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Žinios iš vyskupijų
(Tęsinys)
— Mane kvailu pavadins, jei
Dėl nuolatinio KGB ir jųaš jiems tokį pareiškimą nune
parankinių puolimų, piudy- šiu...
mo,
nervinės įtampos J .
Tuo metu sunkiai suserga J .
Kaušienė birželio mėn. suser
Kaušienės sūnus Rolandas.
ga i r paguldoma į Romainių
Jis paguldomas į ligoninę
TBC ligoninę, kur išguli apie
operacijai. Prislėgta visokių
pusę metų. Kiek pastiprėjusi,
bėdų, mokytoja, dar tikėdama
1981 m. sausio mėn. sugrįžta į
savo kolegų sąžinės likučiais,
darbą. Direktorius Baltraitis
rašo pareiškimą Šiaulių m .
vėl tuojau pereina į ataką. Jis
Švietimo skyriaus
vedėjui
liepia J . Kaušienei rašyti
Kleišmanui, k a d leistų j a i
pareiškimą išeiti iš darbo.
pasilikti dirbti iki pasibaigs
Paklausus, kuo ji nusikaltusi,
mokslo metai, kol pasveiks
atsako, k a d dėl sūnaus
sūnus, kol surasianti kitą dar
Kaušienė pareiškimo nerašo.
bą. Tačiau veltui! Švietimo
Ateina eilinių atostogų skyriaus vedėjas Kleišmanas
metas. Tada prasideda telefo įsako direktoriui Baltraičiui:
ninės „atakos". Į namus
— Elkis su ja taip, k a d ji kuo
skambina direktorius Baltrai greičiau paliktų mokyklą i r
tis:
nebeturėtų noro rašyti prašy
— Atneškite pareiškimą. Jūs mus...
neturite moralinės teisės dirb
Tuo metu Kaušienė slaugė
ti tarybinėje mokykloje!
sunkiai sergantį sūnų.
Įspėja, kad po atostogų ne
Kovo 14 d. telefonu paskam
drįstų vėl sugrįžti į darbą. bino mokytoja StakvilevičieTačiau atostogoms pasibai nė i r liepė Kaušienei būtinai
gus J . Kaušienė vėl ateina į atvykti į mokyklą atsinešant
savo mokyklą. Tą pačią dieną pareiškimą — atsisakymą iš
direktorius Baltraitis vėl išba darbo.
ra mokytoją, šaukia, kad visa
Tuo tarpu Kaušienė d a r
tai priklauso ne nuo jo, kad
tikėjosi, jog Švietimo skyriaus
jam esą įsakyta su ja elgtis
vedėjas K l e i š m a n a s atsi
taip, kad ji pati paliktų darbą.
žvelgs į jos sunkią padėtį i r
Slenka dienos. J. Kaušienė laikinai paliks ją ramybėje.
tebedirba, bet debesys telkiasi Veltui! Kovo 16 d. ją priverčia
vis tamsesni. Vasario 19 d. J. palikti sergantį sūnų ir atvyk
Kaušienė
vėl kviečiama ti mokyklon.
aiškintis p a s direktorių.
Mokykloje j a u r a n d a
Baltraitis mušasi į krūtinę: susirinkusius
inkvizitorius:
jam nebeduoda ramybės, vis direktorių Baltraitį, pavaduo
kviečią ir kviečią ir, jei Kaušie t o j ą
Ruškų,
mokytoją
nė „savo n o r u " nepaliks Stankvilevičienę i r mokyklos
mokyklos, jam būsią visai sekretorę. Paklausus, ko iš jos
riesta.
norima, sekretorė
pradeda
Ir taip vyksta nuolatiniai skaityti raštą apie atleidimą iš
įkalbinėjimai. Kovo 2 d. darbo. Kaušienė,
nebaigus
Baltraitis, išsikvietęs mokyto skaityti „nuosprendžio", norė
ją Kaušienę į savo kabinetą, jo išeiti pro duris, bet pašokęs
smarkiai įsiaudrinęs šaukia:
Baltraitis užstojo išėjimą i r
— Jei neišeisi, aš imsiuos kišo pasirašyti kažkokį popie
griežtesnių priemonių. Esu rių. J. Kaušienė nepasirašė ir
direktorius ir turiu tą reikalą išėjo. Šitaip buvo
apifor
sutvarkyti.
mintas „savo norą", išėjimas
Nebeturėdama
kantrybės iš darbo. Taip buvo atsily
mokytoja Jadvyga Kaušienė ginta pedagogei — logopedei
parašo
pareiškimą, kad Jadvygai Kaušienei už ilgame
išeinanti iš darbo valdžios tį pasiaukojantį jos darbą i r
įsakymu,
bet Baltraitis meilę vaikams.
nesutinka su tokia formuluo
(Bus daugiau)
te:

Naujas pavojus
Begino valdžiai
Izraelio lėktuvai neskris šeštadieniais
mai,
nusileidimai,
bilietų
pardavinėjimai
y r a švent
vagiški, laužo žydų „subatą".
Beginąs
galėjo
sustabdyti
lėktuvų
skraidymus
šešta
dieniais anksčiau, d a r prieš
šios vyriausybės sudarymą,
tačiau to nepadarė. Bendro
vės EI Al vadovybė įrodinėjo,
kad
savaitgalių
skridimai
sudaro 24 nuoš. bendrovės biz
nio pajamų. Šeštadienių darbo
sustabdymas atneš bendrovei
daug nuostolių, o jos tarnauto
jams gerokai sumažins algas,
nes jie už šeštadienių darbą
gaudavo trigubą atlyginimą.
Dabar teks uždaryti tarptauti
nį Ben Gurion aerodromą prie
Tel Avivo.
Šį lėktuvų klausimą svarstė
ir Aukščiausias Izraelio teis
mas, nusprendęs, kad lėktuvų
sustabdymas vieną dieną per
savaitę turi būti patvirtintas
parlamento finansų komiteto,
kuriame daugumą turi vyriau
sybės atstovai.
Darbiečių opozicija kaltina
religinius vadus, kad jie Santa-
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Ateinanti žiema
verčia skubėti
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J e r u z a l ė . — Izraelio
vyriausybė pateko į pavojų,
kada iš premjero Begino par
tijos išėjo keli parlamento
nariai, sumažindami Begino
daugumą iki 59 (iš 120) narių.
Šiandien opozicija iškels
nepasitikėjimo vyriausybe
klausimą. Opozicija kaltina
Begino valdžią nesugebėjimu
kovoti su ekonominiais sunku
mais, su vis didėjančia inflia
cija.
Begino vyriausybė, norė
dama išlaikyti trijų nedidelių
religinių partijų paramą,
praėjusią savaitę uždraudė
valstybinės oro linijos EI Al
lėktuvams skraidyti nuo
penktadienio saulės nusilei
dimo iki šeštadienio vakaro.
Religinės partijos to reikala
vo, sutikdamos remti Likudą
ir jo vadą Beginą, jau pernai.
Ir su tų religinių atstovų para
ma Beginąs parlamente tetu
rėjo vieno atstovo daugumą.
Viena iš religinių grupių —
Agudat Yisrael — teigė, kad
valstybinių lėktuvų pakili

•

Kariai vargsta audringoje jūroje

Irano karinė vadovybė parodė užsienio korespon
dentams kelias karo belaisvių, stovyklas. Nuo
traukoje iranietis revoliucijos sargybinis saugo

į

lrako kareivius, patekusius j nelaisvę prie Dizfulo.

Ar aj atolą
priims paliaubas?
I r a n o jėgos prie Irako sienų
B a g d a d a s . — Diplomati valdžiai tarp 16 ir 25 bilijonų
niai sluoksniai Irake spėlioja, dol. paramos. Tie ginklams
pinigai
siekia
ar I r a n a s sustabdys savo leidžiami
kariuomenę prie Irako sienos, išlaikyti Iraką, kad jis nesu
žlugtų. Įdomu, kad Iranas
ar veršis toliau, kol bus
nuverstas
„ b e d i e v i š k a s dalių savo Amerikos gamybos
Husseino režimas". Per pasku ginklams gauna iš IzraeUo,
tinius mėnesius Iranas įrodė, kuriam labai malonu matyti
kad jo kariuomenė revoliu silpnėjantį ir mušamą Iraką.
cijos nesunaikinta, ji turi Yra žinių, kad arabai prašo ir
pakankamai ginklų ir amuni Egipto paramos „broliškam
cijos. Paaiškėjo, kad ji turi ir Irakui", nes jc pralaimėjimas
gerų vadų, kaip gan jaunas pakenktų visiems arabų kraš
armijos
p u l k i n i n k a s Ali tams. Nors Irakas buvo viena
Sayyad Shirazi, kuris vado pirmųjų arabų valstybių,
vavo puolimams prie Dezfulo paskelbusių boikotą Egiptui,
kovo mėn. i r prie Khorram- dabar padėtis pasikeitė ir
shahr miesto balandžio mėn. Irakas jau leido savo komerci
Savo antroje ofenzyvoje persai nei lėktuvų linijai vėl skraidy
prasilaužė į pietus nuo Ah- ti į Egipto miestus.
wazo, peržengė stipriai gina
Žiniomis iš Kairo, prezi
norėtų
mą Karuno upę i r perkirto dentas Mubarakas
svarbų vieškelį,
užimdami Irano-Irako karo paliaubų.
strateginį kebų mazgą Hami- Sakoma, kad Irako valdžia
sutiktų, tačiau Irano ajatolos
de.
nenori
kalbėti apie paliaubas,
Irakas pradėjo šį karą 1980
rugsėjo 22 d. Stebėtojai mano, kol Irakas nepasitrauks ir
kad iki šių metų rugsėjo Irako neužmokės Iranui padarytų
kariuomenė gali būti visuose karo nuostolių. O jie gali siekti
frontuose atstumta iki savo šimtus bilijonų dolerių, įskai
sienų. Manoma, kad Irano tant nuostolius Irano naftos
vyriausybė
nepasitenkins pramonei.
išstūmusi
priešą
iš savo
žemės, bet žygiuos toliau. Salon
vežamos
Ajatola Khomeinis nelinkęs
ieškoti kompromisų, bet ban
reikalingos prekės
dys nešti savo islamo revoliu
W a s h i n g t o n a 8 . — Pagal
ciją į nugalėto Irako teritoriją.
Amerikos
- Britanijos 1962 me
Iki šiol šis Irako-Irano karas
tų
sutartį,
britai gali naudotis
didesnių nuostolių pasauliui
nepadarė. J i s suvienijo po Dangun Žengimo salos uos
revoliucijos labai suskaldytą tais i r aerodromais, kuriuos
Irano tautą. Karas sumažino ten tvarko JAV personalas.
naftos tiekimą, bet jo visai ir Britanija įteikė Amerikai pre
nesustabdė. Irano laimėjimo kių sąrašą, kurių tikisi gauti iš
daugiausia bijo kaimyninės Dangun Žengimo salos san
musulmonų
šalys,
ypač dėlių. Sąraše yra ore skystą
monarchijos.
Khomeinio kurą vežioja lėktuvai - tankai
revoliucija gali paliesti Saudi „KC-135". Britai prašo gene
Arabiją ir mažesnes Persų ratorių, šildymo aparatų, kros
įlankos karalijas bei šeikys- nių ir panašių reikmenų, kurie
tes.
Sakoma, k a d naftos bus reikalingi kareiviams, kai
valstybės j a u davė Irako jie išsikels į Falklando salas.
žu verčia vyriausybę paklusti
jų pažiūroms. Beginąs kaltinamas, k a d jis lėktuvus
sustabdo n e dėl religinių
įsitikinimų,
bet, paprastai,
norėdamas išsilaikyti valdžioje.

— Iš rytų Vokietijos į
Vakarų Vokietiją perbėgo du
jauni vyrai.
— Okupuotose žemėse Izraelyje sprogo dvi bombos, žmonių aukų nebuvo.

TRUMPAI
IŠ VISUR
— Jungtinių Tautų sekreto
rius Javier Perez de Cuellar
pasakė esąs įsitikinęs, kad
laikas nėra naudingas taikai.
Ateinančios kelios dienos nu
spręs, ar bus taika, ar karas.
— Sovietų prez. Brežnevas
savo kalboje komunistinio jau
nimo kongrese
neatmetė
paskutinių
J A V siūlymų,
tačiau pareiškė, kad Reagano
siūlymas sumažinti raketas
visu trečdaliu — nenuoširdus.
Brežnevas siūlė ginklus užšal
dyti, kaip jie dabar yra, ir
toliau derėtis. Sekretorius Haigas Liuksemburge atsiliepė,
kad dabartinės padėties užšal
dymas paliktų stambią per
svarą sovietams. J i s pareiškė,
kad Brežnevo kalba — padrą
sinanti.
— Sekretorius
Haigas
pareiškė Nato ministeriams,
kad jis tikisi susitikti New
Yorke su sovietų užsienio
ministeriu Gromyko ir tartis
dėl ginklų apribojimo. Susi
tikimas numatomas birželio
mėn.
— Sovietų komunistų parti
jos centro komiteto vienas iš
sekretorių Konstantin Rusakov atvyko į Lenkiją tartis dėl
ryšių tarp abiejų partijų re
guliavimo.
Komentatoriai
mano, kad Kremliui nepa
tinka naujos riaušės ir nera
mumai Lenkijos miestuose.
Sovietų spauda vėl pradėjo
griežčiau kritikuoti įvykius
Lenkijoje.
— Domininkonų respub
likos rinkimuose prezidento
vietą laimėjo socialistų parti
jos nuosaikus veikėjas Salvador Jorge Blanco, surinkęs
48.6 nuoš. balsų. J i s planuoja
aplankyti JAV ir Europos
šalis dar prieš perimdamas pa
reigas rugpiūčio 16 d.
— Du sovietų kosmonautai
paleido iš erdvės stoties naują
komunikacijų satelitą, kurį
jiedu nusivežė į orbitą. Sateli
t a s sveria 62 svarus.
— Pasaulinis Bankas pa
skelbė, kad Indonezija nebe
laikoma
„atsilikusia
vals
tybe". Jos pajamos už naftą ir
jos reformos žemės ūkyje
padarė šalį „vidutinių paja
mų" kraštu.

