
THE L12?A?y C ? CONGRESS (GRATIS) 

S2RIALS DIVTSION 
bTASHINGTON, DC 2 0 C 2 5 EK 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312)585-9500-1-2-3 

T T I - I L i n r i - I L J / \ f V I I / \ f > J \ A / < ^ > F ^ L _ t ^ > - \ A / I O E T r^>^VIl V 

Vol. LXXX Kaina 35 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, LAPKRITIS - NOVEMBER 24, 1989 Nr. 229 

Prahos komunistai tariasi 
su „Piliečių Forumu" 

„Mes ilgiau negalime laukti" 
Praha. — Čekoslovakijos ko

munistų vadai antradienį pa
darė tai, ką jie atsisakė daryti 
20 metų, rašo „Washington 
Post". Jie pirmą kartą tarėsi su 
naujai čekoslovakų suorgani
zuota opozicijos organizacija, kai 
tuo pačiu metu sostinės gatvėse 
200,000 žmonių demonstravo 
r e i k a l a u d a m i j ų a t s i s t a ty 
dinimo iš vyriausybės. 

Prahoje ir kituose miestuose 
jau šešta diena vyksta nenu
traukiamos demonstracijos už 
demokratiją ir komunistų pa
šalinimą iš valdžios. Premjeras 
Ladislav Adamec susitiko su 
„Piliečių Forumo", ką t ik suor
ganizuotos opozicijos vadais. 
Adamec pažadėjo, kad nebus 
įvestas ka ro meto apsiausties 
stovis, uždrausta policijai muš
t i ir šaudyti demonstrantus, 
taip pat pažadėjo tartis dėl neko-
munistų įvedimo į vyriausybę 
palaikyti ryšius su Forumo 
vadais. 

Kraujuotasis penktadienis 

Premjeras taip pat pažadėjo iš
t i r t i praėjusio penktadienio 
žudynes, ka i policija šaudė į 
žmones ir juos mušė. Ypač nuo 
to nukentėjo daug studentų. 
Šiuo metu, kai tebevyksta pro
testo demonstracijos, policija 
laikosi ramiai ir' nebeįvyksta 
susirėmimų. Abu vyriausybės 
kon t ro l i uo j ami l a i k r a š č i a i 
parašė apie kraujuotus įvykius 
ir dabar vykstančius protestus. 
J a u buvo perduoti vaizdai iš 
demonstracijų ir per televiziją. 
Pirmą ka r t ą buvo leista opozi
cijos vadams kalbėti miniai per 
valdžios garsiakalbius, kurie 
reikalavo, kad partijos vadas 
Milos J a k e s pas i t r auk tų iš 
pareigų. 

Televizijoje kalbėjo ir pats 
Milos Jakes, kuris prašė žmones 
nutraukt i demonstracijas, bet 
jis pasakė, kad yra dalykų, 
kurių negalima laužyti. Tačiau 
jis nepasakė, kad pasi t rauks iš 
pareigų. Jo pare iškimai ne 
visada su t iko su premjero 

Adamec pasakytais žodžiais. 
Vėliau Šv. Vaclovo aikštėje 

susirinkusiai miniai iš balkono 
kalbėjo rašytojas, neseniai areš
tuotas disidentų vadas Vaclav 
Havel, kuris pranešė apie ką tik 
įvykusį forumo pasitarimą su 
premjeru Adamec. Jo kalbos 
metu iški lo j ū r a t a u t i n i ų 
čekoslovakų vėliavų, o minia jį 
pertraukdavo skandavimu nu
bausti policiją už žiaurų elgesį 
su savo tautiečiais. 

Kard ino lo l a i š k a s t a u t a i 

Minios entuziazmas pasiekė 
kulminacinį punktą, kai kun. 
Vaclav Maly, kur i s komunistų 
kalintas ir kankintas, perskai
tė kardinolo Tomasek laišką 
tautai . J is yra Čekoslovakijos 
Bažnyčios primas. „Mes esame 
apsupti kraštų, kurie sulaužė 
totalitarizmo sienas. Mes dau
giau nebegalime laukti. Mums 
reikia demokratinės vyriausy
bės!" Kai kardinolo laiškas 
buvo ska i tomas , viešpatavo 
š i m t a t ū k s t a n t i n ė j e minioje 
visiška tyla. Daugelis verkė. 

AP žinių agentūra praneša, 
jog premjeras norįs t u rė t i 
vyriausybėje opozicijos atstovus 
ir kad Komunistų partijos vaid
muo dabar būsiąskitaip supras
tas. Reuterio agentūra praneša, 
jog partijos vadas susitiko su 
darbininkų atstovais , kurie 
„reikalavę sutramdyti demonst
rantus" . Visi universitetai ir 
mokyklos laikinai nebeveikia, 
nes s tudenta i ir mokytojai 
demonstruoja. Vėlai naktį de
monstrantai ramia i išsiskirsto 
į namus. Bratislavoje demonst
rantai šalia demokratijos šūkių 
ir reikalavimo pašalinti komu
nistus, vis skandavo „Dubček, 
Dubček!", kurį policija dar prieš 
dvi dienas laikė namų arešte. 
Dubčekas, buvęs „Prahos pa
vasario" organizatorius ir prem
jeras, gyvena šiame mieste. 

Piliečių Forumas buvo įsteig
tas praėjusį sekmadienį dau
gelio čekoslovakų intelektualų 
susirinkime. 

Pakeistas Maskvos partijos vadas 
Maskva. — Levas Zaikovas, 

senųjų pažiūrų Politbiuro narys, 
buvo a t l e i s t a s iš Maskvos 
K o m u n i s t ų pa r t i j o s vado 
pareigų, ka i jis prieš dvejus 
metus pakeitė radikalųjį Bori
są Jeltsiną. 

Sovietų televizija pranešė, kad 
Jur i s Prokofievas paskir tas jo 
vieton Maskvos partijos posė
dyje, kuriame dalyvavo ir pats 
Gorbačiovas. Ki t a s pasikei
t imas — t a i Nikolajus Gubenko 
patvirtinimas Sovietų Sąjungos 
Kultūros ministeriu, kai jis 
pažadėjo par lamentarams leisti 
visoms t au tybėms puoselėti 
savo taut ines kul tūras . Guben 
ko, 48 metų avangardinio teatro 
direktorius, buvo patvir t intas 
377 balsais prieš 8. Devyni ne
dalyvavo balsavime. „Tasso" 
žinių agentūra pranešė, jog 
Zaikovas paskirtas į Sovietų 
Gynybos t a rybą a s i s t e n t u . 
Gubenko pasisakė, kad jo minis
terijos t ikslas bus pervesti švie
timo reikalus spręsti pačioms 
respublikoms. 

Jei bus einama buvusiais pa
vyzdžiais, tai Zaikovas turėtų 
pasitraukti ir iš Politbiuro ki

tame plenumo posėdyje. Tada 
liktų Politbiure tik du senųjų 
griežtųjų pažiūrų asmenys — Je
goras Ligačiovas ir Vitalijus Vo-
rotnikovas. Maskvos partijos 
a p a r a t a s praė jus io kovo 
mėnesio r inkimų metu nesėk
mingai bandė sulaikyti Boriso 
Jeltsino kandidatūrą, bet jis 
buvo išrinktas tiesioginiu žmo
nių balsavimu labai didele 
balsų dauguma. 

Išvedė dalinius 
Moldavija. Lapkričio 19 d. 

Moldavijos televizija transliavo 
tiesioginę laidą „TV dialogas — 
Glasnost", kurioje dalyvavo 
neseniai išrinktas Moldavijos 
komunistų partijos pirmuoju 
sekretoriumi Piotr Lučinskij. 
Sek re to r iu s p a r e i š k ė , kad 
šiandien išvedami kar in ia i 
daliniai . įvesti respublikoje 
paskelbus ypat inga padK, 
Lučinskij savo kalboje pakvietė 
įvair ių judė j imų a t s tovus 
pa te ik t i k o n s t r u k t y v i u s 
pasiūlymus padėties respubliko
je normalizavimui 

Čekoslovakijos komunistų vadai pirmą ka r t ą tarėsi su naujai suorganizuota sąjūdžio „Piliečių 
Forumo" vadais, kai daugiau kaip 200,000 minia protesto demonstracijoje Prahoje, Šv. Vaclovo 
aikštėje reikalavo naujų rinkimų ir komunistinės vyriausybės pasitraukimo. 

Pirmenybė suvereninėm 
respublikų teisėm 

Atsisako dalyvauti įstatymų balsavime 
Vilnius, 1989 lapkričio 20. -

(LIC) TSRS Aukšč iaus ios ios 
Tarybos deputatai iš Lietuvos 
paskelbė , kad j i e a t s i s a k o 
d a l y v a u t i b a l s a v i m e dė l 
įstatymų, kurie nesuder in t i su 
jau pr i imtais respublikų įsta
tymais. Dabart inėse sąlygose, 
a i šk ina p a r e i š k i m ą p a s i r a 
šiusieji, TSRS AT su paklusnios 
daugumos pagalba p r a s t u m i a 
savo įstaymus, k u r i e pažei
džia respublikų suve ren i t e to 
pagrindus ir prieštarauja, š i tuo 
atveju, Pabaltijo rinkėjų val ia i . 
Pateikiame pareiškimo teks tą . 

Kai kurių L ie tuvos 
deputatų p a r e i š k i m a s 

Jau pirmame TSRS Liaudies 
deputatų suvažiavime m ū s ų 
delegacijos atstovai nurodydavo, 
kad bet kurių konst i tucinių ir 
įstatymdavystės problemų, lie
čiančių suverenias respubl ikų 
teises, sprendimai t u r i būti da
romi t ik konsensuso būdu ir po 
visa liaudinio apsvarstymo res
publikose, jokiu b ū d u ne me
chaniška TSRS Aukščiaus ios 
Tarybos balsų dauguma. 

Deja, TSRS A u k š č i a u s i o s 
Tarybos darbo p rak t ika rodo 
priešingą tendenciją — norą 
paklusnios daugumos pagalba 
prastumti nurodyto pobūdžio 

Protestas Amerikai 

Maskva. — Sovietų Užsienio 
reikalų minister i ja i škv ie t ė 
Amerikos ambasadorių J a c k 
Matlock ir j am pareiškė Sovie
tų protestą, kad Amerikos Sena
tas priėmė palankią a r m ė n a m s 
rezoliuciją ryšium su Nagor-
no-Karabacho ginču. Sovietų 
proteste sakoma, jog sena tor ia i 
pažeidė e lementar ias n o r m a s 
tarptautinių santykių srityje ir 
gali išprovokuoti nau jus nera
mumus su Azerbaidžanu. Šis 
diplomatinis protestas yra stip
rus nutol imas nuo draugiško 
tono su amerikiečiais. V a k a r ų 
diplomatai klausia, kodėl šis 
protestas pareikštas dabar , kai 
iki Busho ir (iorbaciov u susit iki 
mo beliko tik savaite laiko Ar 
kartais Gorbačiovas nesirengia 
imtis griežtos politikos tautybių 
atžvilgiu, k1. s M ~: a d ip lomata i 

į s ta tymus, nors daugelis su jais 
nesu t inka , kadangi patys t ie 
į s ta tymai nesuderint i su j au 
priimtais respuhLių įstatymais. 
P r i ėmus juos anuo būdu TSRS 
Aukščiausioje Taryboje, būtų 
pažeisti respublikų liaudies ir 
va ls tybinio suvereniteto pa
gr indai , ir deputa ta i , dalyvavę 
balsavime, a ts idur tų dvipras
miškoje padėtyje prieš rinkėjus. 

K a s čia pasakyta , liečia ir 
įs tatymą dėl TSRS pilietybės. 

Todėl mes, TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputata i iš 
Lietuvos, nenorėdami kompli
kuoti situacijos prieš būsimą šio 
įs tatymo svarstymą, patvirtini
mą arba nepatv i r t in imą Lie
tuvos TSR Aukščiausiojoje Ta
ryboje, e s a m e p r ive r s t i at
s isakyti dalyvaut i balsuojant jį 
TSRS Aukščiausiojoje Taryboje. 
Pas i rašė 8 TSRS AT nariai , 
į ska i tan t J . Kupl iauskienę, K. 
Prunsk ienę ir V. Antanai t į , ir 
8 liaudies deputa ta i . 

Atleido iš pareigų 
10 komunistų 

Sofija. — Naujas Bulgarijos 
Komunistų partijos vadas Petar 
Mladenov atleido dešimt vyriau
sių partijos pareigūnų, kur ie 
pa la ikė buvusio vado Živkovo 
liniją. Tuo buvo a t i d a r y t a s 
ke l ias sovietinio st i l iaus refor
moms. 

Vyr iausybės žinių agentūra , 
pranešdama šią žinią, pastebėjo, 
kad ir Živkovo 37 metų sūnus 
Vladimiras buvo pašal in tas iš 
Kul tū ros ministerio pareigų. 
Cen t ro komitetas nutarė, kad 
naujasis partijos vadas Mla
denov per imtu ir kitą postą — 
valstybės prezidento. Naujieji 
Politbiuro nar ia i yra už Bulga
rijos reformas pagal Gorbačiovo 
p a t a r i m ą . Vieno d ip lomato 
pasakymu: ,,Jis pašalino beveik 
visus griežtosios Živkovo poli 
t ikos šal ininkus". 

Pranešama, kad Čekoslovaki
jos partijos ideologas J an Fojtik 
net ikėtai atsirado Maskvoje ir 
iš Ha pasklido žinia, kaci Gor
bačiovas pakartot inai paragino 
Čekoslovakijos vadus pradėti 
polit ine^ r e fo rmas . 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniuje, kaip praneša 
LIC, lapkričio 15 d. įvyko 
Gediminaičių mit ingas prie 
Švietimo ministerijos, reikalau
jant a ts is ta tydint i Švietimo 
ministerį Zabulį, kuris įsakė nu
griauti architektūrinį paminklą 
— katalikų vienuolyną Vilniaus 
senamiestyje. 

— Vat ikanas patvirtino ži
nią, jog popiežius Jonas Paulius 
II pirmą kartą priims Sovietų 
Sąjungos prezidentą M. Gor
bačiovą gruodžio 1 d. Susi
tikimas pavadintas „oficialiu 
vizitu", tai reiškia, kad jis bus 
svarbus. Gorbačiovas Italijoje 
bus tris dienas ir po padaryto 
vizito popiežiui j i s turės pasita
rimus su prez. Bushu prie 
Maltos. 

— Kremliuje įvyko anglia
kasių atstovų karštas pasi
tarimas su premje.-u Ryžkovu, 
kurie drąs ia i pasakė , kad 
vyriausybė nevykdo savo duoto 
pažado pagerinti sąlygas darbi
ninkams. Angliakasiai reika
lavo, kad tie vyriausybės aukš
tieji pareigūnai būtų nubausti. 
..Tassas" pranešė, jog premjeras 
Ryžkovas bandė juos nuraminti, 
sakydamas, kad iš abiejų pusių 
turi būti parodyta gera valia. 

— Maskvoje Sovietų Užsie
nio ministerija pranešė, jog 
pasiuntimas į Kubą dviejų mo
derniškų MIG-29 kovos lėktu
vų nepažeidžia 1962 metų susi
tarimo, kadangi su Kuba buvo 
pasirašytas susitarimas daug 
anksčiau ir Sovietai turėję 
išpildyti savo pažadą, pasakė 
Gennadi Gerasimovas. 

Įspėjimas prezidentams — 
nedaryti sprendimų, 

neatsiklausus europiečių 
Prasideda Vak. Europos politinis savistovumas 

Romualdas Ozolas, Lietuvos IVr î 
tvarkymo Sąjūdžio Seimo t.aryhos 
narys ir Sąjūdžio leidžiamo laikras 
t\o ..Atgimimai*" vyriausias redak 
torius, aplanke ..Draugo' redakciją 
- -;i>',p37.rv -u sp,-vi.i>- darbais 

Paryžius. — Prancūzų žinių 
agentūra praneša apie įvykusį 
Europos Bendruomenės vadų 
pasitarimą prezidentūroje. 

JAV užleidžia turėtą tradicinę 
vadovavimo rolę Europoje pa
tiems europiečiams. Šie metai 
yra patys svarbiausi Rytų Euro
poje po II Pasaulinio karo, kurie 
liečia ir Vakarų Europą, konsta
tavo praėjusį savaitgalį Elyzė-
jaus rūmuose susirinkę 12 vals
tybių vadai. Pirmiausia, čia jie 
sutarė įsteigti specialų banką 
besikuriančiom naujom demok
ratijom Rytų Europoje. Tačiau 
svarbiausias šio pasitarimo 
tikslas buvo įspėti prezidentą 
Bushą ir prezidentą Gorbačiovą 
nedaryti jokių sprendimų, lie
čiančių Europą, Maltos viršūnių 
p a s i t a r i m e , p i r m i a u neat
siklausus europiečių. 

