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„Aušra", Nr. 39(79)

Partiją džiugina
neblogas derlius

Vokiečių okupacija
Tomas Žemaitis

Vilnius. — Ok. Lietuvoje
šiemet buvo geras derlius.
Prie to prisidėjo ne tik
palankus oras, bet ir pasku
tiniojo generalinio sekreto
riaus Kremliuje Andropovo
pradėti drausmės stiprinimo,
gamybos
didinimo, brigadinių darbo grupių įvedimo
nuostatai. Daug prisidėjo ok.
Lietuvoje pradėta akcija vary
ti į žemės ūkį jaunimą.
Pirmasis komunistų parti
jos sekretorius P. Griške
vičius, kalbėdamas Pasvalio
rajono žemdirbiams, pasi
džiaugė naujais laimėjimais,
kartu pabardamas kolchozus,
kur pažangos dar trūksta,
Griškevičius
kalbėjo:
„Kaime didėja dirbančiųjų
skaičius. Kai kur į ūkius grįž
ta anksčiau iš jų išsikėlusios
šeimos. Priimami į ūkius
prašosi ir kai kurie miestų
gyventojai".
„Kaimas jaunėja. Vien per
pastaruosius šešerius metus
jaunimo
skaičius
kaime
padidėjo beveik dešimtada
liu. J a u n ė j i m o procesas
palietė beveik visus rajonus,
visas žemės ūkio gamybos sfe
ras. Tokie reiškiniai yra labai
svarbūs, sveikintini".

Griškevičius nurodė, kad šie
metai žemės ūkiui iš esmės
Laikinoji vyriausybė riausybės uždavinys buvo
yra sėkmingi. Skaičiuojant
atpalaiduoti
kraštą n u o
vienam gyventojui, pernai
Paskelbus
L i e t u v o s bolševikinio valdymo pėdsa
gauta bendrosios žemės ūkio
Nepriklausomybės atstatymą kų. Vyriausybei teko skelbti
produkcijos
781 rublio sumai.
ir
sudarius
L a i k i n ą j ą atskirus bolševikų įstatymus
Tai 17 procentų daugiau negu
vyriausybę 1941.VL23, nedel negalioj ant, grąžinti įstaty
1980 metais. Pernai vidutiniš
siant ir nelaukiant kol vokie mus, veikusius Lietuvoje prieš
kai vienam gyventojui buvo
čiai ateis, buvo •imtasi darbo. okupaciją, o kur gyvenimas
pagaminta
po 778 kilogramus
1941.VI.24 dienos rytą, dar reikalavo, teko leisti naujus
pieno
ir
po
127 kilogramus
aidint Kaune kovų šūviams, potvarkius. Grąžinti
lietu
skerdienos
mėsos.
Javų
Laikinoji vyriausybė susirin viški teismai (vietoj liaudies
derlingumas
—
daugiau
kaip
ko
pirmojo
p o s ė d ž i o . teismų). Grąžinta privatinė
28
centneriai
iš
hektaro.
Vyriausybe asmeninė sudė nuosavybė:
žemės,
namų,
Grūdinių kultūrų
surinkta
tis buvo sutarta iš anksto su įmonių, kapitalo. Vidurinėse
visų kategorijų ūkiuose beveik
LAP vadtr K. Škirpa. Paaiškė mokyklose vietoj 10 metų
3.4 milijono tonų. Toks javų
jus, kad kai kurie paskelbtieji mokslo įvesta 12 metų. Palik
kiekis
respublikoje
gautas
ministrai buvo deportuoti ir ta bolševikų okupacijos metu
pirmą
kartą".
kad nei numatytas ministras įkurta Mokslų
Akademija.
pirmininkas
Škirpa, n e i U n i v e r s i t e t a i
Pasidžiaugęs, kad praėju
papildyti
užsienio reikalų min. R. Skipi filosofijos, teologijos ir miškų
siais metais gyvulių ir paukš
tis iš Berlyno neišleidžiami, fakultetais.
čių
pardavimas
valstybei
Kinijoje lankosi Vakarų Vokietijos kancleris ja kancleriui, kaip naudoti tradicinius kinų stalo
Kaune esą Laikinosios
(Rusijai) padidėjo 17, pieno —
Trečias
Laikinosios
Helmut Kohl. Pekine suruošto jo garbei banketo įrankius,
vyriausybės nariai ministro
10, kiaušinių — 4 procentais,
vyriausybės
uždavinys
buvo
metu Kinijos premjeras Zhao Ziyang demonstruopirmininko pareigas perdavė
P. Griškevičius nurodė, kad
pasireikšti
savu
švietimo ministrui prof. Juo siekimas
,,gyvenimas kelia vis naujus,
zui Ambrazevičiui. Krašto socialiniu veidu. Ūkio gyveni
sudėtingesnius
uždavinius".
apsaugos ministras gen. S. me pabrėždama privatinės
(Kolonistai, didėjant gamy
Raštikis iš Berlyno j Kauną n u o s a v y b ė s i r p r i v a t i n ė s
bai, reikalauja vis daugiau.)
iniciatyvos principą, ji neišlei
atvyko birželio 27 d.
Reikia dar daug padirbėti,
do i š akių socialinės lygybės
kad būtų sėkmingai įvykdyta
Laikinosios vyriausybės reikalo. Žemės ūkyje nustaty
— Atlanto
vandenyne
Maisto programa. Labai svar
uždavinys buvo
pastatyti ta norma 50 ha. Stambioji
Londonas. — Šią savaite teismo neklausys ir streiką
siaučia tropiku audra ..Jobu, kad nė vienas rajonas ir
atvykstančius vokiečius prieš pramonė, prekyba, kapitalas Britanijos valdančioji konser tęs.
zefina". J i _gali sutrukdyti
ūkis neliktų skolingas valsty
įvykusį faktą, kad Lietuva grąžinta privatininkams, bet vatorių partija pradeda savo
Darbo partijos suvažiavime erdvėlaivio
„Challenger"
bei — įvykdytų šių metų ir
yra nepriklausoma ir jos apdėta progresyviniais mokes metinę konferenciją. Premje buvo atstovaujama šešiems su
nusileidimą, numatytą Flori
penkmečio visų augalininkys
vyriausybė jau yra atstačiusi čiais. Sumažintas skirtumas rės Margaret Thatcher vado- puse milijono
dirbančiųjų. dos erdvės centre, šeštadienį
tės ir gyvulininkystės produk
tvarką administracijoje, įstai tarp tarnautojų aukštųjų ir v a u j a m a
Persų jūroje
partija
g a l i Partijos vadas — Neil Kin 11:25 Chicagos laiku. Jei audra
tų
pardavimo
valstybei
gose bei įmonėse.
žemųjų kategorijų atlyginimo pasidžiaugti stipriu visuo nock
laikomas
nuosaikiu p r i a r t ė s arčiau Floridos,
planus,
pasakė
Griškevičius.
padegtas laivas
Laikinoji vyriausybė buvo (3, p. 79-80).
menės pritarimu, kuris dar partijos kairiojo — * centro astronautai bandys nusileisti
Ok. Lietuvos spaudoje buvo
papildyta naujais nariais,
atstovu,
t a č i a u Kalifornijoje.
Didelis palengvėjimas — sustiprėjo po neseniai pasibai s r o v ė s
žinių
apie ūkių gaisrus. Buvo
M
a
n
a
m
a
.
—
Irako
karo
lėk
sutelkus joje įvairių politinių lyg akmuo n u o krūtinės gusios opozicijos — dar b iečių suvažiavime
buvo
aiški
—
Bomba
sužalojo
JAV
fir
skelbiami
teismo sunkiomis
tuvas
pirmadienį
raketomis
srovių žmones. Sudarius nusirito, kad i š Lietuvos partijos — konferencijos. kairiojo sparno dauguma.
mos
Honeywell
atstovybę
administraciją
— ministe žemės
atstovai
buvo Briuselyje netoli NATO štabo apšaudė Persų jūroje ir pade bausmėmis nubausti asme
išvyti
raudonieji Britanijoje yra sena tradicija Radikalieji
gė Liberijoje registruotą grai nys, kurie padegė pašarų
rijas, pastarosios sudarinėjo okupantai.
gerbti
ir
palaikyti
tvarkos
sutinkami ovacijomis, nuosai
Didelės
viltys
p a d ė j o kų tanklaivį, kurio įguloje šeši sandėlius. Apie tuos gaisrus
toliau administracinį aparatą birželio 22 d. rytą ir... pirmieji saugotojus — valstybinę kieji dalyviai buvo nušvilpia p a s t a t o . Bombą
komunistinė „kovotojų celė".
ir Griškevičius:
žuvo ir šeši buvo sužeisti. užsiminė
provincijai.
L a i k i n o j i nusivylimai. Birželio 30 d. policiją.
Visi
gyventojų mi. Viešosios opinijos tyri
—
Pietų
Korėjos
prezidentas
„Deja,
kai
kurie respublikos
Daugumas
įgulos
—
kinai
iš
vyriausybė skubėjo sudaryti buvo nacių (vokiečių) išžudy sluoksniai linkę policininkus, muose birželio mėn. Kinnock,
Chun,
minėdamas
Burmoje
ūkiai
jau
neteko
dalies paša
Hong
Kongo,
karininkai
—
administracinį aparatą, kad t a
Jagomastų
š e i m a . ramiai vaikščiojančius miestų kaip darbo partijos vado, įvykusio prieš P. Korėjos dėle anglai. Du jų žuvo. Britanija rų dėl gaisrų. Jie dažniausiai
vokiečiai jį rastų veikiantį ir Jagomastas Enzys (1870-1941) gatvėse, neginkluotus, manda pareigų ėjimas buvo teigia
atentato
metines, įteikė Irakui protestą.
kilo dėl paprasto apsileidimo,
kad jis kuo skubiau likvi buvo gimęs Lumpėnuose, gius tarnautojus, gerbti, jais mai vertinamas 37 nuoš. gaciją
pasakė,
kad
Siaurės
Korėja
Irakas vasario mėn. įspėjo darbo drausmės pažeidimų,
duotų sąmyšio metu susi Tilžės
Rugpiūčio turėtų prisipažinti ir atsiprašy
apylinkėse.
Visuo- pasitikėti. Todėl visuomenę apklausinėtųjų.
apsaugos
viso pasaulio prekinius laivus p r i e š g a i s r i n ė s
dariusių
ginkluotų grupių meninkas. žurnalistas, lietu nustebino ir pritrenkė darbo mėn. tų pritariančių buvo 34
sauvalę ir terorą. Tuojau buvo viškų knygų leidėjas. Savo partijos priimta rezoliucija, nuoš., rugsėjo mėn. jų buvo 29 ti Pietų Korėjos, kuri sprogime nesilankyti Irano uostuose, taisyklių nepaisymo. Visi, dėl
neteko keturių ministerių ir plaukti 50 mylių nuo Irano kurių kaltės įvyko gaisrai,
paskelbtas ginkluotų jėgų šta spaustuvėje nuo 1898 m. Tilžė kuri kaltina policiją dėl smur nuoš.
Paskutinis
tyrimas kitų aukštų pareigūnų.
krantų. Šio įspėjimo neklausiu turi būti patraukti griežton
bas (gen. Pundzevičius, gen. je be laikraščių išspausdino to
prieš
streikuojančius parodė, kad konservatorių
—
I
r
a
n
a
s
paskelbė,
k
a
d
sių laivų jau 46 buvo užpulti. baudžiamojon atsakomybėn,
Rėklaitis ir pulk. Vėbra). daug lietuviškų knygų. 1941 angliakasius.
partija rugsėjo 21 d. gavo 42
keleiviniame
lėktuve
buvo
Šių puolimų tikslas atimti pasakė partijos sekretorius.
Kauno karo komendantu m. pavasarį su šeima iš
Visuomenės opinijos tyrimų nuoš. britų pasitikėjimą, o už suimtas ir nuginkluotas islamo
Irano lėšas karui vesti. Irano
p a s k i r t a s pulk.
Bobelis. Vokietijos repatrijavo į Lietu įstaigos paskelbė, jog rugpiū- darbiečių partiją pasisakė 36
priešas, kuris naftos eksportai šiais metais
Paskirti apskričių viršinin vą. Vokiečiai suėmė ir sušau Čio mėn. apklausinėjimai nuoš. Manoma, kad po darbie revoliucijos
kai,
burmistrai,
teismų dė jį, jo žmoną, du sūnus ir parodė, kad dėl smurto veiks čių suvažiavimo t a s darbo bandė lėktuvą pagrobti ir gerokai sumažėjo. Laivų
Australų valdžia
pasukti jį į Paryžių.
draudimo bendrovės pakėlė
pirmininkai bei teisėjai.
dukrą.
mų prie britų anglies kasyklų partijos populiarumas d a r
(Bu8 daugiau)
—
Turkijos
vyriausybė
apdraudos
kainas
laivams,
Antras
Laikinosios vy
paskelbė rinkimus
43 nuoš. kaltina angliakasių nusmuko. Prie to daug prisi
paskelbė, jog ji patenkinta iš kurie plaukia į Irano uostus.
unijos vadovybę, ypač jų dėjo darbiečių parama anglia
JAV gaunama
p a r a m a . Irako puolimai p a s k a t i n o
C a n b e r r a . — Australijos
pirmininką Arthur Scargill. kasių streikui ir partijos
K
o
n
g
r
e
s
a
s
a
t
e
i
n
a
n
t
i
e
m
s
Iraną
puldinėti
laivus,
kurie
darbiečių
vyriausybė nuste
Kiti 28 nuoš. britų dėl smurto rezoliucija prieš policiją, kuri
metams
turkams
paskyrė
715
lankosi
Irako
draugų
vandeny
sėdėjo,
o
debatų
dalyviai
turėjo
bino piliečius, paskelbdama
Kas laimėjo
kaltina pačius angliakasius ir eina savo pareigas, saugo
se. Paskutinis Persų jūros laivų ankstyvus parlamento rinki
pusantros valandos, įtemptai tik 7 nuoš. mano, kad dėl d a m a dirbančius anglia mil. doL
— JAV kovos lėktuvas prati puolimas įvyko rugsėjo 16 d. mus. Vyriausybė, vadovau
kandidatų debatus? galvodami, stovėti. Tas galėjo smurto kalti policininkai.
kasius
nuo nedirbančiųjų
mų
metu Pietų Korėjoje sudu
nuvarginti
nejauną
prezi
jama premjero Bob Hawke,
pykčio. Britai pamatė, kad
Po
darbo
partijos
konfe
žo.
Lakūnas
išsigelbėjo.
dentą.
sudaryta 1983 kovo mėn.
opozicijos
partija
pateko
į
VVashingtonas. — JAV
Egipto prezidento buvo
rencijos
pareiškimų, kurie
—
Italijos
policija
surengė
trejų
metų
kadencijai.
radikaliųjų
rankas.
Vis
stiprė
spaudos ir žinių tarnybų
kaltina policiją konservatorių
naujas
nusikaltėlių
gaudynes,
vizitas
Jordane
Premjeras pasakė, kad per
Salvadoro Duarte
tyrinėjimai parodė, kad deba
valdžios politikos rėmimu ir ja komunsitų partijos įtaka keliuose miestuose suimti 147
Britanijos
darbo
partijoje.
paskutiniuosius
metus jo
tus tarp prezidento Reagano ir
šališkumu, policijos federa
siūlo
derėtis
kriminalistai.
K
a
i
r
a
s
.
—
Dviem
savaitėm
vyriausybei
pavyko
sumažinti
demokratų kandidato Moncijos vadovybė pasmerkė dar—
Nikaragvos
sandinistų
praėjus
po
Jordano
karaliaus
infliaciją
iš
11.5
nuoš.
iki 4
dale „laimėjo" Mondale.
N e w Y o r k a s . — Salvadoro biečių rezoliuciją. J i neteisin
chuntos
vadas
Ortega
penkias
paskelbto
diplomatinių
ryšių
Vokiečių
derybos
nuoš.
Bedarbių
skaičius
Komentatoriai tvirtina, kad
prezidentas Jose Napoleon gai policininkus kaltina, juos
dienas važinėjo Kalifornijoje, su Egiptu atgaivinimo Egipto sumažėjo, darbo našumas paki
prezidentas buvo priverstas
dėl
pabėgėlių
Duarte pasakė kalbą Jungti šmeižia. Ateityje gali būti
susitiko su filmų aktoriais, prezidentas Mubarakas išvy lo, visuminis
gamybinis
gintis, mažai šypsojosi, buvo
nių T a u t ų
G e n e r a l i n ė j e sunku išlaikyti neutralumą,
dalyvavo diskusijose, ragino ko į Jordaną. Kartu su prezi produktas padidėjo 10 nuoš.
įtemptas ir darė daugiau klaidų
Asamblėjoje.
Ilgos
kalbos pareiškė federacijos vadas.
P r a g a . — Vakaru Vokieti priešintis prezidento Reagano dentu išvyko daug kabineto Todėl jis kreipiasi į visuomenę,
Kita policijos vadų draugija
negu Mondale. Šio rinkiminė
pabaigoje jis pasiūlė sukilėlių
jos
ambasadoje Čekoslovaki politikai Centrinėje Ameri ministerių ir aukštų valdinin prašydamas perrinkti darbo
irgi atmetė darbiečių kaltini
kampanija
po debatų
koje.
grupių vadams susitikti ir derė
kų, kurie tarsis su Jordano partiją dar trejiems metams.
mus, sakydama, kad policija jos sostinėje gyvena daugiau 90
„atsigavusi". Dabar lenktynės
tis dėl taikos Salvadore. Prezi tik saugo valstybės įstaty Rytų Vokietijos piliečių.
atstovais.
Jis tikisi padidinti savo parti
—
Sovietų
„Tass"
žinių
agen
bus lygesnės, visa padėtis
dentas net nurodė laiką, — atei mus.
Kitomis
žiniomis,
jų
ten
yra
jos
atstovų skaičių abiejuose
Paskutinis
Egipto
prezi
tūra,
rašydama
apie
Reaganopasikeitusi.
nantį pirmadieni ir vietą — La
apie
130.
Tarp
abiejų
Vokietijų
parlamento
rūmuose. Balsa
dento
atsilankymas
Jordane
Mondale debatus, pakartoja
Kolumbo dienos parade ir
Britanijos piliečiai matė vyksta derybos dėl pabėgėlių daugelį Mondale argumentų, buvo 1977 m., kai prezidentu vime bus renkami visi žemųjų
Paima miestą netoli Hondūro
Valbose New Yorko demokra
i r s p a u d o s Ūkimo.
sienos, kur pasitarimai turėtų televizijoje
kurie kritikuoja dabartinės buvo Anwar Sadat. Po Egipto rūmų nariai ir pusė senatorių.
tai ir pats Mondale neslėpė
nuotraukose, kaip streikuoją
vykti.
Bonoje vyriausybės atsto a d m i n i s t r a c i j o s
socialines taikos sutarties su Izraeliu
Bf 'C džiaugsmo, kad pavyko
Šis pasiūlymas derėtis be angliakasiai puola į darbą vas pareiškė reporteriams, kad programas. Agentūra sako, jog pasirašymo arabų valstybės
atsilaikyti prieš pagarsėjusį
jokių sąlygų ir užbaigti konflik einančius angliakasius ir kaip derybose ieškoma žmoniško Reaganas buvo priverstas gin buvo nutraukusios su Egiptu
KALENDORIUS
debatų „profesionalą" Reagatą nustebino ne tik sukibimo policininkai juos gina nuo sprendimo.
,
visus
ryšius.
Juos
Jordanas
tis.
ną. Respublikonų
partijos
Streikuojan
vadus, kurių daugumas gyve streikuojančių.
Spalio 10 d.: Pranciškus,
atgaivino rugsėjo 25 d.
Rytų Vokietijos gyventojai'
atstovai tvirtina, kad demokra
puola gali lankyti Čekoslovakiją be
na Meksikoje, bet ir valstybės tieji a n g l i a k a s i a i
Eulampija, Gilvydas. Auksė.
tai nieko nelaimėjo, Reaganas
n o r ė d a m i jokių vizų. Rytų Vokietijos val lengviau suteikia išvažiavimo
departamentą, kuriam nebuvo p o l i c i n i n k u s .
Spalio 11 d.: Germanas.
toliau visuomenės opinijoje
įbauginti
dirbančiuosius
vizas. Šiais metais laukiama
— Indijoje sikhų dvasiškiai Zinaida, Beraustas, Daugvyiš anksto pranešta apie šį
džios
kalbėtojas
pareiškė
pirmauja ir varžybos tęsiasi
„streiklaužius".
Salvadoro prezidento planą.
nuomonę, k a d pabėgėliai išleidžiant apie 34,000 vokie perėmė iš Indijos kariuo dė.
toliau. Laukiama antrųjų deba
Aukščiausias britų teismas Vakarų Vokietijos ambasado čių.
menės Auksinę Amritsaro
tų, kuriuose vyraus užsienio
nusprendė, kad šis septynis je tyčia pasirinko t r l , ą datą,
Šeši Rytų Vokietijos gyven šventyklą, kuri keturis mėne
ORAS
politikos klausimai.
— Sovietų valdžia paskel mėnesius užtrukęs streikas
sius
buvo
kariuomenės
ranko
tojai
sausio
mėn.
buvo
pana
Saulė teka 6:56, leidžiasi
Stebėtojai sako, kad debatai bė, kad britų streikuojan yra nelegalus. Unijos vado kada Rytų Vokietija švenčia šiai įsibrovę į JAV ambasadą se. Šventykloje buvo ginklų
savo
35
metų
įsteigimo
sukak
6:19.
pareikalauja nemažų fizinių tiems angliakasiams sovietų vybei uždrausta toliau streiką
Rytų Berlyne. Po dviejų dienų sandėliai ir teroristų slėptu
jėgų. Visi klausytojai, klausinė- darbininkai renka aukas. Jau skatinti, jį tęsti. Unijos vadas tį, tikėdamiesi valdžio* amnes jie gavo Rytų Vokietijos leidi vės. Indijos prezidentas pats
Saulėta, temperatūra dieną
tijos. Bona pripažįsta, kad
I tojai ir moderatorė patogiai surinkta 50,000 rublių
Scargill pareiškė, kad jisšiais metais Rytų "okietiia mą išvažiuoti.
vra sikhas.
72 1., naktį 55 1.

