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Istorinės reikšmės 
sprendimas Slovėnijai 
Jugoslavija nutarė išvežti kariuomenę 

Belgradas. — Liepos 20 d.. — 
Jugoslavijos valstybės prezi
dentūra nusprendė išvesti savo 
federalinę kariuomenę iš Slovė
nijos Respublikos, pranešė AP 
žinių agentūra. Šis kariuome
nės pasitraukimas turi būti 
atliktas per 3 mėnesius, ir tai 
reiškia, kad Slovėnija bus 
nepriklausoma valstybė. 

Serbijos atstovas Borisav 
Jovic prezidentūroje, kurią 
sudaro 8 nariai, kalbėdamas per 
Jugoslavijos televiziją, pasakė, 
jog kariuomenės išvedimas pra
dedamas tuoj pat.,.Jugoslavijos 
armija neturi būti tose krašto 
dalyse, kur ji laikoma okupa
cine kariuomene", pasakė jis. 
„Mes manome, kad šiuo nutari
mu mes padarėme svarbų žings
nį pirmyn, kad būtų taikingai 
išspręsta Jugoslavijos krizė". 

Serbijos p r i t a r imas 
Janez Drnovsek, Slovėnijos 

Respublikos atstovas prezi
dentūroje, kalbėjo per Slovėni
jos televiziją, pareikšdamas, jog 
,,Tai yra istorinės reikšmės 
sprendimas Slovėnijai". Jugos
lavijos prezidentūrą sudaro 
atstovai iš kiekvienos šešių 
respublikų ir dviejų provincijų, 
taigi, iš aštuonių atstovų, ir turi 
teisę įsakinėti federacinei 
kariuomenei. Šiam sprendimui 
pritarė ir Serbija, kuri pasisakė 
už Slovėnijos atsiskyrimą, jei 
federacinėj sąjungoje pasiliks 
Kroatija ir kitos respublikos. 
Išleistame oficialiame pa
reiškime rašoma, jog Kroati
jos atstovas prezidentūroje Stipe 

Mesic, kuris yra dabartinis šios 
prezidentinės tarybos pirminin- • 
kas, balsavo prieš tą sprendimą, 
o Bosnijos-Hercegovinos atsto
vas susilaikė. 

Kariškiai tyli 
Iš kariuomenės vadovybės ne

buvo sulaukta jokio pareiškimo, 
kuri anksčiau ignoravo prezi
dentūros įsakymus ir veikė savo 
keliu. Tačiau Slovėnijos užsie
nio reikalų viceministeris Zoran 
Thaler pranešė, jog sprendimo 
tekstas buvo suredaguotas 
generaliniame štabe ir dalyvau
jant Gynybos ministeriui Vljko 
Kadijevic. Kariuomenė buvo 
pradėjusi karinius veiksmus, 
kai birželio 25 d. Kroatija ir 
Slovėnija paskelbė savo nepri
klausomybę. Kovos vyko tarp 
Slovėnijos karių ir federalinės 
kariuomenės dalinių ir buvo 
užmušta 60 žmonių. Jugoslavi
ja buvo atsidūrusi prie civilinio 
karo slenksčio. Kovos sustojo, 
kai įsikišo Europos Bendruo
menės kraštai ir liepos 8 d. buvo 
paskelbtos paliaubos. 

Prezidentūra sako, jog dali
niai iš Slovėnijos bus perkelti į 
Bosniją ir Serbiją, o tai reiškia, 
jei būtų reikalas, kad t ie 
daliniai galėtų būti greitai 
permesti į Kroatiją, kurioje žuvo 
daugiau 100 žmonių per tris 
mėnesius vykstant kovoms tarp 
kroatų ir serbų. Kroatijoje vis 
pasitaiko susirėmimų, todėl 
prezidentūra nuolatos posė
džiauja, kad galėtų galutinai 
išspręsti Jugoslavijos krizę. 

Vicepremjeras Zigmas Vaišvila 
Amerikoje 

New Yorkas, 1991 liepos 19. 
(LIC) — Vakar Lietuvos Respub
likos vicepremjeras Zigmas 
Vaišvila atvyko į JAV kartu su 
Lietuvos sportine komanda, ku
ri dalyvauja specialioje olim
piadoje, praneša Lietuvių Infor
macijos centras. 

Lietuvos invalidų sportinė 
delegacija, susidedanti iš vadovo 
ir Specialaus Tautinio olimpinio 
komiteto pirmininko A. Vit
kausko, septyniolikos sporti
ninkų ir dviejų Lietuvos televi
zijos korespondentų, išskrido 
tolyn į Mineapolį dalyvauti 
„Special Olympics" žaidynėse, 
kurios baigiasi liepos 26 d., o 
vicepremjeras Vaišvila pasiliko 
Washingtone. Ten jis pradėjo 
seriją susitikimų su JAV poli
tikais ir spauda. 

Iškiliausia dainininkė 
Washingtonas.-Sigutė Sto

nytė, Vilniaus operos soliste, 
dalyvaudama Maryland uni
versitete surengtame Marian 
Anderson vokalistų konkurse, 
buvo pripažinta iškiliausia 
konkurso dainininke. Jame 
dalyvavo 179 dainininkai iš 
įvairių valstybių. Baigminis 
koncertas buvo surengtas liepos 
20 d. Kennedy centre. Washing-
tone, DC. Konkurso metu 
solistei akompanavo Jurgis 
Karnavičius. praėjusiais metais 
Oberlin. Ohio. surengto Young 
Keybord Art is ts konkurso 
laureatas. Baigminiame koncer 
te dainininkus palydėjo sim 
foninis orkestras. 

Užsienio politikos kursa i 
Tarpe kita ko, Washingtone 

Vaišvila susitinka: su Pitts-
burgho universiteto Tarptau
tinių mokslų departamento 
atstovais, kurie spalio mėn. 
Baltijos valstybėse rengia 
užsienio politikos ku r sus 
valdžios atstovams: Paul Goble 
iš Valstybės departamento: kon-
gresmenu Richard Durbin: Lino 
Kojelio vadovaujamu U.S. Bal-
tic Foundation; Londono The In-
dependent korespondentu ir ap
žvalgininku Rovvland Evans. 
Vaišvila dalyvaus ir JAV Vals
tybės departamento priėmime 
..Special Olympics" rengėjams. 

Antradienį vicepremjeras at
vyksta į New Yorką, kur kalbės 
New York Times ir Nevvsday 
laikraščių redakcijoms bei 
Rytų-Vakarų Saugumo Studijų 
instituto direktoriams ir jų 
kviest iems svečiams apie 
vėliausius įvykius Lietuvoje. 
Numatyti ir kiti privataus 
pobūdžio susitikimai su pra 
monės ir užsieno politikos ats
tovais. 

Vicepremjerui prašant, jo 
programa VVashingtone ir New 
Yorke koordinuoja Lietuvių In
formacijos centras. 

— „Baltisk r evy" žurnalas, 
kurį pradėjo leisti Baltijos ins
titutas Stockholme. pasirodė 
švedų kalba. Redakcinę kolegi 
ją sudaro 15 Lietuvos. Estijos ir 
Latvijos kultūrininku. Redko 
legijos nariai iš Lietuvos yra ra
šytojai V. Daunys. V. Rubavi 
čius. J. Aputis. A. Gailius ir V. 
Papievis. 

Sovietų prez. Michailas Gorbačiovas, prieš išvažiuodamas :š Anglijos. valstybių. Visas dėmesys dabar bus nukre ip tas į Maskvą, 
aplanke buvusia ministere pirmininke Margaret Thatcher. kur; jam patarė tikrųjų reformų keliu, 
nedelsiant pereiti i kapitalistinę sistemą, jei nori gauti paskc .;s iš Vakarų 

ar ji pasuks 

Panevėžio kunigų pareiškimas 
Panevėžys.-1991 m. birželio 

15 d Panevėžio savivaldybė su
sirūpinusi turėt i Panevėžyje 
aukštąją mokyklą. Kai kurių 
miesto savivaldybės darbuotojų 
įsitikinimu, ją įkūrus išsispręs 
visos dvasinio nuosmukio pro
blemos. 

Pasaulyje veikia daugiau kaip 
tūkstantis krikščioniškų sektų. 
Po aukštosios mokyklos prie
danga rengiamasi įkurti Pane
vėžyje vienos iš sektų — meno-
nitų misiją — koledžą. Tam jau 
buvo numatytos ir patalpos, iš 
miesto biudžeto paskirta pusė 
milijono rublių. Yra mecenatas 
iš Amerikos, kuris siūlo didelę 
paramą. Manome, tam pritaria 
ir kai kurie Lietuvos Respubli 
kos kultūros ir švietimo minis
terijos darbuotojai. 

Tušti buvo mūsų pokalbiai su 
atsakingais miesto savivaldybės 
darbuotojais. Negavo atsakymo 
net Lietuvos kardinolas ir vys
kupai, šiuo klausimu parašę sa
vo nuomonę Respublikos kultū
ros ir švietimo ministrui. Mes 
savo pareiškimą atidėliojome 
dėl įvairių neramumų Lietuvo
je, tačiau Panevėžio savivaldy
bės darbuotojai savo planus 
vykdo ir toliau slėpdami bei 
dangstydami koledžo įkūrimą 
anglų kalbos planuojamu moky
mu. Rašyti šį pareiškimą mus 
pastūmėjo ir pirmas viešas, nors 
ir neaiškus, Panevėžio merės 
pavaduotojo Sauliaus Varno 
pasisakymas pokalbyje su ko
respondente Rasa Čergeliene 
,,Panevėžio balse" 1991 m. 
birželio mėn. 8 d. (Nr. 110). 

Mes keliame klausimą: kam 
reikalingas sektantiškas kole
džas, kur nėra tos sektos iš
pažinėjų? Valdžios pareigūnų 
pareiga vykdyti visuomenės, ne 
savo ir ne pavienių asmenų va
lią. Kodėl neatsiklausta Pane
vėžio miesto ir Panevėžio kraš
to žmonių nuomonės? Mes neat
sisakytume patalkininkauti at-
siklausiant žmonių nuomonės. 

Šiais ekumenizmo laikais ne
suprantama, kad krikščioniškos 
religijos atstovai neprisistato ir 
nesitaria su vyraujančios religi
jos — Katalikų Bažnyčios vado
vybe Lietuvoje. Ar S. Varno pa
sisakyme minimo p. de Fero 
kompetencija nuspręsti, ar Pa
nevėžiui ir Lietuvai reikalingas 
jo kuriamas koledžas, ar ne? 

Penkiasdešimt metų buvo 
kurstoma ir skaldoma, tad mes 

į šią veiklą žiūrime kaip į toles

nį sąmoningą tautos sKaldymą, 
tik kitomis priemonėmis, ir su
sižavėjimą siūlomai- doleriais. 
Todėl prašome Aukščiausiąją 
Tarybą atkreipti į tai dėmesį. 

1991 m. balandžio 4-7 d. Vati
kane įvykusi Nepaprastoji ket
virtoji Konsistorija, kurią su
šaukė popiežius Jonas Paulius 
II, dalyvaujant 112 kardinolų iš 
viso pasaulio, atkreį^ė pasaulio 
dėmesį ir įvertino situaciją, kad 
įvairiausių sektų plitimas daro 
didelę sumaištį visuomenėje. Jei 
šis pavojus matomas visame 
pasaulyje, ką kalbėti apie mūsų 

Respubliką, kur tik pradėjome 
mokytis demokratijos ir kur 
tiek daug dvasiškai pasimetusių 
žmonių. Pasaulyje turime daug 
pavydžių, kai del tikėjimo 
skirtumų net kraujas liejasi. 
Kas imsis už tai atsakomybės? 
Argi tautos vienybė jau nebe
reikalinga? 

Prel. K. Dulksnys. Mons. J. 
Juodelis. Mons. J. Antanavičius 

Kunigai: R Pukenis. A. Kie
tis, R. Gudelis, S. Pranskūnas. 
J. Kuodis, A. Neverauskas. J. 
Bačiūnas. A. Kairys. A. Pet-
kūnas. D. Tubvs 

Svarbus dokumentas Lietuvai 
V i l n i u s . Liepos 19 d. — 

Lietuvos vyriausybė pareiškė 
pasitenkinimą Londono ekono
mine konferencija, kurios metu 
G-7 aptarė savo ne tik ekono
m i n i u s , bet ir po l i t in ius 
klausimus. 

Ministeris pirmininkas Gedi
minas Vagnorius pastebėjo, jog 
Septynių didžiųjų valstybių 
poltinė deklaracija, kurią jie 
paskelbė liepos 16 dieną, yra 
..Svarbus dokumentas Lietu
vai". Savo pasikalbėjimo metu 
su žurnalistu Rimantu Kana-
pieniu jis pasakė, jog išsi
reiškimas „Pabaltijo kraštai" 
suprantama, kad tos respubli
kos yra „atskiros valstybės". 
Pasak Vagnorių, paminėjimas 
derybų tarp Sovietų Sąjungos ir 
ir Pabaltijo rodo ..tarptautinį 
pritarimą tam dialogo procesui" 
su Maskva, kurio Lietuva pagei
dauja. Septynių deklaracijoje 
buvo konstatuota, jog derybos 
tarp Sovietų ir išrinktų Pabalti 
jo kraštų vyriausybių demokra
tiškai išspręs jų ateitį ir pagal 
teisingus tų kr,\štų žmonių 
norus 

Pokalb is su Vaišvila 
Lietuvos vicepremjeras Zig

mas Vaišvila pan 'škė, „Ameri
kos balsui", jog tie pažadai, 
padaryti visų sep'vnių vadų So
vietų Sąjungo- prezidentui 
Michailui Gorb- ovui, parodo 
jų situacijos Sovietų Sąjungoje 
supratimą. Pa ra ra dar nebuvo 
suteikta, kol Bėra tikrų pasi 
keitimų, o ypač ekonominėje sri 
tyje, kalbėjo Vaišvila. Dar nėra 
konkrečios prog' įmos ir todėl 
investuoti didele- >umas pinigų 
yra rizikinga, i- kitos pusės, 
sakė jis. Vakaru pozicija yra 
suprantama, kai Kindoma išlai

kyti pastovumą sovietuose. Ir 
todėl padedama, nors simboliš
kai, kad Sovietų Sąjunga nepra
rastų vilties. 

Jei paskolos bus teikiamos, tai 
jos turėtų būti duodamos tik at
sižvelgiant į tai. ar Sovietai 
vykdo savo pažadus, ar nenau
dojama jėga. priespauda, ir ar 
nes ipr ieš inama demokra t i 
n iams principams. P a r a m a 
turėtų būti teikiama respubli
koms, o ypač Paba l t i jo 
valstybėms atskirai . Jei ta 
parama būtų te ik iama per 
Maskvą, tai būt nesuderinama 
su Amerikos politika ir kitų 
Vakarų valstybių vedama poli
tika nepripažinti Pabaltijo pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos. 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
būtų atsidūrusios nepatogioje 
pozicijoje. ka ip p r a n e š ė 
..Amerikos balso" radijas iš 
pasikalbėjimo su Z. Vaišvila. 

Smurtas Lavoriškėse 
L a v o r i š k ė s . — Čia šios 

savaitės viduryje atvažiavo 
sovietinio tipo sunkvežimis su 
15 vyrų. apsirengusių kariškais 
ir civilių rūbais ir gerai gink
luoti. Lavoriškės pasienio postas 
yra ant Vilnius — Polockas 
kelio. Keturi sargybiniai čia 
buvo tarnyboje. Atvykėliai tuoj 
apstumdė juos ir žiaunai su
mušė savo automatiniais šau
tuvais. Sovietų kareiviai sude 
gino postą ir nuvažiavo, palikę 
sunkiai sužeistą Algimantą 
Miticka. to meto viršininką Jo 
sužeidimai yra galvoje ir 
šonkauliuose. Vladas Česiūnas. 
muitines tarnautojas, taip pat 
buvo sužeistas į galvą. Jie abu 
nuvežti į ligoninę. 

„Glasnost pavojuje" 
New Yorkas , 1991 liepos 17. 

(LIC) — Žmogaus teisių gynimo 
organizacija „Helsinki Watch" 
išleido žmogaus teisių TSR 
Sąjungoje analizę, kuri ką tik 
išėjo į apyvartą, praneša Lie
tuvių Informacijos Centras. 
Pavadinta ..Glasnost pavojuje" 
• angl iškai — , .Glasnost in 
Jeopardy"). knyga yra plačios 
apimties, apimanti keturias 
kategorijas — pilietines ir po 
litines teises, etninių grupių ir 
t au tyb ių t e i ses , sąjungos 
s a n t v a r k ą ir vals tybines 
struktūras. Kiekvienoje dalyje 
be išimties iškelia klausimus 
susijusius su Pabaltijo šalių 
nepriklausomybės atstatymu ir 
TSRS vykdomu ginkluotu 
s m u r t u prieš jas . Plačiai 
aprašyti sausio mėnesio įvykiai 
Lietuvoje ir Latvijoje bei trijų 
Pabaltijo kraštų pravesti ple
biscitai nepriklausomybės klau
simu. 

