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GINČAI LENKŲ

NUOSTABUS AUKLĖJIMO
ŠALTINIS

PARTIJOS KONGRESE
Kania žada ištikimybę Sovietų Sąjungai

(Kazlų Rūdos mokytojų atradimai)

Varšuva. — Lenkijos komunis- j 37 metus atnešė Lenkijai laisvę
tų partijos kongresas pačią pirmą-! ir nepriklausomybe.
ją dieną, po oficialių atidarymo
Po Kanios sveikinimo kalbą pa
kalbų, įstrigo j sunkumus- Kilo sakė sovietų delegatas Viktor Gri
ginčas, kaip rinkti partijos pirmą si n, Maskvos partinės organiza
jį sekretorių. Buvo siūloma pirma cijos sekretorius ir politbiuro na
slaptu balsavimu išrinkti sekre rys- Jis pabarė lenkus, nes partija
torių, o centro komitetą rinkti vė padariusi daug klaidų,
parodė
liau. Oponentai kalbėjo, kad, iš daug silpnumų, nepakankamu
rinktas, sekretorius gali įtaigoti, mų, tačiau pridėjo, jog Sovietų
paveikti centro komiteto rinki Sąjunga tiki, kad lenkai komu
mus. Todėl jie siūlė pirma išrink nistai patys nugalės krizę, atsta
ti centro komitetą, o šiam pasiū tys savo įtaką šalies gyvenime
lius kandidatus, rinkti sekreto- Kartu pabrėžė Grišinas, mūsų par
rių. Ši procedūra buvo patvirtin- tija ir valstybė negali likti inde
ta 925 —872 balsais- T a d a pir-; ferentiška, kada kaimyninei somojo plano šalininkai nurodė, \ cialistinei šaliai gresia pavojus.
Nominuota į Aukščiausiąjį Teismą teisėja Sandra Day O'Connor gerokai persekiojama spaudos ir televizijos ats kad daug delegatų užsiėmę dirba
Debatai dėl procedūros užims
tovų. Tai bus pirmoji moteris Aukščiausiojo Teismo isterijoje.
įvairiose kongreso komisijose ir daug
kongreso laiko. Debatai
balsavime nedalyvavo- Te dėl nu vyksta prie uždarų durų, tačiau
tarta klausimą atidėti, ko\ bus vi kongresas išrinko Wiesla\v Bok
si delegatai. Kiti siūlė pravesti at palaikyti ryšius su spaudos atsto
skirą balsavimą tarp komisijų na vais. T a r p kandidatų į partijos
rių ir tuomet sudėti visus balsus. sekretorius minimi, šalia Kanios.
Komentatoriai mano, kad šitaip Gdansko partijos sekretorius Tabesiginčijant dėl kiekvieno klau- deusz Fiszbach, vicepremjeras Ra
— Lietuvių informacijos cent
simo, šis kongresas užtruks ma- kovvski. politbiuro narys Olszovvras New Yorke praneša, jog šio
žiausiai
dešimt dieny.
; ski ir Tadeusz Grabski. Neseniai
Kaip "pranašus socializmas" pralenkė Vakarus
mis dienomis Vakarus pasiekė šie
Atidaromąją
kongreso kalbą į Varšuvos partijos skyriaus_ susiSofija. — Liepos pradžioje Bul- "Ekonomika turi būti ekonomiš- pogrindiniai leidiniai iš okupuo
tris
valandas
skaitė
pirmasis se-: rinkime svarstant, ką siūlyti į
garijos sostinėje vyko komunisti ka" ir pridėjo, kad "sąlyginis ku tos Lietuvos: "Aušros" Nr. 17,
kretorius
Kania.
Jis
pasisakė,
kad ; Lenkijos partijos sekretorius, daunių valstybių ekonominės savi ro ir žaliavų suvartojimas Eko 18 ir 23, "LKB Kronikos" Nr.
partija
turi
likti
visų
Lenkiios
žy- giausia balsų gavo Grabskis, po
tarpio pagalbos tarybos sesija. Ši nominės savitarpio pagalbos ša 47 ir 48. Būsimose "Draugo"
gių kontrolėje., ji turi vadovauti i o ėjo 01szowskis ir konservatyorganizacija, Vakaruose vadina lyse kol kas tebėra per didelis". laidose supažindinsime skaitytojus
kovai prieš socializmo priešus, vių pažiūrų Andrzej Zabinski, o
ma "Komekonu", apžvelgė pra Iš šio sakinio komentatoriai da su jų turiniu.
Visos patriotines lenkų grupės tu- ; Kania buvo ketvirtas.
— Belgijoje peršauti ir sunkiai
eitį, nustatė gaires ateičiai, pa ro išvadas, kad sovietų tiekiama
ri susijungti ir nugalėti atsiradusį I
Procedūrinius klausimus pirgarbino Brežnevą ir oficialiose nafta ir kitos žaliavos Maskvai sužeisti du Jugoslavijos diploma
chaosą. Visiems reikalingas jėgų j miausia aptarė kongreso darbokalbose pasakoja apie didelius lai daugiau rūpi, negu iš satelitų tai. Spėjama, kad "nežinomi te
solidarum.as. Kania suminėjo or- tvarkęs komitetas. Čia 32 delegamėjimus, kurie parodę jog "'sočia gaunami pramonės gaminiai, ma roristai" galėjo būti Jugoslavijos
ganizacijas, kurios siekia politi tai balsavo, kad pirma reikia iš
listinė santvarka —pranašesnė". šinos, laivai ir žemės ūkio pro albanai.
rinkti partijos sekretorių, o po jo
— Indijoje Hyderabado pro nių pakeitimų, kritikavo "Vaka
Užkulisiuose atskirų satelitinių duktai.
rų centrus", kurie siekia išstumti —visą centro komitetą. Keturio
šalių atstovai skundėsi dėl netvar
Tichonovas priminė savo kal vincijoje įvyko musulmonų — hin
lika balsų pasisakė už centro ko
kos Lenkijoje. Jos akmens anglių boje, kad per- paskutinį dešimt dų muštynės, žuvo 14, sužeista Lenki;,'ą iš komunistinės stovyk
miteto
rinkimus. Pastebėta, kad
los, pabrėžė Lenkijos draugystę
eksportų į broliškąsias respubli metį tarybos narių skaičius padi 250 žmonių.
didžiųjų miestų delegatai: Var
kas nepastovumas, vėlavimai ir dėjo. Trys besivystančios šalys,
— Nežinomi piktadariai Liba ir kooperavimą su Sovietų Sąjun
šuvos,
Poznanės ir Katowicų bal
sustabdymai pakenkė pramonei, pasirinkusios socializmo kūrimo ne nušovė anglą korespondentą, ga. Stebėtojai gavo įspūdį, kad
savo
prieš
sekretoriaus rinkimus
kalba siekė nuraminti
vertė ieškoti anglies kitose šaly kelią — Mongolija, Kuba ir Viet dirbusį ABC radijo stotyje, Sean Kanios
pirmąją
dieną.
Kremlių. Kania nuramino ir "So
se, dažnai — Vakaruose, kur už namas — tapo sandraugos narė Toolan.
Komentatoriai mano. kad konlidarumą",
sakydamas, kad parjas teko mokėti užsienine valiu mis. Dabar stengiamasi visoke
— Rytų Vokietijos Weimaro
vėl išrinks sekretoriumi
ta.
riopai plėtoti ekonominius santy Staatskapelle orkestro du nariai oja įgyvendins visus susitarimus gresas
nutarė nebegrįžti namo, bet pasi- su profesinių sąjungų centru, tie Kamą ir padidins dabamn,,11 naSvarbiausią kalbą sandraugos kius su: Laosu, Kambodija, Af
susitarimai sudarys pagrindą vi- į nų pohtbmrą ik: 2 U n a n u - J *
suvažiavime pasakė Sovietų Są ganistanu, Jemeno Liaudies De liko Vakarų Vokietijoje, kur kon
sų krizių nugalėjimui- Partija lai- i minėti kandidatai bus išrinkti
jungos premjeras N. Tichonovas. mokratine respublika, Angola, certavo.
kyšis konstruktyviai "Solidarumo" politbiuranJis pabrėžė, kad kelias, kuriuo ei Etiopija ir Mozambiku- Tichono
atžvilgiu ir tai šis kongresas t u 
Sekretorius apie
nama, yra teisingas. "Panaudo- vas baigė kalbą pranašaudamas,
rės patvirtinti. Tačiau, nurodė
Pavedė Beginui
damos socialistinės
santvarkos kad naujame dešimtmetyje Eko
ginklų
kontrolę
Kania, partija palaikys ir ligšio
nominės
savitarpio
pagalbos
ša
Los Angeles Times dienrašty Taagepera netikėjo, kad masiniai pranašumus ir remdamosios savirems
sudaryti kabinete
lys, įsitikinusios neginčijamais so New Yorkas — Valstybės sekre lines darbininkų unijas,
je pasirodė du straipsniai apie sukilimai Sovietų Sąjungoje įma tarpišku bendradarbiavimu, mū
Profesinių Sąjungų Centro tary
torius
Alexander
Haig
pasakė
kal
cialistinės
santvarkos
pranašu
Jeruzalė. — Izraelio preziden
Pabaltijį. Straipsnyje „Estijoje — nomi, bet įvykiai jo gimtojoje sų šalys padidino savo ekonomi
bą Užsienio politikos draugijoje. bą. Jis įspėjo "Solidarumą" neįsi tas Navon formaliai
mais,
toliau
didins
bendradarbia
1
nį
ir
mokslinį
techninį
potencia
pavedė
neišgarsintas kankinys" . Murray Estijoje nuo praėjusio rudens
Jis daugiausia atsiliepė į kritiką leisti į savo eiles socializmo prie premjerui Beginui sudaryti vy
vimą, vienybe ir susitelkimąlą,
beveik
dvigubai
pralenkdamos
Seeger aprašo Juri Kukko numa^ — masinės studentų demonstraužsieniuose ir Amerikoje, kad da šų, kurie siekia sąjungą išnaudo riausybę- Prezidentas turėjo pa
rinimą. Anot jo, šis įvykis rodo, Įcijos, sėkmingas tūkstančio dar- išsivysčiusias kapitalistines valsbartinė vyriausybė nenorinti de ti savo politiniams tikslams. "So sitarimus su 10 politinių grupių,
jog Kremliui vis sunkiau sutram-'bininkų streikas, ir 40-ties inte- tybas pagal produkcijos ir naciona
rėtis su sovietais dėl branduolinių lidarumas" negali virsti politine kurios laimėjo parlamente vietų,
Riaušes sudrumstė
dyti „nacionalistinę
agitaciją" i lektualų atviras protesto laiškas— linių pajamų didinimo tempus",
ginklų apribojimo.
Sekretorius partija, ko siekia ekstremistinės vadais- Jis priėjęs išvados, kad ge
Sovietų Sąjungoje. Seeger cituo- Į pakeitė jo nuomonę. Disiden- pasakė Tichonovas. Jis tačiau pri
vestuvių
nuotaikas
nurodė, kad numatyta pradėti su j reakcionierių grupės, jų tarpe kai riausią galimybę sudaryti vyriau
ja KGB vadovo pavaduotoją Vik- tizmas daug stipresnis Lietuvoje, minė Brežnevo žodžius, kad
Londonas. - B r i t a n i j a baigia I sovietais derybas lapkričio mene-j kurie "Solidarumo" patarėjai, pa sybę turi Beginąs. Jis per 21 d. tu
torą Čebrikovą, kuris komparti- bet neramumai Estijoje yra reikšKania,
pakartodamas, ri sudaryti kabinetą ir pristatyti
pasirengimus liepos 29 princo Čar- • sį. Jis paneigė kalbas, kad Ameri- sakė
jos jaunimo žurnale neseniai pri mingi placm mastu, nes juos su
kad
Lenkija
buvo,
yra
ir liks ne jį prezidentui. Jei tas nepavyktų,
lio sutuoktuvėms. Gatvėse jau ka Į kos vyriausybė nesidomi ginklų
Nubaudė admirole
sipažino apie neramumus Sovie- kėlė problemos, kurios vargina
pajudinamas
Sovietų
Sąjungos
są prezidentas skirtų dar 21 d., o po
binamos dekoracijos. BBC ske!-, kontroliavimu, tačiau
pabrėžė,
tijoje ir paminėjo nacionalistus, visą Sovietų Sąjungą: darbinin
Buenos Aires. — Karinė Argen bia, kad vestuvių proga į Londo- i kad ginklų mažinimas priklauso jungininkas,
nes sovietai pnes '
.• .
' ,-.
.„,.. -i •
reikalaujančius „tos ar kitos res kų nepasitenkinimas ir nerusų tinos vyriausybė uždarė namų
ną suvažiuos 81 televizijos stoties nuo daugelio svarbių faktorių.
^m
. to prezidentas galėtų prasyti ki
publikos atsiskyrimo nuo SSRS- tautų reakcija į stiprėjančią ru arešte atsargos admirolą Emilio
Ginklų kontrolė turi būti ins
tos partijos sudaryti kabinetą. Jei
iš viso pasaulio technikai ir ka
-os". Tie „nacionalistai", saugu sinimo kampaniją.
Massera, anksčiau buvusį Ar
trumentas, o ne svarbiausia gyny
nepavyktų, prezidentas informuo
merų reporteriai.
miečio žodžiais, „skleidžia rasis
ELTA gentinos karinės chuntos narį,
tų parlamentą, kad reikia skelbti
Pasirengimus
iškilmėms su bos politikos dalis, pasakė Haitines idėjas, jog viena tauta pra
kuris paskutiniu metu pradėjo
gas. Kontrolė turi
sustiprinti
nauius rinkimus.
drumstė
miestų
riaušės.
Jau
12
našesnė už kitą, apeliuoja į šo
kritikuoti vyriausybės narius ir
Amerikos
ir
sovietų
saugumą,
o
ne
Lietuviai burinių
dienų vyksta neramumai. Pirma
— Trano saugumo organai su
vinistinius sentimentus, ir skati
net leisti naują savaitinį laikraš
jį susilpninti- Kalbant apie nusi
dienį
policija
suėmė
apie
20
jau
ėmė dar 144 islamo režimo prie
na emigraciją".
Lenkijoje praė
tį "Cambio". Laikraštis tuoj bu
laivų lenktynėse
nuolių Škotijos Dundee mieste. ginklavimą, reikia kreipti dėmesį
šininkus.
jusią vasarą prasidėjus „taikin
vo uždarytas 15-kai dienų už "rim
Daugiausia nukentėjusiame Li- ir į sovietų elgesį visame pasau
Chicaga. — Tradicinėse, jau ties ardymą".
— Izraelio kovos lėktuvai n u 
gai revoliucijai", emigrantai pra
lyje, kitaip išeitų, kad norėdami
verpolio
mieste
lankėsi
premjerė
74-tose
metinėse
Mackinac
buri
mušė
virš Libano dar vieną Siri
nešė apie įtampos padidėjimą
Adm. Massera buvo vyriausy Thatcher, kurią minia sutiko la išlaikyti ginklų kontrolę, mes tu
nių
laivų
lenktynėse,
kurios
pra
jos Mig lėktuvąLietuvoje —rašo Seeger.
bėje, kuri nuvertė 1976 m. prezi bai piktai, mėtė į ją pomidorus. rime toleruoti sovietų agresijas,
sideda šeštadienį, dalyvauja apie
dentę Isabelą Peron ir pasižymė Pirmą kartą riaušių raminimui pasakė Haigas- Susitarimai dėl
Kitame straipsnyje estų kilmės I 350 laivų, jų tarpe ir lietuviai su
KALENDORIUS
jo griežtais veiksmais prieš vy bus panaudotos guminės kulkos ginklų kontrolės turi būti tikrina
profesorius Rein Taagepera tvir-1 dr. K. Aglinsko laivu "Audra"riausybės kritikus. Admirolo nuo ir vandens čiurkšlės, paskelbė vi mi, reikia apimti visas ginklų rū
i Liepos 16 d.: Škaplierinė, Vitatina, kad sovietai norėtų įžy- Laivo įgulą sudaro: K. Oželis
mone, dabartinė karinė valdžia daus reikalų ministerija.
šis,
ne
tik
branduolinius
ginklus,
, lijus, Kovaldas. Danguolė.
giuoti į Lenkiją, bet „kaina per (kapitonas), David Brown, P.
"per silpna"susitarimai
turi
išlaikyti
jėgų
pu
I Liepos 17 d.: Aleksijus, Geneaukšta". Svarbus veiksnys esąs ir Daužvardis, J. Oželis, P. RėklaiVidaus reikalų ministerija plaI rosa. Auksutis, Nelda.
nerusų tautų Sovietų Sąjungoje tis ir Anatolijus Siutas- Lenktynuoia atidarvti kai kuriose vie- siausvyrą. Visas nusiginklavimo
nusistatymas: „Jei Kremlius nu-. nių išvakarėse, penktadienį, lieIzraelio okupuotame Sina- tovėse kareivių barakus, kur už klausimas reikalingas kantrybės,
Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:23.
jaučia, kad Lenkijos užpuolimas! pos 17 d- vakare, Chicago Yacht juje sprogo bomba, žuvo vietinės į spygliuotų vielų būtų laikomi su- pasakė sekretorius.
Lenkijos komunistų kongrese kandi
ORAS
gali privesti prie sukilimų Sovie-: Club pakrantėje (Monroe St. Har įgulos vadas, pulkininkas Eli, im*i riaušių dalyviai, nes kalėjidatu į pirmojo sekretoriaus vietą nu
Nepastovus
debesuotumas,
tų Sąjungos viduje, vien tai yra j bour) bus galima apžiūrėti lai- Shahak. Sirija paskelbė, kad bom muose jiems nebėra vietų.
sukėlė ekonominė vyriausybės po matomas ir Tadeusz Grabski, VarSusvarbi dabartinės atsargios strate-įvus ir pabendrauti su lenktynių bą padėjo palestiniečiai partiza-, Parlamento debatuose opozici-j litika, nedarbas, vilties neturė- vos skyriaus delegatas, dabartinis par temperatūra dieną 85 1-, naktį 70
gijos priežastis". D? r neseniai dalyviais.
tijos kontroles komisijos pirmininkas. laipsniųnai.
! jos nariai įrodinėja, kad riaušes į jimas.

