinau.
dorų elgesį, nes jis "pabėgti" nu- žangos, pasakė premjeras.
Gazolinas porinėse
dienose
—Kada ir kokiomis aplinkybė pripažinti šį komitetą galiojan
taręs būdamas alkoholio įtakoje.! Izraelio premjeras Beginąs par bus parduodamas tiems automomis susipažinote su Viktoru Pet čiu ir oficialiu. (V. Kalninšas de
j lamente pasakė kalbą, kurioje i biliams, kurių leidimo numeris
taliai parodė visą šio komiteto
kumi?
' pasiūlė Libano prezidentui Elias j porinis. Kelintinėmis dienomis
;
įkūrimo procesą ir komiteto nu
— Rygoje 1976 metais.
Sudanas išardė
Šarkis pradėti taikos derybas. Sar- į gazolino gaus tik
" kelintiniai
'"
nuperspekty
— Ką kalbėjote per susitikimą? matytas tolimesnes
j kis kviečiamas atvykti į Jeruzalę, J meriai. Gazolmo stotys negalės
karių sąmokslą
vas). Teismas, remdamasis šia
— Apie buitinius reikalus.
.
i arba "aš -galiu privačiu lėktuvu . parduoti vienam automobiliui
v,
c i
— Kas jums žinoma apie Es-La- medžiaga, pripažįsta Viktorą Pet
Irano studentai negauna vizų
Sud
s
a
, ™ ? T
T
! ^ . P - J kirsti į Beirutą', pasakė Beginąs.j d a u g iau kaip 20 galionų gazoliLi (sutrumpinti Estijos-Latvijos- kų antitarybiniu veikėju — reci
ėjo ambasadoriaus Washingtone i skelbe, kad įvyko pasikėsinimą' , J o pasiūlymą tuoj atmetė Libano I n 0 . Stočių darbininkai turės teiTeheranas.
—
Revoliucinė
IraLietuvos pavadinimai, toks su dyvistu.
valstybes prezidentą; premjeras Selim Hoss. Valandą ^ patikrinti, kiek gazolino autono vyriausybė paskelbė, kad pir pareigas, yra pakeičiamas Ali Ag- nuverst,
trumpinimas buvo vartotas išim
(Bus daugiau)
Gaafar
ai
Nimeiry. Suimti 281 prieš Begino kalbą Izraelio karo mobilis turi. Jei tankas pusiau
madienį buvo sušaudytas dar 21 ha, ambasados buvusiu patarėju.
karininkai,
6 policininkai ir 11 į lėktuvai puolė palestiniečių babuvusios šacho vyriausybės val
Įtakingas musulmonų vadas! civilių, juos visus teis valstybės izes pietiniame Libane, Reihah kai pilnas, vairuotojas gazolino ne
gaus, bet gali gauti bausmę —
dininkas. Jų tarpe parlamento ajatola Gharavi paskelbė pirma- j
me.
Čia
netoli
stovi
ir
Sirijos
da
saugumo
teismas.
500 dol. baudą ar 6 mėnesius
buvęs pirmininkas Jaavad Saeed dienį, kad visi Iran.o revoliuciniai!
liniai.
Per
dvi
dienas
Izraelio
lėk
kalėjimo.
ir du buvę informacijos minist komitetai yra peržiūrimi ir išva-;
Nauja Vietnamo
tuvai
puolė
Libaną
du
kartu.
Li
Pernai visoje Amerikoje gazo
rai: Kianpour ir Ameli-Tehrani. lomi nuo nepageidaujamo elebano premjeras pareiškė, kad Iz lino sunaudojimas pakilo 3.3
pabėgėlių banga
Irano vyriausybė
paskelbė, mento. Šį valymą įsakęs pats aja- i
kad iš užsienio atšaukiami 120 tola Khomeinis. Nėra žinių, kieki Macao. — Portugalijos koloni- į raelis, atrodo, siekia šantažo ke nuoš., tačiau Kalifornijoje paki
lo 6.3 nuoš. Šių metų sausio ir
Irano diplomatų: ambasadorių tų revoliucinių komitetų Irane | ja Macao atsisakė priimti 13 žve-1 liu priversti Libaną derėtis.
Suimtas už "akinių taisymą"
Paskutinį Izraelio aviacijos vasario mėnesiais visoje šalyje
ir konsulų. Kai kurie bus nu veikė, tačiau vien Teherane buvo I jų laivų, kuriais atplaukė 1,071 I
puolimą pasmerkė ir JAV valsty gazolino sunaudota 4 nuoš. dauHELSINKIO SUSITARIMU
dorojimas su vienu iš Lietuvos bausti už praeities veiklą, kiti 14 didesnių komitetų ir šimtai į vietnamietis pabėgėlis. Laivai bu- j
bės departamentas. Tokie puoli jgiau, negu pernai, o Kalifornijo
VYKDYMUI REMTI
disidentų. Sužlugus politiniams gaus kitus paskyrimus. Neaišku, mažesnių, kurie dažnai imdavo į vo išsiųsti atgal į atvirą jūrą ir,
LIETUVOS VISUOMENINĖ procesams, valdžios organai da kiek diplomatų paklausys šio įsa teisingumo vykdymą į savo ran-J manoma,
išplaukė
į Hong mai kenkia taikai, kenkia pasto je — 7.7 nuoš.
vumui Libane ir gali paliesti Nor
Šią savaitę prezidentas Carteris
GRUPĖ
bar bando susi doroti su jiems kymo ir grįš namo. Praėjusią sa- kas- Jau anksčiau paskelbta, kad' Kongą,
vegiją
ir
Prancūziją,
kurios
karei
bandys
pravesti per kongresą ga
Ponia
Carter
nepatinkančiais žmonėmis, fab- vaite užsienio reikalų ministras I komitetų ginkluoti vyrai bus suviai stovi Libane, kaip Jungtinių zolino normavimo taisykles, ta
D O K U M E N T A S Nr. 14
Yazdi
pareiškė
spaudai,
kad
kuodami kriminalines bylas.
i°į jungti į specialią revoliucijos gvar-;
,„
.
v,
Tautų Taikos kariuomenės dalis, čiau dėl jų vyksta karšti ginčai
žentas
Shahriar
Rouhani,
kuris
Mes reikalaujame
nutraukti,
diją, kuriai vadovauti paskirtas!
Šiandien
Vatikane
PROTESTAS LIETUVOS TSR
Faktas, kad šiemet gazolino tieki
ministro Yazdi draugas Mušta-; Ženeva. — Prezidento CarteAUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS šią gėdingą bylą ir nedelsiant pa
mas yra 8 nuoš. mažesnis už per
leisti Romą Ragaišį.
pha Shamran. Gvardijos veiklą į rio žmona pasakė Pasaulio Svei-.
PREZIDIUMUI
Pasauline baltu
Genė Šakalienė
nai
metų.
1979 metų sausis
prižiūrės Khomeinio įsteigta Re- j k a t o s organizacijos konferencijo- f
Kęstutis Subačius
Sen.
Howard Metzenbaum iš
santalka
1979 metų
sausio mėnesį
Ona Lukauskaitė-Poškienė
vo.iucinė Taryba.
jj C ) feį sv eikata yra irgi žmogaus
Julius Sasnauskas
Ohio pasakė, kad naftos bendro
Vilniuje areštuotas Romas Ra
Kun. Karolis Garuckas
Irano vyriausybė, kartu su ki-i teisių dalis. Ji ypač didelį dėmė
Dalia Sasnauskienė
VLlKo pirmininkas, dr. Kazys vės, laukdamos paskelbto naftos
gaišis — žinomas Lietuvos kovo
Kun. Bronius Laurinavičius
tom musulmonų šalim
išėjo | s į skyrė protinėms ligoms, kurias
Angelė Paškauskienė
Bobelis, perėmė iš latvio dr. Ilg- produktų kainų varžymo atšau
tojas už žmogaus teises. Jis ne
Prie Helsinkio susitarimų vyk
prieš
Egipto
taikos
sutartį
su
Iz-. gaubia prietarai ir baimė, kuri
Zita Vanagaitė
vars Spilners'o pirmininkavimą kimo, taupo gazoliną, kad galė
kartą yra pasirašęs pareiškimus dymui remti Lietuvos visuomeni
raeliu. Vakar prasidėjusioj isla- j trukdo pažangai.
Birutė Burauskaitė
Pasaulinei Baltų Santalkai (Bal- tų jį parduoti brangesnėmis kai
ir protestus dėl įstatymų pažei nės grupės protesto prisijungia
mo šalių konferencijoj Maroke i Trečiadienį ponia Carter su
Romas Trachimas
| tie World Conference). Santal nomis. Tuo būdu jos už statinę
dinėjimų, praktikuojamų valdžios me:
Irano delegacija pareiškė, kad; dukra Romoje aplankys popiežių
Valerijus Smolkinas
kai rotacijos keliu vieneriems gaus po 10 dol. daugiau.
organų. Jis viešai pasmerkė B. Ga
Egipto politika yra prieš islamą' Joną Paulių II-jį.
Lietuvos tikinčiųjų teisių
Irena Gajauskienė
metams vadovauja estų, latvių ar
jausko, V. Petkaus, J. Orlovo, A.
ir prieštarauja musulmonų in- j
_
Laima Šulskienė
gynimo komitetas:
lietuvių pasaulinių organizacijų
— Iš Ugandos šiaurės prane
Ginzburgo areštus. Ragaišis vi
Aldona
Ražytė
Kun. Alfonsas Svarinskas,
teresams. Iranas pilnai remia Pa-j ghan" yra religinis žodis iš Kora- pirmininkai.
šama,
kad ten Amino karieviai
suomet ir visur reikalaudavo tiks
I. Ruodytė
Kun. Juozas Zdebskis,
lestinos Laisvinimo organizaciją. | no. Jis reiškia "skirtumą tarp tiepasirengę paskutiniam mūšiui su
liai laikytis įstatymų ir nepažei
Zigmas Širvinskas
Kun. Sigitas Tamkevičius,
Teherane šimtai Irano studen- j sos ir melo",
Popiežius aplanke Tanzanijos
kareiviais. Viename
dinėti elementariausių žmogaus
Arvydas
Cekanavičius
Kun. Jonas Kauneekas,
tų prašo Amerikos vizų sugrįžti
Londone "Bristow Helicopters"
kaime tanzaniečiai rado vieną
teisių. Petkaus teisme Ragaišis vie
Henrikas Sambora
lietuviu kolegiją
Kun- Vincas Vėlavičius,
Amerikon, tačiau JAV konsulas j bendrovės savininkas papasakojuodą vyrą Amino kareivių nu
Jonas Petkevičius
šai demaskavo melagingus, su
vizų neduoda. Užsienio reikalų jo spaudai, kaip britų lakūnai,
Roma, — Gegužės 6 d. pop.
Mečislovas
Jurevičius
fabrikuotus kaltinimus, inkrimi
Angelė Ragaišienė
ministras Yazdi pasakė, kad Ira- į dirbę su helikopteriais Irano naf- Jonas Paulius II, lankydamas Ro kryžiuotą, prikaltą prie medžio.
Juozas Šileikis
nuotus Petkui. Už savo visuome
Antanas Terleckas
nas neleis studentų Amerikon, j tos laukuose, sugebėjo išskraidinti mos parapiją, kurios ribose yra
Leonas Laurinskas
ninę veiklą Ragaišis buvo per
KALENDORIUS
Albertas Žilinskas
Bus išleidžiami tik universitetus 11 helikopterių iš Irano į kaimy- Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija,
Alvydas
Šeduikis
sekiojamas. Jam ir jo šeimai atė
Jonas Volungevičius
jau baigę gilinti savo studijų už- ninį Dubai. Ten helikopteriai, aplankė ir pačią kolegiją, Vila
Gegužės 9 d.: Hermas, Ita,
Aldona Šeduikienė
mė butą ir išregistravo iš Vil
Vytautas Bastys
sieniuose.
i kurių vertė apie 20 mil. dol., bu- Lituaną, susipažino su ten esan Džiugas, Austė.
Jadvyga Petkevičienė
niaus.
Rimas Matulis
Ajatolos Motahari nužudymas' vo išardyti, sukrauti į dėžes ir čiais kunigais ir gyvenimu. Po
Gegužės 10 d.: Antoninas, Be
Vytautas Bogušis
Vytautas Varkala
Dabar Ragaišiui iškelta bau
privertė
naujos
vyriausybės
na-i
išsiųsti
į
Liuksenburgą,
o
iš
ten
piežius
išbuvo
apie
pusvalandį.
atričė, Putinas, SurvaidaAndrius Tučkus
Jonas ProtaseviČius
džiamoji byla tariamai už netei
rius
sustiprinti
apsaugos
priemoį
į
Britaniją.
Nėra
abejonių,
kad
Gaila
tiktai,
kad
ta
proga
nebu
Saulė teka 5:34, leidžiasi 7:56.
Algirdas Masiulionis
Petras Cidzikas
sėtą akinių taisymą. Jam gresia
nes.
Irane
įtariama,
kad
"Forghaj
Irano
revoliucinė
valdžia
būtų
vo
žinoma
iš
anksto
ir
negalė
Mart Nikius
Algimantas Andreika
ORAS
laisvės atėmimas iki septynerių
no kovotojai", kurie paskelbė nu-1 helikopterius nacionalizavusi, pa- jo susirinkti visi Romos lietuviai
En Tarto
Gediminas Rickevičius
metų. Šių kaltinimų nepagrįstu
žudę ajatolą ir anksčiau genero- reiškė Alan Bristovv, įmonės sa pasisveikinti su popiežium lietuDebesuota, gali lyti, tempera
Erik Udam
Vladas Šakalys
mas akivaizdus. Tai aiškus susi
lą Gharanį, yra komunistai. "For-1 vininkas.
į viškoje institucijoje.
tūra dieną 75 L, nakti 60 L

