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Dokumentas Nr. 29

LTSR KP PIRMAJAM SEKRE-1 įkandės milicininkui į ranką), išT O R I U I P GRIŠKEVIČIUI
vėdamas iš Aukščiausiojo teismo
Kambodijoj įsteigtas jungtinis frontas
vestibiulio ir pasodinamas 15 pa
Nuorašai:
Pekinas. — Valstybės sekreto-1 giausia, nesugebėjimas organi
rų. " N a ir sufabrikavo bylą už
riaus Haigo pasitarimuose su Ki zuoti, atnešė maisto trūkumų. Vėl
piršto įkandimą", —juokėsi sau
LTSR TEISINGUMO
nijos vadais sunkiausia buvo su padidėjo iš Vietnamo bėgančių
gumietis Trakymas.
MINISTRUI
sitarti dėl Amerikos ryšių su Tai- žmonių skaičius. Išbėgo daug pra
Suėmimo metu P. Čižikas buvo
vanu. Daug lengviau buvo rasti monės darbininkų, patyrusių anLTSR SVEIKATOS APSAUGOS
psichiatrinės ligoninės (Vasaros
MINISTRUI
bendrą kalbą dėl abiejų valstybių į gliakasių, technikų, prekybinin5) įskaitoje, atseit psichiškai ne
pozicijos
Vietnamo
atžvilgiu. <kų.
Helsinkio susitarimu vykdymui sveikas. "Psichiškai nesveiki as
Vietnamas, kaip žinoma, jėga įsi
Hong Konge kalbama, kad iš
menys, jeigu jie įvykdo teisės drau
remti Lietuvos visuomeninės
veržė
į
Kambodiją,
pašalino
vy
Vietnamo
pabėgo tiek daug an
' džiamus veiksmus, administraci
grupės
riausybę
ir
pastatė
savo
režimą.
gliakasių,
jog
šalis pristigo kuro,
nėn atsakomybėn negali
būti
Dokumentas Nr. 29
Ateinantį
mėnesį
Jungtinės
tau
nekalbant jau apie anglies ekspor
traukiami, nes jie nepakaltinami"
tos
šaukia
nepaprastą
Kamboditavimą. Maskva, atsidėkodama
Petras Čižikas gimė 1944 m. (Tarybinė administracinė teisė,
jos
reikalų
konferenciją,
kurioje
už Vietnamo valdžios ištikimą
mažažemio valstiečio šeimoje. p. 210). Taigi P. Čižikas buvo
Kremliaus linijos sekimą ir už
dalyvauti
jau
atsisakė
pati
Kam
Baigęs Šeštoku aštuonmetę mo sveikas, nes priešingu atveju jo
svarbias,
Amerikos pastatytas, ka
bodiją,
Vietnamas
ir
šio
dominuo
kyklą, mokėsi Kauno statybos I suėmimas nesuderinamas su Bau
rines bazes Da Nange ir C a m
jamas Laosas.
mokykloje Nr. 4., kurią baigęs bu-1 džiamojo kodekso 12 ir 57 strRahn
įlankoj pila į Vietnamą
Kinijos pastangomis,
buvęs
vo paskirtas dirbti į Panevėžį, j Nuo bausmės atlikimo laiko
apie
4
mil. dol. kasdien.
Kambodijos nepopuliarus, geno
Atitarnavęs tarybinėje armijoje,! praslinkus vos 37 d., jis vėl sui
Amerika
po Kambodijos oku
cido veiksmais pasižymėjęs. Pol
gyveno Kaune 1968 m. baigęs į mamas, pristatomas į Lenino raChicagos Pavergtųjų tautų komiteto naujasis pirmininkas limars Bergmanis su kongresmanu Frank Annunzio (11-tas
pavimo
išvystė
prieš Vietnamą
Kauno vakarinę vidurinę mokyk-; jono vidaus skyrių, o iš ten, kaip Illinois rinkiminis rajonas). Jiedu susitiko Washingtone, kur buvo paminėta Sovietų Sąjungos invazijos j Latviją, Poto režimas buvo sustiprintas
keliomis kitomis kambodiečių ekonominį spaudimą. Pasaulinis
lą N r . 1, persikėlė gyventi į Vii- į psichinis ligonis patalpinamas j Estiją ir Lietuvą 41 metų sukaktis.
grupėmis. Pekine prieš tris savai Bankas ir Azijos Išvystymo Ban
nių- 1971 m. įstojo į Vilniaus vals- j Vilniaus resp. psich. ligoninę,
tes buvęs Kambodijos princas Si- kas atsisakė suteikti Vietnamui
tybinio universiteto teisės fakul- • jį priimdamas gyd. Kaunas pahanoukas paskelbė, jog ir jis įsi 200 mil. dol. kreditą.
tetą. Apkaltintas šmeižikiškos Ii-. s a k ė : "Tai prisidirbai, Petrai, neJaponija ir Prancūzija su
jungė į bendrą, jungtinį kambo
teratūros t. y. "LKB Kronikos Nr. | tanikei pas mane, todėl aš negadiečių frontą, kuris siekia atgau stabdė savo paramą. Jos n e 
3 dauginimu, 1973 m. suimtas,
Iiu
uz
tave
garantuoti;
visuomene
ti nepriklausomybę, siekia paša beatnaujina kitos Vakarų šalys,
pripažįstamas nepakaltinamu ir
tavimi
nepasitiki".
linti iš savo tėvynės okupacinę Naujoji Zelandija ir Australija.
patalpintas į Černiachovskio spec.
Iš
trumpos
Petro
Ciziko
bio
Vietnamo kariuomenę ir jos at Vietnamas neteko apie 500 mil.
psichiatrinę ligoninę. Ten iškalė
grafijos
aiškiai
matosi,
kad
jo
kan
—Lenkijoje prasidėjo viešas vežtą marionetinę Heng Samrin dol. per metus paramos, o tai su
jęs 4 metus, perkeliamas į N . VilPuikiai suplanuotas Izraelio žygis
čių priežastis tai jo religiniai ir
Vietnamo eko
keturių KPN grupės (Nepriklau vyriausybę. Neseniai Kambodiįo- daro silpnokai
nios respublikinę psichiatrinę Ii- \ t a u t į n i a i įsitikinimai. O tai yra
m o s Lenkijos Federacijos) vei
nomijai
nepaprastai
didelius sun
somos
je
įvyko
"rinkimai",
tačiau
labai
New Yorkas.— Jungtinių T a u Į suplanuotas ir pavyzdingai įvyk f>
^nicijos federacijos; veigoninę. 1977 m- pripažintas svei nesuderinama su Helsinkio Bai
u
kumus.
tų Saugumo Taryboje tęsiami de-j dytas. Puolimui buvo pasirinktas' f i ^ s m a s . Teisėja Jadvviga Bar didelis kambodiečių nuošimtis at
ku. Išleisdamas gyd- Glauberso- giamojo akto nutarimais.
l
Valstybės sekretorius Aleksanbatai apie Izraelio puolimą Ira-į sekmadienis, birželio 7 £ , nes nr\dtmam
^ ° z m o n c s s a ' i e J e r a sisakė balsuoti už Heng Samrino
nas Čižikui pasakė: "Esi sveikas,
Saugumo ir bendradarbiavimo
miai
laikytis.
Jie
buvo
pradėję
kandidatus
Į
jungtinį
frontą
ša
der
Haig iš Kinijos vyks į Filipi
bet jei dar kartą papulsi, tai ne Europoje pasitarime dalyvaujan ke, k u r netoli Bagdado buvo su-' raelitai žino, kad tą dieną reakploti,
kai
prokuroras
perskaitė
lia
Sihanouko
įsijungė
n
e
tik
Ki
nus, kur susitiks su Pietryčių Azi
naikintas Irako atominis reak- j toriuje nebus prancūzų technikų,
čia, o į kalėjimą ir ten supūsi".
čios valstybės pasižadėjo "gerbti
kaltinimą Leszek Moszuldciui, nijos remiami "Raudonieji Kme- jos valstybių sąjungos nariais. Ši
torius,
pradėtas
statyti
prieš
pennes
jie
sekmadienį
nedirba.
IzGrįžęs iš ligoninės, gyveno žmogaus teises ir pagrindines lais
kuris pasakęs votkiečių žurnalis rai, bet ir nacionalistinė buvusio sąjunga irgi reikalauja, kad Viet
Vilniuje, dirbo krovėju. Nors gy ves, įskaitant minties, sąžinės, re kerius metus. Taryboje Kuvvaito raelio lakūnai mokėjo arabų kaltui, jog dabartinės vyriausybės premjero Son Sanno organizaci namas užbaigtų savo okupaciją
dytojų komisijos buvo pripažin ligijos ir įsitikinimų laisvę, nepai užsienio reikalų ministras ai Sa- j bą ir skrisdami Jordano — Saudi
negalima laikyti Lenkijos vy ja. Šiam frontui ginklų j a u davė Kambodijoje. Sąjungos nariai: Fi
tas sveiku, bet privalėjo kas mė sant skirtingos rasės, lyties, kal bah kaltino Izraelį ir jo agresy-; Araibijos pasieniu radijo bangoKinijos vyriausybė, o Amerika lipinai, Indonezija, Tailandija,
vią politiką. Visos arabų valsty-' mis atsakydavo į pasienio radaro riausybe.
nesį registruotis Vilniaus respub bos ir religijos".
— Kinijos komunistų partijos per savo diplomatus Kinijoje ir Malaizija ir Singapūras pritaria
bes stovi pavojuje, nes Izraelis vi- stočių klausimus, kas ir kur skren,..
likinėje psichiatrinėje ligoninėje
Tailandijoje padėjo įtikinti prin ekonominiam Vietnamo spaudi
1981
mvasario
28
d.
centr0
(Vasaros 5 ) . Jam atsisakius tai
sus arabus laiko savo taikiniais, da. Izraelitai Saudi Arabijos t e - !
komitetas pradėjo plenucą Sihanouką, kad jis sutiktų įsi mui, kad Hanojaus vadai supras
0 SPS as
Helsinkio susitarimų vykdymui pasakė ministras.
daryti, buvo grasinama uždaryti
- " Manoma> kad siamc
( ritorijoje, skrisdami ir grįždami S ^
jungti į jungtinį frontą ir tuo jį tų, jog neapsimoka ruošti ekspe
suvažiavime
bus
pakeistas
parti
į N . Vilnios ligoninę visam gyve remti Lietuvos visuomeninė gru
Izraelio premjeras Beginąs ragi Bagdado, kalbėjo arabiškai ir rasustiprintu. Daugelis trečiojo pa dicijų į kaimynines šalis.
jos
pirmininkas
Hua
Guofeng.
pė:
nimui.
no amerikiečius .paremti jo politi- d i i ° bangas sugavę arabai manė,
saulio valstybių jau linko pripa
—
Vakaru
Vokietija
formaliai
ką, nes ji esanti teisinga. Izraelis k a d padangėje skraido Jordano
1980 m. gruodžio 19 d. V. Skuo
Ona Lukauskaitė - Poškienė
pritarė naujo JAV ambasadoriaus žinti dabartinį Kambodijos reži
turėjo sunaikinti irakiečių reakto * * * » Puolime dalyvavo 14 lėk
džio, G. Iešmanto ir P. Pečeliū
Kun. Bronius Laurinavičius.
Soviety psichiatrų
Arthur Burns paskyrimui. Jis pa mą. Sihanouko įsijungimas į jo
rių, nes jame būtų gaminamos t u v u > 8 JU 6 greitieji naikintuvai, keis VValter Stoessel.
no teismo metu apkaltintas vie
Mečislovas Jurevičius,
priešų eiles apsunkins Vietnamo
prieš Izraelį nukreiptos atominės k u r i e b ^ j o kovos -bombonešius,
suvažiavimas
šosios tvarkos pažeidimu (buktai
Vytautas Vaičiūnas
tarptautinėje
—Indijos premjerės Indiros pastangas laimėti
bombos. Reaktorių reikėjo su- Izraelio premjeras Beginąs, k Maskva. — Neseniai įvykusia
Gandhi sūnus Rajiv laimėjo vie bendruomenėje dabartinės Heng
n s
ėl laimėti Izraelio
nominės
paramos,
kuri
sustiprins
sprogdinti
dabar,
kada
jis
dar
nerengiasi
me
sovietų psichiatrų suvažiaviKritikuoja Izraelį
Pakistano gynybą, nes jam kilo veikia. Vėliau bombardavimas parlamento ^ rinkimus, aiškino tą į parlamentą. Kritikai ^ • l J ^ M į 7 7 i i i f f i ~ i j T u j ; ^ V " 1 Ki m b u v o
kad premjerė ruošia sūnų perim- 5 T p t o Į " k a r t ą CiešaT pripažino, I f
f į į į į į * S .rap°r
New Yorkas-; — Prancūzija, didelė grėsmė iš Sovietų Sąjun būtų daug pavojingesnis, nes re- Amerikos televizijoje, jog Irakui
kad ji duos jungtiniam Kambodi tai apie padėtį Sovietų Sąjungos
! aktorius būtų paskleidęs pavojin- branduolinių
reaktorių ar ato-ti jos pareigas,
Britanija, Japonija, Sovietų Są gos kariuomenės Afganistane.
ligoninėse. Užsienio koresponden
— Vakarų Berlyno žmogaus jos frontui paramą.
Bendrame abiejų valstybių pa-1 g*s atominės radiacijos bangas, m i ™ u elektros jėgainių nereikia,
junga ir daug kitų valstybių kri
patyrė, kad pati
teisių grupė "Rugpiūčio 13" (tai Jau n u o gegužės mėn. pradžios tai .iš tų raportų
. .,
. „.
tikavo Izraelį dėl puolimo Irake. reiškime sakoma, kad Pakistanas I kurias būtų galėjusios išžudyti nes Irakas tur, dideles naftos at_ Vietnamo pasienyje; f ™ ? statistika pripažįsta, k a d
Prancūzų delegatas Jaoąues Le- toliau liks nesusirišusi Islamo 'šimtus tūkstančių arabų, pasaukė f^gas. Keax.orius burvo skirtas diena, kada komunistai baigė sta- • K i n } j o s
bomboms,
kurios
būtų
sunaiki
tyti
Berlyno
gėdos
sieną)
paskel-1
ėjo
incidentai. M a n o m a , i d a h beprotnamiuose laikomų h prasi<1
prette reikalavo, kad Izraelis su valstybė, neturinti su JAV jokių , Beginąs.
nusios Izraelį. Beginąs pridėjo,i
.
.
„..,
,
.
.
.
,
,.
.
bė,
kad
Rytų
Vokietijoje
kalinaJ
kad Kinija stengiasi pririšti šioje & o n i U s u d a r ° P ° l l t l i u a i d i s i d e n "
mokėtų Irakui padarytus nuosto naujų sąjungų. Parama Pakista.
. j . Į ,. .
mi 4,500 pdhtmių kalinių,
tai. Sovietų psichiatrų politiką n u
Šį ketvirtadienį Izraelio elgesį Z j ,
Azijos dalyje kuo stipriausias
'
lius. Jis pasisakė už Izraelio pa nui nenukreipta prieš Indiją, pa svarstys JAV senato užsienio rei kad daugiau niekad nebebus nau-' — Prieš
stato sveikatos ministerijos sky
Izraelio parlamento Vietnamo kariuomenės
jėgas,
jo "holokausto". Niekas žydų