Britų darbiečiai
pasmerkė policiją
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„Nerijos" jūros skaučių tun laimėjo premijas, tai Laura
t a s naujuosius veiklos metus Lapšytė ir Aidė Užgirytė.
pradeda su nauja vadove prie Joms premijas įteikė LSS
vairo. Vadovybės pasikeitimo Vyr. Skautininke v.s. Danutė
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
iškilminga
sueiga
įvyko Eidukienė. Visoms konkurse
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
nesaugo. Juos grąžina tik is anks
dalyvavusioms, jų tuntininrugsėjo 30 d.
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
to susitarus. Redakcija už skel
kei
ir
laivo
vadei
buvo
priseg
Tą rytą „Nerijos" tunto
• Redakcija dirba kasdien
bimų turinį neatsako. Skelbimų
sesės, jų vadovės ir tėveliai ti atitinkami ženkleliai. Ženk
nuo 8:30—4:00.
kainos prisiunčiamos gavus prašy
j. ps. Rūtos Karaliūnaitėsvair.
G
r
a
ž
i
n
a
D
a
u
n
o
r
a
v
i
č
i
ū
t
ė
.
Kairėje
—
adju
dalyvavo šv. Mišiose Tėvų lelius prisegė LS Seserijos
mą.
Kirkuvienės ir v.s. Irenos Regienės l a i k o m ų irklų
t
a
n
t
e
g
.
v
.
v
.
A
l
e
k
s
a
n
d
r
a
G
r
a
ž
y
t
ė
.
D
e
š
i
n
ė
j
e
ūdry
Jėzuitų koplyčioje. Šv. Mišias dvasios vadovas v.s. kun.
s k l i a u t u s žygiuoja „Juodkrantės" laivo v a d o v ė
čių „ V e n t ė s " l a i v o v a d o v ė J ū r a t ė J a n k a u s k a i t ė .
aukojęs v.s. kun. Antanas Juozas Vaišnys, daug prisidė
Nuotr. J . T a m u l a i č i o
Saulaitis. pastebėjęs koply jęs prie to konkurso paruo
n i n k ė išreiškė padėką
DR. KENNETH J. YERKES
čioje didoką būrį uniformuotų šimo.
v.s. Nijolė U ž u b a l i e n ė
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Praėjusioje stovykloje dalis visoms vadovėms, jai talkinu
jūros skaučių, savo pamokslą
Į LSS įstojo 1936 metais
Pensininkams nuolaida
DANTV GYDYTOJAS
modifikavo, įpindamas į jį ir sesių, š a l i a d a l y v a v i m o sioms sesėme, tėveliams,
2436 VV. Lithuanian Plaza Court
Lietuvoje. Ėjo įvairias parei
Tel. 767-7575
jūrinės tematikos, už ką stovyklinėje programoje, pasi stovyklų viršininkėms ir
v.s* Milukienė, Lilė
Chicago, Illinois 60629
5780
Archer
Ave.
gas Vokietijoje ir JAV (Chicajaunosios „jūreivės" jam buvo ruošė ir išlaikė net po keletą kitiems asmenims. Vienetų
Tel. 925-8288
(6
blokai
j
vakarus
nuo
Cicero
Ave.)
Į LSS įstojo 1946 m. Ha- goje). 1950 - 54 m. .Aušros
dėkingos. Šv. Mišių lekcijas specialybių egzaminų. Specia vadovėms, tunto tėvūnui
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
skaitė ūdryčių vadovė g.v.v. lybių ženklai buvo įteikti: Alfonsui Eitučiui ir stovyk nau, Vokietijoje. Ėjo skil- Vartų" tunte buvo radijo va
administratoriui tininkės, draugininke* ir įvai landėlių vedėja, 1957 m. —
Aleksandra Gražytė, vargona Ingridai Cicėnaitei, Gražinai lavietės
Renatai Antanui Bartkui įteikė gėlių ir rias kitas pareigas. Lankė paukštyčių drg. draugininke.
vo ir giedojimui vadovavo Daunoravičiūtei,
DR. IRENA KURAS
„Nerijos"
tunto
adjutante Garbonkutei, Daivai Mauru simbolines padėkos išreiš Fischen ir Hanau stovyklose 1958 - 60 m. „Kernavės" tunto
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė
g.v.v. Alvyde Eitutytė. Mišių kai tei, Jūratei Jankauskaitei, kimo dovanėles. Jauna senti suruoštus vadovių kursus bei „Dubysos" drg. draugininke;
SPECIALISTĖ
DR. VIJAY BAJAJ
MEDICAL BUILDING
auką atnešė abi tuntininkės Kristinai Johnsonaitei, Kris mentali tunto vadovė taip mokyklas. Atvykusi į JAV, „Kernavės" tunte ėjo ir kitas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3200 VV. 81st Street
— pareigas baigianti ir jas tinai Urbonaitei, Edvynai buvo momento paveikta, kad įsijungė į Hartfordo vieti- pareigas. 1979 - 81 m. buvo
Specialybė vidaus ligos
Ofiso tel. RE 7-1168;
„Gabijos"
redaktorė
ir
„Sese,
2434 VVest 71st Street
Valkiūnaitei, Mildai Rudai- susijaudinusi nebegalėjo baig ninkijo* veiklą, o vėliau,
pradedanti.
Rezid. 385-4811
Tel. HE 4-5849
Budėk"
redakcinio
kolektyvo
tytei,
Laimai
Pauliutei,
Larai
ti
savo
atsisveikinimo
kalbos.
persikėlus
į
New
Yorką,
įsi
Po pamaldų Jaunimo centro
Dr. Tumasonio ofisą perėmė
į Hartfordo
vie- narė. Buvo LSS Kontrolės ko Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv.
mažojoje salėje įvyko iškil Bartkutei ir Julijai Narbu- Sesės, tėveliai ir svečiai nuo jungė
12—6:30; sėst. tik susitarus.
širdžiu plojimu įvertino jos tininkijos veiklą, o vėliau, misijos narė ir LSS Tarybos
DR. S. LAL
minga sueiga, kurios pirmąją tytei.
SPECIALYBĖ
- VIDAUS LIGOS
narė
(1983
84).
Yra
Lietuvių
darbą,
jaunatvišką
senti
persikėlus
į
New
Yorką,
ėjo
Tolimesnis tunto įsakymas
DR. K. 6. BALUKAS
dalį sklandžiai vedė pareigas
2454 VV. 71st Street
Rašytojų
draugijos
narė
nuo
skaučių židinio vadovės pa
Akušerija ir moterų ligos
baigianti adj. g.v.v. A. Eitu skelbė pakėlimus už gerai mentalumą.
434-2123
1969
m.
Ped.
Lituanistikos
in
Perskaitomas
Vyriausios
reigas.
1966
69
m.
buvo
At
Ginekologinė Chirurgija
įvykdytas
pareigas:
į
vyr.
tytė. antrajai daliai vadovavo
Pirm. ir penkt. 2-7
į s a k y m a s , lanto rajono vadeivė, ir V-je stituto absolventė 1968 me 6449 So. Pulaski Road (Cra\vford
Antr. ir ketv. 9-12. šešt. 10-1
naujoji adjutante g.v.v. A. v a l t i n i n k ė s laipsnį pakeltos S k a u t i n i n k ė s
tais.
Apdovanota
(1959)
Už
vledical
Building).
T
e
l
.
LU
5-6446
atpalaiduojąs
nuo
pareigų
Tautinėje
stovykloje
—
gintarės
valt.
Aleksandra
Gražytė.
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
p a s t o v y k l ė s Nuopelnus, vėliau Lelijos ir
Vienetams išsirikiavus buvo Gražytė ir valt. Viva Bart esančių tuntininkę ir skelbiąs „Žemaitijos"
Priima ligonius pagal susitarimą
DR. FRANCIS MA2EIKA
viršininkė. 1969 - 75 m. LSS Padėkos ordinais.
įnešta
vėliava,
sugiedotas kutė; į v a i r i n i n k ė s laipsnį — naujos paskyrimą.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr.
Ant.
Rudoko
kabinetą
perėmė
8.
B
i
r
u
t
ė
P
r
a
s
a
u
s
k
i
e
n
ė
Dvejus metus sėkmingai Vyr. Skautininke. 1973 m. Ju
Lietuvos himnas, raportai. gintare Jūratė Maurukienė ir
4255 VV. 63rd St.
tuntui
vadovavusi, jo gretose biliejinėje stovykloje LSS sto
jr.
skautė
Gražina
DaunoraDR. EDMUND L CIARA
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4;
Nuskambėjo
disciplinuotas
Į LSS įsijungė 1946 metais
OPTOMETRISTAS
6-9; antr 12-6; perttk 10-12; 1-6.
užaugusi ir subrendusi, j . ps. vyklos viršininkė. 1969 - 75 m.
sesių atsakymas į Vyriausios vičiūtė.
Vokietijoje.
Skautiškoje
veik
2709 VVest 51st Street
Rūta
Karaliūnaitė-Kirkuvienė
LSS
Pirmijos
narė.
1976
79
Apdovanojimai. Jau žymiai
skautininkės pasveikinimą.
Namų 584-5537
Tel. — GR 6-2400
loje vadovavo vyr. skaučių
priklaupusi
pabučiuoja
vėlia
—
LSS
Tarybos
ir
Pirmijos
anksčiau
apdovanotoms
gar
Vai
pagal
susitarimą
pirm
ir
ketv
1-4
ir
7-9
Adjutantei atvėrus storoką
DR. ALGIS PAULIUS
draugovei, 2 metus buvo tun
:r., ir penkt. 10-4; sėst 10-3 vai.
ORTOPEDINĖS LIGOS —
įsakymų
knygą, kaip iš bės žymenimis — g.v.v. A. Ei- vą ir įteikia ją LSS Vyriau pirmininkė. 1980 m. suorgani tininkė, vyr. skaučių būrelio
CHIRURGIJA
begalybės
rago
pasipylė tutytei GINTARO ordiną, g.v. siai Skautihinkei, kuri ją per zavo „skrajojančius" draugi- vadovė ir kt. Apdovanota Ofs. 735-4477; Rei. 246-0067; arba 246-6581
6132 S. Kedzie, Chicago, 111.
duoda
naujai
tunto
vadovei
ninkių
kursus
ir
dabar
jiems
v.
A.
Gražytei
2UVĖDROS
skaitomi LS Seserijos Vyriau
ordinu Už Nuopelnus.
Tel. 925-2670
DR. L DECKYS
sios skautininkės ir tunti žymenį prisegė Vyriausioji v.s. Irenai Regienei, lietuviš vadovauja.
1185
Dundee
Ave., Elgin, III. 60120
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ninkės įsakymai, arba tų Skautininke. Taip pat ji kosios skautybės gretose jau
Tel. 742-0255
SPECIALYBĖ
NERVU
IR
AR J A U
v.s. Vijeikis, V l a d a s
Valandos pagal susitarimą
įsakymų ištraukos. Tačiau ŽUVĖDROS ženklu papuošė 50-tus metus žygiuojančiai,
EMOCINĖS LIGOS
BALSAVOTE
viskas
buvo t a i p
gerai ir darbščias ūdrytes Laurą įvairias pareigas ėjusiai. Iš
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Tel. 282-4422
Ilgame savo skautavimo
pasitraukianti
6449 So. Pulaski Road
suplanuota,
kad
įsakymai Lapšytę ir Nidą Tijūnėlytę. p a r e i g ų
LSS
Vadovybės
rinkimų
darbe yra buvęs rajono va
DR. ROMAS PETKUS
Valandos pagal susitarimą
nekėlė nuobodulio, o lūkestį, Visas apdovanotąsias ir adjutante g.v.v. A. Eitutytė das, LSB Vyr. Skautininkas; Prezidiumas
ragina
visus
AKIŲ
LIGOS — CHIRURGIJA
pakeltąsias seses tuntininkė savo „valdžios" ženklus —
ką skelbs s e k a n t i s , nes
išleido
„Vilkiuko
žinyną",
renedelsiant
užpildyti
balsaviChicago Eye Institute
DR.
A.
R.
GLEVECKAS
perskaičius įsakymą, tuoj sekė apdovanojo mėlynais irisų žie švilpuką ir įsakymų knygą dagavo „Skautų Aidą", leido mų lapus ir juos pasiųsti
4200 N. Central Ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dais.
perduoda toms pareigoms
jo vykdymas.
Valandos pagal susitarimą
Tel. — 2 3 1 - 8 5 5 3
„Tėviškėlę". Talkina Kaziuko P r e z i d i u m u i .
Balsavimų
Kulminacinis
sueigos įsi pareigoj ančiai g.v.v. A. mugėm* ir stovyklų paruoši- terminas baigiasi spalio 28d.
Pirmiausia LS Seserijos VS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
DR. L D. PETREIKIS
Gražytei.
taškas
buvo
vadovių
pasikeiti
3921 VV. 103rd Street
įsakymu
buvo
pagirtos
mams. Daugiau kaip 15 metų
DANTŲ GYDYTOJA
Vyriausioji
Skautininke
mas. Adjutantei perskaičius
Valandos pagal susitarimą
„Ventės" laivo sesės, daly
8104 S. Roberts Road
NEPRALEISKITE
buvo LSS Tarybos narys. Dvi
paskutinį pasitraukiančios iš padėkoja gerai pareigas kadencijas Pirmijos narys. Už
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
vavusios šv. Kazimiero sukak
PROGOS
Ofiso tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1
Tel. 563-0700
pareigų tuntininkės Įsakymą atlikusiai j.ps. Rūtai Kirku- skautišką veiklą apdovanotas
ties proga Seserijos skelb
DR. JANINA JAKSEVICIUS
LSS Seserijos vadovybė,
Valandos
pagal susitarimą
—
jos
vadijos
pareigūnių
nuo
vienei;
reikšdama
pasitikėjitame konkurse. O jų buvo net
aukščiausiu LSS ordinu — siekdama geresnio vadovių
ms
ir
JOKŠA
pareigų
atpalaidavimą,
tunti*
geriausius
linkėjimus
12-ka, iš kurių dvi ūdrytės
Geležinio Vilko ordinu.
DR. FRANK PLECKAS
VAIKŲ LIGOS
paruošimo, spalio 27-28 dieno
pareiškia tunto vadovės parei
(Kalba lietuviškai)
6441 S. Pulaski Rd.
mis Dainavoje ruošia išsa
gas perėmusiai v.s. Irenai
OPTOMETRISTAS
Valandos pagal susitarimą
v.s. Žalys, B r o n i u s
mius drauginininkių kursus.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Regienei. Prasmingu žodžiu
"Contact lenses"
Į LSS įstojo Lietuvoje. Kaip V l s o s draugimnkės, ar toms O f s PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
kreipiasi į seses, tėvelius,
2618
VV.
71st
St. — Tef. 737-5149
skautas v a d o v a s p r a d ė j o Pareigoms
besiruošiančios,
DR. A. JENKINS
svečius.
Vai.
pagal
susitarimą.
Uždaryta tre^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nauja adjuntantė v.v. A. reikštis 1946 m. Vokietijoje, raginamos pasinaudoti šia
3844 VVest 63rd Street
Dr. Tumasonio ofisą įperem*
Gražytė pirmuoju naujosios vėliau Belgijoje. Nuo 1953 m. P™?* susipažinti su naujaum
da
ud antl8
Valandos
pagal
susitarimą
T. RAMA, M.D.
tuntininkės įsakymu paskel aktyviai dalyvauja LSS skau- » J i s
f\ \!; ™ * ?
Specialybė Chirurgija
bia naująją tunto vadiją. tiškoje veikloje Australijoje; - S f e *udekskautavimo
6132 S. Kedzie A v e . Chicago
2454 VVest 71st Street
Prabyla ir naujoji vadovė, vadovauja skautų ir sk. vyčių ! • * • — • * « * '
VVA 5-2670 arba 489-4441
^ j * * * *
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
15
d.
pas
ps.
A.
Likanderiekviesdama visus į bendrą dar vienetams. Nuo 1959 m. •
DR. K. A. JUČAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
bą. Abiem tuntininkėms atli LSS Australijos rajono va nę, 6556 S. Talman, Chicago,
O D O S LIGOS
3 iki 7 v.v. Tik susitarus
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
kus vienetų inspekciją, naujoji dijos narys; rajono vado įga IL 60629; tel. 737-9057.
Valandos pagal susitarimą
Dr. Upendra C.Shah
tuntininkė. pasitelkusi žvalias liotinis, vadeiva, spaudos dar Registruojantis įmokami 5 dol.
registracinio
mokesčio.
Kursų
Vidaus ligų specialistas
ūdrytes, gėlėmis apdovanojo buotojas. 1979 - 81 m .
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Dieabeto. thyroid'o, impotenci)a
savo pirmatakūnę, LS Vyriau kadencijoje išrinktas Aust mokestis — 35 dol.
SPECIALYBĖ VIDAUS
ir kitų harmoninių negalavimų
sią Skautininke, Seserijos jū ralijos rajono vadu, tuo pačiu
IR KRAUJO LIGOS
Medicare apdrausti
N
U
O
T
A
I
K
I
N
G
A
S
ros skaučių skyriaus vedėją būdamas LSS Tarybos nariu.
pacientai priimami
5540 S. Pulaski Road
R
E
N
G
I
N
Y
S
2454
VV.
71
St. Chicago, Tel. 778-50
Tel.
585-2802
j.s. B. Vindašienę ir tunto Apdovanotas Už Nuopelnus,
Vai.
pagal susitarimą.
Valandos
pagal
susitarimą:
dvasios vadovo pareigas suti Lelijos ir Padėkos ordinais.
24 vai. „ansvvering s." Tel. 242-38<
Pirm., antr. ketv. ir penkt.
Chicagos
jūrų
skautų,-čių
kusį tęsti v.s. kun. J. Vaišnį, Kaip žurnalistas
reiškiasi
Tel. RE-liance 5-1811
*koje ir bendroje spau- tradicinė Puota jūros dugne"
kuris šį savo sutikimą pareiš
DR. LEONAS SEIRUTIS
š ama š
doje. Visuomenininkas.
™ *
> fe"adienj, spaho
DR. WALTER J . KIRSTUK
kė ir nuotaikingu žodžiu.
INKSTŲ PC'SLĖS IR
Lietuvis
gydytojas
PROSTATO
CHIRURGIJA
Vykdant vienetuose sesių
13 d., 7 vai. vak. Jaunimo
3925 VVest 59th Street
c e n t r o didž salė e V i s i
2656
VV.
63rd
Street
pergrupavimą, pro abiejų tun- s. R a m a n a u s k i e n ė , A l b i n a
;
i ;
* * *
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
Vai.: antr. 1-4 pp ir ketv. 2-5 p.
tininkių iš suskliaustų irklų
u* sesės kviečiami ir maloniai
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak.
Sešt pagal susitarimą.
padarytus vartus pražygiavo
l LSS įstojo 1947 metais, ir laukiami. Rengėjai pasiruošę
Trec\ ir šešt uždaryta
Ofiso tel. 776-2880, rez. 440-554
laivų vadovės ir visos lai iki dabar yra aktyvi LSS svečius pavaišinti, pralinksDR. IRENA KYRAS
DR. EDMUNDAS VlZlNfft
vams priklausančios sesės.
narė. Trejus metus vadovavo minti ir pašokdinti grojant
Specialybe
— Vidaus ligų gydytoj
D
A
N
T
Ų
G
Y
D
Y
T
O
J
A
I š n e š u s v ė l i a v a s , abi Chicagos „Aušros Vartų" tun- garsiajam „Aido" orkestrui,
Kalbame lietuviškai
vadovės — buvusi ir pareigas tui 3 metus buvo Vidurio ra- kuris mus linksmino stovyk2 6 5 9 VV. 5 9 S t . , C h i c a g o
6165 S. Archer Ave. (prie Austit
perėmusi, buvo pasveikintos jono sekretorė ir iždininkė, loję taip gerai, kad po to
Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2
Valandos pagal susitarimą
ir apdovanotos
,.Aušros „Aušros Vartų" tunte 9 metus stovykloje dvi dienas nebuvo
Tel. 585-7755
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
Vartų" tuntininkės s. Ilonos ėjo draugininkės pareigas nė vieno uodo!
Ofs. tel. 586-3166; natnC 381-37'
rel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Kviečiami
visi
tėveliai,
Laučienės. „Lituanicos" tun- įvairiose draugovėse. Šiuo
DR. PETRAS 2LI0BA
DR. P. KISIELIUS
tininko s. Justino Kirvelaičio metu yra LSS Seserijos spau- vadovai, budžiai, gintarės ir
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
ir „Kernavės" tunto atstovės dos tiekimo skyriaus vadovė visi lietuviško skautavimo
1443 So. 50th Ave., Cicero
6745 VVest 63rd Street
jau trečioj kadencijoj. Taip kelyje sutikti draugai. Dėl
ps. Jūratės Vallee.
Kasdien 1 iki 8 vai vak
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt: i
kreiptis į j.s.
išskyrus- trec\ Se«t 12 iki 4 vai popiet
Sueiga buvo baigta bendra pat „AuSros Vartų" tunto informacijų
šeštadieniais pagal susitarimą
..Nerijos" t u n t o t u n t i n i n k ė s pareigas p e r d u o d a m a j ps. Kutą
veiklos
koordi- Leopoldą Kupcikevičių, tel.
me rate dainuojant ,,Lietuva, draugovių
K i r k u v i e n ė b u č i u o j a t u n t o vėliavą.
natorė.
434-9766.
Nuotr. J . Tamulaičio
brangi".

