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JAV keičia savo politiką 
Nebesipriešina Sovietų dalyvavimui 

Vidurio Rytų taikos sprendime 

Washingtonas . — Prez. G. 
Bushas, įvykusioje praėjusio 
sekmadienio konferencijoje su 
Sovietų Sąjungos prezidentu M. 
Gorbačiovu, atsisakė ilgai bu
vusios opozicijos prieš Sovietų 
Sąjungos dalyvavimą Vidurio 
Rytų taikos pastangose. Tai 
tvirtina vyriausybės pareigūnai 
rugsėjo 10 d. 

Amerika daugiau negu de
šimt metų priešinosi Sovietų 
įsikišimui į Persų į lankos 
reikalus. Prez. Bushas pakvie
tė Maskvą imtis didesnės dip
lomatinės rolės tame regione, ko 
siekė kadaise ir carai. Prez. 
Bushas sutiko kartu dirbti su 
Sovietų Sąjunga, kad Arabų -
Izraelio konfliktas būtų išspręs
t a s t a ik ia i . Anksčiau Wa-
shingtonas vengė, kad Sovietai 
dalyvautų tame procese, sako 
Baltųjų rūmų pareigūnai. 

„Pas lap t ies" p a s a k y m a s 
Pirmas šioje politikoje pasi-

lio, o taip pat dėl palankaus 
nusistarymo PLO atžvilgiu. 
Šiuo metu per anksti ką nors 
aiškaus tarti , kas bus ateityje ir 
kaip į visą tai reaguos Izraelis. 

T r y s s ak in i a i 
Šie politikos pasikeitimai yra 

išreikšti trijuose sakiniuose, 
kur iuos pasirašė bendrame 
pa re i šk ime Gorbačiovas ir 
Bushas Helsinkyje. 

„Ka i t ik bus įvykdyt i 
Jungtinių Tautų nutarimai ir 
ka i bus galima pasakyti, kad 
agresija pasibaigė, ta i preziden
ta i įsako savo užsienio reikalų 
m i n i s t e r i a m s t a r t i s su to 
regiono kraš ta is , kad būtų 
pasiektas tame regione saugu
mas ir įgyvendintos taisyklės, rei
kalingos taikai ir pastovumui. 
Todėl yra svarbu veikti, kad 
būtų išrišti ir visi kiti konfliktai 
Vidurio Rytų ir Persų įlankos 
regione. Abi pusės tęs pasita
rimus su viena ki ta ir pasiūlys 

keitimas buvo jau pastebėtas priemones t iems dalykams uz-
Gorbačiovo-Busho spaudos kon- tikrinti at i t inkamu metu . 

Prezidento kalba 
Kongresui 

Galimi Ir karo veiksmai 

Washingtonas . — Savo kal
boje, pasakytoje JAV gyvento
jams antradienio vakare, prez. 
G. Bushas deklaravo partne
rystę su Sovietų Sąjunga ir 
įspėjo Irako prezidentą Saddam 
Husseiną, kad jis lieka viena? 

prezidentui ir parode, kad užsie
nio politikoje, o šiuo atžvilgiu 
Irako klausimu, visa Amerika 
remia savo prezidentą.,.Tikslas 
yra svarbus, ir mes už tai kovo
sime, jei to reikės". 

Prezidento kalbos, šalia kitų 
prieš pasaulio valstybes, kurios diplomatų, klausėsi u- Irako am-
pasisakė netoleruosiančios jo basadorius. Jo kalba buvo per-
agresijos Kuwaito valstybėje 

„Kaip bus pasielgta šios kri
zės metu, tai turės įtakos bū
simoms generacijoms", pasakė 
prezidentas Kongreso nariams 
savo 32 minučių kalboje. Jis 
pirmą kartą visiems viešai 
aiškino Persų įlankos proble
mas. Bushas dar kartą patvir
tino savo nusistatymą, kad 
Irakas turi išeiti iš Kuvvaito. 
beveik pasakydamas, kad, jei 
ekonominės sankcijos neveiks, 
tai bus galimas ir karo veiksmų 
panaudojimas. „Irakui nebus 
leidžiama aneksuoti Kuvvaitą". 

ferencijoje Helsinkyje, kai Gor 
bačiovas pasakė „paslaptį", jog 
prez. Bushas jam prisipažinęs, 
kad praeityje Amerika bandžiu
si laikyti Sovietų Sąjungą 
atokiai nuo Vidurio Rytų klau
simų, bet dabar prez. Bushas 
manąs, kad yra svarbu bendra
darbiauti šių problemų išspren
dime. Tačiau oficialūs parei
gūnai, kurie prašė neskelbti jų 
pavardžių, papasakojo, jog 
Vidurio Rytų konferencijos 
klausimas pareis apskritai nuo 
Sovietų-Amerikos bendradar
biavimo tame regione ir nuo 
paskutinių įvykių, kaip Sovie
tai spręs kitus regioninius kon
fliktus. 

O ka ip su Izrael iu? 
Tačiau tie patys asmenys 

sako, kad šis naujas Amerikos 
vyriausybės požiūris į Sovietų 

„ S a u g u m o skė t i s " 
Tokiu būdu pirmą kartą Ame

r ika daro pas tangas įvesti 
Sovietų Sąjungą į Vidurinių 
Rytų taikos procesą, kurį prieš 
13 metų pasiūlė prez. Carteris. 
Jis tada siūlė tarptautinę kon
ferenciją, dalyvaujant ir Sovietų 
Sąjungai. Šiuo metu prezidentai 
Bushas ir Gorbačiovas tai laiko 
langu ateities veiklai ir esamų 
problemų išsprendimu, rašo 
NYT korespondentas, pasirem
damas to pareigūno aiškini
mais. Tai svarbus posūkis 
amerikiečių politikoje. Valsty
bės sekretorius James Bakeris 
praėjusią savaitę išdėstė savo 
planus suorganizuoti naujam 
„saugumo skėčiui Persų įlan
koje". Sovietai privalo paveikti 
Siriją ir PLO, kar tu su kitais 

vynausyuca pvuuiu, ė ^ c sąjungininkais, kad būtų pasiek -
Sąjungos dalyvavimą Vidurio tas susipratimas ir su Izraeliu, 
Rytų klausimų sprendime, 0 prez. Bushas pasakė: „Mes 

Naujieji partneriai pasaulio istorijoje. Karikatūra, k^ną padovanojo Helsinkyje prezidentas 
Gorbačiovas prezidentui Bushui. Abu boksininkai džiaugiasi nugalėję savo oponentą, ant kurio 
rusiškai užrašyta „Šaltasis karas". Priimdamas dovaia. prez, Bushas atsakė: „Tai puiku!". 

Visiškai slaptai! 
Kodėl Lietuvos Komunistų partija Ir tol iau 

bando klysti 

nebuvo diskutuotas su Izraelio 
vyriausybe, už tad ir nebuvo 
praneštas reporteriams Baltųjų 
rūmų spaudos di rektor iaus 
pranešime. Izraelis visada buvo 
praeityje prieš Sovietų Sąjungos 
dalyvavimą Vidurinių Rytų 
problemų sprendime. Helsinkio 
pasitarimų metu iškilo aiškus 
Busho palankumas Sovietams 
padėti daugiau ekonomijos ir ciją Genevoje. Bet pasitarimai 
technikos srityse, jei Sovietų tęsėsi tik kelias dienas ir viskas 

tęsime bendradarbiavimą su 
prez. Gorbačiovu". 

Ar šį k a r t ą pas iseks? 
Praeityje buvo mėginta iš

spręsti Vidurio Rytų nesusipra
timus. 1973 m. gruodžio mėnesį, 
kai baigėsi karas tarp Egipto ir 
Izraelio, Sovietų Sąjunga ir 
Amerika siūlė taikos konferen 

Sąjunga padės Persų įlankos 
krizėje. Bushas pasakė, kad 
darys visus žygius padėti Sovie
tams, ypač ekonominėje srityje. 

Washingtono vyriausybė dar 
visai neseniai buvo p r i e š 
Sovietų dalyvavimą Vidurio 
Rytų taikos klausimų nagrinė
jime, kadangi Sovietai nėra dar 

iširo, nes Amerika tuo metu 
nebendradarbiavo su Sovietais. 
Antrą kar tą tokia konferencija 
iširo 1977 mvkai prez. Carteriui 
nepasisekė Camp David vieto
vėje pradėti taikos pasitarimų. 
O per 1980 dešimtmetį Sovietų 
Sąjunga kaltino Ameriką, kad 
ji tenorinti kalbėtis tik Af-

Vilnius. — „Lietuvos aidas" 
45 numeryje praneša, jog Lietu
vos Komunistų partijos Centro 
komitetas išleido raštą, datuotą 
1990 m. balandžio 11 d. su 
pastaba, kad būtų naudojamasi 
tarnyboje. 

„Ryšium su Lietuvos Komu
nistų partijos reorganizacija 
prašome sunaikinti visas senas 
LKP instrukcijas, normatyvi
nius dokumentus, LKP CK ple-
numu^, kolegialių organų nuta
rimus ir priemonių planus". 

Instrukcijoje Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komiteto 
Sekretoriato aptarnavimo gru
pės vadovė L. Fatureva įsako 
visiškai s lapta i . 

Laikraštyje parodomas ob
jektas pasalptingu pavadinimu 
M.1140-12. Ir paaiškina, kad tai 
visiškai slaptų ir ypač svarbių 
dokumentų naikinimo mašina. 
Ji bet kokį popieriaus lapą su-
pjausto milimetro pločio juoste
lėmis. Tokios mašinos esančios 
kiekvienoje save gerbiančioje 
įstaigoje: LKP istorijos ins

titute, LKP Centro komitete, 
Saugumo komitete ir t.t. 

I r Kul tūros ministerijoje 
Laikraštis rašo. kad ir Kul

tūros ministerijoje buvo toks 
kanceliarinės technikos stebuk-
las. Atrado čia jį Kultūros 
ministerijos departamento di
rektorius Audriu- Penkauskas. 
Tai Specialiojo skyriaus pa
likimas, nusakantis, ką t as 
skyrius tun atlikt;, kad greičiau 
įsigyventų komurizmas. ..Lite
ratūroje ir ment V. Kašaus-
kienė ir ta pati L. Fatureva 
teigė, kad tų dokumentų publi
kavimas yra tolei mcijos stoka, 
jos buvo nepatenkintos jų viešu 
parodymu. Tad aikraštyje ir 
klausiama „Tik keista, kodėl 
Komunistų part: a praėjus ke
liems mėnesiar. - x> partijos sa
varankiškumo ; -kelbimo. gar
siai atsiribojus, nuo anksčiau 
padarytų klaidu, ir toliau ban
do klysti. Juk d <umentų nai
kinimas - tai r/ras dar kartą 
suklaidinti žmones . 

jime. Kadangi ouvicun m.ui»~~ _,-
pripažinę diplomatiškai Izrae ganistano, Angolos ir Centro 

Amerikos taikos klausimais, bet 
niekada Vidurinių Rytų. Šiuo 
metu padė t i s pasikeitė — 
Amerika įvedė Sovietų Sąjungą 
į Vidurinių Rytų problemų 
sprendimą. 

Pasirašytas 
paskutinis 

dokumentas 
Maskva. — Žinių agentūros 

pranešė, jog keturios didžiosios 
valstybės — JAV. Sovietų Są
junga. Britanija ir Prancūzija, 
laimėjusios II Pasaulinį karą, 
vakar Maskvoje pasirašė pasku
tinį dokumentą, jog nė viena iš 
jų neprieštarauja, kad nuo 
dabar būtų viena Vokietija. Su 
šiuo deklaravimu nebeliko jokių 
kliūčių ir spalio 3 dieną abi 
dabartines Vokietijos pasiskelbs 
kaip viena valstybė. 

