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Mūsų kaliniai 

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

Rašo 
kun. Alfonsas Svarinskas: 

(Tęsinys) 
Naujoje vietoje pirmieji įspū

džiai geri, gavau dvi baltas pa
klodes, pagalvę su užvalkalu, 
švarią anklodę ir net radiorepro-
duktorių, tik dabar Didžioji Sa
vaitė, todėl muzika džiaugsiuos 
per Velykas. 

Esu sveikas. Ačiū už viską 
Dievui ir jums visiems, kurie 
mane remiate laiškais, malda, 
geru žodžiu. Tegul Velykų Kris
tus visiems atlygina amžinuoju 
gyvenimu!" 

1987.rV.14 

„(...) Kuomet imuosi jums 
rašyti — dvejopas širdy jausmas: 
džiugu, kad bent menku laiške
liu galiu aplankyti, liūdna ir 
skaudu, kad laiškas eina bent 2 

mėnesius! Kaip maža pasiekė 
mūsų dienų civilizacija. 

Jau dvi savaites dirbu virtu
vėje: skutu bulves, valau dulkes 
ir net ruošiu vakarienę. Darbas 
nėra sunkus, bet lieka labai 
mažai laiko sau, ypač maldai. 
Bandau bent priebėgomis pa
bendrauti su Dievu. Ką galiu, 
darau ir tikiuosi, kad Viešpats 
už tai nepakaltins. Visur ir vi
sada stengiuosi likti ištikimas 
Jo šventai valiai. 

Naujoje vietoje visos sąlygos: 
ir fizinės, ir dvasinės yra geres
nės, lengviau. Bet klimatas čia 
žymiai blogesnis (800-900 m virš 
jūros lygio), mažiau deguonies, 
todėl negaluoja širdis, kojos 
kaip nesavos, nors stengiuosi 
daug vaikščioti. 

Rytdienai užsisakiau grėblį ir 
šluotą. Eisiu valyt teritorijos". 

1987.V.3. _ J 
(Bus daugiau) 

o raketų patikrinimai 
Washingtonas . — Amerikos 

inspektoriai pradėjo pirmąją pa
tikrinimo kelionę Sovietų Są
jungoje, kurioje turės patikrin
t i 133 raketų įrengimus, kaip 
numatyta pasirašytoje trumpų
jų ir vidutinio nuotolio distan
cijų sutartyje. 

Penkios sovietų grupės jau at
vyko penktadienį į Ameriką ins
pektuoti sunaikinimui skirtų 
raketų įrengimus ir pačias rake
tas. Jie atsivežė smulkiai pa
ruoštą tikrinimo planą ir tuoj 
įteikė tos įstaigos viršininkui, 
kuriam pavesta sunaikinti ra
ketas. 

Amerikiečių inspektorių 
d a r b a s 

Nuo liepos 1 d. per 60 dienų 
amerikiečiai inspektoriai tik
rins numatytas raketų vietas 
Sovietų Sąjungoje, o sovietų in
spektoriai tuo pačiu atliks savo 
patikrinimo darbą Amerikoje. 
Šių pat ikr inimų metu bus 
apžiūrimos pagrindinės raketų 
vietos, nustatytas jų skaičius ir 
rūšys, kaip kad surašyta sutar
tyje, kuri buvo prez. Reagano ir 
Gorbačiovo gruodžio 9 d. pasi
rašyta Washingtone. 

Dešimties amerikiečių komi
sija, kuriai vadovauja gen. Ro-
land Lajoie, pradėjo patikrinimo 
darbą netoli Maskvos. Jie taip 
pat iš Vak. Vokietijos atvyko 
penktadienį į Maskvą. Kiti 24 
amerikiečiai inspektoriai atvy
ko į Votinsko miestą, kur viena
me fabrike buvo gaminamos 
SS-20 raketos. Amerikiečių vir
šininkas Kendall Pease dar 
nežino tų kitų vietovių iš tų 133, 
kurias turės patikrinti per tas 
60 dienų. Pagal sutarties teks
tą, amerikiečiai ir sovietai turi 
nurodyti vietoje, kai atvyksta, 
kurias vietoves nori patikrinti. 

13 metų darbas 

I Ameriką atvyko 80 sovietų 
inspektorių tiesiai į Travis 
aviacijos bazę netoli San Fran-
cisco miesto. Per 48 valandas 
turi pranešti norimų lankyti 
vietovių sąrašą. Amerikiečiai 
tur i 17 sutartyje suminėtų 
vietovių, įskaitant ir ginklų 
gaminimo įmonę Magna mieste, 
Utah valstijoje, kurioje kadaise 
buvo gaminamos Pershing 

vidutinio nuotolio raketos, 
kurios dabar privalo būti 
sunaikintos. 

Maždaug 30 inspektorių iš So
vietų Sąjungos apsigyvens prie 
Magna miestelio galbūt net 
trylikai metų, o amerikiečiai 
tiek pat metų turės gyventi 
Votinsko mieste ir iš ten in
spektuoti raketų gaminimo 
vietas ir jų sunaikinimą. 

Vokietijoje sovietų inspekto
riai taip pat pradėjo darbą 
tikrindami Pershing-2 raketas, 
kurias vokiečiai gavo pagal 
NATO valstybių susitarimą. 

Pakeistas priesaikos 
tekstas 

Varšuva. — Lenkijos vyriau
sybė pateikė Seimui įstatymo 
projektą, kuriuo yra pakeičiama 
karių priesaikos formulė, iš jos 
išleidžiant sakinį apie ištikimy
bę Sovietų Raudonajai armijai. 
Iki šiol lenkai kariai prisiek
davo saugoti taiką broliškoje 
sąjungoje su sovietų 
kariuomene ir kitų sąjunginių 
kraštų kariuomenėmis. Pagal 
naująjį pasiūlymą yra 
išbraukiama užuomina apie 
brolišką sąjungą su sovietų ka
riuomene, paliekant t iktai 
antrąją priesaikos formulės da
lį, liečiančią įsipareigojimą gin
ti taiką broliškoje vienybėje su 
sąjunginėmis kariuomenėmis. 
Naujoje priesaikos formulėje 
yra taip pat išbraukta užuomi
na apie „imperialistų grėsmę". 

Agentas buvo nacis 
Washingtonas. — Amerikos 

vyriausybei dirbo apkaltintas 
nacių nusikaltimais Robert Jan. 
Verbelen iš Belgijos, kuris 10 
metų padėjo kovoti prieš komu
nizmą Austrijoje, praneša Tei
singumo departamentas. Gene
ralinio prokuroro Meese 
pranešime ršoma, jog Verbelen 
dirbo Amerikos kontražvalgy-
boje ir todėl jo dviguba praeities 
biografija yra pateisinama. 92 
puslapių pranešime sakoma, 
kad j is yra vėl t inkamas 
žvalgybos tarnybai. Jam dabar 
77metai ir gyvena Austrijoje, 
gavęs jos pilietybę. 

JAV prezidentas R. Reaganas su Kongreso nariais, pasirašant naująjį 
Medicare praplėtimo įstatymą, kuris vyresnio amžiaus žmonėms suteikia 
lengvatų sunkių ligų metu. 

Demokratai demonstruoja vienybę 
Denveris. — Čia buvo susirin

kę Demokratų partijos veikėjai 
ir priėmė savo vadinamą 
platformą ir delegatų parinkimo 
taisykles labai vieningoje at
mosferoje. Praeityje būdavo 
daug triukšmo ir nemalonumų 
sudarant platformą ir nustatant 
taisykles. Šiemet viso to 
nebuvo. 

Priimta trumpa platforma, 
kurioje nėra kontraversinių 
mokesčių reikalų, kar inių 
išlaidų ir kitokių ginčus 
keliančių klausimų. Ir taisyklių 
komitetas surado bendrą 
pagrindą vieningai nuomonei 
t a rp Dukakio ir Jacksono 
šalininkų. Buvęs Gary miesto 
meras Richard Hatcher, kuris 
20 metų dalyvauja panašiuose 
susirinkimuose, pasakė, jog 
pirmą kartą mato tokią vie
ningą dvasią demokratuose. 
Louisianos senatorius John B. 
Breaux pastebėjo: , ,Kada 
respublikonai kovoja tarp savęs, 
tada yra žinia, bet kada 
demokratai nesipeša, tai jau 
tikrai reta žinia". 

Demokratai pasiryžę laimėti 

Gub. Dukakio planavimo 
direktorius C. Edley paaiškino, 
kodėl buvo taip greitai išlyginti 
visi skirtumai pasitarimuose: 
„Žmonės nori tikrai laimėti, ir 
laimėti bet kokia kaina". Todėl 
ir visi klausimai, įjuos nesigili
nant, buvo jau dabar išspręsti. 
Prie to labiausiai prisidėjo 
Jacksonas, bet ir gub. Dukakis 
buvo nuolaidus, kad nesuskal
dytų partijos. Jacksonas savo 
atstovei Eleonorai Norton liepė 
būti kolegiškai ir respektuoti jo 
oponento gybematoriaus Du
kakio nuomonę. 

Jacksono delegatai 
reikalavo,kad būtų padidinti 
mokesčiai korporacijoms ir tur
tingiems asmenims, sustab
dytos karinės išlaidos, pažadėta, 
kad Amerika nebus pirmoji, 
kuri panaudos branduolinius 
ginklus ir, kad būtų leista 
palestihiečiams patiems aps 
pręsti savo likimą. Kiekvienas 
šis pasiūlymas buvo Ddukakio 

delegatų a tmes tas , kur ie 
balsavo santykiu 3 prieš 1 plat
formos komitete. 

Pietų Afrika pasmerk ta 

Pietų Afrikos klausimą vėl 
iškėlė Jacksono delegatai ir 
Dukakio atstovai sutiko, kad 
Pietų Afrika yra „represinis 
režimas" ir privalo būti laikoma 
, , teror is t ine va ls tybe" , o 
Amerikos korporacijoms turi 
būti nustatyta tam tikra data, 
kada jos turi iš ten pasitraukti. 

Šių metų platformos autorius 
yra Theodore Sorensen, buvęs 
prez. Kennedžio kalbų rašy
tojas. Visi skirtumai, kurie yra 
demokratų partijos žmonių 
tarpe, visai neminimi šioje 
paltformoje. Šiemet demokratai 
nutarė daugelį dalykų nagrinėti 
tik plačia prasme ir nesigilinti 
į specifines problemas, nežiūrint 
kokioje srityje jos būtų kelia
mos. 

Poiitbiuras sulaikė 
rezoliuciją 

Maskva. Antradienį buvo pa
skelbtos įvykusios Komunistų 
partijos konferencijos rezoliu
cijos, bet buvo išleistas Gorba
čiovo pasiūlymas įsteigti prezi
dento poziciją su didelėmis tei
sėmis valdyti kraštą. 

Po konferencijos vienas aukš
tas oficialus pareigūnas pasakė, 
jog konferencija priėmė jo pasiū
lymą įkurti prezidento postą su 
teise kontroliuoti vidaus, užsie
nio ir gynybos reikalus. 

Bet tuo reikalu rezoliucija ne
buvo atspausdinta po to, kai 13 
narių Poiitbiuras pirmadienį po
sėdžiavo apžvelgdamas konfe
rencijos darbus. Privačiai buvo 
pasakyta, kad tuo reikalu dar 
vyksta „redagavimo darbas", 
nors visi manė, kad tas reikalas 
jau yra konferencijos delegatų 
patvirtintas. Vakarų diplomatai 
yra nustebę, bet sako, jog tai dar 
nereiškia, kad Gorbačiovas būtų 
tuo klausimu politiškai pralai
mėjęs. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Teisingumo departamen
to viršininkas Edwin Meese m , 
kuris Amerikoje vadinamas Ge
neraliniu prokuroru, pranešė, 
kad šio mėnesio gale ar rugpjū
čio pradžioje pasitrauks iš parei
gų, primindamas, kad specialu
sis prokuroras savo pranešime 
nerado nieko blogo jo privačiuo
se finansiniuose reikaluose. 

— Anglikonų Bažnyčios va
dai nutarė, kad į jų kunigystę 
gali būti priimamos ir moterys, 
nežiūrint, jog Canterburio arki-
vysk. Robert Runcie buvo prie
šingas ir įspėjo, kad gali įvykti 
jų Bažnyčioje skilimas. Jų Sino
das nubalsavo 299 balsais prieš 
216 leisti moterims būti kunigė-
mis. 

— A.a. prel. Pijus Raga-
žins kas, ilgametis Brazilijos lie
tuvių klebonas, dabar išėjęs į 
pensiją, mirė birželio 20 d. Pa
laidotas Sao Paulo kapinėse, 
Brazilijoje. Velionis buvo gimęs 
1907 m. gegužės 4 d. Kunigu 
įšventintas Vilkaviškyje 1931 
m. birželio 21 d. 

— Sandin is tų vyriausybė 
Nikaragvoje apkaltinino Contra 
partizanus, kad jie nužudė 12 
žmonių, kai laikinoji paliaubų 
sutartis baigėsi birželio 30 d. 

— I ranas pareikalavo Jung
tinių Tautų Saugumo tarybą su
sirinkti ir pasmerkti Ameriką 
už numušimą lėktuvo su kuriuo 
žuvo 290 keleivių. 

— Afganistano laisvės kovo
tojai pradėjo puolimus 67 vieto
se prieš Kabulo komunistų ka
reivius. 

— Armėnijoje vėl prasidėjo 
sostinėje streikas, kai armėnai 
atnaujino savo reikalavimus 
prijungti juos iš Azerbaižano sri
ties prie Armėnijos respublikos. 
Aerouoste įvyko susirėmimai su 
sovietų kariuomene, kurių 
metu vienas buvo užmuštas ir 
36 sužeisti. 