Knygos pagrindinė autorė. 
..Helsinki Watch" Washingtono 
įstaigos direktorė Catherine 
Cosman, ne kartą kreipėsi į 
Lietuvių Informacijos Centrą 
dėl informacijos ir knygos pir
mame puslapyje, tarpe kitu 
organizacijų, dėkoja LIC už šia 
pagalbą. 

Kalbos apie 
pasikalbėjimus 

Tal inas . - Estijos preziden
tas Arnoldas Riuitelis praėjusį 
penktadien) pasakė Sovietų 
prez. M. Gorbačiovui, jog nėra 
jokių galimybių, kad Estija 
pa s i r a šy tų uni jos su ta r t į , 
pranešė „Laisvosios Europos" 
radijo korespondentas iš Helsin
kio Riuitelis ir Gorbačiovas 
diskutavo, kad reikia pradėti 
pasikalbėjimus. Sovietų vadas 
pakartotinai išsireiškęs, jog bus 
„derybos", o ne „pokalbiai tarp 
delegacijų" ir tai Riuitelis 
laikąs jau geru ženklu. Taip pat 
Estijos atstovai pranešė Sovie
tams, kad jie nori suorganizuoti 
savo apsigynimo pajėgas, kad 
apsaugotų savo nepriklauso
mybę, teritoriją ir piliečiu 
saugumą. 

— Lazdijų rajone prie Avirio 
ežero buvo surengta pirmoji 
Dainavos šauliu rinktinės spor 
to ir dainų švente, skirta 
Lietuvos valstybės įkūrimo 
dienai paminė t i . Sporto 
varžybose I vietą iškovojo 
Varėnos kuopos šauliai. 

LIETUVOJE 
— Lietuvos Respublikos min. 

pirm Gediminas Vagnorius įsa
kė įmonėms savo gaminius pir
miausia siųsti Moldovos Res
publikai, kurią neseniai nu
siaubė stichinė nelaime, parei
kalavusi daug žmonių gyvybių 
ir pareiškė jų žmonėms, o ypač 
žuvusiųjų šeimoms, užuojautą. 

— Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui Vytautui Lands
bergiui l ankan t i s Europos 
Bendruomenės P a r l a m e n t e 
Strasbourge jį lydėjo informaci
jos biuro vadovas Rimantas 
Morkvėnas Briuselyje, Ri ta 
Dapkute iš Vilniaus informaci
jos biuro ir Krikščionių demo
kratų atstovas Adolfas Vens-
kus. 

— K a r i n ė sovietų proku
r a t ū r a visa i nereaguoja į 
ginkluotų sovietų kareivių 
vykdomą žmonių apiplėšimą. 
Tauragės apylinkėje kareiviai 
apšaudo automobilius, o iš 
praeivių reikalauja pinigų. 
Telšių mieste dažnai siaučia ka
reiviai ir provokuoja muštynes. 
Prienų policija suėmė du kariš
kius, kur ie apiplėšė dviejų 
Prienų gyventojų butus. Klai
pėdoje kariškiai, apsirengę mas
kuojančiomis uniformomis, su
mušė vieną Smiltynės gyvento
ją ir atėmė iš jo laikrodį ir 80 
rublių. 

— Vilniuje sovietinio proku
roro A. Petrausko vadovaujama 
prokura tūra pradėjo sausio 
įvykių liudininkų apklausinė
jimą po to. kai Sovietų Sąjungos 
prokuroras N. Trubinas padarė 
savo išvadas. Nukentėjusiai nuo 
sovietų tankų L. Tručikaus-
kaitei buvo atsiųstas kvietimas 
atvykti į apklausą. Bet ji negali 
vaikščioti. Tai prokuratūros tar
dytojai atvyko į namus ir, jai at
sisakius pasirašyti protokolą, 
ėmė grasinti, kad neleis išvykti 
į užsieni, tokį pat kvietimą gavo 
ir kita sausio 13 įvykių 
liudininke A. Pladytė. irgi 
tapusi invalide dėl sovietų armi
jos veiksmų. 

— Kaune vieši Konkordijos 
universiteto Montrealyje prof. 
Henry Dauder. Jis yra Vytauto 
Didžiojo universiteto senato 
narys. Visą liepom atėMaj skaito 
kursą iš finansų srities dėsty
tojams. J is taip pat atsivežė 
nemokamai išversti ir išleisti 
atit inkantį pasaulinį lygį ir 
t a r p t a u t i n i u s s t a n d a r t u s 
finansų vadovėlį lietuvių kalba. 
Pažymėtina, kad jo tėvai yra 
gimę Lietuvoje. 

— Jonavos rajono kultūros 
ir švietimo skyriaus rūpesčiu 
liepos 11d. buvo paminėtas Pi
liakalnyje poeto ir dramaturgo 
Petro Vaičiūno 101-osios 
gimimo metinės. Dalyvavo ir jo 
žmona Teofile Vaičiūnienė. 

— Birštono miesto tarybos 
sesijoje iš penkių Sąjūdžio 
remtų savivaldybės deputatų 
ketur i sustabdė savo įga
liojimus, negalėdami eiti prieš 
savo sąžinę. Tareiškimo tekstas, 
kuriame nurodytos priežastys, 
išsiųstas Respublikos vyriau
sybei ir Tarybai, rašo ..Lietuvos 
aidas" liepos 11d . 

KALENDORIUS 

Liepos 23 d.: Apolinaras, 
Brigita. Gilmina. Tarvilas. 

Liepos 24 d.: Kristoforas. 
Kristina. Jurga. Protas. Živilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:35. leidžiasi 8:19. 
Temperatūra dieną 86 1., 

naktį 65 1. 

i 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI I R S V E I K T I P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATĄ. 6515 So. California Ave., Chicago, III. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PUSTUZINIS SVEIKOS 
MITYBOS PAGRINDU 

Klausimas. Mano draugė pa
t a r ė m a n g r e i t o svor io 
numetimui valgius. Bet j ie 
nepadeda nei jai , nei man: vėl 
mudvi pasidarome bačkomis, 
kokios ir anksčiau buvome. 
Gydytojai ir dietininkės patar ia 
mums keistis: mažiau valgyti ir 
daugiau judėti. O to kaip t ik 
mudvi ir kratomės iš tolo, nes 
mums patinka sėdėti — ka ip 
vištoms tupėti , visas kaimynes 
aptariant ir ką nors k ramtan t . 
Kas mums toliau daryti? 

Atsakymas. Būdamos bačkos 
ir, kaip matyti iš laiško, labai 
tuščios — nuolat barškančios 
apie kaimynes ir nuolat iniu 
kramtymu toliau bačkėjančios, 
judviem lieka t ik vienas kelias 
sveikaton: nusiteikti sau padėti, 
nes nė Dangus negali sau nepa
dedančiam talkint i . O jei ir 
toliau liksite bačkomis, tai tegul 
smuklininkas dar ir alumi tod-
vi bačkas pripildo ir tuomi jas 
greičiau išvaduoja nuo šios 
žemės rūpesčiu 

Nors juoktis ne pro šalį, bet 
čia reikalas eina apie mirtiną 
negerovę: nu tukimą dėl persi
valgymo ir užsisėdėjimo dėl iš
m i n t i n g u m o s tokos . Kol 
išmintingumu nepasipuošite, 
tol tų dviejų mir t inų blogybių 
neatsikratysite. Aišku, t ada ir 
Tamstų sveikatos vežimas nepa
judės sveikatos link nė iš vietos. 
Todėl abi pradėkite nusiteikti 
griebtis už dviejų dalykų: švie
sos ir asmenybės tvarkymo. 
Turite a ts ikratyt i abejų ne
sveikų įpročių: nuolatinio kram
tymo ir pastovaus kėdės šil
dymo. Juk, nesate perekšlės viš
tos, tad nedera ir tupėti , kada 
nesuskaitomi darbai sau ir ar
timui lieka nė nepradėti. 

Žinoma, taip lengva ir skau
du patar t i , kada žinai, jog 
neišmintingasis nepildys net ir 
sveikiausio, geriausio jam duo
to patarimo net ir jo sveikatai 
labai svarbiu reikalu. Už tai 
Tamstos įsigykite Alvude gyd. 
psichiatro Algirdo Statkevičiaus 
veikalą: „Žmogaus gelbėjimas" 
ir jo penktą. Lietuvoje dabar 
išleistą knygą ,.Gamtos dėsniai, 
kultūra ir mes" . Tai lektūra, 
kokios mes dar lietuvių kalbo
je tokio svarbumo neturėjome ir 
neturime. Tai pilnos sveikatos 
evangelija: studijuotina kiek
vienam, nė dvasiškių neaplen
kiant, nes išmintingumo semtis 
nė vienam ne pro šalį. Tik tada 
galėsime padėti čia pateiktus 
šešis sveikos mitybos pagrindus, 
savo sve ika tos namus sta
tydami. Kito kelio čionykštei ir 
tenykštei laimei nėra ir negali 
būti, nes tai tvėrėjo nustatytų 
gamtos dėsnių prisilaikymas. 

Visi t u r ime atgimti sveikai 
mitybai, savo nesveikus įpro
čius pakeisdami sveikesniais: 
ne tik sau ir k i t i ems jokiais bū
dais nekenkdami , bet ir talkin
dami jiems gera i elgtis, įskai
tant ir sveikai valgyti, o taip pat 
įprasti judėti-darbuotis. Tokį 
gėrį paversime gyvu kūnu, kai 
pirmiausia pasiryšime vidiniai 
tvarkyt is : k a i nus i te iks ime 
šviestis apie sveiką mitybą ir 
liausimės mitybiniais plepalais 
save niekint i , t inginiaut i — 
šiukšlėmis dangstyt is . 

O ta mitybinė Šviesa y ra štai 
kokia. Mitybos žinovai-die-
tininkes ir nutricionistai gydy
tojai kategoriškai teigia, kad 
die tos g r e i t a m svorio 
numetimui (quick weight loss 
diets1 nutukėl iams yra nepake 
liui. Kas nori tikrai numesti 
t a u k ų perv i r š į ir daug iau 

niekada nenutukti, tur i savo ne
sveikus valgymo ir darbavimosi 
įpročius keisti geresniais. Tai 
Gamtos dėsnis ir jis taip tikras 
kaip obuolio nuo obels kritimas 
žemyn. 

Ta i didelis mediciniškas re
ceptas — nurodymas 32 mili
jonams nutukusių amerikiečių 
ir gerai daliai mūsiškių, ypač 
dvasiškių. Nors j ie prisiek
dinėja, kad nevalgą daug, kad 
juda — dirbą pakankamai, jie 
vistiek neliesėja. Tikrovė yra 
visai kitoje Nemuno pusėje: 
prisilaikančiųjų lieso maisto — 
ovo-vegetariško (Alvudo dietos) 
liudijimai rodo, kad nutukėlis 
gali suliesėti. Tik reikia valgyti 
gyvybės palaikymui, o ne malo-
n u m u i . K i t a i p e lgdamiesi 
pri lygstame visiems kitokiems 
iškrypėliams, kaip rūkoriams, 
n a r k o m a n a m s be i ištvir
kėliams. 

Senėjimo nesulaikysi, bet gali 
ilgiau sveiku likti, smegenų 
t a ip greit į nieką nepaversti, jei 
suimsi save į nagą, ir atsakingai 
tvarkysi savo įpročius valgio ir 
d a r b o a tžv i lg iu . Sveikas 
senėjimas yra paties pensininko 
rankose: neapsileisk, tvirtai 
kontrol iuok savo nesveikus 
įpročius — savo nuslydimus iš 
t i e s a u s sve ika tos kelio į 
š u n k e l i u s , nors pastar ie j i 
atrodys ir labai patrauklūs. Per 
daug mūsiškių nueina būk tai 
maloniais gyvenimo keliais, už 
ta i tokie netrukus virsta nieku. 
Tada jie kenčia ir kitus vargina, 
būdami per stiprūs mirti, o per 
silpni gyventi. Neduok Dieve, 
nė vienam mūsiškiui tokiais 
gyvlavoniais virsti. 

Jei žinai, kad tu r i numesti 
kiek svorio, jau šiandien ženk 
pirmą žingsnį: pradėk pamažu 
keisti savo elgesį valgyje ir gė
rime, judėjime — darbe. 

Liesėk palaipsniui, greitas 
suliesėjimas neišlieka — numes
t a s svoris vėl greitai sugrįžta. 
Nesirūpink, kad nevalgysi net 
ir ilgesnį laiką, jei valgysi kaip 
reikiant kai būsi išalkęs. Tada 
nereikės svajoti apie nesveikus 
skanėstus . Kai valgai daugiau 
negu ganėtinai, kūnas maisto 
perviršį sandėliuoja riebalų pa
v ida l e . Amžiu i a u g a n t 
dešimtmečiais ir kūnui lėtėjant 
penkmečiais , re ikia mažinti 
gausiu maistu pasitenkinimą 
valandomis. Kai pensininkas 
valgo t iek kiek pusamžis, jam 
ima ant kaklo „padangos" rai
tytis. Supraskime, kad senstant, 
mūsų kūno veikla lėtėja ir tą 
visuotiną, visai gamtai pri
t a ikomą dėsnį mes tu r ime 
ramiai priimti: liautis persi
valgę. 

Nori numesti svorio pervirš}, pagei
dauji būti daug sveikesniu, ryitiesi 
atsikratyti daugelio turimų ne 
gerovių — sugrįšk į Adomo ir Ievos 
mityba — ovo-lacto vegetarišką 
maistą — Alvudo dietą Joks žaltys 
tegul neįperša steiko. kuris artina 
susirgimą artritu, skleroze, žarnų 
vėžiu... Šis Andriaus Rakausko 
piešinys, peršantis vegetarišką mais 
tą, buvo Lietuvon Žaliųjų leidinyje 
..Žalioj. Lietuva 

Taip pat nepūskime prieš vėją 
ir dar kitaip: nesistenkime 
veido raukšles operuoti, jas 
dažais ar pudra dengti. Nieko 
neišeis, tik niekais versi. Tai 
klaidingas mėginimas apeiti 
nesugriaunamą gamtos tvarką. 
Priimkime senatviškas apraiš
kas gracingai. Lietuvės senelės 
veido raukšlės yra jos pa
puošalas, kai jos vidinis turtas 
— jos asmenybė yra deimantinė. 

Tikra lietuvė nesėdi rankas 
sudėjusi: ji juda, kruta, vaikus 
— anūkus nuo klystkelių į tiesų 
kelią veda. Tai neišsemiamas 
lietuviškas dvasinis lobis, kurio 
stokojantis kraštas šuoliais 
žengia pražūtin. I šauklė t i 
vaikai yra puošmena aplinkai. 
Tą patys matome kasdien savo 
artumoje 

Už tai negadinkime tikros 
lietuvės vardo: darykime ką 
nors savo kūno, proto ir asmeny
bės pagerinimui: pasirinkime 
sveikesnius kelius gyvenime. 
Nors mes visvien sensim, bet 
tapsime sveikesniais seniais. 
Tai labai svarbu, nes greit į 
niekus virsti yra tas pats, kas 
mirti, nors ir švariausioje prie
glaudoje esant. 

Todėl nuo tokių laidotuvių jau 
dabar ryžkimės išsisukti, išmin
tingai gyvendami ir elgdamiesi 
maisto ir gėrimo atžvilgiu. 

Prileiskim, kad esi dvidešimt
metis. Jaunystė yra geriausias 
metas išvystyti sveikus įpročius: 
L. sportavimo ir darbo. 2. sveikai 
valgymo, būtent, tik išalkus, 
vengiant saldumynų ir riebalų 
(užtat motinos turi saugotis 
nealinti vaikų sveikatos riebiu, 
sūriu, saldžiu maistu), 3. nuola
tinio ugdymo savo kūno, proto 
ir asmenybės — teisinga jų 
globa. Toks jaunuolio susidraus-
minimas saugos jį nuo įvai
riopų klystkelių, ir jis pusamžio 
sulauks būdamas daug sveikes
nis ir laimingesnis. 

Be sveikų, jaunystėje įgytų 
įpročių visada bus sunki se
n a t v ė . Daugelis sendami 
n u t u n k a , nes t ada k ū n a s 
mažiau maisto reikalauja — jis 
viską pamažu atlieka, o įpratęs 
jaunystėje persivalgyti ir gir
taut i , žmogus ir senatvėje taip 
elgiasi (tie mūsų renginiai su 
„gardžiais lietuviškais valgiais 
ir gėrimais"), ir dėl to dūsauja, 
savo lašinių nepanešdamas. 

Žinokime, kad po 30 metų 
amžiaus, buvęs didžiausias 
žmogaus pajėgumas kasmet 
mąžta l%-2%: Plaučiai pristato 
mažiau deguonies į kraują; 
širdis silpniau plaka ir tokiu 
procentu sumažta visų kitų 
kūno dalių fiziologinė veikla. 