Irane šaudomi
šacho pareigūnai

I

Reikalauja nutraukti
bylą prieš Ragaišį

»
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Redaguoja aktu. Irena Kegienė, 2652 W. 65th St, Chicago, IU. 60629 dalyvavę Sv. Mišiose. Klebonas
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iJ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
Telefonas 476-7089
kunigas ps. Gediminas Kijauskas
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
savo pamoksle priminė, kad Sv.
metams 6 mėn. 3 rmen.
Jurgis
yra
visų
skautų
patronas.
Gražiame gegužės mėnesyje švenčiame mums taip brangią
Chicago
ir
Cook
apskr.
$37.00 $19.00 $15.00
Motinos dieną. Nors ir perkame gėlių puokštes, renkame gražiau
Po pamaldų visi skubėjome į
Kitur J.AV
35.00
18.00
13.00
sias dovanas, bet tikroji mūsų meilė motinai turėtų pasireikšti kiek Lietuvių namus bendriems prieš
Kanadoje
U.SA. 37.00
19.00
15.00
vienoje dienoje. Geras žodis ir noriai ištiesta pagalbos ranka nieko piečiams- Gerais lietuvių klubo Vilkiukų įžodis Clevelande. Įžodį duoda L. Biliūnas, P. Tallat-Kelpša,
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
nekainuoja, bet yra brangesnė ui gėles ir dovanas. Džiugios ir pagamintais patiekalais stiprino A. Belzinskas ir 'V. Taraška.
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
Nuotr. V. Bacevičiaus
laimingos Motinos dienos linkiu visoms sesėms.
si daugiau šimto brolių ir jų vien
• Administracija dirba kas- į • Redakcija straipsnius taiso saminčių,
tėvelių
ir
artimųjų.
dien
nuo 8:30 iki 4:30, šešta- u vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsv.s. IRENA
KERELIENĖ
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. # nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
fil. G. Penikas. Filmo žiūrėję min j Chicagos skautai džiaugiasi,
• Redakcija dirba kasdien \ anksto susitarus. Redakcija už
LS Seserijos Vyriausia Skautininke Pasistiprinę rinkomės iškilmin timis sugryzo praeitin ir atnauji nes kartu žada stovyklauti Detroi
gai sueigai, kurią pravedė tunt.
8:30 — 4:00, šeštadieniais ^ skelbimų turinį neatsako. Skel8:30 — 12:00.
V bimų kainos prisiunčiamos gavus
ps. R. Belzinskas. Sueigoje vilkiu no anos Jubiliejinės stovyklos pri to ir Omahos skautai-ės.
siminimais,
o
joje
nedalyvavę
tu
J prašymą.
ko įžodį davė keturi D.LK. Kęs
VAKARONĖ SU SĄJUNGOS
rėjo
galimybės
susipažinti
su
bu
tučio draugovės kandidatai: A.
AUSTRALIJOS SKAUTŲ VADOVO
VADOVYBE
Belzinskas, L. Biliūnas, P. Tal- vusia didinga stovykla.
Sesė
Teklė
lat - Kelpša ir V. Taraška. Pri
ŽVILGSNIS Į ATEITĮ
UŽ krikščionių Vienybę i s i a s pastangas, siekiant visų krikš
Lituanicos skautų tuntas, Chi
tyrusio skauto įžodį davė D.L.K.
čionių vienybės, ir ugdyti krikščio
cagos Skautininkų draug,7vė ir
RUOŠIAMĖS STOVYKLAI
(Pabaiga)
be lietuviško jaunimo ateities Vytauto draugovės skautai: P.
niškųjų
Bažnyčių bendradarbiavi
Popiežius Jonas Paulius II pa
Chicagos skautininkų-kių Ramo
Tokiu nėra, ir kad nėra jokios kitos jau- j Kampe, V. Kavaliūnas ir J. Mumą
visose
srityse, kuriose šis bend
Chicagos skautų-čių tuntų ar- vė gegužės 11 d., penktadienį, 8 siuntė laišką Neuchatel, Šveicarijo
radarbiavimas
dabartinėse sąlygo
būdu įgysime pelnytai lietuvišką nimo organizacijos Australijoje,' liolis. Tėvynės sūnaus žymetėjančios stovyklos viršininkų po-;vai. vakaro Jaunimo centro 203 je, šiomis dienomis posėdžiaujan se yra įmanomas. Neuchatel posė
kuri
taip
sėkmingai
galėtų
rūniu
apdovanoti:
ps.
E.
Jakutapatybę, nors ir nekalbėtume
čiai darbo grupei, kuri rūpinasi ka
pintis lietuvybe, kaip skautai. lįs, ps. R. Minkūnas ir ps. G. sėdis, dalyvaujant Vidurio rajo kamb. rengia vakaronę su nauja talikų Bažnyčios ir Pasaulio Bažny džiaujančią darbo grupę sudaro
lietuvišku žodžiu.
Skautams reikėtų patikėti visą Į Taoras. Vėliavos žymeniu — si. no vadui v.s. Z. Jauniui, tunti- LSS vadovybe.
čių Tarybos santykių koordinavi devyni katalikų Bažnyčios ir devyKonkretizuojant ateities darbo Australijos lietuvių jaunimą ir jį
ninkams — ps. X. Balzarienei,
Kviečiami dalyvauti: nauja L mu, šventasis Tėvas laiške ragina ! ni kitų krikščioniškųjų Bažnyčių
planą, turime sustoti ir rimtai pa gerai paruošti. Tam turėtume su A. Miškinis.
ps. K. Bukaveckaitei, j . ps. K. SS vadovybė, Chicagos skautų- darbo grupės narius tęsti pradėtą- i atstovai.
svarstyti vadovų paruošimo pla
Pilėnų tunto tėvų komiteto na Miecevičiui, j . ps. A. Veselkienei čių tuntų vadijos, skautininkių
telkti visas jėgas, visą savo žino
ną. Lietuviškoji skautija savo pa
ir Rako stovyklavietės direkto draugovės ir skautininkų-kių Rajimą bei patyrimą.
grinde yra ir lietuviško auklėji
riui v.s. R. Račiūnui, įvyko gegu- j m o v ė s nariai.
Lituanistinius kursus turėtume I
TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159
mosi mokykla. Jai reikalingi pa
DR. K. G. BALUKAS
žės 1 d. Jaunimo centro patalpose, j
patys
ruošti
savo
skautams.
Tai
j
ruošti vadovai. Pašauktų vadų
Akušerija Ir motoru Ilgos
DR. P. KISIELIUS
Posėdyje svarstyti bendri sto-1
VISŲ SESIŲ DĖMESIUI
Ginekologine Chirurgija.
mes turime- kartais per daug, tai būtų kartu ir lituanistinės -progGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vykių reikalai. Stovyklautojams!
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford į
matome iš susikaldžiusios bend ramos praėjimas ir egzaminai [
1443 So. 50th Ave., Cicero
įuošiami
informaciniai
lapai
su
į
Ateinantis
sekmadienis
MoMedical
Bailding)
Tel.
LU
5-6446
Kasdien
1-3 vai. ir G-8 vai. vak.,
ruomenės, bet mums reikia pa patyrimo laipsnius. Miško ženklo
įsidėmėtinomis datomis, stovyk- tinos
dienaChicagos Aušišskyrus trečiadienius.
Jei
neatsiliepia
skambint
374-8004
ruoštų vadovų, kurie mokėtų kursų čia mes neįkursime, kol i
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
liniu mokesčiu bei kita svar- j r o s Vartų, Kernavės ir Nerijos
neturime apmokytų vadovų. Be;
jungti.
bia informacija. Kaip jau anks- į tuntų sesėms tą dieną sueigų ne- Priima ligonius pagal susitarimą.
abejo, galėtume pasimokyti pas ;
Tel. EEUaooe 5-1811
čiau skelbta, stovyklavimo laikas j bus. Visos sesės tą dieną bendSkarutybė, kaip jaunimo orga- Australų skautus, praeiti tuos kur- j
DR. V L BLAŽYS
DR. WALTER J. KIRSTUK
liepos 7-21 d.
rauja su savo mamytėmis. Se
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
cija, bazuojasi jaunimu ir tam tu- sus ir žinias bei praktiką atnešLietuvis gydytojas
Marouette Medical Center
rį gerai paruoštas programas bei ti saviškiams. Galėtume ir pas'
"Aušros Vartų" tunto stovyk kanti reguliari sueiga bus gegu
6132 So. Kedzie Avenue.
žės
mėn.
20
d.,
įprastu
laiku
ir
3925 West 59tb Street
kitas skatinančias priemones da- j brolius amerikonus pasimokyti,
la vadinsis "Gabijos" vardu, ir
Vai
pirmad.. antrad ir ketvirtad
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir
vietoje.
Visų
trijų
tuntų
vadovy
6
iki
7:30
vai.
vakaro,
ryti pažangą, būtent: patyrimo j n u V ykdami pas juos į Ameriką
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
jai vadovaus v.s. R- Kučienė.
šeštad. nuo 1 iki 3 vai.
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta.
laipsnius, specialybes, pakėlimo skiltininkų ir draugininkų kur"Kernavės" stovykla — Nijo- bės mamytėms ir sesėms linki lai
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670.
laipsnius ir garbės ženklus. Skau-j m g a lėtume turėti tuntuose ar- ,
i lės Sadūnaitės vardu, viršininkė mingai praleisti dieną šventišRezid. tel. WAlbrooik 5-3048.
DR. IRENA KURAS
i
koje
nuotaikoje.
tybėje pati programa paruošia . D a per rajoninę stovyklą atlikti. I
ps. Marytė Utz.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
.-aufKJblį būti vadovų ir daugelis Į T a i p i k i š i o l i r darėme, nors ne
Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
"Lituanicos"
— "Lituanica
KCDIKIV m VAIKŲ LIGOS
T
U
N
T
O
VADIJOS
POSĖDIS
Jauniausioms Los Angeles "Palan 30". I-jai savaitei vadovaus s. A.
skautų vadovų tik tokią mokyk-1 v ; s u r įr n e visada.
SPKCIAMSTĖ
DR. PETER T. BRAZIS
gos"
tunto
sesėms,
davusioms
I
MEDICAL
BUILDTVO
'.ą ir teturi. Paprastai jaunuoliai,
Paužuolis, antrajai — j . ps. K.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
paukštyčių
įžodį,
pirmuosius
skau
3200
W.
81st
Street
Sekantis
Nerijos
tunto
vadijos
pabaigę skautišką programą, pa- į Tokiam dideliam darbui reikė- ••tiškus kaklaryšius riša LSB vy MiecevičiusValandos: Kasdien nuo 10 va), ryto
2434
West
71st
Street
| posėdis įvyks sekmadienį, geguiki i vai. nopiet
lieka ir skautų eiles, pasilieka tik j tų nemaža irpinigų sutelkti, Va riausias skautininkas s. Vytautas
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt.
dovų
paruošimo
fondą
įsteigti,
"Xerijos"
tuntas
—
"Vaivos"
;
žės
20
d.,
11
vai.
ryto,
Jaunimo,
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt.
Ofs. tel 737.1168, rez. 239-2919
vyresnio amžiaus vadovai. Mes gi
Vidugiris.
Nuotr. M. Stočkutės
tik susitarus.
vardu, stovyklos viršininkė s. B. > Centre. Visoms vadij.os narėms
stengiamės, kad nė vienas skau stovyklaviečių įsigyti, laivų ir ki
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
i dalyvavimas privalomas.
tas iš mūsų organizacijos nenu tų priemonių, kad skautai turėtų riams — L. Nagevičienei, P. Bi Vindašienė.
DR. i. MEŠKAUSKAS
Dr. Ant Rudoko kabinetą pereme
byrėta, visokio amžiaus žmones kur ir kaip laiką naudingai pra liūnui, M. Puškorienei ir pirmi
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
DR. EDMUND L CIARA
stengiamės išlaikyti organizaci leisti. Ypač turėtume daug dė- ninkui J. Gudėnui buvo įteikti j
Specialybė vidaus ligos
je. Ir čia esame gana kūrybingi į mesio skirti į paukštyčių ir vil- Vi-tosios Tautinės stovyklos rėmė-'
OPTOMETRISTAS
2454 West 71st Street
vadovų
paruošimą, jų jų ženkliukai. Nuolatiniams Pi- '
2709 West 51st Street
ir originalūs. Turime skautus a- j kiukų
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Vai.
Tel. — GR 6-2400
penktad
kademikus, filisterius, kas iki tol I mums labai trūksta. Autontetm- lėnų tunto darbuotojams v.s. V.!
pirmad..
3 i k i 7 antrad., ketvirtad. Ir
v. p. p. Tik susitarus.
Vai : pagal susitarimą: pirmad. Ir
buvo skautybėje nežinoma. Turi-, gi vadovai įgyja tėvų pasitikėjimą, S e n b e r g u i 5r v .s. Vladui Bacevi
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt
Telef. — 282-4422
10-4; šeštad. 10-3 vai.
me skautininkų romoves, turime ir tik tada darbas gali būti sek čiui įteikti gražūs žinomo amerimingai
vykdomas.
Gi
paukšty-1
^
^
x
r
m
a
n
Rocki
d
a
i
l
i
n
i
n
k
o
0
DR. ROMAS PETKUS
senųjų skautų židinį, tai priemo
Ofis. tel 735-4477; Bez. 246-2839
AWV' LIGOS — CHIRUKGI.IA
nės išlikti skautais iki senat čių ir vilkiukų prieauglis yra mu- į w e U d a r b a L
Gegužes 12-13 dienomis
|
Ofisai:
D R . L DECKYS
vės ir tas mums padeda. Tas ša sų gyvybinis reikalas.
111
XO.
WABASH AVE.
.
J Iškilmingai sueigos daliai pa-,
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
kas reikėtų stiprinti, nes jos atlie
4200 XO. CENTRAL AVE.
ToKie sąskrydžiai, kokius mes, sibajguS>> V-S v. Bacevičius paro-' JAV Lietuvių Bendruomenės balsuoti už pasiūlytus kandidaSpecialybe — Nervų tr
Valandos pagal susitarimą.
ka ir rėmėjų pareigas. Ačiū DieEmocines Ilgos.
čia
šiandien
išgyvename,
turi
be
|
^
į
į
l
tą
filmą
—
,
taryba
yra
svarbiausia
institutus,
pasirenkant
tokius,
kugar n
spa vo
vui, mes turime Adelaidėj akade galimai didelės reikšmės, nes pa
DR. FRANK M.ECKAS
mikus, Melbourne — skautinin- | tirti ir išgyventi įspūdžiai bei I "1973 m. Jubiliejinė stovykla,:; ei ja, sprendžianti Bendruome- riuos laikome tinkamiausiais. CRAWPORD MEDICAL BLDG.
6449
So.
Pnlaski
Road
(Kalba lietuviškai)
kų Romovę, Sydnejuje —Senųjų j jausmai pasilieka visam amžiui Beaumont, Ohio", kurią susuko nes veiklą, sudaranti darbo pla- Mūsų visų balsavimas parodys
OPTOMETRISTAS
j
nus,
nustatanti
santykius
su
tiems,
kurie
trokšta
lietuviškos
skautų židinį.
skaučių ir skautų širdyse. Kad iri
DR. A. B. GLEVECKAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius talietuvių organizacijomis ir kito- veiklos susilpnėjimo
išeivijoje,
"Contact len-se*"
Tačiau pati skautybės širdis y- ne tokia didelia apimtimi, ture-1 nimu mokame džiaugtis, jokie mis institucijomis. Taryba iš- kad mes esame pasiryžę ir to- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2618 W. 7lst S t — TeL 737-5149
TeL — BE 3-5893
ra skautai-tės. paukštytės - vilkiu tume palaikyti artimus ryšius,:I darbai negali būti mums per sun- renka ir vykdomąsias instituci-' liau tęsti darbus už Lietuvos
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
Specialybė Akių ligos
kai ir vyresnieji skautai-tės. Sun-j ypač su Amerikos skautais, nu- : kūs. Užbaigsim maldos žodžiais: jas, kaip Krašto valdybą. Kont- laisvę ir paremti tuos, kurie
DR. LEONAS SEIBUTIS
kiaura problema yra su vyres vykdami į Tautines ir Jubilieji - Su gryna sąžine ir linksmu veidu rolės komisiją,
Garbės teismą yra pasiryžę dirbti lietuvių vi3907 West lOSrd Street
INKSTŲ, PCSLfiS IR
nes
stovyklas
ir
juos
čia
atsi1
niaisiais skautais, kai jie pabaigia
Valandos pagal susitarimą
dirbsime mūsų tautos ir zmoni- ir Tarybos prezidiumą. Lietu- suomenei, savo tautai ir savo
PROSTATO
CHIRURGIJA
patyrimo laipsnius, pasijunta to kviesdami kartu su mumis pasto- ! jos naudai, nes tai yra mūsų I viams Amerikoje
yra
labai tautos laisvei.
Ofiso
tel.
—
PR
8-2220
2658
W.
SSrd
Street
liau neturį kur beeiti, pradeda vyklauti rajoninėse stovyklose.
; skautiško gyvenimo būdas.
svarbu, kad ši LB vyriausioji
Nuoširdžiai kviečiame visus
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
Prieš mūsų akis stovi sunkūs
nuobodžiauti ir palieka skautybe.
lietuvių
veiklą koordinuojanti patriotiškai ir pozityviai nusi OR. JANINA JAKŠEVI6IUS
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Kad to nebūtų, mes turime turė ir dideli uždaviniai, bet kartu ir
JO K SA
institucija būtų sudaryta iš pa
jOfoo
tel. 776-2880, rezid. 448-5545
teikusius
lietuvius
atlikti
savo
Australija
ti gerai paruoštus vadovus. Vado malonūs, esame skautai ir gyve
VAIKŲ
LIGOS
jėgiausių asmenų ir galėtų tin
tautinę pareigą laisvuose rinki
vo privalumai dideli: be visų
2656 West 6Srd Street
kamiausiai atlikti sau skirtus
DR. J.TSIM0NAITIS
muose, kad LB taryba turėtų Pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir penkt
skautiškų žinių ir patyrimo, jis
uždavinius.
GYD Y l o a s
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai
mūsų paramą. Kandidatų pasi vak.
turi mokėti gerai ir lietuvių kal
Seštad. nuo 1 Iki 4 vai.
Kad LB taryba būtų tokia,
Adresas
4255 W. 63rd Street
rinkimas yra didelis, ir balsavi
bą ir kitus lituanistinius dalykus.
Ofiso
telef. R E 5-4410
kokios mes norime, mes patys
mų lapeliuose rasime iš ko ga Ofs, PO 7-6000
Rezidencijos telef. OR 6-OS17
Rez.
OA
3-7278
Todėl tokių vadovų parengimus
turime tuo pasirūpinti. 1979 m.
lėsime
pasirinkti.
Padėkime
Į Ofiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo
iŠ jaunesniosios kartos yra ne
gegužės 5 - 6 ir 12 - 1 3 dienomis
DR. A. iENKINS
\ ^ Ugi 3 v. popiet pągai susitarimą.
Lietuvos
laisvinimo
darbo
ir
lengvas. O be jų mes ilgai gyven
visoje Amerikoje vyks JAV
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j OHM, te., m. 4-2123. N a n , „ G I *-«t»»
lietuvybės
išlaikymo
naštą
pasi
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
ti negalėsime. Jei pašauktieji va
Lietuvių Bendruomenės taryryžusiems nešti, juos remdami
3844 West 63rd Street
dai yra Dievo dovana, tai apmo
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
DR. V. TUMAS0NIS
bos rinkimai. Mūsų prievole iš- , .
„
. .
kyti vadovai yra mūsų pačių pa
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
Valandos pagal susitarimą
. ,,.
.
Z
• * J I dalyvavimu Tarybos nnkunuoCHIRURGAS
stangų vaisius- Mes patys, iš sav.o
ti pataisymai. FIRESTONE TTJRES.
nnkti geriausius asmenis, todėl se.
_
2454 West 71st Street
tarpo, turime išsiugdyti ir išmo
Vai pirm., antrad . ketv. ir penktad
1002 N. Western Ave., Chicago
visų pareiga tomis dienomis
Wheel alignment and balancing.
2-S tr «-7 — iŠ anksto susltarua.
Te!.
480-4441
kyti. Tai nėra lengvas darbas
Dr. Jurgis Anysas
Irena Kerelienė
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
I!
mūšy sąlygose. Mes čia neturi
Dr. K. A. JUČAS
Dr. Gediminas Balukas
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Dr. Petras Kisielius
Ofs. teL 586-3166; namn 381-3772
me nei lituanistinių kursų, nei
ODOS
LIGOS
—
CHIRURGIJA
Change of oil and filters.
Stasys Baras
Prof
M. Mackevičius
DR. PETRAS 2U0BA
Miško ženklo kursų, nei papras
7110
W.
127
St,
Palos
Heights
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Kun.
Petras
P.
Cinikas
Prof. dr. J. Meškauskas
tų vadovų: skiltininkų bei drau
TeL 301-0790
6745
West
63rd Street
Aldona Daukus
Bronius Nainys
gininkų kursų. Trūksta teoreti
Valandos pagal susitarimą
Vai pirm, antr.. ketv. ir penkt.
Algimantas S. Gečys
Petras Petrutis
nių ir praktinių žinių, patyrimo,
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.
Įstaigos ir boto tel. 652-1381
o labiausiai lituanistinio ir reli
Saulius Girnius
Dr. Tomas Remeilds
2423 Wesf 59th Street — Tel. Gfi 6-7777
ginio turinio pamokų. Kad tokį
Jonas Jasaitis
DR. FERD. VYT. KAUNAS Apsimoka skelbtis dieo. DRAUGEI,
Romas Sakadoiskis
didelį darbą galėtume atlikti, rei
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
BENDROJI MEDICINA
Antanas Juodvalkis
Kun. A. Saulaiti*
nes jis plačiausiai skaitomas lie
kia, kad visa Australijos Lietuvių
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
1407
So.49th
Oourt,
Cicero,
ni.
Vytautas Kamantas
Prof. Bary* Vitkus
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
Bendruomene ir visos joje esan
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
Kasdien 10-12 Ir 4-7
nos yra visiems prieinamo*.
čios organizacijos suprastų, kad
Išskyrų* irt* Ir Seitad