— Washingtone prezidentą 
Reaganą painformavo Valsty
bės sekretorius G. Shultzas apie 
savo kelionę po Centro Ameri
kos kraštus. Baltieji rūmai sa
ko, jog prezidentas dar nėra ap
sisprendęs prašyti Kongreso 
daugiau paramos Nikaragvos 
laisvės kovotojams. 

— Viceprezidento George 
Bush rinkimų štabas reiškia pa
sitenkinimą, kad iš pareigų 
pasitraukia Generalinis proku
roras Edwin Messe. Tai padės 
respublikonų rinkiminei propo-
gandai. 

— Sovietų Sąjungos marša
las Sergei Achromeyevas at
vyko į Ameriką šešių dienų vi
zitui. Jis posėdžiaus su Ameri
kos Jungtinių karo pajėgų šta
bo viršininku admirolu William 
Crowe Washingtone. 

— Washingtone Gynybos 
sekretorius Frank Carlucci su
laikė išmokėjimus departa
mento kontraktoriams daugiau 
kaip 1 bil. dol. sumoje, kurių do
kumentai įrodo, kad buvo suk
čiaujama ir imami kyšiai. Devy
nios karinės programos sustab
dytos. 

— Maskvos patriarchas Pi-
menas pašventino naujos Mask
vos katedros kertinį akmenį. 
Šventinimo liturgijoje dalyvavo 
visi Stačiatikių Bažnyčios šven
tojo sinodo nariai, įvairių reli
gijų delegacijų atstovai ir Reli
gijų Reikalų pirmininkas Khar-
čevas. 

Reaganas pasirašė naują 
Medicare įstatymą 

Brošiūrose bus paaiškinti pakeitimai 
Washingtonas. — Prez. Rea

ganas praėjusį penktadienį 
pasirašė Medicare įstatymo pir
mąjį praplėtimą, kai šis įstaty
mas 1965 m. buvo priimtas ir 
įspėjo būsimuosius įstatymų 
leidėjus žiūrėti, kad išmokėji
mai pagal šį įstatymą būtų da
romi labai atsargiai. „Naujoji 
programa yra apmokama pačių 
vyrseniųjų", sako prezidentas, 
„todėl mes privalome kontro
liuoti tuos naujus išmokėjimus 
arba mes pakenksime tiems 
žmonėms, kuriems mes norime 
padėti". 

Šis įstatymas — katastrofiška
sis sveikatos draudimas prez. 
Reagano buvo pasiūlytas 1987 
m. sausio mėnesio pranešime 
apie valstybės padėtį. Atstovų 
rūmai ir Senatas išplėtė šį 
draudimo įstatymą ir jis didele 
balsų dauguma buvo priimtas. 

Komplikuotas į s t a t y m a s 

Pagal naująjį įstatymą, apmo
kamos visos ligoninės išlaidos, 
atskaičius metams 564 dol. Jei 
infliacija po 1989 m. didėtų, tai 
ir ši atskaitoma suma būtų pro-
centualiai didesnė. Daktarams 
kiekvienas asmuo turės asme
niškai mokėti metuose 1,370 
dol., o kas bus virš šios sumos, 
bus apmokama. Pratęsiamas 
buvimo laikas, jei tai reikalin
ga, senelių priežiūros aprūpini
mo namuose ir apmokamos iš
laidos reikalingiems specia
lios priežiūros savo namuose. 
1990 metais bus galima gauti 
dar ir kitus išmokėjimus. 1991 
m. už vaistus, pagal daktaro 
receptą, bus mokama 50%, kai 
pats asmuo sumokės pirmuosius 
600 dol. metuose. 1993 m. bus 
už vaistus mokama 80%. bet bus 
daugiau atskai toma. Prez. 
Reaganas, pasirašydamas šį 
įstatymą, kuris labai kompli
kuotas, paminėjo, jog niekas ne
gali žinoti, kiek aprūpinimas 
vaistais galėtų kainuoti vyriau
sybei. Todėl būsimosios vyriau
sybės ir Kongresas turės būti 
atsargūs su išlaidomis. 

Specialūs mokesčiai 

Vyresnio amžiaus piliečiai tu
rės prie sveikatos draudimo pri
sidėti ir savo mokesčiais. Ap
skaičiuojama, jog 40%, kurie 
galės gauti Medicare, turės 
mokėti specialius mokesčius. 
Pavyzdžiui, jei kas nors 1993 m. 
mokės mokesčių 300 dol. sumo
je, tai jis turės dar primokėti 84 
dol. katastrofiškos ligos atveju. 
Niekas nemokės daugiau kaip 
800 dol. iki 1993 m., o po to tas 
mokestis bus 1,050 dol. 

įstatymas yra labai kompli
kuotas ir skaičiuotojams bus 
daug darbo apskaičiuoti teisin
gai kiekvieno asmens sumas. 
Čia buvo paminėti tik patys 
Medicare įstatymo griaučiai. 
Kaip j is veiks prakt ikoje , 
šiandien dar niekas negali 
pasakyti, kadangi ir patys to 

įstatymo paruošėjai turi kai 
kurių abejonių. Vėliau gali būti 
reikalingi įstatymo papildymai 
ar pakeitimai. Medicare planui 
priklausantieji gaus specialias 
brošiūras, kur bus paaiškinti 
pakeitimai. 

Prezidento laiškas 
Iranui 

Washingtonas. — Šeši Laivy
no departamento asmenys atvy
ko į Bahrain miestą ir pradėjo 
aiškinti nelaimingojo įvykio ap
linkybes Persų įlankoje. Gyny
bos departamentas pranešė, jog 
noriai bendradarbiaus su tarp
tautine aviacijos organizacija, 
kuri paprastai tiria panašius 
įvykius. 

Reagano administracija pra
dėjo pasitarimus, norėdama iš
siaiškinti, ar reikėtų atlyginti 
žuvusiųjų šeimoms, kai sekma
dienį buvo nušautas Irano kelei
vinis lėktuvas su 290 žmonių, 
kurie visi žuvo. Amerika, teisi
ninkų nuomone, nėra atsakinga 
už ju gyvybes, nes lėktuvo pilo
tas nesilaikė skridimo taisyklių. 
Gynybos departamentas spau
dos konferencijoje bandė išaiš
kinti buvusią situaciją diagra
momis. Dar yra daug nežinomų 
dalykų, kuriuos minėtoji komi
sija turės išaiškinti. 

Prez. Reaganas pasiuntė Ira
no vyriausybei užuojautos tele
gramą, kurioje taip pat pareiš
kė, kad Amerikos karo laivas 
neturėjo jokios intencijos 
susprogdinti keleivinį Irano lėk
tuvą. Bet kartu prezidentas per 
šveicarų ambasadą perduotoje 
te legramoje pažymėjo, jog 
nekalti žmonės yra aukos tų 
įvykių, kurie jau seniai turėjo 
būti sustabdyti ir baigtas karas 
su Iraku. 

— Washingtone paaiškėjo, 
jog dabartinis Gynybos departa
mento sekretorius Frank Car
lucci po trijų mėnesių, kai 
perėmė departamento viršinin
ko pareigas, iš Unisys korpora
cijos gavo 96,000 dol. čekį, kaip 
„pavėluotą" kompensaciją. Gy
nybos departamentas šiuo metu 
yra investiguojamas už kyšių 
ėmimą iš kontraktorių. 

Vincennes karo laivo kapitonas Will 
Rogers III, kuris įsakė šauti raketas 
j Irano lėktuvą. 

Prez iden tas painformavo 
Kongreso vadus ir pranešė, kad 
Gynybos departamentas turi vi 
sus jo įgaliojimus pravesti pilną 
išaiškinimą ir kad Persų įlanko
je nebus pakeistas nusistatymas 
iš ten pasitraukti. 

KALENDORIUS 

Liepos 7 d.: Odonas, Edilbur-
ga, Skinutė, Sungailis, Asta, Vi-
libaldas. 

Liepos 8 d.: Eugenijus, Pris-
cilė, Danga, Tauragis, Kilijonas, 
Elzė. 

ORAS 

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:28. 
Temperatūra dieną 100 1., 

naktį 78 L 
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LIETUVOS VYČIŲ 
JUBILIEJUS 

Lietuvos Vyčių organizacijos 
75-ių veiklos metų jubiliejaus 
rengimo komitetai veikia 
kuopose bei apygardose. Be to, 
šių komitetų nariai turi parei
gas ir Centro valdybos rengia
moje jubiliejaus šventėje. Komi
tetų nariai yra išsisklaidę po 
visas J. A. Valstybes, tačiau 
veiklą iki šiol sekėsi gan darniai 
koordinuoti paštu bei telefonu. 

Jubiliejaus rengimo komiteto 
nariai: Loretta Stukienė — 
pirmininkė; Vidurio Atlanto 
apygardos nariai: Elena Shields 
— 75-to Visuotinio suvažiavimo 
rengimo pirmininkė, Elsie Kos-
misky — kuopų bei apygardų 
jubiliejų švenčių koordinatorė. 
Pilypas Skabeikis — „Vyties" 
žurnalo bei spaudos reikalų 
tvarkytojas; Vidurio Amerikos 
apygardos narės: Evelina Ože
lis — seimo programos redak
torė ir Marija Kinčius — seimo 
velionių koordinatorė; Naujo
kos Anglijos apygardos nariai: 
Juozas White ir Marija Martus 
- jubiliejaus suvenyre sukū-
imo bei jų platinimo tvarky

tojai: Vidurio centro apygardos 
narės: Pranė 1 etkus ir Elinor 
Služas — istorinių plakatų bei 
parodų rengėjos seime. 

Jubiliejaus rengimo komiteto 
paprašytas, menininkas Paulius 
Jurkus sukūrė du - lietuvišką 
bei anglišką — suvažiavimo ko
respondencijoje bei suvenyruo
se naudosimus motyvus. 

Pagrindinis šių jubiliejinių 
metų įvykis yra 75-tas Visuoti
nis Lietuvos Vyčių suvažia
vimas, kuris vyks Washingtone, 
DC, liepos 28-31 dienomis. Pro

gramą numatome šitokią, nors 
ji dar gali ir pasikeisti; 

1. Trečiadienį: Dviejų mies
tų apžiūrėjimas; 

2. Ketvirtadienį: 
10:30 v.r. Suvažiavimo atida

romosios Mišios Šv. Tomo baž
nyčioje, kartu su Lietuvių Ku
nigų Vienybės nariais. Nariai 
kviečiami pasipuošti tautiniais 
drabužiais. 

2:00 v.p.p. atidaromasis seimo 
posėdis, kuriame bus sveiki
nimai, prezidiumo išrinkimas, 
organizacijos stovio pranešimas. 

Vakare ukrainiečių tautinėje 
salėje VVashington, DC, mieste 
(netoli Švč. Mergelės tautinės 
koplyčios) įvyks susipažinimo 
šokiai ir vakarienė. Šokiams 
gros Joe Thomas orkestras. 

3. Penktadienį: 
8:30 v.r. Mišios Šv. Tomo 

bažnyčioje. 
10:00 v.r. darbo posėdis. 
12:30 v.p.p. pietūs. 
2:00 v.p.p. darbo posėdis. 
Vakare įvyks kultūrinis vaka

ras viešbutyje. Programą atliks 
Washington, DC, miesto „Vo
lungės" tautinių šokių šokėjai, 
Brocktono 1-mos kuopos narė, 
Toronto operos sopranas Mary
tė Bizinkauskaitė Bilda, bei 
63-čios kuopos narė pianistė 
Janet Pettit. 

4. Šeštadienį: 
8:30 v.r. Mišios Šv. Tomo 

bažnyčioje. 
10:00 v.r. darbo posėdis. 
12:30 v. p.p. pietūs. 
2:00 v.p.p. darbo posėdis. 
Vakare įvyks banketas ir šo

kiai viešbutyje. Šokiams gros 
Joe Thomas orkestras. Pro
gramoje numaty ta į te ikt i 
pažymėjimai juos užsitarna
vusiems. Garbės Narystė bus 

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 

Didžiųjų trėmimų iš Baltijos 
kraštų minėjimas birželio 12 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje praėjo sklandžiai ir įspū
dingai. Minėjimą pradėjo ir jam 
vadovavo Michigano Baltų 
tautų šių metų pirmininkas lat
vis Ulnis Sipols. Invokaciją 
sukalbėjo Šv. Povilo lativų 
evangelikų liuteronų bažnyčios 
klebonas Valters Liventals. 
JAV-ių himną giedojo sopranas 
Astra Kalninš. Jai akompana
vo Emilie Kalkun. D. Rudzitis 
pristatė pagrindinį kalbėtoja 

William J. H. Hough III. Išgir
dome ir po minėjimo pokalbiose 
su juo patyrėme, kaip giliai, 
visapusiškai jis yra išsilavinęs. 
Jis studijavo Amerikoj ir Aust
rijoj, keliavo Europoj ir Sovietų 
Sąjungoj. Buvo Estijoj, Latvijoj 
ir Lietuvoj. Dabar skai to 
Daumanto „Partizanai". Pla
taus akiračio žmogus. Palietė 
daug įdomių minčių apie bend
radarbiavimą su gimtuoju kraš
tu. Jis nepritaria „apvaliojo 
stalo konferencijoms" su 
Maskvos samdiniais. Nėra 
priešingas pavergtos Lietuvos 
meno vienetų gastrolėms 

Bal tų J a u n i m o kongreso p i r m i n i n k a s Mar t in Sunberg ir žymenimis pagerbti 
Lietuvos Vyčių veikėja Lore t t a S tuk ienė ir b u v ę s Lietuvių Jaunimo sąjungos 
p i r m . G i n t a r a s G r u š a s . 

Ba l tų J a u n i m o kongn 
S t u k i e n e i . 

fbos n a r ė Rima Šilėnaitė įteikia žymenį Lorettai 

suteikta Konstantinui J. Savic
kui, 60 metų dirbusiam Lie
tuvos bei Lietuvos Vyčių orga
nizacijos labui. 