— J a p o n i j a paragino Sovietų 
Sąjungą sumažinti savo pajėgas 
Tolimųjų Rytų regione, kaip 
kad padaryta Rytų Europoje, 
tačiau Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris Ševardnadze tre
č iadienį b ū d a m a s Tokyo, 
pasakė, kad Šiuo metu to dar 
negalima padaryti. Švardnadze 
čia išbus 4 dienas ir paruoš 
dirvą neį t ikėt inam Sovietų 
prez. Gorbačiovo vizitui 
pavasario metu. 

Kad tik neišardytų 
Sovietų Sąjungą 

Maskva . — Eltos pranešimu, 
čia antradienį Lietuvos delega
cijos atstovai, kartu su latvių ir 
estų atstovais, buvo priimti 
JAV, Britanijos, Prancūzijos ir tijos veikimo 
Vokietijų ambasadų politinių Audrius Penx 
departamentų direktorių, ku
riems įteikė specialų memoran
dumą Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės reikalu, jog pasira
šant galutinę Vokietijų su
jungimo sutartį prisimintų, kad 
dar Pabaltijo valstybės nėra 
atgavusios savo turėtos laisvės 
prieš II-jį Pasulinį karą. Pabalti
jo atstovams susidaręs vaizdas 
iš tų pasikalbėjimų tose amba
sadose, jog tai esąs Sovietų 
vidaus reikalas. Prancūzijos 
atstovas išreiškęs baimę, kad 

Istorijos k s t o j i m a s 
Romualdas < > as kovojo, kad 

nebūtų naikr -na saugumo 
archyvų medžiaga. O kai spe 
daliuose skyriuose nebebus par 
tijos ataskaitų i ntro Komite
tui su užrašu .slaptai", tai 
sunkiai bus ga'.-na suprasti par-

rincipą, rašo 
-kas ir Tomas 

Srėbalius O ta jau istorijos 
klastojimas. - jie. Sunku ir 
dabar patikę" -• id tie archyvai 
nebus paliesi nes juos šiuo 
metutebesau, lesantininkai 

- Pakistan- ninisterė pir 
min inkė buv« a p k a l t i n t a 
Karachi te.sr jog būdama 
tose pareigos.- -tnaudojo savo 
turimą galia a ^ m m a m s rei-
kalams. 

- Saudi Arabijos kara l ius 

tuo nebūtų išardyta Sovietų ^ ^ ^ J S t p ^ S 
Sąjunga. Sovietai Pabaltijo kad ji pasisako v 
atstovų nepriėmė. nimą i š K u * 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lenkijos Senatas pradėjo 
svarstyti pasitraukimo planą iš 
Varšuvos pakto sąjungos. Vy
riausybės laikraštis paskelbė, 
jog Užsienio reikalų ministeris 
Krzysztof Skubiszevvski pasiūlė 
d e r y b a s Sovietų Sąjungos 
ambasadoriui Juri Kašlevui. 
kad Maskva apsimokėtų už savo 
dalinių buvimą Lenkijoje. 

— Bonoje Vokietijos Užsienio 
r e i k a l ų m i n i s t e r i s Hans-
Dietrich Genscher pasakė, jog 
mokėjimas už Sovietų dalinių 
buvimą Rytų Vokietijoje fak
tiškai reiškia kainą už vokiečių 
susijungimą. 

— E u r o p o s Bendruomenės 
finansų ministeriai sutarė, jog 
jų 12 kraštų turi prisidėti prie 
Jordano, Egipto ir Turkijos 
paramos, nes dėl blokados tos 
valstybės daugiausiai nukentė
jo. 

— I r a k o prezidentas Saddam 
Husseinas šeštadienį išleido 
specialų pareiškimą preziden
tams Bushui ir Gorbačiovui, 
prieš jų susitikimą sekmadienį, 
kuriame Dievo vardu sako, jog 
I r a k a s neužpuolė JAV ir 
Sovietų Sąjungos, bet įvykdė 
teisingumą, kadangi anksčiau 
Kuvvaitas jam priklausė. Tele
vizijoje perskaitytame pareiš
kime be to, dar sakoma, kad tai 
yra zionistų vykdomas karas 
prieš Iraką. 

— Saudi Arabijoje 1973 m. 
spalio mėnesį lankėsi tuome
t inis Valstybės sekretorius 
Henry Kissinger ir prašė, kad 
karalius Faisalas panaikintų 
alyvos blokadą prieš Ameriką. 
Blokada buvo paskelbta už tai, 
kad JAV palaiko Izraelį. Koks 
skirtumas po 17 metų! 

— Londone nusileido Irako 
lėktuvas, atvežęs 438 žmones, 
daugiausia moteris ir vaikus 

— Prez. J . Bushas į Helsinkį 
skrido nauju Boeing 747 
lėktuvu, kuris kainavo 1.85 mil. 
dol. Tai modernus lėktuvas, 
kuris gali skristi 6,200 mylių be 
pasipildymo benzino, o jei 
reikia, tai galima jam skren 
dant įpilti benziną. 

J e i p ras idės karas. . . 
Prezidentas reikalavo grąžinti 

pagrobtuosius, bet kartu pa
reiškė, jog Amerikos politika 
nebus pakeista ir kad ameri-
kiečiai ir pasaulis nesileis šan
tažuojamas. Iš jo kalbos buvo 
aišku, jei Husseinas nepakeis 
savo nusistatymo, tai ameri
kiečiai turi būti pasiruošę, kad 
bus naudojama karinė jėga ir 
dėl to gali žūti Amerikos karipi 
ir pagrobtieji žmonės. 

Trečiadienį prez. Bushas ban
dė kalbėti tiesiog irakiečiams 
paruoštoje 10 minučių užfi' 
muotoje kalboje per Irako tele 
viziją. Tik dar nebuvo žinoma, 
ar ta kalba buvo leista perduot i 
per Irako televiziją. 

t raukta 34 plojimais. Jis taip 
pat pasakė, jei Irako vaikams 
trūks maisto, tai maistas bus 
leidžiamas atvežti tik per Jung
tinių Tautų kontrolę. Preziden
tas pažadėjo, jog bus viskas 
daroma, kad Amerikos kariai 
greičiau grįžtų į namus. 

Vidaus re ik la i 
Be Irako reikalų, prezidentas 

palietė ir kelias vidaus proble
mas. J is pasakė, jog iki rugsėjo 
28 dienos turi būti sumažintas 
Amerikos deficitas. Atrodo, kad 
jis susilaukė šį kartą ir demo
kratų pritarimo. Teks sumažinti 
eilę valdžios programų ir kartu 
išsaugoti pač i a s re ika l in
giausias. Bushas vėl pasisakė 
prieš mokesčių padidinimą. 
Esamos situacijos padėtyje, 
manoma, kad biudžeto reikalai 
pajudės iš mirties taško. 

Demokra tų pare i šk imas 
Po prezidento kalbos, per telc 

vizijos stotis buvo duotas laik;'.> 
pasisakyti Demokratų partijos 
atstovui. Šį kartą demokratą; 
parinko kongresmeną R. Gep 
hardt, Atstovų rūmų daugum >s 
vadą, kuris visais atvejais pritarė 

JAV prez. George Bushas. pasakęs 
svarbia kalbą lrako-Kuwaito klausi 
mais ir krašto vidaus reikalais 

— Egipto prezidentas Hosni 
Mubarakas pažadėjo Valstybes 
sekretoriui Bakeriui pasiųsti 
dar daugiau kariuomenės dali 
nių į Saudi Arabiją. 

— Vengrijoje dar vis vyksta 
ginčai dėl laisvos spaudos rei 
kalo tarp vyriausybės ir žurna 
listų. Vyriausybėje yra žmonių, 
kurie nori ir toliau kontroliuoti 
spaudą 

— Cairo mieste diplomatai 
sako, jog arabų vyriausybėse vis 
daugiau privačiai kalbama, kad 
reikia karine jėga pašalinti 
Irako diktatorių Husseiną ir 
sunaikinti jo ginklų arsenalą 

Vilko pirm. Lietuvoje 
Vilnhis. Rugsėjo U d. -

Vliko leidžiamos Eltos infor
macijos pranešė, kad dr. Kazys 
Bobelis, Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo komiteto pirminin
kas, iškviestas Lietuvos Respub
likos vyriausybės, sėkmingai 
pasiekė Lietuva 1990 m. rugsėjo 
5 d ir vyriausybei perdavė 
VLIKo n u p i r k t u s Hevvlett 
Packard LaserJet series III 
„printers". 

Rugsėjo 6 d. jis susitiko su 
Lietuvos Respublikos ministre 
pirmininke Kazimiera Prun
skiene bei jos pavaduotoju Al
girdu Brazausku ir su kitais vy
riausybes nariais. Užsienio rei
kalų ministrui Algirdui Saudar
gui įteikė vyriausybei labai rei
kalingus Helsinkio konferencijų 
dokumentus nuo 1975 m. ir vė
liausius Vliko padarytus pareiš
kimus. Vėliau susitiko su Tary
bos pirmininku prof. Vytautu 
Landsbergiu. 

Rugsėjo 8 d. dr Bobelis tarė 
žodį Vilniaus tremtinių sąjun
gos surengtame Tautos šventės 
minėjime. Per Vilniaus televi
ziją apibūdino Vliko įsikūrimo 
tikslą, praeitį, padėtį bei darbą. 

Kauno poliklinikos ligoninėje 
dr. Bobelis turėjo konsultacijas 
su vietiniais daktarais, apžiūrė
jo pacientus bei painformavo 
apie Amerikos medicinos prog
ramą. 

Prieš išskrisdamas į Europą, 
dr Bobelis pasiuntė telegramą 
prezidentui Bushui ryšium su 
įvyks tanč ia i s p a s i t a r i m a i s 
Helsinkyje. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 13 d.: Eulogijus. Bir 
mantas. Barvyde, Vilfreda 

Rugsėjo 14 d.: Krescencijus, 
Asta. Margiris, Kisvmas, Eis-
vina. 

ORAS UHICACOJE 

Saule teka 6:27, leidžiasi 7.06. 
Temperatūra dieną 90 1., 

nakti 66 1 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 13 d. 

MINĖJOME 
TAUTOS ŠVENTĘ 

Detroi to l ietuviai Tautos 
švente minėjo sekmadieni, rug
sėjo 9 dieną. Iškilmingos šv. 
Mišios buvo aukojamos Dievo 
Apvaizdos ir Šv. Antano 
bažnyčiose. Pagrindinis minė
j imas vyko Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. 

Prieš minėjimą „Gabijos" ir 
„Baltijos" skautų tuntai turėjo 
savo sueigas. Sueigoje buvo pra
nešta , kad tuntų 40 metų 
veiklos sukaktis bus minima 
spalio 30 dieną. 

Tau tos šventes minėjimą 
pravedė LB Detroito apylinkės 
valdybos pirmininkė Nijolė Zel-
vvinder. Po vėliavų įnešimo ir 
tautos himno, kųn. Viktoras 
Kriščiūnevičius sukalbėjo invo-
kaciją. Susikaupimo minute 
buvo pagerb t i žuvusieji ir 
kovotojai už tautos laisve. 
Pagrindinė kalbėtoja buvo Det
roite užaugusi ir mokslus čia 
baigusi Gintė Damušytė, dabar
tinė Lietuvių Informacijos cen
tro direktorė, New Yorke. G. 
Damušy tė papasakojo apie 
d a b a r t i n ę Lietuvos padėtį . 
Aukščiausiosios Tarybos ir 
Lietuvos s'yriausybės siekimus; 
išryškino jų dabartinius skir
t u m u s . Paa i šk ino išeivijos 
ryšius su tauta ir Lietuvos In
formacijos centro tikslus, dabar 
jo a t l iekamus darbus, ypač 
knygų siuntimo, šalpos ir infor
macijos srityse. Po kalbos buvo 
rodoma vaizdajuostės iš birželio 
14 dienos tremtinių minėjimo 
Vilniuje, o taip pat ir Lietuvos 
blokados vaizdai. 