Akys pradeda senti, kai skai
tant reikia laikraštį ar knygą 
laikyti daug toliau nuo akių. 
Beveik visiems 50 metų sulau
kusiems reikia akinių, ypač 
skaitymui. Mūsų akių lęšiukai 
tai susitraukia, tai išsitiesina — 
prisitaiko prie matymo iš arti ir 
toli. Jų elastiškumas mąžta, 
žmogui sulaukus 40 metų. Ypač 
žiūrėjus į tolį ir staiga imant 
skaityti iš arti — sunkiau 
matyti. 

Ta akių negerovė yra kita 
senėjimo žymė ir mes su ja turi
me sutikti be dejonių. Reikės 
mums akinių. 

Aišku, sensta ir moterys. Kad 
jų senatvė būtų ramesnė ir dėl 
neramumo nepersivalgytų, jos 
sulaukusios 35 metų turi pasi
daryti pirmą krūtų nuotrauką 
(mammogram). Ateityje paly
ginimui tas bus labai pravartu. 
Kai 50-60 metų sulaukus bus 
ras tas gūželis krūtyje, bus 
lengva palyginti abi nuotrau
kas. Tas padės gydytojui vertin
t i naujus duomenis nuo
traukoje. 

O mūsiškės vis dar to nedaro. 
Tūla sulaukus virš 50 metų ir 
gydytojui radus guzelį jos 
krūtyje, tiesiog ant sienos lipa 
iš nusiminimo. Dažnai taip elg
t i s nereikia, nes ne kiekvienas 
gūželis krūtyje yra vėžys. Tik 
reikia išmintingai elgtis, dar 
sveikoms esant. Tada ir sirgti 
bus lengviau, ypač senatvėje. 

Nereikia senat v iškurnu laiky-

DIDŽIŲJŲ RENGINIŲ 
TIKROJI ESMĖ 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Praėjus grandiozinėms dainų 
a r šokių šventėms, mūsų 
spaudoje jc- yra plačiai komen
tuojamos, kritikuojamos ar 
liaupsinamos. Grynas liaupsi
nimas neneša daug naudos, nei 
destruktyvi kr i t ika , bet 
dažnokai prasilenkiama su 
tikrąja tų renginių paskirtimi. 
Juk žinome, kad visa tai yra 
rengiama ne profesionalų, bet 
visuomeninį įsipareigojimą 
giliai suprantančių veikėjų, 
todėl ir kai kurios kritiškos 
pastabos tegali patarnati pasi-
mokymui ateičiai. Kas nedirba, 
tas neklysta, todėl yra geriau 
dirbti ir padaryti klaidų, negu 
sudėjus rankas nieko neveikti ir 
laukti stebuklo iš dangaus. 

Spaudoje pasigirsta balsų, kad 
praėjusioji muzikos šventė 
„nelaisvinusi Lietuvos", buvusi 
labai „išlaidinga". Vietoje 
išleistų milžiniškų sumų būtų 
buvę geriau į Ameriką a r 
Kanadą tais pinigais atkviesti 
Lietuvos studentus. Teko ir 
man garbe būti tos šventės 
spaudos komiteto nare, todėl 
rengėjų visada buvau gerai in
formuota. Niekur ir niekada 
nebuvo skelbiama, kad tos 
šventės uždavinys esąs „Lie
tuvos laisvinimas", tik jos 
ramus šūkis, „Kad liktum t u 
gyva", savo minties gilumu su 
Lietuvos likimu jungia išeivijos 
troškimus ir aspiracijas, bet jos 
nešaukia į kovą. 

Grandiozinės dainų ir šokių 
šventės atgaivina kartais jau 
apsnūdusius jausmus, išjudina 
jaunimą, suteikia progą išeivijos 
kūrėjams pasirodyti su savo 
darbų vaisiais ir pasidalinti su 
plačiąja visuomene jų rezulta
tais. Dainininkų tarpe yra visos 
išeivijos kartos, net ir mišrių 
šeimų vaikai, kurie mažai 
tekalba lietuviškai, bet dainuo
ja lietuviškas liaudies dainas, 
gieda giesmes be akcento ir su 
didele meile. Tautinius šokius 
šoka gimnazijų moksleiviai, 
universitetų studentai ir šokių 
„ve te rana i " , dar puikiai 
sugebantys savo išmiklintomis 
kojomis sutrepsėti „Klumpako
jį", sušokti „Malūną", pasi
rangyti „Kepurinės" kaleidos-
kopiniuose rateliuose. Tiek 
dainų, t iek šokių šventės 
stiprina išeivijos dvasią ne vien 
tuo, kad girdime jau daug kartų 
girdėtas dainas ar plojame 
seniai pažįstamiems šokiams, 
bet todėl, kad tomis valandomis 
esame kaip viena didžiulė 
šeima, be amžiaus ar pažiūrų 
skirtumo. Per t raukų metu 
matome apsikabinusius, besis-

ti visiems vienodus fiziologinius 
pakitimus. Duokim, moterys 
tenelaiko senatvės ženklu jų 
regulų netekimą. Moteriškų 
hormonų kieks(estrogen ir pro 
gesteron) kieks pradeda kristi, 
sulaukus 35 metų. O tarp 45 ir 
55 metų amžiaus tie hormonai 
sumažta iki tokio kiekio, kad 
regulos sustoja. 

Bet dabar daugiau negu bet 
kada praeityje moteris gali žiū 
rėti į regulų paliovima, kaip 
gyvenimo fiziologinį faktą, nes 
ji pergyvena vaisingą laikotarpį 
ir ilgus nevaisingus metus, 
reguloms pasibaigus. 

Nereikia baimintis — daugelis 
senėjimo ženklų gali būti ganė 
tinai sulėtinti, jei žinome, kaip 
mūsų įpročiai, įskaitant ir 
mitybą, įtakoja senėjimą ir jei 
mes ryžtamės ką nors daryti ne 
sveikų įpročių atsikratymui. 
Jau vien pradėjimas maitintis 
vegetariškai (Alvudo dieta), 
gerina žmogaus sveikatą, ilgina 
amžių, mažina išlaidas vais 
tams ir gydymuisi. Tik pra 
dėkime dabar, ne rytoj, savo 
sveikatą geriau prižiūrėti, ypač 
nenutukti - nepersivalgyti. 
Tuo reikalu daugiau kitą kartą 

veikinančius iš tolimų miestų 
a tvykusius , seniai maty tus 
draugus, pažįstamus, gimines. 
Ir toji nuotaika nedingsta grįžus 
į namus , nes j i savotiškai 
įstringa į mūsų pasąmonę, 
nušviečia mūsų mintis ir ap 
dovanoja neužmirštamais įspū 
džiais. 

Da ina ir šokiu n i e k a s 
ne la i sv ina . Ir po ž i a u r i a 
okupanto letena Lietuvoje vyko 
dainų ir šokių šventės. J e i šir 
dyse jos nebuvo ta džiaugsmo 
manifestacija, kurią mes išgy 
vename laisvajame pasaulyje, 
bet per penkis vergijos dešimt 
mečius atkakliai išlaikius tau 
tinės kultūros koloritą, jį net 
sustiprinus, tos šventės buvo 
giliai paslėptos dvasinės rezis
tencijos demonstravimams. Jei 
nepriklausomoje Lietuvoje jau
nimas domėjosi Šabaniausko 
r o m a n t i š k a muzika a r iš 
užsienio paplitusiais šlageriais, 
gimnazijose retai kas tegirdėjo 
kank le s ar skuduč ius , tai 
okpuotos Lietuvos jaunimas 
savo tautinę tapatybę išlaikė, 
išpopuliarindamas liaudies mu 
ziką, kankles, dainas, šokius. 
Ne veltui stebimės, matydami iš 
Lietuvos atvykstančius viene
tus , kokį aukš tą lygį yra 
pasiekę liaudies ansambliai ir i 
kaip giliai tautiškas yra jų I 
repertuaras. 

Jau pradedama planuoti šokiu 
šventę. Te nelieka nė mažiau
sios lietuvių kolonijos Kanado
je ar Amerikoje, kurioje nebūtų 
nors ir nedidelo tautinių šokių 
vieneto. Kaip visada, rengėjai 
teikia puikias instrukcijas, duo
da informaciją, patarimus, todėl 
reikia tikėtis, kad ir šokių 
šventėje nest igs šokėjų, o 
publikos niekada nestinga. Ir 
yra būtina įspėti tuos,kuriems 
niekas įtikti negali, kad ir šokių 
šventė nesiskelbs laisvinanti 
Lie tuvą , t ik t ę s i a n t i jos 
kultūrinį palikimą ir stiprinanti 
išeivijos dvasią. Ne vien pinig
inga, bet ir savo dvasioje stipri 
išeivija atneš naudą Lietuvai ir 
ta lk ininkaus jos kovoje už 
laisvę. Būdami toli nuo tėvynės, 
mes turime ją visokeriopai rem
ti, bet taip pat neturime teisės 
užmiršti ir savęs, kad nepraras
tume jėgų dalintis jos džiaugs
mais ir turėtume dvasios ištek 
lių trokšti jai laisvės ir nepri
klausomybės. Ne laužydami 
rankas ir raudodami, ne de 
juodami ir verkšlendami tą 
atliksime, bet pasididžiuodami 
ir puoselėdami savo kultūros 
lobius. Ir išeivijoje išaugo 
l i e tuv ia i muzika i , kom
pozitoriai, tautinių šokių ir 
kanklių mokytojai. Tų švenčių 
metu mes savo plojimais atly 
giname jiems už jų kūrybinį 
darbą, kurio gal nebūtų kitos 
progos maty t i ar g i rdėt i . 
T i k r a s i s didžiųjų švenčių 
uždavinys yra stiprinti išeivijos 
jėgas ir išlaikyti jos lietuvišką 
dvasią. 
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DRAUGO pranumaiata mokama I i anksto 

metam* '-̂  meių 
U S A 
Kanadoje ir ki tur (U.S.A. dol> 
U.S.A. savaitinis įsešt laida ' 
Kanadoje ir kitur (sėst laida 
U S A dol ) savaitinis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8 30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12-00 
• Reuaktija dirba kasdien nui-
irJO-4.00. šeš tad ien iu i nedirba 

$80 
$90 
$45 

$50 

$45 
$50 
830 

$30 

3 mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susi tarus Redakcija už 
skelbimu turinj neatsako Skelbi 
mu kainus pn v iunč amo* gavus 
prašymą 

Ką visi žmonės šią valandą 
veikia* Eina senyn. 

Lietuvių mįslė 

DR VIJAY BAJAJ, M.D., S C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

Pirm . antr.. ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superlor, Sulta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1-312) 337-1285 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-65»t 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTCJAS 'R CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tai. (708) 422 0101 
Valandos pagol susitarimą 

Pirind 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 vpp 
treid 'jždarytaa ketvd 1-3 v p p . penkta 

ir šešto 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR 2AI2DŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSME'INĖ 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
CESAR J. HERRERA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Oundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hlckory Hllla, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm.. antr penkt 12-3 v p p. ketv. 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S t . Chicago. II 
Tai. (1-312) 476-2112 

95P5 S 79th Ave . Hickory MOS 'L 
Tai. (708) 598 8101 
Vai p.^cjtl susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec\ Sešt 12 :ki 4 vai popie' 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Centar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v. 

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak L t w n , IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tai . 7 0 8 - 0 3 0 - 3 1 1 3 

NAUJAS ILLINOIS 
BIUDŽETAS 

Po ilgų svarstymu priimtas 
nau ja s Il l inois b iudže tas , 
sumažinant išlaidas beveik bili
jonu dolerių. Sumažinamos, 
gydymo sumos neturtingiems, 
pr ieglaudose la ikomiems 
pašalpa sumažinama 50 mil. I 
dol., sumažinama parama namų 
apši ldymui n e t u r t i n g i e m s , 
mažiau bus skiriama pirkti 
vaistams neturtingiems, taip 
pa t sus i au r inama pa rama 
šelpiamiems rinktis gyd>toją. 
Valstijos t a rnau to ja i turės 
daryti įnašus savo sveikatos ap 
draudos fondan. Siekiant padi 
dinti pajamas, bus pagreitintas 
r inkimas mokesčių už par 
duodamas prvkes. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS i IGOS 

2454 W. 71at Straet 
(1 312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cormak R d . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS m 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p.p. 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto ta i . (1-312) 776-2880. 
Raz. (706) 4 4 6 - 5 5 4 5 

Kab. ta i . (1-312) 565-0346: 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

6-9. antr 12-6. penkt 10 12. 1 6 

Kab. tat. (1-312) 471-3300; 
Raz. (766) 442-6267 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES I IGOS 

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago m. 6 0 6 5 2 

Pirm antr . ketv ir r. • • I 
pagal susitarime 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1 312) $65-7755 

ARAS ŽLrOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Semertten MadJcaJ Center-

Napervllte Cemptaa 
1020 E. Ogden Ave., Sulta 310, 

NapanrMe IL 60363 
Tel. 1 - 7 6 6 - 5 2 7 4 0 6 0 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 566-3166; 
Nerny (700) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Street 
Vai ptrm. antr ketv ir penkt 3-6 

SeMadienitiiS pagal susitarimą 

i « 



Didžioji išdavystė 

LIEPOS DVIDEŠIMT 
PIRMOJI 

Ta diena jau įėjo į lietuvių is
toriją, kaip melo ir apgaulės 
diena. Tiesą pasakius, tuomet 
žodis , ,melas" jau nebeegzis
tavo, didysis melas jau buvo 
skelbiamas „Tiesos" vardu. 
Liepos dvidešimt pirmą dieną 
Valstybės teatre buvo suvai
dinta tragikomedija „Didysis 
melas". 

Vadinamieji rinkimai į liau
dies seimą, kuris vyko liepos 
14-15 d ienomis , buvo iš
reklamuoti, kaip laisviausi ir 
demokratiškiausi. Nors tebuvo 
išstatytas t ik vienas kandidatų 
sąrašas, tačiau vyko didžiausia 
agitacija, kad būtų balsuojama 
tik už ..geriausius iš geruiu". 
Kandidatai buvo pristatomi ir 
spaudoje ir mitinguose. Kokie 
nuostabūs jie buvo. atrodė, kad 
dar kiaules ganydami jie jau 
kovojo už darbo žmonių gerovę. 
Tad kaip dabar už tokius ne
balsuoti. Naujieji ponai 'nie
kas jų draugais nelaikė) jau
tė žmonių nuotaikas ir baimę, 
tad vyko mitingai po mitingu. 

Buvo daug įvairių propa
gandis tų , bet pagrindiniai 
kalbėtojai (bent kiek teko gir
dėti), tai buvo -J. Paleckis ir M. 
Mickis, žemės ūkio ministeris, 
bandė įtikinti ūkininkus ir 
žmones, kad jokios baimės ne
reikia turėti. Kas pats žemę dir
ba, tam nieko bijoti nereikia. 
Tad ragino įvairiais gandais 
netikėti. J ie abu galbūt tikėjo 
savo žodžiams. Jie gal patys 
nežinojo, kad tebuvo savo rolių 
aktoriai. Maskvos režisieriai 
viską tvarkė. Kaip vėliau pasi
rodė, beveik visi gandai buvo 
teisingi. 

Atėjo rinkimų diena, vėl di
dž iaus ia propaganda, kad 
niekas namuose nesėdėtų, o eitų 
balsuoti. ..Kas nebalsuoja — 
atiduoda balsą liaudies prie
šams". Antroji balsavimų diena 
buvo pr'dėta dėl to, kad pirmąją 
dieną nebuvo užtenkamai 
balsuotojų. Kiek tie rinkimai 
buvo laisvi ir demokratiški, tai 
rašantysis dar gerai atsimena. 
Kadangi buvau kariuomenėje ir 
balsavau dalinyje, vistiek į 
namus atėjo pora tipelių tei
raudamies i , kodėl nebuvau 
balsuoti. Visur pradėjo įvairūs 
tipeliai savo kampuotas nosis 
kaišioti. Po kariuomenės ra
jonus irgi tokie t i pe l i a i 
s lampinėjo . Kariuomenės 
daliniai jau turėjo politinius 
vadovus. Iš Rusijos a tvykę 
greičiausiai viską dirigavo. Bet 
kol kas visi politiniai vadovai 
buvo iš vietinių. 

Dar rinkimams nesibaigus. 
Maskva jau paskelbė balsa
vusiųjų skaičių. Tai įvyko per 
rusų durnumą, kadangi jie 
nežinojo, jog Lietuvos laikro
džiai dar nebuvo nusta tyt i 
Maskvos laiku. Po rinkimų vėl 
buvo banga mitingų. Pasirodė 
vis įžūlesni šūkiai. Tuomet dar 
labai gerai nesupratome, kad tie 
šūkiai išreiškė partijos valią, ir 
rodė. kuriuo keliu bus einama. 
Plakatuose ir laikraščiuose jau 
pasirodė reikalavimai įvesti 
Sta l ino konstituciją. Tokie 
reikalavimai savaime neatsi-

dėl to kaltas. Tačiau komunis
tai nenori prisiimti atsako
mybės už partijos kruvinas 
rankas ir praeitį. Buvusių komi
sarų sūnūs siekia trispalvės 
koto. Čia buvo mažas iškly-
dimas iš tako, kadangi įvykiai 
dar karšti atmintyje ir negalima 
pro juos šaltai praeiti. Todėl 
komunistų partija turi žinoti, 
kad jos nuodėmės dar nėra 
atleistos. 

