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TRUMPAI
IŠ VISUR

Eina nuo 1972 metų.
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali, padaugink!

— Mokesčių įstaiga praneša,
kad šią savaitę įsigaliojo naujas
mokesčių įstatymas. Socialinio
aprūpinimo sistemai bus at
skaitoma 7.51%. Praėjusiais
metais buvo a t s k a i t y t a iš
pajamų7.15%. Taip pat pakilo
pragyvenimo išlaidos, todėl
gaunantieji čekius sausio
mėnesį ras 4.2% didesnę sumą.
O tie asmenys, kurie pasi
traukia į pensiją sulaukę 65
amžiaus šį sausio mėnesį, galės
mėnesiui gauti daugiausiai
838.00 dol. pensijos. Šių metų
pagrindinė suma yra 45,000
dol., už kurią bus atskaitomi
mokesčiai. Pernai buvo 43,800
dol., už kuriuos teko mokėti
mokesčius.

Pareiškimai ir protestai
J.E. Arkivyskupui
L i u d v i k u i Poviioniui
Nuorašai:
J.E. Vysk. Vincentui Sladkevičiui
J.E. Vysk. Antanui Vaičiui
J.E. Vysk. Juozapui Preikšai
Prelatui Kazimierui Dulksniui
Prelatui Algirdui Gutauskui

Jūsų Ekscelencija,
Lietuvos Bažnyčios vyskupai
ir valdytojai atsiuntė man jų
parašytą š.m. kovo 11d. raštą,
kuriame kreipiasi į mane su
pasiūlymu vadovauti Lietuvos
krikšto 600 m. Jubiliejaus
iškilmingoms pamaldoms, ku
rios įvyks Vilniuje Šv. Apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčioje, ir
pasakyti pagrindinį pamokslą.
Tas Ekscelencijų ir Prakilnybių
raštas duoda man galimybe
pasisakyti dėl jubiliejaus
iškilmių. Didžiosios jubiliejaus
pamaldos turi būti vyskupų
konferencijos ir krikšto jubi
liejaus komisijos trijų metų
pasirengiamojo darbo vaisius.
Manau, kad tiek vyskupų
konferencija, tiek Krikšto
jubiliejaus komisija savo po
sėdžiuose apsvarstė ir priėmė
konkrečius nutarimus, kaip turi
būti švenčiamas Lietuvos
Krikšto 600 m. jubiliejus.
Nedalyvaudamas nei viename
vyskupų konferencijos posėdyje.

nes į jos posėdžius nesu
kviečiamas, nieko nežinau,
kokie buvo padaryti nutarimai
ir duoti nurodymai, kurių tenka
laikytis, k a d jubiliejaus
iškilmės būtų didingos ir
įspūdingos. Todėl nedrįstu
vadovauti
jubiliejinėms
iškilmėms, būkštaudamas
nukrypti nuc vyskupų konfe
rencijos priimtų nutarimų
Jubiliejinių iškilmių klausimu.
Be to, gyvendamas Žagarėje,
toli nuo Vilniaus, neturiu
galimybės pasitarti su Šv. Petro
ir Povilo bažnyčios klebonu ir
Krikšto Jubiliejaus komisijos
nariais dėi jubiliejinių iškilmių
tvarkos ir eigos.
Siūlyčiau, kad pamaldos
vyktų 5-se bažnyčiose, kiekvie
noje bažnyčioje vadovautų
vyskupas, kuris pasakytų
pagrindinį pamokslą a r papra
šytų jį pasakyti ką nors iš
kunigų. Ap;e jubiliejaus iškil
mių laiką, vietą ir tvarką
reikėtų iš anksto paskelbti
visose Lietuvos bažnyčiose.
Tepraeina didžiosios jubilie
jinės iškilmės Vilniuje taip. kad
jos būtų mūsų krašte Bažnyčios
gerovei ir garbei bei tikinčiosios
liaudies džiaugsmui ir dvasinei
naudai.
Su tikra p&garferir tatSe,
Vyskupas J . Steponavičius

Lietuvių jaunimo atsakymas
pavergtiesiems tėvynėje
A u s t r a l i j a . — Pasaulio
lietuvių jaunimo kongreso or
ganizatoriai ir dalyviai, gavę
sveikinimą
iš okupuotos
Lietuvos, gruodžio 30 d. atstovų
posėdyje patvirtino laišką
Lietuvos jaunimui. ..Amerikos
Balsas" ta pačia dieną radijo
bangomis laišką perdavė į
Lietuvą. Skaitė Gintaras Gru
šas, Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos pirmininkas.
Mieli Lietuvos bendraamžiai
ir bendraminčiai,

Puzonas, Julius Sasnauskas,
Romas Žemaitis ir daugelis
kitų, kurie savo drąsa, tikėjimu
ir tėvynės meile aktyviai išlaiko
tą brangią lietuvišką dvasią
okupacijos sąlygomis. Kai
Lietuvoje naikinamos religinės
ir dorovinės tradicijos, slopi
namos kultūrinės vertybės,
vyksta rusinimas, Lietuvos
istorijos klastojimas, brukama
propaganda ir dezorientacija,
stiprinamas tarybinimas ir plin
ta nužmogėjimas, šie ryžtingieji
jaunuoliai skatina mus
aktyviau dirbti.
Mes rengiame demonstra
ciją Molotovo — Ribbentropo
pakto padariniams priminti,
kuri įvyks prie Sovietų
Sąjungos ambasados Australijos
sostinėje Canberroje.
Šiandien, jos išvakarėse, solidarizuojamės su lietuviais bei
kitais pabaltiečiais, kurie
persekiojami už dalyvavimą
rugpjūčio 23 d. demonstracijose
Rygoje, Taline ir Vilniuje.
Jungiamės su Lietuvos jau
nimu, kuris ryžtasi pasukti
tautos likimą tiesos ir gėrio
idealų linkme bei siekia
žmogaus teisių ir tautos laisvės
visapusiško įgyvendinimo.
Vl-tojo Pasaulio lietuvių
j a u n i m o kongreso atstovai

Mes, į Australiją suva
žiavusieji lietuvių jaunimo
atstovai iš 11 laisvojo pasaulio
kraštų, nuoširdžiai sveikiname
jus, brangus Lietuvos jaunime.
Čia susirinkome įprasminti šio
Vl-tojo Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso šūkį: Tautos
likimas — mūsų atsakomybė.
Nors esame iš skirtingų pa
saulio kampų, veikiami savo
gyvenamojo krašto aplinkos,
mus riša meilė Lietuvai ir noras
ją išlaikyti gyvą užsienyje. Jūsų
sveikinimas mums šio Jaunimo
kongreso proga m u s labai
paveikė. Jūsų teigimas, kad
užsienio radijo laidos ir susiti
kimai su mumis yra vienintelis
Lietuvos jaunimo žinių šaltinis,
patvirtino mūsų gyvo ryšio
svarbą. Mes, Vl-tojo Pasaulio
lietuvių jaunimo kongreso ats
— Pakistano žinių agentūra
tovai, nuoširdžiai dėkojame praneša, jog sovietų ir afganų
ryžtingiesiems Lietuvos jaunuo komunistinės vyriausybės
liams, kurie savo pavyzdžiu kareiviai sunkiai kovoja su
įkvepia mus ir teikia mums afganų laisves kovotojais Paktia
naudingų žinių apie dabartinę provincijoje.
Lietuvos padėtį.
Mes didžiuojamės tokiais
— Washingtone pranešama,
kaip Bytautas Bogušis, Petras kad pabėgo į užsienį jaunesnis
Gražulis, Robertas Grigas, Afganistano komunistų partijos
Marytė Gudafty*,kua. Vytai I ! į W * ° K a j i ^ I a h broli*
M
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— Havajuose Naujų metų iš
vakarėse lietus pridarė daug
nuostolių jų gyventojams. Net
už 29 mil. dol. 2,800 žmonių
buvo evakuota.

Prezidentas ir jo žmona Nancy žiemos atostogų metu Californijoje, nors
ir čia hasdicn priima savo kabinete nerius, betvarkį 'omas va'stybėe
reikalus.

Kosmonautas po 362 dienų
sugrįžo į žemę
Maskva. — Pulk. Yuri Romanenko. Sovietų astronautas, po
326 dienų orbitoje, kurioje jis su
erdvės stotimi Mir atliko maratonišką skridimą, sugrįžo į
Žeme- Soyuz TM-3 erdvėlaivis,
nešės 3 astronautus, nusileido
sovietų Kazakstane. Per tą
laiką Romanenko užaugo 0.4
inčo, o k i t a s a s t r o n a u t a s
Aleksandrov paūgėjo šešis
dešimtadalius inčo, praneša
Reuterio žinių agentūra. Alek
sandrov priaugo svorio, bet
Romanenko prarado kelis
svarus ir kai kurie muskulai
sumažėjo.
Arčiau prie Marso
Manoma, kad tokių ilgų
skridimų metu, kai nėra norma
lios žemės traukos, žmogaus
ūgis padidėja. Sovietai parodė
nusileidimą per savo televiziją.
Astronautai tuoj vėl savo ko
jomis prisitaikė prie žemės
traukos ir patys pasikeitė savo
rūbus. Sovietų spauda rašo, jog
a s t r o n a u t a i praleis k e l i a s
savaites Baikonur erdvių
tyrimu centre ir bus gydytojų
priežiūroje. Jie pasisakė, jog
jaučiasi gerai. Romanenko
kalbėjo žurnalistams, kad ta
kelionė reiškia didelį sovietų
laimėjimą. Jis mano, kad kita
kelione bus dar ilgesnė, nes tai
esąs žingsnis arčiau prie Marso
planetos.

įgula pakeista nenutraukiant
operacijų.
Naujoji įgula, manoma, išbus
erdvėje metus laiko, jei nebus
sveikatos sutrikimų. Praėjusioje
įguloje vienas narys turėjo būti
sugrąžintas į žemę dėl širdies
negalavimų. Problemų sudaro
besvorė
erdvė
žmogaus
kaulams, kraujo indams ir kar
tu psichologinė astronauto sa
vijauta. Erdvėje, k u r nėra
j a u č i a m a svorio, žmogaus
k a u l a i greičiau p r a r a n d a
kalcijų, tad sovietų gydytojai
bandysią ieškoti būdų, kaip tai
sulaikyti. Pulkininko Romanenkos maratoniškas buvimas
erdvėje duos daug naujų infor
macijų, ypač medicinos srityje,
rašo Izvestijos
Abu astronautai buvo tuoj ap
dovanoti Lenino ordinais, kas
sovietuose reiškia aukščiausią
pripažinimą bei garbę. J ų
mokslininkai sako, jog kelionė
į Marsą ir atgal turėtų užtrukti
apie trejus m^tus.

Pasikeitė įgulos
Sovietų televizija parodė atsis
veikinimą su tais astronautais,
kurie atvykę juos pakeitė erdvių
kabinoje prieš jiems pradedant
trijų valandų kelionę atgal į
žemę. Erdvės įgulos pakeitimas
yra pirma* toks sovietų istori
j o j fr ' - r i t i t i i j į j b*»pu mop
nu<*»tHirItMv*s stotis, kurios

Kosmonautas p«i*
R * m « n e a k o . :li
žmogus erdvėse

Y
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v

— Filipinų pakrančių sargy
bos įstaiga praneša, jog iki šiol
pavyko surasti 133 žuvusiųjų
kūnus, kai įvyko laivų susidūri
mas okeane. Sulipicio laivo
savininkai praneša, jog 1,643
asmenys buvo laivo sąrašuose ir
visi, išskyrus du, nuskendo.
— Maskvoje
Sovietų
Sąjungos vyriausybė pranešė,
jog neturi daugiau kaip 50,000
tonų cheminių ginklų, kas
turėtų būti lygu amerikiečių tos
pačios
rūšies
ginklams.
Užsienio reikalų ministerija
paneigė žinias, jog Vakaruose
manoma, kad sovietai turi nuo
25,000 iki 700,000 tonų cheminį
arsenalą.

Prezidento sveikinimas
Sovietų Sąjungos
gyventojams
Reagano ir Gorbačiovo kalbos
P a l m S p r i n g s . — Prez.
Reaganas ir sovietų vadas
Gorbačiovas pasikeitė Naujų
Metų sveikinimais, kurie buvo
perduoti per televiziją Amerikos
ir Sovietų Sąjungos žmonėms.
Reaganas kalbėjo milijonams
sovietų gyventojų apie laisvės
galimybes, kinių neturi Sovietų
gyventojai. Gorbačiovas kalbėjo
apie viltį s u s i t a r t i ginkJų
kontrolės reikalais ir pasisakė •
tikįs jog amerikiečiai ir Sovietų
žmonės pradėjo naują pasiti
kėjimo ir susipratimo tarpsnį.
Panašus Naujų Metų pasvei
kinimas buvo perduotas 1986
m. sausio 1 d., bet praėjusiais
metais Maskva atsisakė leisti
prez. Reaganui kalbėti, sakyda
ma, kad taip netinka daryti, nes
yra blogi valstybių santykiai.
Tada prezidentas kalbėjo per
Amerikos Balso radiją sovie
tams ir Maskva tą transliaciją
trukdė.
Kalėdos t e n nešvenčiame*

— Kinijoje komunistinė
vyriausybė išleido į laisvę buvu
sio komunistinės Kinijos organi
zatoriaus Mao Tsetungo našlę,
kuriai dabar jau 73 metai. Tuoj
po Mao mirties ji buvo areš
tuota už bandymą paimti val
džią į savo rankas kultūrinės
revoliucijos metu.
— W a s h i n g t o n e Baltieji
rūmai praneša, jog Sovietai
pristatė savo SS-20 originalią
fotografiją, kurios neturėjo
Gorbačiovui ir Reaganui pasi
rašant sutartį.
— Maskvoje savaitraštis
Ogonyok rašo, jog Stalinas fal
sifikavo 1930 m. duomenis,
paslėpdamas milijonus mirčių,
kurie mirė nuo bado. Ūkininkai
buvo prievarta varomi nuo 1929
m. jungtis į kolektyvinius
ūkius.
— N e w York Times buvo
paskelbęs, jog 1970 m. Natan
Ščaranskis, kuris iškalėjo 9
metus sovietų lageriuose, kartą
vakarieniavo pas dabartinį
Sovietų Užsienio ministerijos
spaudos
reikalų
vedėją
Gerasimovą, kuris tada pasakęs
kaip puikus k r a š t a s yra
Amerika. Dabar jis visa tai
paneigė, kai tapo oficialiu
ministerijos kalbėtoju. „Aš
niekada nevalgiau su juo ir aš
nieko nežinau apie ką jis
kalba".