Rimtą darbą atliko lituanistinis
(Tęsinys)
Vadinasi, generalinis senelis metodinis ratelis, rimtą. Koks ga
moko, o Kaziu Rūdos mokytojai Ii būti darbas lietuviškoje mokyk
mokosi ir savo mokinius moko-.. loje neišsiaiškinus, kaip drg. Brež
Sukasi visokie rateliai, mokyklos nevas padeda nagrinėti lietuviu
vadovybės ir partinės organizaci rašytojų kūrybąjos užsukti, o iš po jų tik byra, tik
Na, tarkime, su literatūra dar
byra genialios mintys. Štai kur
šiaip taip. Bet štai su lietuviu
darbas, štai kur kūryba!...
kalba be drg. Brežnevo tai jau
Bet palaukite. Tai dar ne vis visiška pražūtis. Jokios rišlios kal
kas. Tik pradžia. Jie nuostabių bos, jokių diktantų be trilogijos!
dalykų sužinojo,
patyrė, ištyrė, Todėl neginčytinas "ir lituanistu
sukaupė, į aplankus sudėjo, ki praktikoje išbandytas dalykas
toms mokykloms perdavė ir dar yra rišlios kalbos vykdymo dar
ateičiai paliko. Štai, J. Strimaitie bai bei diktantai pagal L Brež
nės žodžiais tariant, geografijos nevo knygų "Mažoji žemė", "At
mokytoja "į metodinį užsiėmimą gimimas", "Plėšiniai" tekstus".
atnešė aplanką, kuriame buvo Na, jeigu išbandytas dalykas, tai
kruopščiai išrinktos drg. L. Brež išbandytas ir jokie abejojimai čia
nevo veikalų ištraukos, tinkančios nereikalingi. Užtenka, kad lietu
praplėsti atskiras geografines te vių kalba tiek amžiy skurdo be
mas" (net graudu darosi pagal- Leonido Brežnevo raštu. Nors
vojus. kaip ilgai geografijos moks- i k a r t ą -]{ g a u n a tvlrtm
p a g r j n dus
Ias skurdo be drg. Brežnevo eita- į h g a u n a t o d ė l > k a d draugo L
tų )- Bet užtat dabar "šis aplan Brežnevo sakinys tikslus, aiškus,
kas dar ilgai padės... sutvirtinti sklandus, kūriniuose daug epizo
dėstymo teiginius, išryškinti auk dų, kurie sudomina mokinius, im
lėjamuosius tikslus... sukaupta pa ponuoja". Todėl lietuvių kalbos
tirtimi galės naudotis ir kiti, mokytojui atsiveria viliojančios
ypač pradedantieji dirbti geogra perspektyvos, galima sakyti neri
fijos
mokytojai".
( T a d koks botos galimybės. Kiek čia puikių
džiaugsmas, kad nors pavėluotai, temų atpasakojimams, kiek nuos
bet vis dėlto pedagogikos moks tabių užduočių, pagaliau "patys
las tokį neįkainuojamą aplanką tekstai giliai auklėjantys". O dar
turi!...).
kiek "kūriniuose gausu gerų teks
Ne tik geografija dėkinga drg- tų diktantams. Draugo L. Brež
Brežnevai- Be jo veikalų iki šiol nevo sakiniai tinka daugeliui ra
skurdo ir lituanistika. Todėl "mo- šybos ir skyrybos taisyklių" (Oi
kvklos lituanistai metodiniuose i kaip gaila, kad J. Jablonskis, J
užsiėmimuose aptarė, kaip L. Balčikonis ir kiti mūsų kalbininBrežnevo knygų teiginiai, atski- kai neturėjo laimės sulaukti drau
ros ištraukos padeda mokiniams g 0 Brežnevo veikalų, kokias gragiliau suvokti auklėjamuosius ak matikas jie dar būtų galėję para
centus literatūros pamokose-., pra šyti-..).
turtina literatūros pamokas... dės
(Bus daugiau)
tant lietuvių rašytojų kūrybą...".

Premjero
kalba satelitams

TRUMPAI
1$ VISUR

DU STRAIPSNIAI
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 16 d.

PAVERGTŲ
T A U T Ų SAVAITĖ

ILūIBirTUVOO

Pavergtų tautų savaitė ir
festivalis jau čia pat. Liepos 17
d. 6 vai. vakare įvyks festi
valio atidarymas. Liepos 19 d.
(sekmadienį), 12 v a i . —
komunizmo aukų prisimini
mas. Liepos 17,18 ir 19 d. lietu
viai ir kitos rytų Europos
tautybės
pardavinės
savo
pagamintą
maistą,
tauto
dailės dirbinius ir atliks meni
nę programą.
Reikalinga greita ir stipri
parama maistu, darbu ir pini
gais. Pelnas bus naudojamas
Vasario 16 minėjimo išlai
doms padengti, lietuviškoms
radijo programoms paremti ir
lituanistinių mokyklų mokinių
premijoms. Praneškite lietu
vių festivalio komitetui: A.
Sukauskas, tel. 561-1769, B.
Brizgiui, tel. 282-5755, B.
Valiukėnui, Tel. 562-1143, E.
Bulotienei, tel. 368-3299. Visų
tautybių festivalio vadovas —
dr. A. Barauskas.
B.B.

Redaguoja Emilija Pakalniškienė.
Rankraščius siųsti adresu:
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632
i > m i i M M m > « «

GARBĖS NARYS

JONAS STOŠKUS

Providence Jonas Stoškus
Lietuvos vyčių seime rugp
jūčio mėnesį J o n a s Stoškus, už penkis kartus buvo 103 kuopos
trisdešimts trejų metų išskir pirmininku ir vieną kartą
tinę veiklą, bus pakeltas į Naujosios Anglijos apygardos
organizacijos garbės nariu s. vicepirmininku. Buvo kuopos
103 Providence kuopa, pasiū atstovu daugelyje Naujosios
lydama jį ta garbe pažymėti, Anglijos apygardos suvažiavi
rašė: „Jonas Stoškus yra pati? mų, ir dalyvavo juose man
geriausias pavyzdys vyčio, datų ir rezoliucijų komisijose.
pasišventusiu ,Dievui ir Tėvy J i s pirmininkavo dviejuose
nei'. Visas jo gyvenimas liudi Lietuvos vyčių organizacijos
ja įsitikinimus ir gerus dar seimuose ir dalyvavo seimo
komisijose, pravesdavo pakėli
bus".
Jis gimė 1917-tais metais m u s į ketvirtą vyčio laipsnį.
Per daugelį metų J o n a s
lapkričio 8-tą Chicagoje. Tėvai
buvo
laikraščių
buvo Stanislovas Stoškus ir S t o š k u s
Julija Petrauskaitė, atvykę į korespondentas ne tik Chica
JAV iš Žemaitijos. J o n a s buvo goje, bet ir Providence. Jo raši
jauniausias iš šešių šeimos vai niai yra pasirodę „Vytyje",
„Darbininkei',
kų. J i s mokėsi P a l a i m i n t o s „ D r a u g e " ,
Mergelės Marijos Gimimo pra „Southwest Herald", „Southdžios mokykloje ir Mariana- Town Economist", „Tribūne",
Joumal-Bullepolio vidurinėje mokykloje. „Providence
Baigė Marianapolio koledžą tin" ir įvairiuose kituose
bakalauro laipsniu. Studijavo laikraščiuose. Per paskutinius
teologiją Šv. Tomo Semina 27 metus jis y r a parašęs
rijoje Denveryje ir Šv. Proko- Amer/kos valdžios žmonėms
daugiau kaip 500 laiškų Lietu
pijaus seminarijoje Illinojuje.
1948 m. J o n a s Stoškus tapo vos reikalais.
Iš kitos jo visuomeninės
veikliu
112 kuopos nariu
veiklos
paminėti gaiima, kad
Chicagoje. Šiame mieste jis
aštuonerius
metus buvo asme
gyveno iki 1957 m. Per tą laiką
niniu
a.a.
teisėjo
Jono Zurio
vienerius metus buvo kuopos
pirmininku, dvejus — Illinois- antstoliu Chicagoje. Aktyviai
Indiana
apygardos
pirmi dalyvavo politinėje veikloje
ninku ir dvejus — centro lietuvių tarpe, ir padėjo
valdybos
v i c e p i r m i n i n k u . lietuviams gauti pilietybės
Šešis kartus buvo 112 kuopos dokumentus. 1976 m. daly
atstovu
I l l i n o i s - I n d i a n a vavo lietuvių komitete Ameri
apygardos
suvažiavimuose. kos 200 metų sukakčiai švęsti.
Dalyvavo
įvairiuose
suva Trejus metus buvo 9 * . Kazimie
žiavimų komitetuose ir kartais ro parapijos atstovu vysku
jiems pirmininkavo. J i s padėjo pijos mokyklų komitete.
perorganizuoti G a r y , I n d i a n a
Religinėje veikloje J o n a s
Harbor ir Chicagos 24-tą vyčių Stoškus reiškėsi
Amerikos
kuopas ir keliavo po aplin Legicpo Don V a r n a s poste
kinius miestus, s a k y d a m a s Chicagoje ir prisidėjo prie
kalbas.
lietuviškų koplyčių įrengimo
Savo būsimą žmoną Bertą Washingtone ir Romoje. Akty
Savitckaitę
susitiko
vyčių viai dalyvavo daugelyje reli
ginių renginių.
gegužinėje, Chicagoje, į kurią
Jo draugai vadina jį „P'onu
ji buvo atvykusi iš Providence.
Jie susituokė ir išvyko į Provi Vyčiu"; jis visuomet žino vis
dence 1957 m., rugpjūčio mėne ką apie Lietuvos vyčių organi
sį. Ten J o n a s Stoškus gavo zaciją. Jis yra vertas būti
tarnybą Rhode Island Socia organizacijos garbės nariu.
Aldona Ryan
linio aprūpinimo įstaigoje. \
(Iš „Vyčio").
pensiią išėjo 1979 m.
RŪPINASI
VYTAUTU SKUODŽIU
112-tos vyčių kuopos Chica
goje narys kun. J o n a s Savuky
nas labai rūpinasi lietuviu
kankiniu Vytautu Skuodžiu.
Rašo laiškus J A V sena
toriams ir kongresmenams;
parašė laišką net Sov. Sąjun

gos Brežnevui. Rašo
tuo
reikalu straipsnius į ameri
kiečių laikraščius. Vytautas
Skuodis yra gimęs Chicagoje ir
krikštytas Aušros
Vartų
parapijos bažnyčioje, kurioje
d a b a r dirba k u n . J o n a s
Savukynas. Jis suorganizavo
ir pamaldas savo bažnyčioje
už Lietuvos kankinius.
E.P.

