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Vilniuje demonstravo
100,000 minia

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

Mūsų kaliniai
Rašo Povilas Pečeliūnas:
Dar daugiau: kas reikalauja?
O gi tie, kurie pažeidinėjo įsta
tymus, arba tie,kurie buvo atsa
kingi už jų vykdymą. Štai iki
kokio paradokso prisigyventa!
Tai, ką čia parašiau, buvo
mano pasakyta tiesiai ir atvirai
tiek KGB, tiek prokuratūros at
stovams, kurie atvyko manęs
„išlaisvinti" tokiu absurdišku
būdu.
Kas tai? Bandymas pateisin
ti tuos, kuriuos nesaistė ir ne
saisto jokie įstatymai? O gal
netiesioginiu būdu įteigti, kad
tokie/kaip ašjvis dėlto kažkuo
kalti? Greičiausiai taip yra.
Apgailėtinos pastangos!
Žodžiu, kreipėsi ne tokiu adre
su, ką aš tiesiai ir pasakiau. O
adresas žinomas: tegul vyksta
pas tuos, kurie organizavo to
kias „bylas" ir tokius „teis
mus", koks įvyko 1980 m. gruo
džio 15-22 dienomis.
Kas pasirenka Tiesos kelią,
tas privalo eiti juo iki galo,
nežiūrint, kas jį ištiktų.
Žinoma, tai ne mano nuopel

Principingumas, jei jis tampa
žmogaus poreikiu, glūdintis
giliai širdyje, išplaukia ir į
viešumą atsakingais momen
tais. Aišku, tai irgi ne mano
nuopelnas, o visur lydinti Die
vo Apvaizdos ranka.
(Bus daugiau)

Traukiasi iš Vengrijos
Washingtonas. — Amerikos
vyriausybė gavo žvalgybos pra
nešimus, jog Sovietų Sąjunga
ruošiasi išvežti savo kariuome
nės dalinius iš Vengrijos, pra
neša oficialus Valstybės depar
tamento pareigūnas. Ta proga
Valstybės
departamentas
pasidžiaugė, kad sovietai galvo
ja apie savo karinių pajėgų iš
vežimą, tačiau ir primena, kad
jie turėtų išvežti visas pajėgas,
o ne jų dalį.
Vengrijoje Sovietų Sąjunga
laiko 65,000 karių, įskaitant ir
4 motorizuotas divizijas ir kelis
aviacijos vienetus. Tai tik nedi
delė Varšuvos pakto dalinių
grupė, palyginus ką sovietai
turi Čekoslovakijoje ir Rytų Vo
kietijoje prieš NATO pajėgas
Vakarų Europoje. Sklinda nuo
latiniai gandai, kad Sovietų
Sąjunga išveš dalį savo kariuo
menės iš Rytų Europos ir reika
laus, kad ir NATO valstybės su
mažintų savo kariuomenę ir
kad amerikiečiai pasitrauktų iš
Europos.
Pasitarimai Varšuvoje
Amerikiečiai galvoja, jog tai
gali būti pranešta šią savaitę,
kai susirinks Varšuvos pakto
valstybių vadai pasitarimui, ku
riame dalyvaus ir sovietų
Kremliaus vadas Gorbačiovas.
Kiti mano, kad tai bus paskelb
ta tada, kai vengrų komunistų
vadas Karoly Grosz po kelių
savaičių lankysis Amerikoje.
Grosz ką tik buvo Maskvoje
prisistatyti Gorbačiovui. Tačiau
verta prisiminti, kad ir praėju
siais metais buvo kabėta, kad
sovietai pasitrauks iš Čekoslo
vakijos, bet tai neįvyko.
Spaudos konferencijoje Washingtone sovietų maršalas Ser
gėjus Achromeyevas, vyriausias
sovietų karo vadas, kuris Ame
rikoje bus šešias dienas, pasakė,
kad negali būti vienpusiško ka
riuomenės atitraukimo. Tai
reiškia, kad ir amerikiečiai tu
rėtų išvežti dalį kariuomenės iš
Europos. Jis be to pasakė, kad
tie dalykai bus diskutuojami su

Žadėjo pripažinti Lietuvos trispalvę

nas. Teisus buvo kun. Jakštas,
sakydamas, kad „mes ne savo
šviesa žėruojam..." Be Dievo pa
laimos būtume bejėgiai.
Kai vyko vadinamasis „teis
mas", aš turėjau paskutiniame
žodyje progos pacituoti šv. Rašto
žodžius. „Kas manęs išsižadės
žmonių akivaizdoje, to a š
išsižadėsiu savo Tėvo akivaizdo
je"... (ir atvirkščiai). Ir po teismo
niekas manęs labiau nedžiugi
no, kaip tai, kad aš pasakiau
tuos Evangelijoj užrašytus žo
džius. Negalvojau nei apie siau
bingą etapą, nei apie konclagerį, o tik džiaugiausi, kad išpažinau principingai ir tokiu
momentu viešai Kristų. Jau
vien dėl to buvo verta vykti į
konclagerį.

Amerikos Jungtinic *tabo virši
ninku admirolu Crowe.
Vengrai ginkluojasi
Valstybės departamentas šia
proga primena, jog Sovietų
Sąjunga 1980 m. pranešė, jog iš
veža 1,000 tankų ir 20,000 ka
reivių iš Rytų Vokietijos, bet po
to per 3 metus vėl sovietai pa
didino savo karinius dalinius.
Sovietų Sąjunga 1956 m. su
triuškino vengrų laisvės mani
festaciją. Pagal žvalgybos ži
nias, sovietai dabar ten turi
105,000 kareivių. Paskutiniu
metu savo karines išlaidas
Vengrija padidino 24% ir tai yra
įrodymas, „kad Vengrija pati
imasi apsaugoti savo krašto sie
nas nuo komunizmo priešų", ra
šoma minėtame pranešime.

Shultzas Azijoje
Bangkokas. — Amerikos
Valstybės departamento sekr.
G. Shultzas Thailande pradėjo
pasitarimus septyniuose rytų
Azijos kraštuose. Jo vizitas yra
tuo metu, kai vyksta pasitari
mai baigti 9 metų Kambodijos
okupaciją, kad iš ten būtų
išvesta Vietnamo kariuomenė.
Shultzas tuos klausimus
diskutuos
trijų
dienų
pasitarimuose su užsienio
reikalų ministeriais. Iš čia jis
vyks į Malaziją, Indoneziją,
Filipinus, Hong Kongą, Kiniją,
Pietų Korėją ir Japoniją. I
Ameriką sugrįš per Marshallo
salas.
Shultzas tarsis politiniais ir
prekybos klausimais su Thailandu, Singapūru. Filipinais, In
donezija, Malaziją ir Brunei sul
tonu, o taip pat ir su jų preky
bos partneriais — Japonija,
Australija, Naująja Zelandija,
Kanada ir Europos Bendruome
nės kraštų atstovais. Kinijoje,
su kuria Amerikos ryšiai vis ge
rėja, Shultzas bandys pareikšti
nepasitenkinimą, kad Kinija
parduoda savo raketas Viduri
nių Rytų valstybėms, o taip pat
ir Iranui.
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Armėnų kunigas Tiran Gureghias kalbėjo protesto demonstracijoje armėnų kapinėse Maskvoje
šj sekmadienį, reikalaudamas pripažinti teise prisijungti prie Armėnijos.

Ginčai demokratų partijoje
VV'ashingtonas. — Demokra
tų partija susiduria su tam tik
rais sunkumais, kuriuos parti
jos vadovybei kelia kandidato J.
Jacksono rinkimų komiteto at
stovai. Partijos vadovybė nori,
kad platformos debatams tebū
tų duota labai mažai laiko kon
vencijos metu, bet J . Jackson
pasakė, jog jis tada išeis iš kon
vencijos su savo šalininkais ir
kalbės šalia konvencijos patalpų
Atlantoje. Ir jis esąs tikras, kad
televizijos kameros jį paseks.
Pasitarimai paskutiniu metu
tarp gub. Dukakio ir Jackson at
stovų vyksta nesklandžiai ir ne
taip, kaip Dukakis tikėjosi. Spė
liojama, kiek žalos konvencijai
galėtų padaryti Jacksono šali
ninkai, jei prie to jis privestų.
Dukakis yra nepatenkintas,
kad Jacksonas vis dar veda savo
rinkimų propogandą už prezi
dentūrą, tai yra už save. Duka
kis nori, kad Jacksonas kalbėtų
antrąjį konvencijos vakarą lie
pos 19 d., kai pasibaigs platfor
mos debatai. Konvencija prasi
dės liepos 18 ir baigsis liepos 21
d. Omni arenoje Atlantos mies
te. Jacksonas nori, kad daug
platformos punktų, kurie buvo
sutarti Denveryje abiejų ko
mitetų atstovų tarpe, būtų pa
keisti. Jo rinkimų komitetas
nori, kad į partijos platformą
būtų įvesta 13 naujų papildy
mų, įskaitant mokesčių padidi
nimą turtingesniems asmenims
ir kad būtų leista Amerikos
valdomoms Virginijos saloms
pačioms apsispręsti dėl savo
nepriklausomybės.
Platformos problemos
Gub. Dukakio komitetas atsi
sakė daugel tų Jacksono pasiū
lymų priimti. Dukakis nori, kad
platformos principų išreiškime
visiškai nebūtų minimi mo
kesčių p a k ė l i m a i , k r a š t o
gynybos išlaidų sumažinimai ir
kad nieko nebūtų sakoma apie
socialinės pagalbos programą.
Taip pat Dukakis nenori priimti
Jacksono pasiūlymo, kad būtų
viešai paskelbta, jog Amerika
pirmoji nepanaudos branduo
linių ginklų ir taip pat yra prie
šingas prieš palestiniečių vals
tybės įsteigimą dabartinėmis
sąlygomis.
Abiejų kandidatų komitetai
pasisakė suprantą vieni kitų
reikalavimus ir sutarė tęsti tuo
reikalu pasitarimus, kad galėtų
suvienodinti savo pažiūras dar
prieš konvencijos pradžią.

Dukakio komiteto atstovas pasakė 7 jog jie laukia, kad Jack
sonas pakeistų savo nuomonę;
jei to nebus, tai konvencijoje
gali būti daug chaoso ir netikė
tumų.
Jacksonui esą sunku iš vyrau
jančios pozicijos pereiti į palai
kytojo poziciją būsimųjų rinki
mų propagandos metu. Jackso
nas dar nemano, kad nominavimo eiga jau yra pasibaigusi,
sako Dukakio atstovas, turėda
mas galvoje, kad Dukakis kon
vencijoje bus paskelbtas De
mokratų partijos kandidatu į
JAV prezidentus.
Dukakis praneš
savo partnerį
Be t o , yra aišku, kad J.
Jacksonas norėtų būti nominuo
tas viceprezidento vietai, tačiau
pasimatymai su keliais žymiais
asmenimis, kurie galėtų būti jo
partneriais prezidentiniuose
rinkimuose, jam kelia nerimą.
Iš įvairių komentatorių galima
susidaryti vaizdą, jog Dukakis
nemano, kad Jacksonas galėtų
būti jo geras partneris į prezi
dentūrą. Manoma, kad gub. Du
kakis nelauks konvencijos ir
kandidatą viceprezidento pozici
jai paskelbs šį trečiadienį ne
baltųjų žmonių sąjungos suva
žiavime. Tuo būdu gub. Duka
kis dar turės laiko prieš konven
ciją paaiškinti savo motyvus,
kodėl jis pasirinko tą ar kitą
asmenį, o iš kitos pusės — Jack
sonas turės laiko apsigalvoti,
kaip sujungti savo jėgas Demo
kratų partijos naudai.
— Vilniuje
Pabaltijo
studentų „Gaudeamus" organi
zacijos festivalio metu buvo su
rengta Lietuvos. Latvijos ir Es
tijos respublikų aukštųjų dailės
mokyklų studentų kūrybos
paroda, kurioje daugiau kaip
400 tapybos, grafikos, skulp
tūros ir taikomosios dailės
darbų eksponuojama.
— Klaipėdoje įvyko dvi
dienas trukęs pasitarimas Kur
šių marių ekologiniu problemų
reikalais. Pasitarime dalyvavo
mokslininkai, gamybininkai iš
Lietuvos, Latvijos. Kaliningra
do, Maskvos ir Leningrado. Jie
priėjo prie išvados, kad šiam
gamtos ruožui gresia ekologinė
krizė. Padėtį sunkina ypač in
tensyvi pramonės ir žemės ūkio
įmonių veikla. Pasitarime buvo
a p t a r t a gamtos apsaugos
priemonės.

PAVERGTOJE
LIETUVOJE
— Panevėžyje buvo sureng
ta slėnyje tarp senosios ir nau
josios Nevėžio vagų dainų ir
šokių šventė. Skambėjo lietuvių
liaudies bei kompozitorių dai
nos, buvo atlikti liaudies šokiai
ir choreografinės kompozicijos.
Programą paįvairino valtys ir
plaukiojantys plaustai su dūdoriais, žirgai atvežė kaimo kape
lų muzikantus. Buvo puošnūs
fejerverkai. Šventės režisierius
— V. Maulius.
— Kelmės rajono Žemaitės
kolūkio kasmetinė literatūros
premija už geriausią lietuvių
rašytojų kūrinį kaimo tematika
šiemet paskirta rašytojui Danie
liui Mušinskui. Premija paskir
ta už jo novelių rinkinį „Šviesa
virš Tausalo". Premiją Vilniu
je jam įteikė to kolūkio pirmi
ninkas V. Rupšys.
— Šaulių apylinkėse įvyko
meno dienos „Auksinės vasaros
pėdos", kurias surengė valsty
binė filharmonija. Jų salėse visą
savaitę vyko koncertai.