5. Sekmadienį: 
10:30 v.r. pusryčiai viešbutyje. 
2:00 v. p.p. Mišios Švč. Mer

gelės Nekalto Prasidėjimo tau
tinėje koplyčioje (su procesija). 
Po Mišių įvyks ypatingos apei
gos lietuvių Šiluvos Motinos 
koplyčioje. 

Suvažiavimo proga bus at
spausdintas suvenyrinis mišio
lėlis, kuriame bus patalpintos 
Mišių dalys, giesmių muzika, 
bei Lietuvos Vyčių organizacijos 
informacijos. 

Džiugu, kad prie šių planų 
įgyvendinimo daug prisidėjo 
Vincas Boris, Elena Shields, bei 
VVashington, DC, 141-mos 

Amerikoje. 
Po paskaitos latvių moterų 

oktetas, vadovaujamas Astros 
Kalninš, gražiai padainavo 4 
latvių kompozitorių dainas. 
Priimta ati t inkama rezoliucija 
buvo pasiųsta JAV-ių prezi
dentui, užsienio reikalų minis-
teriui, teisingumo ministeriui, 
JAV senatoriams ir kongresma-
nams iš Michigan valstijos. 
Minėjimas baigtas Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos himnais. 

Po minėjimo vaišinomės K. ir 
S. Miškinių paruoštais užkan
džiais ir šampanu. Šio priėmimo 
metu dalyviai turėjo progos 
pasikalbėti su paskaitininku W. 
J. H. Hough III. 

Minėjimas buvo trumpas ir 
nenuobodus. Gaila, kad dau
gumą minėjimo dajyvių sudarė 
estai ir latviai, kurių Detroite 
yra žymiai mažiau, negu lietu-
V l ų B . Brizgys 

Michigano valstijos Baltų komitetas ir garbės svečiai. Iš k : I-je eil.: S. Keonitis - Sipols, W. J. 
H. Hough III. U. Sipols. J. Houser ir ponia Houser. II je eil R. Tralą, K. Miškinis, dr. J. Subec-
zynski, A Kohylanski, A. Deksnis, D. Rudzitis, B. Brizgys, dr. A. Barauskas ir J. Butka. Trūksta 
dr. S. Miškinienės. 

kuopos nariai. Evelina Oželis su 
Scottie Žukas pagalba rūpinasi 
programos atspausdinimu 
knygelėje. Joje bus trumpa 
Lietuvos Vyčių istorija, a.a. 
Leonardo Simučio straipsnis 
panašia tema, Ritos Zakarkai-

tės jaunosios kartos žvilgsnis į 
Lietuvos Vyčius, bei sveiki
nimai iš popiežiaus, JAV-bių 
prezidento, vyskupo Baltakio, 
bei kitų dignitorių. 

Daugiau informacijų šio 
jubiliejaus bei suvažiavimo 
tema pateiksime kitose šios 
Vyčių veiklos skiltyse. 

Loretta Stukienė 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

GABI VYTĖ 

Pennsylvanijoje veikiančios 
Lehigh Valley 63-čios kuopos 
narių Rapolo ir Onos Pettit 
dukra Janet Ann Pettit šiais 
metais įstojo į privačią mergai
čių Immaculata kolegiją. Jai ši 
kolegija paskyrė stipendiją gi
lintis muzikos srityje, ypač for
tepijono studijoje. 

Janet nuo ketvirto skyriaus 
domėjosi muzika, pradėjusi 
groti smuiku, o vėliau išmoku
si groti klarnetu, vargonais, for
tepijonu, gitara, saksafonu, 
xylofonu, bei viola. Vidurinėje 
mokykloje ji aktyviai dalyvavo 
stygų bei pučiamųjų orkest
ruose ir choruose. Jai dažnai 
teko akompanuoti mokyklos 
statomuose koncertuose, neretai 
pasirodant ir solo partitūrose. 

Būdama dvylikos metų, Janet 
pradėjo šv. Mišioms groti vargo
nais Hatfield miesto Šv. Marijos 
Goretti bažnyčioje. Šešiolikos 
metų būdama akompanavo 
bažnyčios chorui. Televizijos 
6-tame kanale pasirodė var
gonais akompanuodama tos 
bažnyčios choro atliekamoje 
programoje. 

Ji domisi ne tik muzika, bet 
taip pat ir lietuviška kultūra. 
Būdama vidurinėje mokykloje, 
Janet su grupele kitų lietuvių 
kilmės mergaičių atliko Kūčių 
montažą pasaulinės kultūros 
supratimo klasėje. Dažnai 
mokyklos darbuose paminėdavo 
lietuvių istoriją bei kalbą. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

BALTŲ JAUNIMO 
KONGRESE 

Šių metų balandžio 23-čią 
dieną dviem Amerikos lie
tuviams, Lorettai Stukienei ir 
Gintarui Grušui, buvo įteikti 
Baltų Jaunimo kongreso žyme

nys Nevv Yorko Estonian House 
salėje vykusiame bankete. Taip 
pat buvo pagerbti du latviai ir 
du estai. Šie žymenys yra kas
met įteikiami baltų kilmės 
amerikiečiams, daugiausia 
prisidėjusiems prie bal tų 
jaunimo auklėjimo įvairiose or
ganizacijose. 

G. Grušas pasižymi veikla 
Lietuvių Bendruomenėje, tuo 
tarpu Loretta Stukienė — 
žinoma veikėja Lietuvos Vyčių 
organizacijoje. 

Vakarienėje dalyvavo dau
giau negu 200 žmonių. Vaka
rienės metu buvo pristatyti pa
gerbtųjų nuveikti darbai. Kul
tūrinėje programoje pasirodė 
estų pianistas, neseniai pasi
traukęs iš gimtojo krašto. 

Laiškas 

LEMONTO CENTRAS 
REIKALINGAS 

Mūsų senos kolonijos paleng
va tuštėja. Roselandas jau se
niai prarastas, Bridgeportas jau 
baigiasi. Mūsų stambiausios 
kolonijos sienos laužiamos. Jau
noji karta su lietuvišku prie
augliu pasklido po įvairius piet
vakarių ir vakarų priemiesčius. 
Prieauglio vežiojimas į Chicagą 
darosi vis keblesnis. Todėl naujo 
centro kūrimas už miesto ribų 
yra neišvengiamas ir būtinas. 
Svarbiausia, kad šį kartą stam
besnė nuosavybė liks mūsų 
rankose. Nereikės demonstruo
ti, atgauti savo nuosavybę. 

Kaip jau buvo Nainio ir kitų 
išaiškinta, šis projektas labai 
tinka mūsų tikslams. Pastatai 
t inkami mokyklai, an
sambliams, sueigoms, įvairiems 
renginiams ir pirmą sykį turė
sime savo sporto salę (kiek 
pasipiktinimo buvo, kai Jauni
mo centras neįrengė sporto prie
dų bei lauko aikštės). 

Visos mūsų organizacijos iš 
naujo turėtų rimtai persvarstyti 
savo posėdžiuose šio centrą svar
bą ir padėti jo įgyvendinimui, 
rengdami savo sueigas, pik
nikus, privačius subuvimus. 
Kaip jau patys žinome, daugy
bė vestuvių surengta pas grai
kus. O kodėl nerengti piknikų 
Lemonto gražioje gamtoje. 

Argumentas, kad per toli, ir
gi nėra tvirtas. Tik paklauskit 
golfininkų. Jie kas sekmadienį 
ar du kartus per savaitę važiuo
ja ir linksmi grįžta į Lemontą ir 
nesiskundžia dėl nuotolio 
Važiavimas į Lemontą tik kele
tą minučių ilgesnis, bet už tai 
daug saugesnis dėl mažesnio 
judėjimo. 

Patalpų archyvams apstu. 
Banyčia čia pat. Nemaža mūsų 
vyresniųjų dairosi už Marąuette 
Parko ribų. Jiems didžiausia 
kliūtis finansai, noras būti sa
vųjų tarpe. Stiprus Seklyčios 
pasisekimas yra geras pavyz
dys. Kažin ar nevertėtų tiksliai 
išstudijuoti kambarių perdir
bimą į butus ir jų pardavimą 
užinteresuotiems. Panašus pro
jektas mažoje skalėje jau yra 
California gatvėje. Peace Memo-
rial centras statomas panašiu 
principu 31 gatvėje. 

Tiesa, kad pradžia sunki ir 
daug kam atrodo beveik neįgy
vendinama. Bet visgi negalima 
nuginčyti fakto, kad Lemonto 
centro perspektyvos šviesios ir 
kitos progos už vieną milijoną 
nupirkti tikrai nebus. Juk gero 
namo pastatymas kainuoja pusė 
tos kainos. 

Dr. E. Ringus 
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RENOIRO PAVEIKSLAI 

Žymus prancūzų dailininkas 
Renoir gulėdamas mirt ies 
patale, suskaičiavo 3579 savo 
paveikslus. 

Vienas meno žinovas, Stane-
kas, nutarė surasti visus tik
ruosius Renairo darbus, saugo
mus muziejuose, įstaigose, o 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

taip pat pas privačius asmenis. 
Po didelių tyrinėjimų Stanekas 
atrado 20,101 „tikrą" Renoiro 
paveikslą. 

Dabar reikia iš naujo tirti 
visus 20,101 paveikius arba pri
pažinti, kad vienas jų suklydo. 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
[ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
°r iklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr. ketv . penki, nuo 12 iki 6 v.v 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Card iac Diagncsis, L td . 
Marque t te Medical Bui ld ing 

6 1 3 2 S Kedz ie 
Ch icago, IL 60629 

T e l . 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

. Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120 
Te l . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr Tumasomo kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 8 5 2 0 8 8 9 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Nenorėkite pašvęsti maldai to 
laiko, kuriame turite eiti savo 
pareigas; nenorėkite besimels-
dami praleisti dienų, kuriomis 
turite darbuotis; atiduokite 
Dievui, kas pridera Dievui, o 
žmonėms padarykite, kas jiems 
reikal inga; nebūkite prie
žastimi, kad ne tiek dėl jūsų 
maldingumo, kiek dėl nenusi-
manymo turėtų ar t imas 
nuostolių. 

K. Paltarokas 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tel . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Turv—jonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 
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DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71st. St., Chicago, IH. 
Tel.: 436-0100 

11800 Souttmest Higrmay 
Palos Heights. III. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

NANCY STREITMATTER. M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St.. T e l . 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v 



Sovietų Sąjunga 

DĖMESIO CENTRE 
Nauji įvykiai Sovietų Sąjun

goje, tautybių proveržiai Estijoj, 
Latvijoj, Lietuvoj ir kituose 
kraštuose domina Maskvos prie
šus ir draugus. Juo labiau jų 
visuotinis komunistų partijos 

suvažiavimas domina, kiek 
galės išlikti Gorbačiovo refor
mos. Nors paskutiniu metu 
buvo šviesėjimo, bet buvo 
nemažai ir miglų. Sovietų 
Sąjungoje buvo iškilmingai mi
nimas tūkstantmetis nuo krikš
čionybės įvedimo, tačiau Ukra
inoje unitai katalikai tūks
tantmetį tegalėjo minėti tik 
slaptai, nes ši Bažnyčia Ukrai
noje Maskvos d ik ta tor ių 
uždaryta. 

Kestono kolegijos steigėjas, 
didelis Lietuvos draugas, paruo
šęs net knygą apie Kryžių 
Lietuvą, kun. Michael Bour-
deaux gavo vizą įvažiuoti į So
vietų Sąjungą. Tačiau priespau
dą liudija knyga „Black on 
Red". Jos autorius juodukas Ro-
bert Robinson. Ieškodamas 
laimės, jis, kaip geras technikos 
specialistas, buvo suviliotas 
vykti da rbams į Sovietų 
Sąjungą. Ten išbuvo net 44 
metus ir ištrūkęs parašė šią 
knygą apie savo išgyvenimus, 
liudijimą, kad Sovietų diktatūra 
yra toli nuo demokratinio žmo
gaus vilčių. Čia autorius jau iŠ 
pat pradžių skelbia: „Kaip eks
pertas aš galiu pasakyti, kad di
džiausia pasaka, paskleista 
Kremliaus propagandos, kad 
Rusija laisva nuo rasizmo". 

Autorius re i šk ia didelį 
džiaugsmą ištrūkęs į laisvę 
Vakaruose. Jis rašo: „Dabar aš 
esu laisvas nuo nuolatinio seki
mo, nuo priklausomybės valsty
bei dėl mano kasdienės duonos 
ir nuo sovietinės teisinės san
tvarkos kaprizų, liečiančių 
mano gyvenmą". Pažinęs sovie
tines klastas, jis rašo: „Jeigu jūs 
būtumėte matę tiek sovietinio 
valymo aukų, kiek aš mačiau, 
jūs suprastumėte, kodėl aš turiu 
prisiminti apie galimybę būti 
paleistai kulkai ir į mano 
galvą..." 

JAMAIKA IS ARTI 
KUN. ALBINAS MARTIS 

Jis pasakoja, kaip, patekęs į 
„Sovietų rojų", atsižadėjo JAV 
pilietybės ir kaip vėliau troško 
ją atgauti ir negalėjo. Dabar jis 
skelbia, kad nors truputėlis 
Amerikos laisvės yra daug 
geriau, kaip Rusijos tikrovė, kur 
jokios laisvės nėra. J is liudija 
apie matytus masinius trėmi
mus gyvuliniuose vagonuose. 
Jau patekęs Sovietijon, buvo 
supurtytas, kai į jo kambarį 
viešbutyje įsibrovė trys kiti 
asmenys ir čia drauge apsinak
vojo, nes jiems nebebuvo kitur 
patalpų. Jam net buvo sunku 
įsigyti reikiamai pritaikytą 
kostiumą. 