KANDIDATAI

Gydymo brangumas —

PACIENTO PRAŠYMAI
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Džiugu, kad infliacija
sustabdyta, bet vis dėlto kai
kuriose Sakose kainos kyla.
Jei daugelyje atvejų žmogui
yra laisvė pirkti pabrangusį
dalyką ar ne, tai sveikatos
reikaluose tokios laisvės nėra
— gydymas, ligoninė, operacija yra būtinybė. Nelaimei, čia
išlaidos yra labai paaugusios,
Vienas
Chicagos
lietuvis
dūsavo, kad jam ligoninėje
teko išgulėti 29 dienas.
Ligoninės sąskaita buvo 29,000 dol., chirurgui — 4,620
dol., tyrimai - 2,600 dol.
Laimė, kad čia padeda
Medicare, kitaip žmogus
prarastų visas santaupas ir
namus.
Kartais tos sąskaitos yra
žymiai
išpūstos.
„The
American Association of
Retired Persons" (AARP)
paskelbė leidinį: „Cut the
Cost, Keep the Care", kur
aprašo, kaip viena Floridos
moteris gavo ligoninės
sąskaitą 78,575 dol., kur už
dvi tabletes nuo galvos
skausmo įrašyta 5.70 dol., už
mediciniško sukabinimo
juostelės gabalą 11.75 dol. Tas
pats leidinys skelbia, kad
Amerikoje dabar sveikatos
reikalams išleidžiama 7 kartus daugiau kaip prieš 20 m.
Dešimtadalis
produkcijos
pajamų
nueina
sveikatos
palaikymui. Sveikatos reikalams JAV-se dabar per dieną
išleidžiama bilijonas dolerių.
Chryslerio bendrovė skelbia,
kad į kiekvieno automobilio
kainą įeina 600 dol., kuriuos
bendrovė turi išmokėti už
darbininkų sveikatos apdraudą. Ligoninės k a m b a r y s ,
kuris 1967 m. kainavo 40 dol.
dienai, dabar kainuoja
daugiau kaip 300 dol. Jei per
paskutinius 16 metų kainos
pakilo pustrečio karto, tai
gydymas pabrango daugiau
kaip 520%. 1983 metais
gydytojų honoraras pakilo
pustrečio karto daugiau, negu
apskritai kainos pakilo. Tuos
duomenis skelbia minėtas
AARP leidinys, pridėdamas,
kad dabar daugelio gydytojų
metinės pajamos, net ir
atmetus aukštas apdraudos
išlaidas, sukasi apie 100,000
dol.

pasitenkina Medicare mokėjimu,
atsisakydami
nuo
papildomų primokėjimų iš
pacientų. Tačiau
susidaro
problema ir dėl Medicare.
Minėtas AARP leidinys skelbia apskaičiavimus, kad
dabar Medicare apima 30
milijonų JAV gyventojų ir,
jeigu gydymo kainos panašiai
kils, ji bankrutuos už 6
metų. Tas verčia Medicare ir
JAV vadovybę susirūpinti.
Imamasi priemonių. Jeigu
anksčiau Medicare palikdavo
pacientui pačiam apsimokėti
tam tikrą procentą, tai dabar
įvedama nauja tvarka —
Medicare iš anksto nustato,
kiek už kokį gydymą, kiek už
kokia
- operaciją mokės. Žinoma
' to8 kain<>8 — mažesnės.
Kad
laikytų
ligoninės,
stengiamasi trumpinti skaičių
dien
1kuriomis
pacientas
susiranda tarnybą. Ligoninės
mnės
, Padeda mažinti personalą ir, jeigu anksčiau buvo
P * s e f "Į trūkumas, dabar
3au kai kunos ne taip lengvai
susiranda tarnybą. Lsgomnės
į*
S a h m a . P***51113 * vartojlmą
^f" 1 3 *^ „genenc
vai
f t ų , kurių
kainose
neskaitomas toks aukštas
moke
s t i s tų vaistų
išravėjams, ką po tam tikro laiko
įadfaa įstatymas. Ligoninėse
budl
Medicare atstovai, kurie
Pamena pacientams ir gydytojam 8 ' kad jau baigiasi jiems
Medl
c a r e parūpinamas mokėimas
ir
reikia
]
nedelsti
^gonmę apleisti. Buvimas
ligoninėje paskutiniu metu
3™ sumažėjęs apie 10% dienų
skaičiaus. Ligoninių adminstracija šaukia posėdžius
su
° ^ , k™ svarstoma,
kaip^ 3 *sutrumpinti
paciento
laikymą ligoninėje. Panaudodamos jvainas priemones,
ligoninės ima mažmti mokesti
J? kambarį. Columbus
Cuneo
~ Cabrmi medicinos
cent
r a s Chicagoje,
kur
vadovauja Svč. Jėzaus Širdie 8
,
seselės,
sumažino
mokest
» . "* Jt*mbanua.
Tą
P a į_ r !_ i r Masomc Medical
Centras.
Gydymasis darosi
ypač
sunkiau pakeliamas pensininkams, ypač kai paskutiniu
laiku
pensijos
nebuvo
padidintos
pagal
pragyvenimo išlaidų kilimą.
#
Ačiū Dievui, kad dabar toks
Didelių sveikatos apdraudos padidinimas netrukus ateis.
išlaidų slegiamos bendrovės
griebiasi visokių būdų joms
mažinti.
Kaip
skelbia
Dėl t o k i o
gydymosi
,,Chicago
T r i b ū n e " pabrangimo
gyventojuose
Portsmouthe, N.H., gimdyvės a u g a viltys, kad sveikatingugauna 50 dol. dovanų, jei m o priežiūros įstaigos darys
vieną dieną anksčiau negu viską šį sunkumą palengnormaliai
išsirašo
iš vinti. Jau ir dabar vyriauligoninės. Chicagoje Carson 8 y bės įstaigos kreipėsi į gydyPierie Scott bendrovė ir II- t o j u s ,
kad
užšaldytų
linois
Centras
Gulf mokesčius, i m a m u s
už
geležinkelio bendrovė siūlo patarnavimą, nekeltų Šiemet.
savo tarnautojams pusę tų G a i l a , k a d a m e r i k i e č i ų
pinigų, kuriuos jie suseks gydytojų sąjunga prieš tai
sąskaitoje perdaug išreika- į ma
bruzdėti. Vyriausybės
laujamus. General Motors įstaigoms reikėtų paveikti,
išsiderėjo iš unijos dar- kad būtų mažinamos bylos ir
bininkų, kad bus sumažinta ieškiniai dėl tų vadinamų
10% gydymo išmokėjimų, kas „malpractice", kur ne kartą
sudarys 170 mil. dol. iš tų milijoninių sumų
ieškoma
milžiniškų išlaidų, kurias ben- grynai nepagrįsto pasipeldrovė išmoka savo tarnautojų n ymo tikslais. Taip būtų
Seimų gydymui. Chryslerio s u m a ž i n a m o s
gydytojų
bendrovė vidutiniškai per apdraudos išlaidos, kurios
m e t u s s a v o t a r n a u t o j o galutinai gula ant pacientų.
irydvmui išmoka 5,700 dol.
_._•••
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prašyti ligoninės, kad
n
bendrovės - G e n e r a l Motors ^
^ ^
mažinamo8
Fordas ir Chryslens - 1983 k a i
<£
bud
kad
m. t a r n a u t o j ų
gydymo ,
..
.. .
.. ,
. , V,, oo k ;i daroma nei operacijų, nei tynreikalams išmokėjo 3^2 bil.
kurie
nėra
reikalin^
dolenų. Tas gerokai pabrangi- L i
į
inė8 turi jauflti k a d
J
na gaminius ir apsunkina ^
^
pirma
ne
Q
Amerikos prekių pardavimą,
^
lbo8 įstai
ypač
užsienio
rinkose.
Amerikoje
sveikatos
Ir slaugymo namuose mėnereikalams per dieną išleidžia- 8 1 u i J a u nebepakanka tūkstanma vienas bilijonas dolerių. tinės, ir šeimai nepaprastai
Jei kainos toliau taip kils, sunku, kai namuose nebegali
1990 metais tų išlaidų jau bus išlaikyti
savo
sveikatos
2 bilijonai
dol.
p e r netekusio senuko ar senutės, o
dieną. Visa laimė, kad čia keliolika tūkstančių dolerių
piliečiams į pagalbą ateina per metus, laikant juos slaugyMedicare Yra nemažai ir m o namuose, yra sunki našta,
gydytojų,
kurie
jau
Juoz. Pr.