Šiais metais Reaganas kalbėjo
iš Roosevelto kambario Baltuo
siuose rūmuose. Šalia buvo
matyti Nobelio Taikos premijos
lapas, kuris buvo įteiktas Teo
dorui Rooseveltui.
Prezidentas savo kalbos pra
džioje minėjo, kaip amerikiečiai
švenčia šventes, pažymėdamas,
kad taip negali daryti sovietai
dėl t e i s i n i ų suvaržymų ir
ekonominių išteklių trūkumo.
„Šiuo metu amerikiečiai ke
liauja po visą kraštą mašinomis,
traukiniais ir lėktuvais, kad
galėtų būti kartu su savo šeimos
nariais". Bet Kalėdos nėra šven
čiamos Sovietų Sąjungoje viešai.
Net nėra pakankamai maisto.
Reaganas kalbėjo, jog ameri
kiečiai pasirinks šiais metais
naują prezidentą. Kiekvienas
pilietis balsuos už sau patin
kamą kandidatą. Lapkričio
mėnesį amerikiečiai balsuos ir
išrinks naują prezidentą. Jis
sakė, j o g amerikiečiai y r a
susirūpinę dėl žmonių teisių
laisvai k a l b ė t i , melstis ir
keliauti, visa tai Sovietų Są
jungoje y r a suvaržyta.
Valdžios, išsilaikančios
ginklo pagalba
Reaganas kalbėjo, jog kai
kurios vyriausybės, remiamos

Specialus pranešimas
Vatikanui

užsienio kariuomenės, tegali
išsilaikyti valdžioje. Jis nemi
nėjo Afganistano ir Nikarag
vos, bet iš jo kalbos buvo aišku,
kad jis turėjo tuos kraštus savo
mintyje. „Per daug motinų,
įskaitant ir sovietų motinas,
verkia prie žuvusių sūnų kapų".
Prezidentas pasakė Sovietų
žmonėms, jog yra patenkintas,
kaip ir Gorbačiovas, pasirašyta
sutartimi eliminuoti vieną
ginklų rūšį. Bet jis pasakė, jog
yra pasiryžęs tęsti strateginio
apsigynimo programą. Po kelių
mėnesių gal būt bus galima
susitarti sunaikinti 50% ilgųjų
distancijų r a k e t ų . Dabar
Genevoje kaip t i k tuo reikalu
vedamos derybos.
Siūlė sustiprinti ryšius
Gorbačiovas pasakė, kad šiais
metais „bus dideli pasikeitimai
mūsų krašte tęsiant perestroiką, demokratizaciją ir ra
dikalias ekonomines reformas".
Visa t a i turėtų panaikinti
sovietinę ekonominę stagnaciją.
„Mes žinome, kad jūs, amerikie
čiai, taip pat turite savo prob
lemų", bet jis iškėlė tarpusavio
pasitikėjimo reikalą ir kad tarp
sovietų ir amerikiečių vyrautu
gera valia. Tai vyriausybių ir
politinių vadų būtina veikla.
Kontaktai tarp amerikiečių ir
sovietų jaunų žmonių, karo ve
teranų, mokslininkų, mokytojų,
astronautų, prekybininkų ir
kultūrininkų privalo būti
tęsiami, kalbėjo Gorbačiovas.
Jis apgailestavo, jog jo vizitas
Amerikoje buvo trumpas ir jis
negalėjo pamatyti Amerikos
krašto. Bet kaip amerikiečių
taip ir sovietų žmonių esanti
gera valia ir noras bendrauti.
„Dirbti n e karui, bet „taikai"
Prez. Reaganas savo žodį bai
gė, linkėdamas dirbti ne karui,
bet taikai, nes tai privaloma
žmonijai „ir tegu Dievas palai
mina jus". O Gorbačiovas palin
kėjo taikos, laimės ir džiaugsmo
kiekvienai amerikiečio šeimai.
Washingtonas ir Maskva su
tarė perduoti tuos penkių ir
pusės minutės sveikinimus 11
vai. dieną abiejose sostinėse.
Tačiau Amerikoje iškilo sunku
mų, nes tą dieną buvo per
duodami sportiniai žaidimai.
Kai prezidento sveikinimas
juostoje buvo nuvežtas į Sovietų
ambasadą, tai sovietai parei
kalavo, kad būtų garantuota,
jog Gorbačiovo kalba tikrai bus
transliuojama. Pagaliau pavyko
su stotimis susitarti. Sovietai
tos problemos neturi. Preziden
to žodis buvo perduotas be ko
mentarų.

V a t i k a n a s . — Apie viršūnių
susitikimo tarp Reagano ir
Gorbačiovo Washingtone rezul
t a t u s V a t i k a n o valstybės
sekretorių kardinolą Agostino
Casaroli oficialiai painformavo
sovietų ambasadorius Oleg Grijnevski, specialiai atsiųstas iš
Maskvos. Tai pranešė Vatikano
spaudos salės direktorius dr.
Navarro Valls. pažymėdamas,
KALENDORIUS
— Vytautas Landsbergis, kad ne pirmą kartą aukštieji so
Čiurlionio muzikos ir dailės vietiniai pareigūnai yra priiu
Sausio 5 d.: Telesforas. Vy
specialistas, šiuo metu iš ok. mi Vatikane ypač reikštni
tautą?.
Gedute. Emilija. Švitrys.
Lietuvos lankosi Chicagoje ir jvykių proga.
Sausio 6 d.: Kasparas. Bal
sausio 8 d., penktadienį.
tazaras. Merkelis, Radvile,
Jaunimo
centre
duos
- New Y o r k Times praneša, Melanijus. Arūnas. Ginda.
pranešimą. Šis muzikologas, jog Californijoje pradėti kariški
menotyrininkas, pianistas yra slapti bandymai su laserio
ORAS
apie Čiurlionį parašęs du stam spinduliais, kurie turėtų būti
bius veikalus, įgrojęs jo muzikos naudojami Strateginio Aps
Saule teka 7:18, leidžiasi 4:33.
plokštelių ir, ki«k galėdamas. nimo iniciatyvos sistfu
pal
Temperatūra
dieną 51., naktį
rdpiBMi OmĖMf00bmx^
Dviejų milijonų vatų
10 1.
pradėtas bandyti gruc
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DRAUGAS, antradienis, 1988 m. sausio mėn. 5 d.

KELIAS I SVEIKATĄ
NLS1BOI1 IR SVEIKU

PAJĖGUMO UGDYMAS

KELIAS i SVEIKATĄ. 6515 So. C a l i t e n i a A v e . . Chicago, Ui

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

KALĖDIŠKAI NEATGIMEI
- MEDICINIŠKAI
ŠLUBUOJI (14)
Nuo mažens neišsivystęs ir
kalėdiškai neatgimęs į nor
malios asmenybės tvarinį,
žmogus nepajėgia pasisavinti
dabartinių medicinos tiesų,
nors jos būtų jam gyvybiškai
svarbios.
Kalėdiškai mediciniška tiesa
Vidurnakčio Mišių metu Marąuette Parke įsiveržia mūsų
šventovėn trys mūsiškiai, nu
stumia suolo vidurin ten sė
dintįjį ir, užėmę buvusias lais
vas tris vietas, skleidžia apvirškinto alkoholio kvapą aplinkui
per visą likusį laiką. Jie yra
gyvi liudytojai virš pasakytos
kalėdiškai mediciniškos tiesos.
Ir štai kodėl.
Žmogus tampa tikru žmogumi
būdamas tik trejopai sveikas: 1.
kūnu (visiems suprantama
tiesa); 2. protu (daugeliui ap
rėpiama teisybė) ir 3. nusiteiki
mais, jausmais; kitaip išsireiškus
— asmenybe (tik mažai saujelei
suvirškinama tikrenybė). Tai
trejopi faktai, nuo kurių nė
vienas negalime išsisukti, juos
privalome pasisavinti ir pagal
juos susitvarkyti, jei norime
tikrais žmonėmis tapti, o ne
iškamšomis toliau per gyve
nimą keliauti, draugėn bendra
keleivę širdies ataką pasikvie
tus.
Mat, tik minėtai trejopai susi
tvarkiusysis pajėgia visu šimtu
procentų pasisavinti šių dienų
čia paduodamas, nemeluotas
mediciniškas žinias, taikomas
visų skaitytojų gerovei.
Kaip galima virš minėtiems
mūsiškiams — nuo pavyzdingo
sios kaimenės atsiskyrusiems
avinams — padėti, kaip juos me
diciniškai gelbėti?
Reikia tokį darbą pradėti nuo
savęs ir nuo mažens. Reikia
iprasti į naudingą užsiėmimą
nuo mažens. Reikia turėti
darbščius tėvus, kurie ne žodžiu,
bet visu savo gyvenimu vestų
savo prieauglį tikrai geru gyve
nimo keliu — rodytų jam kelią
šventovėn, o ne karčiamon. Tik
taip pajėgs gėrėtis mūsų šven
tovėje akis džiuginančiais vaiz
dais ir pasigėrėjimą keliančiais
garsais, visai nė nežvilgterė
damas į buteliuko dugną. Kito
kelio tokių avinų gelbėjimui
nėra. Juos su ašaromis akyse
prisieina nurašyti nuo tikrai
lietuviškos, kultūrinės, širdi
nuo atakos saugančios veiklos,
visu atkaklumu griebiantis gel
bėti dar tokiais ar panašiais avi
nais neišvirtusį mūsų prie
auglį. Pastarasis, kaip ir čio
nykštis ne mūsiškis jaunimas,
per dažnai eina klystkeliais be
naudingo užsiėmimo nuo pat
n ažumės. Reikia pakeisti jau
nimo darbą liečiantį čionykštį
įstatymą, kuris, vieton nubau
dęs jaunimą už darbdavio iš
naudojimą, nežmoniškai paken
kė jaunuoliui. Be reikiamo dar
bo iš mažų dienų, jis eina savi
žudišku keliu ir niekas jo negali
sulaikyti nuo tikros savižudystės.
Priešingai nusiduoda su iš
mintingai, tikrai pedagogiškai
besielgiančių lietuvių tėvų
vaikais: jie baigę mokslus užima
atsakingas vietas darbovietėse
ir džiaugiasi profesorišku darbu
universitetuose. Tokie pajėgia
padėti ir nelaimėn patekusiam
mūsų kraštui. Tokiems prie šir
dies yra mediciniška, jų širdis
nuo atakos sauganti tiesa.
Tokiems nėra svetimas ir kalė

diškas savo trejopo sveika
tingumo pastiprinimas.
Mediciniškas neapsišvietimas
ir nusiteikimais nesusitvarkymas žudo visus žmones, neišski
riant ir mūsiškių, Gydytoja
A u g u s t a Zauniūtė-Šaulienė
lietuviškame
„Medicina"
žurnale (nr. 2, 1987) tvirtina,
kad AIDS ligos viruso (HI) plė
timasis yra susijęs su žmonių
asmeniniais
įpročiais
ir
palinkimais. Tai yra katastrofa
ir vargu ar kas gali pakeisti
žmogaus seksualinę prigimtį ar
papročius, už tai reikia ati
tinkamai žmones šviesti-informuoti.
Gaila, kad simpatingoji ir šio
skyriaus išskirtinai gerbiama
gydytoja neperdavė kalbamu
reikalu lietuviško savitumo ir
įstojo į amerikietišką „chorą"
tuo reikalu. Mat, amerikiečiai
saviems pataria saugantis AIDS
ligos trejopai elgtis: sumažinti
seksualinių partnerių skaičių,
nesikeisti adatomis, leidžiantis
į veną narkotikus ir naudoti
„safe sex". Lietuviui toks pata
rimas y r a ligos platinimas, nes
l i e t u v i s gydytojas p a t a r i a
kiekvienam AIDS ligos išvengi
mo reikale elgtis šitaip: neištvirk a u t i — tik vedybiniame
gyvenime intymumu naudotis,
visai narkotikų nevartoti ir nė
nesvajoti apie „saugų inty
mumą" su svetimais, nes tokio
visai nėra. Tą tiesą ir Chicagos
kardinolas tvirtina.
Iš dabartinės Lietuvos at
važiavusieji šviesuoliai tvirtina,
kad ten dar AIDS ligos nesą.
Mūsų tėvų auklėjimo vaisius
yra toks gėris. Tokį auklėjimą
pirškime čia mes saviems ir
svetimiesiems. Paduotoje mi
nimos gydytojos angliškoje ra
šinio santraukoje turėjo būti pa
žymėtas tas lietuviškas susi
laikymas intymume kaip ge
riausia apsauga nuo AIDS ligos
Už tai turime visi grįžti prie
lietuviškos pedagogikos, prie
vaikams gero pavyzdžio iš suau
gusiųjų pusės rodymo, prie
p e l n a g a u d ž i ų pornografiniu
nasrų pažabojimo — aplinkos
sutvarkymo ir visiems vaikams
suteikimo jiems reikiamo, ge
ram išsiauklėjimui būtino dar
bo. Be šitokios kruvinu prakai
t u pasiekiamos veiklos visi mes
supusime. Nėra kitos išeities iš
šitos mirtinai baisios padėties.
Tad ir neieškokime jos.
Taip elgtis kovoje su AIDS li
ga pataria ir šio krašto vyriau
sias gydytojas. Nepajėgiantiems
taip padoriai elgtis, jis siūlo an
trines, tik dalinai veiklias prie
mones apsaugoje nuo AIDS
ligos. O dalinių apsaugos prie
monių prisilaikydami, mes
toliau platinsime šią ligšiol
mirtiną ligą. Ji liečia mus visus,
nes apsisaugojimas nuo jos yra
labai sunkus. Mat £a liga
apsikrėtę gali dar nesusirgti
kelis ar keliolika metų, o tuo
tarpu apkrėsti kitus jie jau nuo
šiandien pajėgia. Štai kur glūdi
tos ligos b a i s u m a s . Todėl
neišsižadėkime lietuviškos veik
los šioje srityje, su nevykusiai
besielgiančiais čionykščiais nė
neprasidėkime ir nurodykime
savitus kelius, kurie mus dabar
saugoja nuo AIDS ligos.
S a u g o t i n o s lietuviško būdo
gerosios s a v y b ė s
J u k ir maras kadaise ir Lie
tuvoje siautęs buvo nugalėtas

S v e i k u — b e cholesterolio ir nesaldžių maistu u>lina n u o savęs širdies ataką
ir s t r o k ą lietuviai p e n s i n i n k a i A l v u d o pažmonyje L i e t u v i o sodyboje.
Nuotr. M. N a g i o