Icelias

KVIEČIAME BALSUOTI LIETUVIU
BENDRUOMENĖS RINKIMUOSE

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

Skarga ar Kapsukas,

JĖZUITAI AR KOMUNISTU PARTIJA
Ne tiktai išeivijoje, bet ir okuguotoje Lietuvoje minima Viii^aus universiteto 400 metų suk*ktis. Mini ir sovietinė spauda,
mini ir pats universitetas. Tačiau
tBT>. beveik visuose pasiruošimuose giliai reiškiasi tendencija ne
tįcįc iškelti, kiek sumažinti uni%Tftsiteto reikšmę, ieškot ne ties£S, bet melu dangstyti ar iškSeipti istorinius faktus, klastoti
utfversiteto istoriją. Štai kodėl unfrersiteto studentai lietuviai ir
gŪ kifl aukštesni darbuotojai neseniai,pradėjo leisti pogrindžio
lėtinį. "Alma Mater", kurio pir
masis numeris pasiekė laisvąjį
PfBaulį.
*

Rodosi niekas

negalėtų
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u
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>:*adoislo/0 metais tų pačių jėr U r ^ į k 1 u r t o s J i l m a u s kolegijos,
IKI 1781 m. si aukštoji mokykla
buvo vadinama Vilniaus akadem
2r~
.. .
,.. v
Greta jėzuitų, didžiausi įkūnmo r nuopelnai tenka Vilniaus
vyskupui V. Protaseviciui, aty ^ a m ^ j e a i i t n s ir valdovui
Staponui Batorui, kuris 1578 ir
1579 metų aktais suteikė univer
sitetui ypatingas
privilegijas.
Greta jų popiežius Grigalius XIII
1579 metų bule suteikė universi
teto vadovybei teisę teikti moks
lo" laipsnius.
Nu,o< universiteto
tsiKurimo
pradzios jam vadovavo ir kitu
būdu rūpinosi Lietuvos jėzuitai.
Netgi 1773 metais, uždarius Jė
zuitų ordiną, Vilniaus akademi
ją prižiūrėjo buvęs jėzuitų rekto
rius ir Vilniaus vyskupas. 1781
ni."rakademija pavadinta Vyriau
sia Lietuvos mokykla.
, Ir carineigti' tiesos, kad Vilniaus

niai rusai 179o m. okupavę Lietuvą is pradžių neneigė šios
aukštosios mokyklos. 1803 m. ca
ro Nikalojaus įsakymu, ji buvo
pavadinta Vilniaus universitetu,
bet 1832 metais uždaryta.
*

prikergė Kapsuko, žmogaus, ban
džiusio palaidoti nepriklausomą
Lietuvą, vardą.
1918.XJ.L5 Lietuvos valstybės
taryba priėmė Vilniaus unfversiteto statutą, susidėjusį iš 41
punkto Jį pasirašė Tarybos prezidiumas: A. Smetona, J. Staugaitis, St Šilingas, J. Yčas. Tačiau dėl okupacijos Vilniaus universiteto statutas buvo tiktai laikinoje sostinėje, Kaune, įgyvendintas.
Tai iš kur čia galėjo atsirasti
V. Kapsuko vardas?
1919.IH.13 V. Kapsukas paskel
bė trumpą (7 punktų) dekretą
apie '^Visuotinio darbo universi
teto" — kūrimą. Sis^universitetas;' net jeigu jo idėja būtų įgyvendinta, nebūtų buvęs aukštoji
mokykla, o tiktai tam tikri kurTiksliau gal
M i darbininkams.
"liaudies universitetas". Bet ir
u i Kapsuko "valdžios" laikais ir
t o k s "unj v e r sitetas" neveikė. Pats
Kapsukas universitete nesimokė,
n e d ė s t ė . J o v a r d u p a v a d i n t i VIInebuvo bet
niaus
universitetą
,
i
i
_ ^ _
k u r i o ist orinio a r te s nio
<}o. Teisingai pastebi "Alma Ma
ter" (84 pusi.), kad "universitetui prikergtas Kapsuko vardas te
gali žymėti tik okupacinį aktą ir
tuo pažeminti mūsų Alma Ma
ter".
*

Ruošiantis universiteto sukakbuvo išniekinta universitet u i priklausiusi Sv. Jono bažnycia. Greta esantis vienas kiemas
iš senų laikų buvo vadinamas
Skargos vardu. Dabar sukurtas
projektas Skargos kiemą pava
dinti "Didžiuoju kiemu". Mano
ma, kad toks nurodymas gautas
iš Maskvos. Plačiai
kalbama,
k a d sukaktuvinių iškilmių metu
viename universiteto kieme bus
pastatyti ir atidengti du labai
"svarbūs" paminkilai — Lenino
ir Kapsuko... Vadinasi
dviejų
žmonių, kurie su Vilniaus uni
versitetu nieko bendra neturėjo.
Sukakties minėjimas, turėjęs ivykti .pavasarį, nukeltas į rudeni
Priežastis —nebuvo laiku atliktas kai kurių pastatų remontas. O remonto darbai vykstą be
galo lėtu visiems įprastu sovietin į u tempu, kurį dargi lydįs medžiagų grobstymas. Iš gaunamų
pranešimų aiškėja, kad remonto
m e t u dingsta ir kai kurie vertingi universiteto daiktai. Kartą pranykę seni istoriniai žibintai...

