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TAMKEVICIAUS TEISMAS 
(Tęsinys) 

Lapkričio 29 d., pirmąją teis
mo dieną, prie Aukščiausiojo 
teismo rūmų buvo sulaikytos: 
Aldona Šukytė, Bronė Valai
tytė, Genovaitė Navickaitė, 
Janina Judikevičiūtė, Giedrė 
Striokaitė ir Romutė Tama
šauskaitė. Dar nespėjusias 
pasitikslinti, ar tikrai tei
siamas kun. S. Tamkevičius, 
pareigūnai apipylė klau
simais: „Iš kur jūs? Ko atėjot? 
Ar turit leidimus? Pavardė?" 
ir t.t. 

Moterims paaiškinus, kad 
atvyko į kun. S. Tamkevi-
čiaus teismą, ir paprašius 
įleisti į salę ar bent pabūti 
(apsišilti) vestibiulyje, buvo 
duotas įsakymas visas jas 
sulaikyti. Susodinę į auto
busą, pareigūnai atliko pirmą 
patikrinimą: apžiūrėjo pasus, 
klausinėjo iš kur ir ko atva
žiavusios į Vilnių, kelis kar
tus vis iš naujo registravo. 
Sulaikytas 6 moteris saugojo 
13 uniformuotų ir civilių parei
gūnų. Galiausiai jas nuvežė į 
„Jaunesniųjų ir vidutiniųjų 
vadovaujančiųjų darbuotojų 
paruošimo mokyklą" Vala
kampiuose, kur jas visą laiką 
tardė bei auklėjo. Čekistus 
domino klausimai: „Ar pažįsti 
teisiamą kunigą? Kur gyvena 
ir dirba tėvai bei kiti šeimos 
nariai? Su kuo pati gyveni? 
Kiek uždirbi? ir t.t. 

Ištardžius, vienas iš saugu
miečių pagrasino, kad, jei dar 
kartą pamatys jas prie teismo 
rūmų, imsis griežtesnių prie
monių. 17 vai. jos buvo atvež
tos į autobusų stotį, tik po ilgų 
ginčų moterims buvo leista nu
eiti į Aušros Vartus. Tą dieną 
visi besiartinantys prie teis
mo rūmų buvo sulaikomi ir 
grąžinami atgal. 

Lapkričio 30 d. gatvėje, net 

nespėję prieiti prie teismo rū
mų, vėl buvo sulaikyti: Bronė 
Valaitytė, Aldona Šukytė, 
Algimantas Patackas ir Ja
nina Judikevičiūtė. Aldona 
Šukytė buvo atskirta, nuvežta 
į milicijos skyrių ir nubausta 5 
paroms arešto. Kitus nuvežė 
už miesto ir milicijos patal
pose išlaikė iki 17 vai. Jie visi 
buvo įspėti prie dviejų liudi
ninkų, kad jei dar kartą pasi
rodys prie teismo rūmų, bus 
imtasi griežtų priemonių. Su
laikytieji po įspėjimu pasi
rašyti atsisakė. Už juos pasi
rašė liudininkai. 

Gruodžio 1 d. rytą buvo 
sulaikyta ir saugumiečių tar
doma kaunietė Joana Buka-
veckaitė. Apie pietus buvo su
laikyta didesnė grupė žmonių. 
Visi jie buvo saugumo tar
domi. Sasnavos gyventoją 
Bronę Valaitytę ir kapsukietę 
Janiną Judikevičiūtę parei
gūnai nuvežė į Lenino raj. mi
licijos skyrių ir nubaudė po 10 
parų arešto. Asmenys, gavę 
parų, buvo laikomi antisani
tarinėse sąlygose... Grindų 
spalva dėl nešvaros nebe visur 
matoma, o vietomis visiškai 
juoda. Ant tų pačių grindų 
turėdavo miegoti nuteistieji. 
Niekas nedavė nei pasikloti, 
nei užsikloti; negavo nei rank
šluosčio, nei gabalėlio popie
riaus. Į tualetą išleisdavo du 
kartus per parą. Kameros 
kampe nuolatos stovėdavo pa
statytas nesandarus dvo
kiantis puodas. Ne tik oras, 
bet ir kameros sienos prisi
gėrę specifinio tvaiko. Ati
darąs kameros duris palaiky
davo tik du kartus paroje po 
kelias minutes. Ventiliatorių 
per parą įjungdavo tik vieną 
kartą ir tai tik keliom minu
tėm, o kartais nė tiek. 

(Bus daugiau) 

Dar neaišku, ar 
sovietai dalyvaus 

Stiprios rusų jėgos 
Panjshiro slėnyje 

Londonas . — Vakarų žval
gybos žiniomis, Afganistane 
sovietai pradėjo didelį puo
limą prieš laisvės kovotojus 
Panjshiro slėnyje, kuriuo eina 
svarbus 70 mylių kebas. Slė
nis prasideda 50 mylių į šiau
rę nuo Kabulo ir eina į šiaurės 
rytus. Cia ilgai dominavo 
partizanų grupė, vadovau
jama Ahmad Shah Masood. 
Prieš kelias savaites parti
zanai, kurių yra apie 10,000 
vyrų, susprogdino keturis 
tiltus. 

Sovietų bombonešiai daužė 
afganų kaimus slėnio apylin
kėse nuo praėjusio šešta
dienio. Pagaliau puolė naujai 
atsiųsta sovietų šarvuočių 
divizija: 14,000 vyrų, 250 tan
kų, 150 šarvuotų automobilių 
ir apie 80 kovos helikopterių. 
Afganis+ano valdžios radijas 
antradienį paskelbė, jog slė
nis i šva ly ta ir užimtas. Tai 
jau šeštas rusų bandymas 
užimti šį slėnį. 

Valstybės departamento 
kalbėtojas Romberg pareiškė 
spaudai, jog šis sovietų 
puolimas parodo karo veiks
mų išplėtimą, brutalų civilių 
žudymą. Pirmąsyk sovietai 
panaudojo Tu-16 ir Su-24 bom
bonešius, kurie sulygino su 
žeme apylinkės kaimus, nežiū
rėdami civilių aukų. Žvalgy
bos žiniomis, šiuo metu 
sovietai Afganistane turi 108. 
000 vyrų. Jau kelios savaites 

buvo laukiama sovietų pava
sarinės ofenzyvos, tačiau pa
siųstų jėgų dydis ir puolimo 
apimtis nustebino komenta
torius. 

Skelbia popiežiaus 
kelionės planus 

Roma. — Vatikano spau
dos įstaiga paskelbė popie
žiaus Jono Pauliaus II atei
nančios kelionės programą. 
Popiežius išvyks gegužės 2. 
Kitą dieną jis bus Aliaskoje, 
kur susitiks su iš Kinijos grįž
tančiu prezidentu Reaganu. 
Per 11 dienų kelionę popiežius 
aplankys Pietinę Korėją. 
Papua — Naująją Guinėją, So-
lomono salas ir Tailandiją. J i s 
grįš į Vatikaną gegužės 12 d. 

— Britanijoje daug ginčų 
sukėlė naujai pagamintos 
Valstybinio sveikatos draudi
mo kortelės su piliečio pavar
de ir numeriu. Tos identifi
kacijos kortelės pakeis senas 
popierines. Kortelės bus 
n a u d o j a m o s b e d a r b i ų 
p a š a l p o m s , p e n s i j o m s 
nustatyti. Darbiečiai politikai 
p r i e š i n a s i p l a s t i k i n i ų 
dokumentų įvedimui, saky
dami, kad kortelės suvaržys 
piliečių laisves, gali būti 
panaudotos jų sekimui ir jvai 
rios informacijos sandėlia
vimui. 

Sovietų kariuomenė pradėjo didelį puolimą stra
teginiai svarbiam" Afganistano Panjshiro slėny
je. Partizanai traukiasi kalnais ; kitas pozicijas. 

Kabulo .aidžia paskelbė, jog valomi „pasku
tiniai banditų likučiai! Laisves kovotojai skelbia, 
jog kovos vyks toliau, kol jų tėvynė bus laisva. 

Kinija atgaivina 
privačią iniciatyvą 

P e k i n a s . — Amerikos pre
zidento kelionės į Kiniją 
proga, pasaulio spauda daug 
rašo apie pasikeitimus Ki
nijoje per paskutiniuosius pen
kerius metus. Visi prisipažįsta, 
kad Kiniją valdo vienos par
tijos diktatūra ir žmogaus lais
vės varžomos, tačiau kartu pa
brėžiama ir tai, kad Kinija 
šiandien panašesnė į Jugo
slaviją, negu į Sovietų 
Sąjungą. 

Didžiausia revoliucija po 
Mao Tse Tungo įvyko žemės 
ūkyje. Naujoji Kinijos valdžia 
baigia išardyti 54,000 valstie
čių komunų. Panaikintos vals
tiečių produkcijos grupės, dar
bo vienetu paskelbta šeima, 
kuri žemės plotus iš valstybės 
nuomoja 15 ar 20 metų. Vals
tiečiai, atidavę valstybei savo 
gaminių kvotą, likusią pro
duktų dalį gali patys naudoti 
ar parduoti kam nori. Ši pri
vati iniciatyva jau parodė 
rezultatus. Pernykščiai metai 
Kinijoje buvo rekordiniai 
žemės ūkio derliaus metai. 
Ūkininkai vieni augina daržo
ves, kiti — paukščius ar žuvis. 
Jų pajamos padidėjo. 

Didesnės laisvės duotos ir 
miestiečiams. Amatininkams 
leidžiama steigti įvairias dirb
tuvėles, leidžiama samdyti 
darbininkus ar gizelius, ne
daugiau septynių. Atsirado 
siuvėjų, kirpėjų, batsiuvių 
artelės, miestuose auga priva
čių restoranų, parduotuvėlių 
skaičius. Tai valdžiai padeda 
mažinti bedarbių skaičių, nors 
oficialiai bedarbių Kinijoje 
nėra, yra tik „darbo laukian
tieji". 

Pasikeitė ir Kinijos gyven
tojų išvaizda. Moterims ne
draudžiama pasidažyti, įmant
riau sušukuoti plaukus, vilkėti 
įvairių sukirpimų ir spalvų 
drabužius . Parduotuvėse 
daugiau įvairių prekių. Seniau 
kinams buvo svajonė įsigyti 
dviratį, siuvamąją mašiną ar 
radijo aparatą. Dabar šeimos 
taupo šaldytuvams, skalbimo 
mašinoms. Žemės ūkio sklypų 
savininkai, susiorganizavę į 
kooperatyvus, perka sunk
vežimius, žemės ūkio mašinas 
ar net mažus lėktuvus trą
šoms barstyti ar kovai su ken
kėjais. 

Komunistų partija tvirtina, 
kad Kinija nuo socializmo ne-
nusisuko, tik sta fo ji pagai sa 
vo tautos charakter i ir savo 

sąlygas. Kinijoje dar daug at
silikimo, daug skurdo, nes 
žmonių daug, o du trečdaliai 
teritorijos yra nederlingos dy
kumos ar ka?>ai. Ariamos 
žemės vienam gyventojui 
tenka vos ketvirtadalis akro. 
Kinijos derlingi žemės plotai 
sudaro tik 7 nuoš., viso pasau
lio kultivuojamos žemės, o ten
ka išmaitinti net ketvirtadalį 
pasaulio žmonių. Daug sun
kumų sudaro energijos nepri
teklius. Daug įmonių laikinai 
užsidaro, nes nėra kuo sukti 
maš inų , t r ūks t a kelių, 
transporto priemonių. Pačioje 
komunistų partijoje dar yra 
užkietėjusių „planuotojų", 
kuriems privačios iniciatyvos 
įvedimas, visų moderni
zavimo planų vykdymas yra 
„kapitalistinės uodegos" su
grąžinimas, klasių kovos prin
cipo i š d a v i m a s . T a č i a u 
užsienio stebėtojai negabi 
nepastebėti žymių pasikei
timų ne tik vadų šūkiuose, bet 
ir k a s d i e n i n i a m e kinų 
gyvenime. 

Kalinys Hessas 
jau 90 m. amžiaus 

Ber lynas . — Šią savaitę 
Rudolf Hess bus 90 metų 
amžiaus. Jau 43 metai jis 
kalinamas Vakarų Berly
no Spandau kalėjime, ku
rio išlaikymas keturiems 
sąjungininkams: Amerikai, 
Britanijai, Prancūzijai ir So
vietų Sąjungai kainuoja per 
metus 800,000 dol. Nuo 1966 
metų jis yra vienintelis to ka
lėjimo kalinys. Jo sūnui lei
džiama Hessą aplankyti kartą 
per mėnesį. Jau dešimt metų 
Vakarų sąjungininkai ragina 
sovietus kalini paleisti, tačiau 
Maskva atsisako. Paskutinis 
toks raginimas kilo Vakarų 
Vokietijoje, kurios kancleris 
Helmut Kohl kovo 14 d. parašė 
laiškus visiems keturiems 
sąjungininkams, prašydamas 
kalinį paleisti Daug didesni 
Hitlerio karo nusikaltėliai jau 
yra atlikę savo bausmes. 

Šia proga pasaulio spauda 
nagrinėja klausimą, kodėl 
Maskva taip užsispyrusi laiko 
Hessą. Kai kurie autoriai 
mano, jog Hessas žino daug 
Hitlerio Staino susitarimo 
smulkmenų, ki.rios dar niekur 
nebuvo skelbti-

Indijos ryšiai 
su Britanija 

New Delhi . — Indija jau 
antrą kartą susišaudė su Ben
galijos pasienio policija. Vie
nas indas sužeistas, vienas 
bengalas nušautas. Indija pra
dėjo pasieny statyti 10 pėdų 
aukščio spygliuotų vielų už
tvarą, bandydama sustabdyti 
nelegalią bengalų imigraciją į 
Indiją. Pernai Indijos Assamo 
valstijoje kilo prieš svetim
šalius riaušės, kuriose žuvo 
apie 5,000 žmonių. 

Šalia sienos statybos tarp 
abiejų valstybių yra ir dau
giau nesutarimų dėl Gango 
upės vandens, dėl kelių sa
lelių žemupyje. Indijos vyriau
sybė įspėjo BengaUją gerbti 
Indijos teises ir neieškoti kon
fliktų. Bengalija pasmerkė 
sienos statybą ir kaltino In
diją agresyviais veiksmais 
pasienyje. 

Pasaulio teismas 
pradėjo bylą 

Haga. — Trečiadienį susi
rinko Pasaulio teismas Hago
je, kur 15 narių tribunolas 
svarstys Nikaragvos skundą 
prieš JAV. Charakteringa, 
kad Nikaragvos bylą veda 
Washingtono advokatas, 
amerikietis Paul Reichler. 

Amerika atsiliepė į Nika
ragvos skundą, pasiremdama 
technine, teisine smulkmena, 
kad jokia Nikaragvos vyriau
sybė nėra įregistruota teismo 
sąrašuose, kaip sutinkanti 
būti teisiama, skundžiama. 
Niekad nebuvo įregistruotas 
sutikimas skųstis, šią JAV iš
keltą pretenziją teismas jau 
atmetė. Tarptautinė opinija 
mano, kad Amerika šią bylą 
sutiko silpnose politinėse pozi
cijose. Visas pasaulis žino, 
kad prezidentas prašo ir gau
na Kongreso lėšų slaptai 
veiklai prieš Nikaragvos 
vyriausybę. 

— Izraelio opozicijos darbo 
partijos vadas Perės pasakė 
spaudai, kad jis, tapęs prem
jeru, tuoj ieškotų derybų su 
arabų vadais. Dėl taikos jis 
pasiryžęs derėtis su bet kuo be 
jokių sąlygų. 

— Filipinuose į parlamentą 
kandidatūrą paskelbė prezi
dento Marcos duktė Imee 
Manotoc. 

— Afganų laisvės kovotojų 
grupė pasigyrė Indijoje, kad Aj 
mėnesj Kabule nušauta 15 
aukštų knnvjm^ų parpiamų 

Lausana . — Šveicarijoje 
vyksta Tarptautinio Olimpi
nio komiteto atstovų pasi
tarimai su Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos komitetais. Ban
doma išspręsti sovietų prie
kaištus. „W.Qshington Post" 
apgailestauja, kad dvi pasku
tinės Olimpinės žaidynės, kaip 
tyčia, turėjo vykti Sovietų 
Sąjungoje ir dabar — Ameri
koje tokiu metu, kada abiejų 
didžiųjų valstybių santykiai 
yra žemiausiame laipsnyje. 
Afganistano invazija privertė 
Ameriką boikotuoti žaidynes 
1980 m., dabar sovietai ieško 
priekabių, kelia įvairius reika
lavimus, lyg ieškodami progos 
boikotuoti Los Angeles žai
dynes. 

JAV vyriausybė atsisakė iš
duoti vizą Olegui Jermiškinui, 
kurį Maskva buvo parinkusi 
savo „olimpiniu atstovu". Jis 
yra žinomas administracijai 
kaip aukš tas KGB parei
gūnas, pasižymėjęs šnipi
nėjimo, priespaudos ir teroro 
„komandos atletas". Sovietai 
protestuoja, kad žaidynėse bus 
akredituoti „Laisvos Eu
ropos" radijo korespondentai, 
nors panašus, valdžios tvarko
mas, Maskvos radijas irgi 
akredituojamas. 