B e r t a S t r u b e l i s (kr.) ir g e r ų d a r b ų dirbėja Antanina J a n k a u s k i e n ė , sveiku
g ė r i m u b e s i g a i v i n d a m i klausosi sveikatos p a t a r i m ų Alvudo pažmonyje
L i e t u v i o sodyboje.
•-'Nuotr. M. N a g i o

mirtinai kovojant su jį plati
n a n č i o m i s maro bacilomis
užkrėstomis žiurkėmis. Tas pats
darytina ir kovojant su širdies
kraujagyslių giltine taip daugelį
dabar čionykščių išmarinančia:
reikia grįžti prie lietuviškos elg
senos: pasninkišku valgiu ir netinginiavimu. Lietuvišku darbš
tumu visi turime stoti kovon su
mūsų širdis žudančiu blogiu.
Tai irgi bus rodomas lietuviškas
savitumas: susilaikymas persi
valgyme ir būdingas lietuviui
d a r b š t u m a s tegul puošia
kiekvieno lietuvio krūtinę.
Tai nėra gąsdinimas, bet iš
kėlimas tiesos svarbiu reikalu.
Vien gąsdinimu niekas žmonių
nuo p r a g a r i š k a i nesveikos
elgsenos neatgrasino: sifilis su
šankeriu plito. Laimė, kad jie
pagydomais tapo, ko dėl AIDS
ligos kol kas nė iš tolo nešimato, nors vaistų gamyklos iš kai
lio neriasi stengdamosis paga
minti prieš šią pabaisą veiklius
vaistus.
Būtinai apsišvieskime AIDS
ir sklerozės reikaluose, kaip vįsi
gydytojai pataria, bet kartu
žinokime, kad vienos šviesos čia
toli gražu nepakaks. Reik:a
mums visiems kalėdiškai at
gimti, įsigyjant pajėgumą
tinkamai apšvieta pasinaudoti.
Be tokio atgimimo mūsų sveika
tos vežimas nepajudės pirmyn
nė milimetro.
Per nesitvarkymą apsaugoje
nuo įvairių ligų, ypač nuo
širdies atakos ir AIDS ligos, ar
tėja šiam kraštui didelė grėsmė.
Jei norime tokios nelaimės iš
vengti, kalėdiškai atgimkime,
kad jaunoje kartoje išugdytume pajėgumą įvairiam sukultūrėjimui. Tik tada čia bus nu
šluotas kriminalas, pranyks šir
dies atakos ir mirtinoji AIDS
ligos giltinė nusisuks sau spran
dą. Žmogų gyvenime lydi pasto
vi laimė tik tada. kai jis susi
tvarko su nesveikais savo pa
pročiais. Tada laimingas žmo
gaus gyvenimas viršija taip visų
pamėgtą laikina piniginį bei
pojūtinį pasitenkinimą.
R i n k i m ė s tikras vertybes
Nusistatykime sau tikslą
džiaugtis gyvenimu artimui su
teikiant tokia pagalbą, kokios
patys trokštame susilaukti.
Stenkimės gerbti vienas kitą
kaip atskirų, savitų asmenybių

tvarinius. Tėvai ; mokykime
savo vaikus taip elgtis. Tik to
kioj aplinkoj auginami vaikai
pajėgs patys garbingai elgtis ir
nesidrovės prisipažinti, kad jie
visko dar nežino. Jie neskraidys
padebesiais pasigavę įvairių
dirbtinumų, *o nusistatys
Įgyvendinimą artimui ir sau
naudingą t i k s l ^ r jo sieks sun
kiu darb«v ' - w • •
Tokiems jaunuoliams mes pa
dėsime per šias šventes atskirti
dvasinį gėrį nuo komercijos ir
kūno medžiaga persotinimo.
Šventos knygos nemini čia
minėtų ir kitokia mūsų su Kalė
domis rišamų paviršutiniškur

mų. Todėl pats laikas mums pa
tiems persiimti tikru kalėdiškumu ir kitus, ypač jaunuo
sius taip nuteikti.
Kalėdos yra paskata į dvasinį
atgimimą ir į dvasinio perviršio
džiugesį, kelrodis į naują, tieses
nį gyvenimą, į nuolatinę pagal
bą nusiteikimas silpnesniajam;
į tiksienę, didesnę kūno priežiū
rą ir kūniškų gėrybių žmo
niškesnį naudojimą.
Toks mūsų keleriopas susi
tvarkymas Kalėdose yra
būtinas išgelbėjimui nuo
nusiminimo (dažnai ir savižudystės) visų šiame laikotarpyje
daugeriopai apleistų mūsiškių
ir ne mūsiškių.
Ta prabangiška tuštuma tele
vizijoje ir spaudoje — tie kailiai,
gėralai, valgiais lūžta stalai, tas
nekalėdiškas kalėdiškumas
verste verčia nusiminiman
vargšą, liguistą, vienišą mūsiš
kį ir kitokį.
Kartą metuose senelių ar li
gonių aplankymas, nors šir
dingas ir dovanėle papuoštas,
dar toli nuo lietuviško-kriškčioniško elgesio, nors ir gražiausias
jis būtų. Mat su seneliais
ligonimis bendravimas nėra
vienkartinė, bet kasdieninė
kiekvieno iš mūsų pareiga.
Už tai ryžkimės kalėdiškai at
gimti tokios pareigos atlikimui
skirti visas savo pastangas.
Metuose dabar ilgiausioje
naktyje šviesų, švieselių pilna.
Tegul dabar mąžta ir mūsų dva
sios, proto ir kūno šešėliai laimingesniam
gyvenimui
ateityje.
Išvada. Nuo menkniekių ei
kime prie esminių reikmenų,
rimtai dirbdami pastarųjų įsi
gijimui. Kartu su jaunaisiais be
sidarbuodami, kurkime sau ii
kitam sveikesnį, laimingesn;
gyvenimą. Kalėdiški linkėjimai
rytoj išgaruos, o kalėdiškas atgi
mimas tvers per visą mūsų
likusį gyvenimą, įvairiopai mus
stiprindamas. Per atgimimą
cholesteroliu savo kraujo suliesiniman, pragyvensime be šir
dies atakos. Vengdami ištvirka
vimo, išvengsime mirtinos
AIDS ligos. Tai ir yra šio sky
riaus visiems mechaniškai pras
mingiausi linkėjimai.
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DR. LINAS A. SI0RYS
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA
2636 K. 71st Street
Prniry trečiad nuo Z iki 5 v v.
Ketvirtad nuo 10 v r ik; 6 v v
Susitarimui skambint 436-5566

BENDROS KUCIOS

Lietuvių Moterų klubas su
ruošė bendras kūčias 1987 m.
gruodžio 13 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, kurios gerai
pasisekė. Programą pravedė V.
Kažemėkaitis. Buvo prisiminta
dabar jau mirusi pirmoji klubo
pirmininkė Teodora Vilipienė.
Dabartinė klubo pirmininkė
Stasė Paukštelienė pasveikino
susirinkusius, kalbėjo apie
kūčių prasmę, prisiminė tuos,
kurie negalėjo ar negali dėl reli
ginių suvaržymų švęsti kūčių
prie bendro stalo.
Marija Mažonytė-Happ pa
skaitė J. Dagio eilėraštį Kū
čios. Dalia Vaikutytė-Murray
moterų žurnalo „Mūsų Dir
vos"' redaktorė, kalbėjo apie
kūčias savo vaikystėje Ameri
koje. Jos tėvai atvyko į JAV
1910 m. ir apsigyveno Chicagoje. Gana sunkiai vertėsi,
todėl kūčių stalas nebūdavo
apkrautas, kaip dabar šioje
saiėje. Vėliau į pokalbį įsijungė
kun. Ant. Miciūnas, MIC, Šv.
Petro parapijos klebonas Kenosha, Wis. Jis augo ir brendo
toje pačioje Lakeside lietuvių
kolonijoje. Abiejų kalbėtojų pri
siminimai nušvietė ano meto
lietuvių kūčių papročius Ameri
koje, kai dar buvo laikomasi
„sauso" pasninko. Kun. Miciū
nas išvedė paralele, kad kūčių
Aukso raktas atidaro visus
tradicijas galima sulyginti su vartus, išskyrus Dangaus.
Lietuvos likimu. Išganytojas
Danų priežodis

i

3 mėn.
$20.00
$20.00
$20.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus RedaKcija už
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

DR. ŽIBUTE 7APARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIL LIGOS
CHIRURGIJA
166 East Superior, Suite 402
VjUi.dos pagal susitarimą
Tei. — 337-1285

DR. VIJAY BAOAi, M.D., S.C.

Ofs.

GYDYTOJAS !R CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS L!GOS
IR OOOS CHIRURGIJA
(Augiai nuimami ofise)
Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Straat, CMcago
Tai. 43«-5*49 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr. ketv, penKt. nuo 12 iki 6 v.v.

VIDAS J. NEMiCKAS, M.D.

Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHiRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Puiaski Road
Valandos pacal susitarimą

t a i . 471-3300; r a * . 442-8297

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzia Ava.,
Chicago, IH. 60652
Pirm , antr., ketv ir penkt.
pagai susitarimą
Cardiac Oiagnosis. Ltd
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago. IL 60629
Te!. 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos paga; susitarimą

DR. A. B. GLAVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
2655 W. 63 St.
Te*. 776-9691
pirm. 12-2 v. p.p.; trač. 12 - 2 v. p.p.
penkt.: 1 - 3 v. p.p.

3900 W. 95 St.
Tai. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pasiskaitytu'^Medicina", nr.
2 (70), 1987.

atėjo į Žemę per šeimą. Laisvė
Lietuvai vėl grįš per lietuviškas
šeimas, kurios gerbs savo tau
tos geruosius papročius.
N. Lirgamerienė perskaitė
kalėdinę apysakaitę. Kun. Miciūnui paskaičius Kūčių evan
geliją, visi bendrai sugiedojo
kalėdinę giesmę Sveikas. Jė
zau gimusis.
Po to dalintasi kalėdinėmis
plotkelėmis ir šventiniais svei
kinimais. Kūčiose dalyvavo
daugiau kaip 90 asmenų, kai ki
tuose renginiuose vidutiniškai
susirenka apie 70 asmenų. Buvo
svečių ir viešnių iš Racine ir
apylinkės miestų. Jų tarpe kun.
J. Augūnas, MIC, kun. Ant.
Miciūnas, MIC. kun. Ant.
Nockūnas, MIC. John ir Dalia
Murray ir kiti. Gražiai papuoš
ta salė, Grasildos Mitkienės pa
puošalais išdekoruota kalėdinė
eglutė ir skoningai padengti
maisto stalai sukėlė mistišką
nuotaika dalyviams, o ypač
tiems, kurie savo mintimis ban
dė grįžti į vaikystę.
Tenka reikšti padėką ir pagar
ba toms susipratusioms mūsų
moterims, kurios per savo klu
bą tęsia gražias lietuviškas tra
dicijas išeivijoje. Pats laikas
mūsų jaunimui jungtis į klubo
eiles ir bendromis jėgomis puo
selėti lietuvybę Amerikos
žemėje.
Jurgis Milas

metams V2 metų
$60.00 $35 0O
$60.00 $35.00
$60.00 $35.00
$35.00 $20 00

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakdja dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

Namu 584-5527

DR. ALSIS PAULIUS
ORTOPEDINES l.iCOS CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie. ChicaRo. III.
Tel. 925-2670
1785 Dundee Ave., Elgin. III. 60120

.

Tel. 742-0255

\ tamios r.'EJl -usitarma

O f i s o tel. — 582-0221

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKŠA

D A N T Ų GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
! mvlia i vakarus nuo Hariem Ave
Tel. 563-0700
Vaiaojdas pigai susitarime

MŪSŲ KOLONIJOSE
Radne

U.S.A
Kanadoje (U.S.A.) dol . .
Užsienyje
Savaitinis iŠešt pried.;

V A I K Ų LIGOS
6441 S. Puiaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo Ugcs
Nechirurginis išsiplėtusiu venų .
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Puiaski Road. Tai. 565-2802
Va'andos pagal susitar.mą:
Penkt . antr. ketv ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoiu ir į namus

DR. FRANK PLECKAS
•Kalba lietuviškai
OPTOMETR1STAS
T-.knna akis Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pAf.*\ susitarime Uždaryta trei.
Dr Tumasonio ofisą perėmė

T. RAMA. M.D.

Tai. RE-iianca 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 Wast 59th Straat
Vai.: pirm., antr., ketv ir oenkt
nuo 12-2 vai. popiet ir 4-6 vai vak.
Trec. ir sėst uždaryta
Tel. ofiso ir buto: OI vmpic 2-415°

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th A ve., Cicero
Ka_jen 1 iki 8 vai. vak
išskyrus treč5. $ešt 12 ik.4 vai popiet

Speoalvbė — Chirurgiia
2454 VVest 71st Street
Tel. 434-1818 -- Rez. 852-0889

Vai

DR. ANTANAS 6. RAZMA
Specialybė — Vidau* ir plaučiu ligos
2836 W. 71st St.. Chicago. m.
Tat.: 436-0100
11*00 SoMthw**t Hichvray
Palo* HatįhU. m. **4«3
312)3*1-0220
:312) 3*1-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
PROSTHODONT1CS - karūnėles.
tilteliai. pioKstelės ir bendroji praktika
2 6 5 9 W. 59 St. Chicago
Tai. 476-2112
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS
SPECIALISTĖ
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Viena kregždė