Beje, nebuvome paminėję, kad 
komunistų partija viešai dar 
nesirodė, tik viską dirigavo. Ji 
buvo pr i s idengus i Darbo 
Lie tuvos sąjungos vardu 
(panašiai, kaip dabartiniu metu 
Lietuvoje). Tokiame fone liepos 
21d. susirinko ..geriausi iš ge
rųjų" į vadinamąjį ..liaudies 
seimą". Jam buvo parinkta gera 
vieta Valstybės teatras, ka
dangi reikėjo didelės scenos ir 
daug statistų. \ sceną buvo 
privaryta kareivių ir fabriku 
darbininkų, tai buvo vadina
mieji ..darbo liaudies ir karei
vių" atstovai. Tie atstovai 
nebuvo r inkt i ir dalis net 
nežinojo, kuriam tikslui jie čia 
atvesti. Iš tų 79 ..išrinktųjų" net 
58 buvo komunistai. O kiti tik 
dėl ..kvapo". 

MEDICINA YRA IR MOKSLAS IR MENAS 
Dr. Juozui Meškauskui 85 metai 

KAZYS AMBROZAITIS 

Gyvenimas, kaip ta Dubysos su kaimynais ir stebėdavo jų 
slėnio lanka — pilna gėlių ir vargą, susižeidimus be me-
aštrių spyglių, užslėptų kūdrų diciniškos pagalbos. Vieną 
ir pridengtų akmenų. Einame trečiadienį , bevažiuojant į 
per gyvenmą, vieni palikdami 
pėdsakus tik smėlyje, kiti net 
iškaltus granite. Ilgas amžius 
daugiau priklauso nuo aplinky
bių, mažiau nuo asmeninių 

Anykščių turgų, tėtis užklausė, 
kuo Juozukas norėtų būti. At
sakymas buvo tik vienas: norė
tų būti daktaru. Medicinos 
studijos buvo sunkios, bet studi-

pas tangų. Ne dėl amžiaus javo su entuziazmu. Lietuvos 
minioje pastebime mus inte- un ive r s i t e t a s Kaune buvo 
resuojantį žmogų, bet dėl jo atidarytas 1922 m. vasario 16 d. 
darbų, asmenybės, veiklos. Me
dicinos darbuotojų ir visuomeni
ninkų tarpe šiomis dienomis yra 
ryškiai pastebimas medicinos 
daktaras Juozas Meškauskas, 
palikęs gilią gyvenimo brydę ir 

Studentai ruošdavosi ne tik dar
bui savo profesijoj, bet bendrai 
vispusiškam gyvenimui ir dar
bui visuomenėje Tam reikalui 
studentai jungdavosi į organiza
cijas, kurių 1935 m. VDU 

kuriam šių metų liepos 21 dieną te jau buvo 93. Po u-teto ati-
Sukako 85 metai. 

Juozą Meškauską pažįstu jau 
nuo 1940 metų ir nuo to laiko 
be pertraukos teko bendrauti 
kaip su docentu, profesorium, 
Medicinos fakulteto dekanu. 

Liaudies seimo atstovai nebu
vo atskirai susodinti, o išmėtyti 
tarp eilių. Reikia tik stebėtis, 
koks prityręs režisierius viską 
dirigavo. Visos detalės buvo 
n u m a t y t o s iki mažiausių 
smulkmenų. Delegatų susodi
nimas irgi buvo apgalvotas, ka
dangi reikėjo balsuoti lOCrv*-. 
Buvę delegatai yra rašę. Teatre, 
jiems užėmus savo vietas, iš 
abiejų pusių sėdėjo nepažįstami 
t ipe l ia i . Pras idėjus bal
savimams ir dar dvejojant kelti 
ranką ar ne. šone sėdėjęs tipelis 
bakstelėjo į pašonę ir rusiškai: 
,,ui drauge, ranką". Taip para
ginti, žinoma, turėjo ranką 
kelti. Kadangi jau žinojo, ka 
nekėlimas galėtų reikšti. Pra
sidėjus rinkiminei kampanijai, 
prasidėjo ir areštai. Jau buvo 
pora tūks tanč ių areštuotu. 
Vadinamoji ,,liaudies" valdžia 
iš karto savo dantis parodė. Tie 
tipeliai tai žvalgybos agentai ir 
jie žinojo, prie ko jie buvo pa
sodinti. Tai tokie buvo tie 
vadinami ,.laisvi" rinkimai ir 
balsavimai. 

Visoje rinkiminėje propa
gandoje nebuvo minimas nė 
įjungimas i Sovietų sąjungą, nė 
sovietizacija. Tačiau liaudies 
seimo atstovai ėjo iš anksto 
nustatyta tvarka, kurią diri
gavo Maskvos emisa ra s 
Dekanazovas. Liaudies atstovai 
tebuvo tik marionetės. 

Tad nepraėjus nei valandai 
nuo seimo atidarymo, buvo 
priimta ..deklaracija apie vals
tybės s a n t v a r k a " , bū t en t 
..Lietuvos įstojimo į Sovietų 
Socialistinių Respublikų Sąjun 
gą" deklaracija, ki.rią priėmus 
komunis ta i atsistoję plojo. 
Salėje buvusieji jau minėti 
tipeliai prižiūrėjo, kad visi 

rado, juos dirigavo partija. Iš to stovėtų. Taip buvo išreikšta 
matome, kad komunistų parti- ..liaudies valia". Nusikaltėliai 
ja buvo duobkasys, o dabar nori nė savo pirštų nuospaudų nepa-
rankas nusiplauti Ne mes kalti! liko. Fotografuoti tegalėjo tik 

t i e . k u r i e m s buvo le i s ta . 
* * * Esamose nuotraukose nerasime 

raudonarmiečių, milicininkų ir 
kitokių uniformų. Visi. kurie 
turėjo galią ir režisavo, stovėjo 
užkulisyje. Nusikaltėliai bijojo 
dienos šviesos ir dangstė savo 
veidą. 

J . Ž. 

Prezidentas Vyt. Landsbergis 
yra komunistų kaltinamas už jo 
tėvo laikyseną vokiečių okupa 
cijos laikais. Jo tėvas buvo 
Lietuvos laikinosios vyriau
sybės ministeris. Taigi ir sūnus 

darymo, jau gegužės mėn. 14 d. 
įsikūrė liet. katalikų studentų 
Ateitininkų s ga, o lapkričio 
9 d. lietuvių studentų tautinin
kų korporacija ..Neo-Lithuania". 
1923 m. vasario mėn. 22 d. įsi 

rezistentu, išeiviu, organizacijų steigė Studentų medikų draugi-
vadovu. vienu iš Gajos korp. ja, kurios pirmininku vieną se-
kūrėju, plačiu visuomenininku, mestrą buvo J. Meškauskas, 
nuoširdžiu bičiuliu. Iš tų kampų Vėliau studentai ateitininkai 
žvelgdamas ir nor iu ben t skirstėsi į Kęstučio, Vytauto, 
dalinai jį pristatyti brandaus Šatrijos, Giedros korporacijas. 

Priminęs visą eilę nuotykių iš 
to laiko universiteto gyvenimo. 
sustojo vėl prie medikų. 1927 
metų rudenį Meškauskas akty
viai dalyvavo medikų diskusi-

gimtadienio proga. 

Medicinos s tudijose 

Aplankiau dr. Meškauską Be-
verly Shores, Indianoje, kur jis 
tik vos prieš šešetą mėnesių pra
dėjo ..pensininko" dienas ir 
mielai sutiko pasikalbėti. Ilgi 
intensyvaus darbo metai gilių 
vagų jo veide neišrašė, fiziškai 
pajėgus, aštriai galvojantis, pro
fesoriškos išvaizdos nepraradęs. 
Dar nespėjęs suskaldyti savo 
garsų rūkytą sūrį, spėjo pareikš
ti kai kurias savo pažiūras. Pa
brėžė, kad pradžios ir galo sąvo
kos yra pagrindinės visose 
gyvenimo srityse. Su pradžios ir 
galo sąvokomis yra surištos 
praeities ir ateities sąvokos. 
Praeities žinojimas įpareigoja 
mus ateičiai. Ateitis atsklei
džia istorinio ir kul tūr inio 
gyvenimo tikslus ir prasmę. 
Žmogus esąs daugiau negu 
.,aš", kuris juda ir kažką da
ro. Žmogus yra senesnis už is
toriją ir jo mirtis nereiškia ne
būties. Žmogus esąs savo iš
vaizda, savo charakteriu, savo 
galvosena ir biologiškai uni
kumas pasaulyje, o ir kiek
vienas iš mūsų esame unikumas 
visais atžvilgiais. Po tokios filo
sofinės pradžios paklausiau, 
kodėl pasirinko mediciną. At
sakymui grįžo į savo gimimo 
apylinkę Anykščius, kur va-

Frof. dr. Juozas Meškauskas - jub;!iata> 

jose, kur buvo diskutuojami spe
cifiniai medikų reikalai, daly
vavo nutarimuose ir paruo
šimuose įstatų ir įsteigime 
Studentų ateitininkų medikų 
Korp. „Gajos", kuri buvo 
įregistruota 1928 m. gegužės 3 
d. Gajos korp. greitai augo 
narių skaičiumi ir buvo viena iš 
aktyviausių. Meškauskas buvo 
išrinktas ir Stud. ateitininkų 
sąjungos pirmininku ir dėl jos 
veiklos buvo ištremtas į Varnių 
koncentracijos stovyklą, nes tuo 
metu ateitininkų veikla nepati
ko tautininkų valdžiai. 

Baigęs studijas, norėjo spe
cializuotis chirurgijoje, bet tuo 
metu nebuvo gal imybių, 
nukrypo į vidaus ligas. Vidaus 
ligų klinikoje buvo vienas 
felčerio etatas su gailestingosios 

atlyginimu, tačiau dirbo 
gydytojo asistentu pas prof. K. 
Buinevičių. kuris jį labai mėgo. 
Buinevičius buvo vienas iš 
žymiausiu fakultete moks
lininkų, paskelbė šlapumo 
gamybos teoriją, kuri sukėlė 
susidomėjimo Vakaruose . 
Buinevičius silpnai mokėjo 
lietuvių kalbą, kviesdavo Meš
kauską perrašyti straipsnius ir 

saromis grįžęs dirbdavo ūkyje paskaitas ir pataisyti kalbą. 

Med. Fakulteto vadovybė ne
palankiai žiūrėjusi į Meškausko 
atvykimą į Vidaus klinikas, 
išlaikė Meškauską felčerio etate 
daugiau kaip 3 m. Per tą laiką 
jis išlaikė doktoratui rašyti 
egzaminus, nuvyko pas prof. 
Lašą prašyti, kad leistų jam pra
dėti doktorato darbą, paskiriant 
vietos tyrimams, bet prof. Lašas 
jam vietos nedavė. Negavęs 
vietos eksper iment in iams 
tyrimams, pasirinko grynai 
klinikinę temą ..Skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opų anks 
tyvos diagnozės klausimu", nes 
tam darbui nereikėjo jokių pa
tarnavimu. Kai disertacija buvo 
pabaigta, profesoriai susirū
pino, kad gali ginti disertaciją 
dar būdamas felčerio etate, kai 
tuo tarpu kai kurie profesoriai 
gynė disertacijas jau būdami do 
centais, kaip Lašas. Žilinskas. 
Stančius. Tada buvo priversti 
pakelti Meškauską į jaunes 
niuosius asistentus. Disertaciją 
sėkmingai apgynė ir gavo 
daktaro laipsnį pirmasis medi 
cinos fakultete, būdamas jaun. 
asistentu. Parode keletą knygų 
ir ten pat suskaičiau dešimt 
žymesniu darbu, be to. keliasde 
šimt straipsnių įvair iomis 

temomis yra paskelbta įvairioj 
spaudoj 'žiūr. mokslinių darbu 
sąrašą Lietuvos Med. Istorijos 
751 psl.t. 

Okupac i jų meta i s 

Sovietų okupacijos metu dr. 
Meškauskas aktyviai dalyvavo 
pogrindžio veikloje. Ateidavome 
kartu su stud. V Stoniu ir A. 
•Jaudegiu į jo kabinetą rezis
tencijos reikalais, o keletą kartų 
teko eiti sargybą Savanorių pro
spekte t ies dr. Meškausko 
kabinetu, kai tame kabinete 
posėdžiavo J. Ambrazevičius. A. 
Darnusis. Z. Ivinskis ir kiti. kai 
buvo p lanuo jama laikinoji 
vyriausybė. Laike išvežimu 
s laps tės i . Karo i š v a k a r ė s e 
• šeštadienį ' V. Damijonaitis 
gynė disertaciją tema ..A ir D 
vitaminų savitarpio veikimo 
klausimu" ir dr. Meškauskas 
buvo p a s k i r t a s j a m v iešu 
oponentu. Po posėdžio išvažiavo 
komandiruotas i Birštoną ir ten 
bebūnant birželio 22 prasidėjo 
rusų-vokeičių karas . įdomu 
pastebėti, kad iš Birštono grįžo 
pėsčias į Kauną. Eidamas iš 
Fredos sustojo viename ūkyje. 
Ten atvyko pirmieji vokiečiu 
da l in ia i , vadovaujami gen. 

Pauliaus, su juo susipažino ir 
pasisveikino. 

Kauno Medicinos fakulteto 
dekanu paskyrė laikinosios vy
riausybes švietimo ministeris 
Juozas Ambrazevičius-Brazai-
tis. Daug žinių pateikė Meš
kauskas apie savo ir fakulteto 
veiklą vokiečių okupacijos me
tais. Paminėtina, kad iš karto 
atsirado didelių sunkumų. Vo
kiečiams okupavus universiteto 
klinikas, reikėjo ieškoti naujų 
patalpų Be to. per Švietimo 
ministeriją vokiečiai reikalavo. 
kad jaunimas stotų į kariuo
menę arba į arbeitsamtą. Uni
versitetas gynėsi. Vieną dieną 
visas senatas buvo pakviestas į 
Gestapo patalpas, buvo apkal
tinti nedalyvavimu ..naujosios 
Europos" kūrime, reikalavo 
pasirašyti sutikimą, kad studen
tai būtų įjungti į karą prieš 
rusus. Nesutikus pasirašyti, 
vokiečiai pareiškė, kad yra 
areš tuot i ir bus vežami į 
kalėjimą. Kalėjime išsėdėjo sa
vaitę laiko.„Ėjo gandas, kad iš
veš į koncentracijos stovyklą. 
Apie tai sužinojo studentai ir 
pradėjo bruzdėti. To pabijojo 
vokiečiai, išėmė iš kalėjimo ir 
nuvežė pas Gestapo viršininką 
Jager. kuris, pasakęs pamokslą, 
paleido. Kova vyko toliau. 1943 
m. kovo mėn. 17 d. vokiečiai 
un ivers i t e tą uždarė . Pr ieš 
uždarant, buvo areštuotas dr. A. 
Starkus, patologijos katedros 
vedėjas. 

Tolimesnis prof. J. Meškausko 
pasakojimas apibūdina jį. kaip 
rezistentą. Būdamas medicinos 
fakulteto dekanu, universiteto 
uždarymo faktą ignoravo. Stu
dentai į medicinos fakultetą bu
vo priimami, studijų knygutės 
registruojamos ir jose pasi
rašoma, profesoriai ska i t ė 
p a s k a i t a s , s t u d en t a i buvo 
egzaminuojami, duodamos už
skaitos. Žodžiu, darbas vyko 
pilnu tempu, ko nedarė kiti 
fakultetai. 

(Bus daugiau) 

BRANGUS AUTOMOBILIŲ 
STATYMAS 

Chicagos miesto taryba nu
sprendė, kad OHare aerodrome 
už au tomobi l io pas t a tymą 
vienai dienai reikės mokėti 16 
dol. vieton iki šiol mokamų 12 
dol. 

KAITROS IR AUDRA 

Chicagoje ištisas dienas kaitra 
pasiekia daugiau 90-95 laips
nių. Liepos 18 d. vakare šiau
riniuose priemiesčiuose siautė 
audra, ir perkūnas mirtinai 
nutrenkė beisbolą žaidusį 17 m. 
jaunuolį, kitas buvo sužeistas, 
bet atsigavo. 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 

Po dviejų valandų trepsėjimo kieme, buvome įleis
ti į tą specialu skyrių. Atidavę drabužius į kaitinimo 
krosnį ruošėmės praustis. Dažnai tikrinome čiaupus. 
Deja, pažadėto to vandens taip ir nesulaukėme. 
Ištupėjus kitas dvi valandas ant šlapių grindų prista
tė uniformas. Puolėme rengtis į šiltus drabužius, 
pridengti parduotą skūrą, kuriai Naujosios Europos 
kūrėjas net šilto vandens neištesėjo... Išsirikiavę lauke, 
pajudėjome prie nelaisvės vartų. Sunki armatūra ant 
masyviniu vyrių iš lėto prasivėrė. Išėjome iš beteisių 
kiemo į nelaisvės kraštą... 