Daugelis sovietų priekaištų 
visai nepagrįsti. Vienas jų yra 
reikalavimas, kad visi daly
viai būtų apgyvendinti vienoje 
vietoje, o Los Angeles sporti
ninkai turės gyventi trijuose 
olimpiniuose kaimeliuose, 
esančiuose toli vienas nuo 
kito. Olimpinis kaimelis , 
pagal taisykles, turi priimti 
varžybų dalyvius, Ūkus trims 
savaitėms iki žaidynių pra
džios. Los Angeles nutarta pri
imti sportininkus, likus dviem 
savaitėms, neatsižvelgiant į 
sportininkų interesus ir akli
matizavimosi problemas, 
skundžiasi sovietų vadovai. 
Jie išreiškė nepasitenkinimą, 
kad Los Angeles organi
zacinis komitetas pareikala
vo, kad šalys dalyvės iki kovo 

* 1 d. įmokėtų didelį piniginį 
avansą . Tai prieštarauja 
olimpinei chartai. 

Maskvos priekaištai liečia ir 
organizatorių nutarimą par
davinėti olimpinės ugnies 
estafetės kilometrus. Dau
giausia skundų sukėlė JAV 
nutarimas, kad vykstą į žai
dynes svečiai turi kreiptis į 
JAV ambasadą, turi užpildyti 
formas vizoms gauti. Cia 
Maskva tvirtina, kad olimpi-

Piktos riaušės 
Domininkonuose 

S a n t o Domingo. — Domi
ninkonų respublikoje toliau 
vyksta riaušės, policijos įstai
gų užpuldinėjimai. Gyvento
jai sukilo prieš maisto kainų 
pakėlimus. Derindama savo 
ekonominę politiką su Tarp
tautiniu Valiutos fondu, iš 
kurio gauta nemaža 599 mil. 
dol. paskola, vyriausybė įvedė 
taupymą, uždraudė impor
tuoti kai kurias prekes ir 
pakėlė kainas miltams, valgo
mam aliejui. 

Iki šiol Domininkonų 
respublikoje demonstracijose 
žuvo 29 asmenys. Santo Do
mingo mieste nušautas poli
cininkas. Valdžia buvo su
ė m u s i kel is k o m u n i s t ų 
veikėjus, kurie bando pasi
naudoti visuomenės opozicija 
kainų pakėlimui. Valdžia už
darė radijo stotis, uždarė mo
kyklas. Piktos demonstracijos 
vyksta keturiuose miestuose. 

nės šeimos nariai yra sporti
ninkai, treneriai, gydytojai, 
žurnalistai. Neminimi KGB 
saugumiečiai, kurie prižiūri 
sportininkus, kad jie nesusi
tiktų su „socializmo priešais" 
ar nepabėgtų. JAV vyriausy
bė pareikalavo, kad visos 
šalys įteiktų dalyvių ir paly
dovų sąrašus ir pasilaikė sau 
teisę neįleisti į Ameriką 
asmenų, kurie pasirodys nepa
geidaujami šnipai ar agentai. 

Tass agentūra skundėsi: 
„Sovietų Sąjungos visuo
menei negali nesukelti susi
rūpinimo plačiai išvystyta 
Amerikoje antitarybinė, antd-
socialistinė kampanija. Įvai
raus pobūdžio teroristinės 
organizacijos ir grupės gra
sina fiziškai susidoroti su mū
sų sportininkais, treneriais, 
žurnalistais, atvirai planuo-
damos provokacijos". 

„Tass" paskelbė, kad So
vietų Sąjungos nacionalinis 
olimpinis komitetas gegužės 
pabaigoje susirinks apsvars
tyti klausimo dėl sovietinių 
sportininkų dalyvavimo va
saros olimpiadoje. Daug kas 
priklausys nuo to, ar bus 
pašalinti olimpinės chartos 
pažeidimai, kuriuos galima 
atitaisyti. Sovietų komiteto 
pirmininkas M. Gramovas pa
reiškė, kad sportininkai įtemp
tai ruošiasi rungtynėms, 
siekia dalyvauti ir tikisi, kad 
jiems bus sudarytos reikia
mos sąlygos rungtyniauti. 

Šveicarijos derybose sovietų 
delegacijos vadas Gramov rei
kalavo „ne kokių privilegijų ar 
koncesijų", o tik Olimpiadų 
chartos laikymosi. Tarptau
tinio Olimpinio komiteto pir
mininkas Juan Antonio 
Samaranch po pasitarimų pa
sakė, kad debesys, kurie buvo 
susirinkę Olimpiados padan
gėje, atrodo, greit išsisklai
dys. Sovietų Sąjunga yra pasi
rengusi dalyvauti varžybose, 
jei bus laikomasi chartos, o 
Los Angeles varžybų orga
nizatorius Peter Ueberroth pa
žadėjo, kad chartos bus laiko
masi. Visų šalių komitetai 
galės savo dalyvių identifika
cijos korteles įteikti tiesiog 
Olimpinių žaidynių organiza
toriams, apeinant JAV amba
sadas. 

Ueberroth pareiškė, kad 
daug lengviau ir patogiau 
būtų įregistruoti dalyvius per 
JAV ambasadas, tačiau, jei 
, j ie nenori, gali registruotis ir 
pas mus". 

Susitarus dėl dalyvių sąra
šų įteikimo, Gramovas vis dar 
kėlė „mūsų sportininkų sau
gumo" klausimą. Maskvai, 
matyt daugiausia baimės 
kelia pabaltiečių Laisvės 
Lygos planuojamos demonst
racijos. Los Angeles komiteto 
atstovai pabrėžė, jog visos 
JAV įstatymų priežiūros agen
tūros, nuo vietinių miesto iki 
federalinių įstaigų yra paža
dėjusios imtis visų priemonių, 
kad žaidynėse dalyviams būtų 
saugu. Jis paminėjo, kad 
amerikiečiams demonstruoti 
uždrausti negalima. 

KALENDORIUS 

Balandžio 26 d.: Kietas, Ek-
superancija, Kaributas, Vilū
ne. 

Balandžio 27 d.: Kastoras. 
Zita. Gotautas, Aušrelė. 

ORAS 
Saulė teka 4.56, leidžiasi 

6:42. 

Saulėta, temperatūra dieną 
65 1., naktį 45 1. 
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ARAS, KURIO 
LAUKIAME 

Tai Toronto vyrų choras, ku
riam vadovauja ir diriguoja 
Vaclovas Verikaitis, akompa
nuoja Jonas Govėdas. kurio 
koncerto metu Detroite solo 
partijas atliks Rimas Strimai
tis. Koncertas įvyks kitą sek
madienį, gegužės 6, Crest-
wood mokyklos auditorijoj, 
(1501 N. Beach Daly Rd., už 
ketvirčio mylios į pietus nuo 
Ford Rd.) ir prasidės lygiai 
4:00 vai. po pietų. Koncertą 
rengia „Amerikos Lietuvių 
balso" radijo klubas. 

V. Verikaičio balso talen
tas ėmė ryškėti II Pas. karo 
pradžioje. Tuomet 18-metis 
jaunuolis lankė konservatori
ją, dainuoti mokėsi pas prof. 
Benonį ir A. Kutkų, dalyvavo 
Vilniaus operos chore. Savo 
pašaukimui liko ištikimas ir 
gyvendamas Vokietijoj, ir emi
gravęs į Kanadą. Balsą pasto
viai lavindamas, iš choristo 
formuodamasis į solistą — ba
ritoną, o teoretines žinias sem
damas Toronto universitete, 
kur 1955 m. studijas užbaigė 
magistro (Master of Arts) 
laipsniu. Ilgainiui tampa ne 
tik ryškėjančiu tarp lietuvių 
dainininkų, bet ir Kanados 
operų, radijo programų bei TV 
solistu. Kartu ugdomas ir diri
gento talentas. Keletą metų di
rigavęs Hamiltono mergaičių 
chorui "Aidui", nuo 1978 m. 
tapo „Aro" dirigentu ir su šiuo 
choru pasiekė gražių rezulta
tų. Apie V. Verikaičio pasieki
mus galėjau prirašyti daug en
ciklopedinių konkretybių, bet 
ir be jų skaitytojai žino šio mu
ziko vertę. 

Jonas Govėdas, kuris po V. 
Verikaičio buvo „Aido" diri
gentu, tūkstančius klausytojų 
nustebino V-toje Dainų šven
tėje Toronte 1978 metais, savo 
dirigavimu ten geriausiai pa
sirodęs. Po to dažnai jį girdi
me akompanuojant iškiliau
siems solistams ir chorams. 
Jis didžiai vertinamas ne tik 
muzikų, bet maloniai junta
mas ir kiekvieno eilinio klau
sytojo. 

Rimas Strimaitis, Toronto 
Karališkosios muzikos kon
servatorijos auklėtinis, tenoro 
partijas yra atlikęs Lietuvių 
operos pastatymuose, su reči
taliais aplankęs daugelį JAV 
ir Kanados miestų. 

Ko vertas mūsų laukiamas 
„Aras", pailiustruosiu viena 
kita žinovų citata. Štai po kon
certo Clevelande, 1981 m. 
rudenį, „Tėviškės žiburių" 
1981. XI. 26 laidoje Rytas Ba
bickas rašo: 

.„Aras' atvyko gerai pasi
ruošęs, susidainavęs: choris
tai atidžiai sekė dirigentą ir 
sudarė disciplinuoto vieneto 
vaizdą. Vyrų dainavimas bu
vo švarus, intonavimas tiks
lus (išskyrus vienoje dainoje 
koncerto pabaigoje), ritmas be
veik be priekaištų, bendras 
skambesys geras". 

Po koncerto Montrealyje. 

Ver ika i t i s 

1979. IV. 28 „Naujienose" taip 
chorą ir V. Verikaitį vertina 
Elzbieta Kardelienė: 

„Choras turi labai gražių, 
(ypač tenorų), ir stiprių balsų, 
bet lengvai pasiduodančių di
rigento niuansams iki tyliau
sio pianissimo (...) Vaclovas 
Verikaitis ne tik visapusiškai 
išsilavinęs muzikos moksluo
se, bet ir didžiai Dievo apdo
vanotas artistiniais talentais. 

Jo gražus balsas žavi klau
sytojus. Diriguodamas chorui 
jis būna ritme visu savo kūnu 
ir jausmais, lengvai išgauda
mas iš dainuojančių pagei
daujamą atlikimą". 

Man teko ,,Aro" klausytis 
Kanados Lietuvių dienų, kon
certe Londone praėjusį rude
nį. „Aras" paliko nepaprastą 
įspūdį. Publikos entuziazmui 
nebuvo galo. 

ALB radijo klubo vadovybė 
Detroito publikai suteikė retą 
progą. Tikiu, kad mes visi ja 
pasinaudosime. 

Alfonsas Nakas 

KULTŪRINIŲ APRAIŠKŲ 
SEKMADIENIS 

Dievo Apvaizdos ir Šv. An
tano parapijos yra tapusios 
lietuvių religiniais ir kultūri
niais centrais. Kai vyksta kas 
nors reikšmingesnio, vyksta
me vieni pas kitus. Verbų sek
madienį buvo nelengva apsis
pręsti, kur vykti. „Antaninėje" 
vyko turtinga eksponatais tau
todailės paroda, o Kultūros 
centre Lietuvių Bendruome
nės kultūros tarybos premijų 
šventė. Abu renginiai buvo 
kultūrininkų įdomi ir vertinga 
velykinė dovana Detroito lie
tuviams. Teko gerokai pasuk
ti galvą, kad galėtum pasi
naudoti tomis kultūrinėmis 
dovanomis. 

Tautodailės paroda vyko Šv. 
Antano parapijos buvusios 
mokyklos gana erdvioje klasė
je. 

Pirmiausiai Antaninos Jo-
nynienės menas. Šiaudinukai 
ir gintaras surikiuoti visoje 
eilėje paveikslų, užimančių 
pusantros sienos. Šiaudais 
austi paveikslai žadina pasi
gėrėjimą. Paveikslai vaizduo
ja lietuvio ūkininko sodybą su 
šuliniu ir svirtimi, rožes, vora
tinklį tarp gėlių, Aušros Var

tų Mariją, mergaitę prie kry
žiaus, žąselę, plaukiančią su 

TTfrtĮSgSZ MINĖJIMAS DETROITE 
Žvilgsnį patraukia gintaro kū 
riniai: „Laisvės švyturys", LlCDA R U G I E N I E N E 
Trakų pilis ir kiti. Dėmesio 
vertos jos darbo vazos. Rankš
luostis su įaustu Tautos him
nu (V. Tamošiūno nuosavybė) 
rodo ribą, kur prasideda Juo
zo Jasiūno kūriniai. Tautiniais 
drabužiais aprengtos lėlės, pa
lenkusios galveles, tarsi svei
kina šio kampelio lankytoją. 
Juostos, takeliai, sniego bal
tumo šalikas su tautiniais raš
tais ir aštuoni tuzinai margu
čių. Jasiūno darbai originalus, 
preciziškai apipavidalinti, jie 
yra daugelį kartų laimėję pre
mijas Michigano valstijos me
tinėse parodose. Kelis pusla
p ius J a s i ū n o velykinių 
margučių pavyzdžių randame 
ir A Tamošaičio knygoje — 
„Lietuvių velykiniai margu
čiai". 

Rytinę klasės sieną ir prieš; 
ją stovintį stalą lankytojas 
praeina su dideliu dėmesiu. 
Cia įvairiausi mūsų liaudies 
menininkų eksponatai iš įvai
rių vietų surinkti Kultūros klu
bo darbuotojų. Gintarai, se
nos kanklės su Gedimino 
pilimi, kraitinė skrynia, kry
žiai, Palangos Juzė, žvejys me
lagis bei įvairūs papuošalai. 
Prie jų Tamošiūnas, Bylaitie-
nė, Kaunelienė ir Juškaitė. 

Paskutinė siena didžiuojasi 
Stasės Šimoliūnienės kūri
niais. Šiaudinukų paveikslai ir 
juostos. Darbai panašūs į Jo-
nynienės, tačiau turi savitų 
bruožų. Pasigėri tautinių šo
kių šokėjais, mergaite prie kry
žiaus, ramunėlėmis, gėlytėmis 
bei įvairiausiomis žvaigždutė
mis ir pagalvoji, koks nuosta
bus menas iš rugelio šiaudo. 
Paglostai žvilgsniu tautinių 
juostų grožį ir išeidamas iš pa
rodos esi dėkingas Kultūros 
klubo ir Stasio Butkaus šauliu 
kuopos meno puoselėtojams, 
suorganizavusiems Šią meno 
parodą. 

Stasys Garliauskas 
TRUMPAI 

— Kan. Juozo Tumo — Vaiž
ganto minėjimas — akademi
ja bus su paskaita ir menine 
dalimi. Paskaitą skaitys ra
šyt. S. Santvaras, o meninę 
dalį atliks Detroito moterų 
kvartetas: B. Januškienė, Č. 
Pliūrienė, N. Sližienė ir A. Ta-
mulionienė. Kvartetas atliks 
A. Vanagaičio, J . Gaidelio, K. 
V. Banaičio ir Br. Budriūno 
kūrinius. Minėjimas — akade
mija bus balandžio 29 d. 12 
vai. 30 min. Šv. Antano para
pijos patalpose, 1750 25-ta gat
vė ir kampas W. Vernor Hwy., 
Detroit, Mich. Visi Detroito ir 
jo apylinkės lietuviai kviečia
mi minėjime dalyvauti. 

— Dail . Stasės Smalins-
kienės tapybos meno kūrinių 
paroda bus balandžio 29 d. Šv. 
Antano parapijos patalpose. 
Parodos atidarymas bus tuoj 
po lietuviškų pamaldų, kad at
silankę galėtų parodą aplan
kyti prieš minėjimą. Paroda 
bus atidaryta ir po minėjimo. 

— Regina Alkevičienė su 
dukra ir sūnumi įsijungė į Šv. 
Antano parapiją Detroite. Re
gina Alkevičienė įsijungė ir į 
bažnytinį chorą. Parapija 
džiaugiasi padidėjusi dar vie
na šeima. 

S. Sližys 
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Toronto vyrų choras „Aras" 

Prieš aprašant šv. Kazimie
ro minėjimą mūsų vietovėje, 
man kilo mintis: kaip švęstu-
mėm jo mirties sukaktį, jei 
šiandieną būtų laisva Lietu
va? Susikaupęs beveik gali 
girdėti skambinant visus Vil
niaus varpus ir matyti kated
roje nesutelpančius žmones... 
Tačiau ar šv. Tėvas tada būtų 
skyręs tiek daug dėmesio ir ar 
šv. Kazimiero mirties sukak
tis būtų nuskambėjusi per vi
są pasaulį, tai pasilieka geras 
klausimas. Atrodo, kad Šven
tajam, kaip ir mums, savame 
krašte vietos nebėra, net ir ka
tedroje, kur buvo palaidotas. 
Esame priversti iškilmes reng
ti ne tik. svetimose padangėse, 
bet dažnai ir nesavose bažny
čiose. Šiuo atžvilgiu Detroite 
lietuviai laimingi. Turime net 
tris parapijas: Šv. Antano, Šv. 
Petro ir Dievo Apvaizdos. Ba-
landžiomėn. 1 d. visos tryspara-
pijos kartu surengė Šventojo 
mirties sukakties minėjimą Die
vo Apvaizdos bažnyčioje. 