L o n d o n a s . — Britų spauda gose geriausia būtų pulti
kasdien spausdina praneši visomis jėgomis i r okupuoti
mus ne tik apie orą britų salo salas kuo greičiausiai, k o l
tikroji
žiema.
se, bet smulkiai praneša ir apie neprasidėjo
Puolimo
planų
kritikai
nuro
oro sąlygas Falklando salose.
Konflikto prie tų salų įvykiai do, kad tada Britanija pasi
žymia dalimi priklauso nuo keistų vietomis su Argentina,
oro. Užvakar laikraščiai skel kuri salas blokuotų ir puldinė
bė, jog prie Falklando vėjai tų iš savo bazių pačioje
Britai
neturi
buvo 25 mylios per vai. Ban Argentinoje.
gos — 10 pėdų aukščio. Vidu Pietiniame Atlante pakanka
tinis matomumas, smulkus mai aviacijos ginti salose
lietus, temperatūra 40 1. Iššąlančius kareivius. Kaip žino
vakarų ateina audra, debesys ma, „Queen Elizabeth 2 "
atplaukia
su Penktąja
ir lietus.
pėstininkų
brigada
ir su pagar
Ž i n o m a s keliautojas ir
sėjusiu
Nepalio
savanorių
gamtininkas Charles Darwin
1833 m. kovo mėn. lankėsi gurkų batalionu. Nežinia, k a i p
Falklando salose ir parašė apie šiems Nepalio kariams patik
jas savo dienoraštyje: „Tai tų praleisti žiemą Falklando
skurdžios, lietaus nulytos, salose.
beveik be augalų, akmeningos
salos. Anglas, kuris buvo
paliktas salas valdyti, rašė
Europos Rinka
Darwinas, buvo nužudytas. Jo
vieton be jokių karių buvo at
pratęsė sankcijas
siųstas britų karininkas. Kai
L i u k s e m b u r g a s . — Euro
mes atvykome, jis valdė gy
ventojus, kurių didesnė dalis pos Rinkos valstybės labai
pabėgę maištininkai ir žmog nenoriai pratęsė vienai savai
žudžiai. Teatras, baigė Dar- tei ekonomines s a n k c i j a s
winas, yra visai tinkamas sce- Argentinai. Prieš tai balsavo
noms,
kurios
č i a Airija, Itanja, Danija. Prancū
zijos prezidentas Mitterrendas
suvaidinamos".
Kada Europoje ir Siaurinėje pareiškė Londone, kad jis re
Amerikoje Žydi pavasaris, mia Jungtinių Tautų rezoliu
Falklando salyne prasideda ciją, kuri reikalauja, kad Ar
žiema. Britų keliautojas, gentina išvežtų i š Falklando
Antarktikos tyrinėtojas Sir Er- savo kareivius. Tos pačios
nest Shackleton rašė, kad šias nuomonės yra ir Vak. Vokie
salas supa neramiausia pasau tijos kancleris.
Italijos ministeris Colombo
lio jūra. Audros tęsiasi daug
nurodė, kad italams boiko
dienų ir naktų.
Karo laivų deniai šiuo metu tuoti Argentiną yra tas p a t s ,
britams
boikotuoti
dažnai apdengti ledu, dienos kaip
šviesa vis trumpėja. Sunku Kanadą. Itanja, po V. Vokie
įguloms imtis kokių karo veiks tijos, y r a didžiausia A r 
mų, karių moralė vis blogėja. gentinos biznio partnerė.
Mašinų alyva kietėja, maši
nos nedirba taip gerai, tą patį
Paskutinės derybų
galima sakyti apie modernius
ginklus. Audros trukdo ir rada
dėl salų dienos
ro a p a r a t a m s . F a l k l a n d o
L o n d o n a s . — Britanijos
dienos šiuo metu panašios į
premjerė Thatcher pasakė ra
šiaurinės Kanados orą lapkri
dijo pasikalbėjime, kad ji duo
čio pabaigoje.
da Argentinai 48 vai. susitarti
Britų spaudoje daug rašoma dėl Falklandų. Premjerė pa
apie salų atsiėmimo gali brėžė, kad šiame konflikte Ar
mybes. Vis daugiau karinių gentina yra agresorė, o Bri
ekspertų rašo, kad turimomis tanija — nukentėjusi.
jėgomis ir dabartinėse sąlyNew Yorke vėl prasidėjo
derybos dėl salų, vadovaujant
J T sekr. Perez de Cuellar.
Salvadoro vadas
Britų laivai ir aviacija vėl
„minkštino" argentiniečių
perdavė pareig»6 pozicijas salose. Argentinos
San
S a l v a d o r . — valdžios vadai pirmadienį mi
Salvadoro kariuomenės vadas, nėjo Argentinos laivyno dieną
1979 m. karinio sukilimo ir meldėsi specialiose pamal
vadas, gen. Jaime Abdul dose. Sakoma, k a d pre
Gutierrez pasitraukė iš parei zidentas Galtieri, apsuptas koapsiverkė
gų, p e r d u o d a m a s kariuo r e s p o n d e n t ų ,
kalbėdamas
apie
Malvinų
menės vadovybę neseniai iš
salas.
rinktam prezidentui Aivaro
Argentina pripažino, k a d
Magana. Generolas toliau
britai
sunkiai sužalojo prekinį
lieka aktyvioje karinėje tarny
boje ir laukia, kur jis bus pa laivą „Rio Carcarana", kuris
skirtas. Salvadoro konstitu dega, įgulos apleistas, netoli
cija kariuomenės vado titulą salų, dar nenuskendęs. Kitas
tiekimo laivas „Bahia Buen
priskiria prezidentui.
Suceso", nors sužalotas, toliau
plaukioja.

Nuskendo britų
du helikopteriai

L o n d o n a s . — Po trijų savai
čių tylos britų karinė vado
vybė pripažino, kad, puolant
Pietinę Georgijos salą, nu
skendo du helikopteriai, jų įgu
los buvo išgelbėtos. Vienas
helikopteris
sunaikintas,
tačiau antrą bus galima iš
traukti nuo negilaus jūros dug
no prie salos. Nelaimė įvykusi
audroje balandžio 22 d. Karo
laivyno jūreiviai atsiėmė salą
balandžio 25 d.

KALENDORIUS
Gegužės 19 d.: Ivas, Prudencija, Gilvinas, Taura.
Gegužės 20 d.: Dangun žen
gimas. Bernardinas, Alfreda,
Eidvilas, Augmantė.
Saulė
8:06.

teka

5:28,

leidžiasi

ORAS
Debesuota, su pragiedruliais,
temperatūra dieną 75 L, naktį 60

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. gegužės mėn. 19 d.
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Rupinskas — t u n t i n i n k a s , ps. A. Graužinis, tėvų
"lituanicos" tunto vadovai. Iš k.: ps. R. Puodžiū
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
Skautų vadovų lituanis
komiteto atstovė D. Stankaitienė, ps. K. Ječius, s.v.
dus ačiū v.s. Irenai Kerelienei
nas, a.a. ps. A. Šliažas, v.s. A. Paužuolis, ps. A. Muniais nuo 8:30 iki 12:00.
nesaugo. Juos grąžina tik i š anksto
t i n i s s e m i n a r a s — birželio
• Redakcija dirba kasdien 8:30
si. P. Alekna, ps. G. Matutis. XJ *_ r T
; •*•
činskas. v.s. Tallat - Kelpša, ps. A. Jarūnas, s. R.
susitarus. Redakcija už skelbimų
ir jos vadijai už įspūdingą
mėn. 19-26 d. "Gintaro" vasar
— 4:00,
Nuotr. J. Tamulaičio
turinį neatsako. Skelbimų kainos
Seserijos sueigą — pareigų per
vietėje, Union Pier, Mich.
prisiunčiamos g a v u s prašymą.
davimą š. m. kovo mėn. 28 d.
Vadovai šlubuoja lietuvių
SKAUTIŠKI RENGINIAI
Chicagoje.
"LITUANICOS" TUNTE
kalboje. Ši savaitė būtų gera
Tikiu, kad vadovės, visuose
Chicagoje
proga pasitobulinti. Lektoriai
Adomo
Šalti žiemos savaitgaliai jau d-vė, vadovaujama
kontinentuose
gyvenančios,
LITUANISTINIO
Priežodžiai y r a trumpos minyra pasiruošę ir nuoširdžiai užmiršti ir "Lituanicos" tunto Didžbalio ir Jono Rimkūno, ir
G e g u ž ė s 2 3 d., s e k m . —
ys
s u t e l k t o s B il
nesvarbu kokias pareigas ei tam dirba.
«° Patyrimo.
draugovės skuba džiaugtis "Panerių Miško" d-vė su drau "Kernavės" tunto iškilminga SEMINARO M E C E N A T A I J '
name, visos turime vienodai
Labai rekomenduotina, kad pavasariu. Tik t a s pavasaris gininku ps. A. Mučinsku.
sueiga. 9:15 vai. r. šv. Mišios
svarbų tikslą: mūsų sesių l i e 
iš kiekvieno vieneto vadovai toks trumpas ... Vos suskubo
LB Detroito apylinkės val
DR. JONAS MAŽEIKA
Tuntininkas
s.
R.
Rupins
jėzuitų
koplyčioje. Po pamaldų
tuviškai s k a u t i š k o auklėji
dalyvautų.
dyba
ir
šiemet
remia
vietos
jau
kas
visoms
tuntui
priklau
skautai
suvažiuoti
į
Jaunimo
sueiga Jaunimo centro didž.
D A N T Ų GYDYTOJAS
m o darbą.
Lėšų tam galima prašyti iš centrą kelioms sueigoms, ir sančioms Šeimoms, kur sūnūs salėje.
nuolius, vykstančius į Litu
4600
VV. 103 S t . Oak L a w n
Kviečiu ir toliau t a kryptimi
Bendruomenės, skautininkių baigiasi gegužės mėnuo. Bir yra per 13 metų amžiaus,
a n i s t i n į seminarą s k a u t ų
L
i
e
p
o
s
1
0
2
4
d.
—
Chica
Tel. 423-8380.
dirbti.
draugovių, ramovių, židinių ir želis jau skirtas mokyklų šven pasiuntė laiškus p r a š y d a m a s gos skautų ir skaučių tuntų va vadovams.-vėms. Tam rei
Valandos pagal susitarimą.
Pranešimai:
t.t. Jauniem vadovam būtų tėms ir jaunimas skautiškai tėvus išleisti skautus Kapų saros stovykla Rako stovykla kalui paskirta 150 dol. auka.
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
verta parūpinti lėšų. Taip pat gyventi besusirinks tik stovyk dienos savaitgalyje į Daina vietėje, Custer, MI.
Tai gražus ir realus pavyzdys,
DR. FRANCIS MAŽEIKA
LSS Seserijos Vadijos posė šiam reikalui "Vydūno jauni loje.
kaip LB apylinkės valdybos
Nenutraukiama
dar- vą, į skautiškas susitiktuves
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
D
a
i
n
a
v
o
j
e
dis įvyko š.m. balandžio mėn. mo fondas" skiria negrąži bymetė lieka tik tėvams ir "Šiaudinėje Pastogėje". Šį
gali talkinti savo vietovių jau
4255 VV. 63rd St.
28 d. Posėdyje buvo paskelbta namą stipendiją. "Vydūno" vadovams. Vieniems mugė, ki ypatingą knygų išgyvenimo
G e g u ž ė s 2 8 - 3 1 d. — "Skau nimo lietuviškumo stiprinime. Vai. pagal susitarimą*, pirm. ir ketv. 12—4,
Seserijos dvasios vadai ir vadi Fondas, Vyt. Mikūnas, 3425 W. tiems sueigos, kitiems stovyk būdą lietuvių jaunimui pir tiškos susitiktuves" skautams
6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6.
jos narės. Pilnas vadijos sąra 73rd Street, Chicago, 111. los ruoša.
mieji sugalvojo ir įvykdė LSS ir skautėms.
60629.Tel. (312) 471-0581.
šas bus paskelbtas vėliau.
G e g u ž ė s 2 8 - 3 1 d. Vyr.
Per žiemą teko daug pasi vaaovai,-ės„ pernai suruošDR. K. G. BALUKAS
T e l . ofiso ir buto: OLympic 2-4159J
" G a b i j o s " r e d a k t o r ė : s. . Gegužės 7 d. Chicagoje įvy darbuoti ruošiant mugę. Skau dami Pietario "Algimanto" skaučių, sk. vyčių, gin tariu ir j . j
Akušerija ir moterų l i g o s
Buvo budžių suvažiavimas. "Miglo
Birutė Kidolienė, 94-08 Jamai- ko vakaronė, kurios metu bu tininkas Vytautas Balzaras knygos išgyvenimą.
DR. P. KISIELIUS
Ginekologinė Chirurgija
p a s i s e k i m a s . t a šalis".
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ca Ave., Woodhaven, N.Y. vo susipažinta su v.s. Juozės buvo vyriausias "dievdirbys". n e p a p r a s t a s
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford
1443 So. 50th Ave., Cicero
Medical Building). Tel. LU 5-6446
11421. Tel. (212) — 441-8244.
Augustaitytės — Vaičiūnienės Jam, iš seno įpratimo, padėjo Labai linkėtume tėvams tuo
Union Pier
* Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
pasinaudoti
ir
dabar.
Regis
"Gabijos"
a d  knyga "Lietuvių vestuvės ir tunto vadovai. Bet kai padėti
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Priima ligonius pagal susitarimą
B i r ž e l i o 1 9 - 2 6 d. Antrasis
m i n i s t r a t o r ė : ps. Aldona Eglė Žalčių Karalienė". Apie ateina jaunimas ir tėvai, tai truotis pas s. J. Kirvelaitį, tel.
Lituanistikos Seminaras skauMarijošienė, 26 Longview Rd., autorę, jos darbus, kūrybą kal būna ypač malonu. Šiemet 767-4719.
DR. IRENA KURAS
T e l . ofiso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
tų,-čių vadovams,-ėms, "Gin
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Port Washington, N.Y. 11050. bėjo v.s. Nijolė J a n k u t ė — kiekvieną darbų vakarą dirbo
DR. PETER T. BRAZIS
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS
Tuntininkas labai džiau t a r o " vasarvietėje.
"Gabija" bus siuntinėjama Užubalienė ir v.s. Halina Plau- Balys Saulis ir Julius Mato
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALISTĖ
giasi
"Gen.
Daukanto"
ir
"Al
visoms vienetų