smerkimą, tačiau atsisakė balsuo reiškė valstybės
departamento kalų komitetas. Amerikos parduo
rinkimus vyksta įtempta rinkimi kad jos nebūtų panaudotos Kam rius, kuriam vadovauja dr. Zoja
daugiau nebežudys, pasakė prem
ti už sankcijas.
pareigūnas. Amerika nesi'jungia į dami ginklai visada rišami su
Į Serebriakova, vyriausia psichiat
nė kampanija. Darbo partijos bodijoje.
jeras.
rė ir pagrindinė ministro Serge
Britanijos atstovas Sir Antho- jokias ginklų lenktynes, tik siekia tartimi, kurioje ginklus perkanti
kandidatas Shimon Perės skundė
Vietnamas
turi daug
ekonomi- jaus Burenkovo patarėja. Vaka
ny Parsons kaltino Izraelį ir ragi sustiprinti Pakistano gynybą.
si,
kad
premjero
Begino
Likud.
.
.
.
.
.
,
valstybė pasižada naudoti tuos
Britai sumažino
no, kad jis leistų Tarptautinei
partija organizuoja
mušeikas, ' m u " P<* I l t m l u sunkumų. Blogas rų medikų žiniomis, ji nustatė ir
ginklus tik gynybos reikalams.
derlius, gamtos nelaimės ir dau- dabar vedamą liniją vaistais gy
Įsake gražinti
Atominės Energijos agentūrai tik
triukšmadarius, kurie išardo darUž šitos sutarties sulaužymą
naftos
kainas
dyti kitaip galvojančius. Suvažia
rinti, inspektuoti savo atominius
mitingus. Apie 200 Liku
vokiečiu paveikslus JAV vyriausybės nubaudė Turki Londonas. — Britanija sutiko į biečių
vime
paskelbta statistika rodo,
reaktorius- Agentūra Austrijoje
do
triukšmadarių
apmėtė
Peresą
ją, kuri, pasinaudodama AmeriIrano prezidentas
kad
ligoninėse
gydomų bepročių
paskelbė, kad sudaužytas Irako
sumažinti
savo
eksportuojamos
pomidorais,
šūkavo
ir
grasino
New Yorkas. — Federalinis į kos ginklais, užpuolė Kipro salą
reaktorius buvo tikrintas ir rasta, New Yorko teismas nusprendė, ir dalį jos okupavo. Ilgus metus naftos kainas 4-25 dol. už statinę primušti jo šalininkus. Policija
Į 84.7 nuoš. sudaro nepagydomi, ilneteks pareigų
kad jokių bombų ten nebuvo ga kad New Yorko meno mėgėjas ir Į Turkija negavo Amerikos ginklų, ir sulyginti kainą su Saudi Ara- j 23 asmenis suėmė,
j galaikiai ligonys, kitus 5,3 nuoš.
Teheranas. —'Irano parlamenminama.
bijos
reikalaujamom
kainom.
Šis
I
—Belfasto
kalėjime
bado
strei| sudaro žmonės kurie bando n u 
teisininkas Edward Elicofon turi nors ji yra ir Nato sąjungininkė,
už,
kainų
numušimas
palies
kitas
ką
pradėjo
dar
vienas
Airių
Resg
f
"
*
*
^
^
P
^
i
d
e
n
t
o
sižudyti. Mažiausias nuošimtis, —
Ugandos delegatas
Otunnu sugrąžinti du meno paveikslus Į Daug senatorių pasisako
Bani Sadro
i
naftos
gamintojas:
Libiją,
Aižiį
publikos
armijos
narys,
žadėjęs
tinkamumo
eiti
pa
1.2 yra asmenys, kurie "lanko vai
pasmerkė Izraelį už reaktoriaus Rytų Vokietijos muziejui Kunst- sankcijas Izraeliui.
reigas Mausimą. Pirmadienį pre Jžios įstaigas su įvairiais skun
Austrijoje veikia Jungtinių T a u ' rą, ir Nigeriją, su kurių kainomis j badauti iki mirties. Šiuo metu bapuolimą ir pasakė, kad Izraelio įsammlungen zu Weimar. Pasaulizidentą Temianti grupė
—Na dais ir šmeižikiškais
pareiški
teisinimasis, jog jis reaktorių puo- j nio karo pabaigoje tie du Albrech į tų Atominės Energijos agentūra, Britanija derindavo savo kainas. dauja šeši airiai.
cionalinis Frontas, įsteigtas būvu mais". Stebėtojai tvirtina, kad so
Britanija
nepriklauso
naftą
—
lė saviginos tikslais, primena juo to Duererio aliejiniai kūriniai | Joje vyriausioji taryba rekomensio premjero Mossadegho dar 1953 vietai vaistais bandė pakeisti n e
kingą nacių Vokietijos aiškinimą, dingo iš Vokietijos pilies, kurio- j davo Izraelį nubausti ir išmesti eksportuojančių valstybių sąjun
m. bandė surengti demonstraci tik garsių disidentų galvoseną,
Kaliniy skundas
kad vokiečiai puolė Norvegiją ir je laikinai buvo apsistojusi JAV j iš tos agentūros narių. Agentūros gai, kaip ir Meksika, kuri savo
ją ir išreikšti savo pritarimą pre
I bet "gydomi" ir visai nežinomi
Daniją irgi gynybos tikslais.
kariuomenė- New Yorko advoka-1 žiniomis, Irako branduolinis reak naftos kainą sumažino birželio I
del
sukimšimo
zidentui. Tačiau ajatola Khomei- a
^
^
g ^
d-,
panašiai
padarė
ir
Ekvadoras.
Japonijos ambasadorius Nisi- tas Elicofon prisipažino, kad jis torius, kurį agentūra kontrolia
ms
p
e
r
radną
paskelbė,
kad
d
e
L
^
^
fc
sVunius
Į VVashingtonas. — Aukščiausiabori palaikė arabų reikalavimą, j 1946 m. sumokėjo jaunam vyrui vo, buvo skirtas tik tarkos reikamonstraciją ruošia "heretikai
l
—Vakar prezidentas Reaganas sis Teismas atmetė kalinių * u n kad Izraelis pasirašytu atominių, 450 dolerių už du 15-to šimtme- lams, ne ginklams gaminti. Pakurie turėtų "atgailauti", ši kal
reaktorių priežiūros ir kontrolės | čio kūrinius. Dabar tie paveiks- • našiai apie šį reaktorių pasisakė turėjo pirmą po savo sužeidimo dus, kur jie skundžiasi, jog kaiejiKALENDORIUS
muose taip trūkstą vietų, jog jie ba sutraukė į aikšte tūkstančius
sutartį. Izraelį kaltino ir Kinijos \ lai meno žinovų vertinami tarp ir prancūzų bendrovė, kurios tech spaudos konferenciją.
' fanatikų, kurie išardė numatytą
Birželio 17 d. Adolfas, Benilnikai reaktoriuje dirho. Vienos
3 ir 5 mil. dol.
atstovas Mi Guojen
— Saudi
Arabijos
karalius kenčia "ypatingas bausmes", nes 1 demonstraciją. Pikta minia šauda,
Daumantas, Liudgailė.
verčiami
susispausti
su
kitais
ka
agentūros 31 narys balsavo už Khalidas pirmadienį pradėjo tri
I kė: "Mirtis Bani Sadrui".
Birželio
18 d : Hipatijus. M a 
Amerikos sutartis
liniais.
Kalėjimų
riaušės
daugiau
— Pomirtiniai skrodimai nu- Izraelio išmetimą, tik Kanada ir jų dienų oficialų vizitą Ispanijo
rina,
Tolvandas,
Vaiva.
sia vykstančios dėl susikimšimo. į
statė, kad "Nimitz" lėktuvnešio Amerika balsavo prieš, o trys na- je.
su Pakistanu
nelaimėje žuvę jūreiviai turėjo ( riai: Australija, Švedija ir šveica—Lenkijos darbo unijų vadas Vienam žmogui pastatytose celė- ]^iu^ patogių kalėjimų. NepatoSaulė teka 5:15, leidžiasi 8:2"
gumai ir sunkumai yra bausmės
TVashingtonas-;
Valstybės narkotikų žymių. Kongreso pako-; rija nuo balsavimo susilaikė.
Lech Wale->a išvažiuos į Ameriką se turi gyventi po du kalinius.
ORAS
Nežiūrint
Izraelio puolimo liepos 3 d. ''r aplankys Philadel
Teismas apgailestavo kalinių dalis, kurią kriminaliniai nusi
departamentas paskelbė, kad JAV mitetis aiškins, ar nelaimė, ku
Saulėta, vėsiau, temperatūra
pash-ašė sutartį su Pakistanu, ku-1 rioje žuvo 14 jūreivių, įvyko dėl smerkimų, net ir jo priešai pripa- phiją, Detroitą, Chicagą ir kitus susikimšimą ir vietų stoką, tačiau kaltėliai užmoka už savo nusikaldieną
75 1-, naktį 65 1žįsta, kad puolimas buvo puikiai miestus.
pridėjo: "Konstitucija nėra įsa- • timus visuomenei'
ris gaus 3 bil. dol. karinės ir eko- narkotikų.
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$42.00
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$18.00
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Šių metų birželis mus nuke pasišvęsti mirtinai kovai.
lia 40 metų į praeitį, kada 1941 Neabejotina, kad mūsų tautos
m. birželio mėn. 23 d. lietuvių kankiniai tikrai tinka šiai
tauta po vienerių metų žiau aukštųjų siekių grupei. Jie
Lemonte, IL. veikiančių „Šatrijos" ir „Panerių
kas v.s. A. Mučinskas, dešinėje — draugininke si.
rios okupacijos sukilo prieš mirė, kad mes gyventume. Ta
miško" draugovių broliai ir sesės gegužės 16 d.
T. Kybartienė.
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
jų auka mus įpareigoja ir reika
pavergėjus — rusus.
iškylavo A r g o n n e L a b s parke. Kairėje drauginin
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
Nuotr. A. Mockaičio.
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
Mūsų vyresnioji karta kas lauja susimąstyti. Pasirinkim,
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
niais nuo 8:30 iki 12:00.
met prisimena tą patį birželį, pažinkim ir minėkim kai ku
susitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
TRYS DIENOS
Po seimo visi pasipylė po" narni sunkvežimin. Liepos 11
turini neatsako. Skelbimų kainos
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
kada tik vieną savaitę prieš riuos iš šių kankinių. Jų gyve
prisiunčiamos gavus prašymą.
mugės stotis: piliakalniai, d. (šeštadienį) 7 vai. ryto,
12:00.
sukilimą, ar vokiečių rusų nimo veiksmai įsakmiau, nei
SENPILĖJE
pilys,
papuošalai,
herbai, važiuojantieji autobusu renka
karą, tūkstančiai mūsų tautos žodžiai, nusako jų laisvai pasi
(Tęsinys)
laisvoji
Lietuva,
knygos
gamy si prie Jaunimo centro. Auto
taurių sūnų ir dukrų buvo suso rinktus ir su pasišventimu
kitę nario mokestį LSB vadi
Sutuoktuves
laimina
senis
SKAUTIŠKA
ba,
kaimas
ir
gegužinė,
busai išvyksta stovyklon 7:30
dinti į gyvulinius vagonus ir įvykdytus darbus. Štai skers
jos ižd. s. R. Bužėnui, 5285
nuo
Narų
upės.
J
i
s
ne
tik
SPORTO Š V E N T Ė
pinigai, žemėlapis — Algi vai. ryto. Pavėlavusių nebus
išvežti į Sibiro ir kitų Rusijos pjūvis vardų sąrašo, kuris
Coringa Drive, Los Angeles,
pamoko
jaunuosius,
bet
dar
manto Lietuva ir rašytojas V. laukiama.
Stovyklautojai
tolimų kraštų tremtį. Tai primena gylį ir plotį to skau
Atlanto
rajono
24-ji
skautų,užduoda mįslę, kurią ir pats Pietaris (paruošė v.s. fil. A. vyksta darbo
uniformose. čių sporto šventė vyks birželio CA 90042, tel. 213-254-6048.
baisusis birželis — tautos daus vaizdo:
atsako...
Saulaitis). Paskutinėje stotyje P a s i i m a s u m u š t i n i u s i r
naikinimo pradžia. O buvo dar
Aleksandras Stulginskis —
Advokatų Draugija
Grįžus
v e s t u v i n i n k a m s visi gavo Senpilės laikraštėlį gėrimą, nes bus stojama už 20-21 d. Maironio Parke,
daugiau tokių trėmimų, ir gal buvęs Lietuvos prezidentas,
namo, svočia vaišina visus su Algimanto knygos san kąsti. Vykstantieji stovyklon Shrevrsbury, Mass.
VALDEMARAS
BYLAJTI8
dar žiauresnių... Šie visi trėmi Lietuvos Skautų šefas, Sibiro
EB
svočios keptu pyragu (vaidino t r a u k a , žodynėliu, žemė su savimi į autobusą pasiima
mai skaudžiai simbolizuoja kankinys;
VINCAS BREGYS
Chicagos „Aušros Vartų" tun lapiais, bei Senpilės gyventojų vieną lagaminą ir miegmaišį.
PARAGINIMAS
-.
tautos kančią, brandina tautą
Juozas Šarauskas — Vyriau tas).
Teisių
daktarai
SKAUTŲ
VIENETAMS
įspūdžiais...
Stovyklaujančių
daiktai
sukilti.
sias skautininkas, rezistentas,
Grįžtantį iš vestuvių Danu
2458 W. 69th S t , Chicago, HL
Atėjo atsisveikinimo laikas. pažymimi tuntų spalvomis:
Yra vienetų dar nesumo
Žmogaus gyvenime įvykiai kalinys, sušaudytas prie tės tėvo pulką užpuolė Aršu
Visl teL 778-8000
išvaro vagas, kurios ne kartą Červenės;
sis. Aršųjį vejasi Algimantas. Senpilės suvažiavimo rengėja „Aušros Vartų tuntas — gel kėjusių nario mokesčio už
valandos
pagal susitarimą
pakeičia individo, šeimos, ar
Valentas Balčius — skau- Įvyksta pikta kova, ir nuo Algi — laumė s.fil. L. Rugienienė tona, „Kernavės" tuntas — 1980-81 m. Nedelsdami siųsnet tautos kryptį. Prieš 1940 tininkas-kunigas, rezistentas, manto kardo žūsta tėvažudys padėkojo visiems dalyviams, žalia, „Nerijos" tuntas — mėly
t a l k i n i n k a m s įteikė po na, „Lituanicos" — raudona.
metus birželis be mokslo metų rusų sušaudytas;
Aršusis.
Tel. ofiso ir buto: O l y m p t c 2 - 4 1 5 9
dovanėlę.
Dovanas įteikė