„švyturio" j . šaulių stovyklavietėje „Pilėnai" naujai
pašventintas paminklas. Nuotr.: paminklo statybos inž.
Mykolas Abarius ir projektuotojo našlė Elena Baublienė su
dukra Rūta.

PAMINKLĄ
PAŠVENTINUS
„Pilėnuose", liepos 5 d. a n t
kalnelio, t a r p plevėsuojančių
JAV ir Lietuvos vėliavų, a u k š 
tai iškilęs p a m i n k l a s d i d i n g a i
liudijo abiejų šalių laisvės
troškimą. „ Š v y t u r i o " J ū r o s
šaulių k u o p a s u p i r m i n i n k u
Broniumi
Valiukėnu
ir
paminklo m e c e n a t a i s N . ir K.
Urbšaičiais
užsitarnavo
pagarbos už jų pozityvius dar
bus, kurie dar ilgus metus pri
m i n s j a u n i m u i ir v y r e s 
niesiems, lietuviams
ir

TRUMPAI
Onos
Mikulskienės
vadovaujamas
„Čiurlionio"
ansamblio kanklių orkestras
Pavergtų Tautų festivalyje
šeštadienį, liepos 18 d. 7 vai.
vak., Detroito miesto centre
atliks meninę programą.
Detroito ir jo apylinkių lietu
viai prašomi ypač programos
metu gausiai dalyvauti.

Budriūno, A. Mikulskio ir J.
Strolios religinius kūrinius. Po
šv. Mišių, šaulių ir skautų gre
tos, v e d a m o s kuopos pirm. B.
Valiukėno, pajudėjo į kalnelį ir
tvarkingai
išsirikiavo
prie
paminklo. Č i a susirinko ir gau
sus Detroito lietuvių būrys.
P a m i n k l ą atidengė mecenatai
Nellie ir Klemensas Urbšaičiai, o vainiką padėjo
s a v a n o r i a i — kūrėjai K. Daugv y d a s ir S. Š i m o l i ū n a s .
Šventinimo
apeigas
atliko
kun. K. Simaitis. Prie pašven
tinto paminklo į paskautininkės laipsnį pakelta „Gabi
jos"
tunto tuntininkė Rita
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Šv. Antano bažnytinis
c h o r a s liepos ir rugpjūčio
mėn.
repeticijų neturės. Po
vasaros atostogų repeticijos
prasidės rugsėjo 6 d. (sekma
dienį). Choras savo veikloje
bus ruošiamas religinių, tauti
nių švenčių ir Mišių litur
ginėms giesmėms. Numatytas
žuvusių už Lietuvos laisvę reli
ginis paminėjimas, kuris įvyks
Šv. Antano bažnyčioje spalio
18 d. (sekmadienį), parei
kalaus daug repeticijų nau
joms, dar niekur negiedotoms
giesmėms.
Rusnė
Baltrušaitytė,
tautinių šokių grupės „Audi-

«MsjiiiHiiuiimiiniiitiKiminiiiiuiiifli

Valandos p&g&i susitarimą,

aasaająaąBjeeaaĮaBaaągesaaagagsMsipieĮ
Tel ofiso ir buto: O l y m p i c 2 - 4 1 5 9

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tel. LU 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius jjagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
1 4 4 3 So. 50th A v e . . Cicero
Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak išskyrus
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS

~

GYDYTOJA IR C H I R U R G E
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

Tel ofiso HE 4 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 4 3 4 Mest 71st Street
3200 W 81st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuo 10 v ryto ik* 1 v p p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2919
Ofs.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

0PT0METRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street
Tel. - CR 6-2400
Vai pagal susitarimą, pirmad ir ketv 1 4 ir
7 9:antrad irpehkt 10 4 šeštad 10-3vai

HE 4 1 8 1 8 : Rez. PR 6 - 9 8 0 1

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. EDMUND E. CIARA

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Specialybė v i d a u s ligos
2 4 5 4 West 71st Street
( 7 1 - m o s ir Campbell A v e . k a m p a s /
Vai Dirmad antrad ketvirtad ir penkta-;;
3 iki 7 v D p Tik suS'tarus

Ofs. tel. 735-4477. Rez. 246-0067

Ofs 742 0 2 5 5

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS

!

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
„,
Elgin. III 6 0 1 2 0
Valandos pagal susitarimą.

Tel. 372 5222. 236-6575,

Šv. Antano bažnytinis moterų vienetas, giedojęs
iškilmingose pamaldose „Pilėnuose" liepos 5 d.
paminklo šventinimo iškilmėse. Iš k.: B. Januš
kienė, S. Kaunelienė, B. Čiunkienė, S. Sližys —

vadovas, S. Bitlerienė, N. Sližienė ir A. Tamulionienė. II eil.: O. Ribinskienė, V. Osteikienė, G.
Norienė, D. Zebraitienė, D. Petrauskienė ir E. Garliauskienė.
Nuotr. K. Sragausko.

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3 5 8 9 3
Specialybė Akiu ligos
3 9 0 7 West i 0 3 r d Street
Valandos pagal susitarimą

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
U I NO WABASH AVE

amerikiečiams m ū s ų t a u t o s
prarastos l a i s v ė s siekimą.

Sekmadienį, liepos 5 d.,
paminklo š v e n t i n i m o iškilmės
sutraukė
daugiau
žmonių,
negu buvo tikėtasi. P a m a l d o s
vyko salėje, kuri n e s u t a l p i n o
visų m a l d i n i n k ų . Šv. Mišias
a t n a š a v o ir p a m o k s l ą p a s a k ė
kuopos k a p e l i o n a s kun. Kazi
mieras S i m a i t i s . Mišių metu
giedojo Šv. A n t a n o bažnyčios
moterų v i e n e t a s , kuris d a r n i a i
atliko m o m e n t u i p r i t a i k y t u s B.

Kasputienė davė įžodį.
P a š v e n t i n u s paminklą, visi
rinkosi į salę akademijai, kurią
pravedė iš Floridos atvykęs
buvęs ilgametis kuopos pirmi
ninkas,
stovyklos
pastatų
planuotojas ir tų p l a n ų vykdy
tojas, o kartu ir to paminklo
statymo
iniciatorius inž.
Alfonsas Šukys. Akademijoje
šauliai
susilaukė
daug
sveikinimų,
kuriuose buvo
išreikštas pasididžiavimas jų
d a r b a i s . P a ž y m ė t i n a s jūros
šaulių centro v-bos pirm. E.
Vengiansko sveikinimas ir
dalyvavimas iškilmėse su arti
tuzino į iškilmes atvykusių
čikagiečių jūros Saulių.
Po akademijos visi vaišino
si. Daug kas prie paminklo
fotografavosi. Šventiška nuo
taika visus kvietė pasigrožėti
gamta ir stovyklos patrauklia
aplinka, kurią dabar puošia
agr. Jurgio Baublio supro
jektuotas, o inž. Mykolo Aba
riaus p a s t a t y t a s žuvusiems už
Lietuvos laisvę paminklas.
S. Sližys

nio"
vadovė, praneša, kad
Pavergtų tautų festivalyje
miesto centre liepos 17,18 ir 19
d. jos vadovaujamas vienetas
nešoks, nes vasarą
nepa
l a n k u s laikas sudaryti šokėjų
grupę.
R i t a Kasputienė, dabarti
nė Detroito skaučių tunti
ninkė, yra pakelta į paskautininkės laipsnį. Liepos 5 d.
„Pilėnuose", prie pašventinto
paminklo, davė įžodį.
S. Sližys
REAGAN
ATSAKYMAS
DLOC pirmininkas adv. R.
Sakis parašė ilgą laišką JAV
prezidentui Reagan, pareikš
damas nepasitenkinimą dėl
eksporto į Sov. Sąjungą suvar
žymų nuėmimo. Buvo gautas
gana miglotas ir neįtikinantis
atsakymas. Girdi, tie suvar
žymai kenkė daugiau mums,
negu jiems. Tvirtino, kad kieta
politika Sov. Sąjungos atžvil
giu nepasikeitė.

. .

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Vaiandos pagal susitarimą -

JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7 2 7 8

DR. A. JENKINS

Š e š t a d i e n į , l i e p o s 4 d.,
stovykloje j a u v y r a v o šven
tiška n u o t a i k a . Pietų metu j a u
buvo d a u g svečių iš Detroito,
Chicagos ir n e t iš tolimos Flo
ridos. V a k a r e , 7 vai., perpildy
toje salėje v y k o b a n k e t a s su
menine p r o g r a m a . Žodinę dalį
atliko žurn. S t a s y s G a r l i a u s kas, o B r o n ė L u n g y t ė puikiai
pašoko kelius egzotinius šo
kius. T e m s t a n t , s u s i r i n k u s prie
laužo, visi d a l y v i a i b e n d r a i
dainavo. Po laužo visi rinkosi į
salę š o k i a m s .

Mii trigan valstijos gubernatorius VVilliam G. Millikan įteikia
proklamaciją dr. S. Miškinienei. Stebi Baltų komiteto pirm.
Rn\ rri' r,(i Tr:u;i

r
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 8 4 4 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S KedzieAve Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
0PTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius
"Contact lenses"
2 6 1 8 W 71st St - T e l 7 3 7
Vai pagal susitarimą Uždaryta

ir
..,,,.,
514?
treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
P R 0 S T A T 0 CHIRURGIJA • *
2 6 5 6 W 6 3 r d Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel 7 7 6 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5

Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

DR. V. TUMASONIS

1 4 0 7 So. 49tn Court. Cicero. III.
Kasdien 1012 ir 4 7 išskyrus treč ir Sešt

Vai.:

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2 ( 5 9 W 59 St.. Chicago

476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

6745 West 63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais paRal susitarimą

Tel. REliance 5-1811

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

DR. WAITER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 VYest 59th Street
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet T 6-8 vai vak Treč ir šešt
uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 West 63rd Street
Vai. pagal susitarimą: antr., trečiad.,
ketvirtad. 10 v ryto M 6 v vakaro
Tel. - 778-3400

Prieš 40 metų

VOKIEČIU
REPATRIACIJA

STOVYKLA IR JOS REIKŠMĖ DAINAVOJ
Moksleiviu
Noras pasakyti, ką gero
duoda jaunimui stovyklavi
mas, skatina pateikti keletą
vaizdų iš tik ką pasibaigusios
moksleivių ateitininkų sto
vyklos.
Apžvelgdamas dviejų savai
čių stovyklavimą ir įvykdytą
programą, gali pajusti, kad
vadovai buvo gerai parengti
(MAS kursuose) dirbti su jauni
mu.

ateitininkų

stovykla

STASYS GARLIAUSKAS

Tos dienos buvo paįvairin
tos mergaičių-berniukų laužais, talentų vakaru, tautos
vakaru, susikaupimo vakaru,
„Ateities" vakaru, karnavalu,
„pranašysčių" laužu ir žygiu į
Wampler's ežerą. Tomis dieno
mis jaunimas atliko montažų,
vaidino, deklamavo, turėjo
progą pasišokti. Ateities vaka
ro metu Ramūnas Balčiūnas ir
Danius Barzdukas davė įžodį
ir jiems buvo įteiktos Atei
tininkų moksleivių juostos.