Mūsų šventovės kairiojo Šo
no priekyje yra didžiulis šv. 
Kazimiero vitražas (dail. Vy
tauto Jonyno), kuriame jis pa
vaizduotas aukštas ir tiesus, 
drąsaus žvilgsnio ir, kaip daž
nai kituose šv. Kazimiero pa
veiksluose, vienoje rankoje lai
ko kryžių, o kitoje — tris 
lelijas. $ioms sukaktuvėms 
vitražas ypačiai papuoštas. 
Viename šone kabo balta vė
liava su užrašu: „Melski tau
tai vilties"; • viršuje užrašo — 
karūna ir trys lelijos, apačioje 
— katedra. Kitame šone išryš
kintas skaičius 500. Prie šv. 
Kazimiero kojų — baltos gė
lės. 

12:15 vai. prasideda minėji
mas. Įnešamos organizacijų 
vėliavos, palydimos trimito ir 
vargonų. Rimantas Kasputis 
ir Vidas Neverauskas atlieka 
Stasio Ylos — Kazimiero Sen
kaus "Giesmė į šv. Kazimie
rą". Vėliavos sustatomos už 
altoriaus. Iškilmingai įžygiuo
ja visi minėjimo programos at
likėjai ir parapijų atstovai. 
Programą netradicinė. Šį kar
tą pradedama su menine dali
mi, seka paskaita ir užbaigia
ma vėl su menine dalimi. 

Vargonų ir trimito aidams 
nuskambėjus, Virgilijus Kas
putis skaito Stasio Ylos eilė
raštį „Tautos Globėjui šv. Ka
zimierui". Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos choras su
stoja priekyje ir gieda Prano 
Ambrazo „Giesmė į šv. Kazi
mierą". Šios šventės progra
mos koordinatorius Pranas 
Zaranka skaito Kazio Bradū-
no "Prie šv. Kazimiero kars
to". Trumpu žodeliu prisime
na Šventąjį ir pristato 
paskaitininką: „Žmogus nuos
tabus Dievo tvarinys. Savo 
dvasios galia jis įveikia laiką. 
Švenčiam 500 metų nuo šv. 
Kazimiero mirties, o jis šian
dien mūsų tarpe tartum gy
vas. Jis Didžiosios Lietuvos 
karaliaus ir kunigaikščių ap
suptas žvelgia iš mūsų bažny
čios lango. Jis gyvas mūsų 
maldoj, gyvas giesmėj, apie jį 
girdėsime poetų kūryboj, pas
kaitininko svarstymuose". 

Paskaitininkas — kun. Juo
zas Vaišnys, S. J., iš Chica-
gos. Tie, kurie skaitome „Laiš
kus Lietuviams", jį gerai 
pažįstame kaip šio žurnalo re
daktorių. Kun. Vaišnys sako, 
jog norėjęs iš įdomesnės pusės 
pažiūrėti į Šventąjį ir nekalbė
ti apie to laikotarpio istoriją, 
nes „nusibodusi, bet pama
čiau, kad nesvarbu, kokį šv. 
Kazimiero paveikslą norėtu
mei nupiešti, jis nebus pakan
kamai ryškus ir suprantamas, 
jei neįstatysi į tų laikų istori
jos rėmus". Jis suglaustai api
būdina „komplikuotą ir susi
narpliojusį" laikotarpį, kartu 
paaiškindamas šv. Kazimiero 
kilmę. Kai kurie nežinojome, 
jog ketvirtoji Jogailos žmona 
ir šventojo senelė buvo lietu
vaitė, Alsėnų kunigaikščio 

dukra Sofija, o jo motina buvo 
Austrijos kunigaikščio ir vo
kiečių imperatoriaus Albrech
to II dukra Elzbieta Habsbur-
gaite. Taigi jis visai neturėjo 
lenkiško kraujo. Nors žinoma, 
kad šv. Kazimieras mokėjęs 
vokiečių, lotynų ir lenkų kal
bas, tačiau kun. Vaišnys gal
voja, jog jis pramokęs ir lietu-
viškai, nes buvęs ypatingai 
gabus. 

O iš „įdomesnės pusės" pas
kaitininkas apie šv. Kazimie
rą kalba maždaug taip. Kai 
dailininkai piešia šventųjų pa
veikslus, dažnai juos sukari
katūrina. Pavyzdžiui, šv. Ka
zimierą vaizduoja kaip gležną, 
trapų, moteriško šviesaus vei
do, su rožiniu ir lelija rankose. 
Jei lelija simbolizuoja skaisty
bę ir rožinis — pamaldumą, 
tai nereiškia, kad šv. Kazimie
ras neturėjo tvirtos geležinės 
valios. J o vaikystė buvo pa
naši į kitų to laiko jaunuolių. 
J i s , kaip ir kiti, troško žemiš
kos garbės, norėjo užimti 
Vengrijos sostą. Tik nepasise
kus „jo gyvenime išryškėja 
aukštesnysis žmoniškosios 
prigimties pradas, kuris kalba , 
apie žmogaus gyvenimo pras
mę ir duoda aiškius atsak •-' 
mus į kančios, džiaugsmo, pro- f 
to ir gėrio problemas. Net ir: 
labai šventumui nepalankioje 
aplinkoje gyvendamas, jis n e 
pasiduoda ir tampa ne aplin
kos vergu, o viešpačiu". Šiuo 
jo charakterio bruožu mums 
dabar reikėtų ypatingai susi
domėti, nes be reikalo „aplin
kai suverčiame visą kaltę- Jei 
šv. Kazimieras karališko dva
ro ištižime parodė geležinę va
lią siekdamas pastovių verty
bių, tai šio amžiaus ir šių laikų 
didesniame a r mažesniame 
nutolime nuo tikrųjų vertybių į 
ir idealų, mes galime viešpa
tauti savo ryžtu ir savo va
lia . 

Jei galvojame apie šv. Kaži- Į 
mierą tik kaip pamaldų asme- ] 
nį, tai čia ir vėl yra jo sukari
k a t ū r i n i m a s . J i s išdrįso 
pasipriešinti net pačiam po
piežiui Sikstui IV-jam, kuris, 
g e r i n d a m a s i s d i d ž i a j a m 
Maskvos kunigaikščiui Jonui 
III, norėjo pripažinti caro titu
lą ir bandyti jį palenkti Vaka
rų ir Rytų Bažnyčių susivieni
jimui. Šv. Kazimieras tam 
nepritarė, nes žinojo, kad pa
lenkti Maskvą bažnytinei uni
jai buvo neįmanoma. „Mask
va, pasiskelbusi III-ja Roma, 
pajungė provoslavų Bažnyčią 
savo tikslams. Dabar kai vie
šai prabyla provoslavų vado
vai, jie kalba tais pačiais žo
džiais kaip Kremlius. Maskva 
nori kontroliuoti ne tik išorinį 
žmonių gyvenimą, bet ir jų są
žines". Šis Maskvos smurtas 

' buvo pastebimas jau šv. Kazi
miero laikais ir galima sakyti, 
kad kovoje prieš Maskvą „šv. 
Kazimieras yra ekspertas" ir 
„šios kovos simbolinis vado
vas" . Tai liudija jo stebuklai. 
Šiandieną kova prieš Maskvą 
yra pasiekusi aukščiausią 
laipsnį, „todėl ir šv. Kazimie
ro kultas yra pasiekęs savo 
viršūnę. Tasai kuklus jauni
kaitis dabar yra ant balto žir
go sėdįs riteris, vedąs lietuvių 
tautą į kovą už Dievo žodį. 
Mes ieškome draugų didžiųjų 
valstybių vyriausybėse, neuž
mirškime ir tos aukščiausios 
vyriausybės, kurioje yra kuni
gaikštis šv. Kazimieras. J is 
gali mums padėti kovoje už 
laisvę, tikėjimą ir žmonišku
mą", baigdamas paskaitą ra
gina kun. Vaišnys. 

Antroji meninės programos 
dalis — muzikos ir skaitinių 
pynė. Iš šv. Kazimiero antolo
gijos „Vainikas. Kryžius. Leli
ja", skaito: Asta Jurgutytė, 
Paulius Jankus, Alma Lėlytė, 
Linas Mikulionis.Jonas Miku-
lionis, Audronė Kasputytė, 
Pranas Zaranka. Vėl skamba 
trimitas ir vargonai, šį kartą 
atliekant Godfrei Keller „So-
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12.00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 - 4:00 

• Redakcija straipsnius ta iso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik i i anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Išminčius yra aukštesnis už 
karalių: kai jis miršta, kitas 
negali jo pavaduoti, o kai 
miršta karalius, visi galėtų jo 
vietą užimti. 
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Dr. Ptter T. Brazio ofisą perėmė 1 
DR. VIJAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.; pirm ir, penkt 12 -5; antr. ir ketv. 
I2-«-6:30; šešt. tik susitarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir m o t e r ų ligos 
Ginekologinė Chirurgi ja 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

' Valandos pagal susitarimą 
Tėl. 585-7755 . 

Dr Ant. Rudoko kabinetą pe rėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

O P T O M E T R I S T A S 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad 10-3 vai 

Ote 735-4477 Ru 246 0067. arba 2*6 6b8i 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel.'423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
CADrTOlAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd S.t. 
Vai. pagal susitarimą: pirm :r ketv 12—4) 

0 _ 8 a n t r 12— o": penkt 10—12. 1—o 

Of iso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K $ A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest o3rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 48"-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ C H1RLRCIIA 
Valandos pagal susitar.rru 

DR. VILIUS KUKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, UI. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, 111.60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel RFliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 5<>th Street 

Vai pirm . .intr . ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-J vai vak 

Trec ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTV GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St . , Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr . treč , ketv ir šeštad 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIV LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valjndv>s pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą U/daryta trei 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt. 
3 iki 7 v.p.p. Tik susitarus 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 W. 81st. Street 
Ofi<o tel. RF 7-1168; 

Re7id. 385 4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROST \ TO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p.p. 
šešt pagal susitarimą. 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-619S 

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 W M < 71«t StrMt 
Pirm . antr, ketv ir penkt 
vaiandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai pirm , antr ketv ir penkt 
2 (>; šeštadieniais pagal susitarimą 
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Karts nuo karto prasimušti į 
JAV Kongresą ryžtasi ir vie
nas kitas mūsiškis, šiais 
metais savo laimę pabandė vi
sų mėgstamas Amerikoje gi
męs lietuvis, Chicagos ALTo 
skyriaus pirmininkas pulk. 
Kazimieras (Casey) G. Oksas. 

Būdamas uoliu respubliko
nu ir trečiojo kongresinio 
distrikto (Illinois valstijoje) 
gyventoju, jis nusprendė siekti 
savo partijos nominacijos į to 
distrikto kongresmano postą. 
Nors jis išsirūpino reguliario
sios partinės organizacijos 
paramą, o vėliau ir dviejų di
džiausių Chicagos dienraščių 
(Tribūne ir Sun-Times) indor-
saciją, prieš jį iš respublikonų 
tarpo atsirado du oponentai: 
Arthur J. Jonės ir Richard J. 
Murphy. Tad Oksui teko su 
jais susirungti pirminiuose 
rinkimuose, kurie įvyko kovo 
20 d. Ir, deja, mūsiškiui čia 
nepasisekė: pirminius rinki
mus laimėjo Murphy, su
rinkęs 6,619 balsų. Oksas pasi
liko antroje vietoje su 4,965 
balsais, o Jonės — trečioje su 
2,025. Vadinasi, respublikonų 
partijos kandidatu į trečiojo 
distrikto kongresmanus nomi
nuotas Murphy, kuris pagrin
diniuose rinkimuose šį rudenį 
(lapkr. 6 d.) turės persiimti su 
esamuoju to distrikto kongres-
manu, demokratu Marty 
Russo (pirminiuose rinkimuo
se demokratų sąraše nesusi
laukusiu opozicijos). Taigi, 
atrodo, kad lietuvio kongres
mano (bent iš trečiojo Illinois 
distrikto) šiais metais ir vėl 
negausim. 

Tokie yra faktai. Kad Oksas 
kovo 20 d. rinkimus pralai
mėjo, buvo iš spaudos, tele
vizijos (ir paties Okso štabo) 
žinoma jau kitą dieną, nors, 
kaip visuomet būna, ofi
cialiųjų duomenų reikėjo dar 
pora savaičių palaukti, kol su
skaičiuojami ir užantspauduo
jami visi iki paskutinio rin
kiminio precinkto paduoti 
balsai. 

Tačiau visa tai nelietė ir ne
liečia „Naujienų", kurios nuo 
pat pradžių „grojo atskirą me
lodiją". Jos, matyt, prieina 
prie „patikimesnių šaltinių" ir 
dėl to sukūrė visai „origina
lią" K. Okso kandidatūros 
istoriją. Štai iš eilės pagrin
diniai tos „informacijos" 
punktai: 

Aleksandras Kučiūnas neat
vyko . Kodėl? I š pradžių 

I 

: 
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1. Pirmą kartą „Naujienos" 
K. Okso kandidatūrą pami
nėjo kovo 13 d. vedamajame, 
parašydamos, kad J i s gy
vena Marąuette Parke" ir 
„kandidatuoja 15-ame rinki
miniame ditrikte". Deja, Ok
sas gyvena ne Marąuette 
Parke, o Beverly (apie 70 - 80 
kvartalų į pietryčius nuo Mar
ąuette Parko), ir jis kandida
tavo ne 15-ame, o 3-iame dist-
rikte. 

2. Šitaip skaitytojus su Oksu 
„supažindinęs", tas pats ve
damasis užsimanė kandidatą 
ir „kritiškai įvertinti". Pami
nėjęs vieną Dainos restorane 
įvykusį rinkiminį pasitarimą, 
kuriame dalyvavo abiejų 
partijų lietuviai kandidatai (jų 
buvo į įvairius postus net keli) 
bei jų rėmėjai, vedamojo 
autorius toliau taip aiškina: 
„Visi suprato minėto pasita
rimo svarbą, išskyrus pulk. 
Oksą. Jis nesuprato pasita
rimo tikslo. Jis pradėjo tar
kuoti demokratus". 

Iš tikrųjų, koks nesusipra
tėlis tas Oksas. kad, būdamas 
respublikonu, jis tarkuoja 
demokratus! (Prezidentai Rea-
gane — saugokis! Paklausyk 
Gudelio...) 

3. Atėjo pirminiai rinkimai. 
Kovo 20 d. laidoje (paruoštoje 
dieną prieš rinkimus) „Nau

jienos" vis dėlto užtikrino 
savo skaitytojus, kad Oksas 
laimės, ir kad jo laimėjimas — 
neišvengiamas: 

„Kazys Oksas negali pralai
mėti, nes jį paskyrė Partijos 
Centro komitetas. J i s yra vie
nintelis partijos kandidatas. 
Jis gaus visus Illinois respub
likonų balsus, o jo priešai 
respublikonai gaus tiktai 15-to 
distrikto balsus. Oksui nėra 
jokio pavojaus". 

Visi šie tvirtinimai — netei
singi, o kartu sudėjus — viens 
kitam prieštaraujantys. 

„Kazys Oksas negali pralai
mėti, nes jį paskyrė Partijos 
Centro komitetas". Pirmiau
sia, Centro komitetas Oksą ne 
„paskyrė" (jeigu jau paskyrė, 
tai kurių galų rinkimai?), o tik 
iš visų kandidatų oficialiai jį 
indorsavo. Antra, kandidatas, 
kuris „negali pralaimėti", vis 
dėlto... pralaimėjo. 

„Jis yra vienintelis partijos 
kandidatas". Ne — prieš jį iš
stojo du kiti kandidatai: A. J. 
Jonės ir R. J. Murphy. 

„Jis gaus visus Illinois res
publikonų balsus, o jo priešai 
respublikonai gaus tiktai 15-to 
distrikto ba lsus" . Kaipgi 
Oksas ,gaus" visus Illinois 
valstijos respublikonų balsus, 
jeigu jis kandidatuoja tik į 
vieno 3-iojo distrikto kongres
manus? Kaipgi 3-iojo distrikto 
kandidatas galėtų gauti, saky
sim, 4-ojo ar 12-ojo distrikto 
balsuotojų balsus — ir netgi 
„visus"? O jeigu Oksas per 
stebuklą galėtų gauti „visus 
Illinois respublikonų balsus", 
tai kodėl jų negalėtų gauti ir jo 
„priešai respublikonai"? Svar
biausia, kuriuo gi būdu Oksas 
„gaus visus Illinois valstijos 
respublikonų balsus", o jo opo
nentai, su kuriais jis varžosi 3-
iame distrikte, „gaus tiktai" 
kažkokio 15-to distrikto bal
sus?! Be to, jei jau Oksas gaus 
visus Illinois respublikonų 
balsus (iškaitant ir 15-to 
distrikto, kuris juk į Olinojų 
įeina, bet kuriame Oksas n e 
kandidatuoja), tai iš kur tų 
balsų dar gali likti jo pr ie 
šams, kad ir „tiktai" 15-ame 
distrikte? Ir, beje, iš kurgi M. 
Gudelis jau prieš rinkimus 
žino, kad Oksas gaus visus 
Illinois respublikonų balsus, 
net jeigu jis ir turėtų teisę juos 
gauti (ko, žinoma, jis neturi)?! 
Pagaliau, iš kur aplamai ši
tame „Naujienų" vedamojo 
sakinyje staiga atsirado Oksui 
„priešai respublikonai", jeigu 
sakinyje prieš tai paskelbta, 
kad Oksas „yra vienintelis 
partijos kandidatas"? 