Autorius liudija apie nesiskai
tymą su žmogaus gyvybe ir apie 
įvykdytus baisius masinius žu
dymus. Jis pajuto, koks žiaurus 
ten suvaržymas, kad net jo 
neleido išvykti motinos aplan
kyti. Autorių gerokai pritrenkė 
KGB pastangos siųsti vieną po 
kitos viliojančias moteris, kad 
jos įveltų į KGB pinkles. Stip
rybės ir paguodos autorius te
gavo kas sekmadienį lanky
damas kataliku bažnyčia Mask
voje, nors jis pats nebuvo ka
talikas. Vienu metu atsilankė 
pas j) maskviečiu delegacija, pa-
reiškdama norą jį parinkti į 
aukštesnius pareigūnus. Bet 
delegatai paklausė, ar tiki 
Dievą Autorius šiame klausime 
buvo tvirtas ir pareiškė, kad yra 
tikintis. To užteko, kad buvo 
atsisakyta nuo suteikimo jam 
paaukštinimo pareigose. 

Autorius pradėjo ieškoti būdų 

išsiveržti iš Sov. Sąjungos. Kai 
jis per kitus ėmė pasiekti JAV 
įstaigas ir tos pradėjo apie jį tei
rautis, Sovietai meluodami pa
reiškė, kad jis visiškai nenorįs 
i švykt i . Au to r iu s reiškia 
abejonių dėl naujosios krypties 
nuoširdumo ir tikrumo. Jis 
skelbia, kad Sovietų Sąjungai 
dabar reikia trijų dalykų: laiko, 
mašinų ir technologijos. Sovie
tų Sąjunga desperatiškai siekia 
susilaukti, kad būtų JAV-bių 
perkelta į palankių kraštų tarpą 
ūkiniuose santykiuose, pre
kyboje. Gorbačiovas siekia 
sušvelninti vakariečių nusista
tymus Sovietų Sąjungos atžvil
giu. Robinsonas pabrėžia, kad 
„glasnost" ir „perestroka" keliu 
Sovietų vadovybė ieško eko
nominio militarinio sustiprė
jimo, kad galėtų pasiekti savo 
„istorinį, likiminį" uždavinį. Iš 
esmės j ie nes iekia pakelti 
gyventojų buitį, o t ik sužadinti 
viltį ir ryžtą siekti Kremliaus 
tikslų. Iš tikrųjų, rašo jis, Sovie
ta i skaitosi tik su jėga. Knygos 
autorius skelbia, kad Sovietų 
Sąjungai būtų keliami šie reika
lavimai: duoti laisvę piliečiams 
išvykti iš Sovietų Sąjungos ir 
vykti į ją; sustabdyti provoka
cijas ir disinformaciją, slopinti 
užprogramuotą neapykantos 
skleidimą prieš Ameriką ir būti 
nuoširdžiai teisingais savo pačių 
žmonių atžvilgiu. Autorius pa
brėžia, kad jeigu mes būsime 
pajėgūs ir parodysime ryž
tingumą, Sovietų Sąjunga dary
sis s u k a l b a m a . Pasiekęs 
Ameriką, autorius nuoširdžiai 
paskelbė šiuos savo kietus iš
gyvenimus. 

Sovietų Sąjungos gyvenimą 
ypat ingai rūpestingai seka 
antikomunistiniai rusai Vakarų 
pasaulyje. JAV-se jų leidžiamas 
dienraštis „Novoje Russkojo 
Slovo" A. Koriagino straipsnyje 
pabrėžia, kad Sovietų gyvento
j a i k a s k a r t lab iau jaučia 
blankumą komunistinės ideo
logijos ir pagal ją sukurto 
v isuomeninio ir politinio 
gyvenimo. Auga reikalavimas 
daryti pakeitimus demokratine 
kryptimi. Tai nelengva truk
dant įsigalėjusiai biurokratijai. 
Istorikas ir žurnalistas F. Bur-
lacki, kuris savu laiku rašė 
Chruščiovo kalbų tekstus, o 
dabar aukština „perestroiką", 
spaudos konferencijoje Maskvo
je nusiskundė, kad jis ir kiti 
Grobačiovo ša l in inka i iš
braukiami iš sąrašų delegacijos 
į visuotinę partijos konferenciją. 

Kiek naujų pakeitimų įvyks, 
t ik laikas parodys, bet gyveni
mas nebegrįš visiškai į senąją 
sąrangą. Dėmesio vertas Gor
bačiovo pareiškimas JAV laik
raštininkams. „Tiesa" nr. 120 
(V.24) taip jį perdavė: „Visa 
šalis tapo didžiuliu diskusijų 
klubu. Todėl visiškai natūralu, 
kad ir vadovybėje vyksta gyvos 
diskusijos, kaip persitvarkymo 
procese rasti atsakymus į klau
simus, kuriuos jis kelia. Tik Jė
zus Kristus žinojo atsakymus į 
visus klausimus ir galėjo pen
kiais kepalais pamaitinti 20 
tūkstančių judėjų. Mes to pa
daryti negalime, neturime pa
ruoštų receptų, kad per trumpą 
laiką viską būtų galima išspręs
ti. Kartu su visuomene ieško
sime atsakymo į klausimus. O 
tai sukelia diskusijas, karštus 
ginčus ir tai normalu. Mūsų 
bėda kaip tik ir buvo ta, kad 
daugelį metų tokios diskusijos 
nevyko nei visuomenėje, nei 
partijoje. Ir dėl to buvo daug 
nuostolių ir klaidų... Mūsų 
visuomenė jau nebus, kokia bu
vo. Ji keičiasi. Mechanizmas jau 
ėmė veikti šia linkme... Trauki
nys pajudėjo ir jis didina greitį". 

Juoz . Pr. 

Nematytą kraštą pažinti su jo 
įvairenybėmis yra ilgesnio 
laikotarpio akylus stebėjimas. 
Bet ir trumpos atostogos teikia 
bendrą vaizdą, kuris gali būti 
skirtingas nuo kitų turistų 
patirtų įspūdžių. Man teko 
pirmą kartą šioje karibų jūros 
saloje lankytis, ir noriu pa
sidalinti su kitais ten keliavu
siais ar net visai nemačiusiais 
šios tropinės šalies įvairumų. 

Po valandos ir pusės skridimo 
nuo Miami nusileidome Monte-
go Bay areodrome. Pastatas il
gas ir erdvus, kilimo ir nusi
leidimo takas ya tik vienas, bet 
užtektinai ilgas ir platus. Sto
tyje tuoj matyti skirtumai nuo 
JAV aplinkos. Pati sala yra di
džiausia po Kubos ir Dominic — 
Haiti salos — kuone pietiniame 
gale 1500 mylių ilgumo Karibų 
jūros. 

Jamaika gavus nuo Anglijos 
pilną nepriklausomybę 1962 m. 
Todėl atvykstant ir išvykstant 
yra daugybė įvairių formalumų. 
Buvo pasakyta, kad yra prieš 
salos įstatymus naudoti Ameri
kos dolerius. Pirmas žingsnis — 
išsikeisti pusėtiną sumą į Ja
maikos dolerius. Jų gaunama 
ten pat stotyje turputį daugiau 
kaip penkis už vieną Amerikos 
dolerį. 

Šis įstatymas nėra labai 

griežtas. Vietinių nepritekus, 
daug kur ima ir mūsų pinigus. 
Bendrai ten prie ilgo stalo yra 
visas tuzinas juodos spalvos pa
tarnautojų. Jie darbuojasi labai 
lėtai, kad norėtųsi sakyti, jog du 
ar trys patyrę patarnautojai 
galėtų aptarnauti tą būrelį 
vieno lėktuvo keleivių per tą 
patį laiką. Toliau aiškėjo, kad 
tame kriaušės formos 
vakariniam salos gale nėra 
jokių darbų, taigi šis darbelis 
duoda daug kam užsiėmimą už 
menką užmokestį. 

Toje pat stotyje būrys vyrų 
susėdę ant grindų lošia kor
tomis. Toliau vietinis pilietis 
pučia kokią tai muzikos dūdą ir 
prie jo artėjančių prašo užmo
kesčio. Antai, asilas su pluoštu 
gėlių ant nugaros prašosi 
padaryti nuotrauką, o tuoj 
atsiradęs jo savininks reika
lauja už tai mokėti, nes esąs 
labai neturt ingas ir šis 
parodinis asilėlis yra jo vie
nintelis pragyvenimo šaltinis. 
Jauna mergina, sakosi, esanti 
artistė, su pintine vaisių ant 
galvos prašo dolerių už tą į ją 
turistų dėmesį. Gale patalpos 
būrys merginų tautiniais dra
bužiais šoka, dainuoja palinks
minti naują būrį turistų. Auto
buso vairuotojas sumeta kelei
vių bagažus per langą ant užpa-

Ingrida Bublienė, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė, ir Algirdas Grasius 
Jaunimo centre. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

kalinių sėdynių ir už kelių mylių 
pasiekia Holiday Inn jų apgy
vendinimui. Čia pat siekia 
ranka kiekvieno keleivio prašy
damas arbatpinigių, nežiūrint, 
kad visi tie aptarnavimai jau 
buvo kartą apmokėti keleivių 
agentūroje. Įėjimas ir išvykimas 
vėl turi savo mokesčius. Ir taip 
daina be galo per visą laiką 
būnant Jamaikoje. 

Holiday Inn yra eilės keturių 
aukštų pastatų patalpos visu 
kuo aprūpinančios turistą. Iš 
visų pusių akmeninės tvoros 
skiria juos nuo vietos gyventojų. 
Tai privataus biznio komplek
sas ir t ik įleidžia ten ap
sigyvenusius turistus. Atrodo, 
kad į čia atvyksta daugiausia 
amerikiečiai, baltosios rasės, 
bet teko sutikti ir Amerikos 
juodukų bei nemaža vakarų 
Europos žmonių. Čia juos 
traukia visą metą šilima bei 
švelnus vėjelis, pučiantis iš 
vienos ar kitos pusės. 

Pažymėtina, kad ne daug kas 
maudosi jūros vandenyje. Pap-
lūdymiai yra labai populiarūs 
visoje turistų aplinkoje. Jų 
viduryje yra didelė platforma, 
kur vyksta šokiai, muzika, 
dainos iki vėlyvo vakaro. 
Užkandžiai, gėrimai ten nuolat 
siūlomi vaikščiojančių juodos 
spalvos patarnautojų. Kainos 
aukštos. Pietūs 20 dol., 
užkandis 6 dol. alus — 2.50 dol., 
kava — 1.25 dol., pridedant 
dolerį už patarnavimą. 

Man ir airiui bendrakaleiviui 
nebuvo laiko tinginiauti. Noras 
pažinti salą ir jos žmones kas
dien užėmė laiką keliaujant 
viena ar kita kryptimi. Bent 
penkias valandas truko nuvykti 
į šalies sostinę Kingston ryti
niam salos gale. Apie 150 mylių 
nuotolio į vieną pusę. Kelias, 
tinkamas važiuoti automobiliu, 
yra vienas aplink visą salą, 
s iauras asfaltas ir labai 
vingiuotas. Tolumoj matyti 
kalnų virtinė išilgai visą salą. 

Pakelėje teko stabtelti kelis 
kartus. Tai labai menkos 
vietovės su keliais pastatais. 
Aplink matyti bambuko lūšne
lės. Vienas kitas naminis gyvu
lėlis vaikšto aplink, o šiukšlių 
yra daugiausia, ką galima 
matyti. Bendrai visa sala 
apaugusi dideliais krūmais, 
brūzgynais su aukštesniais 
medžiais tolumoje. Vairuotojas 
tuoj sustoja pažvelgti į pakelėj 
esančius kokoso riešutynus ar 
ananasų medelius. Iš kitų ūkio 
šakų pastebima cukrinių nend
rių sklypeliai ir akmenuotos 
gamyklos su būriais liesų 
raguočių. Žolė labai skurdi dėl 
stokos l ie taus per keletą 
mėnesių. Gegužės ir spalio 
mėnesiai yra lietaus periodai, 

Detroite išrinkta LB Michigano apygardos valdyba. Iš kaires: pirmininkas 
Vytautas Kutkus, iždininkė Gražina Kriaučiūnienė ir vicepirmininkas 
Vytautas Jonaitis. 

gaivinantys skurdžią augme
niją. 

Ar t inant is prie sostinės 
Kingston matyti ženklai boksito 
kasyklų ir per jas tekančios 
upės vanduo yra vario-rudos 
spalvos. Nematyti ten jokios 
veiklos ar judėjimo, atseit, dar
bai laikinai sustoję. Menkose 
pakelės stotelėse pilna lūšnelių 
su pardavėjais, siūlančiais 
vietos rankdarbių, gamintų iš 
kokios nors medienos, šiaudų, 
balanų ar kitų jų augmenijos 
pluoštų. Pirmą kartą yra įdomu 
pažiūrėti į tas prekes, vėliau tos 
eibės pardavėjų tiek įkyri, kad 
norisi stovėti toliau nuo tos 
pasiūlos. 

Salos sostinė Kingston yra vėl 
kitas pasaulis, palyginus su 
eiliniais salos gyventojais. 
Moderniški valdžios pastatai 
supami parkų, gėlynų ir net 
saugojami uniformuotų karei
vių. Matyti keturių linijų 
bulvarų, šalimis modernios 
krautuvės, kurių savininkai yra 
daugiausia indų ir arabų imi
grantai. Priemiestyje gražūs 
Jamaikos universiteto pastatai. 
Vėl už miesto ribų prasideda 
lūšnų ir tik skurdžių būdelių 
gyventojai. Vežėjas paaiškino, 
kad tai yra mūsų sostinės 
ghetto. 