vadovėms, šinaitienė. J ą galima įsigyti nis. Jiems "Lituanicos" tunto
Y o r k v i l l e , 111.
2434 VVest 71st Street
MEDICAL BUILDING
Seserijos vadijos narėms ir ki pas: Spaudos teikimo skyriaus vadovybė yra labai dėkinga. girdo karių" skautų vyčių
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
3200 VV. 81st Street
R u g p i ū č i o 1 4 - 1 5 d. —"Miš
toms sesėms — užsimokė vadove: s. Albiną Ramanaus Taip pat daug prisidėjo tėvų būreliais. Sako: "Aš juos vis
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
jusioms prenumeratą. Prašau kienę, 7143 S. Troy Street, komitetų atstovė sesė Dalia matau Jaunimo centre ką nors ko ženklo" kursai LSS vado
D
r
.
Ant.
Rudoko
kabinetą
perėmė
v
a
m
s
.
siųsti administratorei adresų Chicago, 111. 60629. Tel. (312) Stankaitienė su draugių ir pa planuojančius. Jie per šiuos
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
DR. EDMUNDE. CIARA
R u g p i ū č i o 2 7 , 2 8 , 2 9 d. —
pakeitimus, prenumeratas ir 434-8428.
žįstamų būriu, A. Putrius su pusantrų metų atliko skau
DR. J. MEŠKAUSKAS
"Miško ženklo" kursų tęsinys.
OPTOMETRISTAS
aukas.
savais rankdarbiais, V. Lekec- tams labai daug gerų darbų,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2709
VVest
51st
Street
R
u
g
s
ė
j
o
10,
1
1
,
12
d.
—
Stovyklos:
Specialybe vidaus ligos
ka3, dr. A. Mockaitis, s. M. davė gražų pavyzdį". Tuoj ir
Tiekimo s k y r i u s , (ženklai
Tel. — GR 6-2400
"Miško ženklo" kursų užbaigi
2454 VVest 71st Street
paskambinau
"Algirdo
karių"
Burbienė
ir
daugelis
kitų.
Mu
ir uniforminė medžiaga) : ps.
Vai.
pagal
susitarimą
pirm.
ir
ketv.
1-4
ir
Šią vasarą įvyks daug siu
(71-tnos ir Campbell Ave. kampas)
m
a
s
.
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.
Zina Pocienė, 6921 Wilmette, vyklų. Pasistenkime sudaryti gės atidarymas šiais metais būrelio vajdui s.v. R y t u i
Vai: pirm., antr. ketv. ir penkt.
T
a
b
o
r
F
a
r
m
,
MI
Pavilioniui.
Ir
tikrai
yra
malo
3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus
Darien, 111. 60559. Tel. (312) — sąlygas, kad visos sesės galf teko "Lituanicos" tuntui. Jį
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
nu
girdėti
apie
jų
planus
ir
jau
paruošė
v.s.
V.
Vijeikis
ir
v.s.
960-0291.
tų stovyklauti. Tuntininkė3 su
Rugpiūčio 26-29. —
Ofs. 742-0255 Namų 584-5527
DR. L DECKYS
Iždininkė: s. fil. Dalia Dun- stovyklų viršininkėmis ir prog A.Namikienė. Atidarymo me atliktus darbus. Tas būrelis — Akademinio Skautų Sąjūdžio
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
DR. ALGIS PAULIUS
SPECIALYBĖ - NERVU IR
dzilienė, 6443 Clarendon Hills ramų vedėjomis sustatykite to tu tuntininkas s. R. Rupins filmo mėgėjai. J a u yra susukę studijų dienos.
ORTOPEDINĖS LIGOS EMOCINĖS LIGOS
Rd., Clarendon Hills, 111. kias stovyklų programas, kad kas tunto svečiui Clevelando ir skautiškuose šokiuose paro
CHIRURGIJA
CRAVVFORD
MEDICAL BUILDING
1185
Dundee Ave.
dę
juokingą
filmą
apie
"Litua
"Pilėnų"
tunto
tuntininkui
ps.
60514. Tel. (312) 986-9068.
sesės sueigose įgytas žinias
6449 So. Pulaski Road
S E S E S KERNAV1ETES!
Elgin, III. 60120
R.
Belzinskui
įteikė
rankdar
nicos"
"Miško
brolius".
D
a
b
a
r
Prašau vienetus, neužsi praktiškai pakartotų. Įveskite
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Kernavės tunto iškilminga ]
mokėjusius nario mokestį, trumpų pašnekesių tautinio bį, o Chicagos seses tuntinin- ruošia filmą stovyklai apie pir
Tel. 3 7 2 - 5 2 2 2 , 236-6575
kes papuošė gėlėmis. Mugės mąją pagalbą. Tekstą paruošė sueiga įvyks šį sekmadienį, ge
DR. A. B. 6LEVECKAS
siųsti iždininkei.
auklėjimo klausimais.
darbuotojų vakaronė įvyko s.v. Linas Liubinskas, kuris gužės 23 d. Visos (tvarkin
DR. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vidurio Rajono vienetai,
Šiais metais sueina 120 me
Ofiso
tel.
—
233-8553
balandžio
24
d.
v.s.
Vlado
ir
gomis
uniformomis)
9
vai.
r.
yra
American
Red
Cross
regis
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
kaip ir anksčiau, siunčia dar tų nuo poeto Maironio gimimo
Service: 885-4506 — Page #06058
Ofisai:
tiesioginį
mokestį
Rajono ir 50 metų nuo jo mirties. Pami Stasės Rupinskų namuose. truotas instruktorius, o vai renkamės Jaunimo centre.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
vadovavo
tun- dina ir filmuoja visi būrelio Nesi vėluojame! Iš ten rikiuotė
111 N O . VVABASH AVE.
Vadeivei — po 25 c. nuo kiek nėkime jį stovyklose, skir Vakaronei
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
vienos vieneto narės. (1973 m. damos pašnekesį, dainų pynę tininkas.LSB Vyr. Skautinin nariai. Susirūpinę, kad vis ma je eisime į jėzuitų koplyčią, kur
Valandos pagal susitarimą
ko
įsakymu,
O
r
d
i
n
u
už
Nuo
šv.
Mišių
aukoje
dėkosime
žėja lietuvių
dalyvavimas
nutarimas, jis galioja ir da ("Lietuva brangi" dabartinėje
DR. L D. PETREIKIS
Ofiso tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1
p e l n u s buvo apdovanotas s. veikloje, trys būrelio vyčiai Aukščiausiam Vadovui už sėk
bar).
Lietuvoje dainuojama himno Vytautas Balzaras, O r d i n u
DANTŲ GYDYTOJA
DR. JANINA JAKSEVlClUS
Audrius Remeikis, Rytas Pavi mingus veiklos metus, mel
Vidurio r a j o n o v a d e i v ė : vietoje), laužo pasirodymus
8104 S. Roberts Road
JOKS A
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave
ps. Aldona Miškienienė, 18203 (baladę "Jūratė ir Kastytis"). už N u o p e l n u s su rėmėjo kas lionis ir Edvardas Tuskenis šime palaimos ateities užsi
VAIKŲ LIGOS
pinu buvo apdovanoti Dalė lankėsi "Dariaus ir Girėno" ir m o j i m a m s . P o p a m a l d ų
Tel. 563-0700
Neff Road, Cleveland, Ohio
6441 S. Pulaski Rd.
Rašytojas Bernardas Braz Stankaitienė, Balys Saulis ir
Valandos pagal susitarimą
Jaunimo
centro
didž.
salėje
"Kristijono
Donelaičio"
litu
Valandos pagal susitarimą
44119.
džionis šiais metais švenčia 75 Julius Matonis. Gražiais kvie
anistinėse mokyklose, kal vyks iškilminga sueiga, ku
Atlanto r a j o n o v a d e i v ė : metų sukaktį. Supažindin
DR. FRANK PLECKAS
čių varpų — užbaigtuvių vai
O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278
j.s. Genė Treinienė, 108 Cow- kime mūsų seses su jo kūryba, nikais tuntininkas apdovano bėjosi su mokytojais ir kvietė rioje pagerbsime ir savo
(Kalba lietuviškai)
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
ing Street, West Roxbury, o su paukštytėmis pamėgin jo Jaunius, Balzarus, Putrius, vaikus stoti į vilkiukus. J ų mamytes bei tėvelius. Visoms
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
nuopelnas, kad "Lituanicos" kernavietėms — sesėms ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Mass.
02132. A u s t r a l i j o s kime laužo metu suvaidinti Rupinskus,
Mockaičius
ir tuntas turi 6 naujus vilkiukus! vadovėms, jaunoms ir vyres
"Contact lenses"
3844 VVest 63rd Street
rajono v a d e i v ė : v.s. Danutė "Meškiuką Rudnosiuką". Visi Namikus. Kaip galėtų koks
2618
VV.
71st St. — Tel. 737-5149
Valandos
pagal
susitarimą
"Algirdo karių" vyčiams pri nėms dalyvavimas privalo
Cižauskienė, 36 Grossvenor vaikai žino Vytę Nemunėlį.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
nors "Lituanicos" tunto dar klauso: R. Pavilionis, L. Liu m a s . Visas mamytes ir tė
Street, Moonee Ponds, Vic.
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
Linkiu visoms darbingo lie bas pasibaigti be v.s. Juozo
kviečiame
binskas, P. Alekna, V. ir A. velius maloniai
WA 5-2670 arba 489-4441
3039, Australia.
DR. LEONAS SEIBUTIS
tuviškai skautiško stovyklų su Toliušio "įvertinimo"? Visų di
dalyvauti
su
mumis
pamal
Kirvelaičiai,
E.
Tuskenis,
A.
DR.
K.
A.
JUČAS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
K a n a d o s r a j o n o v a d e i v ė : planavimo!
deliam malonumui dainavo Remeikis, E. Saulius, T. Mig dose ir sueigoje.
PROSTATO
CHIRURGIJA
ODOS
LIGOS
s. Aldona Baltakienė, 82 HarBudžiu!
brolis Zu, Vijeikis ir Paronis linas, L. Putrius, R. Penčyla,
2656 VV. 63rd Street
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Tuntininkė
dale Cres., Hamilton, Ont. L8T
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
Valandos pagal susitarimą
v.s.fil. Danutė Eidukienė
R. Bagdonas, L. Matonis, K.
1Y1, Canada.
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
R
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LSS Seserijos
Staniūnas, T. Dundzila.
Įstaigos ir buto tel. 652-1381
"Balzaras, darbų vedėjas,
SUVAŽIAVIMUI
Vyriausia
Skautininke
Ofiso t e l . 434-2123, namų 448-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
vėlai gulė, anksti kėlės,
Suvažiavimai:
"Lituanicos" tuntą admi
Metinis
vyr.
skaučių,
gintaDR V. TUMAS0NIS
Gydytojas ir Chirurgas
pirmas rūsį atrakinęs,
nistruoti tuntininkui padeda nų, skautų vyčių ir j . budžių su
Sodžius Dainavoje —
DIPLOMATE,
AMERICAN
BOARD
CHIRURGAS
BAIGIAMA
projektavo rankšluostines.
pavaduotojas ps. A n t a n a s važiavimas vyks Dainavoje
OF FAMILY PRACTICE
gegužės mėn. 28-31 d. Lietuvių
2454
VVest 71st Street
REGISTRACIJA
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Jarūnas. Administracijos sky gegužės 29-31 d. Suvažiavimo
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5
skautiško jaunimo susitiki
LIT. S E M I N A R U I
Šalia dirbusių senelių
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt
ir 6-7 — ii anksto susitarus.
riui priklauso tunto iždinin pavadinimas — "Miglota ša
mas. Siame suvažiavime bus
Buvo ir jaunų skautelių —
Šią
savaitę
baigiama
regis
kas
ps.
J.
Ivanauskas,
stovyk
susipažinta su V. Krėvės kny
Tel. REliance 5-1811
lis". Suvažiavimą globos Chi
Ofs. t e l . 586-3166; namų 381-3772
mokės jie kryžius dažyti
lavietės administratorius ps. cagoje sudarytas komitetas:
ga "Šiaudinėj pastogėj", pa tracija vykstančių į lituanis
DR.
WALTER
J.
KIRSTUK
DR. PETRAS 2LI0BA
ir kaip klijus sumaišyti!
Gr. Matutis, tunto turto — Paulius Alekna, Tomas Dun
našiai kaip pernai buvo susi tinį seminarą skautų,-čių vadoLietuvis gydytojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street
Kaip jau minėjau, skautiš reikmenų adm. v.s. A Pau dzila, Rasa Kaminskaitė, Alius
pažinta su V. Pietario knyga vam8,-ėms. Seminaras vyks
6745 VVest 63rd Street
birželio
19-26
d.,
Union
Pier,
Vai.:
pirm., antr., ketv ir penkt
žuolis,
tiekimo
skyriaus
ve
koji
veikla
atgijo
su
pava
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
"Algimantas". Šis suvažia
Meilus, Indrė Rudaitytė, Asta
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak.
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
vimas duoda jaunimui progą MI. Jei dar yra neužsiregistra sariu. Balandžio 18 d. Jauni dėja Jadzė Šliažienė, kuri tę Spurgytė, Rasa Tijūnėlytė ir
Treč. ir šešt. uždaryta
vusių,
bet
norinčių
seminare
mo centre tunto vadija suruošė sia jos vyro a.a. ps. Algio Edvardas Tuskenis. Komite
susipažinti su senovės lietuviš
DR. K. M. ŽYMANTAS
dalyvauti,
prašoma
registruo
skautininko įžodžiui sueigą. pradėtą darbą, tunto tėvų tui vadovauja v.s. Dalia Dunku gyvenimu, papročiais, lietu
DR. IRENA KYRAS
DR. S. T. CNIRBAN
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Kam iš to naudos?