25 
— įsidėk i galvą, kad ateityje nepasikartotų! Ar

ba užbaigsi egzistenciją... — rodydamas i kalėjimo pa
status. — už tų apkaustytų langų! 

Po tokio tulžimi perkrauto kartėlio, ne tik įspėto
jo, bet ir ir jo bendrauniformių specialus skyrius jau 
neviliojo. Jei kuris nors ne arijų kilmes kampininkę Sekmadienis, kovo 4 d.. Kazimierines. Gyvenimo 
ir turėjo, tai po tokio humaniško preliudo jos paliko patirtis parode, kad karų pasisekimas priklauso nuo 
neveiksmingos. aukšto rango seklių, kurie dažnai tarnauja abiejų 

O kuo gi tas puskarininkėlis nusikalto ir užsitraukė kraštų interesams. Tokių rasi vyriausių kariuomenės 
tokią rūstvbę? Paaiškėjo, kad jis pirmas pastebėjo pra- štabų būstinėse, kur, įsigiję pasitikėjimą, lengvai 
einanti majorą ir jam nesukomandavo: prieina pasiknaisioti po slaptų įsakymų ir strategijų 

- Achtung! Still stehen! - Dėmesio' Ramiai! šifrus. Ne vienas iš tokių net ir skūrą padžiovė ant 
Tik tokiam ir t inka būti tokios institucijos griežtų karo meto potvarkių žaiginio. Tai jau aukšto 

viršininku. išprusimo mitologijuoti žvalgybininkai Ne tokius čia 
Pusk. Reschke pasielgė teisingai. Jis privalėjo ji. tik turiu omenyje, o tik snobiškai chameleoniškų manie- rezultate 

urės. Koman- r u gandonešius. Jų sutiksi kiekvienoje stotyje, knai-
pėje, teatrų fojė ir kitame gyvenimiškame žmonių 
maišaties virdulyje. įjuos mažai kas ir dėmesio kreipia. 
lyg savo pareigas tinkamai neatliktų. Ir dar kaip!... Juk 
to meto įvykių žaizdre ir jie pagal žmoniškus įpročius 

pasišalinus, pusk. Reschkės ir pažiūras gal ne kartą kaip gyvatė išsinėrė iš skū-
ros, kad pritiktų to laiko dvasiai ir spalvai, žinoma. 

pasisveikinti, pridėdamas ranką prie kep 
duojama tiktai tiesioginiam viršininkui. Mes ne 
kaliniai, jis mums ne viršininkas ir neprivaloma 
komanduoti. 

Kalėjimo kirviui 
užklausiau: 

Kas mažiausia nuveikia, tas 
daug i aus i a ir rūsč iaus ia i 
kritikuoja. 

Kremoelhuber 

Jauni žmonės galvoja, kad 
seniai kvaili, seniai žino. kad 
jauni kvaili. 

Addison 

— Kaip tu išdrįsai išsižadėti savo garbingos ir iš- geluonį visuomet pasilikdami prie savęs! Todėl ir jų 
didžios Herrenvolks kariuomenės? Vien tik iš akcento veiklos nuopelnai verti ne tik dėmesio, bet ir medali-
j is galėjo atpažinti, kad esi vokietis, o ne svetimšalis, jono. 
Tarp kitko, puskarininki, prisimink, kad nuo Šios Dėl to mūsų visai nenustebino šiandien iš Berlyno 
dienos tave šauksiu tik Auslender! Ne kitaip! Juk taip atvykęs, vyr. Kariuomenės štabo majoras paleisti mus 
vokiečiai vadinate mus. Tai tolygus revanšas. į atsargą. Kiekvienam individualiai buvo paruošti 

Pusk. Reschke tylėjo kaip žemė. atleidimo dokumentai, bet mes su tuo nesutikome 

Neturėjau žinių apie grupes susiformavusias Vokie
tijoje ir atvykusias į mokyklą, ar turėjo su kariuomene 
kokius raštiškus įsipareigojimus ar ne. Kas kita mūsų 
grupė. Buvo pasirašyta raštiška sutartis Kaune, kad 
būsime parskraidinti į mums pageidaujamas vietoves 
su ginklais, amunicija ir maistu. 

Į tai majoras mums paaiškino: 
— Vokiečių kariuomenė išpildyti šį pažadą yra 

palikus bejėgė. Neturime ne tik lėktuvų, bet ir jiems 
kuro. 

Tą mes žinojome jau iš privatiškų šaltinių. 
Po ilgesnių diskusijų jis mums ir sako: 
— Gerai, kad tokiu pasiryžėlių esama. Sugrįžęs į 

Berlyną pasiųsiu raportus ir kitų ginklo rūšių štabams. 
Tikiu, kad atsiras pajėgesni už mus, kurie jūsų 
troškimus išpildys. Pasilikite čia vietoje. Laike dviejų 
savaičių sulauksite teigiamą ar neigiamą atsakymą. 

Taip ir pasilikome belūkuriuodami, kaip tas vilkas, 
kol avelė nuo kaimenės atsiskirs. 

Šeštadienis , kovo 17 d. Gobšų kaimynų santalkos 
mums buvo lemta, anot patarlės, — nuo 

meškos bėgti, pas vilką prisiglausti. Rodos tik vakar 
mūsų dainos skambėjo, nors ir okupuotoje bet savoje 
žemėje Šiandieną Tėvynės ilgesio sutartinės skamba 
jau už jos ribų. Entuziastiškai iš jaunų kursantų 
krūtiniu išsiverždavo lyriko Maironio kūryba: 

Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai, 
lietuviai barzdočiai dūmoja: 
galanda kirvius, kalavijus aštrius 
ir juodbėrius žirgus balnoja. 
Tai šventa teisybė Kol barzdočiai patys valdėsi 

savo žemes, tai Lietuva buvo didelė, karinga ir visame 
pasaulyje žinoma. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVAI REIKIA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

IGNAS MEDŽIUKAS 

INTRIGOS LIETUVOJE 

šiandien Lietuva pergyvena 
sunkų laikotarpį. Dar nesuspėjo 
daugelis atsigauti po skaudžių 
sausio 13 dienos smūgių. Dar 
nespėjo nudžiūti ašaros gedint 
nekaltų aukų. Ir vėl Lietuvos 
žmonės turi pakelti grasinimus, 
sufabrikuotus melus, skleidžia
mą piktą informaciją, kiršinan
čią propagandą. Sovietų teroras 
nesiliauja. 

Į t ampa d id inama 

Sovietų kariškių provokaci
niai veiksmai tęsiami. Kratos, 
suėmimai, policininkų nugink
lavimas, muitinių deginimas, 
apšaudymai, nužudymai — vis 
naujos pastangos provokuoti 
Lietuvos gyventojus, sukeliant 
juose paniką. 

Tokia įtempta padėtis labai 
kenkia žmonių sveikatai, nes nė 
vienas, išėjęs iš namų, nėra 
tikras, kad jis grįš sveikas ir 
gyvas. Sovietų karinės jėgos 
savo baisiu elgesiu pažeidžia ne 
t ik tarptautinės teisės normas, 
bet kiekvieno piliečio asmeniš
kas teises į gyvenimą. 

Važinėdami tankuose kari
niai daliniai pro Aukščiausios 
tarybos rūmus Vilniuje nori 
įbauginti, trukdydami jos dar
bus, siekiant krašte pravesti 
reikalingas reformas. Ir visais 
kitais būdais trukdoma pažan
ga visose gyvenimo srityse, nes 
neleidžia sukaupti jėgas pro-
duktingam kūrybiniam darbui. 
Tokioje nenormalioje padėtyje 
Lietuvos pramonės gamyba ma
žėja. Kyla produkcijos kaštai ir 
tuo pačiu kainos. Jaučiamas di
delis trūkumas plačiai varto
jamų prekių. Visuomenės aprū
pinimas maisto produktais pa
blogėjęs. Statistika skelbia, kad, 
pradedant šių metų pradžia, ga
myba sumažėjusi net 25%. 

Maisto, vaistų ir kitų gaminių 
kainos pakilo ir vis dar kyla. 
Visa tai sukelia gyventojų nepa
sitenkinimą. Tuo pasinaudoda
mi piktos valios žmonės apkal
tina, kad pagrindinė priežastis 
yra parlamentas ir vyriausybė. 
Dažnas nepagalvoja, kad tos 
priežastys yra bendra situaci
ja, o ne paskirų institucijų 
veiksmai. Žinoma, drumstame 
vandenyje visada lengviau 
gaudyti žuvis. Juo situacija blo
gesnė, tuo lietuvių tautos ir Lie
tuvos nepriklausomybės prie
šams yra geriau. 

Svetimos valstybės agentai 
stengiasi parodyti pasauliui, 
kad Lietuvos gyventojai nepasi
tiki savo išrinktu parlamentu, 
o laukia „šviesos iš rytų", kad 
viskas būtų diktuojama iš cent
ro, kaip buvo stalinizmo ir po to 
ėjusių Kremliaus satrapų lai
kais. Todėl šiuo metu Lietuvos 
gyventojai turi būti ypatingai 
vieningi, kad atsispirtų nega
tyviai įtakai. Esant nuolatinei 
įtampai, kai kurių nervai neiš
laiko ir sugniūžta. O to kaip tik 
siekia nepriklausomybės prie
šai. 

Ar naud inga opozicija? 

Ne gana to. Štai iš Lietuvo
je einančios spaudos sužino
me apie naujai organizuojamą 
Ateities forumą. Kas yra tas fo
rumas9 Senovės Romoje foru
mas buvo aikštė, kur buvo su
telktas visuomeninis ir politinis 
gyvenimas. Lietuvoje įkurtas 
forumas yra opozicija dabartinei 
Aukščiausiajai tarybai ir jos 
sudarytai vyriausybei. Buvusios 
minis terės pirmininkės K. 
Prunskienės pareiškimu, kurį 
pagarsino kai kurie Lietuvos 
laikraščiai, tokia opozicija esan
ti labai reikalinga. 

Aukščiausioji taryba ir vy
riausybė kritikuojama, kad ji 

vedanti kraštą į nacionalinę po
litiką. Pareiškime sakoma, kad 
vyr iausybės pr iekyje y ra 
nekvalifikuoti asmenys. Pati 
vyriausybė neturi darbo progra
mos. Iškeliami ir kai kurie kiti 
kal t inimai . Kaip paaiškėjo. 
Ateities forume reiškiasi Kazi
miera Prunskienė, rašytojas Vy
tautas Petkevičius, Algirdas 
Brazauskas, Gediminas Kirki
las, Virginija Končiuvienė ir 
kiti. Lietuvoje jau veikia 23 
Forumo skyriai. Kiek į juos 
įsijungę narių, neskelbiama. 
Forumo steigėjai mano, kad tai 
turės būti svarbi ir reikalinga 
organizacija. 

Kitų nuomone, čia buriasi 
žmonės, nepritapę prie dabar
tinės valdžios arba dėl kurių 
nors priežasčių išjos iškritę. Jei 
jie veiks konstruktyviai, vado
vaudamies i demokra t in ia i s 
pr incipais , ieškos Lie tuvai 
geresnio kelio žengiant į nepri
klausomybę, jei savo veikla 
atkreips vyriausybės dėmesį, 
kas esamomis sąlygomis būtų 
galima geriau padaryti, tai 
tokią veiklą reikėtų sveikinti. 
Bet jeigu užsiims tik neigiama 
kr i t ika , kaišios pagal ius į 
vyriausybės vežimo ratus, tai iš 
tokios opozicijos Lietuvai nau
dos nebus, o tik pasitarnaus 
tiems, kurie rausiasi po jos 
pamatais. 

Suglaust i g re tas 
dėl nepr ik lausomybės 

Kai šiuo metu yra tokia 
įtempta situacija, labai svarbu 
visiems suglausti gretas, sie
kiant bendro tikslo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo. 
Kad ji bus atstatyta, tuo negali 
abejoti nė vienas lojalus Lietu
vos gyventojas. Tuo neabejoja ir 
Vakarų kraštai. 

Vilniuje besilankydamas bu
vęs JAV prezidentas Richard 
Nixon pasakė: „Lietuvos nepri
klausomybė yra neišvengiamas 
dalykas. Klausimas yra — ne ar 
ją gausite, bet kada ir kaip". Ir 
toliau jis kalbėjo: „Likusią 
gyvenimo dalį visomis išgalėmis 
stengsiuosi padėti jums pasiekti 
nepriklausomybės". 

Dabar ne laikas tuščiai ginčy
tis ar veržtis prie valdžios vai
ro, juodinant vieniems kitus. 
Tegul visus sujugia dr. V. Ku
dirkos parašyto Lietuvos himno 
žodžiai „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi". 

Tik pilnai laisvoje Lietuvoje 
bus sudarytos sąlygos pasireikš
t i politinėms grupėms. Ir toms, 
kurios pajėgs geriau įtikinti rin
kėjus, bus atviras kelias į krašto 
valdymą. Kitos liks opozicijoje. 
Tai natūralus kelias Vakarų ti
po demokratijose. Bet pirmiau
sia Lietuvai reikia nepriklauso
mybės. 

Neminėsiu vokiškoje spaudoje 
atspausdintų trumpų žinučių 
iš paskutinių įvykių Lietuvoje, 
atžymint muitinių puolimus, 
bet šiuokart atkreipsiu dėmesį 
į svarbesnių dienraščių plačius 
reportažus, dienraščių bendra
darbiams dažnai aplankius mū
sų sostinę. 

Prie tokių priklauso Miun
cheno liberalinio sparno „Sud-
deutsche Zeitung", pasiuntęs į 
Gedimino miestą savo nuolatinę 
bendradarbę ir labai palankią 
Lietuvos reikalams K. Kahlweit 
(Kalvaitytė-ienė?), kuri didesnę 
puslapio dalį paskyrė šian
dieninės Lietuvos problemoms. 
Autorė susitiko su Vilniaus 
OMON — specialių dalinių ko
mendantu. Jis jai pareiškė, kad 
Lietuva yra kelyje į totalitariz
mą. „Jeigu mes tos plėtotės 
nesulaikysime, sako komendan
t a s Boleslovas Makutenovič, 
Lietuva taps fašistine valstybe". 

Lietuviai kalba priešingai: 
Maskva naudoja fašistinę sis
temą, norėdama suvereninę Lie
tuvą grąžinti į Sovietų Sąjungos 
sudėtį. 

Didžiuojasi Makutenovič savo 
žygdarbiais, įsakęs savo šimtui 
su puse karių pulti muitinę, 
banką , k i t u s pas ta tus . J o 
nuomone, kiti užpuolimai buvo 
atlikti provokatorių, norint visą 
kal tę mesti ant OMON pečių. 
Nors j is išsigina televizijos 
centro užėmimo, tačiau tikrovė
je „liūto dalis" nuopelnų pri
klauso taip pat jam. 

K. Kahlweit persikelia į 
parlamento rūmus, kur mato 
smėlio maišus bei rūmų gyny
bai pasiruošusius vyrus. Miun
cheno dienraščio bendradarbė 
toliau rašo, kad apie 50 tūkst. 
vyrų, t ame tarpe pasienio ap
saugos dalinys, laisvanoriška 
armija, paramilitarinis buv. 
kar ininkų dalinys (šauliai? — 
K-B) stovi po ginklu. Prie jų dar 
re ikia prijungti saukiamųjų 
metų jaunuolius, kurių 80% 
pereitais metais atsisakė tar
naut i raudonojoje armijoje ir 
savo paslaugą atidavė tik Lietu
vos respublikos tarnybai. 

Užsienio reikalų ministras Alg. 
Saudargas nurodo lietuvį nau
joką A. Saka lauską , r u s ų 
iš juoktą , kankin tą , i špr ie
vartautą. Negalėdamas pakelti 
tokio pažeminimo, lietuvis nušo
vė savo kankintojus. „Jeigu ir 
mes būsime masiškai užpulti — 
lietuvių tauta gali panašiai 
reaguoti" , sako Algirdas Sau
dargas. 

Lie tuvos vidaus pol i t ika . 
Maskva džiaugiasi informantų 
gautom žiniom iš Vilniaus, kad 
parlamento nariai yra pasken
dę vidaus politinėse intrigose, 
pal iekant jiems mažai laiko ir 
energi jos p a s i t a r i m a m s su 
Maskva. 