Minėjimo metu buvo renka
mos aukos Lietuvių Bendruo
menes veiklai paremti. Aukų 
r i n k i m u i vadovavo Juozas 
Matekūnas. Minėjimą rengė 
Lietuvių Bendruomenės Det
roi to apy l inkės va ldyba . 
Dalyvavo daugiau negu 150 
asmenų. 

PALYDĖJOME 
AMŽINYBĖN 

Rugsėjo 6 dieną, Holy Cross 
kapinėse , po gedulingu šv. 
Mišių Šv. Antano bažnyčioje, 
buvo palaidotas a.a. Fabijonas 
Lelis, 91 m. amžiaus. Velionis 
buvęs vyresnysis buhalteris 
Klaipėdos maisto pramonėje, į 
Detroitą atvyko 1951 m. Paliko 
nuliūdusią žmoną Albiną Le-
lienę. Atsisveikinimą su ve
l ion iu pravedė la idotuvių 
direktore Yolanda Zaparackie-
nė. Baužos laidotuvių namuose. 

IR VĖL VESTUVĖS 

Rugsėjo 8 dieną. Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, kun. Vik
toras Kriščiūnevičius suteikė 
moterystes sakramentą Viktori
jai Valan ir Jerome Ruseli 
Gar r . J r . Jaunosios tėveliai 
Kęstutis ir Marijaną Valantie-
jai surengė vestuvine puota. 
Dievo Apvaizdos Kul tū ros 
centre. 

RESPUBUKONŲ 
SUVAŽIAVIME 

Michigano valstijos Respub
likonų visuotinis delegatų ir 
atstovų suvažiavimas rugsėjo 
7-8 d. vyko Detroite. Šuva 
žiavime aktyviai dalyvavo Matt 
Dunaskiss, Saulius Anužis, 
Andrius Anužis ir Jonas Urbo 
nas. Lietuvių spaudai ir radiji" 
atstovavo Algis Zaparackas 
Michigano Respublikonų parti 
jos vadovybė yra susirūpinusi, 
kad lapkričio 6 dienos rinki 
muose Respublikonai gali nesu 
s i laukt i lietuvių balsuotojų 

paramos. Lietuviai respubli
konai kreipėsi į Michigano Res
publikonų partijos pirmininką 
Spencer Abraham ištirti gali
mybes susitikimui su Baltųjų 
rūmų atsakingais pareigūnais, 
tikslu įtikinti prezidentą Bush, 
kad būtinas Lietuvos Vyriau
sybės pripažinimas. 

ŠIMTAMETĖ VIKTORIJA 
STASKEVIČIENĖ 

Viktorija Staskevičienė rug
sėjo 10 dieną šventė savo šimtąjį 
gimtadienį. Viktorija Staskevi
čienė seka gyvenimo ir įvykių 
eigą, klausydamasi abiejų Det
roito apylinkėse veikiančių ra
dijo valandėlių programas. Su
kaktuvininkei linkime ilgiausių 
metų ir Dievo palaimos. 

VASAROS PABAIGA 
„PILĖNUOSE" 

Spalio 16 dieną, „Pilėnų" 
stovykloje įvyks stovyklos užda
rymo gegužinė. Visuomenė 
kviečiama atvykti į „Pilėnus". 
Vartai bus atidaryti nuo pat 
ryto. 

„DIRVOS" SUKAKTUVINĖ 
ŠVENTĖ 

„Dirvos" savaitraščio 75 metų 
sukakties minėjimas Detroite 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 23 
dieną, 12:15 vai. p.p. Pagrin
dinis kalbėtojas bus žurnalistas 
Balys Gražulis iš Flint, Michi-
gan. Koncertinę programos dalį 
atliks windsorietės, Valė Taut-
kevičienė ir Ona Vindašienė. 
Visuomenė kviečiama minėjime 
ir pietuose dalyvauti. 

PRADĖJO MOKSLO 
METUS 

„Žiburio" lituanistinė mokyk 
la savo mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 8 dieną. Užsiregistravo 
75 mokiniai. Laukiama ir dau
giau. Pamokos vyksta kiekvie
ną šeštadienį nuo 8:50 v.r. iki 1 
vai. p.p. Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre. 
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ŠIMTAMETĖ VIKTORIJA 
STASKEVIČIENĖ 

Detroito lietuvių renginių lan
kytojai atsimena malonių veido 
bruožų, elegantiškai atrodančią, 
kuklią moterį Viktoriją Staske
vičienę. Š.m. rugsėjo 10 dieną ji 
šventė savo šimtąjį gimtadienį. 
Sukaktuvininkė gimė Mintau
jos mieste, Latvijoje. Buvo 
jauniausia dvylikos vaikų šei
moje. Mokydamasi gyveno vo
kiečių bendrabutyje ir baigė 
rusų gimnaziją. Išmoko vokiečių 
ir rusų kalbas. Vėliau su tėvais 
iš Latvijos persikėlė į Skaisgirį 
Šiaulių apskrityje. 

Viktorija, sukūrusi šeimos 
židinį su Vladu Staškevičium, 
persikėlė į Pakruojį, kur jos 
vyras gavo vaistininko darbą. 
Gyvenant ir dirbant Roppo 
dvare, jiems gimė sūnus Vladas 
ir duktė Irena. 

Būdama 36 metų amžiaus 
Viktorija liko našle ir savo 
gyvenimą pašventė vaikams, 
stengdamasi juos išmokslinti ir 
paruošti gyvenimui. 

Po vyro mirties persikėle į 
Šiaulių miestą ir, mokėdama 
kelias svetimas kalbas, gavo 
valstybines bibliotekos vedėjos 
darbą. Rusams okupavus Lietu
vą, buvo perkelta į Radviliškį 
toms pačioms pareigoms. Jai 
a t s i sak ius t e n vykti, ir 
pasitenkinus bibliotekininkes 
darbu, buvo palikta senoje vieto
je, kur dirbo iki 1944 metųjki 
naujai Sovietų okipacijai 
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Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403. 

Viktorija Staskevičienė 
artėjant, su šeima teko trauktis 
į Vokietiją. 1950 metais emigra
vo į JAV. Apsigyvenusi Detroi
te ji buvo rūpestinga savo vai
kų darbų talkininkė, o laisvalai
kius mėgo praleisti visuomeni
niame gyvenime. Dabar, gyven
dama savo vaikų rūpestingoje 
globoje, ji džiaugiasi savo vai
kaičio Viktoro ir jo žmonos 
Eleonoros vaikučiais. Provai
kaičiai Vitas, Marija ir mažasis 
Bernardas ją myli ir dažnai 
aplanko. 

Nors amžius daro savo, 
Viktorija dar gerai atrodo, turi 
gerą atmintį, seka lietuviškąjį 
gyvenimą, klausydama radijo 
valandėlių; sąmoningai komen
tuoja nugirstas žinias. Vikto
rijai, pradėjusiai savo gyvenimo 
antrąjį šimtmetį, tinka palin
kėti dvasinės ir fizinės stiprybės 
kovojant su ilgo amžiaus sunku
mais. Prisimenant jos gyvena
mos gatvės kaimynų sveiki
nimą šimtmečio proga, reikia 
pastebėti, kad jos nėra pamiršę 
daugelis Detroito lietuvių sa
vo nuoširdumą reikšdami radijo 
bangomis lietuvišku žodžiu ir 
daina, skirta jos šimtajam 
gimtadieniui. 

Stasys Garliauskas 
BALFO REIKALAI 

Jau t r io s š i rdies žmonės 
pradėjo klausinėti Balfo 76-to 
skyriaus valdybos narius apie 
Balfo vajų. Rūpinasi, ar nesu
mažės aukos šalpos reikalams, 
kai daugelis lėšas skiria savo ar-
timiesiams Lietuvoje, arba įvai
riems fondams Lietuvai pagel
bėti. Balfo 76-to skyr iaus 
valdyba informuoja, kad ji labai 
pasitiki visuomene, kuri iki šiol 
vajaus metu nuoširdžiai atsi
liepdavo į Balfo prašymą šelpti 
vargan patekusius tautiečius. 
Praėjusių metų seime Balfo 
pi rmininkė paske lbė , kad 
Balfas „savo svarbiausiu už
daviniu, apsiėmė gelbėti ir 
šelpti grįžusius iš tremties tė
vynainius — ligonius, senelius, 
benamius ir bedarbius". Iš Cen
tro valdybos iždininko prane
šimo 1989 m. gale matyti, kad 
šalpai Lietuvoje buvo pasiųsta 
26,776 dol. Suvalkų trikampio 
ir Lenkijos lietuviams 13,805 
dol.. Lietuvių Tremtinių klubui 
5,000 dol. Balfo centre yra 
daugiau negu šimtas tautiečių 
prašymų, kurie atvykę į šį 
kraš tą a t s idūrė sunkioje 
padėtyje. Minėtina, kad Balfo 
centras Detroite apsigyvenusiai 
Sidabrų šeimai paskyrė 300 dol. 
ir Kažukauskų šeimai 500 dol. 
pašalpas. Iš Lietuvos atvykusiai 
operacijos tikslais į Ann Arbor 
Guodai Aleksandravičiūtei pa
skirta 500 dol. pašalpa. Balfas 
visuomet stengiasi pagelbėti 
labiausiai pagalbos reikalin
giems. Balfo 76-to skyriaus 
valdyba jau rengiasi Detroito ir 
apylinkių piniginiam vajui. Jis 
bus vykdomas visą spalio mėne
sį. Tam tikslui ieškoma talki
ninkų. Š.m. rugsėjo 30 d., 12 
valandą, Šv. Antano parapijos 
svetainėje šaukiamas Balfo 
76-tojo skyriaus metinis susirin
kimas. Jame bus renkama sky
riaus valdyba. Bus proga, ne tik 
parodyti rūpestį šalpos darbu, 
bet ir prie to darbo prisidėti. 

Stasys Garliauskas 

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURIO CENTRO 

APYGARDOS VEIKLA 

Šiais metais Lietuvos Vyčių 
Vidurio cen t ro apygardos 
posėdis ir kėgliavimo turnyras 
vyko gegužės 18-20 dienomis, 
šeimininkaujant Dayton, OH, 
96-tai kuopai. J au penktadienio 
vakare gausus būrys anksti 
atvažiavusių susirinko registra
cijai ir susipažinimo vakaronei 
Radisson Inn viešbučio svetai
nėje. Puikus ir skanus bufetas 
bei delegatų ir svečių draugiš
kumas prisidėjo prie savaitgalio 
darbingumo. 

Šeštadienį po pusryčių 
prasidėjo apygardos darbo 
posėdis, kurį pravedė pirm. 
Jonas Baltrus. Seselė Fran-
cesca, atvykusi iš Pittsburgh, 
PA, pravedė atidaromąją maldą. 
Šeimininkės kuopos pirm. 
Pranė Petkus ir kėgliavimo tur
nyro rengimo komiteto pirm. 
Juozas Mantz pasveikino susi
rinkusius. Apygardos bei komi
tetų valdybų pirmininkai patei
kė veiklos pranešimus J. Balt
rus pranešė apie liepos mėnesį 
vyksiant į Visuot inį Vyčių 
Seimą Pittsburghe. 

P. Petkus, Centro valdybos 
pirmoji vicepirm., paaiškino 
delegatams, ka ip naudot i s 
Western Union FAX viešosios 
nuomones perteikimo galimybe 
penkiems šimtams svarbesnių 
valdininkų VVashingtone. Tai 
puikus būdas juos supažindinti 
su mintim bei viltim Lietuvos 
reikaluose. 

Apygardos posėdyje delegatai 
vienbalsiai pri tarė trims rezo
liucijoms, kurios Vidurio Atlan
to apygardos jau anksčiau buvo 
pateiktos Centro valdybai. Jos 
buvo pateiktos balsavimui lie
pos gale įvykusiame Lietuvos 
Vyčių Visuotiniame Seime. Į jį 
delegatais išrinkti Pranas Bu-
nikas I Detroito 102-ji kuopa) ir 
Vincas Gray (Clevelando 25-toji 
k.). 