PEŠTYNĖS DĖL
FALKLANDO SALŲ

KONCERTAS JAUNIMO CENTRE
Pokalbis su Lietuvių

Operos pirmininku
JURGIS JANUSAITIS

Vytautu Radžium

AUKSINĖ
KUNIGYSTĖS
SUKAKTIS

viai veržėsi į lietuvišką veiklą.
Dvidešimt penkerius metus atrinktos ?
Mudu su Albinu Dzirvonu,
—
Dainuosime
16
chorinių
Yra pagrindo tikėtis, kad t i n g o p a t a r i m o
n e b u v o kasmet turėjome progos gėrė ištraukų i š įvairių operų, bū nuoširdžiu kultūrininku, ėmė
Kun. Adomą Ješkį prisimenant
nelaimingai kilęs ginkluotas paklausyta. Teisybė, užimant tis Lietuvių Operos šauniais tent Verdi "Nabuco", Leonca- me galvoti, ar nereikėtų suor
Chicagoje, kur dirbo daugiau
konfliktas t a r p Britanijos ir S. Georgią buvo išvengta pastatymais - naujomis ope vallo "Pajacai", Banaičio "Jū ganizuoti vyrų chorą. Po svareromis.
Dabar
gegužės
23
d.
kaip metus. Prireikus stiprios
Argentinos b u s sulaikytas, aukų, 156 Argentinos kariai
Jaunimo centre bus specialus ratė ir Kastytis", Karnavičiaus t y m ų ryžomės š i ą mintį
pagalbos Niagara Falls, N.Y.,
"Ginčų objektas, mūsų akimis, pasidavė, o du buvusius jų
"Radvilas Perkūnas" ir "Gra realizuoti. Marąuette Parke A.
koncertas.
parapijai, k u n . A. Ješkis
. menkas. Falklando salos, viso karininkus britai net pakvietė
žina",
Weberio
"Taiklusis
šau
Pūčio
užeigoje
sušaukėme
tuo
skiriamas ten klebonu. Niaga
— Sakykite, pirmininke, kas
apie 200, sudaro tik 4700 pietų,
viskas
pasibaigė
lys", Beethoveno "Fidelio", reikalu pirmą vyrų pasitari
ra
Falls išbuvo beveik dešimt
paskatino
tokį
koncertą
ruoš
kvadratinių mylių ploto, gyve- džentelmeniškai. Kitaip buvo
Orff " C a r m i n a Buraną", mą. Visi pritarė ir vyrų chorą
metų.
Vėl skiriamas į Kenoti?
na vos apie 2000 iš dalies su vieninteliu
Argentinos
Gounod
"Romeo
ir
Julia",
įsteigė.
Į
Chorą
įstojo
net
46
shos,
Vis.,
Sv. Petro parapiją, o
— Jaunimo centras šiais
gyventojų — kreiseriu „General Balgrano".
4 nenuolatinių
Donizetti
"Lucia
di
Lamerbalsingi,
jauni
vyrai.
Pirmu
1948 metais į Marianapolį
aviganių i r žvejų, atkėliau- Jį britai nuskandino. Žuvo metais mini savo 25 metų įsi moor" ir Ponchielli "Lietu vyrų choro dirigentu pakvie
mokytoju ir pastoraciniam
kūrimo
sukaktįš
i
ą
sukaktį
jančių ir vėl grįžtančių britų, trečdalis įgulos narių, apie 350
viai". Programos nedetalizuo tėme Alfonsą Gečą. Jau 1950
darbui, kiek tai buvo reikalin
dabartinė
Jaunimo
centro
; Apie 800 mylių toliau į rytus jaunų
vyrų.
Breikalingas
siu.
Bus
įdomiau
klausytojui
m.
spalio
mėn.
Sokolų
salėje
ga pagelbėti aplinkinėms para
South Georgia sala apie 1700 i š s i š o k i m a s .
V ė l i a u vadovybė nori kuo gražiau ir pačiam ją sekti.
atlikom lietuviškų dainų pir
prasmingiau
paminėti.
Ma
pijoms. Cia dėstė graikų kalbą,
7.kv. mylių, pastovaus gyvento- argentiniečiai tą patį p a d a r ė
— Opera turi vyrų, moterų ir mą koncertą. Po to vyrų cho
nau
tais
sumetimais
Jaunimo
algebrą ir istoriją.
7jų skaičiaus neturi, dažniau- su mažesniu b r i t ų l a i v u
centro valdybos pirmininkė mišrų chorus. Ar šiame koncer rui vadovavo muz. Bronius Jo
Be to, jis buvo kurį laiką ir
_siai prisilaiko apie 1200 norve- naikintoju „Sheffield". Britai
Irena Kriaučeliūnienė prašė te turės progos kiekvienas cho nušas, po jo muz. Vladas
„Draugo"
administratorius.
Um
arba
b r i t ų , ruonių prarado 20 karių,
Baltrušaitis, kurio dėka i r
Lietuvių Operos ta proga duoti ras pasireikšti atskirai?
Marianapoly
kun. Adomas
gaudytojų ir žvejų. Falklandų
Tarpininkauti ir sulaikyti
pastangomis pastatėme ir pir
specialų koncertą. Kvietimą su
—
Taip,
turės.
Kiekvienas
Ješkis,
m
o
k
ytojaudamas,
salas britai valdo nuo 1833 m., nuo ginkluoto
susirėmimo malonumu priėmėme. Norime
mą
operą,
Verdi
"Rigolleto".
Po
minėtas choras turės progos
dirbdamas
pastoracijoje,
o S. Georgia nuo 1775 m. Dėl ėmėsi ne tik Amerika. Peru, bent maža dalimi atsidėkoti
padainuoti po keletą kūrinių. šio sėkmingo pastatymo per Kun. Adomas Ješkis, MIC — pergyvenęs įvairias ligas ir šir
tų salų priklausomumo ginčai kuri daugiau rodo simpatijų Jaunimo centrui už visa tai, ką
siorganizavome į Lietuvių jubiliatas
— Ir chorams diriguos?
dies susilpimą, gyvena ir
su Argentina tokie pat seni, Argentinai, siūlė savo paslau- Lietuvių Opera i š jo yra ga
Operą,
kurią
visuomenė
jau
ge
— Mišriam chorui diriguos
kaip ir britų valdymo pradžia, gą ir taikos planą, bet t a pati vusi. Dvidešimt penkerius me
Ilgametis
M a r i a n a p o l i o dabar. Cia jis ir sulaukė savo
talentingas ir daug žadantis rai pažįsta.
gyventojas ir mokyklos moky kunigystės auksinės sukak
Objektyviai
žiūrint, pagal Argentina atmetė, s a k y d a m a , tus naudojomės jo patalpomis
dirigentas Arūnas Kamins
— Ar Lietuvių Opera pana tojas kun. Adomas Ješkis ties. J ą g a l švęs tik savųjų
geografinį artumą, salos ture- kad planas labai p a n a š u s į Operos repeticijoms ir už t a i
kas. Vyrų chorui šio choro šių koncertų yra atlikus
(Ješkevičius) gegužės 22 d. tarpe — padėkos šv. Mišiomis
tų būti Argentinos žinioje, bet Amerikos sąlygas. Gen. sekre- niekada nesame mokėję jokių
veteranas ir pirmas dirigentas anksčiau?
švenčia 50 metų sukaktį, kai jis ir pabendravimu su savaisiais
pagal tarptautinę teisę, jos t o r i a u s Perez d e C u e l a r mokesčių. Tad jaučiame Jauni
Alfonsas Gečas. Moterų cho
— Taip. Esame davę koncer kunigiškais šventimais buvo bei prisiminimu nueito ilgo
priklauso Britanijai. Argen- pasiūlymą tačiau priėmė, nuo mo centro vadovybei didelį rui diriguos taip pat talentin
tina laukė, ginčijosi, derėjosi ginkluotų puolimų žadėjo susi- dėkingumą ir pareigą atsi ga operos chormeisterė Emi tą Chicagoje Marijos aukšt. skirtas Dievo ir žmonių tarny kelio.
Reikia priminti, kad jo abu
mokyklos salėje Kultūros fon bai. Tai kelias, kuriuo eiti buvo
su britais 149 metus, bet bri- laikyti. Priėmė ir britai. Cia lyginti.
lija Sakadolskienė. Jos čiado vajaus proga. Koncertą diri
tėvai
jau yra mirę. Motiha mirė
skirta iki dabar, per tą laiką
tai
buvo
n e s u k a l b a m i , reikia p r i s i m i n t i r e a l i s t ų
bene
bus
pirmas,
kaip
dirigen
kaip
tik tais metais sausio 19
— Kokio principo
laikėtės
gavo komp. Jeronimas Kačins dirbant pastoraciniuose ir
Argentinos karinė junta, labai pranašavimus visos t o s istotės,
pasirodymas.
Kaip
mato
d., kai jis tik gegužės mėnesį
koncerto
prog
k a s . Operos dešimtmečio jaunimo auklėjimo darbuose.
karinga, neteko kantrybės ir rijos pradžioje, kad diploma- sudarydami
te, ateina i r jaunos, talentin sukakties proga ten pat da
ramą?
Adomas Ješkis, tuo metu gavo šventimus. Sukakties
salas okupavo, pavadino Mal- tinės pastangos sulaikyti nuo
gos pajėgos netikoperai, bet ir vėme koncertą, diriguojant
—
Per
eilę
metų
pastatėme
Ješkevičius, gimė 1905 m. proga j i s melsis ir už savo
vinų salomis, iškėlė savo susirėmimo gali nepasisekti,
Jaunimo
centrui
talkinti.
Šia
tėvus bei artimuosius, kurie
bet po vieno kito susikirtimo, daug operų. Kiekvienoje ope proga nukrypsiu kiek į šalį. muz. Aleksandrui Kučiūnui. liepos 10 d. Florence, Mass.,
vėliavą.
roje yra d a u g gražių partijų ne
Be
to,
esame
koncertavę
To
miestelyje, kur 1904 m. sukūrė jau yra atsiskyrę iš šio pasau
patirtų
skaudžių
pamokų,
Grįžtant prie tarptautinės karštis praeis, ginklus padės, tik solistams, bet taip pat mo Menu, Arūno Kaminsko stu ronte, Hamiltone, Clevelande, šeimą ir tada gyveno jo tėvai lio.
Linkime Jubiliatui sveika
teisės, Argentina yra agreso ieškos t a i k i n g o s i š e i t i e s . terų, vyrų ir mišriam chorui. dijų metais man teko padėti iš Detroite, New Yorke.
Valerijonas ir Morta Cepulytė
rūpinti
iš
Lietuvių
Fondo
1000
Šiam koncertui ruošiant prog
rius. Tokiu vardu pavadino ir Tikėkime, kad taip ir bus.
— Jums priklauso pasku Ješkevičiai. Šeimoj d a r gimė tos ir Aukščiausiojo palaimos
Arūnas
ramą, operos meno vadovai, — d o l . s t i p e n d i j ą .
R e a g a n a s po to, kai valstybės
du broliai ir viena sesuo. Tėvai tęsti kunigišką tarnybą Dievui
Tokia tolimesnė salų ateitis muz. Alvydas Vasaitis, muz. Kaminskas baigė muzikos tinis žodis!
Sekretoriui Alexanderiui Hai- ir aiški, ir neaiški. Amerika
— Dėkingi liekame Jaunimo kartu su jaunamečiais vaikais ir artimui, kad jo Evangelijos
mokslus,
siekia
profesionali
Arūnas
Kaminskas,
Emilija
skleidimu
plistų
Kristaus
gui nepavyko diplomatinės siūlė formulę, panašią į Hong
centro vadovybei už sudarytas vėliau persikėlė į Worcester,
pastangos. Haigui čia buvo Kongo statusą: Falklandų Sakadolskienė ir Alfonsas Ge nio dirigento karjeros, bet už Lietuvių Operai geras darbo Mass. Cia buvo daugiau lietu Bažnyčia ir jo mokslas dar
aną paramą liko dėkingas ir
ilgus metus.
_ _
pati sunkiausia misija, kokia salos būtų Argentinos terito čas, gerai pažįstą operų mu
dėl to taip nuoširdžiai talkina sąlygas. Su didele atyda ruo vių ir daugiau darbų.
ziką,
parinko
gražiausias
cho
teko perėmus
sekretoriaus rija, o britai j a s t a m tikrą
A d o m a s J e š k i s mokėsi
mums Operoje ir šiuo atveju šiamės šiam koncertui. Tiki
pareigas. Nieks neabejoja, kad metų skaičių nuomotų. S u t a rų partijas iš įvairių operų.
me,
kad
neapvilsime
lietuvių
Worcestery.
Baigęs aukštes
Jaunimo centrui.
tas karys ir diplomatas nuošir formule ypač nesutiko britai, Pažymėtina, k a d parinktose
visuomenės. Koncertas bus iš niąją mokyklą vienerius metus
AABS
chorinėse i š operų ištraukose
— Jūs, berods, vienas iš or
džiai stengėsi ginčą perkelti reikalaudami
d a r vietinių daugiausia atsispindi laisvės ganizatorių vyro choro, iš ku skirtinai įdomus. Tikiu, kad studijavo Dunkirk, N . Y . ,
lietuvių visuomenė šiam kon kolegijoje. Bet tuo metu susipa KONFERENCIJA
prie derybų stalo, siūlė garbin gyventojų
apsisprendimo.
gus kompromisus, bet abi Bet kas gi yra tie vietiniai? troškimas, jos siekiai, kas kiek rio vėliau išaugo ir Lietuvių certui skirs tinkamą dėmesį. žino su Marijonų vienuolija ir
Aštuntoji baltų studijų kon
J a m e gausiai dalyvaus. Tuo 1926 m. išvyko į Chicagą, kur
pusės, kaip Dovydėno broliai Atkeliavę iš Britanijos, ir jų vienam lietuviui y r a arti šir Opera.
ferencija,
rengiama AABS
dies.
— Pokario metais Amerikon pačiu parems ir Jaunimo cent netoli esančiame Clarendon
Domeikos
n ė nemėgino tik k a i m e l i s . V ienu keleiviniu
(Baltų
studijoms
puoselėti
— Gal suminėtumėte tas ope suvažiavo daug. Ypač jų buvo ro išlaikymą, kam i r šis kon Hills, 111., noviciate rengėsi
nusileisti. Amerikai abi šalys laivu galima tiek ir d a r
draugijos), susirinks birže
yra draugai, ir tikra nelaimė, daugiau atvežti „nuolatinių" ras, iš kurių chorų partijos yra gausu Chicagoje. Tada lietu- certas yra skiriamas.
vienuoliškam gyvenimui. 1927 lio 17-19 d. Minnesotos uni
m. rugpiūčio 14 d. padarė versitete St. Paul, Minn. Prog
kai draugų negalima buvo gyventojų. Argumentas labai
sutaikyti. P a g a l Rio susitari menkas, neišlaiko kritikos,
pirmuosius įžadus ir tapo ramoje numatyta paskaitų bei
mą, visi Amerikos kraštai. argumentai, kodėl britai taip
vienuoliu marijonu.
simpoziumų iš net 15-os sričių
Jau kaip marijonas studi ar temų: proistorė ir archeo
siaurės i r Pietų, turi vienas l a j k o s i į k a b i n ę , būtų du:
joms buvo pasiųstas į Lietuvą logija, baltų menas, bibliogra
d t a m padėti, jei kas iš kito tarptautinio prestižo klausiir ten dvejus metus studija fija, ekonomika, aplinka ir že
iontinento užpultų. Amerika „as ir nujaučiama, bet neskelvo teologiją ir mokėsi lietuvių mės turtai, istorija (net 13
tJAV) tačiau yra NATO narys hiam^
buvimu
s p e j a m u tmUį
kalbos. Grįžęs į Ameriką sesijų), imigrantų istorija, ling
ir turi padėti bet kūnai šios a p K n k g a l a g _ A t l a n t o d u g n e
studijavo teologiją St. Pro-vistika, literatūra, muzikolo
sąjungos šaliai, šiuo kartu n a f t o g a r b a d u j ų a t s a r g o m i s .
copius seminarijoj, Lisle, 111., gija, mitologija ir folkloras.
Britanijai.
Reikalas Y r a manančių, kad tenai tų
iki 1932 m. Tais pačiais metais Tartu universitetas jo 350 m.
susikomplikavo, kai agresija n e i g t i r t ų energijos
šaltinių
buvo įšventintas kunigu. Tada sukakties proga, vikingai, poli
įvyko n e prieš pačią Britam- g a l i b ū t i d i d e l i k i e k i a i D ė l t
dar buvo pasiųstas studijoms tiniai mokslai, studentų rūpes
ją bet tik tolimą jos , vieną iš p a č i ų p r i e ž a s č i ų ten veržiasi ir
gilinti į Washingtono Katali čiai. Smulkesnes žinias apie
kelių smulkių, dar iš kolonia- Argentina,
kų universitetą.
iizmo laikų, likusių posesijų.
suvažiavimą paskelbsime vė
Jeigu tektų ilgiau kariauti,
Haig
s u apgailestavimu Kariams ir laivams
Grįžęs iš Washingtono buvo liau. Baltų studijoms puoselėti
būtų
pareiškė, k a i iškilo būtinas nepaprastai sunku. Nors Falk
paskirtas
parapijos asistentu į d-jai šįmet pirmininkauja prof.
Lietuvių Operos vyrų choras "Der Freishuetz" ope nimo centro vadovybės rengiamame koncerte ge
pasirinkimas,
A m e r i k o s lando salos beveik tokioj p a t
p a r a p i j ą dr. Marija Gimbutienė.
roje. Choras atliks koncertinę programos dalį Jau gužės 23 d. Jaunimo centre. N u o t r j.Tamulaičio A u š r o s V a r t ų
svarstyklės nusvyra Britani geografinėj
paralelėj n u o
jos naudai. Karinės paramos pusiaujo pietiniam pusrutuly,
0 kokios iškilmingos buvo jo laidotuvės. Per Pats dr. P. Kisielius netrukus man, kaip ir nemažam
britams tačiau nepažadėjo.
kaip Lietuva šiauriniam, b e t
laidotuvių Mišias senoji Marąuette Parko lietuvių būriui lietuvių bei amerikiečių, tapo gydytojo —
To užteko, kad Pietų Ameri klimato sąlygos daug žiaures
bažnyčia buvo sausakimša žmonių, ir ilga virtinė idealisto švyturiu, gelbėdamas iš visokių ligų, kurios
Lietuvą,
kaip ir
ka, Washingtono draugai ir n ė s .
automobilių jį palydėjo į amžinojo poilsio vietą Sv. kartais rimtai, o kartais ir be reikalo užklupdavo.
n e d r a u g a i , d a r l a b i a u Skandinaviją, šildo ir klimatą
Kazimiero kapinėse. Visi gailiai apraudojom tą kil
Baigęs praktiką ir greitai išlaikęs šios šalies atei
minkština
Golfo
srovė,
kai
t
a
s
V
L
A
D
A
S
RAMOJUS
pakrypo Argentinos pusėn,
nios širdies, artimą labai mylėjusį ir jam padėjusį viams gydytojams nustatytus g a n sunkius egzami
nusisuko n u o Amerikos. Cia salas šaldo to paties pavadi
medicinos gydytoją — profesorių.
nus, apie 1951 metus dr. P. Kiesielius Cicero lietuvių
10
daug prisidėjo ir sovietai. nimo, t.y. Falklando, šalta sro
Vėliau, laikui bėgant, teko susidurti su visa eile rajone atidarė savo kabinetą. Pirmasis „pacientas",
Paklausiau savo artimiausio draugo Aloyzo lietuvių gydytojų. Iš jų tarpo mano atsiminimuose
Sovietams Argentina iki šiol vė, tekanti nuo Antarktikos.
Barono
patarimo ir vieną priešpietę sustojau prie primiausia iškyla daktaro Petro Kisieliaus asmuo. kaip iš „Draugo" premijuotos novelės atsimename,
buvo nepakenčiama „fašis Dabar ten kaip tik vėlus ruduo,
buvo vienas lietuvis dailininkas, dabar jau miręs,
vėjai. Vande Lietuvoje buvusio garsaus galvos ligų specialisto
tinė" valstybė, bet ginče su siaučia dideli
Su juo susipažinom tuose pačiuose M. Jasienės kuris naujam gydytojui pirmiausia įbruko savąjį
1
Britanija įžiūrėjo sau diploma nyno bangos , kaip tvirtina bri prof. J . Zubkaus n a m o durų iš kiemo pusės Mozart namuose Cicero. Tik ką medicinos daktaratą paveikslą, nutapytą specifine technika.
tinį laimėjimą. įžiūrėjo, kad tų korespondentai, siekia 30 gatvėje. Pasibeldžiau į duris, kurias netrukus ati Vokietijoje padaręs, dr. P . Kisielius atliko praktiką
Netrukus po to gydytojo kabineto laukiamajam
galės patraukti savo pusėn pėdų ir daugiau. Kaip iš laivų darė pats profesorius. Pasakiau savo bėdas, ir gera vienoje Chicagos ligoninių. Tačiau, kai tik turėdavo jau rinkdavosi eilės pacientų: rimtų ir ne taip jau
ne tik Pietų Amerikos kairiuo pakilti lėktuvams arba išsi sis profesorius liepė m a n eiti į vidų, į vieną miegamų laisvą dieną, atvykdavo į Cicero, nes čia mūsų namų rimtų. Vieni, g a l ne taip jau degantį negalavimą
sius, bet nemaža ir neutralių kelti mažesniais, kėlimosi lai jų kambarių, kur rašomojo stalo stalčiuje giliai buvo pirmajam aukšte gyveno jo būsimoji žmona Stefa pajutę, ateidavo pas jauną, simpatingą ir kalbų
jų, ir ė m ė atvirai remti vais? I r išsikėlus į salas, kur sudėti jo medicininiai įrankiai, o pats stalčius tvirtai Alvikyte. Dr. P . Kisielius, ateitininkas, okupacijų gydytoją gal ne tiek ligos reikalu, kiek norėdami su
Argentinos tezę. Dabar sekio žiemai apsistoti, kai nėra n e uždarytas. įėjęs į kambarį, negalėjai įtarti, kad tai metais Lietuvoje buvęs neeilinis rezistencijos daly maloniu asmeniu šiaip sau pasikalbėti, papolitikuo
ja britų karo laivus, plaukian tik miško, bet ir medžiai neau būtų garsaus gydytojo — specialisto kabinetas. Tais vis, po pirmojo susipažinimo padarė labai malonų ir ti, ne vienas gal nujausdamas, kad gydytojas už vizi
laikais tokiems naujai atvykusiems gydytojams — draugišką įspūdį. Atrodė, kad tai žmogus kiekvienu
čius į Falklandus, ir apie jų ga?
Gaila, kad tas nelaimingas specialistams egzaminus išlaikyti buvo užtverta metu pasiryžęs kitam padėti, ištiesti artimui pagal tą nieko neims. Taip pat ateidavo labai rimtų ligo
išsidėstymą
informuoja
nių, jau patyrusių, kad dr. P. Kisielius yra geras
argentiniečius. Kodėl neišnau ginčas bus ilgam pakenkęs tiesiog geležinė uždanga.
bos ranką. Ne be reikalo pasirinkęs gydytojo profe diagnostikas, labai rūpestingai žiūri ligonius ir
Tačiau geros širdies profesorius pagalbos siją. Aišku, iš tikro pašaukimo. O šnekus tai vyras,
doti „kapitalistų" ir „fašistų" daugiausia Amerikai, kuri
besišaukiantiems
savo tautiečiams vis tiek stengėsi puikus dainininkas bet kokiame būryje, nors tą nesiskaito su sugaištu laiku.
savo
įsipareigojimu
abiem
ginčą, j u o s
d a r labiau
Trečioji grupė buvo (esu tikras, tebėra) nuola
pakurstyti, k a d susipeštų? pusėm negalėjo vienodai įtikti. padėti. Nors ir rizikuodamas, kad pikti liežuviai pačią stiklinaitę rankose išlaikys visą vakarą, visai
tiniai ir nesibaigiantys aukų rinkėjai. Žinant, kad dr.
Tokia visiems žinoma sena Vidutiniam i s p a n i š k a i a r neįskųstų. Mano ligą nustatė labai greitai ir paža neparagavęs.
P. Kisielius gal iš pusės pacientų — savo draugų,
portugališkai
k a l b a n č i a m dėjo išgydyti primityviu būdu. Tik ne burtais, bet
Maskvos politika.
Netrukus po to, kai susipažinom, Cicero liet. Šv. taip pat menininkų ir kultūrininkų — už gydymą
sinusitų valymu ilgomis adatomis.
suprasti
Antano bažnyčioje įvyko Stefos Alvikytės ir dr. neimdavo jokio atlyginimo arba tik labai minimalų,
Britų generolas Sir John piliečiui sunku
tarptautinės
teisės
ir
moralės
Niekad
nepamiršiu
vieno
vizito
metu
prof.
Juozo
Petro Kisieliaus sutuoktuvės, o vaišės — tos pačios p aukas lietuviškiems reikalams skirdavo palyginus
Hackett, karinis ekspertas,
normas.
Čia
prisideda
d
a
r
Zubkaus
m
a
n
tartų
žodžių:
„Kol
mirsiu,
tave
išgydy
parapijos salėje. Vestuvėse dalyvavo nemažai jaunų, dideles, galime įsivaizduoti, kokią duoklę tas gydy
buvęs NATO šiaurinio fronto
tik ką universitetus baigusių ateitininkijos veikėjų, tojas jau iki šiol atidavė lietuvių išeivijos reikalui,
komendantas, dabar dimisi agentai iš svetimų šalių, kurie siu".
suinteresuoti
kurstyti
neapy
Profesorius
J
.
Zubkus
mane
išgydė
per
kelias
kaip
dr. Kazys Ambrozaitis, būsimasis gydytojas nors „reorginis" raugas savo metu nemažai jį plūdo
joj, pritarė britų laivų pasiun
kantą
viskam,
kas
amerikie
savaites,
ir
jau
prabėgo
30
metų,
kai
tvirtai
Zigmas Kungys (taip anksti miręs Californijoje),
timui į Falklandus, 8000 mylių
I
„tebežaliuoju" šiame pasaulyje. Tačiau prof. J . Zub politinių mokslų dr. Vytautas Vardys, būsimoji solis vienam „superpatriotiniam" dienraštyje ir savo
atstumą, bet įsakmiai siūlė ir tiška. Reikės nemaža metų,
liežuviais
pakampiuose.
kus, man prasitaręs apie greitą mirtį, ilgai nebe tė — primadona Dana Stankaitytė ir eilė kitų, su
prašė karo laivų nepanaudoti kol Amerika t e n a t g a u s
pasitikėjimą.
gg
gyveno. Mirė 1953 m. spalio 26 d. Chicagoje.
(Bus daugiau)
kuriais ilgiems laikams užsimezgė artima pažintis.
pirmiems. Atrodo, kad išmin-