DAR NE PAVASARIS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
POLITINĖJE KONFERENCIJOJE

Nacių medžioklė Kanadoje

buvo s u d a r y t a s specialus
Šiuo reikalu išsamų pra tyrinėjimo vienetas (Special Innešimą padarė dr. Romas Vaš- vestigations Unit), kurio direk
tokas, antropologijos profesorius torium buvo paskirtas juristas
viename Kanados universitete, Robert Greenvvood. Svarbiau
labai daug pastangų padėjęs, sias jo talkininkas yra Izraelio
pilietis Efraim Zuroff, 39 m.
kad Kanadoje nebūtų suor
Amerikoje gimęs žydas. Jis gi
ganizuota įstaiga, panaši į mūsų
riasi eventualiai pateiksiąs 200
OSI.
pavardžių. Manoma, kad dar
Kalbėtojas pastebėjo, jog pro
prieš Kalėdas Australijos par
blema yra ne ta, kad nusi
lamentas priims karo nusikal
kaltėliai yra ieškomi ir trau tėliams bausti įstatymą. Tiki
kiami atsakomybėn, bet ta, masi, kad, jei atsirastų kaltų, jie
kad tariamų nusikaltėlių pa bausmę turės atlikti Australijoj.
ieškojimas tapo ne tik juridiniu,
bet ir politiniu procesu, klas
tojančiu mūsų istoriją, žemi
SUMOKA, KAD
nančiu mūsų gerą vardą bei įta
ŽMONĖS VESTŲ
ką politiniame gyvenime,
maskuojančiu sovietų genocidą.
West Baton Rouge apskritis
Kanados e t n i n ė s grupės,
kurių susidarė net vienuolika Louisianoje yra vienintelė sritis
(25% visų Kanados gyventojų) visose JAV-ėse, kuri sumoka
atkakliai kovojo dvejus metus, moterims, kad jos ištekėtų. Tai
siekdamos trijų tikslų: ieškoti ir yra palikimas 1824 m. mirusio
nubausti ne tik tariamus nacių keliaujančio prekiautojo Julien
kolaborantus, bet ir visus kitus Poydras, kuris pasidarė vienu
turtingiausių žmonių visoje
karo nusikaltėlius; apkaltintieji
Louisianoje. Pagal legendą
turi būti baudžiami pagal Ka
Poydras įsimylėjo ir norėjo vesti
nados kriminalinius įstatymus,
vieną
Louisianietę,
bet
ypač atsargiai žiūrint į liudi
negalėjęs, nes ji buvusi netur
ninkus ir dokumentus iš Sovie
tinga ir neturėjusi kraičio. Nors
tų Sąjungos; atsisakyti spe dėl to ir miręs viengungiu, jis
cialios agentūros, panašios į savo turtą paskyrė apsaugoti
Amerikos OSI, kurios darbas iki kitas Louisianietes nuo tokios
šiol nepriimtinas nei iš juri dalios. 1824 m. jo skirtas 100
dinio, nei iš politinio taško.
dol. kraitis kiekvienai toje ap
Akcijos metu buvo vedama skrityje vedančiai porai (jei
agitacija parlamente, ruošiamos jaunoji joje išgyvenusi bent
demonstracijos, rašomi laiškai, p e n k e r i u s metus) įgalino
straipsniai vietinėje spaudoje, nusipirkti visą sodybą. Šiandien
talpinami skelbimai, organizuo iš tų pinigų jauna pora teturi
jami seminarai, konferencijos, įmokėjimą šaldytuvui ar pan.
pravestas platus vajus lėšų rin
kimui. Visa minėta akcija etni
nėms grupėms kainavo 900,000 BALTINIŲ MINKŠTINTOJŲ
dol. Vien už skelbimus sumo
PAVOJUS
kėta 700,000 dol. Stipri parama
susilaukta iš adv. Žumbakio ir
Yra pavojus, kad baltiniams
Rasos Razgaitienės.
esant per tirštai dengtais bal
Neseniai Kanados parlamente tinių minkštintoju, jie sponta
priimant specialų karo nusikal niškai gali suliepsnoti. Kol kas
tėliams įstatymą, buvo paten dar niekas šio reiškinio nebuvo
kinti visi trys etninių grupių sužeistas. Vadinamas „flashreikalavimai. Tai pavyzdys, over" fenomenas reiškiasi tuo,
kaip ir mes turime dirbti Ameri kad drabužių paviršius staiga
koje, kad dabartinis emigracijos spontaniškai suliepsnoja ir taip
įstatymas būtų svarstomas ir pat spontaniškai užgesta. Pati
kad jis būtų pakeistas mūsų pa medžiaga neužsidega ir drabu
geidaujama prasme.
žiai nebūna sugadinti. „SnugAustralijoj nacių medžioklės gle" b a l t i n i ų minkštintojo
reikalas iškilo 1986 m., kai to gamintojas Lever Brothers
krašto žydų bendruomenės pir paaiškina, kad tai įvyksta tik
mininkas pradėjo garsytis, kad labai retai ir pavojus kyla tik
jis to krašto ministeriui pirmi naudojant jo per daug. Todėl ant
ninkui įteiks 150 įtariamų karo produkto yra perspėjama, kad
nusikaltėlių sąrašą. J a m į pa dedant į džiovintuvą minkštini
galbą atėjo žinomas komunistas mo popierėlį svarbu pasirūpinti,
Mark Aaronas, kuris, kartu dir kad džiovintuvas būtų pilnas
bdamas su buvusiu OSI ameri baltinių ir jei ju trūksta pridėti
kiečių advokatu J. Loffus, išvys švarių. „Bounce" gamintojas
tė stiprią antinacinę propa Proctor and Gamble sako, kad
gandą per valdžios radiją. Prie iš 16 bilijonų jų produkto pavar
to prisidėjo ir vietinė australų tojimų jie susilaukė tik 16-kos
spauda. 1987 m. balandžio 2 d. nusiskundimų dėl „flashover"
prie Teisingumo departamento reiškinio.

dymų — nesugriaunamų reli
gijos persekiojimo faktų, parem
su etninėmis grupėmis. Jam
Povilas Žumbakis Šešerius
BRONIUS VAŠKAITIS
tų vietovių, asmenų vardais, metus, gindamas apkaltintus,
įteikė memorandumą bei naujo
persekiojimo rūšimi, uždėtomis y r a paaukojęs t ū k s t a n č i u s
emigracijos įstatymo projektą,
baudomis ir kitais faktais. Išei valandų ir paklojęs nemažas Buckley, Rogers ir kiti, pradėjo paruoštą juristų.
vija iš čia ir iš kitų šaltinių gerai sumas pinigų. Jo parašytoji rašyti ne dėl to, kad pati tema
Kalbėtojas stipriai akcentavo,
žino, k a s pavergtame krašte knyga, kurioje dokumentaliai yra įdomi, bet kad jiems buvo
jog,
jei norime, kad to įstatymo
vyksta, kaip savivaliauja tikin įrodomos OSI daromos klaidos, pristatyti tikslūs duomenys ir
pakeitimas
greitai būtų svars
čiuosius persekiodami visoki yra pasiekusi aukščiausius informacija. Paskaitininkas gal
komitetų pirmininkai, valdžios Amerikos, Kanados, Australijos voja, kad dabar jau yra atidary tomas kongrese, turime ak
tos durys ir į kai kuriuos di tyviai veikti. Jei to nepadary
„Š.m. lapkričio 1 d. naujose pareigūnai, religinio k*ulto pareigūnus. Nemažos įtakos yra džiuosius Amerikos laikraščius sime, kita proga įstatymo svars
Rokiškio kapinėse apie 2000 reikalams įgaliotiniai, pagaliau turėjusi Kanadoj ruošiant karo — „Washington Post" ir „Los tymui bus tik 1989 m. pradžio
žmonių pilietiškai pagerbė pačios komunistų partijos nusikaltėlių paieškos įstatymą. Angeles Times". Pavyko Bos je. Per tą laiką gali įvykti nema
mirusius. 17 vai. buvo paskirtos viršūnės Vilniuje ir Maskvoje. Ją yra išstudijavęs nemažas tone, Chicagoje, Floridoje ir ki žai deportacijų. Svarbiausia
Taigi mūsų aukščiau per skaičius Amerikos senatorių,
krikščioniškos apeigos. Jas su
Atstovų rūmų narių. Kongrese t u r p r i t r a u k t i pagrindines įstatymo pataisa būtų, kad kal
spausdinta
pirmoji
„kregždė"
trukdyti bandė LKP Rokiškio
svarstant emigracijos įstatymo Amerikos dideles firmas ir žy tinamojo byla būtų svarstoma
rajono antrasis sekretorius B. yra grynai propagandinė. Jeigu
pakeitimą, minėti politikai jau mius advokatus, kurie sutinka Amerikos teismuose pagal
Puluikis ir miesto LDT vyk ir būtų buvęs atvejis, kad už
turės gerą nuovoką, kokiu keliu išleisti šimtus tūkstančių dole kriminalinių bylų procesą su
„gerą
pareigų
ėjimą"
ir
valdžios
domojo komiteto pirmininkas D.
eina OSI. Tai milžiniškas vieno rių, prisidėdami prie šių žmonių prisiekusiais teisėjais (jury), val
Jurevičius, reikalaudami iš kle įsakymų vykdymą būtų buvę žmogaus darbas. Deja, iki šiol gynybos. Apgailestavo, kad dar džios apmokamais advokatais —
bono J. Janulio leidimo or nubausti komunistų pareigūnai jis, kaip ir taip šioje srityje daug vis atsiranda mūsų tarpe žmo gynėjais ir kad, radus kaltu,
ganizuoti procesiją . (Pagal įsta ir priversti net atsiprašyti kle dirbanti Rasa Razgaitienė, iš nių, kurie vienokiu ar kitokiu bausmę būtų leidžiama atlikti
tymus leidimo atlikti pamaldas boną, tai toks atvejis galėtų būti mūsų didžiųjų organizacijų dar būdu įskaudina dirbančius. Kal JAV-bėse.
bažnyčioje, šventoriuje ar kapi laikomas vieninteliu iš tūks nesusilaukė tinkamo įverti bą baigė tardamas: „Mūsų pa
Šiame svarbiame reikale į tal
nėse nereikia). Kiek vėliau D." tančių nusikaltimų nuolatinio nimo. Tačiau plačiosios masės stangos šiandieną bus verti
pagrindinių
žmogaus
teisių
ką
turi ateiti visi mūsų veiks
Jurevičius bandė žodžiu sustab
namos tautos. Bus klausimas:
stovi už jų pečių.
laužymo
bare.
dyti ir antkapių pašventinimą.
ar mes atlikome viską, ką niai ir mūsų visuomenė. Kur
Savo
pranešime
Žumbakis
pa
Mūsų pacituota žinelė atsi
Nors epizodas buvo trumpas, iš
galėjome, kai OSI tapo mūsų is galima, užmegzti ryšius su žydų
bendruomenėmis ir aiškintis
vengta bet kokio jėgos panau rado galbūt „glasnost" dėsnio stebėjo, jog argumentas, kad torijos priešu".
įstatymo pakeitimo reikalą.
dojimo iš abiejų pusių ar apsi įtakoje: žiūrėkite, kaip pas mus neginsime nė vieno OSI apkal
Koalicijos jau yra paruošti laiš
stumdymo, nebuvo apsikeista viskas pasikeitė. Tačiau prak tinto, nes visų nepajėgsime ap
Skubi
akcija
kų pavyzdžiai, kuriuos prašoma
aštriais žodžiais, apeigos įvyko tiškame gyvenime niekas nepa ginti, yra išdavimas mūsų prin
Apie ją kalbėjo Antanas siųsti senatoriams, kongresmalaiku ir tvarkingai, nebuvo sikeitė. Ir M. Gorbačiovo laikais cipų. Tai reiškia, kad kiekvie
skundų. Tačiau kitą dieną iš religijos persekiojimas įnir nas ginamasis yra kaltas. Mažeika, koalicijos (CCJS) pir nams. Mūsų visų laukia svar
Vilniaus atvyko autoritetinga tingai tęsiamas, kaip buvo ir jo Tačiau mes pabrėžiame, kad mininkas, jau nemažai metų ak bus egzaminas. Reikės skel
bimų didžiojoje amerikiečių
komisija, kuri, ištyrusi vietoje, pirmtakūnų laikais. Vieno kiekvienas turi teisę apsiginti. tyviai dirbantis, kad įtariami
spaudoje, kur galima, pra
apklausinėjusi dalyvius ir liudi laiško iš okup. Lietuvos žodžiais, Pagal dabartinę sistemą nėra karo nusikaltimais susilauktų
teisingumo
ir
žmogus
neturi
teisingo bylų svarstymo. Pirmą nešimų radijo programose,
ninkus, nustatė, kad B. Pului „nauja suknelė, bet t a pati mer
straipsnių ir t.t. Tas viskas pa
kis ir D. Jurevičius pasielgė ne gelė". Vadinasi ; r religijos per galimybių save apsiginti nei fi politinės konferencijos dieną jo
vadovaujama delegacija aplan reikalaus didelės pinigų sumos.
teisėtai. D. Jurevičiui pareikš sekiojimui norima priduoti švel nansiškai, nei teisiškai.
Pasidžiaugė, kad per šešerius kė J. Morris, teisingumo depar Mažeika kvietė į šį darbą įsi
t a s įspėjimas ir j a m pasiūlyta nesnę formą.
jungti ir galimai didesnėmis au
Praktiškai mums gerai žino metus daug pasiekta. Tokie tamento pareigūną, paskirtą
atsiprašyti Rokiškio kleboną J.
komis.
Janulį. Tai jis padarė, lydimas ma, kad prieš tikinčiuosius la amerikiečiai, kaip Buchanan, ryšininku palaikyti santykius
Rokiškio rajono LDT vykdomojo bai sustiprinta ateistinė propa
komiteto p i r m i n i n k o pa ganda, suteikiant jai, atsakingų
vaduotojo E. Firo. B. Puluikio sovietų pareigūnų žodžiais,
poelgis bus svarstomas LKP „gilų puolamąjį politinį turinį",
Rokiškio rajono komiteto biure. pravedant šiuo klausimu naują
Vietos laikraštis ,Spalio vėliava' ofenzyvą spaudoje, per radiją,
lapkričio 12 d. numeryje iš televiziją, kinus, teatrus, di
spausdino apie šį nesusipratimą dinant ateizmo propagandi
k r i t i š k ą informaciją. Šio ninkų k a d r u s , s u t e l k i a n t
s a v a i t r a š č i o bendradarbis, „mokslinio ateizmo" propaguo
nuvykęs į Rokiškį, savo ruožtu tojus, įvairiais būdais spau
atliko tyrimą ir konstatavo džiant ir baudžiant tikinčiuo
minėtų faktų tikrumą — tary sius. Žodžiu, sukeliant visą pra
biniai pareigūnai prasižengę garo galybę.
Ir toliau terorizuojami Lie
įstatymui, reakcija į jų poelgį
buvo greita ir griežta ir beje tuvos vyskupai, kunigai, pa
vienbalsė iš Rokiškio partinio rapijų bendruomenių komitetų
bei tarybinio aktyvo pusės. Ap nariai, iškratomi ir tardomi
dvasininkai,
klausti Rokiškio religinės bend aktyvesnieji
Bažnyčios
veikėjai.
Neretais at
ruomenės atstovai pareiškė
mūsų savaitraščiui, kad jie vejais tikintieji, pastebėti at
visiškai patenkinti tuo, kaip šis liekant religinę praktiką, atlei
incidentas pasibaigė. Vikaras E. džiami iš darbo ar baudžiami
Staleronka (klebonas atosto piniginėmis bausmėmis. Nelei
gose) pasakė mums: — Smulk džiama religinė spauda, o Šv.
mena. Viskas išspręsta. Spaus Rašto, maldynų bei giesmynų ir
diname žurnalistinės pareigos maldaknygių atspausdinamas
LB ruoštoje politinėje konferencijoje Washingtone simpoziumo metu. Iš kairės simpoziumo dalyviai:
vedami ir norėdami pabrėžti, toks mažas egz. skaičius, kad
inž. Juozas Danys, Gintė Damušytė, Algimantas Gureckas, dr. Tomas Remeikis ir vadovė adv.
Joana Kuraitė-Lasienė.
kad tarybinis
įstatymas maldų knyga Lietuvoje yra re
vienodas visiems — tiek parei tenybė ir todėl neretais atvejais
gūnams, tiek tikintiesiems. tikintieji meldžiasi iš dar XIX a.
Jis kartais vogė pinigus iš motinos, o jei kas nepa
išspausdintų maldaknygių bei
R.V."
tikdavo,
pajuokdavo ir tėvą: „Tau kopūstai smegenyse,
kantičkų.
old man". Tačiau gimnazijoj Devinskis atsigriebė, tap
Ši „kregždė", kurioje pirmą
Iš tėvų atimta jų vaikų auk
damas sporto žvaigžde. Draugams pasidarė įžūlesnis.
kartą sovietų propagandinėj? li lėjimo teisė, nes vaikai esą
P. MELNIKAS
o gražuolėms merginoms saldus kaip medus. Ne viena
teratūroje pasmerkiamas bolše „komunistinės valstybės nuosa
jo
buvo suviliota ir apleista, bet jis nesigraužė. Ko man
vikų grubumas religijos bei ti vybė". Jie prievarta įrašomi į
Romanas
dar
reikia, klausdavo savęs? Viską griebė abiem
kinčiųjų atžvilgiu, yra ne kas antireligines bei ateistines or
rankom ir atsibodus metė šalin.
11
kitas, kaip, Lenino žodžius para ganizacijas. Savo ruožtu ateiz
Studijavo kurį laiką ekonomiją, bet metė. Perėjo
frazuojant, „opiumas lietuviš mo apaštalai dažnai lanko
Pasisukiojęs Prūsas nusileido į rūsį, į kurį ant stalų
į
architektūrą,
bet nuolat galvojo apie biznį. Pradėjęs
kajai išeivijai apgauti". Va mokinių tėvus, juos gąsdina buvo sutampęs ir tvarkingai sudėjęs visas kontoros
dinasi, žiūrėkite — kokie bolše baudomis, represijomis, jeigu einamąsias bylas ir brėžinius. Čia jo drąsus biznis pra dirbti braižytoju pamatė, kad per mažai žino. Tačiau
vikų valdžios organai yra tei vaikai būtų vedami į bažnyčią. sidėjo iš nieko, plėtėsi, šakojosi kontoroj ir dabar beliko valdingas jo būdas greitai vadovams išryškėdavo ir jis
singi, nes smerkia savo parei
Labai suvaržytas naujų dvasi tik jam vienam vienas kitas senų brėžinių pataisymas, iškilo kaip organizatorius, bendrovių šnipas ir kaip
gūnus, kurie persekioja ti ninkų paruošimas. Norintieji rangovams pareikalavus dėl besibaigiančių jo statybų. baudžiamoji, triuškinanti ranka. Daug mokslo tam ne
kinčiuosius. Deja, toks „pa patekti į vienintelę kunigų Vienas kitas laiškas jiems, tai lyg trupiniai po didelės reikėjo. Užteko veržlumo, suktumo ir žaibiško
apsukrumo.
smerkimas" visoje pokario meto seminariją, turi praeiti kietą puotos.
okupacijos istorijoje yra pirmu valdžios bei KGB tardymą,
Glowertis ir tas jo dangoraižis, kurio planus Prūsas
Taip Devinskis pasidarė nepamainomas, visų bijo
tinis, ir mes jį vertiname ne ki kurio metu kagėbistai stengiasi norėjo pamatyti, rašant laiškus, stovėjo mintyse kaip mas, bet aukštai dar neįkopęs.
taip, kaip „čigono per tvorą naujuosius klierikus užverbuoti jūros švyturys, apšviesdamas šį tylų, niūrų rūsį. Čia
Ir tas jį labiausiai siutino...
metimą".
savo agentais.
jo bendradarbiai vakarais gerais laikais susirinkę
Pro stiklą jis matė kaip jo nekenčiamas vicedirek
Lietuviškoji išeivija visą
Negrąžinamos iš katalikų braižė, juokavo, svaidėsi popieriaus gniūžtėm. Dabar torius Glowertis pakilo nuo kėdės, nuėjo pas White ir
laiką, be atvangos, atidžiai seka atimtos bažnyčios, neleidžiama jis liko vienas, neįžiebęs net visų šviesų, nors tamsūs su juo trumpai pasitarė. Po to artinosi koridorium prie
savo tautos gyvenimą okupuo vyskupams (J. Steponavičiui) kampai ir mirtina tyla baugino.
jo atdarų durų.
toje Lietuvoje, gauna reikiamas eiti savo pareigų. Tokių faktų
Turbūt šiandien dangoraižį pradės, galvojo
Tačiau Glovverčio dangoraižis ir naujas didelis dar
žinias ne per sovietinius šalti eilę galima žymiai pratęsti, bet bas vis džiugino.
Devinskis.
nius — patikimesniu keliu ir skaitytojai ir be to gerai žino,
Devinskis skubiai užvertė ant stalo padėtą Šventą
žino, kas tėvynėje vyksta. O de kas vyksta okup. Lietuvoje.
Raštą.
Jis skaitė geltonu rašalu jo paties pabrauktas
IV
dasi nelinksmi dalykai. Tikin Taigi ir „Gimtojo krašto" paleis
vietas ir, kai Glovvertis įžengė pro duris, knygą padėjo
tieji nuolat persekiojami, nie ta kregždė išeivijai dezorientuo
Devinskis, kilęs iš neturtingų lenkų emigrantų, i Salį.
kinami, koneveikiami. Paskai ti dar nereiškia pavasario. Per kurie negailėjo pinigų ir leido jį į mokslus, nemėgo.kai
— Norim pavartyti pareiškimus.
tykime tik mus ligi šiol pasieku sekiojami tikintieji laukia ne pradžios mokykloje vaikai paniekinančiai jam šauk
Tai sakydamas Glowertis pažiūrėjo į Devinskio
sius LKB Kronikos 74-ius sąsiu tuščių propagandinių sapalio davo: „Polak, girdėjai naują anekdotą?" Šie anekdo kaktą. Bet kaktoje iš sumušimo dėmės tik keli rausvi
vinius, leidžiamus nuo 1972 m. jimų, bpt tikros religijos išpaži tai visuomet buvo apie lenkų kvailumą. O jis visais bū taškai buvo telikę.
Juk ten pateikta šimtai ir net nimo ir praktikos laisvės.
— Ar šiandien ta svarbi diena?
dais stengėsi nuo tėvų praeities atsiplėšti, ja visai
tūkstančiai okupantų kaltės įro
— Pradėsim.
b. kv. nesidomėdamas.