ciaij

Taigi joks objektyvus istorikas
negali nuneigti ar nutylėti Lietuvos jėzuitų vardo ir nuopelnų.
Negalima iš istorijos išbraukti
tiek pirmojo rektoriaus Petro
Skargos, tiek kitų vėlesnių rėktorių —jėzuitų pavardžių.
Tačiau sovietinėje spaudoje,
rašant apie universiteto praeitį,
vis kaž kodėl "užmirštama" pažymėti, kad universiteto steigėjai,
iškėlę universiteto reikšmę ir
.ardą ligi ano meto europinio
mokslcrlygio, vadovavę universi- T . . . .
_, .
__
uariemo
moksh
tetui, profesoriavę jame ar kitu
^
"
būdu dirbę universitete, buvo ™ n k u kvietimo reikalai: ką
daugiausia jėzuitai.
kviesti, ką ne. Maskva griežtai
Ypatingai dideli nuopelnai bu- išcenzūravusi
numatytų
400
v o pirmojo universiteto rėkto- kviestinių svečių sąrašą ir jį larius Petro Skargos (1536-1612). b a i sumažinusi. Buvo išbraukŠis žymusis ano meto mokslinin- ** i r mūsiškių profesorių - dr.
kas, pamokslininkas ir rašytojas, A - J- Greimo, daug vertingų stukilimo mozūras, Vilniaus rėkto- dl™ a P i e Vilniaus universitetą
riuai JJUVO nuo 1579.VIII. 1 ligi parašusio prof. d r . P . Rabikausko
1584.VI. Jam teko atlikti sun- i r k i t o s P^ardės. Jų vietoje esą
kiausi -universiteto organizaci numatyti rusiški "krugloduroUnfversiteto
"atminimo
niai darbai. Ir vėliau jis ir kiti v a i ,
jėzuitai bei vyskupai rūpinosi, ženklai" taip pat susilaukę maskkad universitetas tarnautų ano vinės cenzūros. Nepraėjęs jau
meto Lietuvos didžiosios kuni pradėtas kalti sukaktuvinis uni
gaikštijos gyventojams. Šia proga versiteto medalis, kaip "nepa-3žvrne::r.a prof. M. Biržiškos Rankamai ideologiškas". Buvusi
viena pastaba, kad Petras Skarga, konfiskuota net vieno dailininnors pats savo raštais pasireiš- k o sukurta sukaktuvinė skarelė.
kęs lenkų literatūroje, netolera- Kaiškėjo, kad į jos piešini mevęs universitete lenkų kalbos, jos n i 5 k a i b u v « įterptos Vilniaus uneįvedė. Tada universiteto kalba, " t 0 kūrimo iniciatorių —jėzuitų
sekant Europos kraštų pavyz- profesorių pavardės. Sujudęs su
krutes
džius, buvo lotynų.
visas "ideologinis" apara•
tas ir tuojau buvusios pagaminSovietinėje raštijoje
Petro t 0 * n a u l'os skarelės jau be jubiSkargos vardas tačiau labai ne- liejinių mokslininkų pavardžių,
populiarus. Net minint 400 me"Alma Mater" apie universite
tų sukaktį (nors sakoma "iš dai- to sukakties minėjimą Vilniuje
nds žodžio neišmesi"), Skargos šitaip rašo: "Liūdna, kad V U
vardą stengiamasi nutylėti. Pa- Jubiliejus švenčiamas n e mūsų
grindinė priežastis: Ne Maskvos tautai naudinga kryptimi. Jufeiar kurio kito Rusijos miesto, bet liejus prievartaujamas tikslams
Lietuvos Vilniaus universitetas nieko bendra neturintiems su
yra neabejotinai senesnis.
mokslu, nei su garbinga univerTaigi nereikia stebėtis, kad siteto paskirtimi" (94 p . ) .
Vilniaus universitetui okupantui
b . kv.
ATSARGA BĖGfcJAMS
Bėgįnėtojai po žiemos per
traukos neturi staiga pulti prie
greitų ilgesnių bėgimų. Reikia
pirma pasimankštinti, paskiau

mmm

bėgti pusę mylios ir eiti a n t r ą
pusę ir tik palaipsniui pereiti
prie ilgesnio bėgimo. Kitaip ga
lima pakenkti sveikatai, ypač
kojoms.

šeši rinkti 'direktoriai: Jurgis Bal
— Ne tik jaunimo grupės sto
čiūnas, Vacius Lelis, Linas Miku- vyklauja Dainavoje. Tiesa, joms
lionis, Bronius Polikaitis, Arūnas yra teikiama pirmenybė, pasiren
Udrys ir Jonas Urbonas.
kant stovyklavimo laiką, tačiau
— Ar didelė stovyklos nauda likusią vasaros sezono dalį užpil
lietuviškam jaunimui?
do mišrios grupės. Iš jų tenka
— Kuriant šį jaunimo židinį paminėti ateitininkų sendraugių
turėjome vieną pagrindinį tikslą grupę, kurios stovyklautojų skai
Pokalbis su Bronium Polikaičiu, vienu stovyklos kūrėju
— sudaryti mūsų jaunumui tin čius kasmet auga. Anksčiau bu
kamas sąlygas praleisti vasaros vusi tik vienos savaitės stovykla
Esat vienas iš Dainavos stovyk-1
]ONAS ŽADEIKIS
— Kodėl sią vietovę pavadi
atostogas grynai lietuviškoje aplin dabar jau užima dviejų savaičių
los steigėjų, aukų rinkėjų ir il
note Dainava.
koje, stiprinti jų tautinį bei reli laikotarpį. Lietuvių
mokytojų
gametis stovyklos tarybos narys.;— sandėlys ir užkandinė su persi
— 1958 metų pavasarį buvo
ginį
sąmoningumą.
Po
daugiau
stovykla,
sutraukianti
nemažai
Manau, kad nebus sunku atsaky rengimo kambariais iškylauto paskelbtas Šios jaunimo stovyk
ti į kai kuriuos dabar rūpimus jams. Seselėms, iki šiol per visą los vardui konkursas. Buvo gau kaip 20-ties metų veiklos tenka jaunimo, aktyviai dalyvaujančio
vasarą gyvenusioms "traileryje", ti 34 įvairūs vardai. Komisija ir pasidžiaugti, kad Dainava savo lituanistinio švietimo darbe. Lie
klausimus. Štai jų pirmasis.
— Dainavos Jaunimo stovyklos pastatomas namelis su koplytėle. taryba juos peržiūrėjo ir tinka uždavinį atliko. Jaunimas čia ug tuvių Fronto bičiulių studijų
įsikūrimo istorija toliau gyvenan 1963 — 64 metais pastatomas ad miausiu išrinko Dainavos vardą, dė savo kūrybinius polėkius, ką savaitė, populiari savo turiningo
stovyklaujančių
grupių mis programomis bei paskaito
tiems ir joje nebuvusiems nėra ministracinis pastatas su koply nes pati vietovė primena Daina įrodė
čia, sale ir apšildomais kamba vos kraštą — Dzūkiją ir kartu laikraštėliai, paties jaunimo Dai mis. Rudens ir žiemos sezono me
aiški. Ar galit duoti jos vaizdą?
— ALRK federacijos valdyba, riais, pritaikytais žiemos stovyk charakterizuoja dainuojantį jau navoje ir apie Dainavą sukurtos tu savaitgaliais stovykla pasinau
išrinkta 1954 metų
kongrese, lavimui. Šis pastatas dviejų aukš nimą. Šį vardą prisiuntė Gabija dainos, šimtai įvairių pasirody doja ir amerikiečiai, daugiau
pradėjo intensyviai rūpintis įgy tų ir turi apie 80 — 90 lovų. Juozapavičiūtė iš Toronto, šiuo mų ir laužų programų. Čia jie sia mokyklinio bei studentų am
vendinti kongrese priimtą rezo 1966 metais išasfaltuojamas ke metu labai aktyvi lietuvių jauni mokėsi gyventi ir dirbti krikščio žiaus grupės.
niškoje, lietuviškoje bendruome
— Kokia stovyklos finansinė
liuciją įkurti lietuviškam jauni lias, o 1968 metais pristatomi prie mo veikėja.
nėje.
Kaip
rezultatą
šiandien
ma
būklė?
mui stovyklą. 1955 metais organi bendrabučių priestatai, pritaiky
—Kas sudaro Dainavos jau tome visą eilę Dainavos stovyk
— Dainavos stovyklos knygi
zuojamas Katalikiškos
akcijos ti šeimų stovyklavimui. Nors
nimo
stovyklos direktorių tary los jaunuolių aktyviai besireiš nė turto vertė yra apie 200,000
paskutiniame
dešimtmetyje
nau
fondo vajus, kurio aukos skiria
bą.
kiančių mūsų
visuomeninėje dolerių, iš kurių vos 5,100 dole
mos stovyklai įsigyti. Pradėta rū jų statybų neįvykdyta, bet daug
veikloje.
Čia
jaunimui
buvo skie rių sudaro skolos, o visa kita yra
pintis tinkamos vietos suradimu pasidarbuota esamų pastatų re
— Dainavos jaunimo stovyk
Clevelando — Detroito — Chi- montui, pagerinimui ir rajono los vyriausias sprendžiamasis or- pijama artimo meilė, šeimos žadi- į nuosavas kapitalas, daugiausia su
ganąs yra direktorių taryba. Ją su- n i o vieningumo svarba, sociali- į sidaręs iš aukų. Ši knyginė stocagos trikampyje. Apžiūrėta apie pagražinimui.
daro 13 narių, iš kurių 7 yra k a - i n i o teisingumo problemos bei ki- j vykios kapitalo vertė parodo tik
30 vietovių, bet tinkamos vietos
1976 metais pradėtas Kryžių
stovyklai tuo metu nerasta. 1955
talikiškų organizacijų bei insti tos pagrindinės krikščioniškosios j faktiškas, per buhalterijos knyKalnas vis daugiau populiarėja ir
metų rudenį Detroite gyvenanti
tucijų atstovai ir 6 narių — rė dorybės. Dainava jaunimą jungia g a s pravestas, investavimui išleisjame išdygsta vis nauji kryžiai.
lietuvė veikėja Helen Rauby (da
mėjų visuotinis susirinkimas rink draugiškumo ryšiais, kurie ne- tas sumas, paremtas sąskaitomis,
bar jau mirusi) aptiko ūkį prie Tai grynai šalti istoriniai fak ti direktoriai. Štai dabartinė jos nutrūksta ir stovykloms pasibai- j §ita vertė kasmet mažėja, nes yra
Manchester, Mich., kuris jos ma tai, tačiau idealistinės aukos dva sudėtis: ALRK federacijos atsto gus. B pažinčių Dainavoje suku- j atskaitomas nusidėvėjimas, mažnymu galėjo tikti jaunimo sto sia, atkaklumas, pasiaukojimas ir vas — dr. Adolfas Darnusis, riamos šeimos ir jau dabar jų at- j daug 5,000 dolerių per metus. Tovyklai. Jį apžiūrėjo ALRK f-jos c. nenuilstamas darbas padaro juos ALRK Moterų sąjungos atstovė i blynas bėgioja tais pačiais Dai-, ki 0 nusidėvėjimo jau atskaityta
'daugiau 80,000 dol. Šiandieninė
valdybos bei apylinkinių fede gyvais liudininkais, bylojančiais Elzbieta Pauraziene (neseniai mi navos kalneliais.
—
Kiek
asmenų
per
visą
laiką
reali stovyklos vertė siekia arti triapie
mūsų
kovą
už
religines,
tau
racijos skyrių atstovai drauge su
rusi), Ateitininkų federacijos at
jų ketvirčių milijono
dolerių.
Nek. Pr. Marijos seserimis. Visi tines ir kultūrines vertybes.
stovas Simonas Laniauskas, Atei pasinaudojo stovykla?
— Tikslios statistikos neturime, Tai apytiksli draudimo įstaigų
buvo vienos nuomonės — vieta 1957 metais, pastačius du bendra tininkų medikų Korp! "Gaja"
bučius, talpinančius 120 lovų, atstovas dr. Vacys Šaulys, Nek. tačiau manyčiau, kad Dainavos nuomonė
tinkama.
liepos 14 d. pradėtas stovyklavi Pr. vienuolijos atstovė ses. M. stovyklaviete
pasinaudojo arti į Šio turto išlaikymas, jo admiKun. Bronius Dagilis (taip pat mo sezonas su mergaičių stovyk
20,000
asmenų.
Čia turiu galvo- j nistravimas ir bendrai Dainavos
Margarita, Detroito lietuvių pa
jau miręs) savo atsakomybe už la, kuriai vadovauja Nek. Pr. Ma
rapijų atstovas kun. Viktoras je ne tik jaunimą, bet ir stovyk- j stovyklos egzistencija yra įmanodėjo 300 dolerių užstato, kad šios rijos seserys. Taip nuo to laiko
Krišciunevičius, dvasios vadas, laujančias šeimas, įvairius kur- J ma tik pavienių asmenų beatovietovės nepraradus, kol bus pa kiekvienas vasaros sezonas yra
dairinio pasiaukojimo, asmeninės
skiriamas ALRK f-jos vyr. dva sus ir studijų dienas.
darytas ALRK f-jos sprendimas užpildomas
stovyklaujančiomis sios vado, kun. Viktoras Dabušis,
— Ar stovykla naudojasi tik aukos, nenuilstamo darbo dėka.
ją pirkti. Tų pačių metų lapkri grupėmis.
Be jų stovykla vargu ar galėtų
dabartinis tarydos pirmininkas ir jaunimas ir tik lietuviai?
čio 5 d. Chicagoje ALRK f-jos ta
išsilaikyti. Neišsilaikė gana daug
ryba savo posėdyje nutarė šį ūkį
amerikiečių vasaros stovyklų. To
pirkti ir ten įkurti jaunimo sto
dėl ne kartą daugelis amerikiečių
vyklą. Pirkimo sutartis pasirašyta
pareigūnų tiesiog stebisi, kad ši
lapkričio 22 d. Ūkio kaina 20,000
stovykla išsilaiko be valstybinės
dol., įmokama 6000 (federacijos
paramos. Remontai, nuolatinis
įnašas 2500 dol.. pavienių asme
inventoriaus papildymas, šviesa,
nų paskolos 3,500 dol.). Ūkio dy
dujos, apdrauda, transportacija,
dis — 226 akrai, jo viduryje maž
sanitarinė priežiūra sudaro pa
daug 9 akrų ežerėlis.
grindines išlaidas, šiandieninėje
infliacijoje tos išlaidos kyla ne
Gruodžio 3 d. federacijos c.
proporcingai su pajamomis, ku
valdyba sudarė stovyklos globos
rios daugiausia susidaro iš stovyk
organizaciją, kaip nepriklausomą
lautojų grupių. Be papildomų
federacijos šaką. Įkurdami Globos
aukų ir be savanoriško darbo bu
komitetai Detroite, Clevelande,
tų sunku suvesti balansą.
Chicagoje ir New Yorke. Jie rūpi
— Ar stovyklą remia savo au
nasi lėšų telkimu. Jau 1956 me
komis joje stovyklavę ir čia moks
tų pavasarį pradėta salės ir vir
lus baigusieji?
tuvės statyba, sutvarkytas ežeras,
— Čia jūs palietėte svarbiau
pravestas kelias ir elektros linija.
sią ir mums labiausiai rupimą
1960 metais visuotiniame sto
klausimą. Tiesa, vienas kitas nau
vyklos rėmėjų susirinkime nutar
jas stovyklos narys — rėmėjas at
ta ryžtis naujiems darbams. Tais
siranda iš tų, kurie savo jaunys
pačiais metais pasodinama 5000
tės dienomis Dainavoje yra pra
pušaičių, o vėliau jų skaičius pa
leidę ne vienas vasaros atostogas,
keliamas iki 18000. Ūkišku būdu
(Nukelta į 5 pusi.)
bei talkomis pastatomas garažas Muzikas Faustas Strolia praveda dainavimo pamoką ant Spyglio ežero kranto, Dainavo* stovyklavietėje.