Vyresnieji piliečiai atsimena 
gyvenimą po anglų valdžia. Jie 
didžiuojasi politine nepri-

Nuotr. Jono Urbono 

klausomybe, bet prideda, kad 
krašto ekonomija nėra pagerė
jusi, gal arti pusės jų žmonių 
neturi pastovaus darbo. Vieš
bučių darbininkai uždirba tik 
3-5 dolerius į dieną. Kiti skun
džiasi, kad yra labai neturtingi 
ir dažnai, jų užkandis yra t ik 
saldus cukrinių nendrių kamie
nas. Eiliniai salos gyventojai 
negali nė sapnuoti apie savo au
tomobilį. Šiaip jau tų auto
mobilių yra tik viešam susi
siekimui už labai menką kainą. 
Visa jų dauguma yra japonų 
gamybos. Negalima važiuoti 
greičiau kaip 50 mylių per 
valandą. Mūsų vairuotojas per
žengė šį greitį tik keliom my
liom ir gavo mokėti 30 Jamai
kos dolerių pabaudą. Kalba tarp 
savęs kažkokia nesuprantama 
išnykusių čiabuvių kalba, bet 
prie reikalo tuoj pereina prie 
anglų kalbos su gana aiškia 
tarme. Neatrodo, kad būtų 
šviesi salos ateitis dėl stokos ini
ciatyvos. Eilės jaunų žmonių 
stoviniuoja be darbo ir mato 
savo padėties pagerinimą tik 
ateivių — turistų retkarčiam 
patarnavimui už menką atlygį. 
Tie dyki jų žemės plotai galėtų 
būti kultivuojami. Ten yra 
daug gal imybių p a g e r i n t i 
gyvulių ūkį. Tie t ropin ia i 
augalai būtų našesni, plečiant 
šį ūki intensyviu mastu, o ne 
vien ką gamta pagamina. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 
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„Kai metraštis kasmet storėja, kai vis daugiau ir 

daugiau bendradarbių patenka į jo puslapius, kai 
visuomenė metraštį nuoširdžiai perka ir dar aukoja 
pinigus je -leidimui paremti, matome, kokią vertingą 
idėją iškėlė anas Juozo Grabausko vadovaujamas tėvų 
komitetas. 

„Metraštyje yra šie skyriai: Pašvaistės židinyje; 
Ten, kur Nemunas banguoja; Aš norėčiau prikelti; Re-
ąuiem aeternam; Žingsniai ir atgarsiai. Ypač idomus 
tretysis skyriaus, skirtas Maironiui. Jame nagrinėjama 
didžiojo dainiaus kūryba, o baladė .Jūratė ir Kastytis' 
ištisai iliustruota mokinių piešiniais. Eilėje metraščio 
autorių pastebimi ateities talentai. Iš jų tarpo aiškiai 
išsiskiria Uosis Juodvalkis, Mykolas Drunga ir kiti..." 

Bėgantis gyvenimas parodė, kad Uosis Juodvalkis 
iškilo į žymius foto menininkus amerikiečių tarpe, o 
Mykolas Drunga yra žinomas teatro, dailės ir muzikos 
kritikas ir, kurį laiką redaguodamas ..Draugą" 
pasižymėjo, kaip įdomus ir gabus publicistas. 

Kai šiandien, 1987 metams baigiantis, žvelgiu į 
žurnalisto Broniaus Kviklio išeivijai ir Lietuvai 
sukrautus turtus, randu keturis stambius tomus 

kultūrininkai. Tad, daugiausiai kitų, ypač iš Lietuvos, 
skatinamas Bronius Kviklys su visu pasišventimu 
ėmėsi tokio didelio uždavinio ir šiandien jį šimtu 
procentų įvykdė. 

Br. Kviklį aplankiau prieš ketvirtį šimtmečio — 1962 
m. vasario mėnesį — ir to mėnesio 27 d. „Draugo" nr. 
paskelbiau reportažą „Kelionė per Lietuvą su B. 
Kvikliu": 

„Chicagoje mes jau turime daug turtingų lietuvių. 
Vieniju savo turto dalį įamžina milijoniniame fonde, 
antri — pompastiškuose inžinierių baliuose, treti skiria 
premijoms, dalininkų kūriniams, studentų stipen
dijoms ir t.t. Žodžiu, kiekvienas individas žėruoja savo 
šviesa, savitus spindulius savaip skleidžia. 

„Aną vakarą sustojau pas vieną turtingą lietuvį — 
Br. Kviklį, 5747 So. Campbell Ave. Jo turtai sukrauti 
ne bankų knygutėse, ne namų prabangoje, bet knygose. 
Tūkstančiai tomų knygų jo namuose, sienos vien knygų 
lentynomis apstatytos. Čia senieji Amerikos lietuvių 
leidiniai, nepriklausomos Lietuvos literatūra, tremties 
ir išeivijos knygos, vertingesnieji, ypač moksliniai 
okup. Lietuvos leidiniai, taip pat kai kurie leidiniai, 
išleisti Gudijoje, Vokietijoje ir kitose pasaulio vietose 

„Br. Kviklys jau daugiau negu dešimt metų gyvena 
Amerikoje. Per tą laiką jo ir žmonos atostogos, 
laisvalaikiai ir šventės praleistos ne kurortuose, 
paplūdymiuose ar linksmuose draugų būreliuose, bet 
tarp knygų. Nuo jaunų dienų pamilęs Lietuvą, jos 

ta 3,000 įvairiausių Lietuvos vietovių fotografijų. Kai 
kurios iš jų siekia paskutiniuosius metus. 

„Kaip reikėjo atrinkti tą medžiagą iš šimtų tomų 
įvairiausių knygų, leidinių žurnalų? Kviklys man 
parodo iš daugelio tūkstančių mažų kortelių sudarytą 
kartoteką. Lapeliai sudėstyti pagal vietoves. Per 15 
metų, sekant įvairiausią literatūrą ir spaudą, kiek
vienas surastas veikalui reikalingas šaltinis buvo užra
šomas į atskirą kortelę ir dedamas į kartoteką. 

„Renkant medžiagą šiam veikalui buvo išstudijuoti 
visi ,Aušros', ,Varpo\ ir /Tėvynės Sargo' numeriai (taip 
pat pasinaudota Pennsylvanijos universiteto biblio
teka), naudotasi Paryžiaus. Romos ir kai kuriomis 
Vokietijos bibliotekų knygomis, Pasaulio Lietuvių ar
chyvo medžiaga, dr. Račkaus. prof. S. Kolupailos ir kitų 
privačių bibliotekų leidiniais, dokumentais, foto
grafijomis. 

„Savo akimis pamačiau ir kai kuriuos leidinius, 
išleistus Gudijoje. Gudų mokslininkai drąsesni, jie 
įrodinėja, kad Gudijoje yra likę lietuvių. Gudijoje išleis
tas ir lietuvio istoriko prof. Jablonskio paruoštas 
Lietuvos statutas. Keista, bet Gudijoje laisviau 
kvėpuoja lietuvis... (Vėliau Lietuvos pogrindžio spau
dai pasirodžius skaitėme joje paskelbtus liūdnus 
straipsnius apie Gudijos lietuvių gyvenimą. Vietinė 
valdžia su Maskvos palaima stengiasi juos visiškai nu
tautinti, uždarinėja buvusių lietuviškų parapijų 
bažnyčias, vienaip ar kitaip išnaikino beveik visus 

praeitį ir grožį, jis ir tremties dienas paskyrė Lietuvos lietuvius kunigus. Vėliau ir pats Br. Kviklys plačiai 
praeičiai tyrinėti ir visą surinktą medžiagą pasiryžo t a ' aprašė „Lietuvos bažnyčių" VI tome. kai gavo 
įamžinti didžiuliame veikale ,Mūsų Lietuva', kurį tri- nemažai autentiškos medžiagos apie lietuvių padėtį 

iliustruoto dokumentinio veikalo „Mūsų Lietuva", ir juose tomuose išleis Lietuvių Enciklopedijos leidėjas Gudijoje. Kviklių dukra Danguolė, nuvykusi į lietuvių 
šešis tomus (dabar jau septynis - V.R.) kito veikalo J- Kapočius (,Mūsų Lietuvos' išėjo 4 tomai — V.RA., apgyventas vietas Gudijoje, apie jų liūdną padėtį par 
„Lietuvos Bažnyčios". Tokios apimties darbo negalėjo „Vartau tos knygos rankraščius. 2,500 mašinėle veže nemažai fotografijų bei skaidrių. — V. R.) 
laisvai ir objektyviai atlikti okupuotos Lietuvos rašytų lapų. Atskirai apskritimis ir valsčiais suklijuo- < Bus daugiau) 
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b a i s i a i s i a i s ziai 
nekal tu žmonių žud. 
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APGAULĖS 
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tuvių. Neįsivaizduotinas ir visu 
ryškumu yra a tmes t inas toks 
įvaizdis, kuris prileistų, kad 
vokiečių Reichas turėtų ap
saugoti nuo išnaikinimo tris 
tau tas ir joms po to vėl leistų 
tokį pat anglofilišką ir pa
g r ind ina i a n t i v o k i š k ą vys
t y m ą s i , koks pač ių t au tų 
n e l a i m e i buvo vedamas 
anuometinių t rumpos 20 metų 
nepriklausomybės politikų. 

Reikalui esant , primintina, 
kad (visai jau nežiūrint, 700-me-
tės vokiečių kul tūros poveikio) 
j auna Latvijos valstybė po Pir
mojo pasaulinio karo kvietė 
vokiečių fronto kar ius , iškil
mingai pažadėdama žemės, ir 
vėliau, j iems išlaisvinus iš bolše
vizmo, jos nebedavė. Gali būti 
n u r o d o m a , k a d Vokieti jos 
reichstage nacionalsocialistų 
frakcija ka ip t ik šiuo reikalu 
t a d a į t e i k ė in te rpe l iac i ją . 
Nurodydamas estų ir latvių 
vyriausybių politiškai visiškai 
blaivią elgseną, nusavinant 
700-metę žemės nuosavybę, 
vokiečių Reichas taip pat būtų 
galėjęs blaiviai ir pagrįstai vėl 
ats tatyt i šiuos 700 metų tvė
rusius nuosavybės santykius. 
Kadangi tatai neįvyko, tai Pa
bal t i jo t a u t o s t u r ė t ų šią 
prakilnią laikyseną dėkingai 
įvertinti , jos nemenkin t i ir 
neįsileisti į valstybinės teisės 
konstrukcijas, kur ių patvara 
tokia pat, kaip ir pažiūros rusų 
legitimistų, a tmetusių 1917 m. 
revoliuciją ir jos pasekmes kaip 
„neteisėtas". 

P a g a l i a u , r e i k a l u i esant , 
klausėjams gali bū t i nurodyta, 
kad pasi tarimai apie valsty
binės teisės problemas nesiri
botų La tv i j a . Es t i j a arba 
Lietuva, bet tuojau panašias 
diskusijas iššauktų Olandijoje, 
Flandrijoje. Valonijoje ir t.t. 
Sprendimų kovoje tokios disku
sijos t u r ė t ų ne i šveng iamai 
įnešti daug intrigų, sukurti 
nesutarimų, kas baigtųsi tuo, 
kad visi prašytojai vel žaistų 
anglų žaidimą. Tatai turėtų būti 
sukliudytina kiekvienu atveju. 
P a g a l i a u yra s v a r b u , kad 
vokiečių Reichas Pabaltijo tau
toms užtikrino jų substanciją, 
tautinę egzistenciją ir kultūrą ir 
kad tatai svarbiau už visus vals
t y b i n ė s t e i s ė s j u r i d i n i u s 
samprotavimus. Tatai turėtų 
suprasti visos savo t au ta my
linčios šitokio mas to asmeny
bės, ir t ada nuo tokios jų 
elgsenos tėvynėje ir kareivių 
fronte pr iklausys į Europos 
naująją tvarką įjungimo įver
tinimas ir forma 

Anksčiau išdėstyti nurodymai 
turi tarnauti , kreipiantis į estų, 
latvių bei lietuvių sveiką teisės 
jatismą ir a tme tan t senąsias, 
d a u g i a u s i a i d e m o k r a t i š k a i 
anglofiliškas jėgas, kurios pasi
darė labai pastebimos, ligi šiol 
tvirtai ir nuosekliai reikalingų 
suvaržymų neapvaldytos. Tik 
šiuo būdu bus išvengta fueh-
rerio sprendimo. 

Šis dekretas laikytinas slaptu 
ir praneštinas. tik atsakingiems 
a s m e n i m s ka ip jų galimų 
aiškinimusi žodžiu nurodymas. 
R a š t u su - a v a k r a š t ė m i s 
administracijomis neiti'-n i šias 
problemas. 

Rosenberg 

'Ša l t in i s : National Archives 
microcopv N r. 454, roll 19). 

Paaišk in imai : 

1. Vokiečių načionalsoclalis 
tų partijos pareigūnų laipsniai 
(titulai1 neverčiami į lietuviu 
kalbą. 

2. Lietuvai a tme tus SS legio
nų, vokiečiuose radosi skir 
t ingas lietuvių t rak tav imas 
negu latvių ir estų. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

j 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

Q * r t š KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOm TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

/ 

Open hse. Sunday, 7.10.88, 1 - 4 p.m 
by o w n » r , 3737 W. 75th PI, No 
decorating needed in this updated 3 bdrm.. 
t % bath 'raised ranch". Outstd. finished 
basement: 12 ft bar complete with glass 
caoinets and wme racks: skJe dnve Wi car 
garage: full fenced yd; exceptional home 
won"t lašt 8 0 s Tei. 585-5713 

Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, liepos 
10 d 1-4 v. p.p 6213 S. Komaraky; 2 
butų mūras su 2 mieg kmb. kiekvienam + 
oengtcs. šildomos veraivdos galima naudot 
kaip 3-čias mieg. 3 kamb. butas rūsy 2 
auto mūrinis garažas, alumink) ..trim". 
Puikus pirkinys. Skubėkite! 