jis yra tarsi mokykloje, tačiau
pavyko išvaduoti dalį ten kalibesisukdamas,
kaip
sudė
namų lietuvių, jeigu jie kuriuo
tingos mašinos ratukas, neju
n o r s b ū d u galėjo „užsičiomis daug ko išmoko ir
kabinti" a n t vokiškos gimi
praturtino savo įdėjinę bei tau
nystės.
tinę patirtį.
Repatriacija iš Lietuvos tu
Programai vykdyti daug
rėjo būti baigta 1941.111.25.
padėjo gerai suplanuota ir
Taigi jau 1941.1.23 į bolševikų
įdomi dienotvarkė. Naujove
okupuotą Lietuvą atvyko
tapo kiekvienos dienos pavadi
Vokietijos atsiųsta repatrianimas nuotaikai pakelti ar ką
Stovyklos sudėtis
cijos komanda, kuri turėjo at
Nuotr. J. U r b o n o
nors įprasminti. Pirmiausia
Žvilgsnis į Dainavos stovyklą.
likti paruošiamuosius darbus
komendantas
paskelbė
„dvy
Stovyklavo 87 asmenys,
— surinkti savo tautiečius ir suvažiavę iš įvairių lietuvių nukų dieną". Išrinko dienos
S t o v y k l o s leidinys
sto
nevarytų į pamaldas, bet kad duomenis a p t a r i a n t
juos paruošti kelionei. Laiko kolonijų nuo vakarinio iki ryti dvynukus ir jie vakarienės
jis jaustų, jog tai daro savo vyklautojus, bet jiems įver
nedaug tebuvo, taigi viskas nio kontinento pakraščio. Sto metu turėjo apsirengti kaip
Stovyklos gyvenimas gana laisva valia. Viena mergaitė tinti buvo sudarytos šios kate
buvo vykdoma paskubomis.
įdomiai
atskleistas leidinyje
gorijos:
vyklos komendantu buvo Sau d v y n u k a i . „ M a n d a g u m o
Tikrųjų vokiečių (neskaitant lius Cyvas, o kapelionas kun. dienoje" visi turėjo mandagiai „Atspindžiai". Cia apstu Lietu mano, kad moterys turėtų būti
Klaipėdos krašto) Lietuvoje Petras Patlaba. Buvo 6 mergai elgtis: berniukai mergaitėms vos, lietuvybės išlaikymo, reli šventinamos kunigais, nes, jos
Gražiausias, įtakingiausias,
tebuvo apie 15,200. Tačiau čių vadovės ir 6 berniukų vado atidarydavo duris, atnešdavo gijos, stovyklos ir gyvenimo supratimu, pirmiau turi būti lietuviškiausias, ateitininkišrepatrijuota į Vokietiją užsi vai. Be to, jiems padėjo atei maisto ir prie stalo jas paso prasmės pasisakymų. Telpa žiūrima, ar kandidatas turi kiausias, gražiausios akys,
rašė 52,000. Ruošimasis ir tininkų kongreso programos dindavo atitraukdami kėdes. stovyklautojų apibūdinimas ir pašaukimą, bet ne kokios gražiausia šypsena, nuotaiiškeliavimas buvo labai liūd vedėja, akordeonistas, rašti „Sporto dieną" komandoms a n k e t a
šeimos
t e m a . lyties jis yra.
kingiausias, gražiausios kojos,
Įdomūs atsakymai šeimos gražiausias kūnas, pavyz
n a s tiek vokiečiams, kurie čia nės vedėja, slaugė ir du van buvo duoti gyvūnų vardai, Nepamiršta iškelti Dainavos
gyveno šimtus metų, tiek juos dens sargai. Ūkiškus reikalus kaip gorilos, vanagai, žirafos, grožis. Yra keli eiliavimo tema. Beveik visi norėtų sukur dingiausias, ilgiausiai miega,
ti lietuviškas šeimas. Apie 50% daugiausia valgo, daugiausia
išlydintiems lietuviams.
bandymai.
norėtų turėti nedaugiau 3 kalba, mandriausias, išmin
Lietuvą mūsų vokiečiai laikė
vaikų, apie 90% mokytų savo tingiausias,
tikrąja savo tėvyne. Cia buvo
rimčiausias,
Ką j a u n i m a s galvoja?
vaikus lietuviškai. Apie 90% gražiausiai rengiasi,
jų namai, artimieji, jų bažny
atlečios, p a r a p i j o s , bendruo
Lietuvybės išlaikymo reika nenorėtų savo tėvus atiduoti į tiškiausias, įdomiausias, kūry
menės, pagaliau ir kapinės,
tyliausias,
lu jaunimas pasisako teigia prieglaudą. Kiek daugiau mer b i n g i a u s i a s ,
kuriose ilsėjosi jų tėvai bei pro
gražiausiai
mai. Net ir tie, kurie pasisavi gaičių negu berniukų pasisako mandagiausias,
tėviai. Su lietuviais jie buvo su
šoka, gražiausiai dainuoja ir
no amerikiečių gyvenimo būdą už atidavimą į prieglaudą.
artėję ar net vedybų keliu susi
daugiausia šukuojasi.
bei kultūrą, yra linkę išlaikyti
Gyvenimo prasmės reikalu
giminiavę. Visa tai jie staiga
meilę Lietuvai, dėtis prie lietu kalba vienas jaunuolis. Jam
Vadovams parinktos šios
turėjo palikti. Didžioji dalis
viškų organizacijų. Daugelis jų nepatinka posakis „Uždirbk ir
repatriantų vyko specialiais
norėtų sukurti lietuvišką gerai gyvenk". Jis turi daug kategorijos: gražiausias, griež
čiausias, daugiausia rėkia,
traukiniais, o 7,190 asmenų
šeimą.
klausimų,
nesulaukia
atsa
pikčiausias,
bailiausias,
važiavo savo arkliais traukia
kymų
ir,
nors
nesužinos
jam
supratingiausias,
draugiš
Jaunimas
vertina
stovyklą.
muose vežimuose bei rogėse,
rūpimų
klausimų,
niekada
kiausias,
k
ū
r
y
b
i
n
g
iausias,
Nors
šeimoje
nekalba
lietu
pasikrovę savo turto dalį.
nenustos klausti.
juokingiausias,
linksmiau
viškai,
bet
jam
patinka
bandy
Atsisveikinimas su Lietuva Dainavos „Baltieji r ū m a i "
Nuotr. J . U r b o n o
ti kalbėti lietuviškai ir susi
Yra pasisakymų, kaip išleis sias, daugiausia š y p s o s i ,
buvo l a b a i g r a u d u s . Kai
kuriose vietovėse (K. Nau tvarkė Petras Liepoms. Virtu eržilai, b a n g i n i ai, barsukai, rasti naujų lietuvių draugų. tų pinigus, jei turėtų milijoną. mažiausiai šypsosi, mėgs
miestyje, Marijampolėje, Kė vėje dirbo keturios mergaitės, o vėžliai ir Dievo karvytės, kad Kitas sako, kad jis ir savo vai Pusę savo pomėgiams, o antrą tamiausias ir geriausiai sugy
vena su stovyklautojais. Prie
dainiuose ir kitur) prieš išva įvairius stovyklos darbus atli narsiau
kovotų.
„Kasyčių kus siųstų į lietuvišką sto pusę į banką. Tik vienas atsi
vyklą.
Viena
mergaitė
sako,
mena tėvus, kuriems duotų šių charakteristikų pridėtos
žiuodami susirinko į savo ko vienas jaunuolis. Virtuvėje dieną" visi turėjo nešioti kasy
kad
Dainava
yra
smagi
vieta.
šiek tiek likučių, kadangi esąs pavardės rodo, kaip jaunimas
bažnyčias, jų kunigai laikė šeimininkavo detroitietė Bronė tes, jeigu norėjo gauti pietus.
yra pastabus ir kaip moka ver
Yra
progų
išsiteplioti
dažais,
labai geras sūnus!
'.'.',
pamaldas, skubos būdu konfir- Kiaulėnienė.
Taip prabėgo „draugystės
tinti draugus ir vadovus.
klykti
ar
rėkauti,
kiek
tik
nori,
mavo jaunuolius,
laimino
diena", „lietuviškumo diena",
* * #
ir
smagiai
pasirodyti
laužuose
Kaip buvo vertinami
žmones. Vokiečiai lankė savo
Programos v y k d y m a s
„ypatingų marškinių diena",
Baigiant reikėtų pridurti,
bei
vaidinimuose...
stovy k i a u t oj ai
„kepurių diena", „dryžių
Taigi vokiečiai Lietuvoje artimųjų kapus, giedojo šven
kad
aprašoma stovyklautojų
Stovykloje
veikė
vienuolika
i r vadovai
pradėjo kurtis daugiau kaip t a s giesmes ir atsisveikino su užsiėmimo būrelių: gamtos, diena", „savivaldos diena" ir
Religijos klausimais vienas
grupė buvo gyva ir dinamiška
prieš 600 metų. Ypač kūrėsi Lietuva ašarotomis akimis. Jų kūno kultūros, choro, laikraš „šypsenų diena".
jaunuolis pasisako, kad jo
Nežinia kas ir kaip surinko savo veikla, šviežia savo
lietuviai gailėjo
Vilniuje, Kaune, Suvalkijos kaimynai
galvojimu ir nuoširdi bei at
tėlio, dramos, nardymo, pir
miestuose ar ūkiuose. Per šimt išvykstančių jiems artimų mos pagalbos, meno, radijo ir
vira vertinant gyvenimo aplin
mečius jie buvo labai darbšti, vokiečių, tačiau kartu ir lyg tautinių šokių. Stovyklautojas
ką, draugus bei stovyklos
pozityvi, pavyzdinga tautinė pavydėjo jiems tokios laimės, galėjo užsirašyti į jam patin
vadovus. Jų tikslas buvo pasi
mažuma, iš kurios lietuviai nes jautė, kad vokiečiams iš kamus būrelius.
rengti „Ateities" kongresui
galėjo pasimokyti įvairių Lietuvos išvažiavus bol
Chicagoje. Tai yra augantis
Kiekvieną dieną veikė disku
amatų ir aukštesnės žemės ševikai sugriežtins režimą, ką siniai būreliai tokiomis temo
lietuviškojo išeivijos
gyve
ūkio kultūros. Lietuvos val jie ir padarė.
nimo
elitas,
kuris
liudija,
kiek
mis: ateitininkų kongresas (du
dovai ir vėliau nepriklau
Vokietijoje jų gyvenimas būreliai),
daug
duoda
jaunuoliui
vasa
krikščioniškumas,
somos Lietuvos valdžia leido nebuvo lengvas. Dauguma jų brendimas, šeima, aplinka,
ros jaunimo stovyklos.
jiems laisvai tautiškai bei pateko į menkai apkūrenamus išlikimas (survival), dabartinė
kultūriškai veikti, puoselėti ir ankštus lentinius barakus. Lietuva.
savo religiją, kurti mokyklas, Beveik visi jaunesnio amžiaus
Vadovai, vykdydami šią prostatytis bažnyčias. Nepriklau repatrij antai, įskaitant ir su gramą,stengėsi padėti sto
Visa gyvenimo išmintis yra
somybės metais buvo nemaža jais atvažiavusius lietuvius, vyklautojams atskleisti savo
mokėti būti savo vietoje: pirma
vokiečių aukštos kvalifika buvo tuojau mobilizuoti į
būti vaikais, vėliau — jaunuo
sugebėjimus sporte, mene,
cijos įvairių profesijų specia vokiečių kariuomenę, SS dali
liais, paskiau suaugusiais ir
dainoje, tautiniuose šokiuose ir
listų.
nius ir po trumpo apmokymo
pagaliau — seniais, k a s reiš
savo vidinį pasaulį diskusijose
pasiųsti
į
frontą,
kur
gera
dalis
kia: džiaugtis, mylėti, apmąs
Atskirose vietovėse vokie
bei stovyklos leidinyje.
jų
žuvo.
tyti ir ilsėtis.
čiai buvo sukūrę savo bendruo
Sumaniai ir sutartinai dir
Neera
Kai vokiečiai iš Lietuvos iš bant, jaunuolis nesijautė, kad
menes, kuriose jie laisvai
Mergaitės stovyklauja Dainavoje.
puoselėjo savo kalbą. Kaune mušė sovietus, dalis repatjie turėjo pavyzdingai tvarko rijantų sugrįžo į Lietuvą. Tik
Konsulas Daužvardis
vyriausybei, tos vyriausybės buvo raginami grįžti į
mą gimnaziją su dėstomąja labai nedidelė jų dalis buvo iš
Lietuvą ar perimti kitas pareigas. Tik tų, kurie
vokiečių kalba, kai kur kitur — tikima Hitlerio režimui. At
Kaunas Jul 30 PM 7:50
minimi šiame str. Sąrašas sudarytas alfabeto eile.
pradžios mokyklas, Kultūros virkščiai, buvę repatrij antai
Lithuanian Consulate Chicago Daužvardžiui
BALUTIS BRONIUS KAZYS, g. 1879.XII.29
draugiją (Kulturverband) su daug padėjo lietuviams.
Kadangi 2adeikis iš tarnybos atleistas, vykite Seirijuose, Seinų aps. 1904 m. baigė Pskovo matinin* * »
skyriais, leido savo laikraštį
perimti pasiuntinybės ir laikinai eiti pasiuntinio k ų m o k y klą. 1905.11 atvyko į JAV, 6 mėn. Studijavo
„Deutsche Nachrichten fuer
pareigų charge daffaires adinterim titulu. Jungtinių Valparaiso univ., Chicagoje baigė Kent College of
Litauen" (Vokiečių žinios Lie
Nuo Lietuvos vokiečių
KALBA DOKUMENTAI
valstybių vyriausybė apie tai painformuota
Law magistro laipsniu. Bendradarbiavo spaudpje.
tuvoje"), išeinantį du kartu sa repatriacijos praėjo jau dau
1920.III.1 paskirtas Lietuvos užs. reik. ministerijos
Glovackas 419
vaitėje.
giau kaip 40 metų. Tai ilgas
L. KERULIS
politikos dpt. dir., 1920.XI.27 užs. reik. ministerijos
Lietuvių - vokiečių santykiai laiko tarpas, per kurį betgi Lie
viceministru. Nuo 1921.III.1 Vakarų dpt. dir., nuo
Užsienin Kaunas (Lithuania) July 31, 1940
12
per visą laiką buvo labai geri. tuvos vokiečiai neištirpo vokie
1927.IV.27
URM generalinis sekretorius, nuo
Glovacko 412 419 man siūloma misija perimti
Žemiau spausdinami tokių telegramų keli pavyz
Jeigu ir atsirasdavo kai kurių čių tautos jūroje ir nepasimetė.
1928.VILI nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas
nesutarimų, tai jie buvo tokie Jie Vak. Vokietijoje įkūrė savo džiai. Lietuvos gen. konsului J. Budriui New Yorke Lietuvos pasiuntinybę nerandu galimybės įvykdyti, ministras Washingtone. 1934.VI.l paskirtas Lietuvos
nes tą padaryti neleidžia teisė ir mano valstybinis
maži, kad apie juos dabar nė draugiją, jos skyrius saukia buvo pasiųsta tokio turinio telegrama:
nusistatymas. Aš griežtai stoju už teise, žmoniš nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministru Didžia
Kaunas 41
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užsiminti nereikia.
savo suvažiavimus ir leidžia
jai Britanijai ir Olandijai. Prieš Sov. Rusijos įvykdytą
kumą ir laisvą Nepriklausomą Lietuvą.
Lietuva
gražų laikraštėlį „Die Raute"
Lietuvos valstybės aneksiją 1940.VII.23 įteikė D.
New York
(Rūtos), kuris išeina Amsber* * *
Daužvardis Lietuvos Konsulas
Britanijos vyriausybei protesto notą ir 1940.VII.25
- i - LW
ge, redaguoja šakiškis - kypasiuntė protesto telegramą į Kauną.
Ryšium Lietuvos priėmimu Sovietų Sąjungos
Taip Lietuvos okupantams nepavyko privilioti
bartiškis
vokietis
Alber
UnMirė 1967.XII.30 Londone.
Bet štai atėjo sovietinių rusų
respublikų tarpan, konsulato veikla nuo rugpiūčio 8 Nepriklausomos Lietuvos diplomatų savo siūlomais
ger.
okupacijos metai. Abudu didie
sustabdoma, o pats konsulatas likviduojamas. Kon
£UDRYS JONAS, g. 1889.V.10 Kaune. 1921—
Vartome „Rūtų" puslapius. sulato archyvus ir turtą perduokite artimiausiai „paaukštinimais tarnyboje", niekas iš jų nepakluso ir
ji mūsų kaimynai, ruošda
negrįžo į pavergtą Lietuvą. Tokiu būdu išvengė žiau 1921 m. studijavo Vladivostoko rytų kalbų institute,
Jos
tokios
mielos,
lietuviškos,
sovietų pasiuntinybei ar konsulatui. Tai atlikus, rios Sibiro tremties ir kalėjimo kančių ir galėjo toliau nuo 1921.VII.21 buvo Lietuvos generalinio štabo
miesi būsimam karui, sutarė
Lietuva
ten
minima
visą
laiką
personalas privalo tuojau grįžti Lietuvon.
įvykdyti atitinkamos tautybės
savo jėgas skirti už Lietuvos laisvę. Iš šiame str. kontražvalgybos viršininku. 1923 m. Klaipėdos
gyventojų repatriaciją. Repat ir vis gražiais žodžiais, malo
minimų diplomatų tik vienas P. Klimas buvo patekęs vyriausias sukilėlių vadas. 1924.X.27—1925.XI.8
prisiminimais,
nors Konsulo P . Daužvardžio „ p a a u k š t i n i m a s "
riacijos sąlygos buvo gana niais
į okupantų nagus ir 9 met. kalintas Vorkutos kone. Klaipėdos gubernatorius. 1928.1.23— 1933.XI. 15 Lietuliberališkos ir sutarties straips dabar Vokietijoje būti „Lie
stov. Ir tik vienas iš jų šiuo metu likęs gyvas; visi kiti, vos konsulas Karaliaučiuje, 1933.XI.15—1936.XI.1
Kaunas
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niai buvo plačiai interpre tuvos vokiečiu" nėra kokios
Iithuanian Consulate Daužvardžiui — Chicago dirbę Lietuvos valstybes gerovei, amžinam poilsiui Lietuvos generalinis konsulas Rytų Prūsams. Nuo
tuojami: galėjo išvažiuoti ne nors apčiuopiamos naudos.
1936.XI. 11 Lietuvos generalinis konsulas New Yorke,
Pasiuntinys Žadeikis iš pareigų atleistas. Tuojau atsigulė svetimose žemėse.
Bet ir mes Lietuvos vokiečius
tiktai vokiečiai, bet ir sutuok
JAV. Parašė ir išspausdino „Short economic outline
tik geru žodžiu minime ir kartu vykite Washingtonan perimti pasiuntinybės. Tele
tiniai, mišrių šeimų nariai,
of Lithuania" 1938 m. Parašė savo atsiminimus iš
grafuokite
išvykimo
datą.
Diplomatų
t
r
u
m
p
o
s
biografijos
su jais sakome: Stalino - Hit
vaikai, pagaliau net asmenys, lerio sutartis, drauge ir vokie
Klaipėdos
sukilimo laikų ir apie kontržvalgybą LietuGlovackas 412
Biografijos rašomos tik tų Nepriklausomos
lankę vokiškas mokyklas, dir čių repatriacija, yra neteisišLietuvos pasiuntinių ir konsulų, kurie, rusams voje.
bę vokiečių įmonėse. Ypač ka, laikinė. Ateis laikas, ir mes
Glovackui Užsienin July 28, 1940
\ okupantų telegramą likviduoti konsulatą ir
Lietuvą okupavus, turėjo galimybę įteikti protesto
sutartimi galėjo pasinaudoti vėl drauge gyvensime nepri
grįžti
Lietuvon nereagavo. Mirė 1964.IX.1 New Yorke.
evangelikų tikybos žmonės. klausomoje Lietuvoje.
Jūsų 412 man siūloma misija neaiški. Prašau notas vyriausybėms prie kurių jie buvo akredituoti,
^
y
.
fe
(Bus daugiau)
siuntė protestus rusų bolševikų sudarytai Lietuvos
Net ir iš bolševikų kalėjimų
paaiškyti ir specifikuot.