DAINAVOS STOVYKLOS PRAEITIS
IR ATEITIS

GRUMTYNES SU LEMTIMI
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J O N A S MATONIS

Mano motina, dar maža būdama, nustojo tėvo ir
todėl ją, kaip našlaitę, pasiėmė globoti jos dėdė,
motinos brolis, mokytojas, baigęs Veiverių mokytojų
seminariją, bet mokytojauti rusų valdžios išsiųstas j
Liubliną, Lenkijon. Ten mano būsimoji mamytė
baigė pradžios mokyklą, kas tais laikais kaimo
merginai buvo didelė retenybė. Ji, sulaukusi 14 metų,
ir dėdei vedus lenkę, grįžo Lietuvon pas savo
mamytę vargelio vargti, nežiūrint jos mokslo ir
laisvo vartojimo trijų kalbų: lietuvių, lenkų ir rusų.
Mano tėvas, jos "mylimasis", buvo bemokslis,
mokėjo tik paskaityti iš savo maldaknygės ir
rusiškai parašyti savo vardą ir pavardę, —
pasirašydamas po dokumentais jau nedėjo tais
laikais įprasto kryželio.
Mano naujakuriams tėveliams buvo labai
vargana gyvenimo pradžia. Abu jautėsi, kaip
Adomas su Jieva iš rojaus išvaryti. Iki vedybų
gyvenę šeimose be jokių rūpesčių, o apsivedę ne tik
neturėjo gyvenimiško patyrimo, bet ir tiek jėgos tik
dviese apdirbti pusę valako žemės, gyvulius išlaikyti
ir net trobesius pasistatydinti.
Tėvas, atsiskirdamas nuo pusbrolių, be savo ir
brolio žemės dalies, gavo nusikelti į savo sodybos
seno namo pirkaitę ir svirną, grįčią nusipirko
pinigais iš gautos pasogos, o tvartus ir kluoną
javams tik dalimis susidurstė laikui bėgant. Taip pat
iš bendro ūkio gavo dalį reikalingų ūkiui gyvulių, bet
jų skubiai reikėjo prisauginti daugiau. Tad tėvas,
ilgas valandas dieną naktį dirbdamas, dažnai vis
kartodavo iš šventraščio bažnyčioje nugirstus Dievo
žodžius Adomui: "Prakaite valgysi savo uždirbtą
duoną". O motina vis nepaliaujamai niūniuodavo:

"O varge, varge — vargeli mano,
Kada aš, varge, tave išvargsiu?
Vargai šakoją, vargai lapoja,
Vargai vartus kilnoja...
Ne geresni pyragai buvo ir jų sūneliui —
Jonukui, atseit, man. Penktuose savo amželio
metuose jau pradėjau ganyti ir ganiau net septynias
vasaras, padėdamas dirbti ir kitus ūkio darbus,
Mano piemenavimo pradžioje net gyvuliai nesiskaitė
su tokiu piemeniu ir nenoriai klausydavo. Tėvai
neįstengdavo piemens samdyti, nes visame kame vis
jautėsi dideli trūkumai. Pusvalakio ūkiui normaliai
reikėdavo ne tik piemens, bet berno ir mergos, atseit,
padėjėjų gaspadoriai ir gaspadinei, bet jų ilgai dar
tame varganame ūkyje nebuvo. Todėl, sulaukęs
dešimties metų, jau mokėjau užakėti pasėlius ir
minkštesnėje dirvoje arti su naujai įsigytu metaliniu
plūgu, o rudenį ir žiemą spragilu javus kulti, dažnai
pradedant darbą gaidžegyste.
Ankščiau kaime žemę arė su mediniais arklais.
Mažažemiai net iki XX a. pradžios neįstengdavo
nusipirkti arklui plieninių noragų bei palyčių, —
išsiversdavo su medinėmis žagrėmis. Taip pat ir
akėčias pasidarydavo iš ąžuolinių virbalų, dviem ar
trimis eilėmis apipintų storomis karklų vytėmis.
arba sukaltų į kieto medžio baldžienų rėmą.
Man beaugant ir kiti pusbroliai išsidalino. Iš
dviejų sodybų viensėdžio išsivystė penkių sodybų
kaimelis, vis dar valdžios įstaigų vadinamas
viensėdžiu (rusiškai - zastenok). Keturi kaimelio
ūkininkai turėjo po ketvirtį valako žemės, tik mano
tėvas gyveno a n t pusvalakio ir todėl jį kaimynai
laikė turtinguoju. Visa kaimelio žemė buvo išaalinta
rėžiais ir iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo
°u v ° dirbama kasmet keičiama trilaukė sėjomaina:
Tugių laukas, vasarojus ir pūdymas, kuriame rudenį
buvo sėjami žiemkenčiai,
Gyvenvietė nuo neatmenamų laikų buvo

vadinama Matoniais, — Matonių vienkiemis. Mano
vaikystės laikais buvo tarp miškų, tik su dviem
siauromis prošvaistėmis į kitų gyvenviečių žemes.
Miškuose buvo įvaraus dydžio pelkių, padengtų
samanų
k i l i m a i s arba
įvairaus
tankumo
krūmokšniais. Pietų pusėje stūksojo didžiulis
eglynas su pavieniai įsiterpusiais šimtmetiniais
ąžuolais ir aukštomis pušimis, daugiausia jau su
apdžiūvusiomis
viršūnėmis, ant kurių dieną
mėgdavo ilsėtis ir dairytis gandrai su vanagais, o
naktį pelėdos.
Vakaruose buvo jaunieji eglynai su draustiniais
skynimais, vasarą išdžiūvančių upeliu, vadinamu
Strankčiumi ir jungiančiu Narkūnų ežerą su
Nemunu, o tolumoje didžiulės pelkės, vadinamos
Rūkščiaraisčiu.
Šiaurėje buvo labai didelis plotas draustinių
skynimų, apsodintų eglių medelynu, vietomis
prižėlusių
t a n k i a i s k r ū m o k š n i a i s , jau
su
paaugusiomis eglaitėmis.
Rytuose žaliavo toli nusitęsiantis jaunas šilas,
užaugęs seniau buvusiuose skynimuose. Tame šile
buvo Driežupio upelis su gausiais šaltiniais, kuris
savo vandenis siuntė į Neminą ne tiesiai, bet per
Vaiguvos upelį, taip pat gausiai šaltiniuotą.
•
Visi tie miškai buvo pilni įvairių paukščių, žvėrių,
uogų, riešutų ir grybų. Ąžuolai rudenį teikdavo
žmonėms ir paukščiams daugybę gilių, labai
mėgiamų kiaulių ėdalą ir ančių lesalą. Iš džiovintų ir
sumaltų gilių žmonės darė ąžuolinę kavą. Aplinkiniai
gyventojai tų gilių prisiveždavo aruodus, išdžiovinę
jas girnomis sumaldavo ir vartodavo gyvulių pašarui
pagerinti. Kai kurie kiaules nupenėdavo vien gilėmis,
tik prieš skerdžiant kurį laiką pašerdavo bulvėmis su
grūdais arba ruginiais miltais, kad mėsa gilėmis
neatsiduotų ir neturėtų jų prieskonio. Taip pat
darydavo ir su mėsai lesinamomis antimis.
—
^
—
(Bus daugiau)
-

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. gegužės 9 d.

ninke yra virš 40 metų. Kiekvie
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Class A — With Tool & Die Repair
x • sų dainas ir deklamuojame jūsų \ \x Birutę. Šios ir savo vaikus au
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sunūs iš op. "Gintaro Saly" ir : koti poeto Maironio. Jos į semi eilėraščius, tai ir žinome. M a i r o - ; gina lietuviukais. Marytės (Ruz-^ ^ . . . _ _ __
experience: Nite Sbift — Top Wages
Tel. — 767-0600
nis, pamatęs mergaitę verkiančią gienės) dukros — Rita, ir Linda į " * • w IVl D i l i O Mes turime kompiuterį ir esame — Company Benefits Which include
Kodėl, kodėl gi" iš pp. 'Da: nariją sargas neįleido, tada ji per- savo tėvo, sujaudintu balsu, jos ! yra veiklios lietuvaitės, o Birutės Į
Licensed, bonded, insured.
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pas. 2 auto garažas. Avers ir 26.
kauskaitė ir Norbertas Lingertai- į kad jų užtektų vis didėjančioms; Žuvau aš savo Lietuvoj.
Medinis namas su geležies prekių
( N u k e l t a i 5 psl.).
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& conditions.
vokiečių
Sol. Benediktas Povilavičius atliko;
"Keleivis" buvo leidžiamas soSpalvotos
ir
Paprastos.
Radijai,
;
LEE
LUMBER
& BLELDIN'G
Banaičio
Insurance — Inconie Tax
Ir gert man teko ašarų karčių,
"Aušta aušrelė", liaudies daina. cialistų. Dabar Bostonas nebetuStereo ir Oro Vėsintuvai
633
W
39th
St
Notary Republic
ir ariją iŠ op. "Dana". Paskuti-; r ės nei vieno lietuviško laikraš-, Žuvau nuo jų kaip tik tada,
Pardavimas ir Taisymas
927-8282
Kai laisvei kėlės Lietuva.
niuoju dainavo Brocktono Sv. Ka- čio.
2951 W. 63rd St., 436-7878
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MIGLINAS
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pARPvrTMAT
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Gegužės 13 d. Tautinės s-gos
Antanina 1925 m. atvyko j choras, Dana Stankaitytė, Marga-;
7
kamb.
mūrinis.
Naujai
atremon•
Call
iiiiniMiiiiiiiuiiiiiiiiuiuuiiiiiimiiimiiiii
kai, Pavasario daina, Sienapiūtė į namuose Moterų federacij,os Bos-; Ameriką. Čia greit ištekėjo
rita Momkienė, Aldona Stempužie-'
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416 Campus Drive
chorui \isos dainos ir arijos yra j n os minėjimą.
^ Indiana. Cia prasidėjo jos ša- nis orkestras. Diriguoja AleksandArlington Heights, DL.
Arti 61-os ir California. $42,500.00.
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259-5900
paralytos kom. Juliaus Gaidelio., Birželio 9 d. Baisiojo birželio • k o t a veikla, kuri tęsiasi jau 50 me- rasKuciūnas.
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Plauname ir vaškuojame
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plokš
Vidiems skompanavo Saulius Ci-1 minėjimas §v. Petro lietuvių para- tų_ j j į s t o j 0 į Gary lietuvių Sv.
viso rūšių grindis.
Namų pirkimas — Pardavimas
bas
BUBNYS — Tel. RE 7-5168
I P ' J O S saiėje.
Kazimiero parapiją ir į visas liet. telės. Kaina au persiuntimu $15.55 J
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B A C E V I Č I U S
Visiems akompanavo Saulius C i - ! terų vieneto banketas.
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between 9 and 4.
6455 S. Kedzie Av. — 778-2233
2301 W 69 St
certe ir vakarienėje Vytautas Ei-1 Spalio 7 d. So. Bostono Lietuvių';
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kinasI Piliečių d-jos salėje Laisvės Var
Telef. — 925-2737
729
E . Park Ave.
EXPERIENC€D
Libertyville, II*
Vytautas Valantinas
šiam kompozitoriaus pagerbi-1 Po rudens koncertas^
MACHINISTS
Hiiiiiiiiiimuiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiimiiimi
L
1
•. ... - •
mui buvo sudarytas specialus b J
f ^ *
t ? ? ? * * *
! cond Church salėje Baltų d-jos i Air conditioned plant. Many company benefits. F R E E hospitalization, j
TYPIST
CLERK
mitetas. Išleistoje programos kny
Dviejų aukštų mūro namas Mar
ruošiamas dr. Vytenio Vasylitu- ^ e & dental coverage. Employee participation plan. PAID holidays. į >iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiujiiiiiilliliiiiiiiiiii
Need for variety of duties. Loop
gelėje išvardinti Gaidelio Jubilie no vargonų koncertas.
ąuette Pke. 2 butai po 6 kamb. ir area. Near all transportation. Ali
PAID vacations plūs many more. Interested parties should contact
jaus komitetas: dr. Petras Bizintrečias gražiame beismente.
Daug benefits.
MUELLER ENGINEER1NG
kauskas, Jonas Grinkus, Liuda Šu
vertingų priedų.
IŠVYKO ATOSTOGŲ
CALL:
3721 X. Clark Street
332-5782
Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
kienė ir Romas Veitas; spaudos
— Povilas Žičkus išvyko atos-;
Chicago, Illinois 60613
Ecua: Opportunitr Emptor«r
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo
atstovai: Povilas 2ičkus ir Jonas
Apdraustas perkraustymas Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.
togų. grįš apie gegužės 22 d.
Vizbaras. Bet iš tikrųjų, daugiau
COO K
Modernus 2-jų aukštų mūro namas.
Įvairių atstumų
sia rūpinosi šio pagerbimo vi
WAITRESSES
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
- Tel. 376-1882 a r b a 376-5996
sais reikalais Vytautas Eikinas,
gos nupirkti Marąuette Parke.
BAR MAID
Pranas Šimkus ir eilė kitų.
2-jų aukštų mūro namas ir 2 auApply in Person i miiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimimiiiiuiuiiiit
I to garažas. Apie $6000.00 pajamų.
BLAKE'S
AULEY
:
PAMINĖJO VILNIAUS
3623 S. .\rcher
iiiiimiiiimiiimmiiiiiiiiiiiitmiiiiiiifiiiii Naujas stogas ir gazu šildymas. ApUNIVERSITETO SUKAKTĮ
sauga nuo potvynio. Alum. langai.
254-4080
M. A. Š I M K U S
Galite
pirkti už $41,800.00.
NOTARY
N
M
U
O
Vilniaus universiteto 400 me
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
IN COME T A S
SKRV1CE
Modernus 15 metų mūro namas. \
tų sukaktį paminėjo L B . Kultūros
CS» S«. Mapiewood, tel. 254-7450
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui ;
Experienced
klubas S. Bostone. Prof. Simas
Taip pat daromi VERTIMAI
patalpos. Daug priedų. Marąuette;
GIMINIŲ iSkvietlmai. plldomt
Sužiedėlis skaitė paskaita. "Vil
Parke. Aukšta kokybė. $60,000.00.
PILIKTYHP.S PKA3YMAI Ir
niaus universiteto irtoriniai bruo
kitokie blankai
Apply in person
žai"- LB Kultūros klubui vado
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIH
vauja inž. Antanas Girnius.