Kokie tie ginčai? Kalbama, 
diskutuojama, nagrinėjama, 
kok i u kel iu r e ik i a e i t i į 
nepr ik lausomybę , k a i p t a s 
kelias turi atrodyti, kaip derėtis 
su Maskva, kaip siekti demo
kratinių struktūrų, kaip pereiti 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

į laisvą rinką. Ginčai, kalbos 
apie viską, kas tik liečia Lietu
vos gyvenimą. Suprantama, 
politinį ir t i k r - gyvenimą 
lietuviai pradėjo tik prieš metus 
laiko. Taip pat pastebimas 
nepasitikėjimas vieno kitu, 
dažnai ieškant vilko avies kaily
je, ieškant KGB agentų, kokio 
nors Sov. Sąjungos KP nario 
— reformų šalininko. Aiškiai 
pastebimos grupuotės apie V. 
Landsbergį ar V Čepaitį, taip 
pat iš liberalinio sparno me
tant kaltę V. Landsbergiui už jo 
slapta daromą spaudos cenzūrą, 
spaudimą j žurnalistus. 

V. Landsbergis ginasi, Miun
cheno dienraščio atstovei pa
reikšdamas ir jos užklausdamas: 
kodėl žmonės nor: jį padaryti 
blogu? Užmetimai jam paimti 
„iš oro". Juk Lietuvos gyve
nimas skiriasi nuo Gruzijos. Lie
tuvoje nėra jokių suėmimų, 
jokio šaudymo. Kairieji nenori 
bendradarbiauti, o veda visuo
menę prie iširimo — sugriu
vimo. Susidarė aiški opozicija, 
įsisteigė „Ateities forumas". Jo 
nariai — daugiausia buv. V. 
Landsbergio bendradarbiai. Jų 
tarpe matoma ir K. Prunskienė. 
„Ateities forumas" kal t ina 
vyriausybę didele orientacija į 
vakarų pasaulio pusę. „Mūsų 
prekės yra blogos, esame pri
klausomi nuo Maskvos", sako 
Sibiro kalinys Aleksandras 
Bendinskas. Ar mes esame dalis 
vakarų ar esame reikalingi vaka
rams? Toliau Aleksandras Ben
dinskas reikalauja nepriklau
somybės paruošimo kartu su 
Maskva, mažais žingsniais poli
tiniame kelyje. Panašiai galvo
ja ekskomunistas Vladimiras 
Beriozovas, mesdamas kaltę vy
riausybei, kuri užgavo M. Gor
bačiovą, sudegindama pasi
tarimams visus tiltus. 

, ,Nesąmonė" — sako V. 
Landsbergis. Maskva atmetė 
visus siūlytus pasikalbėjimus". 

Tauta yra V. Landsbergio 
pusėje, kadangi ji nori nepri
klausomybės be jokių „kada" ar 
„bet". Deja, tauta yra pavar
gusi. Trejų metų įtempimas, 
konfrontacija su galingu priešu 
pareikalavo didelės duoklės. 
Nežiūrint OMON puolimų, 
nežiūrint raudonosios armijos 
dalinių karinėje parengtyje, 
Vilnius atrodo ramiai. Prisi
taikyta prie esamos padėties. O 
tik prieš keletą savaičių buvo 
matomos minios žmonių prie 
parlamento rūmų, televizijos 
stoties, dedant gėles ant sausio 
13 d. žuvusių kapų. Šiandien 
minia išsisklaidžiusi. Dingo 
badaujančių palapinės, dingo 
atsisakančių tarnauti raudono
joje armijoje plakatai. „Sąjū
džio" rastinė, prieš metus per
pildyta bendradarbiais ir simpa-
tizantais — šiandieną beveik 
tuščia, tik keli tarnautojai, keli 

svečiai. Prie parlamento rūmų 
kalbasi keli seni buv. karinin
kai, vakare susirenka apie 200 
žmonių ginti tautinį simbolį, jų 
laisvai išrinktą parlamentą. 

Vėlus vakaras, Liberalo Vir-
gio Pikturnos bute suskamba 
telefonas. Kalba bendradarbis. 
Jis išgirdęs, kad šarvuočiai vėl 
važiuoja prie parlamento. Suju
dimas bute. V. Pikturna skam
bina į prezidento raštinę. Dar 
dirba viena sekretorė. „Pasižiū
rėkite, ar matomi šarvuočiai" — 
sako V. Pikturna. Jų nėra. Tai 
buvo klaidingas pavojus — nesu
sipratimas. 

Bet viena yra t ikra: jeigu 
komendantas Boleslovas 
Makutenovič su OMON dalimi 
ir remiamas 200 tūkst. Lietuvo
je stovinčių raudonarmiečių 
pultų parlamento rūmus — be 
jokių abejonių V. Pikturna, jo 
svečiai ir 3 imi. lietuvių tuoj pat 
važiuotų prie parlamento. Jie 
būtų vieningi ir įniršę, mėgin
dami ginti tą, ką jie iškovojo. 
Lietuviai stipriai suglaustų 
gretas, galvodami t ik apie 
Lietuvą, užmiršdami nesantai
ką, intrigas, dialogus, baimę. 

V. Landsbergis kaip ir po 
sausio mėn. įvykių vėl būtų 
didvyriu savo tautiečių tarpe. O 
kiekvienas, mėginęs t ik pa
kreipti akis Maskvos pusėn, 
būtų laikomas tautos išdaviku. 

„Reikia tikėtis, kad tokios 
dienos nsulauksime" — sako V. 
Pikturna — ir tautinę vienybę 
atstatysime tik išoriniu spau
dimu. 

Prie ilgo straipsnio prijungta 
autorės per keturias skiltis An
takalnio kapinėse palaidotų 
sausio 13 d. didvyrių kapų nuot-
trauka, stovintieji lankytojai ir 
vaikai bei sunaikintos Lietuvos 
muitinės vaizdas. 

CLASSIFIED GUIDE 

* * * 

Birželio mėn. Berlyne buvo 
atidaryta Europos saugumo bei 
bendradarbiavimo konferencija. 
Dienos metu radijas pranešė, 
kad svečių teisėmis dalyvauja ir 
Pabaltijo užs. reik. ministeriai. 
Vakare, lenkų kilmės Latvijos 
min. Janis Ju rkans angliškai 
kalbėjo su vokiečių televizijos 
atstovu. Latvijos delegacijos 
narys Vulfson (jis yra nuolatinis 
„Die Welt" laikraščio ben
dradarbis) p a r e i š k ė , kad 
lietuviai, latviai ir estai atstovų 
tarpe rado daug draugų ir 
pritarimo. Norvegijos užs. reik. 
min. vokiečiui pareiškė, kad 
Norvegija niekuomet nepripa
žino Pabaltijo valstybių okupa
cijos, lietuviai, latviai, estai yra 
Skandinavijos valstybių svečiai. 
Jie rado daug pritarimo kitų 
valstybių tarpe. Pabaltijo klau
simas bus gvildenamas konfe
rencijoje. 

Galų gale ir Vokietija pra
laužė pirmus ledus. Šiandie
ninėje spaudoje buvo vokiečių 
telegramų agentūros žinia, kad 
Pabaltijo valstybės gali Bonno-
je įsteigti informacinį centrą, 
nesuteikiant jam diplomatinio 
pripažinimo. Vokietijos vyriau
sybė atmetė bet kokios finansi
nės paramos klausimą, nes tuo 
pačiu ji paverstų cen t rą pri
klausomu Vokietijai ir jos vy
riausybei. Pradžioje Vokietijos 
vyriausybė gan skeptiškai ir 
rezervuotai žiūrėjo į tokio infor
macinio centro įsteigimą. Užsie
nių reikalų „Staats-sekretaer" 
(jo laipsnis lygus vicemin.) 
Helmut Schaefer pažymėjo, kad 
Vokietija stebi Pabaltijo valsty
bių pasitarimų su Maskva eigą 
ir jų pažangą. 

Tremtinių kapinaitės Sibire. Tit Aru apylinkėse. Nuotr R. Urbakavttiaua 

Chicagos aldermanų metinė 
alga yra 55,000 dol. Chicaga 
turi 50 aldermanų. Pasiekę 60 
m. amžiaus ir išbuvę 10 metų 
pareigose jau jie gauna stambią 
pensiją, kuri dar padidėja ilgiau 
pasiliekant šioje tarnyboje. 
Chicagos aldermanų atlygi-
nimas yra aukščiausias visose 
JAVse. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

ra 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. Kadzto Ave., 

Chlcago, IL 90829 

(312) 778-2233 
INCOUE TAX - INSUftANCe 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• VW agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

fmsi~-JLt tm, REALMART, INC. 
KjamMįfa 6W>2 S. Pulaski, 

/ \ Chkago, I I 60629 
312-767-0600 

w fILS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras ŠlmaMa, Realtor 
Iraną Bllnatrublana, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta*. 

5*53 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

:R MIS 

„BUD" BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies-
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100 
res. 312-778-3971 

DAYTONA BEACH, FL 
Sav. parduoda 3 mieg. 2 garažų 
modernišką namą 1 M. iki Atlanto! 
Skambinti nuo 10 v.r. iki 5 v. p.p. 

Tai. 312-847-2226 

VVisconsin — Newly con-
structed custom log home: 3 
bedrm.. cathedral ceil., front & 
back decks; 8 mi. NE VViscon
sin Delis.View Lake Mason. 
Call: 
608-254-2729 after 5 p.m. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
71 St. prieš parką. Skambinti 

312-778-2929 arba 
312-802-7370. 

HELP VVANTED 

Daktaro kabinami reikalinga 
tarnautoja, gerai mokanti anglų 
kalbą. Skambinti po 11 vai. ryto 
tai . 312-471-3300. 

ŠAUS TA LIETUVA VADINAS 
Viktoras Šimaitis 

Tai patriotiniai, sklandus ir daugiausiai 
paliktą tėviškę liečia eilėraščiai, kurių 
pabaigoje vaizdelis — vadinamas ir 
baladė Leidinėlis didelio formato. 24 
psl su viršeliais. Iliustruota tautiniu 
menu V1. Vijeikio. Išleido „Tėviškėlė". 
Knygos kaina 5.00 dol., su persiun
timu 6.50 dol. III. gyventojai dar 
prideda 40 et. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti „Draugo" adresu 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* West 9 5 t h Stret 
Tai . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ, & 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dtrbu ir 
užmiesty Dirbu greitai.-garantuotai ir sąži
ningai. 

. 312-779-3313 i 
, KLAUDIJUS PUMPUTIS - -— 

Norinčius giminėms ar draugams 
dovanoti sovietinės markės 
automašiną ar spalvoto vaizdo tele
vizorių „Šilelis", kreipkitės: 

tel. 312-847-3824 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. 
Kazimieras Barėnas. 444 psl $15.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos 
dienoraštis. Dr. K. Simaitinė. 494 psl. . . $20.00 

DOKUMENTAI LIETUVOS VIETINĖS RINK
TINĖS ISTORIJAI. Sudarė Z. Raulinaitis. 
405 psl $12.00 

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. 
Aleksandras Merkelis. 416 psl $15.00 

TANKĖJANTI ŠVIESA, eilėraščiai. Tomas 
Venclova. 67 psl $8.00 

TAI JUMS KALBĖJAU. Ladas Tulaba. 407 psl. $10.00 
ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 

įspūdžiai. Vincas šalčiūnas. 296 psl. . . . $12.50 
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387 

METAI. Jonas Damauskas. 352 psl $15.00 
PAŠAUKĖ MANE. Popiežiaus Jono Povilo II bio

grafija. Kun. M. Malinskas. 351 psl $10 00 
A PRIESTIN STUTTHOF, pergyvenimai koncent

racijos stovykloje. Stasys Yla. 294 psl. . . $15.00 
EASY WAY TO LITHUANIAN. Vadovėlis ir 6 

kasetės mokintis lietuvių kalbą $50.00 
I HAD NOVVHERE TO GO, dienoraštis-atsimi-

nimai. Jonas Mekas. 469 psl $14 95 
PHYSICIAN AT THE CROSSROADS, atsimi

nimai. J. Mikelionis, M.D. 207 psl $11 00 
HISTORY AND COMMEMORATION IN THE 

BALTIC. Saulius Sužiedėlis 128 psl. . . $5 00 
SERVING LITHUANIA. J. K. Valiūnas. 288 psl $18.00 
A GUIDE TO THE BALTIC STATES. Ingrida 

Kalninš 309 psl $17.95 
Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 

užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos 

• 



baigus. Komunistų vadas Tito 
suorganizavo ginkluotą parti
zaninį karą prieš vokiečių oku 
pantus. Bet tose kovose Tito 
vadovaujamieji raudonieji par 
tizanai išžudė daug daugiau 
kroatų, slovėnų, negu Hitlerio 
karių ir gestapininkų. 

Tad šiandien laisvės kovos 
verda prie Baltijos jūros ir Bal
kanų kalnuose. Tačiau, atrodo, 
kad prezidentas Bush ir kiti 
Vakarų pasaulio politikos va
dovai vis dar negali įsisąmo
ninti, kad visos šios tautos kovo
ja ne vien už savo laisvę. Jų 
kova yra demokratijos kova 
prieš komunizmo diktatūrą. Tik 
gaila, kad JAV prezidentas ir 
visi šeši -G7 jo Sąjungininkai 
daro visokiai pastangas išlai
kyti komunistinę santvarką, 
kurią pavergtos tautos stengiasi 
galutinai sunaikinti. Maskvos 
ir Belgrado komunistinių tvirto
vių pamatai jau braška. Tik 

aujoji Neringos statyba, gyvenamieji namai. 

LAISVĖS KOVOS 
BALKANUOSE 

Užmiršta svarbi istorinė sukaktis 

J O N A S DAUGĖLA 

Įvairių įvairiausių istorinių 
sukakčių virtinėje ne tik mes 
lietuviai, bet ir visas pasaulis 
užmiršo vieną ypatingai svarbią 
i s tor inę sukakt į . Šių metų 
rugpjūčio 14 d., sueina lygiai 50 
metų, kai JAV prezidentas F.D. 
Roosevelt ir D. Britanijos min. 
pirm. W. Churchill Atlanto 
vandenyne plaukiojančiame 
karo laive pasirašė Atlanto 
chartą. Tuo metu ši charta buvo 
ypa t i nga i svarbus is torinis 
d o k u m e n t a s . Jo s imbol ine 
reikšmė nėra nė kiek sumažė
jusi ir šiandien. Anuo metu 
Atlanto chartos idealai sužavėjo 
įvairių nacionalinių despotų 
pavergtas tautas , įžiebė joms 
kovos dvasią ir pažadino viltis 
išsivaduoti iš tironų vergijos. 
Charta vėl į dienos šviesą iškėlė 
didžiuosius demokrat i jos ir 
humanizmo idealus. 

Ši cha r t a , lyg t a s mūsų 
rašy to jo B i l i ūno la imės 
š v y t u r y s , nušv i to ska id r i a 
šviesa milijonams žmonių. Ir 
minios ryžosi kopti į kalnų 
pasiekti tą laimės švyturį. Mili 
jonai suklupo ir lavonais nuklo 
jo to kalno pašlaites. 

Vakarų sąjungininkai ne vien 
t ik savo milžiniška ginklu 
persvara ir karo technikos pra
n a š u m u la imėjo antrąj į 
pasaulinį karą. Didele dalimi 
jų laimėjimus nulėmė ir paverg
tųjų tautų laisvės kovotojai, par
t izanai , sukilėliai, pogrindžių 
politiniai veikėjai... 

Prie Atlanto chartos prisidėjo 
ir dar 25 valstybės. Kaip ne 
keista, jų skaičiuje ir Stalino 
valdoma Sov. S-ga. Chartoje yra 
įsakmiai įrašyta, kad didžiosios 
sąjungininkų valstybės savo 

naudai nesieks jokių teritorijų. 
Karui pasibaigus, valstybių sie
nos bus nustatomos demokratiš
kai sudarytų vyriausybių laisvu 
sus i tar imu. Ki ta ip t a r i an t , 
Atlanto charta pažadėjo ant ti
ronijos griuvėsiu sukurti naują 
demokratijos, teisės ir humaniz
mo pagrindais pagrįstą sant
varką. 

Ir Stalinas, nė kiek nedvejoda
mas, prisidėjo prie tokios char
tos. Jis, turbūt, jau tada nujautė 
šio dokumento liūdną likimą. Ir 
neapsiriko. Atlanto chartos 
pradininkai, paskelbę tautoms 
šiuos žavius t au tų laisvės 
idealus, ramia sąžine bolše
vikams karine jėga leido užimti 
rytų ir dalį vidurio Europos 
žemyno. Ištisas tautas ir 100 
milijonų žmonių padovanojo 
„gerajam dėdei Juozapui" ir jo 
skerdikų, bolševikinių biuro
kratų ir KGB sadistų valiai. 
Pusę šimtmečio Atlanto charta 
r a m i a i ilsėjosi vandenyno 
gelmėse. Pirmajam pasauliniam 
karui pasibaigus, ant didžių 
Europos imperijų griuvėsių 
kūrėsi naujos valstybės, bet 
Atlanto chartos autoriai leido 
išsikeroti naujai raudonajai im
perijai. I šią imperiją buvo jėga 
įjungtos ir tos naujai susikū
rusios valstybės. 

Pagaliau šios pavergtos tau
tos, nesulaukdamos Atlanto 
char tos autor ių pa ramos , 
pradėjo pačios savo jėgomis 
išsilaisvinimo kovą. 