Baigėsi pokario metas 

Prancūzijos prezidentas Fran-
cois Mitterrand šiame pasi
tarime pasakė: „Europa yra 
išaugusi dėl to, kad pačios 
Europos tautos subrendo", 
išreikšdamas visų galvojimą, 
„nes pokariniai tėvų-vaikų ry
šiai tarp Washingtono ir Eu
ropos pasibaigė". O „Guar
dian" — Britanijos laikraštis šia 
proga parašė, jog „Europa išsi
vadavo iš pokario laikotarpio". 
„Europos tautos turi iš amžių 
glūdumos kylančias savo tradi
cijas ir kultūrą", kalbėjo Mit
terrand. 

,,Amerika vadovavo nuo pat II 
P a s a u l i n i o k a r o " , pasakė 
Vakarų Berlyno meras Dietrich 
Stobbe. „Dabar mes turime 
atlikti tą patį Rytų Europai, kas 
buvo mums padaryta" . Jis 
susilaukė visų pritarimo. Pa
galiau ir Busho vyriausybė 
ragino Amerikos europiečius 
sąjungininkus imtis daugiau 
atsakomybės Vakarų politikoje. 
Buvo kalbėta ir apie NATO 
ateitį ir JAV karinius dalinius 
Europoje, tačiau tuo klausimu 
buvo tik pasidalinta nuomo
nėmis. 

Europos padalinimas... 

Amerika šiame šimtmetyje 
dukart atsuko savo nugara 
Europai su pražūtingais rezul
tatais. Abi galybės po karo 
padalino Europą. Nežiūrint, kad 
jų vadovavimas reiškiasi skir
tingais būdais, tačiau jie liko pa
g r ind in i a i s veiksniais tose 
dviejose sferose. Jei Amerika 
būtų nenorėjusi, kad tai įvyktų, 
to nebūtų įvykę pokario Europo
je, nebūtų ir dešimtmečių kan
čių milijonams žmonių, pateku
siems į sovietų sferą. 

Šiuo metu Lenkija, Vengrija 
ir Rytų Vokietija, pačios spren
džia savo likimą, tuo pačiu keliu 
pradeda judėti Čekoslovakija ir 
Bulgarija Vienoje vykstančios 

— Rygoje praėjusį šeštadienį 
dešimtys tūkstančių latvių sos
tinėje taikiomis demonstraci
jomis paminėjo Latvijos nepri
klausomybės paskelbimo šven
te. 

— Sofijoje jau demonstravo 
100.000 bulgarų, reikalaudami 
politinių reformų ir nubaus t i 
K o m u n i s t ų p a r t i j o s v a d a 
Todora Živkova. 

nusiginklavimo derybos e ina 
priimtina linkme. Pokarinė e ra 
esanti pasibaigusi su minėtais 
sukilimais Rytų Europoje. Prez. 
Bushas ir kitos 7 industr inės 
va l s tybės prašė E u r o p o s 
Bendruomenės vadus vadovauti 
Vakarų teikiamai paramai Len
kijai ir Vengrijai. 

Keičiasi politinė situacija 

Po pasitarimo Paryžiuje buvo 
spaudos konferencija, kurioje 
žurnalistams buvo pareikštos 
šios mintys. Vak. Vokietija 
pažadėjo teikti paramą Rytų 
Vokietijai. Manoma, kad 1990 
metais bus išvežtos trumpųjų 
distancijų Lance raketos iš 
Vakarų Vokietijos. NATO lik
sianti tik kaip forumas politikai 
koordinuoti. Iki šiol Amerika 
buvo laikoma pirmoji tarp ly
giųjų. Nežiūrint, kad Europos 
vadai pareiškė norą vadovauti 
savo politikai Europoje, Ameri
ka lieka ir toliau pasauline 
galybe. 

Praeityje Washingtonas daž
nai vadovaudavo Europai užsie
nio klausimuose, pavyzdžiui 
Afrikoje ar Viduriniuose Ry
tuose, ir Vakarų Europa nesu
tikdavo su Amerikos politika, 
bet turėdavo ir nenoromis pri
ta r t i . Manoma, kad nuo šio Pa
r y ž i a u s p a s i t a r i m o ke i s i s 
Europos politinė situacija Vaka
ruose. Prez. Mitterrand pats 
paskambino prez. Bushui ir 
painformavo jį apie šią konfe
renciją. 

Teisiami lietuviai 

Vilnius. - 1989 lapkričio 21 
Lietuvių informacijos centrui 
New Yorke pranešta, kad iki 
šiol apie 1,300 lietuvių yra 
atsisakę nuo karo tarnybos 
Raudonojoje armijoje. Karinis 
komisariatas reikalauja iškelti 
bylas prieš 14 tokių atsisakiu
sių tarnauti krašto okupantui . 
Iki šiol jau pradėta 18 tokių 
bylų. S. Bulotos. E. Rurgio, R. 
Stanavičiaus ir Žilvino Razmino 
bylos jau perduotos teismui. Žil
vinas Razminas yra Laisvės 
lygos Šiaulių skyriaus narys. 
Lietuviai atsisako t a r n a u t i 
Raudonojoj armijoj, remdamiesi 
tarptautine teise, kuri draudžia 
versti okupuoto krašto žmones 
t a r n a u t i okupan to ka r iuo 
menėje. Faktai rodo, kad Raudo-
nojon armijon patekę lietuviai 
būna ypatingais neapykantos 
ta ik in ia i s . Lapkričio 17 d. 
Vilniaus geležinkelio stotyje 
pora tūkstančių žmonių sutiko 
l ie tuvio kareivio J a u n i a u s 
Pikūno karstą. Pikūnas. gimęs 
1971 m., buvo p a i m t a s j 
Raudonąją armiją iš Panevėžio. 
Komisija tiria jo žuvimo aplin
kybes. 

Lapkričio 24 d.: Krizoganas, 
Fi rmina, Rytis, Man tv inas , 
Protazas, Žybarte. 

Lapkričio 25 d.: Merkurijus, 
Kotryna, Germilė, Juozapota, 
Santautas. Vismantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:48, leidžiasi 4:25. 
Temperatūra dieną 34 1., nak

tį 18 1. 
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LANKĖSI Z. MOTIEKAITIS 
MEDALIAI UZ 

NUOPELNUS LIETUVOS 
SPORTUI 

Zigmantas Motiekaitis yra 
Lietuvos Kūno Kultūros ir Spor
to komiteto pirmininkas ir 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto asamblėjos narys. 
Lietuvoje jis sėdi ministerio 
kėdėje ir diriguoja visam 
Lietuvos sportiniam gyvenimui. 
Kadangi IV-sios PLS žaidynės 
1991 metais vyks Lietuvoje, tai 
Z. Motiekaitis yra atsakingasis 
jų organizatorius. 

Praėjusį savaitgalį jis turėjo 
progą atitrūkti nuo Sovietų 
krepšinio rinktinės, kurią jis 
lydėjo, ir kelioms dienoms stab
telėti Chicagoje. Jam rūpėjo 
susipažint i ir pasi tar t i su 
ŠALFAS s-gos centro valdyba ir, 
žinoma, tuo pačiu pamatyti 
Chicagą bei praleisti dieną su 
giminėmis. 

Tačiau svarbiausias jo užda
vinys buvo įteikti medalius už 
nuopelnus Lietuvos sportui V. 
Adamkui, ŠALFAS s-gos c.v. 
pirmininkui ir V. Bulotai, 1928 
m. Amsterdamo olimpiados 
dalyviui , vienam iš pačių 
pirmųjų Lietuvos Sporto organi
zatorių. Pirmajam medalis buvo 
įteiktas „Lituanicos" futbolo 
klubo metiniame baliuje Tau
tiniuose namuose, o V. Bulotai 
— per posėdį su ŠALFASS cen
tro valdyba. Jie abu negalėjo 
dalyvauti 50 m. jubiliejinėje 
šventėje Lietuvoje, vykusioje 
rugsėjo 12-17 dienomis. Tuo 
metu buvo pagerbti 1939 m. 
Europos krepšinio nugalėtojai, 
o su jais ir Lietuvos krepšinio 
tėvas K. Savickas, tų laikų Lie
tuvos radijo sporto komenta
torius A. Visockis, Australijos 
sporto sąjungos pirm. J. Jona-
vičius ir V. Grybauskas. 

Per „Lituanicos" klubo metinį 
balių, švenčiant 39-sius metus 
ir sėkmingą sezoną, svečias iš 
Lietuvos įteikė plaketes visiems 
to klubo žaidėjams; savo žodyje 
sveikino klubą, iškėlė dabar
t inio sportinio bendravimo 
reikšme ir pakvietė „Lituani
cos" klubą su jaunių, vyrų ir 
veteranų futbolo komandomis į 
1991 m. PLS žaidynes Lietuvo
je; tuo pačiu įteikė medalį ir 
Valdui Adamkui. Klubo vado
vybe ir žaidėjus už laimėjimą 
oirmos vietos savo divizijoje, ir 
ikopimą į aukščiausią lygą, 
sveikino ir ŠALFAS s-gos pir
mininkas Valdas Adamkus. 

PASITARIMAS SU 
ŠALFASS CENTRO 

VALDYBA 

Pasitarimą pradėjo V. Adam
kus, pasveikindamas ir supa
ž indindamas su svečiu iš 
Lietuvos, su kuriuo šiuo metu 
jau prasidėję? bendras darbas, 
ruoš iant i s 1991 m. PLS 
žaidynėms Lietuvoje. 

Z. Motiekaitis nušvietė jau 
pradėtą darbą, pasiruošimą ir 
a r t i m i a u s i u s planus. Jis 
pabrėžė, kad visa Lietuva ruo
šiasi, kad visa Lietuva kviečia 
visus, kad žaidynių motto esąs 
pirmoje eilėje dalyvavimas, o ne 
laimėjimas. 

Čia pat jis pasveikino 92 metu 
sulaukuisį V. Bulotą ir jam 
įteikė medali. Stebėtinai gražiu 
žodžiu V. Bulota padėkojo ir 
palinkėjo Z. Motiekaičiui, o tuo 
pačiu ir Lietuvos sportui, 
geriausios sėkmės. 

Prasidėjo diskusijos įvairiais 

klausimais, kurių svarbiausiu^ 
ar aktual iausius čia ii 
paliesime. 

Šiuo metu ŠALFAS s-gos cen
tro valdyba, turi daugiausiai 
rūpesčių ir nesklandumų, su-
gaudama pakankamai ir laiku 
t inkamos informacijos iš 
atvykstančių iš Lietuvos 
komandų bei sportininkų. 
Dažnai pranešimai ateina jau 
toms komandoms atsidūrus 
Amerikoje, nežinomos jų 
sustojimų vietos, rezultatai. 
Štai, ką tik čia viešėjo Kauno 
„Žalgiris'' ir Vilniaus „Sta
tyba", deja, jokio pranešimo. Z. 
Motiekaitis pažadėjo grįžęs šį 
reikalą pirmoje eilėje sutvar
kyti. 

IV-jų PLS žaidynių pasiruoši
mas, kaip jau minėta, yra 
pradėtas, nors organizacinis 
komitetas dar nesudarytas. 
Darbus planuoja pats Lietuvos 
Sporto komitetas, LTO k-tas, 
federacijos ir „Žalgirio*' draugi
ja. Bendriems organizaciniams 
darbams vadovauja Jan i s 
Grinbergas, ūkinius reikalus 
planuoja Rimas Jogėla, sportinę 
programą ruošia Algimantas 
Kukšta. Organizaciniam komi
tetui, tikriausiai, vadovaus kas 
nors iš pačios valdžios, jo 
pavaduotojai bus Z. Motiekaitis 
ir A. Poviliūnas. Kontaktas su 
užsieniu ir susirašinėjimas eis 
per vieną kanalą su Australijos, 
JAV ir Kanados atstovais, o ne 
su atskirais klubais, komando
mis ar pavieniais sportininkais. 
Jau paruošti žaidynių ženklo, 
įvairių suvenyrų bei ženkliuku 
projektai. 

Palietus ateinančią vasarą 
numatyto sporto vadovų suva
žiavimo klausimą, buvo sutar
ta apytikrė data, kuri, žinoma, 
turės būti priimta kitų kraštų 
sporto vadovybių, o taip pat pa
tvirtinta ir Lietuvoje. Žinant 
kad Dainų šventė Lietuvoje 
vyks liepos 5-6 dienomis, dau
gumos pageidavimu, nutarta 
pasitarimus daryti liepos 1-3 
dienomis. Kadangi paskutinia
me ŠALFAS s-gos suvažiavime 
tuose pasitarimuose net 13 
atstovų pareiškė norą daly
vauti, Z. Motiekaitis galvoja, 
kad, sklandumo dėlei, geriau 
būtų vienas ar du kalbėtojai, 
atstovaujantys visų atstovų 
bendra nuomonę. Šį klausimą 
turės išspręsti pati Centro 
valdyba. 

Dar vienas įdomesnis klau
simas buvo apie pačią Lietuvos 
sportinę struktūrą. Jau yra 
aišku, kad Lietuvai žygiuojant 
į ekonominį suverenitetą, ar net 

ŠALFAS s-gos pirmininkas Va ldas Adamkus , Lietuvos Sporto komiteto pirm. Zigmantas Motiekai
t i s ir ŠALFASS vicepirm. V y t a u t a s G r y b a u s k a s po pas i t a r imo Chicagoje dėl 1991 m. Lietuvoje 
ruoš iamų IV-tųjų Pasaulio L ie tuv ių Sporto žaidynių. 

KAUNO „ŽALGIRIS" JAV-ĖSE 

Kauno „Žalgirio" krepšinin
kai spalio 29 - lapkričio 22 die
nomis lankėsi JAV-ėse ir čia 
žaidė su Vidurio universitetų 
komandomis. „Žalgiris" apie 
savo atvykimą nepranešė nei 
ŠALFASS, nei lietuviškai 
spaudai, tai apie jo atvykimą, ar 
kur vyks rungtynės visuomenės 
negalėjome informuoti. Antano 
Antanėlio iš Omahos, NS, pri
vačia iniciatyva atsiųstu žai
dynių tvarkaraščiu negalėjome 
pasinaudoti, nes iki ši informa
cija būtų pasiekusi skaitytojus, 
žaidynės artėjo prie pabaigos ir 
pastarosios vyko vietovėse, ku-

nepriklausomybę, daug kas 
turės keistis ir sporto pasauly
je. Z. Motiekaitis papasakojo, 
kad tuo reikalu jau turėta 
keletas pasitarimų ir bendros 
gairės jau ryškėja. Atrodo, kad 
sportinis gyvenimas bus po tru
putį decentralizuotas, jį daugiau 
perims atskirų sporto šakų fede
racijos ir atskiri klubai. Pana
šiai bus ir su lėšomis, kurių, 
aišku, bus žymiai mažiau. Tai, 
žinoma, t iesiogiai palies 
vadovus, trenerius ir pačius 
sportininkus, kuriems teks per
siorientuoti, o tai bus nelengva. 

Atsisveikinant buvo palinkė
ta Z. Motiekaičiui geriausios 
sėkmės ir iki greito pasima
tymo. 

V.G. 