BOSTONO
ŽINIOS

CLASSIFIED

MŪSŲ KOLONIJOSE

GUIDE

Namai Ghicagoje ir
priemiesčiuose

Budraitis Realty Co.

TELEVIZIJOS

JŪRATE IR KASTYTIS

V A L O M E

BELL REALTY

: DAR SENA KAINA

A. V I L I M A S
M O V I N G

•

•

VVAITRESSES

Valdis Real Estafe

llllllllllllllllimillllllllMIIIIIIIIIIIIIĮIH IMI

KLEBONO KUN. A N T A N O
BALTRUSCNO IŠLEISTUVĖS

I

' PATAISYMAI ir NAUJI DARBAI

Sv. Petro lietuvių parapijos So.
Bostone klebonas kun. Antanas
Raltrušūnas nuo balandžio 2 d.
išėjo i pensiją. Nauju klebonu
yra kun. Albertas Kontautas-

StORii. vandens nuh»"jfimo \amzdžii|
I taisymas tr Iškeitimas. |i«.n\, ir vi
daus atnaujinimas. Prieinama kaina.
I>arbą sąžiningai atlieka

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 M. SUKAKTIES MINĖJIMAS

Klebono Baltrušūno išleistu
vėm yra sudarytas specialus ko- į
mitetas, kuriam pirmininkauja Al- j
bert Kleponis. Išleistuvės įvyks
sekmadienį, gegužės 13 d., 6 vai.
p.p. Pere Marąuette Council Hali,
66 N. St., So Bostone. Rengė-j
jai išsiuntinėjo parapiečiams spe- \
dalius pakvietimus-

rengiamas
(979 m. gegužes m. 13 d. 3 vai. p.p. Jaunimo Centre, Chicagoje
Kalbės: Dr. V. Maciūnas buv, Vilniaus Universiteto profesorius,
Dr. ii. F . Cadiow, K*nt State 1'niversiteto profesorius.
Meninė dalis — Izabelė Savickaitė - Zmuidzinienė.

SUSTOJA "KELEIVIS"
So. Bostone ėjęs per 70 metų
laikraštis "Keleivis" nuo gegu
žes 15 d. sustabdomas, taip pra
neša pats "Keleivis". Santaupos

N A M Ų

2625 West 7lst Street
Tel. 737-7200 ar 737-8534

Kviečiami dalyvauti visi lietuviai.

Įėjimas laisvas.
LST K o r p ! N e o - L i t h u a n i a .

t.

Chkagoje

AIX)YZAS PEČIULIS
Tel. — 737-0895

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimii

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,

NCR MACHINE OPERATOR
South Water Market area. Pu\\
time.
Hours 7 a. m. to 2:30 p. m.
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
Oall 839-7700
nos yra visiems prieinamos.
Ask for Craig

nes jis plačiausiai skaitomas lie

TAUTVILĄ
Juozo Kralikaasko
romanas

VANNIE'S
134 S. Wabash

RECEPTIONIST
— Friendly People — Beautiful Offices —
— Varied Duties — Sound Good?

Tai yra knyga apie žmogų, ku
National health care organization is looking for a receptiotrist that
ris savo tėvynėje yra laikomas likęs variety. Duties will include answering a busy call director and vapriešu.
rious clerical duties. Typing of 40 te 45 WPM and good telephone skills
Apianka Ados Korsakaitės Sut- i a r e requ>red. High School gradute with 6 months to one year office
kuvienėa Kaina — 4 dol.
experience is desirable. Good starting salary and excellent benefit
1
package.
Gaunama "Drsnjy" Ir taipgi paaj
Por interview app't. please call:

042-6061

P******
• • • • • • • • • • • • • i

An

Equ&l

EXT.3I3

Opportunlty

Em»koyw

— "Žalgirio?' moterų šachma
Į atsiliko B. Larsen, G. Ree, G.
I Sosonko, D. Sachovič, U. Lom- tų pirmenybes Lietuvoje laimė
! bardy ir Grinfeld. Toliau sekė jo daugkartinė Lietuvos 6empi(Atkelta ii 4 pal.)
— Montrecūyje
vyksta žy-1 turės sužaisti po dvi partijas! 12 žaidikų, pelniusių po 5V> tas jonė V. Kaušilaitė, drauge su
vo vyru Vladu Ruzgą suruošė miausių pasaulio didmeisterių i (baltais ir juodais). Turnyrui! ko, jų skaičiuje atsidūrė ir V» Vilniaus univ. studente S. Lamotinai gražią staigmeną — pager "žvaigždžių dešimtuko" turny- j įpusėjus (po 9 ratų). padėtis j Korčnojus, kritęs prieš Liber- kiūnaite ir 16-mete moksleive
bimą, pakviesdami visus gimines, ras. Kiekvienos su kiekvienu i buvo tOKia: i . Karpovas, pašau, zoną ir amerikietį Lombardy. L. Žemaityte, jos visos trys
jos artimuosius ir tuos, kurie bu
i lio meisteris,, 6V2 taško, 2-3. 5J/2 taiko surinko taipgi 67- surinko po 6^2 taško iš 9.
vo laikinai apsistoję jos namuose
K. Merkis
__
į Portiscb (Vengrija) ir eks pas. I mėtis dm S. Reshevsky.
atvykę iš Vokietijos. Antaniną Nai
maitienė, Domas Adomaitis, Gra- j meisteris Talis — po 6 tš.., 4. j
nienę sveikino — kun. Ign. Ur
žiną Vasienė, Rasa Šarauskienė, Ljubojevič
(Jugosl.) — 5*2,!
bonas, Darapijos vardu padėkoda
vaikaitis Edvardas Ruzgą. Gražius 5S. Huebner (V. Vok.), T i m !
mas už didelius darbus ir meilę
ir jautrius žodžius tarė — mūsų man (Olnd.) — po 4V* tš.; 7.
lietuvių parapijai.
Sveikinimo
iškilusis dainininkas Stasys Baras, Hort (Cksl.) _ 4; 8. Spaskyj,
žodžius tarė šeimos vardu brolis
kuris irgi trumpai buvo apsisto eks.
pas. meisteris — 3% tš.;
Juoz. Tautvilą, sesutė Sofija Adojęs Neinienės namuose atvykęs 9. Larsen (Dan.) — 2y 2 ir 10.
mirus, mielą R. Kat. M. S. buvusią pirmininkę ir
iš Vokietijos, ir Jonas Pečkaitis, L. Kavalek (JAV) — 2 tš. Po
dabartinę S-gos 76 kuopos pirmininkę D0NNĄ
iškeldamas Neinienės ir Onos 11 ratų tebepirmavo Karpovas
DAINAVOS STOVYKLA
KAMM ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Brazauskienės pagalbą naujai at- su 71/2 — 21/2 (D, Talis — 7
(Atkelta ii 3 pusi.)
vykusiems. Su ašara akyse kalbą tš. (1), Portisch, — 8%-3V2
R.K.M.S. 76-ji kuopa
tačiau jų skaičius toli gražu nė- j P a s a k ė čia gimęs lietuvis Albertas (1),
Ljubojevič — C & 4 K .
ra pakankamas. Vyresnieji, kurie I V i n i k a s » k u r i s s u Nainiene dirba Huebner
5y 2 -4y 2 ( D ir kiti
Dainavai įdėjo didelę savo' gyve- i Li «tuvos labui Altos valdyboje mažiau.
nimo dalj, pamažu jau pavargs- i ' a u daugiau 40 m e t U- J « — pirta ir norėtų pasitraukti "pensi- j m i n i n k a s , Keinienė — vicepirmi- — Lone Pine, California. čia
įvyko stambus tarpt, turnyras,
jon". Jaunoji karta, kuri naudojosi j n i n k ė .
1
Dainava ir kuriai ji buvo įkurta,! Marytės dukra Linda ir brolio kuriame dalyvavo 24 didmeis- ;
turėtų įsijungti ne tik į rėmėjų i J u o z o dukra Jūratė gražiai padai- teriai, 22 tarpt, meisteriai ir pa
eiles, bet ir į aktyvius šio darbo n a v o gitaroms pritariant keletą garsėjęs pretendentas į pašau-i
žmonai JADVYGAI, sūnui KĘSTUČIUI su šeima ir
tęsėjus. Gražų pavyzdį parodė
lietuviškų dainų — solo ir due- lio meisterius Viktoras Korčno-į
sūnui ALGIUI reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Arūnas Udrys ir Linas Mikulionis t u - V i s i k a r t u sugiedojo "Ilgiau- jus. Viso 74 dalyviai. *
si
(detrohiškiai), tapdami nariais—' U metų". Neinienė gražiai pa- Pirmąją vietą dalijosi keturie
Stase ir Antanas Zaparackai
rėmėjais ir įsijungdami į direkto- \ dėkojo už tokį jos pagerbuną, se: V. Hort (Cksl.), S. Gligoričl
žibute ir Povilas Kneppar
rių tarybą. Gal būt, šiuo reika Vakarui puikiai vadovavo V. Ruz (Jgsl), F. Gbeorghiu (Rumun.) i
ir Liberzon (Izr.), visi surin
lu per mažai buvo propagandos, ga.
Yoianda ir Algis Zaparackai
kę
po 672 tš. iš 9. Pustaškiui
gal but, neradome galimybės ir
/. Suvalkietis
Ona ir Juozas Briedžiai
nesugebėjome asmeniškai ar vie
nu kitu laiškučiu paraginti. Ar
timoje ateityje dėsime didesnes
pastangas šiai akcijai. Mus tik
Lietuvių Bendruomenes St. Petersbuigo apylinkes
rai labai maloniai pradžiugintų,
vicepirmininkui
jeigu vienas kitas, perskaitęs šias
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1979 m. gegužes 6
eilutes, pasiųstų bent pradinę sa
dieną, po sunkios ligos, sulaukęs 75 metus amžiaus, mirė mūsų
vo auką Dainavai. (Aukas gali-!
mylimas vyras ir tėvas
ma siųsti šiuo adresu: Bronius!
Polikaitis, 7218 S. Fairfield, Chi-i
cago, I1L 60629).
jo GIMINĖMS ir visiems ARTIMIESIEMS reiškiame

Gary, Indiana

ŠACHMATŲ ŽINIOS

A. t A. A N T A N U I KAMM

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. gegužės 9 d.

A. f A. VINCAS NAUSĖDAS
Gyveno Chicago, Dlinois, Marąuette Parko apyl.
Mirė geg. 7 d., 1979, 5 vai. ryto, sulaukęs 86 m. amžiaus
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Gaurės parapijoje.
Amerikoje iSgyveno 29 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė, sūnus Juozas,
marti Nliojė, 3 dukterys: Pranciška Lapačinskas, žentass Viktoras.
Stasė Valotkienė ir Morta Duquette, žentas Kazimieras, 8 anūkai,
6 proanūkai, brolis teis. Kazimieras su šeima Venecueloje ir kiti gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje.
Priklausė Balfui, Reg. Lietuvių Bendruomenei, Marąuette Parko
Namų Savininkų dr-jai ir Vytauto D. Saulių rinktinei.
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 6 vai. vak. Lack-Lackawicz
koplyčioje, 2424 W. 69 Street
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, geg. 10 d. Iš koplyčios 9 vai:
ryto bus atlydėtas į Svč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą Po pamaldų
bus nulydėtas: į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Prašoma nesiųsti gėlių.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sūnus, dukterys, mani, žentai, anūkai Vr
proanūkat
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sunūs: Tel 737-1213

A. t A. MARTYNUI JOKŪBAIČIUI mirus,

A. + A.

JONUI JASINSKUI iškeliavus Amžinybėn,

— Kokius
stovykla?

įspūdžius palieka]

— Dainavos gamta žavi jauni
mą savo natūraliu grožiu, savo
kalvomis, raistais, Spyglio ežeru,
gausia gyvūnija, žąsų bei ančių
pulkais, o žiemą stirnų kaimenė
mis. Savo jaukia aplinka, plačia
erdve, reiškimosi laisve ji patrau
kia ne tik jaunųjų, bet ir suau
gusiųjų dėmesį. Visi ją pamilsta
nuo pat pirmo joje apsilankymo.
Jie ją aprašo, apdainuoja, o žie
mą mokyklos suole bent mintimis
apie^ą pasvajoja. Štai, vienas as
muo iš Australijos, dalyvavęs
Jaunimo metų stovykloje, taip iš
sireiškė: "Vis skaičiau apie tą
Dainavą, bet niekad netikėjau,
kad kada nors joje būsiu. Čia tik- j
rai Lietuvos kampelis... norėčiau j
ilgiau čia pabūti. Jūs esate tikrai j
laimingi, turėdami šią vietą".
Dainava jaunimui yra lyg te-į
viškė, kuri simboliškai primena!
mūsų pavergtą tėvynę. Ji jam į
yra sava ir artima, miela ir jau-į
ki. Čia yra jų žemė, jų erdvūs į
plotai, jų sporto aikštės, jų lau-!
žavietės, jų darbo ir užsiėmimo!
patalpos. Jie noriai į Dainavą ke- j
liauja ir su ašaromis iš jos iš-į
vyksta. Juk ne kieno kito, o tik pa- Į
ties jaunimo buvo parafrazuoti!
dainos žodžiai: "Viens, du, trys - - j
graži Lietuva, dar gražesnė mū
sų Dainava".
— Ar dar ilgai Spyglio ežerėlį
džiugins lietuviška daina?
— Prieš 23 metus specialiame
ALRK federacijos atstovų pasi
tarime, ar šią vietovę pirkti ar ne,
buvo girdima nemaža pesimisti
nių nuomonių. Vieni jos amžiui
skyrė vos penkerius metus, kiti —
penkiolika metų, vieniems ji ne
galės išsilaikyti ekonomiškai, ki
tiems nebus kas joje stovyklau
ja ir t t. Tačiau šiandien, po 22
pilnų vasarojimo sezonų, nei eko
nominės krizės, nei stovyklaujan
čių skaičiaus sumažėjimo dar ne
matyti. Priešingai, jaunučių —
moksleivių stovyklautojų grupės
pastaruoju melu jau sunkiai su
talpinamos. Džiuginančiai nutei
kia ateitininkų sendraugių sto
vyklos, kur apie 40 proc. sudaro
jaunasis atžalynas, dar per jau
nas pats vienas stovyklauti. Ta
čiau metai po metų jie jau bus
stovyklautojai. Šiandien galiu drą
siai tvirtinti, kad Dainava dar
ilgus metus bus jaunimo židinys,
brandinąs kovotojus už Lietuvos
laisvę, — baigė pokalbį Bronius
Polikaitis.