Žodžiu, kaip „Naujienų" re
daktoriaus mintis bevarty-
tume, iš katro šono į jas bežiū-
r ė t u m e , n i e k a i p j o s e 
nesusigaudome. Gaila, nes 
tikrai norėtume suprasti ir 
įvertinti, ką brolis lietuvis 
mums aiškina! O nesupran
tame turbūt dėl to, kad ne
same psichiatrai. 

PREMIJŲ ŠVENTĖS PRASMĖ.. 
IV Premijų šventės reportažas 

« . . v ALFONSAS NAKAS 
(Pabaiga) rišamo daikto tai norėčiau — 

M . , . tos laisvės bylai prieš melų jo pinigų!"). Kad jis imtas va-
. uz i o s -_.f_U_^ea__a.f fabrikantus; ir antra, mums dinti vieno žmogaus teatru, tai 

labai padeda rafinuota radijo esąs Bronio Railos nuopelnas: 
r i ^ , ,, t e c h n o l o g i j a , su kur ios po gastrolių 1957 m. vasarą 

nesakoma. Pirma ui. u kalba a l b a m e 8 § i a n d i e n U m £ « Ą l ė B r . R a i l a 
iš Clevelando atvykęs prof. ^ ^ b r o l i u i b r o l i u i u „ v i e n y b ė j e " p a g y r ę s , 
Andrius Kuprevičius. Paaiš- n e b r o l i u i l i e t u v i u i t i e g i a i • p a 8 k a t m ę 8 , o jis ir ėmęs 
konęs, kad muzikoj kiekvienas a u g į » vykdyti... Tik nuo dabar prašė 
atstovauja tam tikrai grupei, B r ^ ^ b a i g u 8 ^ pxxh]ikgd v a d i n t i n e v i e n o tmoBgxi^t 0 
paryškino dvi A. Kučiūno l a b a i e n t u z i a s t i š k a i p a p l o j U 8 > V i tal io Žukausko teatru, 
dideles muzikines veiklos b u v Q p a g e r b t a i r g a l ė j e e g a n t i Baigdamas prisiminė Detroi-
sn t i s : net 20-ties metų darbą D a n e t a Rsd]ien^ 0 ^ p a t ir to mėgėjų teatro žmones, 
Lietuvių operoj ir jaunimo Raiių g i o b ėja i Irena ir Vytau- veikusius prieš II pasaulinį 
auklėjimą ; LF skirtą premiją ^ A ^ ^ k a r ą _ M f e t u z ą K v e d a r ą > 

Sekė kun. dr. Antano Rub- Lingviną, Gugą, Bandzienę 
šio biografinių bruožų pri- (nepasakė, nes gal ir nežinojo, 
minimas ir jo gausių raštų kad Feliksas Motuzas ir Patri-
religinėmis temomis išskai- cija Bandzienė tebėra gyvi, 
čiavimas. Ir paaiškinimas, abu peržengę 90 m. slenkstį, 
kad premija teikiama už tad jau prisilaiką namų 
„Raktą į Senąjį Testamentą", režimo). Prisiminė naujųjų 

. «. . 0 o i kad premijos mecenatas kun. ateivių eros iškiliuosius teatrą-
Aptar iant Bronio Railos uni- & ^ozaa p ^ ^ k u r i j } iU8: Zuzaną Arlauskaitę - Mik-
mtalauai žumahzmo veiklą, n e a t k tik a t s i u n t ė tmm § i J u 8 t i n ą p ^ d e g į , Algį 

ypač ryškinamas jo radijo 8 v e i k i n i m o l a i s k e l į p ^ J g pe 8 į > Aleksandrą Gubilą, Algį 
žurnakzmaa ir, enciklope- l a u r e a t u i į t e i k ė T B u b l i e n ė Gladkauską ir Karolį Balį, 
a i n i a i s ša l t in i a i s tiKint, Laureato ž o d i s b u v 0 p a t s d e j a > visus jau iškeliavusius į 

trumpiausias, kukliausias, amžinybę, nors trys iš jų mirę 
prie* 45-rius metus 1939-siais T&mia}isiaa^ het Publikai gal labai jauni. Šias pavardes £ . . . . / , , ' sunkiausiai perkandamas — paminėjus, šypsenos nuo Pr imenama ir tai, kad kovo 10 c , - . , v, x ,. _ A \ ,• ,n n . mM i_ 
U n M o t o TT* . . 7 K tr% filosofiškas. Esą švęsta yra mūsų veidų dingo. Bet už ke-

augti. Šviesa, tiesa, šiluma — liolikos minučių su V. 
svarbūs (ar svarbiausi) daly- Žukausku, jau visai kitokiu, 

įteikia V. Kutkus. Tik dabar J 
Stempužis atskleidžia neatvy
kimo priežastį: šiandien A. 
Kučiūnas artimųjų tarpe šven
čia 70-tą gimtadienį. Rašy
damas žvilgtelėjau į LE. 
Tikrai, laureato gimimo data 
— 1914 m. balandžio 15. 

Aptar iant Bronio Railc 
versalaus žurnalizmo veiklą, 

skelbiama, kad Kauno ra- . j * • J u j , . trumpiausias, diofone jo darbas pradėtas . I 

a t šven tė 75-tą l a u r e a t a s 
gimtadienį. 

. i r P r m » kai. Be tautiškumo, reikia ir vėl susitiksime... 
R ^ T ' s r a u d o l f t ^ * « * " * * E ™«*> »* . Ka^ jaunųjų rašytojų premi-
dviejų liūtų laiką. Pasidžiau- fdumą: UŽ S v i e ? ą . ^ u l t ū r o 8 3,?S ̂ i k i ^ a s irgi palaktų jspu-
ees kad bent Denki laureatai t ^ 0 * 1 ' mecenatui, Detroito dį, pasistengė pats J. Stempu-
gęs, s a a oenx peniu laureatai ,. . . • ^ „ *:_ p a„Q D Ov^« irQi« Go„n«,„o 

Bet visa tai, ką čia cita
vome, yra vien skaidriausioji 
ir logiškiausioji išmintis, paly
ginus su tuo, kas „Naujie
nose" rašyta... rinkimams pra
ėjus. Taip, prisipažinsime, iki 
minėtos rinkimų dienos ir mes 
galvojome, kad jau „blaiviau 
samprotauti" nebeįmanoma. 
Bet oi, kaip mes apsirikome! 
Tiesiog neįsivaizdavome, kad 
„Naujienos" dar galėtų su
mušti savo pačių patrakimo 
rekordus. Tačiau pažangai 
nėra ribų... 

m. dr. 

(Bus daugiau) 

jo seni, geri draugai (Ba-
r ė n a s , Darg is , Kučiūnas , 

lietuviams. žis. Papasakojo, kaip Sauliaus 
Nežinau, lengviausia ar sun- Kubuiaus „Kehonė prana-

Kviklys ir Žukauskas) ir klausia buvo programos vado- ^ u J " f " ? » * * \ * fa*J 
paaiškinęs, su kuriuo kada vui surežisuoti teatro premijos " S f f ? k u r ! m ų ' ^ P S 
Kacuoj^uco, ou. aunuu B a u o . _ * ' . tnsdešimt su trupučiu metų 
d r a u g y s t ė u ž s i m e z g ė , įteikimą Vitaliui Žukauskui, O Q „ d * ^ ^ „«. 
nepamiršo nė kun. dr. A. Rub- bet publikos dėmesys čia buvo P ^ . T Vf^X^ą„\a'. šio, su kuriuo buvę šiandien gyviausias. Kai po minutės tina, ak, dar suminėjo ir II bei 

III premijas laimėjusias jau-susipažinta. Visuomenė ba- a iškinimų, kas čia per v ' r ., ' v ..,. ' ^ I . _ J .^ .•_!._ a a m m w u « v^Ai ^„n„ nas moteris. Gaila, S. Kubihus rant i , kad visur viską esą asmenybe ir kodėl premija 
apžioję seniai. Bet ar tai tiesa? skiriama, po I. Bublienės, V. iš Romos neatvyko, Amerikoj 
Va, sudėjęs aštuonių laureatų Kutkaus ir dviejų tautiškų . ™ « . , . . . , „ . . .. (gimęs Australijoj), neatsiuntė 

savo antrininko. Premiją LF 
vardu davė V. Kutkus, o 
priėmė I. Bublienė. 

Cia chronologinę tvarką 

amžių ir gavęs sumą, ne ką mergyčių atlikto ritualo prie 
didesnę už 500. Argi tai senių mikrofono atėjo pats laurea-
a m ž i a u s suma? Juokau t i tas , publikoj vieni prunkš-
metęs pageidavo, kad kuo di- tavo, kiti bent šypsojosi, 
dėsnis jaunimo būrys į žur- Vitalis Žukauskas juk ne 
na l izmą, ypač į radijo ka r t ą mūsų publiką y ra paleisiu, nes noriu baigti su 
žurnalizmą eitų, nors įver- juokinęs, tad juokas ima vien premijom. Pačiame iškilmių 
tinimo ir labai ilgai reiktų jį išvydus. Bet premijos pri- gale, po meninės programos, 
laukti. J a m nuo darbo Kauno ėmimo kalba buvo ne iš- J- Stempužis į sceną pasi-
radiofone pradžios iki šių iš- tisai nejuokinga, vietomis k v i e t ė Darių Lapinską ir Cle-
kilmių praėję daugiau kaip nostalgiška, net visai graudi, velando „Tėvynės garsų" var-
pusė šimtmečio, nes pradėjęs Pradėjęs dėkojimų bendry- du įteikė 500 dol. premiją 
ne 1939-siais, o 1932-siais. Kai- bėm, netrukus citavo Petro (kurią jis vadino tik „kuklia 
bedamas apie radijo žumaliz- Vaičiūno 1920 m. raštą, kaip dovanėle") Dariui Lapinskui 
m o n a u d ą d a b a r t i n i a i s sunkus, nedėkingas, neatly- už jo muzikinę veiklą aplamai, 
laikais, sakė: ginamas visų rūšių meni- už leistas meniškas Aldonos 

„Nepaisant, kad Lietuva vėl ninku darbas. Pagyrė KT, kad Stempužienės dainų plokš-
atsidūrusi raudonųjų žandarų §i atlaikė teatro premijų teles ir berods dar kažką speci-
rankose ir jos sienos dar akli- kritikų puolimus ir vis tiek vėl finio, ko nebespėjau užsirašy-
niau uždarytos, bet laimei mes premiją skyrė. Linksmokai nu- ti. Pagaliau išdavė „paslaptį": 
turime porą detalių (punktų) skambėjo tik besijuokiančių Darius Lapinskas — 50 metų 
savo naudai: pirma, dažniau- sveikatos būvio įvertinimas ir amžiaus. Jam D. Lapinskas 
šiai mūsų pusėj yra tiesa, tas savęs p a si lyginimas su Bob padėkojo. 
labai naudingas ginklas tau- Hope („... tik vieno su jo vardu Paskutiniuoju rimtu kalbėto

ju (premijas išdalijus, prieš 
meninę programą), buvo 
Lietuvių Fondo v-bos narys V. 
Kutkus. Priminęs LF pagrin
dinius uždavinius, nepamiršo 
ir pagrindinių skaičių: 5316 
narių, 2,681,900 kapitalo, 1,-
191,600 išdalinta. Džiaugėsi, 
kad netrūksta kūrėjų, tad yra 
ir kam duoti premijas. 
Sveikino LF tarybos pirm. St. 
Baro ir v-bos pirm. dr. Antano 
Razmos vardu. 

* * * 

Publikai neleidus išsi
skirstyti, per kelias minutes 
sceną pertvarkius, prasidėjo 
meninė programa. Visų pirma 
scenon įsiropštė nebe „vieno 
žmogaus", o naujų pava
dinimu „Vitalio Žukausko 
teatras". Publiką iš juoko iki 
ašarų privaręs trumpais 
anekdotiniais škicais, ilgokai 
skaitė Pelagijos su Pakusa 
meilės nuotykius, kur kiek
vienas žodis prasideda p raide. 
Šis feljetonas, jei ne Vitalio, 
būtų apšauktas X-rated ir, kas 
žino, gal net nušvilptas, bet 
kai Vitalis baigė, pritarian
čiai karštai nuplotas. Tikru 
šedevru buvo paskutinis daly
kas „Jubiliato pagerbimas". 
Turinio, tiesa, neperdaug 
įmantraus, ne Antano Gustai
čio ar kito klasiko feljetonisto 
darbas. Bet interpretacija — 
briliantinė. Pasivertė aktorius 
į tokį nevalyviausią chamą ir 
rėžė „prakalbą". Po kiekvieno 
reikšmingesnio gesto, po kiek
vieno balso pakeitimo publika 
plyšo juoku. 

Po jo scenoje išvydom 
Lapinskų trio. Pirmuoju išėji
mu tėvas Darius ir 12-metis 
sūnus Aras, pirmasis kaip 
akompanuoto jas pianinu, 
antrasis — smuiku atliko 
Monti „Čardašą". Vėliau atėjo 
visi trys, kartu su žmona — 
motina Laima. Pinianu, 
smuiku ir Laimos balsiniu 
solo buvo atliktos dvi dainos: 
K. Kavecko „Na, tai kas" (K. 
Binkio žodžiai) ir Naujalio (D. 
Lapinsko aranžiruota) „Oi, 
neverk, motušėle" (Maironio 
žodžiai). Negaliu Lapinskų 
atlikimo vertinti meniniu 
p o ž i ū r i u , n e s n e t u r i u 
supratimo. Bet kaip eilinis 
klausytoj as buvau nepapras
tai sužavėtas, tiesiai sujau
dintas, ypač paskutinėmis 
dviem dainomis, kurios taip 
nuostabiai graudžiai atliktos, 
kad nors verk. Galėjai tik 
abejoti, ar gerai rengėjai 
padarė, pirma išleisdami V. 
Žukauską, paskui Lapinskus? 
Bet apgalvojus imi sutikti, jog 
gerai taip, geriau, kad publika 
salę palieka ne juokais 
prunkšdama, o su šventu liū
desiu širdyse. 

J. Stempužiui pasidžiaugus, 
kad popietė praėjo „su pačiais 

gražiausiais žmonėmis pasau
ly", paskutinį amen tarė 
Jonas Urbonas. 

Viso labo premijų šventė 
užtruko 2 valandas ir 35 
minutes. 

Didžiausią priekaištą rengė
jams turiu už tai, kad rengė 
Verbų sekmadienį. Jei ateities 
premijų šventės bus rengia
mos gavėnioje, tai tebūna jos 
pradžioje ar vidury. Verbų 
sekmadienis — pati netinka
miausia diena kokia tik gali 
būti. fiaila. kad tokį puikų, 
kultūringą, įdomų, gerai 
surežisuotą, geriausiai įvyk
dytą renginį galėjo išgyventi 
tik patys kultūringiausi mūsų 
apylinkės lietuviai, kai jis 
būtų daug džiaugsmo suteikęs 
ir visiems kitiems. 

DĖL JALTOS 
SUTARTIES 

Ateinančių metų vasario 4-
11 dienomis sueina 40 metų, 
kai Jaltoje buvo pasirašyta 
tarp amerikiečių bei britų iš 
vienos pusės ir sovietų iš kitos 
pusės sutartis, kuri praktiškai 
atidavė pastarųjų malonei vi
są rytų Europą, nors vakarie
čiai ir bandė išgauti Lenkijai 
laisvų rinkimų teisę. 

Užuot kovojus dėl Moloto-
vo-Ribentroppo sutarties at
šaukimo, kuri nuo 1941.VI.22 
t.y. karo pradžios tarp Vokie
tijos ir Sov. Sąjungos praktiš
kai nustojo galiojusi, ar nerei
kėtų geriau mūsų veiksniams 
pradėti spausti JAV vyriausy
bę, kad ji pagaliau bent teore
tiškai pasmerktų prieš 40 me
tų padarytą gėdingą Jaltos 
sutartį. 

Pasisakymai, kad sutartis 
buvusi gera. bet tik jos nesi
laikę sovietai, yra labai abejo
tini. Mat. prieš šią sutartį yra 
pasisakę net kai kurie blaives
nės galvosenos amerikiečiai, 
kaip prez. Eisenhoweris savo 
1953.II.2 kalboje, prez. Carte-
rio patarėjas valstybės saugu
mo reikalams Zbigniew Brze-
zinski ir pagaliau š.m. sausio 
mėn. Stockholmo konferenci
joj valstybės sekretorius 
George Shultz. Taipgi lapkri
čio 18 d. kongr. Tom Corcoran 
iš Illinois 14-tojo distrikto pa
siūlė Atstovų rūmuose atsi
mesti nuo Jaltos sutarties, o 
š.m. vasario 2 d. sen. Robert 
W. Kasten, resp. iš Wiscon-
sino, pasiūlė panašią rezoliu
ciją Senate (t. "Draugą" 
1984.2.11). 

JAV LB pareigūnų būkšta-
vimai, kad sutartį atmetusi 
JAV valdžia galinti pripažin
ti Vilnių lenkams, tiesa, nėra 
be pagrindo, bet ir blogiausiu 
atveju, kas pagaliau iŠ to, jei
gu Vilnius mūsų, o mes ru-
s u"- T.N. 