BUTKAI - IETELIŲ 
ČEMPIONAI 

Angelika (Vailokaitytė) ir 
Romas Butkai yra jau pasi
žymėję ietelių fdarts) čempionai, 
dalyvaujantys turnyruose 
Amerikoje ir Kanadoje. Ietelių 
mėtymas kaip sportas prasidėjo 
anglų „pubs" ir iš ten paplito 
Kanadoje ir Amerikoje. Lapkri
čio 17-18 d. Chicagos pietiniame 
priemietyje Blue Island vyko 
Chicagos Southside metinis 
ietelių mėtymo turnyras , 
sutraukęs arti 200 varžovų. 
Angelika ir Romas Butkai tur
nyre laimėjo ketvirtą vietą. Jie 
gyvena Marquette Parke ir taip 
pat priklauso Lietuvių golfo 
klubui. 

riose nėra didesnių lietuviškų 
telkinių. Kaip jiems sekėsi aikš
tėje, taip pat neturime duo
menų, išskyrus apie pirmąsias 
rungtynes vykusias Sioux Falls, 
pietinėje Dakotoje, prieš 
Augustana College. Apie šias 
rungtynes, tos kolegijos .pro
fesorius emeritus' Martynas 
Brakas mums rašo: 

„Mūsų mieste, tolimose Ame
rikos parapijose, susilaukėme 
mielų svečių iš pačios Lietuvos 
— pagarsėjusius krepšinio 
čempionus, „Žalgirio" komandą 
iš Kauno. Suprantama, kad 
mano simpatijos toms koman
doms atsidūrė šiokioj tokioj 
dilemoje, kurią lengvai išspren
dė ne tik svečių tautybės 
tapatumas, bet ir neabejotina jų 
sportinė pergalė. Toks tarptau
tinio pobūdžio sportininkų pasi
rodymas mūsų miestiečiams 
buvo didelė sensacija. Visos 
estrados buvo užimtos maždaug 
4,000 žiūrovų. Prieš rungtynes, 
įžengiant lietuvių komandai, 
nešančiai ant ilgo koto Lietuvos 
vėliavą, orkestras, visai pub
likai sustojus sugrojo Lietuvos 
himną. Po to Įžengė Augustanos 
komanda, iškėlus Amerikos 
vėliavą ir grojant Amerikos 
himną". 

Prof. M. Brakas prisiuntė ir 
kelias iškarpas iš vietinio laik
raščio „Argus Leader'" lapkričio 
5 d. laidos. Viename straipsyje 

trumpai aprašomos rungtynės, 
kurias „Žalgiris" prieš Augus
tana College laimėjo 99-91 san
tykiu. Antrame straipsnyje 
pateikiamos žalgiriečio Gintaro 
Krapiko pareiškimų trumpos iš
traukos apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje, jos pastangas ir viltis 
atgauti 1940 metais prarastą 
nepriklausomybę. 

Antrosios rungtynės vyko 
Wayne State College, Nebras-
koje. Iš A. Antanėlio laiško suži
nome, kad: 

„Žaidynėse su Wayne State 
College, Nebr., dalyvavo ir 
Omahos lietuvių grupė, kuri 
žalgiriečius apdovanojo gražiais 
tautiniais ženklais papuoštais 
marškiniais. Be to, po vakarie
nės buvo gražu pasiklausyti 
tolimoje Nebraskoje gražiai 
skambančių lietuviškų dainų". 
Kokios buvo šių rungtynių 
pasekmės, laiško autorius 
nepraneša. 

Kitos rungtynės vyko: su 
Kearney State Col., Kearny, 
Ne. Dvejos vyko Kansas vals
tijoje: su Fort Hays State Col., 
Hays, KS, ir Washburn Univ. 
Topeka, Ks. Toliau — Evans-
ville Univ., Evansville, IN, 
Verich's Rep's, Warren, OH; 
Kentucky Wesleyan, Owens-
boro, KY, ir Morehead State 
Univ., Morehead, K Y; Eastern 
Kentucky — Richmond, K Y, ir 
paskutinės — Murray State 
Univ., Murray, K Y. 

Šioje išvykoje dalyvavo žaidė-

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" IR VĖL MAJOR 
DIVIZIJOJE 

„Lituanicos" futbolo klubo vyrų komandos var t in inkas L Jonikas ir Šių metų 
geriausiu klubo žaidėju pr ipažintas Henry Jen igas . 

Nuotr. E d . S t i l a i r io 

Futbolo klubo „Lituanica" 
vyrų komanda praėjusį sekma
dienį, lapkričio 19 d., žaidė Tri-
ton College stadione prieš italų 
komandą . .Maroons" dėl 
perėjimo į Major diviziją. 
Rungtynių pradžia neatrodė 
daug gero žadanti „Liths" 
komandos (taip ji pirmenybėse 
vadinama) vyrams, nes ne
reikėjo ilgai laukti, kol „Ma
roons" įkirto pirmąjį įvartį. Pir
mam įvarčiui įprasta teikti dau
giau reikšmės negu kitiems ir 
jį laikyti beveik rungtynes 
nulemiančiu. Tik ne šį kartą. 
Žaidėjams gerokai apšilus, 
Henry Jenigas, komandos kapi
tonas ir naujai išrinktas vertin
giausias metų žaidėjas, iš 
maždaug 30 jardų, įkirto netikė
tai staigų ir nelaikomą kampą, 
sukrėtusį abi komandas, tik 
skirtingu efektingumu. Rezulta
tą išlyginus, „Liths" įgavo pasi
tikėjimo ir išvystė gana geros 
mėgėjų klasės žaidimą. Puslai-
kiui baigiantis A. Maestre 
rezultatą pakėlė 2:1 mūsų 
naudai. 

Kai antram puslaikyje Algis 
Krygeris iš kokių 15 jardų 
įšvilpino gražų kamputį, tuo 
tarsi apdrausdamas pergalę 
rezultatu 3:1, komanda atlyžo ir 
lyg pamiršo, kad rungtynės bai
giasi tada, kai teisėjas sušvilpia. 
Pasinaudodamas atoslūgiu, 
„Maroons"' puolėjas prasprūdo 
ir rezultatas pasidarė 3:2. Prieš 

pat rungtynių pabaigą gynikas 
Phil nepataikė į kamuolį, o solo 
prasiveržęs „Maroons" žaidėjas, 
atsidūręs prieš vartus, nepa
taikė į juos. 

Rungtynes rezultatu 3:2 
laimėjo „Liths" komanda ir po 
poros metų pertraukos vėl 
perėjo į Major diviziją, kurioje 
rungtyniauja 10 elitinių Metro 
lygos komandų. Šias rungtynes 
mūsiškiai sužaidė labai ryž
tingai ir su retai pastebimu 
atsakomybės jausmu. Tas jaus
mas, matyt, pabudo išvakarėse 
vykusio banketo metu, kuriame 
svečias iš okupuotos Lietuvos 
Zigmantas Motiekaitis, Kūno 
kultūros ir Sporto komiteto 
pirmininkas, įteikė žaidėjams 
žymenis, palinkėjo sėkmės ir 
kvietė į 1991 metais Lietuvoje 
vyksiančią Tautinę Olimpiadą. 
„Lituanicos" futbolo klubą, kaip 
vienintelį tokį išeivijoje, sveiki
no ŠALFASS pirmininkas, JAV 
Gamtos apsaugos Vidurinių 
Vakarų apygardos direktorius 
inž. Valdas Adamkus, linkė
damas „Lituanicos" klubui, ir jo 
banketan susirinkusiems 
rėmėjams, ryžtingai žengti į 
keturiasdešimtuosius veiklos 
metus. Tokių svečių atsilan
kymu bankete ir jų klubo įver
tinimu, „Lituanicos" klubas ir 
jo rėmėjai jautėsi tikrai 
pagerbti. 

J. J . 
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| DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuan.an Plaza Court 
Tel. 925-8288 

507 S. Gllbart. LaGrange IL. 
Tai. 352-4487 

JAV-ėse mielai sutinka iš Lie
tuvos atvykstančius sporti
ninkus, stengiasi dalyvauti 
rungtynėse (jei pasiseka sužino
t i , kur jie žais), nuoširdžiai ruo
šia priėmimus, o reikalui esant, 
pr i ima į savo namus, ap
nakvina, globoja. Tie susi
tikimai būna abipusiai nau
dingi ir malonūs. Apgailėtina, 
kad Lietuvos sporto klubų vado
vybės, atrodo, to neįvertina ir 
ap ie savo apsi lankymus 
JAV-ėse neinformuoja. IR 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL 8UILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 9 5 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitikiną, p i rm. ir ketv 12-4 

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

Kab. tel. 471-3300; r*z. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

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

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

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 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 7 4 2 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd . Hickory Hllls, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 598-4055 
Valandos pagai susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 3 vai vak 
išskyrus treč Šešt I 2 i k i 4 v a l popiet 

OR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan A v e . , Surte 324 ir 
5835 8 . Pulaski R d . , Chicago, IL 

Tel. 565-2960 (veikia 24 v a i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. — Tel . 737-514» 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St 

Palos Hgts . III Ketv vai 3-6 v v 
Tel . 448-1777 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 tt St., Chicago, IN. 

Tel.: 436-0100 
11800 Southsrest Hkjmsay 
Pales Helghts, 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 

EDMUNDAS VI2INAS. M.D., S.C. 
Speciaiy&ė - Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Pagrindinė Bažnyčios dalis^— 

ŠEIMA 
V i e n a s g i l ia i r e l i g i n g a s J į e ms šeimyninis iššūkis gal i 

kaimietis, iš ryto išeidamas į būti ne t ik remtis kitų šeimos 
bažnyčių Mišioms prieš darbą, n a r i ų ištikimybe, lojalumu, bet 
atsisveikinęs su šeima pasaky- įr savo ruožtu šeimos nariams ją 
davo: „Sudiev, Viešpatie Dieve, rodyti. Nevedusiems „šeimos" 
dabar einu į bažnytėlę atlikti r a t a s dažnai prapl inta labai 

AUKSINIO VIDURIO IEŠKANT 

savo religinių pareigų". Tas 
kaimietis išreiškė tai, ko dau
gelis mūsų savo šeimyniniame 
gyvenime nejaučiame: kad kas 
dieninis santykiavimas su savo 
šeimos nariais yra santykia
vimas su Dievu. Ir neimkim jo 
pasakymo už blogą — neatmes-
kime jo kaip heretiško, nes ver
t ina šeimą aukščiau už patį 
Kristų Mišių Eucharistijoje. Iš 
tiesų, jei tiesioginis kasdieninis 
bendravimas su Kristumi ne
būtų buvęs tam kaimiečiui sa
vaime aiškus gyvenimo pagrin
das, jis niekuomet nebūtų gavęs 
to supratimo, kuris jį įgalino 
kasdieniniame šeimos bendra
vime pajusti Kristaus tikrą 
buvimą. 

Tą įžvalgą nauju svarbumu 
iškėlė Vatikano II susirinkimas, 
a t i t a i s y d a m a s s t a m b ų iš
krypimą nuo krikščioniškos tie
sos, kai daug kas manė, kad tik
ras bendravimas su Kristumi 
yra tik Mišiose, Eucharistijoje, 
o per ki tus žmones — to bendra
vimo su Kristumi tik silpna, 
antraei lė ar trečiaeilė forma. 
Vat ikano II susirinkime šeima 
net buvo pavadinta „namų 
bažnyčia", iškelta samprata, jog 
mylinti , krikščioniška šeima — 
vyrui ir žmonai, tėvams ir 
va ikams — sudaro geriausią 
progą apčiuopiamai, betarpiškai 
patirti ištikimą, kantrią, sunku
mus panešančią Dievo meilę. Ir 
ne vien tokią meilę gauti, bet ir 
mokyt i s ją suteikt i . O čia 
mokomasi ne tik savo ribo
tumus pripažinti ir įveikti, o ir 
paties Dievo pagalbos pasitelkti 
maldoje ir sakramentuose. 

Tokią dinamiką turėdamas 
min ty j e Šv. Tėvas J o n a s 
Paul ius II pareiškė, jog šeima 
(įvairiose savo apraiškose) yra 
pagrindinė Bažnyčios ląstelė. 
Taip, šeima. Parapija t ik po 
šeimos. Bet svarbu ne per siau
rai suprasti šeimą. Šeima yra ne 
t ik vedusi pora ir jų vaikai, o ir 
tų žmonių tėvai. Dažnai į šei
mą įeina ir vienas kitas kitų 
giminių neturintis dėdė, teta. 
a r kaimynas, šeimos draugas. 
Todėl než iū r in t , ka ip toji 
mūsų šeima susidaro, nežiūrint 
ar jai t rūktų ta i tėvo, tai 
mamos, tai vaikų, mes krikščio
nys t ikime ir Bažnyčia moko, 
jog šeimoje p i rmiaus ia i ir 
t ikriausiai sutinkame Kristų. 
Ne vien gerais gyvenimo mo
mentais , bet ypač sunkiaisiais 
primenant, jog Kristus sakė, jog 
kai kenčiančiam, vargstančiam 
gera padarai, Kristui padarai. 

Šeimos tėvas Mitch Finley, 
rašydamas Our Sunday Visitor 
(1989.XI.19), sako, kad tiems, 
kurie yra tėvai, Evangelijos 
iššūkis ir paguoda, sustipri
n imas dažniausiai išryškėja 
santykiuose su vaikais. „Jei 
nesuromantiname tėvų rolės, 
teks prisipažinti, jog 15-metis 
paauglys sūnus po sunkios dar
bo dienos gali atrodyti, kaip tas 
pr iešas , kurį Kristus įsako 
mylėti". 

Nevedę — laikinai, ar tai pasi
r i nkę kaip gyvenimo kelio 
pašaukimą — tebedalyvauja 
savo šeimose, t ebes ida l ina 
rūpesčiais, tebevykdo šeimos 
įsipareigojimus kitus jos narius 
mylėti, pakęsti, jiems padėti, iš 
jų meilę priimti, kad ir nevisada 
vykusiai parodomą. Taip — ne 
tik rodyti meilę, bet ir priimti 
meilę. Nevedusiems evangelinis 
iššūkis dažnai būna priešintis 
komercinės kultūros skatina
mam savarankiškumui ir nepri
klausomumui, yra pripažįstant 
savo priklausomumą nuo kitų 
šeimos narių ir, pagal gyvenimo 
sąlygas, leisti kitiems šeimos 
nariams priklausyti nuo jų. 

ar t imų draugų formoje, su ku
riais yra glaudžiai bendra
d a r b i a u j a m a a r b a g i l i a i 
dalinamasi tikėjimu bei k i ta is 
pergyvenimais. Panašūs šeimy
niniai ryšiai riša našlius ir naš 
les, nors dažnai ypač tuoj po ar
timojo mirties jie nėra pajėgūs 
savo ruožtu eiti į žmones, ku r t i 
nau jas d r a u g y s t e s , p r a š y t i 
reikiamos socialinės, „šeimyni
nės" atramos. 

Tačiau teologas Finley rašo: 
„Mes, Bažnyčia, vos tik dabar 
pradedame suprast i , ko t a s 
faktas (jog šeima yra pati pa
grindinė Bažnyčios ląstelė) iš 
mūsų reikalauja. Je igu šeimos 
bei kitos namų grupuotės y ra 
elementaresnės Bažnyčios dalys Į 
net negu parapija, ką tai sako | 
apie reikiamą parapių veiklą", 
klausia Finley. Gal tai reiškia, 
kad parapijos turėtų skirti daug 
daugiau jėgų šeimyninių ryšių 
— žmonos-vyro, vaikų-tėvų — 
ugdymui ir stiprinimui? 

Finley skaitytojų k laus ia : 
„Kada paskutinį kar tą girdėjai j 
pamokslą savo parapijoje, kuris, 
a tvirai prisipažinus, iš tikrųjų j 
padėjo sustiprinti ryšius su savo 
žmona ar vyru, padėjo ger iau 
santykiaut i su savo vaikais — 
būti geresniais tėvais, ar padėjo 
su didesne meile ir supra t imu 
globoti senus ar sergančius 
tėvus?" 

Tiesa, amerikietiškose parapi
jose veikia įvairūs sąjūdžiai, sei-
myninio-vedybinio gyvenimo 
gerinimo programos, renkasi 
grupės, kuriose žmonės bendrai 
kovoja su įvairiomis adikcijomis 
— alkoholio, persivalgymo, ir kt. 
Renkasi našlių, vėžiu sergančių, 
protiškai atsil ikusius vaikus 
turinčių savitalkos, draugystės 
būreliai, kurie daug padeda 
t iems, kurie juose dalyvauja. 
Bet visa tai šiame krašte vyks
ta anglų kalba. 

O kas iš tos šeimyninių ryšių 
gerinimo veiklos, Dievo veikimo 
šeimose gvildenimo vyksta lie
tuvių kalba, lietuvių parapijose 
l ie tuviškai ka lban t i ems pa-
rapiečiams? Ar iš viso įmanoma 
apie tai galvoti, jeigu mūsų 
supratimu kunigas yra atsakin
gas už visą parapijos veiklą ir 
yra visos jos pravedėjas, o mūsų 
kunigai daugiausia yra j au pen
sijos amžiaus sulaukę? 