Namas apžtūrėjmul, sekmadienį, liepos 
10 d. 1-4 v.p.p. 3900 W. 63rd St. Žavus 
2-jų mieg. „condo"; 2-jų aukštų, graži vir
tuvė, vonios kamb. daug priedų; Vi bl. iki 
autobusų sustojimo, mėsinės, daktaro, 
vaistinės, kepyklos ir restorano Skambin
kite dabar! 

Namas apžiūrajmul, sekmadienį, liepos 
10 d. 1-4 v. p p 6l10S.MaJor.5V2 kamb. 
mūras; 3 gražūs mieg. kamb ; 1 % moder
ni prausykla. Delux medžio spintelės v.r-
tuvėje; gražiai įrengtas rūsys; centralinis 
šaldymas; aluminio ,.trim", 2Vz auto 
garažas su autom atidarymu; puikiai išlai
kytas. Apžiūrėkite dabar! 

No. 240 — 3349 W. 61st St. Tik pra
važiuokite nesutrukdę savininkų. Mažas 2 
butų namas su 3 kamb. kiekv bute. Galima 
naudoti, kaip 6 ar 7 kamb. namas. Išt'sas 
rūsys; centralinis šaldymas; 2 auto garažas. 
Tik $41,900, jei jūsų kreditas geras Pigiau 
nerasime' 

No. 252 — 3223 W. 64th St. Tik pra 
važiuokite nesutrukdę savininkų. 7 kamb. 
namas: 3 didžiul'ai mieg ; 2 pilni vonios 
kamb.; didžiulė virtuvė su spintelėmis; iš
dažytas rūsys; 2 auto garažas; nauja 
šildymo sistema ir eletra. Tinka didelei 
šeimai Jmokėti tik 2.600! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binki te te lefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
gahme padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
daba' 

O B P I E N F A M I L Y R E A L T Y 
T e l . - 4 3 4 - 7 1 0 0 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuoja, ne jūsų nuosa

vybe, taip pa' pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

O** 2! KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei. 
Ščerbartol Mayar dėl sąžiningo patar-1 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

HELP VVANTED 

Ieškoma moteris gyvent kartu su 
vyresnio amžiaus moterim Michigan 
valstijoj, prie ežero, šiek tiek namų 
ruošos ir virimo. 125 00 dol. į sav. 
Skambinti tarp 10 ryto Ir 4 v. p.p. 
tel.: 562-5583. 

FULL TIME 
SERVICE TECHNICIAN 
FOR PEŠT CONTROL 
FIRM. FULL BENEFITS 

& GOOD STARTING SALARY. 
NO EXPERIENCE NECESSARY. 

CALL 1 -6PM 
MUŠT SPEAK & VVRrTE ENGLISH 

386-4265 

MECHANICS 
TRUCK-TRAILEB 

Flexible hours Cicero, IL location. Ex-
cellent pay and benefits for the right peo-
ple. Mušt speak English 

Call Bob 
863-0022 

MISCELLANEOUS 

T A I S O M E 
SKAL8IMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto i k i 5 v. vakaro 
Kalbėti hetuvškai 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS * 
3208Va VVest 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ, romanas. J. Vizbaras. 245 
psl. 1986 $10.00 

ALGIMANTAS, I ir II dalis Istorinė apysaka. Vin
cas Pietaris. 542 psl. 1978 $9.00 

LIET. KAT MOKSLO AKAD. 1982 METŲ SU
VAŽIAVIMO DARBAI. A. Liuima, S.J. 402 
psl. 1987 $35.00 

DAGYS SCULPTURES. Išl. Devenių kult. fondas 
166 psl. 1985 $3000 

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA. Br. Kviklys. 608 psl. 
1987 $23.00 

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. II laida. Kęst. 
K. Girnius. 422 psl. 1987 $10.00 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius. 1980 
$6.00 

RUDENYS IR PAVASARIAI, romanas. I tom. 350 
psl., II tom. 346 psl., III tom 389 psl. Alb. 
Baranauskas. Visi 3 tomai $10.00 

ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ LIETUVA. Jonas 
Švoba. 422 psl. 1985 $10 00 

AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI, ro
manas. R. Spalis. 384 psl 1980 $10.00 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Bronius 
Povilaitis. 367 psl 1987 $18.00 

AUŠRA PALIŪNUOSE, romanas iš AUŠROS 
laikų Vyt Alantas. 312 psl 1986 $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

http://6l10S.MaJor.5V2
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Australijos dainininkai — „Svajonės". Iš kairės: Tomas Zdanius, Zita Praš-
mutaitė, Virginija Bruožytė ir Arūnas Bruožis. 

MOSU KOLONIJOSE 
Rochester, N. Y. 

B I R Ž E L I O T R Ė M I M Ų 
P A M I N Ė J I M A S 

Šių metų birželio 12 diena 
Rochesteryje, N. Y., praėjo susi
kaupimo ir liūdesio nuotaikoje. 
9 valandą ryto Laurynas Vizma-
nas pravedė Lietuvių radijo pus
valandį. Jo taiklus t rėmimų 
įvykiams pri ta ikytas žodis bei 
muzika skambėjo į tolį rie
dančio t raukinio dundesiu. 

Mišias 11 valandos atnašavo 
Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. Just inas Vaškys OFM. Pa
moksle jis priminė Lietuvos 
kankinius, t rėmimus į Sibirą ir 
dabar įkal intus sąžinės kali
nius. 

Paul ius Klimas perskaitė pa
vardes Rochesterio lietuvių arti
mųjų ištremtų ir žuvusių Sibire. 
Tautinių šokių grupės mergai
tės nešė aukas: Lietuvos žemės 
žiupsnelį. Sibiro maldaknygę 
ir trispalvę. Kunigui laikant tri
spalvę prof. dr. A. Klimas skaitė 
m a l d o s žodžius : , ,Didys is 
kūrėjau, priimk šią mūsų tautos 
t r i s p a l v ę ir b r a n d i n k ją 
paženklintų kankinių aukoje 
mūsų aukas Dievui ir tėvynei". 

Per Mišias giedojo Lietuvių 
Bendruomenės choras, vado
vaujamas Raimondo Obalio. Mi
šiose d a l y v a v o s k a u t a i i r 
Gudino postas. Paprastas balto 
medžio kryžius papuoštas rūtų 
vainiku buvo padėtas altoriaus 
papėdėje, kaip simbolis visiems 
t au tos kank in i ams . Altorių 
puošimu rūpinosi Birutė Litvi-
nienė ir Nijolė Draugelienė. Po 
Mišių visi rinkosi į parapijos 
salę minėjimui. 

Kultūr inio komiteto vardu 
minėjimą at idarė Birutė Litvi-
nienė, pristatydama viešnią iš 
New Yorko Gintę Damušvte. 

kuri nepa i l s tamai darbuojasi 
Lietuvių informacijos centre ir 
palaiko nuola t in ius ryšius su 
Lietuva bei Vat ikanu. 

Prelegentė savo paskaitą pra
dėjo šiais žodžiais: „Turiu tiesio
ginį ryšį su Lietuvoje dabarti
niais persekiojamais kanki
niais, kur ie , n ieko nebodami, 
nesiskaitydami su savo gyvybe, 
stoja į kovą už žmogaus teises. 
Šių įvykių šviesoje stoja klau
s i m a s : , ,Ar m e s g a l ė s i m e 
pe r šok t i b a i m ė s liniją dėl 
esančių giminių, nes Lietuvoje 
vyks tan tys veiksmai tiesiog 
visus čia esančius stebina". 

Paskai t in inke ragino ypatin
gai jaunimą ieškoti būdų pastip
rinti Lietuvos j aun imą dva
sinėje kovoje. J i kalbėjo: „Jie 
žiūri į mus , „glasnost" atnešė 
daugiau laisvės, bet ta laisvė 
įvairiai varžoma. Kol nėra poli
tinio kalinio sąžinės, nėra pilnas 
„glasnost", pvz. Nijolė Sadū-
naitė y r a visuomet sekama. J i 
pakartojo persekiojamo Ter
lecko žodžius: „Mes labai bi
jome, kalbėjo Terleckas, bet 
imame ir paky lame virš bai
mės". 

Po tur in ingos kalbos rodė 
NBC ir CBC televizijos kanalų 
ištraukas — reportažus iš dabar
tinės Pabaltijo valstybių veiklos 
ir istorijos. Buvo rodoma video 
kasetėje nepavykusi tarybinė 
provokacija „Akmuo užantyje" 
1987 m. rugpjūčio 23 dieną. Žiū
rint į šią specialiai paruoštą pro
pagandinę akciją, ne vienam 
buvo aišku, pagyromis melu pa
grįsta sena pasaka , kurią nu
stelbė tą pačią dieną Vilniuje 
prie Adomo Mickevičiaus pa
minko s u s i r i nkęs j aun imas , 
kuris re ikalavo laisvės ir žmo
gau? teisių, o Nijolės Sadūnai-
tės ta ik lus , tv i r t a s žodis kovoti 
už tiesą prasiveržė pro visus. Šis 

rojaus rodomą 
propagandą. 

Paska i t ą prelegentė baigė 
šiais žodžiais: „Tik darbai i r 
pasiaukoj imas lems Tautos 
ateitį , — ne žodžiai". 

Šioje kančios šventėje jau
tėme, nors maldomis prisidėję 
prie bendros kovos. Rochesterio 
lietuviai dėkoja Gintei Damu-
šytei už jos turiningą ir realų 
žodį. Po paskaitos kavute ir už
kandžia is vaišino visus pa
rapijos moterys B. Čypienė, S. 
Bliudininkienė ir A. Musteikie
nė. 

G A V O DIPLOMĄ 

1988 gegužės 22 dieną Rai
mondas Jonas Kiršteinas baigė 
komunikaciją ir gavo bakalauro 
laipsnį „John Fisher" kolegijoje 
Rochester, N.Y. Raimondas J . 
Kirš te inas yra veiklus lietuvių 
kolonijos gyvenime. J is i l 
g a m e t i s bendrada rb i s — 
pranešėjas radijo lietuviškų pus-
v a l a n d ž i ų , šoka t a u t i n i u s 
šokius, y ra mokytojavęs šešta
dieninėje mokykloje. Raimon
das yra laimėjęs an t rą vietą, 
ka ip uolus ilgametis radijo 
valandėlės darbuotojas. 

Artimųjų ir savo draugų tarpe 
Raimondą pasveikino tėvelis 
šiais žodžiais: „Malonu, kad 
j aun i žmonės siekia mokslo 
diplomų, bet džiugu, kad neati
t rūks ta nuo lietuviškos veiklos 
gyven imo" . Tenka jam t i k 
pal inkėti sėkmės ir tolimesnių 
siekių ateityje. 

Ginta Draugelytė ir Loreta 
Skučaitė grįžo namo Roches-
ter in . Jos mokėsi papildomus 
kur sus Vasario 16-sios gimna
zijoje Vakarų Vokie t i jo je . 
Gailius Draugelis dirbo vasaros 
a t o s t o g ų metu L i e t u v i ų 
informacijos centre. 

Ta i vis ateities j aun imas , 
kur i s kopia aukštyn lietuvybės 
laiptais. 

Ner imą N a r u t ė 

Providence, R.I. 
T Ę S I A M E T R A D I C I J A S 

Birželio 26 d. lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje su
sir inkome Jonus pasveikinti 
vardinių proga. Vardines šven
čiant amžiaus žinoti nereikia. 
LB apylinkės valdybos pirmi
n i n k ė sk landžia i p r a v e d ė 
Joninių sueigą, plačiau negu 
LB ribose. Ištvermingos bend
ruomenės apylinkės narės ja i 
talkininkavo. 

Nors vasaros metu daugelis iš
vyksta atostogų, gausus būrys 
sėslesniųjų gyventojų, ne vien 
l ietuvių, susirinko pie tums. 
Daug gražių prasmingų papro
čių turėj ime tėvynėje. Kai ku
riuos primirštant,vertinga, kad 
nors populiaresnius dar pamini
me. Tai nenykstantis dvasinis 
t u r t a s iš tau tos p r a e i t i e s 
gelmių. 
Tradicinio susibūrimo papildy

mas laimėjimais sudaro pelno, 
ku r i s skiriamas spaudai ir ki-

A.a. Algimantą Vincą Šaulį 
„paviliojo kapai" — j is mirė 
gražų birželio 17 dienos rytą, 
8:30 vai., kaip lygiai gražią sa
vo gyvenimo vasarą, su laukęs 
vos 48 metų. Išvargintas sun
kios vėžio ligos mirė savo na
muose Kinnelon, N.J. Palaido
tas birželio 21 d. iš Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios, kuriai j is 
su šeima priklausė, Kinnelon'e, 
Our lady of Magnificat parapi
jos kapinėse. 

Velionis buvo gimęs 1940 sau
sio 15 d., Tauragėje. Tėvas Vin
cas Šaulys dirbo Lietūkyje ir 
1941 metais išvežtas į Sibirą, jo 
likimas iki šiai dienai n iekam 
nėra žinomas. Motina Marija 
Šaulienė su mažu 4 metų Algiu
ku 1944 atsirado Vokietijoje. 
Vieninteli savo turtą — našlaitį 
sūnų gražiai išauklėjo, išmoksli
no. Velionis baigė Seton Hali , 
So. Orange, N.J., universitetą, 
1965 rugpjūčio 14 d. vedė nese
niai iš Lietuvos pas šeimą atvy
kusią Zitą Sukauskaitę, ušaugi-
no t r i s sūnus: Vincą 2 1 , Tomą 
20 ir Paulių 16. Pastaruosius 
septyniolika metų dirbo Trave-
lers draudimo kompanijoje Wall 
St., New Yorke. 