Maskva. — Apie 100,000 žmo
nių demonstravo šeštadienį Vil
niuje ir ragino Sovietų Sąjungos
vyriausybę pravesti apsispren
dimo referendumą armėnų Nagorno-Karabacho regione, kuris
yra už tūkstančio mylių nuo
Lietuvos.
Oficiali „Tasso" žinių agentū
ra paskelbė, jog šeštadienio va
kare Vingio parke susirinko
100,000 asmenų, kuriuos su
kvietė Lietuvos Persitvarkymo
sąjūdžio vadovybė, kuri pasi
sako už Kremliaus paskelbtas
reformas.
Vytautas Bogušis, vienas lie
tuvių aktyvistų, pranešė iš Vil
niaus, jog Persitvarkymo sąjū
dis demonstracijos metu per
skaitė savo memorandumą, ku
riuo pritaria, kad būtų leis
ta armėnams patiems išspręsti
savo priklausomumo reikalus.
„Minia vienbalsiai tam prita
rė", sakė jis. „Memorandumas
bus pasiųstas Sovietų vyriausy
bei". Armėnai toje srityje suda
ro 75% gyventojų. Jie jau visą
pusmetį reikalauja, kad iš
Azerbaidžano būtų prijungti
prie Armėnijos.
Armėnų protestai
Armėnai sekmadienį taip pat
pareiškė nepasitenkinimą, kad
buvusioje Komunistų partijos
konferencijoje nebuvo atsižvelg
t a į jų reikalavimus. Jerevane
vėl įvyko demonstracijos ir
streikas. Jiems numalšinti buvo
pasiųsti kariuomenės daliniai,
k a i d e m o n s t r a n t a i uždarė
dviem dienom aerouostą. Šiuo
metu streikas ten yra pasibai
gęs. Tos srities vyriausybė pri
tarė armėnų reikalavimui, kad
būtų sujungti su Armėnija, bet
Azerbaidžanas atmetė jų reika
lavimą. Šiuo metu abi pusės
kreipėsi į Kremlių, kad išspręs
tų šį klausimą.
Lietuvių delegatai praėjusį
sekmadienį Maskvoje, kurie
buvo partijos konferencijoje,
pasakė, jog demonstrantų rei
kalavimai Kremliuje buvo šiltai
sutikti.

pareigūnų, kalbėdamas susirin
kusiai miniai šeštadienį, pasa
kė, jog Vilniuje vyriausybė
svarsto galimybę pripažinti ofi
cialiai buvusią nepriklausomy
bės laikų vėliavą — galingą
tautinės autonomijos simbolį.
Tai vėliava, kuri buvo naudo
jama nuo 1918 metų iki 1940
metų, kai Lietuva buvo nepri
klausoma valstybė, pastebi
prancūzų agentūra.
Vilniaus šeštadienio demonst
racijoje kalbėtojai dar reikalavo
autonominės ekonomijos ir kad
Lietuvos respublikos oficiali
kalba būtų lietuvių kalba ir kad
paimtieji lietuviai į kariuome
nę nebūtų siunčiami kitur, bet
kad tarnybą atliktų savame
krašte, Lietuvoje.

Kūrėjas sugrzo i
namus
Budapeštas. — Po 48 metų į
savo gimtinę Vengriją sugrįžo
kūrėjas, kompozitorius Belą
Bartok, kuris nuo fašistų buvo
pasitraukęs į Ameriką. J o
pelenai iš New Yorko kapinių,
pervežti laivu, buvo liepos 7 d.
palaidoti Budapešte, kur kalbą
pasakė Vengrijos prezidentas ir
unitarų vyskupas. Jis buvo 64
m., kai mirė nuo leukemijos^
pildant jo prašymą, palaidotas
be iškilmių ir be kalbų. Ameri
koje jo dienos nebuvo laimingos,
nes jo kūryba tada tebuvo pripa
žįstama kaip vieno iš daugelio
atvykusių kompozitorių iš Euro
pos. Tik po jo mirties 1945 m. ir
tik po daugelio metų Bostono
simfoninis orkestras ir po to
kiti žymieji orkestrai pradėjo
groti jo kūrinius ir garsieji so
listai dainuoti jo dainas
Europa pagerbė
kompozitorių

Atsisveikinimo apeigose New
Yorke kalbėjo jo abu sūnūs. Eu
ropa jo pelenus priėmė su spe
— Šilalės rajone yra leidžia
cialiu jo kūrinių koncertu Ang
mas laikraštis „Artojas". Pas
lijoje. Iš ten jo palaikai buvo
kutiniame jo numeryje siūloma
atvežti į Cherbourgą Prancūzi
išsivaduoti nuo biurokratinių
joje,
o iš čia su 4 mašinų
Pripažįstama trispalvė?
potvarkių ir vertinti ūkių veiklą
motorkada per Prancūziją, Vak.
objektyviai. Daugelis ūkių neiš
Lietuvoje vienas vyresniųjų Vokietiją ir Austriją į Vengriją.
siverčia be kreditų, tik keli
Komunistų partijos oficialių Ta proga komp. Bartoko atmini
ūkiai „išmoko" ūkininkauti ir
mui Vengrijoje gimęs Sir Georg
turi pelno. Žmonės reiškia
Solti diriguoja jo kūrinių kon
pritarimą persitvarkymo idė Priėmė ukrainiečius
certus Paryžiuje, Strasbourge,
joms, vyksta diskusijos apie ko
Miunchene ir Vienoje.
Maskva.
—
Ukrainiečių
Ka
munistų autoritetą ir jų vaidme
Vengrijos Kultūros ministeris
talikų Bažnyčios Unitų delega
nį gyvenime.
Tibor Czibere, pasitikdamas mo
cija, viso 45 asmenys, Religijų
— Lietuvoje buvęs valstybi reikalų tarybai įteikė prašymą
torkada prie Austrijos-Vengrijos
nio televizijos ir radijo komiteto užregistruoti 15 ukrainiečių re sienos, pasakė: ..Mes esame ne
užsienio laidu vyriausias redak liginių bendruomenių. Religijų
paprastai laimingi, kad Bartoko
torius J o n a s Lukoševičius reikalų taryba ukrainiečių ka palaikai sugrįžo... Jis buvo pui
pradėjo dirbti žurnalisto parei talikų delegacijos prašymą priė kus vengras ir visados norėjo su
gose Jungtinėse Tautose, New mė. Pranešdamos apie įvykį. grįžti į Vengriją". Belą Bartok
Yorke. Iki šiol šiose pareigose užsienio spaudos agentūros buvo pasitraukęs nuo Hitlerio ir
buvo Vilius Kavaliauskas.
pažymi, kad tai pirmas kartas, nuo Stalino, kai jo kūriniai bu
— Lietuvos Kultūros fondas kai Religijų reikalų taryba vo uždrausti groti Vengrijoje.
surengė didelį koncertą sporto neatsisakė priimti Stalino ofi
salėje, kurio pelnas buvo skirtas cialiai panaikintos ir lig šiol kaGedimino kalno sutvarkymui ir takombinėmis sąlygomis vei
KALENDORIUS
Vilniaus Aukštutinei piliai at kiančios Ukrainos Katalikų
Bažnyčios
religinių
bendruome
statyti. Klausytojų buvo 3,5
Liepos 12 dL: Bonifacas, Sigistūkstančio. Koncerto pelnas 29 nių prašymą. Tačiau, kaip rašo bertas. Margiris, Irma, Skaidra,
tūkst. rublių. Programą atliko agentūros, tai dar nereiškia. Izabelė, Vyliaudė.
Vilniaus orkestrai, solistai ir ba kad minėtos katalikų ukrainie
Liepos 13 d.: Henrikas. Mildleto šokėjai. Visi a r t i s t a i čių religinės bendruomenės bus reda. Vytenis, Austina. Eugeni
užregistruotos. Delegaciją priė
dalyvavo nemokamai.
mė Religijų reikalų tarybos pir jus, Arvilas. Anakletas.
— Klaipėdoje
išleistas mininko pavaduotojas Ivolghin.
ORAS
puikus „Baltijos" almanachas, 45 asmenų delegaciją sudarė
apimąs Klaipėdos krašto litera ukrainietis katalikų vyskupas
Saulė teka 5:26. leidžiasi 8:26.
tūrinio bei kultūrinio gyvenimo Ivan Marghitieh. 6 kunigai ir 38
Temperatūra di^na 80 1., nak
kroniką.
pasauliečiai.
tį 60 1.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI K SVEIKU
KELIAS

PAJĖGUMO UGDYMAS

| SVEIKATA, 6515 So. CalifornU Ave„ Chicago. I1L

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

CHOLESTEROLIO
PERVIRŠIAUS TVARKYMO
PAGRINDAI (33)
Pirmiausia liesam maistui nusi
teikime ir bent pusmetį taip maitinkimės, o tik po to, jei bus tada
reikalas, pagalvokime apie kraujuje cholesterolio p e r v i r š i a u s
mažinimą vaistais; anksčiau juos
naudokime tik išimtinais atvejais:
tik labai riebiam kraujui esant ar
daugiau dviejų širdies atakos
prišaukėjų turint.
Šių dienų medicinos p a t a r i m a s

Prof. gyd. Curtis Ellison tvir
tina, kad kai prekybininkai ims
gaminti sveikesnį — be choles
terolio ir be gyvulinių riebalų
maistą, tada bus lengviau ir
žmonėms gauti tokio sveiko
maisto.
Dar daugiau — kai sveikas
maistas bus pradėtas laikyti
normaliu, viso krašto žmonių
sveikata pagerės. Tada net ir tie
žmonės mažiau cholesterolio ir
gyvulinių riebalų naudos, kurie
dabar nemėgina keisti savo šir
dis sirgdinančios mitybos
sveikesne.
Kai visas dabar įprastinis, ne
sveikas maistas visame krašte
bus pakeistas sveikesniu, tada
žmonių kraujųje cholesterolio
kiekis susinormuos ir tuomi bus
sumažintas širdies kraujagyslių
susirgimo, o taip pat ir širdies
atakos pavojus.
Kas gydo pacientą?
Massachusetts universiteto
profesorius, gyd. Curtis Ellison
tiki, kad dauguma gydytojų
neturi nei žinių, nei laiko būti
pionieriais pagerinimui per rie
bų kraują turinčiųjų mitybos.
Už tai jis pritaria gydytojui
Blair, kuris tą darbą paveda kli
nikinei gailestingai seseriai.
Žinoma, registruota dietininkė
(RD) tą darbą dar geriau atliktų.
Nors nebūtina, kad vietinėse
ligoninėse gulinčiųjų mitybą
tvarkytų registruota dietininkė,
vienok daugelis ligoninių tokias
patyrusias dietininkes samdo.
Gydytojai turėtų susižinoti su
vietoje esančiomis registruo
tomis dietininkėmis. Jos turi pa
tirties namuose gyvenančių
žmonių mitybos tvarkyme ir
seka naujų maisto gaminių
pasirodymą didžiosiose rinkose.
Jos taip pat turi patyrimą
pritaikant kiekvienam žmogui
paskirą maistą, kuris ne per toli
nutolsta nuo paciento įprastos
mitybos.
Vien patarimo, ką valgyti
dar negana
Visi turime prieš akis turėti
tiesą, kad žmogui duoto vien pa
tarimo, kas valgytina nėra
gana. Žmogus, kad ir aiškiau
siai informuotas, ką turi
valgyti, nebūtinai pakeis savo
maistą sveikesniu. Dažnas visai
nekeis savo maiste senos vagos.
U ž t a t a i tokiems žmonėms
dažniausiai būna reikalinga
profesinė pagalba. Būtina
pritaikyti maisto pakeitimą prie
žmogaus savitų skonių, prie jo
gyvenimo vagos ir k a r t u
užtikrinti gerai balansuotą,
mišrią mitybą.
Sveikas maistas kainuoja
pinigo
Gydytojai su pacientais taip
pat sužinos, kad profesinė
pagalba mityboje yra nepigi.
Daugelis sveikatos apdraudų
moka už kai kuriuos dietininkių
patarnavimus, bet dažniausiai
kišenę tuštinti reikia pačiam

pacientui. Tačiau jei pradedama
sveikiau maitintis, pinigai
neveltui išleisti.
Įvairiopai mąžta
cholesterolis kraujųje
Naudojant sveikesnį maistą,
cholesterolio sumažėjimas krau
jųje įvairuoja dėl svarbiausių
dviejų priežasčių: 1. kaip aukš
tai jis buvo pakilęs ir 2. žmonių
prigimties skirtingumo. Žmonės
sergantys širdies ligomis ar
turintys aukštesnį pradinį
cholesterolio kiekį paprstai,
daugiau sumažina savo kraujų
je cholesterolio kiekį, nes tokie
griežčiau prisilaiko j i e m s
patartų pakeitimų mityboje.
Normaliam žmogui, turin
čiam tik vidutiniai suriebėjusį
kraują, nedaug sumąžta rie
balai pradėjus sveikiau mai
tintis. Tūlas toks gali sakyti,
kad „nebeapsimoka" vargintis,
sveikiau
besimaitinant.
Tuo reikalu pacientams reikia
priminti, kad riebalų tyrinėjimo
įstaigos („lipid research clinics")
atlikti bandymai nurodo, kad
net 2% sumąžta širdies susir
gimo pavojus, kai cholesterolio
kiekis kraujųje sumažinamas
tik 1%.
Užtai nė vienam mūsiškiui
neapsimoka būti ožiškai, užsi
spyrusiai paikam. Medicinai
yra žinoma, kad net mažas
kraujo suliesinimas yra žmogui
naudingas visada, o ypač tada,
kai sveikesniu maistu maitinamasi visą laiką ir kai tokio
maisto sveikumas esti žmogaus
normalios mitybos dalis.
Kada prie maisto pradėti
vartoti vaistus?
Nėra griežtos taisyklės lie
čiančios laiką, kaip ilgai vien
maistu liesinti cholesteroliu per
riebų kraują prieš pradedant
tam reikalui vaistus naudoti.
Griežtos (sakysim Alvudo) die
tos — be cholesterolio i r
gyvulinių riebalų — prisilaikant
net už kelių savaičių sulaukia
mas žymus cholesterolio suma
žėjimas kraujųje.
Minėtas profesorius Ellison
yra patyręs, kad reikia mažiauI šiai per pusę metų vien maistu
mažinti cholesterolio perviršį, o
tik tada, jei yra reikalas, pradėti
dar ir vaistais tikslo siekti. Tik
dvi kliūtys gali būti taip elgian
tis: 1. Paciento nepajėgumas
prisilaikyti
prie
maisto
neturinčio cholesterolio ar
gyvulinių riebalų, kadangi jis
jam visai nepriimtinas (mat yra
ir tokių žmonių!) ir 2. kai pa
ciento mediciniškas stovis
reikalauja dar ir vaistais
žeminti jo kraujųje cholesterolio
kiekį.
Taip elgtis irgi pataria dabar
cholesterolio reikalu besirūpi
nančios įstaigos N a t i o n a l
Cholesterol Education Program
išleistas pranešimas. Ta įstaiga
taip pat pataria vaistais (šalia
griežtos dietos) mažinti choles
terolio perviršį ir tais atvejais,
kai, nežiūrint griežtos choleste
rolį mažinančios dietos, blogojo
cholesterolio („low-density lipoprotein cholesterol") kiekis vis
dar esti 190 mg% (190 mg/dL)
arba 4.91 mmol/L, o taip pat
tada. kai to blogojo cholesterolio
kiekis yra virš normos pas pacientusdar neturinčius aiškios
širdies kraujagyslių ligos bei
dviejų širdies atakos prišaukėjų

Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje Anelė Kirvaitytė (kr.) ir muzikė Elena
Ivanauskaitė-Aleknienė klausosi gydytojo pranešimo apie kraujo suliesinimą
Alvudo dieta.
Nuotr. M. Nagio

Komiškos dainos atliekamos Alfonso Šidagio Alvudo pažmonyje Lietuvio
sodyboje nuotaikingai klausosi gyd. Verutė Adomavičienė (kr. > ir gail. sesuo
Elena Peržinskienė.
Nuotr. M. Nagio

(„risk factors").
O tiems pacientams, kurie jau
turi širdies kraujagyslių ligą ar
turi du širdies atakos prišaukėjus, vaistais gydymas turi
būti pradėtas kai blogojo choles
terolio kiekis sieja 160 mg9e ar
ba 4.14 mmol/L.
Mažiausiai rimto pašalinio
veikimo suteikia vitaminas nia
cinas. Jį reikia naudoti dide
lėmis dozėmis: kelis gramus per
parą. Apie mažomis dozėmis
niacino naudojimą reikia
pamiršti. Žymiai daugiau
komplikacijų suteikia visi kiti
tam reikalui naudojami vaistai,
todėl dauguma žmonių juos
turėtų labai atsargiai naudoti,
ar visai jų nevartoti, jei pacien
tas laikosi griežtos dietos ir
reikale ima niaciną didelėmis
dozėmis.
Minėtos riebalų tyrinėjimo
klinikos duomenimis remiantis,
rasta, jog cholesterolį maži
nantis vaistas cholestyramine
resin yra sėkmingai naudo
jamas. O Suomijos sostinėje Hel
sinkyje tyrinėtojai (Helsinki
i Heart Study) šiam reikalui
j naudojo vaistą gemfibrozil. Abu
šie vaistai dvejopai gerai veikė:
jiedu ne tik sumažino choleste
rolio perviršį kraujųje, bet
sumažino ir širdies kraujagyslių
susirgimo pavojų.
Dar ir trečias vaistas neseniai
. šio krašto vaistus kontroliuojan
čios įstaigos patvirtintas —
lovastatin — sėkmingai mažina
cholesterolio kiekį kraujųje.
Bet už kokią kainą tie vaistai
cholesterolį mažina?
Prisiminkime čiuožimą ant
nestipraus ledo. Galima čiuožti
ant neganėtinai storo ledo, bet
neilgai: pasitaikius parvirsti,
gali ir ledą pralaužti, o to
pasekmės gali būti sunkios ar
net mirtinos, prigeriant.
Panašiai nutinka ir su daug
sunkiu pašalinių negerumų
suteikiančiais vaistais. Savo tuo
atžvilgiu pavojingumu choleste
rolį mažinantieji
vaistai
išsirikiuoja sekančiai vis
mažėjančiu negeistinų reakcijų
skaičiumi.
Pavojingiausiu laikytinas
lovastotin. Jį gaminanti firma
reikalauja, kad jis būtų mėgi
namas naudoti su sunkiais
cholesterolio gausos atvejais ir
tik no ilgo nauHniimn oriežčiau-

sios (be cholesterolio ir be
gyvulinių — „saturated" — rie
balų) dietos, kai ir tada choles
terolis nesumąžta. Būtina kraują
reguliariai tikrinti laborato
rijoje, ar jis nevirsta į vandenį,
ar kepenys nėra to vaisto žalo
jamos tą vaistą naudojant. Juk
tai kainuoja.