Šeštadienį po pietų septynio
lika kėgliavimo komandų susi
rinko Marian Lanes kėgliavimo 
aikštėje bandyti laimėti puikų 
perduodamą trofėjų bei kitus 
la imikius . Daytono 96-toji 
kuopa užėmė pirmąją vietą. To
je komandoje dalyvavo Juozas ir 
Kristina Fletcher, Pat Smiley. 
Eleonora Mantz ir Eric Geiger. 
Sveikiname! 

Tą vakarą Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje įvyko banketas. 
Po vakar ienės svečiai lošė 
Monte Car lo žaidimus su 
netikrais Lietuvos banknotais. 
Daytono jaunieji vyčiai daug 
prisidėjo prie šio savaitgalio 
rengimo ir jų pastangos sveikin
tinos. 

Sekmadienio rytą Vyčiai su 
svečiais susirinko Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Klebonas kun. Vla
das Katarskis atnašavo šv. 
Mišias. Jis pamoksle išryškino 
Vyčių įnašą lietuviškon kultū-
ron ir jų pastangas padėti tėvy
nei išsikovoti nepriklausomybę. 
Po Mišių visi pietų valgyti 
važiavo į Amber Rose restoraną, 
kurio savininkės yra vytės Eleo
nora Sluzis ir Judy Petrokas. 

Apygardos rudens posėdis ir 
maldos savaitgalis vyks šių 
metų spalio 5-7 dienomis South 
field. MI. Vietinė 79-ta Lietu 
vosVyčių kuopa šeimininkaus. 

Vincas Gray 

Dievas visada duoda mums jė
gos ir galimumo padaryti tai, ką 
liepia mums daryti. 

Ruskin 

152-ROS LIETUVOS VYČIŲ 
KUOPOS VEIKLA 

šių metų balandžio mėnesį 
kuopos nariai dalyvavo dvejose 
demonstraci jose Lietuvos 
laisves siekiant. Tuo būdu 
nariai parodė norą bei ryžtą 

padėti tėvynei ne tik žodžiu, bet 
ir veikla. 

Balandžio 5 dieną 152-ros Lie
tuvos Vyčių kuopos nariai Bea 
ir Fred Lucką, Karolis Dumblis 
ir Ona bei Tomas Tarmey auto
busų nukeliavo į Washington, 
DC, dalyvauti emocinėse ir 
triukšmingose, tačiau taikin
gose ir tvarkingose demonstra
cijose prie Baltųjų rūmų. Šios de
monstracijos sutapo su Sovietų 
Sąjungos Užsieno reikalų minis
tro E. Ševardnadzės apsilanky
mų JAV ir pasitarimais sų vals
tybės sekretoriumi J . Baker. 
Įspūdingas būrys demonstrantų 
ištvėrė lietingą ir šaltą dieną, 
vildamiesi jog JAV valdininkai 
supras, kad Lietuvos nepriklau
somybės siekiai yra teisūs. Po 
demonstracijų dalyviai trumpai | 
aplankė kelių senatorių bei 
a t s t ovų r a š t i n e s p a r e i k š t i 
pageidavimą, kad šie ir toliau 
remtų JAV nusistatymą, kad 
sov ie ta i s a ik inga i e lg tųs i 
Lietuvos nuo sovietų jungo at
sipalaidavimo laikotarpyje. 

152-roji kuopa ypatingai di
džiuojasi nariu turėdama New 
Yorko valstijos atstovą Juozą 
Sawickį, kuris neseniai atstovų 
rūmuose pasiūlė rezoliuciją, 
pripažįstančią Lietuvai teisę 
garbingai išsikovoti laisvę bei 
įpareigojančią New Yorko 
valstiją remti lietuvių pastan
gas a tgaut i laisvų piliečių 
teises. Šios vienbalsiai priimtos 
rezoliucijos kopijos buvo pasiųs
tos Lie tuvos p rez iden tu i 
Landsbergiui bei JAV sekreto
riui J. Baker. 

Labai apviltos ir nustebintos 
JAV prezidento Busho bailaus 
elgesio bandan t neužgau t i 
svečio ruso Gorbačiovo, Ame
rikos Lietuvių Taryba ir Lie
tuvos Vyčiai suorganizavo po
litinę veiklą, kuria Lietuvos tei
singas kelias į laisvę būtų išryš
kintas JAV vyriausybės na
riams. 152-roji kuopa, pasinau
dojusi Maspetho 110-tos kuopos 
nusamdytu autobusu, buvo 
a t s tovau jama gausiose de
monst rac i jose p r i e š J A V 
Kapitoliaus pastatą Washing-
ton. DC. birželio 1-mą dieną. 
Grupė iškilių asmenų, kaip 
JAV senatorius Alfonsas M. 
D'Amato iš New Yorko valsti
jos atstovas Robert Dornan iš 
Californijos ir AFL-CIO darbo 
unijos prezidentas Lane Kirk-
land kalbėjo šiai entuziastingai 
Lie tuvą myl inč ia i g rupe i . 
Dalyvavo ir nemažai latvių, 
estų ir ukrainiečių. 

152-roji kuopa siūlo visiems 
Vyčiams kuo daugiau jungtis i 
politinę veiklą. Mūsų gyvena
majame laikotarpyje dabar yra 
pats laikas iškovoti Lietuvai tei
sėtą nepriklausomybę! 

Tomas T a r m e y 

VIDURIO AMERIKOS 
LIETUVOS VYČIU 

APYGARDOS VEIKLA 
Rugsėjo 30 d. įvyks Chicagos 

36-tos kuopos 73 metų veiklos 
jubiliejinis banketas Martini 
que Garden Room pokylių salė
je. Bilietai — 30 dolerių asme
niui Vietos iš anksto rezer
vuojamos telefonu 312—254-
7553. 

Spalio 7 d. įvyks Chicagos 
112-tos kuopos metinė šventė — 
pusryčiai su šampanu Mar-
ąuette Parko salėje. Pelnas 
skiriamas parapijos remontų 
fondui. Vietos iš a n k s t o 
užsisakomos telefonu 708—424-
4119 a r b a 3 1 2 - 4 3 4 - 7 7 8 5 . 
Pusryčių metu bus vertingų 
laimikių laimėjimai. 

Petras ir Juozapina 
Juzėnai 

Vertė 
Aleksandras PakalniAkis.Jr. 
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DR. E. DECKYS 
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CRAWFORD MEDICAL BUILOING 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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a OR. K. A. JUČAS 
ODOS LiGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauto irgcs 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 
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Tai. ( 708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hletcory HNIa, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška'! 

Tikrina akis pntaiko akinius 
2618 W. 71at St. 

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

Palo* Vision Cantar. 7152 W. I27th St. 
Palos Hgts III Ketv va! 3-6 v v 

Tai. (706) 446-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Crvcago. IL 
Tai. (1-312) 476 2112 

95?5 S 79th Ave , Hickcy Ma* 
Tai. (708) 598 8101 
V.-»i pa in i susit.uimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo spec ahstas 
Sherman ligonine Elgin IL 

Tai- (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tb Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 >ki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 M 4 v?l pop^t 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe - Ch'rurgiia 
2454 West 71 st Stratt 

Tai. (1 312) 434-1818: Raz. (7M) 852-0689 
va' p "n ant' ketv ir penkt 

3 .k: 7 v v T:k sjS'tatus 

OR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHiRURGUA 
155 N. Mlchlgan Ava . Sutta 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave. Jus t i ce . IL 

Tai- (1-312) 565-2960 .ve.k.a 2-t vai | 
Valandos pagal sus'tarima 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W 71st. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Souttmast Hlghvray 
Palos Halghts. I I I . 60463 

(708)361-0220 (708)361-0222 

DR DANA M. SALIKUS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . C e r m a k R d . 
VVestchester. IL 60153 

T e l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LiGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Straat 

Kabinato tai. (1-312) 737 1168: 
Razld- (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71st Straat 
( 1 3 1 2 ) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v D p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabinato tai. (1-312) 776-2880. 
Ras. (706) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie AuStinl 

valandos pagai susitarimą 
Tai. (1-312) 5657755 

Kab. tai. (1 312) 585-0348: 
Ras. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą p i " i r ketv 12-4 

6-9. antr 12-6 penkt 10 12 16 

Kab. tai. (1 312) 471 3300: 
Raz (706) 442-8267 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARD'OLOGAS SlRDlES LIGOS 

7722 S Kadzla Ava.. 
Chicago. III 60652 

Pirm , antr ketv ir penrt 
pagal susitarimą 

A R A S ŽL IOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madksl Cantar-

NaparvMa C ama.ua 
1020 E. Ogdan Ava. , Sutta 310. 

MaparvINa IL 66663 
Tai. 1 708 527 0090 

Valandos pagal sustanmą 

Kab. tai. (1 312) 566-3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
C-VOVTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
\ ai p , r ~ ant- ne!v ' oenkt 3 6 

Seštadienia s pagal susitarimą 
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Dėl savos valstybės 

KOVOJA KURDAI 
Paskaičius vienos Jungtinių 

Tautų agentūros studijos iš
vadą, kad viena didžiausių 
priežasčių nuolatiniams karams 
ir perversmams Afrikos žemyne 
yra tai, kad šių modernių vals
tybių sienas nustatė ne jų isto
riniai gyventojai, sudalindami 
žemes pagal jas apgyvenusių 
genčių ar tautų ribas, o juos už
kariavę atėjūnai iš visai kito 
žemyno — Europos. O pastarieji 
sienas nustatė pagal jų pačių 
ekonominius-politinius porei
kius, nieko bendra neturinčius 
su tų vietovių pirmykščiais 
gyventojais. 

Tad randame, kad vieną vals
tybę, pvz. Sudaną, yra apgyve
nusios kelios tautos, skirtin
gos ne t ik tikyba, kalba ir pa
pročiais, bet turinčios ir il
gas priešiškų santykių isto
rijas. Kai vienos tų tautų narys 
tampa prezidentu, jis pakeičia 
visus įstatymus savųjų naudai, 
s k r i a u s d a m a s k i t a t a u č i u s 
krašto gyventojus. 

Tad matome, kad kai tik iš
renkamas prezidentas, tuoj pat 
atsiranda daug siekiančių jį nu
versti. Nenuostabu, kad beveik 
visi kitos tautybės žmonės įta
riami ant ivaldiškais senti
mentais ir tūkstančiai kaltų ir 
nekaltų žmonių yra suimami. 

Valdančiųjų vykdomos skriau
dos prieš vietinius kitataučius ar 
net prieš savus neturtinguosius 
kelia neramums ir arabų kraš
tuose. 

Daug tautų, gyvenančios sve
timųjų neteisingai valdomose 
teritorijose ypač šiame šimt
metyje sukilo. Nebetekusios 
kantrybės maldauti geresnių 
gyvenimo sąlygų, pragyvenimo, 
sanitacijos, mokslo, paprasčiau
sios ramybės šeimai auginti — 
dažnai ir kitų išnaudotojų 
pakurstytos, ne viena tautybė 
sukilo, siekdama įkurti savą, 
teisingesnę valstybę, kad juos 
valdytų savieji, ne svetimieji, 
kad jie gautų tai, kas žmogui 
būtina, nebūtų pačios valdžios 
skriaudžiami kaip tauta. 

Viena tokia grupė yra kurdai. 
Daugiausia jų — tarp 9 ir 10 
milijonų gyvena Turkijos pietry-
t in i ame kraš te , t a rp 4-5 
milijonų Irane, 3-4 milijonai 
I rake , 600,000 Sirijoje ir 
200,000 Sovietų Sąjungoje — 
žemėse, kurios kar tu sudarytų 
nemažą vientisos žemės plotą. 
Jie yra kilę iš senovės medų. jų 
kalba — indoeuropietiška, gimi
ninga farsi, arba persų kalbai. 
Sept in tame šimtmetyje j ie 
priėmė islamą. 