Šiomis dienomis ir JAV prezi
dentas prabilo naujomis gaido
mis. Didžiuodamasis Persų 
įlankos kariniais laimėjimais, 
jis pradėjo kalbėti apie ,,nauja 
pasaulio tvarka" (New Worid 

LTI SUVAŽIAVIMAS, 
PARODA IR SEMINARAS 

Lietuvių Tautodailės institu
t a s pagyvint i dai lės darbų 
pamėgimą riipinasi surengti 
savo nariams bei visuomenei 
parodą ir paskaitas iš liaudies 
meno sri t ies. Kieviener ia is 
metais tos parodos, paskaitos 
bei seminarai būna vis kitomis 
temomis. 

Š i a i s m e t a i s LTI su
važiavimas įvyks rugpjūčio 
24 d. dail. Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių senoje sodyboje 
Kingston, Ontario, ir pirma 
kartą instituto nariai turės pro
gos pamatyti senoviškus šimt 
m e t i n i u s l i e tuv ių sodiečių 
drabužius bei k i tus įvairius 

audinius iš Tamošaičių rinki 
nio. 

Bostono dail. Ina Nenortienė, 
dalyvavusi daugelyje amerikie
čių emalio darbų parodų, šuva 
žiavimo metu surengs emalio 
dailės darbų seminarą. 

Kviečiame nares- ius ir 
lietuvių tautodailės mylėtojus 
aplankyti parodą ir dalyvauti 
seminare. 

Dėl platesnių informacijų 
kreiptis į LTI valdybos pir
mininke Aldoną Veselkiene: 
216 Brock St., Cananoųue. On 
tario K7G 1K4. Canada. Telef. 
613-382-8448. 

gaila, kad šis b r a š k ė j i m e 
labiau nugąsdino vakariečius 
negu pačius komunistus. 

Gražu, kad prezidentas Bush 
kur ia ,.naują pasaulio 
santvarką". Dar gražiau, kad jis 
pasauliui skelbia ir tos sant 
varkos metmenis. Tik gaila, kad 
jis yra sus i rgęs karš t l ige 
išlaikyti Kremliuje Gorbačiovą. 
O šis neseniai viešai pareiškė, 
kad jis yra gimęs komunistu, jis 
mano ir numirti tokiu. O kol 
nebus pasau ly je ga lu t ina i 
sunaikinta komunistinė sant
varka ir pašalintas jos pavojus 
žmonijai, „nauja pasaulio tvar 
ka" liks t ik dar viena Vakaru 
apgaulė ir tušti pažadai. 

Tad po 50 metų naudinga 
būtų 25 valstybių vadovams 
išžvejoti iš Atlanto gelmi'; 
Atlanto chartą ir dar k. 
stropiai paskaityti tuos pažadu >, 
kuriuos anuo metu pas.:i 
paskleidė jų pirnituk ;na; 
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T u k laus i , k u r i u o būdu 
galima jgyti vidinę laisvę? — 
Turi išmokti skirti gera nuo 
blogo pats. o ne pagal masių 
sprendimą. 

K. Soetzel 

Man atrodo, kad žmonės taip 
stipriai nori taikos, kad vieną 
dieną valdžia turės pasi t raukt i 
iš kelio ir leisti jiems ta iką tu
rėti. 

Dtvight D Eisenhouer 

order). Kalbėdamas kongrese, 
jis Kongreso nariams, bet tuo 
pačiu ir visai aplinkai pareiškė: 
„Dabar jau mes matome naujos 
pasaulio tvarkos vaizdą... tai 
bus tokia tvarka, kur stipresnis 
neleidžia skriausti silpnesnio... 
pasaulis neužmerkė akių agre
sijai ir Kuwait valstybė šian
dien laisva". 

š ie prezidento pareiškimai 
savaime mums priminė Atlan
to chartą. Bet ir tie, kurie TV 
ekranuose stebėjome mūsų 
prezidentą, ir t i e , kurie 
klausėme jo žodžių, kažkaip 
nelikome įtikinti, kad tik Atlan
to chartos prisiminimas ar 
teisės ir teisingumo ilgesys 
paskatino prezidentą 1/2 mili
jono karių, tūkstančius karo 
laivų ir lėktuvų nugabenti į kitą 
žemės planetos pusru tu l į . 
Žinoma, tos abejonės pirmiausia 
kyla mums lietuviams. Juk ir 
mūsų žemė yra užgrobta 
stipresnio priešo. Tauta jau 50 
metų yra to stipresnio priešo 
kankinama. Bet toje žemėje 
nėra alyvos versmių, nei kitokių 
žemės turtų. 

Šiuo metu visai panaši laisvės 
kova užvirė ir Jugoslavijoje. 
Slovėnai ir kroatai sukilo prieš 
serbų komunistų sauvalę ir 
pavasaris jau eina Balkanų kal
nais. Tačiau ir ši laisvės kova 
randa labai šaltą JAV paramą. 
Pradžioje Bush bandė visai at
siriboti nuo šios kovos ir tik 
vėliau perdavė visą šią bylą 
Europos valstybių bendrijai. O 
didžiosios tos bendrijos demo
kratijos pasiuntė į Jugoslaviją 
stebėtojais Luxemburgo, Olan
dijos ir Norvegijos atstovus. 
Kažkaip buvo aplenktos Liech-
tensteino ir Monaco kunigaikš
tystės. 

Pabaltijo šalys komunistų 
vergijai buvo išduotos vos 
prasidėjus antrajam pasau
liniam karui , o kroatai ir 
slovėnai į Serbijos komunistų 
vergiją pateko šiam karui pasi-

MOKYTOJŲ ALGOS 

Illinois iždas duos milijoną 
dolerių Chicagos miesto mo
kykloms, bet ta suma nėra 
pakankama numatytam moky
tojų algų pakėl imui , ta i 
mokyklų superintendentas Ted 
Kimbrough paskelbė mokytojų 
algų kėlimo užšaldymą, prieš ką 
mokytojų unija protestuoja. 

PLĖS McCORMICK 
PARODŲ RŪMUS 

Galutinai patvirtintas planas 
išplėsti, padidinti parodų rūmus 
Chicagoje, ties 22 gatve, 
pietuose p r i e ežero. Planą 
patvirtino Illinois senatas ir 
atstovu rūmai. Numatoma, kad 
išleidus milijonus dolerių, 
parodoms skirtas plotas beveik 
padvigubės. 

A.tA. 
ONA PAULAUSKIENĖ 

RUOKYTĖ 

Gyveno Seminole, FL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1991 m. liepos 20 d., 5:49 vai. ryto, sulaukusi 71 m. 
amžiaus 

Gimė Lietuvoje, Darbėnų kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Irt-na Stachow. 

Birutė Sachen ir Sigutė Nemunaitienė. žentas Raymondas; 
keturi anūkai; broliai: Povilas Ruokis, žmona Marta. Juozas 
su žmona Cynthia; daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velione buvo žmona a.a. Prano ir sesuo a.a. Vlado, a.a. 
Prano, a.a. Petro ir a.a. Valiaus Ruokiu 

Priklausė St. Petersburg lietuvių klubui 
Kūnas pašarvotas antradienį, liepos 23 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W 71 st. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 24 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, broliai, dukterėčios ir sūnėnai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312476-2345. 

A.tA. 
ONA BABONAS 

Gyveno Chicagoje, West Lavvn apylinkėje. 
Mirė 1991 m. liepos 20 d., sulaukusi 67 m. amžiaus. 
Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Frank, sūnūs. Frank. 

Jr., marti Linda, Anthony, marti Sue; dukros: Donna ir 
Terese; anūkės: Kristina ir Julia: brolis Henry Kirklys: 
sūnėnai: John su žmona Melissa ir Andrew Kirkliai; Latvi 
joje dukterėčia Ona Kemerei su šeima; JAV dėdė Liudas 
Tukys. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, liepos 24 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, liepos 25 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į St. Mary Star of the Sea parapijos 
bažnyčią, 64 St. & Kenneth. kurioje ivyks geduling. >> 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnūs, dukros, brolis, anūkės ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312 5230440. 

Sekmadienį, liepos 28 d. 

Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje 

PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
— Lietuvių susiartinimo šventė 

11 00 ŠVENTOS MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas 
ir pamokslą sakys 

Vyskupas Paulius Baltakis 
12:00 PIETŪS, pramogos 

3:00 Noringos stovyklautojų PROGRAMA 
4:00 Šv. VALANDĖLĖ už Lietuvą 
4:45 Didžiosios loterijos laimėjimai 

Atvyklto pabendrauti, pasidžiaugti! 
Pasikvieskite Ir savo draugus! 

A.tA. 
SESUO M. ANELLA 

LINDZIUS, SSC 
Mū>ų mylima Seselė mirė 1991 m. liepos 21 d., 4:40 vai. 

p p Sv. Kazimiero se<erj vienuolyne, sulaukusi 80 metų. 
I vienuolyną įstojo iš Nekalto Prasidėjimo parapijos. 

I hicagoje. 
Vienuolyne įžaduiįse išgyveno 61 metus. 
Paliko nuliūdime Sv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

;_.minės: seseris Kazimierą Laučiene ir Barborą Rokaitis. broli 
Juozapa Lmdzius, jų šeimas, draugas ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Sv. Kazimiero vienuolyne. 2601 W 
Marųuette Rd., Chicago antradieni, liepos 23 d. 10 vai. ryto. 
Religinės apeigos ten pat 7 vai. vakaro. 

Laidotuvių šv. Mišios Sv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje trečiadienį, liepos 24 d. 9:30 vai. ryto. 

Laidotuvės Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse trečiadienį, 
liepos 24 d. 9:30 va! ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Sv. Kazimiero Seserys ir Lindzių šeima. 
Laidotuvių direktorius S C. Lack ir Sūnūs. tel. 

708-974-4410. 

M ? 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IK CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

J J 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
\farquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hvvy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1.irquette Funeral Home 
2333 \Wst 7" l—t Street 
( hkago Illinois 60629 

1-m2)-476~2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ro.ul 
l\:Kw Hi!!» Illinois 60465 

-0!S-4.MM4:^ 

Petkus Funeral Home 
i 1 10 Soutti 50Hi AveiMK 

( kero, Illinois MV^I 
708-H6.V2108 

IVtkus-Butkus Funeral Home 
144*. ^>uith H*ti \\tiMH' 

(. : ero, Illinois MVo<> 
708-652-100} 

Visus laidotuvių n a m u s ^.ilite pas iekt i 
sk . imbinJ .mi l I-(3l2)-476-2345 

\ \ I H O \ T B H TKUS 
DONAI D V H IkCS 

DONAIP Vi PrTKUS 

' 

file:///farquette
file:///1.irquette
file:////tiMH'
http://sk.imbinJ.mil
file:////IHO/t
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x Li tuanis t ikos seminarai 
— lietuvių kalbos, literatūros ir 
istorijos k u r s a i — įvyks 
rugpjūčio 4-18 dienomis netoli 
Chicagos, Plano, Illinois. Tai 
yra puiki proga studentams pa
gerinti savo lietuvių kalba. 
Kun. Juozas Vaišnys, SJ, dėstys 
lietuvių kalbos kultūros kursą, 
o prof. Antanas Klimas iš 
Rochesterio kursą apie dalyvių 
vartojimą. Visi studentai yra 
kviečiami. Skambinkite Vidai 
Kuprytei (708) 863-0935 vaka
rais. 

x A. a. seselė M. Anella 
Lindžius, 80 metų, liepos 21d.. 
4:15 vai. p.p. mirė Šv. Kazimie
ro seselių Motiniškam name. I 
Šv. Kazimiero seselių kongrega
ciją iš Nekalto Prasidėjimo Svč. 
M. Marijos parapijos Chicagoje 
įstojo 1928. įžaduose išgyveno 
61 me tus . 20 metų buvo 
mokytoja, mokė pirmųjų skyrių 
vaikučius; po to 6 metus buvo 
Šventos Šeimos senelių prie
glaudos namų administratore. 
Paskutiniuosius 28 metus buvo 
Maria High School darbininkų 
prižiūrėtoja. Plačiau mirties 
pranešime. 

x A n t a n a s Adomėnas , La 
Crescenta , Cal . , pratęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka ir 
laiškučiu: , ,Draugas" ypač 
mielas pasidarė dėka Jūsų pasi
šventimo. Labai įdomūs straips
niai iš Lietuvos. Giliai aprašyti 
vargai ir dž iaugsmai iš 
Lietuvos. Ašarą ištraukia skai 
tant mūsų brolių ir sesučių 
vargą tolimame Sibire ir dabar 
mūsų tėviškėje... Taip ..Drau
gas", rašyk, žadink, prikelk ir 
mūsų širdis darbams ir aukai 
mūsų brangiai Lietuvai"... A. 
Adomėną skelbiame garbės 
prenumeratorium, dėkojame už 
auką ir gražius žodžius. 

x Dr. Antanas Razma, Burr 
Ridge, 111., rėmėjas lietuviškos 
spaudos ir veiklos. Alfa Pažiū-
rienė. Agoura. Cal., Frank 
Kasiuba, Las Cruces. N.M.. 
Aldona Markelis. Cicero, 111.. 
..Draugo" garbės prenumera
toriai, pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka. Labai dėkojame 

x Balfo Bever ly Shores 
skyriaus gegužinė įvyks šį sek
madienį, liepos 28 d. 1 vai. p.p.. 
tuoj po pamaldų. Elenos ir inž. 
Kazimiero Pocių ąžuolyne. 
Kviečiame visus. 

fsk> 

x SIUNTINIUS PRISTA
TOME į namus LIETUVOJE. 
Rūbai, maistas vaistai — kie
kiai ner ibot i , muito nėra. 
Iš kitų miestų savo daiktus 
siųskite mums paštu arba 
UPS Transpak, 2638 W. 69 S t , 
C h i c a g o , I L 60619, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreipti? į Baltijos res
toraną, 8100 Rober ts Kd., 
Justice, H. te!. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x P a r d u o d a m i AUTOMO
BILIAI Lietuvoje papiginto 
mis kainomis su garantija. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o . IL 60629. te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Nuvežame ir parvežame 
j Mew York'o ir Washington'o 
ae rouos tus jūsų svečius iš 
Lietuvos. Pas i t ik imas ir 
išlydėjimas, maitinimas, pra
važiuojamų miestų apžvalga 
foto a tminimui , gėlės Or
ganizuojamos kelionės į Nia
gara krioklį. Pravažiuojamu 
miestų apžvalga, maitinimas, 
nakvynė. Va ikams nuolaida: 
iki 5 m. 6 0 ^ , iki 10 m. 20^ . 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

(sk) 

x Kun . P r a n a s G a r š v a , 
MIC, „Draugo" moderatorius, 
išvyko atostogų. I darbą grįš 
rugpjūčio 12 d. Jį pavaduoja 
Česlovas Grincevičius. 

x Rugpjūčio 4 d., sekma
dienį, nesvarbu, koks bus oras. 
karštas ar šaltas, bet ..Draugo" 
metinėj gegužinėj bus gera. 
jauku pabuvoti medžių pavėsy, 
pasisotinti l ietuviškais pa
tiekalais, atsigaivinti šaltais gė
rimais. Visi laukiami. 

x Marian Anderson tarp
tautinio vokalinio konkurso ver
tinimo komisija pripažino solis
tę Sigutę Stonytę iški l iausia 
dainininke. Margučio rengia
mas sol. Sigutės Stonytės ir pia
nisto Jurgio Karnavičiaus kon
certas bus liepos 28 d. 3 vai. p.p. 
J aun imo centre. Bi l ie tai 
gaunami Margučio raštinėje ir 
Vaznelių parduotuvėje. Prime
nama, kad Jaunimo centro pa
talpos yra vėsinamos. 

x J ū r a t ė Maier, mokytoja iš 
Milford, MI, ves „arts & crafts" 
pamokas , kuriose l ietuvių 
kilmės vaikai dirbs šiaudinu
kus, margins margučius ir dirbs 
kitus darbelius Dainavoje nuo 
liepos 28 d. iki rugp. 4 d. 

x A m e r i k o j e v i e š b u č i o 
k a m b a r y s vienai dienai gali 
kainuoti arti šimto dolerių. 
Dainavoje trims dienoms kam
barį galite gauti už 60 dol. visai 
šeimai. Sutaupysite pinigų ir 
dvasiniai atsinaujinsite daly
vaudami ateitininkų studijų 
dienose, rugpjūčio 30-rugsėjo 2 
dienomis. Informacijai skam
bint i Bi ru te i Bubl ienei 
1-313-646-8688. 

x Muz. Stasys Gailevičius, 
Willowdale, Ont.. Kanada, Vili
ja Jakaitis. Des Pa ines , 111.. 
Juozas ir Sigutė Žemaičiai. 
Cicero, 111., V. P. Janulaitis, 
Oak Lavvn. 111.. grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x „Draugo" renginių komi
te tas , kuris rengia gegužinę 
rugpjūčio 4 d., maloniai prašo 
tautiečių paaukoti bent kokį 
vertingą daiktą laimėjimams. 
Dovanos priimamos ..Draugo" 
administracijoje darbo valan
domis 9 vai. r. iki 4:30 v. p.p. ir 
šeštadieniais iki 12 valandos. 
Tel. (312) 585-9500. Iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame. 

x Dėmesio norintieji vykti 
į Lietuvą su Chicagos Lietu
vių O p e r o s s ą s t a t u š.m. 
rugpjūčio 24 d. kuo greičiausiai 
kreipkitės į American Trave l 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
te rn Ave., Chicago, IL 60643, 
tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x 55 SV. MAISTO PRO
DUKTU pr is ta tome j n a m u s 
LIETUVOJE: cukrus, ryžiai, 
mėsa. miltai, kondensuotas 
pienas, olandiškas sūris, špro
tai, aliejus, razinos, riešutai, 
kava, arbata, prieskoniai ir 11. 
- $95 ŠVENTINIS SIUNTI
NYS: kava, razinos, riešutai, 
špro ta i , mėsa, š a m p a n a s , 
šokoladas dėžutėse, gėlės - $65 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* K lala 

Danglama Ir taisoma 
visų rūšių stogus 

Tai 312 434 9656 a'ba 
312 737 1717 

IŠ ARTI IR TOLI 

Raniuose vysk. Antanas Vaičius laiko šv. Mišias prisiminti žuvusius. 