Daug kartų kalbėdami apie
Molotovo - Ribbentropo pakto
40 metų sukaktį ir jo pasėkas,
mes kažkaip lyg ir nepastebėjome vienos to pakto dalies,
liečiančios vokiečių tautybės
žmonių repatriaciją iš Lie
tuvos. 1939.IX.28 buvo su
tartos naujos Sovietų Sąjun
gos — Vokietijos sienos.
Pabaltijo valstybės buvo perleistos Sovietų Sąjungai. Tuo
metu Latvijoje, Estijoje ir Lie
tuvoje gyveno apie 134,000
vokiečių. Jie turėjo būti į Vo
kietiją grąžinti. 1941.1.10 buvo
sudaryta nauja papildoma su
tartis, ypač liečianti Lietuvos
vokiečius.
Vokiečiai Lietuvoje gyveno
nuo seniausių laikų. Atrodo,
kad pirmasis juos bus atsikvietęs didysis kunigaikštis
Gediminas. Yra išlikę jo laiš
kai, rašyti Liubecko, Zundo,
Bremeno, Magdeburgo, Koelno, Rostocko, Štetino, Greifswaldo miestų piliečiams, kvie
čiant juos atvykti į Lietuvą ir
šiame krašte kurtis. Ypač buvo
pageidaujami amatininkai —
meistrai, kurpiai, račiai, ak
menskaldžiai,
druskininkai,
malūnininkai, sidabrakaliai,
svaidomųjų prietaisų gamin
tojai, žvejai, o taip pat žemdir
biai ir riteriai. 1324.V.26 rašy
tame laiške Gediminas rašo:
„tegu jie atvyksta (į mūsų
žemę) su vaikais, žmonomis ir
galvijais ir išeina pagal savo
norą be jokio trukdymo; tai
šiuo savo laišku užtikrindami
prižadame, kad jie bus sau
gūs ir neliečiami jokių netei
sėtų mano pavaldinių preten
zijų".

NEPRIKLAUSOMYBĖS
SAULĖLYDYJE

DRAUGAS

ketvirtadienis.
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damas: „Aber Sie wissen noch
nicht gut deutsch — vistiek tu
vokiečiu kalbos gerai nemoki"Taip
jis
galėjo pasakyti
ir
mūsų daugumai, nes, manau, kad
pusė baigusiųjų iš vokiečių kal
bos turėjo trejetuką. Vėliau Matukonis juokėsi, sakydamas: „ N o 
rėjau mokytojui Šulcui pasakyti,
kad jis manęs nebepagaus, nes
iš vokiečių kalbos trejetukas jau
atestate".
Kai po iškilmingo akto išėjo
me iš salės, dauguma absolventu
dar užsukome į mūsų kurso bu
vusią klasę- Priėjęs prie P. D u b 
ios, kurs taip pat buvo kilęs iš
Biržų apskrities, sakau: „Užtrau
kime biržiečiu absolventu himną:

mėn

leris, Stasys Kučinskas, Antanas
Matekonis, Antanas Matukonis,
Juozas Mejeris (Mariūnas), Jo
nas Mikėnas, Juozas
Miliukas
Antanas Navickas, Mikas Pečeliū
nas, Jonas Piškinas, Stasys Pra
naitis. Juozas
Smailys, Juozas
Stankevičius, Antanas Stankevi
čius, Kostas Šalkauskas, Jonas Tomaševičius, Juozas VaičeHūnas,
Jonas Vasaitis, Stasys Zaviša.

CLASSIFIED ADS
MISCKLLANEOUS

B K A L

I

S T A T

iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 73-cia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas
iš mūsų sandėlio.
Didelis ir gražus kiemas. $48.000.

OOSMOS PARCELS EXFRESS
2501 W. 89th SL, Chicago, IL 90629

72-ra ir Wasktensw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 ma*. garažas. $51,500.

SIUNTINIAI į LIETUVA

82-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr.
(10,000 pajamų. Kaina $75,000.

(Pabaiga"*

TeL — 925-2737

55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su
Vytautas Valantinas garažu. Pajamų $16,000. Savininko
lilllllllllliuiuillllllllliuillliuuillllllllllll paskola už 12%.
Marouette Parko apyl. — Liuksusinis
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui.

M OVI NG

Š E R Ė N A S perkrausto baldus ii
dimai ir pilna apdrauda.
kitus daiktui. Ir i š toli miesto ltiPriimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — W A 5-8065

Prabėgs jaunystės dienos
Malonios kaip sapnai.
Vien gražūs atminimai
Vaidensis amžinai.

ŠIMAITI* REALTY
Insurance — Income Tax
N o t a r y Public
2951 WeM 6Srd Street
TeL 436-7878