DR. K. G. BALUKAS
Stovyklos mokestis: vienas
pabaigos ir vasaros pradžios
Kazys Laucius — vyr. skau
Algimantas su pulku grįžta į
Akušerija ir moterų Kgos
DR. P. KISIELIUS
nepasižymėjo jokiu ypatingu tininkas, ilgametis vadijos ir Gardiną. Ant pilies kuoro C l e v e l a n d o „ P i l ė n ų " i r vaikas vienai savaitei — 70
Ginekologinė
Chirurgija
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
„Neringos"
tuntų
vardu
v.s.
dol., dviem savaitėms — 125
įvykiu. Tačiau tų metų rusų tarybos narys, rezistentas, plevėsavo Danutės skepetaitė,
6449
So.
Pulaski
Road
(Crawford
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
Vladas Bacevičius. Padėkota dol. Du vaikai (tos pačios
okupacija, rezistencija rusams, Sibiro kankinys;
o ant motinos rankų nau
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai. vak. išskyrus
kalinimai, didieji tautos veži
Juozas Milvydas — skau jagimis... sūnus... (vaidino vyr. sk. vyčiams už žaidimų šeimos) — 125 dol. ir 235 dol.
treč. Sešt 12 iki 4 vai popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
mai Sibiro vergijon ir paga tininkas, korp! Vytis vadas, Chicagos „Aušros Vartų" tun pravedimą, muitininkei už Trys vaikai — 160 dol. ir 305
Priima ligonius pagal susitarimą
skatikų ir grašių skaičiavimą, dol. Keturi vaikai 205 dol. ir
liau visos tautos pašaukimas rezistencijos vadovybės narys, tas).
DR. IRENA KURAS
vaiduokliui
v.s. fil. A. Saulai- 395 dol. Kelionė autobusu ten T e l . ofiso HE 4 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
GYDYTOJA IR CHIRURGE
kovon — sukilti prieš okupan rusų nukautas, vaduojant
Sekė žaidimai:
Danutės čiui už muges, žaidimus ir ir atgal 40 dol. Siunčiantiems
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
tą — išstūmė birželį į tautos Kauną;
pagrobimas, pabėgimas, dai talką, burtininkei — v.s. fil. D. tik bagažą — 12 dol. asmeniui.
0R.
PETER
T.
BRAZIS
SPECIALISTE
gyvenime reikšmingų dienų
18 jaunuolių — aukščiausia navimas... Poilsis...
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Eidukienei
už
„Algimanto"
Stovyklinis mokestis sumo
eilę.
didvyriškumo
dvasia
per
2434 West 71st Street
3200 W. 8 l s t Street
Po vakarienės rašome įspū
Ar verta ir teisinga mums sisunkusių, net nesulaukusių džius. Vykstame keleliu į pasakos sekimą, tijūnui — v.s. kamas registracijos metu.
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai : Kasdien nuo 10 v ryto *K» 1 v p.p
Tėveliai kviečiami stovyklo vai. ryto iki 3 vai. popiet.
įtraukti Birželio įvykius, visus 20 metų, žiauriausiomis prie Mišias. Gražios gamtos prie V. Jokūbaičiui už ūkio tvarką,
Ofiso tel. RE 7 1168: rezid. 239-2919
ar kai kuriuos, į minėtinų monėmis rusų
sadistiškai globstyje dėkojame Aukščiau šaukliui — v.s. fil. K. Matoniui je apsilankyti liepos 18-19 d.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą; perėmė
Ofs. HE 4 1818: Rez. PR 6-9801
prašoma
mūsų gyvenime švenčių ar nukankinti Rainių miške.
siam už gražius išgyvenimus, už komandas, tvarką, žaidimų Atvykstančiųjų
minėjimų ciklą? Turėtų tai būti
DR. J. MEŠKAUSKAS
Nerašytas testamentas žu prašome
DR. EDMUND E. CIARA
palaimos
Tėvų vedimą, metraštininkui — v.s. nevežti stovyklautojams mais
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
visuomeniniai ar grynai skau vusių kovose ar nukankintų žemei...
VI. Bacevičiui už nuotraukų to bei gėrimų. Michigan valsty0PT0METRISTAS
S p e c i a l y b ė v i d a u s ligos
jo8 įstatymas draudžia stovyk
tiški minėjimai?
darymą.
kalėjimuose ir Sibiro tremtyje
2709
West
51st
Street
Vakare renkamės į Seimo
2 4 5 4 West 7 l s t Street
Tel - GR 6-2400
Manytume, kad negalime mus įpareigoja juos prisi salę. Čia apžiūrime „Kelionės
Vėliavų aikštėje gražinome loje bei jos rajone laikyti ar
( 7 1 - m o s ir CsrnpbeH Ave. k a m p a s )
aiškintis, jog tik visuomenės ar minti. Jie žuvo ir kentėjo už su daina" konkurse dalyva kaklaraiščius ir laiko tuneliu naudoti svaiginamus gėrimus Vai pagal susitarimą ptrmad irketv 1-4 ir Vai:
pirmad . antrad . ketvirtad iroenktad
bendruomenės pareiga minėti mūsų kraštą, už mūsų tautą, už vusių skilčių knygas. Padai sugrįžome į XX a. Nuleidę ar atsivežti šunis. Visų prašo- 7 9 antrad ir penkt 10 4 šeštad 10-3 vai 3 iki 7 v p p Tik susitarus
šiuos įvykius. Mes turime savo mūsų laisvę. Šis testamentas nuojame kiekvienos keliaujan vėliavas ruošėmės namolei, į n e laikytis nustatytos tvar
Ofs tel. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 742-0255
Namu 584-5527
kos. Atsiradus neaiškumams
pareigas ir savo įsipareigo yra brangintinas ne tik žuvu *ios skilties sukurtą dainą šių dienų gyvenimą...
DR.
E.
DECKYS
Dr. ALGIS PAULIUS
jimus. Pagal tradicijas, kiek siųjų bendralaikių kartos, bet Skaučių skyriaus vedėja s.fil.
Suvažiavime dalyvavo iš ^rašome kreiptis į tuntininkus
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
vienais metais randame teisin ir mūsų visų. Tėvynėje kovo Ilona Laučienė įteikia pre Kanados ir JAV iš dešimties ar stovyklos viršininkus.
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
1185 Dundee Ava.
EMOCINES LIGOS
gu ir galimu paminėti du jančių su tuo pačiu priešu ir mijas. Užsklandai „Pilėnų" tuntų ir vienos draugovės 108
Stovyklautojai
vyksta
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
Elgm. M. 60120
skautiško idealizmo ir tau gyvenančių laisvajame pasau tunto sekstetas pasigėrėtinai dalyviai.
stovyklon tik su savo tuntinin6449 So. Pulaski Road
Valandos
pagal susitarimą.
- --•rumo simbolius: šv. Kazimierą lyje. Šio testamento skautišką gražiai sudainuoja tris dainas.
D. E . ko sutikimu.
Valandos pagal susitarime
Tel. 372-5222.236-6575 '
ir šv. Jurgį. Gerbiame ir mini ją dalį rašė ir vyriausias skau
Chicagos skaučių
Pilies
menėje
tą
vakarą
PRANEŠIMAS
me savo pasirinktus didvy tininkas, skautininkai, jauni
skautų tuntai
Dr. ROMAS PETKUS
DR. A. B. GLEVECKAS
STOVYKLOS
rius. Šių minėjimų progomis skautai ir šimtai sąjungos šokiai.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
REIKALU
Pirmadienis
Ofisai:
perduotos mintys idealizmui ir narių, tėvynės partizaninių
Tel - BE 3 - 5 8 9 3
Šių metų Chicagos tuntų
•*- A S S S T U D I J Ų
1 1 1 N 0 . WABASH AVE.
Specialybė A k i u ligos
taurumui ugdyti yra turėjusios kovų dalyvių!
Po pusryčių paskutinis vai
vasaros stovykla (dalyvau
3 9 0 7 West 1 0 3 r d Street
gerų rezultatų. Skautų sąjunga
DIENOS
Raginame Lietuvių skautų dinimas — „Seimas", kurio
Valandos pagal susitarimą
jame
bendroje JAV Vidurio
Valandos pagal s u s i t a r i m ą
gali teisingai tuo didžiuotis.
Viešosios
brolijos jaunesniuosius vado metu a t v y k s t a
Akademinio Skautų Sąjū
rajono stovykloje)
įvyksta
Ofiso tel. — 582-0221
DR. L. D. PETREIKIS
Tokioje dvasioje brendę vus šią 40 metų nuo sukilimo Lietuvos kunigaikščio dukraitė Rako stovyklavietėje, liepos džio studijų dienos įvyks
DANTŲ GYDYTOJA
skautų vadovai, o taip pat sukaktį paminėti sueigose, Aldona. Pagal to laiko lietuvių mėnesio 11-25 dienomis.
rugpjūčio 13-16 d.
Three DR. JANINA JAKSEVlClUS
8 1 0 4 S. Roberts Road
išauginta ir išlavinta jaunoji vasaros stovyklose. Mūsų papročius jai, bet ne Algiman
J0KSA
Stovyklos vadovybė: sto Rivers, MI. Programoje sutiko
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.
skautų karta, atėjus tautos vyresniųjų vadovų retėjančio tui teks valdyti Lietuvą. Bet vyklos viršininkas — v.s.Z. dalyvauti P. Krukonis iš Bos
VAIKŲ LIGOS
Tat. 563-0700
Aldona
atsisako
valdžios,
ji
se
eilėse
jūs
rasite
tų
dienų
kančių metams, parodė savo
6441 S. Pulaski R d .
tono, D. Žilevičienė — su
Valandos pagal susitarimą
Jaunius;
stovyklos
viršininko
valandos pagal s u s i t a r i m ą
didvyriškai stiprią valią rezis gyvų liudininkų ar paties sau pasilieka Senpilę, o pavaduotojai — j.v.s. A. paskaita
apie dabartinius
tencijoj rusams ir karštą meilę sukilimo dalyvių. 1941 metais Viešąją Lietuvą palieka ir Gasnerienė (V.R. Vadeivė) ir Lietuvos dailininkus, A. NamiOfs PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
DR. FRANK PLECKAS
kraštui kovoje su priešu. Sudė jie dar buvo jauni, bet tvirtos toliau valdyti Algimantui.
j . s . K. Miecevičius (V.R. kienė kalbės apie lietuviškas
DR.
A.
JfNKINS
(Kalba lietuviškai)
tos skautų aukos kovoje su didvyriškos valios, trokštą
Lietuva dar miegojo. Bet Vadeiva); seserijos stovyklos šeimų tradicijas, B. Pakštas —
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
OPTOMETRISTAS
okupantu parodo stiprų pačios savo tautai laisvės! Jų trum rengėsi busti
stipria ir viršininkė — ps.D.Gotcėitienė; apie lietuvių liaudies muzikos
- - •
T i k r i n i akis. Pritaiko akinius ir
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
organizacijos moralinį audinį. pas tų dienų apibūdinimas, jų galinga.. Patys priešai ją brolijos stovyklos viršininkas instrumentus. Įvyks simpo
Contact lenses"
Valandos pagal s u s i t a r i m ą
jums pakėlė. Ji budo ne iš sykio... iš
2618 W. 71st St. - Tel 737-5149
Būtų neteisinga palikti šiuos pačių pergyveniami
— v.s. L. Ramanauskas; skau- ziumas apie lietuves moteris.
6132 S Kedzie Ave Chicapo
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.
padės
suprasti,
kaip
tauta
turi
naujus aukos ir idealizmo
lengvo ji budo... (vaidino Det tininkių,-ų stovyklos koor Yra planuojama d a u g i a u
WA 5 2670 arba 489-4441
siekti
brangiausio
turto
—
lais
pavyzdžius — simbolius neži
roito „Baltijos", „Gabijos" ir dinatorė — j.v.s. A. Gasne paskaitų, simpoziumų, vaka
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. K. A. JUČAS
nioje, net nesistengiant pažin vės 1
Clevelando „Neringos" tun rienė (V.R. Vadeivė); stovyklos rinių programų ir, žinoma,
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
ODOS LIGOS
ti ir pajusti, kodėl jie ryžosi
„Krivūlė" Nr. 7. tai).
komendantas — s. V. Balza tradicinių skautiškų laužų.
PROSTATO CHIRURGIJA
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
ras.
2656 W. 63rd Street
ASS studijų dienų kaina: pil
Valandos pasai susitarimą
Vai
antr
1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
Registracija ir vykimas sto nam laikui — 80 dol. (įskai
įstaigos ir buto tel 6 5 2 - 1 3 8 1
Ofiso t e l . 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 9
t a n t registracijos
kainą,
vy klon:
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Birželio 24 d. (trečiadienį) — nakvynę ir maistą), tik savait
DR. C.S ŠIAUČIŪNAS
Gydytojas ir Chirurgas
Jaunimo centre, tarp 7-9 vai. galiui — 45 dol., vienai dienai
DANTŲ GYDYTOJAS
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
vak. vykstančių stovyklon - 25 dol.
OF FAMILY PRACTtCE
4 9 1 2 W. 14th Street
Kviečiame ir raginame vi
sveikatos
patikrinimas.
Cicero, Illinois
1407 So. 49th Court. Cicero. M.
Tel. 656-2441
sus
ASS narius iš anksto Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir sešt
Negalintieji arba dėl kitų prie
Valandos
pagal susitarimą
žasčių nesiregi8truoją bendroj registruotis pas fil. Gražutį
DR. IRENA KYRAS
registracijoje, gali registraci Matutį, 5336 S. 73rd Ave.,
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Laisvėjant! Lenkija —