Velionis buvo labai draugiško 
būdo, visi jį mėgo. Tai liudija 
gausus dalyvių būrys atsisvei
kinime laidotuvių įstaigoje ir 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje Paterson, N.J . 
Visiems suprantama kaip sun
ku tok ia i s atvejais r e ik š t i 

t iems lietuviškiems re ikalams. 
Keletą valandų praleidę nuotai
kingame pabendravime, skirs-
tėmės planuodami maloniais 
pergyvenimais puošti kasdieny-
bę. 

a. v . 

A. a. Algimantas Šaulys 

užuojautą mot inai a r žmonai, 
vaikams. Motina Marija Šaulie
nė išgyvena dvigubą tragediją: 
neteko vyro, dingo be žinios, per 
karo audras išsinešė našlaitį sū
nų ir dabar tą vienintelį tur tą 
reikia laidoti. T rūks ta žodžių ir 
formų užuo jau ta i i š r e ik š t i . 
Lygiai kaip ir žmonai , l ikt i be 
vyro ir tėvo, nors ir su paaugu
siais, bet dar t a ip labai tėvo rei
kalingais, tokio amžiaus sū
numis. 

Vaikai pasiges rūpest ingo ir 
juos be galo mylinčio tėvo. To
kia jau Viešpaties valia, reikia 
ją priimti su kan t rybe ir atsida
vimu. Naujose parapijos kapinė
se, žalioje miško aplinkoje ilsisi 
Algimanto Šaulio žemiškieji pa
laikai — brangaus sūnaus moti
nai, mylimo vyro žmonai, rūpes
tingo tėvo va ikams . O netoli 
naujo kapo suolelis, ir j is man 
priminė Maironio vieną posmą: 
„Kas tą vietelę aplankys, tai 
rankai ačiū pasakys, kuri suole
lį tašė, kalė. Čia taip malonu ir 
ramu! Pripildo paukščiai čiulbi-
mu, tą žalią bepastogę salę" . 

(kvd) 

A.tA. 
BRONIUS J. MAJAUSKAS 

Gyveno Westmont, IL. 
Staiga, savo namuose mirė 1988 m. liepos 4 d., sulaukęs 

56 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Virginija, duktė 

Irena, sūnus Paulius ir motina Uršulė (Seattle, Wash.); dvi 
seserys: Jane Acosta (Philadelphia, PA), Ona Gordon (Seat-
tle, Wash.) ir kiti giminės JAV-bėse, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, liepos 7 d. nuo 6 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 8 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Tautines lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę motina, žmona, duktė, sūnus ir seserys. 

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

A.tA. 
PETRUI MOCKAIČIUI 

mirus, velionio žmonai MARCELEI , s ū n u i ALGIUI 
ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą r e i šk i ame . 

Antanas ir Veronika? Šerkšniai 

Dalis klausytoju Brighton Parke Pirmoj eilėj iš kairės: A. Juodvalkis, J Žygas, vysk. V. Briz-
evs. een konsulas V. Kleiza .. _ A. ., , 

Nuotr J . Šidlausko 

THE BALTIC STATES 
YEARS OF DEPENDENCE 

1940 - 1980 
by 

ROMUALDAS J. MISIŪNAS 
and 

REIN TAAGEPERA 

Chapter I. Introduction: Historical background. Chapter II — 
The war years: 1940 -1945. Chapter III - Postwar Stalinism. 1945 
- 1953. Chapter IV — The re-emergence of National Cultures: 
1954 - 1968. Chapter V — Centralization and VVestemization: 
1968 - 1980. Chapter VI — The outlook for the 1980's. 

University of California Press. Berkeley, Los Angeles. CA 
1983. Printed in Great Britain. 334 pages, hard cover. Kaina su per
siuntimu 32 dol. Illinois gyventojai moka 34.40 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 53rd StrM, Chlcago. IL 60629. 

A.tA. 
STASYS BIKULČIUS 

Savanoris-Kūrėjas 
Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1988 m. liepos 5 d., 2:30 val.p.p., sulaukės 86 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje, Salako miestelyje. 

Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko didelime nuliūdime sūnus: Vladas, marti Genė, 

Algirdas, marti Aldona, Stasys, marti Nijolė, Vytas, marti 
Ona, Bronius, marti Mikalina, Rimas, marti Onutė; trylika 
anūkų ir septyni proanūkai. 

Priklausė Zarasiškių klubui, Lietuvių Šaulių sąjungai, 
Lietuvių Bendruomenei. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, liepos 7 d. nuo 5 iki 9 v.v. 
ir penktadienį, liepos 8 d. nuo 3 iki 9 v.v. Butkus-Petkus 
koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 9 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto Bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs , marčios, anūkai ir proanūkai . 

Laid. direkt. Butkus-Petkus. Tel. 652-1003. J 
Buvus ia i m ū s ų brangia i ka imyne i 

A.tA. 
MORTAI UŽGIRIENEI 

m i r u s , d u k t e r i s BIRUTĘ JASAITIENĘ ir OTILIJĄ 
B A R K A U S K I E N Ę , s ū n u s dr . V Y T A U T Ą , d r . 
Š A R Ū N Ą ir d r . EGIDIJŲ bei jų še imas nuoširdžia i 
už jaučiame ir k a r t u l iūdime 

Jonas Kriščiūnas ir šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 927-1741-1 

4 3 4 8 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So . 50 th Av., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. liepos mėn. 7 d. 

x Alina Grinienė, kuri su 
savo tautinių šokių būreliu 
dalyvavo Taut in ių šokių 
šventėje Hamiltone, šiuo metu 
lankosi Chicagoje. Ji yra apsi
stojusi pas R. ir S. Jautokaites. 
S. Jautokaites lydima, viešnia 
iš Miuncheno lankėsi „Drauge", 
painformavo apie Vak. Vokie
tijos lietuvius, apie būsimas 
Europos lietuvių Studijų dienas 
ir savo veiklą. Taip pat ji atvežė 
a. a. prof. Antano Maceinos kny
gos „Ora et labora" platinimui 
didesnį skaičių. Chicagoje ji 
žada pabūti iki ateinančios 
savaitės pradžios. 

x Nijolė ir dr . Vidmantas 
Raiš ia i su sūnum Viktoru 
pakeliui iš Tautinių šokių šven
tės Hamiltone buvo sustoję Chi
cagoje aplankyti savo artimųjų 
ir pažįstamų. J ie aplankė 
„Draugą", papasakojo apie savo 
gyvenimą Seattle, Wash., ir 
planus dukterį palikti studijoms 
Chicagoje, nes čia gyvena jos 
teta Nijolė Zdanienė su vyru. 
Pabuvoję Chicagoje jie išvyko 
atgal į Seattle, kur nuolat gyve
na. 

x Sol. Ona Jameik ienė , su 
vyrUjgrįždama iš Tautinių šokių 
šventės,ir palikusi vyresnįjį 
sūnų Dainavos stovykloje, apsi-
ankė „Drauge". Jos vyras tuoj 

išskrido į Floridą, kur jo laukia 
pareigos. O. Jameik ienė 
pasiliko dar Chicagoje ap
lankyti savo seseris ir artimuo
sius. 

x Louis Chepulis, Rockford, 
111., daugelį metų „Draugo" 
skaitytojas, rėmėjas, pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė 
20 dol. auką. L. Chepulį skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už rėmimą lietuviško žodžio 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Donatas Zakaras, Sun Ci
ty, Az., parėmė „Draugą" 20 
dol. auka ir pratęsė prenumera
tą vieneriems metams. D. 
Zakarą skelbiame garbės pre
numeratorium, o už palaikymą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x Levosė Kriščiokaitienė, 
West Hartford, Conn., pratęsė 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
25 dol. auką su prierašu: „Šir
dingai dėkoju už taip puikiai lei
džiamą dienraštį. Visuomet 
malonu gauti ir pasiskaityti". L. 
Kriščiokaitienei, mūsų rėmėjai 
ir garbės prenumera tore i , 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. Raymond A. Čerš
k u s , Bi rmingham, Mich., 
dažnai mus paremia aukomis. 
Pratęsdamas prenumeratą 1988 
metams, pridėjo 25 dol. auką. 
Dr. R. Čerškui, mūsų garbės 
prenumera tor iu i , t a r i ame 
nuoširdų ačiū. 

x Dalia Augūnas , Jupiter, 
Fla. , pratęsė „ D r a u g o " 
prenumeratą, paaukojo 30 dol. 
dienraščio stiprinimui ir 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. D. Augūną skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
auką labai dėkojame. 

x Autobusai jau grįžo, o mes 
dar šokam! Atvykite penkta
dienį vakare, birželio 8 d. į 
P layhouse svetainę ir pašoki
te su l ie tuviais iš Pietų 
Amerikos. Bus proga pašokti 
brazilišką sambą ir argentiniš-
kus tango. įvairią vakaro pro
gramą tvarko V y t o B. 
Playhouse, 2515 W. 69th St. 

(8k) 

x Brazilijos „Nemunas*' ir 
Argentinos „Inkaras" atliks 
tautinių šokių ir dainų pynę 
liepos 10 d., sekmadienį, Jau
nimo centre 3:00 vai. p.p. Bilie
tai gaunami Vaznelių prekyboj 
ir prie įėjimo. Koncertą ruošia 
Akademinis Skautų Sąjūdis, 
talkinant Jaunimo sąjungai. 
Paremkime jaunimą ir visi gau
siai dalyvaukime. 

(sk) 

x Prel. Vytautas Balčiūnas 
iš Thompson, Conn., atvyksta į 
Chicagą įvairiais reikalais. Ta 
proga jis aplankys ir savo brolį, 
kuris šiek tiek nesveikuoja. 

x Juozas Polikaitis, Ateiti
ninkų federacijos vadas, ir jo 
šeima aprašyt i „Lietuvių 
dienose" balandžio mėnesio 
numeryje. „Lietuvių dienos", 
iliustruotas žurnalas, leidžia
mas A. Skiriaus Los Angeles, 
Cal. 

x Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje Putname 
Marijos metų proga bus su
teikiami atlaidai, kurie galioja 
Marijos metų pabaigai — iki 
rugpjūčio 15 d. Reikia tik 
aplankyti nustatytą bažnyčią ir 
pasimelsti Šv. Tėvo intencija. 
Atlaidus suteikė Norvvick vysk. 
Daniel Reilly. Lietuvių dienos 
dalyviai turės progą tuos atlai
dus įsigyti. Šventė bus liepos 24 
d. Putnamo seserų vienuolyno 
bažnyčioje ir soduose. 

x Rašyt. Karolės Pažėrai
tės, neseniai mirusios Putnamo 
Matulaičio namuose, jos draugų 
ir gerbėjų prisiminimas rengia
mas Šv. Antano bažnyčioje 
Cicero liepos 9 d. 9 vai. ryto. Po 
pamaldų bus trumpas su Velio
nės kūryba susipažinimas. 

x Šv. Kazimiero seserys ir 
jų rėmėjai ateinantį sekmadie
nį, liepos 10 d., rengia savo 
kieme (2601 W. Marąuette Rd.) 
havajišką gegužinę, kurioje bus 
lietuviškų valgių, graži muzika, 
galės vietoje pasivaišinti ir 
parsinešti namo namie keptos 
duonos, kugelio ir kt. Visi 
kviečiami dalyvauti ir linksmai 
bei kultūringai praleisti sekma
dienio popietę. 

x Elena i r inž. Kazimieras 
Pociai iš Beverly Shores, Ind., 
praneša, kad Balfo gegužinė bus 
jų sodyboje liepos 17d., sekma
dienį. Liepos 24 d., sekmadienį 
dėl „Draugo" vykstančios 
gegužinės Chicagoje Pocių 
sodyboje gegužinės-išvažiavimo 
nebus. Kalendoriuje liepos 2 d. 
buvo klaidingai ši data 
paskelbta. 

x V. Z. Viskanta, Rolling 
Hills Estates, Cal. , mūsų 
bendradarbis, rėmėjas, pra
tęsdamas „Draugo" prenumera
tą, pridėjo 30 dol. dienraščio 
stiprinimui ir 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. V. 
Z. Viskantai, mūsų garbės 
prenumerator iui , tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x A. a. I renos R. Bernota-
vičienės mirties pirmoms me
tinėms prisiminti šv. Mišios bus 
atnašaujamos sekmadienį, lie
pos 10 d. 8 vai. ryto Tėvų Jėzui
tų koplyčioje, Čikagoje. Pra
šome gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti mūsų mylimą 
Renelę savo maldose. 

(sk) 

x Brazilijos „Nemunas" ir 
Argentinos „Inkaras" atliks 
tautinių šokių ir dainų pynę 
liepos 10 d., sekmadienį, Jau
nimo centre 3:00> vai. p.p. Bilie
tai gaunami Vaznelių prekyboj 
ir prie įėjimo. Koncertą ruošia 
Akademinis Skautų sąjūdis 
talkinant Jaunimo sąjungai. 
Paremkime jaunimą ir visi gau
siai dalyvaukime. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Muzikos kuratorė Birutė Šontaitė su dir. dail. Vanda Aleknienė ir dail. Vincu Luku Čiurlionio 
galerioje. Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
EMILIJA PLATERYTĖ — 

1831 M. SUKILIMO 
DIDVYRĖ 

1831 metų sukilimas mūsų 
visuomenėje yra mažiau ži
nomas negu 1863 metų sukili
mas. Dėlto Dalios Kučėnienės 
paskaita apie reikšmingą šio 
sukilimo vadę Emiliją Platerytę 
Balzeko kultūros muziejuje 
liepos 1 d. buvo naudinga. 