Po I pasaulinio karo. Sąjungi
ninkai padarė sutartį su nugalė
tąja Turkija — Sėvres sutartį, 
kurioje kurdams buvo pripažin
ta teisė sukurti savą valstybę. 
Bet ši sutartis niekuomet ne
buvo patvirtinta. Jos vietoje 

Sąjungininkai pasirašė kitą su
tartį, su moderniosios Turkijos 
kūrėju K. Ataturk — Lausanne 
sutartį. Ši sutartis nepripažino 
kurdų, o jų žemes išdalino 
apl inkinėm valstybėm, di
džiumą Turkijai. Tuoj po II 
pasaulinio karo, Irane gyve
nantys kurdai buvo įkūrę 
Mahabado respubliką. Ši, so
vietu remiama, išsilaikė viene
rius metus. 

Irake kurdų sukilėliai jau de
šimtmečiais kovoja dėl auto
nomijos. Prieš dvejus metus 
Saddam Husseinas išžudė tūks
tančius kurdų civilių, naudo
damas nuodingas dujas — che
minius ginklus. Tuomet tūks
tančiai Irako kurdų pabėgo į 
Turkiją, kur 30,000 jų te
begyvena pabėgėlių stovyklose. 
Sukilėlių vadas vakariečiui 
žurnalistui pareiškė: ..Tris
dešimt milijonų kurdų gyvena 
be žemes, be savos kalbos. Jei 
kurdų problema šiame regione 
nebus išspręsta, šis kraštas 
niekuomet nematys taikos. ... 
Pasaulio valdžios iki šiol buvo 
užsimerkusios prieš šią pro 

JAV IR SOVIETINĖ 
KARIUOMENĖ 

blemą. ... Dabar, kai Irakas 
užpuolė Kuwaitą. žmonės gali 
supras t i , ką mes I r a k e 
kentėjome. Mes norime, kad 
pasaulio tautos spaustų Turkiją, 
Iraną ir Iraką rasti sprendimą 
kurdų žmonėms ir jų tautos pro
blemai". 

Pietrytinėje Turkijoje šiuo 
metu Turkijos saugumas iš 
šimtų kaimų ištremia kurdus, 
sakydami, kad nepajėgia jų 
apginti nuo sukilėlių puolimų. 
Sukilėliai gi priklauso Kurdų 
Darbininkų partijai (PKK), ku
ri atkakliai kovoja dėl kurdų 
valstybės įkūrimo. Turkijos sau
gumas kaimuose prievarta ban
do kurti miliciją gintis prieš 
PKK. o kurdai jon nestoja, at
sisako priimti milicijos ginklą. 
Kurdai trėmimus supranta kaip 
bausmę už rezistenciją turkams. 

PKK kova prieš Turkijos 
saugumą tęsiasi jau šešerius 
metus, ir nerodo sulėtėjimo 
žymių. Priešingai, atrodo, kad 
saugumui vis daugėja nesėk
mės, o ir nekovojantys vis 
drąsiau pasisako už savą vals 
tybę — ne vienas už tai nukentė 
damas areštą, kankinimus ir 
kalėjimą. Vienas kurdus ginąs 
advokatas, nekartą kalintas, 
pats kurdas, aiškina: „Žmonės 
nebebijo saugumo, nes jie jau 
yra tiek nukentėję ir visko 
nustoję, buvę terorizuojami, 
areštuojami, kalinami ir kanki
nami, kad saugumas nebeturi 
kuo grasinti". 

Praėjusį pavasarį pagrindi
niuose pietrytinės Turkijos 
miestuose buvo didžiulės kurdų 
demonstracijos prieš represijas, į 
ku r i a s t r uko dvi savai tes 
numalšinti, o spauda praminė į 
„kurdų in t i f ada" . Užtai į 
vyriausybė tos provincijos 
gubernatoriui suteikė neribotas 
teises, ištremti „pavojingus as-

Aschanfenburg, Bad Kissin-
gen, Kitzingen, Schweinfurt ir 
Wuerzburg miestų burmistrai 
susirinko svarbiam pasitarimui, 
apsvarstyti amerikiečių ka
riuomenės pasitraukimo klau
simą ir ką tas reikštų šių mies
tų plėtotei ateityje, žvelgiant 
iš politinės, socialinės ir eko
nominės pusės. 

Pirmoje vietoje , j a n k i ų " 
grįžimas į Dėdės Šamo žemę su
teiks miestams didesnės plė
totės galimybes, kadangi karei
vinių rajonuose atsiranda laisvi 
sklypai namų statybai, kurių 
kainos Vakarų Vokietijoje yra 
labai aukštos. 

Kita medalio pusė — ekono 
minė, kadangi prieš akis atsisto-

KAZYS BARONAS 

Mūsų ko responden ta s 
Europoje 

verčiant jas gyvenamais butais. 
Prieš penketą-šešetą metų 

amerikiečiai ir jų šeimos gyveno 
Vakarų Vokietijoje labai gerai, 
kadangi dolerio kursas buvo la
bai aukštas. Šiandieną „žaliu
kas" pasiekė pačias žemumas, 
kar ių a t lyg in imai nedaug 
pakelti. Vienok daug ameri
kiečių gyvena ne tik karei
vinėse, bet ta ip pat privačiuose 
vokiečių namuose (ypač 
šeimose). J ie matomi valgyk
lose, ba ruose , dažna i pa
dejuodami dėl aukš tos pa
tiekalų kainos turkų, graikų, 

įa bedarbė, nes pas amerikiečius 
dirba tūkstančiai vokiečių. Jie J«J»lavų, italų, vokiečių vai 
finansiniai apsunkins darbų gyslose 
rinką, nes Vakarų Vokietijoje 
bedarbių skaičius siekia 1.9 mil. 

Tačiau Kitzingen miesto bur
mistras pareiškė, kad jo 19 
tūkst. gyventojų mieste yra 
11-12 tūkst. JAV karių, kas 
trečia automašina su amerikie 
t iškaiš ženklais, 400 vokiečių 
šeimų ieško buto. Tuo tarpu per 
1800 amerikiečių gyvena apar 
tamentuose. Pasitraukus ameri
kiečiams bus išpsręstas svarbus 
butų klausimas. Bet... šiame 
mieste 450 vokiečių kasdienine 
duoną pelnosi pas amerikiečius. 

Bad Kissingen (22 tūkst. gy
ventojų) miesto burmistras 
pranešė, kad čia gyvena 3.5 
tūkst. amerikiečių. Šarvuočiai 
kelia didelį triukšmą. Miestas, 
į trauktas į Vokietijos vasar
viečių sąrašą, praranda daug po
ilsiautojų. Tačiau santykiai su 
amerikiečiais yra geri. 

Kaip gyvena raudonarmiečiai 
Rytų Vokietijoje? 

Nepavydėtinas jų gyvenimas 
kareivinėse. Jeigu išeina į mies
tą tai vien t ik grupėmis ir kari
ninko priežiūroje. J ie negali 
užeiti į kokią nors valgyklą, 
barą. aplankyti kiną, kadangi jų 
dienos atlyginimas yra 80 vaka
rinių pfenigių (1 JAV dol. = 1 
m. 58 pf.), ka i dėžutė cigarečių 
kainuoja 4 m., alaus bonka dau 
giau 2 markių, geri pietūs 10-15 
markių. Ką tokiu atveju daro 
Kremliaus pavaldiniai? Elge
tauja, prašydami pas vokiečius 
cigarečių, duonos, alkoholinių 
gėrimų. Vokiečių spauda 
paprašė gyventoju i š t i es t i 
rodonarmieč iams pagalbos 
ranką, parodant jiems... Vokie
tijos širdį! 

Matydami Rytų Vokietijoje 
pilnas k rau tuv ių lentynas , 
žymiai aukštesnį pragyvenimo 

, Amerikiečių pasitraukimas iš lygį nei Sov. Sąjungoje, atsi-
Schweinfurto (53.000 gyvent.) randa bėgimai , nors Rytų 
reikštų stipraus ekonominio Vokietijoje tarnaują daugiausia 

menis", be jokio pranešimo e va- f užnugario praradimą, kadangi slavų tautos atstovai Gavę 
apie 10 tūkst. amerikiečių karių civilius rūbus jie įvairiom prie-
ir jų šeimų į miesto ūkį įlieja monėm pasiekia Vakarų Vokie-
gražią pinigų sumą. Be to, JAV tiją. Pr ieš keletą savaičių 
kariams dirba per 700 vokiečių, raudonosios armijos karo polici-
Pozityvioji pusė: pramoningas ja be jokio leidimo su džipais 
miestas galėtų toliau, plačiau įvažiavo į vakarinę pusę. ieš-
vystytis, kadangi Schvveinfur- kodama dezertyrų. Spėjama, 
tui reikalingas kiekvienas kvad- kad p i rmi trys p r i k l a u s o 
ratinis žemės metras (Schwein- Kaukazo tautoms. Po jų vėl 
furte plati metalo pramonė - penki kariai pasiekė Žemutinės 
K.B.). Saksonijos kr -tą (sost inė 

Wuerzburgui, su 126 tūkst. Hanoveris), paprašydami vy-
gyventojų ir beveik 10 tūkst. riausybės pabėgo.io teisių, 
amerikiečių karių taip pat labai Vokiečių spauda tuoj p a t 
reikalingi žemės sklypai, butai, pranešė, kad į šiuos dezertyrą 
Burmis t ras t iki , kad Hin- vimus stipriai re.gavo kariuo-
denburgo ir Faulenbergo karei- menės laikrašti- „Krasnaja 
vinės bus netrukus laisvos, pa- Zvezda" (Raudoniji žvaigždė). 

kadangi kariai nebuvo engiami, 
mušami , baudžiami kalėjimu. 
Tad kokios bėgimo priežastys? 
Deja, l a i k r a š t i s n e n u r o d o , 
kadangi gėda būtų parašyti, kad 
r a u d o n a r m i e č i a i v a k a r u o s e 
ieško geresnio gyvenimo. 

Rašydamas kariškais reika
lais norėčiau paminėti , labai 
įdomų Miuncheno dienraščio 
, , S u e d d e u t s c h e Z e i t u n g " 
rugpjūčio mėn. 1 d. komentarą, 
liečiantį Lietuvos karius. Girdi, 
lietuviai pirmi atsisakė tarny
bos raudonosios armijos eilėse, 
p a g r i n d u imdami L ie tuvos 
nepriklausomybės paskelbimą. 
Nepavyko sudaryti Lietuvos ka
rinių pajėgų, nes krašto sienas 
toliau saugoja raudonarmiečių 
ir K G B daliniai. Lietuvių bėg
lius sugaudė specialūs daliniai 
ir j ų tolimesnis l ikimas yra 
nežinomas. Dienraščiui pa 
raš iau atvirą laišką, išdėsty
damas bėglių likimą, pagrindu 
imdamas „Gimtajame kraš te" 
nr. 2 1 d . atspausdintą iš tolimo 
Sibiro bėglio laišką. 

Dienraštis toliau rašo, kad Pa
baltijo respublikų reikalavimas 
naujokus palikti savame krašte, 
nerado jokio atgarsio Maskvoje. 

Tačiau pabaltiečiai ir Kau
kazo tautos stiprią paramą gavo 
iš Ukra inos , kur ios ba l sas 
Maskvoje negalės praeiti be 
jokio atgarsio, re ikalaujama 
ukrainiečius kar ius grąžinti į 
tėvynę — ypač iš krizės sričių. 
K a s bus t a i k o m a u k r a i 
niečiams, t a s pats turi būti 
ta ikoma ir kitoms tautybėms. 
„Ar tai Sov. Sąjungos kariuo
menės iširimas — klausia dien
raš t i s — pal iekant kar ius tik 
Rusijoje, kaip to nori Jelcinas". 
Gorbačiovas stovi prieš sunkų 
uždavinį, kadangi 40 tūkst . 
a rmėnų atsisakė padėti gink
lu s ir tol iau puldinėja rau
donarmiečių postus. 