NEPAKANKAMA APSAUGA NUSIKALTIMŲ SKATINIMAS

sutarties sudarymui.
Staiga
visai
netikėtai
Sovietų pirmasis min. p-ko
pavaduotojas
Andrėj
Gromyko paleido kitą orą prie
d e m o k r a t ų partijos
vyr.
Ispanijos spauda nagrinėja trečiąjį
rinkiminės
būstinės.
A.
Gromyko
rugsėjo
38
d.
JAV įstaigų puolimą Beirute.
pasižadėjo atvykti į Baltuo
sius rūmus ir derėtis (dėl
Trečiasis Amerikos viešųjų
pradėjo savo geros valios negalimų
BRONIUS A U Š R O T A S
ir
neįmanomų
įstaigų — ambasados rūmų
vizitą Airijoje. Kaip to ir susitarimą pasiekti principų
neįtikėtinas
m u s u l m o n u i sunkvežimio vairuotojas — derėtų laukti, pirmąjį dienraš
— aut.) bei pozuoti fotogra
,,Jihad
I s l a m i c o "* —'
čio puslapį puošia Irlandijos fams. Ir tai įvyks — vos
aut.).
organizuotas subombardaviToliau laikraštyje rašoma, min. pirm. Garret FTtzgerald ir šešios savaitės prieš JAV
mas priminė visam civilizuo
Ispanijos min. pirm. G. Gon
tam pasauliui, kad savižu kad „po 30 min. įvykdyto zalez nuotrauka iŠ pastarojo visuotinius rinkimus.
akto
,Jihad
džiai fanatikai gali pateikti teroristinio
sutikimo Dublino tarptauti
Mums prisimenamoje praei
Islamico"
atstovas
pranešęs
žiauriai
nemalonių
staig
niame aerodrome.
tyje, pradedant Nikita Chruš
telefonu
vienai
Beiruto
žinių
menų. Ir netgi tokių, kurios
visas
Straipsnyje prie nuotraukos čiovu* p a d ė j u s i u
paliečia didžiųjų
valstybių agentūrai, kad Libano visoje
p
a
s
t
a
n
g
a
s
1
9
6
0
John
nurodoma,
kad
t
a
i
esąs
teritorijoje
negali
jaustis
tarptautinę politiką.
Kennedy
nugalėti
Richard
pirmasis
ap
saugus nė vienas amerikietis. i s p a n o
Apie šį baisų nusikaltimą Įspėjama visus libaniečius silankymas Airijoje. Pirmoje Nixoną, Sovietų S-ga ir šį
sužinojau Peniscola vietovėje laikytis kuo toliausiai nuo galvoje F. Gonzalez aplankė kartą mėgino tą patį? pagelbė
demokratų
partijos
Airijos prezidentą dr. Patrick t i
(apie kurią ir mūsų keliones Amerikos oficialių įstaigų".
Laikraštyje
pabrėžiama, J . H i l l e r y .
Europoje vėliau parašysiu —
P r e z i d e n t a s prezidentiniam kandidatui W.
aut.), besiklausydamas BBC kad šis pakartotinis Amerikos skaitomas vienu iš Europos Mondale nugalėti R. Reaganą.
Atrodytų, kad R. Reagano
žinių rugsėjo 20 d. vakare. pasiuntinybės užpuolimas Bendruomenės žinovų. Dr.
branduolinių
ginklų kontrolės
Buvę teigia, kad užmušta įvyko kaip tik tuomet, kai P.J. Hillery stengiasi, kad
planas
davė
pageidaujamus
sudarytoji
Libano Ispanija būtų priimta į Eu
apie 20 asmenų, triskart tiek naujai
n a u j o s ropos valstybių ūkinę ben rezulatatus. Komunistų cen
sužeista ir jų tarpe D. Britani vyriausybė ruošė
trinis komitetas, siųsdamas
jos ir JAV ambasadoriai konstitucijos tekstą, mėgin druomenę.
A. Gromyko į priešrinkinimį
dama surasti pusiausvyrą
Libane, reziduoją Beirute.
Pabrėžiama, kad Ispanijos pasisvečiavimą Baltuosiuose
tarp
krikščionių
ir
min. pirm. F. Gonzalez ir r ū m u o s e ,
,,La
V a n g u a r d i a " muzulmonų.
demokratamas
Airijos valstybės galvos bei dribtelėjo raketą MIRV su
Barcelonoje
leidžiamas
Dienraštyje
t o l i a u vyriausybės vadovo pasitari daugeliu užtaisų. Kodėl taip
dienraštis rugsėjo 21 d. stam
biomis raidėmis savo skaity primenama, kad „1983 m. mai praėję draugiškoje dvasio pasielgta? Koks čia gali būti
, J i h a d je. Sio susitikimo pasėkoje sandėris?
tojams
pranešė,
k a d balandžio 10 d.
„savižudiško — „kamikaze" Islamico' savižudis narys, tikima, kad Ispanijai greičiau
Pirmoje vietoje Sovietai
J A V atsivers durys patenkti į Eu
pobūdžio teroristiniame JAV p r i v a ž i a v ę s p r i e
pagaliau
suprato, kad jų
ūkinės
pasiuntinybės
p u o l i m e pasiuntinybės išsprogdino jo r o p o s v a l s t y b i ų
piktos pastangos neleisti R.
sprog bendruomenės sudėtįBeirute, Libane užmušta apie pačio vairuojamą
Reaganui laimėti šių metų
30 asmenų, daug sužeistų, jų menimis pakrautą automo
rudens
rinkimus
visiškai
tarpe Anglijos ir Amerikos bilį. Tuomet buvę nužudyta 69
GROMYKO REMIA
sukiužo. O iš kito taško
asmenys ir šimtai sužeistų.
ambasadoriai".
R. R E A G A N
žiūrint,
centro
komiteto
JAV ambasada buvo visiš
Straipsnyje toliau teigiama, kai sugriauta ... Tų pat metų
nuomonės pakeitimas dar
kad organizacija
,,Jikad spalio 23 d. buvę įvykdyti
Tarptautinėje
„ H e r a l d bolševikams galėtų
būti
Islamico" (ispaniškoje ter- , žiaurūs sprogdinimai JAV Tribūne"
Paryžiuje
anglų naudingas.
minologijoje) stengėsi visiem marinų ir Prancūzijos karių kalba leidžiamo dienraščio
Sunkiai permatomas at
parodyti, jog ji yra pasiry kareivinių".
laidoje rugsėjo 5-16 d. numery
s
a
k y m a s galimas ieškoti
žusi kontroliuoti visą libanie
je y r a įdomus „The New York
dabar
vykstančioje politbiuro
L
a
i
k
r
a
š
t
y
j
e
t
o
l
i
a
u
čių teritoriją.
Times" bendradarbio straips
kovoje.
Buvęs marš. Nikolaj
Dienraščio
B e i r u t o išskaičiuojama, jog „kelių nis „Gromyko lipa į Reagano
Ogarkov sovietinės ginklų
tame vežimą".
korespondentas Tomas Alcc- mėnesių laikotarpyje
apribojimo
delagacijas
verro pranešė, kad „sunk pačiame Beirute nukentėjo
Straipsnyje rašoma, kad sutirštindavo kariais, pažinu
vežimis
,Dodge'
a r Sovietų, Libijos, D. Britanijos,
.Chevrolet' markės, pilnas Saudi Arabijos ambasados bei demokratų partijos „smegenų siais JAV erdvių gynybos
pakrautas
sprogstamosios Anglijos kultūrinis centras. trestas" sugalvojęs, jog R. technologiją. N. Ogarkovui
s e n a s Reagano kritikos smaigaliai nepavyko nustumti į šalį
medžiagos ir sovietinio ,Cor- Ispano žurnalisto
Gorbačevo
kaip
ad' sprogdinimo
užtaiso draugas Austrijos diplomatas privalo propogandiskai visą Michail
JAV
liaudį
nuteikti,
kad
prezi
m
i
r
š
t
a
n
č
i
o
n
u
o
plaučių
paruoštas, važiuodamas zig Gerhard Loitzenvauer buvo
su emfyzemos pirmininko K.
zagais tarpe cementinių nušautas savo automobilyje dentas vengė derėtis
Sovietų
S-ga
ir
tai
gali
priar
Čemenko būsimo pakaitalo.
blokų, apsunkinančių greitą miesto centrinėje gatvėje.
A n t i b i u r o k r a t i n ė KGB ir
masinos judėjimą, nekreipė Tai esąs pirmasis atentatas tinti branduolinį karą.
raud.
armijos
fakcija,
P
a
g
r
i
n
d
i
n
ė
s
i
e
t
i
e
s
dėmesio į sargybinių įsakymą po to, kai vakarų valstybių
sudaryta
tik
neseniai
išvysmaigalys
turėjo
visus
gąsdin
sustoti. Privažiavęs
vieną pasiuntinybės išsikėlusios į
kusio
į
p
r
a
g
a
r
ą
Y.
An
metrą nuo pasiuntinybės sodo krikščionių vyraujamą rytinę ti, jog „R. Reaganas esąs
d
r
o
p
o
v
o
,
p
r
a
l
a
i
m
ė
jo.
pirmasis JAV prezidentas po
vartų sunkvežimis sprogo".
Beiruto dalį.
Viršūnėse
liko
Ustinovo
—
Herber Hooverio, kuris
(IS BBC rugsėjo 20 d.
Gromyko
rėmėjai.
nekalbėjo su Sovietais".
pranešimo buvę nurodyta,
Demokratams t a d a atrodė,
Tektų prileisti, k a d A.
kad nebuvę aišku,
a r ISPANIJOS I R A I R I J O S
SANTYKAI
kad jie surado ir atpirkimo ožį Gromyko
pageidauja,
jog
sunkvežimis su sprogstama
Edvvard
L.
Rowny
asmenyje.
Amerika
neskubintų
savo
medžiaga buvęs išsprogdin
vadovauja strateginės gynybos užmojų.
Ispanijos min. pirmininkas Mat pastarasis
tas iŠ tolo veikiančiais spindu
liais, ar jį išsprogdinę į 8oriali8tas Felipe Gonzalez, Start (Strategic Arms Reduc- Ir jeigu JAV „militarizuos
sunkvežimį Šaudę Amerikos gal vienas iŠ jauniausių Eu tion Treaty) deryboms. E.L. erdves", tada pavers niekais
pasiuntinybės sargybiniai ir, ropoje esančių ministerių pir Rowny ožišku užsispyrimu dešimtmečio r e n g t a s už
gal būt, jį išsprogdinęs pats mininkų, nuo rugsėjo 20 d. trukdęs branduolinių ginklų puolimo galimybes. Aišku, kad
į Komi ASSR, Vorkutos kone. stov., dirbo anglių
kasyklose, ten mirė 1946<?) m.
Šimelevičius Kostas, ūkin., Punia, Butrimonių
vis., Alytaus aps., 1945.11.18 Urale nukankintas.
Šinauskas, 1955.VI mirė Matygine, Krasnojars
ko krašte.
Šinskai, vyras ir žmona, ūkin., Čekiškės k.,
L. KERULIS
Pandėlio vis., Rokiškio aps., mirė Sibire.
Sipaiia. kpt., kilęs nuo Griškabūdžio, Šakių aps.,
11
kalintas Maločnicos darb. stov., 1947-49 m. Charko
Sventulevičiūtė Marija, 46 m., ūkin., LiSkiava, ve, nepakėlęs žiaurių režimo sąlygų, išgėręs femico
Merkinės vis., Alytaus aps., išvežta 1945.VIII, Sibi ir miręs.
re mirė.
•
Svetulevičiūtė Ona, 58 m., ūkin., LiSkiava,
Šmigelskas Antanas, 75 m. ir žmona — Petrė,
Merkinės vis., Alytaus aps., išvežta 1945.VIII, Sibi 73 m., ūkininkai, Užukalnių k., Daugų vis., Alytaus
re mirė.
aps., abu Sibire mirė 1946 m.
Šakalys Jonas, Gineišių k., Pandėlio vis., Rokiš
Šmigeslkas Jonas, 90 m., ūkin., Kančėnų k.
kio aps.. laisvės kovotojas, mirė kone. stov. Sibire. Daugų vis., Alytaus aps., mirė Sibire.
Šakys ir žmona, ūkininkai, Eidžionių k., Pan
Snapštienė Ieva, g.a. 1885 m., ūkin., Radviliš
dėlio vis , Rokiškio aps., abudu Sibire mirė.
kis, Šiaulių aps., išvežta apie 1946 m., Sibire mirė
Šalaviejus Alfonsas, ūkin., Gaidelių k.. Ukmer apie 1949 m.
gės aps., 1953 m. buvo N arime, mirė 1968.X.20,
Šumskis Boleslovas, g. 1895 m., ūkin., Linkuva,
palaidotas Tomsko kapinėse.
Šiaulių aps., mirė 1967.V.II Karagandoje, Kazachs
Šaltenis Kazimieras, savanoris, ats. kpt., Sibire tane.
mirė.
šumskis Motiejus, 75 m., ūkin., PalaidiSkių k.,
Šarapnickas Stasys, ūkin., Kaušių k., Ylakių Pumpėnų vis., Panevėžio aps., su šeima iSv. 1948
vis., Mažeikių aps., kalintas, nuteistas 25 m., Sibire m., mirė 1948.X.13 Buriat-Mongolijoje; žmona —
žuvo; žmona — Biškaitė Ona, po 35 tremties metų Pauliukaitė Izabelė, 70 m., ūkin., mirė 1951.VII.20
Sibire mirė 1981 m.
Hara Kutui. Buriat-Mongolijoje.
Šeškevičius Vincentas, g. 1876 m., kunigas, nuo
Šveikau8kienė-Staneikaitė Malvina, g. 1873 m.,
1918 m. Alytaus aps., Simno par. klebonas ir deka Šančiai — Kaunas, buvo iSv. į Sibirą 1941.VI.14,
nas, Sibire žuvo.
grįžo, vėl iSvežta, Sibire mirė.
Šileikis Petras, ūkin., Zarasų aps., 1945 m. iiv. į
Tamošiūnas Adomas, g. 1870 m., ūkin.,
Komi ASSR, Vorkutos kone. stov., ten mirė 1945.XI; Barančiznos k., Deltuvos vis., Ukmergės aps., su
motina — 86 m., ūkin., išv. 1949 m. ir netrukus mirė šeima 1948.V.22 išv. į Krasnojarsko kraštą, prie
kolchoze, Irkutsko apyg.
Jenisiejaus upės poliarinės srities Igarkos m. ir ten
Šilgalienė, Vaineikiai, Darbėnų vis., Kretingos mirė 1953.XII.20.
aps., gavusi Širdies ataką Sibire mirė.
Tamošiūnienė, g.a. 1898 m., ūkin., Ignalinos k.,
Šilingas Zigmas, ats. kpt, tarnavęs 2 pėst Daugailių vis., Utenos aps., i i v . 1945 m., išbadėjusi
pulke, gyveno Šėtos vis., Kėdainių aps., 1945 m. iiv. sušalo Vorkutos kone. stov., Komi ASSR.