O ta „kregždė" atskrido iš
okupuotosios Lietuvos. Buvo ši
taip. Vilniuje leidžiamas išei
vijai skirtas savaitraštis „Gim
tasis kraštas" (nr. 49,1987) pa
skelbė pranešimą antraštėle
„Apie atsitikimą Rokiškyje". Jį
čia ištisai, neapipešioję mums
skirtos kregždės, ir perspausdin
sime.

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS

— Turiu daugiau kaip penkiasdešimt pareiškimų.
Nors pilna ir visokio šlamšto.
Devinskis atidarė stalčių ir perdavėjam krūvą pa
reiškimų dėl darbo.
— Pas mane dar keli paštu atėjo. Ir White keliems
paskambino, — Glowertis braškino rankose pundą
pareiškimu.
— Lauksiu jūsų atrankos. Bet būkite atsargūs, —
perspėjo Devinskis.
— Ne tu, Glovverti, bet aš su jais dirbsiu.
— Parinksime gerai. Pradėjęs darbą, jei ko
nenorėsi, galėsi pasiskųsti. Atleisim i.š darbo tinginius.
„Ar tada nebus per vėlu?'* — norėjo pasakyti
Devinskis. bet tik numojo ranka koridoriuje jau tols
tančiai Glowerčio nugarai. Tikras meškinas! „Paršiu
kas" White ir Meškinas manęs dar nelaiko bendro
vės žmogum. Nepasitiki ir tiek. Su Meškinu kada teks
dėl to gerokai susiginčyti.
Gerų žmonių neras. Susimetė abu ..žinovai" dabar
rinksis, šniukštinės, patarimo net nepaklausę. Prie pro
gos bent Meškinui reikės priminti, kad man reikia
patikimų žmonių. Ir ką aš galvoju apie juos man svar
biau už VVhite bendrovę.
Devinskis vėl pasiėmė Šventąjį Raštą. Palietė reli
ginę atvirute, kuri žymėjo puslapi korintiečiams ir skai
tė geltonu rašalu pabrauktą tekstą:
„Būtų idealu ir gera, jei vyras neliestu moteries".
Tegalvoja Lena apie šią mintį kaip nori ir kaip
išmano. Bet tikrai būtų įdomu, ką jis mąstys dėl šito
ir kitų pabraukimų? Padovanojau jai tokį pat Šventąjį
Raštą ir pabraukiau tas pačias vietas.
Atradau jai darbą diskotekoj, tarsi būčiau jos glo
bėjas. Ji džiaugėsi... Čia tiek gilių minčių ir pasi
sakymų apie meilę ir draugystę, kurios vis ieškau.
(Bus daugiau)
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Lina 'Kindurytė> ir Kęstutis Vaitkai

SOSTINĖJE
PALAIMINTA
SKAUTĖS IR
ATEITININKO PORA
Dažniausiai lietuviškų ves
tuvių aprašymai mūsų spau
doje, kaip ir šis, būna labai pa
vėluoti ir tą vienintelį bei
nebepasikartosiantį
įvykį
jaunųjų gyvenime nuo tos
džiaugsmo dienos jau skiria
gerokas laiko tarpas. Tai atsi
tinka dėl to, kad fotografai, ypač
mūsų apylinkėje, ne taip jau
greitai padaro tos atmintinos
akimirkos fotografijas. Šiuo
atveju vestuvių aprašymą su
trukdė dar ir jaunojo tėvelio
liga. nes juk reikėjo apie
veiklius jaunavedžius surinkti
biografines žinias. Mano
manymu, lietuvių spaudoje turi
būti aprašomos vestuvės ne tų
jaunuolių, kurie lietuviškame
gyvenime beveik nepasirodė,
bet tų. kurie jame yra palikę
ryškius pėdsakus. Tokių tarpe
rikiuojasi Lina Marija Kindurytė ir Kęstutis Vaitkus.
Jų vedybos įvyko sekmadienio
1987 m. rugsėjo 20 d. popietėje
Domininkonų bažnyčioje, Washingtono centre, kurioje rezi
duoja sostinės lietuviu kapelio
nas kun. dr. T. Žiūraitis. Šv. Mi
šių metu vedybas palaimino
buvęs jaunojo tėvo Jono Vait
kaus kurso draugas Eichstaeto
kunigų seminarijoje kun. Izido
rius Gedvilą, asistuojant kun.
dr. T. Žiūraičiui. Jaunuosius
Lina ir Kęstuti palydėjo septy
nios poros pabrolių ir pajaunių.
Jų tarpe buvo du jaunojo Kęs
tučio Vaitkaus broliai ir sesuo
Rusnė su savo vyru dr. J. Lieponiu. taip pat jaunosios sesuo Zi
ta Kmdurytė. Jaunąją Liną
Mariją prie altoriaus nuvedė jos
tėvelis inž. Stepas Kindurys,
Amerikos erdvių žinyboje —
NASA — einantis svarbias
pareigas.
Erdvioje bažnyčioje Mišias iš
klausė ir vedybų apeigas stebėjo
apie 300 žmonių, lietuvių ir
amerikiečių. Kiekvienas ran
kose turėjo specialiai šiai dienai
atspausdintus
lietuviškus
mišiolėlius su kai kuriais
angliškais Mišių skaitymais.
Mišias paįvairino Amerikos lie
tuvaitės Bernadetos Jan
kauskaitės solo atliekamos gies

mės ir Don Hackock paties
sukurti gitara pagroti kūriniai.
Vedybas palaiminęs kun. I.
Gedvilą pamoksle linkėjo jau
niesiems sekti savo tėvų dar
naus sugyvenimo pavyzdžiu.
Vaišės įvyko jaunųjų pasi
rinktam Martin's Crossvvinds
restorane, Greenbelto priemies
tyje. Dalyvavo arti 300 svečių,
kurių tarpe buvo ir Lietuvos
diplomatijos šefas dr. St. Bačkis
su žmona. Tas skaičius liudija jų
tėvų ir pačių jaunavedžių
populiarumą sostinėje. Jauna
vedžius su tautinių juostų, pro
kuriuos reikėjo pralįsti, lankais
pasitiko ,.Gabijos" grupės
šokėjai ir jų tėvai su duona ir
druska. Vestuvių vaišes pra
vedė jaunojo brolis Gundis Vait
kus, pristatęs pabrolius ir
pamerges, paskaitęs sveiki
nimus, atėjusius iš įvairių
pasaulio šalių, ir pakvietęs
žodelius tarti abiejų jauna
vedžių laimingus tėvus.
Nors buvo lietingas sekmadie
nio vakaras, tačiau dainos ir
šokių muzika skambėjo iki pu
siaunakčio. Taip pat. kaip ir
prieš septynerius metus —
1980.V. 10 įvykusiose Kęstučio
sesers Rusnės vestuvėse su dr.
J. Lieponiu. Tada Lina ir Kęs
tutis pagavo Rusnės mestą gėlių
puokštę ir nuo to prasidėjo
abiejų meilė, ilgainiui atvedusi
iki vedybų. Nors ir sakoma, kad
burtais nereikia tikėti, tačiau
pasitaiko retų atvejų, kai ir bur
tai laimę lemia.
Lina Marija Kindurytė gimė
ir užaugo Washingtono prie
miestyje. 1983 m. baigė Virgi
nijos politechnikos institutą ba
kalauro laipsniu, o 1987 m. pa
vasarį Marylando universitete
gavo magistro laipsni iš biznio
administracijos. Dirba savo
srityje. Lina taip pat baigė Washingtono K. Donelaičio lit.
mokyklą, dalyvauja skaučių
,,Pušyno'" draugovės veikloje,
šoko ..Gabijos" taut. šokių
grupėje, veikė lietuvių studentų
ir jaunimo sąjungoje ir reiškėsi
sporto klubo „Vėjo" veikloje.
Lietuviškai kalba taip, lyg būtų
jos gimtoji kalba. Linos motina

LIETUVA, SIBIRAS, KANADA
Porą dienų prieš Gorbačiovo
atvykimą į JAV į svetingąją
Kanados žemę iš Lietuvos at
vyko Prano Pargausko, Jr.,
šešių asmenų šeima pas tėvą
Praną, Tillsonburg. Ont., nuolat i n i a m apsigyvenimui. Sis
įvykis buvo aprašytas Tillson
burg Nevvs Mark Reid ir įdėta
didelė šeimos nuotrauka.
Po 43 metų išsiskyrimo ir
netikėto atvykimo džiaugs
mingas sutiktuves suruošė
sūnui ir jo šeimai Pranas ir
Salomėja Pargauskai, Delhi,
Ont., Auksinio Lapo svetainėj
1987 m. gruodžio 12 d.
Naujai atvykuksi šeima buvo
supažindinta su arti 60 susi
rinkusių kaimynų, draugų ir
giminių būriu. Prie vaišių stalo
buvo pasikeista sveikinimais ir
dovanomis, sumaniai vado
vaujant Augaičiui, geram tėvo
P r a n o kaimynui ir golfo
draugui.
Džiaugsmui proga buvo
neeilinė. Sūnus po 43-jų metų
perskyros ne be sunkumų at
vyko pas tėvą su visa šeima.
Sūnus Pranas su žmona Terese
ir jų vaikais Pranu 17 m., Rita
15 m., Salomėja 12 ir Andrium
6 m. amžiaus.
Kai tėvas paliko gimtuosius
Žibikus, Viekšnių valsč., Pra
nukas buvo vos metų. Laikinis
pasitraukimas ištįso iki šių
dienų. Pranukas su senele 1949
m. buvo išvežtas į Sibirą, kur ir
mokyklą pradėjo, atskirtas nuo
senelės ir tetų. Chruščiovo
atolydžio metu vaikas buvo ras
tas nekaltas ir galėjo grįžti į
Lietuvą. Tuo pretekstu pasinau
dojo ir senelė nelegaliai grįžda
ma į Lietuvą su vaikaičiu ir ten
greitai mirė, tremties ir gyve
nimo vargų iškankinta.
Pranas, atitarnavęs rusų ka
riuomenėje ir įsigijęs vairuotojo
patirtį, dirbo Žibikų kolūkyje.
Vedęs kaimyno dukrą Teresę
Pušinskaitę, tėvo tvirtai fi
nansiškai remiamas, pasistatė
namelį ir su šeima ten gyveno.
Pradėtas susirašinėjimas ir
finansinė parama siuntinių pa
vidalu tėvo ir sūnaus ryšius su
stiprino. Vėlesniu metu tėvo
a p s i l a n k y m a i Lietuvoj ir
sūnaus apsilankymas Kanadoje
šeimos ryšius sustiprino ir
ryžosi daryti žygių išskirtą
šeimą sujungti. Nors išvažia
vimo prašymai bent po du kar
tus per metus per visą dešimt
metį būdavo atmetami, bet
žemaitiškas užsispyrimas ir ryž
tas pagaliau laimėjo. Netikėtai
gautas išvažiavimo leidimas
tapo geriausia kalėdine dovana
kokios galima tikėtis.