Antra vertus, ar tokius pa 
t a rnav imus gali organizuoti 
pastoraciniam darbui nepasi
ruošę pasauliečiai — grynai 
iš pasišventimo, noro padėti , 
bent ką nors daryti? Ar ne 
laikas ir pasauliečiams lietu
viams, kurie nori turėti savas 
parapijas, pas inaudot i savų 
diecezijų duodamais kursais , 
ruošiantis pastoracinei ta lka i 
savose parapijose, vakarais ski
r iant po penkias valandas per 
savaitę per kelis metus, siekiant 
reikiamos kompetencijos savoje 
parapijoje talkint i . O darbų yra 
daug: organizuoti ir paruošti 
parapiečius aktyviai dalyvauti 
pamaldose, bur t i juos į šeimy
ninio religinio gyvenimo ug
dymo būrelius, ligonių lanky
mo, senel ių s av i t a lkos bei 
transportacijos būrelius, vaikų 
katekizacijos bei sakramentams 
paruošimo klases ir panašiai . 

Bet svarbiausia tu rbū t bus 
pačios parapijos vadovybei su
prasti, jog reikiamas atlikti dar
bas nėra vieno žmogaus, o rei
kalinga daugelio žmonių talkos, 
pasišventimo ir ilgalaikių, ne 
progin ių , v i e n k a r t i n i ų pa
stangų. Būt ina tai suprasti ir 
pajėgesniems parapiečiams, ku
riems reikia imtis r imtesnės 
atsakomybės už savas parapijas. 

a.j.z. 

Lietuviškoji išeivija išgyvena 
savot i šką euforiją, kur ią 
iššaukė anapus Atlanto beveik 
neįtikėtini, džiaugsmingi įvy
k i a i . Ats inau j ino la isvės 
svajonės ir prasidėjo intensyvus 
bendravimas su Lietuva. Ne 
paslaptis, kad Lietuvoje gyve
nantys tautiečiai y ra įsitikinę, 
jog „Amerikoje gatvės yra grįstos 
auksu'" ir išeiviją laiko nepap
rastai turtinga. Lietuviškas vai
šingumas ir daugelį dešimtme
čių puoselėtas įsipareigojimo 
jausmas , k a d Lietuvai yra 
reikalinga mūsų pagalba, ilga
metis neoficialus, be t labai sėk
mingas šalpos darbas (Religinė 
šalpa, Balfas) tą įrodė. Buvo šel
piami Lietuvos katalikai , baž
nyčios, pavienia i asmenys. 
Laiškų rašymo vajai palaikė 
kalinius ir t remtinius ir teikė 
j iems išsilaisvinimo viltį, padėjo 
nešt i nelaisvės jungą. 

Dabar, prasidėjus „perestroi-
kos" ir „glasnost" erai, santy
kiavimas su vis da r okupuota 
Lietuva pasikeitė. Ten jau yra 
šiokia tokia žodžio ir spaudos 
laisvė, o palengvinta kelionių ir 
vizų gavimo procedūra mus 
suveda veidu į veidą su Lietuvos 
menininkais, organizacijų va
d a i s ar A t l a n t ą ryž t inga i 
perplaukusiais jūreiviais. Pa
vienius lankytojus matome kas
dieną, vis sutikdami naujus vei
dus parapijose, renginiuose ir 
j uos užtikdami krau tuvėse . 
Žinoma, j ie visur yra lydimi 
savo dosnių globėjų ar iškvietė-

Plačiai atsidarius durims ir 
išeivijos lankytojams, tiek pa
vieniai asmenys, tiek dideli 
meno vienetai, šokių grupės ir 
teatrai j a u masiškai gastro
liuoja Lietuvoje ir yra priimami 
šiltai bei vaišingai, nežiūrint 
ekonominės krizės, kuri yra so
viet inės sistemos t rag i škas 
padarinys, vis d a r laikantis 
savo piliečius nepriteklio ver
gijoje. Kai mūsiškiai keliauja į 
Lietuvą, visuomenė sutelkia 
didokas sumas pinigų bent 
daliai kelionės išlaidų apmo
kėti . Tačiau žymiai daugiau 
lėšų pareikalauja svečiai iš Lie
tuvos, kur ie šalia honoraro yra 
aprūpinami nakvynėmis, apdo
vanojami ir daugiausia jų tarp
miestinės kelionės šitame kon
tinente taip pat yra apmoka
mos. Globojami ir vaišinami šei
mose, jie yra d a r ir atskirai 
apdovanojami. Visa tai gražu ir 
reikalinga, neša mums džiaugs
mą ir stiprina išeivijos ryšius su 
kadaise nutolusiu tautos ka
mienu. Atveriame širdis ir pini
gines, tiek lietuviško vaišin-

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

gumo tiek taut inio įsipareigo
jimo skatinami, ir tuo galime di
džiuotis. 

Bet pažvelkime į išeivijos vei
dą. Per ilgus dešimtmečius susi
formavo mūsų kultūrinis gyve
nimas, išaugino menininkus, 
rašytojus ir k i tų ku l tū ros 
apraiškų kūrėjus. Tačiau mes 
savo kūrėjus nelabai vertiname, 
ir žodis „ h o n o r a r a s " buvo 
beveik nepriimtinas. Mielai 
buvo užmokama už koncertų 
sales, kas yra neišvengiama, už 
vaišes ir net kėdžių sustatymą, 
bet menininkams retai tebuvo 
siūlomas honoraras pasiten
kinant kelionių išlaidų apmo
kėjimu, kurį dažnokai gavėjai 
„ a u k o d a v o " r engė jams . Iš 
Lietuvos a tvykę menininkai 
save vadina profesionalais, kas 
tam t ikrais atvejais y ra tei
singa, bet jie iš anksto susitaria 
dėl honoraro, jau nekalbant apie 
kitas su jų atvykimu susijusias 
išlaidas. 

Bet ne vien piniguose pro
blema. Išeivijos menininkai jau 
gauna žymiai mažiau kvietimų 
ar neranda patogių datų. Geras 
pavyzdys y r a Clevelande šiais 
metais keturių dešimčių metų 
jubiliejų švenčianti „Tėvynės 
garsų" radijo valandėlė ir jos il
gametis vedėjas Juozas Stem-
pužis. Jis planavo iškilmingai tą 
jubiliejų a tšvęs t i šių metų 
rudenį. Deja pasipylus gastro
lėms iš Lietuvos, pasidarė ne
beįmanoma. Malonu, kad Cleve-
lando skautija, kasmet rengian
ti savo populiarias kul tūr ines 
popietes, pagerbė Juozą Stem-
pužį lapkričio 12 dieną. 

Iš Lietuvos atvykę svečiai 
bando laikytis kukliai, be rei
kalavimų, bet greitai paaiškėja, 
kad jie tur i su savimi atsivežę 
s ą r a šus su , , p r e s t i ž i n g ų " 
krautuvių vardais ir japoniškos 
a p a r a t ū r o s p a v a d i n i m a i s . 
Vienai*, svečiui buvo pasiūlyta 
jo Lietuvoje likusiai žmonai 
nupirkti suknelę ir batelius. Pa
klaustas apie žmonos skonį bei 
suknelės spalvą, jis atsakė, kad 
jai t iksianti suknelė ne pigesnė 
šimto dolerių, o ba tuka i apie 
septyniasdešimt... 

Per mano namus perėjo nema
žai svečių iš Lietuvos. Dau
giausia atvykusių ansamblių ir 
k i tų g rup ių n a r i a i . Ir a š 
stengiausi būti vaišinga, ap
dovanoti, sudaryt i pa togias 
v i e šnagės s ą l y g a s . J i e m s 
išvykus, slinko mėnesiai, ne t 
metai, bet iki šiol t ik vienas 

šiauliet is man parašė labai 
nuoširdų padėkos laišką, o visi 
k i t i nes i t e ikė ne t papras to 
padėkos a t v i r u k o ats iųst i . . . 
N e p a s a k y č i a u , kad n ė r a 
skaudus vaišingumo ir nuošir
dumo ignoravimas. Net papras
čiausias mandagumas reikalau
ja pareikšt i padėką. 

„Draugo" lapkričio 4 dienos 
laidoje Jurg i s Januša i t i s tei
singai re ikalauja , kad „nemes-
tume kel io dėl takel io", susirū
pinęs lėšų vajų menkėjimu išei
vijos gyvybiniams reikalams, 
šiuo atveju švietimui. Lituanis
t inės mokyklos išaugino ne 
vieną l ietuvišką kartą ir nuo jų 
tolimesnio likimo priklauso išei
vijos gyvast ingumas. Prioriteto 
negal ima praras t i . Aukų prašo 
visi, dovanų laukia visi, o mūsų 
ištekliai nėra be ribų, ko negali 
suprast i pirmą kartą pas mus 
apsi lankę tautiečiai . Bet išsi
sėmus mūsų ištekliams, susilp
ninus l i tuanis t ines mokyklas, 
a t s t u m u s men in inkus , kaip 
išliksime gyvi? Realiai kalbant, 
kokia dalis išeivijos, pasikeitus 
sąlygoms, likviduos savo turtą, 
mes t a r n y b a s ir k e l i a u s į 
Lietuvą? Visos pasaulio tautos 
tur i savo išeivijas ir jos laisvojo 
pasaulio kraštuose įsigijusios 
įtaką y r a didelis ramstis savo 
gimtiems kraš tams. Lietuvos 
a tg imimo vadai žiūri į išeiviją, 
kaip į okupacijos nepripažinimo 
ir laisvės Lietuvai reikalavimo 
tarptautinėje arenoje pagrindinį 
variklį. 

1918 meta is atgavus nepri
klausomybę, Amerikos lietuviai 
plat ino paskolos lakštus, rinko 
pinigus valstybės iždui sudaryti, 
s iuntė į Lietuvą praktiškas ir 
simbolines dovanas, jų tarpe ir 
Laisvės paminklą. Išeivija turi 
išlikti stipri moraliai ir fi
nansiškai , kad būtų pajėgi tal
kint i Lietuvos laisvinimo 
darbe ir, atgavus laisvę, kelti jos 
ekonominį lygį. Nesišvaistyki
me pinigais, o savo geraširdiškų 
aukų nemažinkime reikalams, 
kur iuos rėmėme daugelį de
šimtmečių. Gerbkime mūsų me
nininkus , aukokime kultūri
niams ir švietimo reikalams, 
kaip ir iki šiol, betgi neiš
sižadėdami savo vaišingumo ir 
nuoširdžių ryšių su tautiečiais 
Lietuvoje. T a m reikalinga per-
svarstyi metodus, ka ip rasti 
aukso vidurį: išlaikyti išeivijos 
kul tūr inį lygį ir jos instituci
jas ir t a lk in t i Lietuvai. Nėra 
būt ina dovanose paskandint i 
sveč iu s , j i e m s d o v a n o j a n t 
įmantr ią aparatūrą, kurią ir 
mes ne visi tur ime. Pasiten
kinus būt ina is gyvenimo reik-

Marijonų vienuolijos vyriausiajam vadovui kun. Donaldui Petraičiui iš Romos 
lankantis Lietuvoje. Iš kairės: arkivyskupas Liudas Povilonis. Kauno arki
vyskupas kardinolas Vincentas Sladkevičius ir kun. Donaldas Petraitis. 

LIETUVA DĖKOJA 
UŽ KNYGAS 

Brooklyn NY, lapkričio 16 
„Knygos L ie tuva i " būst inę 
pasiekė šis laiškas: 

Mieli Tautiečiai, 
Gavau iš Jūsų jau trečią 

siuntinuką knygų rugsėjo-lap-
kričio mėn. : A. P a š k u s 
„Krikščionis psichologinėje 
kultūroje", A. Paškus: „Krikš
čionis šiandieną", ,,Šv. Kazimie
ro penkšimtmetis", A. Rubšys: 
„Raktas į senąjį testamentą" II 
t. J. Gutauskas: „Krikščioybė 
Lietuvoje", A. Maceina: „Saulės 
giesmė". Visa labai įdomu, 
labai reikalinga. Ypač dėkinga 

menimis, kaip vaistais, kos
metika, drabužiais, mes nebūsi
me mažiau vaišingi, bet gal dau
giau protingi. Vien sentimentui 
negalima pasiduoti, bet reikia 
pažiūrėti į gyvenimą realiai, 
m a t a n t ir m ū s ų išeivijos 
reikalavimus. Tik stipri išeivija 
galės padėti Lietuvai, o ta 
pagalba juo toliau, juo labiau 
bus reikalinga. 

esu už ..Saulės giesmę". A. Ma
ceinos knygos nežinia kokiais 
keliais ateidavo ir anksčiau ir 
vaikščiojo po Lietuvą nusirašy
tos ranka arba perspausdintos 
mašinėle. Tokią prieš keliolika 
metų esu perskaičiusi ir aš. 
Todėl buvo maloni s ta igmena 
ras t i siuntinėlyje gražiai išleis
tą, jau „tikrą" knygą, už kur ią 
širdingiausias ačiū! 

Labai naudinga bus ir „Krikš
čionybė Lietuvoje", nes tikybos 
vadovėlių (jauniesniems ir vy-
resniemsi labai t rūks ta . Labai 
įdomios ir kitos. Su nuoširdžiau
sia padėka linkiu Aukščiau
siojo palaimos ir sėkmės Jūsų 
darbuose. Su dėkingumu ir pa
g a r b a . Ona L i s a u s k a i t ė " , 
Vilnius. F. Žemaičio 1-43. 

„Knygos Lietuvai" yra Lietu
vių katalikų religinės šalpos 
padal inys. Nurodymų, ka ip 
p i g i a u s i a i k n y g a s s i ų s t i 
saviems ar kit iems Lietuvoje 
kreiptis arba aukas, knygas tam 
t i k s l u i s iųst i g a l i m a š iuo 
adresu: Knygos Lietuvai. Lie
tuvių katalikų religinė šalpa, 
351 Highland Blvd.. Brooklyn. 
N Y 11207. 

GYVENIMO VINGIAI 
NOVELĖ 

VLADAS VAILIONIS 

- Turėjai palikt i žmoną ir du mažus vaikučius... 
Kokio amžiaus jie yra? - Jennifer trijų, o sūnelis Chris 
dar tik vienų. J i s gimė prieš man išvykstant į šią 
„Police action", bet nuo to aš jį tik nuotraukose mačiau. 
Pasiilgau aš jų, leitenante. Tikiuosi gauti atostogų, 
tada ir dešimt velnių manęs čia nesulaikys. 

- Mes dar neturime vaikų, bet pirmam sūnui aš 
jau ir vardą parinkau. Douglas... Pagal mūsų Douglas 
McArthur, — tvir ta i pasakė leitenantas. — Jis turėtų 
būti Amerikos prezidentu, tai ši makalynė būtų jau 
seniai užbaigta. 

to molio. Ir maniškis pradžioje buvo aktyvus šeimyni
niame gyvenime, bet jis labai grei t su tuo apsiprato. 
Pirmajam mūsų sūnui j is vienas parinko vardą, antra
jam mudu abu. o j au trečiajam berenkant , sakėsi tur įs 
svarbesnių reikalų, negu rinkti va ikams vardus". 

Pasirodo, kad, mums parašius saviesiems apie šį 
susitikimą, ir mūsų abiejų žmonos susibičiuliavo. Ir jos 
ten kar tu susibėgdavo savo ilgesiu pasidalinti, perskai-
tydamos kartu ir mūsų laiškus. O tas , žinoma, mus abu 
dar labiau suart ino. Tur in t art imą žmogų, su kuriuo 
gali išsikalbėti, sugulusius širdyje rūpesčius iškratyti, 
net ir t a kario dalia neatrodė tokia baisi. 

Vienų kautynių metu aš pasigedau leitenanto. Aš 
žinojau, kad jis vadovauja kairiojo sparno vyrams, bet 
man kėlė rūpesčių nut rūkęs su juo radijo kontaktas, 
todėl aš pasiunčiau vieną karį a ts tatyt i nut rūkusiam 
ryšiui, į sakydamas jam ten pasilikti iki kautynių pa
baigos. Vos tik nubėgus j am ten, mano radijas pradėjo 
šaukti mane su ta r tu žodžiu. Bet j is man perdavė la
bai baugią žinią, kuria aš nenorėjau t ikėt i . Esą, lei-

šeimos. Tuo metu mano širdyje atsirado kažkoks keršto 
geismas, kurio aš dar iki šiol nepažinojau. Anksčiau 
aš vykdžiau tik įsakymus, vadovaudamas savo vyrams 
puolimo ar gynimosi kautynėse, neturėdamas širdyje 
jokios neapykantos priešui. Tuo metu gimęs keršto 
geismas ir neapykanta priešui pasiliko visam laikui. 

Po kelių dienų, leitenantui nesugrįžus. aš parašiau 
Claudijai laišką, prašydamas pranešti .jo žmonai apie 
jo likimą, kiekviena proga stiprinant viltį, kad jis 
viena dieną grįš. Tuo aš kažkodėl ir pats tvirtai tikėjau. 