Antras mažėjančio pavojin
gumo minėtam reikalui naudo
jamas v a i s t a s yra choles
tyramine. Jis neutralizuoja tulžį
žarnose ir tuo būdu mažina cho
lesterolio gamybą kepenyse.
Jos, mat, jį gamina iš susigėrusios iš žarnų į kraują tulžies.
O trečias, mažiausio pavojin
gumo v a i s t a s , m a ž i a u s i a i
nenaudos atnešantis, kraują
cholesteroliu liesinantis ir tik
didelėmis dozėmis vartotinas
vaistas yra vitaminas niacinas.
Jo didžiausias n e g e r u m a s
amerikiečiams yra karščiu
išpylimas keliolikai minučių.
Lietuviui — tai niekis: jis yra
pripratęs prie didelių gyvenimo
nesklandumų, tai tas odos pa
raudimas pusvalandžiui nieko
blogo jam nesuteikia, juo labiau,
kad su niacinu irgi atsiekiama
geras cholesteroliu kraujo sulie
sėjimas, žinoma, ir toliau nau
dojant griežtą (Alvudo) choleste
rolį mažinančią ir širdies ataką
tolinančią dietą.
I š v a d a , visų p i r m i a u s i a
rūpinkimės atlikti sunkiausią
darbą — taip elgiasi geras dar
bininkas. Kai jis pavargsta, jam
likę lengvesni darbai geriau
įveikiami. Toks darbas dabar
laukia kiekvieno lietuvio: nusi
gręžimas nuo nesveiko, taip la
bai lietuvių pamilto maisto ir
pradėjimas misti širdį nuo
atakos ir smegenis nuo paraly
žiaus saugojančiu valgiu. Dau
giau tuo reikalu kitą kartą.
Pasiskaityti. Archives oflnternal Medicine, May 1988,
volume 148, No. 5.
Rudi ryžiai su pupelėmis
atstoja mėsą
Produktai: vienas didelis svo
gūnas, trys puodeliai raudonų
pupelių, trys puodeliai rudų
ryžių, vienas puodelis pomidorų
padažo (ketchup).
Darbas: Supjaustytus svogūną
ir pipirą pakepinti ant aliejaus.
Atskirai išvirti ryžius ir pupeles
ir sudėjus į keptuvę pakaitinti.

VISUOTINIS LABDAROS
SUSIRINKIMAS HUETTENFELDE
Š.m. gegužės 7 d. Huettenfelde Vasario 16 g-jos patalpose įvyko Lietuvių šalpos draugijos
,,Labdaros" metinis visuotinis
susirinkimas.
Pranešimą apie draugijos
veiklą paskutiniais metais pa
darė „Labdaros" draugijos gar
bės pirmininkas J. Glemža, nes
draugijos pirmininkė Zina
Glemžienė dėl ligos negalėjo
s u s i r i n k i m e dalyvauti. J.
Glemža pranešime nurodė, kad
paskutiniais metais buvo pa
dedama lietuvių moksleivijai
bei studentijai Vakarų Vokie
tijoje ir Suvalkų trikampyje
Lenkijoje. Jis taip pat supažindi
no ir su sunkumais, iškylančiais
„Labdaros" veikloje.
Revizijos komisijos vardu
kalbėjo Andrius Šmitas. Jis
p r a n e š ė , k a d , patikrinus
dokumentaciją, r a s t a , jog
atskaitomybė vedama tvarkin
gai ir siūlė atleisti esamą
valdybą nuo atsakomybės.
Į naują valdybą vienbalsiai iš
rinkti šie asmenys: Arminas
Lipšys pirmininku, dr. Jonas
N o r k a i t i s vicepirmininku.
Jonas Vitkus iždininku, Kazys
Bendoraitis buhalteriu. Bronė
Lipšienė sekretore, Ričardas
Tendzegolskis nariu. Naują
revizijos komisiją sudaro kun.
Alfonsas Bernatonis, gimna
zijos direktorius Andrius Smitas
ir vienas iš „Labdaros" steigėjų
Vytautas Brazaitis.
Diskusijose apie draugijos
veiklą bei būstinę buvo iškeltas
klausimas, ar nereikėtų būs
tinę perkelti į Huettenfeldą,
kur buriasi daugiau lietuvių
veiklos vienetų. Buvo nutarta
perkelti čia visą dokumentaciją
ir a t i d a r y t i Huettenfeldo
Volksbanke
..Labdaros"
sąskaitą, kurį laiką sąskaitą
dar paliekant ir Stuttgarto

banke. Tokiu būdu, esant dau
gumai valdybos narių Huetten
feldo apylinkėje, ir įvyktų būs
tinės perkėlimas.
Pablogėjus sveikatai Zina
Glemžienė nenorėjo daugiau
būti išrinkta į valdybą, todėl vi
suotinis susirinkimas nutarė
laikyti garbės pirmininke. J.
Glemža ir Z. Glemžienė lieka
toliau valdybos patarėjais, ku
rie nuolat telefonu pataria arba
pakoreguoja naujos valdybos
veiklą.
Susirinkusiųjų
nuomone, „Labdaros" draugija
atlieka kilnų ir naudingą darbą,
remdama mokslo siekiantį
jaunimą, todėl jos išlaikymas
bei sustiprinimas yra neginči
jamai reikalingas. Visi „Labda
ros" nariai ir rėmėjai yra kvie
čiami toliau remti šią draugiją,
kurios egzistavimas parodo išei
vijos toliaregį orientavimąsi į
kultūrą bei švietimą.
„Labdaros" valdyba dėkoja
visiems draugijos nariams ir
rėmėjams ir tikisi ateityje jų
paramos.
A. Lipshis

LIETUVA
PASAULINĖJE
LITERATŪROJE
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis
Ką Lietuva yra davusi kitų tautų
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą
kartą panagrinėta Alfonso Šešplaukio-Tyruolio knygoje
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Ne baltos, bet

KRAUJO DĖMĖS
Žmonių žudymo bei deporta ir laimės oaze. Visur vyko klai
cijų klausimai šiuo metu dažnai kūs dalykai, pas mus ne!... Tad
keliami okup. Lietuvos spau ką slepiame, ką giname? Liejosi
doje. Šios ir kitos nuoskaudos, k r a u j a s ir ašaros, sklido
padarytos bolševizmo metais, aimanos pro užkaltus vagonus.
vadinamos „baltomis dėmė Mūsų istorija taškuota ne bal
mis". Atseit, „komunizmas ge tomis, o įvairiausių spalvų dė
ras", bet vis dėlto jo rūbe buvę mėmis". Taip rašo Stasys
baltų dėmių. Bandomas nusta Kašauskas ir mes neturime ką
tyti ir spėjamas aukų skaičius, prie jo minčių pridėti, nebent,
bet dėl jo yra skirtingų kad nuo 1940 metų Lietuvos is
nuomonių. Partiniai istorikai jį torija buvo rašoma krauju.
mažina, nors ir prisipažįsta, kad
daugybė Lietuvos žmonių buvo
be pagrindo ištremti.
Visa eilė Vakaruose atsidūru
Henrikas Sadžius (gimęs 1930 sių lietuvių, kalėjusių sovie
m. Jonavoje), nuo 1959 m. akty tiniuose gulaguose, paskelbė
vus komunistų partijos narys, savo šiurpius atsiminimus apie
dabar LTSR Mokslų akademijos mūsų tautiečių kančias Sibire,
istorijs instituto socialistinės kalėjimuose. Buvo atskleisti ir
visuomenės istorijos skyriaus kankinimo metodai. Pasku
vedėjas, „Tiesoje" (Nr. 143, tiniai mus pasiekę šiurpūs atsi
1988.VI.21)
prisipažįsta: minimai yra kankinės Matildos
„Apskritai stalinizmo bei Mėlienės, k u r i ų anglišką
aštrios klasių kovos pasekmės vertimą neseniai išleido Detroi
pokario Lietuvoje buvo krau to šauliai. Bet yra dar šiurpes
pios. Partiniame archyve man nių atsiminimų. Štai „Litera
pavyko aptikti 1959 m. doku tūra i mastactva" (Nr. 23,1988)
mentą, kad represijos (įskaitant paskelbė Zenono Pazniako ir
ir trėmimus) palietė beveik Jaugeno Smigaliovo rašinio iš
200,000 asmenų". Ten pat jis trauką. Antraštė — „Kurapatai
nurodo, kad 1940 m. birželio-lie — mirties kelias".
pos mėnesiais buvo suimta ir
Ten rašoma: „Štai varo žmo
nuteista 3649 asmenys, ku nes etapais. Dvidešimties laips
riems, pagal Sadžių, „kalti nių šaltyje traukinys stabteli
nimai buvo pateikti už antiliau stotyje. ,Visiems nusirengti, —
dinę veiklą praeityje". Vadi įsako sargybiniai, — eisim į
nasi, buvo teisiami asmenys už pirtį'. Ir nuogus žmones spigi
„nusikaltimus", kurių jie nepa nančiame šaltyje aplieja iš
darė ir padaryti prieš bolševikų brandspoitų vandeniu. Gero
administraciją negalėjo, nes garo, — kvatoja konvojininkai,
tada sovietiniai rusai Lietuvos — o dabar miegoti'. Ir uždaro
dar nebuvo okupavę ir Lietuva duris. Rytą iš viso traukinio ne
turėjo savo suvereninę valdžią. daugelis liko gyvi. Apledėjusius
Žurnalistas Stasys Kašauskas lavonus krovė ant vežimų taip,
(gimęs 1943 m.) „Tiesos" Nr. kad galvos kabotų žemyn, o
132 paskelbė Hgą rašinį antraš kažkas iš budelių skaldo jas kir
te „Viešai iš širdies" — „Rašy viu. Atveža į Kolymą. Suvaro į
tojo žodis — plakatai ir gyvas skylėtą lentinį baraką. Po
skaumas", kuris buvo skirtas nakties pusė nepakilo".
XIX Sovietų Sąjungos partinei
O štai iš to paties rašinio iš
konferencijai. Jame yra daug traukėlė apie vieną tardytoją —
šviesių minčių. Štai keletas moterį- „Tai Baikova. Prieš
citatų iš jo rašinio.
karą ji buvo Mogiliovo NKVD
„Grąžinkime žmogui žmogaus tardytoja. Prieš Baikovą drebėjo
vardą, nebevadinkime jo darbo visi Mogiliovo kaliniai. Ši sadis
jėga. Nieko blogo neatsitiks, tik te tardė tik vyrus, ypač mėgo
padoriau imsime gyventi, k a n k i n t i buvusius revoliu
turėsime daugiau ir geresnių cionierius. Liepdavo kaliniui
prekių — nuo antikos laikų ži nuogai nusirengti ir šokti pagal
noma, kad laisvo žmogaus dar valso melodiją ,Mandžiūrijos
bas našesnis ir kokybiškesnis... kalvose', reikalaudavo dainuoti.
Iškinkykime žemdirbį iš plūgo, Paskui imdavo specialų bizūną
darbininką iš netobulos tech su vieliniais kutais ir čaižydavo
nikos, gerai mokėkime už darbą žmogų per organus ir jautriau
— gal pavyks atsikratyti spe sias vietas, sukeldama sau eks
kuliacijos, blato". Ilgiau su tazę, o kalinys alpdavo iš skaus
stojęs prie nuoskaudų, kai vien mo... Žmones žudė partijomis.
tik per kolektyvizaciją Sovietų Statydavo į eilę, užkimšdavo
Sąjungoje buvę n e t e k t a 7 kiekvienam burną kamščiu ar
milijonų žmonių, jis teigia, kad autu, kad neišspjautų. Žudikai
„Tebesklinda Višinskio sukur buvo NKVD uniforma. Šaudė iš
tos jurisprudencijos garai ir mū šautuvų iš šono, į kraštinio
sų dienomis. Paskui šaudė ir galvą, kad kulka pervertų iš
tirpdė lavonus sieros rūgštyje." karto du žmones. Sušaudę vieną
Čia pat jis pateikia ištrauką iš partiją, štabelį apiberdavo žeme.
didžiojo rusų teatro reformato išlygindavo ir vesdavo sekančią
riaus V. Mejerholdo (nužudytas partiją. Daugiausia šaudė iš na
1940 m.) laiško prokurorui ganų ir pistoletų. Bravada,
Višinskiui, nurodydamas, kaip budelių sportas. Šaudymai
su juo buvo elgiamasi tardymo truko iki pat karo pradžios. Lai
metu: „Mane guldė veidu dojant nužudytuosius orkestru
žemėn, gumine lazda mušė per buvo šunų lojimas ir naganų
pėdas, nugarą; pasodinę kėdėn, šūviai. O kaip kentėjo represuo
daužė kojas. Kitomis dienomis, tų vaikai ir šeimos!"
kai sumuštose vietose po oda iš
1930 m. Molotovas pranešė
tekėdavo kraujas, — šias S t a l i n u i , kad
neužtenka
raudonas — mėlynas — žalias kalėjimų, be to, kalinius .reikia
vietas vėl daužė gumine lazda ir maitinti'. Šalyje jau buvo badas.
skausmas primindavo jautrių Tada pradėta plačiai taikyti la
vietų plikymą verdančiu van gerių sistemą, žmonių žudymą
deniu. Raudojau, klykiau iš etapuose, marinimą šalčiu ir
skausmo, rankomis daužė ir badu. Tautų naikinimui buvo
veidą. Tardytojas visą laiką pritaikytas planinis .pažangus'
gąsdino: .Nepasirašysi, vėl mu metodas. Kiekvienam miestui,
šime, palikdami tik sveiką rajonui ir t.t. buvo nustatoma
galvą ir dešinę ranką. Kitą norma. Represijos vyko pagal
padarysime kruvinos mėsos grafiką. Kilo judėjimas už repre
gabalu. Tūkstančius šitaip!" Ir sijų plano ,liaudies priešų' iš
tai dabar jokia paslaptis — apie aiškinimo įvykdymą ir virši
tai rašoma beveik visuose sąjun jimą... Mes manome, kad nėra
giniuose laikraščiuose. Šiandien atleidimo už genocidą".
tiesiog nebesolidu kartoti stali
Taigi ir „dėmės" komunisti
ninės propagandos ir jos metonėje sistemoje nėra baltos, bet
dologijos sukurtą melą, kad par- raudonos kruvinos. Bet ar jos
vežus Lietuvon .Stalino saulę' bus nuplautos?
mūsų kraštas išliko džiaugsmo
b . kv.