noje po to, kai jis susitiko su
kandidatu j JAV prezidentus,
grįždamas iš Vak. Berlyno.
Tai ne vien JAV prezidento liaupsinimas, bet tie žodžiai skirti ir vokiečiams
„R. Reagan to apsilankymo
metu
man prisipažinęs, jog jis
neprisiminė nė žodeliu buvu
I
Sekantiems tarptautinės poBR. AUŠROTAS
niekada
nepergyvenęs labiau
S
sio JAV prezidento J. Caritikos santykiavimo raidą yra
tęs.
Na,
dar
ir
priedo
„sugie
slegiančio
jausmo, kaip ste
Lyg pirmą kartą atsikvėpt išmokau,
leris
taip
pat
domėjosi
ir
prezi
terio.
tinoma, kad draugiškų valsdoti gadzinkas" jo taip baisiai dento galimu kabinetu. Nuo
bėdamas
per
Berlyną išvestą
Lyg pirmąkart be nerimo ir baimės
;ybių vadovų šilti tarpusavio
Nesusikalbėdavo
asmeniškai nemėgtam J. šių asmenų priklauso pasau
Nuo aukštumos toli toli žvalgausi...
mūro
sieną.
Ir
jis tai dabar pri
santykiai dažnai lemia ne tik
Carteriui.
Ir taip šviesu
siminė
mūsų
šių dienų susi
linių reikalų, o taip pat ir Vak.
ių asmenišką, bet ir tų valsty
Tik dabar visuomenei ati tikimo metu", — aiškino žurna
Baltoj viršūnėj kopą!...
Pagal nusistovėjusius papro Vokietijos gyvenimo raida.
bių politinį ir ūkinį bendradardengiama (o kiek daug paslap listams H. Schmidtas.
čius, naujai išrinktasis JAV
(J. Vaičiūnaitė, Pergalė, 1957 m. liepos mėn.)
oiavimą.
R.
R
e
a
g
a
n
—
čių mirtingieji niekada nesu
prezidentas prieš savo priesai
Šie poezijos žodžiai kitados delegatai iš Gdansko Lenino
Valstybės sekretorius A.
„paprastas" žmogus
žino, — aut.), kad J. Carteris ir
Tad ir nenuostabu, kad II-jo ką konstitucijai beveik nie
buvo pacituoti V. Trumpos plieno fabriko Kazimirz MinH. Schmidtas beveik niekada Haig, p a p i l d y d a m a s H.
savo svarbumu JAV po D. kuomet nesusitinka su už
„Metmenyse" nagrinėjant nir ir Marian Wloch (žiūr. „The
Apie pastarąjį H. Schmidt nesurasdavo bendros kalbos. Schmidtą, žurnalistams nuro
laisvėjančias kūrybos sąlygas Wall Street Journal, 1981 m. Britanijos V. Vokietijos kanc sienio valstybių vadais. Pagal atvykimą ir
svečiavimąsi Tiesa, jis ir šioje spaudos dė, jog „R. Reagan užtikrinęs
lerio Helmut Schmidto atvyki šį principą R. Reaganas tada
okupuotoje Lietuvoje (žiūr. gegužės 28 d. 1 p.).
Amerikoje,
,,Cox"
žinių konferencijoje nuniegė „spau Vak. Vokietijos kanclerį, kad
mo į JAV (nuo 5.22 iki 5.24), atsisakė susitikti su Izraelio
„Intelektualinis
baikštumas
puikiai
Neseniai Gdansko darbi buvo laukiama su reikiamu min. pirm. M. Beginu.
agentūra pateikė JAV visuo dos antis", jog vieną kartą po JAV vyriausybė
Sbvietijoje ir Lietuvoje", ninkai po ilgų ir laisvų disku
suprantanti,
kokią
teigiamą
menei
labai
jau
palankų
Vak.
nepavykusių
pasitarimų
su
J.
.Metmenys", 1959 m., Nr. 1,92 sijų paruošė dokumentuotą 64 susidomėjimu. Neužmirština,
Tačiau R. Reagan jau tada Vokietijos kanclerio atsiliepi Carterio valdžia, jis pastarąjį įtaką ir j kitus kraštus turė
kad H. Schmidt yra ne tik Vak.
-J07p.).
puslapių memorandumą. Jame Vokietijos vyriausybės galva, H. Schmidtui padarė išimtį: mą apie prezidentą. Kanclerio pavadinęs „tuo kvailu ūki sianti dabar vykdoma JAV
Adoniu, kad tais 1959-siais yra nurodoma, kaip bus bet taip pat ir SPD — Socia- juodu su savo artimiausiais nuomone, — „JAV prezi ninku". Tačiau, pagal žurna ūkinė revoliucija. Šio ūkiško
metais, autorius priėjo išvadą, reikalinga tvarkyti komunistų listische Partei Deutschland patarėjais susitiko naujai dentas yra labai paprastas, listus, toks H. Schmidto J. Car sukėtimo bangos taip pat
jog tuolaikinė kūryba Lietuvo partijos vadovybę ir politinį rinktasis pirmininkas. Ne išrinktojo prezidento laiki atviras žmogus". Ir tai gal ir terio vertinimas buvęs gana teigiamai paliesiančios ir Vak.
je laisvėjimo akivaizdoje, — biurą. Tas memorandumas jau paslaptis, kad Vak. Vokietijos noje būstinėje. Ir kai žurnalis bus toks pozityvus, pirmasis švelnus, palyginus su tokiu, Vokietiją", — aiškino Haig.
„Lietuvis tiesos ir minties buvo atspausdintas spaudoje. socialistai savo ideologinėje tai Vak. Vokietijos kanclerį užsieniečio įvertinimas, skir „kad H. Schmidtas, esą, lyg
Tikėtina, kad tarp JAV ir
laisvės ieškotojas šiandien vėl, Gdansko darbininkų pavyz programoje yra marksistinė kvotė, ką jis manąs apie nau tas svetimos valstybės galvai užsispyręs meškėnas, su
Vak. Vokietijos vyriausybių
kaip tiek daug kartų anksčiau, džiu pasekė jau ir Krokuvos, partija. (Past. Tai beveik jai išrinktąjį JAV prezidentą, apibūdinti. Neužmirškime, kad burbuliuojančiu savęs pačio
užmegzti glaudūs ryšiai turės
stovi ties kryžkele, ties kuria Wroclavo, Szczecin ir Pozna komunistų pusbroliai, — aut.). tai H. Schmidt atsakinėjo arba šis dviejų demokratinių kraštų vertinančiu pasitikėjimu, kada
žymios įtakos į visą užsienio
jis, deja, neturi laisvo pasi nės darbininkai.
Ameriką šiuo metu valdo kapi „jokių komentarų" arba vadovų susitikimas vyko dar jis stengdavosi pravesti savo politikos raidą ne tik Europai,
rinkimo..." (ibid 107 p.).
Darbininkų
a t s t o v o talistai, gal jau ne tokie bai „pagyvensime — pamatysi vos tik spėjus R. Reaganui atsi pažiūrų teisingumą".
bet ir visam pasauliui. Žino
Jei autoriaus nuomonė apie Kowalskio teigimu, naujų sūs, kaip prieš 50-tį, na, bet me" diplomatinėje kalboje gauti po kovo paskutinę dieną
kime ir kitiems priminkime: tik
Esą H. Schmidt nepakenčia
padėtį Lietuvoje buvo labai jau reformų pagrinde yra reika visokiu atveju JAV yra kapi įprastiniais išsisukinėjimais.
prieš jo gyvybę įvykusio pasi
stipri Amerika yra pastovios
tokių tautos vadų, besiremian
pesimistinė, tai to negalėtume laujama, kad delegatus į par talistų rojus, ir jos „soste"
kėsinimo.
taikos
laidas.
Kitaip tariant, dar pusiau
čių vien viešosios nuomonės
pasakyti apie jo pastabas dėl tijos kongresus rinktų dar Baltuosiuose Rūmuose tvar
Washingtono spaudos narių institutų tyrinėtojų surinktais
gyvą prezidentą J. Carterį H.
mūsų tautos kaimynų lenkų. bininkai ir kad bent pusė polit. kosi Ronald Reagan.
klubo
konverencijoje H. duomenimis. Jam patinka
Schmidt nenorėjo lazda muš
Anot jo „Lenkijoje Šiandien biuro narių būtų patys dar
NAFTOS GAMYBA
ti... Arba, kaip tame klasiš Schmidt JAV prezidentą ver tokie valstybininkai, kurie
vyksta tiesiog žūtbūtinė kova bininkai, bet ne partijos veikė
P o pirmojo susitikimo
ANGLIJOJE
kame posakyje, „apie miru tino, kaip „nuoširdų paprastą kovoja už savo pažiūras ir už jų
tarp dviejų diametraliai prieš jai.
Tuoj po JAV įvykusių rin sius arba gerai, arba nieko asmenį, neturintį užpakalinių įgyvendinimą.
ingų tendencijų", (ibid. 100 p.)
Balandžio mėn. duomeni
* * *
kimų 1980.XI.4 H. Schmidt su nesakoma". Žinia, niekas nea minčių". Jis žurnalistams
mis,
D.Britanija pasigamina
Dera priminti, kad H.
* * *
Komunizmui yra suduotas „reikaliukais" — stambaus bejoja, kad H. Schmidt jau aiškino, kad jam būdavę malo Schmidtas per septynerius pakankamai naftos saviems
mirtinas smūgis. Kovotojų čekio įteikimu vienam uni tada po šio pirmojo pas R. nu susitikti su Gerald Fordu ir metus palaikė glaudžius reikalams, o perteklius ekspor
Vadinasi, nesenas mūsų priešakyje yra visa Lenkija, ne versitetui buvo atvykęs į JAV. Reagan vizito susidarė nuomo R. Nixonu. Ir pastarajam H. draugiškus santykius su bu v. tuojamas. Produkcijos maži
apsidžiaugimas pernai metais, tik darbininkai, bet visa tauta. Atvirai kalbant, asmeniškai nę apie būsimąjį JAV prezi Schmidtas nepagailėjo nuošir Prancūzijos prezidentu Valery nimo reikalais
vyriausybė
kad tik 1980 metų streikai Len Tai žino ne tik Kremlius, bet ir susipažinti su naujai išrink dentą. Ir dar daugiau žinių jam džios padėkos žodžių už dery Giscard d'Estaing. Tikimasi, turėjo pasitarimus. Kadangi
tuoju Hollyvvood artistu R. surinkusi jo slaptoji tarnyba ir bas ir pasiektus susitarimus,
kijoje lenkus „pirmą kartą atsi visas pasaulis.
kad jam taip pat gali sektis yra sudarytos sutartys su naf
kvėpt išmokė..." nėra taip jau
Komunizmas nepataikė koja Reaganu, kurio gal ne vieną kitos įstaigos, besidominčios palietusius Vak. Berlyno būk- suregzti draugiškus antykius tos bendrovėm, tai tik nuo kitų
pilnas. Pasirodo, kad Len kojon ir jau atgyveno savo kaubojišką filmą ir pats H. JAV aukščiausių asmenų lę.
ir su naujai išrinktuoju metų pradžios tai bus vyk
Tačiau, kas nuostabu, kad Prancūzijos prezidentu Fran- doma. Sumažinus perteklių, D.
kijoje komunizmas jau seniai dienas. Tai, atrodo, patvirtina Schmidtas savo jaunystėje praeitimi. Tikėtina, kad jau
buvo taip pat ekranuose ma tuomet Vak. Vokietijos kanc šioje konferencijoje jis visiškai
susirgo nepagydomu vėžiu. ir patys komunizmo žinovai.
Britanijai užtektų naftos
cois Mitterandu.
Tačiau toji liga buvo sunki ir
mažiausiai
10 metų, jeigu ne
Štai ką rašo Jozef Pajestka,
ilga. Lenkijos komunizmas dar Varšuvos un-to profesorius ir
būtų
surasta
naujų šaltinių.
Po pasitarimų su JAV
vis tebeserga, bet mirtis jau lenkų ekonomijos draugijos
vyriausybe, o ypač po pasku
Apskaičiuota,
kad
šiais
nebetoli. Atrodo, kad mirties pirmininkas: „Istorija rodo,
tinio vien tik su R. Reaganu, metais savajai rinkai reikės 71
valanda bendrai visam komu kad tokios būtinybės, kaip
kuriame dalyvavo tik arti mil. tonų naftos, o produkcija
nistiniam melui ateis liepos 14 save išreikšti, kurti ir daly
miausi patikėtiniai, esą, pats gali pasiekti 95 mil. ton.
dieną, kada Varšuvoje susi vauti kūrime, harmonija, į
Vak. Vokietijos kancleris pasi
rinks 2000 delegatų į Lenkijos grožis, teisingumas ir laisvė —
siūlęs JAV prezidentui, grįž
komunistų kongresą. Nėra yra pagrindiniai žmogaus rei
damas į Vokietiją, dar sustoti
DĖKINGAS
abejonės, kad pirmą kartą kalavimai, motyvacija žmo
Paryžiuje ir perduoti F. MitteLIETUVIAMS
komunizmo istorijoje atstovai giškajai civilizacijai ir kultū