Keistas karas vyko Korėjoje. Antro pasaulinio karo 
metu. būdamas dar tik bernioku, aš atidžiai sekiau 
spaudoje karo įvykius. Buvau susidaręs vaizdą, kad tiek 
amerikiečių, vokiečių ar rusų pusėse buvo tikri fron
tai, jų greitesni ar lėtesni pasistūmėjimai viena a r kita 
kryptimi. Korėjoje viso to neboto. Mes handėme 
sudaryti frontą, bet korėjiečiai turėjo savo karo planus. 

Taip, leitenante, ir aš su jumis sutinku, bet t enan tas su grupe vyrą papuolė an t priešo slapukų, ir J ie naudojo dažniausiai puolimo ir vėl greito atsi-
mūsų krašte aukštose valdžios vietose kažkokia ne
matoma ranka susodina s i lpnaval ius ir niekuo 
nepasižymėjusius asmenis, nustumdama iškiliuosius 
į šalį. 

- Gaila, kad taip yra. Negalėdamas to pakeisti, 
aš nors savo sūnui jo vardą parinkau. Mat pradžioje 
mūsų vedybinio gyvenimo mudu j au taip sutarėme: 

visi dingo be žinios. Aš nenorėjau tikėti t a žinia, kad 
aš praradau savo tėvynainį, savo prietelių, net ir brolį 
— taip j i s man b u v o j a u art imas. 

Pergrupavęs savo vyrus, aš išnarsčiau plačią 
apylinkę, bet nei leitenanto, nei kitų vyrų ten neradau. 

Pasibaigus kau tynėms ir m u m s sugrįžus į saugią 
vietą, aš ilgai negalėjau nurimti . Net ir kapitono 

žmona parinks vardus dukrelėms, o aš. kaip ir t inka tėviški žodžiai erzino mane , todėl aš išėjau vienatvės 
jaunam tėvui, sūnums. ieškoti. J is suprato mane , bet ir perspėjo nenuklysti 

— Mano uošvienė, kuri išaugino gražų būrį vaikų, per toli. 
išgirdusi tai, juokėsi iš manęs. „Pirmam sūnui tu tikrai Kas tuo m e t u dėjosi mano širdyje, šiandien aš to 
išrinksi vardą", — dėstė ji. „Galbūt ir keletą dienų tuo nežinau, bet aš verkiau tada. Tik aš negalėčiau pa 
reikalu sau galvą suksi". Nespėjus man net ir atsiliepti aiškinti kodėl. Galbūt aš apraudojau savo prarastą 
į tai, ji kalbėjo toliau. „Visi vyrai y ra lipdyti iš minkš- prietelių, o gal t ik šį nelemtą atskyrimą nuo mano 

t raukimo taktiką. Todėl daug kartu mes net neži
nojome, prieš ką mes kariaujame. 

Pražuvus leitenantui Schmied, aš irgi p'ndejau 
naudoti korėjiečių taktiką. Pasirinkęs grupę savano
rių, aš išeidavau priešo aplankyti, kiekvieną kar tą pa
darydamas jam didelių nuostoliu. Mušu kuopos vadas 
iš pradžių nenorėjo su tuo sutikti, bet. įv> kdžius mums 
porą sėkmingu žygių, jis irgi tam pr i tarė . Taip 
įvykiams besiklostant. aš buvau apdovanotas aukščiau
siu Amerikos kario ordinu, bet tas manęs visai nedžiu
gino. Nedžiugino manės, nes šį ordiną aš gavau ne už 
kokius nors mano ypatingus nuopelnus. \**t už atliktus 
veiksmus, padiktuotus keršto. 

(Bus daugiau > 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 

Philadelphija ir 
apylinkės 

ĮSPŪDINGAS VIETINIŲ 
PAJĖGU KONCERTAS 
Senosios kartos talentingiems 

žmonėms vis smarkiau retėjant, 
didėja būkštavimai ir liūdnos 
pranašystės apie lietuvių išeivi
jos ateit j . Ypač tas stipriai 
pabrėžiama, amžinybėn pasi
t raukiant žymiam visuome
nininkui, mokslininkui, kultū
rininkui. Susidaro įspūdis, kad 
jau dangus griūva, kad nesulai
komai slenkame j beviltišką 
ateitį, kad nebeatsiras pakai
talų. 

Įvairių krizių yra išgyvenusi 
ir Philadelphijos kolonija. 
Tačiau jos gana greitai būdavo 
išsprendžiamos, dažnai susilau
kiant net geresnių rezultatų. 

Rašant šią korespondenciją, 
mintyje turima mūsų kolonijos 
vokalinis bei instrumentinis 
menas, kurio kreivė po įvairių 
svyravimų yra pasiekusi bene 
aukščiausią tašką. Tai parodė 
paskutinis koncertas, įvykęs 
Lietuvių namuose spalio 28 d. 
Jame išryškėjo mūsų Dainos 
vieneto, Liaudies dainų kvarte
to, sol. Rasos Krokytės, muzikės 
Raimundos Rukšienės meniniai 
gabumai. 

Uždangai atsidarius, išgirdo
me keturias Kvarteto atlieka
mas liaudies dainas: Eik merge
le skint gėlių, Atėjo niūrus 
rudenėl is , Lineli, lineli ir 
Paukščių vestuvės. Tai buvo 
gražus įvadas į gana plačios 
apimties renginį. 

Solistė Krokytė, altas, akty
viai besireiškianti dainos mene, 
padainavo Budriūno Miegužėlio 
noriu, Šimkaus Mylėjau vakar, 
Gudauskienės Metų laikus ir 
dar keletą trumpų dainelių. 

Dainos v ienetas dainavo 
Vaikščiojau (liaudies daina, 
harm. Žilevičiaus), Oi žiba 
žiburėlis (taip pat liaudies 
daina, harm. Naujalio), Pražydo 
jazminai (autorius programoje 
nepažymėtas) ir Svajonė (žodž. 
Nagio, muz. Viltenio). Tuo ir 
buvo baigta pirmoji programos 
dalis. 

Po pertraukos vėl pasirodė 
Kvartetas su keturiomis liau
dies dainomis: Aukšti kalnai, 
Ką močiute padarei, Piemenai
tes daina ir Pajudino stygas. 
Plojimais dar buvo išprašyta Į 
beržyną skuba Ona. Šios Kvar
teto atliktos dainos yra har
monizuotos kompoz. Juozo 
Kasinsko. 

Pabaigai išgirdome Dainos 
vieneto Vergų dainą (iš operos 
Nabucco, muz. G. Verdi), Anoj 
pusėj ežerėlio Hiaud. dain., 
harm. Žilevičiaus). Oželis diaud. 
daina, harm. Šimkaus) ir Šiau
rės pašvaistė (žodž, Brazdžionio, 
muz. Sodeikos). Po triukšmingų 
plojimų priedui išgirdome 
Smagu, gražu. 

Dainos vienetas, prieš šeše
rius metus suorganizuotas ir iki 
šiol vadovaujamas Vyto Maciū
no, šiuo metu yra daugiau pana
šus į mišrų oktetą. Jame dai 
nuoja keturios moterys ir keturi 
vyrai: R. Krokytė, V. Bendžiūtė. 
S. Utkiene, B. Volertienė, B. 
Krokys, J. Krakauskas, A. 
Būrą. R. Pūkis. Trys primosios 
dainininkės reiškiasi ir kaip 
solistės. Vadinas, dainos mene 
jau gerai išprususios. Tas 
žymiai palengvina vokalinio 
vieneto vadovo darbą. Be to, 
oktete ypatingai stiprūs yra 
bosai. Jie užtikrintai paima ir 
pačias žemiausias gaidas. Tas 
padėjo gražiai atlikti ne tik 
lengvas, bet ir sunkias dainas, 
jų tarpe ir ritmiškai sudėtingas 

Liaudies dainų kvarteto atlik
tos dainos daugiausia buvo gir
dimos pirmą kartą Tai mūsų 
kaimiečiu per šimtmečius 
s u k u r t a s ku l tū r in i s lobis. 
Klausytojus žavėjo ir meniškas 
ju atlikimas, ir nostalgiškai 

sodžiaus buitį primenantys žo
džiai, kuriuos labai jautriai 
išsakė dinamiškos smuikinin
kės Pumpolytės-Kasinskienės 
paliestų stygų akordai. Kasin-
skas ne tik grojo gitara, bet prie 
Krokytės bei Krokio jungės ir 
daina. 

Didelis programos pratur
tinimas buvo Raimunda Rukšie-
nė, muzikos mokslus neperse
niausiai baigusi Lietuvoje, 
dabar pedagoginį darbą savo 
srityje dirbanti amerikiečių 
aukštesniojoje mokykloje. Ji 
profesionaliai pianinu palydėjo 
visas solistes ir Dainos vieneto 
atliekamas dainas. Yra užuomi
nų, kad netrukus susilauksime 
ir jos rečitalio. 

Koncertas praėjo su dideliu 
pasisekimu ir entuziazmu. Juo 
turbūt džiaugėsi ir senutė 
Lietuvių namų salė vėlyvame 
amžiuje susilaukusi savo 

vietinių vaikų tokio gražaus 
pasirodymo. Vyriausias koncer
to organizatorius buvo Vytas 
Maciūnas. _ ,7 

15. V. 

Putnam, Ct. 
ADVENTO SUSITELKIMAS 

Gruodžio 10 d. Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserys savo 
vienuolyne Putname ruošia 
prieškalėdinį susitelkimą, 
kuriame dalyviai pažvelgs į 
galutinę Kalėdų šventės 
prasmę pro Kristaus pažadėtą 
mums antrąjį atėjimą. 

Susitelkimas prasidės 10 vai. 
ses. Onos Mikailaitės paskaita: 
„Antrojo Kristaus atėjimo įvaiz
džiai". 11 vai. bus šv. Mišios, 
kurias laikys kun. V. Cukuras 
ir pasakys atitinkamą pamoks
lą. 12 vai. dalyviai papietaus 
vienuolyne ir 1:30 vai. užbaigs 
susitelkimą, klausydami kun. 
A. Rubšio paskaitos: Jau ir dar 

ne...". 
Besiruošdami Kalėdoms, per

kame dovanas ir puošiame 
namus žiburėliais bei blizgu
čiais, kad padidintume savo 
džiaugsmą pirmojo Kristaus 
atėjimo minėjime — Kalėdų 
šventėje. Tai yra šios šventės 
prasme ir jos grožis. Todėl, jai 
besiruošiant, advento susikau
pimas dar prasmingesnis, negu 
dovanų paruošimas. Reikia 
džiaugtis, kad Putnamo seselės 
paruošė tokį susitelkimą, pro 
kurį bus galima pažvelgti 
ne tik į Betliejaus stebuklo didy
bę, bet ir į galutinę šio stebuklo 

VYTAUTO KERNAGIO vadovaujamas 
„DAINOS TEATRAS" 

J a u n i m o C e n t r o d i d ž i o j o j e sa lė je! 

L a p k r i č i o 2 5 d . 7:30 v.v. 

L a p k r i č i o 2 6 d . 4 :00 v. p.p. 

B i l i e t a i : P A T R I A , 2 6 3 8 W . 7 1 S t . . T e l . ( 3 1 2 ) 7 7 8 - 2 1 0 0 

ACIU! 
Sąjūdž io ln fo š i r d i n g a i d ė k o j a v i s i e m s , kurie f inansiniai pr isidėjo prie 
m ū s ų v i s u o m r y š i ų („publ ic re la t ions") skyriaus ve ik los s a v o aukomis , 
paštu ir r e n g i n i u o s e . Ypat inga ir nuoširdi padėka V y d ū n o Fondui ir 
Santaros-Šv iesos v a i d y b a i be i P e t r u i ir I lonai D a p k a m s . 

$473,13: Trispalvės fondas. $200.00: Amerikos Lietuvių taryba, Cirinskas, U., 
Dainora K.. Kojelis. D . Milosz, C : S100.00: Avižienis. A ir R., Brežinskas, V. J., 
Gleveckas. A. B.. Gruzdys V . Janušonis. V. :r P . Kurkulis. A., Liaukus, J.. Lozoraitis, 
S. Jr (Lithuan>an Legation), Misiūnienė. A., Mockūna;. F. ir L., Paiemėnas, K. ir M., 
St.. Petersburg Liet B-nės apylinkė. Unior Pier Lietuvių draugija, Vai. V. ir R., Valaitis, 
dr J Vanšauskas. M ir L.. V.enužis. R. V ; Virkau, I., VVeitzel. Gerda A.; $70.00: Aka
deminis Skautų Sąjūdis (Korp Vytis/ASD). $52.00: A. Juška. $50.00: Aglinskas. J. dr.. 
Alantai, V. ir I. Almenas. K.. Ardys. J . Avižienis, K., Brasauskas, B., Bukaveckas, T., 
Černius. J. ir V . Daunoras. J , Draugelis. I. ir A.. Daugirdas. 0. ir J., Gabis, D., Giedraitis. 
D. ir E. Grybauskai. V. ir L . Keblmskas. A. ir V.. Kiznis, J., Kolupalaitė. E., Lauraitis, 
Lintakas. J . . A., Marchenas A., Mažeika, dr F . Meilus. A ir R.. Preikštas P., dr. Birutė 
S . Radvenis. E.N.. Sabaitis A . Sakas G. Šatas. D. ir S . dr. Seibutis, L.. Trumpa, V., 
Vaitas. O ir V.. Vaškelis. B <r S . Vetza. E ir V Žilinskas. E. $40.00: Raulinaitts. J. 
$35.00: Kižiai. J ir A. $30.00: Barūnas. K . Černius, R., Edelis, L.. Gurėnai, B. ir M., 
Ječius, D. ir K.. Jelioniai. S. ir A., Karobrs. V.. Lesevičius. A B I . . Lukaitis, J., Novickas, 
H.. Pakštai. B ir E.. Skėrys. A.. Stakn;pnė. A.. Steponis, V., Vydūno Jaunimo Fondas 
(per Vyt. MikūnąJ. tėv T. Žiūraitis O.P. $25.00: Adomaitis, Mr. and Mrs. A., 
Aleksandriūnas. V . Anckuška. H.. Baltrušaitis. E., Bartys, K.. Bieiskus, M. ir R., Brown, 
F. D . Bublys. A.. Budnikas. V.. Česonis. R. ir R.. Cizikaitė. B . Dabušis, Rev. V., Devenis, 
KP.. Dovydėnas L , Drunga. B . Gaputytė. E.. Genienė. V. Gylys. B., Grigaitis. A. Devenis, 
Griniūtė. L.O.. Grizas, E . Gumbefev.čius. J . ir A . Karaitis. A . Kučingis, Rev. Msrg.. J. 
A., Kudirka. J . Kulikauskas. E. ir R.. Krukonis. Z ir P.. Lekutis. P.. Lap(...), P., Lipskis. 
A. ir A.. Mačiuika. B V.. Mačiuika. G Markus, R., Markalionis. W. J., Markus, K.. Meilus. 
S . Mikšys. P.. Miliūnai. K ir R . Mikonis. dr. B., Molis, P. Musteikis, A.. Nagelė. O.. 
Nakas. A . Naujokaitis. J. ir R.. Ostrauskas, K., Palukaitis, J . P. Petrauskienė. R.. 
Pivoriūnas. J Plikaitis. J . Radžius. A. ir G. Rastenis. E. Rasutis, P. ir A., Šilėnas, V 
ir O.. Šimoliūnas St.. ir VI., Simonaitis. A. J . , Slavinskas, I. ir E. Šmulkštienė. L. O., 
Šmulkštys L.. Spnndys. A . Sutkus, Ada. Tiškus. A., Uknevičius. A., Užgiris. Ina, 
Užubalienė. N . Vaičekonis, J . . Vasomenė. A. Vebeliūnas. A , Vėbra, P., Viskanta, Ž., 
VVilleke. K. ir A.. Zunde. P.. Žygienė. O.. Žukauskas. U. $24.00: Šimkus, M. $20.00: 
Ankus. A.. Antanaitis. A T. Baniūtė-Mačiūnienė. O . Barnet. E.. Brazaitis, H., Bražin
skas. A. Butvilą. J Gerulaitis. L . Gruzdys. A.. Gruzdys, A , V., Jakienė, D., Juodelis, 
Mrs L . Juodikis. P , Kaunas. F v Karasienė. O.. Kavolis. V , Konee. M.. Meilutė. Kve-
deras. M . Kviklys. B.. Linkus. K ir M.. Majauskas. K. ir E , Mažeika Harrison, J., Me
džiukas. I., Milaknis. B . Misūnas. D J . Misūnas. M Mudėnas. B., Mavickas. B., Noreika, 
J., Ošiapas. R . Palubinskas. J . Plopuenė. A.. Puodžiūnas. A.. Pušarauskas, A.. Rulis. 
F. M . Šalčiūnas. V.. Sinkus. V.. S'nkus W.. Skaidis. P . Totoraitis. J . Užemis, Br.. Var
naitis. G.. Vaičiulaitis. A . Vėžiai. L. ir G . Vilušis. A . Vitkauskas, E. L., Bitėnas, H.. 
Gudėnas. J . $15.00: Jaras. A . Karosas. P . Leikiene. S . Tomašauskas, J . $12.00: Gim
butas. J $10.00: Alytie-e A . Arai. M ir K.. Baltrukonis. K., P. Baltrušaitienė. Balys. 
S . Banaitis. B. ir B . Bernatavičius. P . Bieiskus. P A . Blynas, M., Brakas. R.. Buivycas. 
R.. Ceckus. P. ir B . Cipkienė, S.. Daukantas. V . Didžiuos A., Jursenartė-Feliss. Gaškienė. 
E., Gedmintas. V.. Jakučionis. J . Jakučionis. J A . Jakūnas, A.. Jasaitienė. E . 
Karaminas. J. Kaufmanas. G . Kaszlauskas. I . Klimas, T . Kondratas. 8 . Kudirka. A 
Lemešytė-Dikinienė. Manomaitis. E.. Masiokas. B ir E . Mieželis, O.. Mironas. A. ir O.. 
Naujokaitis. M Nordėnas M . Pakštai. P ir E.. Palionis. T.. P. E.. Platenis. A. Raugas. 
B., šernas. V.. Sirutienė. G.. Skuodis. V . Stams. V . Stankaitytė. D, Statkus, V. J . 
Stempužis. J . . Vailokaitis J . tėv Vaišnys. J . SJ. Vaitaitis. A . Vaitys. K.. Valavičius. A.. 
Varnas. E. N.. Vilkas. E ir L Vilkutaitis. R. $0.00: Graudis. K.. Jagelienė. O. $5.00: 
Idika. A . Jasas. L . Jasmantienė. A.. Jonaitis. K . Kvantas, S . Ramonas. Sig.. Šova. 
A., Urbšaitis. K . Zebertavičius. V 

"Ats iprašom už neįskaitomas ir praleistas pavardes. 