KELIONĖ 
TOLIMUOSIUOSE 

RYTUOSE 
AGOTA S U O P I E N Ė 
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Pasiekiame Šv. Sebastijono katakombas. Lan-

džiojame bijodami pasimesti. Spinksi mažos lempe
lės, bet mažai ką padeda — tamsu. Slenki, landai ir 
jautiesi, lyg pats čia priklausytum. Čia koks tai 
užrašas, čia kokia koplytėlė, sako, dar romėnų 
didiko kapas. Čia, štai, kaukolės guli. Taigi dulkė 
esi, žmogau, į dulkę ir pavirsi. Rodos, tau sakyte 
sako tos kaukolės. Slegianti nuotaika. 

Paliekam katakombas su jų paslaptimis ir vėl 
toliau. Štai Panteonas — buvusi romėnų šventykla 
visiems dievams. Labai gerai išsilaikęs apvalios 
formos pastatas, kurio kupole yra alebastras 
šviesai. Sakoma, jog čia palaidotas Rafaelis ir daug 
kitų didžiūnų. Dabar čia bažnyčia, o prie jos įėjimo 
fontanas su kryžiumi. 

Vėl mes autobuse ir valiuojame prie Trevi 
fontano. Sakoma, jis statytas popiežiaus Klemenso 
dvyliktojo 18-tam šimtmetyje, č i a kunigaikščių 
Paoli rūmų sienoje padaryta niša, kur dievas Nep
tūnas karietoje traukiamas į abi puses nesu
valdomų žirgų, kuriuos jauni vyrai mėgina sutram
dyti. J au prietema. Atskubame ir lyg tyčia jokios 
monetos nesugriebiu kišenėje, kad galėčiau įmesti į 
tą fontano vandenėly Sakoma, reikia nugarą į 
fontaną atsukus per kairįjį petį pirma mintyse 
pareiškus pageidavimą mesti pinigėlį j fontaną. 

Grįžtant j autobusą praeinam HikJtė* kampe 
stovinčius rūmus. Fernando sako. jog tai Napo

leono motinos rūmai. 
Parvažiavus viešbutin — staigmena. Nagi sve

čias atvykęs mūsų aplankyti. Tai seniai matytas 
kunigas Mečys Burba. Mes kadaise karalienės 
žemėje visi trys „Rūtos" chorui priklausėme. Pasi
šnekėjom, pabendravom ir vėl išsiskyrėm. Nežinia, 
ar likimas kuomet besuves. 

Sausio 3-čią d. dalis mūsų grupės išvažiuoja į 
Asyžių. Tai 170 km kelio. Šį karta Fernando pats 
šoferiauja tokiam mažam autobusiuky. Kelias geras, 
lekiam greitai ir nepamatom, kai priartėjame prie 
tikslo. Kame matyti tvirtovė, išnyra bažnyčių bokš
tai, daugėja pastatų. Asyžius yra 424 m viri jūros 
lygio. Važiuojame vingiais vis aukštyn ir aukštyn. 
Miestas garsus savo Dievo Kūno šventės proce
sijomis, kurios čia švenčiamos labai iškilmingai. 
Taipgi birželio 22 diena švenčiama, nes tą dieną 
šventoji Klara išgelbėjo miestą nuo saracėnų. Bet 
Asyžiaus svarbiausia šventė yra spalio 4 d. — tai 
šv. Pranciškaus, Italijos globėjo, šventė. Labai 
senas, daugelio kankinių krauju aplaistytas 
miestas. 3-čiam šimtmetyje čia krikščionybę skelbė 
vyskupas kankinys šv. Rufinas. Vėliau barbarai 
miestą buvo sulyginę su žeme. 12-to šimtmečio gale 
čia gimė Pranciškus ir Klara. šv. Pranciškus ėmė 
skelbti Kristaus mokslą, kviesdamas visus mylėti 
Dievo kūrinius. Jis melsdavosi gamtoje, gyveno 
neturte. Gavo Kristaus žaizdas ir mirė aklas bū
damas 36 metų amžiaus, 1226 metais spalio 3 d. 

šv. Pranciškaus bažnyčia turi dvi dalis. Tai viršu
tinė ir žemutinė. Čia dabar mūsų kun. Jean laiko 
Mišias ir visi, uždegę žvakutes, meldžiamės. 
Paskui apžiūrinėjame bažnyčią, kur vitražų šviesoje 
saulėtą dieną į tave prabyla įvairūs paveikslai ir 
freskos. Čia buvo rasti šventojo palaikai, kurie 
dabar gausiai maldininkų lankomi yra kriptoje. 

Koridorium einame į kiemą. Čia prie durų stovi 
šv. Pranciškaus statula, o jos delnuose paukštis liz
dą susisukęs. Kieme auga rožės neturinčios dyglių. 

Fernando pasakoja, jog šv. Pranciškus, norėdamas 
nubausti savo k»ną, puolė į rožių krūmą, bet nesu-
sižeidė, nes rožės prarado dyglius. Nuo to laiko jos 
čia auga be dyglių. Pasakoja, jog vienas prancūzas 
maldininkas gavęs iš čia rožės krūmelį bandęs išau
ginti, bet išaugo dygliuotos. Einam atgal į bažny
čią. Dar permetam akimis viską. Čia štai ir jo abi
tas kabo po stiklu. 

Lankome Šv. Klaros vienuolyno bažnyčią. Čia 
stiklo apsaugoje gali matyti padėtus jos šviesius 
plaukus, jos abitą ir jos kūną aprengtą abitu. Sako, 
tai tikrai ji esanti. Tokią ją atradę. 

Lankome Angelų Karalienės baziliką iš 1569-tų 
metų. Čia gimė Šv. Pranciškaus ordinas. Čia yra 
Parcinkulio koplyčia, kuri žymi šv. Pranciškaus 
mirties vietą. Tai lyg bažnyčia bažnyčioje. 

Pietaujame restorane ant kalno. Pietūs geri, net ir 
vyno po visą butelį ant kiekvieno stalo padėjo. Po 
pietų grįžtame į Romą. Atsisveikiname su Fer
nando, nes ryt į aerodromą palydės Lorenco. Išleis
tuvių pietūs ir vėl pakuojamės. Šį sykį jau pasku
tinis tvarkymasis. 

Sausio 4 d. pusryčiaujame 6 vai. ryto. Mūsų 
vadovo kun. Tomo patarimu skubame į Šv. Petro 
baziliką Mišių. Pasirodo, jo nežinota. Taip anksti 
sargyba mūsų ten neįsileidžia. Turim mišias viešbu
tyje ir išvažiuojame į aerodromą. 

Ariveder6, Roma. Mes jau Pan-Am lėktuve ir 
tuoj pakilsime. Apima liūdesys. Mane kiekvienas 
išsiskyrimas veikia neigiamai. Kelionėje susidrau
gauji, lyg būtum viena šeima, o čia reikia skirtis. 
Lėktuve spaudžiam vienas kitam ranką, nes, 
pasiekę New Yorką. skubėsime kas sau ir nebebus 
laiko. 

New Yorke ramiai praeinam pro muitininkus ir 
laukiame lėktuvo į Chicagą. Labai vėluoja. Cbicagą 
pasiekiame apie vidurnaktį. 

Taip 40 dienų prabėgo kaip sapnas, bet verta 
buvo. (Pabaiga) 
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Ann Jillian-Jūratė Nausėdaitė 

ANN JILLIAN -
JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ 

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖJ 
Septintoji Tautinių šokių 

šventė, įvyksianti liepos 1 d. 
Clevelande, ne eilinis lietuvių 
gyvenime įvykis, bet didžioji 
tautinės kultūros ir išeivijos 
gyvastingumo demonstracija. 
Šventės rengėjai deda visas 
pastangas, kad šventė būtų 
didinga, meniškai vertinga, 
gausi žiūrovais. Clevelando 
lietuvių kolonija nėra gausi, 
todėl užpildyti 17,000 vietų 
koliziejų yra didelė problema. 
Šventei ruošti komitetas deda 
dideles viltis į didžiąsias 
lietuvių kolonijas — Chicagą, 
New Yorką, Detroitą, Kanadą 
ir kitas ir tikisi, kad šių kolo
nijų lietuviai pajudės į Cle-
velandą ir padės išspręsti žiū
rovų problemą. Programos 

SV. KAZIMIERO 
(Atkelta iš 2 psl.) 

nata nr. 2". Choras, diriguoja
mas Rimanto Kaspučio ir var
g o n a i s p a l y d i m a s Vido 
Neverausko. gieda V. Viltenio 
„Himnas šv. Kazimierui" ir 
Br. Budriūno „Giesmė į šv. 
Kazimierą". Išnešamos vėlia
vos. Choras dar sugieda Jono 
Dambrausko „Malda už Tėvy
nę", tada visi — Lietuvos him
ną. 

Kaip matyti iš anksčiau su
rašytos programos, minėji
mas praeina greitai ir nenuo
bodžiai. Viskas gražiai 
suplanuota ir atlikta. Nors iš
spausdintoje programoje pra
šoma neploti, tačiau Dievo Ap
vaizdos tarybos pirmininkas 
Vytautas Petrulis, dėkodamas 
paskaitininkui ir kitiems pro
gramos atlikėjams bei rengė
jams, ragina paploti. Mūsų 
bažnyčioje plojimas nėra nau
jiena. Tad ir šį sykį plojimų 
nepasigailime. 

Šį rašinį pabaigti norisi su 
Prano Zarankos žodžiais: 
"Linkiu, kad bent viena min
tis, bent vienas šio minėjimo 
žodis paliestų mus, kaip tie an
gelų sparnai Kazio Bradūno 
eilėraštyje". Reikia tikėtis, jog 
visi minėjimai, rengti įvairio
se lietuvių kolonijose, o ypa
tingai šventė Romoje, nepasi
liks tiktai minėjimais, bet 
palies mūsų visų širdis ir visą 
mūsų tautą. 

O dabar detroitiečių ir visos 
išeivijos akys krypsta į kazi-
mierinių metų religinį kongre
są rugsėjo 1 ir 2 d. Toronte, 
kur skambės ir kazimierinė 
opera „Dux Magnus". 

atlikėjų turime daug, jų bus 
apie 2000. Jie irgi norėtų, kad 
publika įvertintų jaunimo 
pastangas, prisidėtų savo 
dalyvavimu, auka ir bet kokia 
kita parama. 

Be a b e j o , š v e n t ė s 
didingumui daug reikš filmų 
žvaigždės, lietuvaitės Ann 
Jillian — Jūratės Nausėdaitės 
asmeniškas šventėje dalyva
vimas. Šventės rengėjų pa
stangomis ši jau žymi filmų 
aktorė dalyvaus šventėje su 
savo vyru ir bus programos 
vadovė bei dalyvaus šventės 
bankete. 

Ann Jillian — Jūratė Nau
sėdaitė visada pasisako esan
ti lietuvaitė, didžiuojasi savo 
kilme ir, kur tik įmanoma, tai 
viešai pademonstruoja. Ji ne
vengia bendrauti su lietuviais 
ir 1 ižiuojasi mokanti savo 
tėvų kalbą. 

Štai nuotykis. J i Las Vegas 
viename casino pamatė publi-

SOV. SĄJUNGA 
RUOŠIASI 

PASIKĖSINIMAMS 

Amerikos kariškame žur
nale „Military Revue" slapy
vardžiu Viktor Suvarov pa
skelbė straipsnį Sov. Sąjungos 
pabėgėlio (knygos apie Sov. 
Sąj. ginkluotąsias pajėgas), 
kur jis skelbia apie' specia
lius Sov. Sąjungos armijos 
dalinius. Tų dalinių užduotis 
karo atveju yra vykdyti pasi
kėsinimus prieš Vakarų poli
tinius vad^»us ir naikinti 
priešo atomines ir kitas jų 
kariškas bazes. Nors Vakarų 
žvalgybininkams apie tokius 
sovietų dalinius buvo jau ži
noma, V. Suvarovo straipsnis 
duoda nemažai įdomių žinių 
apie jų vadovavimo sandarą ir 
apie įpareigojimus, kuriuos tų 
dalinių kariai turi vykdyti. V. 
Suvarov rašo, kad tie specia
lūs daliniai yra GRU vadova
vimo žinioje. Kaip ir KGB, šis 
organas užsiima taip pat ir 
agentų verbavimu Vakaruose. 

Labiausiai pavojinga esanti 
agentų grupė, užmaskuota „pa
prastais piliečiais": kaip tik jie 
karo atveju turi žudyti Vaka
rų valstybių militarinius ir 
politinius veikėjus. Be to, spe
cialiems daliniams bus paves
ta naikinti kariškus bran
duolinius punktus arba 
pranešinėti sovietų lėktuvams 
apie jų buvimo vietą. Jie taip 
pat turi užpuldinėti NATO 
centrus ir gadinti ryšių linijas. 

Karo atveju prie kiekvienos 
armijos bus prijungta specia
liai apmokyta kuopa diversi
joms daryti. Taikos metu tie 

koje lietuvių ir savo progra
mos metu ji padainavo vienos 
lietuviškos dainos tris posmus. 
Už tai jai daugiau kaip trys 
tūkstančiai dalyvių atsistoję 
ilgai plojo. 

Vieną kartą, būdama tele-
vizijsje talk show — pasi
kalbėjimų valandėlėje, — ji 
pasakojo apie savo vaikystę, 
apie lietuvius ir pagiedojo 
vieną posmą Lietuvos himno. 

Žodžiu, Ann Jillian — Jū
ratė Nausėdaitė mums miela 
ir brangi ir jos sutikimą daly
vauti septintoje Tautinių šokių 
š v e n t ė j e s u t i n k a m e su 
dėkingumu ir džiaugsmu. 

Be abejo, jos dalyvavimas 
šventėje mums teikia garbę, o 
tuo pačiu savo dalyvavimu ir 
mes jai nuoširdžiai atsidėko
sime. 

•Jurgis Januša i t i s 

daliniai turi nuo 27 iki 30,000 
narių. Tokie specialūs dali
niai, rašo V. Suvarov, yra Ry
tų Vokietijoje, Lenkijoje ir 
kitose Varšuvos pakto šalyse. 

Kariškas paruošimas spe
cialiuose daliniuose reika
lauja ištvermingų vyrų, ir daž
nai į tą tarnybą patenka 
profesionalūs sportininkai. 
KGB ir GRU, rašo Suvarov, 
nuolat varžosi užverbuoti sau 
daugiau geriausių sporti
ninkų. Redakcijos įvade prie 
V. Suvarovo straipsnio pri
durta, kad, jeigu jo tvir
tinimai teisingi, tai sovietinių 
specialių dalinių atstovai jau 
yra susipažinę su tomis zo
nomis, kur jiems numatyta 
veikti, nes jie dažnai atvyk
davo į Vakarus dalyvauti 
sporto varžybose. V. Suvarov 
taip pat tvirtina, kad sovieti
nių povandeninių laivų įsi
veržimas į švedų vandenis 
vykdomas specialių jūros dali
nių, kurie skirti kariškiems 
špionažo tikslams. _, 

— M, • 

Laiškas 
G E R B . P . 

REDAKTORIAU, 

Perskaičiusi Jūsų dienraš
čio balandžio 6 d. laidoje 
tilpusį straipsnį „Kietas riešu
tas .ideologams' ", nudžiugau, 
kad pagaliau „Draugas" nebi
jo kontroversinių temų, jas 
kelia į viešumą, diskutuoja. 

Bet balandžio 12 d. m. dr. 
jau nusileidžia protestuo
jantiems prieš jo straipsnį ir 
žada grįžti prie „ramesnių" 
temų. Kaip gaila! Gal todėl 
mūsų spauda ir praranda skai
tytojus, nepritraukia jau
nosios kartos — ten viskas 
taip monotoniška, gera ir 
gražu. 

Mano nuomone, gvildenti 
kontroversines šių dienų te
mas yra labai sveika. Tai pri
vers mus pagalvoti, ištirti 
reikalą giliau ir patiems susi
daryti savo išvadas. 

Su pagarba, 
Birutė P r a s a u s k i e n ė 

•£UIIIII!lllllll!lllllllllllllllllllllllHlllllllllininilllllllllll!lllll||l||||||||||lllllllllllll«= 

Si novena, j Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 
Nepaliaujamos Pagalbos Svč. Dievo Motina Marija, bus celebruo-
jama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas gyvas 
ir mirusias. 

Reikšdamas dėkingumą už motino* meile ir pasiaukojimą jungiu 
ją i iv. Mišių noveną. 

Motinos w d M _ gyva/mirusi 

rVOveoal aukoju . 

Varna* paranK 

APŠIURKITE DABAR! 

S RED RIPE FLUM TOMATOES—Pomidorai, 3 sv. $ - j .00 5 

| CELLO CARROTS—Morkos 3 po 1 sv. pk. S - | .00 | 

| WIN£SAP or MacINTOSH APPLES—Obuoliai § 
= 3 sv. maišas £+ O c S 

5 D ANJOL PEARS—Kriaušės 4 sv. S -f .00 = 

3 LARGE PINEAPPI,ES—Ananasai, Neto sv. 
Ę 3 svarai, po C}£fc c !~ 

5 PURE ORANGE JUICE-—Apelsinu sunka 
Vo gal. c s 

5 SUN SWEET PRUNE JUICE—Slyvų sunka = 
= 32 oz. $ - | .09 | 

S No. 1 NORTH DAKOTA RED POTATOES— | 
f Bulvės, 10 sv. maišas S -fl .49 = 

Pagerbkime mūsų 

MOTINAS 
įjungdami jas į 

šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

2 1 
Motinos Dienos Novena - Geg 4-13 d.d. C s 

MARIJONU VIENUOLYNO KOPLYČIOJE / f 
9 s 

( 

\ 

> 

i 

| HEAD LETTUCE—Salotos Neto sv. 