DIENAI RIEDANT
VAKAROP

f

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. gegužės mėn. 19 d.

BOSTONO ZENUOS
N O S T A L G I Š K O S MINTYS
BOSTONE

dė 1981 — 1982 metų sezone.
Tad metant žvilgsnį atgal ir
žvelgiant į ateitį didelis slogu
tis užgula mus. Kur einame?
Ką veikiame? Ar yra d a r ko
kios prošvaistės atgaivinti
Bostone lietuviškam gyveni
mui, lietuviškai veiklai, o ypač
kultūrinei?
P. Zičkus

MŪSŲ
HOT

kolonijose

SPRINGS,

ARK.

"LEISKIT l TĖVYNĘ"
RADIJO GEGUŽINĖ

džiaugiasi Aldona Veselkienė sutikti lietuvišku nuoširdumu
iš Chicagos, dabar viešinti p a s ir vaišingumu.
Salomėja
Smaižienė
t Ceciliją ir Antaną Makarus.
viešėjo Justas l i e p o m s su
žmona iš Chicagos. apie savaite atostogavo čikagiečiai
Marija Andriušienė su vyru ir
broliu Petrušaičiu iš Kanados.
Grįždami
iš
Floridos
Chicagon užsuko į H o t
Springs Anelė Kirvaitytė, jo
nas ir Onutė Kirvaičiai. P a s
Šmaižius balandžio mėnesį
atostogavo giminaitė Eugeni
ja Gečienė su savo dukra Lai
ma. B e to, svečiavosi nemažai
kanadiečių, kuriuos teko susi
tikti po lietuviškų pamaldų
koplyčioje, Hot Springs lietu
viai tikisi sulaukti ir daugiau
atostogautojų ir visus žada

VESTUVES
R a s a Marija Šmaižytė, Pet-į
ro i r Salomėjos Šmaižių duk- !
ra, birželio 5 d. išteka už Thom a s H. Myers. Vestuvės įvyks
St. M a r y ' s katalikų bažnyčio
je, o vestuvinės vaišės Royale
Vista Inn.

CLASSIFIED ADS
IANUOMDJAMA — FOK BENT

R EAL

I 8 I 1 1 I

FLORIDOJE — Gražioje St. Peters- nmniiniimfiiiiiiim»iiniiinm«minw
burg Beach vietovėje, netoli jūros iš
BUTŲ NUOMAVIMAS
nuomojama P kambarių butas — na
mas su baldais. Teirautis po 5 v. vak. Draudimas — Valdymam
telef. 652-8747.
Namu pirkimas — Pardavimą*