SAUGOTIS 
„NEKLYSTANČIŲ" 

VADŲ 
Ne tik vienam asmeniui priklauso 

išeivijos laimėjimai 
DR. ANTANAS RAZMA 

kuoti ištisus kaimus, cenzūruo
ti visą spaudą. Buvo uždaryti 
keli kurdams palankūs laik
raščiai, kalėjiman pasodinti jų 
r edak to r ia i . Dėl to dabar 
sukilėliai jau kovoja ne tik po 
tautinės autonomijos skraiste, 
bet ir po demokratijos, nors j 
žinia, partizaninės kovos nie- j 
kuomet negali išvengti smurto, 
jėga įtraukiant visai nenorin
čius konflikte dalyvauti. Ir kai
miečiai nukenčia nuo PKK. 

Pastaruoju metu. Turkijos 
valdžios politiką kurdų link pra
dėjo kritikuoti ir Socialdemok
ratų populistinė partija (SHP). 
savo studijoje kaltindama žiau
rumu valstiečiams pietrytinėje 
Turkijoje, reikalaudama nu
traukti priverstinį milicijų kū
rimą kaimuose ir kad vėl būtų 
leidžiama uždraustoji kurdų 
kalba. Tačiau tiek kurdai, tiek 
ir turkai netiki SHP žodžiais, 
nes praėjusį rudenį SHP pašali
no septynis savo partijos kurdų 
deputatus, kurie dalyvavo kur
dų konferencijoje Paryžiuje. 
Netikima, kad SHP, jei ir 
laimėtų r inkimus, sugebėtų 
pravesti savo politiką kurdų la
bui, nes nepajėgtų susitvarkyti 
su turkų kariuomene. 

Gi Turkijos prez. T. Ozai 
aiškina, kad kurdams leisti būti 
savarankiškais būtų jų pačių 
nenaudai. Primena, kad 1982 
m. jis rėmė jų kalbą draudžian
čio įstatymo atšaukimą, bet ne
galėjo sutikti leisti jų kalbą var
toti savose mokyklose. Daugu
mas kurdų dabar jau sako, kad 
vien kalbos sugrąžinimas dabar 
jaujų nebepatenki ns, reikia ir 
kokios nors autonomijos. Šios 
vasaros pradžioje PKK vadas 
Abdulla Ocalan spaudoje buvo 
pareiškęs norą pradėti taikos 
derybas, bet netrukus po to 
buvo jvesta spaudos cenzūra, o 
Turkijos ministeris pirmininkais 
pareiškė, kad Turkijoje ne
gyvena jokie kurdai ir kad visi 
šiame krašte gyvenantieji pri
valo būti turkais. 

ĮSAKYMAS DARIEN 
MOKYTOJAMS 

Darien priemiesčio pradžios 
mokyklų mokytojai, mokslo 
metų pradžioje sustreikavo, bet 
Du Page apskri t ies te ismas 
į sakė j iems streiką nut raukt i . 

P A B R A N G O UŽKANDŽIAI 
MOKYKLOSE 

Chicagos miesto aukštesnėse 
mokyklose pietūs moksleiviams 
š ia is mokslo metais dvigubai 
brangesni ir siekia vieną dolerį. 

Lietuvių Fondo (arti 5 mili
jonų pagrindinio kapitalo) idėjos 
įgyvendinimas. Lietuvių Bend
ruomenės per 40 metų atlikti 
lietuvybei gyvybiniai darbai 
š v i e t i m o , k u l t ū r o s , visuo
m e n i n ė s veiklos ir k i tose 
s r i tyse , spaudos bei radijo 
valandėl ių ir bendrai visos 
lietuviškos kūrybos išlaikymas, 
taip pa t ir 10 milijonų dolerių 
humanistinės pagalbos Lietuvai 
būsimas laimėjimas idėl jos dar 
reikės visai išeivijai ir LB-ei 
daug padirbėti) priklauso ne 
vienam asmeniui, bet visai išei
vijai. Šimtai ir tūkstančiai lie
tuvių tyliai, bet be kompromisų 
paaukojo savo gyvenimus, tur
tus, kūrybą lietuvybės misijai 
išeivijoje ir tautos prisikėlimo 
tikėjimui, todėl ir įvyko tie ste
buklai, kuriais stebisi bei džiau
giasi atvažiavę iš Lietuvos 
tautai vadovaujantys asmenys. 

Štai tie stebuklai. Jaunosios 
lietuvių kartos lietuviškumas 
bei meilė mūsų tautai , spaudos 
ir radijo valandėlių išsilaiky-
mas , kūrėjų n e p r a r a d i m a s 
tikėjimo savo tau ta , didelė 
visokeriopa pagalba, privati ir 
organizuota, atgimstančiai Lie
tuvai, beveik visos išeivijos mė
ginimas įsijungti į politinę 
akciją dėl Lietuvos Respublikos 
pripažinimo ir humanitarinės 
pagalbos jai išrūpinimo. 

Tai visos mūsų išeivijos pasi
didžiavimas ir daugelio metu 
lietuviškos veiklos rezultatai. 
Visus tuos laimėjimus pasiekti 
aukojosi vieni tyliai, kiti gar
siau — daug garbingų lietuvių. 
Todėl, kai vienas asmuo mėgina 
pasisavinti tuos laimėjimus ir 
nustumti kitus, tiek pat ar net 
daugiau dirbusius, į šoną, yra 
negarbinga. Toks asmuo kenkia 
ir sau ir tolimesniems lietuvy 
bės bei Lietuvos išsilaisvinimo 
darbams. 

V i e n a s a s m u o ne tu r i 
d i r iguo t i visai išeivijos 

veiklai 

Neklystančių tautos vadu. 
k a i p buvo norima į t ik in t i 
pasaulį prieš antrąjį pasaulinj 
karą ir po jo, nėra. Vakarų 
demokratijoje galime pareikšti 
savo nuomones drąsiai, bet taip 

pat turime išklausyti ir kitų 
siūlymus. Užimdami vadovau
jančius postus ir siekdami 
pasisekimų veikloje turime 
rasti kompromisą su oponen
tais. Negalime save laikyti 
neklys tančia is ir mėginti 
primesti savo veiklos kelią vi
siems, tarsi kito kelio nebūtų. \ 
Romą eina daug kelių... 

Kaip ironiškai skamba, kai 
toks ,.visą žinąs" asmuo, įpykęs 
ant savo oponento praranda 
pusiausvyrą, spaudoje puola sa
vo oponento vadovaujamą or
ganizaciją prasimanymais kal
tinimais. 

Turime būti budrūs ir tokius 
„visą ž inanč ius" solistus 
veikėjus pažinti ir jų pasi
sakymus vertinti kritiškai. 

Lietuvių v i suomenė yra 
sąmoninga 

Turime didžiuotis lietuvių 
išeivijos visuomene, kuri yra 
sąmoninga ir teisingai įvertina 
asmenų ir organizacijų darbus. 
Kai visuomenei yra atvirai ir 
objektyviai pr is tatomi visi 
veiklos faktai, visuomenė džiau
giasi asmenų ir organizacijų 
laimėjimais, bet taip pat nuošir
džiai ji priima ir nepasisekimus, 
nes supranta, kad lietuviškoje 
veikloje nėra tik laimėjimai. 

Asmeniškai tai patyriau dirb
damas Lietuvių Fondo vadovy
bėje, tą patį galiu tvirtinti dirb
damas Lietuvių Bendruomenės 
vadovybėje. Mūsų tauta — 
nedidelė, išeivija — negausi, o 
darbų — daugybė, tad kiek 
vienas l ie tuvis y ra mums 
brangus. Turime derinti nuo
monių skirtumus veikloje, būti 
tolerantais ir netapti solistais, 
garbėtroškomis. 

Atiduokime kreditus tiems, 
kuriems jie priklauso ir dalin
kimės laimėjimais su tais, su 
kuriais dirbame kartu. Dažnai 
tai įgyvendinti nėra lengva, bet 
tik taip pasieksime geriausius 
rezultatus lietuvybei išeivijoje ir 
perduosime laimėjimus atgims
tančiai tautai . 

Toks nuoseklus veikimo me
todas suteikia asmeninį pasi
tenkinimą, brandina veikėjo 
asmenybe ir lengvai atrandami 
bendradarbiai savo darbams. 

DUOBE 
Romanas 

ANDRIUS NORIMAS 

48 

— Uuuuch!.. 
Pabyra puodukai, buteliai, lėkštės, servetėlės, rrais-

to nuotrupos, o Sally jau prie durų. Gar?:ai, 
akiplėšiškai kvatojasi tuo pasitenkinimo įtūr.mu, 
užkimusiu balsu. Po sekundės sykiu su Penny pra
dingsta gatvėje. Joms įkandin skrenda Diko įsigriauz-
c ėjimas 

— Prakeiktos leukonijos! Kad jūs p ra smė j u:nėt 
pragaro srutose! Nė žinoti jūsų nenoriu! Neprausta-
blauzdės kekšės!... 

Pravėręs duris dar seka svyrinėjančias ties gatvės 
kerte merginas. Grįžta atsisukęs vėl į baisiausią 
netvarką. 

— Nežinojau... Abi jos, pasirodo, švirk^Čia 
heroiną... Neberagauja, o jau seniai, matyt, praktikuo
ja, dvėselienos... Dabar tai jau baigta su jomis! J< *ios 
draugystės, jokių nakvynių! Jokių malonumu neretu*! 
Tai man net netinka! Juk esu grynakraujis savojo ma
to atstovas. Tik alkoholį dar galima naudoti prieš 
žygius, ir ta i nedaug... Joms tik pinigų košimas o 
naudos nė už centą... Aha, kiekgi čia man bei ik"? 

— Išsiėmęs apmažėjusį pinigų gniužulą sk.;: oja 
pasidėdamas ant taip staiga pralaisvėjusio, tik k.: <ur 
drėgno stalo. Rankove apšluosto. 

— Jau nebedaug... Laikas vėl kokia V U 
sugalvoti... 

Su pinigais prieina prie stypsančio Vyto 

— Ei, vaike! Tu būsi m a n reikalingas. Vienam 
sunkiau , o dviese vis ga lė s ime apvalyt i kokį 
supermarketą.. . Mašina bū t inas dalykas... E i , ar 
mokėsi parūpinti ją? Juk sakei, kad seniau tuo 
verteisi... 

Vytas to l iau tyl iai šnarpščia. 
— Ei... K ą tu ten? Ar miegi? Vito!.. 
Nusišypso. Suprat ingai . Sutikimo ženklan. Pal

inguoja galvą, dargi šelmiškai paraukdamas lūpas. 
— Miega... Matyti , privargino jį toji naktibalda... 
Vytas kažką p ramurma miegodamas, pasiverčia 

šonu ir t rumpai praveria akis . Tuoj vėl užsimerkia 
Manydamas draugą jau pabudus, Dikas tęsia savo 
planų dėstymą: 

— Žinai, vaike... Tur iu t a u pranešti nelabai 
malonią naujieną... Matai , turėsi pradėti skolos 
grąžinimą... 

Vytas kažką neaiškaus pravekčioja. Dikas garsiau 
kartoja: 

— Sakau, turėsi man grąžinti skolą! 
Vytas prasimerkia. 
— Skolą? Kokią skolą? 
— Tik j au neapsimesk nežinėliu! Juk dar ato

stogose sakeisi , kad kažkas nusamdė tau gynėją, 
advokatą... Tai manai , kad jis iš dangaus buvo atsi
radęs? Kas nors j am už darbą turėjo apmokėti! Juk tai 
aš buvau! 

— Ką tu? Tu t a s advokatas? — Vytas sąmoningiau 
a ts imerkia . 

— Durniau.. . Kai tada išėjau į laisvę, tai nusam
džiau advokatą ir paskui j am apmokėjau! 

— Tai tu apmokėjai9 Už mane? Ar ne valdžia? 
Dar negali suvokti Atsimena, kad buvo advoka 

tas , gerai kalbėjo teisme... Gal buvo paskirtas, gal 
pasamdytas. . . Tik žinojo, kad advokatui reikia mokėti 
išėjus iš kalėjimo. Gal skolon jį gynė? Niekad tuo nesi 
rūpino. Š ta i , dabar Dikas jam visą paslaptį išsakė!. 