giliausią užuoįautą ir kartu liūdime.
LietuviŲ Bendruomenes
St. Petersburgo apylinkes
valdyba ir nariai
Florida

A. t A. ALFONSAS JUREVIČIUS

Kūnas bus pašarvotas gegužės 11 d. Baylawn koplyčioje,
270 Route 9, Bayville, New Jersey.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 12 d. iš koplyčios bus
atlydėtas į St. Barnabas parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas
j St. Joseph kapines, Toms River, New Jersey.
Nuliūdę lieka žmona Matilda, dukros Aušra ir Dalia an šei
momis.

liūdesio valandoje jo žmonai OKAI su šeima reiš
kiame užuojautą ir sykiu liūdime.
Stosi ir Antanas Kenstavičlai

Mielam prieteliui

A. t A. MARTYNUI JOKŪBAIČIUI minis,
giliam liūdesy likusiai Žmonai JADVYGAI, sūnui
KĘSTUČIUI su šeima ir sūnui ALGIUI reiškiame
gilią užuojautą.
Irena ir Vytautas Alantai
Prane Balandiene
Stefanija H- Karolis Baliai
Elena ir Jurgis Baubliai
Elena ir Alfonsas Juškai
Elena ir Antanas Rašytiniai

A. + A.

Kpt. MARTYNUI JOKŪBAIČIUI mirus,
jo žmoną JADVYGft ir sūnus KĘSTUTĮ ir ALGIMAN
TE nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
0r. A. ir S. Pustelnlkal
Dr. A. R. ir 0. Pustelnikai

A. t A. Marija Dabulevičiūtė-Kijauskienė
Gyveno Chalfont. Pennsyivania.
Mirė 1979 m gegužės 6 <L, 10:45 v. r., sulaukusi 83 m: amžiaus:
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Bartininkų valsčiuje,
PaSeimenių kaime Amerikoje iSgyveno 29 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime: Lietuvoje trys sūnūs: Jonas, Al
binas ir Petras; Amerikoje ir Kanadoje dukterys Aldona Norkiene ir
Nijolė Botyrienė, sūnūs kun. Gediminas, Juozas ir Algirdas, mar
čios, žentai, 22 anūkai ir 10 proanūkų. Lietuvoje brolis Antanas su
Seimą, a a. brolio Albino leima ir Amerikoje a. a. brolio Petro Dabulio Seimą.
Kūnas pašarvotas Jakubauskų-Jakubs koplyčioje, Cleveland.
Ohio.
Laidotuvės jvyks ketvirtadieni, gegužės 10 d. 9:30 v. r. 15 kop
lyčios bus atlydėta į Dievo Motinos Nuolatines Pagalbos parapijos
bažnyčią> kurioje jvyks gedulingos pamaldos už Velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta į Visų Sielų kapines. Atsisveikinimas kop
lyčioje bus trečiadieni, 8:00 v. v.
,
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose ladotuvėse
NV.ij'-ię- Sunūs, dukterys, marčiom žentai antikai Ir proanftknl
Laidotuvių direktorius Jakuos TeL: (216) 531-7770

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH WESTERN AVE.

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. t A. JANINAI RIMAVICIENEI
mirus, jos vyrą ALGIRDE, seseris MARYTĘ R0ČKUVIENĘ Chicagoje ir JULYTĘ su seimą Lietuvoje už
jaučiu ir kartu liūdžiu.

I namus
U pasaulio vieškelių visų
Grįl visi,
5ię Viešpaties valia ištikimai.
Kam širdy,
Kai aplinkui buvo juoda ir tamsu,
Tartum saulė
sviete TėviSkes Namai.

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Žurnalo "Karys" administratoriui

A. t A. Ltn. LEONUI BILERIUI minis,

EUDEIKIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

V. Donii
PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUAMCA AVE.

Mielą choro narį

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS

APOLINARA

BAGDONĄ,

jo brangiam broliui a. a. JURGIUI Lietuvoje mirus,
nuoširdžiai užjaučia
Svč. Margeles Marijos Gimimo
Parapijos Choras

2314 W. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southwest Highvvay, Palos Hills, III.

Tel. VIrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tei. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUAMCA AVE.

A. t A. ANTANUI KAMINSKUI-KAMM
Floridoje mirus, jo žmoną DANJį su šeima širdingai
užjaučiame ir kartu liūdime.
0. Radauskiene
J. DHcšiene
0, Rudiene

V. Radzhikynas
i. Yla

Tel YArds 7-1138-3<>

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

,

Tel. YArds 7-l<>ll

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 501h \>r. ( K FRO. II I

Tel. OI ympic 2-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. gegužės 9 d.
X Jaunimo kongreso stovyk
los registracijos terminui pasi
baigus, paaiškėjo, kad dalyvaus
115 berniukų ir 205 mergaitės
iš įvairių kraštų bei kontinentų.
107 yra tarp 20—25 m am
žiaus, o 79 tarp 18—19. Dau
giausia susidomėjimo susilaukė
šių užsiėmimų būreliai: tauti
nių šokių, papročių ir tradici
jų, foto ir filmų, lietuviškų val
gių, choras ir audimas.

X Seselė M. Ctemencla &
Northbrook, BĮ., ilgametė dien
raščio skaitytoja, "Draugo" 70
metų sukakties proga palinkėjo
dar ilgus metus gyvuoti mūsų
tautos labui ir toliau išlaikyti
krikščionišką laikraščio dvasią.
Kartu atsiuntė ir auką. Už vis
ką maloniai dėkojame.