rand R. Reagano „message".
Viktor Vasiljev, 44 m., sekbus... išrinkti darbininkų ir rai. Jeigu šitos būtinybės yra
(Past.: Tame spaudai skir minininkas iš Vilniaus, 1979 m.
bendrai viso liaudies prole- ignoruojamos ar paneigiamos,
tame komunikate nesakoma, kreipėsi j Amerikos Katalikų
tariįato. Neveltui taigi lenkai pvz. dėl tam tikrų socio-ekoar ta „message" yra buvusi žo Imigracijos įstaigą, dabar jau
„pirmąkart be nerimo ir nominės sistemos charakte
dinio ar laiško formos. — aut.). yra atvykęs su šeima į JAV.
baimės" nuo aukštumos pa ristikų ir tos sistemos veiklos
H. Schmidtas žurnalistams Kelionės metu jis buvo sustojęs
žvelgs į savo tautos ir vals tai to pasekmės yra nepasiten
pabrėžęs, kad „jis esąs 100% Romoje ir išreiškė nepaprastą
tybės tolimesnį likimą.
kinimas, neramumai, priešiš
patenkintas
Washingtone padėką lietuviams katalikams
kumas
ir
frustracija;
visa
tai
pasiektais
rezultatais.
Ir dar už pagalbą, kai jis su žmona ir
Lenkija šiomis dienomis per
turi
įtakos
neigiamai
žmogaus
laimingesnis,
kad
JAV
sosti dviem mažais vaikais buvo iš
gyvena pilnutinę metamor
motyvacijai
ir
galioms
bei
nėje
jam
nepateikta
jokių
steigfozę. Nors lenkai ir yra atsi
mestas iš buto — 15 laipsnių
menų (suprask: ne per daug Celsijaus šaltyje. Kai labai sir
dūrę kryžkelėje, bet jie labai trukdo p a ž a n g ą " (žiūr.
„ E t h i c a l P r o b l e m s in
malonių, — aut.).
aiškiai mato kur jie nori eiti.
go ir šeimos pragyvenimui te
Economic
Thought",
Varšu
Lenkijos komunistų partija
buvo vos 7 kapeikos, tuo metu
Siena per Europą
atsisakė paklusti Kremliui. voje l e i d ž i a m o žurnalo
atėjusios mažai rusiškai kal
Anot „New York Times", „Poland", kovo mėn., 21 p.).
bančios
dvi lietuvės ir jam nuo
H. Schmidtas šioje konfe
Žinoma, pačiam profesoriui
„Vakar, atrodo politbiuras
lietuvio
kunigo
padavė voką su
rencijoje taip pat prisiminė R.
nenusigando Rusijos, o Šian dar negalima laisvai pasa
250
rublių.
Reagano apsilankymą BonEuropoje fabrikai taip pat užgožia dirbamą žemę.
dien taip pat padarė ir centri kyti, kad tas biaurybė komu
nis komitetas (žiūr. NYT, nizmas jau yra atgyvenęs savo
gal nepasitiko, išskyrus pirklius, susidomėjusius j aunu karą laimėjusios Amerikos kariuomenės karys,
birželio 12 d. 1 p.). Tiesa, Krem dienas ir kad jis yra didžiau
vyrų
bei moterų raumenimis. Tačiau aš New Yorko dabar veteranas, kariavęs Pacifiko fronte ir ten
lius norėjo pašalinti Kania ir, sias kultūros, civilizacijos ir
uoste
nebuvau vienišas ir nežiniai paliktas. Mane ten sužeistas, tačiau išlikęs nuoširdus lietuvis ir giliai
priešas. Tačiau
tur būt, jo vieton pasodinti pažangos
pasitiko
tuometinis NCWS įstaigos tarnautojas ir susirūpinęs Lietuva bei jos likimu,
savo pakaliką Grabski. Ta laisvasis pasaulis — ir lenkai
mano
sutvirtinimo
sakramento liudininkas Juozas
Vos dieną Jamaicoje pabuvęs ir šiek tiek ataičiau Kremliui ištikimų tarnų — labai gerai supranta jo
Laučka.
Kai
jį
uoste
pamačiau
manęs
belaukiantį
ir
kvėpęs
(nežinau nuo ko, nes kelionė per Atlantą
skaičius daugumos neturi net mintis. Įdomu, kad „Poland"
kitus
pasitinkantį,
mintyse
prisikėlė
plačiai
sužaAmerikos
kariuomenės transportiniu laivu atrodė
ir centriniame Lenkijos komu žurnale bent nuo šių metų pra
VLADAS RAMOJUS
liavusių
medžių
vėsumoje
skendįs
gimtojo
Vabalninko
kaip
ištaikingos
atostogos), su Baliu Laučka iškelnistų partijos komitete ir džios nė viename numeryje
bažnyčios šventorius, kai ilgai eilei jaunuolių Pan- tiniais Jamaicos ir Brooklyno traukiniais važiavom
paskutinis pasispardymas nebuvo paminėtas komu
Muziko
Mykolo
Liuberskio,
vėliau
vargo^Q vyskupas Kazimieras Paltarokas teikė Sutvir- lankyti kito jau laimingoje Amerikoje įsikūrusio
ew
nizmo vardas. O balandžio
Kremliui nepavyko.
nininkavusio
lietuvių
Angelų
Karalienės
parapijos
sakramentą. Tada už mano nugaros kaip tėviškes bičiulio poeto Leonardo Žitkevičiaus. Nuvatinimo
numeryje mes randame ne tik
0 - dabar? Dabar — lem Lenkijos filosofijos draugijos bažnyčioje Brooklyne ir ten vadovavusio lietuvių liudininkas — Sutvirtinimo tėvas — stovėjo jau žiuojant, kai iškeltinis traukinys lėkė kuone per
tingoji diena yra liepos 14-toji. pirmininko Klemens Sza- chorams, nebėra gyvųjų tarpe, tačiau jo pėdos dainos p a g a r 8 ė j e 8 Amerikos lietuvių veikėjas Juozas Laučka, Brooklyno namų stogus (taip man tada atrodė),
Žinoma, tos dienos laukia ne niawskio
straipsnį
apie dievonuose liko ryškios. Ir dabar, štai, pasiimu k u r i o t ė v ų ^ m a n iskių sodybos buvo kaimynystėje, pynėsi įvairiausi naujosios žemės vaizdai — kai kur
tik Lenkija ir Kremlius, bet Czeslaw Milosz (On the Poetry Aušrinės' albumėlį, j į į į * ^L ^ląetijote j ^ į a i - K i e k p M i d i d 2 i a ^ 0 m a n tada buvo...
didingi, kai kur šiurpulingai nepatrauklūs, ypač
A
paties
Mykolo
Liuberskio
man
įrašytus
žodžius:
taip pat ir visas pasaulis, tiek of Czeslaw Milosz), bet ir tau
' ** *
—X..*..., *„ *
Dabar štai, kitapus vandenyno, vienų vienin- pažvelgus į kai kuriuos senuosius Brooklyno rajonus.
„Tegul
ilgai
Jūsų
atmintyje
gyvena
.Aušrinės'
komunistinis, tiek laisvasis.
telis
čia atsiradęs, vėl esu jo globoje. Reiškia, jog Tačiau grįždami iš Leonardo į Jamaicą, jau daipaties poeto straipsnį „A
Nei komunizmui, nei Krem translator of Psalms is One of suaustos dainos ir primena visų mūsų triūsą dėl pa gyvenime pasitaiko realių atvejų, kad krikšto ar navom, nors tą vakarą pirmą kartą įsitikinau, kad
liui liepos 14-ji negalės būti a Chorus" ir... Lenkijos vergtos tėvynės išlaisvinimo".
sutvirtinimo tėvai reikalingi ne tik sakramentų apei- sio turtingo krašto alus ir degtinė ne iš geriausių.
džiaugsmo diena, jei „viskas Liaudies Respublikos vals
Jau 33 metai praėjo, kai tie viltingi žodžiai buvo goms paliudyti, bet kai kuriais atvejais ir globą
Vaišinomės tą vakarą paprasta degtine, kurios
vyks pagal planą". Paprastai tybės
parūpino Balys, ir „Schlitz" alumi, parūpintu
tarybos
pirmininko įrašyti, tačiau tėvynė dar neturi laisvės, nors suteikti.
komunistiniame
darbininkų Henryk Jablonskio svei nelaisvėje būdama išaugino jaunąsias lietuvių
Izabelė ir Juozas Laučkos tada gyveno gražiam Leonardo, toli gražu ne tokiu, kokį namuose darė
rojuje darbininkai ir visa liau kinimą Czeslaw Milosz'ui jo patriotų kartas. Jau ir tai turėtų kelti pasididžia New Yorko priemiestyje — Jamaicoje, į kurią lėkė vabalninkėnai ūkininkai ir dalis miestelėnų,
dis atstovų rinkime balso Nobelio premijos gavimo vimą, kad ir mūsų visos pastangos Vakaruose požeminiai bei iškeitimai traukiniai, o taip pat ir Namuose tas rudas, tirštas, putojantis skystis buvo
neturi. Visi delegatai būdavo proga.
„tėvynės Lietuvos" labui gal nebuvo bereikšmės.
autobusai. Tad čia pirmiausia ir buvau atvežtas po pačios mūsų žemės kraujas, per miežius ir apyniu*
,,išrenkami"
centrinio
Prisiminus M. Liuberskį ir „Aušrinę", negaliu gerų priešpiečių Manhattane, milžiniškų New Yorko ištryškęs iš jos sulčių, ir kartu didelio, nemeluoto
Anot
mūsų
poetės
Vaičiū
komiteto nurodymais. Taip
užmiršti ir to fakto, kad to choro eilėse pirmuosius dangoraižių, suprakaitavusių nuo pašėlusio vasaros nuoširdumo bei vaišingumo simbolis. Tuo tarpu tą
turėjo būti ir Lenkijoje. Taigi naitės, lenkams šiandien yra žingsnius pradėjo ir jau Amerikoje pasirodęs kaip karščio šešėliuose. Vėl koks džiaugsmas buvo, kai vakarą pas Leonardą tą mūsų prarastos žemės
turėjo būti, bet taip nebebus. „taip šviesu baltoj viršūnėj didelis muzikos entuziastas bei jos puoselėtojas čia mane pasitiko jaunystės dienų bičiulis ir arti- kraują atstojo jau amerikietiškas „Schlitzas". Jis
Visus 2000 delegatų — tikėsite kopų!...
Kazys Skaisgirys, eilę metų talkininkaujantis var miausias mūsų kaimynas tėviškėje Balys Laučka. tokiu ir liko ilgiems dešimtmečiams, gal ir amžinai.
Atrodo, kad ne tik lenkams
ar ne — renka arba jau išrinko
gonais Marąuette Parko lietuvių bažnyčioje Chicago Jis išvyko į Ameriką pas brolį 1938 metais. Atsisvei- Vėliau, kai gerokai jau prasigyvenom ir pasidarėm
diena laisvėja ir šviesėja.
paprasti darbininkai.
je, daug svarbių uždavinių atlikęs Chicagos Lietuvių kinom, išraudojom jį tada, rodos, visam visam. 0 išmislų pilni, kabinomės prie vokiško ar kitokio
Lenkų dėka ir kitų pavergtų
„Mūsų tikslas yra pakeisti tautų ateitis giedrėja. Per operai.
dabar jis vėl prieš mane, Amerikos žemėje, vienuo- užsieninio alaus, o Chicagoje prie labai trumpai teišKiek atsiminimų, kiek minčių, kai nuklysti į likai metų praslinkus po ano, rodos, amžino atsisvei- silaikiusios „Baltosios meškos", ragaudavom konjėgų persvarą — paprasti Lenkiją komunizmo kūne atsi
darbininkai turėtų turėti rado nepagydomas vėžy B. Tai netolimą praeitį, į aną pusę tik ką perplaukto kinimo, po graudžių kalbų ir ašarų.
jakus ir skačius. Tačiau pirmosiomis dienomis, kai
valdomąją galią, bet ne liga, kuri ne tik teikia vilčių Atlanto. 0 aš stoviu laimingoje Amerikos žemėje,
Ką padarė praėjęs karas, Lietuvos okupacijos, tik vienas kitas dešimtukas kišenėje tesivartė, gerai
žmonės Varšuvoje. Per daug Si visai žmonijai, bet taip pat New Yorko uosto ribose, kur per du šimtus ir dau- Jei ne visa tai, Amerikos gyvenimo niekad nebūčiau buvo ir pigiausieji gėrimėliai, kuriuos begurkšnovaldžia yra arti Stalino", — garantuoja ir laisvę Lietuvai. ginumetųtūsktančiųtūkstančiaiemigrantųiSlipo.vie matęs. Tuo tarpu mano bičiulis Balys, taip pat ant dama Amerikos liaudis ir subręsta ir numiršta...
kalba jauni darbininkai •
J. šoliūnas nų vieni atvykę duonos ir laimės ieškoti. Niekas jų čia savo pečių nešęs praūžusio karo dalį naštos kaip
(Bus daugiau)
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VAK. VOKIETIJOS KANCLERĮ SUŽAVĖJO PREZIDENTAS