Kalbame apie lietuvių kul
Gegužės pirmą dieną įvyku
tūrinę veiklą išeivijoje, laik
si radijo valandėlės gegužinė
raščiai net vedamuosius rašo
sutraukė gražų būrį hotsprint a m reikalui, k a d tai mūsų
giečių. Nors protarpiais dulkė
veiklos pagrindinė šaka. Tik
pavasariškas lietus, jis nega
BNCOME TAX
rai, tai labai svarbi šaka. Ir su
MISCELLANEOUS
dino dalyvavusiųjų nuotai
Notariatas — Vertimai
džiugesiu sutinkame kiekvie
kos. Pastogė virš galvos nelei
imiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiii
ną kultūrinės veiklos pasiro
do s u š l a p t i , o kaimynių
BELL REALTORS
LIETUVIŲ
dymą ar apraišką.
Įpročio pančiai paprastai
veideliai švietė, kaip saulutė
y r a per maži, k a d juos žmogus Spalvotos ir paprastos. Radijai,
J.
B A C E V I Č I U S
Bostonas amerikiečių yra
PASIAUKOJIMAS
— visiems buvo gera ir smagu
pastebėtų, kol jie i š a u g a į taip
vadinamas Amerikos kultū
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Lietuvių Tautos pasiaukoji į būrį suėjus pasižmonėti, dai
6529 S. Kedzie Ave. — 718-2291
Pardavimas ir Taisymas
stiprius, k a d jau sunku juos
ros lopšiu. Ir mes lietuviai prie mo Nekalčiausiai Marijos šir ną užtraukti ar net kojas šo
benutraukti.
tllHHIilIlilIlIlIlIlIlIUUIlUUIll
šio sakymo galime prisidėti ir džiai paminėjimas So. Bosto ky pamiklinti. Tarp svečių ma
M I G L I N A S TV
Johnson
sakyti, kad čia buvo ir lietu n e įvyko gegužės 16 dieną, t ė s i
naujasis
Lietuvių
2346 W. 69 S t , teL 776-1486
vių išeivių vienas iš didžiųjų ' sekmadienį, 10:15 vai. ryte Sv. Bendruomenės
pirmininkas
4IMIUi!ltlllllliiillliiiiiiHiiUiiiIllUUllUiil 2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigfeton Parke. $39,500. Savininko paskola.
centrų.
Petro lietuvių parapijos baž Vacius Artmanas su žmona
iimiitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
Bostone lietuviai pradėjo nyčioje b u s atnašaujamos šv. Ema, Lietuvos Atgimimo Są
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000
kurtis 1880 — 90 metais. Mas- Mišios, įvyks pasiaukojimo jūdžio pirmininkas Antanas
sachusetts valstybėje gyvena pakartojimas ir procesija su Bertulis su žmona Janina,
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mur. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir
apie 40,000 lietuvių. O Bosto Aušros Vartų Marijos nese kun. Jonas Burkus, naujieji
Kedzie Ave.
Hot
Springs
gyventojai
buvę
ne 1930 m. JAV gyventojų su niai pašventintu gintariniu
Apdraustas
perkraustymas
čikagiečiai, Marija ir Pranas
rašinėjime lietuviais užsirašė paveikslu.
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot
Springs Village.
Radžiai. Vėliau atvyko kun.
įvairių atstumų
12,351, iš kurių apie 6000 gi
Petras
Patlaba
su
būriu
sve
mę Lietuvoje, o kiti jau Ameri
Tel. 376- 1882 arba 376-5996
Skambint 436-787?
FESTIVALIS čių, kurie buvo susirinkę jo so
koje. 1902 m. buvo lietuvių pa
mmHiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiiuui
ŠIMAITIS R E A L U
T A U T U P A S I R O D Y M A S dyboje pasveikinti savo dva
statyta graži mūrinė Šv. Petro
sios vadą gimtadienio proga.
2951 West 63rd Street
bažnyčia, kuria lietuviai di
Pirmas
Naujosios
Anglijos
Valandėlės
vedėja
pakvietė
vi
džiavosi ir džiaugėsi. Dabar ji
KILIMUS IR BALDUS
yra pigiųjų butų kolonijos te festivalis vyko 1944 m. Bosto sus gegužinės dalyvius sugie
Plauname ir vaškuojame
ritorijoje — griūvančioje ap no YMCA patalpose. Atsilan doti kunigui Petrui "Ilgiausių
MISC E L L A N E O U S
visų rolių grindis.
linkoje. Buvo net dvi parapi kė apie 200 žmonių, pasirodė 8 metų"
BUBNYS
iinuimiuiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimui!"
jos mokyklos, o dabar liko tik tautos. Tikslas tos organizaci
Gausus
laimikiais
dovanų
jos
atgaivinti
kultūrinį
liau
Tel
—
RE
7-5168
viena, o mokinių daugumą su
daro jau nebelietuviai. Bosto dies meną, muziką, dainas, paskirstymas buvo sėkmin
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimuimii
ne buvo leidžiami laikraščiai: tautinius šokius, audimus, dro gas ir davė gerų pajamų. Be
to, gegužinėje gauta naujų au
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
M. A. i I M K U S
"Darbininkas", "Keleivis" ir žinius ir t. t.
kų
radijo
valandėlės
išlaiky
M«w
Jeney, New York ir Connecticut
Šiemet
balandžio
23,
24,
25
INCOME TAX SERVICE
kiti. Dabar nebėra nė vieno.
lietuviams!
mui.
Valandėlės
vadovybė
dė
Lietuvių operos choras ruošiasi antram metiniam koncertui Jaunimo
NOTART PUBLIC
Pirmoji lietuvių organizaci d i e n o m i s , festivalis vyko
kinga
visiems
savo
klausyto
Matick
H.
S.
auditorijoje
centro
paramai.
Koncertas
bus
sekmadienį,
gegužės
23
d,
3
v.
p.p.
4398 8 . Maplewood, teL 254-7450
Kaa MtadU&l i i WXVD Stoti*.
ja Bostone buvo Draugystė
N*w York. nuo 8 iki 9 vai. vakaro,
jams,
kurie
dosniai
ir
mielai
Jaunimo
centro
didžiojoje
salėje.
(netoli
Bostono).
Atsilankė
apie
Tmlp pat daromi VERTIMAI.
>T » m * - KM. Taippat klauaykltU
Broliškos Pašalpos
vardu
GUMINIU Iškvietimai, pildomi
remia
"Leiskit
į
Tėvynę"
radi
"Muaic of Llthuft.nl*" programos kas
20
tūkstančių
žmonių
ir
daly
švento Kazimiero Karalaičio
PILIETTBfiS PRAfiTMAI tr
tr.CU.di.ni. nuo 6:05 Ik! 7:00 •*!.
Kitokie blankai.
rakaro. ii Saton Hali Unlrarattoto « c
Lietuvos. Vėliau steigėsi ir ki vavo 30 tautinių šokių sam jo valandėlę. Atrodo, kad lie
itmrmirntiimiHiniiiiiiiinuiiminiiinni U—, SI.S F M . (WSOU)
tos: Draugystė Kareivių, D. L. būris, vad. Gedimino Ivaškos. tuviškas žodis nenutils radijo
Direkt D R . JOKŪBAS STUKAS
luiiiillilllliiillllilllllililiimiiiiilliiiliillil
K. Vytauto, Lietuvių Piliečių Balandžio 3 d., šeštadienį, 2 bangomis, o lietuviška daina
vai. p. p. pasirodė vaikai, o va dar vis džiugins lietuvio sielą,
Įvairių
prekių
pasirinkimas
nebrangiai
2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629
2 ) 4 Sunlit Drivt
d-ja, D. L. K. Gedimino drau
ii
motų
sandelio.
kare studentų g r u p ė — 12 po leis ja grožėtis ir kitataučiams
Watchunf. N . J. 070M
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
gija, D. L. K. Kęstučio d-ja.
rų pašoko 4-riu8 šokius. Publi klausytojams.
008MOS PABCELS EXP»ESS
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Lietuvių Socialistų sąjungos
TeL — (201)
ka šokėjus sutiko ir palydėjo
1801 W. 88th St, Chicago, TL 60829
kuopa, kuri turėjo teatro ratelį
Dėkojame
Emai
ArtmanieD. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
ItllllllllllllllllllllllfIlllffllIflllIlIlIIillIIIIP
gausiais plojimais.
Žaibą ir Birutės chorą, turėjo
nei ir Marijai Radienei už sėk
SIUNTIMAI
1
LIETUVA
Atdara
šiokiadieniais
nuo
£
v*L
ryto
&i
10
vai.
vakaro.
Kitoje salėje Gintaras Ka mingą laimėjimų bilietėlių pla
IlIIlllllIIIllIlIlIlIlIIIlilIIllllIlflIlIlIlIlIllUU
bibliotekėlę ir skaityklą, ren
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
TeL — 925-2737
rosas
turėjo
gražių
išdirbinių
gė koncertus ir statė vaidini
tinimą, Henrikui Dūdai ir
Vytautas Valantinas THE F 0 R T Y YEARS
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
mus. Buvo Jaunimo Ratelis, parodą. Valgykloje lietuvių Lionginui Sabaliūnui už do
MMuiiiiiiiiiiUiiiiiiiiuuiiiiiiuiuiiiiiiniii
0F
DARKNESS
Muzikos — dramos draugija, stalą meniškai paruošė Vy vanų paskirstymą ir Antanui
tautas
Dilba.
Per
visas
tris
Bertuliui
už
pagalbą.
Įėjimo
Gabijos draugija, Sandaros
Paraše Dr. Juozas Vaisnor*
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
kuopa, Tėvynės Mylėtojų d-jos dienas turėjo turtingą valgių dovaną (doorprize) plokštelę Šios organizacijos ir asmenys 1982 metais per
Apie
istorinius lietuvių kovos
metus.
kuopa, Vilniaus Vadavimo stalą, kuriam vadovavo Vi "Užaugau Lietuvoj" burtų ke
Ir kitus kraštus
JAV LB Vidurio Vakarų Apygardos valdybą
skyrius. Prie Šv. Petro parapi lius ir Irena Vidugiriai. Jiems liu laimėjo Ignas Beleckas.
Į anglų kalbą išvertė
NEDAS, 4098 Archer Avenue
talkino VI. ir Al. Jurgėlos, E.
aukojo Krašto Valdybos Lietuvos laisvinimo
jos veikė visa eilė draugijų.
Juozas Bulevlčiua
Chicago, IU. 60832, tel. 927-5980
Kalen, L. Kiliulienė, N . Šležie
Balfo Bostono skyrius, Ameri
pastangoms
paremti.
Minkštais viršeliais. Kaina $2.85
nė, O. Kearn, N. Stankus, R.
MOTINOS D I E N A
kos Lietuvių Tarybos skyrius
Špakevičienė, G. J. Philips, A.
Si |domi knyga gaunama:
PAGKAGE E X P R E S S AGE>"CY
ir visa eilė kitų. Šiandien dau
Gegužės 9 dieną per "Leis Chicagos Ateitininkų
Birutė Jasaitienė
$20.00
Petronienė, M. Girnienė. Ska
MARIJA
X0RE3KIE:>'£
DRAUGE. 4545 W. 63 St*
$20.00
gelio tų organizacijų ne tik ne numynus, kepsnius iškepė šo kit į tėvynę" radiją buvo pa Sendraugių skyrius
$489.00 J. ir E . Paliliūnas
Odcago, m. 60628
L
e
o
n
a
s
K.
Baltušis
$20.00
SIUNTINIAI t LIETUVA
bėra, bet ir jų vardai užmiršti. kėjų motinos ir močiutės. Tai minėta Motinos diena, per Beverly Shores Lietuvių klubas:
Marija
Macevičius
$15.00
LAbai
pageidaujamos
geros
188IM
$185.00
Naujieji ateiviai atvežė atei didelė talka, kurią sutelkė Ro duodant liaudies dainų ir Dina Baktys iždininkė
prekes. Maaataa 15 Europos sandelių. H11ll||llllllllllllt!ll!lllimi1IIIIIIIIIIHIIR»
$15.00
Dr. K. G. Ambrozaitis
$200.00 A. S n a r s k i s
poezijos pynę — "Motinos var Valerijonas Radys
tininkus, skautus, suorganiza ma Štuopienė.
»«08 W . 69th St., Chicago, IDL 6062»
$15.00
$20.00 L i u d a s Zibas
TELEF. 925-2787
das mūsų tautosakoje". Sesu Juozas Noreika
vo Lietuvių Kultūros rėmėjų
B
r
u
n
o
D
o
v
i
l
a
s
$15.00
$20.00
Šiemet
Tautinių
šokių
sam
$15.00
tės Šlenytės iš Chicagos su Stasys Jokubauska8
organizaciją, Dramos studiją,
$5.00 E d w a r d a s Pikelis
būris
švenčia
45
gimtadienį.
K
a
z
y
s
Smalenskas
$15.00
Kazys
Meškonis
$110.00
dainele
ir
eilėraštuku
sveiki
Lietuvių Inžinierių ir Archi
DAINOS, MUZIKA
J
o
n
a
s
K
a
u
n
a
s
$12.00
Per
tą
laiką
(Liaudies
šokių
Jonas
Talandis
$100.00
no savo močiutę Angelę Krautektų sąjungą, Amerikos Lie
$10.00
Master Plumbing
Kairys
$60.00 N e r i n g a Ambrozaitis
IR GĖLĖS
tuvių Tautinės sąjungos sky mokyklą) išėjo apie 500 jauni čeliūnienę. Mažoji Linutė, vos Irena
$10.00
Adelė Dulskis
$50.00 V a i . Martis
mo.
Uosnsed,
Boaded,
Inrarad
ketverių
metukų,
o
Audronė
rių, Bostono Lietuvių Rašytojų
$10.00
Pranas Lembertas
Antanas Dundzila
$40.00 A n t a n a s Brazdžiūnas
Vytė
aštuonių, abi gražiai ir Raymondas Paskųs
$10.00
klubą, kuris vėliau buvo pava
$40.00 Irena Simonaitis
Ntv". darbai ir pataisymai. Virtuvas
$1C.< 0
teisingai kalba lietuviškai ir Bronius Pranckevičius
$40.00 A n t a n a s Kalvaitis
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte Plokštelėje dalyvaujantys kom
dintas Kultūros klubu, Bosto
RENGINIAI
R
o
m
a
s
Libius
$10.00
$30.00
moka daug dainelių — pagar Vytautas Čepėnas
lės. Karšto vandens tankai. Flood con- pozitoriai: J. Gaidelis, G. Gu
no Lietuvių Teisininkų d-jos
$10.00 troL UZsikimSę vamzdžiai išvalomi
Alg. T. Antanaitis
$24.50 J. L e c h a v i č i u s
Gegužės
2
2
d.
7:30
vai.
dauskienė, St. Gailevičius, 0.
ba
jų
tėveliams.
skyrių, Lietuvių
Mokytojų
$10.00
Kazys Ripskis
$25.00 J o n a s Abraitis
elektra.
Palikite
pavardę
ir
telefoną
—
vak.
So.
Bostono
Lietuvių
Pi
Metrikienė ir St. Graužinis. Dai
draugiją, Amerilos Lietuvių
$10.00
$25.00 J o n a s Vėbras
Gegužės 16 dienos radijo lai Antanas Masiulis
lietuviškai.
nų
žodžiai P. Lemberto i kurias
P
o
v
i
l
a
s
G
a
u
č
y
s
510.00
Bendruomenę, Vilniaus Kraš liečių d-jos salėje yra rengia doje buvo paminėtas dešimt Algis Kiudulis
$25.00
SERAPINAS
—
636-2960
Leonardas
Kerulis
$10.00
mas
Jaunimo
vakaras
su
so
išpildo
žinomi solistai ir įvairus
Gytis
J.
Kiudulis
$25.00
to Lietuvių s-gos skyrių, Bos
metis nuo Romo Kalantos su Česlovas Grincevičius
Stasys Patlaba
$10.00
$25.00
listė
Violeta
Rakauskaitė
iš
chorai. Plokštelę išleido "Gin
tono Lietuvių Dramos teatrą,
sideginimo.
$10.00
Adolfas Ruibys
$25.00 M e č y s Žeimys
taras",
Hollysvood, California,
du gerus chorus, Kultūrinius Vak. Vokietijos. Bus vaišės ir
$10.00
Ona Caplinskienė
$25.00 A l d o n a Kubilius
"Leiskit
į
tėvynę"radijo
šokiai.
Jaunimas
kviečia
vi
Lemberto 15 m. mirties sukak
Subatvakarius ir eilę kitų. Lie
$10.00
Algis P. Urbntis
$25.00 A l g i s A. R e g i s
programos girdimos iš KGUS Stasys Varekojas
$10.00
tuvių Enciklopedijos leidyklą. sus atsilankyti.
čiai prisiminti.
$25.00 K a z y s A- BartaŠius
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
$10.00
Birželio 12 d.,šeštadienio — FM stereo stoties, 9:30 vai. Juozas Vailokaitis
$25.00 J. Bataitis
Dalies ir Šių organizacijų
$10.00
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Kaina su persiuntimu $8.95
$25.00 R o m a s Maldūnas
jau nebėra. Pvz. Bostono lie vakare, 6 vai. Šv. Petro lietu r. kiekvieną antrą ir trečią mė- Algirdas Kurauskas
V i n c a s Derenčius
$10.00
dimai
ir pilna apdramda.
Jonas
Sabanaa
$25.00
vių
parapijos
bažnyčioje
bus
nesio
sekmadienį.
Programos
tuvių dramos teatras, kuriam
$10.00
Užsakymus siųsti:
Aleksas Lauraitis
$25.00 V l a d a s Abramikas
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
vadovavo Henrikas Kačins laikomos pamaldos už išvež vedėja ir pranešėja Salomėja Petronėlė Laukaitienė
$10 00
$25.00 M a r t a Babickas
Telef.
—
WA
5-8063
DRAUGAS, kH5 W. 6Srd St,
$10.00
kas ir Aleksandra Gustaitienė tus į Sibirą lietuvius. Tolimes Smaižienė, o rekordavimo Aleksas Jankūnas
$25.00 Marija Pauperas
nis
minėjimas
po
pamaldų
sa
K.
A.
Cicėnas
$10.00
technikini
darbą
atlieka
Pet
Stasys Kazlauskas
$20.00
su savo vaidinimais aplankė
Chicago, 7ZZ. 60629
$1000
Jonas Litvinas
$20.00 V l a d a s P l e p y s
ras Šmaižys.
daugelį lietuvių kolonijų, net ir lėje po bažnyčia.
$10.00 10% — 2 0 * — 3 0 % pigiau mok&Ul
Juozas Arvydas
$20.00 Kun. J o n a s Vėluos
išeivių lietuvių sostinę — ChiBirželio 1 3 d. So. Bostono
Albina Baublys
$10.00 o i apdrauda nuu usnies Ir automo
Marija
Ulottenė
$20.00
HOT
SPRINGS
cagą. Šiandien to teatro jau Lietuvių Piliečių D-jos iškil
Aldona
Drasutis
$10.00 bilio pa* moa.
Stasys Juozapavičius
$20.00
LANKYTOJAI
J o n a s Balskus
$10.00
nebėra Du geri chorai, vienas mingas banketas, kuriame
Vytautas Sinkus
$20.00
Adelė Baltrušaitis
$10.00
FRANK
Z A P 0 M S imiiiHiiiirmtmiiiiiiiiminmiiiHiiiimss
Gediminas
Bielskus
$20.00
vedamas komp. Jeronimo Ka kalbės dr. Kazys Eringis, nese
Pats gražiausias metų lai
JONAS PUZINAS
$10.00
$20.00 P r a n a s Gaigalas
činsko ir kitas — komp. Ju niai pasitraukęs iš Lietuvos, kas Hot Springs — balandžio Ona Bundelis
3208v
West
9*r*
Street
2
Brigita
Baublys
$10.00
$20.00
liaus Gaidelio irgi išnyko. Tie dainuos solistė Daiva Mongir- ir gegužės mėnesiai suviliojo Vytenis J. Statkus
$10.00
Stasys Žilevičius
S20.00 J o n a s Jacinavičiu8
Telef. GA 4-8&>4
sa, dar yra likęs Bostono vyrų daitė — Richardson, bus vai nemažai lankytojų. įvairia Bronė Mikulskienė
$10.00
$20.00 V i n c a s ir Elena V a s i l i a u s k a s
Profesorius medicinos daktaras
$5 QO
sekstetas, ved. komp. J. Gai šės ir šokiai.
$20.00 G. J u o d v a l i s
spalvis medžių ir krūmų žydė Liucija Stasiūnienė
K
a
z
y
s
P
o
š
k
a
$5
00
(1875 -1939)
Ona ŠiliGnas
$20.00
delio.
Rugsėjo 12 d. Tautos Šven jimas teikia miestui nepapras Mečys
A n e l ė Prunskytė
$5.00
Javas
$20.00
Kultūros klubas ir Kultūri tės minėjimas So. Bostono Lie tą grožį. Šiuo metu pats rožių
Jo visuomeninė, kultūrinė ir
VIZITINIŲ KORTELIŲ
$5.00
Jurgis Gylya
$20.00 Kun. Francis Kūra
mokslinė veikla
niai subatvakariai varė gra
$5.00
$20.00 Kostas Stankus
tuvių Piliečių d-jos salėje. Ren ž y d ė j i m a s , ir o r a s p a t s malO- Anicetas Grigaliūnas
žią kultūrinę vagą Bostono lie
REIKALU
$5.00
$20.00 S. Vaitkevičius
Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos
gia Jono Vanagaičio šaulių niausiąs, saulutė šildo, o karš- Marija Remien*
I g n a s Žilionis
$5.00
tuvių gyvenime. Jie žiemos
Antanas
Matukas
$20.00
čiai
dar
nevargina.
Gražiu
oru
Vizitinių kortelių naudojimą, yra leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno
kuopa.
$5.00
Elena 3altruSaitienė
$20.00 J o n a s Stočkus
sezono laiku turėdavo susirin
gražus
paprotys. Biznieriai jas pi«- spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi.,
$5.00
FrankPauhkas
$20.00 Bernadeta Zeikus
S p a l i o 17 d. Laisvės Var
kimus kiekvieną mėnesį, o pre
•5iai
naudoja.
Bet tinka ir visų luo kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
$5.00
$20.00 Petras Norkaitis
J A V — Lietuvių Bend Aleksas Pabrėža
legentais buvo kviečiami įvai po rudens koncertą- So Bosto
mų
atstovams
turėti gražias vizi $12.85. Illinois gyventojai dar prideda
$5.00
$20.00 Jolanta Karklys
72 et. valstijos mokesčio.
r u o m e n ė s Bostono apygarda Petras Petrutis
tines
korteles.
rių sričių specialistai ir no Lietuvių PU. D-jos salėje.
$5.00
Bronė Čižikas
$20.00 D a n a Domarkas
L a p k r i č i o 2 1 d. Lietuvos rengia JAV Lietuvių Bend Mykolas Puskarskia
kultūrininkai iš visos Ameri
$5.00
Užsakymus siųsti:
$20.00 Dr. Milda Budrys
Kreipkitės į "Draugo" adminis
ruomenės
30
metų
veiklos
su
kariuomenės
šventės
minėji
kos ir Kanados. Deja, Kultū
traciją visais panašiais reikalais DRAUGAS, 4545 W. GSrd St.
Būsite patenkinu mūsų patarnavi
ros kiubaa jau prieš dvejus me mas So. Bostono Lietuvių Pi kakties minėjimą š. m. spalio
Chicago, IL. 60629
tus išnyko, o Kultūriniai liečių d-jos salėje. Rengia Jo 2 d. Lantaną restorane, RanApygardos valdyba nuoširdžiai dėkoja aukotojams savo ir JAV mu.
no
Vanagaičio
šuaulių
kuopa.
dolph,
Mass.
LB
Krašto
valdybos
vardu.
Už
klaidas
labai
atsiprašome.
subatvakariai irgi nebepasiro
IIIIIMIimilMililll

TELEVIZIJOS

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

VALOME

Lietuvos atsiminimai

JAY D R U G S V A I S T I N Ė
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PETRAS AVIŽONIS

Tik prieš keletą metų liet Sv.
Antano parapijos sode pastatė di
džiulį lietuvišką kryžiŲ. Tai yra
visos Ansonijos puošmena. Šis
kryžius yra jo paties projektas,
darbas ir pasididžiavimas. Pasigė
rėtinai gražus. Ansonia ir apylin
Po Mišių parapijos salėje bus
kės lietuviai dalyvavo šio kry
susitikimas su vyskupu.
žiaus pašventinimo iškilmėse.

kony provinciolas kun. Paulius
Baltakis pasakys pamokslus. Vys
kupas M. Clark — angliškai, o
kun. Paulius Baltakis lietuviš
kai. Mišių metu giedos Toronto
parapijos choras.

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. gegužės mėn. 19 d.

į "Crestview Memorial P a r k Waterbury, Conn.
and Mausoleum" vietovę, kur
yra Lietuvių kapinių sekcija ir
Juozas Velička, waterburietis,
kur vyks paminklo pašventini šiomis dienomis susilaukė įverti
mo iškilmės.
nimo — JAV prezidentinio įver
Visi Hot Springs lietuviai ir tinimo pažymėjimą už nuolati
Ansonia, Conn.
A. a. Kęstučiui, Suvalkijos lau svečiai yra kviečiami šiose iškil nę pagalbą respublikonų parti
jai.
ky sūnui, mylėjusiam savo bran mėse dalyvauti
A. A. K. ŠVELNYS
gią tėviškę ir prabočių žemę, te
Kęstutis Švelnys, ilgesnį laiką suteikia Viešpats amžiną ramybę
sirgęs vėžio liga, š. m- gegužės 8
Prietelius
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
d. amžinai užmerkė akis, sulau
kęs 67 m. Gimtadienio dieną bu H o t Springs, Ark.
vo paguldytas ligoninėn, bet pa
galbos nesulaukė, nes vėžys bu PAMINKLO ŠVENTINIMAS
vo išsiplėtęs po visą kūną.
Hot Springs, Ark., š. m. ge
Buvo gero linksmo būdo. Vi gužės 30 dieną, sekmadienį,
sad pilnas įvairių idėjų, mėgo 12:30 vai. p.p., vyks Lietuvių
gamtą, muziką ir įvairius medžio kapinėse bendro paminklo pa
darbus. Lietuvoje buvo amatų šventinimo iškilmės. Tą sekma
mokyklos mokytoju. Dėl savo ge dienį, kaip ir visada, pamaldos
A A
ro būdo, Ausonijoj jis buvo gerai bus 11 vai. šv. Mykolo mokyk
žinomas ne tik lietuviu, bet ir ki los koplyčioje, 1125 Malvern.
Povilas Vidugiris
tataučių tarpe.
[Tuojau po pamaldų visi vyksta

LMF Hartfordo klubo narės ir jų dukterys balandžio 18 d. surengė madų parodą. Viduryje iš kairės: Gintarė
Tijūnelytė ir Julytė Heslin; stovi: pranešėja Ada Ustijanau skienė ir modeliuotojos Dalia Dzikienė, Regina Zabulyte,
Rima Dzikaitė, Birute Zabulienė, Marytė Serkšnaitė-Hes lin ir Stasė Gečiauskienė.
Naotr. A. Dziko

Rochester, N. Y*

MOŠŲ KOLONIJOSE
Baltimore, Md.
METINIS "DAINOS"
CHORO KONCERTAS
Šiuo metu "Dainos" choras yra
vienas iš veikliausiu vienetu Bal••£ timorėje. Nei viena iškilmingesZ hė proga be jo neišsiverčia. Gir
dime jį giedantį bažnyčioje per
didžiąsias šventes, Vasario 16-sios
minėjimuose, dainuojantį lietu
viu festivaliuose ir t- t. Be to cho
ras kasmet, pasimokęs naujų dai
nų ir papildęs savąjį repertuarą,
surengia po koncertą.