§ P i e n o S k y r i u j e 
Š PIENAS 
K 

§ »% PIENAS 

| 1% arba nugriebtai PIENAS 

| HALF & HALF 

| COTTAGE CHEESE— Varškė 

12 

16 

oz. 
3 ui S 1 .00 

gal. S - | .59 

gal. $ - | .49 

gal. $ - j .39 

pmt 3 9 c 

oz. "T Q c. 

D E L I 
>̂COTT PETERSEN UVER SAUSAGE— 

Kepenėlių dešra, sv. 
(visa ar pusė) 

c 

= 3RICK CHEESE—Suris sv. SO.19 

it/TATOE SALAD—Bulvių mišrainė sv. 

i Išpardavimas balandžio 25-29 dienomis 

( \ 

Dėl kasdieniniu specialia nuolaidų pašaukite 
telefonu raides PRODUCE. 

MARIAN FATHERS, 6 3 3 6 S Kilbourn A v e . Chicago, IL 60629 

JEGG STORE! 
| 6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704 | 
| 4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018 Į 
| 8740 S. Ridgeland Ave. — Tel. 430-4787 | 
| 7069 W. Cermak Rd. — Tel. 788-8500 f 
'<IHIIIll|ll|||||!llllll|||||MIMI»IIIIUIIIUWIUHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllll," 

CLASSIFIED ADS 
HKLF WAJVXED — MOTERYS 

VVOMAN TO WORK rN RESTAU-
RANT part time — wash dishes, clean 
and help in kitehen. 

Call after 2 p.m. 582-2739 

M I S C E L L A N E O U S 

IflMJOMOJAMA — FOB BLĖST 

ISNUOM. 4 kamb. butas Brighton 
Parke vienam ar dviem asmenim. 
Skambint po 12 vai. d. tel. 247-3836. 

Išnuomojama kirpykla — barber 
sbop 

Skambint (angliškai) 376-6139 

> • • • • • » « > • « • • » » • « • • • • • • • « • • 

M O V I N G 
ŠERĖNAS ptarkrausto baidus ir kitus 
daiktus . Ir iš toli m i e s t o le idimai ir 
pilna apdrauda. 
Pri imame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL —. WA 5-8063 
• • -» - • - • - • -» • -» m M > I H » > M > t » M 

HX>0000<KKK)OOOOOOOOOOOOOvv 

10 — 20 — 3o pigiau mokėsiu ~ 
apdrauda nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8634 

3208^ W. 95th Street 
>000<>0<>00<>0<>0<K>CK><K>0<>0-0000< 

ISNUOM. dal inai apstatytas b u t a s 
1 ar 2 asmenim. 67-os ir Francisco 
upyl. Kreipkitės į Gražiną (angliškai) 
tel. 471-6218. 

R E A L E S T A T E 

S >O0OOOO0OOO<KXXXXK>0O0OOO0O< 

I TELEVIZIJOS 
~ Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
~ Stereo ir Oro Vėsintuvai 
= P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

| M I G L I N A S TV 
| 2346 W. 69 St, teL 776-1486 
S KXK>OOOOCOOOCOOOOOOOOCO^OOC 

Mūrinis kampin i s namas 67 Place Ir 
Hamlin apyL 4 kamb. apačioj, ga l imy
bė įrengti 3 kamb. viršuj, {rengtas 
rūsys. Baras. Naujas stogas ir rinos. 
Centr. oro vės in imas . 2>/į maš. m ū r o 
garažas. Skambint 767-7026. 

X ><>00<>C><>00<K>00000<><>0-0<><K><K>0-

1 MASTER PLUMBING 
5 Licensed, Bonded, Insured 
į Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės | 
S ir voiiios kabinetai. Keramikos plyte-
S tės. Karsto vandens tankai. Flood 
= control. Užsikimię vamzdžiai išvalo
mi mi elektra. Palikite pavardę ir te lefo-
= ną — lietuviškai. 

| SERAPINAS — TeL 636-2960 
~ >ooooc o o o o o o o o o o < x x > « x : o < x w 

F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 

| SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

N E D A S , 4 0 5 9 Archer A v e n u e 
Chicago , IL 60632. TeL 927-5980 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAI<DUS 

P l a u n a m e ir vaškuojame 
visų rūšių gr indis 

B U B N Y S 
Tel. — RE 7-5168 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumu 

Tel. 376-1882 arba 376 5996 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vaL popiet 

6740 W. 63 St. — Naujas 3-jų butų, 
po 3 mieg. ll/2 vonios. 

5057 S. K n o x — Naujas 3 b u t u 
5531 S. Troy — 5 kamb.., galimi 3 
miegami. Modern. virtuvė ir vonia . 
Pilnas rūsys. Naujas centr. oro v ė s i 
nimas. Tik $42.000. Paskubėkite. 

2 BUTAI — 2 BUTAI — 2 BUTAI 
No . 818. Archer ir Laramie. 7 m e t ų 

senumo 2 jų butų. 
N o . 570 . 63 ir Narragansett . Naujas 

3 -jų butų. 
N o . 811 . 56 ir Pulaski. Naujas 2-jų 

butų su krautuve . 
No . 785. Archer ir Xnox. Naujas 3- jų 

butų. 
No . 814 . Archer ir Kenneth. Nauja* 

3-jų butų. 
No. 876. 61 ir Kolin. C metų senumo 

2-jų butų. 
No. 873. 63 ir Pulaski. 3-jų miegamų 

mūr. Jrengtas rūsys. 50 p. sklypas. 
2 maš . garažas . Reikmenys. T i k 
55,900 dol. Ska.nbinkit dabar. 

No. 864. Archar ir Narragansett. 2-jų 
butų: Savininkui su 3-mis miega
mais , i šnuomavimui 2-m miega
mais. Švarus. 2 židiniai. 60 p. sk ly 
pas. 2 maš . garažas, i b lokas ' ik i 
Archer a u t o b u s o ir krautuvių 

AR NORITE PARDUOTI ? 
Savo namą gal i te parduoti, tik p a 

skambinkite te lefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. M e s 
jums gal ime padėti , nes daugiau s ten
g iamės . N e m o k a m a m namo įvertini
mui ir grei tam pardavimui skambinkit 

O'BRIEN FAMTLi' REALTY 
TeL — 434-7100 U 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 

Didelis gražiai įrengtas bungaio. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 

— r * « « o . » » 

^ooooooooooooooooooooooooo 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplevvood - - Tel. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškviet imai, pi ldomi Pi l ie tybės prašy
mai ir kitokie blankai. 

oooooooooooooooooooooooooo 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš m ū s ų sandėlių. 

COSMOS PARCELS E X P R £ S S 
2501 W . 69 St-, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Valant inas 

P A C K A O E E X P R E S S A G E N C Y 
M A R I J Ą NORF:iKrKNfi 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
laibai paireidnujanios geros rflSles p r e -
kSa. Maistas iŠ Europos sandel ių . 

2608 W 69 St. . Chicago, IL 6 0 6 2 9 
TeL — 925-2787 

Perskaitė "Draugą" duokite 
kitiems pasiskaityti. 

MHišiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
titniiitniiiiuiiHiiiHiiiiHiimiiHHiiHiim. 

D £ M E S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
era?ns paprotys. Biznieriai jai pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mu atstovams turėti gražias vizt 
'ines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" admiaia-
rraciją visais panašiais reikalais. 

D R A U G A S 
4545 W. 6Srd S t 
Chicago, I L 60629 



POPIETĖ SU 
DAIVA KEZIENE 

kas negalės pasiteisinti neži
nojimu. Bus bandoma apie 
Americans for Due Process su
burti ne tik lietuvių, bet ir kitų 
Rytų Europos tautų organiza-

A C T . . . j j * • • • i r i š v y 8 t v t i stiprų spau-
U » l i r m i r u S i e i / I S , n e d u o d a r a m y b ė s <*imą teisingumo departamen-

r>w>^»r..^ . x. " tui, reikalaujant, kad būtų nu-
BRONIUS VASKAITIS trauktas bendradarbiavimas 

Akcijai nepavy Kard. Krol pamoksle, nese
niai pasakytame šv. Kazimie
ro jubiliejaus proga Philadel-

su 

nių pavardes su kaltės įrody- į ta igos žmonių apklausinėji 
niais. Tuo būdu Americans for m a s B u 8 reikalaujama bylas 
Due Process žmonėms atpuo- įg civilinių teismų perkelti į 
la rūpestis aiškinti, kad bylų kriminalinius. 

?Q«7 • ° 1 ^ t 1 8 ' S į i " terP k u 8 ' b u s e i n a m a » kongresą, 
,„ u u l l . m i ] , , l r „ . 1 9 6 7 l r 1 9 8 1 m : J A V teisingu- s u k u r u 8 į OSI, su prašymu, 
*u juuiuejdUB proga i-nnadel- mo organams teikė 140 žmo- k a d b ū t u D a d a r v tas viešas tos 
phijoj, kėlė klausimą, kodėl šio n i u pavardes su kaltės irodv- : ^ ^ U F ^ ^ l ^ L ^ f 
šuntmečio bėgyje žmonija tiek 
daug nukentėjo nuo komuniz
mo, nacionalsocializmo, fašiz-
mo. Kiek patylėjęs tarė: „Neži- fabrikavimas yra KGB rankcv Kezienė pastebėjo, kad OSI 

se, nuo kūnų Stalino laikais pareigūnai, eidami pareigas, 
žuvo milijonai žmonių, o da- kartais kažkodėl persistengia, 
bar, jiems žiaunai persekio- g ^ pavyzdys. Adv. Berzinš 
jant, kalėjimuose, koncentra- b u v o apsiėmęs ginti vieną sa-
cijos lagenuose, psichiatrinėse v 0 tautietį, kuris dėl vėžio li-
ligonmėse kenčia aibė įvairių g o s j a u b u v o p r i e mirties. J is 
tautų disidentų, geriausių pat- p r a š ė 0 S I darbuotojus pa-
njotų. Kezienei juokais pasą- m i r š t i jj i r l e i s t i r a m i a i n u m i r -
kius, kad ji kada nors už šią ti. Šie gi nekreipė dėmesio ir 
paslaugą KGB pasiųs padė
kos 

VIDURŽEMIO 
J Ū R O S UŽTERŠIMAS 

Atstovai iš 15 šalių, supan
čių Viduržemio jūrą, Atėnuose 
4 dienas aptarė „mirusios" 
Viduržemio jūros cheminį ir 
biologinį užteršimą. Konfe
rencijoje taip pat dalyvavo ir 
Europos bendruomenės atsto
vai. Kai Jungtinių Tautų 
organizuoto suvažiavimo 
Aplinkos saugumo (UNEP) 
pirmininkas priėjo prie pasi
tarimo išvadų, jam teko kon-

nau .... nežinau. Gal todėl, kad 
pasaulyje yra labai daug ne
teisybės". Greičiausia vien tik 
Dievas težino, kodėl taip yra. 

Kaip ten bebūtų, gyvenimas 
rieda toliau. Laiko slinktyje 
minėtų sistemų sukeltus skau
dulius, išskyrus komunistų, 
kurie ir nūdien dar brutaliai 
siautėja, daugelis Bronių jau 
gerokai primiršo. Susitaikė su 
mintimi, kad tie, kurie tuos so-
polius iššaukė, laiko tėkmėje 
dvasia jau yra daug iškentėję. 
Tačiau yra ir tokių, kurie, nors 
ir patys nebūdami be dėmės, 
sakosi jų nepamirš, kol gyvi 
bus. Po daugelio metų lauki
mo, jie pradėjo vadinamą su 

. naciais kolaboravusių me
džioklę. Ji daugiausia palietė 
žmones, vienokiu ar kitokiu 
būdų įtrauktus į rūstaus karo 

"sūkurius. Pastebėta, kad, by
las vedant su KGB pagalba, 
kartais grubiai prasilenkiama 

vsu Amerikos teisiniais nuosta
tais. Yra nemaža galimybė, 
kad gali nukentėti ir visai ne
kalti žmones. Todėl gyveni-
man buvo iššauktas sąjūdis 
Americans for Due Process. Jo 
tikslas — rūpintis, kad bylų 
metu nebūtų pažeista JAV-bių 
teisinė sistema ir paneigtos 
žmonių konstitucinės teisės. 

Lietuvių Bendruomenės val
dybos pakviesta, balandžio 1 

-d. Philadelphijoj lankėsi Dai
va Kezienė, savo laiku labai 
daug prisidėjusi prie Simo Ku
dirkos laisvinimo, Americans 
for Due Process atstovė, ir Šv. 
Andriejaus parapijos salėje 
padarė ganą plačią apžvalgą 
apie bylų vedimą ir minėto są
jūdžio veiklą. Norisi pastebė
ti, kad Kezienė yra nepapras
tos energijos moteris (augina 5 
sūnus, dirba), greitos orienta
cijos, drąsi, labai jautri bėdon 
patekusiems. Jau dveji metai 
kaip ji su tokia pat idealiste 

„Rasa Razgaitiene ir kitais sto
vi teisingumo sargyboje. 

Kezienes pranešimas sukosi 
apie tris labai svarbius daly
kus: OSI glaudų bendradar
biavimą su KGB, JAV konsti
tucijos principų pažeidimą ir 
apkaltintųjų bylų perkėlimą iš 
civilinių teismų į kriminali
nius. J i pastebėjo, kad, pradė
jus vadinamą karo nusikaltė
lių medžioklę, buvo kalbama, 
jog Sov. Sąjungoje gyvenan
tieji liudininkai apklausinėji
mui turės atvykti į JAV-bes. 
Bet kai Allen A. Ryan, tuome
tinis OSI įstaigos direkto
rius, su kitais nuvyko į Mask
vą, sovietai užprotestavo ir 
amerikiečiai nusileido. Pasi
rašytoje sutartyje buvo nuro
dyta, kad liudininkai, daly
vaujant jų prokurorui ir 
Amerikos advokatams, prisi
laikant sovietinės teisės pro
cedūros, bus apklausinėjami 
Sov. Sąjungoj. Buvo aišku, 
kad sovietai bijojo dviejų da-

' lykų: pirma, kad atvykę liudy
ti gali pasiprašyti politinės 
globos, o antra, kad Amerikos 
gynybos advokatai jų liudinin
kus nors ir labai gerai paruoš
tus, kaip Kezienė išsireiškė, 
gali sumalti į miltus. Tuo bū
du būtų suduotas mirtinas 
smūgis tų bylų tolimesniam 
vedimui. 

Jau tada daugelis stebėjosi, 
kaip Amerikos valdžia gali 
pasitikėti sovietais, kurių sis
tema yra paremta smurtu, 
šantažu, apgavystėmis. Ryan 
grįžus, buvo priminta, kad į 
bylų vedimą gali įsikišti so
vietų saugumas :KGB).Jis tei
gė, kad reikalą turės tik su so
vietų prokuratūra. O 1983 m. 

"vasario 26 KGB „Izvestijoj" 

laišką, salėje pasigirdo 
skanus juokas. 

Aiškumo dėlei ji pailiustra
vo vieną iš daugelio liudinin
kų apklausinėjimo atvejį, ku
r i a m e d a l y v a v o J u r g i s 
Bakučionis, lietuvių rezisten
tų didysis persekiotojas, 
amerikiečių pristatytas kaip 
garbingas prokuroras, ir OSI 
bei gynybos advokatai. 

Komedija vyksta Lietuvoje. 
Apklausinėjimas įrašomas į 
video juostelę. Atvykusiam 
liudininkui pirmas klausimas: 
kas jums liepė čia ateiti? Atsa
kymas — Kėdainių saugu
mas. Bakučionio vertėjas iš
verčia I vvas told in Kėdainiai 
to come here. Išleidžiamas la
bai svarbus žodis saugumas. 
Kokios tautybės? Lietuvis. Ko
kia pilietybė? Lietuvos. Antrą 
kartą klausia, kokia piliety
bė? Žmogus sumišęs ar išsi
gandęs atsako — katalikas. 
Vertėjas patyliai išverčia Sov. 
Sąjungos pilietis. Pasak Kezie-

bylą plačiai reklamavo spau
doje, tuo sukeldami daug ne
malonumo ne tik apkaltinta
jam, bet ir kitiems šeimos 
nariams. Žmogus greitai mi
rė. OSI jam vistiek siuntinėjo 
įvairius raštus. Berzinš pasis
kundė vyriausiam prokurorui. 
Tai sužinojusi OSI įstaiga, 
prat'ėjo barti advokatą, kodėl 
nepranešė, kad jo klientas mi
rė. Be.-zinš jiems paaiškino, 
jog žiną^ atvejį, kada, jų ap
kaltintam žmogui mirus, į lai
dotuvių bi-rą buvo atsiųstas 
fotografas, kad padarytų la
vono nuotrauką įrodymui, jog 
tikrai tas pats asmuo, kuris 
buvo apkaltintas. Aš, sakė 
jiems Berzinš, bijojau, kad tas 
pats neatsitiktų ir su mano kli-
jentu. Todėl jums ir neprane
šiau. O gal tas žmogus buvo 
nekaltas? Kas atlygins už šei
mai padarytą didelę moralinę 
skriaudą? 