FOR RENT

REAL ESTATE

Išnuomojamas 5 kamb. su šiluma
butas 69th St. ir Rockvvell Ave.
Tel. 2 5 4 - 6 0 2 7 .

"H Mis KOMPIUTERI^

2 bdrm. apartm. on 67th & Francisco.
No appliances. Coin operated washer
& dryer. Hardwood ftoors, heat incld.
$420 per mo. + 1Vfc mo. security
aeposit. Call 4 3 4 - 9 3 3 6 .
MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
M O VI N G
•

Tei 3

-1882 ar 376-5996

10°/o — 20% — 30% pigiau mokėsit ur
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas
mus.

FRAMKZAPOUS
3208V2 W e s ' 95th Street
Tel. — GA 4-8854

V.T. ELECTRIC C O .
Licensed, Insured — Bonded

436-6937
Elektros ir namų apšildymo
sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

Pargauskų šeima, atvykusi j Kanadą. Iš kairės sėdi: Terese. Andrius. 6 metų.
ir Pranas; stovi: Salomėja, 12 m.. Pranas, 17 m., ir Rita. 15 m.
Nuotr. Mark Reid
Tillsonburg Xews

Privačiuose šeimos pasikal
Nors abejose vandenyno
pusėse buvo bandomos visokios bėjimuose buvo pasidalinta ži
galimybės, bet tėvas tiki, kad niomis, liečiančiomis ne tik
Kanados agrikultūros minis- apylinkės gyventojus, bet ir ben
terio John \Vise ir Kanados dras žmonių nuotaikas. Vienas
užsienio reikalų ministerio Joe įsidėmėtinas atsitikimas, išreiš
Clark rinkiminių metų pažadai kiantis skirtingus nusista
padėti sujungti išskirtą šeimą tymus, vertas paminėjimo.
turėjo lemiamos reikšmės.
Kaip daugelį Lietuvos sodybų,
Jiems ir visiems kitiems, kurie taip ir Pargauskų sodybą puošė
bet kokiu būdu prisidėjo prie didžiulis ąžuolo kryžius. Kai so
šeimų sujungimo, tėvas labai dybos netvarkomi trobesiai su
dėkingas.
griuvo, sodyba buvo paversta •
Atvykusiųjų vardu už sveiki ganyklomis. Ganyklų meliora- .
nimus, dovanas ir atsilankymą toriui vietinio komunisto buvo
į jų sutikimo vakarą padėkojo padarytas priekaištas dėl pa- \
Teresė Pargauskienė, primin likto kryžiaus. Esą reikėjo jį nu- !
dama, nors ir žinodami, kad pas pjauti. Melioratorius jam
tėvus vyksta, su neramia atsak? '
-žrtts jam
širdimi paliko gimtuosius nekliudo, -^ci ka: . kiiudąs, tai
namus.
gali jį nupjauti. Sugėdintas
Svečius muzika linksmino komunistas pasišalino, bet
Dana Pargauskaitė iš Toronto, kryžiaus nedrįso liesti. Taip ši.Ont., daugelio Kanados akor kryžius ir tebesaugo tėviškės
deono kontestų laimėtoja, pa laukus, nors kieme stovėjęs di
grodama keletą dalykėlių. Ji džiulis ąžuolas, gyvulių apmintaip pat pagrojo šokiams ir pri tas, nudžiūvo.
tarė dainoms.
Dėdė Alfonsas

Aldona Kindurienė iš profesijos
yra biologė, taip pat veikli skau
tė, turinti skautininkės laipsnį.
Kęstutis Vaitkus, Marytės ir
Jono Vaitkų sūnus, gimė 1956
m. vasario 16 d. Miunchene, V.
Vokietijoje, kur jo tėvas dirbo
Amerikos Balso lietuvių skyriu
je. Po mėnesio lietuvių tarnybą
panaikinus, tėvų buvo atvežtas
į Washingtoną, kur užaugo ir
baigė mokslus, t a p d a m a s
mechanikos inžinierium. Akty
viai dalyvavo ir tebedalyvauja
lietuviškoje jaunimo veikloje,
visada matomas lietuvių ren
giniuose. Keletą metų buvo Jau
nimo s-gos VVashingtono sky
riaus valdybos pirmininkas ar
ba jos narys. Kaip ir jo tėvai,
nuo vaikystės priklauso ateiti
ninkams.
Jaunavedžiams Linai ir Kęs
tučiui Vaitkams gausūs svečiai,
dalyvavę vedybų palaiminime
bažnyčioje ir po to vaišėse,
linkėjo gražaus ir laimingo
gyvenimo, kartu džiaugdamie
si, kad skautė ir ateitininkas
sukūrė abipusę lietuvišką porą.
Abiejų tėveliai yra „Draugo"
skaitytojai. Tikiu, kad ir jauna
vedžiai lietuvišką dienraštį
tikrai skaito.
VI. Ramojus

CLASSIFIED GUIDE

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bti ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai.
655-2020
KLAUD US PUMPUTIS

POPULAR
LITHUANIAN
RECIPES
Nauja devintoji laida
Suredagavo
Juzė Daužvardienė
Šiomis dienomis „ D r a u g o "
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms.
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos
su lietuvišku maistu ir virimu.
Šios knygos susidomėjimas ir
pasisekimas tarp lietuvių ir
'tataučių visuomet buvo
didelis.
Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS,
4545 W. 63rd St..
Chicago, IL 60629

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOVE TAX - INSURANCE
6529 S. KEDZ1E
779-2233

GREIT IR^SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaskl

767-0600

Asmuo ieško nuosavybės investa
vimui. Sumokės grynais. Nori tartis tik
su savininkais, be agentų tarpi
ninkavimo. Skambinti 434-7477. Jei
neatsiliepia, palikite pavardę ir
telefoną.

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

RIMAS L. STANKUS
361-5950
636-6169
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią (staiga, prašome
paminėti, kad esate arba.norite būti
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

HELP

VVANTEO

PRODUCTION
SUPERVISOR
A South side manufacturer involved in
fabricating light gage sheet metai, is seeking a highly, motivated individual capable
of coordinating activities on 2nd shift. Idealty — you should be a hand on supervisor
— at ease m a fast-paced, high volume
work environment. Experience mušt irv
clude knovvledge of fabricating equipment,
vvelding or packing & punching & stamping, technkjues. This position offers a great
opportunity for all an all around mfg. person, to advance to a position which offers
chaltenge, opportunity & chance to devetop
supervisory talents. Mušt speak English.
Respond by calling:

254-0600
9 A.M. - 5 P M.
3 EXPERIENCED CNC MACHINE
OPERATORS
(ENERGETIC )
Part time from 3:30 or 4:30 to 8 pm.
APPLY" AT:
BRIDGViEVV MFG. CO
7320 S. FERDINAND AV.
BRIDGEVIEW, IL 60455

Tremtini — tai vienas paveikslas iŠ labai puošnios daiL POVILO
PUZENO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles,
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke, Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui
Kaina su persiuntimu
27 doi. Užsakymus siusti:
DRAUGAS, 4543 Wett «Srd Street,
Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda $150 valstijos mokesčio

Blikęs Pargauskų sodybos kryžius.

|
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ALGIMANTO ŽEMAITAIČIO
TRAGIŠKA MIRTIS
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A.tA.
SESUO M. MARY
HERMAN NOREIKIS, SSC

SNIEGUOLE ZALATORE
>
:
•«

Lietuvis inžinierius, visuome
n i n i n k a s , audėjas ir lietuvių
j a u n i m o sąjungos veikėjas tra
giškai
žuvo
automobilio
n e l a i m ė j e Australijoje praeitą
» mėnesį.
A l g i m a n t a s Ž e m a i t a i t i s , 32
m e t ų amžiaus, žuvo gruodžio 16
d i e n ą automobilio nelaimėje,
g r į ž d a m a s iš A y e r s Rock (Ak
mens), m a ž d a u g 3 0 0 kilometrų
n u o Alice S p r i n g s miesto
Australijoje. J i s b u v o n u v y k ę s
į A u s t r a l i j ą d a l y v a u t i VI
Pasaulio Lietuvių jaunimo
k o n g r e s e , k u r i s vyksta šiuo
m e t u ir buvo išrinktas atstovau
t i Chicagos j a u n i m u i .
A l g i m a n t a s su broliu Vytau
t u , atvykusiu iš Lenkijos, tik ką
b a i g ė apžiūrėti žymią t u r i s t i n ę
vietą, kai jų automobilis staiga
n u k r y p o n u o kelio ir kelis kar
t u s apsivertė. J i e važiavo
m a ž d a u g 70 k i l o m e t r ų į
valandą. A l g i m a n t a s buvęs prie
vairo, buvo i š m e s t a s iš automoblio ir m i r ė po k e l i ų minučių.
V y t a u t a s išliko gyvas ii- šiuo
metu yra pas brolį Rimantą Kunčą-Žemaitaitį Chicagoje. Algi
m a n t o k ū n a s buvo sudegintas
Australijoje ir pelenai bus atga
b e n t i į Chicagą ir palaidoti.
P a s k u t i n i u s 5 m e t u s n u o pat
a t v y k i m o į Chicagą iš Pomera
nijos, Lenkijoje, Algimantas dir
A. a. Algimantas Žemaitaitis su savo krikšto dukrų Olivija.
bo Howard N e e d l e s T a m m e n
Žemaitaityte.
a n d Bergendoff (HNTB) inži
nerijos kompanijoje, kur buvo
draugijai ir Lietuvių jaunimo Rimantas Chicagoje su žmona
pagirtinas darbuotojas. Jo brolis
sąjungai. Buvo planavęs pasilik Danute ir sūnumi Dainium,
R i m a n t a s pasakojo, kad per past i kongrese iki m a ž d a u g sausio brolis Vytautas Lenkijoje su
kutinius 4 metus nebuvo
22 dienos ir atstovauti Chicagos žmona Božena ir vaikais Olivi
p r a l e i d ę s nė vienos dienos dar
j a u n i m u i Australijos kongrese. ja ir Vytuku ir tėvas Lenkijoje
bo ir n i e k a d o s nesirgo.
Giliai n u l i ū d ę liko brolis Jurgis Juozas Žemaitaitis.
L a i s v a l a i k i u m ė g o a u s t i tau
t i n i u s r ū b u s . Mokėsi audimo
Kanadoje pas Tamošaičius, o
Vėliau pas V e s f l k i e n ę ir Bartaš i u s Chicagoje. B u v o taip gerai
p r a m o k ę s austi, k a d išaudė tau
t i n i u s r ū b u s brolio R i m a n t o
Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje.
v e s t u v ė m s 1986 m e t a i s . Taip
Mirė 1987 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 63 m. amžiaus.
pat išaudė d r a b u ž i u s R i m a n t o
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje sesuo ir brolio
sūnui Dainiui krikštynoms,
vaikai.
kurios buvo spalio menes}. Audė
Laidotuvėmis rūpinasi pusbrolis Kazimieras Lašas.
t a u t i n i u s d r a b u ž i u s ir drau
Kūnas bus pašarvotas sausio 5 d. nuo 3 iki 9 v. v. Petkus
g a m s , k u r i u o s vėliau jiems
Marąuette koplyčioje, 2533 W. Tlst St.
Laidotuvės įvyks sausio 6 d. Iš koplyčios 10 vai. po apei
įteikdavo k a i p dovanas.
gų koplyčioje bus nulydėtas į Lietuviu Tautines kapines.
P r i k l a u s ė Lietuvių istorikų
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdęs pusbrolis.

A.tA.
BALYS GIRČYS

Laiškas

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Tel. 476-2345.

ALIAS
KORESPONDENCIJOS
ATITAISYMAS
.»
:

A.tA.
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI

Š.m. gruodžio 29 d. „ D r a u g o "
P . K . korespondencijoje apie
Amerikos Lietuvių inžinierių ir
a r c h i t e k t ų sąjungos (ALIAS)
Chicagos s k y r i a u s veiklą pa
stebėjau kelius n e t i k s l u m u s ,
k u r i e reikalingi a t i t a i s y m o .
1. Korespondencijoje išvardin
t a s a u k a s gavo n e „Technikos
Žodžio'' <T.Ž.) redakcijos narys
K o s t a s B u r b a , bet ALIAS
Chicagos s k y r i a u s spaudos sek
cija, kuri yra ALIAS žurnalo
Technikos Žodžio leidėjas.
2. A u k o s g a u t o s ne žurnalo
leidimui, bet t i k kompiuterio
įsigijimui.
3. Iš ALIAS c e n t r o valdybos
g a u t a ne 200, bet 2,000 dolerių.
4. T.Ž. redakcija jokio kon
t r a k t o apie ,,Laserwriter"
naudojimą nepasirašė, tačiau
t u r i žodinį s u s i t a r i m ą su laik
raščio „Lietuvių B a l s a s " (L.T.)
redakcija. Tas susitarimas
įgalins T.Ž. ir L.B. redakcijas
p s i m a i n y t i tolyginių kompiu
terių laikinais patarnavimais
bei įrengimais gedimo atveju ir
r e i k a l u i e s a n t T.Ž. g a l ė s
pasinaudoti L.B. turimu „Laserwriter".
Kostas Burba
A L I A S Chicagos s k y r i a u s
spaudos sekcijos vadovas

tragiškai Australijoje žuvus, tėvą, artimą mūsų bičiu
lį, J U R G Į ŽEMAITAITĮ, brolius RIMANTĄ ir VY
T A U T Ą s u š e i m o m i s užjaučiame, jūsų gilų s k a u s m ą
s u p r a n t a m e ir pergyvename.
Jadvyga,

Adolfas

ir Ginte

Damušiai

A.tA.
ALGIMANTAS A. ASTAŠAITIS

(ANTOINETTE NOREIKIS)
Gyveno Troy, Michigan.
Staiga mirė 1987 m. gruodžio 31 d. Venice, Florida,
sulaukęs 62 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 38 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Benita, duktė Daina
Chutte ir žentas David, sūnus Algis 'Kalifornijoje), švogeris
Rimgaudas Matulka, pusseseres Olimpija Baukienė ir Natali
ja Sodeikienė su šeimomis ir daugiau giminių Australijoj ir
Lenkijoj.
Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 5 d. Iš Vašu, Rodgers
& Connell koplyčios bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parapijos
bažnyčią, Southfield, MI, kurioje įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Holy Sepulchre
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1988 m.
sausio 2 d.
Duktė Antano ir Marijonos (Skirmont) Noreikų
I Vienuolyną įstojo iš Nekalto Prasidėjimo BVM, Chicago,
Illinois. Vienuolyne išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seseris, savo sesute
Agnės Zebee, pusseserę Seselę M. Theophila, SSC ir kitus
gimines.
Nulydėta į koplyčia pirmadienį, sausio 4 d. 7:00 v.v.
Laidotuvės į kapines įvyks antradienį, sausio 5 d. 10:00
ryto.
Laidotuvių šv. Mišios įvyko pirmadienį, sausio 4 d., 7:00
v.v.
Gedulingos pamaldos prasidės 7:00 valanda vakare Šv.
Kazimiero Seserų Koplyčioje, 2601 W. Marąuette Road,
Chicago.
Sekantį rytą 10:00 ryto bus nulydėta į Šv. Kazimiero
kapines.
Prašome gimines, Seselės mokinius ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse ir pasimelsti už a.a. Seselės sielą.