LIETUVIAI, ŽUVĘ
GULAGO SALYNE

Anatolius Milūnas paskirtas Rea
gano- Bush rinkimų vienu koor
dinatorių.
A. Gromyko žino, jog Ame
rika nepriešinga derėtis dėl
gynybos ervėse, jeigu Sovietai
sugrįš prie derybų stalo tartis
Dėl START(Strateginių Ginklų
Sumažinimo) ir kitų ginklų
apribojimo. Tačiau grįžimą
prie derybų stalo dėl minėtų
ginklų
sumažinimo
politbiuras
skaitytų
savęs
nužeminimu — pripažinimu,
kad su SS-20 komunistams
nepavyko
terorizuoti
ir
vyrauti Europoje.
Taigi
akmenveidis
A.
Gromyko vyko į R. Reagano
namus, ieškodamas bolševi
kinio išdidumo neperdidelio
suniekinimo: ligi prasidės su
Sovietais naujos derybos dėl
žemėje esančių ginklų apribo
jimo, jog JAV neskubėtų su
erdvių ginklų išdėstymu.
Ir kas gali skaityti ateitį
užrašytą žvaigždžių erdvėse?
Gal iš Šios kuklios pradžios
didžiosios galybės pradės rim
tas derybas dėl visokių ginklų
apribojimo, rašo žurnalistas
W. Safire.
To pasėkoje W. Mondale
lieka kairiame žaidimų lauko
sparne kartu su buvusiu
marš. N. Ogarkovu.

PRAKEIKTAI ĮDOMU...
Isfabano mieste (Irane) yra
sena garsi mečetė, kurios
minaretai
svyruoja.
Jei
žmogus lipa laiptais aukštyn
vienu iš minaretų, pradeda
svyruoti ir kiti. Tatai labai
sudomino
amerikiečių
architektus
ir inžinierius,
kurie mečetę rekonstravo.
Norėdami sužinoti paslaptį,
jie išardė bokštus iki pamatų,
bet nerado nieko, kas juos
verstų svyruoti. Minaretus
sumontavo iš naujo, ir jų
bokštai vėl svyravo. Atspėti
senovės meistrų paslaptį
nepavyko.
Juozas Kučkailis

Tautginienė Elena, 1948.V. išv. į Krasnojarsko
krašto poliarinės srities Igarkos m., mirė badu 194849 m. žiemą.
Tikaiža ir žmona, ūkininkai, Einorių k., Pan
dėlio vis., Rokiškio aps., Sibire mirė.
Trepeika Simonas, g.a. 1900 m., ūkin., Juškakaimio k., Slavikų vis., Sakių aps., 1945 m. ar vėliau
išvežtas, Sibire nužudytas.
Trinka Vytautas, g.a. 1925 m., Žagarė, Šiaulių
aps.. Sibire žuvo.
Truncė Ignas, 36 m., ūkin., Dvarčėnų k., Daugų
vis., Alytaus aps., Sibire mirė 1947.1.6.
Truncienė Petrė, 66 m., ūkin., Dvarčėnų k.,
Daugų vis., Alytaus aps., Sibire mirė 1947.IV.1.
Turskas Benediktas, 78 m., ūkin., Zvirgždėnų k.,
Daugų vis., Alytaus aps., Sibire mirė 1946 m.
Tušas, ūkin., Vidiškių bžnk., Žemaitkiemio vis.,
Ukmergės aps., mirė Sibire.
Urbaitis Ignas, g. 1896 m., ats. karininkas,
teisininkas, buv. Zarasų bei Šiaulių aps. virš., 1945
m. suimtas, kalintas nut. 16 m., mirė kone. stov.
Taisėte 1952.VII.12.
Urbonas Petras, 60 m., ūkin., Guobinių k.,
Lepalingio vis., Seinų aps., iSv. 1945.PV, mirė.
Urbonavičius Justinas, g. 1890 m., kunigas,
Telšių aps., Varnių vis., Pavandenės par. klebonas,
nuo 1949.VII Darbėnų par. kelbonas, 1949 m. suim
tas, Sibire žuvo 1950 m.
Urmanas Juozas, g.a. 1900 m., savanoris, dipl.
ekonomistas, dr., 1945 m. pavasarį suimtas, mirė
1951 m. Irkutsko srityje.
Užupienė, ūkin., Vidgirių k., Griškabūdžio vis.,
Šakių aps., mirė Krasnojarsko krašte.
Vaičekauskas Juozas, g. 1901 m., buv. šaulys,
vis. sekret.. banko buhalteris Zarasuose, 1945.1
suimtas, kalintas, kankintas, nuteistas 10 m., mirė
1945.XI Vorkutos kone. stov.. Komi ASSR.
Vaičiulienė Marija, g.a. 1895 m., ūkin. ir sūnus
— Algirdas, Viščiakaimio k., Alvito vis., Vilka
viškio aps., abu Sibire mirė.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. spalio mėn. 10 d.

Marytė (Bizinkauskaitėj ir Michael Martin

LAIMĖ TELYDI
Rugpjūčio 11 d. Brocktono
Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje įvyko solistės
Marytės Bizinkauskaitės ir
Michael Martin sutuoktuvės.
Apeigas šv. Mišių metu atliko
ir prasmingą
pamokslą
pasakė Marytės dėdė kun.
Henrikas Jurevičius, S.J., at
vykęs iš Jamaikos, kur jau
d a u g i a u k a i p 20 m e t ų
misionieriauja. J a m asistavo
dr. Kun. Antonijus Jurgelai
tis, O.P. Šv. Rašto skaitymus
atliko nuotakos teta, Jėzaus
Nukryžiutojo
kongregacijos
vienuolė,
sesuo
Elena
Ivanauskaitė. Vargonais grojo Brian Pierse, o trompete —
Ted Haines. Solo įspūdingai
giedojo
Marytės
studijų
draugė Leilani Dalpe.
Jaunąją
prie
altoriaus
atlydėjo jos tėvelis dr. Petras
Bizinkauskas, o jaunąjį —
vyriausias
pabrolis
Gary
Mary
Martin.
Puošnią
jaunųjų
palydą
sudarė:
pamergės — Verutė Bizinkauskaitė,
Vida
Ivanaus
kaitė. Nijolė Ivanauskaitė,
Regina Kalvinaitė, Zuzana
Bumilaitė ir pabroliai — Gary
Mary Martin, Glen Martin,
Paulius Bizinkauskas, An
drius Bizinkauskas ir Petras
Bizinkauskas.
Gėles
nešė
Audra ir Daina Senutaitės.
Keli šimtai svečių —
giminių ir draugų buvo šių
sutuoktuvių
liudininkais.

~St. Petersburg,

Fla.

PARODA
Čia įsikūrusi Federal Credit
Union „Kasa'", vadovaujama
maj. J. Aro Mieželio, veikia
labai sėkmingai. J. Mieželis
labai nuoširdžiai padeda čia
susibūrusiems
senesnio
amžiaus lietuviams patarda
mas įvairiais reikalais susi
tvarkyti
su
įvairiomis
sąskaitomis.
Čia
„Kasa"
nuostabiai
greitai auga savo milijoniniu
kapitalu, nes mokama išim
tinai aukštesnės palūkanos.
Šiuo metu vyksta „Kasos"
patalpose dail. Valdo KūnoVaitekūno tapybos ir gra
fikos dalinė paroda.
Aplankę „Kasą" galėsite
pasigrožėti meno kūriniais,
gal ir įsigyti, t a i p pat
padaryti įvairias bankines
transakcijas.
Lietuviai pas lietuvius. Po
parodos bus kavutė.
K.

BOSTONO ŽINIOS

CLASSIFIED GUIDE

Klovos, „Auf Fluegeln des
DIDINGA GIESMĖ
Gesanges"
— F. Mendelssohn
ŠV. KAZIMIERUI
ir „Deimantų" arija iš op.
B A L
Į S T A T E
Romoje popiežiaus Jono „Faustas" — Ch. Gounod.
Jupiter Floridoje skubiai parduoda
Pauliaus II pradėtas Šv. Kazi Ilgiems plojimams netilstant,
dar
padainavo
„Dainos,
muzi
mas
didelis 2-jų miegamų condomimiero jubiliejaus minėjimas
ka
ir
gėlės".
nium 3-čiame aukšte. Gražioje aplin
tęsiamas visur, kur tik yra
koje netoli Atlanto. Maud. baseinas.
Visi programos atlikėjai
lietuvių. Tais minėjimais mes
REIKALINGAS 4 KAMBARIŲ
Apsipirkimo centras. Skambint savi
ne tik pagerbiame Lietuvos buvo apdovanoti gėlėmis. Inž.
BUTAS
ninkui Chlcagoje 312—778-8645; po
KITI RENGINIAI
padėkojo
globėją šv. Kazimierą, bet tuo Bronius Kruopis
Skambint 436-7337
spalio 15 d. 305—747-3561.
atlikė
pačiu atkreipiame pasaulio visiems programos
S p a l i o 14 d. 3 vai. šv. Du dirbantys kultūringi studentai ieš
dėmesį į lietuvių tautą ir jos jams, o taip pat atsilankiu
12 VIENETŲ
Kazimiero
Mišios katedroje. ko dviejų miegamų butą. Virtuvė su
vakarą. , Tada
dabartines kančias. Kitatau- siems
, . ..į šį ._.
APARTMENTINIS
PASTATAS
pakvietė
, ., . . . . . 4 l . . . .pakvietė
v a i š ė m s , kurias Visi dalyvaukime.
šaldytuvu ir virykle.
V
x.
čių laikraščiai ir televizija I
^ 0na M
į ^
šiaurės rytų kampas 67-os ir KeTelefonas: 778-5434
dz;e
Ave. $175,000. Paskola 5 metams
bei radijo iš tų minėjimų perte1kinink^H
Vaišė8
buvo
L a p k r i č i o 3 d. Šv. Petro
iš 10%.
duoda žinias ir supažindina
-, •
parapijos bazaras So. Bostono
Skambint (angliškai) 312—Ml
su Lietuva ir lietuviais. Tai
jLjaį..
Lietuvių
Piliečių d-jos salėje.
WANTED
;Y8
lyg savotiška propaganda,
' tai buvo vienas iš
V a s a r i o 10 d. 3. vai. Lilil
gražiausių vakarų Bostone,
kokios mes neturėjom
jos
Šukytės koncertas Jordan Reikalinga patikima ateinanti mote Mūrinis. 2 gražūs butai po A /t kamb.
kokio
jau
labai
seniai
neturė
Kabinetinės virtuvės. Keramikos vo
šimtmečius.
Hali. Rengia Baltų draugija. ris prižiūrėti invalidą Gage Pko. apy nios. Namas apynaujis. Prie 71-os ir
jom.
Tik
labai
gaila,
kad
tos
Bostone šv. Kazimiero 500
Kovo
3 d.
S k a u t ų linkėje, nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. Francisco.
nuo pirmad. iki penktad. Skambint
metų mirties sukaktis labai pados dienos vakare skautai rengiama Kaziuko mugė.
rengė
Maironio
parke
savo
Ud
8 vai. vak. — TeL 776-0320.
BROKERIO TEL. — 778-0916
plačiai ir iškilmingai mini
K o v o 2 4 d. Minkų radijo
išvyką.
Tokie
sutapimai
yra
ma. Ji prasidėjo literatūriniu
abiem valandėlės 51 metų sukakties
iiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiinmnii!
vakaru rugsėjo 29 d. So. labai n e n a u d i n g i
renginys.
rengėjam.
rengėjam,
Šis
s
i
s
šv.
Sv.
Kazim
Kazimiero
— POE BENT
BUTŲ NUOMAVIMAS
Bostono Lietuvių Pihečių d-jos y a k a r a g b u V Q k a g s a v a i
B a l a n d ž i o 21 d. „Laisvės <
auditorijoj. Vakaro programą
Varpo" pavasarinis renginys. ISNUOM. 2-jų kamb. naujai atremon
parengė: Gitą Kupčinskienė, visą pusmetį skelbiamas lietu
tuotas apšild. butas rūsy. Pečius ir
prof. Jeronimas Kačinskas ir viškuose laikraščiuose. Taigi
šaldytuvas. Bridgeporto apyl. Vyres
nežinojimo
negalėjo
būti.
Bet
rašytojas Stasys Santvaras.
nio
amžiaus asmen. Be vaikų. Jokių
PIRMIAUSIA —
Vakarą pradėjo įvyko vado taip jau atsitiko.
INCOME TAX
gyvuliukų. 200 dol. mėn. Skambint
GELBĖT BAJORŲ
vas inž. Bronius Kruopis. Jis
927-4308.
Notatlataa — Vartima*
SIELAS
perskaitė jubiliejaus rengimo
LIETUVIU .
komiteto pirm inž. Vytauto
ISNUOM mūrinis bungalo Brigbton
BENDRUOMENĖS
BELL REALTY
Lietu vos krikšto -metu Vil- Parke arti Califomia Ave. Skam
Izbicko sveikinimą. (Inž. V.
SUVAŽIAVIMAS
J. BACEVIČIUS
niuje tebuvo vienintelis vys- bint po 8 vai. vakaro 5254391
Izbickas, po sunkių operacijų
T
kupas Andrius, o iš pasaulie
sveiksta namuose). Šv. Petro
6529 S. Kedše — 778-2233
JAV
Lietuvių
Bendruo
čių kunigaikščių
dalyvavo ISNUOM. 6 kamp. butas Bridgeporto
parapijos kleb. kun. Albertas
menės Bostono apygardos
Kontautas sukalbėjo invokeli Jogailos broliai ir Vytau apyl. Gazo pečiais apšild. Skambint fnnuTfiiiiiiiiiiiHiitiiiniiiuiHuiHiitiiiiM
suvažiavimas įvyks 1984 m.
po 6 vai. vakaro tel. 226-7040.
kaciją. Rašytojas Stasys Santlapkričio 17 d. Maironio tas. Krikšto iškilmėms į Vil
nių iš anksto buvo sukviesta
varas padarė įvadą šiam p a r k e , 52 Quinsigamond Ave
Lietu vos bajorija. Kai kalba
minėjimui, tada paskaitė jo Shrewsbury,
M. A. Š I M K U S
Mass. Regis
I S C U L A N I O U J
ma apie 1387 metų krikštą
paties parašytą psalmę šv. tracija 10-11 ryto.
INCOME TAX SERVICE
Vilniuje, kuris netiksliai yra xoowooooooooooooooooooo»
Kazimierui. Psalmė graikiš
NOTARY PUBLIC
vadinamas Aukštaičių krikš
kai psalmoi — giesmės. Tai
425t S. Maplewood — TeL 254-7450
tu, tai, be abejo, turima gal MASTER PLUMBING
religinė poezija. Iš visų
Taip pat daromi Vertimai, Giminių
„PERKŪNO"
Ooa&aed, Boadcd, Iuturcd
voje pirmiausia lietuvių bajo
seniausių t a u t ų hebrajai
CHORAS
B
O
S
T
O
N
E
lt—JI darbai ir pataisymai. Virtuvai iškvietimai, pildomi Pilietybe* praayrų pakrikštijimas. Jie sudarė ir vonios kabiattai. Keramikos plyta- mai ir kitokie blankai.
paliko turtingiausią religinę
poeziją. Gal įspūdingiausios
ano meto visuomenę. Krikšty
Lietuvos
k a r i u o m e n ė s tiems bajorams buvo duotos ir Ma> Carito vandens tankai. Flood o o o o o o e o o o o o o o o o o o o e o o o e o o
psalmės yra Dovydo, kur gra
CDDtroi Užsikimšę vamzdžiai išvalo
žiausiais poetiniais žodžiais šventės minėjime, kuris įvyks pirmosios privilegijos. Papras mi ateit ra Palikite pavarde ir tetelapkričio 25 d. So. Bostono
l 8 I OTK I T E D A B A I
garbinamas
Dievas. Šį, Lietuvių Piliečių d-jos salėje, tų žmonių, baudžiauninkų, fooą — oaturiikai
v a k a r ą klausėm rašytojo dainuos „Perkūno" choras — krikštu pradžioje nesirūpinta. SERAFINAS — TeL 636-2960
Z. Ivinskis ) M e « « e o e « o o o o o o o o e o o o M o o <
Santvaro parašytos psalmės
— „Giesmė Šv. Kazimierui". >
PASAKOS
vtnimffiiiiiiimiiniiHutMiiiiiiHiiiinHHt
Ir tai turbūt gražiausia psal-,'
"Pasakos yra mūsų gyvenimo puoš
10% — tO% — «0<fc pigUo mokeaU
mė, kokią kada teko skaityti
BRONIUS K V I K L Y S
a i apdiauda aao ugnlM tr aatomo- mena: kūrybinės fantazijos žaidimai,
ar girdėti. Santvarui ją skai
ilgų amžių daugelio kartų išgyveni
mų, pastabumo ir išminties kraitis.
tant, salėje buvo tokia tyla ir
LIETUVOS BAŽNYČIOS
F R A N K Z A P O L I S Todėl
mielos visiems — vaikams ir
toks didelis susikaupimas,
suaugusiems".
i-mai
tomas.
Telšių
Vyskupija
TeL GA 4-8654
kad girdėjosi net žmonių kvė
SZ(»li
W. 95th Street
pavimas. Tai tikrai yra viena
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIU se
šioje plokštelėje yra įkalbėtos pa
•imiiiiiiiiimiiiiiiniHiHHiiiiiiiiimiiiiii sižymėjusios savo originalumu, kaip:
gražiausių šių laikų psalmių rijos leidžiamų knygų.
Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
Dangus griūva. Gužučio ir gerves pirš
šv. Kazimierui.
r
paliKti
ateities
kartoms
galimai
tikresni
neiškreiptą
mūsų
bažnyčių
lybos. Milžinai. Našlaitėlis ir milži
Gitą ir Aidas Kupčinskai
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų,
nas. Slibinas devingalvis. Ein sau
pasikeisdami skaitė: Juozės kiek daug meniškų religinių ir architektūrini-.; vertybių Lietuvos žmo
lelė aplink dangų. Perkūno ginčas
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Augustaitytės-Vaičiūnienės
su
velniu. Eglė žalčių karalienė ir
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo
ir Oro Vatiatuvai
„Kazimiero vardas'', Pau autorius knygos įvarijje.
kitos. Tai graži dovana, tiek mažie
PARDAVIMAS IR TAISYMAS
liaus Jurkaus „Trys rankos'',
siems, tiek ir suaugusiems. Įkalbėjo:
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir
Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė. Muzika
Jurgio Gliaudos „Karalaičio pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
M
I
G
L
I
N
A
S
TV
Alexandre
Stankevičius. Išleido "Vil
Kazimiero diena", Elonos gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti virše'iai. Tekstą
niaus
records
of Canada". Kaina su
2346
W.
69
St,
tel.
776-1486
Marijošiūtės
„ D a n g a u s surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido
persiuntimu
$11.00.
Užsakymus
<
0
0
0
9
0
«
0
0
0
0
0
0
0
0
«
O
O
O
M
O
«
«
0
<
K
pagalba", Bernardo Brazdžio Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla Kaina su persiuntimu $22.50.
siųsti:
n i o „ S o n e t a s " , Algirdo
Užsakymus siųsti:
Landsbergio
„Kazimiero
DRAUGAS. 4545 W. 6Srd St.
DRAUGAS, 1,51,5 West 6Srd St} Chicago, IL 60629
VALOME
malda" (iš stebuklinio vaidi
Chicago, IL 60629
Dlinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio.
nimo „Vėjas Gluosniuose").
KELLMUS IK BAIDUS
namam* ir vaškuojama
Po p e r t r a u k o s vyko ^
Tln| rOšliį frindk
muzikinė d a l i s . Solistas
BUBNYS
Benediktas
Povilavičius,
Amžinąjį Miestą geriausiai
1>L — BE 7-5168
akom.
prof.
Jeronimui
prirnina Romos sonetai
ALFONSAS GRAUSLYS
Kačinskui, padainavo „Ave
Maria" — Lucci, „Voverėlė"
SACRA V I A
IEŠKAU TAVO VEIDO
— J. Gruodžio, „Generalėja"
(Šventoji gatvė)
Dvasinio ugdymosi įtaigos
— V. Klovos ir Wolframo
A. V I L I M A S
arija iš op. „Tanhauser" — R.
Parašė Alfonsas Tyrvolis
II papildyta laida
MOVING
VVagner. 0
ilgiems
ir
Išleido "Ateitis" su plačiai*
Šioje knygoje nagrinėjamos religinės temos ar bent
gausiems plojimams nenutilsApdraustas
perkraustymas
paaiškinimais
48 pusi. Kaina
religijai
artimi
klmmrmai.
Joje
talpinama
10
skyrių:
tant, dar padainavo „Kai aš
$1.50.
Gyvenimo būdas apsprendžia tikėjimą. Kančia
Dievo
įvairių atstumų
mažas buvau".
veido
šviesoje.
Nėra
man
gera
be
tavęs.
Grožis
—
Kelias
Gaunama "DRAUOE"
Solistė Daiva Mongirdaitė,
TsL 176-1882 arba 176-5996
į
Dievą.
Grožio
Šaltiniai
Gera
širdis.
Dievažmogio
šir
akomp. dr. Sauliui Cibui,
dies atspindys. Širdis krikščioniškos meilės tarybojedainavo: „Poetas" — J. Gaide
iiiiiiiiiimiimiifiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiti
Visas tavo. Evangelija ugdo dvasingumą. Didžiųjų as
lio, „Močiutės dvarely" — V.
menybių mintys.
ELENA
JUCIUTĖ