Kalbėtoja priminė kitą atve
jį, kur pažeidžiamos žmogaus 
konstitucinės teisės. Adv. 

nės, stebint apklausinėjimų vi- Žumbakis nuvyko į Valstybės 
deo juosteles, neteisingų verti- departamentą ir pareiškė, kad 
mų randama labai daug. 

Pristačius teismui minėtos 
„Izvestijos" kopiją, Kezienei 
paliudijus, kaip klastojami ap
klausinėjimų vertimai, kun. 
Kazimierui Pugevičiui atiden
gus Bakučionio nešvarius dar
bus, Imantui Lesinskiui ir ki
tiems, gerai pažįstantiems 
KGB, apibūdinus jų šlykščią 
veiklą, energingai reiškiantis 
gynybos advokatams Ivar 
Berzinš bei Donald William-
son, praėjusių metų rugsėjo 28 
d. J. Kungio byloje teisėjas 
Dickenson Debevoise atmetė 
visus kaltinimus. Bet tai buvo 
tik vienas laimėjimas. Kiti tei
sėjai iki šiol vis tiek tiki KGB 
paruoštos medžiagos teisingu
mu. 

Viskas atrodo gana keisto
kai. Vieni amerikiečiai tarp
tautiniuose forumuose išsijuo
sę gina nuo sovietinio režimo 
nukentėjusius disidentus o ki
ti labai glaudžiai bendradar
biauja ir aukština tuos, kurie 
juos nuožmiai engia. Nušovus 
Pietų Korėjos lėktuvą ir į mir
tį pasiuntus didelį skaičių ne
kaltų žmonių, šio krašto pre
zidentas sovietus išvadino 
barbarais ir kitokiais nekultū
ringiems žmonėms tinkan
čiais žodžiais. Betgi jis nieko 
nedaro, kad būtų atsiriboja
ma nuo sufalsifikuotos inkri
minuojančios medžiagos pri
ėmimo. Išeina, kad Amerikos 
valdžia tą patį žmogų viena 
ranka švelniai glosto, o kita — 
skaudžiai muša. 

Yra užuominų, kad daugelis 
JAV aukštųjų pareigūnų ir 
politikų nežino, ką OSI daro, 
koks yra jos ryšys su KGB, 
kas tie prokurorai ir t.t. todėl 
adv. Povilas Žumbakis nese
niai paskubomis sukaupė me
džiagą, aiškiai nušviečiančią 
sovietų užmojus, žmones, ruo
šiančius bylas ir t.t. Jis ją 
įspraudė į 150 puslapių kny
gą. Kovo 28 d. pasitelkęs stu
dentus jos kopijas (iš viso 650) 
išdalino senatoriams, Atstovų 
rūmų nariams, žurnal istams. 
J ą g a v o ir prezidentas, vy
riausias prokuroras, aukš
čiausio teismo pirmininkas ir 
kiti Dabar, anot Kezienes. nie-

Chicagoje turįs kelias bylas ir 
norį8 važiuoti į okupuotą Lie
tuvą liudininkus apklausinėti. 
Pagal 80vietų konstituciją jis 
esąs jų pilietis. Teiravosi, ar 
šio krašto valdžia gali garan
tuoti, kad, jam ten nuvykus, 
nieko blogo neatsitiks. Parei
gūnai patarė atsisakyti sovie
tų pilietybės. Žumbakis pa
reiškė, kaip jis jos gali 
atsisakyti, jeigu niekada ne
prašė. Tarnautojai apgailesta
vo, kad jo, ten nuvykus, ap
saugoti negali. 

Šiuo metu OSI pastangomis 
yra apkaltinti šie lietuviai: 
Antanas Bernotas, (Hart
ford), Liudas Kairys (Chica-
go), Bronius Kaminskas (Hart
ford), Juozas Kungys (New 
Jersey), Jurgis Juodis (St. 
Petersburg), Antanas Lipšys 
(Chicago), Kazys Palčiauskas 
(St. Petersburg), Mečys Paške
vičius (St. Petersburg), Anta
nas Virkutis (Chicago), Henri
kas Benkunskas (Chicago) 
Juozas Kačiliauskas (Chica
go). 

Žinomi OSI darbuotojai yra 
Eli Rosenbaum, Jo vi Tenev, 
Clarice Feldman, J a n e t 
DaCosta, Linda Wawzenski, 
Ronnie Edelman, Joseph 
Linch, Jeffrey Mausner, Bruse 
Einhorn, Roger Einerson. 
Ryan pasitraukus, OSI dabar 
vadovauja Neil Sher, žydų 
tautybės. Jo tėvai yra kilę iš 
Kėdainių. OSI įstaigos metinė 
sąmata sukasi apie tris milijo
nus dolerių. 

Susidomėjimas pranešimu 
buvo didelis. Po jo neperdi-
džiausias klausytojų skaičius 
American for Due Process rei
kalams suaukojo 490 dol. Dai
va Kezienė jiems atstovauja 
JAV LB Visuomeninių reika
lų tarybai. Pranešimui pasi
baigus video juostelių pagal
ba ji rodė 8v. Kazimiero 
iškilmes Romoje. 

Malda mus nuneša į pusiau 
kelį prie Dievo, pasninkas — 
prie jo rūmų durų. o išmaldos 
davimas — atidaro mums tas 
duris. 

Koranas 

statuoti, kad niekur neprieita 
prie bendro susitarimo. 

- T . 

S O P H I E B A R Č U S 
KAIMO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Traniliojam iš nuosavos studijos Mar
ąuette Pk., vedėja Aldona Daukus. 

Chicago, £L 60629 
715© S. Maplewood Avenue 

TeL 778-154S 
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DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. | A. 
O N A B R A Z A U S K I E N E 

Jau suėjo dešimtis metų, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą mamytę ir senelę, ku
rios netekome 1974 m., balandžio 28 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekadcs negalė
sime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai am
žiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos balan
džio 29 d., 11:30 vai. ryto Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje, Gary, Indiana. 

Maloniai Icviečiame visus — gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mu
mis pasimelsti už a a. Onos sielą. 

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, žentai, 
anūkai ir proanūkai. 

Buvęs gimnazijų direktorius Lietuvoje ir Vokietijoje Ingolštade 

V I N C A S AMBRAZIEJUS 
Mirė balandžio mėn. 19 dieną, 1984 m., Saint Barnabas Medical 

Center, Lvingston, N J., sulaukęs 89 m. amžiaus. 

Dideliame nuliūdime liko žmona Rozalia, sūnus Marius, anū
kes Karen ir Elzbieta: Lietuvoje broliai Jonas ir Vladas; brolio sū
nus Gediminas su šeima Bostone; pusseseres Konstancija Nenortie-
nė ir Gražina Pažemenas, pusbroliai Dr. Kęstutis Aglinskas ir Al
girdas Aglinskas Chicagoje. 

Palaidotas balandžio 23 dieną iš švč. Trejybės bažnyčios New-
arke, Holy Cross Chapei-Mausoleum, North Arlington, NJ. 

LMdi: Žmona ROZALIA, sūm» MARIUS ir ANŪKES. 

A. f A. VALYS RUPEIKA 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė balandžio 25 d., 1984 m., 4:40 vai. ryto, sulaukęs 73 m. 
Gimė Lietuvoje, Prelgavos kaime. Amerikoj išgyveno 33 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 broliai Stasys ir Jonas Rupeikos, 
Lietuvoje brolis Boleslovas ir krikšto sūnus Stanislovas Rupeika 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Marąuette Parko Liet. Namų Savininkų dr-jai ir Liet. 
pensininkų dr-jai. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 89th 
Street. Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 27 dieną. B ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas | Sv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: BROLIAI. 

Laidotuvių direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel 737-1213. 

Mirties angelui amžinybėn iškvietus 

A. + A. 
JUDITĄ TRIČYTC^VANDERPOOL, 

gilią užuojautą reiškiame jos sesutei, Amerikos Lie
tuvių Tarybos valdybos narei RAMUNEI TRIČYTEI, 
tėveliams ir kitiems artimiesiems. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

Brangiam dėdei 

A. f A. VINCUI AMBRAZIEJUI 
m i r u s , 

jo žmoną, mylimą tetą ROZALIJĄ ir sūnų MARIŲ su 
ŠEIMA, nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu. 

FELICIJA ir ONA tr krikšto *ūnu* 
VALENTINAS KRUMPLIS su hcima 

A. A. 
S E S I O M. MARITA, SSC 

(O.VA S K A B I S K A I T * ) 

Mūsų myliniu Ses<?l£ mir5 Mo
tiniškojo N a m o inf irmarijoje Ohi-
ca#oje , 1984 m. bal. 24 d. 

VVlionS buvo du'-ctC Jono ir Lud-
vicčs (MazilauskaitSs) Skabiskų. 

1 Vienuolyną įstojo ii š v . Al
fonso parap., Ba l t imoie , Maryland. 

Vienuolyne išgyvem CQ metų . 
Pal iko nuliūdin.e šv. Kaz imiero 

Seserie, savo sesutei* Kmily Mar-
k e l i o m s T H^lene Hips ley . sūnėną 
K u n . Miiton Hlpsl-y. Balt imore. 
Md.. dukterėčią CbariOtte Drum-
mond, taipgi kitus g imines , m o k i 
nius ir pažįstamus. 

Velione bus nulydėta j koplyčią 
bal. 25 d.. 7 vai. vakaro . 

l a i d o t u v e s įvyks bal. 26 d. su g e 
dul ingom pamaldom, kurios pra
s idės 9:30 vai . ryto Sr. Kaz imiero 
Seserų koplyčioje. 26ul West Mar
ąuet te Rd.. Chicago. III. P o pa
maldų bus nulydėta į šv . Kitzimie-
ro kapines. 

Ptasonie gimines. Sese lės m o k i 
nius ir pažįstamus la lyvaut i lai
dotuvėse ir pasiir.els.ti už a.a. Se
selėm sielą. 

ŠV. KAZIMIERO S E S E R Y S 
tr Hipsley še ima 

Laid. direkt. George Rudmin . 
telef. TA 7-1138. 

A. + A. 
DR. STASIUI BUDRIUI 

mirus, jo žmoną D r . Mildą ir dukrą Gra
žiną giliai užjaučiame ir kartu l iūdime. 

VYTAUTAS IR ALICIJA LAPATIKSKAI 

Seattle, Wash. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir CERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPL> ClOS 

4330-34 So. Californi:. Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 °852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
- Telefone YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARŲUI I II rLNFRAl. HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 VVest 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills. Illinois 

Tel. — 974-4410 

Skaitykite tr platinkite dienr. T>au^. 

http://pasiir.els.ti
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x A. a. Juozas Mažeika Car-
t Į racas. Venecueloje gyvenęs vi

suomenininkas, staigiai ir neti
kėtai mirė savo namuose. Nu
liūdę Venecueloje liko 5 sūnūs, 
(trys su šeimomis), duktė, sese-

: rys Aldona Veselkienė Chicago-
! je ir Anastazija Tamošaitienė 

: 'Drauge'- šiandien baigia- i s u v v r u <**&• 
me Agotos Šuopienės aprašymai*™ Kanadoje, broliai Povilas ok. 
•Kelionė Tolimuosiuose Rytuo-! L i e t u v o J e - Vladas Kanadoje ir 
se". Rytoj pradėsime trumpą 
P 

X Marąuette Parko lituanis
tinės mokyklos mokiniai daly
vaus lėlių teatro pastatyme 
'Raudonoji Kepuraitė" balan

džio 27 d., penktadienį, 6 vai. 
vak. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Kviečiami lietuvių vai
kai su tėveliais dalyvauti. 

Pajaujo novelę 'Lažybos". 
x Vasaros laikas prasidės 

ateinantį sekmadienį, balandžio 
29 d. Reikia pasukti laikrodžius 
viena valanda pirmyn. Susisie
kimas, pamaldos bažnyčiose ir 
kiti reikalai bus jau viena va
landa anksčiau. 

Petras bei Kazys Venecueloje. 
Taip pat jų šeimos ir eilė kitų 
giminių ir artimųjų. 

X Nida Misiulytė, veiklių LB 
„ , ir Ralfo darbuotojų Domo ir 

Antanu Tamosai- . , , , . . , . , , , -
Ados Mismlių dukra, neseniai 
įsijungė į Southwest Parish and 
Neighborhood federaciją, šiuo 
metu Nida daug dirba, kad pa
sisektų minimos federacijos ir 
namų savininkų organizacijų 

x Lietuvių Tautodailės insti-1 pietvakarinių ir šiaurės vakarų 
tuto Chicagos skyriaus pirmi- Chieagos apylinkių gyventojų ninkė Aldona Veselkienė organi
zuoja 6 savaičių pradinį tautinių 

konvencija dėl išsaugojimo mini
mų apylinkių stabilumo. Kon-

juostų ir tautinių drabužių au-: vencija bus sekmadienį, balan
dinio kursą. Kursai vyks šeš- Į džio 29 d., 2 vaL p. p. Chicagos 
tadieniais nuo 9 iki 12 vai. ryto I vidurmiestyje esančiame Hyatt-

Regency viešbutyje. Nida visą x Kun. prof. Antanas Rub- j §v. Kazimiero seserų vienuoly 
šys, laimėjęs premiją už savo | n o audimo studijoje. Kursai 
knygą 'Raktas į Senąjį Testą- j prasidės šeštadienį, gegužės 5 d. 

— 500 mentą", pusę premijos 
dol. paskyrė "Krikščionio Gyve
nime" leidyklai išleisti trečiąjį jo 
veikalo tomą. Veikalas jau ati
duotas seselių spaustuvei Put-
name. 

x Dr. Lina Kriaučiūnaitė-
Tharp, Illinois universiteto pro
fesorė asistentė, kalbės 

X Vytautas Kamantas ir Mil
ei'' T/^kauskienė. atvykimo į 
LF Tarybos posėdį proga šį sa
vaitgalį susitiks ir su Chicago-
je gyvenančiais PLB valdybos 
nariais ir aptars artimiausios 
ateities kultūrinės ir visuomeni
nės veiklos projektus. PLB val-

kalbės temaįdybai šiuo metu ypač rūpi 
"Žvilgsnis į naujas medžiagas .puoselėti harmoningus tarporga-
odontologijos srityje" biržeiio, nizacinius santykius ir derinti 
3 d., sekmadienį. 1:30 vai. p. p. 'veiklą tarp visų laisvojo pasau-
Ateitininkų namuose Lemonte. j u o kontinentų Lietuvių Ben-
Kviečiami visi lietuviai pasiklau-j druomenių. 
syti įdomios paskaitos. 

X Sol. Aldona Stempužienė 
buvo atvykus: i "Fausto'* ope
ros repeticijas ir Velykas turė
jo praleisti Cnieagoje. Ją pačią 
globojo Lakšiuonė ir Gintautas | 
Vėžiai, r .* kuriuos solistė ir per 
operos spektaklius bus apsigy
venusi. 

x Vytautas Badžius, Lietu
vių Operos pirmininkas, kalbės 
mūsų Operos reikalais šio vaka
ro Margučio radijo programos 
metu 9 vai. vak. 

x Lietuvių Rašytojų draugija 
primena, kad Aloyzo Barono no- į I 
velės konkursas baigiasi gegužės j 
5 dieną (pašto antspaudosdata). 
Jury komisiją sudaro dr. Mirga 
Pakalniškytė-Girniuvienė, Anta
nas Gustaitis ir Stasys Santva
ras. Novelės turi būti pasiųstos j 
iki nurodytos datos šiuo adresu: 
Mr. St. Santvaras, 862 E. į 
Third St., S. Boston, MA 02127. | 
Premija — 500 dol., mecenatas 

laiką dalyvauja ir lietuviškoje 
veikloje. 

X Margučių ritinėjimas, kurį 
rengia ateitininkai vaikučiams, 
bus ateinantį sekmadienį, balan
džio 29 d., 2 vai. p. p. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos spor
to salėje. Kviečiami vaikučiai 
su tėveliais. 

X Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų informacinis 

I šeima Palaidota kapinėse Bue-
I nos Aires. 

— A. a. Karolina Galvonaitė-
! Sadkev" «"ienė, 79 metų amžiaus. 
j mirė sausio 12 d. Buvo kilusi 
į nuo Panevėžio. Nuliūdime liko 
jos vyras Teofilius Sadkevičius, 

i se.»uo Bronė Vingelienė i. arti
mieji ok. Lietuvoje. Palaidota 
Sarandi kapinėse. 

— Iš Jungtinių Amerikos Val
stybių statybos bendrovė Harza 

• stato Argentinos ir Paraguajaus 
jėgainę ant Paranos upės. Ben-

t drovės statybos vadovas yra 
inž. Mečislovas Bružas, jo pa-

į gelbininkas — inž. Mykolas Jur-
; gaitis. M Bružas su žmona ir 
M. Jurgaitis gyvena Martinez, 

; Buenos Aires I riemiestyje. Jie, 
I pakviesti inž. J. Gaidimausko, 
I dalyvavo Vasario 16 minėjime 
i ir susipažino su Argentinos lie-
| tuviais. Ir ateityje jie žada apsi-
] lankyti lietuviškuose rengi
niuose. 