Nuliūdę žmona, duktė, s ū n u s ir giminės.
Laidotuvių direkt. Yolanda Zaparackienė. Tel. (313)
554-1275.

Šv. Kazimiero Seserys ir Noreikių šeima.
Laidotuvių direktorius George Rudminas.

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
EDVARDAS V. TARAS

A.tA.
ADELĖ ŽEMAITAITIENĖ

Per anksti ir staigiai iškeliavai į amžinybę 1980 m. sausio
5 d.
Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Nors laikas bėga, bet mes tavęs. Edi, niekada negalėsime
užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už Edvardo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Švč Mer
geles Marijos Gimimo bažnyčioje, Chicagoje sausio 5 d s vai.
ryto. Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčioje Brooklyn. N.Y.
sausio 5 d. 7 vai. ryto.
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti a. f a. Edį savo maldose.

(JAKŠTYTĖ)
Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1988 m. sausio 2 d., 7:45 v.v., sulaukusi 75 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kazlų Rūdoje. Amerikoje išgyveno 38
metus.
Pasiliko didelime nuliūdime Lietuvoje sesuo Juzė ir jos
šeima. JAV-bėse sūnėnai Vytautas Gedminas su žmona Gene
ir sūnumi Tomu; Algimantas Gedminas su žmona Albina ir
jų vaikai: Adrius, Paulius ir Darius ir kiti gimines bei draugai.
Velionė buvo našlė a.a. Edvardo Žemaitaičio.
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Lietuvių Dukterų
draugijai, Marąuette Parko Namų savininkų draugijai.
Kūnas pašarvotas pirmadienį, sausio 4 d. ir antradienį,
sausio 5 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533
W. 71st St.
Laidotu%ės įvyks trečiadienį, sausio 6 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Liūdintys; Tėvai, močiutė ir giminės.

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K I S
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S P R I E M I E S Č I U O S E

Nuliūdę sesuo ir s ū n ė n a i

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — 927-1741-1
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas — 523-0440

A.tA.
FRANCES J . SPINGIENĖ
Gyveno Mt. Greenwood, Chicagoje.
Mirė 1987 m. gruodžio 14 d., sulaukusi 63 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Henry' i r kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Velionė buvo motina a.a. Rytės H. Spingytės.
Kūnas buvo pašarvotas pirmadienį, sausio 4 d. nuo 3 iki
9 v.v. Petkus Marquette koplyčioje. 2533 W. 71st St.
Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 5 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
•kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

PETKUS
M A R Q U E T T E F U N E R A L HOME
TĖVAS IR SUNŪS
2 5 3 3 W e s t 71 S t . , C h i c a g o
Telefonas — 476-2345
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Telefonas — 863-2108

Nuliūdęs vyras ir giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

F-.i

A.+A.
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI
t r a g i š k a i ž u v u s , jo Tėvą -JURGĮ ŽEMAITAITĮ, bro
lius RIMANTĄ ir VYTAUTĄ su šeimomis nuoširdžiai
užjaučia ir liūdi k a r t u .
Raimundas

Gotautas
ir Birutė

Vaišvila
Vai&oila

A.tA.
Muz. BRONIUI SLIŽIUI
Lietuvoje p e r a n k s t i a m ž i n y b ė n iškeliavus, jo liūdin
tiems broliui, Šv. A n t a n o parapijos chorvedžiui muz.
STASIUI, brolinei N A T A L I J A I , jų d u k r a i R E G I N A I
s u šeima n u o š i r d ž i a u s i a užuojauta.
Sv. Antano

parapijos

A.tA.
MUZIKUI BRONIUI SLIŽIUI

m i r u s , giliausią užuojautą reiškiame jo dukrai RIMAI
ir žentui J O N U I KRUMPLIAMS.

Lietuvoje m i r u s , jo b r o l i u i ž u r n a l i s t u i , m u z i k u i
STASIUI SLIŽIUI ir šeimai reiškiame gilią užuojautą.
LŽS-gos

•I

Detroito

Skyriaus

IJUDOTUVIU DIREKTORIAI
2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. 974-4410
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0

choras

A.tA.
PETRUI BALZAKUI

Benešiai. Blekys,
Čičeliai,
Kundrotienė, Mickau
PeŠkaitis,
Rožanskas, Rudokai.
Žakas

S T E P O N A S C. LACK ir S U N Ū S
LACKAWICZ

Žurnalistai

V A S A I T I S - B U T K U S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

J

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

\ *
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DRAUGAS, antradienis, 1988 m. sausio mėn. 5 d.

x A. a. adv. Eugene Pietkiewicz (Petkevičius) staigiai
mirė sausio 3 d. Nuliūdime liko
žmona Rose Pietkiewicz. sūnus
Dean su žmona Marjorie, duktė
Sandra Pietkiewicz-Ticus ir
duktė Marčia Pietkiewicz-Sucilla. Velionis buvo Lietuvių Ka
talikų spaudos draugijos, lei
džiančios ,,Draugą", direk
t o r i u s , valdybos vicepir
mininkas ir teisinis patarėjas.
Šiuo metu dar nėra žinoma lai
dotuvių data. Pašarvotas bus
trečiadienį nuo 2 iki 9 v.v.
x Jaunimo centro metinės
vakarienės metu buvo trau
kiami laimėjimų bilietai.
Laimėjimai teko laimingie
siems: S. Giedrimui — lOOdol..
G. Jalionytei — 100 dol., J.
Biskiui — 100 dol., J. Markvaldas - 200 dol., A. Smolinskas
100 dol. paskyrė Jaunimo cent
rui. Jaunimo centras dėko
damas aukotojams ir visiems šio
vajaus dalyviams, linki lai
mingų ir sveikų Naujųjų Metų.
x Rita Likanderytė iš Jau
nimo kongreso Australijoje
sveikina „Akademinių prošvais
čių" skaitytojus. Atvirutėje
rašo: ..Linkėjimai iš tolimos bet
draugiškos ir egzotiškos Aust
ralijos. Kongrese dalyvaujame
bent 400 jaunų žmonių iš viso
pasaulio kraštų". Džiaugiasi
šiltu oru. proga atnaujinti senas
pažintis ir naujas megzti.
x A. a. Algimantas A. Astašaitis, 62 metų amžiaus staigiai
mirė gruodžio 31 d. Venice, Fla.,
kur tuo metu atostogavo. Laido
jamas Detroite antradienį,
sausio 5 d. Nuliūdime liko
žmona Benita, duktė su vyru ir
sūnus. Velionis buvo „Draugo"
ir daugelio laikraščių bendra
darbis.
x Įtampos mažinimas —
sveikatos gerinimas, 672 Alvudo radijo paskaita šį sekmadienį
7:45 v.r. Frances ir Anatolijaus
Šlutų radijo valandos metu.
x Algis Korzonas, Akademi
nės skautų sąjungos Chicagos
skyriaus korporacijos „Vytis"
pirmininkas, su savais talki
ninkais šį sekmadienį, sausio 10
d., 2 v. p.p. aplankys Alvudo
pažmonyje Lietuvio sodyboje lie
tuvius pensininkus su giesmė
mis, dainomis ir savo darbo me
džiaginėmis gėrybėmis. Po to
vyks savaitinis Alvudo pažmonys dalyvaujant kun. Juozui
Juozevičiui, gail. seseriai Elenai
Peržinskienei ir gydytojui at
sakant į sveikatos reikalu pa
klausimus. Alvudo vaišės, krau
jospūdžio matavimas ir Šikšno
sparnis — video baletas. Visi
laukiami.
x Uršula Civinskienė iš
Chicagos atsiuntė visą šimtinę
ir kartu pratęsė „Draugo" pre
numeratą 1988 metams U.
Civinskienę skelbiame garbės
prenumeratore. o už mielą auką
tariame nuoširdų ir didelį ačiū.
x Bronius Pranckevičius.
Evergreen Park. 111., daugelį
metų mūsų nuoširdus rėmėjas,
garbės prenumeratorius, pra
tęsė prenumeratą 1988 metams
su 25 dol. auka. Br. Pranckevičiui už nuolatinę parama
tariame nuoširdų ačiū.
x Paskolos Reikia? Namų
pirkimo paskolos nuo 10.0^ (2.1
points). „Home
Equity"
paskolos 10.5^ (fixed). Automo
bilio pirkimo paskolos iki 5
metų 9.5^. KASA Lithuanian
Pederal Credit Union, 2615 W.
71st Str., Chicago. 737-2110.
(sk.)

* '

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

x A. a. ses. Herman Noreikis, Šv. Kazimiero seserų
vienuolijos nare, mirė sausio 2
d. Šv. Kryžiaus ligoninėje.
Velionė buvo kilusi iš Brighton
Parko Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos ir vienuolyne išgyveno
57 metus. Ilgiausiai dirbo kaip
gamtos ir biologijos mokytoja
Marijos aukšt. mokykloje ir
buvo „Rūtos" būrelio globėja.
Pašarvota pirmadienį, sausio 4
d. Pirmadienį 7 vai. buvo nuly
dėta į vienuolijos koplyčią ir
atlaikytos šv. Mišios. Šiandien,
sausio 5 d., 10 vai. nulydėta į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Liko sesuo Agnės Zebee ir
pusseserės ses. M. Theophila.