Savo vaikų laime džiaugėsi
tėveliai Veronika ir Petras
Bizinkauskai,
Arthur
ir
Elaine Martin ir abi Marytės
močiutės — Veronika Bizinkauskienė
ir
Veronika
Ivanauskienė.
įspūdingos buvo puošnios ir
iškilmingos
apeigos.
Labiausiai visus sujaudino
Marytė, kai padėjusi gėlių
puokštę ant Marijos alto
r i a u s , iš širdies gelmių
plaukiančiu
nuoširdumu
giedojo „Marija, Marija".
Vestuvių puota vyko veiklių
L i e t u v o s vyčių P r a n ė s ir
Jurgio
Bumilų
svetainėje
„Pine Hill", Raynham, Mass.
Dalyvavo 150 kviestų svečių.
Puoton atvykusius jaunave
džius su duona, druska ir
vynu sutiko tėveliai dr. Petras
ir Veronika
Bizinkauskai,
Arthur ir Elaine MartinSarno. Kun. H. Jurevičiui
sukalbėjus maldą, jaunave
džiai buvo pasveikinti šam
pano tostu ir „Ilgiausių metų"
linkėjimais. Marytės buvusi
lietuviškos mokyklos mokyto
ja jaunąją
porą
apjuosė
puošnia lietuviška juosta su
jon įaustais linkėjimais.
Gerai paruoštos ir gausios
vaišės, dainos ir
maloni
aplinka prisidėjo prie puikios
visų nuotaikos.
Marytė
puotos
dalyvius
supažindino su savo vyru.
Padėkojo vestuvių
apeigas
atlikusiam
dėdei
kunigui
Henrikui
Jurevičiui,
tėveliams, sesutei, broliams,
močiutėms ir visiems jų
d ž i a u g s m o šventės daly
viams. Padėkos žodį tarė ir
jaunasis Michael Marin.
Po vestuvių Marytė tęs
dainavimo studijas Philadelphijos
konservatorijoje,
o
Michael, neapleisdamas savo
darbo, universitete tobulinsis
savo specialybėje.
Išleidžiame Marytę vilda
miesi, kad ..Marija, Marija", •niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiniiiiiiiir
„Lietuva brangi", „Supinsiu
dainužę" ir kitos lietuviškos KURIAM GALUI MOKĖT
dainos ir giesmės stiprins ir
DAUGIAU?
guos jos širdį ir šeimą. PERĖDAMI NAUJUS AR VARTOTU!
Tikimės, kad savo gražiuoju
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSrTE
balsu Marytė ir toliau Lietuvą
NUO tm na $ MM
ir lietuvius garsins. Marytei ir
Michael linkime gražaus ir
laimingo gyvenimo.
E. Ribokienė
Cnrysier LeBaron Medallion
2-dr Coupe
TBTE 8ANOTCART RESTArRAKT
AND LOIT.NGE
Dajiclnjr nUrhtly after 10 p.m. Lounjfe
bour* dali y until S & m , FYiday unttl
4 a.m. I.unch — M-onday thru Fridjųr from 11:80 a.m. I^uncheon Fa*hk>n Show» We<Jnesday and Frtdaym.
Dtnner 7 <Ja.ys 8828 Bror*rl«M Are.
Brookffeid. mtnoift.
TeL 4S5-S443

38 asmenų iš New Yorko.
Kalbės
dr.
Algirdas
Budreckis, o taip
pat
programoje dalyvaus Gedimi
no I v a š k o s vadovaujami
tautinių šokių šokėjai. Pats
I E Š K O
N U O M O T I
minėjimas prasidės šv. Mišiomis 10:15 vai. Šv. Petro Negerentis, nerūkantis studentas ieš
lietuvių parapijos bažnyčioje. ko buto, arba prideramo kambario.
Telefonas 778-5434
Gi tolimesnis minėjimas salė
je.

CmtYSLEK • LaBAKON
PLYMOUTH • K CAES
•U WTLL U K E U r

4090 ARCHER — 847-1515
tlllllllftllllllll

TELEVIZIJOS

M O V I N G

360 psl. Išleido Prisikėlimo parapija Toronte. Kaina
su persiuntimu $11.00. Užsakymus siėsti:

SERINAS perkrausto baldui ir kitus
daiktus. Ir ii toli mieato leidimai ir
pitau apdrauda.

DRAUGAS, 45+5 W. 6Srd Street
Chicago, IL 60629

r

MASTER CHARGE ir VISA

W . - W A 5-80O

stmntniitiiitHiiiitfliiatttnnniiiinminiinifiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiifiit'

JAY D R U G S V A I S T I N Ė

\

2759 W. 71st St, Chicago, UI. 60629

|

ROKESl INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI •
FANNIE MAY
SALDUMYNAI •
KOSMETIKOS REIKMENYS

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

D KUHLHAN,
AMan Lck.adiaaiai*

9 vai ryto iki 10 Tai
vai ryto M &30 vaL Takam

l

I

i

ĄŽUOLYNELIS
Lietuvos ūkininko likvidacija
arba
Epochinis romanas

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga, Chicago 1981 m. Dideli<
FA8HION
C A E P I I S formato, 360 pusi. Viršelio nuo
trauka Jono Kalvelio. Spaudė M
K I L I M A I
Morkūno spaustuvė. Kaina m
persiuntimu $8.95.
UBTUVIV PREKYBA
3304 W. 63 S t — TeL 778-9034

T A I S O M E
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreipti. ) Hermaną Detkj
TeL 5SS-SS24 po 5 vai. vakaro
Kalbėti lietuviška;

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, W5 W. 6Srd 8t.:
Chicago, IL 60629
Dlinois gyv. dar prideda 48 et
valstijos mokesčio.
imilllllllHIIIIIHIIIIIIIIIIIMMNMmilll

Remkite tuos verslininkus, ku
rie skelbiasi dim. "Drauge".

\

LIETUVIŠKOS

PABIROS

DVI MEILĖS, DVI
užklausimais. Į šiuos pasi
nors kartais ir nelabai pa
NEAPYKANTOS
teiravimus atsakė dr. Friolich
traukliam asmeniui gera. Tas
(Staatssekretaer,
tarėjas,
refe
pats galioja ir neapykantos
K. BARONAS
rentas), pareikšdamas, kad
pasauliui. Cia irgi reikia skir
Meilėje paprastai skiriame ti neapykantos jausmą nuo
g
a
u
t
a
i
s
d
u
o
m
e
n
i
m
i
s
iš
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
Hannoverio abejojame, kad meilės jausmą nuo meilės do valios sutikimo tam jausmui
Karaliaučiaus u-to rinkinys rybės. Pirmasis yra tam tik pasiduoti. Spontaniškas anti
Šią vasarą, keli Vilniaus parašęs rusiškai eilę pokari
būtų aptvindytose Wktekind ras juslinis patraukimas prie patijos pajutimas dar nėra tik
krašto lietuviai — autochto nių novelių iš Vilniaus kasyklose. Deja, jų nusausi malonaus objekto, o antrasis
roji neapykanta, o tik jos
nai (laisvos Lietuvos tautie gyvenimo, užvardindamas jas nimas pareiklautų 10-20 mil. yra nusistatymas daryti ki
jausmas. Už šį žmogus nėra
čius vilniečiai — lietuviai lenkiškai „Droga do szczęscia markių ir gal liktų tik bergž tam asmeniui gera. Tikroji morališkai atsakingas. Mo
vadindavo „Skotais") lankėsi — kelias į laimę". Atsilie džių darbu. Parlamento atsto meilė tad nėra jausmo išgy rališkai bloga neapykanta —
•nūsų sostinėje. Gautuose laiš pimai apie lietuvius yra geri. vas ėjo dar toliau užklaus venimas, bet valios veiksmas. tai valios sutikimas su jau
kuose daug rašoma apie patį
damas,
ar
diplomatiniais Tai nėra emocinis malonumo čiama antipatija, noras ją iš
Gredimino miestą ir pasikeitu
kanalais bei kitais keliais pergyvenimas,
bet
valios reikšti.
sį jo veidą, gimnazijos drauRašydamas apie meną, buvo pastatyti kokie nors nusistatymas daryti kitam,
Algimantas Kezys, S.J.
gus-es, pažįstamus.
norėčiau sustoti Prūsuose. žingsniai į Sovietų S-gos pusę,
Kelios vietos stipriai palietė Karaliaučiaus un-tas turėjo la užklausiant ją apie gintarą.
mano širdį ne tik į amžinybe bai turtingą gintaro dirbinių Dr. Friolicho atsakymas: Vo
nukeliavus
gerie i s
bičiu rinkinį, kurį vokiečiai, apgu kietijos v y r i a u s y b ė s t a t ė
liams, bet taip pat suminėjus lus šį miestą raudonajai ar žingsnius užklausėjo minimui
Mūsų skyriaus įkūrėjai
Vilniaus katedrą (gegužinės mijai, mėgino perkelti į sau keliu, tačiau be jokių pasek
A.f A.
pamaldos lenkų okupacijos gesnę vietą. Po karo daug mių. Paskutinis dr. Dietricho
metais — tikra lietuviškumo buvo kalbama apie patalpin klausimas buvo, ar Vokietijos
ONAI PULKAUNIKIENEI
demonstracija'),
šiandieną tą gintarą kasykloje, vežant vyriausybė turi kokių nors
iškeliavus
amžinybėn, dukterims LAIMAI ir DANGUO
paversta meno galerija. Kaip „Wilhelm Gustloff' laivu, ku duomenų iš narų darbo prie
LĖS, jų ŠEIMOMS ir ARTIMIESIEMS reiškiame nuošir
rašo vienas draugas iš Kana ris buvo nuskandintas.
paskandinto paskutinėm ka
džią užuojautą ir drauge liūdime.
dos, tarpukario metais ant
Gintaro muziejaus (vokie ro dienom „Wilhelm Gustlaff"
pirmos kolonos dešinėje ousė- čiai rašo „Beni8teinzimmer") laivo, nes paskalos ėjo, kad
L-DJf. BIRUTĖS DRAUGIJOS
je (ir klausia — ar atsimeni?) klausimas vėl iškilo vokiečių jame buvo patalpinti Kara
LOS ANGELES SKYRIUS
kabojo Ticiano paveikslas — parlamente. Jūsų korespon liaučiaus u-to gintariniai dir
kažkokio popiežiaus galva. dentas gavo Bundestago biniai. Į šį klausimą dr. Frio
Ant antros kolonos, taip pat vasario 9 d. stenografuotos lich taip pat nieko negalėjo
dešinėje pusėje aukštai kabo sesijos protokolą, tad debatus atsakyti.
jo Murillo paveikslas — gru tuo klausimu duodu skaity
Tačiau iš savo pusės norė
Mūsų mielam nariui
pė žmonių laiko žibintą. Nors tojams.
tume pridėti, jog Vakarų Vo
Dingusio gintarinio muzie kietijoje labai plačiai kalba
katedra yra meno galerija, ta
A. f A. BRONIUI MILIAUSKUI
jaus
klausimą
parlamente ma, kad šie g i n t a r i n i a i
čiau abiejų paveikslų nėra ir
mirus,
niekas (pilnai suprantama) iškėlė Berlyno socialdemokra dirbiniai šiandieną yra sovieti
neužsimena ir nerašo. Ispanų tų atstovas dr. Diedrich už nėse rankose.
žmonai ANTANINAI, dukroms DANUTEI, ALDONAI,
dienraštis „EI Pais" rašė, kad klausdamas, ką Vokietijos vy
BIRUTEI, REGINAI ir jų SEKMOMS gilią užuojautą
atliko
į jo
panašus Murillo paveikslas r i a u s y b ė
reiškia
buvo Londone parduotas už ankstyvesnius pasiteiravimus Rūpestis žmogui yra kas rū
MARCUETTE PARKO LIETUVIŲ
600 tūkst. JAV dol. Dingo gintaro klausimu bei 1980 m. dis geležiai.
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA
Žydų priežodis
taip pat iš Verkių dvaro raštikškais referento šiolerio
Leonardo da Vinči paveikslas
„Jėzųs tarp fariziejų". Visai
teisingai bičiulis ir klausia:
kur tas viskas dingsta?
A. f A ALBINUI MICUTAI,
Taip pat teko sužinoti, kad
Kalifornijoje gyvenantis rašy
mirus,
tojas Efraimas Sevela yra
parašęs knygą, kurios veiks
reiškiame giliausię užuojauta dukrai Da
m a s vyksta Sovietų S-goje
„lietuviškoje" 16-toje divizijo
nutei ir žentui Gediminui Drazdžtams ir
je. Eina paskalos, kad pagal
šeiniai, p. Micutienei ir visiems giminėms.
šią knygą Vokietijoje suka
mas filmas. Rašytojas E.
Regina ir Jvm Tack
Sevela (atrodo izraelitas) yra
Edmundas Raimundas ir Sandrytė Radai