Jis sakė, kad biržiečiu čia yra
mažai. Buvome, berods, tik trys
Mnnniimiiiiiiinmniuiiiiinniiiuiiiiiti*
NAMTJ APŠILDYMAS
absolventai iš Biržų apskrities: P.
BUTŲ NUOMAVIMAS
[statau naujus pečius ir vandens šil
Dubra, K. Grudzinskas ir ašRytinio pakraščio Lietuvių tautinių šokių šventes Hartforde iškilmių uždarymas. Šventėje groja J. Petkaičio vado
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
Draudimas — Valdymas
Vėliau įvyko iškilmingi pietūs,
vaujamas orkestras. Išsirikiavusios Tautinių šokių šventėje dalyvavusių šokėjų ir jų globėjų grupės.
pečius j gazinius.
kuriuose,
kaip
sužinojau,
taip
Namu pirkimas — Pardavimas
Nuotr M_ Banevičiaus
ALBIN BANYS, Telef. 447-880C
pat buvo pasakyta kalbų. Aš iš
kilminguose pietuose nedalyva
ir mūsų kurso baigusiųjų išleistu- vau, nes juose dalyvaują turėjo Lenkų "Solidarumo" biure pasitarimas iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
Notariatas — Vertimai
v,s
v,
3 3 0 m. - Vytauto| sumokėti po 5 litus Aš ir tu 5 — vietoj Lenino jau kryžius.
litu
Didžiojo metais - birželio 22 d I
nebeturėjau. Vėliau gaile • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a š *
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
jausi,
kad tuose pietuose neda
Iškilmingas aktas įvyko„Aušros"
Stareo ir Oro Vėsintuvai.
J.
B A C E V I Č I U S
berniuku gimnazijos salėje- Prieš lyvavau. Galėjau dar ir tuos 5
Pardavimas ir Taisymas.
litus
pas
ką
nors
pasiskolinti
ir
akto pradžią visi seminaristai ir
6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233
M I G L I K A S TV
absolventai suėjome į salę. Salės | atlikti^ seminajijos baigimo jMlną
(IŠTRAUKA IŠ ATSIMINIMŲ)
2346 W. 69 S t , M . 776-1486 UHMHIMMIiilHIttmirlIllHUIMIIHIIIIIillH
gale buvo pastatytas stalas, už formalumą. Kiekvieno kalbėtojo
JUOZAS
VAICELIŪNAS
IIIIiIIIIIIIiillIlIilIlilililIlIlIlIUIIIIUllIUIIV
ką
dengtas žaliu uždangalu. Netru iškilmėse pasakyti žodžiai
Atdaras apžiūrėjimui sekmad., liepos
19 d., nuo 12 iki 4 valandos popiet.
pietų- Atsakinėti būdavo šaukia kus į salę atėjo seminarijos mo- nors duoda naudingo, pamokan
(Tęsinys)
čioVėliau
stengdavaus
dalyvau
ma pagal raidyną. Kartais šauk-1 kytojai- Dr. Kl. Ruginis, Ig. MaSIUMTIMlirrUETUVA^
Prieš pietus ar vakarienę Bro6334 So. Tripp
davo nuo sąrašo
pradžios, o j linauskas (Malėnas), dail. V. Bi- ti visose oficialiose iškilmėse, ku
mus dažniausiai pirmas nuvaly
rios
įvykdavo
su
mokesčiu
ar
be
ir
kitus
kraštus
kartais nuo pabaigos. Jei po eg-' čiūnas ir dr. A- Šulcas buvo ap4 miegami, 1 Vi vonios. Centr. oro vė
davo savo stalo dalį, ištraukda
VEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, sinimas. 1 Vš mašinos garažas. Virš
zaminų grįždavau anksčiau už sivilkę smokingais, o visi kiti mo- jo.
vo iš palovio pintinę, iš jos iš
$60,000.00. Telef. 460-6399.
Vytauto Didžiojo metais Simo
Chicago, IU. 60632, tei. 927-5980
Bronių, negriebdavau ruošti se- kytojai — tamsiais kostiumais.
imdavo rūkytą kumpį ir pade-.
-—
no
Daukanto
mokytojų
semina
kančio dalyko- Dažniau patam- ! Seminarijos direktorius iškiljęs ant stalo, sakydavo: „Juozai,
Dėl
issikelimo parduodamas 4 miega
syje sėdėdavau atsilošęs kėdėje, I minga aktą pradėjo kalba, pažy- riją baigė šie absolventai: JuoillilIlllilllllllliillllllHlUllHlIlIlllllillliiii mų mir. namas, 2 vonios, centr. oro
kramtykime tą kiaulės koją".
kojas pasidėjęs ant atviro lango; mėdamas, kad yra-lyg ir kokiajzas Ališauskas, .Stasys Barkaus
Broniaus tėviškė buvo
netoli
vėsinimas. 2 ma*. garažas. 72-os ir
M. A. Š I M K U S
palangės ir klausydavau lakštu-; privilegija Vytauto''fotdžiojo me-! kas, Jonas Bružas, Pranas ČesnaSacramento apylinkėje.
Kauno- Ir jam, kaip ūkininko'
INCOAIE TAX SERVICE
tės čiulbėjimo, sklindančio iš gre-1 tais gauti mokyklos baigimo ates- j vičius, Antanas Danaitis, Petras
Skambint 476-4724
sūnui, su maistu buvo lengviau, i
NOTARY PUBLIC
timo sodo. Kai grįždavo Bronius, I tatą, bet kartu jie ir įpareigoja Dubra, Povilas Garmus, Bronius X X amžiaus madona (paveikslas)
Bet man buvo nepatogu priimti
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450
uždegdavome šviesą,
vakarie- j visus, ypač absolventus,
dirbti Grajauskas, Juozas Griškevičius. apdovanotas aukščiausia premija
M A R Q U E T T E
PARKE
jo kvietimą, nes tuo jį nuskriausTaip pat daromi VERTIMAI.
t
a
r
p
t
a
u
t
i
n
i
a
m
e
madonų
m
e
n
o
festi
niaudavome ir dalindavomės tos'; mūsų tautos labui. Po savo kai Kostas Grudzinskas, Stasys Jakš3-jų
miegamų
mūr.
bungalow.
Pilnas
GIMINIŲ
iškvietimai,
pildomi
čiau. Kai Bronius matydavo, kad
v a l y j e Los Angeles, Ca. ir Grand
PILJETYBES PRAŠYMAI Ir
direktorius paprašė pedago- tas, Antanas Jurgutis, Juozas Keb- N a t i o n a l A w a r d A m e r i k o s dailinin
dienos
egzamino
įspūdžiais.
bos
rūsys.
Virimui
pečius
ir
šaldytuvas.
aš r nesiskubinu prie kumpio, jis •
kitokie blankai.
k ų profesinėje s ą j u n g o j e N e w Yor iiuiiiTmiiniimiiiniiiiiiiiiiiuumimiiitii Gražus aptvertas kiemas su medžiais:
pasakydavo padrąsinančių
žo- į Per egzaminus likimas iš ma
ke. Tai puošni dail. P O V I L O PUZIslyva, obelis, kriaušė. Tik $54,000.
džiu: ,Juozai, tašykime tą kum- : nęs pasijuokė- Esu silpnas mate
N O monografija, kuri y r a didelio i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i George Vlasis Realtors, Tel. 636-7474
matikas,
o
atestate
iš
matemati
pį- Bus blogiau, jei jis suges ir Į
f o r m a t o ir talpina 28 s p a l v o t a s re
teks išmesti laukan". Čia jau ki kos turiu ketvertuką. Esu istori
produkcijas. Kartu ir X X amžiaus
Per
aštuonerius
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol.
tas reikalas: negalima gadinti jos mėgėjas.
H E L P WANTETJ — MOTERYS
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
maisto. Taip per kelias dienas mokslo metus iš istorijos daž
niau
gaudavau
penketuką
ar
ket
progomis
įteikti
bet
kam:
svetimtau
mes kumpį nuramtėme, nupiausApdraustas perkraustymas
čiui ar lietuviui.
tėme mėsą o vėliau perkirtome vertuką, o atestate iš istorijos tu
Dantų gydytojai reikalinga
Įvairių atstumų
Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd
kaulą ir išsivirėme geros sriubos. riu trejetuką. Po istorijos egzami
no,
kai
koridoriuje
su
draugais
DENTAL
ASSISTANT
St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai Tel. 376- 1882 arba 376-5996
Tame bute, kur turėjome išsi
kalbėjau
apie
savo
nesėkmę
iš
prideda
$1.50
valstijos
mokesčio.
Kalbanti angliškai ir lietuviškai.
nuomavę kambarį, šeimininkė
ttHiiilIiMllliilIlililHIIIIIIUUUilllIlIlIIlIlli
mums pietų nevirdavo. Leisdavo salės, kurioje vyko egzaminai, iš
TELEF. — 476-2112
ėjo istorijos mokytojas P. Šležas.
ilililIiilUI'IIMIIUIIIIIIIIIIIIIIIllIlIlIHIMIII
kartą savaitėje išsivirti mėsos. Ta I J?
Perskaitę "Draugą", duokite
proga į puodą įdėdavome kruo- " s su nežymia šypsena pasižiū Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių Jaunimo sąjungos politinės konferencijos
Reikalinga vyresnio amž. moteris pri
rėjo
į
mane
ir
palingavo
galva.
pų ir turėdavome sriubos. Kas
Licensed, Bonded, Insured
Nuotr. V. Maželio
jį
kitiems
pasiskaityti.
dalyviai New Yorke.
žiūrėti
senesnio amž. moterį. Gyventi
dien gi prie valgio gaudavome I {Jis,
"""* kaip ir kiti mušu seminarijos
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu vietoje, Marquette Parke. Atlyginimas
e istorijos mokytojai, man iš gy tarybos sekretony, mokytoją ^itiiiiiiiinilllllllllinntlllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiii*- vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
virinto vandens. Arbata ir cukrus
pagal susitarimą. Skambint penktad.
istorijos
dažniau statydavo pen P. Šležą, perskaityti sąrašą semi ' ~
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos nuo 9 v. ryto iki 2 vai. popiet arba
mums buvo per brangūs. Mes
GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa pirmad. vakare nuo 7 iki 9 valandos.
nusprendėme vartoti tik virintą ketuką, nes mokėdavau, o dabar naristŲ, perėjusiu į aukštesnį kur
...
trejetukastą galite kalbėti lietuviškai, palikite Klauskite TOMO. Telef. 434-9665.
są bei baigusiųjų šią seminariją.
vandenį, nes arbata kenkia širsavo pavardę ir telefoną.
Kai buvo perskaitytas seminariją
Išleistuuės
džziai, o CUKI-US — dantims.
(Įdainuota lietuviškai)
baigusiųjų sąrašas, dr. Ruginis
SERAPINAS — 636-2960
Kaip pamokos, taip i : egzami- j Simono Daukanto mokytojų se absolventams pasakė: „Kaip se- £
iiitiuiniiiHinmiimiiiiiiuiimiiunuum IŠNUOMOJAMA — I U B B E N T
nai mūsų seminarijoje būdavo po minarijos mokslo metu baigimas novėje karius pakeldavo į rite-1 |j
ISNUOM. kambariai Baltic vasarvie
Simfonijos Orkestras S u Lietuvių Operos Vyrų Choru.
' rius, kardu paliečiant petį, taip
l'ACKAGE £XPRKSS AGEJiCT
tėje, Beverly Shores, Indiana.
Gera
MAK.IJA >OREIKIENfi
Dirigentas Alvydas Vasaitis
; aš jus pakeliu į mokytojus rankos
vieta atostogoms. Pusė mylios nuo pa
! paspaudimu"SIUNTINIAI 1 LIETUVA
plūdimio. Skambint (219)—874-7134.
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
Labai pageidaujamos gero* rfMiea
Visi absolventai ėjo prie direkCAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
_ prekSs. Maistas iŠ Europos a&ndSllt)
i tonaus ir eilėje sustojusių mokyS .2(108 W. <l9th St.. Chicago. 111. «0«2t manmTmiliiiiiiiiiNiiiiiiiiiiHiniMiiiiiiu
Tel. 925-2787
Kaina su persiuntimu $10.95, Užsakymus
sitįsti:
| tojų, kurie taip pat išleidžiamie
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
siems jauniems mokytojams paDRAUGAS, tftf W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629.
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
dienraitis, gi skelbimų kainos yra vi
; spausdavo ranką. Mes ėjome vieDl. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio.
S
Perskaitę "Draugą" duolrits
siems prieinamos.
j nas paskui kitą ne pagal raidy- r>IMIIIIIIIHII!llllllll||||||||||||||||||||IUIllllUllllllllill|||||U||||||||||lllllllllllllllllllimr
jį
kitiems
pasiskaityti.
| ną. Priekyje manęs ėjo' nedidelio
jiiniiiniiiiiiiiiHiMaiiiiiiiiiiiHmiiniiiii!
j ūgio absolventas A. Matukonis, JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllIlMHIIlllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIII'i
į kuris iš vokiečių kalbos atestate §
Į S I G Y K I T E
D A B A R
JU O Z A S
BRAZAITIS
• • • • • l l l l l l l l l l l l i l I l I l H I t l I l I l I l I l I l I l I l I l I l M I l I l I l I l I l I l t l I l I l I l i t i i i i l f f t
Į turėjo 3. Dr. Šurcas padavė jam
•
I ranką, pasveikino, o kairės ran
j GAUTAS NEDLDELJS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO
kos pirštu švelniai pagrasė saky-

INCOME TAX

SIMONO DAUKANTO MOKYTOJU
SEMINARIJA

TELEVIZIJOS

BELL REALTORS

r

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

P LUM BI N G

SOL. DANOS STANKAITYTĖS
OPERŲ

|

mimmiiimiumnimiiiiiiimHfiimm" =
=
MYK. KRUPAVIČIAUS
E
Kiekvienam įdomi knyga yra

RAŠTAI 1

Tumas — Vaižgantas. Dambrauskas — J a k š t a s .
Donelaitis. Daukantas. Valančius.
Baranauskas. Pietaris.

KUNIGAS DIEVO IR

|

ŽMONIŲ TARNYBOJE

=
5

Nuo Maironio iki Brazdžionio
(septyniolika rašytojų)

I
1

Redagavo ALINA SKRUPSKELIENĖ ir
ČESLOVAS GRLNCEVIČJIUS

Ji tinkama ne tik kunigams ;
bet ir pasauliečiams, kurie šių
laikų naujoje dvasioje nori geriau
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos
tarnu uždavinius, pareigas ir ne
šama atsakomybę.

Rytinio pakraW;o tautinių šokių šventė, Hartforde gegužes .ii d.
"Čigonėlis" — šoka Rochesterio "Lazdyno" šokėjai.
Nuotr. M. Banevičiaus

ARIJOS

720 puslapių knygos kaina tik
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos
kainos prašomi pridėti 5 proc.
mokesčiams.
milMllll(llllii:imiimiiiiniii:.,

RASTAI

|
j

II

=
Išleido Į Laisvę F o n d a s lietuviškai kultūrai ugdyti. Ap- i
E lankas ir viršelis Ados Korsakaitės - Sutkuvienės.
=
Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 552 i
5 pusi. Kaina vieno tomo su persiuntimu $16.10. Illinois gy- i
E ventojai dar prideda 90 e t valstijos mokesčio.
|
I

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 West 63rd St.,
Chicago, LL 60629

1

IR KARINIO TURINIO LEIDINIŲ:
1.
2.
3.
4.
5.

Suomių - Sovietų karas (1939-1940) P. 2ilys. 172 psl.
Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl. Kieti viršeliai
Vaidevutis. Z. Raulinaitis. 64 psl
Galindai prieš Romą. Z. Raulinaitis 80 psl
_
5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais
1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psl
6. Apuolės užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psL
7. Kelias j Lietuvos Nepriklausomybes atstatymą.
Jonas Puzinas. 96 psl
8 2ygis j Lietuvą. Peter Suchemvirt. 36 psl
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl
10. Hunų žygis j Prūsus. Z. Raulinaitis. 32 psl
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir talgirio nsCMft.
O. Urbonas. 94 psl.
12. Prieš Vikingų audrą. Z. Raulinaitis. 72 psl
13. 4 p. LK Mindaugo Pulkas. J. Variakojia. 120 psl

. $1.75
$2.00
$1.00
$1.25

Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 dol. su persiuntimu.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 West 63rd S t , Chicago, DL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 85 e t valstijos mokesčio.