Šv. MiSios už jo sielą bus atnašaujamos gegužės 30 d., 10:30
vai. Sv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, Califomia; ir Tėvų Jė
zuitų ir Tėvų Marijonų koplyčiose Chicagoje, ir Romoje.

•

ŠV. PRANCIŠKAUS ŠVENTE

nizacinę struktūrą, visu pirma
reikėtų pažymėti, kad choras tu
ri garbės pirmininką, kun. Anta
ną Dranginį, kurio pastangomis
choras prieš keliolika metu bu
vo atkurtas. Valdybą sudaro Vy
tautas Banys—pirmininkas, Ane
lė Juškuvienė — sekretorė, Al
binas Prasčiūnas — iždininkas

Rochesterio lietuvių parapija
šiemet švenčia švento Pranciš
kaus Asižiečio gimimo 800 me
tų sukaktį. Gegužės 29 dieną pa- į
rapijos salėje bus iškilminga
šventės pradžia: Izabelė 2muidzi-j
nienė perskaitys švento Pranciš
kaus Asižiečio "Sesers saulės"'
giesmę, kun. Viktoras Gidžiū-1
nas, OFM, skaitys paskaitą, Toir Vytautas Mildažis — seniu- į ronto parapijos choras, diriguojanas. Programos sudarymo komisi- rnas Vaclovo Verikaičio, atliks
joje dirba Ona Eringienė, Igoris j « * * * ! ^esmi^
^neartą.
Kučiauskas ir Anelė Pilienė. Cho-1 Kitą dieną, sekmadienį, toji
rą sudaro 32 dainininkai: 9 sop- \ P a t i š v e n t ė b u s tęsiama bažnyranai, 10 altų, 7 tenorai ir 6 bo čioje. Rochesterio diocezijos vys
kupas Matthew Clark su sve
sai.
čiais kunigais koneelebruos šv.
Mišias. Jis ir lietuvių prancišDoremi

Š;emet metinis koncertas įvy_ ko balandžio 17 d. 7 vai. 30 min.
vakaro Baltimorės lietuviu na• > muose. Programa buvo gana įvai
ri. Pradžioje pasirodė mišrus cho
ras, kurs sudainavo J. Gaidelio
"Dainininkų maršą", St. Sodei
kos "Saulėtekį", M. K- Čiurlionio
harmonizuotą liaudies dainą 'Kas
bernelio sumislyta' ir J. Stankū
no "Oi, kada?". Po to scenoje
pasirodė moterų choras arba,
tiksliau pasakius, "Dainos" cho
ro moterys. Mat "Dainos" cho
ras iš tikrųjų yra trilypis. Daž
niausiai jis pasirodo kaip mišrus
choras, bet kartais, žiūrėk, kaip
moterų choras, o kartais ir kaip
vyrų. Tad šį kartą moterų cho". ras atliko J. Gaidelio "Barkaro
lę",
nežinomo kompozitoriaus
(taip
programoj
pažymėta)
"Mergaitę" (Maironio žodžiai)
ir D. Andrulio "Ateisiu". Pirmosios dalies pabaigai choro teno
ras Igoris Kučiauskas, turįs ne
.*.„ blogai pralavintą balsą, solo iš
pildė St. Šimkaus "Tamsiojoj
naktelėj" ir J. Kazėno "Ko vėjai
pūtė". Antrojoj daly sceną už
ėmė vyry choras ir sudainavo
liaudies dainą "Ta mūs seselė",
""" J. Kazėno "Nukirsiu berželį" ir
J. Strolios 'Karo žygio dainą'. Po
7~ vyry vėl pasirodė mišrus choras
ir atliko J. Stankūno "Dainos
kvieslį", J. Naujalio "Ko liūdi,
putinėli?", M. K. Čiurlionio
"Anoj pusėj Nemuno", St. Šim
kaus "Ant tėvelio dvaro" ir C.
- T. Morris "Namo, broliukai".
—• Bisui choras dar užtraukė pramo
ginės muzikos dalykėlį — " R O 
ŽIŲ tango".
Chorui dirigavo ir jam piani
nu akompanavo dabartinė jo di
rigentė Charlotte T. Morris. Tai
amerikietė muzikė,
dainavimo
mokytoja. Ji yra pamėgusi lietu
viu dainas ir su mielu noru jau
kelinti metai chorui vadovauja.
Bando taip pat harmonizuoti
- -i
mūsų liaudies dainas. Koncerto
"c
pabaigoje atlikta "Namo bro
liukai" kaip tik ir yra josios har
monizuota. Programai pasibai
gus, dirigentė buvo apdovanota
gėlėmis.
Šokių metu svečius linksmino
New Yorko kvartetas "Jinai ir
trys gintarai", bufetas, baras ir
« v.
loterija.
Kalbant apie "Dainos" orga

Jau praėjo ilgi ir liūdni penkeri metai, kai mirtis išskyrė iš mū
sų tarpo mylimą, vyrą, tėvą, uošvį ir senelį. Jis visados yra ir pa
siliks mūsų mintyse ir maldose. Ilsėkis ramybėje.

Maioniai prašome a. a. Povilo gimines ir draugus pasimelsti.

Mokyt. JUOZAS Ž E M A I T I S

Nuliūdę: 2MONA ir SCNUS su ŠEIMA.

Ilgus metus buvo mokyklos vedėja Tauragėje.
Gyveno Chicago, Illinois. Marąuette Parko apylinkėje.
Po sunkios ligos mirė gegužes 16 d., 1982 m., sulaukęs 85 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Surviliškiu valse., Kalna
beržės kaime. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irena Jurgilienė, anūkės Re
gina Kviklys ir Vida, sūnus Algis, marti Giedra ir anūkė Rima, Lie
tuvoje brolio ir sesers vaikai su šeimomis, ir kiti giminės, draugai
ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 6 iki 9 vai. vakaro Pet
kaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 19 dieną. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Netekus brangios sesutės

A. f A. KRISTINOS

MIČICNAITES,

mūsų mielą draugą Darių ir jo tėvelius
nu3Širdžiai užjaučiame ir dalinamės skaus
mu.
SILVIJA JASINEVIČIŪTĖ
RAMINTA JAUTOKAITĖ
GINTARĖ KERELYTĖ
GINTARAS LIETUVNINKAS

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti ir anūkės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.

Sunkios ligos išvarginta, sulaukusi senatvės, š. m. ge
gužės mėnesio 17 dieną mirė

Brangiai motinai

A, y A .
E. ŽUKIENEI Lietuvoje mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame dr. ELENAI ir žen
tui dr. ADOLFUI MILIAMS, GIMINĖMS ir ARTI
MIESIEMS.

$%**£?!

VANDA IR GEDIMINAS

A A

BALUKAI

PETRONĖLE BARKAUSKIENĖ

Liūdesio prislėgti liko: vyras Ciprijonas Barkauskas,
duktė Aldona, jos vyras Vladas ir dukros Rūta ir Rima
Stropai; duktė Roma Papartienė, jos dukros Kristina ir
Vida; duktė Angelė, jos vyras Romas ir dukros- Audrė,
Renata ir Inga Nelsai.
Lietuvoje likę: brolis Juozas, seserys Ona Jonaitienė,
Marija Navickienė, Sofija Kubilienė, Zita Rimkienė ir Ka
nadoje Katriutė Grajauskienė su šeimomis, o taip pat se
serėčios: Aldona Aistienė, dr. Ona Gustainienė ir Virgi
nija Gureckienė ir jų šeimos.
Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioj,
2533 W. 71 St., Chicagoj, šį trečiad. ir ketvirtad. nuo 1 iki
9 vai. vak. Atsisveikinimas bus ketvirtad., 7:30 vai. vak.
Laidotuvės bus penktadienį, gegužės mėn. 21
dieną; 9:00 vai. ryte iš koplyčios išlydėjimas i Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią ir po pamaldų
laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Visus a. a. Petronėlės gimines, draugus ir pažįstamus
kviečia šiose šermenyse ir laidotuvėse dalyvauti.
Šeima prašo nesiųsti gėlių.
Nuliūdę: VYRAS, DUKTERYS ir JŲ ŠEIMOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F ]

UMMID

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLY.ČIOS
4330-34 So. California Avernie ~
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

GUOGAITĖ
Velionė buvo kilusi iš Pustapėdų kaimo, Vilkaviškio
parapijos.

EUD EIK I S

Mylimai motinai
A. + A,

46Q5-07 S o u t h Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

E. ŽUKIENEI mirus Lietuvoje,
dukrą dr. Elena Miliene, brolį Lietuvoje
ir ju šeimas giliai užjaučiame.

PETKUS

CARTER. JONAIČIAI IR GVIDAI

MARQLETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

Mokytojui

2 5 3 3 VVest 71 S t . . C h i c j g o
1410 S o . 50th A v., C i c e r o

A. f A.
J U O Z U I ŽEMAIČIUI mirus,
jo dukrai Irenai, sūnui Algiui bei JŲ
šeimoms širdingą užuojauta reiškia
BENDRADARBĖS:
NIJOLĖ BEAMER
ELZf DIMINSKIENĖ
SOFIJA DŽIUGIENĖ

JOANA KRUTULIENĖ
ONA RUŠĖNIENĖ

Tel.

47t-2345

•\!KMF U rOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Mraktorfu Asociacijos Nariai

STEPONAS C LACK (LACUWICZ) Ir SUNOS
2424 W. 69th S T R E E T
TeL REjmbttc 7-1213
11028 Southwe»t Hi$rbwmv, Ftek» HUta, DL
TeL 974-4410

A. + A.
ALGIRDUI BAZARUI mirus,
jo tėvui Z i g m u i , seimai ir gimi
nėms reiškiame nuoširdžią užuojauta.
LEONAS IR ADELĖ

PABRĖŽAI

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus,
DR, ELYTC MILIENC
ir jos šeima
didžiai užjaučia
BOBELIAI, VALIAI IR SIRMENIAI

PETRAS MEDOKAS
4148 SO. CALIFORNIA AVE.

TeL LAf»y*tte 1-1572

POVILAS i. RIDIKAS
S354 SO. HALSTED

STRTET

TeL T.Ard. 7-1S11

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO

A VE..

CICERO. P ^

T*

*
•

OLjmple
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DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. gegužės mėn. 19 d
X šį ketvirtadienį, gegužės
20 d., y r a Kristaus dangun žen
gimo šventė — šeštinės. Kata
likams išklausyti šv. Mišias pri
valoma kaip sekmadienį.

X Inž. Valdas Adamkus yra
aprašytas tarp labiausiai pasi
žymėjusių asmenų, baigusių Il
linois Institute of Technology.
Įdėta ir jo nuotrauka. Taip pat
pažymėta, kad jis yra gavęs
Aplinkos apsaugos žymiausią
medalį už savo darbą, o dabar
yra Vakarų rajono Aplinkos
apsaugos administratorius. Tai.
rašo ''News and Vievvs" — to
paties instituto leidžiamas lai
kraštis.

X Dr. Gražina BaliūnaitėAustin, New Jersey Medical and
Dental School profesorė, po spe
cialių studijų ir tyrinėjimų periodontikoje, (dantų smegenų
gydymo moksle) šiomis dieno
mis sėkmingai išlaikė The Board
of Periodontology egzaminus ir
gavo atitinkamą diplomą. Be
savo pareigų odontologijos mokykloje, dr. G. B. Austin yra
Cverlook ligoninės štabo narė ir
"uri privačią praktiką periodontikoje savo naujai įsteigtoje
dantų gydymo klinikoje Berkeley Heights, N. J.

x "Krivūlė", Vakarų Europos,
sielovados žurnalas, Nr. 1, pa
siekė redakciją (per G. V. ma
lonę). Žurnale yra daug nuo
traukų ir informacinių žinių apie
arkiv. Jono V. Bulaičio šventi
nimą vyskupu, apie jubiliatus,
švenčiančius 50 metų kunigystės
sukaktis — kun, J. Danauską
Belgijoje, kun. J. Sakevičių, MIC,
Londone ir kun. J. Vaišnorą,
MIC, Romoje. Taip pat apie 70
metų amžiaus atšventusius prel.
Ladą Tulabą ir prel. Paulių Jatulį. Žurnalą redaguoja kun.
Br. Liubinas i r V. Natkevičius.
X Stasys Radžionis, Spring
Grove, 111., Dalia Bylaitienė,
Chicago, UI., A. Mučinskas,
Worth, UI., užsisakė naujausių
leidinių.
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įsteigtas
liteigtas

Lietuvių
Lietuvių

Mokytojų
Mokųtojų

Sąjungos
skyriaus
Sqjungos Chicagos
Chicagos skyriaus

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: S206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629
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Ištirpo ledo tiltas,
2iema šiaurėn nuėjo,
Upelis plauna krantą
Ir džiaugsmą gelmei lieja.
Rasa žolynus vilgo,
Sidabru pievas puošia,
Žaliais lapeliais medžiai
Mūs šventą žemę juosia.