Linksmos Padėkos Dienos 

At Holy Cross Hospital. We care forthe vvhole 
person — body. mind and soul." We've been 
serving Chicago and suburban communities 
since 1928 vvith services that include: 

Foot Care Center (471-5550) 
Physic ian Referral Network (471-6703) 
Courtesy Van (471-5899) 
Serving Our Seniors (471-7321) 
Adult Day Care Center (471-7300) 
Maternity Services (471-5849) 
Sleep Disorder Center (471-7464) 
Hospice House (918-6451) 
Arthnts Treatment Center (471-5550) 
Rehabi l i tat ion Department (471-5694) 

4-h HOLY CROSS 
HOSPITAL 
2701 West 6Wi Street Chicago 
171 MOO 

prasmę — mūsų trapaus buvimo 
sujungimą su amžinąja Dievo 
meile, kuris bus atbaigtas an
truoju Kristaus atėjimu. Tada 
nebebus karų, nei imperijų, nei 
gulagų, t ik Kristaus amžinojo 
sosto spindėjimas. Todėl 
susikaupimo žvilgsnis i šį 
būsimą spindėjimą yra tinka
mas būdas padidinti mūsų Kalė
dų džiaugsmui. 

Norintieji pasidžiaugti šiuo 
susikaupimu turėtų pranešti se
selėms apie ketinimą dalyvauti, 
paskambindami iki gruodžio 1 
d. telefonu 203-928-7955. 

Č. Masaitis 

Holy Cross Hospital Buildmg lor The Future and Your Weli Being 
MOI» C"m Ho\p' 'O 1S''<WC 3y l*f S'S!"S 01 Saioi ClSim.r oi C H * » ( 0 

THANKSGIVING DAY GREETINGS 
Thanksgiving Day Greetings From 

S0UTHWE8T FEDERAL SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
3525 W. 63rd St., Chicago, IHInote 436-4600 

4062 temmmt Hwy. Homatotm, IHInote (706) 636-2700 
9640 S. PulasM, Oak Lawn, IHInote (706) 424-6400 

5630 W. 35th St., Cicero, IHInote (706)656-0600 

Best VVishes To Our Friends And Associates 
For A Safe and Happy Thanksgiving Day 

Courtesy of 

EDWARD HINES LUMBER CO. 
Phone: 767-8300 

4 6 2 0 W * s t 6 3 r d St. , C h i c a g o , I l l ino is 

Thanksgiving Day Greetings 
G 6 K. AUTOMOTIVE 
5826 S. Wo*torn Ave. 

v l H V 6 W M f Pai* 

6254630 
Complete auto mechanical & body work 

Foreign-domestic-msurance approved 

Padėkos Dienos 
Sveikinimai! 

CRONING CLEVER CLEANERS 
3357 W. 63rd St. 

Chicago, IH. 
776-4332 

VVedding Gowns & Drapes — Our Specialty 
Thanksgiving Day Greetings 

From 
JAY ORUGS 

2756 W. 71 st St., Chicago, IH. 
476-2206 

Open Mon. thru Sat. 9 A.M. to 9 P.M. 
Sunday 9 AM. , to 5 P.M. 

ALESSANDRO'S BANOUET HALL 
6040 W . Carmak Rd. 

Clcoro, M. 
(706) 656-7566 

Banquets for VVeddings and all Occaions 
40 to 350 Peopte 

Package Plans Available 
Thanksgiving Day Greetings 

To All Our Friends and Patrons 
IOEAL AUTO PARTS 

4639 S. Callfornla Ava. 
523-5277 

Automotive Parts For All Cars 

K A S PHARMACY 
"A Family Drug Center" 

We Honor all Insurance & VVeifare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
476-6008 

2601 W. 591h 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LEE TELEVISION SERVICE 

(Electronics) 
3422 W. 63rd St., Chicago, Hl. 

T a i . : 471-1619 

EDENS OPTICIANS 
4143 W. 63fd S*., Chicago, I I I . 

565 00 
5569 W. SStfi St, Oak Lawn, IH. 

(706)466-3656 
Prescriptions Filled 

Frames repaired 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAWNDALE AUTO BODY 

Phono: (706) 766-1133 
3101 S. RMgaiand 

Barvryn, IH. 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brands Meat Products — 
Phone: 277-3066 

2310 S. PulasM, Chicago, Hl. 

Thanksgiving Day Greetings 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaskl 

Chicago, III. 
562-2525 

Open Bovvling Thanksgiving Day 

Thanksgiving Day Greetings 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71 st S t , Chicago, IH. 
434-9666 

Open Tuesday thru Sunday 
8 A.M. To 8 P.M. 
Closed Monday 

TATRA INN 
6040 S. Puteakl 

562-6313 
Polish & American Cuisine 

Open Tuesday thru Sunday 
For Lunch & Dinner 
Call for reservations 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LOYAL CASKET CO. 

Phona: 722-4065 
134 S. CaHfomla Ava. 

Chicago, IH. 

Thanksgiving Day Greetings 
DYNAMIC AUTO REBUILOERS INC. 

6020 S. Wastam 
Chicago, III. 

476-6650 
Oualty Body Repairing and Painting 

Foreign & Domestic Cars 

Thanksgiving Day Greetings 
O 6 J CAR ALARMS 

4147 W. 63rd S t , Chicago, I I I . 
565-2111 

Sales - Service - Installation 
American & Foreign 

Autos - Trucks - Vans — Etc. 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUOGE REMOVAL 

AND SEWER SERVICE 
Phono: 666-5175 

2316 Wast Moffat, Chicago, IH. 60647 

Padėkos Dienos sveikinimai 
IAMA 6TATIONER8 

6236 S. Kedzfa 
776-6102 or 776-9341 

Viskas įstaigoms. Rastines, braižybos ir 
mokyklų reikmenys Sveikinimo kortetes 
įvairiomis kalbomis. 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY INC. 

Phono: 767-9155 
Dollar Off With Vitanibs 

4324 W. 63rd S t , Chicago, IN. 

KENN-8 FAMILY B0WUNG PRO SMOP 
3205 W. 591h, Chicago, IN. 434-1600 
Columbia - AMF - Brunswick — Ebonite 

Shoes. Bags & Accessones 
Open Mon. 4 Fri. 11 A M to 6 P.M. 

Tues & Thurs. 12 to 8 P.M 
Sat. 11 A.M. to 5 P.M 

Bring in this ad and 
Receive a free gift 

With the purchase of a ball 

OLO FASHIONED CANDIES 
6210 Carmak 
Bonvyn, IH. 

(708) 766-6669 
Home of French Cream 

Chocolate Novelties 
All Types of Boxed Candies 

Thanksgiving Day 
Greetings 

From 
MARTIN MUFFLER SALES 

6647 S. Weetem Ava. 
737-6200 

"The Muffler Pioneer" 

Thanskgrving Day Greetings 
From 

8LIZ DUJCATESSENS 
6743 W. Archar 

229-1136 
3116 W. 43rd 

623-9633 
Ouality Poiish Sausage 
Choice Luncheon Meat 

Food Speciaities 

Thanksgiving Day Greetings 
From 

PARK FOOO 6 UOUOR MART 
2610 W. 71st S t , Chicago, III. 

776-1821 
Open Monday thru Saturday 8A M to 
9 P.M Sunday 8 A.M. to 6 P.M. 

Thanksgiving Day Greetings 
71ST A WBSTERN 

CURREMCY EKCHANOE 
7056 S. Waatom Ava., Chicago, IN. 

476-2721 
Checks Cashed — Money Orders 

Western Union — License Renewal 

CLASSIFIED GUIDE 

V 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

^Afis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZ1E 

778-2233 

m AUS. 
B A L Y S B U D R A I T I S 

N e m o k a m a i Į k a i n u o j a 
j ū s ų n a m u s . 

Turėdamas ilgų metų patyr imą, 
gre i t ir sąžiningai patarnausiu pir
k i m e bei pardav ime. Kreipt is te l . 
7 6 7 - 0 6 0 0 a rba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6 6 0 0 S . Pu lask i Rd. 
One s t o p Rea l E s t a t e 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

OREIT 
PARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 
361-5950 636-6159 

Norintiej i P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią (staiga, p r a š o m o 
paminėt i , kad esate a rba / to r i te būt i 
Rimo S t a n k a u s kl i jentais. Nuosa 
vybės įka inav imas n o m o k a m a l . 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

V i k t o r a s Š ima i t i s , Reg . B roker i s 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 
5953 S. Kadzla Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tai. 436-7876 

Parduodama g re ič iau 
už didesne kainą! 

įkainojimas vettui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė įstaiga. 

ALEKANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

Nuo la idą pens in inkams d u o d a 

I E V A A S M Y T Ė 
C o m m u n l t y R e a i t y , M L S 
3 8 5 6 VV. 6 3 S t . , C h i c a g o 

T e l . 5 8 1 - 9 1 8 0 , r o s . 4 3 4 - 4 3 2 3 
Jos patyr imas (ant ras deš im tme t i s 
biznyje) j ums gal i su taupy t i d a u g 
keb lumų. 

GznhjQ£ KMIECIK REALTORS 

3 7922 S. Pulaski Rd. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
ve l tu i . 

Namas atviras apžiūrėjimui, 
sakmad., lapkričio 26 d., 1-4 v. p.p. 

6751 W. 59 St. — 3 mieg. mūrinis nams 
25 metų senumo; gražus. įrengtas rūsys; 
2 auto garažas; daug įvairių priedų. Graži 
aptinka. Geras pirkinys už žemą kainą. 
Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
bink i te te le fonu. Mūsų pardavė ja i 

'sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
į Tai. — 434-7100 & 436-8600 

OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont, Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIULIS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLUVR REALTOR-ASSOCIATE" 

OLSICK A CO., REALTORS-
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312)257-7100 TiT* 

Hilrviow IV -Lamont . Naujas namas. 
Galit už imt dabar. 4 mieg. ,,quad-
leve l " pi lnas įvairių priedų! Ąžuolo ap
dai la, ž idinys, „vvh i r lpoo l " , centrai. 
š i ldymas. Arti mokyk lų ir aps ip i rk imo 
centrų. Apžiūrėki te. $ 1 5 9 , 9 0 0 . 

„ R a n d i " st i l iaus n a m s s , 5 akrų 
sklypas. Puikiai pastatytas mūr in is , 9 
metų, su rūsiu 2 židiniais. 3 ar 4 
mieg. . 3 vonios Sukt i laiptai į . . loft". 
5 min. nuo Lemonto! $ 2 8 9 , 9 0 0 . 

M 1 S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10° /o—20%—30% pig iau mokės i t už 
automobi l io ir ugn ies d r aud imą pas 
mus. 

F R A N K Z A P O U S 

3 2 0 8 V 2 VVest 9 5 t h S t r e e t 
T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

FOR R E N T 

I š n u o m o j a m a s 5 k a m b . b u t a s pir
m a m e aukš te , B r i d g e p o r t o apy l . 
Apš i ldomas radiator iais; 3 m ieg . su 
ki l imais. Suaugus iems žmonėms, be 
gyvul iukų. $400 į m ė n . S k a m b i n t i 
9 2 7 - 0 4 9 7 . 

UETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruol is 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
l i teratūrai savo istori ja, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročia is pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAUL INĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje 244 psl 
Knygos kaina 8 dol . . su persiuntimu 
9.50 do l . Illinois gyventoja i moka 
10.14 dol . Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų plat intojus. 

. L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

656-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ANDERSON FORD 
795-7900 

6539 VV. OGDEN 
BERVVYN, IL 60402 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsilankykite 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susitarti. Skambinkite 
šiandien! 

Vyr. amžiaus žmogus ieško 3 
kamb. su šiluma buto Marquette 
Pk. apyl. 

Tel. 925-6651 

Noriu pirkti vartotą 
virimo krosnį. 

Skambinti 476-1985 



A.A. DR. ANTANAS 
STANKUS 

Antanas Stankus 

Kai maždaug prieš 45 metus 
_ "* jau paragavę komunistinio „ro-

jaus" vaisių, kai ta šio šimtme
čio raudonojo maro banga vėl 

, ,0 , ritosi į mūsų kraštą, žymi mūsų 
tautos dalis pasirinko pabėgėlio 
kelią. Laimingi jautėsi tie, ku
rie pateko į JAV-bes, į šį laisvą 

SL-1— i r svetingą kraštą. Jų tarpe 
: buvo ir med. daktarų Janinos ir 

Antano Stankų šeima. 
Tačiau po daugelio metų, po 

^ įsikūrimo visokių rūpesčių ir 
laimės dienų, mūsų pečius pra-

.-T. dėjo slėgti vis didėjanti metų 
našta ir pagaliau pradėjo retėti 
mūsų eilės!.. 

Štai ir š.m. spalio 1 d. po ilgos 
ir sunkios ligos Stuart, Florido-

i — je, peržengė amžinybės slenkstį 
dr. Antanas Stankus. 

+ ,į Jis buvo gimęs 1910 m. Pane
vėžio apskr., Lietuvoje. Mokėsi 
Panevėžio gimnazijoje ir Vytau-

•«*-- to Didžiojo universitete Kaune, 
«*•'"" kur, baigęs medicinos fakultetą 

ir atlikęs praktiką, įsigijo medi-
., cinos gydytojo teise. Kurį laiką 

mediciną praktikavo Panevėžio 
mieste ir kitur. 

• Gyvendamas Panevėžyje jis 
,„̂ _ susipažino su med. dr. Janina 

Stancevičiūte, kuri , kaip 
daktarė, dirbo Panevėžio apskr. 

• ligoninėje. Po kurio laiko jie 
"'• nukūrė šeimos židinį. Čia jiems 

gimė ir sūnus Algis. 
Deja, jiems neilgai teko 

džiaugtis savo gimtojo krašto 
laisve ir laime. Grįžtant komu
nistinėms ordoms į Lietuvą, jie, 

. kaip ir daugelis mūsų, buvo 
priversti savo gimtąjį kraštą pa
likti ir pasitraukti į Vokietiją, 
o vėliau iš čia emigravo į J.A. 
Valstybes. 