komunistai skelbia, kad tik su kumų, darbo sumažėjimo.
Vienas buvęs komunistas,
augę žmonės gali pasirinkti
religiją: teizmą ir antiteizmą. kuris pabėgo į Vakarus ir atsi
Tikintiesiems draudžiama sta sakė tos nežmoniškos partijos
tyti bažnyčias, nors patys ko narystės, pasakojo, kad komu
munistai daug katalikų bažny nistų partijos nariai turi būti
čių sugriovė karo metų, o kai demagogais, melagiais ū- savo
kurias bažnyčias komunistai žiaurių darbų nesigėdyti, ne
sudegino jau po karo.
raudonuoti. Komunistas turi
Betgi kai kuriuose komunis atsisakyti ir savo sąžinės. Tiesa,
tų valdomuose kraštuose ti jei komunistas padaro valstybei
kintieji turi daug daugiau lais milijoninius nuostolius, jis išme
vės, negu jos yra pavergtoje tamas iš partijos, patenka į
Lietuvoje.
kalėjimą, o kartais nueina ir po
Komunistų valdomoje Len velėna. Už mažesnius nusikal
kijoje tikintieji turi savo spau timus komunistai beveik ne
dą, spaustuves, savo universi baudžiami, o tik perkeliami į ki
tetą. Čia komunistai nekon tas vietas, jiems duoda kitus
troliuoja kunigų seminarijų, darbus. Betgi tas neliečia impe
duoda leidimus ir padeda pa rijos vyriausio vado. Žinome,
statyti bažnyčias. Bažnyčioms kad Stalinas iš valstybės iždo
statyti lenkai paramos gauna ir pasisavino daug milijonų rublių
iš laisvojo pasaulio, nes Lenki ar net dolerių, bet už tai jo
joje komunistinė vyriausybė niekas nenubaudė. Ir komunis
užsienio valiutos nekontroliuo tinė sistema dar nežino, kaip
ja. Lenkijos ūkininkai savo nubausti vyriausią komunistų
maisto produktus turguje gali partijos vadą už visuomeninio
parduoti ir už JAV dolerius. turto pasisavinimą, jei tas vadas
Lenkijos
komunistinė tebesėdi vado kėdėje.
vyriausybė kunigų neareštuoja
Stalino duktė Svetlana savo
ir jų nedeportuoja į Sibirą. Tų atsiminimų knygoje rašė apie
Šv. Tėvas Jonas Paulius II viešai skelbia kardinolui Vincentui Sladkevičiui, kad jis pakeliamas
visų sąlygų neturi pavergtos savo tėvą, kaip jis iš valstybės
Lietuvos tikintieji.
į kardinolų kolegiją.
N u o t r A r t u r o Mari
iždo pasisavino daug milijonų
Lenkijoje kasmet iš semina rublių, statydamas sau prie
rijų išleidžiama po 600-700 Maskvos ar Kaukaze praban
jaunų kunigų, nes čia į semina gias vasarvietes. Tokių vasar
rijų reikalus Lenkijos komunis viečių statyba, jų apstatymas
tinė vyriausybė visai nesikiša. prabangiais baldais, aprūpi
O kas darosi pavergtoje Lie
Spaudoje ir patys komunistai
J . VAICELIŪNAS
ir vaikams ir ją skelbti visur: tuvoje, kur persekiojami kuni nimas moderniškais indais, pa
iškelia visokius nenormalumus,
salėse, aikštėse, kolchozuose, gai ir klierikai? Ir tuos žiau veikslais, kilimais pareikalavo
k u r i u o s jie patys padaro neturėtų žinoti komunistinėje sovchozuose,
kombinatų rumus daugiausia atlieka daug milijonų rublių ar dolerių,
gyvenime. Pavergtoje Lietuvoje sistemoje auklėjami vaikai. Ir ta patalpose ir visur kitur. Tą ko sukomunistėję ir subedievėję nes užsienyje ir prastų daiktų už
pareigūnas Juozėnas aiškina, komunistė mokytoja į vaiko munistinę „religiją" skelbia ne lietuviai. „Niekuomet nenusi rublius neįmanoma nupirkti. O
kad vaikų gąsdinimas ir baugi klausimą neatsakė, nes jai tik bedieviai komunistai, bet jie kalsta" KGB, nors jie visai nesi kartais tos vasarvietės būdavo
nimas mokyklose yra normalus nepatogu buvo paminėti Kris reikalauja ir iš normalių laiko komunistinės kons perstatomos, pakeičiami baldai,
komunistinių mokyklų reiški taus vardą.
žmonių, kad ir tie skaitytų anti titucijos, o vadovaujasi vietoje indai, paveikslai, kilimai. Ir vėl
nys (Drg. 1986. Nr. 226). Moky
Tėvai su vaikais nori eiti į religines paskaitas, nes to sudarytais visokiais susivieni milijonai rublių ar dolerių.
tojai mokyklose turi vaikus gąs bažnyčią ar ne, tai sprendžia tė „reikalauja Bažnyčios atsky jimais, kuriuos sudaro komunis Stalinas už valstybinio turto
dinti ir bauginti, kad jie neitų į vai bei jų suaugę vaikai, bet ne rimas nuo valstybės". Kodėl tai. Tie nuostatai KGB leidžia pasisavinimą nebuvo areš
bažnyčią ir nesivadovautų reli komunistai. Kodėl normalūs komunistai nereikalauja, kad daryti, ką jie tik nori. Partija tuotas, deportuotas ar kaip
giniais „ p r i e t a r a i s " , nes žmonės per jėgą turi vykdyti viešai būtų skelbiamos ir reli nurodo ir teismo pareigūnams, kitaip nubaustas. A l k a n a s
Bažnyčia yra atskirta nuo vals komunistinius prietarus,o jiems ginės paskaitos? Juk to reika ką ir kaip nubausti. Jei teismas kolchozininkas į kalėjimą
tybės. Betgi tėvai ir jų vaikai draudžiama praktikuoti religiją. lauja komunistinės lygybės to nepadarys, teismo pareigūnai patenka už kolchozo vienos
nėra atskirti nuo katalikų
Komunistai sako, kad Bažny principas. Deja, tas komunis patys išlėks iš savo pareigų ir iš bulvės pasisavinimą, nes
kolchozo bulvė yra visuomenės
Bažnyčios.
čia atskirta nuo valstybės, bet tinės lygybės principas yra tik partijos narių sąrašų.
turtas, kurio visuomenė ne
Kam tokias kvailystes išdari nepasako, kad valstybė atskir pašaipos posakis.
Pavergtoje
Lietuvoje
pasiųsti
visados gali gauti. Daugiausia
nėti mokyklose? Tuo tik paro ta nuo Bažnyčios. Visokie vals
Kodėl komunistinės „reli
kaliniui
ar visuomeninio turto sunaudoja
doma, kad komunistinės mo tybės pareigūnai persekioja gijos" skelbėjai mokomi valsty sveikinimą
esančiam
lagery
yra
didelis
komunistai. Kolchozininkas
kyklos yra ne mokslo, o kvailio Bažnyčios narius ir jų vaikus, o biniuose institutuose, kur jie
jimo įstaigos. Tuos kvailiojimus Bažnyčkr nariai negali per veltui gauna mokslą ir išlaiky nusižengimas. Mokinius, kurie turi gyventi tik iš jam duoto že
mokyklose turi atlikti mokyto sekioti ' i kankinti valstybės mą? Vėliau jie gauna gerai pasiunčia tokius sveikinimus, mės sklypelio. Jei pagal komu
jai, ypač, jei jie yra komunistai. pareigūnų, kurių dauguma yra apmokamas tarnybas ir senat išmeta iš mokyklos, o jų tėvus, nistinę sistemą daug kolchozo
Vaikai mokyklose net negali komunistai ir bedieviai. Jei vėje pensijas. To visko negauna jei jie pritaria savo vaikams, bulvių lauke lieka nenukąstų,
paklausti, nuo ko skaičiuojami Bažnyčia atskirta nuo valsty kunigai. Ir tų ateizmo skelbėjų atleidžia iš darbo ir sako, kad tai nieko blogo. Kaip spauda
metai. Kai kartą pradžios bės, tai į Bažnyčios reikalus niekas nepersekioja, neareš mūsų krašte bedarbių nėra. rašo, jau ir pavergtoje Lietuvoje
mokyklos mokinys mokykloje neturėtų kištis valstybės parei tuoja, nesiunčia į kalėjimus, Viena mokytoja pati iš lauke lieka daug nenukąstų
paklausė mokytojos, nuo ko gūnai. Dabar pagal vietinių ko Sibirą, bepročių institucijas ir mokyklos nuėjo dirbti j kolcho bulvių — 6 tonos viename
skaičiuojami metai, ta tik munistų neteisėtus nuostatus, niekas jų nežudo. Ir taip viskas zą, nes nebepakėlė komunisti hektare.
suriko: „Sėsk, ir tokių dalykų kunigai ir bažnyčioje nebegali daroma
Tai vis komunistiniai nenor
pagal
„lygybės nio teroro. Pas komunistus
jokios bedarbio pašalpos nėra malumai, už kuriuos turi
neklausinėk!" Laiko skaičia vaikų mokyti religinių tiesų. principą".
vimas yra nuolatinis ir kasdie Kokią nesąmonę vartoja komu
Komunistai iš valstybės pi ne tik tokiems bedarbiams, nukentėti normalūs žmonės: ne
ninis kultūringo gyvenimo nistai. Jie tą nesąmonę vartoja nigų leidžia propagandinę spau kuriuos iš darbo išmetė komu gauti nusipirkti bulvių ar ki
reiškinys. Laikas žymimas todėl, kad jie savo naguose turi dą, stato komunistinius namus, nistai, bet pašalpos negauna ir tokių maisto produktų, o kartais
kalendoriuose, laikraščių bei jėgąkuriuose plačiai skelbiamas tokie bedarbiai, kuriuos iš dar patekti ir į kalėjimus dėl komu
žurnalų antraštėse, dokumen
Bet komunistai savo „reli ateizmas ne tik suaugusiems, bo atleidžia ir dėl kokių nors nistinės tvarkos nenormalu
tuose. Kodėl tokių dalykų giją" gali skelbti suaugusiems bet ir vaikams, nors patys darbovietėje susidariusių sun mų, nežmoniškumo.

KOMUNISTINIAI NENORMALUMAI

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
VLADAS RAMOJUS
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„Kad kas sugebėtų perduoti tą didingą nuotaiką,
kuri viešpatavo Tarptautiniam amfiteatre Chicagoje
tūkstančiui dainininkų iš širdies ją traukiant. Nuo tos
didžiulės estrados, nuo kurios švietė tautinių drabužių
įvairiaspalvė masė, po kuria siautėjo prožektorių ir
fotografų šviesos, per garsintuvus sklido tos giesmės
aidai į didžiulį amfiteatrą, į aštuonių tūkstančių susi
rinkusių širdis...
„Aš sėdėjau spaudos ložėje šalia Jokūbo Stuko. Jo
veidas buvo suakmenėjęs, akis vilgė ašaros. Taip, jis
tik prieš metus buvo Vilniuje, ten matė iškankintus
veidus tų, kuriems ši giesmė skirta. Ir šiandien ta gies
mė prof. J. Stuką, Amerikoje gimusį ir užaugusį, stip
riai jaudino. Ir ji jaudino visus, kurie tik dalyvavo II
Dainų šventėje..."
Tokie yra mano asmeniški įspūdžiai iš II JAV ir
Kanados Dainų šventės.
Šeštasis dešimtmetis galbūt buvo pats ryškiausias
naujo lietuvybės sužydėjimo mūsų laikų dekadoje laiko
tarpis, nes dar buvo nemažai gyvų ankstyvesnės išei
vijos lietuvių veikėjų, o taip pat visu smarkumu įsi
siūbavo ir po pastarojo karo atvykusių ateivių
visuomeninė ir kultūrinė veikla. Nuolatine tradicija
virto kas ketveri metai rengiamos Dainų ir Tautinių
šokių šventės, įsipilietino Lietuvių Opera, kasmet
išvesdama seenon kurią nors operą. Šiame dešimt
metyje Kazio Almeno iniciatyva įsisteigė humoristinio

teatro trupė, pasivadinusi Antru kaimu ir paruošdama
kasmetinius spektaklius su gastrolėmis po kitus dides
nius lietuvių telkinius. Stiprus buvo „Dainavos" an
samblis ir mokinių nestokojo šeštadieninės lituanis
tinės mokyklos. Chicagos Jaunimo centre per visą
dešimtmetį vyko gyvas visuomeninis ir kultūrinis
gyvenimas, o lietuviškam švietimui ir kultūrai remti
buvo įsteigtas milijoninis fondas, oficialiai pavadintas
Lietuvių Fondu. Pagrindinis šis fondo pradininkas ir
daugelį metų laisvalaikio jam paskyręs buvo (ir ketvir
čiui šimtmečio praėjus tebėra) idealistas žemaitis dr.
Antanas Razma, pats su šeima įnešęs į tą fondą nemažą
sumą pinigų. Kadangi septintame dešimtmetyje pen
kerius metus buvau Lietuvių Fondo vaidyboje, apie to
laiko sėkmes ir bėdas ateityje plačiau rašysiu, nes turiu
ir nemažai ano meto dokumentų.
Aš pats šeštajam dešimtmetyje buvau plačiai įsi
jungęs į lietuvių ypač kultūrinį gyvenimą, daugelį
atvejų priklausydamas spaudos komisijoms, kaip
Dainų ir Tautinių šokių švenčių, Lietuvių operos,
„Dainavos" ansamblio ir kitoms. Šalia tų pareigų, t.y.
informacijos surinkimo įvairiuose posėdžiuose, spau
dos konferencijose bei repeticijose ir rašymui paaukotu
laisvalaikio valandų dar buvau išrinktas į Lietuvių
Fronto Bičiulių Chicagos sambūrio valdybą, teko kurį
laiką su žurnalistu Stasiu Dauniu ir rašytoju Aloyzu
Baronu redaguoti „Į Laisvę" žurnalą ir eiti LB Kul
tūros fondo valdyboje vicepirmininko pareigas. O tie
siogiai duoną sau ir šeimai maždaug dvejus metus
pelniausi dirbdamas dr. Mykolo Morkūno modernioje
spaustuvėje. Kadangi tuo metu LB Kultūros fondas
leido prof. Vaclovo Biržiškos ..Aleksandryno" tris
tomus, mano tiesioginis darbas šiek tiek turėjo ryšio
ir su Kultūros fondu.
1961 metų rudenį pradėjau naują spaustuvininko