VĖ2YS KOMUNIZMUI

DIENAI RIEDANT
VAKAROP

kų papročių ir per s a v o atsto
v u s rūpintis ir ginti lietuviškus
reikalus.
W. Glodis ir j o žmona gimė
JAV. A b u yra glaudžiai susiję
B E A L E 8 T A T Į
HELP VVANTED - VYRAI
s u lietuviais ir j ų organizacijo
mis. J u o s abu matome lietuviš
mtiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiitfiiiiitr
P T V - .-^55"
kuose parengimuose. W . Glodis
BUTŲ NUOMAVIMAS
ilgus metus buvo lietuviškų klu
bų valdybose.
Draudimas — Valdymas
Knglish Spealring
Lietuviai džiaugiasi turėdami
Namų pirkimas — Pardavimas
s a v o atstovą Mass. seime ir lin Top executive in the River Forest area
needs a responsible person to act as
ki j a m sėkmės.
his driver and personai attendant.
LAumekis
9 AM. to 7 P.M. Thursdays and
Notariataa — VerUmai
Sundays off. References required.

D R A U G A S , trečiadienis, 1981 m. birželio mėn. 17 d.

BOSTONO 2INIOS

CLASSIFIED ADS
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS j langai, gegužės 9 d. bažnyčioje vy- j
kusios vestuvės, o pasamdytas po-,
IŠLEISTUVĖS
licininkas prižiūrėti
automobi-1
Bostono lietuviy
šeštadieninė liūs- Gatvėje automobiliui buvę
mokykla veikia jau virš 30 metų. išmušti langai, o aikštėje jaunuo
Anais "geraisiais laikais aukščiau liai visaip užkabinėjo policinin
sias mokinių skaičius būdavo apie ką, gegužės 16 d. naktį, kai kle
180. Metams bėgant ir prieaug bonas dirbęs viename kam'.ary, į
liui didėjant, kažin kodėl moki kitą kambarį buvęs paleistas šū
niu skaičius mažėja. Šiais metais vis. Reporteris rašo. kad iki dabar
mokyklą lankė tik 64 mokiniai. padėčiai pagerinti nebuvo nieko
Oall J. H Y L A
valstijos gubernatorius E. King su Maironio Parko pirm.
263-6500
Yra ir visai nemokančiu lietuviš daroma ir siūlo susirūpinti tuo Massachus
Mes negyvename taip, kaip
B
e
t
w
n
4
Adomavičiene.
"
P
J.
B A C E V I Č I U S
Adomavi*
kai klasė. Be to, šiais metais nebe reikalu.
kaip galvojame, bet greičiau mes j
« * * • * • « * **• Weekdays
buvo vaikų darželio ir 1-mo sky
vą. L i n k ė j o lietuviams, pasi pradedame galvoti taip, kaip gy6529 S. Kedzie Ave. _ T7Š-223S
Birželio 8 d- vakare Bostono
riauslikti
ištik:
ais
t
ė
v
y
n
ė
s
vaikais,
I
vename.
miesto tarybos narys Raymond
IIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIcUillU
Novalis
Mokyklos vedėju jau daug nie i Flynn turėjo "hearing" — apneužmiršti s a v o kalbos, lietuviš
IŠNUOMOJAMA — FOB S E N T
^-.-•ft.
tų yra rašytojas Antanas Gustai- j k l a u s i n ė j i m ą . A t v y k o g a u s u s būrys" W o r c e
3-jų
butų
mūr.
Evanston*.
20 -metų.
a% Mass.
IŠNTOM. 5 KAMBARIŲ BUTAS
tis. Viso mokykloje dirba 12 mo
Gražiai išlaikytas. Arti ligoninių ir
parapiečių. tų pastatų priežiūros
Marquette Parke
universitetų. $130.000.
kytoju.
I GERBIMAS
tvarkytojai ir tos kolonijos gy
Skambint
—
471-9366
Mokyklos užbaigimo išleistu
2422 WEST MARQUETTE RD
ventojų komitetas. Buvo aiški
ŠIMAITIS REALTY
Š. m. į Tužės 17 d. L i e t u v i ų
CHICAGO, ILLINOIS 60629
vės prasidėjo birželio 7 d- Sv. Minamasi, ką reikia daryti. Bet kaip piliečių i >e didžiųjų lietuvišInaurancs — Incam* Taz
ISNUOM.
4
kamb.
butas
(2
mieg.)
vy
PHONE: 312 925-6897
ietuviai esame visi —
šiom Sv.Petro ir Povilo parapijos
Notary Public
iš tų tvarkytojų pasisakymų at kų organ cijų vadovai ir jų
resnio
amžiaus
nerūkančioms
mote
HJUs.
Lietuvių Fonde ar esi?
bažnyčioje. Po M I Š I Ų salėje po baž
rims. Jokių gyvuliukų. Arti 47-os ir
2951 WEST 63rd STREET
rodo, kad padėtis nepasikeis ir atstovai
-.uruošė
pagerbimą.
nyčia buvo atestatu įteikimas abi
California. Skambint 8-tą vai. vak.
TeL 436-7878 ar 839-5568
tuos veik 27 milijonus dolerių iš WiHiam ( >dis — vieninteliam
turientams ir kita programa. Kleb.
Telef. 376-7894
leidus. O gal?
lietuviui
-tstovui
Massachukun. Albertas Kontaktas sukalbė
š P. liekas
PRIE PAT LEMONTO MIESTELIO
setts seir
jo invokaciją. Mokyklos vedėjas
Santrumpa: atm.-įn.-atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavardes,
savininkas nori parduoti 6 akrus že
DŽIAUGIAMĖS
Gustaitis savo žodyje peržvelgė
Pagerbi* ią pradėjo L i e t u v i ų
M1SCKLLANEOLS
mės su 5 kamb., 20 metų senumo na
reiškia įnašų iš viso.
S A U U U M CIBU
mokyklos darbą, jo svarbą ir var
piliečių k ubo pirmininkas E .
mu. Namas medinis apmuštas alumimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiim
gus. Esą labai daug patarimu mo
pakviesdamas
nijum, elektra šildomas, su kanaliza
Gegužės 25 — 29 dienomis Tamulevič as,
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai cija ir šuliniu. Aplink namą daug me
kykloms ir mokytojams, bet tie
1981 gegužės mėn. įnašai.
Bostone vyko pasaulio gydytojų Charl Ta įan pravesti progra
iš mūsų sandėlio.
patarimai jau pasenę ir visiems'
džių ir krūmų, kita žemės dalis ap
radiologų konferencija. Konferen mą. Į pa; bimą atsilankė M a s s .
OOSMOS PARCELS EXFBESS
sėta kukaruzais. Už viską norėtų gau
seniai žinomi. Jokios naujesnės!
Santrumpa:
atm.
įn.
—
atminimo
įnašas.
Suma,
parašyta
po
valstijos
bernatorius
E
d
w
a
r
d
cijos užbaigimo baliuje Izabella
ti 200 tūks. dol., bet gali sutikti su
2501
W.
69th
St,
Chicago,
IL
60629
pavardės,
reiškia
įnašų
iš
viso.
vilties kuri padėty sustiprinti mo
natoriai, W o r c e s t e Garden muziejaus salėje Saulius King, k€
geriausiu
pasiūlymu. Telefonas —
kyklos padėtį ir padaugintu mo
itstovai ir arti du
Cibas atliko meninę programą, rio mie.
SIUNTINIAI f LIETUVA
$5.00 Visos Tiškų šeimos atm. įn. — Tiškus Bronius ir Agota
312 — 2 5 7 - 2 9 5 9
lx
kiniu skaičių nesimato.
paskambindamas J. Brahms, Fr. šimtai s • • 4.
$25.00.
TeL
—
925-2737
Šiais metais mokyklą baigė 5 Chopin, Ch. Debussy, M. Ravel
Po sei
>rių ir miesto a t s t o 
3
$10.00 Dikinienė Bronė $115.00, JAV LB Waukegan'o apyl.
Vytautas Valantinas
mokiniai: Rasa Čepaitė, Dalia ir Fr- Liszt kūrinius.
PROGOS — OPPOBTUNITIES
vų sveikinimų, sveikino ir Mai
(įamžina Augaitį Juozą) $3,150.00, Nagevičius Leonidas iHiiiHiiHiiHiniiiHiimmiiimmiiiiiimin
Ivaškaitė, Vytautas Jurgėla, Ričar
ronio
Parko
pirmininkas
R.
L. ir A. $160.00
Saulius Cibas yra Harvardo
das Lizdenis ir Povilas štuopis. universiteto 3-čio kurso medici Adomavičius, pabrėždamas, k a d
1 $20.00 Danilevičius Zenonas, M.D., atm. įn. $20.00.
SIUNTIMAI fuETUVA
Vedėjas Gustaitis įteikė abitur nos studentas. Prieš pradėdamas politiko pareigos yra n e l e n g v o s ;
$25.00 Stančius Antanas ir Elena $125.00, Tamašauskas
3
Juozas ir Petronėlė $600.00, Vaišnys Juozas R. ir Elona
ientams brandos atestatus- Rasa mediciną, jis tame pačiame Har jos turi būti garbingai ir sąži
ir kitas kraštui
M. $200.00.
Čepaitė abiturientų vardu padė vardo universitete baigė chemiją. ningai atliekamos. Linkėjo s ė k 
NEDZINSKAS,
4059 Archer Avenue, Jūsų k a i m y n y s t ė j — Nepraleis
$27.00 Genys Petras, Pik. (miręs) ir Vilhelmina $300.00.
2
kojo mokyklos vedėjui, mokyto Jis yra gana dažnas mūsų solistų mės visuomet atstovauti lietuChicago, m. 60632, tel. 927-5980
2
$30.00 A l l e n
Larry ir Marija (Stančiūtė) $130.00,
kit progos užimti šį įsigyvenusį
jams už jų didelį pasišventimą akompania toriusj vius ir ginti lietuviškus reikaGumbelevičius
Jonas
ir
Anelė
$180.00.
biznį. Išmokysim—Finansuosim
juos mokinant, o taip pat padėko
įlus.
$50.00 Pocius Stasys ir Ona $50.00.
1
itiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
jo ir tėvams, kad juos leido į šią
—Proga tinkamam pirkėjui.
15 $100.00 Dambrauskaitė-Jakaitienė
Aleksandra,
atm. įn.
Sveikindamas W. Glodį, g u 
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
mokyklą.
$100.00, Baltimorės Lietuvių Namai (Lithuanian Hali
bernatorius savo kalboje p a ž y 
INCOME TAX SERVICE
Geriausiai baigusiam šiais me
Assn., Inc. $100.00, Grbėliauskask Jonas $100.00,
mėjo, kad j a m malonu būti lie
NOTARY PUBLIC
tais šią mokyklą Vytautui JurgėGrinius Kazys, Dr., Lietuvos Prezidentas, atm. įn.,
;:
tuvių tarpe, sveikinti jų a t s t o 4259
S.
Maplewood, teL 254-7450
lai buvo įteikta piniginė dovana
įamžino Lietuvos Valstiečių Liaudininkų S-ga $100.00,
Taip pat daromi VERTIMAI,
Juzelskis Antanas ir Stasė $300.00, JAV LB Auksinio
iš a. a. Algio Makaičio fondo, ku
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
Jos
tėveliai
Renata
ir
dailininkas
Kranto
Apylinkės
Valdyba
$300.00,
Pautienis
ris buvo šios mokyklos mokyto
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
Julius Spakeviči'ai gyvena W e s t (Pautienytė) Joana $100.00, Pupelis Adolfas (miręs) ir
kitokia blankai.
jas- Algio našlė įsteigė specialų
M I S C E L L A N E O U S
Jadvyga
$1,500.00,
Šimkus
Valerija
ir
Mečys
$200.00,
wood,
Mass.
įHiirmnmiiiiiimmiHiiiiiiiuuiimnuini
fondą mirusio vyro vardu ir kiek
Sayus Marius $300.00, Skodis Antanas ir Marija iiiiHiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiMiimiim
vienais metais iš to fondo pro
LIETUVIAI AMERIKIEČIU
$100.00, Sinkus Vytautas $1,000.00 Urbaitis Vincas ir
centu geriausiai baigusiam šią
SPAUDOJE
Teresė $300.00, Žukaitė-Gliaudelienė Jane, M.D.,
mokyklą įteikiama piniginė dova
T h e Patriot Ledger gegužės 22
atstovaus Gaudušienė Janina. Su šiuo įnašu Janina ir
ŠERfiNAS perkrausto baldus ir
na, kuri šiais metais teko V. JurFelicijonas (miręs) Gaudušai įnašų turi $3,700.00,
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
d- įdėjo eilę fotografijų gerai bai
gėlai.
Žumbakis Sofija ir Povilas $200.00.
ir pilna apdrauda.
gusių aukštesniąsias
mokyklas.
Apdraustas perkraustymas dimai
1
$150.00
Dariaus
ir
Girėno
Lituanistinė
Mokykla
$717.72.
Priimame
MASTER CHARGE ir VrSA
Tai labai gražus p. MakaitieTen yra ir Mark S. Žemaitis- Jis
Įvairių
atstumų
1
$175.00
Daunoras
Juozas
ir
Jane
$1,000.00.
Telef.
— WA M 0 6 S
nės pavyzdys prisiminti vyrą ir
gavo Šuincy koop. banko "award"
$200.00
Griežė-Jurgelevičius
Stasys
ir
Barbora
(mirusi)
$600.00,
3
Tel.
376.
1882
arba
376-5996
mokyklą, kurioje jis dirbo. L. B.
ir priedu iš karo veteranų sąjun
Janušonis Gailė A. $200.00, Pautienis Kazimieras, atm.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiimiimiiiiiutiiii
Bostono apyl. pirm. Aloyzas As-į
gos dar 500 dol.
llllllllllllllllllllllilIlIilIlIlUIIMUlIlIlIlIlII
įn. $200.00
travas
įteikė abiturientams po!
BAIGĖ H A R V A R D O
The Hyde Park-Mattapan T r i b u
3 $500.00 Kondrotas Juozas ir Liucija, atm. įn. $500.00, įamžino •HUIIlllllirillHIMIIIIHIIIIUIllIUIIlllUIIIII
SpalvotOB ir paprastos. Radijai,
UNIVERSITETĄ
knygą " J u o z a s Brazaitis", pasvei-'
ne įdėjo Eva Šidlauskas fotograšeima, Merkys Stasė ir Merkys Jonas, testamentinis
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
f
i
r
kino mokinius ir palinkėjo eiti liepalikimas $500.00, Stankus Antanas (miręs) ir Konstan
Danguolė Julija Spakevičiūtė šį j J ^ rašo, kad ji dirba nuo 1958
Pardavimas ir Taisymas.
tuvišku keliu. Petras Navazels- j
Licensed, Bonded, Insured
cija $900.00.
pavasarį baigė chemijos mokslus, I mm.
- ^ ^ Boston Savmšs banke'
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu$800.00 Valys Vaclovas ir Marija $1,000.00.
kis įteikė po gražu tautinį ženk-;
M I G L I N A S TY
magna eum laude, Harvardo uni kad metiniam koop. susirinkime
$1,000.00 Dapkus Pranas, atm. įn., įamžino brolis Benediktas j vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 2346 W. 6 9 S t , teL 776-1486
lėlį. Meninėj daly vyko dekla
versitete. Rudeniop ji pradės dirb ji buvusi išrinkta "trustee". o taip
' kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos
$1,000.00.
macijos, muzikos mok- komp. Ju- j
iiimiiiiiminiiiimimimiiiimumniHinj
ti Levvin konsultavimo firmoje esanti banko tresurer asistente.
vanadžiai išvalomi elektra. Į automa
1 $3,000.00 Milašius Petras $10,000.00.
liaus Gaidelio vedamas mokinių
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 10% — 20% — 30% pigimą mokėsit
VVashington, D. C.
RENGINIAI
choras padainavo.
savo pavardę ir telefoną.
38
ui apdrauda nuo ugnies ir automo
Danguolė gimė 1959 m. Bosto
Minkų vedamos radijo v a l a n
Užsibaigus šiai daliai, mokyto
bilio pas mus.
Iš
viso
38
nariai
$8,992.00
ne. Pirmąja mokin? baigė Bosto dėlės gegužinė — piknikas vyks
S E R A P I N A S — 636-2960
jai ir abiturientai buvo pakviesti į
Lietuvių
Fondas
įžengė
į
trečią
milijoną
ir
pagrindinis
kapitalas
no Aukšt. Lituanistinę mokyklą. rugp'ūčio 9 d. Romuvos parke
niiiiiiniHimiiiiiiiiiiumiuuiuiiiuiiuni
FRANK Z A P 0 L I S
į mokyt. Dalios ir adv- R. Ivaškų
1981.VI.8 pasiekė $2,062,207.26. Gautomis palūkanomis parėmė
Brocktone.
vaišėms. Cia buvo įteikta j a l y v a v o - s k a u t ė s e bei Onos Ivaš
lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $816,562.77.
3208V 2 W e s t 95th Street
namus
N A M Ų APŠILDYMAS
kienės vadovaujamo} tautinių šo
Laisvės Varpo rudens koncer
Palikimai
sudaro
svarbią
Lietuvių
Fondo
kapitalo
dalį.
1981.VI.8
dovana mok. vedėjui Gustaičiui, kių grupėje. Tai labai miela ir la
Telef. GA 4-8654
tas vyks spalio 4 d. So. Bostono
[statau naujus pečius ir vandens šil
imt. palikimais gauta $512,655.68.
o p. Gustaitienei
gėlių puokš bai lietuviška jauna chemikė. Lietuvių Piliečių D-jos salėje.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
tė. Čia buvo praleista keletas gra
pečius ] gazinius.
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:
žių valandų
ALBIN BANYS, Telef. 447-880*
„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFTI,
P. Žilius
TAX EXEMFT, ILLINOIS CORPORATION,
HERALD AMERICAN APIE
M J M U S IB BALDUS
2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629"
tuiimmnniiHnniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiD
M Ū S Ų PARAPIJĄ
Plauname ir vaškuojame
Visi statykite Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
visų rūsių grindis.
Birželio 4 d. Boston "Herald
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
remiamas lietuvybės išlaikymas.
dienraštis, gi skelbimų kainos yra viAmerican" dienraštis įdėjo ilgą
Tel — RE 7-5168
:
s
ems prieinamos.
Peter Gelzinis parašytą straipsnį
"St.
Peters. Buried alive by
4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuii
Perskaitę 'Draugą", duokite
"oeperts".
SKELBKITfiS "DRAUGE*
ji kitiems pasiskaityti.
Straipsnyje
aprašoma, kaip
apie Sv. Petro bažnyčią buvo pa
statyta pigių butų kolonija, kad iš
Į S I G Y K I T E
DABAR
ten buvo iškelta per 300 lietu
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
vių šeimų Bet dabar ta bažny
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
čia esanti gyva palaidota, tai "so
Massachusetts valstijos seimo lietuvio atstovo William Glodžio pagerbime.
čiai cancer" aplinkos darbas. Ap Iš dešinės: William Glodis, Maironio Parko pirm. X. Adomavičius, Massa
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
rašoma kaip ten seniau buvo pui chusetts gubernatorius E. King, renginio pirm. Ch. Tagman ir Lietuvių pilie
ti pataisymai. F I R E S T O N E TIRES.
Edited by DR. ALBERTAS
GERUTIS
ki vieta, o dabar baisiai atrodo ir čių klubo pirm E. Tamulevičius.
YVheel alignment and balancing.
Pifth revised
edition
pavojinga. Kai buvęs klebonu
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
kun- A. Baltrušūnas, 12 kartų bu
Contents — T h e Origins of the Lithuanian Nation. Lithuand pipes. Tune-ups. Lubrication
vęs įsilaužimas į kleboniją. Kle
ania t o World War I. Independent Lithuania. Occupied LiChange of oil and filters.
bonas kovojęs su plėšikais net sa
thuania. Lithuanian Resistance. Liberation A t t e m p t s from
2759 W. 71$t St., Chicago, UI 60629
vo miegamajam. O šiais metais
Abroad. The Prospects for Lithuanian Liberation.
balandžio 22 d. klebono automo
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
H a r d cover, 466 pages. Published by Manyland Books,
biliui išdaužyti langai, bal. 30 d.
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Inc. Kaina su persiuntimu $16.25.
invalidas kun. Jonas Klimas bu
2423
WMt
59th
Strtet
Tai.
GA
6-7777
D. KUHLMAN, B S„ Registruota* vaistininkas
vęs klebonijos kieme, o 3 maži gal
U ž s a k y m u s siųsti:
Veikia n u o 7 : 0 0 vai. r y t o iki 8:00 vai. vakaro.
Atdara šiokiadieniais nuo 9 va!, ryto iki 10 vai. vakaro
po 5 metus vaikai pradėję į j ;
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS C E S A S
DRAUGAS,
kStf W. 63rd St., Chicago, IL 60629
Mtmsdianiais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro
mėtyti akmenis, kun. Klimas p?
š
e
š
t
a
d
i
e
n
i
a
i
s
nuo
7:00
vai.
r
y
t
o
iki
4
vai.
popiet.
sislėpęs garaže; gegužės 9 d. k' Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
Illinois gyventojai dar prideda 9 0 ot. v a l s t mokesčio.
bonijoj 2-me aukšte išmušti iu
?imiiiimiimmimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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DRIVER-VALET