Pradžia ir jiems čia nebuvo 
• " lengva su mažamečiu sūneliu. 

Tačiau dr. A. Stankus 1952 m. 
Chicagoje išlaikė egzaminus, at-

.,, liko praktiką ir gavo teisę dirb-
~ * ti savo specialybėje. Po to, jis su 

šeima iš Chicagos persikėlė į 
Lincoln, 111., ir ten iki pensijos 
sėkmingai vertėsi privačia me
dicinos praktika. Žmona Ja
nina, kaip daktarė, dirbo netoli 
buvusioje veteranų ligoninėje. 
Sūnus mokėsi ir baigė cheminę 
inžineriją. Kurį laiką viskas 
klostėsi puikiai. 

Sūnus Algis kalbėjo puikiai 
' lietuviškai, o studijuodamas pa

laikė ryšius su lietuvių jaunimo 
organizacijomis ir gyvai domė
josi savo pavergtos tėvynės var
gais ir jos ateitimi. Algis, kaip 
vienturtis sūnus, buvo tėvų 
viltis, paguoda ir pasididžiavi
mas. Jis jau irgi ruošėsi sukur
ti šeimą. Susirado farmaciją bai
gusią gyvenimo draugę, susižie
davo ir net jau nustatė vestuvių 
datą. 

*> 1972 m. kovo 5 d. jis nutarė 
aplankyti savo sužieduotinę, 
gyvenančią Chicagos šiaurinėje 
dalyje. Jam besisvečiuojant, 
vakare kilo gaisras tame pačia-

' me aukšte, tik skersai koridorių 
prieš jo sužiedotinės butą. 
Kartūs dūmai pradėjo pro duris 
veržtis ir į sužadėtinės butą. 
Abu bandė užkamšyti duris po
pierium, bet negelbėjo. Tada 
abu nutarė bėgti koridoriumi 
prie kelto. Išbėgo, bet kelto 
nepasiekė! Abu sukniubo ir 
mirė užtroškę tirštuose dū
muose!... 

Algio tėvai ramiai ilsisi po 
įtempto darbo savo namuose 
Lincolne. Vidurnaktyje su
skamba jų telefonas. Nieko čia 

nepaprasto. Abu gydytojai, tai 
gal kas nors šaukiasi pagalbos. 
Sį kartą kas kita. Pasisako, kad 
kalba policijos valdininkas, tei
raujasi su kuo kalba ir ar jie turi 
sūnų Algį Chicagoje. Gavęs tei
giamą atsakymą, policijos parei
gūnas mandagiai atsiprašo, kad 
turi pareigą pranešti labai 
liūdną žinią. Jūsų sūnus Algis 
kartu su sužadėtine šią naktį 
žuvo gaisre. 

O Viešpatie, už ką baudi?! 
Kartu prasiveržia iš abiejų tėvų 
krūtinių širdies skausmo balsai. 
Dar beviltiškai teiraujasi prane
šėjo, ar tikrai jų sūnus žuvo. At
sakymas teigiamas. Ir rami už
tarnauto poilsio naktis virsta 
neapsakomo širdies skausmo 
kančia. 

Ir kas gali aprašyti šios retos 
tragedijos dydį, paliestų tėvų 

dvasines kančias ir jų išgyveni
mus? 

Reta ši tragedija yra ta pras
me, kad jie patys ir tų abiejų 
jaunuolių tėvai ruošėsi greitai 
juos lydėti prie vestuvių alto
riaus su garsais linksmo Ale
liuja, o atlydėjo karstuose su 
liūdna Reąuiem muzika! Pamal
dų metu ne tik žuvusiųjų tėvai, 
bet ir veik visi laidotuvių daly
viai negalėjo sulaikyti ašarų. 

Kapinėse buvo supilti du 
kapai šalia vienas kito, nes jie 
buvo nutarę kartu keliauti šics 
žemės keliu ir abu kar tu 
iškeliavo į amžinybę. Vėliau 
kapinėse buvo pastatytas gra
žus granito paminklas. Be to 
Algio tėvai sūnaus atminimą 
įamžino Lietuvių Fonde su 
20,000 dolerių suma. 

Daktarų Antano ir Janinos 
dvasinis gyvenimas po šios 
nelaimės pasikeitė iš pagrindų. 
Ypač sunkiai šią tragediją išgy
veno, būdama iš prigimties 
jautrios sielos, motina Janina. 

Po šio smūgio retai kada jų vei
dus aplankydavo šypsena, nes 
veik nebuvo dienos, nei valan
dos, kad galėtų užmiršti ne
tikėtą sūnaus mirtį. 

Dr. A. Stankaus palaikai iš 
Floridos buvo atvežti į Lincolną 
ir po pamaldų palaidoti prie 
sūnaus kapo. Dr. Janina sun
kiai išgyvena vyro mirtį. Vyro 
netekimas vėl iš naujo jai 
primena ir sūnaus tragišką mir
tį. Giminės, draugai ir pažįs
tami ją nuoširdžiai užjaučia ir 
linki Dievo palaimos ir stipry-

Mylimam Vyrui, Tėvui, Uošvui ir Tėvukui 

A.tA. 
istorikui VINCENTUI LIULEVIČIUI 
netikėtai iškeliavus Amžinybėn, giliame skausme 
likusiems jo žmonai MONIKAI, sūnui ARŪNUI, duk
roms SAULEI ir AUKSEI ir jų šeimoms bei visiems 
artimiesiems kar tu liūdėdami nuoširdžią užuojautą 
reiškiame. 

Liucina, Alberto, Diana, Pablo 
ir Luis Chalmetos 
Genovaitė Kaufmcnienė 

Muzika 

Pradedant I M S m. li«po* 2 d., kaw feštadtonĮ 
8:40 iki 10 v.v. 

p«r WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
,,Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
•vttkata - moterų pašauto - sportas - literatūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

AltTancs Communications, mc. 
408 South Oak Park Avonus, Oak Park, IL 60302 

tai. nr. 8404980 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje: 
1. Jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

čia: Lietuvoje nereikės mokėti jokių mokesčių. Leidžiamųjų 
siųsti daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas mažesnis. Galima siųsti ir medžiagas. 

2. Nereikia važiuoti į Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
dolerinėje krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone. 

Svarbesnės prekes dolerinėje krautuvėje yra šios: auto
mobiliai, šaldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofonai, videomagnetofonai ir kt. 

3. Siunčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas 
pats apmoka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis. 

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
dojimui Lietuvoje. Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas 
turi ir rusų kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra. 

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu 
PAVELDĖTOJUI BŪDU. 

BALTIC STORES & CO. Z. Juras, 
11 London Lane, Bromley, 

Kent, BR1 4HB, England. Tel. 01 460 - 2592 

bės tose sunkiose jos išgyveni
mų valandose. 

J . Jad. 
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TARPTAUTINIS 
AERODROMAS 

UŽ 275 MIL. DOL. 
Chicagos O'Hare aerodrome 

nuspręsta pa s t a ty t i naują 
tarptautinių skridimų padalinį 
kuris kainuos 275 mil. dol. To 
naujo International aerodromo 
modelis jau išstatytas nuo spalio 
30 d. 

—Mfe Do 
DIGITAL C0NVERS10N 

vaizdajuosčių iš I R | 
PAL, SECAM, NTSC. 

Greitas patarnavimas, žemos kainos. 
Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

>d®fc (312) 331-9033 
International Export House. 

15750 S HARLEM 
ORLAND PARK. IL 60462 

532-7799 

2321 W DEVON AVE 
CHICAGO. IL 60659 

312-338-9033 

A.fA. 
SEVERINAI PETRAUSKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, jos vyrui IGNUI, sūnui ALGI
MANTUI su šeima bei visiems giminėms reiškiu nuo
širdžią užuojautą. 

Vytautas Janulaitis 

A.tA. 
ALEKSAS POCIUS 

Gyveno Darien, IL. 
Mirė 1989 m. lapkričio 22 d., 12:30 vai. ryto, sulaukęs 55 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Zina Kloviskytė, 

sūnūs Edvardas, marti Margaret, Tomas su sužadėtine Audre, 
motina Sofija Pocienė, broliai Danielius ir dr. Alphonsas-
Vytas su žmona Janke ir kiti giminės. 

Velionis buvo sūnus a.a. Aleksandro. 
Priklausė Lietuvių Skautų sąjungai. 
Kūnas pašarvotas lapkričio 24 d., penktadienį nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks lapkričio 25 d., šeštadienį. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėtas įŠvč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kap ines . 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs, motina, broliai ir kiti g iminės . 

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compourded 

Ouarteriy 

see us for 
VgįįįH f i n a n c i n9-

AT OUR LOW RATES 
A I T H B f P A Y M r N T 

TO f'T V O O P I N C O M I 

INSURCO 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

J ū s ų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus. ELTA biuletenių įvairiomis k a l b o m i s 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo b a n 
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia p a s a u l i u i 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos b r u t u a l i ą 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius. įamžindami jų atmintį ar t va rkydami s a v o 
pal ikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert . No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, I N C . 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Visos laidos i i WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 80480 

Tel: (312) 839-2511 

A.tA. ' 
VINCENTAS LIULEVIČIUS 

Kryželiai 1902 m. balandžio 24 d. - 1989 lapkričio 21 
d. C h i c a g a 

Is tor ikas — mokytojas — auklėtojas. Šešiolikos knygų 
autor ius . Pasaulio Lietuvių Archyvo steigėjas ir ilgametis 
direktorius . Lietuvių Istorikų draugijos steigėjas. Mokytojas 
Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV lituanistinėse aukštesniosiose 
mokyklose. I lgametis a tei t ininkas, skaut ininkas ir spaudos 
bendradarbis . 

J i s paliko giliai tikinčio, tauraus lietuvio pavyzdį. Dėkingi 
Dievui už jo dosnų ir darbštų gyvenimą lieka: 

Žmona Monika, sūnus dr. Arūnas Liulevičius ir marti 
Aušrelė , dukra Saulė ir žentas dr. Feliksas Palubinskas, 
d u k r a Auksė i r žentas dr. Petras Kaufmanas ir vaikaičiai 
Vėjas ir Gytis Liulevičiai, Linas, Ginta su vyru Alium 
Meilum, Kovas, Milda ir Aidas Palubinskai, Viktoras, Arius 
ir Vyga K a ufmanai. 

Atsisveikinimas su velioniu bus penktadienį, lapkričio 24 
dieną, 7 vai. vak. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st 
St reet . 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 25 dieną. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame velionio draugus ir buvusius moki
nius pasimelst i už jo sielą ir dalyvauti laidotuvėse. 

Prisikėlimo viltyje, 
Še ima 

Laid. dir Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

IJUDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t e R d . - Te l . 430-5700 

Sally L 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o I l l inois 

P A T A R N A U J A C H I C A G O J E BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 652-5245 
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x A. a. istorikas Vincentas 
Liulevičius staigiai mirė 
lapkričio 21 d. savo namuose. 
Bus pašarvotas Petkaus Mar-
quette laidojimo koplyčioje 
penktadienį, lapkričio 24 d. 
Atsisveikinimas 7 vai. vak. Lai
dojamas iš Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios šeštadienį, 
lapkričio 25 d., Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Velionis buvo 
gimęs 1902 m. balandžio 24 d. 
Kryželių km., Utenos valsč. ir 
apskr. Buvo mokytojas, spaudos 
bendradarbis. Daug rašė „Drau
ge", „Aiduose" ir kt. Nuliūdime 
liko sūnus dr. Arūnas ir jo 
žmona Aušrelė „Draugo" redak
torė su šeima, dukterys Saulė 
Palubinskienė ir Auksė Kauf-
manienė su šeimomis, taip pat 
daug giminių. 

x Sol. Arnoldas Voketaitis 
Chicagos Lyric operoje šį sezoną 
dainavo operoje „Der Rosenka-
valier" ir dabar užbaigė „Sam
sono ir Dalilos" šeštąjį spek
taklį. Samsono rolėje buvo Pla
cido Domingo, o A. Voketaitis — 
Abimelech rolėje. A. Voketaitis 
dainuoja jau penktoje operoje 
kartu su P. Domingo. 

x Apie jaunų šeinių porei
kius parapijose kalbės Lemon-
to misijos parapietė Danutė 
Žemaitaitienė-Kunčienė simpo
ziume apie lietuvių sielovados 
poreikius, kuris vyks šeštadienį, 
lapkričio 25 d. 1:30 v. p.p. 
Lemonto lietuvių centro didžio
joje salėje. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje gruodžio 1 d., 
penktadienį, 7:30 v. vakaro Illi
nois universiteto profesorius 
John Kulczyckis skaitys paskai
tą „1939 metų slapti vokie-
čių-sovietų sus i t a r ima i" . 
Panaudodamas unikalius, neži
nomus istorinius šaltinius, jis 
kalbės apie aplinkybes, kuriose 
buvo padarytos 1939 metų rug
pjūčio ir rugsėjo mėn. slaptos 
sutartys tarp Stalino ir Hitlerio. 
Šių sutarčių tiesioginis rezul
tatas buvo antrojo pasaulinio 
karo pradžia, Pabaltijo respubli
kų okupavimas ir Lenkijos pa
dalinimas. Visi kviečiami daly
vauti. 

x „Technikos Žodis", Nr. 3, 
išėjo iš spaudos. Rašo St. 
Bačkaitis apie mokslo ir 
kultūros simpoziumą, A. 
Vaitkus apie aukštas įtampas, 
V. Jautokas apie „Perpetuum 
mobile" ir kt. Taip pat plačiai 
recenzuojama knyga apie prof. 
Šimoliūną. Žurnalą redaguoja 
Viktoras Jautokas. 

x Kargo siuntime turim di
delę patirtį. Dabar galime per
siųsti ir dėvėtus drabužius, 
praneša R o m a s P ū k š t y s , 
Transpak, 2638 W. 69 St., Chi-
cago, IL 60629, tel. 312-436-
-7772. 

(sk.) 
x Albinas Kurkul is . akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Ren8haw, Inc. , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7 9 1 6 - (sk.) 

x Norman Burstein, žino
mas kailininkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais; 
677-8489. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos i r 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus j kitus 
miestus - lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x Algis Pužauskas, buvęs 
. .Draugo" redaktorius, su 
sūnumi ir pussesere R. Šlap-
šiene. lankėsi „Draugo" redak
cijoje ir administracijoje, pasi
kalbėjo su savo kolegomis, pa-
siinformavo apie redagavimą ir 
papasakojo apie savo pensi
ninko gyvenimą prie Ramiojo 
vandenyno. Vakar jis išvyko at
gal į savo nuolatinę gyvenvietę. 

x Dail. Adolfas Valeška 
Dailės sekcijoje skaitys paskaitą 
„Lietuviškojo meno reprezenta-
vimas svetur'. Paskaita bus šeš
tadienį, lapkričio 25 d., 8:30 vai. 
ryto Lietuvių centre Lemonte, 
119 kambaryje. 

x Sol. Vaclovas Daunoras 
iš Lietuvos lapkričio 21 d. 
aplankė „Draugo" redakciją, 
pasikalbėjo apie savo koncertus 
Amerikoje ir savo numatytas 
keliones. Koncertus rengia 
Lietuvių fondo vadovybė Solis
tą atlydėjo Dalia Sruogai-
tė-Bylaitienė. 

x Lietuvių teisėms ginti ko
miteto posėdis buvo lapkričio 
18 d. Amerikos Lietuvių Tary
bos būstinėje. Lietuvių teisėms 
ginti komiteto fondo pirmi
ninkas yra V. Jokūbaitis. Komi
te tą sudaro Vliko, Liet. 
Bendruomenės ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos atstovai. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
apžiūrėjimas bus gruodžio 6 d. 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Tėvai arba 
globėjai galės pasikalbėti su 
mergaičių mokytojomis. Taip 
pat kviečiamos šešto, septinto ir 
aš tun to skyriaus pradžios 
mokyklos mokinės apžiūrėti 
mokyklą ir pasikalbėti su moky-
tojomis ir administracijos 
vadovybe. 

x Mokslo ir pramonės mu
ziejus turės lietuvišką Kalėdų 
eglutę ir programą savo salėje 
gruodžio 10 dieną, sekmadienį, 
7:30 vai. vak. Programa — jau 
48-ta bus „Kalėdos pasaulyje" 
šventėje, kuri prasidės lapkričio 
24 d. ir baigsis sausio 1 d. Lie
tuvių programai vadovauja 
Eleonor ir Frank Zapolis ir 
Ewald Radavich. Parodys pro
gramoje „Eglyno snieguoles". 

x J a u n a mergina iš Lietu
vos ieško darbo: gali tvarkyti 
kambarius, prižiūrėti senelius ir 
ligonius, pasaugoti vaikus, 
persikeliant į kitą butą padėti 
susipakuoti daiktus. Skambin
ti (312) 927-5552 arba (312) 
523-3506. 