darbo laikotarpį, perėjęs dirbti dr. Mykolo Morkūno
spaustuvėn 62-os ir Ashland gatvių rajone. Rajonas
tada buvo geresnis už buvusį „Naujienų" rajoną 18-je
gatvėje. Palyginti modernią dr. M. Morkūno spaustuvę
jau buvau pažinęs iš anksčiau, nes čia laisvalaikiu kai
kada padirbėdavau prie linotipo. Tačiau kai auksa
rankis spaustuvininkas ir ypač mechanikas Klemen
sas Dėdela ilgesnių atostogų išvyko į gimtąją
Argentiną, Mykolui reikėjo pastovaus žmogaus ir jis
kažkodėl pasirinko mane.
O darbų tais laikais, kaip ir dabar, dr. M. Morkū
no spaustuvė turėjo begales, tik spėk suktis. Morkūnas
operavo ofsetą, taigi modernią spausdinimo techniką,
kurios dėka išgaudavo ypač geras iliustracijas ir apla
mai ofseto technika būdavo galima žymiai lengviau
žaisti su tekstu, ne metale jį laužant, bet karpant nuo
metalo padarytas nuospaudas.
Tad spaustuvininko darbo akiratis Morkūno spaus
tuvėje žymiai praplatėjo. Čia nebereikėjo 54 valandas
per savaitę išsėdėti prie linotipo ir kartu prie karsto
švino linotipo katile. Čia jau tekdavo linotipu surinkto
korektorių ištaisyto rinkinio nuo švino padarytas nuo
spaudas karpyti, sudarinėti kartais įmantrius žurnalų
puslapius, nors tą darbą jau profesionališkai atlikdavo
dr. M. Morkūno žmona Zina.
Žodžiu, pas Morkūną darbas buvo įdomesnis, negu
„Naujienose", nes jis buvo daug įvairesnis ir laikas
nenustatytas. Kada norėjai, tada galėjai dirbti, po metų
gaudamas dvi savaites apmokamų atostogų. Taip ir aš,
dieną ar naktį dirbdamas, visada sąžiningai steng
davausi išdirbti sutartas 54 valandas per savaitę. O
jei retkarčiais tiek neišdirbdavau, visada sąžiningai
Morkūnui pasakydavau, nes žinojau, kad ir jam pini
gai nekrenta iš dangaus.
'Bus daugiau)
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Pasaulio Lietuviu Bendruomenes septintojo seimo Toronte darbo prezidiumas. Iš kairės: Kanados
LB pirmininkas Vytautas Bireta, dr. Vytautas Skuodis, prezidiumo vicepirm. J a r a s Alkis, kalba
pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė. PLB pirmininkas Vytautas Kamantas.

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
SEPTINTAJAME
SEIME (1)
JURGIS JANUŠAITIS
Birželio 27 d. baigėsi pirmasis
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ruoštas renginys —
P a s a u l i o lietuvių k u l t ū r o s
kongresas, praėjės sėkmingai ir
darbingai. Kongresas baigtas
šauniu pokyliu Prisikėlimo pa
rapijos salėje, kuriame dalyvavo
daugiau kaip 400 žmonių.
Besibaigiant Kultūros kong
resui, viešbutyje Loews Westbury, Toronto miesto centre, jau
sėdėjo Pasaulio Lietuvių Bend
r u o m e n ė s septintojo seimo
ruošimo pareigūnai ir regist
ravo seiman atvykusius iš viso
laisvojo pasaulio atstovus.
Išaušo birželio 28 d. — seimo
pradžia. Nuo ankstyvo ryto vieš
butyje vyko gyvas judėjimas,
susitikimai su seimo atstovais
ir svečiais, pasisveikinimai ir
įspūdžių pasidalinimai.
PLB septintasis seimas pra
dedamas punktualiai. Erdvi
salė pilna seimo atstovų ir sve
čių.
Kanadietis Eugenijus Čuplinskas, seimo ruošimo komiteto
pirmininkas ir šeimininkas,
taria trumpą, gražų sveikinimo
žodį, pasidžiaugdamas atstovų
ir dalyvių gausa ir linki seimui
darbingų dienų, gerų spren
dimų, kurie tarnautų išeivijos ir
lietuvių tautos gerovei.
Seimo atidaromąjį žodį taria
PLB valdybos pirmininkas Vy
t a u t a s Kamantas. Jis pasvei
k i n a seime dalyvaujančius Lie
tuvos disidentus, kovotojus už
žmogaus teises dr. Vytautą
Skuodį, dr. Algirdą Statkevičių
ir per juos visą kovojančią lie
tuvių tautą. Dėkojo Kanados LB
krašto valdybai už rūpestingą
visų renginių suruošimą ir už
svetingą seimo priėmimą Toron
t e . Savo žodyje jis išreiš
k ė PLB tikslus, nes Bend
r u o m e n ė yra viso laisvojo
pasaulio lietuvių jungtis ir di
džiųjų darbų darbininkė. Lie
tuvių Bendruomenė rūpinasi
visais lietuvių išeivijoje po
reikiais devyniolikoje laisvo
pasaulio kraštų, k u r LB vykdo
didžiąją Lietuvos laisvinimo
misiją ir išlaiko kultūrines
vertybes ir t i e m s tikslams
telkia lėšas. PLB derina vi
suomenine, politinę ir kultūri
nę veiklą, ją remia, ir šis seimas
išreikš tautos ir išeivijos ryžtą
kovoje už savo tėvų žemės laisvę
ir nepriklausomybę. PLB įgy
vendino ankstyvesniųjų seimų
nutarimus: įsteigė Lituanistine
katedrą, palaikė ryšius su kitų
kraštų bendruomenėmis, rėmė
jų veiklą savo ištekliais, rūpi

nosi PLJ kongresais, lituanis
tiniu švietimu. Pasaulio Lie
tuvio leidimu ir suminėjo dar
visą eilę naudingų PLB atliktų
darbų. Lietuvių Bendruomenė,
nežiūrint pasitaikančių kliu
vinių, vis stiprėjanti ir jai pri
klauso ateitis.
Pirmininkas pasisakė ir už
būtiną reikalingumą glau
daus bendradarbiavimo su ko
vojančia lietuvių tauta per kul
tūrinius ryšius. Jis pagarbiai
prisiminė ir pirmuosius, bet jau
amžinybėn išėjusius PLB pirmi
ninkus a.a. J. Matulionį, J. Bachūną ir Stasį Barzduką, kurių
dideli portretai kaip tik kabojo
salėje. Šiltai vertino buv. PLB
pirmininko Broniaus Nainio
darbus, dirbant PLB pirmininko
poste ir dabar sumaniai ir gerai
redaguojant „Pasaulio lietuvį".
Po išsamaus pirmininko
Vytauto Kamanto atidaromojo
žodžio invokaciją sukalbėjo kun.
Gediminas Kijauskas, SJ, pra
šydamas Aukščiausiojo palai
mos LB darbuotojam, ryžtingai
dirbti, vieningai ir sutartinai,
išeivijos ir pavergtos lietuvių
tautos gerovei ir laisvei.
Seimo dalyviai sugiedojo
Kanados ir Lietuvos himnus. Po
to Ramunė Jonaitienė atliko
PLB darbuotojų prisiminimą ir
jų šviesų atminimą seimo daly
viai pagerbė susikaupimo
minute.
PLB vicepirm. Milda Len
kauskienė seimo dalyvius supa
žindino su seime dalyvaujančių
kraštų delegacijomis. Iš viso
seime buvo atstovaujama
dvylikai laisvojo pasaulio
kraštų Bendruomenėms.
Seimas vienbalsiai priima
seimo darbo taisykles ir po to
sudaromas darbo prezidiumas,
į kurį pakviesta prezidiumo pir
mininke Joana Kuraitė-Lasie

nė, vicepirmininku Jaras Alkis.
Sekretoriatan Jeronimas Pleinys, Rudis Vilembrechtas, Algis
Vaičiūnas ir Arūnas Staškevi
čius. Mandatų komisijon — R.
Bublys. N. Prielaida ir E. Puzinauskienė. Registraciją vykdė
Deksnytė, Šaltimieraitė ir Teseckas.
Didžiausia
buvo
nominacijų komisija: dr. An
tanas Razma, dr. P. Luko
ševičius, J. Mičiūdas, J. Vadopolienė, E. Jonaitienė, R. Bąčkis. A. Danta ir dar keletas ki
tų, kurių pavardžių nebebuvo
galimybės užsirašyti, tad iš
anksto nepaminėtųjų atsipra
šau. Tiek prezidiume, tiek
komisijose buvo atstovaujama
visų kraštų bendruomenėms.
Parlamentaru bavo išrinktas
Algis Raulinaitis.
Raštu seimą sveikino diplo
matinės tarnybos vardu dr. St.
Bačkis. Lietuvos atstovas; Vliko
pirmininkas dr. Kazys Bobelis,
Altos pirmininkas Grožvydas
Lazauskas, Lietuvos generali
niai konsulai — Vaclovas Kleiza
iš Chicagos, Vytautas Čeka
nauskas iš Los Angeles, Anice
tas Simutis iš New Yorko; vysk.
Antanas Deksnys, Bronius
Nemickas, Balfo pirmininkė
Marija Rudienė, Skautų sąjun
gos — Petras Molis. Tautinių
šokių komiteto pirmininkas dr.
V. Kvedaras, Sporto sąjungos
Australijoje Janavičius, „Darbi
ninko" redaktorius kun. K. Bučmys, „Sandaros" laikraščio re
daktorius Grožvydas La
zauskas, evangelikų parap. kle
bonas kun. Pov. Dilys, Lietuvių
Fondo JAV vardu Stasys Baras
ir Marija Remienė, „Tėviškės
Aidų" redakt. kun. dr. P. Dauk
nys, Vyčių vardu Zadeikis, Ar
gentinos lietuvių — Artūras
Mičiūdas.
Žodžiu seimą sveikino Vliko
vicepirmininkas V. Jokūbaitis,
Saulių sąjungos pirmininkas M.
Abarius, Kanados Tautos fondo
— Henrikas Steraitis ir kit.
Pažymėtina, kad sveikinimų
dalis praėjo sklandžiai, pa
minėti tik sveikintojai, o žodžiu
sveikinimai buvo taip pat trum
pi. Sveikinimais ir buvo baigtas
pirmasis, iškilmingasis seimo
atidarymo posėdis. Po pertrau
kos prasidėjo antrasis seimo
darbo posėdis.

Ma.