Dikas lyg baimindamasis žvelgia į sėbrą. 
— Ar atsimeni dabar? Supranti, ar ne? 
— Vadinasi, tai tu? Nežinojau... Kodėlgi už mane 

mokėjai? 
— Todėl, kad tu dvejus metus neturėjai iš ko!... O 

tada aš pinigų buvau padaręs... Iš draugystės tau, 
supranti? Juk uždirbęs man atiduosi, a r ne? 

— Žinoma, žinoma... Atiduosiu... 
Dikas jau aprimęs. Vadinasi Vytas žino ir supran

ta. Dikas jau ramiau dėsto: 
— Tik dabar žinok: po pirmos operacijos turėsim 

nemažą krūvą žaliuku... Didesnį pundulį, kaip dabar 
matai! Todėl jau dabar iš tavęs galėsiu atsiimti bent 
dalį skolos... Iš tavo grobio dalies, nes viskas juk bus 
pusiau, ar ne? Ar supranti, vaike? 

— Je , je... Gerai. Iš mano dalies... 
Vytas vėl labiau apsiblausia. Argi jam ne vis tiek? 
— Tai sutarta? Vadinasi, sutinki? Juk aš noriu tau 

tik pagelbėti atsistoti ant savo kojų! Supranti? Skolą 
išsimokėsi dalimis. Kaip geram draugui, ar ne? Be 
jokių procentų! Kurgi rasi geriau? Anava, šitaip viską 
greit išmokėsi, visą tūkstantį... 

Atidžiai pažvelgia i Vyto veidą. J am svarbu visa 
tai įdėti į pusininko sąmonę, ypač priminti skolos sumą. 

— Mmm... Gerai, tūkstantį... — Vytas vekčioja vėl 
įkrisdamas į letargiška apsvaigimą 

— Tai še ranką, vaike! 
Nesulaukia Vyto plaštakos ištiesimo Nustebęs 

žvelgia į be judesio bimbsantj būsimąjį savo žygių sėb
rą. Judina už peties visai suglebusį vyrą Vieną po kitos 
pakelia Vyto rankas. Jos tarsi kabantys lynai su
glemba žemyn. Dešiniajame alkūnes sulenkime pama
to dar šviežią dūrimo žaizdelę. įpykęs numeta ranką, 
lyK j * tikrai butų virvė. 

(Bus daugiau) 



JAU ANTROJI 
„LITHUANIAN MERCY 
LIFT" MEDIKAMENTŲ 

SIUNTA PLAUKIA 
į LIETUVĄ 

Miel i „ L i t h u a n i a n " Mercy Lift" rėmėjai , 

š . m . rugsėjo 8 d . , jau antras „L i thuan ian Mercy Lift" medikamentų konteineris išplaukė 
iš Kanados, iš Montrealio uosto, į Hamburgą. Hamburgą numato pasiekti rugsėjo 18 d . , 
o Vi lnių — rugsėjo 28 d. 

Ši didelė S IUNTA SVERIA 44,900 SVARŲ ir yra 819,000.000 DOLERIŲ VERTĖS. Siunto
je vaistų ka ina siekia daugiau nei 730,000.00 dolerių. 

Išsiųsta 550 tūkstančių kapsulių „Depako te" (epiielptikams), 200 tūkstančių tablečių 
, , L a n o x i n " (širdies regul iavimui) , taip pat to pat ies vaisto pediatr inės dozės, 
„ A c e t a m i n o p h e n " bei įvairių receptų ir OTC vaistų. Ta ip pat jdėtas daugiau nei 185 tūks
tančių porų chirurginių ir egzaminavimo pirštinių, intraveninių skiedinių, chirurginių 
inst rumentų komplektai ir smulkesnės gydomosios pr iemonės. 

Vis i , anksč iau minėti , medikamentai yra veltui paaukoti šių įmonių: BROTHER REGIS IR 
SALVATORIAN MISSION VVAREHOUSE, ETHICON, INC., BURROUGHS VVELLCOME 
CO. , STERLING DRUGS, INC., ANSELL INC., ir OSCO. Už jų dosnią medicininę pagalbą 
Iietuvai mūsų nuoširdi padėka. 

Ypat ingai esame dėkingi Illinois valsti jos KONGRESMANUI RICHARD J . DURBIN, kurio 
pastangomis veltui gavome iš MEMORIAL MEDICAL CENTER OF SPRINGFIELD, IL. {VAI
RIŲ IR BRANGIŲ MEDICINOS ĮRENGIMŲ, pvz.: defibrilatorių su EKG registratoriais, ultra-
soninį arteriografą, inkstų peršviet imo, kraujo ir chemikalų analizės ir kitų mašinų. 

Padėka pr ik lauso ir to paties MEDICAL CENTER PERSONALO NARIAMS ROBERT T. 
CLARK, C.E.O.. BEN VVENBERG, JOHN SZERLETICH, PAUL MARTY IR ROBBY 
BARTLETT, padėjusiems virš minėtas dovanas suorganizuoti bei suruošti. 

Transportaci ją Amerikoje aprūpino P.I.E. NATIONVVIDE TRUCK LINES IR JONĖS TRUCK 
L INES, Esame vėl dėkingi j iems ir ypatingai RIMUI GULBINUI už jų darbą. 

UŽ šios siuntos transportą sumokėjo „Lithuanian Mercy Lift" iš jautrių širdžių žmonių atsiųs
tų aukų. Siuntos pervežimą tvarkė Baltia Transport Line ir jos agentai Amber Marine 
Internat ional . 

L IETUVOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO JUOZO OLEKOS PRAŠYMU, „LITHUA
NIAN MERCY LIFT" UŽSAKĖ DAR $48,910.08 DOLERIŲ VERTĖS VAISTŲ: 200 tūkst. 
ampul ių „Aminophy l l ine" (kvėpavimo palengvinimui), 136 tūkst. ampulių „Gentamycin ' 
(antibiot ikai), 10 tūkst. ampul ių „Oxytoc in" (gimdyvėms), 10 tūkst. tablečių „Ouinidine 
su l f a te " (širdies reguliavimui), 10 tūkst. tablečių „Tr iamcino lone" (nuo šoko ir alergijų), 
15 tūkst . įvairių dydžių švirkštų ir adatų ir daugybę įvairių vaistų. 

Visi š ie vaistai užsakyti Vakarų Vokietijoje ir Olandijoje. Jie bus nuvežti į Vilnių spalio mėn. 
pradžio j . 

Vaistų ir jų persiunt imo (persiuntimo kaina dar nežinoma) išlaidas padengia „Lithuanian 
Mercy L i f t " iš surinktų aukų. Vaistų supirkimu rūpinasi TRI-MED, INC., o jų nuvežimu į 
Lietuvą — Baltia Transport Line ir Rhenus Transport, V. Vokietijoj. 

Vaistų ir medikamentų vajus Lietuvai vyksta toliau, todėl jūsų dosnios aukos laukiamos 
ir bus panaudotos vaistų, kaip antibiotikų bei kitų ypat ingai būtinų medikamentų Lietuvai 
nup i rk imui . Aukas prašome siųsti: 

LITHUANIAN MERCY U R 
S11 EAST 127 th STREET, L E M O N T , IL 6 0 4 3 9 

Lithuanian Mercy U f t Komitetas 

Jurg is Riškus — PIRMININKAS 
Sigutė Mikrut, R.Ph. — PROJEKTO DIREKTORĖ 
Rasa M. Lakas — ADMINISTRATORĖ 
Algis Augai t is — IŽDININKAS 
Rimas Gulbinas — TRANSPORTACIJĄ 
Jurg is Lendrait is — TRANSPORTACIJĄ 
Aloyzas Pakalniškis, M.D. — PASAULIO LIET. GYDYTOJŲ SĄJUNGOS NARYS 
Danguolė Bielskienė, R.Ph. — VAISTŲ RŪŠIUOTOJŲ KOORDINATORĖ 

Algis Ankus , Dalia ir dr. Jurg is Anysai. Boris Bakūnas. Eugenijus Gedgaudas, M.D.(MN), 
Graž ina Gražienė R.Ph., Algis Gudėnas, Audronė Gulbinienė. Dalia ir Vytas Januškiai, 
Jonas Juozevičius, M.D., Jonas Kasčukas, Silvija ir Valentinas Krumpliai, Viligailė Lendrai-
t ienė, Vidas Nemickas, M.D., Eglė Paulikienė. 8irutė Pumputienė, M.D.. Pranutė šlut ienė, 
R. N.. Dal ia Sruogaitė, Kęstut is Sušinskas, Marge Turner (PENN), Arvydas Vanagūnas, 
M.D., Mindaugas Vygantas. M.D.. Frank Žiaukas (PENN), Nijolė Zoloto (CAL) 

Už nuoširdžią pagalbą mūsų darbe širdingai dėkoiame: 

Almai Adamkienei . Jolitai Birut ienei, Danai Dirkytei, R.Ph , Angelei Dirkienei, R.Ph., Lidi
jai Gr iauzdienei , R.Ph., Liuci jai Hofmanienei. Irenai Skyrius-Juri jonienei, D.D.S., Rūtai 
Kirk ienei , R.Ph., Dr. Denis ir Audronei Maieikams, Marytei Nemickienei. Rimgaudui 
Nemicku i , M.D., Praurimei Ragienei, Viktorui šatu i ir Joanai Valait ienei. 

„ L ITHUANIAN MERCY L IFT" AUKOS IKI (9/1/90) $95.270.00 
TRANSPORTAS (pirmasis konteineris. 7/20/90) $5,965.00 
TRANSPORTAS (antrasis konteineris, 9/7/90) $6,151.45 
V. VOKIETIJOS UŽSAKYTI VAISTAI $48,910.08 

A U K Ų LIKUTIS $34,243.47 
UŽSAKYTŲ VAISTŲ TRANSPORTAS (apytikriai) $3,250.00? 
L IKUSIŲ TRANSPORTINIŲ REIKALŲ (apytikriai) $30,000.00? 

A U K Ų LIKUTIS (apytikriai) $993.47? 

P IRMOJO KONTEINERIO VERTE $315,000 00 
A N T R O J O KONTEINERIO VERTE $819,000 00 

IŠ VISO $ 1 , 1 3 4 , 0 0 0 . 0 0 LIETUVAI 

Lithuanian 
MERCY LIFT 
511 E. 1 2"7th Street. Lemont, IL 6Ū439 
[70B] 257-6777 • Fax [708] 257-B8S7 