INCOME TAX

BELL REALTORS

Mūsi kolonijose

uHimnius 7F\

TASTEE-FREEZ
2535 W. 69th Street

Informacijai skambint
3 3 4-330 1

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

M OVI N G

TELEVIZIJOS

P LU M Bl

NG

VALOME

I

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

1

LITHUANIA 700 YEARS

JAY DRUGS V A I S T I N E

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. birželio mėn. 17 d.
t tarnavimo visuomenei savo pro nes po sunkios operacijos.
fesinėje srityje, panašiai kaip soPo to buvo pietūs: cepelinai ir
J lo daro dr- Jonas Adomavičius dešros su kopūstais. Susirinkimo
1
per spaudą ir radiją.
pabaigai buvo entuziastingai su ^
A N A T O L I J U S
KAIRYS
Pabaigai prelegentas metėsi į giedotas ..Gaudeamus igitur".
Petras Kiršinąs
mūsų organizacijos ateities pra
PO DAMOKLO KARDU n DALIS
našavimą. Po 10 —20 metu jau
gal neliks nė vieno sąjungos stei UŽDRAUSTOS PAMALDOS
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ ŠAULIŲ SĄ-GA
gėjų, o po dar kelerių metu —
UŽ POPIEŽIŲ
TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs
gal nė vieno čia esančiųju.Po ke
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė
Gegužės 13 d. visą civilizuo
lių pesimisti3cŲ bei komišku situ
dail. P. Aleksa, 303 pusi, kaina su persiuntimu $8.95.
acijų jis paliko mūsų ateitį kiek tą pasaulį sukrėtė šūviai šv. Pe
tro
aikštėje,
nukreipti
prieš
po
vieno individo vaizduotei.
Užsakymus siųsti:
piežių
Joną
Paulių
IL
Po to sekė Laura VaičekauskaiDRAUGAS, 4545 West 63rd Street
! tė,duktė mūsų nario,valdybos se Ir Rygoje, netrukus po to,
Chicago, DL 60629
kretoriaus Povilo Vaičekausko. Ji kai tarybinė televizija pranešė
prieš popiežių,
i Lietuvoje baigė Juozo Gruodžio apie atentatą
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. valstijos mokesčių.
balso aukštesniąją muzikos" mo-į P™ * v a i r i u bažnyčių susirinko;
kyklą, muzikos teorijos ir piano! pamaldūs žmonės, kad pasimes! klase. Dabar studijuoja Ksavero i *»i «* popiežiaus sveikatą ir iš' kolegijoj, Chicagoje. Laura nese- prašytų Dievo malonės Šventaniai atvažiavo su tėveliais iš Lie- jam Tėvui.
Tačiau policija
įtuvos. Ji parodė puikią techniką maldininkams neleido patekti į
atlikdama tris pianino klasinius į bažnyčias ir ėmėsi juos išgaikūrinius.
Į nioti. Kol kas nežinoma, ar
Skaučių kvintetas, vadovauja- yra ir areštuotų.
T.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Inžinieriai ir architektai — iniciatoriai, padėję pamatus ALIAS ir Chicagos skyriui.
as Vandos Aleknienės, susidėjo į
:
DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
iš Audros Aleknaitės, Lindos ir iiiiiliiiiiilillliitlilllltlliliiiiuilllillllltiiii
Lisos Chiapettos, Ramunės Ke-į
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
mėžaitės ir Rūtos Kulytės. Jos |
Kiekviena šeima ir kiekviena j ALIAS centro valdybos pirmi- žytojų pozicijas.Mažai yra baigu atliko \Su skautybe", "Ko liūdi,
4330-34 So. California Avenue
organizacija laikas nou laiko su- į ninkas Vytautas Izbickas laišku sių Vytauto Didžiojo universite- berželi, ko liūdi?" ir kelias kitas ,
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-Q852
stoja, apžvelgia savo nuveiktus j pasveikino visus susirinkusius šio tą. Dar mažiau yra baigusių moks dainas- Susirinkusieji palydėjo jų j j ^ ^ v a l a n d a jau 40 metą tarnauja
darbus, nusmaigsto gaires savo j jubiliejaus proga ir apgailestavo, lus Amerikoje. Daugumas pra- i vykusias pastangas gausiais ploji- j New Jereey, New York ir Connecticut
4605-0: South Hermitage A v e n u e
ateities veiklai, pasimoko iš savo | kad tik mintimis jis gali su mu- dėjo mokslus Lietuvoje, toliau j m a i s - Jos ^^s buvo apdovano- j lietuviams!
Telefonas - • Y Artis 7-1741-2
padarytų klaidų ir suplanuoja į mis pabūti.
studijavo Vokietijoje ir diplomus t o s gėlėmis. Susirinkimo pabai- i Kas I I H I B I M • WEVD stotie,
New
Yorke
nuo
8
lkl
9
vai.
vakaro
pačią ateiti.
"
j š a i **"«> paminėtas moterų pa-'| *97.9 meg.
"
Inž. Grožvydas Lazauskas, pir gavo Amerikoje.
FM.
Sekmadieni, gegužės 31 d-, masis ALIAS žurnalo "Technikos
gelbinis
vienetas
ir
padėkota
jam
Daugiau kaip pusė visų lietu- Į už visokeriopą pagalbą ALIAS I Dlrekt. DR. JOKŪBAS STUKAS
Amerikos Lietuvių inžinierių ir Žodis" redaktorius, pasakė trum- j vių inžinierių (bei architektų) ne234 Sunlit Drtv*
; darbuose- Skyriaus pirmininkė yra į
architektų sąjungos Chicagos sky pą sveikinimo kalbą,
kurioje į priklauso sąjungai: daugelis čia
Watchung,
N. J. 07Q»
rius atšventė savo trisdešimties apibūdino šio žurnalo istori- j baigusių mokslus nelaiko reika j Birutė Briedienė. Taip pat buvo
T«L — (201) 753-56M
metų veiklos sukaktį. 12 vai- jė- ją ir jo reikšmę visiems lietu- j linga priklausyti mūsų sąjungai,'. j pasveikintas kol. Stasys Jaku-1
zuitų koplyčia buvo pripildyta viams. 1950 m. gruodžio 17 d. j — nemato tam tikslo, nei nau-, bauskas "ką tik sugrįžęs iš g^'-.miiiiiiillHiiillliiillimiliniliiimillUlliM
skyriaus nariais ir svečiais, kur ; buvo įsteigta technikinės spau- I dos. Kiti nenori būti organizuoLaidotuvių Direktoriai
kun. Juozas Vaišnys atlaikė Mi- j dos sekcija, kuri leidžia „Tech- į ti ir įtraukti bet kokion partijon.
šias už 39 mirusius skyriaus na- j nikos Žodį" pasidariusį oficialiu į Treti bijo patekti į sąrašus, kurie
A.f A,
6845 SOUTH VYESTERN AVE.
rius ir susirinkusieji pasimeldė i ALIAS organu. Ši sekcija po įvai- j galėtų pakliūti į bolševikų ranuž sunkiai
sergančius kolegas j riy persigrupavimų tęsia savo | kas ir tuomi galėtų pakenkti sau'
TEIS. PETRAS LINKUS
Juozą Sakalą ir Vytautą Vintar-1 darbą ir šiandien. Į darbuotojų \ ir savo artimiesiems Lietuvoje. Ki- j
Trys Moderniškos Koplyčios
tą. Kun. Vaišnys pasakė gražų | eiles jau įsijungė ir jaunoji kar-į ti nenori išlaidų: pakartotinai
Mirė birželio 16 d.. 1981 m., 5 vai. ryto, sulaukęs 82 m. amž.
Gimė Lietuvoje, kilęs nuo Linkuvos, gyveno Šiauliuose. Ameri
šia| progai pritaikytą pamokslą, į ta, kurios vienas atstovas ir šian- j jie buvo braukiami iš narių sąra- j
Mašinoms Vieta
koje išgyveno 32 metus.
o Bronė Kovienė ir Albertas Ke- į rjjen žurnalui vadovauja: dabar i šb dėl nesumokėjimo nario moPasiliko dideliame nuliūdime žmona Jonė (Lapinskaitė), duktė
relis perskaitė visų mirusių kole- j tinis redaktorius Viktoras Jauto j kesčio. Kiti yra pašalinių įsipareiGražina su šeima, brolis Vladas, 2 seserys Miliutė ir Viktorija,
Tel. 737-8500
gų pavardes- Mišių metu solo pa- j kas,
j gojimų neleidžiami pašvęsti laisvainė Pranė ir Antanas Sošės su šeima, svainis Antanas ir Josegiedojo mūsų pačių jauna narė I Po to Bronė pristatė pagrindi ! ko mūsų sąjungai. Kitų žmonos
Tel. 737-3601
phine Lapinskai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
inž. Onutė Pbžarniukaitė- šv. Mi- ni^ kalbėtoją inž. Kostą^ Burbą,
Buv. Margučio žurnalo redaktorius ir Amerikos Lietuvių Tauti
-«, vie- i N? uošvienės neišleidžia.Kai kū
9 n buvo užbaigtos
koplyčią' ną iš pirmųjų iniciatorių ALIAS j " e išėjo į pensiją ir pasišventė kinės Sąjungos vadovybės narys.
Priklausė Lietuvių Teisirinkų są-gai, Ramovėnų są-gai ir S.LA.
drebinančiu Lietuvos himnu.
steigimo darbe ir natrąjį ALIAS ' toms organizacijoms. Kai kurie
322-rai kuopai.
Skyriaus pirmininkė Bronė Ko- j Chicagos skyriaus pirmininką.
dėl nežinomų priežasčių staiga
Kūnas bus pašarvotas tretiad., 5 vai. vak. Petkaus Marąuette
vienė 1:30 vai. atidarė iškilmin-i ALIAS organizacija buvo ir nustoja lankyti susirinkimus ir iš
koplyčioje, 2533 W. 71st Street. Ketvirtadienį lankymo valandos
gą 30 metų jubiliejinį posėdį Lie- yra viena didelė šeima, kurios na- aktyvaus nario pasidaro pasyvus.
nuo 3 iki 10 vai. vakaro.
tuvių Tautinių namų salėje, fcuri ,
j ^ a u _ Mes norime, kad jie sugrįžtų- Kiti
t
usavio
šiai ^
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 19 dieną. Iš koplyčios 9
susipyko su vienu iš narių ir pa
buvo pripildyta daugiau
sim \m g l a u d e s n i j
vai. r y t o bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.
pradėjo
KostasMARQUETTE FUNERAL HOME
to narių, viešnių ir svečių. Bronė Su vienais kartu tarnavome, su metė organizaciją. Mes norime,
Nuliūdę:
ŽMONA i r DUKTĖ.
kad
ir
jie
sugrįžtų.
Kitiems
yra
per
pasidžiaugė glaudžiais narių ry kitais kartu baliavojome, su tre
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.
toli važiuoti į "pavojingas" Tau
šiais, bendradarbiavimu ir veik I čiais
TĖVAS IR SŪNUS
„
kartu žaidėme golfą, žuva
los tęstinumu. Ji pasakė, kad mus vome arba ekskursavome, su ki tinių namų apylinkes. Daug kam
riša jaunystės gyvenimas Lietu tais posėdžiavome valdyboje, skai Chicaga buvo tik laikina apsisto
2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o
voje, universitetas, sunkūs
ir čiavome pajamas, redagavome jimo vieta. Dar kiti taip iškilo,
1 4 i 0 So. 50th Av., Cicero
džiaugsmingi pergyvenimai ir laikraštį arba nešėme kolegos kad pakeitė savo gyvenimo būdą
T e l . 47t>-2345
brangūs prisiminimai. Mus riša karstą bei statėme jam pamink- ir nebenori priklausyti sąjungai.
AIKŠTĖ A L T O M O B I I IAMS STATYTI
Pagaliau ir slegiantis amžius, li
LietuvajS^ausmas, Lietuvos nete lągos ar net mirtis ima savo duok
kus, ir brolių bei sesių lietuvių
1949 metų rugpjiūčio 21 d. ke lę ir atitraukia daug narių. Už
priespaudos vargai ir kančios.
k. A.
Mus riša Maironio žodžiai: "už lių iniciatorių buvo sukviestas pir 39 mirusius narius ir buvo šian
tatai, kad Tave, Tave vieną tik mas Chicagos ir apylinkės inži dien atlaikytos šv- MišiosBARBORAI ALIŠIENEI
tai nuo jaunų dienų taip mylėjau nierių ir architektų susirinkimas,
Kostas
Burba
mato
penkias
mirus,
karštai, kad Tau įkvėptas amži kuriame dalyvavo 24 profesiona pagrindines priežastis, dėl kurių
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
nas giesmes po kojų iki šiol ne lai. Cia buvo išrinkta keturių as inžinieriai bei architektai pasida
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
reiškiame gtfi§ užuojauta seserims ir
nuilsdamas klojau ir kloju". Per menų organizacinė komisija. 1949 ro ALIAS nariais: 1. paprastas no
30 metų prisirinkome naujų drau m. gruodžio 11 d. ši komisija su ras būti tos šeimos nariu, 2. nau
Stasiui Ališiui bei giminėms.
gų ir tikimės, kad ateityje ir lie šaukė steigiamąjį Chicagos Ame jai atvykę iš kitų kraštų ar mies
tuviškas jaunimas sėkmingai su rikos lietuvių inžinierių ir archi tų ar net Lietuvos noriai jungia
JURGIS F. RUDMIN
karšta jaunystės energija papil tektų sąjungos susirinkimą, ku si į s-gos veiklą, 3. turintieji ne
MARYTĖ, LINDA ir KAZYS MONČIAI
riame dalyvavo 35 asmenys. Čia
3 3 1 9 SO. LITUANICA AVE
Tel. YArds 7-1138-39
dys mūsų retėjančias gretas.
JADZĖ ir JUOZAS
SUTEMAI
buvo išrinkta pirmoji valdyba, pilną profesinianalų statusą įsi
TERESĖ ir RIČARDAS KRUŽIKAI
lieja į mūsų eiles ir tuo papildo
Cia Bronė, išreikšdama
padėką
,
.
T*^ą i revizijos komisija ir buvo aptarta
BRONĖ ir JUOZAS MILASIAJ
savo profesinį prestižą, 4- siekan
už puikias solo giesmes Mišių i . /__ ,
£_-«STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
MAMA ir GIEDRĖ ŠPOKAS
metu Onutei Požerniukaitei,visų są jungos konstitucija.
1950
m.
spalio
1
d.
Chicagos
j
tieji
populiarumo,
prestižo,
viešo
MAMA, KAZYS ir STASYS MILAŠIAI
vardu prisegė gražią gėlę.
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
"
sąjungos valdyba išleido 160 egze;- Į Xpasireiškimo
savo energijai ir
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III.
Tel 074-4410
j
veiklai
ir
5.
dėl
vienišumo
Taip pat ji, atsidėkodama vi pliorių, 30 puslapių biuletenį N r ' -»*l»i " S dėl vienišumo bei
'
nuobodumo
įsijungia
į
visuome
siems 1949 metų pirmiesiems I, kuris turėjo didelį pasisekimą.
ALIAS nariams — iniciatoriams, Po pusantrų metų iš tos sąjungos ninę veiklą.
PETRAS BIELIŪNAS
Čia Kostas paragino mūsų or
skyriaus kūrėjams prisegė prie at- išaugo ir visuotinas ALIAS ir Chi
J
a
u
i
š
ė
j
o
lapo po baltą gvazdiką. Taip bu- cagos grupė pasidarė ALIAS Chi- ganizaciją imtis nemokamo pa4348 SO. CALIFORNIA AVE
Tel. LAfayette 3-3572
vo pagerbti Gediminas Biskis, cagos skyrius. 1952 m- laike viIŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS
Kostas Burba, Aloyzas Eiva, Van suotinio ALIAS suvažiavimo bu
SCAVEIJU & SONS
delinas Domanskis, Juozas Kiz- vo išrinkta iš Chicagos skyriaus
STALINO TERORAS 1940-1941
PHILLIPS LABANAUSKAS
CKMENT CONTRACTORS
lauskas, Grožvydas Lazauskas, narių ALIAS centro valdyba. Ta
Sudarė
LEONADAS
KERULIS
seali..,s driveway». "VVaterv i n g & sealin*
Eugenijus Likanderis, Bronė Lukš p a č i a p r o g a b u v o i š r i n k t a ir l a i k l r. a,,.,n(f
3307 SO LITUANICA AVE
Tel. YArds 7-3401
proof foundations. CommerciaJ
& r%Commercls
{vadą
lietuvių,
anglų,
prancūzų
ir
vokiečių
kalbomis
paraše
taitė - Kovienė, Vaclovas Mažei noji PLIAS valdyba- Buvo disku I "sidenttal
'
— Kuily insured.
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų
ka, Alfonsas Pargauskas, Juozas tuoti ir priimti sąjungos įstatai ir į
-M. — 582-3869
profesorius.
Rimkevičius, Jurgis Statkus, Ste "Technikos Žodis" tapo ALIAS1
ISleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
POVILAS J. RIDIKAS
fanija Statkevičiūtė - Traškienė, ir PLIAS oficialiu organu.
menes JAV KraSto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba.
3354 SO HALSTF.D STREET
Jurgis Stulpinas, Tadas Varanka
Tel YArds 7-1911
Toliau Kostas pasakė, kad mū
Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34,000 išvežtųjų per pir
SOPHIEBARČUS
ir Jonas Jurkūnas- Jonas Jurkūnas, sų tarpe yra technologai labai
muosius 1941 birželio 14 • 21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom.
RADIO &EIMOŠ VALANDOS
Autorius žinias rinko iš visų prieinamų šaltinių ir liudininkų
pirmas skyriaus pirmininkas, sa įvairaus išsilavinimo: diplomuoti
Visos
programos
M
WDPA
daugiau
negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
vo žodyje pasakė, kad mes kaip inžinieriai, architektai, braižyto
nis išvežtųjų ir jų šeimų likimas.
VASAITIS - BUTKUS
Lietuvių
kalba:
nuo
pirmadienio
iki
profesionalai išgyvenome Ameri jai, technikai, matematikai,mašipenktadienio
perduodama
nuo
4
vai.
Knyga
yni
didelio
formato,
10"
x
8",
kietais
viršeliais,
144o SO 50th AVE , CICERO. 1LL.
koje keturis, o gal net ir penkis" nistai, profesoriai, karininkai, p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
Tel.Olympii2-1003
520 puslapių. Kaina su persiuntimu $21.95.
kartus ilgiau negu laisvoje Lietu aukštus mokslus baigę ir nieko stoti. Šeštadieniais ir sekmadieniais
voje. Taip pat jis pasidžiaugė, nebaigę. Tenka pažymėti, kad ano 8:30 iki 0:30 vsl. ryto.
Užsakymus siųsti:
CHARLES STASUKAITIS
Telef. 4S4-t41S
kad ši skyriaus valdyba yra veik tarpe pastarųjų yra čia tokių, ku
DRAUGAS, Ą5Ą5 West 6Srd Street,
14M
AM
li ir energinga ir pagyrė ją už su rie vadovauja dideliems projek
Gordon Funeral Home
Chicago, Illinois 60629
-71S0 S. MAPLEVFOOD A VE.
varymą visų golfininkų į bažny tams, o diplomuoti Lietuvoje in
BHBOIS tyr. dar prideda $1.29 valstijos
Tel 226-1344
172° S H A L S T E D STREET
CHICAGO. ILI*
čią ir šį minėjimąžinieriai vos sugeba užimti braiHHMHHHMMj
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Lietuvos atsiminimai

Mažeika & Evans

PETKUS

>

\

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. biržeHo mėn. 17 d.

x P M K O S BtMttds, a k t i n i s
sportininkas iš Clevelando, pra
x "Draugo" parengimu komi ves sporto programą jaunučių
teto susirinkimas, kaip buvo ateitininkų vasaros stovykloje
skelbta, birželio 30 d. neįvyks. Dainavoje.
Susirinkimas nukeliamas į lie
x
Lemonte, minint didžiųjų
pos 2 d., ketvirtadienį, 7 vai.
trėmimų sukakti, birželio 21 d.,
vakare Marijonų vienuolyno sve
sekmadienį, 12:45 vai. De Antainėje. Maloniai kviečiame vi
dreis
seminarijos bažnyčioje
sus narius atsilankyti.
bus lietuvių Mišios, kurias au
X Kongr. Frank Annunzio,
x Kim. Bronius Iiubinas, bu kos kun. J. Prunskis.
Atstovų rūmų narys iš Chica- vęs Vasario 16 gimnazijos di- i
x JAV Pašto {staiga prane
gos, birželio 11 d. pasakė kal rektorius, dabar Frankenthal i
i ša, kad liepos 10 d. New Yorke
bą Washingtone, primindamas
Lietuvos, Latvijos ir Estijos di vietovės klebonas, aptarnaująs i bus išleistas naujas 18 centų
džiuosius 1941 metų trėmimus ir apylinkės lietuvius, i š Vak. pašto ženkliukas poetei ir rašy
ir toms tautoms padarytas Vokietijos atvyko atostogų i r tojai Ednai St. Vincent Millay
skriaudas. Taip pat priminė apsistojo porai savaičių pas sa pagerbti.
kalėjimus, sunkiųjų darbų sto vo brolio J. Liubino šeimą Chix L. L dr-jos valdyba leidžia
vyklas, naudojamas psichiatri cagoje. Šia proga jis žada ap i knygą "Lietuvių Istorijos draunes priemones žmonėms bausti. lankyti savo draugus, pažįsta j gijos 25 metų veiklos apžvalga".
Tą pačią dieną kongr. F. Annun- mus ir buvusius mokinius ir ! Redakcinė komisija prašo visų
zio priėmė pabaltiečių delegaciją pasilsėti skirtingame klimate. j draugijos narių atsiųsti nuotrau
ir su ja nuoširdžiai pasikal Šiuo metu Vokietijoje daug lyja kas šiuo adresu: A. Rūgytė,
ir gana vėsu, nors derlius žadąs
bėjo.
6547 S. Washtenaw Ave., Chicabūti labai geras.
go,
111. 60629.
X Norman PellegrLni, WFMT
x Marquette Parko Lietuvių
radijo stoties programų direkto namų savininkų
x MUda Mikėnienė, neseniai
organizacijos
rius, dalyvavo "I Lituani" I narių susirinkimas bus birželio baigusi žurnalistikos studijas,
premjeroje birželio 13 d. WFMT 19 d., penktadienį 7:30 vai. vak. buvo atvykusi į Chicagą iš iLos
pareigūnai taip pat rekordavo parapijos salėje.
Yra daug Angeles ir dalyvavo "I Lituani"
spektaklį, kurį žada transliuoti svarbių reikalų aptarti. Bus la birželio 14 d. spektaklyje, ku
ateityje.
bai trumpai parninėti Baisiojo riame Erdvilio rolę atliko jos
X SoL Gina čapkauskienė, birželio įvykiai Lietuvoje. Daly brolis sol. Algis Grigas.
kuri specialiai iš Montrealio at vaus kaimyninių organizacijų
x Naujojo vienuolyno ir atsi
skrido į operos "I Lituani" pa atstovai, svarbus pranešimas, naujinimo
centro
Putname,
statymą, Birutės Kožicienės ly liečiąs mūsų koloniją ir kitos Conn., šventinimo iškilmės bus
dima, birželio 15 d. aplankė naudingos žinios. Prašome vi birželio 20 d. Ta proga į Put"Draugo" redakciją.
Ji labai sus gausiai dalyvauti.
namą iš Chicagos vyksta apie 20
džiaugėsi operos pasisekimu ir
x Aras Tijūnėlis, baigdamas rėmėju, jų tarpe rėmėjų pirmi
grožiu, nepaisant, kad buvo la St. Marys pradžios mokyklą, bu ninkė Marija Remienė.
bai karštas pras. Taip pat vo vienas iš dviejų mokinių, ku
x Adakris Petrauskas, kuris
turėjo pasitarimą dėl jos nau rie už pasižymėjimą moksle
jos dainų plokštelės.
Birželio gavo "outstanding academic iš Los Angeles buvo atskridęs
į aplankyti savo sergančią tetą
17 d. solistė išskrenda į Los An achievement award".
Aštun
geles, kur kartu su sol. J. Stri tame skyriuje buvo 92 moki Mariją Varnienę ir dalyvauti
Lietuvių Operos vieneto "I Li
maičiu, akompanuojant R. Apei- niai.
tuani" spektaklyje, birželio 15
kytei, atliks koncertą šv. Kazi
d. aplankė "Draugą", redakci
miero par. 40 metų sukakties
joje rado dirbančių savo pažįs
šventėje.
Ateinančią
savaitę
tamų,
painformavo apie veiklą
grįš į Chicagą ir birželio 27 d.
Californijoje ir pasidžiaugė kul
komitetas, vadovaujamas O. Abtūrine lietuvių veikla Chicagoromaitienės. Ateitininkų namuo
je.
Svečią atlydėjo jo mokslo
se rengia vakarienę plokštelės
draugas
J. Žebrauskas, neseniai
pagamirimo lėšoms sutelkti.
grįžęs iš Floridos. Adakris Pet
Dainuos sol. G. Čapkauskienė,
rauskas vakar vakare išvyko at
akompanuojant muz. Alvydui
gal
į Los Angeles.
Vasaičiui.

itik
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/steigtos Lietuvių
Uteigtas Lietuvių Mokytojų
Chfcago, IL 60629

skyriaus

Išbėgęs i š Irano Silvestras
staiga krito ant žemės. Atsi
stojęs jis stebuklingu būdu vėl
atsirado urve.
Sugrįžęs namo sužinojo, kad
kaip tik tą savaitę belaisviams
pasisekė pabėgti iš Irano.
Tomas KiliuHs,
Bostono l i t mokyklos 5 kL
mc
GALVOSŪKIŲ NR. 34
ATSAKYMAI

Paskutinę dieną Dariaus-Girėno lituanistines mokyklos vaikų darželyje Vainius,
pozuoja su savo mokytoja Daiva BarSketyte.