X Levosė Krikščiokaitienė,
West Hartford, Conn., prie pre
Kvėpuoja, žydi žemė,
X A. a. Viamas C&M) Sama
X Katalikių Moterų sąjungos numeratos pridėjo i r 10 dol.
Žiedeliais beria taką,
nas, daug metų gyvenęs arti Chicagos apskrities suvažiavi auką. Labai ačiū.
pavasaris ant lauko
Marijonų vienuolyno Chicagoje, mas bus ateinantį sekmadienį,
x
Marcelė
Aleksienė,
Wateržieduos su vėju šneka.
pastaruoju metu Largo, Fla., ne 'regužės 23 d., 2 vai. p. p. švč.
bury,
Conn.,
pratęsė
prenume
tikėtai mirė sekmadienį, gegu M. Marijos Gimimo parapijos
Artojėli, verski vagą,
žės 16 d. Velionis su žmona svetainėje, Chicagoje. Visos kuo ratą su 7 dol. auka ir laiškučiu:
Žemė
kelias, grūdas dega!
Helen, kuri dabar guli parali- pų atstovės kviečiamos daly " . . . senatvės vargams didėjant,
Plazda ore vyturėlis,
žuota slaugymo namuose, savo vauti. Taip pat kviečiama kiek ir laiko ir jėgų permaža... mano
Su daina pavasarėlis.
laiku yra rodę daug nuoširdu viena kuopa jsijungti į Chicagos vyras (muz. komp. A,), kuris
Alb. Kašubienė
mo visiems, kuriuos pažino gy Apskrities Moterų sąjungos ei laikas skaito tik mano akimis.
vendami Chicagoje. Į laidotu les. Daug progų bus prisidėti Abelnai sveikata negerėja. Jei
PAVASARIS
ves išvyko velionio švogeris prie katalikiškos, lietuviškos ir jau sunku su "Draugu", tai be
jo
būtų
dar
blogiau.
Telanko
Pranas Alis, kuris dabar gyve kultūrinės veiklos. Apskričiui
Po šaltos žiemos ateina pa
na AJsip, UI. Velionis bus lai pirmininkauja naujai išrinkta mus gerasis, mylimas "Drau vasaris. Auga žolė, medžiai la
gas" ir toliau". Nuoširdus ačiū
dojamas Cleanvater, Fla., kapi Viktorija Leone.
už auką ir laiškutį. Kartu lin pus augina ir gėlės žydi raudo
nėse.
X R ū t a Pakštaitė, kylanti kime geros sveikatos gerbia- nai ir baltai Tulpės geltonos, Mano Mamyte. Piešė Daina Kazlauskaitė, 5. metų Kriaučeliūnų vardo Monžolė žalia, o rožės raudonos, tai td;sori Vaikų Nameliai.
x Alfonsas Gečas, einąs Ope jaunoji solistė, daina pasveikins ! mam kompozitoriui.
ir yra Lietuvos vėliava. Saulė
ros chormeisterio pareigas nuo naujuosius abiturientus jų pri I
pat Operos susiorganizavimo statymo ir susipažinimo poky
X A. MBdasevKsenė, Joseph anksti pakyla, o leidžiasi vėlai, nemano, kad bus pasaulio pa
žesnes, tokios pat formos, rai
pradžios, šio sekmadienio kon lyje gegužės 23 d. Beverly į Guzulaitis, Petras Peteris, iš tai diena ilga. Vaikai žaidžia
baiga
šių
metų
kovo
10
d...
des L. Mažesnės raidės X. turi
certe, kuris rengiamas Jaunimo Country Club.
! Chicagos, Jurgis Underis, Pr. Si- lauke. Jiems smagu. Aš su tė
būti vienodo dydžio. (10 taškų).
Ramas Buntinas,
centro išlaikymo išlaidoms su
i deravičius, Bruno Dapkus, iš' veliu važiuoju dviračiu, o kar
X "Chicago Illini", studentų
tais
su
mama
važiuojam
į
Zoolo
Kr. Donelaičio lit. m-los 5 kl.
mažinti, diriguos Operos vyrų
Cicero, P. Venckus, Sudbury,
laikraštis, gegužės 10 d. laidoje
gijos
sodą.
mokinys.
chorui
Ont, Canada, Maria Lūšys,
i
duoda sąrašą studentų, pasižy
Woodhaven, N. Y., K. MogeEJenutė Tijūnelytė,
X Ne tiktai Lietuvos bažny mėjusių veikla universitete. Tarp
BURIAVIMAS
nis, Belleville, BĮ., Vladas Čyčių, bet ir jų varpinių bei ko jų yra lietuviškos pavardės:
iBrightoii Parko lit m-los
Vieną
dieną skautų stovyklo
vas, Cleveland, Ohio, įvairiomis
plyčių nuotraukos reikalingos Vilius Duidzila, Vitas Daulys,
II
skyr.
mokinė.
je
buvo
labai
šilta. Skautų va
progomis atsiuntė po 5 dol. au
"Lietuvos bažnyčių" knygų au Audra Kubiliūtė (kuri pasakė
dovas sugalvojo važiuoti prie
kų. Labai ačiū.
toriui. Jeigu kas jų turėtų ap atsisveikinimo kalbą), Vida Ma
PAVASARIO ŠVENTĖS
ežero buriuoti Visi skautai no
X Aušrelė Uutevičienė, Chi
galėtų gauti, prašomi prisiųsti čiukevičiūtė, Viktoras Plėnys,
Pavasarį viskas pradeda at rėjo ten vykti Kai nuėjau, pri
adresus: Br. Kviklys, 5747 So. M. J. Palys ir Aldona Urbutytė. cago, BĮ., dr. A. šešplaukis, taip
ėjau prie ežero. Kai pamačiau
Campbell Ave., Chicago, UI. Diplomų įteikimo iškilmės buvo pat iš Chicagos, aplankė "Drau busti po žiemos. Gėlės pradeda laivą, man šalta pasidarė. Aš
gą" ir įsigijo naujausių leidi žydėti, žolė sužaliuoja. Vaisme niekada nebuvau buriavęs tokiu
60629.
gegužės 13 d.
džiai pradeda žudėti skaniai kve
nių.
X A. a. kun. Tito Narbuto
piančiais žiedais. Gyvuliukai laivu. Visi susėdom į laivą ir
x švč. M. Marijos Gimimo
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X Juozas Vizgirdas, Aurora, atsibunda iš po žiemos miego. išplaukėme į ežerą. Vėjas pa
10 metų mirties metinės bus par. bažnyčioje keturiasdeširngavo
bures,
ir
mes
pradėjome
paminėtos gegužės 19 d. 11 vai. [ ties valandų Švč. Sakramento 111., pratęsdamas prenumeratą, Pavasarį gyvuliai gimdo savo
(Žiūrėkite brėžinius). Iš dia
žmonės greitai plaukti. Man negera pa gramos nr. 1 perkelkite piešinį į
r. Šv. Kazimiero bažnyčioje. garbinimo atlaidai bus gegužės pridėjo ir auką. Nuoširdus vaikučius. Pavasarį
daro daug Įvairių dalykų: lo sidarė, bet po kiek laiko buvo diagramą nr. 2. Pradėkite kvad
Gary, Ind. Jo draugai kunigai 24-26 dienomis. Pamokslus sa ačiū.
geriau. Aš sėdau prie vairo,
kys kun. Juozas Vaškas, MIC.
aukos už jo vėlę šv. Mišias.
x Ernesta TaUat-Ketpša, Chi šia tenisą, futbolą, beisbolą ir man čia patiko, nes pasijutau ratu 1 A. Nukopijuokite tokį
t. t.
pat piešinį diagramoj 2 1 A.
X Danutė Račiūnaitė Univeresąs laisvas. Man taip patiko
X Shirtey Plepytės ir Kęstu cago, UI., pratęsdama prenume
Tą
patį darykite su kvadratu
&&&&.. buriuoti, kad nenorėjau sustoti.
sity of Illinois at Chicago Gire čio Ambuto užsakai prieš mo ratą atsiuntė 15 dol. auką. Nuo- I ^ . ^ ^ y ^ ^
1
B,
paskiau l C i r t t
Taip
le studentų laikraščio "UICC terystės sakramentą skelbiami širdus ačiū.
Velykos, Motinos diena ir Tėvo Nuo to laiko aš vis klausiau va
darykite, kol užbaigsite visus
Journal" gegužės 5 d. Nr. pa Švč. M. Marijos Gimimo parapi
X Jonas Jonynas, Meridan, diena. Visi laukia, kad Velykos dovo, ar aš galiu buriuoti kiek- kvadratus. Tada piešinys bus
skelbė net du straipsnelius iš jos biuletenyje. Santuoka bus Conn., Elwood Motei savinin greičiau ateitų. Tada vaikai
baigtas. Parašykite, ką vaiz
universiteto gyvenimo: vieną palaiminta birželio 5 d.
kas, pratęsdamas prenumeratą, gauna įvairių dovanų, daugiau
duoja šis piešinys. (5 taškai).
Audrius
Rūbas,
apie universiteto miestelio apX Asmenys, planuoją daly pridėjo 15 doL auką dienraščio sia kiaušinių ir saldainių. Mo
Dariaus - Girėno lit. m-los
švarinimo projektą, kitą apie
tinos dieną vaikai stengiasi pa
vauti Jaunimo centro koncerte stiprinimui Labai ačiū.
8 sk. mokinys.
rašytojo Č. Milašiaus literatū
dėti mamai ir įteikia dovaną.
šį sekmadienį, gegužės 23 d.,
x
Jūratė
ir
Butegeidis
Misiū
ros rečitalį — paskaitą univer
neturėtų išsigąsti šių metų pa nai, Dovmers Grove, UI., jau ne Tėvo dieną taip pat vaikai sten
"AUŠROS" KOMANDA
siteto studentams.
D. Račiū
vasario karščio, nes Jaunimo pirmą kartą užsisako įvairių lei giasi padėti tėvui ir paruošia
Yra daug sporto šakų, kurios
naitė, aktyvi jaunimo veikėja,
centro didžiosios salės oro vė dinių už didesnę sumą. Šį kartą dovaną.
man patinka, bet aš priklausau
yra to laikraščio žurnalistikos
Kristina Rielskutė,
sintuvas labai gerai veikia.
vėl
atsiuntė
sąrašą
už
51
dol.
tiktai vienai sporto komandai
internė.
Detroito "žiburio" lit. m-los "Aušros" krepšinio komandai
X A. MHčienė, Manchester,
X Jonas Grėbliauskas. St. PeX Moksleiviai, vykstą j moks
mokinė. ("Skambutis"). Aš daug praktiknojuosi šioje
tersburg Beach, Fla., Ada Juš leivių ateitininkų sąjungos ren Conn., užsisakė naujausių leidi
srityje. Kiekvieną rytą, nuėjęs
kienė, Chicago, UI., Stanley Dre- giamą vasaros stovyklą Daina nių už didesnę sumą.
į mokyklą, aš su savo draugais
SYZYGY
vinskas, Hartford, Conn., Ra voje, kuri bus birželio 20 — lie
X Kun. P . PatJaba, Hot
žaidžiu krepšinį. Taip pat kiek
mutis Rūbas, Riverside, Hl„ pos 4 dienomis, gali patikrinti
"Syzygy" reiškia planetų susi
Springs, Ark., atvyko į Chicagą
vieną antradienj pusantros va
įvairiomis progomis atsiuntė po sveikatą ir užpildyti sveikatos
ir ta proga aplankė "Draugą" būrimą. Tai atsitinka, kai visos landos žaidžiu krepšinį su "Auš
5 dol. aukų. Ačiū.
blankus šeštadienį, gegužės 22 ir nusipirko naujausių leidinių planetos susigrupuoja vienoje ros" komanda lietuvių Prisikėli
eilėje, lygiagrečiai su saule. Tai
X Naujas kabinetas. Dr. l i  d., nuo 2 iki 4 vai. p. p. Jauni už didesnę sumą.
mo parapijoje. Tai mano mėgia
įvyksta kas 179 metai Anks
nas A Sidrys, akių gydytojas mo centre. Taip pat galima už
X Elzbieta Eringis, Baltimo- čiau žmonės apie tai nieko ne miausios sportas.
ir chirurgas, atidarė kabinetą siregistruoti stovyklai ir autobu
re, Md., atsiuntė 4 dol. Po 3 dol. žinojo. Tik 1844 m. atrasta,
Romas Garbaliauskas,
— 2636 W. 71 Street. Valandos sui. Jei kiltų kokių abejonių,
Pulkerija Tarulis, S. Janulis. Po kad toks įvykis yra, ir tada apie
prašoma
kreiptis
į
Vilių
Dunpagal susitarimą. Skambinkit
Toronto Maironio lit. m-los
2 doi — M- menas, Eva Kavai tai visi sužinojo. Žmonės manė,
dzilą tel. 986-9068.
ketvirtadieniais teL 436-5566.
mokinys.
Kanada. ("Mūsų
ir Joseph Roland. Labai ačiū. kad tą dieną, kai planetos išsiri
(sk.).
pasaulis").
kiavo 1844 m., pasibaigs pasau
X Lietuvių Fondas, minėda
E
X Tik 4 dienos liko iki Jauni mas įsikūrimo 20 metų sukaktį,
lis, žmonės bėgo į kalnus ir lipo
MANO KATYTfc
mo centro metinio koncerto ge gegužės 21 d., 7:30 vai. vak.
ant stogų. Kai nieko neatsitiko,
Aš
turiu
katę. Ji yra vienų
gužės 23 d., sekmadieni, 3 vai. Jaunimo centro kavinėje ruošia
žmonės nurimo. Buvo aiškina
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metų
amžiaus.
Jos vardas —
popiet Jaunimo centre. Progra vakaronę. Nariai ir svečiai
ma, kad studentai kurie tą ži
Gegužes 19 d.
mą išpildo Lietuvių opera. Bilie kviečiami dalyvauti. Jokių au
Žiūrėkite taškus su nume
nią pranešė, blogai suprato skai Saulė. Saulė yra dryžiuota, juo
da
ir
ruda.
Turi
labai
didelę
tai gaunami Vaznelių prekyboje. kų nebus renkama ir visi bus
riais. Juos reikia sujungti, kad
1536 m. Anglijos karaliaus tydami. Syzygy turėjo įvykti
uodegą. Jai patinka žaisti ir iš gautumėte piešinį. Parašykite
1803
metais,
ne
1844.
Taigi
nuo
j
(pr.).
pavaišinti.
(pr.). Henriko V1H antrajai žmonai
dykauti, šią vasarą Saulė pa piešinio pavadinimą. (5 taškai).
Anne Boleyn buvo nukirsta to laiko vėl 179 m. būtų praėję
x Ar jūsų bankas ar taupy
šiais — 1982 metais. Mokslinin gimdė tris katinukus. Mes ma
X Moksleivių ateitininkų sto galva.
mo bendrovė moka jums %% už
tėme kaip jie gimė. Du buvo
1930 m. baltos moterys gavo kai sakė, kad syzygy turėjo visai juodi, o vienas atrodė kaip
31
taupomąją sąskaitą — (Pass- vykla "Neringoje" šiais metais
.*
įvykti kovo 10 d., trečiadienį.
4
'T
KO.
teisę
balsuoti
Pietų
Afrikoje.
bus
nuo
rugpiūčio
mėn.
15
iki
book) ? Jei ne — kreipkitės į
Saulė.
Katinukus
mes
atidavė
•i
Vi ii
1945 m. per 400 bombonešių Kai kurie aiškino, kad visų pla me savo draugams.
Lietuviu Fondo Fed. Kredito 22 d. Programa bus labai įvairi
netų trauka, sukoncentruota į
*
kooperatyvą.
(sk.). ir įdomi. Stovyklos globėja — bombardavo Tokyo miestą An saulę, iššauktų didžiausias au•JI
Vytautas Kasniūnas,
Gitą Kupčinskienė. Prašome iš trojo pasaulinio karo metu
4
JS
Lemonto Maironio lit. m-los
X St. Petersburgas, Smuiy anksto registruotis pas ses. Mar
1972 m. Pentagone sprogo dras saulės paviršiuje, vadinamokinys. ("Gintaro šalis").
Hills — Floridoje, aplankysime garitą, Immaculate Conception bomba, kurią padėjo protestuo-; mas saulės dėmes. Tos dėmės
nr «*>
-II
ir pasisvečiuosime 10 dienų, bir Convent, R. F . D. 2, Putnam, jantys prieš Vietnamo karą.
t\
' gali iššaukti didelius žemės dreGALVOSŪKIS NR. 161
želio 4-14 d- d. Kelionę ruošia Conn. 06260. Stovyklos mokes
1981 m. penki britų kareiviai, bėjimus. jūros potvynius ir kim
Marius Kiela, t e t 737-1717.
tis 65 dol., o registracijos 10 žuvo airių teroristų pasalo tokias nelaimes. Tačiau dauge
(Žiūrėkite brėžinį). Raidę L m
x • t
(pr.). matu.
ir '«
(sk.). dol.
lis žmonių tuo visai netiki, jie reikia sukarpyti į keturias ma•

S
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Atsakykite į šiuos klausi
mus:
1) Kas yra baltas žiemos
metu?
i
2) Kas yra mėlynas giedrią
skaisčią dieną?
3) Iš kurių vaisių gauname
raudonas sunkas?
4) Išvardink specialius įvy
kius, kada mergaitės dėvi baltas
sukneles.
5) Išvardink krūmus, kurie
augina mėlynas uogas.
6) Išvardink žinomas raudo
nos spalvos daržoves.
7) Išvardink paukščius, kurie
turi baltas plunksnas.
8) Parašyk pavadinimus Ame
rikos karių, kurie turi mėlynas
uniformas.
9) Be JAV parašyk keletą ki
tų valstybių, kurių vėliavos turi
raudoną, baltą ir mėlyną spal
vas.
10) Jei ką nors dažai raudo
nai ir vėliau ant baltos spalvos
užtepi Įmėlyną spalvą, kokios
spalvos bus mišinys tų trijų
spalvų?
Už kiekvieną teisingai atsa
kytą klausimą gausite po vieną
tašką.
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Įrodykite pavyzdžiais, kad
yra ir tokių daiktavardžių, ku
rių vienaskaitos galininke pas
kutinė raidė rašoma ne į (no
sinė), bet paprastoji i (10 taš
kų).
GALVOSŪKIO NR. 141
ATSAKYMAS
Žiūrėkite brėžinį.

GALVOSŪKIO NR. 142
ATSAKYMAS
Iš viršaus žemyn skaitant:
1) LTF. 2) (Bėk. 3) Ave.
4) Vyk. 5) Ona. 6) Rėk. Vi
duryje — Tėvynė.
GALVOSŪKIO NR. 143
ATSAKYMAS
Prezidento vardas ir pavardė:
John F. Kennedy.
GALVOSŪKIO NR. 144
ATSAKYMAS
Žiūrėkite brėžinį.
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GALVOSŪKIO NR. 145
ATSAKYMAS
Senovės Kartaginos griuvėsiai
yra Tunisijoje prie Tuniso mie
sto.
TAUTOSAKA
Vienam dejuojant, kad šalta,
kitas sako,: "Ant Švento Jono
daug tokių susalo".
(Ramygala).
Kregždės, pamačiusios vana
gą, klykia: "Vagis, vagis!".
(Ariogala),