R U D U O IR
GYVENIMAS
Rudens acenos mus daug ko
pamoko: gėlės vysta kaip
mūsų viltys, lapai krinta, kaip
mūsų metai, debesys plaukia,
kaip mūsų iliuzijos, šviesa

mažėja, kaip mūsų proto
įžvalgumas, saulė darosi
šaltesnė, kaip mūsų jausmai,
upės užšąla, k a i p mūsų
gyvenimas — viskas turi slap
tą ryšį su mūsų likimu.
F. R. Chateaubnand

Mielai
A. f A. STASEI VANAGONIENEI
mirus,
gilaus skausmo prislėgtus jos vyre Sta
sį, sūnus Ramūnę, Stasį, Arvydą ir jų
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.
LIUCINA IR JURGIS GRIGALAUSKAI
ELENA DOVILIENĖ

Mylimai motinai ir žmonai

AfA.

STASEI VANAGONIENEI

mirus, mūsų mielam draugui dr. ARVYDUI su šeima, jo
broliams RAMŪNUI ir ^STASIUI su šeimomis ir velionės
vyrui STASIUI nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kar
t u liūdime.
LYDI A, MINDAUGAS ir RIMA GRIAUZDĖS
GINA REMIENĖ

EUDEIKIS

MŪSŲ KOLONIJOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mūsų mielai narei

Richmond, Va.

A. f A. STASEI VANAGONIENEI
mirus,

LIETUVIAI
TARPTAUTINIAM
FESTIVALY
J a u keturiolikti metai, kai
čia ruošiami festivaliai. Šiais
metais buvo rugsėjo 14 — 16
dienomis Richmondo koliziejume. Pirmajame dalyvavo tik
devynios grupės — šiais I
metais 48. Iš jų 28 tautinės.
Dauguma
tautinių
grupių I
gamina savo tradicinius mais
to patiekalus ir pardavinėja,
kitos ruošia kultūrines ir
tautodailės parodas, o dar|
kitos — vieną ir kitą.
Richmondas,
Virginijos!
valstijoj, lietuviškoj spaudoj
neužtinkamas, bet tas nereiš-|
kia, kad ten nėra lietuvių.
Kiek jų? Susitiko dvi — |
Danguolė
JonynaitėWhitehead su Laima Kazakai-j
tyte-Ghatak. Abi kilimo iš
Connecticut. Jos nutarė šių|
metų festivalyje paruošti lietu
vių trautinį kultūrinį kam
pelį.
Susirinkusios viską
kas
lietuviška savo namuose, kai
ką pasiskolino iš savo tėvų Į
namų,
gražiai,
skoningai |
išdėstė gintarą, margučius,
knygas, plokšteles, pe .tatėl
eglutę, šiaudinukais papuoš-J
tą, pakabino audinius — juos
tas, Dangų oi ės išpaišytą štili-j
zuotą Vytį, prie įėjimo|
pasatatė Lietuvos vėliavą.
Danguolė su mama pasipuo-Į
dusios tautiniais rūbais, Lai
ma gintaro karoliais, David,
Danguolės vyras, lietuviškais j
marškiniais su Vytimi, čia
atstovavo lietuviams. Latvių
;
T estų nebuvo. Pasirodė dar
keli lietuviai — Linda Vait
kutė, Juzė ir Stasys Radzišauskai.
Lietuvos vardas
gali
skambėti ir ten, kur yra bent
pora lietuvių.
Albina Lipčienė

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. spalio mėn. 10 d.

Lietuvės festivalyje Richmonde is k. Danguolė Whitehead,
Laima Ghatak ir Angelė Jonynienė.

vyrui STASIUI, sūnums RAMONUI, STASIUI, ARVY
DUI ir jų ŠEIMOMS gilią užuojautą, reiškia
MARCUETTE PARKO LIETUVIŲ
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA

... Iš to, matai, ašaros ir atsidūsimas.
Iš tos šventos pajautos, iš to giesmės imas.
Vysk. poetas Ant. Baranauskas

AfA
Adelė Savokaitienė

Atsidūsimai ir liūdesys mus lydi, mirus
mūsų mielai bičiulei, kaimynei

ANUSEVICIUTĖ

A.fA.
ONAI PULKAUNIKIENEI
Nuoširdžiai ir giliai užjaučiame dukteris
ir jų šeimas: Danguolę, Eugenijų, Vivą ir
Darių Bartkus; Laimą, Rasą, Elisą, Nelson ir
Ward Wheeler.
|Kun. Mykolas Kirkilas

Liucija ir Jonas Lukai

iRūta Arbienė

Aldona ir Visvaldas MasiuliaiJ

lAntanina ir Jaunutis Dagiai Jonas Mildažis
Alė ir Jurgis Daugvilai

Dana ir Juozas Noreikai

Zuzana ir Juozas Galiniai

Dana ir Henrikas Novickai

Antanina Homienė

Elena ir Kazimieras Pociai

lAntanina Jonynienė

Ella ir Valerijonas Radžiai

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl.
Mirė 1984 m. spalio 8 d., 12:58 vai. ryto, sulaukus 79 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Sausininkų
kaime. Amerikoje išgyveno 35 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jurgis, 2 dukterys
Lena Gallager, žentas Daniel, ir Aldona Shanklin, žentas
Terry, 3 anūkai: Daniel, Johnny ir Patrick Gallager, sesers
sūnus Zenonas su žmona Vokietijoje, jų dukra Genutė
Lietuvoje, brolis sūnus Vitas Anusevičius su šeima Lietuvo
je, ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 5 vai. iki 9 vai.
vak. ir trečiadienį nuo 2 iki 9 vai. vak. Petkaus Marąuette
koplyčioje. 2533 W. 71 Street.
Laidotu.ės įvyks ketvirtadienį, spalio 11 d. Iš koplytios
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, dukterys, žentai ir anūkai.
Laid. direkt Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

LA N D O F

CROSSES

Irena ir Vytenis Jonynai

Meilutė ir Petras Ruliai

The •truggte for religious freedom in Lithuani*. 1939 -1978

Vincenta ir Jonas Jurkūnai

Gražina ir Jonas Stankūnai

MICHABL BOURDEAUX, MA. BD.
Printed in Engiand 1979, 339 pages. Price — including
shipping and hsndHng $8.95.
Uisakymus dusti

Ijieva ir Vytautas Kasniūnai Marija Vilutienė
Ona ir Jonas Kavaliūnai

Halina Zitkienė

BEVERLY SHORES, INDIANA

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Si. Chicago. 0. 60629
Illinois ryicntojai dar prideda 48 et. valstijoi moket&o

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California A venue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKUS
MARQLT I I F FUNFRAL HOMF
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago — 476-2345
1410 S o . 50th Av., Cicero — 863-2108

STEPONAS C LAOC ir SONOS
LACKAWICZ
Laidotuvių direktoriai
2424 W«t 69th Street — Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy., Pik* Hillt, Illinok
Tel. — 974-4410

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. spalio mėn. 10 d.

x Kun. Vinco P a r u l i o ,
MIC, Marianapolio vyresnio
jo ir marijonų provincijos ta
rybos nario, tėvas a. a. Vin
cas Parulis, 93 metų amžiaus
mirė spalio 9 d. Matulaičio
namuose Putname. Conn., kur
paskutiniu metu gyveno.
Šiaip visą laiką gyveno Worcesteryje, Mass. Be vyresnio
sūnaus kun. V. Parulio, liko
žmona Agnietė, kiti du sūnūs
— Jonas ir Eugenijus su šei
momis. Laidojamas Worcesteryje.

CfflCACrOS

x Olandų ansamblis „Dai
n a " jau atvyko į Chicagą, sve
čiuojasi p a s lietuvius, apžiūri
nėja miestą yau Europoje juos
buvo pasiekęs garsas apie Chi
cagos architektūros grožį) ir re
petuoja. J i e koncertuos ne tik Šį
sekmadienį, spalio 14 d., 3 vai.
popiet J a u n i m o centre (bilietai
gaunami p a s J. Vaznelį), bet ir
ketvirtadienį, spalio 11 d., 1 vai.
popiet Illinois universiteto Education, Communications and
Sočiai Work pastato LOGO
baryje. Pastarąjį pasirodymą
rengia Lituanistikos katedra.
Olandus Amerikon pakvietė
JAV Lietuvių jaunimo
. są
junga.

x Maria ir A n t a n a s Ru- '
džiai buvo išvykę į Romą da
lyvauti prel. Lado Tulabos ku
nigystės 50 metų sukakties
minėjime, o iš ten su įvairiais
reikalais buvo išvykę. į Tur
kiją. Dabar jau grįžo namo.
M. Rudienė, kiek pasilsėjusi,
tvarko Balfo reikalus, nes šį
šeštadienį vyks į Balfo direk
torių suvažiavimą, kuns šau
kiamas Hot Springs, Ark.
x Teodoras Blinstrubas,
einąs Altos valdybos pirmi
ninko pareigas, spalio 4 d. bu
vo nuvykęs j Hot Spnngs,
Ark., pasitarti su to skyriaus
valdyba. Jie aptarė Altos su
važiavimo bei Amerikos Lie
tuvių kongreso reikalus. Pasi
tarime dalyvavo
skyriaus
pirmininkas A. Bertulis, K.
Plepys ir G. Gylienė Keli at
stovai žada atvykti į Altos su
važiavimą ir kongresą.
x Penkiolika dailininkų
dalyvaus šių metų bendroje
dailės parodoje, kuri atidaro
ma spalio 19 d. Čiurlionio ga
lerijoje, Inc., Chicagoje, 4038
Archer Ave. Bus paskirtos M.
Šileikio, T. Petraičio ir kitos
premijos, bendra suma 1500
dolerių.
x „Puota jūros dugne",
Chicagos jūros skautų ir skau
čių metinis tradicinis renginys
skautams ir visuomenei, bus šį
šeštadienį, spalio 13 d., 7 vai.
vak. Jaunimo centre.
x Dr. A r ū n a s Liulevičius
užsisakė stalą į „Ateities" va
karą, kuris bus spalio 27 d.
x Lietuvių Istorijos d r a u 
gijos narių ir jų bičiulių susi
rinkimas bus spalio 17 d. 4 vai.
A. Rūgytės bute. Paskaitą tema
,žmogaus amžius svarstymo
šviesoje" skaitys kun. A. Grauslys.
x Oro skautų D a r i a u s i r
Girėno d r a u g o v ė s s k a u t a i šį
sekmadieni, spalio 14 d., ruo
šiasi patarnauti visuomenei
plaudami automobilius. Šis pa
tarnavimas bus atliekamas nuo
9 vai. r. iki 1 vai. p. p. Jaunimo
centro pietinėje pusėje esančio
je automobilių pastatymo aikš
tėje.
x Patikslinimas: praėjusio
Šeštadienio „Spyglių dyglių"
puslapy, septintoj skilty, visai
apačioj, po piešiniu turėjusi bū
ti eilutė — parašas prieš foto
grafuojant nukrito. Parašas tu
rėjo būti: „Jis jau treniruojasi
slidinėjimo sezonui".
x Užsisakyti stalus į Lemonto Rudens balių, galima
skambinti 257-6468 arba 2576739. Balius įvyks spalio 13,
7:00 v. v., St. Nicholas salėje,
10301 S. Kolmar, Oak Lawn.
Šokiams gros Vyties orkest
ras. Bilietai 17.50 dol., o stu
dentams 12 50 dol.
(pr.).
x LIETUVIU FONDO va
jaus banketas bus lapkričio 17
d. J. Centre. Programą išpil
dys ir šokiams gros dainuo
jantis vienetas iš New Yorko
..Jinai i r t r y s g i n t a r a i " .
Įnašus siųsti ir bilietus įsigy
ti galima jau dabar L. F. raš
tinėje 3001 W. 59 th Str., Chicago, 111. 60629.
(pr.).

fSįk. ZVAIGZD UTĖ

DAUG SKRENDANČIU
Midway aerodrome keleivių
judėjimas žymiai padidėjo.
Midway Airlines lėktuvų lini
ja rugsėjo mėnesį turėjo kelei
vių 24 proc. daugiau negu pra
eitų metų rugsėjo mėn.

^fci^^fc^.
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Įsteigtas

Lietuvių Mokytojų

Sąjungos Chicagos skyriau*

Redaguoja J. PUrfas. Medžiagą a u s * 3206 W. « f a Place, Chicago, IL 60629

IEŠKO T E I S Ė J U
Chicagos rinkimų taryba
reikalinga 3,850 teisėjų tikrin
ti sąrašus ir budėti balsavi
mų vietose lapkričio 6 d. Mo
kama po 30 dol. dienai. Jiems
teks dirbti dvi dienas.

x Fotografai raginami ne
p a m i r š t i , kad laikas pristatyti
nuotraukas metinei foto paro
dai, kuri bus spalio 26 — lapkri
čio 4 dienomis Čiurlionio galerijoje, J a u n i m o
centre,
Chicagoje. Dėl informacijos
skambinti S. Žilevičiui.
x „University of Illinois at
C h i c a g o " laikraštis spalio 3 d.
praneša, kad olandų grupė
„Daina" pasirodys ketvirtadienį, spalio 11 d. 1 vai. p.p. LOGO
kambaryje (žemutinėje dalyje)
Education,
Communications
and Sočiai Work pastate. Publi
ka maloniai kviečiama daly
vauti.
x J o n i š k i e č i a i , švęsdami
savo metinę šventę — Angelus
Sargus, spalio 7 d. Lituanisti
kos katedrai suaukojo 200 dol.
x Į L i e t u v i ų rašytojų d r a u 
gijos rengiamą literatūros va
karą spalio 28 d. Jaunimo cent
re bilietai jau gaunami J.
Vaznelio krautuvėje. Vakaro
metu bus pagerbti trys premijų
laureatai.
x Korp. Giedros visuom e n i n i n k ė s sudarė Vasario
16 gimnazijai remti būrelį.
x A l d o n a L a i t i e n ė , dau
gelį metų modeliavusi Putnamo seserų rėmėjų madų paro
dose, šiais metais madų
parodos
medeliuotojas
pa
puoš savo sukurtais karoliais.
Jos sukurti karoliai yra par
duodami Chicagos ir kitų did
miesčių brangių rūbų ir batų
salionuoše.
x Balfo d i r e k t o r i ų m e t i 
n i s s u v a ž i a v i m a s šiais me
tais bus spalio 13 d., šeštadie
nį, H o t S p r i n g s ,
Ark.
Suvažiavimą
globoja
Hot
Springs Balfo skyrius, ku
riam vadovauja A. Bertulis. Iš
Chicagos į suvažiavimą va
žiuoja 8 Balfo direktoriai: Ma
rija Rudienė, Kostas Čepaitis,
Faustina Mackevičienė, Bro
nė Motušienė, Vytautas Kasniūnas.
A l b i n a s Dzirvonas.Aldona Grinienė ir Birutė
Jasaitienė.
x D r . I r e n a K y r i e n ė , Chi
cago, 111., mūsų garbės prenumeratorė, atsiuntė 25 dol.
dienraščio paramai. Labai
ačiū. Dr. I. Kyrienė pacientų
patogumui garsinasi kiekvieną dieną „Drauge" specialioje daktarams skirtoje vietoje,
x P r o f . dr. B r o n i u s J .
K a s i a s , Wyoming, Pa., „The
Baltic Nations" knygos auto
rius, mūsų garbės prenumera
torius, atsiuntė 75 dol. čekį su
tokiu prierašu: „Atleiskite už
labai kuklią auką, tik po vie
ną dol. už kiekvienus metus.
Svieskite mums ir toliau ilgus
amžius. Morituri te salutant!"
Labai ačiū už auką ir sveiki
nimus bei linkėjimus.
x L i e t u v i ų O p e r o s tradici
nis balius su menine dalimi
įvyksta lapkritio 17 d. Tautiniuose namuose. Jo metu bus
išskirti penki laimingieji. Šokiams gros Neolituanų orkestras. Mūsų Opera, norėdama lietuviams duoti naują
veikalą, prašo J u s padėti šiuo
būdu pastatyti naują operą ir
dalyvauti tą vakarą baliuje,
nes visas pelnas skiriamas
operos pastatymo išlaidoms
padengti. Vietas prašome užsisakyti iš anksto paskambinus Op. vicepirm. J u r g i u i
Vidžiūnui šiuo telefonu: 7675609
"™
(pr.).