PASAULIO LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ SĄJUNGA 

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų sąjungos valdyba 
maloniai kviečia jus dalyvauti 
XVIII-tame PLGS-jos suvažia
vime, kuris vyks rugpjūčio 29 
- rugsėjo 1 d. Darbo dienos 
savaitgalyje. Suvažiavimo pro
grama yra svarbi, nes keičiasi 
tėvynės politinė s i tuac i ja , 
keičiasi ir mūsų išeivi jos 
lietuvių gydytojų veiklos pri-
joritetai. 

Suvažiavimas prasidės penk
tadienį, rugpjūčio 29 d.. 6 v.v. 
Jaunimo centre, 5620 S. Clare-
mont. Chicagoje. Bus pager
bimas žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę Jaunimo centro sodelyje 
ir po pagerbimo bus pažinčių at
naujinimas Lietuvių Medicinos 
muziejaus patalpose. 

Šeštadienį, rugpjūčio 30 d. ir 
sekmadienį , rugsėjo 1 d., 
suvažiavimas vyks Lietuvių 
centre, 511 E. 127 St., Lemont. 
Illinois 60439. Registracija 
prasidės 9 v.r. šeštadienį, rug 
pjūčio 30 d. Diskusijos „Išeivijos 
lietuvių gydytojų bendravimas 
su atgimstančia Lietuva'" vyks 
10-12 v. Diskusijose dalyvaus dr. 
Juozas Laukaitis, U.S. — Baltic 
Foundation, dr. Arvydas Vana-
gūnas, PLGS. Rasa Lakas , 

x L.S.T. Korp! Neo-Lithu-
ania ruošia išvyką laivu šį 
sekmadienį per laivų ir lėktuvų 
parodą. Laivas išplauks iš Navy 
Pier 12:00 v. p.p. $35.00 kaina 
padengia kelionę, maistą ir 
gėrimus. Dėl rezervacijų skam
binkite V. M o m k u t e i , t e l . 
925-6193). 

(sk) 

x Vysk. K. P a l t a r o k o pa
m i n k l o s t a t y b a i aukotojų 
sąraše (birž. 27) p r a l e i s t a 
Renkus, Meile. Santa Ana, CA, 
25 dol., ir Molis, Petras. Shrevvs-
bury, MA. 100 dol.. o Petronie-
nės-JatuIytės Rozalijos gyv. 
vieta vra Boston. MA. . , . 

(sk) 

x KARGO Į LIETUVĄ: dra-
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA. KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. S iunt in ius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu į namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. Atlanta Impor t -Ex-
port, 2719 W. 71 St., C h i c a g o , 
IL 60629. tel. 312^34-2121. 

(sk) 

x NAUJAS ..ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. (22 sv.)skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.), 1 kg. liežu
vis drebučiuose (3 dėž.), 1 kg. 
vištiena savo sultyse (3 dėž.). 2 
kg. file natūralioje plėvėje, 1 kg. 
lietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra. Kreip 
tis: „ŽAIBAS" 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 
Tel. 708-430-8090. 

(sk) 

Lithuanian Mercy Lift, Arūnas 
Draugelis. University of Illinois 
School of Public Health, ir dr. 
Raimondas Matulionis. Ameri
can Lithuanian Protessionals 
Association. Prof. A Štromas 
skaitys paskaitą ..Dabartinė 
Lietuvos padėtis ir perspek
tyvos ateityje 2 v. Pabendravi
mui ruoš iama susipažinimo 
valanda Meno galerijoje 6 v.v. 
ir b a n k e t a s 7 v v. cent ro 
didžiojoje salėje. Banketo metu 
PLGS-ja pagerbs dr. Kevin 
Croke, Associate Dean, School 
of Public Health, University of 
Illinois už jo veiklą su Lietuvos 
gydytojais. 

Sekmadienį rugsėjo 1 d., 10:30 
v.r. bus pamaldos už mirusius 
gydytojus Lietuvių centro koply
čioje ir po pamaldų užkandžiai. 
Moklsinė programa. ..AIDS gy
dymo naujienos" (dr A. Vana-
gūnas, dr. D. Variakeiyte, dr. E. 
Razma) vyks 1-2:30 v. Darbo 
posėdis kuriame bus svarstomi 
organizaciniai klausimai, vyks 
3-5 v. 

Nuotr. B. Aleknavičiaus 

Kuriems bus reikalinga nak
vynė galima tiesiogiai kreiptis 
į Holiday Inn, 500 W. 121-th St., 
Alsip, Illinois, 708-371-7300 ar
ba Stouffer Oak Brook, 2100 
Spring Road, Oak Brook, 111 i -
nois, 708-573-2800. „Courtesy 
au tobusas " atveš ir nuveš 
keleivius iš Midvvay aerodromo 
į Holiday Inn. Susisiekimas su 
Stouffer viešbučiu vra su taxi 
a rba p r imokamu autobusu 
Susisiekimas tarp Lietuvių cen
tro ir viešbučių yra lengvas ir 
patogus automobiliu. 

Suvažiavimo registracijos 
mokestis gydytojams bus 50 
dol.. „pensininkams" 25 dol. 
Registracijos mokest is bus 
a t l e i s t a s sveikatos sričių 
studentams ir stažuojantiems. 
Banketo kaina bus 25 dol. 
asmeniui. Stalų rezervacijas 
p r i ima J. V a l a i t i e n ė , tel. 
708-246-2775. 

Kviečiame visus kolegas me
dicinos, stomatologijos ir vete 
rinarijos gydytojus, farma
cininkus ir giminingus profe
sionalus į suvažiavime. Jeigu 
tur i t kokių klausimų, skam
binki t PLGS telefonu 708-
386-3454 arba 312-908-5620. 

PLGS valdyba 

x J u o z a s Pečkai t i s , Sunny 
Hills, Fla.. Tadas Bukaveckas, 
Rimantas L. Vaitkus, Paradise 
Valley, Az., Aldona Rukuiža, 
Oak Lavvn, 111., Dana Bendikas, 
Deerfield, 111., Juozas Dzenkai-
tis. Glendale, Cal.. Kazys Gri
cius, Santa Monica, Cal., Felix 
Masait is , La Mirada, Cal . , 
Algirdas Saulis. Clarendon 
Hills, 111.. „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą, pridėjo ir 
po 20 dol. aukų Labai dėko
jame. 

x Elena Vasi l iūnienė, So-
merville, Mass.. „Draugo" nuo
širdi bendradarbė, rėmėja, dien
raščio paramai atsiuntė 20 dol. 
Labai dėkojame. 

x Arizonos Lietuvių Bend
r u o m e n ė , Ar izona , per 
valdybos iždininkę Aldoną 
Vaitkienę, Paradise Valley, už 
„Draugo" gerą informaciją dien
raščio stiprinimui atsiuntė 100 
dol. auką ir palinkėjo viso 
geriausio lietuviško baro dar
buose. Labai dėkoįame. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Prof. d r . Aldona Šlepe-

t y t ė - J a n a č i e n ė lankėsi 
Lietuvoje. Lietuvių Katalikų 
mokslo akademijos suvažiavime 
Vilniuje birželio 14 d. ji skaitė 
paskaitą: „Lietuvių katalikių 
moterų veikla tarptautiniuose 
sąjūdžiuose" ir vadovavo 
politinių mokslų sekcijai. Ji taip 
pat dalyvavo Caritas suvažia
vime Kaune birželio 1-2 d., tarė 
žodį ir sveikino Pasaulio Lietu
vių ka ta l ik ių organizacijų 
sąjungos valdybos vardu. 

KANADOJE 

— Ot tawos Dr. Vinco Ku
dirkos šeštadieninė lituanisti
nė mokykla, vadovaujama Rū
tos Kličienės, baigė mokslo me
tus ir įteikė vaikams pažymėji
mus. Pažymėjimus įteikė moky
tojos Rūta Kličienė, Stasė Da-
naitienė ir Julija Mitalaitė. 
Pašoko tautinius šokius nese
niai įsisteigęs ansamblis „Vin
gis". Buvo taip pat tėvų posėdis 
pas Kristiną ir Juozą Augaičius 
ir pasitarė apie ateinančių metų 
lituanistinę mokyklą. Informa
ciją duoda mokyklos vedėja Rū
ta Kličienė. Priima vaikus nuo 
6 metų amžiaus. 

— Šokių ansamblis „Vin
gis", įsteigtas Kanados sostinė
je „Ottavvoje", pirmą kartą 
pasirodė apylinkės lietuviams 
per lituanistinės mokyklos ui-
baigtuves. Prasidėjo šokiu ir 
daina „Graži mūsų šeimynėlė", 
paskiau pašoko „Kepurinę" ir 
kitus tautinius šokius. Ansamb
lio šokių vadovė yra Giedrė Ab-
romaitienė, dainų — Loreta 
Lukšaitė-Cassidy, akordeonis
tas — Petras Jurgutis. Koncer
tas susilaukė didelio pasise
kimo. Vaišes suruošė Diane 
Radzevičiūtė Brikienė ir Rūta 
Danaitytė. 

— Vysk. Paul ius Baltakis, 
OFM, vykdamas į Hamiltone ju
biliejines kun. Juvenalio Liau-
bos iškilmes, sustojo Montrealy-
je. Čia aplankė abi parapijas — 
Sv. Kazimiero ir Aušros Vartų. 

— Hami l tono skaučių ir 
skautų tuntas „Širvinta-Nemu-
nas" turėjo iškylą, naktinį 
budėjimą ir įžodį. Įžodžius davė 
nuo jaunesnių iki vyresniųjų 
skautų. Iškylos dalyviai grįžo 
pavargę, bet laimingi, kad ga
lėjo gamtoje pabendrauti ir 
skautiškai pasilavinti. 

— Londone, Ont.. šv. Mišio-
mis, kurias atlaikė klebonas 
kun . K. Kaknavičius, buvo 
prisimintas prieš metus miręs 
lietuvių didelis veikėjas a.a. Mi
ras Chainauskas. Skaitymus at
liko per šv. Mišias jo duktė ir sū
nus Silvija ir Marius, smuiku 
grojo R. Audėt, giedojo „Pa
švaistės" choras, vadovaujamas 
R. Vilienės. A.a.M.Chainauskas 
turėjo gerą balsą ir buvo vienas 
iš nuolatinių choro dalyvių. Po 
pamaldų buvo pašventintas pa
minklas ir mirusio žmona Dana 
pakvietė visus gedulingiems 
pietums. 

— K u n . J . L i p s k i s , il
gesniam laikui išvykus kun. I. 
Sadauskui, padeda Aušros Var
tų parapijos sielovados darbuo
se klebonui kun. J. Aranauskui. 

— Išeivijos lietuvių liutero
nų sinodas vyko Toronte liepos 
6-7 dienomis. Balsų dauguma 
vyskupu išrinktas Chicagos Tė
viškės par. klebonas kun. Ansas 
Dumpys, dalyvauja taip pat ku
nigai Jonas Juozupaitis, Algir
das Jurėnas, Tamara Šmitienė 
Kelertaitė, P. Dilys ir A. Žilins
kas. 

— Londone buvo kar tu mo
tinų pagerb imas ir lituanis
tinės mokyklos užbaigimas. 
„Pašvais tės" choras, vado
vaujamas R. Vilienės, pa
dainavo keletą dainų, taip pat 
vaikų choras, vadovaujamas 
Andriaus Petrašiūno gražiai pa
dainavo. Trumpai kalbėjo mo
kyklos vedėja Rasa Lukoše-
vičiūtė Kurienė ir švietimo va
dovas A. Vaičiūnas. Mokykloje 
mokytojauja kun. K. Kaknevi
čius, R. Kurienė, G. Petrauskie
nė, K. Jakūbaitienė, L. ir B. 
Naujokaičiai ir muz. A. Petra-
šiūnas. 

SUSIKAUPIMO DIENOMS 

Dr Jovita M. Kerelyte ir Raimundas Gilius gegužes 18 d Chicagoje ana 
Dr Kerelyte yra Irenos ir architekto Alberto Kcr-liu duktė. 

nok' 

Pranciškonas Juozas Kęstutis 
Butkus parašė naują pamokslų 
knygą liturginio B ciklo šventa
dieniams. Veikalas pavadintas 
..Dievo žodis". Jį spaudai 
paruošė „Tėviškės žiburiai" To
ronte, Kanadoje, o išspausdino 
pranciškonų spaustuvė Brook-
lyne, N. Y. Knyga turi 222 pus
lapius. Pateikia medžiagą pa
mokslams adventui, Kalėdų 
laikotarpiui, gavėniai, Velykų 
laikotarpiui, eiliniams metų 
sekmadieniams, religinėms ir 
tautinėms šventėms. 

Autorius gerai pažįsta Dievo 
žodį Šv. Rašte, įžvalgiai aiškina 
atitinkamo šventadienio evan
geliją, stengiasi kalbėti suglaus
tai, laikytis dviejų puslapių, 
sulaužant juos patogiai greta 
kits kito, kad pamokslininkui 
būtų lengviau reikale žvilgtert. 
Antraštėlėmis ar kursyvo šriftu 
atžymi svarbesnius punktus, 
vietomis pailiustruoja kokiu pri
taikytu pavyzdžiu. 

Turinys švyti ne vien pras
mingu religiniu susitelkimu, 
bet yra pabrėžta ir lietuviška 
patriotinė mintis. Pamoksle Va
sario 16-tai rašo: „Pavergimas 
vyksta ne tada, kai svetimos ko
jos mindo pavergtąją žemę, bet 
tuomet, kai iš tautos sąmonės 
išplėšiamas laisvės ir sava
rankiškumo troškimas. Tikroji 
okupacija yra tuomet, kai oku
pantas ne tik mindo okupuotą 
žemę, bet ir užvaldo širdis ir 
protą". Ir toliau autorius 
primena prof. J. Ereto žodžius, 
kad tremtis yra pašaukimas 
kalbėti, šaukti apie Lietuvą ir 
jos kryžiaus kelią (psl. 207). 

Knyga aprobuota kito pranciš
kono - Bernardo Grauslio ir 

patvirtinta jų provinciolo kun. 
P. Bariaus bei išeivijos vyskupo 
P. Baltakio. Autorius Juozas 
Kęstutis Butkus yra gimęs 1919 
m. Akmenalių k., Darbėnų vis., 
Kretingos apskr. Į pranciškonus 
įstojo 1938 m„ baigęs Kretingos 
gimnaziją, studijavo Vokietijos 
seminarijose, teologijos studijas 
baigė Warendorfe, Vestfalijoje, 
kunigu įšventintas 1946 m. 
Kapelionavo Seedorfo lietuvių 
stovykloje. Atvykęs į JAV 
Kennebunkporte pagal arch. J. 
Muloko projektą pastatė Šv. An
tano gimnazi ją , l ie tuviško 
stiliaus Liurdą. Iš prancūzų 
kalbos išvertė E. Guerry knygą 
„Pilnutinis Kristus", bendra
darbiauja „Darbininke", „Šv. 
Pranciškaus varpely". Dabar 
darbuojasi lietuvių sielovadoje 
Angelų Karalienės parapijoje 
St. Catherines, Ont., Kanadoje. 
Yra pasiryžęs paruošti pa
mokslus visiems trims litur
giniams ciklams (ABC) ir juos 
išleisti Lietuvos kunigams. 

Veikalas gali gerai pa
tarnauti ir šeimoms, kurios 
gyvena nuošaliau nuo lietuviš
kos parapijos ir nori šventa
dienio susitelkimui bendrai 
paskaityti lietuvišką žodį, o jos 
išleidimas Lietuvai bus rei
kalingas gausių lėšų ir aukų, 
bet ji to verta. 

J u o z a s P runsk i s 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Seštad 9 v r iki 1 vai d 