*<MiiHiiiNiiuiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiMtiii:Mini!iiiĮniiuiiiiiiiiii>4ii"

$1.25
$1.25
$1.25
$1.25
$1.75
$1.00
$125
$125
$1.75

5
gai 1963 m. pakelta į garbės'iš kapinių pakvietė pietums į rybos — duomenis padaryti Len-1 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 16 d.
Maironio
Parką.
kijos
ir
Sovietų
Sąjungos
kai
kurių
į
nares.
— Juodos rankos pasaulį pe- Į — Kas mėgsta imti, nemėgsAmžiną atilsį ir ramybę suteik dalykų ekonominį palyginimą:
Gražiu balsu Dievulio apdova
ni.
Liet. patarlė į ta duoti.
žydų priežodis
nota Marija kartu su savo vyru Marijos sielai, Viešpatie.
Vienam gyventojui tenka mė
Juozu Žemaičiu, Sv. Kazimiero
sos Lenkijoj 81 kg. per metus —
i. M.
parapijos vargonininku, ruošda
Sov. Sąjungoj 58 kg., pieno pro
Brangiam tėveliui
vo įvairias muzikalines progra
duktų Lenkijoj 457 kg. , Sov. Sąj.
mas.
Priklausė parapijos cho319 kg., daržovių Lenkijoj 119 kg.,
A. + A. Dr. STASIUI PETRAUSKUI
LENKIJA IR SOVIETŲ
j rui. Nepaprastai mylėjo savo
Sov. Sąj- 95 kg., bulvių Lenk. 160
parapiją ir visa širdimi ilgus meSĄJUNGOS EKONOMIJA kg. Sov. S- 119 kg-, cukraus Lenk. m i r u s , reiškiame gilią u ž u o j a u t ą d u k t e r i a i L A I M A I
PETRAUSKAITEI - VAN D E R S T E P , sūnums ROMUI
I tus jai atsidavusi dirbo, kol svei44 kg., Sov. S. 43 kg.
Vakarų
spaudą
pastaruoju
lai
ir G I N T A R U I , ir ž m o n a i R A J A U S K A r r E I - P E T R A U S 
I kata leido. Jos prašymas, kad
ku
daug
yra
rašiusi
apie
Lenki
Radijo
priimtuvų
1000
gyven
KIENEI.
! mirus, vietoj gėlių aukos būtų
I skiriamos Sv. Kazimiero parapi- jos katastrofišką ekonominę pa tojų Lenkijoj 438, Sov. S. 246.
ŽIBUTĖ
ir PETRAS
KLIMAI
(Paryžius)
Į j a i 1956 m. mirė jos mylimas dėtį ir apie tai, kad pašalpa Len- ^Televizijos aparatų Lenk. 254, Sov.
SOFIJA
ir JONAS
NARBUTAI
(Miami)
i vyras Juozas Žemaitis. Jo ne kijai jau pasiekusi net kelis dešim- j S- 240, skalbimo mašinų Lenkijoj
tekimą labai skaudžiai Marija tis milijardų dolerių- Vakarų eks 240, Sov. S. 205, lengvųjų auto- j
pergyveno. Nuliūdime pasiliko pertų apskaičiavimais Sovietų Są mobiliu Lenk- 59, Sov. S. 21.
du sūnūs: Robertas ir Tomas jungos pašalpa Lenkijai iki me Naujai pastatytu buty 10,000
su šeimomis. Duktė Maryann tų pabaigos pasieksianti keturis gyventojų Lenk. 80, Sov. S. 73.
Healy, kurios vyras mirė 1980 milijardus dolerių- Žiūrint į įvai
Žiūrim į šiuos duomenis kyla
metais. Brolis F . Ginkus su šei rių valstybių pastangas išgelbėti klausimas ar Sovietu Sąjungos pa
Lenkiją nuo ekonominės suirutės,
ma, 11 anūkų ir kiti giminės.
tenka pagal Comecon — Tarp šalpa Lenkijai yra pateisinama?.A. a. Marijos Žemaitienės kū tautinės ekonominės pašalpos tanas buvo pašarvotas Dirsa-Kazlauskas šermeninėje. Liepos 8
d. nežiūrint, kad temperatūra
siekė 100 laipsnių šilimos, 5-toe
Dr. Teresė Petravičienė ir M. Petrauskienė prie Auriesville, N. Y. vietovėje
esančios Šiaurės Amerikos kankinių šventovės vartų ir jėzuitams kankiniams Moterų sąjungos kuopos narės
gausiai susirinko pasimelsti ir
pastatytų kryžių.
atsisveikinti su mylima nare,
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
Maldas pravedė ALRK Moterų
Po sunkios ligos mirė liepos 15 d., 1981 m., 5:15 vai. ryto, su
sąjungos c. vald. pirm. J. Mack,
laukus 81 m. amžiaus.
kuri yra žemaičių šeimos gimiGimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 metus.
naitė.ir 5-tos kuopos vicepirm.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Kazys su šeima, dukterys
no. Visur gėlynai. Gamta pa P. Hassett. Pabaigoje sugiedota
Aldona Underienė ir Regina Ostrauskienė su šeimomis, 11 anūkų,
Auriesville, N. Y.
traukli. Vertėtu Connecticut bei Marija Marija. Šią giesme ve
3 proanūkai, Lietuvoje sesuo, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
kitų vietovių lietuviams aplanky lionė labai mėgo.
SIAURĖS AMERIKOS
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį ir penktadienį nuo 4 vai.
ti ir pamatyri tą šventovę. Ta
iki
10
vai. vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st St.
KANKINIŲ ŠVENTOVE
j proga pažvelgdami į kitu tautu Tos pačios dienos vakare
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 18 dieną. Iš koplyčios 9 vai.
Mohawk kalnų tęsinyje, buvu kariikinius, pagarbiau prisiminsim Į ALUK Moterų sąjungos centro
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje
1
sioje indėnų apgyventoje vieto ir savosios Lietuvos..
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
valdybos dvasios vadas kleb.
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
vėje Auriesville, N. Y., yra Šiau
M. P. kun. A. Maciūnas, MIC, sukalbė
Laidotuvių Direktoriai
rės Amerikos kankinių šventovė,
jo maldas.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
kurią 1884 m. įkūrė kunigas Jo- East Chicago, Ind.
lyvauti šiose laidotuvėse.
Liepos 9 d. a. a. M. Žemaitie
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
seph Loyzance, prancūzas jėzui
nės kūnas atlydėtas į Sv. Kazi
Nuliūdę: Sūnus, dukterys, anūkai ir proanūkai.
Tel. 7378600
tas. Į šią vietovę jau anksčiau bu Liepos 19 d. LB East Chica miero parapijos bažnyčią. Penki
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus — Telef. 476-2345.
vo atvykę pirmieji trys prancūzu go apylinkės valdyba rengia gra- kunigai už jos sielą koncelebražio
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
jėzuitai: Rene Goupil (1642 m.)! i Jonynu sodyboj Chesterton, vo šv. Mišias. Vyriausias kon^vienuolis. Kunigas Isaac jo-1 Indiana, linksmą gegužinę. Sve- celebrantas ALRK Moterų są
Tel. 422-2000
gues ir misionierius John Lalan-! č i a m s bus pasiūlyta šilti ir gau jungos centro valdybos dvasios
de (abu 1646 m.) Kiek vėliau, i s u s Pietūs> k a v a s u Py ra š ais > v e r k s vadas kleb. kun. A. Miciūnas,
1656 m. Ossenenon — Ariesville, baras, turtinga loterija ir gros ge MIC.
A. f A. ADELINE CICEN
Jis pasakė ir pamokslą,
John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans
gimė indėnė Kateri Tekakwitha, rų plokštelių muzika. Esant šil tik gaila, kad nei keleto žodžių
SURAITĖ
kuri 1676 m. šioje vietovėje bu tam orui, salė bus vėsinama. Pra nepasakė lietuvių kalba, kurią
Gyveno Tinley Park, Illinois, anksčiau gyveno Chicagoje, Mar
vo pakrikštyta, tapo uoli katali džia 1 vai.
velionė mylėjo ir visada su sąąuette Parko apylinkėje.
Laukiama
atvažiuojant
svečių
kė ir kankinė.
jungietėmis lietuviškai kalbėda
Gimė Lietuvoje. Mirė liepos 14 d., 1981 m.
Pirmieji jėzuitai, atvykę j šią iš Chicagos, Gary, Beverly vo. Sąjungietės gausiai dalyva
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Caroline, žentas Albert
indėnų koloniją, pradėjo statyti Shores ir kitų artimesniųjų vieto vo šv. Mišiose, kartu su centro
Young,
2 anūkai: David ir Christine, sesuo Pauline ir svainis Carl
koplytėles, kryžius ir skelbti kata vių. Tikima, kad East Chicagos valdybos pirm. J. Mack. Jis iš
Kairiai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
apylinkės nariai solidariai
pa
likų tikėjimą.
lydėjo a. a. Marijos kūną iš šer
Velionė buvo motina a. a. Leonos ir sesuo a. a. Ben Stira.
rems
savo
valdybos
pastangas
Indėnai labai supyko, ėmė juos
meninės,
pasitiko
prie
bažnyčios
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį nuo 4 vai. popiet iki 9:30
MARQUETTE FUNERAL H O M E
persekioti ir netrukus visus tris gausiu atsilankymu.
vai.
vakaro Colonial koplyčioje, 15525 S. 73rd Avenue (155th Street
ir palydėjo į amžino poilsio vie
A.V.
ir Harlem Avenue), Orland Park ,Illinois.
žiauriai kankindami nužudė. Re
tą, šv. Jono kapines. Laidotu
ne Goupil kūną 1642 m. rugsėjo Worccster, Mass.
Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 17 dieną. 15 koplyčios 8:45
TĖVAS IR SŪNUS
vių apeigas atliko kleb. kun. A
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią,
29 numetė čia pat Ravine miške
Miciūnas, MIC. Daug žmonių
Marąuette Parke, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
lyje, kame kun. I. Jogues suradęs A. A MARMA ŽEMAITIENE dalyvavo šv. Mišiose ir palydė
-i533 VVest 71 St., Chic.igo
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero liet kapines.
palaidojo toje pačioje vietoje. Da
jo
į
kapines.
Palaidota
šalia
sa
1410 So. 50th Av., Cicero
Liepos 6 d., ilgos ir skaudžios
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
bar ten ant akmenų stovi Moti
vo vyro. Per Mišias giedojo
Tel. 47t>-2343
lyvauti šiose laidotuvėse.
nos Švč. altorius su Kūdikėliu Jė ligos išvarginta, Sv. Vincento li šv. Kazimiero parapijos vyrų
AIKŠTĖ
A
L
T
O M O B I ! i \\1S STATYTI
Nuliūdę: Dūkti, žentas ir anūkai.
zum. Kunigą Isaac Jogues 1646 goninėje mirė a. a. Marija 2e- choras. Dalyvavo muzikai: V.
m. spalio 18 indėnai įmetė į upę.! maitienė, 75 metų amžiaus.
Burdulis, Z. Snarskis ir vargo
Laidotuvių direkt. Colonial — Telefonas 532-5400.
Rytojaus dieną nužudyto kanki-! Velionė gimė, augo ir gyveno nininkė D. Keršytė. Žemaičių
nio John Lalande kūno nerado. j Worcestery. Buvo giliai religin- šeima visus laidotuvių dalyvius
Toje jėzuitų sodyboje yra kop-! ga ir priklausė katalikiškoms
lytėlės, kryžiai, šventųjų stovy- j lietuviškoms organizacijoms vi
•* • * • • • • • 4
los, Pieta, Kristaus kančių stotys, \ są gyvenimą, aktyviai dirbo joA. f A. LIUDVIKAI BUTKIENEI
nvuziejus, gyv. namas ir kt. 1930 se eidama įvairias pareigas,
KILIMUS I R BALDUS
m. pastatyta apvali bazilika — I Ypač mylėjo ALRK Moterų sąLietuvoje iškeliavus amžinybėn, jos dukrą dr. JULIJĄ
Plauname ir vaškuojaae
ypatiraga bažnyčia; viduje ir iš i jungą. 1939 m. įstojo j Moterų
SMILGIENE su vyru dr. ZIGMU, dukterimis MARIJA ir
visų rūsių grindis.
lauko papuošta statulomis ir kry- Sąjungos 5-tą kuopą, kurioje
RAMONĄ ir sūnumi JULIŲ su žmona bei kitus velionies
BUBNYS
žiais. Ji turi 72 duris (8-nias dvi-1 daugelį metų buvo finansų raš
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
y b a s ) . Suolai talpina 6,500 žmo-: tininkė. Jos veikla nesiribojo
Tel
RE
7-5168
liūdime.
nių. Šioji Švč. Mergelės Marijos Į vien kuopoje, bet i r apskrityje, • • • • » • > • > •
STASĖ IR JONAS KAVALIŪNAI
šventovė yra skirta nužudytųjų j valdyboje ėjo įvairias pareigas, 10% — 30% — 80% ptgtmn mokMt
ZELMA IR VYTAUTAS PODERIAI
kankinių: Šv. Goupil, Šv. Jogues ir Į Dalyvavo ALRK Moterų sąjun- a i apdraudę nuo ugnies tr automo
GENĖ IR ALEKSAS BARADAI
Šv. Lalande atminimui. Tie kan- į gos seimuose ir aktyviai juose bilio pas mos.
ALEKSANDRA
IR STASYS JURJONAI
kiniai yra
yra kanonizuoti. Kateri' dirbdavo. 1951-1953 m. centro
FRANK
ZAP0LIS
DR.
ONA
BAKAITIENĖ
Tekakwitho buvo nukankinta iždo globėja. Viename seime
3208y2 West 95th Street
VINCAS TUTLYS
1680 m. balandžio 17; žmonių ji išrinkta seimo pirmininke. Už
Telef. OA 4-8664
ANTANAS
BALČYTIS
buvo praminta Mohawk lelija. Ji energingą veiklą Moterų sąjuntapo palaimintąja ir kandidate į
šventąją. Prie šventovės vartų
stovi trys mediniai kryžiai su tri
A. f A. BALYS VOSYLIUS
jų kankinių pavardėmis.
Bazilikos vidus įspūdingas. Di
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj.
delė, apvali erdvė. Jos viduryje —
Mirė liepos 10 d., 1981 m., sulaukęs 67 nv amžiaus.
keturi mediniai altoriai. Taber
Gimė
Lietuvoje.
nakuliai * iš bronzos. Vėliavos.
The Golden Gem oi tht Agti
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčia Lijolė Žido
Prie altorių stovi nukankintųjų
nis (gyv) Nevv Haven, Conn., ir kiti giminės, draugai ir
statulos. Įvairios tautybės šioje
By PATTY C. BIGE, PLD.
pažįstami.
bažnyčioje turi savo šventųjų sto(Knygos autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi se vieną
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadieni, 2-rą vai. popiet
vylas ir paveikslus su taut. priera
atžymejūną ui savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st Street
šais. Yra lietuviškas įrašas sieno
GINTARO atsiradimą, kilme. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iŠ GIFTS INTERNATIONAL—VAZNEje "Tėve mūšy". Bazilikoje ruo
Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 17 dieną. Iš ko
LIŲ krautuves rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
šiamos maldų dienos: albanų,
plyčios 10 vai. ryto b u s atlydėtas į švč. M. Marijos Gimi
ir kitur.)
lenkų, ispanų, lietuviu, italų, čemo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos
Knyga didelio formato, 290 pusL, kieti viršeliai. Grali dovana
koslovakų, ukrainiečių, prancū
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimie
kiekvienai
progai.
zų, filipinų ir kt. Lietuvių diena ir
ro lietuvių kapines.
PuHished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York,
maldos už kenčiančią Lietuvą bus
Nuoširdžiai
kviečiu
visus:
gimines,
draugus
ir
pa
kuri
turi
savo skyrius: London, Toronto, Melbourae ir kitur. Kaina su
rugpiūčio 30 d.
persiuntimu f2S.lt. Illinois gyventojai dar prideda Si C valstijos
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Šioje bazilikoje birželio 6 d. bu
moketSo.
Nuliūdę:
DUKTERĖČIA
vo aukojamos Šv. Mišios už a. a.
Stepono Petrausko sielą - ketvir
Laid. direkt. Donald A. Petkus, Telef. 476-2345.
tose jo mirties metinėse.
DRAUGAS, tftf We$t 6Srd 8tt Chicego, tL 60619
Kankinių šventovė yra ant kaU