keturi vaikaičiai ir kiti giminės.
Iš kapinių Abramavičių šeima
R E A L ESTATE
pakvietė visus laidotuvių daly
REAL ESTATĖ
A. A. ANELĖ
vius pietums į Maironio Parką.
ABRAMAVIČIENĖ
•*-?*>
Ilsėkis,miela Aneliuke, Vieš
JB WLŠ KOMPIUTERIŲ"
GREIT
RE/MA* Birželio 25 d., po skaudžios paties ramybėje,tiek daug šiame
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
PARDUODA
REALTORS
ligos ir didelių skausmų, Šv. pasaulyje iškentėjusi kančių ir
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
Vincento ligoninėje mirė Anelė skausmų.
RIMAS L. STANKUS
J. M.
J. BACEVIČIUS
Abramavičienė.
391-5950
636-6169
BELL-BACE
REALTORS
Velionė gimė Lietuvai
INC0ME TAX - INSURANCE
KULTŪRINIS
žengiant pirmuosius laisvo ir
6529 S. KEOZIE
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
SAVAITGALIS
778-2233
NAMUS per šią įstaigą, prašome
nepriklausomo gyvenimo me
paminėti, kad esate arba .norite būti
tus. Džiaugėsi laisve, mylėjo
Jau penkiolika metų kai
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
tėvynę ir tos meilės vedama
GREIT IR'SĄŽININGAJ
LŠST Trakų rinktinė Tėvų vybes Įkainavimas nemokamai.
PATARNAUJAME PIRKIME
įstojo į Lietuvos Šaulių sąjungą.
Pranciškonų vasarvietėje KenBEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
1940 m. skaudžiai pergyveno ne
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa
nebunkport, Maine, rengia Kul
tik Lietuvos okupaciją, bet ir
vybę,
taip pat pristatysim pagal pagei
tūrinį savaitgalį. Šįmetinis
Šaulių sąjungos likvidaciją.
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
H E L P VVANTED
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
1944 m. Anelė sukūrė šeimos vyks rugsėjo 3, 4 ir 5 dienomis
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
židinį su Vytautu Abra- — Darbo šventės savaitgalyje.
JANITORS
užeit pas
Šie metai mums bus tikrai We need individuals
with cars to clean ofmavičium, nors netrukus karo
BUDRAITIS REALTY
džiugūs, nes dalyvaus ir LŠST fice bldgs in Chicago and sub. areas. Appaudros buvo nublokšti į Lenkiją.
6 6 0 0 S. Pulaski
pirmininkas g.š. Mykolas Aba ly in person Mon. thru Fri. 10:30-6 p.m. at
1964 m., a.a. A. Parulio ir jo
767-0600
390
E.
Irvlng
Pk.
Rd.,
Wood
Dalo,
IL
or
rius. Turėsime įdomią pro
žmonos Izabelės iniciatyva, at
call 860-0997.
gramą: šaudymo varžybas,
vyko į Ameriką. Netrukus ne
susipažinimo vakarą su muzika,
tik gražiai įsikūrė, bet įsijungė
JANITORIAL SUPERVISOR
šokiais ir puikiomis sesių pa
į vietos lietuvių gyvenimą. ruoštomis vaišėmis. Sekmadienį Major janitorial contractor needs individual
MISCELLANEOUS
Anelė tapo narė ALRK Moterų bus iškilmingos pamaldos, to fili outside supervisor's position. Pos. requires vvorking eve. hrs, occasional
sąjungos 5-tos kuopos, Lietuvių paskaitos ir kt.
weekends and a lot of driving in Chicago
Labdaros dr-jos ir abudu su vyru
Kviečiame dalyvauti visus & sub. areas Good benefits. Mušt speak
Vytautu nariai Dr. Vinco Ku
English, have janitorial expenence & superšaulių dalinius su savo vėlia visory gualities Call Madia 860-0997.
dirkos šaulių kuopos, kurioje už
vomis ir uniformuotus. Visus iš
Tol. 376-1882 ar 376-5996
aktyvią veiklą buvo apdovanta
arti ir toliau gyvenančius
Šaulių Žvaigždės medaliu.
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit
kviečiame atvykti į šį gražų
1984 metais p a s i t r a u k ė kultūrinį savaitgalį ir jį praleis GOVERNMENT JOBS $18,037. to už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
užtarnautam poilsiui, bet tas ti prasmingoje šauliškoje $69,405. Immediate Hiring! Your area. oas mus.
poilsis ir džiaugsmas 1988 m. dvasioje. Visi bendrai apsvars Call (Refundable) 1-518-459-3611 Ext.
FRANK ZAPOUS
F664A for Federal List 24 HRS.
birželio 25 d. buvo nutrauktas tysime daug reikalų, kurių
3208V2 W e s t 9 5 t h Stret
skaudžios mirties. Kūnas buvo svarbiausi Lietuvos laisvinimo
Tol. — GA 4 - 8 6 5 4
pašarvotas laidotuvių direk. darbas ir Šaulių sąjungos atei E x p e r i e n c e d
vvaitresses.
Dirsa-Kazlauskas namuose. tis. Atsivežkite naujų idėjų, hostesses and busboys wanted;
ELEKTROS
Karstas, t a u t i n e Lietuvos kuriomis visi pasidalinsime.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
all shifts. New Brandys RestauTuriu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
vėliava pridengtas, skendo
Mes jūsų laukiame, todėl iš rant, 5 2 0 0 S . C i c e r o , C h i c a g o , jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
gėlėse.
sąžiningai
anksto užsisakykite kambarius I L 6 0 6 3 8 .
Birželio 28 d. popietę šaulės,
655-2020
pas vasarvietės vedėją tėvą
UVE-IN ATTENDANT
Moterų sąjungos, Lietuvių lab
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Gabrielių, OFM, telefonas (207) Need responsible. healthy woman to
darių draugijos narės kalbėjo
967-2011. Užsiregistravusieji live-in, care for handicapped woman
rožinį. Šių organizacijų atstovės dalyviai gauna dešimtą pro in Southvvest suburbs. Room providdalyvavo visoje laidotuvių eigo centą nuolaidos nuo kambario, ed with good salary For info call
LIETUVOS GINKLUOTOS
je. Vakare įvyko atsisveiki nors jos ir taip labai žemos.
Valerie at 772-5859.
PAJĖGOS 1 9 1 8 - 1 9 4 0 M .
nimas su a.a. Anele. Dr. Vinco
LŠST Trakų rinktinės
1987 m pabaigoje pasirodžiusi
Kudirkos šaulių kuopos vardu
valdyba
Vytenio Statkaus parengta knyga
FOR RENT
atsisveikinimo žodį tarė pirm.
plataus skaitytoj dėmesio
r~ —
_ — susilaukė
A. Grigalauskas, šaulių moterų
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje
F o r rent 2 bdrm. 5 r m . apt. in a
— sekr. J. Miliauskienė. Worsurinkti duomenys apie nepriklau
quiet
4
unit
bldg.
near
transportacesterio apylinkės LB pirm. S.
somos Lietuvos kariuomenės
KARŠČIAI IR OZONAS
kūrimąsi, organizaciją, mokymą,
Rudys. Sugiedota ,,Marija,
tion; vicinity 6 4 & California. C a l l
tarnybas,
ginklavimą ir kt., atseit,
Marija".
Chicagą pabaigoje birželio ir J o h n 4 3 6 - 1 3 5 5 .
duotas išsamus jos sudėties ir
Birželio 29 d. kūnas atlydėtas liepos mėnesį kankina dideli
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė
į Šv. Kazimiero Parapijos karščiai, artėjantieji prie šimto
kariuomenei giminingų organiza
bažnyčią, kurioje už a.a. laipsnių. Viskas išdžiūvo. Žmo F o r rent 2 bdrm. cottage in Bever- cijų bei sambūrių. Knygoje 1040
Abramavičienės sielą šv. Mišias nės labai laukia lietaus. Be to, ly Shores, Ind. Adults only. C a l l puslapių, per 300 iliustracijų, kelios
koncelebravo kleb. kun. V. Pa liepos 6 d. nustatyta, kad 4 3 0 - 1 6 0 7 .
spalvotos uniformų ir ženklų
lentelės, įrišta kietais viršeliais.
rulis, MIC (jis ir pamokslą Chicagos apylinkėje, net ir Du
Knygos išleidimą
finansavo
pasakė), šios parapijos atsis- Page ir Lake apskrityse, atsi
Vydūno Jaunimo Fondas.
tentas kun. J. Petrauskas, MIC, rado per daug ozono. Evanstone
FOR SALE
Kaina su persiuntimu kainuoja
ir kun. A. Petraitis iš Putnam, nustatyta 168 ozono dalys bili
$
2
9 . 0 0 , Illinois gyventojai moka
Pigiai parduodu tinkamus
Conn. Buvo atvykusios ir jonui — aukščiausias kiekis
$ 3 1 . 0 0 . Užsakymus siųsti:
naudoti Lietuvoje
seselės. Giedojo choras ir solis šiemet Illinois valstijoje.
DRAUGAS
VIDEO REKORDERIUS
tas. Po pamaldų ilga automo
4545 W . 6 3 r d St.
(312)839-5829
Chicago, IL 6 0 6 2 9
bilių vilkstinė nulydėjo jos kūną
NAUJI MOKYKLŲ
amžinam poilsiui į Notre Dame
VEDĖJAI
kapines, kuriose paskutinį reli
ginį patarnavimą atliko parapi
Chicagoje 517 mokytojų gavo
jos kunigai. LŠST Trakų rinkti Švietimo tarybos diplomus, kad
DRAUGE GAUNAMI
nės pirm. g.š. A. Zenkus ir Dr. jie gali užimti mokyklos vedėjo
NAUJAUSI LEIDINIAI
Vinco Kudirkos šaulių kuopos vietą.
pirm. A. Grigalauskas nuėmė
ORA ET LABORA, bažnyčios ir kultūros klausimu.
karstą dengusią Lietuvos
CHICAGOS KOLEGIJŲ
A. Maceina. 215 psl. 1987
$7.00
tautinę vėliavą ir rinktinės pir
VEDĖJAI
BALSAS IŠ A N A P U S , poezija krikšč. suk. p a m i 
mininkas įteikė ją vyrui V.
nėti. Leonardas Andriekus. 1 2 7 psl. 1 9 8 8
$8.00
Abramavičiui, Dr. Vinco
Chicagos miesto kolegijų tary
VIENA ŠIRDIS, premijuotas romanas. Anatolijus
Kudirkos šaulių kuopos nariui.
ba nauju savo pirmininku liepos
Kairys. 192 psl. 1 9 8 8
$7.00
Nuliūdime pasiliko vyras Vy
5 d. išrinko Reynaldo P. Glover,
Š V E N T A S I S RASTAS — N A U J A S I S T E S T A 
tautas, du sūnūs — Vytautas,
45 m. Jis užims vietą Teodoro A.
Jr., su šeima ir Zenius. Dvi
MENTAS, vertimas iš graikų kalbos. Kun. Č.
Jonės, kuris dar buvo paskirtas
dukterys: Alytė Abramavičiūtė
Kavaliauskas. 638 psl. 1972
$5.00
mero Richard Daley. Naujas pir
ir Danutė Murphy su šeimomis.
mininkas yra advokatas, baigęs
LIET. KRIKŠČ. M E D A L I S , Bronzinis 1V2 colio
$10.00
Du broliai ir sesuo Lietuvoje,
Harvardo teisės mokyklą.
LIET. KRIKŠČ. M E D A L I S , sidabrinis IV2 colio
$40.00

L

A

VILIMAS
MO VI N G

LIET. KRIKŠČ. M E D A L I S , bronzinis 3 colių

Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserys ir
rėmėjai kviečia į
MARIJOS GARBEI ŠVENTĘ

Ses. Ona Mikailaite kalba apie poetą Maironį jo minėjime.
Nuotr. J. Kriaučiūno

CLASSIFIED GUIDE

PIKNIKĄ š.m. liepos 24 dieną, Putnam,
Connecticut
* 10:30 - Procesija giedant Marijos giesmes ir kal
bant Rožančių
Iškilmingos Šv. Mišios —jubiliatas kun. dr.
V. Cukuras
Pamokslas apie Mariją — kun. dr. K. Tri
makas
Marijos Metų atlaidų suteikimas
Pietūs, įvairios pramogos, paroda
Neringos Stovyklos programa
T
L
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti Marijos Metų
šventėje. Esame Marijos žemės vaikai. Parodykim
gausiu dalyvavimu savo meilę ir dėkingumą Mari
jai. Marijos Metai baigiasi š.m. rugpjūčio 15 d.

.

$30.00

LIET. KRIKŠČ. M E D A L I S , paauksuotas 3 colių

$40.00

LIET. KRIKŠČ. M E D A L I S , pasidabruotas 3 colių

$35.00

ATOLAS — KAROLŲ SALA, romanas. Jurgis
Gliaudą. 2 7 1 psl. 1 9 8 6

m.v.

$9.00

k.v.
BALSAS IŠ LAISVĖS K A P O , Vilnius, 1968.II. 1 1 .
Klajūnas, spaudai paruošė J . Dainauskas.

$1050

2 3 8 psl. 1984

,

GYVENMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE, Gin
taras Tautvytis. 230 psl. 1982

$7 0 0
$ 9

QQ

KRIKŠČIONIS PSICHOLOGINĖJE K U L T Ū R O J E .
Antanas Paškus. 2 1 5 psl. 1 9 8 7

$5.00

LAISVĖS BESIEKIANT, Liet. I. kov. sąj. leidinys.
4 0 5 psl. 1 9 8 3

m. virš
k.v.

$12.00
$15.00

P a s t a b a . Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti,
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.
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A.tA.
STASYS MIKALIUKAS

A.tA.
Kun. JONAS P.
VYŠNIAUSKAS

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Staiga mirė Madison, WI. 1988 m. liepos 10 d., 3 vai. p.p.,
sulaukės 74 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Joniškio mieste. Amerikoje išgyveno 39
metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stefanija, sūnus
Saulius, duktė Laimutė, žentas Edvardas Vasiukevičius; Lie
tuvoje liko seserys Emilija ir Aldona, jų šeimos ir kiti giminės.
Priklausė Žurnalistų sąjungai nepriklausomoje Lietuvo
je ir dirbo „Lietuvos žiniose" bei kituose laikraščiuose.
Kūnas pašarvotas trečiadienį, liepos 13 d. Steinhaus
Funeral Home koplyčioje, 510 Charles St., Westfield. WI,
53964.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 14 d. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėtas į Good Shepherd katalikų parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į Harrisville, WI kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Čikagos Arkivyskupijos Moterystės Tribunolo
narys.
Į š v e n t i n t a s k u n i g u 1944 m. gegužės 6 d.
Mirė 1988 m. liepos 10 d., 1:30 vai. p.p., s u l a u k ę s
69 m. a m ž i a u s .
Gimė Čikagoje.
Pasiliko d i d e l i a m e nuliūdime sesuo Josephine
V a i č i ū n a s , s v a i n i s Alfonsus, dukterėčios ir sūnėnas.
K ū n a s p a š a r v o t a s antradienį, liepos 12 d. nuo 2
iki 9 v.v. Šv. J u r g i o bažnyčioje, Bridgeporte, Čikagoje.
L a i d o t u v ė s į v y k s trečiadienį, liepos 13 d. Po
gedulingų Mišių 10:30 vai. ryto Šv. Jurgio bažnyčioje,
velionis b u s n u l y d ė t a s į Šv. Kazimiero lietuvių
kapines.

Nuliūdę žmona, sūnus, d u k t ė , žentas i r kiti giminės.
Vasario 16 gimnazijos mokiniai šoka Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjime Eichstaette.
Nuotr. K. Grodbergo

Nuliūdę s e s u o , svainis ir šeima.

VYTAUTO VANAGO
„LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ SĄVADAS

Informacijai s k a m b i n t i tel. 376-2141.

A.tA.
LAIMUTĖ ELENA ŠLAPELYTĖ
GRAUŽINIENĖ

Informacinis leidinys apie rašytojus tėvynėje ir išeivijoje
Tokio leidinio seniai buvo
l a u k i a m a . J i s simbolizuoja
vieną ir nedalomą lietuvių lite
ratūrą, išaugusią daugiau
penkerių šimtmečių laiko
tėkmės ir jo įvykių sūkuriuose,
dažnai nepalankiuose net ir
priešiškuose rašytojo n o r a m s
bei jo kūrybiniams polėkiams.
Tame laikotarpyje buvo
sukurta d a u g Įvairių žanrų li
t e r a t ū r o s kūrinių: r o m a n ų ,
apysakų, poemų, dramų, eilė
raščių, kritikos ir mokslo darbų.
K ū r ė juos nemažas skaičius
rašto darbuotojų: poetų, prozi
ninkų, dramaturgų, literatūros
t y r i n ė t o j ų , filologijos
bei
humanistikos žmonių. Ir k a i p
autorius savo įvadinėje „Pra
tarmėje" toliau pažymi: „..Lie
tuvių rašytojų sąvadu" tęsiama
ir plečiama t a i , ką prieš keletą
dešimtmečių, s u d a r i n ė d a m a s
biobibliografines
rašytojų
„rikiuotes", nuveikė prof. Vac.
Biržiška. Leidinyje s u k a u p t i
nuo 1465 iki 1966 metų pagrin
diniai gyvenimo ir kūrybos
duomenys apie mūsų rašto
žmones, k u r i e savo knygomis,
publikacijomis periodikoje įėjo į
lietuvių raštijos ir k n y g o s
istoriją.
Į „Lietuvių rašytojų sąvadą"'
siekta į t r a u k t i visus kiek s v a r
besnius Lietuvoje, Maž. Lie
tuvoje ir išeivijoje gyvenusius
bei gyvenančius rašytojus, kurie
y r a išleidę bent po knygą,
skelbę k ū r y b ą periodikoje, an
tologiniuose ir kitokiuose lei
diniuose, palikę jos rankraščių.
Tačiau į šio šimtmečio rašytojų
gretą nepateko atsitiktinai
plunksną pabandę, literatūros
procese p a s t e b i m o ž e n k l o
nepalikę žmonės. Kitoms ri
kiuotėms palikti tie, kurie tesi
darbavo ir tesidarbuoia lingvis
tikos, dailėtyros. teatrologijos,
kino kritikos, žurnalistikos
srityse".
Pagal savo turinį 471 puslapio
veikalas suskirstytas į šias
dalis: p r a t a r m ė , biobibliografinė
kronika, datų kalendorius,
papildymai, vardyno rodyklė.
Mažosios Lietuvos vietovardžiai
ir d a b a r t i n i a i jų p a v a d i n i m a i .
Biobibliografinėje kronikoje
chronologine tvarka d u o d a m a
pagrindinės žinios apie rašytoją,
išeitą mokslą, dirbtus d a r b u s ,
kūrybą, veiklą. Išvardinamos
išleistos knygos. N u r o d o m a
rašytojo gimimo, m i r t i e s ir
palaidojimo vietos.
Antrojoje — kalendorinėje
dalyje pamėnesiui ir padieniui,
t.y. pradedant sausio pirmąją ir
b a i g i a n t gruodžio trisdešimt
pirmąja, sužymėta, kas iš lie
tuvių rašytojų kiekvieną m e t ų
dieną y r a gimęs ir miręs. Pvz.
rugsėjo mėn. 1 dieną: 1893 m.
gimė V y t a u t a s Bičiūnas 1913

J . V. S Ū D U V A S

v a r d y n a s labai r e i k a l i n g a s
kalbotyrai ir istoriografijai.
Jaunajai k a r t a i drauge jis pa
rodo istorines lietuvių žemes,
rusų užsimotus nutautinimo
kėslus kaimyninių t a u t ų atžvil
giu. Ką vokiečiai kryžiuočiai,
valdydami prūsus ilgus šimt
mečius nepadarė, t a i įvykdė
rusai per kelis dešimtmečius.
„Lietuvių rašytojų sąvadą"
išleido Lietuvos Mokslų aka
demijos kalbos ir literatūros ins
t i t u t a s Vilniuje 1987 metais.
Vyriausias redaktorius Kostas
Doveika. Pagalbinė redaktorė
E. Vanagienė.

m. gimė Sonė Pipiraitė-Tomarienė, 1915 m. gimė Jonas Viz
baras, 1985 m. mirė Aldona Liobytė-Paškevičienė.
Trečiojoje leidinio dalyje y r a
dvi vardų rodyklės: pirmojoje
suregistruotas j a u „Biobiblio
grafinėje kronikoje" ir „Datų
kalendoriuje" esančios rašytojų
pavardės ir jų slapyvardžiai,
antrojoje yra s m u l k u s sąrašas
visų Mažosios Lietuvos (Prū
sijos) lietuviškas vietovardžių
sąrašas ir greta j ų rusiškomis
raidėmis t a i p k a i p t i e vietovar
džiai dabar p a v a d i n t i . Pvz.
Pilkalnis — Dobrovolsk, TolLeidinys susilaukė didelio dė
minkiemis — Cistije Prudy, Įs mesio, ir pirmoji laida greit
rutis — Cerniachovsk ir t.t. Šis buvo išpirkta.