mu.n ZVAIG 2D UT£

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
x Dr. Kazys Bobelis, Vliko
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: S206 W. 65th Place, Chicago, EL 60629
pirmininkas, siųsdamas sutiki
x Stasys Lozoraitis, Jr., Lie
mą dalyvauti Janimo kongreso
tuvos atstovas prie Vatikano,
garbės komitete rašo: " . . . Jau
jau yra atvykęs j New Yorką,
NAKTIS LIETUVOJE
smagiai dainuodamos. Kai ten
nimo kongresas tai rikiavimas
kur turi atlikti įvairių įsiparei
nuvykome, mes išsiskyrėme
gojimų. Į Chicagą greičiausiai
x Cicero lituanistinės mo- ir formavimas mūsų jaunimo
į tris grupes. Kiekviena grupė Sapnavau aš gražų sapną, —
visuoatvyks už poros savaičių ar kiek tykios mokslo metų užbaigtu- naujiems kultūriniams,
gavo įvairių darbų — uždavi Kad buvau Lietuvoje.
anksčiau.
| v i ų l a i k a s pakeičiamas. Dabar meniniams, politiniams, patrioti
nių. Mūsų grupė pirmoji užbai Rodos, žvaigždės, kaip sidabras
Tegu
x Dr. V. Maciūnas ir dr. J.! mokslo metų užbaigtuvės numa- niams uždaviniams...
Švietė
gė darbelius. Mums reikėjo ap
Oadzow kalbės apie Vilniaus j tytos gegužės 19 d. tuoj po pa- šis ir ateities Lietuvių Jaunimo
Ir
nakties
tamsa
buvo
tyli,
šventa.
rašyti dešimt gyvulių. Visos Bėgau aš rankas iškėlusi į dangų,
kongresai būna mūsų jaunimui
universitetą, minint 400 metų mokų.
skubėjome ir juokėmės. Buvo Lyg norėdama ką nors pagaut,
visuomeninės veiklos, kultūrinių
sukaktį, ruošiamą Korp! Neo-;
labai įdomu
paliest.
Lithuania gegužės 13 d., 3 vai.! x Vilniaus universiteto 400 užmojų ir laisvės kovų mokyk
Po
kiek
laiko
mes
labai
pa
metų
sukaktuvinė
paroda,
pe
Ir
staiga
švelnus,
nesitikėtas
la,
kad
Čia
paruošti
dalyviai
iš
p. p. Jaunimo centre.
vargome. Atsisėdome ant suo
reitą savaitgalį vykusi Lietu judintų visas išeivijos lietuviš
balsas
x Jaunimo suėjimas bus atei vių piliečių draugijos namuose
lo
netoli
ežerėlio.
Ten
plaukio
Į mane prabilo iš tamsios nakties:
kojo jaunimo mases vieningose
nantį penktadienį, gegužės 11 d.,
jo antys ir gulbės. 2olėje šo — Neskubėk, vaikeli, duok man
Bostone, kaip mūsų redakci- J gretose siekti pavergtos mūsų
7 vai. vak. Jaunimo centre. Su- ;
savo ranką,
kinėjo "chipmunks" ieškoda
ją telefonu informavo šią paro-1 tautos išlaisvinimo",
ėjimo tikslas — susipažinti su
Piešė
Lilija
Gelažytė,
Clevelando
lit.
mokyklos
mokinė.
Paklausyk
mano
skaudžios
maldos,
mos maisto.
dą globojęs dr. Jurgis Gimbu-!
_
.. . .
Anglijos ir Vokietijos kultūriniu'
X
v
h
šauki
visus
tikinčius
į
talką
Man labiausiai patiko meš
tas, turėjo didelį pasisekimą.
* - •*>
^ *^ f™*
Ir atmink — esi dukrele Lietuvos.
gyvenimu ir Jaunimo kongre-;
buvo
Parodą aplankė daugybė b o s t o - i * ^ *
nacių tardyti kalinti
kos: baltos, rudos ir juodos.
DV1DEŠIMT
METŲ
Įgyvenome
motelyje.
Ten
buvo
so reikalais, šį suėjimą rengia
— Aš esu sena, bejėgė,
niškių ir buvo ja patenkinti, i a r nužudyti už žydų gelbėjimą,
paplūdimys su minkštu baltu Viena balta meška visada sli Reikia man naujų, jaunų jėgų.
jungtinis Chicagos janimo or- ;
0111
Tokiu
pavadinimu
išleistas
Ruošė Lietuvių skautijos f o n - į P ^
Panešti kun. J. Prunssmėliu. Paplūdimyje mes ma dinėjo į savo "baseiną". Buvo Tu esi jauna, greita kaip vėjas,
ganizacijų komitetas.
das. šiuo metu eksponatai p a - , * " * k u n s r a š o leidm l apie zy- Kr. Donelaičio lituanistinės mo
tėm gyvųjų moliuskų. Buvo labai juokinga. Rudos ir juo Su tavim sulauksiu aš Šviesių
X Rev. Donald J. Hayes, Lo- ruošiami persiuntimui į N e w ! d u K*™* I^tuvoje
Taip pat kyklos 218 puslapių leidinys,
dienų.
labai šilta ir kasdien maudė* dos meškos stovėjo ant užpaka
yoios universiteto vicepreziden Yorką, kur jie bus išstatyti \ ^>T^om V™^
, v a r d u s « * • skirtas dvidešimties metų mo
linių
kojų,
kad
žmonės
joms
Aš klausiau, o ašaros riedėjo
tas, ir kongresmanas Marty Kultūros židinyje gegužės j § _ l * a ^ ^ c i ų , kurie lietuvius tardė kyklos gyvavimo sukakčiai pa mes daug kartų. Jūrose van
mestų maisto.
Ir
norėjau prisiglaust, apsikabinti
duo
buvo
šiltas
ir
sūrus.
Iš
Russo dalyvaus Vilniaus univer 28 dienomis.
ar dalyvavo trėmimuose ir eg minėti. Didžiausią leidinio dalį
Aš
manau,
kad
ir
kitoms
M,
..
, , , i viso, man labai patiko mūsų
siteto 400 metų minėjime, kurį
zekucijose.
Rašyti kum J. užima nuotraukos
iš mokyklos . '
_
,,„ , „ "žemaitės" draugovės skau Bet kažkur tas balsas nuaidėjo,
...
i i i i
atostogos.
Buvom "Naples
ruošia Korp! Neo - Lithuania
Prunskiui "Draugo" adresu.
Ir suklupus palikau tik aš viena...
gyvenimo, toliau mokyklos kro-, ^^„".^„.,
Buvo labai daug tėms buvo linksma, įdomi diena,
Jaunimo centre.
bažnyčioje
nes tai nebuvo vien žvėrelių lan Pamažu pradėjo aušti rytas,
X lietuviškų knygų "Drau- nikos, sveikinimai ir kita. Kex Regina ir Tadas Balčiūnai
žmonių.
ge'% pasinaudodami jų išparda- j turiasdešimt devyni puslapiai
kymas. Bevykdydamos užduo Ir pranyko ta šventa tamsa.
su sūnumi ir marčia iš Chica
Petras Stungys,
vimu palengvintomis sąlygomis, skirta mokinių kūrybai, pailiustus darbelius, sužinojom dau Aš prisiminiau tą balsą tylų
gos buvo išvykę į Detroitą ir
Ir Žinojau: su manim balbėjo
truotai nuotraukomis. Redak Clevelando Šv. Kazimiero lit giau apie guvulius ir daugiau
pastaruoju
metu
už
didesnę
su
Lietuva...
balandžio 21 d. dalyvavo Lidi
mokyklos 5 skyr. mokinys.
torė D. Bindokienė. Išleido Tėjuos
pažinome.
mą
nusipirko:
Ritonė
Rudaitie(j%i
jos Teresės Vizgirdaitės bei
Dalia Sabaliauskaitė,
nė, Richard Schultz, Antanas I vų komitetas. Nuotraukos Jono MŪSŲ TĖVYNĖ LIETUVA
K. Donelaičio lit. m-los VII A kla
Antano Strakšio vestuvėse. Re
Gailė Eidukaitė,
Rimkus (visi gyv. Chicagoje),'|Tamulaičaoir Vaclovo Noreikos.
"Dvidešimt metų"
gina Balčiūnienė yra jaunosios
— Aš myliu Lietuvą labai. Dariaus - Girėno lit. m-los 8 sk. sės mokinė.
Spaudė
Morkūno
spaustuvė.
J.
Liubinas
(East
Chicago).
motinos Elenos Rašytinienės mokinė.
Marytė
Knygų išpardavimas baigiasi Leidinys didelio formato, gra
Vizgirdienės sesuo.
—
Lietuva
turi
Vilnių
ir
Kau
GALVOSŪKIAI NB. 81
Į KELIONĘ
žiai išleistas. Viršelis Jono Ma
gegužės 26 dieną.
x Svč. M. Marijos Gimimo
ną.
Andrėja
D.
leiškos.
B.
x Kun. Dovydas Petraitis,
I (mįslė)
Mes su Šeima susitarėm va
x Pavasaris džiugina visos,
par. mokyklos mokslo varžybo— Nemunas yra Lietuvos
kilęs iš Švč. M. Marijos Gimimo
Baltas, bet ne sniegas; skys
PAVASARIS
žiuoti į kaimą. Mes atsikėlėm
bet dar maloniau pasijusite at
se - mugepe specialius pazymė- ^
„ ^
^
upė.
Gina P.
ijos
tas,
bet ne vanduo. (10 taškų).
IR MOTINOS DIENA
iš ryto ir pavalgėm pusryčius.
jimus laimėjo sie mokiniai: pir- m o k y k l ą > g e g u ž ė s n ± k a i p silankę UI. Liet. Gyd. ir Dantų
— Lietuvoje labai gražu.
Atsiuntė T. R. Gaižučiai.
Po pusryčių pradėjom pakuotis.
gyd. dr-jos Pavasario baliuje,
mą vietą D. Calderon, antrą vie
Vilija 2.
P a v a s a r i s j a u čia>
Pava8a.
augustijonas
vienuolis
bus
Vienas iš mano brolių nenorė
Ši puota ruošiama Justę Liepo- j m y ^ m e t ų l a i k a s > k a d a v i s .
tą — Lisa Chiapetta ir Diana
— Aš nebuvau Lietuvoje.
įšventintas kunigu ir pirmąsias
jo važiuoti. Jo vardas Tadas.
(Žiūrėkite piešinį). Kiškelis
nio Old Oak Country Club, g e - ! k a a p r a d e d a a u g t i
^ ^ pra_
Pilipauskaitė, trečią — P. Sand
Vyta* V.
koncelebracines šv. Mišias lai
— Aš noriu pamatyti Lietuvą. į Mes pasikalbėjom su juo ir su-; keliauja pas pelėdą pasimokyti,
ir Edv. Kibartas, garbės pažy
gūžės 19 d., šeštadienį, 6:30 vai. j d e d a ^ ^
p a ^ į a i įj p i e t ų
kys savo gimtinėje parapijoje
sitarėm. Susidėjom viską į ma-: kad nepaklystų, parodykite jam
mėjimus — Alvyde Eitutytė, Da
Erikas Petraitis
ateinantį sekmadienį, gegužės vak. Programoje ž a v ė s i m ė s m u - ! a t s k r e n d a ^ Q k d i a i v a i k ų j ^
Darius Matonis, Audra Avižiešiną ir išvažiavome. Mes atva kelią. (5 taškai).
13 d., 2 vaL po pietų. Jis kaip sų jaunos solistės, jauno gydy-| m a i > ^ ^ j a ^ g a t ^ ore. — Lietuva labai toli.
nytė. Dana Dirkytė, Donna Južiavome
apie antrą vaalndą po
tojožmonos, Audronės_Gaižm-1 P a v a s a r i o viduryje yra MotiOrlandas A.
seminaristas jau yra atlikęs
. . . , , ,
raitytė, Vitas Lukošiūnas. Da— Į Lietuvą reikia važiuoti pietų. Svečiai jau buvo išėję
yra futbolo
misijų praktiką Peru valstybė- m e n ė s S™™ ^ > a k f » P ^ u o - n o s ^ ^
^ ^ Tą dieną
Kiek žaidėjų
niel Gallagher ir Michael Hanslidinėti.
Aš
pavalgiau
ir
išė
mu
M< y7m
J u r g u
(5 taškai).
Pietų Amerikoje. Kun. D. ^ L
f- , ^
.
? ^ Į mes gerbiame savo mylimąsias lėktuvu ar laivu
(soccer) žaidime?
ley,
jau
žaisti
į
lauką.
Paskiau
pa
"Vyties"
orkestras,
jaunas
kaip
j
mankyk*.
Vylius
Leškys
Pavasarį yra pilna
Petraitis yra Julianos ir Alfon
rv.
mačiau, kad mano draugas pa
;
pavasaris,
linksmins
savo
muzi
— Man patinka Lietuva.
X LMF Chicagos klubas, tal so Petraičių sūnus. Sveikina
gerų dalykų.
(Žiūrėkite
piešinėųf. Kurią
reina namo. Mes truputį pa
ka. Šia proga džiaugtis kvie
Rima
kininkaujant Motinų Komitetui, me naują kunigą.
Karolis Dranga,
čiame visus vyresniuosius ir Marąuette Parko Irt mokyklos — Lietuva yra užimta komu žaidėm ir ėjom į namą. Bu Lietuvos vietovę primena šis
gegužės 20 d., 5:30 vaL vak.
piešinėlis? (5 taškai).
x Br. Bjerooymus Petraus-! jaunimą. Rezervacijos būtinos,
vau labai pavargęs.
nistų.
Beverly Coutry Club patalpose
mokinys.
Audrios Valinskas,
Algis Tamošaitis
ruošia Abiturientų pobūvį. Abi kis, OFM, nuolat gyvenąs Jeru-; skambinti J. Šalnienei 223-5678
FCGA
Izraelyje,
ilgametis arba S. Labanauskienei 476— Mano mama buvo Lietu Montrealio lit m-los mokinys.
turientai, norintieji šiame pobū žalėje,
"
Draugo"
skaitytojas,
pasveiki3319.
Kanada. "liepsna".
(pr.).
Teresytė G.
Kiekvieną žiemą mus aplanko voje.
vyje dalyvauti, bet dar neužpil— Visi Los Angeles lituanis
sniego pūga. Ji gyvena toli, toli,
dę blankų, prašomi kreiptis į no 70 metų sukakties proga,!
GALVOSŪKIŲ NB, 28
atnaujino
prenumeratą
ir
at~~
šiaurėje, kur yra labai labai tinės mokyklos pirmojo skyriaus
Bacevičienę, 6237 S. Kedzie
ATSAKYMAI
"Saulutė".
šalta. Viskas šiaurėje balta, mokinai.
Ave., Chicago, B . 60629. TeL siuntė kuklią auką. Kartu at
L Margutis.
sušalę. Ledukai kabo nuo me
V.
438-4184. Visuomenė taip pat siuntė ir jo paties "Draugo" j
LINKSMA IŠVYKA
H.
Gulk
su
viSčmkais,
kelk
garbei
sukurtą
eilėraštį
italų
džių
šakų.
Voverės,
kiškiukai,
INFLIACIJA
Kas buvo žiauriausias rusų
kviečiama dalyvauti, rezervuo
Mūsų "žemaitės" draugovė vieversrakais.
stirnelės ir kiti gyvuliukai išal
komunistų vadas? (5 taškai).
jant stalus virš minėtu telefonu. kalba, kuriame jis išreiškia sa
IV. Numizmatikas yra mo
vo šiltus jausmus mielam iri Kongreso pakomisija penkta kę ieško surasti kąsnelį praryti, važiavo į zoologijos sodą. Tai
(pr.).
dienį,
gegužės
11
d.
10
vai.
r.
buvo viena iš smagiausių mano netų ir medalių rinkėjas.
nuolat laukiamam dienraščiui.
nuo bado apsiginti.
KOKIE MES LAIMINGI
Chicagoje, 5940 So. Ashland
x Prof. Stepono Kairio, Ne
V. 8v. Petras buvo palaidotas
išvykų.
Pati
sniego
pūga
gyvena
di
x Motinos Dienos minėjimas. Ave., praves apklausinėjimą
Mes visi švenčiame Kalėdaa
priklausomybės akto signataro,
Visos nuvažiavome linksmos, Romoje, Vatikane.
delėje, baltoje pilyje. Pūga ap
Gegužės
13
d.,
sekmadienį,
2
namuose arba pas draugus. Mes
infliacijos reikalais.
ir Kipro Bielinio, btrv. Tautos
lanko mus tik vienu metų laiku
turėtume pagalvoti, kokie mes
Fondo pirmininko, paminklų ati vai. popiet Rockfordo Lietuvių
MOKYTOJŲ DERYBOS
— žiemą. Didelei kelionei ji
klubo
salėje
įvyks
Motinos
die
esame laimingi. Yra šeimų, ku
dengimas įvyks Memorial sa-;
ruošiasi ištisus metus. Sniego
nos
minėjimas,
kurį
ruošia
rios neturi už ką nupirkti do
Chicagos mokytojų sąjunga
vaitgaly, sekmadienį, gegužės 27 J
pūga atvažiuoja didelėm, sida
vanų savo vaikams, arba tokių
d., 1 vai. popiet Tautinėse ka- i Rockfordo Lietuvių Bendruo- pradėjo derybas su Švietimo ta
brinėm rogėm, pasikinkius bal
|
menė.
Kviečiame
visus
ir
vi
valgių, kaip žąsį, kalakutą ir
pinėse. Tą pačią dieną, 5 vai. į
ryba dėl naujos darbo sutarties.
kisieliaus. Jie yra labai netur
popiet, Jaunimo centre ruošia-; sas šiame, mums visiems bran Dabar mokytojai, dirbdami 39 tas žėrinčias snaiges. Ji važiuo
ja
virš
tamsių
miestų,
mieste
gaus
asmens
—
Motinos
pagertingi Visi, kurie gali šitokius
mas prof. S. Kairio ir K. Bieli-,
savaites metuose, gauna nuo
lių,
kaimų
ir
skleidžia
visur
sa
Programoje: 11,900 dol. iki 24,800 doL (jei
skanius, brangius valgius nusi
nio minėjimas su menine pro-1l bime dalyvauti.
vo
baltus
burtus.
O
kai
mes
pa
pirkti, turėtų būti labai dėkingi
Svajūnas
Rutkauskas.
Įėjimas
gramą ir vakariene. Meninę
turi daktaratą ir ištarnavę 15
žiūrim
pro
langą,
tai
tik
ir
ma
Dievui
programą atliks komp. Darius laisvas. Mokestis bus imamas m.). Dabartinė sutartis baigia
tom spindinčias, baltas snaigu
Valdyba
Lapinskas ir aktorė Laima Ras tik už pietus.
si rugpiūčio mėnesį ir mokyto
Būtų gera idėja, kad mokyk
les, kurios viena už kitą gražes
tenytė - Lapinskienė. Visuome- i
lose vaikai, kurie turi gerų žais
(pr.). jai nori algų pakėlimo.
nės, šviesesnės.
nė kviečiama dalyvauti pa
lų ir drabužių ir jų daugiau
/
Dramaturgas
Kostas
OstIš ryto atsikėlę, randame bal
minklo atidengime ir minėjime
KALĖJIMAS APGAVIKAMS
nenori, galėtų atnešti į mokyk
tą kilimą patiestą visur ir tada
— vakarienėje. Stalus vakarie rau<0<a*, akt. Nijolė Martinaitylą. Vedėjas arba mokytojas
Park Ridge gyventojas R. j žinom, kad sniego pūga buvo
nei prašome užsisakyti tel.: tė ir Dana Sruogaitė-Bylaitienė
nuvežtų tuos daiktus į "Salva776-0174, 434-4980 arba 246- ,. ... prograrr.ą gegužės 11 d., White, 44 m., nuteistas 16 mėn. atkeliavusi iš tolimos šiaurės
tion Army".
2775.
(pr.). penktad., 8 vai. vak. Jaunimo kalėti už apgavimą senelių na mūsų aplankyti, apkloti mus
Todėl mes turime būti dėkin
j centro vakaronėje, skirtoje Vin rnų savininkų, įkalbant juos savo pūkų patalais.
gi
tėvams, nes jie dirba taip
x Pilnas Chicagos Lietuvių co Krėvės 25 m. mirties sukak pirkti šildymo ir vėsinimo įtai
Vida Stankutė,
sunkiai, kad galėtų nupirkti
Styginis Ansamblis sukurs jau čiai paminėti. Ruošia Santara - sus, kurie jiems nebuvo reika Hamiltono "Vysk. M. Valan
mums dovanų ir valgių.
(pr.). lingi.
kią atmosferą vakarienės metu Šviesa.
čiaus" lit. m-la. Kanada.
grodamas semi-klasikinę muzi
"Mokyklos atgarsiai".
Violeta SBvmskaltt,
ką, o "Vaiva" pabaigai linksmai
Toronto
"Maironio" _ % m-los
VTESMOM FLORIDOJ
jus nuteiks su "South Pacific"
Mielas Hetuvi-e, ar atlikai savo tautinę pareigą? Ar
mokinė. Kanada, "Mūsų
lietuviškąja versija per Jauni
Kai
mes
buvom
Floridoj,
mes
pasaulis".
balsavai už LB Tarybos narius? Sį šeštadienį ir sekmadie
mo kongresui paremti vakarie
buvom pas savo draugus. Mes
nę Jaunimo centro kavinėje ge ni (gegužes 12 ir 13) yra paskutines balsavimo dienos. ten valgėm ir žaidėm. Antrą
gužės 13 d., 5 vai. vak.
(pr.). Asmeniškai balsuoti galima parapijos mokyklos klasėje, dieną mes važiavom į "Disney
LIETTJVirj TAUTOSAKA
World".
Mes
ten
buvom
vieną
x Ruošiame ekskursijas į l i e — Amen bukt, daržan smukt,
dieną. Paskui mes važiavome
ropes raut, maišan kraut, tur6820 So. Washtenaw Ave. Jūsų balsas sustiprins tuos, vandens pašliūžomis. Mes pas
gun vežt ir parduot, visi vy
kui važiavom į "Naples". Aš,
tova. Manos Kieia, 6557 So. kurie rūpinasi lietuvybės išlaikymu išeivijoje.
rai išvaduot. (Rokiškis).
mano brolis Ir mano tėveliai
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