KCRYBOS KIBIRKŠTĖLĖS

MUZIKA

Musier, Petras, Julyte ir Gytis
Nuotr. G. Plačo

urvo tamsoj.
Staiga visas jo kūnas pagau
Tokiu pavadinimu išleistas
Man muzika labai patinka,
gais
nuėjo ir beprotiškas riks
Chicagos Aukštesniosios litua
Jei ji yra labai ritminga.
mas įstrigo gerklėj. Siena, į
nistinės mokyklos 1980-1081
Aš mėgstu muzikos klausytis
kurią negalvodamas atsilošė,
mokslo metų metraštis. Reda
Ir labai garsiai užstatyti.
buvo minkšta!
gavo Julija Gotceitaitė ir Vik
Tada mamytė mane bara
Apsisukęs pažiūrėti, vos su
toras Gudas. Redakcinė komi
Ir iš namų laukan išvaro.
spėjo
pastebėti dvi į jį ištiestas
sija: Audrė Budrytė, Gailė EiTada einu aš pas draugus,
rankas
ir neteko žado.
dukaitė, Zita Kuliešytė, Vėjas
Gal man tenai blogiau nebus.
Kai atsipeikėjo, apsidairė, žiū
Liulevičius, Vidas Noreika, Nida
Bet kada darosi vėlu,
ri
— čia pat sėdi visi Irano pa
Pemkutė,
Rasa
Tijūnelytė.
A š grįžti į namus turiu.
grobti
amerikiečiai belaisviai!
Metraščio globėjas Juozas MaMan namuose vistiek gerai,
Patrynė
akis, bet belaisviai sė
silionis. Viršelyje Petro MalėNors negaliu triukšmaut labai.
dėjo, kaip sėdėję. Kitus apklautos "1980 m. Tautinių šokių
Rimas Ralašaitis,
sinėjęs,
sužinojo, kad jau penkis
šventės vaizdas". Užsklandos
Clevelando Šv. Kazimiero lit.
metus
su
tais belaisviais nelais
Zitos Kuliešytės ir Vėjo Liulemokyklos 8 sk. mokinys
vėje gyvena,
vičiaus. Spaudė "Draugo" spau
iReikia paaiškinti, jog Sil
MANO
LAISVA
DIENA
stuvė. Leidinėlis 136 puslapių
vestras
buvo genijus. Jis kolegi
didumo. Leidinyje daug mokiLaisvos dienos visi mokiniai
ją baigė būdamas septynerių
I nių rašinių, nuotraukų iš mokyk- labai laukia. Ir a š taip pat la
metų. Todėl, pradėjęs galvoti
x fflta ir Vilius Juškai, Win- j los gyvenimo ir piešinių,
bai laukiu. Laisvą dieną aš il
X Rimas Stasys Mihinas aukš
kaip pabėgti, įs bematant su
ter Haven, Fla., praėjusį savait
giau pamiegu, pasilsiu. Rytą
tais pažymiais baigė Downers
LIETUVIŠKOJI
SPAUDA
galvojo planą ir, niekam nepra
galį buvo atvykę į Chicagą ir
atsikeliu, nusiprausiu ir paval
Grove aukštesniąją mokyklą ir
dalyvavo Lietuvių Operos "I
Mes savo namuose gauna gau pusryčius. Po pusryčių žiū sitaręs, ėmė ruoštis.
buvo priimtas j National Honors
Lituani" pastatyme. Kartu at me daug lietuviškos spaudos: riu televiziją Vėliau einu į lau Vieną dieną Silvestras visus
Society. Rudenį pradės studijas
vyko ir dukra Virginia Lucia, "Draugą", "Pasaulio lietuvį", ką pažaisti su sviediniu. Man apėjo, klausdamas, ar neturi
Ulinois universitete, Urbanoje.
kurios vestuvės bus birželio 20 "Ateitį", "Skautų Aidą", "Eg labai patinka žaisti su sviedi CioPi2H4OjK, t y., baterijos su
mechanikos fakultete. Rimas
X Jovita Kerelytė gegužės
viela. Visus reikiamus daiktus
yra baigęs Lemonto lituanistinę 30 d. bakalauro laipsniu baigė d. su Richard Raudle Petitt, Jr. lute", "Lituaniką". "Draugas" niu. Mes dažnai išvažiuojam į
susiradęs ir sutvarkęs, pašaukė
mokyklą, šoka tautinius šokius, biologijos studijas Chicagos Lo- Juškai anksčiau gyveno Chica- duoda žinias. Parašo apie viso "Beverly Shores", nes ten yra
sargą. Sargas atėjo ir paklau
domisi lietuvių
respublikonų yolos universitete. Pusmetį bio goje, reiškėsi visuomeninėje ir pasaulio lietuvius. "Skautų Ai mūsų senelių vasarnamis. O jei
kultūrinėje
veikloje.
das" apie skautų gyvenimą, iš būnam namuose, t a i skaitau sė:
veikla.
logiją studijavo ir Loyolos uni
— Ko nori?
kylas, kur jie ėjo, ką jie darė knygas. Skaitau lietuviškai ir
versitete
Romoje.
Po
trumpų
X
Korp!
Neo-Iithuania
rugX Kelionė laivu po Karibų
Silvestras atsakė, kad lempa
ir kt. Kiti laikraščiai rašo apie angliškai. Padedu mamai pa
jūras — išvyksta iš Miami 1981 atostogų ruošiasi tame pat uni- sėjo 5—6 d. rengia išvyką į Vy- tai, kaip jų pavadinimai rodo.
neveikia. Kai sargas uždegė
dengti stalą Išvedu šunį pasi
m. lapkričio mėn. 8 d. — ren versitete pradėti odontologijos tauto Jonyno sodybą Chester- Lietuvoje tokių dalykų negali
lempą, jis nukrito negyvas, nes
vaikščioti. Ir taip užbaigiu lais
ton,
Ind.,
netoli
Beverly
Shores.
studijas.
Jovita
y
r
a
baigusi
gia
Susivienijimas
Lietuvių
lempa buvo tapusi elektros lai
rašyti, negali įdėti kokių nors vą dieną.
Amerikoje. Kviečiam visus lie I Kristijono Donelaičio lituanisti- Nakvynėm yra išnuomota "EJ & fotografijcj, nes rusai neleidžia.
du.
Tauras Gaižutis,
tuvius malonioms atostogoms. nuę mokyklą, šoko "Grandies" Saly Motei" 5 mylios kelio nuo
Viena kliūtis nugalėta, bet li
Į laikraščius rašyti nėra taip
Marąuette Parko lit. m-los
Informacija ir registracija per tautinių šokių grupėje, daly Jonyno vietovės. Išvykos pro lengva. Reikia mokėti gerai
ko dar kitų. Dar tebebuvo Ira
5 sk. mokinys
American Travel Service Bu- vauja • 'Kernavės" skaučių tun- gramoje numatyti pašnekesiai ir lietuvių kalbą, mokėti parašyti
ne. Sugalvojęs planą jis sura
reao, 9727 So. Western Ave., ' to veikloje. Jovitos pasisekimu svarstybos, kurios apims išeivi gerus rašinėlius, nuotraukas ir
do keletą obuolių ir į juos įdėjo
Chicago, niinols 60643, telef. džiaugiasi tėveliai — L S S Vyr. jos kultūrinį gyvenimą ir jau paveikslus.
laikrodžius. Taip apsiginklavęs,
Skautininke
Irena
Kerelienė
ir
nesniosios
kartos
dalyvavimą
(312) 238-9787.
(sk.)
kuo ramiausiai ėmė eiti gatve.
| architektas Albertas Kerelis, kultūrinėj veikloj.
Arėjas Užgiris,
Meninėj
Kiti belaisviai bijojo eiti, nes
X Vytautas Beleckas iš Saraiy j sesutės Dainė ir Gintarė, broliu- daly
b u s koncertas, įvairus Dariaus - Girėno lit. mokyklos
nemanė, kad obuoliais galima
Hills, Florida, atvažiuoja į Chi- kas Albertas.
sportas ir vakarais šokiai, gro
8 sk. mokinys
apsiginti prieš iraniečių šautu
cagą Lietuvių operos paskutinį į
jant Neo-Iithuanų orkestrui.
vus. Tačiau Silvestras liepė vi
KAIP SVEIKINSIME
spektaklį ir viešėsis birželio^ x Ed. ir Rita Stapšiai, Bursiems pasiimti po obuolį ir sek
x 3. Matiukas, Woodhaven,
19-20-21 dienomis. Su juo su bank, UI., sumokėjo "Draugo"
ti i š paskos. Gerokai būkštauMAMA
N. Y., užprenumeravo "Draugą"
sisiekti bus galima paskambi prenumeratą už kun. Donatą'
dami jie paklausė.
savo kaimynui Ačiū.
Slapšį,
SJ,
kuris
jau
30
metų
diršiandien Motinos diena! Visi
nant tel. 476-4724.
(sk.).
Galop priėjo prie Irano karei
Kun. Do- j
I ba misijose Indijoje.
sveikiname savo mainytes. Svei
Piešė Tadas Stropus
vių būrio. Silvestras, šaukda
x Neprigirdintiems — Ne natas yra Edvardo Slapšio brokinu ir aš. O kaip? Apie tai
mas, kad obuolyje yra bomba,
mokamai klausa patikrinama lis. Dėkojame.
reikia pagalvoti Ką "Vaikų
JEI RAGANA MANE
metė ją į kareivius. Išgirdę lai
penktadieniais nuo 10 v. r. ik)
x Dr. Antanas čerškus, Chi
pasaulis" gali patarti?
PAVERSTŲ
PAUKŠČIU
krodžio tiksenimą, kareiviai pa
4 vai popiet, adr. : S042 W. 63 cago. UI., mūsų nuoširdus rė
Mamytes sveikinti galime įvai
St, Chicago, m. Tel. 776-3189. mėjas, atsiuntė 10 dol. auką.
. . . Norėčiau, kad paverstų: tikėjo ir ėmė bėgti. Pamatę,
riai. Mama yra toks brangus
Birželio 17 d.
kaip sekasi Silvestro žygis, kiti
Parduodami ir taisomi visų fir Nuoširdžiai dėkojame.
1567 m. Mary, škotų karalie žmogus, kad norėtųsi suteikti "Humming" paukščiu — Nida
mų klausos aparatai. Baterijos
Lėlytė. Ereliu — Algis Naujo belaisviai vijosi kareivius su sa
x Kviečiame dalyvauti Hnks- nė, buvo įkalinta Lochleven pi jai kuo daugiau džiaugsmo.
vo obuoliais.
už pusę kainos. Zenith firmos
Prisiminkim, ką mūsų mamytės kas. Papūga — Amy Urbonai
moj gegužinėj birželio 21 d., lyje, Škotijoje.
ausiniai aparatai. Robert Stens1579 m. Sir Francis Drake labiausiai mėgsta. Tai nebūtinai tė. Varna — Nerijus Vidman
sekmadienį, L. Vyčių salėj ir
land * Associates, 950 Lake
turi būti koks nors daiktas. tas. Kregžde — Loreta Sku
sodely, 2455 W. 47 St. Darbš pasiekė Kalifornijos krantą.
Ht.. Oak Park, 10. Atdara tik
Mamą labai pradžiugintų jai su čaite,
1775
m.
įvyko
JAV
revoliuci
čios ponios čia vaišins gardžiu
pirmad. ketvirtad. ir ieštad.
kurta maldelė, geras pažymys
. . . Ir skrisčiau i :
nio
karo
Bunker
Hill
mūšis
prie
maistu, gerą nuotaiką žadins
TeJ. 848-7125.
(sk.) baras, o šokiams gros B. Pakš Bostono.
(ypač, jei slaptai mokomės),
Havajus — Nida Lėlytė. (Lie
puikiai
sutvarkytaskambarys,
tuvą
— Algis Naujokas. K li1917
m.
gimė
artistas
Dean
x Dengiame ir taisome visų to orkestras. Visus kviečia ren
Martin.
lietuviška
knyga
apie
gėles,
nes
forniją
— Amy Urbonaitė.
rMiy stogus.
Ui savo darbą gėja — LB Brighton Parko val
"LMoMfatinfe š v i e t t m s
1967 m. Kinija paskelbė, kad mamos mėgsta gėles auginti
(pr.).
garantuojame ir esame apdraus dyba. Pradžia 12 vai
Motinos
dieną
pasiryžkim
kal
RodMSteryje"
išsprogdino
vandenilio
bombą.
t i Skambinkite Arvydui KJelai
X Minvydą Jerukaitytė, Real1971
m.
JAV
ir
Japonija
pa
bėti
tik
lietuviškai,
patys
nuteJ. 434-9655 arba 737-1717.
KEISTAS NUTIKIMAS
ty World agentė St. Petersbur(sk.) ge. perka ir parduoda visų rūšių sirašė sutartį, kuria Okinawa pieškim atvirutę ir gražiai įrasala buvo grąžinta Japonijai.
Uždusęs Silvestras atsišliejo
šykim maldelę. Atsinunkim vi
* Du Dažytojai — Mikulskis namus. Adresas: 1808 — 60 St.
į urvo sieną. Ji buvo šalta ir
1972 m. atidengtas įsilauži są laiką.
South, St. Petersburg, FtaL mas į Watergate kompleksą
ir Balčiūnas.
drėgna. Jo alsavimui aprimus,
W*» Butolytt,
347-7107 Washingtone, kuris privedė prie
Skambint telef. 847-1888 arba 33707. TeJ. (813)
Clevelando šv. Kashniero l i t įsiviešpatavo tyla, kurią kart
po 6-tos valandos vakaro
arba įstaigos teL (813) 577- JAV prez. Nbcono atsistatydi m-los mokinė. Clevelando mūsų kartėmis pertraukdavo vandens
( s k ) . nimo.
telef. 636-9384. (ak.) 7070.
lašėjimaa kažkur neįUūrimoj
žingsniai Vaikų pasaulyje"

PRAEITIES
PUSLAPIUOSE

Sqjungos Chictųps

I. žiūrėkite brėžinį. Spalvos
pažymėtos raidėmis.
H. Žiemą langai apšąla ne iš
lauko pusės, bet iš vidaus pu
sės. Policininkas negalėjo i š
lauko pusės pratrinti ledą apša
lusiame stikle.
m . Uždėkite pirštą ant vir
šutinės eilės centrinės monetos
C ir stumkite dešinėn, paskiau
žemyn iki apatinės eilės vidurio
monetos L. Vėliau su šia mo
neta stumkite visas vidurinės
eilės monetas aukštyn, kol gau
site reikalaujamą atsakymą
Taigi jūs palietėte vieną monetą
ir sutvarkėte reikalą.
IV. Laivas Panamos kanalu
plaukė į pietryčius. Galite pa
tikrinti žemėlapyje.
V. Iš likusių raidžių turėjo
būti endaryti du žodžiai —
Nijolė Sadūnaitė.
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PAVASARIS ATKELIAUJA
Pagrasinta pietų vėjo,
Žiema į polių išėjo,
Palikęs kaitrų pusiaują,
Pavasaris atlekiauja.
Iš žemės daigeliai kalas,
Švilpauja varnėnai žvalūs,
Žvirbliai, irgi pralinksmėję,
Plunksnas viens kitam akėja.
O kardinolai raudoni
Traukia daina dvyliktonę,
Po to žvalgos susimąstę,
Kur šeimynai vietą rasti
Žvirbliai dairos į pastogę,
Varnėnai šovą patogią,
Kardinolus širdys stumia
Sukti lizdą rožių krūme.
Sukti ir ligi Jurginių
Jame pridėti kiaušinių,
O su švento Jono rytu,
Kad iš jų paukščiai skraidytų.

St
— Žiūrėk, laikraštyje išspaus
dinta, kad kai kuriose Pietų
vandenyno salose dar yra 3000
žmogėdrų! Bet ten dabar pa
siųsta keturi tyrinėtojai! — sa
ko žmona vyrui.
— Tikrai? — stebisi vyras,
— ant tiek žmonių, man rodos,
keturių bus permažai!