A.f A.
I Z A B E L Ė PEMKIENĖ

MOSU KOLONIJOSE

Mažeika & Evans

PETKUS

VA LOME

A MBE R

I

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 16 d.
X Moksleiviai ir studentai,
norj gauti 5 dol. nuolaidą registruodamiesi moksleivių atei
tininkų prieškongresinėn vasa
ros stovyklon Neringoje, prašo
mi kuo greičiausiai kreiptis į R.
Razgaitiene 304 Bayville Rd..
Lattingtown, N . Y., 11560. Tel.
X L. Vyčiu Chicagos Senjoru 516 — 671-7975. Užsiregistravę
kuopos susirinkimas įvyks šį prieš liepos 20 d., galės pasinau
šeštadienį, liepos 18 d., 3 vai. doti nuolaida. Stovykla prasi
popiet Vyčių salėje. Y r a svar- deda rugpjūčio 16 d., sekmadiebių reikalų aptarti — visi nariai į nį, ir tesis dvi savaites. Stovykkviečiami atsilankyti j susirin- į los mokestis vienam vaikui sa
vaitei 85 dol., dviem savaitėm
kimą.
— 160 dol. Šion sumon įskaito
X Dale Murray. "Moterų Dir mas ir 10 dol. registracijos mo
vos" redaktorė, Viktoria Leo kestis nuo asmens.
ne, Marija Jurgel, Emilie B.
X Amerikos Lietuviu DaytoProsse ir Elena Kodis, išrinktos
atstovauti 46 kuopai A.L.R.K. na Beach klubas per savo iždiMoterų sąjungos seime rugpjū- į ninką Paulių Blozį už informačio 5—7 d., Euclid, Ohio.
j vimą apie klubo veiklą "Drau
gui" atsiuntė 25 d. auką savai
X Elena Gerčšus, buvusi A.L. spaudai palaikyti.
Nuoširdus
R.K- Moterų sąjungos 46-tos ačiū P. Bloziui ir visai klubo
kuopos pirnuninkė, netikėtai valdybai.
krito ir susilaužė ranką. Pagul
x Aldona Griauenė, žymi vi
dyta Palos Community ligoni
nėje, 123rd St., ir 80th Ave., Pa suomenininke, paaukojo Balfui
los Heights, 111. 60463. kamb. savo mamos, dail. Elenos Gru324. Ją slaugo duktė, registruo dzinskienės vertingą paveikslą
ta slaugė Mary Anna Gerčius.
— gėlių puokštė s u tautine
juosta, šį puikų paveikslą BalX "Draugo" gegužinė-piknifo gegužinės dalyvis turės pro
kas įvyks rugpjūčio 2 d. "Drau
gos laimėti laimės šulinyje, ku
go" kieme. 12 vai. Šv. Mišios,
riam šiemet vadovauja B. J a 
o po Mišių pietūs ir pasilinksmi
saitienė.
nimas, pabendravimas. Visi lie
tuviai, ypač gyvenantieji ne lie
tuviškose parapijose, kviečiami
nepraleisti progos pasimelsti lie
tuviškai ir paremti lietuviškąkatalikišką spaudą.

i t a s - rečitalis Londone. Biais
į metais artistas Vitalis Žukaus| kas iš New Yorko su koncertais
Į lanko Didžiosios Britanijos L i e j tuvių Katalikų Bendrijos centi rus, INottinghamą,
Londoną,
j Bradfordą,
Škotiją
Wolveri hamptoną. Londone Vitaliaus
! Žukausko koncertą - rečitalį ren
DIDŽ. BRITANIJOJ
gia Londono Lietuvių Parapijos
Britu valdžios ištaigos ty T a r y b a birželio 26 dieną.
rinėja
nusiskundimus, k a d į
— Londono katalikų savait
Britanijos mokyklas
sovietai
raštis
"Universe" išspausdino
siunčia nemokamai vadovėlius,
kuriuose y r a pilna komunistinės nuotrauką Londone Šv. Kazimie
propagandos. Kai kurie moky ro lietuvių parapijos didžiojo al
tojai gavo laiškus i š "Novasti toriaus su k u n . Jonu SakevičiuP r e s s " agentūros, kuri siūlė mo mi priešaky. Rašoma, kad alto
kykloms sovietų knygas, brošiū rius buvo padarytas Austrijoje
r a s i r plakatus. Tą reikalą t i r i a ir išstatytas Londono parodoje
švietimo vice-nunistras R Boy- 1861 m. J i s 60 m. buvo laiko
son. Panašiu būdu nemokamai m a s sandėlyje, kol 1911 m. jį
propagandinę literatūrą siunčia nupirko kun. K. J. Matulaitis už
ir Vilniaus "Tėviškės" draugija 300 svarų. Taip p a t paminėti
birželio išvežimai bei tų įvykių
lietuviams užsienyje.
minėjimas S t . Martin - in - t h e — Vitaliaus Žukausko konoer- Fields bažnyčioje.

IŠ ARTI
IR TOLI

ALIAS suvažiavimo vykdomasis komitetas atsisveikinant su inž. Bronium Masioku ir Elena Masiokiene.

BRAZILIJOJE
Krokuvoje daugely pastatų
fasaduose buvo m a t y t i Vytis.
— Birželio 7—14 dienomis
P a m a t ė m e ir Krokuvos Vavelio j buvo atviri Sao Paulo Bienal
pilį s u garsiųjų lenkų karstais, j parodų rūmai, kuriuose išsista
Virš visos Varšuvos iškilę so tė su savo tautiniais ekspona
SU AUKŠČIAUSIU PAŽYMIU i i ^ s b u J ° J a ir lapoja. I r mūs Į praleisime n e tik sekmadienio vietų statyti k u l t ū r o s rūmai, tais apie 40 valstybių. Lietu
Į tėvynė t o teroro jau 40 metų j popietę, bet savo a t s i l a n k y m u ir kurių lenkai nemėgsta dėl jų vių stendas atrodė patraukliau
Guoda Virginija Jelionytė, j z]in2imaL
Daugumas gyventojų i paremsime kilnius Balfo šalpos griozdiškumo.
sias ir tikrai pasiekė norimą
čikagiečių Sofijos ir Adolfo Je- j t e n p a v e r s t i komunistinių dvarų! darbus.
Matėme
Švedijos karaliaus tikslą — supažindinti su Lietu
Jionių duktė, birželio 1 1 d . Mon- j b a u d ž į a u n i n k a j s .
J u pagamin- '
P . Venclova
r ū m u s , operą i r daugybę fon va. Didelis Europos žemėlapis
trealyje, Kanadoje, McGill uni tos gėrybės išvežamos į "plačią
tanų.
Atėnų senųjų šventyklų su plačia "išnaša" — tuoj suži
GAUSUS ISTORIKŲ
versitete, gavo magistro laipsnį ją tėvynę" šerti armijas prie
griuvėsius.
Turkijos Istambulo nai, "kur t a Lietuva". Pridėtas
SUSIRINKIMAS
(M. Ed.) iš pedagogikos, "col spaudos vykdytojų - enkavedis
garsiąją
Šv. Sofijos bažnyčią, "indoeuropiečių kalbų medis",
lege counseling" srities. Reika tų ir kitų raudonųjų.
Nežiūrint vasaros karščių ir paverstą muziejumi. Dar paro kur ryškiai matyti lietuvių kallaujamą vienerių metų praktiką
atostogų
meto, liepos 8 d. Alici- dė ir Jugoslavijos žymiuosius j bos vieta. Trumpa istorinė geoŠios šalies gyventojai negali
ji atliko praeitais mokslo me
08
I grafinė informacija apie Lietuįsivaizduoti, kad po tiek metų j J
Rūgytės bute Lietuvių I s t o - ' b e s t u s .
tais, dirbdama kaip patarėja
P
o
paskaitos
A.
R
ū
g
y
t
ė
praj
ten
ne
t
"
j
o
s
draugija
s
u
š
a
u
k
ė
savo
mė
Vą, j o s dabartinė padėtis, t r u m studentų reikalams Champlain komunistinio valdymo
nešė, k a d kitas susirinkimas; p a s aiškus, šiurpus Sibiro apinesinį
susirinkimą.
Atsilankė
Junior kolegijoj. Montrealyje. tik prie mėsos ir riebalų, b e t net daugiau 36 narių.
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Sukaupti šalpai lėšas Balfas mūs atrodė Vygrių ir šiupilių
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T R E M T Y J E , I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs
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DRAUGAS, 4545 W e s t 63rd Street
pažįstami prašomi prisiminti ją s t p e t e r s b u r g w, Fla., "Draugą" institute. Nuo mažens priklau- gia gegužinę. Gegužinė žada vasaros rezidencija.
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mis, turtinga maistu ir atsigai-' Marienburgo senosios pilies pax Bridgeporto restoranui rei iš Dorchester. Mass. ir
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. valstijos mokesčių.
shaitis iš H o t Springs, Ark., at mokyklą. Šoko "Žilvičio" taut. vinimui gėrimais. Tikriausiai į I status, k u r prieš 600 metų kalėkalinga virėja (kalbanti lietu
siuntė po 3 dol. Visiems rėmė šokių grupėje, o " J ū r a t ė s ir gegužinę atvyks daug tautiečių.! jo mūsų kunigaikštis Kęstutis
Kastyčio" operoje, Aid. Valeiviškai ar angliškai). Skambinti jams labai dėkojame.
Ten savoje malonioje aplinkoje ir iš ten pabėgo.
šaitės paruoštoje išraiškos šoGražinai telef. 326-2761. fsk.)
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jūra* _ išvyksta ig Miami 1981 "Draugo" prenumerata prisiun piono muzikos prof. VI. Jakubėm. lapkričio mėn. 8 d. — ren tė ir 5 dol. aukų spaudos para no studijoje.
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Susivienijimas
Lietuvių mai. Labai ačiū.
Nuo š. m. rugpiūčio mėn. ji
Edtod by V. Stanley VARDYS
Amerikoje. Kviečiam visus lie
X Petras K i r a m s iš Country pradeda darbą savo srityje
tuvius malonioms atostogoms. Club Hills, m . , Marija Ročkus Hofstra universitete Hempstead,
J. MISIŪNAS
Informacija ir registracija per ir Aleksas Mikaliūnas iš Chica netoli New Yorko.
xy
PiMished with the cooperation of the Assoctatkn far tfae AdAmerican Trave! Servtne Bo- gos atsiuntė po 8 dol. "Draugui"
vaocement of BALTIC studies.
VARGSTANČIU
ŠALPA
reao, 9727 So. West*»rn Ave., paremti. Nuoširdus aėiū.
Jht Pennsylvania State Universlty Praas University Park and
Chicago, Ulinois 60643, telef.
IR BALFAS
London.
x NAMAMS PIRKTI PA
(812) 238-9787.
(ak.)
240 puaL Kieti virldiai. Šioje knygoje, kaip r&Soma, Šaltiniai pa
SKOLOS duodamos mažais mėAtrodo, kad mūs tautiečių
naudoti Suomių. Vokiečių. Anglų, Amerita* ir ypatingai Rusų ir Lie
x Bajtfe Monumentu, Ine., nesiniais įmokėjimais ir priei- į varge gyvenančių nėra. Tačiau,
tuvos archyvų dokumentai, kurie niekad nebuvę išleisti. Kaina su per
M21 W. 71 S t TeL 476-2882. namais nuošimčiais. Kreipkitės plačiau pasižvalgę matome, kad
siuntimu $15.95. Illinois gyventojai prideda 75 et. valstijos mokesčių.
Uiaakynmt shftcti:
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 į Mutual Federal Savinas. 2212' skurdas ir nepritekliai dar vis
Operos dvideSimtmetyje susitikę iš Los Angeles sol. Antanas Pavasaris, Re
vai. ryto iki 5 vai. vak. Autrad. West Cermak Road — Telef. nesibaigia. Ypač ten. kur vieš- gina Pavasantnė ir mūsų kaimynai i.š Hinsdale — sol. Roma Mastienė ir
DRAUGAS, 4545 Weit 63rd St. Chicago. 11. 60629
ir aekmad uždaryta
(ak.) VI 7-7747.
(sk.) patauja raudonasis teroras, var- inž. Viktoras Mastis.
Nuotr. Vyt. Jasinevičiaus
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