>

ŽINIOS '

S K U L P T Ū R Ų PARODA
Atvirame ore Chicagoje, 700
S. Dearborn, atidaryta mo
dernių skulptūrų paroda, kuri
tęsis visą mėnesį. Daugumas
kūrinių pardavimui, o nepar
duoti bus nuošalesnėj vietoj
palikti ištisus metus praei
viams pasižiūrėti.
V I E T O J STOTIES DANGORAIŽIS
North Western geležinkelic
stotis, 500 W. Madison, Chi
cagoje, griaunama. Jos vietoj e bus' pastatyti 40 aukštų rūmai raštinėms ir kitoms
įstaigoms. Kainuos apie 250
mil. dolerių.
NAMU R E I K M E N Ų
PARODA
Įvairiausių namų reikmenų
1,915 firmos išstatė McCormick rūmuose parodon, kuri
prasidėjusi spalio 9 d., tęsis 4
dienas. Lankytojų numatoma
apie 65,000.
ALKOHOLIS IR
KŪDIKIAI
Chicagoje leidžiamas gydy
tojų
sąjungos
biuletenis
„AMA News" skelbia, kad ty
rimai parodė, jog kasdien al
koholio išgeriančių motinų
naujagimiai kūdikiai turi ma
žesnį svorį — menkiau auga.

„abalonj", kurį su akmeniu
atidariau ir abu su Elena suėdėme. Apie dvyliktą valandą
pamatėme laivą su užrašu
„Sea World". Kada nuplaukė
me prie jo, buvo labai baisu,
Bet Aušrelė ir Angelė
jie norėjo mus pagauti. Abu
Greit ją pasitinka.
greitai plaukėme po vande
Duoda jai gražiausią lėlę,
niu, jie mūsų nepamatė. Po
Klausia ar patinka.
kiek laiko jau pamatėme Ha
vajus, didžiausiąją salą. Ten
Vida likteri galvutę
buvo labai gražu, nes mes ma
Ir į lėlę žiūri.
Kaip smagu daržely būti — tėme įvairiausių koralų ir
spalvingų žuvų. Aš ir Elena
Ji drauges jau turi.
nutarėme čia pabūti vieną sa
V. Griciūtė
vaitę laiko.
Teresė G i e d r a i t y t ė ,
Los Angeles Šv. Kazimiero
aukšt. lit. m-inė
LIETUVIŠKA MOKYKLA
(„Jaunoji
vizija").
YRA SVARBI

VIDA - N A U J O K Ė
Pirmą kartą į darželį
Vida mūs atvyko.
Kur mama, lėlė, senelė?
Ji viena čia liko...

Džiaugiuos, kad baigiu „Ži
burio" mokyklą.
Mano
džiaugsmas yra ne dėl baigi
GELBSTI BANKĄ
mo, o kad esu tiek daug išmo
Continental banko šėrinin- kus apie Lietuvą, jos kalbą,
kai patvirtino planą, kad fe dainą ir kaip ją mylėti.
deralinė apdrauda, skirdama
Danutė Petrusevičiūtė.
4.5 bil. dolerių išgelbės šį ban
ką. Valstybinė apdrauda
(FDIC) rugsėjo 26 d. nupirko 3
Baigdama dvylikos metų
bilijonus banko pavojingų lietuvišką mokyklą, galiu pa
paskolų už 2 bilijonus dolerių. sakyti, kad visi tie metai, ku
riais aš pasiaukojau, man bu
vo
smagiausi.
Dažnai
P L E Č I A PARODU
pagalvoju,
jei
nebūtų
lietuviš
RŪMUS
kos mokyklos, man lietuviš
McCormid^parodų rūmų tary kos stovyklos ir kiti suvažia
ba už 1.3 mil. dol. pasamdė E. v i m a i
nebūtų
buvę
Hauling firmą, kad paruoštų reikšmingi. Aš neturėčiau nie
Žemę kitoje South Lake Shore ko bendro su kitais vaikais.
kelio pusėje parodų rūmų pra Aš nesigailiu, kad pasiauko
plėtimui. Ši nauja statyba kai jau, nes mokykla man daug
nuos 252 mil. dol.
daugiau davė gyvenimui.
Vilija S m a l i n s k a i t ė ,
I S P A N U KILMĖS
Abi Detroito „Žiburio"
GYVENTOJAI
aukšt. lit. m-los mokinės
CHICAGOJE
(„Žiburio spinduliai").
Chicagoje yra 741,400 ispa
nų kilmės gyventojų. Jų dar
daugiau yra Los Angeles —
RUDUO
3.4 milijonai, New Yorke - 2.4
Rudenį oras kartais šaltas,
mil., Miami — 863,500, San
bet
kartais būna ir Šiltas. Me
Antonio — 781,000. Chicaga
džiai
praranda lapus. Paukš
šiuo atžvilgiu penktoje vieto
čiai
skrenda
į pietus, todėl
je.
kad pietuose šilčiau. Kada la
P A P I G I N T O S PASKOLOS pai krenta, mes juos sugrėIllinois butų plėtimo valdy biam į krūvas.
Darius G e d m i n t a s ,
ba nuo rugsėjo 24 d. pradeda
„Židinio"
neakivaizdinės
duoti
paskolas
namams, ,įsigy
..
,
,«-»—
lit.
m-los
3 sk. mokinys
ti, Ž imdama
j S r i 10,75
J ^ Lpalūkanų.
Z ? ^
Paskolos išsimokėjimui per 30
metų. Tam reikalui turima 77
JONAS IR E L E N A
mil. dolerių.
20 0
Aš esu Jonas, o čia mano
MIL.
DOL.
pusseserė
Elena. Mes gyvena
PRAMONEI
me jūroje, nes esame delfinai.
Chicagos miesto tarybos fi Šiandien plauksime iki Kaunansų komitetas patvirtino ai, vienos iš Havajų salų. Ten
planą užtraukti 200 mil. dol. truputį plūduriuosime ir žaisipaskolą pramonės reikalams me. Aš gyvenu prie Santa Mo
Paskolą gaus dujų bendrovė nikos uosto, o Elena — Katamažesniais nuošimčiais. R. M. linoje. Skristi i Kauai
Daley reikalauja, kad taip su- užtrunka apie šešias valan
taupytos lėšos būtų skirtos at- das, bet mes plauksime, tai
piginti dujas,
užtruks apie vienuolika va
landų.
Š I R D I E S FILMAVIMAS
Kai aš atsikėliau šeštą va
Illinois universitetas turi sa landą, atrodė, kad bus labai
vo medicinos centre naujai iš graži diena. Aš nuplaukiau
rastą aparatą, kuris nufil pas Eleną ir ją prikėliau. Pa
muoja širdies veikimą, tuo valgėm pusryčius ir pradėjo
būdu išvengiant kitų pavojin- me kelionę. Buvo labai karšta
gų tyrimų. Aparatas vadinasi diena, buvo smagu plaukioti.
Cine-CT scanner ir kainuoja Vėliau norėjome užkąsti. Aš
1.5 mil. dol.
panėriau žemyn "* atnešiau

•

NERAMI SIELA
Silvestras skubėjo miglota
gatve. Būdamas jūreiviu, jis
suprato, jog ši migla, kuri ki
lo iš jūros, gali būti pavojin
ga. Mat šis miestas jam buvo
svetimas, o sparčiai tirštėjan
ti migla vis labiau dengė gat
vės žiburius. Smarkiai pla
kančia širdimi jis vėl užčiuopė
skiautelę popieriaus švarko ki
šenėje ir sugniaužęs ją ryžtin
gai pagreitino žingsnius.
Popieriuje buvo parašyta,
kur ir kada jam reikia būti pa
skirtoje vietoje. Pasirašė jo se
suo Dana. Bet ji negalėjo būti
jo sesuo, nes praeitais metais
ji mirė. Vėl jis pagreitino
žingsnius. Už poros minučių
jis stovėjo paskirtoje vietoje,
mažoje gatvėje prie ponų Šleivių namo.
Staiga jis pamatė moters fi
gūrą, stovinčią už poros žings
nių jo užpakalyje. Jis apsisu
ko ir gerai į ją įsižiūrėjo. J i
dėvėjo ilgą paltą, ant galvos
turėjo didelę kepurę, todėl Sil
vestras negalėjo matyti jos
veido. Silvestras norėjo žino
ti, kodėl jis buvo Čia pakvies
tas. Jis paklausė, kas ji yra.
Ji atsakė Danos balsu, kad
esanti jo sesers dvasia.
Tada ji pradėjo pasakoti
jam, kas atsitiko kovo mėn.
26 d. vakare. Ji sužinojo, kad
jos darbovietėje dirbo keletas
vyrų, kurie iš šios kompani
jos ir iš kitų kompanijų vogė
pinigus ir paslaptis. Kažkaip
šnipai sužinojo, kad ji Žino
viską apie juos, už tai tą nak
tį jie ją nužudė. Ji dar norėjo
paskambinti policijai, bet ne
besuspėjo, jos gyvybė užsibai
gė.
Kai ji pabaigė pasakoti,
ašaros spindėjo Silvestro aky
se. Ji padavė Silvestrui tuos
dokumentus ir paprašė, kad
jis juos perduotų policijai, kad
tie vyrai būtų sugauti ir pa
talpinti kalėjime. Tada Dana
atsisveikino su Silvestru ir
jam pasakė, kad jie vėl kada
nors susitiks.
Silvestras taip padarė, kaip
Dana norėjo. Dabar jos siela
ramiai ilsisi danguje...
Naida Š n i p a i t ė ,
Bostono lit. m-los
mokinė „Švilpukas").

Paprašė architektą, kad pa
G A L V O S Ū K I U SEZONAS ruoštų projektą. Jis paruošė
Šia „Tėvynės Žvaigždutės" tokį, koks čia nupieštas. Vė
laida pradedame galvosūkių liau buvo pastatyta tokia mo
sezoną, kuris baigsis gegužės kykla. Vienas kubas vaizduo
mėnesį. Šiuos galvosūkius ga j a vieną kHsę. Klasėje telpa
li spręsti visi, kas tik nori. 30 mokinių. Apskaičiuokite,
Tuo pačiu yra skelbiamas gal kiek mokinių gali mokytis Šio
vosūkių sprendimo konkursas je mokykloje. Už tikslų ap
jaunimui iki 16 metų am skaičiavimą 10 taškų, už apy
žiaus. Norintieji konkurse da tikrį — 5 taškai.
lyvauti savo sprendimus at
Galvosūkis nr. 4
siunčia redaktoriaus adresu,
1500
Parašykite
skaičių
(ne „Draugo"). Kiekvienas
dviem
raidėm.
galvosūkis vertinamas taš
kais. Konkurso dalyviai gaus
(5 taškai).
pinigines premijas. Premijų
Galvosūkis nr. 5.
dydis priklausys nuo gautų
Žemiau yra parašytas eilė
taškų skaičiaus. Kas nesu
rinks 50 taškų, t a s negaus jo raštis, bet ne visi žodžiai ja
kios premijos. Premijos bus me įrašyti. Vietoje žodžių yra
skirstomos birželio mėnesį. brūkšniai. Žodžiai yra sura
Kadangi „Draugą" paštas pri šyti atskirai, juos pritaikykite
siunčia nepunktualiai, laikas
eilėraščio minčiai ir parašy
galvosūkiams spręsti prailgi kite eilėraštį be brūkšnių. (5
namas, duodamas vieno mė t.).
nesio terminas. Sekite „Drau
go" laidos datą. Atsiuntus
Debesėlis
vėliau tos datos, taškai nebus
užskaitomi, nes po mėnesio
1. Plaukia, —
laiko pasirodys galvosūkių at
Pasikėlęs
sakymai. Geriau atsiųskite sa
Pilko vaitę anksčiau, negu savaitę
Debesėlis..ų
vėliau. Galvosūkiai bus sun
2. Ėmą —
kesni ir lengvesni. Sunkes
Lauko gėlės
nius galės spręsti vyresni, o
lr _
lengvesnius — jaunesni. Tad
Atsigėrė.
pradėkite smegenų gimnastiką.
3. Šilto Vandenėlio...
Redaktorius
Žemė —
Debesėlis.
G a l v o s ū k i s n r . 1.
Kokio didumo yra pasau
lis? (universe)
1. Kas sudaro saulės siste
mą?
2. Kas y r a paukščių takas?
3. Kaip matuojami nuoto
liai erdvėse?
4. Kaip vadinasi matavimo
vienetas, jei gali, išreišk my
liomis?
5. Ar yra mokslui žinoma,
kur baigiasi erdvės (uni
verse)?
6. Ar erdvės pačios atsira
do, ar Dievas jas sukūrė?
Gali ir daugiau parašyti, ne
gu šie klausimai reikalauja.
Už teisingus atsakymus (10
taškų.).
G a l v o s ū k i s nr. 2 .

4. Kad —
Ir palijo...
Linksmos —
Pinavijos.
žodžiai
Žydi, sukas, atskrido, pūko,
giria, lyti, tyro žolytė.

LINCOLNO P A L T A S
Tada Lincolnas buvo dar
jaunas teisininkas Illinois
valstijoje. Buvo neturtingas,
negalėjo nusipirkti arklio. Vi
sur vaikščiojo pėsčias.
Vieną dieną jam einant, jį
pralenkė važiuotas žmogus.
Lincolnas mojo ir šaukė, kad
sustotų. Žmogus sustojo. Lin
colnas priėjęs sako:
— Būkite malonus, nuvež
kite mano paltą į miestą, juk
jums nesudarys sunkumų?
— Žinoma!— atsakė žmo
gus.
— Bet kaip jūs savo paltą
atsiimsite atgal? — paklausė
Lincolną.
— Labai lengvai, aš būsiu
savo palto viduje.
L I E T U V I U TAUTOSAKA
SKRUZDĖLĖ

(Žiūrėkite piešinį) Cia ma
tote nupieštas šešias žuvytes.
Dvi iš jų panašios. Katros?
pažymėkite numerius. (5
taškai).
G a l v o s ū k i s nr. 3

Skruzdėlė kitą kartą buvo
Žmogus, kuris savo laukus ge
rai dirbo ir, javus suvalęs, nie
kados nepasitenkindavo, bet
vogdavo javus iš artimo kai
myno. Dėl tokio šykštumo
Perkūnas pavertė jį skruzdė
le. T -o būdu jo kūnas pasida
rė kitoniško pavidalo, bet šir
dis kitokia nepaliko: skruzdėlė
iki šiai dienai nuo svetimų
laukų javus surenka ir į savo
urvą neša. (Biržai).
Kregždę senovės Vilka
viškio gyventojai taip pamėg
džiodavo: „Palikau kluonus
pridėtus, priliuoduotus (pri
kištus), parlėkiau pavasarį —
išėsta, išlykštyta (suvalgyta;,
nėra nieko, kad jūs išbrinktumėt, kad jūs išbrinktumėt! (išsipūstumėte, ištintumėte).

(Žiūrėkite į brėžinį)
Vieno miesto valdyba nuta
rė pastatyti naują mokyklą.

P a s a k y k i t e greitai:
„Prūdas, prūde bliūdas, blittde pluta plūduriuoja. (Anykš
čiai).