MŪSŲ KOLONIJOS
Providence,

R.l.

KUNIGYSTĖS SUKAKTIS
Liepos 2 d. paminėjome k u n .
dr. Valdemaro C u k u r o penkias
dešimties metų kunigystės
sukaktį. Už lietuvių parapijos
išgelbėjimą n u o jos maldos
namų perdavimo kitiems maldi
ninkams, aktyvių parapiečių
skaičiaus padidinimą, LB apy
linkės veiklos a t n a u j i n i m ą ,
nuolatinį talką, išvykus, pasi
kvietėme jį vėl su buvusiais
savo parapiečiais pabendrauti.
Švč. Jėzaus Širdies par. cho
ras iš East Providence įspū
dingai giedojo pamaldų m e t u ,
kuriam dirigavo Lietuvių Šv.
Kazimiero parapijos vargoni
ninkė Pauline Boisvert. Ji cho
rą parengė, kai j a m anksčiau
vadovavo.
Po mišių parapijos svetainėje
komiteto p a t i k ė t i n i s Vladas
Kačėnas sklandžiai ir skirtingai
pravedė pagerbimą: be ilgų min
timis besikartojančių kalbų, be
garbės stalo, išvengiant nuobo
dybės. Sveikino kleb. k u n . I.
Gedvilą, LB apylinkės pirmi
ninkė A. K a i r i e n ė , kuri prave
dė bendrus „Ilgiausių m e t ų "
linkėjimus ir Vyčių atstovas

William Piacentini, J r . Kun.
Cukuras visiems nuoširdžiai pa
dėkojo, vaizdingai apibūdino
savąjį
kelią
dvasiniame
p a š a u k i m e t a r n a u t i tikintie
siems, paįvairindamas maloniu '
humoru. Dėkojo Aukščiausia
j a m už j a m suteiktą dovaną.
Užteko jam laiko ir su dalyviais
asmeniškai
pasidalinti
mintimis.
Sofijai Šakalienei suorgani
zuotos, talkininkėms-ams pade
dant, vaišės buvo gausios ir įvai
rios.
Svetainę dailiai papuošė Irena
Landansky, Milda Traškauskienė ir Rūta Krecioch.
Prie skirtingai p a t r a u k l a u s
pagerbimo atlikimo nesiderina
korespondencijos ištęsimas. De
ja, nevyksta.
Be enciklopedinių žinių <LE
IV, XXXVI, XXXVII) bei apra
šytų ir aprašomų k u n . Cukuro
darbų ir nuopelnų tikėjimui ir
t a u t a i spaudoje, jis y r a žinomas
ir kitataučių tarpe. Šalia profe
soriavimo Annhursto kolegijoje
ėjo Švč. Trejybės par. klebono
pareigas Pomfret Center, Conn.
Tada kun. Cukuro asmeniškai
dar nepažinau, bet darbovietėse
kitataučiai darbininkai ir tar
nautojai pasakojo apie jo drau
giškumą, paslaugumą, artimo
meile spinduliuojančią asmeny
bę.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
š.m. liepos 9 d. mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis

Diplomuota teisininkė

A.tA.
JUOZAS JUCAITIS

Gimusi 1906 m. rugpjūčio mėn. 13 d. Vilniuje, gyvenusi
Santa Monikoje, Kalifornijoje, Viešpaties pašaukta staiga
iškeliavo Amžinybėn 1988 m. birželio mėn. 23 d.
Palaidota iš Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero šventovės
Holy Cross katalikų kapinėse, Culver City, Kalifornijoje.
Giliame liūdesyje liko: d u k r o s Laimutė, R e g i n a ir
Milda, vaikaičiai E r i k a s ir Natalija, sesuo Gražutė
Sirutienė su vyru Aloyzu ir d u k t e r ė č i a Rasa Dilger su
šeima.

Kūnas bus pašarvotas liepos 11d. Jakubs koplyčioje, 936
E. 185th St., Cleveland, OH.
Liepos 12 d. po gedulingų pamaldų velionis bus vežamas
į Čikagą ir liepos 13 d. 2 p.p. laidojamas Šv. Kazimiero
kapinėse, blokas 27, šalia a.a. dukters Ritos.

J

Nuliūdę: žmona Laima, sūnus Antanas, marti Aureli
ja, sūnaitis Audrius ir kiti giminės.

PADĖKA
A.tA.
' ANTANAS RIMAS
MIKELEVIČIUS
Netikėtai mirė 1988 m. gegužės 15 d. Palaidotas gegužės
20 d. Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje
ir palydėjusiems mūsų mielą a.a. Rimą į Amžino Poilsio vietą.
Ačiū kun. kleb. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje, gedu
lingas pamaldas bažnyčioje ir kapinėse, kun. V. Mikolaičiui
už maldas koplyčioje.
Nuoširdžiai dėkojame „Dainuojančioms žemaitėms" už
įspūdingą giedojimą koplyčioje ir bažnyčioje ir jų vadovui muz.
K. Skaisgiriui.
Ačiū visiems aukojusiems šv. Mišioms už a.a. Rimo sielą,
už gėles, laiškus ir pareikštus mums užuojautos žodžius
spaudoje.
Ypatinga padėka karsto nešėjams, kurie nešė a.a. Rimą
į jo Amžino Poilsio vietą.
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už tvarkingą
ir rūpestingą patarnavimą.
Nuliūdę žmona, d u k t e r y s , ž e n t a s ir m o t i n a .

GAIDAS-DAIMID
E U DE I K IS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4 3 3 0 - 3 4 S. California Avenue
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
T e l e f o n a s - 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

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOMK
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 S t . . C h i c a g o
Telefonas — 476-2345
1 4 1 0 S o . 50th , \ v . ( C i c e r o
Telefonas — 863-2108

A.tA.
STANISLOVUI MIKALIUKUI
iškeliavus A m ž i n y b ė n , jo š e i m a i , ž m o n a i S T E F A 
NIJAI, s ū n u i S A U L I U I ir d u k t e r i a i L A I M A I , reiš
kiame gilią užuojautą.
S.
Dmukauskas
A.
Juodvalkis
P. Juodvalkis
su
V.
Lapelienė
S.
Juodvalkis

šeima

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

a.v.

Brangiai M a m y t e i

A.tA.
LIDIJAI ŠIMANSKIENEI

A.tA.
ZUZANAI JASIENEI
mirus, jos v y r u i , mielam j a u n y s t ė s draugui, ADOMUI
J A S U I ir d u k t e r i m s LILIJAI ir B I R U T E I r e i š k i a m e
širdingą užuojautą.
Aleksandras

ir Laima

Platenai

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003

mirus, s k a u s m o v a l a n d ą r e i š k i a m e gilią u ž u o j a u t ą
dukrai RITAI K A V O L I E N E I ir v i s a i jos s e i m a i .
K. Donelaičio vardo
mokyklos mokytojai,
VVashington, D.C.

>

lituanistinės
tėvai ir
mokiniai
Sallv

Donald M.. J r .
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IŠ ARTI IR TOLI

x Emilija Sakadolskienė
paaukojo Lituanistikos tyrimo
ir studijų centrui (LTSC) knygų
x Rita Bureikaitė, dirbanti bei periodikos. Gausiausia buvo
nuo 1986 m. Baltuose rūmuose medžiaga, liečianti Laisvės ra
Washingtone, D . C , birželio, dijo transliacijas į Lietuvą.
mėn. buvo paaukštinta tar LTSC šiai medžiagai įsteigs
nyboje, pakeliant ją į Deputy atskirą rinkinį. LTSC tarybos
Associate direktores. Jos žinioje pirmininkas yra prof. dr. Adol
yra Vak. Europos ir Azijos etni fas Darnusis, valdybos pirmi
nių grupių reikalai santykiuose ninkas prof. dr. Jonas Račkaus
x J u o z a s Pulikas, Argen
su JAV prezidentu.
kas.
tinos tautinių šokių „Inkaro"
vadovas ir mokytojas, grįž
x J . T a t a r ū n a s . lydimas Bi
x „ L i t u a n i c o s " futbolo
damas iš Tautinių šokių šven r u t ė s Jasaitienės, aplankė
vyrų komanda šiandien 6:30
tės Hamiltone buvo sustojęs „Draugo" redakciją ir papasa
vai. vak. rungtyniaus su ArgenChicagoje. kur su savo šokėjais kojo apie PLB seimą Toronte,
tinos-Brazilijos lietuvių futbolo
ir Brazilijos „Nemunu" atliko kur jis buvo Brazilijos lietuvių
rinktine. Rungtynės vysk MarJaunimo centre puikią šokių delegatas, taip pat apie Bra
ąuette Parko aikštėje. Visi
programą. J. Pulikas aplankė zilijos lietuvių veiklą, Chicagokviečiami pasižiūrėti Šių įdomių
..Draugo" redakciją ir pa je jis buvo sustojęs pas Lietuvos
rungtynių.
informavo apie Argentinos Lie generalinio konsulo V. Kleizos
tuvių Centrą, lietuvių veiklą ir šeimą.
x Dail. J u o z a s Macionis
savo mokomus šokėjus.
buvo surengęs savo dailės kū
rinių parodą Union Pier Gin
x Vigą ir D a u m a n t a s Dikitaro vasarvietėje, minint
niai iš San Francisco, grįždami
Birželio tragedijos dienas.
iš Tautinių šokių šventės
Surengta paroda susilaukė dide
Hamiltone, buvo sustoję
lio susidomėjimo. Aliejinėje
Chicagoje pas Maskoliūnų
tapyboje
atskleisti Michigano
šeimą. Ta proga, lydimi L.
ežero vaizdai, daug jų primena
Maskaliūno, jie aplankė „Drau
Lietuvos gamtos grožį.
gą" ir pasikalbėjo apie inžine
rijos darbus Saudi Arabijoje ir
San Francisco apylinkėje. Va
kar jie išvyko atgal į San Fran
cisco, Cal.
x Nina Kasniūnaitė, Julijos
ir Vytauto duktė, 16 m. am
žiaus, išvyko į Norvegijoje vyks
tančią tarptautinę jaunimo
stovyklą, į kurią suvažiavo jau
nimas iš viso laisvojo pasaulio.
x A. a. kun. J o n a s Vyš
Pradėjusi stovyklauti nuo 11 n i a u s k a s , buvęs Marquette
metų tarptautinėse stovyklose, Parko Švč. M. Marijos Gimimo
atstovaudama amerikiečiams parapijos vikaras, Šv. Jurgio
Švedijoje, Brazilijoje ir kt. taip klebonas ir Chicagos arkivys
pat stovyklavo lietuvių skautų kupijos Tribunolo teisėjas, po
stovykloje, ji dabar buvo paskir ilgokos ligos mirė liepos 10 d.
ta viena iš vadovių.
Palos Community ligoninėje.
Velionis buvo gimęs 1919 m.
x Anton R. Valukas, Illinois
birželio 24 d. Chicagoje, kunigu
šiaurinio distrikto prokuroras,
įšventintas Chicagoje 1944 m.
susižiedavo su Maria Finitzo.
gegužės 6 d. Dirbo įvairiose pa
dokumentinio filmo producere.
rapijose, daugiausia lietuvių.
Taip rašo „Chicago Tribūne
Buvo labai iškalbus, patriotas,
Tempo Women" skyriuje liepos
nuoširdus Amerikos lietuvis,
10 d. laidoje.
k u r i s rūpinosi parapijose
x Šv. Kazimiero seserų ir lietuvių kalbos išlaikymu.
jų rėmėjų rengiama gegužinė Laidojamas iš Šv. Jurgio par.
liepos 10 d. vienuolyno soduose bažnyčios.
puikiai pavyko ir šiltam orui
x E. J o n u š i e n ė , Omaha, Neesant. Atsilankė daug žmonių, braska, viena iš didžiausių
buvo įvairių lietuviškų kepinių „Draugo" rėmėjų, kuri įvai
ir kitokių įvairenybių. Tarp riomis progomis dienraštį
kitų buvo ir vysk. V. Brizgys. stiprina, kad j i s dar ilgai
x Kazys Tallat-Kelpša, Pa
los Hills, 111., atsiuntė 25 dol.
dienraščio stiprinimui ir pratęsė
prenumeratą vieneriems me
tams. K. Tallat-Kelpšą skel
biame garbės p r e n u m e r a 
torium, o už auką labai dėkoja
me.
x Vincas Simanavičius,
Hot Springs, Ark., parėmė
„Draugą" 20 dol. auka ir pra
tęsė prenumeratą. V. Simana
vičių
skelbiame
garbės
prenumeratorium, o už palai
kymą savos spaudos labai dėko
jame.
x Vl-tasis Brighton P a r k o
lietuvių festivalis įvyks liepos
15, 16, 17 d., t.y. penktadienį,
šeštadienį ir sekmadienį Brigh
ton Parke tarp 43 ir 47 gatvės,
S. VVestern bulvare. Brighton
Parko Lietuvių namų savininkų
draugija praneša, kad šis festi
valis bus daug didesnis ir
įdomesnis, negu pernykštis.
Jame bus daug gražios muzikos,
įvairių valgių, visokių meno iš
dirbinių, įvairiausių žaidimų ir
karuselės vaikams. Kviečiame
visus festivalyje skaitlingai
dalyvauti. Informacijai skam
binti 847-0664 a r b a 436-6340.
(sk)
x East Chicagos Medžio
tojų ir Meškeriotojų k l u b a s
ruošia narių ir svečių gegužinę
liepos 16 d., šeštadienį 12:30 v.
p.p. Vilučių Sodyboje, 1143
Southview Dr., Schereville, In
diana. Visi nariai su šeimomis
ir svečiais maloniai kviečiami ir
laukiami atsilankant gamtoje
linksmai praleisti laiką.
Valdyba
(sk)

x Dail. Ed. Walaitis, buvęs
ilgametis „Chicago Tribūne"
dienraščio meno skyriaus direk
torius, vasarą atvykęs iš Flo
ridos į New Buffalo, Mich., Chi
cagoje surengė dvi savo kūrinių
parodas. Vieną iš savo kūrinių
jis paaukojo Balfo Beverly
Shores skyriaus rengiamai
gegužinei, kuri įvyks Elenos ir
inž. Kazimiero Pocių ąžuolyne.
Ši tradicinė Balfo vasaros diena
visados susilaukia daug svečių.