(sk) 

x 10 sv. Lietuvoje pagei
daujamų prieskonių su per
siuntimu 89 dol. Taip pat siun
čiame dėvėtus rūbus ir visokius 
vaistus. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

fsk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x Reikalingiausių vaistu 
s iunt inukas j Lietuvą. Bayer 
aspirinas, multivitaminai, vais
tai nikams —66 dol su prista
tymu, be muito. Siunčiame ir re
ceptinius vaistus. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312436-7772. 

(sk.) 
x KOMPIUTERIAI IR E-

LEKTROMKA tinkama Lie
tuvoje. Transpak, 2638 W. 69 
St.. Chicago. IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk.) 

ALIAS Chicagos skyriaus technikos sekcijos spaudos nariai. Iš kairės: Viktoras Jautokas, Kos
tas Burba, Ramojus Vaitys, Juozas Rimkevičius ir Alfonsas Pargauskas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„DAINOS" TEATRAS -

KABARETAS 

Vyt. Kernagio vadovaujamas 
mažosios scenos teatras ,,Tarp 
girnų" lapkričio 8 d. vakare 
Jaunimo centre turėjo pasi
rodymą. Pasirodymas vyko di
džiojoje salėje, publikai sėdint 
prie stalų ir gurkšnojant vyną. 
Nuotaika buvo neformali, o 
kavinės — tad visi gerai jautėsi. 
Bendrai pas raus daug for
malumo, tad gera retkarčiais 
laisviau pasijausti. 

Pirmoje dalyje, vos pasigirdus 
pirmiesiems muzikos garsams ir 
dainos žodžiams, visi buvo 
nukelti i 1930-35 m. Kauną, kai 
dominavo Dolskio šlageriai. 

x Chicagos aukštesniosios 
li t . mokyklos mokiniai ir 
mokytojai parašė ir išsiuntė 
JAV prezidentui G. Bush 
laiškus, prašydami, kad, susi
tikęs su M. Gorbačiovu, reika
lautų nepriklausomybės Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai. 

x Ieško savo pusbrolių Ele
nos Butkutės ir Juozo Butkaus 
arba jų šeimos narių. Jų motina 
Marija Vasiliauskaitė, gimusi 
Lietuvoje, Vilkaviškio apskr.. 
Gražiškių valsč. Aistiškių km., 
apie 1915-20 m. išvyko į 
Ameriką. Ištekėjo už Jono 
Butkaus. Apie 1923-25 metus 
gimė Elena, apie 1927-29 gimė 
Juozas. Paskutinį laišką iš jų 
mano tėvai gavo 1939 m. Tuo 
metu Juozas ir Marija Butkai 
gyveno Brooklyne, New Yorke. 
Mano adresas: Albinas Slavic
kas, Partizanų 33-43, Kaunas 
233030, Lithuania. 

x Vilniaus „Dainos teat
r a s " ir jo vadovas Vytautas 
Kernagis vėl mus pralinksmins 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
lapkričio 25 d. 7:30 v.v. ir lap
kričio 26 d. 4:00 v. p.p. Skubėki
te užsakyti vietas ..Patria'" par
duotuvėje, 2638 W. 71st St., tel. 
(312) 778-2100. 

(sk) 
x Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo: $400 Ina Užgi-
rienė, $200 Tadas ir Renata 
Alinskai, $150 Algirdas ir Da
nutė Šilbajoriai, po $100 D. ir 
A. Bobeliai. Caleb ir Bernadeta 
Harris, Jonas Kiznis. Zigfridas 
ir Stanislava Reimanai, dr. Ed
mundas ir Dalia Remiai. Lietu
vių Fondas visiems dėkoja ir 
prašo aukas siųsti Fondo būs-
tinėn - 3001 W. 59th St., Chica
go, IL 60629. 

(sk) 
x Ieškoma Stefanija Žio-

gas-Martin gyvenusi 706 W. 53 
St., Chicago, IL, persikėlusi j 
Kaliforniją. Ieško seserėčia 
Angelė Satkūnaite, Vilnius, 
Erfurto 32-29. Arba skambinti 
B r o n i u s S a t k ū n a s (203) 
693-8472. 

(sk) 

Viena po kitos sklido žinomų 
šlagerių melodijos. Visur aš 
keliavau, Palangos jūroj 
nuskendo ..., Aš myliu vasaros 
rugiagėles, Santa Lucia ir daug 
kitų žinomų šlagerių. Žinoma, 
jie perrašyti ir pritaikyti viso
kiems instrumentams ir „rock" 
ritmui, bet paliktas Dolskis. 
Vyresniems žmonėms, kurie 
tebėra jauni, ši programos dalis 
grąžino daug mielų prisimi
nimų. Nukėlė j tuos laikus, kai 
Kaunas pradėjo įgauti bent 
lietuviško didmiesčio manieras. 
Dar ir dabar lietuviai tų manie
rų ir vakarietiškų tradicijų 
neužmiršta, tad vykdo gražuolių 
rinkimus. Viena iš tokių „Miss 
Stagnacija" visoje savo grožy
bėje ir su visa sovietine galan
terija buvo pristatyta vakaro 
dalyviams. Sa o pasirodymu ir 
manieromis ji sukėlė skanaus 
juoko. 

Pertraukos, kaip tokios, ne
buvo, bet antroji dalis tiek 
muzikiniu, tiek ir tematiniu 

x Sol. Margari ta ir Vaclo
vas Momkai, Chicago, 111., Ta
das Jurcys. Palos Hills, 111., 
Jonas Araminas, Montreal, 
Kanada. Jurgis ir Marija Jenic-
kai, Carlsbad. Cal., r,Draugo" 
garbės prenumeratoriai , 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Vytautas Ripskis, Ever-
green Park, Iii., Irena Kudirka, 
Mason City. I!!., Irena Lukšytė 
Goddard, Arcadia, Cal., „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, su prenumeratos pra
tęsimu atsiuntė po visą šimtinę. 
Labai dėkojame. 

x Šeštojo Mokslo ir Kūry
bos s impoziumo rengimo 
komitetas prašo visų, kurie dar 
negražino laimėjimų šaknelių, 
paskubėti tai atlikti. Laimėjimų 
traukimai bus baigminio 
pokylio metu. 

(sk) 

x Baltijos restorane geras 
lietuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r. - 9 v.v. 
Uždarytas pirmadieniais. 8100 
Roberts Ra., tel. 708-458-1400. 

<sk) 

x Lietuvos Vyčių choras 
savo metinį pokylį ruošia 1990 
m. sausio 1.3 d. Šaulių salėje. 
Programą atliks pats choras, 
kuriam vadovauja muz. Faustas 
Strolia. Bus šalta šilta vakarie
nė, laimėjimai, Šokiams gros 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. 
Įėjimo auka 15.00 dol. asmeniui. 
Rezervacijoms skambinti Stasei 
Rudokas tel. 471-2239 arba 
pirm. Estella Rogers tel . 
925-3948. Visi maloniai kviečia
mi įdomiai praleisti vakarą su 
L. Vyčių choru. 

(sk) 

požiūriu buvo skirtinga. Kaip 
pats vadovas Vyt. Kernagis 
paminėjo, tai antroji dalis yra 
vadinama „psichiatrine pa
lata". Į sceną pradėjo rinktis 
barzdoti tipai su pižamomis, 
dryžuotomis kelnėmis. Kiek
vienas savaip strykais strykavo. 
instrumentus daužė ir fortepi
joną trankė, bet visumoje melo
dija išėjo. Beje, teko girdėti, kad 
po šio koncerto Jaunimo centras 
turės ir vėl suderinti fortepi 
joną. Programos dalyviai ne tik 
valdo įvairius instrumentus, 
dainuoja, bet parodė ir didelius 
vaidybinius sugebėjimus. Yra 
tekę skaityti, kad girtuoklių ir 
pamišėlių rolės yra sunkiausios. 
Jie tai sugebėjo ne klouniškai, 
bet labai subtiliai ir įtikinančiai 
atlikti. Nors antroji dalis buvo 
grynai „rock'", bet ausų neskau
dėjo. Buvo atliktas ir išeivijoje 
jau žinomas kūrinys ,,Santech
nikas iš Ukmergės" (mūsų lie
tuviškoje terminijoje būtų 
„plumberis") pagal melodiją: 
Monterey... aš gimiau Ukmer
gėj. Užbaigai padainavo apie 
Kolorado vabalus, tai yra užsi
likę dar iš šaltojo karo periodo. 
Nuo revoliucijos laikų Rusijoje 
nėra gero derliaus, atrodo, kad 
saulė, nemėgdama komunizmo, 
nuo jo nusisuko. Tad savo ne
tvarką teisina blogu klimatu, 
sabotažu. Bulves užpuolus Ko
lorado vabalams, buvo pradėta 
skelbti, kad Amerika iš lėktų 
vų vabalus išbarstė. Amerikoje 
ir bendrai Vakarų pasaulyje 

tokiais atvejais laukus iš lėktu
vų nupurškia. O „pažangiau
sioje" santvarkoje pradžios 
mokyklų vaikus varė į laukus, 
kad „kapitalistinius" vabalus 
rinktų. Šios kovos sūkuryje ši 
daina tapo populiari ir prisidėjo 
prie Kernagio išgarsinimo. Jam 
net buvo prikergtas „Kolorado 
vabalų" epitetas. „Suplėšy-
sim į gabalus mes Kolorado va
balus ir bulvės vėl žydės! 
Suplėšysim..." 

J . Ž. 

„DAKTARAS GERVYDAS" 
JAUNIMO CENTRO 

SCENOJE 
Mykolaičio-Putino keturių 

veiksmų dramos antrasis pasta
tymas vyko lapkričio 12 d. Jau
nimo centre. Jau spaudoje buvo 
rašyta, kad šis pastatymas bus 
kiek skirtingas nuo pirmojo. 
Kandagi pirmajame pastatyme 
neteko dalyvauti, tad sunku 
pasakyti, kuria linkme nueita. 
Reikia tikėtis, kad daroma 
pažanga. Programoje parašyta: 
pasaulinė šio veikalo premjera 
buvo gegužės 21d. Teko girdėti, 
kad veikalas,rašytas 1942 m., 
buvo išspausdintas, bet 
niekuomet nestatytas. Šiame 
pastatyme dalyvavo Vytautas 
Lapenas, Audrius Viktorą, Sigi
tas Gūdis, Aldona Pankienė, 
Rolandas Jankauskas, Daiva 
Viktoraitė, Audrė Budrytė, 
Viktoras Radvilas, Kristina 
Bielskutė. Režisūra ir pasta
tymas — Laima Šulaitytė-Day, 
režisūros konsultantas Petras; 
Steponavičius, dekoracijos Rasa 
Sutkutė, grimas Apolonija Mat-
kevičiūtė, apšvietimas — Van
da Aleknienė, scenos talka 
Petras Blekys. Be to, yra teatro 
vadovybė, kuri rūpinasi ir jį glo
boja. „Vaidilutės" teatro va
dovybę sudaro: dr. Petras Ki
sielius — pirmininkas, Edvar
das Šulaitis — vicepirmininkas 
ir informacijos vedėjas, Irena 
Tiknienė — iždininkė, Danutė 
Viktorienė — narė spec. rei
kalams. Teatro administratorė 
— Ona Šulaitienė. 

Gerai, kad yra tokia aktyvi 
rėmėjų grupė, kuri pasirūpina 
finansiniais ir techniškais 
reikalais. Tik piktžolės savaime 
auga, o gėlėms yra reikalinga 
priežiūra ir meilė. Taip pat yra 
ir su menais, kuriems yra 
reikalingos sąlygos. Jeigu yra 
tinkama aplinka, tai atsiranda 
talentai ir menas išsivysto į to
bulesnes formas. Jau teko skai
tyti, kad Clevelando Čiurlionio 
ansamblis keletui mėnesių atsi-
kviečia dirigentą iš Lietuvos. 
Šiuo atveju, Petras Stepona
vičius ir Apolonija Matkevi-

Viena scena iš Vytauto Kernagio grupės. 15 kairės: akt Ilona Balsytė — Miss 
Stagnacija ir Vytautas Kernagi9. 

Nuotr J . Tamulaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖS 

— For t L&uderdale, Bro-
ward Commur.ity College, 
Centrinis Campusas Young 
Lithuanian Heritage Culture 
klubas yra pakviestas dalyvauti 
gruodžio 4 d. Tarptautiniame 
festivaly. Young Lithuanian 
klubas atstovaus tėvynei Lietu
vai su žemėlapiais, audiniais, 
lietuviška bei angliška spauda 
ir su trispalve vėliava. Dėl 
smulkesnių žinių skambinkite 
rengėjai Elena Starson 
305-475-6534. 

— J o n a s Matulaitis, Los 
Angeles, Calif., patarnauja vi
siems, norintiems siųsti telegra
mas prezidentui, ryšium su jo 
susitikimu su Gorbačiovu. 
Užtenka paskambinti jam (tel. 
213-666-1820), pasakyti savo 
vardą, pavardę, adresą ir tele
fono numerį, ir Matulaitis be 
jokio atlyginimo telegramą 
pasiųs. 

— New Yorko Amerikos 
Lietuvių Taryba posėdžiavo 
lapkričio 2 d. ir išsirinko 
valdybą. Pirmininku išrinktas 
dr. Jokūbas Stukas, vicepirmi
ninkais Petras C. Wytenus ir 
Vacys Steponis, sekretorium 
Apolinaras Vebeliūnas, iždi
ninkas Petras Ąžuolas, valdybos 
nariais — Daiva Izbickaitė ir 
Valdas Anelauskas. Dr. J. 
Stukas pranešė apie Lietuvių 
kongresą Los Angeles, Cal. 

— I rena Banaitienė, gyve
nanti Brooklyne, yra susirgusi 
ir paguldyta ligoninėje, kur pa
daryta vidurių operacija. Ligonė 
dabar pamažu sveiksta, bet 
reikės ilgesnio gydymosi. 

čiūtė, Vilniaus Jaunimo teatro 
aktoriai, patalkino „Vaidilu
tės" teatrui. Ateityje gal gali ir 
tampresni ryšiai išsivystyti. Ko
lektyve yra daug jaunų jėgų, 
yra ir su aiškiais vaidybiniais 
gabumais. Manau, jeigu ko
lektyvas jaus visuomenės dėme
sį ir paramą, tai su laiku gali ir 
gražių rezultatų pasiekti. 

Kalbant apie šį pastatymą ir 
atskirai aktorių nevardinant, 
tik paliečiant bendrais bruožais, 
reikėtų pasakyti, dalis jų «°vo 
rolėms gerai tiko — kiti gal 
buvo ne savo vietoje. Iš mažo 
kolektyvo yra labai sunku visus 
tinkamai parinkti. Ir žymiai 
didesni kolektyvai ne visuomet 
tinkamai tai atlieka. Visi varžo
si dėl pagrindinių rolių. Ar tik 
ne Stanislavskis yra pasakęs, 
kad: ,,nėra didelių ar mažų 
rolių". Ir šiame pastatyme buvo 
galima jausti, kad vieni įsijau
tė į savo roles, o kiti tiktai 
atliko. Bet tai nereiškia, kad 
kitoje rolėje jie negalėtų 
suspindėti. Ir pačiame veikale 
pirmame ir antrame veiksme 
intriga labai iš lėto vystėsi. Bet 
ką padarysime, dramaturgija 
yra mūsų silpnoji vieta. Tad la
bai didelio pasirinkimo nėra. 

Programoje parašyta, kad tai 
keturių veiksmų drama. Tad 
vengtini tokie pigūs efektai, 
kaip ant stalo šokinėjimas, 
paskutiniame veiksme dr. Ru
peikos sušaržuotas maivymasis. 
Mūsų visuomenė meniniu 
požiūriu gerokai išprususi, tad 
ne vietoje klouniškumas tik 
gadina gerą nuotaiką ir bendrą 
įspūdį. Grimas, ypač dr. Gervy-
do, buvo profesionališkai vykęs. 
Dekoracijos kuklios, bet at
sižvelgiant į mažą scenos erdvę, 
jos sudarė reikiamą, bet neper
krautą įspūdį. Telieka palin
kėti, kad šis kolektyvas rankų 
nenuleistų, bet vėl su nauju pa
statymu išeitų. 

J. Ž. 

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. 