LIT. MOKYKLA BALZEKO
MUZIEJUJE

i

pĄėrrimą ir paaiškinimus,
grįžtame a t g a l į Jaunimo
centrą, tik ne į klases, o kavinę,
Paskutinį šeštadienį prieš kur laukia tėvų komiteto (pirm.
Kalėdas, gruodžio 19 d., sunku V. Paulienė, G. Karaitienė, A.
mokiniams išsėdėti mokykli Užgirienė, L. Šmulkštys, R.
niuose suoluose. Pradžios lit. Lapšienė ir D. Bielskienė) pa
mokyklos ruošia eglutes, o ruoštos kalėdinės vaišės. Pirmi
aukštesnioji, jausdamasi jas jau ninkė pasveikino visus su Kalė
praaugusi, vis tiek suoluose ne dų šventėmis ir palinkėjo
pasiliko,© po trijų pamokų nu laimingų Naujųjų metų. Moky
buvo
apdovanoti
važiavo į Balzeko Lietuvių kul tojai
dovanėlėmis.
tūros muziejų. Sutartu laiku 11
P.R.
vai. r. mokyklos mokinius,
mokytojus ir tėvų komiteto na
SKIRTINGOS KŪČIOS
rius pasitiko muziejaus parei
gūnai V. Ramonis ir St. Semė
Gage Parko gyventoja Nata
nienė. V. Ramonis pasveikino Vinterienė savo dukters Silvijos
x A. a. inž. Marcelinas Žit
atvykusius ir papasakojo muzie šeimos atsilankymo proga su
kus mirė gruodžio 31 d. Ciejaus kūrimosi istoriją, taip pat ruošė pavyzdingas, skirtingas
velande. Palaidotas sausio 4 d.
paaiškino istorijos kambario kūčias. Jose dalyvavo penkių
Nuliūdime liko jo žmona Aureli
eksponatus. Čia, tik įėjus į mu tautybių — austrų, vokiečių,
..Grandies' šokėjai. Iš kairės: Julija Izokaitytė, Darius Dirmantas, Rasa Izokaitytė, Rima
ja Žitkienė — rašyt. A.
ziejų, sugrupuoti eksponatai, lenkų, airių ir lietuvių —
Polikaitytė,
Gintautas Šlapkauskas, Beatričė Sturonaitė, Vida Brazaitytė, Stepas Puodžiūnas,
Balašaitienė.
vaizduoją Lietuvos istoriją nuo svečiai. Vidaus aplinką puošė
Dana Penčylaitė, Andrėja Mackevičiūtė. Jonas Variakojis ir Judita Urbonaitė.
priešistorinių
ligi dabartinių originalūs paveikslai, Kalėdų
Nuotr. J . Tamulaičio
x Seklyčioje trečiadienį,
laikų. Čia pat ir didžiulė biblio eglutė, įvairios retenybės, o
sausio 6 d., 2 vai. p,.p. poli
teka,
turinti labai retų knygų. stalą — iš viršaus krentantįakį
cininkė Helen Cardwell rodys
Vadovaujant
ir paaiškinant traukianti meniška šiaudinukų
filmą apie būdus apsisaugoti
St. Semėnienei, apžiūrėti kiti snieguole, k u r i daugeliui
save prieš užpuolimus. Vyres
palaidotas iš lietuvių misijos kambariai su įvairiais įran
OK.
L
I
E
T
U
V
O
J
E
išlikęs
XrV
amžiaus
paveikslas
priminė industrijos muziejuj R.
nieji
žmonės
kviečiami
(freska): Nukryžiuotasis, o po gruodžio 2 d. Laidotuvėmis rūpi kiais, šarvais, uniformomis, tau Zapolio suruoštose lietuvių
dalyvauti.
— Šie m e t a i m ū s ų kultū juo — Marija ir šv. Jonas. Tai nosi misijos kapelionas kun. An tiniais drabužiais. Pro duris dienose matytą pasaulio tauty
x Sekmadieni, sausio 10 d., r i n i a m e k a l e n d o r i u j e buvo pirmas tokio senumo ir taip iš t a n a s Valiuška. Velionis į pažiūrėta į staklių kambarį, kur bių Kalėdų eglučių tarpe ori
Phoenix su žmona Juze atsikėlė išausta daug tautinių drabužių,
bus LB Brighton Parko apylin paženklinti Mairono 125 rn. nuo silaikęs paveikslas Lietuvoje.
ginalią, skirtingą lietuvių šiau
prieš 30 metų, turėjo motelį, o apgailėtas a.a. Algimantas
kės narių metinis susirinkimas gimimo sukaktimi. Minėjimas
dinukų eglutę, apsuptą dau
dabar gyveno iš santaupų. Buvo Žemaitaitis, tik ką žuvęs au
tuoj po lietuviškų Mišių apie 11 ėjo valstybiniu akademiniu
gumos lankytojų, žiūrovų.
PRANCŪZIJOJE
veiklus lietuvių kolonijoje, tomobilio nelaimėje Australi
vai. r. parapijos salėje. Susi mastu, daugeliu etapų, daly
Maldą sukalbėjo mokyklos
vienas iš pirmųjų prašė vyskupo joje. Jis audimu labai domėjosi,
rinkime kalbės Vytautas Skuo vaujant geriausioms jėgoms,
mokinė iš Wisconsino.
— M i r i a m Meraitė Pa
įsteigti lietuvių misiją ir patvir buvo jau specialistas, jis ir čia
dis. Nariai ir norintieji tapti na kokias tik turim. Maironis visų
ryžiaus meno galerijoje lap
Svečiai Kalėdų švenčių nuo
tinti lietuvi kunigą. Priklausė dirbo. Apžiūrėjome ir sales,
riais prašomi atsilankyti, įteikti akyse iškilo visu savo dydžiu ir
kričio 12-19 dienomis surengė
taikoj vaišinosi, o šeimininkė
savo solidarumo įnašą bei stotu. Atgavo galų gale pri
lietuvių chorui, klubui ir Lietu kuriose būna įvairūs renginiai,
užsiprenumeruoti ..Pasaulio deramą garbę, svorį ir meilę. savo tapybos kūrinių parodą. M. vių Bendruomenei. Nuliūdime o vienoje iškabintos Lietuvos is aiškino lietuviško kūčių stalo
Meraiiė pasižymi spalvingumu
padengimo formas, pasninkilietuvi".
Tat yra kuo pasidžiaugti. Ir dar ir ryškiais kontūrais sukurtais liko žmona Juzė. dvi dukterys torinės vėliavos.
nių valgių kiekį, rūšis ir jų
ką norisi pažymėti: per pasta paveikslais. Ji yra rašyt. I. su seimomir-.
Jau
laikas
grįžti.
Muziejaus
reikšmę. Sukviestųjų tarpe dau
x Patikslinimas. Kun. Al
— Lietuvių Bendruomenės neapžiūrėsi nei per valandą, nei
ruosius 3-4 metus buvo kvali Mero. gyvenančio Izraelyje,
gumas buvo akademikai, įvai
fonso Babono jubiliejaus
fikuotai tyrinėjami Vilniaus duktė ir dabar nuolat gyvena susirinkimas ir kalėdinis pobū per dvi. Sis apsilankymas tegul rių tarnybų, mokslo sričių spe
aprašyme „Atsimintina diena"
katedros požemiai ir išaiškėjo Paryžiuje. J i yra gimusi Lie vis buvo gruodžio 13 d. kun. A. būna tik paskatinimas ap cialistai, šeimų tėvai, Silvijos
(„Draugas", gruodžio 24 d.)
nuostabiu dalykų: Mindaugas tuvoje, bet mokslus išėjusi Iz Valiuškos patalpose po lietuviš silankyti individualiai ar su mokslo laikų kolegos. Jie
turėjo būti: Ne apsigyvenus
kų šv. Mišių Sun City, Ariz. šeima, ilgiau pabūti, ilgiau eks
gi čia pastatė pirmąją katedrą, raelyje.
domėjosi kiekviena kūčių pa
Detroite, bet prieš apsi
Vaišėmis
rūpinosi Aldona ponatus apžiūrėti. Kas be ko,
mūro! O kai jo opozicija paėmė
pročių įvairenybe ir pageidavo
gyvenimą Detroite ji įsūnijo Po
Norkienė, LB apylinkės sekre yra ir suvenyrų kambarys —
viršų, tai ten pat mūruose įren
sudaryti sąlygas kasmet daly
derių šeima. Ne Ada Poderienė
ITALIJOJE
torė. Susirinkimą pravedė parduotuvėlė. Pirko ar nepirko
gė pagonių šventyklą, o po Vy
vauti tokioje lietuviškų kūčių
jį įsūnijo, bet abu Poderiai. Pa
Donatas Zakaras. Susirinkime
tauto krikšto — a n t tų p a t
gerbimo pietuose dalyvavo ne
— Vatikano dienraštis „L'Os- buvo numatytas Vasario 16 — visi puolė dar minutei kitai šventėje, kuri vyresnį pajau
pamatu vėl buvo pastatyta
nina, o jauną sudomina.
apie 350, bet 275. Koresp. Sta
servatore Romano" lapkričio 25 minėjimas. į kurį bus pakvies į jįkatedra! Ir ko nė svajot nesvajoPadėkoję
vadovams
už
šiltą
sys Garliauskas už klaidas
d. laidoje paskelbė ilgą prel. V. ta Denverio lietuvių šokių
Dalyvis
jom — a n t vieno mūro y r a
atsiprašo.
Mincevičiaus straipsnį apie lie grupė „Rūta". Praėjusio susi
tuviu pamaldumą į Mariją. rinkimo protokolą paskaitė O. Pedro, CA, lankėsi Phoenixe, lapkričio mėnesį šventė savo 45
Straipsnyje paminėtos Marijos
x Dr. J a n i n a Jaksevičius,
x Režisierė Daiila Mackia- šventovės, iliustruotas Aušros Mieželienė. Aldona Vaitkienė Ariz. Jie buvo sustoję pas V. ir metų įsikūrimo sukaktį. Tai
davė finansinę apžvalgą. Vikto E. Šurkus ir ta proga aplankė paminėjo įvairiais renginiais, o
Vytautas Gutauskas. Ted ir lienė, St. Petersburg, Fla.. J.
Vartų
Marijos
paveikslu.
Au
rija Zakarienė pranešė apie LB plačias Arizonos apylinkes ir čia lapkričio 15 d. buvo ypatingai
Irena Mitkai, visi iš Chicagos. Stumbrys, Chicago. 111.. Cynthia
torius
jungia
Marijos
kultą
su
paminėta sukaktis, kai giedojo
kultūrinę veiklą ir Kalėdų eglu gyvenančius lietuvius.
Mikas Česas, Dcwners Grove, Devine. Dearborn. Mich.. at
krikščionybės
pradžia
po
Vytau
iš Berisso atvykęs „Mindaugo"
—
P
.
Grimaila
su
B
.
tę tarptautinių eglučių tarpe.
111., pirmieji atsiuntė už kalė siuntė už kalėdines korteles ir
to
ir
Jogailos
krikšto.
Pamini
to
draugijos
choras. Buvo procesija
Jos pastangomis apie K 3 ledų Philips-Pilipauskienė, mirusio
dines korteles ir kalendorių po kalendorių po 10 dol. aukų.
kias
garsias
Marijos
šventoves,
papročius Lietuvoje kalbėjo dail. J. Pilipausko žmona iš Tuc- ir sodelyje bendri pietūs —
20 dol. aukų. Labai dėkojame. Nuoširdus ačiū. J. Stumbrys pa
kaip Trakus. Šiluvą, Žemaičių per televiziją R. Rasaitė. son aplankė Sun City lietuvius asado.
x Petras Norkaitis, Stasys dėkojo už gražų kalendorių, bet Kalvariją, Krekenavą, Pivašiū
— Lietuvių Centras spalio
Susirinkime dalyvavo ir lie ir dalyvavo lietuvių kalėdinėse
Aukštuolis, Bronius Šliažas, nusiskundė, kad kai kurie var nus, Pažaislį. Aušros Vartų Gai
mėnesį
minėjo savo sukaktį su
pamaldose.
Jos
giedojo
ir
lie
tuvių studentų atstovas Linas
Chicago, 111., Julia Vailokaitis. dai neatitinka arba visai išimti
lestingumo Motina yra garbi Banelis. Jis žada užimti ..Rū tuviškas giesmes.
programa ir tautiniais šokiais.
Beverly Shores, Ind.. pirmieu
nama jau keturis šimtmečius. tos" šokėjus ir pakviesti kitus
— Sofija ir Stasys Narkai iš Lapkričio mėnesį pasižymėjo
x Alex ir Maria Blinstrubai
atsiuntė po 15 dol. už kalėdines
Los
Angeles, CA., apsilankė Lietuvių Centro tautinių šokių
lietuvius studentus. Taip pat
korteles ir kalendorių. Labai iš Summit, 111.. atsiuntė 20 dol. J A V A L S T Y B Ė S E
dalyvavo Sovietų Sąjungos Arizonoje ir apsižiūrėjo vietas, grupė „Inkaras", vėliau ten
už kalėdines korteles ir kalendo
dėkojame.
kur galėtų nuolat įsikurti. Po buvo surengta jaunimo sporto
— A. a. V y t a u t a s Sin- kalinys Jonas Simokaitis.
rių ir palinkėjo gerų švenčių ir
Naujųjų metų jie žada čia galu šventė.
x P. Menkeliūnas, Chicago. ištvermės lietuviškame spaudos kus-Sinkevičius nuo širdies
— Aldona ir Ramūnas Les— Berisso „Mindaugo" tau
111., už kalėdines korteles ir darbe. Nuoširdus ačiū.
smūgio staigiai mirė lapkričio niauskai, gyvenę Chicagoje, da tinai apsigyventi.
tinių
šokių ansamblis gruodžio
kalendorių atsiuntė 25 dol.
29 d. Phoenixe, Ariz. Buvo bar kuris laikas gyveną San
ARGENTINOJE
12 d. paminėjo savo gyvavimo
auką. Romas Matulionis, Bufx Lietuvių B e n d r u o m e n ė s
17 metų sukaktį.
falo, N.Y., ir V. Butkus iš Chi Wiseonsino apylinkės. Racine,
— A. a. Valerija Morkūnai— A. a. Morta Andrikaicagos, 111., kiekvienas atsiuntė Wisc. per valdybos iždininką
tė-Stalioraitienė, 77 metų am
tė-Gaičiauskienė, 80 metų am
po 12 dol. auką. Nuoširdus ačiū. Aleksą Veriką atsiuntė dien
žiaus, mirė lapkričio 21 d.
žiaus, labai sužeista autobuso,
Lanus mieste. Velionė buvo
x Stasė Vaišvilienė, Uršule raščio ..Draugo" paramai 25 dol.
mirė gruodžio 2 d. Velionė buvo
kilusi iš Valkūnų km., Žemait
Civinskienė. Veronika Bubnys. ir palinkėjo geros sėkmės dir
kilusi
iš Gruzdžių valsč., Šiaulių
kiemio valsč., Ukmergės apskr.
Felicija Mačiuliene, Juozas Pet bant lietuvišką spaudos darbą.
apskr. Argentinoje gyveno nuo
Argentinoje gyveno nuo 1929 m.
rauskas, Agota Šuopys. Mečys Nuoširdus ačiū visai valdybai
1927 m. Jos vyras a. a. Tadas
Ištekėjo už Juozo Stalioraičio
Javas, J. Guobužis, V. Banienė, už savo? spaudos rėmimą.
Gaičiauskas buvo miręs 1973 m.
1939 m. Išaugino du sūnus
Jonas Arlauskas, J. Liubinskas.
x ..ZarasSskių klubo val
Nuliūdime liko sūnus su šeima,
Albertą
ir Raulą, abu lietuvių
jr.. Alfas Simonaitis. Mana d y b a , l i n k ė d m a
visiems
sesuo Julija Tumonienė ir kiti
visuomenės veikėjus. Vyras jau
Ročkus, Edvardas Pikelis, Ste , . D r a u g o " darbuotojams il
giminės. Palaidota Lanus kapi
buvo miręs. Liūdesyje liko
fanija Jonutis, visi iš Chicagos. giausių metų
nepavargti
nėse šalia savo vyro.
sūnūs Albertas ir Juozas Raulas
111., pirmieji atsiuntė 10 dol. nelengvame spaudos darbe,
— A. a. Veronika Kavecsu šeimomis. Jos brolis žymusis
auką už kalėdines korteles ir paskyrė 40 dol. auką spaudos
Sioux City Šv. Kazimiero lie kaitė-Petkevičienė, 80 metų
kalendorių. Labai dėkojame.
reikalams". Taip ..Draugui"
tuvių parapijos klebonas yra amžiaus, mirė gruodžio 4 d.
x P. ir J . Ruliai. Beverly rašo A. Navardauskas. Nuošir
kun. Simonas Morkūnas, spau Velionė buvo kilusi iš Pane
Shores. Ind., C. V. Baltramaitis. dus ačiū visiems zarasiškiams.
dos ir visuomenės didelis vėžio. Argentinoje gyveno nuo
Willow Springs. 111.. Ignas Minimas klubas paskyrė 415
1930 m. Jos vyras a.a. K. Pet
rėmėjas.
Bumelis, Ormond Beach. Fla.. dol.. kuriuos paskirstė: Vlikui.
kevičius mirė 1960 m. Nuliū
Juozas Naujokas, Cleveland, Altui Balfui. Lietuvos Aidams
dime
liko sūnus Oskaras su šei
— Aleksandras Artūras
Ohio, Kasa Lith. Federal Credit Margučiui, Siuto radijo. Drau
ma
ir
duktė Alicija. Palaidota
Mičiūdas kalbėjo per radijo
Union, Chicago. III.. Paul Nau gui, Laisvajai Lietuvai, Sanda
programą La Platoje „Regre- Flores kapinėse Buenos Aires
jokas. Chicago. Iii., pirmieji at rai. Lietuviu Bal«ui. Kronikai ir
sando". Ją veda žurnalistas mieste.
siuntė po 10 dol. aukų už kalė Žmogaus teisėms ginti.
Carlos Varela, palankus paverg
dines korteles ir kalendorių. La
x LB Cicero apylinkės val
toms tautoms. Jis pakalbėjo
bai dėkojame.
Advokatas Jonas Cibaitis
dyba. Cicero, 111.. per valdybos
apie Sovietų Sąjungos apgaulin
6247 S. Kedzie Avenue
ižd. Kostą Dočkų atsiuntė tokį
gą sutartį ir okupacija Lietuvos,
x Ieškau liet. kalbančios laiškuti: ,,LB Cicero apylinkes
Chicago, IL 60629
kurioje ir dabar Sovietų
moters saugoti kūdikį 2-3 k. į valdyba siunčia kuklią auką 50
Tel. — 776-8700
Sąjunga viešpatauja kaip savo
Sonia Gaidclienė lapkričio 2 d Huston, Tex.. buvo pakelta majoro laipsniu.
savaitę Hickory Hills-Willow dol.
lietuviškos
s p a u d o s Cornd. Stayfan (dešinėje), vyras Vitalis Gaidelis, kilęs iš Omahos, Neb.,
Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak.
kolonijoje.
Springs apylinkėje. Del laiko su palaikymui". Nuoširdus ačiū už
Š e š t a d . 9 v . r. iki 1 vai. d.
a.a. Vitalio ir G«nės Gaidelių sūnus, su dukrele Veronika džiaugiasi
— Avalannedos Aušros
sitarsime. Skambinti 839-2747 miela parama savai spaudai.
mamytė* paaukštinimą.
Vartų lietuvių parapija visą

IŠ ARTI IR TOLI