KANADOJE

Rita Bureikaitė sveikinasi su JAV prezidentu Ronald Reaganu Baltu.--e i ūmuose. \Vashingtone.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
BRAZILIJOS IR
ARGENTINOS LIETUVIŲ
ŠOKIAI
Jaunimo centro didžiojoje
salėje liepos 10 d. buvo Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo
suruošta tautinių šokių pro
grama. Šoko Brazilijos „Nemu
nas" ir Argentinos „Inkaras".
Abidvi grupės, labai paten
kintos Tautinių šokių švente
Hamiltone, grįždamas sustojo
Chicagoje. , , I n k a r o " grupė
gyvuojau jau 15 metų, vado
vaujama Juozo Puliko. Atvyko
su 28 šokėjais. Jos pranešėjas
Hektoras Survila, lituanistinės
mokyklos mokytojas.
„Nemuno" grupės vadovė —
Silvija Bendoraitytė-Machado.
Pranešėja Nilza Guzikauskaitė.

x Liudas Šimaitis šiuo metu
stato muziejines vitrinas Jau
nimo centro antrame aukšte.
Projekto organizatorius yra Li
tuanistikos tyrimo ir studijų
centras (LTSC), o mecenatas yra
Krištanavičiaus fondas. Vitri
nose bus nuolatinai išdėstyti
kultūriniai eksponatai, kaip
medaliai, uniformos, tautiniai
drabužiai, monetos, pašto ženk
lai, rankdarbiai ir t.t. Kol kas
prie vitrinų apipavidalinimo
prisideda LTSC, Pasaulio
lietuvių archyvas, Lietuvių is
torijos draugija ir Pedagoginis
lituanistikos institutas. Netru
įdomu, kad Brazilijos „Nemu
kus kitos kultūrinės organiza
cijos bus pakviestos apžiūrėti nas" gyvuojau jau 17 metų.
patalpas ir prisidėti prie darbų. Dauguma studentų, bet su jų
gyvuotų ir kiekvieną lietuvio
grupe buvo atvykę ir trys
šeimą lankytų. Pratęsdama
x Rašytoja Sonė Toma- advokatai, eilė mokytojų, far
prenumeratą, vėl pridėjo visą
macijos studentai.
šimtinę prie prenumeratos rienė, Chicago, 111., mūsų nuo
Svečiais šokėjais susido
mokesčio. E. Jonušienei, mūsų širdi rėmėja, pratęsė prenu
meratą
dvejiems
metams
mėjimas buvo didelis — prisi
garbės prenumeratorei, tariame
ir
dar
kaip
dovaną
apmokėjo
už
rinko pilna salė. Koncertą
nuoširdų ir didelį ačiū.
dvejus metus savo giminaičiui suruošė Chicagos akademikai
x Pasaulio Lietuvių Centro L. Jasinevičiui, gyv. Lisle, 111. skautai ir Jaunimo sąjunga.
gegužinė įvyks sekmadienį, Labai ačiū.
Pradedant Kr. Likanderytė pa
liepos 17 d. tuoj po 11 vai. šv.
x Partizano Daumanto jau sveikino svečius, dalyvius, pa
Mišių Centro kieme. Lemonte,
dėkojo savisiems už sve
511 E. 127 St. Bus atsigerti, pa nučių kuopa Lemont, 111., per tingumą. „Nemuno" vadovė S.
valgyti; galėsite pasportuoti, pa- dr. Teresę Kazlauskienę atsiun Bendoraitytė dėkojo už malonų
d r a u g a u t i . Kviečiame visus tė 50 dol. auką su prierašu: priėmimą ir reiškė viltį, kad šis
„Dėkojame už patalpinimą
gausiai dalyvauti.
mūsų
žinių". Nuoširdus ačiū. atsilankymas sustiprins jų ryšį
(sk)
su lietuviškomis tradicijomis.
x Kostas Varekojis, Chi
Programoj buvo pašoktajnercago,
111.,
pratęsdamas
„Drau
gaičių audėjėlė. Tautiniais dra
x Liepos 13 d., trečiadieni,
„ S e k l y č i o j e " Desnick Eye go" prenumeratą paaukojo ir 20 bužiais išsipuošusios lietuvaitės
Center tikrins akis veltui nuo dol., kad lietuviška spauda dar atrodė ir šoko patraukliai.
2 v.p.p. Patikrins glaucomą ir ilgai gyvuotų. K. Varekojį
skelbiame garbės prenumera
kataraktus. Visi kviečiami!
(sk) torium, o už auką labai dėko
x B A L F ' o Beverly Shores jame.
s k y r i u s š.m. liepos 17 d., sek
madienį, Kazimiero ir Elenos
x Michael Kavolius, Willow
Pocių sodyboje, Beverly Shores, Springs, 111., žinodamas lietuviš
Ind. rengia gegužinę, varge kos spaudos sunkumus, pratęs
esantiems lietuviams padėti. damas prenumeratą pridėjo ir
Šv. Onos bažnyčioje 12 vai. p.p. 25 dol. auką. M. Kavolių
kun. M. Kirkilas atnašaus šv. skelbiame garbės prenumerato
Mišias už mirusius ir kenčian rium, o už paramą labai dėko
čius seses ir brolius pavergtoje jame.
tėvynėje. Po mišių visi kvie
x K. J. Lynikas, Melbourne,
čiami atvykti į Pocių sodybą
Australia, mums rašo:
nuo
praleisti popietę ąžuolų paširdi padėka Jums už parodytą
unksmėje ir pasivaišinti. I
mums dėmesį ir už leidimą
gegužinę atvyksta ir BALF'o
pamatyti Jūsų puikaus dien
C e n t r o valdybos pirm. M.
raščio redagavimo bei gamybos
Rudienė ir inž. A. Rudis.
įrengimus, kuomet lankėmės su
(sk) Stasiu ir Prudencija Jokubausx I n t e r n a t i o n a l Meat Mar- kais. Mano žmona Danutė ir
ket, 2913 W. 63rd St., Chicago, dukrelė Rita (Čižauskaitė) siun
tel. 312-436-4337 (sav. Izabelė ir čia geriausius linkėjimus taip
Petras Burkauskai) nuo liepos pat. Daug sėkmės Jums!"
21 iki 27 d. bus uždaryta.
Nuoširdus ačiū už malonius žo
Klausosi socialinių reikalų
(sk) džius ir 20 dol. auką.

Šokyje buvo gausus figūrų įvai
rumas, kad publika net šokio
vidury ėmė ploti. Berniukai pra
džiugino žiūrovus oželiu. įsijun
gus m e r g a i t ė m s , p a š o k t a s
ketvirtainis. Šokėjų romantiš
kos nuotaikos, šypsniai įnešė
daug gyvumo. Surinkus skry
bėles, prasidėjo landytinis.
Sklandžiai vyko ir vakaruškų
šokis. Brazilijos šokėjai stebino
geru pasiruošimu, judesių
grakštumu, ryšiais su publika,
kad jų šokio taktant net ėmė
ploti. Toliau našlinis jonkelis.
P a ž y m ė t i n a , kad ir vyrų
t a u t i n ė s uniformos t i k r a i
malonios.
„Inkaro" grupės palydovas H.
Survila labai dėkojo Chicagos
lietuviams už ypatingą prie
lankumą. „Inkaras" pradėjo
sveikinamuoju jonkeliu, pratur
tintas figūrų spalvingumu,
palydėtas patenkintos publikos
šauksmu. Miela buvo ir kepuri
nė. Toliau — sukčius ir
suvartukas.
Nors Chicagos lietuvių
publika pajėgių JAV tautinių
šokių grupių išlepinta, bet Bra
zilijos ir Argentinos lietuvių
jaunimas nustebino savo pasi
ruošimu.
Muzikos studentė Rosane
Tumaitė paskambino „Odeon"
— Ernesto Nazare ir „Travesia"
— Miltono
Naseimento
kūrinius.
Argentinos lietuviai pašoko
argentiniečių tautinį šokį tango
— tris jo atmainas. Publikos
susidomėjimas buvo ypatingas.
Šoko keturios poros.
Po pertraukos „Inkaras" tarš

kančiomis klumpėmis pašoko
pakeltkojį. Toliau — penkių ra
telių pynė. Daug plastinių ju
desių įvairumo. Spalvingi tau
tiniai kostiumai. Net ir su na
ginėmis. Paskutinis šokis atsi
sveikinant - malūnas. Suge
bėjo įnešti daug įvaiiumo ir
nebuvo jokių susipainiojimų.
Publika šokėjus išlydėjo su
pasitenkinimo šauksmais. Šokė
jams grojo Oskaras Jukna.
Paskutinę programos dalį atli
ko Brazilijos „Nemunas", pra
dėjęs čigonėliu, judriu ūsauninku, audėjėle, aštuonyčiu.
Programą užbaigė kalaktiniu.
„Nemuno" šokius lydėjo įrekorduotos melodijos ir dainos.
„ N e m u n a s " ir „Inkaras"
aukšto lygio tautinių šokių
grupės. Pralenkė daugelio viltis.
Scenai užsidarius, nesiskirstydama publika ilgai plojo. Ypač
žavi buvo scenon išėjusių ben
dra jungtinė šokėjų eilė.
Reiškiant dėkingumą, įteikta
dovana Kr. Likanderytei. Pa
gerbta šokėjais rūpinusi B. Ja
saitienė ir D. Valentinaitė. Jos
pabrėžė, kad šį koncertą
surengė jaunimas. Svečių vardu
dėkojo visiems, kurie prisidėjo.
Pabrėžė, kad visus jungia Lie
tuvos meilė.
įteiktos dovanėlės šokių
grupių vadovams. Gėlėmis
papuošti visi šokėjai ir šokėjos.
Apdovanotas ir kun. Ant.
Saulaitis, šokėjams dainuojant
„Bravo, bravisimo". Ypač įver
tintos Kr. Likanderytės įnašas
koncertą organizuojant. Po kon
certo visi pakviesti pabendrau
ti kavinėje.
Juoz. Pr.

— Prel. J u o z a s
Tadarauskas du sekmadienius laiko
šv. Mišias Wasagoje Gerojo
Ganytojo koplyčioje stovyklau
tojams ir atostogautojams.
— Kun. E d m u n d a s P u t r i 
mas, kuris studijavo Romoje,
grįžo į Torontą atostogų pas
savo tėvus. Kurį laiką vasarą jis
kapelionaus jaunimo stovykloje.
Rudenį vyks kapelionu į Va
sario 16 gimnaziją Vak. Vokie
tijoje.
— Kun. P a u l i a u s Mališkos
pirmosis iškilmingos šv. Mišios
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje Montrealy buvo birželio 19
d. Naujasis kunigas buvo įšven
tintas Romoje paties popiežiaus
Jono Pauliaus II su kitų tauty
bių kunigais. Primicijose su
kun. P. Mališka koncelebravo
kun. A. Saulaitis, arkivys
kupijos atstovas kun. M. Paąuette ir kun. J. Kubilius. Gie
dojo parapijos choras, sol. Gin
ta Čapkauskienė ir vyrų okte
tas, vadovaujamas muz. Alek
sandro S t a n k e v i č i a u s . Pa
mokslą sakė vysk. Paulius Bal
takis. Po pamaldų primicijantas
davė visiems palaiminimą.
Pokylį atidarė parapijos komite
to pirm. A. Čepulis, vadovavo
Linas Staškevičius, kuris papa
sakojo ir jaunojo kunigo biogra
fiją. Sveikino arkivyskupo var
du kun. M. Paąuette, kun. A.
Saulaitis, kun. S. Šileika, jau
nojo kunigo krikšto tėvai J.
Blauzdžiūnienė ir dr. P. Povilai
tis, dėdė Izid. Mališka, bend
ruomenės vardu Arūnas Staš
kevičius. Pristatė kun. Pauliaus
tėvus Danutę ir dr. Joną Mališkus, brolį Danielių. Visi buvo
pavaišinti. Pabaigoje padėkojo
visiems kun. Paulius Mališka.
— A.a. Mečys A b r o m a i t i s ,
64 metų amžiaus, mirė Toronte
birželio 30 d. Palaidotas iš Prisi
kėlimo parapijos bažnyčios Šv.
Jono lietuvių kapinėse. Velionis
buvo veiklus Toronte, buvo Lie
tuvių Bendruomenės Toronto
apylinkės pirmininkas, Mairo
nio lituanistinės mokyklos
mokytojas ir lietuvių namų
revizorius.
— Vincas K a s p e r a v i č i u s
buvo paguldytas į Royal Alex li
goninę Edmontone, Alb., ir
turėjo tris skaudžias kojų opera
cijas. Per savo gyvenimą yra
turėjęs apie 30 operacijų. Nors
jis vedęs vokiečių kilmės žmoną,
bet gražiai išauklėjo keturis
vaikus ir turi namą su 25 bu
tais. Jis ir žmona remia lietuviš
kus reikalus darbu ir aukomis.
Dėlto visi lietuviai gailisi jo ligo
je ir reiškia jam užuojautą.
— Tautinių šokių a n s a m b 
lis iš Punsko „Jotva" turėjo
koncertą Toronto Lietuvių na
muose birželio 28 d. Ansamblio
vadovas mokytojas A. Uzdila
paaiškina, kad „Jotvos" vardas
kilęs nuo ten tekančio upelio ir
seniau gyvenusių jotvingių,
lietuvių giminių. A. Uzdilienė
padeklamavo eilėraščių, kurie
buvo labai jausmingi ir patrio
tiški. Svečių buvo daug. Juos
pasveikino „Gintaro" vadovai
R. ir J. Karasiejai, įteikdami po
gėlę, o svečiai Karasiejams ir dr.
V. Kvedarui įteikė po dovanėlę
ir padėkojo už pakvietimą daly
vauti Tautinių šokių šventėje.
— Lietuvių Šv. J o n o kapi
nėse Mississaugoje, Ont., palai
doti a.a. Juozas Stonkus, 75
metų amžiaus, ir a.a. Jadvyga
Dagilienė, 86 metų amžiaus.
— A. a. Sofija BileviČienė,
90 metų amžiaus, anksčiau
gyvenusi Montrealyje, kovo 24
d. mirė Ottavvoje, Ont. Liūdi dvi
dukterys su šeimomis.

Advokatas Jonas Gibaitis'
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
»
Tel. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
šeStad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
sprendimų ir aiškinimu
N'uotr Kuto* Muaonytes