Emiliją Platerytę D. Kučė-
nienė pristatė Europos ir Lie
tuvos romantinio sąjūdžio švie
soje. Vilniaus universitetas, 

x Muz. Antanas Skridulis, 
Daytona Beach, Fla., „Draugo" 
nuoširdus rėmėjas, garbės 
prenumeratorius, su prenume
ratos pratęsimo mokesčiu at
siuntė visą šimtinę. Nuoširdus 
ačiū. 

x Felix Masaitis, La Mirada, 
Cal., atsiuntė 20 dol. „Draugo" 
palaikymui ir pratęsė prenume
ratą vieneriems metams. F. Ma-
saitį skelbiame garbės pre
numeratorium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Dr. Sylvia V. Barnett, 
Providence, R.I., parėmė 
„Draugą" 20 dol. auka ir 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Dr. S. Barnett 
skelbiame garbės prenumerato
re, o už paramą labai dėkojame 

x P. Sideravičius, Union 
Pier, Mich., su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. 
auką. P. Sideravičių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Stasys Žilevičius, Chi-
cago, 111., visuomenininkas, 
„Draugo" garbės prenumera
torius ir rėmėjas, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 30 dol. 
dienraščio palaikymui. Nuošir
dus ačiū. 

x Elena Raubertienė, Atco, 
N.J., atsiuntė 30 dol. dienraščio 
stiprinimui, 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. E. Raubertienei, mūsų 
garbės prenumeratorei, tariame 
nuoširdų ačiū. 

x J o n a s S t o n k u s , Oak 
Lawn, 111., pratęsdamas pre
numeratą, pridėjo ir 20 dol. 
auką. J. Stonkų skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Kun. A. A. Jurgelai t is , 
Providence, R.I., Jonas Jurkū
nas, Beverly Shores, Ind., Biru
tė Girnius, Allen Park, Mich., 
Vitalis Švažas, Bellevue, Wa., 
Emily K. Josen, Phoenix, Arz., 
Adelė Puleikis, Lemont, 111., 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams ir pridėjo po 15 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

kurio studentė buvo Platerytė, 
turėjo vadovaujančią reikšmę 
pi rmais ia is 19 šimtmečio 
dešimtmečiais ne tik Lietuvos, 
bet ir Lenkijos visuomenei. 
Prelegentė ta proga trumpais 
bruožais perbėgo lietuvišką 
romantizmą pradedant Adomu 
Mickevičium ir ba ig ian t 
Maironiu. 

Emilija Platerytė buvo kilusi 
iš šiaurinės Lietuvos, gimusi 
1806 metais ir mirusi pleuritu 
savo kariniame dalinyje kur 
nors netoli Kapčiamiesčio, nes 
ten yra jos kapas. Būdinga, kad, 
būdama romantinio sąjūdžio 
dalyvė, Platerytė yra susilau
kusi plataus pripažinimo iš 
Vakarų Europos romantikų. J i 
buvo sugretinta su Prancūzijos 
didvyre Orleano Mergele, kuri 
1820 m., buvo paskelbta šven
tąja. Apie Platerytę, eilėraščiai 
buvo parašyti italų, vokiečių, 
prancūzų, anglų ir lenkų kal
bomis. Prelegentė juos per
skaitė. Taip pat ji prijungė ir 
savo šia proga parašytą eilėraštį 
šiai Lietuvos laisvės kovotojai. 
Biografiją apie Platerytę parašė 
prancūziškai jos kovų draugas 
J. Straševičius. Ji buvo išvers
ta angliškai, remiant ano meto 
Amerikos žymiems politikams. 
Šiuo metu studiją apie Plate
rytę, naujais duomenimis pasi
remdama, parašė Barbora Vilei-
šytė Romoj. Yra išlikę Platery-
tės laiškai rašyti motinai ir šiek 
tiek vaizdinės medžiagos. 

Nors būdama romant ikė , 
tačiau Platerytė labai ener
gingai jungėsi į sukilimą prieš 
Rusų okupaciją, pasidarydama 
savito dalinio vadu. J i užėmė 
Zarasų miestą, buvo atstumta 
nuo Daugpilio, buvo apsupta 
kovoje prie Kauno ir iš ten trau
kėsi į pietus. Šis sukilimas buvo 
Kosciuškos sukilimo tam tikras 
tęsinys. Kučėnienė rado reikalą 
paminėti, kad šio sukilimo 
konstitucija turėjo įtakos JAV 
konstitucijai. Antanas Gelgau
das iš Lenkijos ėjo į pagalbą jos 
dal in iams, bet j i j o j au 
nesulaukė. Platerytė mirė 1831 
m. 

D. Kučėnienė ne tik paruošė 
šią paskaitą anglų kalba, bet. 
remiama Illinois Humanities 
Council, susuko keleto minučių 
vaizdajuostę P la te ry te i 
paminėti. Ji buvo parodyta pa
skaitos dalyviams. 

Pasibaigus paskaitai ir dali
nantis įspūdžiais buvo privačiai 
kelta mintis, kad Vileišytės 
studiją apie Platerytę reiktų 
išleisti. A kad. Skautų fondo pir
mininkas V. Mikūnas turi jos 
tekstą. 

V. Bgd. 

NUOTAIKINGOS J O N I N Ė S 
ŠAULIŲ NAMUOSE 

Vytau to Didžiojo šau l ių 
r ink t inės vadovybė, rezi
duojanti Chicagoje, metiniame 

JA VALSTYBĖSE 
— Kun. dr. Valdemaras Cu-

kuras, šįmet švenčiąs kunigys
tės 50-ties metų sukaktį, Put
namo Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserų rengiamoje Lietuvių 
dienoje liepos 24 d. laikys šv. 
Mišias, o kun. dr. Kęstutis Tri
makas iš Chicagos pasakys ta 
proga pritaikytą pamokslą. 

— Tado Gintauto Dabšio ir 
Danos Poc iū t ė s vestuvės 
numatytos liepos 16 d. Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
Los Angeles, Call. Tadas Dabšys 
yra kelių lietuviškų organiza
cijų veiklus dalyvis ar valdybos 
narys. 

— Ados Ceikaitės ir Da
r i a u s Lisecko moterystės 
sakramentus bus suteiktas Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Los Ange
les, Cal., rugpjūčio 20 d. Ada 
Ceikaitė neseniai yra atvykusi 
iš Lietuvos ir jau pramokusi 
anglų kalbą ir susiradusi darbą. 

— Lietuvių Bendruomenės 
Lietuvių dienos Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos 
patalpose numatytos spalio 1 ir 
2 dienomis. Jau dabar galima 
kreiptis į Vidą Radvenienę, 
Edmundą Kulikauską ir Julių 
Raulinaitį. 

— „Darbininko" spaustuve 
liepos mėnesį bus uždaryta ir 
visi darbininkai bus paleisti ato
stogų iki liepos 25 d. „Darbi
ninkas" išeis tik liepos 8 d., o 
paskiau tik po liepos 25 d. 

— Jonas Pašukonis, gyvenęs 
New Yorke, sunkiai susirgo ir 
Eugenijos Karpiūtės ir Gaspa
ro Veličkos priežiūroje paguldy
tas St. John's ligoninėje. Jam 
reikia skubios operacijos. Šiuo 
metu yra pas jį atvykusi iš ok. 
Lietuvos jo brolio duktė. Ji 
rūpinasi dėdės sveikata. 

savo įsipareigojimų kalendo
riuje turi nemažai ruošiamų tra
dicinių sukakčių, minėjimų, iš
vykų bei kitokio pobūdžio ren
ginių. Be kitų įvairenybių, 
rinktinė kasmet ruošia Joninių 
minėjimą. Tai pamėgtas tra
dicinis renginys su pamėgta pro
grama — dovanų dalinimu. Kai 
salėje paskelbiama pradžia 
dovanų dalinimo, staiga per 
visą salę išsitęsia ilga eilė nusi
pirkti nebrangius bilietėlius ką 
nors la imėti . Tokia eilutė 
laikosi apie vieną valandą, kol 
visus bilietėlius išperka ir 
laimingiesiems dovanėles iš
dalina. Laukiantieji, atrodo, 
eilėn stoja ne tiek dėl brangių 
„ fan tų" , o dėl pramoginio 
žaismo. Scenoje matėsi keletą 
dešimtų kuklių, suaukotų ne
brangaus vyno ir kitų įvairių 
daiktų. Visas dovanas sutelkė, 
jų paskirstymą paruošė rinkti
nės renginių komisijos pirm. St. 
Stasiūnas, rinktinės moterų va
dovė M. Dapkienė ir visuomet 
darbščios talkininkės šaulės 
Sofija, Monika, Aldona ir kt. 

O kai nuo neatmenamų laikų 
Chicagoj karščiai prasiveržė 
daugiau kaip 100 laipsnių F, 
birželio 18 d. vėsioje ir pilnoje 
žmonių Šaulių salėje nuotaika 
buvo vėsi ir skaidri. 

Jonų šventės vakarą pradėjo užtraukė „Ilgiausių metų" Jo-
Šaulių rinktinės valdybos pirm. nams. Kaip bet kur kitur, taip 
Alfonsas Paukštė, pasveikinęs ir čia Joninėse vyko vaišes, 
Jonus ir kitus atsilankiusius, šokiai, baras bei tvarkingai 
pal inkėjo geros jonyniškos praleistas vakaras. (jš). 

vakaro nuotaikos. Į Jonines 
atsilankė ir rinktinės valdybos 
garbės pirmininkas VI. Išganai-
tis, sveikstąs nuo nelaimingo 
automobilių susidūrimo, 
neseniai išleistas iš Šv. 
Kryžiaus ligoninės. 

Po vakarienės visų pakilia 
nuotaika pirm. Paukštė prie 
scenos pakvietė šaunų būrį 
Jonų. Jis pasveikino visus Jo
nus ir palinkėjo geros laimės ir 
ilgo amžiaus, o šaulės prisegė 
jiems po gėlę. Visi garsiai 

Vida Rimienė, Lietuviu dailės muziejaus direktorė ir dail. Daiva Karužaitė. 
direktorė ir kuratorė, Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje 

Nuotr. J. Tamulaičio 

— St. Pe te r sburgo , Fla., 
Lietuvių klubas svarstė prista
tyti priestatą, kuriame tilptų 
biblioteka ir kt. Buvo nutarta 
priestatą statyti ir išrinkta 
penkių asmenų komisija, kuri 
ištirs galimumus ir paruoš 
planus. Komisijon įeina inž. J. 
Mikaila, inž. V. Mažeika, inž. 
M. Krasauskas, V. Gedmintas ir 
vėliau K. Staponkus. 

— Kun. Viktoras Dabušis 
St. Petersburgo lietuviams davė 
pranešimą ir papasakojo biogra
fiją naujojo kardinolo vysk. Vin
cento Sladkevičiaus. 

— A. Karnius , Lietuvių klu
bo pirmininkas St. Petersburge, 
Fla., išdirbęs Babcock and Wil-
cox bendrovėje 35 metus, nuo 
birželio 1 d. išėjo į pensiją. 
Pakviesti vicepirm. Kosto 
Vaičaičio visi dalyviai Lietuvių 
klube sugiedojo Ilgiausių metų. 

ARGENTINOJE 

— „įtaikąs" praneša , kad iš 
Šiaurės Amerikos lankėsi kun. 
Juozas Vaišnys, „Laiškų lietu
viams" redaktorius, su ekskur
sija. Kun. J. Vaišnys ir ekskur
sija aplankė visas lietuvių įstai
gas, parapiją, paviešėjo kai 
kurių draugijų namuose. Iš 
Buenos Aires išvyko į Rio de 
Janeiro Brazilijoje. 

— Leonas Mušketas, našlys, 
pianinų ir ki tų muzikos 
instrumentų derintojas, išvyko 
į Š. Ameriką, kur gyvena jo 
duktė su šeima. L. Mušketas 
yra jau 82 metų amžiaus, bet 
dar pakankamai stiprus. 

— A. a. Elzbieta Kurtinai-
tytė-Tamulynienė po ilgos li
gos mirė gegužės 2 d., sulaukusi 
83 metų amžiaus. Velionė buvo 
kilusi iš Marijampolės. Argen
tinoje gyveno nuo 1930 metų, 
kur sukūrė šeimą su Alfonsu 
Tamulynu. Palaidota Flores 
kapinėse Buenos Aires. Nuliū
dime liko vyras Alfonsas. 

— Lietuvių Cent ro vaikai 
gegužės 14-15 dienomis sto
vyklavo Šiluvos stovykloje Villa 
Plisa. Stovyklai vadovavo O. 
Janušis, G. Misiūnas, Nelida 
Zavickaitė Mahne, Cecilija 
Junulionytė ir kt. Kun. Steig-
vilas atlaikė šv. Mišias. Vaikai 
stovyklą užbaigė Lietuvos 
himnu. 

— Lietuvių Susivienijimas 
paminėjo Motinos dieną gegužes 
15 d., sekmadienį, Aušros Vartų 
bažnyčioje ir Susivienijimo pa
talpose. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje kun. A. Lubickas 
atlaikė šv. Mišias, o Susivieni
jimo patalpose minėjimą atidarė 
ir jam vadovavo Daniela Ras-
tauskaitė. Scenoje pasirodė 
„Dobilo" ansamblis, paskaitą 
apie motinas skaitė Ariana Ras-
tauskaitė. Buvo motinų vardu 
pagerbta Domicėlė Levena-
vičienė. Programą užbaigė 
pirm. R. Stalioraitis. 

— Dalia Alvares Kairelytė 
lankėsi Š. Amerikoje ir ta pro
ga dėkinga ji ir jos tėvai dr. M. 
Vyganto šeimai, Lidijai Petra-
vičienei, D. ir Z. Valentinai-
tėms, motinos krikšto tėvui V. 
Sviderskui, dr. A. Deveikytei, 
O. Deveikienei ir kt. J i turėjo 
progos aplankyti gražesnes 
Amerikos vietoves, susitikti su 
gyvenusiais Argentinoje. 

URUGUAJUJE 

— Cerro kapinėse Montevi-
deo mieste palaidoti lietuviai: 
a. a. Anastazija BuČiūnienė, 72 
metų amžiaus, a.a. Magdelena 
Šimaitienė, 87 metų amžiaus, 
a.a. Sofija Šiaipytė-Cincheri, 64 
metų amžiaus. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

* 