Chicagos aukšt. lit. mokyklos tautinių šokių grupė, pasiruošusi dalyvauti septintoje Tautinių šokių šventėje Cle-
velande. Aukštai viduryje mokyt. Nijolė Pupienė, Nuotr. Gintaro Plačo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KAZIRIERO OKSO 

PASKYRDIAS 
Kazimieras Oksas. Cook aps-

susirinkimas kviečiamas ba
landžio 29 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p. šaulių namuose. Kviečiami j k r i t i e s pr^ekuaųjų teismo ko

dai auti i misijomenus ir aktyvus respu 

— dr. Zigmas Brinkis 
Angeles. 

gausiausiai 
labai svarbių reikalų 

vis kuo 
nes yra 
aptarti. 

X Genė Kryvis, Chicago, 111., 
užprenumeravo "Draugą" viene-

| riems metams kaip dovaną Al-

blikonų veikėjas, gavo trejų me
tų paskyrimą į JAV Aviacijos 
oro universiteto lankytojų tary
bą (the Board of Visitors of the 
U. S. Air Force Universitv). 
Paskvrimas atėjo iš JAV Avia-

NAUJAS KRIKŠČIONIS 
Mildos Gutauskaitės ir Vytau- j 

! tauškų bei naujagimio tėvų bu
vo pakviesti į tėvuko Vlado Ši-

j maičio namus Willow Springs, 
UI., velykiškai puotai. 

Milda ir Vytautas Šimaičiai 
pastoviai gyvena ir dirba Coeur 

j giui Dūdai, gyv. St Petersburg • cįįc* viršininko. Ši taryba per-
Beach, Fla. 

X Elena šiurnaitė, Houston. 
Texas, jaunosios kartos "Drau
go" skaitytoja, užsiprenumera
vo "Draugą" vieneriems me
tams. 

x JAV LB Gage Parko apy
linkės valdyba atsiuntė tokį 
laiškutį: "LB Gage Parko apy
linkės valdyba sveikina "Drau-

jgo" štabą šv. Velykų proga ir 

žiūri oro universiteto programą, 
mokyklos organizaciją ir kitus 
reikalus, surištus su oro univer
siteto operacijom ir duoda pa
tarimus JAV Aviacijos sekre
toriui. Oro universitetas koor
dinuoja ir vadovauja JAV Avia
cijos profesionaliom ir specia
liom mokslo programoms. Tam 
universitetui priklauso Air War 
College, Air Comand and Staff 
College, Air Force Institute of 

to Kazimiero Šimaičių sūnus 
Rimas Kęstutis buvo pakrikšty
tas Velykų sekmadienį, balan
džio 22d. švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke. Krikšto apeigas 
atliko kan. Vaclovas Zakaraus
kas. Krikšto tėvai buvo Audro
nė Šimaitytė-Elvikienė ir Aud-Į Vytautas Gutauskai 
rius Gutauskas. Šimaitis. Močiutė a. a. Aldona 

Krikštynų proga giminės i r ' Šimaitienė tuo džiaugsmu nega-
draugai Onos ir Vytauto Gu-1 Įėjo dalintis. Viešnia 

CHIC S.GOS ŽINIOS 
UŽDRAUDĖ GINKLUS 

Oak Parko priemiestis balan
džio 16 d. balsų dauguma nuta
rė uždrausti gyventojams laiky
ti ginklus. Tai jau trečias Chi
cagos priemiestis, uždraudęs 
ginklus. Anksčiau tai padarė 
Morton Grove ir Evanston. 
GAVO PULTTZER PREMIJA 

Chicagos dramaturgas David 
Mamet už savo dramą "Glen-
gary Glen Ross" gavo Pulitzer d'Alene, Idaho valstijoje. 

Anūkėliu Rimu Kęstučiu, pir- j premiją, 
muoju Šimaičių šeimoje sūnų- Į PIGESNĖ APDRAUDA 
mi, džiaugiasi seneliai Ona ir j Allstate bendrovė paskelbė. 

ir Vladas , k a d namų 

J3,2£. 
draudimą atpigino 

iŠ ARTI IR TOLI 

dėkoja už dienraščio gerą ir į Technology. Senior NOO Acade-
greitą informaciją". Pasirašė 
Danguolė 
ačiū. 

Valentinaitė. Labai 
Į my. Air Force R0TC, dv i l Air 
Patrol, kurios r ^ l d o įvairias I pirmininkas. Jo žmona dainuo-

MAŽUMOS POLICIJOJE 
Federalinis teismas nuspren-

i dė, kad 1977 metų egzaminai 
I kandidatams į policijos leitenan-
; tus Chieagoje ir 1978 m. egza-

Republica de Lituania mokyklos | minai į policijos seržantus nega-
patalpose. Minėjimą atidarė kun. i lįoja, nes nebuvo reikiamai at-
J. Margis, o po to Roxane Ro- i sižvelgta į tautines mažumas. 
driguez (Papečkytės duktė) ir Į Teisėjas Pr. Marshall įsakė, kad 

nėuo? kuriam" davė ̂ Danieliaus **&<> **"* (Užkurytės su- i dabar pirmi vienuolika pakeltų 
nus) kalbėjo dienos temomis, j į policijos leitenantus turi būti 
Vasario 19 d. šv. Kazimiero par. j juodi, o ateityje 17.7 9e paaukš-
bažnyčioje buvo šv. Mišios, ku- (tinamų į leitenantus turi būti 
rias atlaikė ir pritaikytą pa- Į juodi. Policijos superintenden-

ARGEKTIKOJE 
— Dana Blauzdžiūnaite ir 

Juozas Deveikiai džiaugiasi su
silaukę vasario 7 d. pirmojo sū-

vardą. J. Deveikis yra buvęs 
"Rambyno" šokėjas ir Susivie
nijimo Lietuvių Argentinoje 

programas aviacijos advoka
tams, kontrolieriams, kapelio-X "Rockfordo, HIITUOS, pensi 

-s_i_ 11 u - i • -x! nams ir specialios programos ninku klubas jums paskyrė iš I ,. • - . .. . ,,. , j . _ ,». .! mzmernos, medienos ir gneztų-savo kuklios kasos dienraščiui \*_ 6 

paremti vienkartinę auką 15 do 

ja "Žibučių" ansamblyje 
j Blauzdžiūnaite - Deveikienė yra I 
•{ iš Kanados, Montreaho. Anūku I 
I džiaugiasi Valerija Deveikienė ir j 

r ^ j j mokslą pasakė kun. J. Margis.; to pavaduotojas D. Nowicki pa-
Lietuvos i reiškė, kad ligi šiol paaukštini-

! mai daromi pagal egzaminų pa-
Pabaigoje sugiedotas 
himnas. 

— Berisso lietuvių kolonija: žymius. 

lerių". Pasirašė V. Keršys. Nuo
širdus ačiū. 

X Kun. Juozas Domeika, 
Tucson, Ariz., mūsų garbės pre
numeratorius, atsiuntė 20 dol. 
dienraščio paramai. Labai ačiū. 

i^os j praėjusiais metais surengtame koncer-
į te Toronte, Ont Sol. Nelč Paltinienė j 

. j ir muz. Arvydas Paltinas šiais metais į 
X JAV Jaunimo sąjungos po- ; k o n c e r t u o s New Yorke, Pittsburge, | 

l i t in is s k y r i u s penktad ien į , ge- Į Detroite ir Chicagaje 
gūžės 4 d., 7 vai. vak. Jaunimo j N^t,.. s. Dabkaus 
centro mažojoje salėje rengia, 
laiškų rašymo Kongreso atsto-1 X Marąuette Parko lietuvių 
vams darbo sesiją - vakaronę.! namų savininkų organizacijos 
Visa medžiaga bus parūpinta.' susirinkimas bus balandžio 27 i prenumeratorius, nuo gegužės 
Jaunimas raginamas aktyviai d., penktadienį, 7:30 vai vak. 1 d- persikėlė gyventi į kitą vie-
į šį darbą įsijungti. i parapijos salėje. Kviečiami visi 

: nariai dalyvauti. 
x Ieškoma sekretorė,-hR lie-

jų mokslų srityje. 

Kazimieras Oksas, atsargos 

Blauzdžiūnų šeima Kanadoje. į Vasario 16 šventę paminėjo va-
A - a . Veronika Laurinavi- į sa-rio 26 d. Pamaldas laikė kun. 

čiūtė - Petrokienė, daugiau kaip i J- Petraitis, pasakydamas ir tai 

SEKMADIENIAIS 
NEPARDAVINĖS 

AUTOMOBILIŲ 
Illinois aukščiausias teismas 

" i nusprendė, kad sekmadieniais 
pulkininkas JAV Armijos rezer- >lg0 m a r n ž i a u s ^ į . v a s a r i o 9 į dienai tinkamą pamokslą. Po to 
ve, yra baigęs civilinę inžine- d V i U a d e l ^ ^ c ^ o ^ s p r o . • Mindaugo draugijos salėje buvo į 
n&- Į vincijoje. Liko duktė Birutė Ve-j pietūs ir akademinė bei meninė j n e b u s leidžiama pardavinėti au-

Antro pasaulirio karo metu j ronika JAV-bėse ir anūkai Ar- į dalis, kurią prasminga kalba j t o m o D į i i ų . Automobilių preky-
JAV j gentinoje. aktyvią tarnyba atliko 

armijos aviacijoje ir buvo pri- Į DįqUe kapinių panteone. 
Palaidota Villa del pradėjo Mindaugo draugi jos Į b i n i n k a i džiaugiasi, kad dabar 

x Kun. J . Gutauskas, Delhi, j skirtas prie B 29 lėktuvo įgu-
Ontario, Kanada, mūsų garbės los. 

I pirm. Jurgis Šišliauskas 
— A - a . Vincentas Vakmta — A, a. Julius Petronis, 

mirė vasario 1 d. Buenos Aires.! metų amžiaus, mirė vasario 

tnviškai įstaigai New Yorke. < ^ Dux Magnos, kazimierinės 
Pageidautina, kad laisvai valdy- ( - - - ; ^ - ^ ' : ^ ^ 
tų lietuvių ir anglų kalbą, mo
kėtų gerai rašyti rašoma maši-

bus Toronte rugsėjo 1 ir 2 die
nomis. Spektakliai vyks Ryer-į 
son teatre, 43 Gerrard St. E., 
Toronte. 

tą. Jo naujas adresas: Sacred 
Heart Villa, Courtland, Ontario. 
Kanada — NOJTEO. Pakeisda
mas adresą pridėjo ir 25 dol. 
auką. Labai ačiū. 

nėle, efektyviai komunikuoti te
lefonu ir raštu bei vairuoti. Dar
bo pareigos pagrindinai apima 
mašinraščio darbus, siuntų pa
kavimą bei prašymų pildymą ir 
išsiuntimą ir kitus techniškus-
adrrunistracinius rūpesčius. Dar
bo sąlygos bus aptartos su rim-1 kaimene* tel. 434-2243 arba Ju 
tais kandidatais. Siųsti reziu-1 ** Liutikieaei, 460-3824. (pr.). 

X Abiturientų supažindinimo 
ltabus, kurį ruošia Moterų Klu
bų Federacija, bus birželio 3 d. 
Sabre Room. Dėl rezervacijų 
prašoma skambinti Irenai Poli-

me: Lithuanian Oatholic ReH-
giom Aid, 351 Highland Brvd., 
Brooklyn, NT 11207. (sk.). 

X Paie£komM vyriškis. Atsa-
komingas â . įuo reikalingas ad
ministracinėms pareigoms. Pa
geidautina kad galėtų vartoti 
rašomą mašinėlę. Mutual Fede-
ml S»ving« TeL 847-7747. 

(sk.). 

A \< \ S 
l>» iiį;i:in>«- i r tikimom'- \ i^ii rfišii i) 
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x Tūkstančiai dosniu širdžių 
savo aukomis sukūrė Lietuvių 
Fondą. Balandžio 28 d. 7 vaL v. 
Jaunimo centro kavinėje bus is
torinės Lietuvių Fondo knygos su 20 dol. jo paramai. A. Birutį 
sutiktuvės. Į šias sutiktuves at- skelbiame garbės prenumerato-

x Juozas ir Marija Linartai, 
St. Petersburg Beach, Fla., Juo
zas Ūsas, Chicago. HL, atsiuntė 
aukų po 8 dol Juozas Sakalas, 
Oak Lawn, BĮ., S. Aleksandravi
čius, Chicago, UI, V. Tamošiū
nas, Detroit, Mich., po 7 dol. 
Stasys Griežė, gyv. Dorches-
ter, Mass., 6.30 dol. Visiems la
bai ačiū. 

x Algis Birutis, Glen Ellyn, 
111., vertindamas lietuviško žo
džio reikšmę mūsų išeivijoje, 
pratęsė "Draugo" prenumeratą 

Air Universitv Board of Vi- j Liko nuliūdime žmona Adelė 
sitors nariai yra parenkami iš į Propiestytė-Valentienė ir duktė 
mokslo, biznio ir kitų sričių,' su šeima Palaidota Chacarita 
kaip universitetų prezidentai, kapinėse, Buenos Aires mieste, 
atsargos generolai ir pan. i _ Rosario lietuviai Lietuvos 

Sveikiname Kazimierą Oksą į Nepriklausomybės 
su šiuo aukštu paskyrimu. K- I šventę paminėjo vasario 18 d 

80 
25 

Mirė 

turės laisvą dieną savaitėje. 

i; • iar l>a 

\ K \ M > \ < - k l h l . A 
737 1717 

vyksta poetas Bernardas Braz
džionis ir dr. Juozas Kazickas. 
Be jų programoje dalyvaus Lie
tuvių Fondo kūrėjai bei vado 
vai. Visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama šioje vakaronėje dalyvau
ti. Įėjimas laisvas. (pr.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-

įmokėjimaia ir priei-
nuosimčmis. KmpkitAi 

į Mutual Kedeni Savings, 2212 
Wa«t Cermak Road — TeW. 
VI 7-TJ47. f«k > 

rium, o už auką labai ačiū. 
x "Vytis", Vytauto Didž. šau

lių tautinių šokių šokėjų vie
netas, sekmadienį, gegužes 6 d.. 
3 vai. p. p. Jaunimo centro didi 
salėje rengia linksmą gegužinę 
su įdomia programa, vaišėmis ir 
šokiais. Rezervacijoms telefo-
nuoti Felei Banytei - 246-9233 
Dalyvavimo kaina asmeniui: su 
augusiems — 17 dol, studen
tams — 12 dol. Vien tik progra
ma pasigėrėti norintiems — 5 
dol jumvniiii fV»1W*n<^ (r*r \ 

Mofl*l*«*. Sol. '.TarRarHs 
kuri čia yra Neddos partijoje "Pajacų" operoje (Salia jos Daiva Viktorai 
tė). ir yra da,-.av.jsi daugelyje operų pastatymuose, šių metų "Fausto' 
r\*-^irr\i» o t l i U - C o t ^ - l i "-w-t, '•> 

d. Buenos Aires mieste, 
staiga, taisydamas savo 
mobilį. Velionis buvo kilęs nuo 
Panevėžio, Argentinoje gyveno j 
nuo 1927 m. Nuliūdime liko jo [ 

atkūrimo I SkntTOii žmona (pirmoji seniai 
i buvo mirusi), pusbrolis Paulius 
! Brazdžius su šeima. Palaidotas 
Avellanedos kapinėse. 

— Šv. Kazimiero metai pra
dėti kovo 4 d. pamaldomis Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje. 
Pamaldas laikė ir pamokslą pa-

I sakė kun. J. Petraitis, šv. Kazi
miero mėgiamą giesmę Omni die 
dic Mariae ir kitas pagiedojo P. 
Gudelevičius ir Ana Magnesci. 
Buvo išdalinti šv. Kazimiero 
paveikslėliai su trumpu aprašy
mu ir malda. 

- - V a . Vladas Giedraitis 69 
metų amžiaus, mirė vasario 28 
d. Adrogue ligoninėje. Velionis 
buvo kilęs iš Ukmergės apskri
ties, ilgą laiką gyveno Temper-
ley mieste. Jis dalyvavo lietu
viškame veikime, kol jėgos ir 
sveikata leido. Buvo "Aušros ' 
choro narys ir kurį laiką jo pir
mininkas. Palaidotas Lomas de 
Zamora kapinėse. 

— A. a. Grada C. Kra&aus-
kw~>ė, 68 metų amžiaus, mirė 
sausio 20 d. Buenos Aires mie-; 
ste. Velionė priklausė Lietuvių 
Centrui ir buvo uoli jo veikėja. 
Nuliūdime liko jos vyras Alber- i 
tas. sūnus Angel Albertas su j 

DAUGIAU SKRAIDŲ 
United Airlines bendrovė nu-

"S~ sprendė nuo birželio 1 d. CHare 
j aerodrome įvesti 67 naujas 
i skraidąs. Padidinus judėjimą, 
j reikės 940 naujų tarnautojų. 

aįB-ssaąę-a s s a e a K 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2648 W. 68rd Street 
Chicago, BL 80629 

Tel. — 776-5162 
Kasdien 9—6 vaL vak. 

šeštadieniais ir vakarai* 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Kedzie Avesos 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL. vak. 
Seitad 9 v. r. iki 1 vai d. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTTS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Blvd., Saite 364 
Oak Brook, IT. 60521 
Tel. Ofs. 825-3157 
Tel. Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 
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