Nuo pirmojo paskelb imo „Draugą" ik i rugsėjo 1 d i e n o s 
L.M.L. aukojo i i * ž m o n ė s : 
1000-2000 -eo Burnet Company, Inc., Chicago, IL, 1090. 
500-090 Racne Lietuvių mcterų klubas c/o I. Tamulenas. Racine, Wl, 
900; Gaspare" s, Regina, Los Angeles, CA, 500; Liet. Ev. Uut. Tėviškės 
Moterų drauc ;a. Chicago, IL, 500; Tauragės klubas. Berwyn IL. 500; 
Zdanavičius. D M., Chicago. IL, 50C. 
100-499 Liet Bendruomenė Cape Cod chapter, Osterville. MA, 480; 
Karasa, Norr an and Ona, Ormond Beach, FL., 455; Leveckis. Stephen 
and Pelagtja Ormond Beach, FL, 450; Anova VVheaton, IL. 400: Dimar-
co, Albert anc irene, Haverford, PA, 300; Slepavičius, Aleksandras, Hyan-
nis, MA, 300 Zolgnas, Petras, Chicago, IL, 300; Čepulis, M.D., A L . and 
Roma, VVillcghby Hills, OH, 250; Leveckis, Danutė, M.D., Harbor 
Springs, Ml, 250: Bacevičius, H. and Alfonsas Ponce Inlet, FL, 200; 
Giedraitis, M D D. and Elena. Michigan City, IN, 200, Howell. Indre and 
Theodore, Cieveland, OH, 200; Jurkschat, Valerie, Tinley Park, IL, 200; 
Lapinskas, Amhony and Josephine, Chicago, IL, 200; Miller, John and 
Grace, VVhee.ng WV, 200; Petravičius, Sophia, Miami Beach FL, 200; 
Preikstas M D., Birutė, Oakhurst, NJ, 200; Sachouskis, Julia, Chicago, 
IL, 200; Knignts of Lithuania, c/o Dennis Petras, Wocdland Hills, CA, 150; 
Maleiska, Jonas and Vida, VVestmont, IL, 150; Paškevičius, Henry and 
Maria, Downers Grove, IL, 150; Biliūnas, Roman and Nina, Vienna, VA, 
100; Blinstrubas, Bronius, Oak Lawn, IL, 100; Blotzer M.D., J. W., York 
PA, 100; Bra*auskas, Vaidevutis and Vida, Glendale Heights, IL, 100; 
Daulys, Kazys. Chicago, IL, 100; Gustas, Pranas, Sun City, Ca, 100: Hart-
man. Ilona Aon. Chicago, IL, 100; Ignas, Verbyla. Cieveland, OH; 100; 
Kayne, Andrius, Anlpeper, VA, 100; Lapenas, Gediminas. FL 100; 
Mackevičius, Mečislovas and Faustina, Lockport, IL, 100; Majauskas 
M.D., V. or Elena, Ormond Beach FL, 100; Maskaliūnas, Nijolė and Leo, 
Patos Park, IL. 100; National Lithuanian Society of America, Boston, Dor-
chester, MA; 100; Nurka, Jonas and Helena. Hartford CT, 100; Petrušaitis, 
M., Racine Wl. 100; Poviloz K., Toronto ONT, 100; Savickas, Joseph, 
Trenton NJ, 100, Sčiuka, A. & O., Dorchester MA, 100; Šimonis, Jonas 
and Marija, Santa Barbara CA, 100; Snarskis, Bronius and Regina. Or
mond Beach FL, 100; Sorich, Frank and Helena, Harwood Heights IL. 
100; Stuikys, S , Toronto ONT, 100; Trimakas, Edvvard or Donna, Mukilteo 
WA, 100; Vailionis, Vladas ir Phily, Munster IN, 100; Varys. Walter. Rosvvell 
NM, 100; Židonis, Eleanor and Henry, Chicago IL, 100, 
50-99 Bratt. Rudolph or Adele, Bulpitt IL, 90; Monument Homes c/o Nor-
man Karaša. Monument Co. 75; Rukšėnas, Janina, Los Angeles, CA, 
75; Teene-Samson, llme. Eggertsville NY, 75; Žadeikis. Neringa, Chicago, 
IL, 75; Gedet Remhold and Emmy, Forest Park IL, 70; Fisher, Jacob 
and Mary Louise, VVheaton IL, 60; Yusinas, Anna and Alex. Newington 
CT, 55; Adomaitis, Antanas and Antoinette, Manchester CT. 50; 
Aukštuolis, Rimantas and Vita, Highland Hills, OH, 50; Avalon NSW Aaust 
Aus, 50; Avižėnas, Algis, Krakavv Pol, 50; Bundelis, O , Chicago IL, 50; 
Case, Rita and Michael, Sacramento CA, 50; Ceicys, A., Bugala NSW 
Aus, 50; Ciakas, Vytautas 50; Ditmars, John and Joan, VVashington NJ, 
50; Dzenka'jskas, Vaclovas and Eugenia, FL, 50; Farrell, John and Eileen, 
Oak Park. K, 50; Penn, Valerie and S.R., Dalias TX, 50; Gallagher, Daniel 
and Carci Naperville IL, 50; Gladviauskas, Stefanija, Detroit Mi. 50; " 
Grikenis Stefanija, Chicago, IL, 50; Idika. Algirdas and Lidija, Palatine, 
IL, 50; Janusams, George and Veronika, Port Orange, FL, 50; Jasaitienė. 
Elena. St Petersburg FL. 50: Jelionis-Ghayur, Virga, Brighton MA, 50; 
JuSkaitis. Regina, Chicago, IL, 50; Kacilauskas, J.H. Lemont IL, 50; Keb-
lys, Kęstutis or Vitalija, Baton, Rouge LA, 50; Kervsdis, Ona. Pleasanton 
CA, 50: Keržuvienis, E, Miami Beach FL, 50; Kevalams. M. and Vita. 
FallbrooK CA, 50; Kontrimas, Hedvvig, Mission Viejo. CA, 50; Kozica. 
Birutė. Vernon Hills IL, 50; Krivis. Jonas and Rimutė, Largo FL. 50: 
Kubilius Anthony and Bernice, Chicago, IL, 50; Kupreisis, Edita and 
Romas. Chicago, IL, 50; Lain, M., Oak Lawn IL, 50: Leščinskas. Angelą 
and Juozas, Chicago IL. 50; Lupkin. T, 50; Mackevičius, Andrius and 
Eugenia. Euclid OH, 50; Mikeikai, St., E. Centervilte MA; 50; Mikeliūnas, 
Michiana Shores IN, 50; Mineika, Helen Centerville MA, 50; Namikas, 
Vytautas and Elena, Chicago IL, 50; Naris. Pranas and Gintra, Downers 
Grove IL, 50; Norvilas, P, Chicago IL, 50; Paliulis. J Andj. FL, 50; 
Petersen Carol, Riverdale IL. 50: Petras. Dennis E., VVoodland Hills CA. 
50; Rūta. Tadas K., Chicago IL. 50; Sčiukas Ona, Orland Park, IL. 50. 
Simonait s. Algis and Eleonora, Hartford CT, 50; Sodaitis. Joseph or 
Aldona. Ormond Beach FL, 50; Strandberg, Theresa, Chicago, IL, 50; 
Taurinskas, P. James or Carla. Mendota Heights MN, 50; Vygantas, Peter 
or Mana. Dalias TX; 50; 
01-49 Andrulis, Victoria. Port Orange. Fl, 30: Blažys, Joseph and Edith. 
Holliston MA. 30; Brizgys. Peter and Emilia. Hickory Hills IL. 30; Budreika. 
Jane. Ormond Beach FL. 30: Krueger, Evelyr,, Forest Park. IL. 30: 
Malenas. Ed. Novettry OH. 30: Narbutas. Paul. Albuquerque NM. 30; 
Pavis. Stella. Des Plaines IL, 30; Pukelevičius, Ormond Beach FL, 30: 
Vanagiene, Eva, Overland Park, KS. 30; Abraitis, Vrtant and Stella. Palm 
Coast FL. 25; Akademikų Skaučių draugovė, Chicago, IL. 25, Bahnsen. 
Bernice. Oak Brook IL, 25, Barūnas, K and J.. FL. 25; Bauman, Virginia, 
Chicago IL, 25: Bertram, Joseph. Kihei Hl. 25; Dambrauskas, Roma, 
Beverly Shores IN, 25; Degutis, V. A.. St. John IN. 25; Dipoel. Florence. 
Daytona Beach FL, 25; Galvanauskas, L.A.. Richton Park IL. 25; Garunks-
tis, Irena. Jericho NY. 25: Gradinskas, Jonas and Ona. Chicago, IL, 25; 
Gvozdžius. M. St John In. 25: Gylys. Vytas c Dana. Richardson TX, 25: 
liekis. Alfonsas and Teodora Daytona Beach FL. 25. Jansonas. Eduar
das and Irena. Osterville MA. 25; Jarvesoo, Elmar and Aino. Daytona 
Beach FL. 25: Jaska, Theodore. Oak Lawn, IL. 25: Kenutis. Robert M. 
or Jean. Fontaną Wl . 25; Libus. Roma, Chicago IL. 25, Kenutis, Robert 
M. or Jean, Fontaną Wl, 25; Libus, Roma. Chicago. IL. 25; Liobis. Ar
vydas and Anne, Plano TX. 25; Lusky Charles or Helen. Daytona Beach 
FL, 25. Lykos. Peter and Mane. Oak Park. IL. 25; Mezulis, Evalds. Glen-
view IL 25; Milte LT/Col. David and Margaret. Kailua Hl, 25: Nelson. 
Thomas and Bonnie. Orland Park. IL. 25; O'Meara, Angeline. Santa Bar
bara CA. 25; Olevich. VVilliam and Elizabeth, Oak Lawn IL. 25, Pachilis. 
Mary and Margaret, Kailua Hl. 25; Penkiūnas.. Rūta. Burke VA, 25; 
Remfekjs. Vija. Prospect Heights IL. 25; Riccomi. Alfred, Richardson TX. 
25; Ryan. Leland. Lockport NY. 25; Šileikis. Valerie. Port Orange FL. 25; 
Tamulis Alice. Mount Olive IL. 25; Taoras. Julia. Cieveland OH. 25; 
Uksas George and Marcella. Pasadena CA, 25; Vengns. Jonas and Ona. 
Osterv.lle MA, 25; VVetherell. Joan. IL. 25. Žindžius, Anne or Anthony. 
Ormond Beach FL, 25; Žotynas. Kostas and Ona. Ormond Beach FL. 
25; Žukas Stasys and Rhona, Duncanville TX. 25; Adomaitis. K.O., 
Centerv.ne MA. 20; Ambrozaitis. J. and E.. FL, 20. Augustaitis. Ed and 
petr FL 20 Bagdonas. J and R.. FL. 20; Balčiūnas. V S., FL, 20; Banis. 
Danutėand Jonas, 20; Bartkus. Juozas ir Jadre. FL. 20; Bliudnikas. J. 
ir E Centerv'ite MA; 20; Cesna. Martha. Oak Lawn IL. 20. Dambrauskas, 
Denn.s Beverly Shores IN: 20; Dambrauskas. Hecrwig. Beverly Shores 
IN. 20 Dambrauskas, Leo. Beverly Shores IN. 20: Daugėla. J and J 
FL. 20 Garcia. Alice and Manuel. South Dayton FL. 20; Hoffman, Albin, 
Chicago IL, 20; Jančauskas. Vladas. Hyannis MA. 20; Janusas. Chicago 
!L 20 Januškte, Vytautas Sr. Cieveland OH, 20; Jokubauskas. V Peter 
and V.rgnia Worth IL. 20: Kapčius, J and E.. FL. 20; Kasiulis, George. 

Chicago IL, 20; Klikna, Alfonsas and Valė. VVestern Springs. IL 20; 
Kochanauskas, Danutė and Viktoras, Liste IL, 20; Kontautas, J. H., Center
ville MA, 20; Krums-Cocks. Sylvia, FL, 20; Lindvaičiai, VI. and F., Center
ville MA, 20; Mačias, Patnck and Caroline, Dolton IL. 20; Mechtenberg, 
Paul and Margaret, Dundee IL, 20; Mickūnas, Irena ir Česlovas, Center
ville, MA: 20; Miloncus, Anne or Paul, Bulpitt IL, 20; Mironas, Andrius 
and Ona. Daytona Beach FL, 20; Musteikis, Viktorija, Chicago IL, 20; 
Narkus, Stasys and Sophie, Sun City AZ, 20; Norkūnas, S. M.. Center
ville MA, 20; Ozolins, Elmars and Dzidra, Chicago IL, 20; Poskočimas, 
P., Lemont IL, 20; Petruškevičius, V and R.. FL, 20; Petrutis A., W. Hyan
nis Port, MA 20; Rauckinas, Vanda, Lockport IL, 20, Rumbaitis, M. and 
J., FL, 20; Rutkauskas, Jonas and Veronika, Hyannis MA, 20; 
Sandargienė, A. FL. 20; Šlapelis, Stella, Centerville MA, 20; Sprindys, 
A. And I., FL, 20; Thatcher, Helen, Bulpitt IL, 20; Tuljak. Dana, Cieveland 
OH, 20; Urbonas, Vytautas ir Teresė, 20; Vieskalnis, E. A., Centerville 
MA, 20; Viliūnas, Jonas, Oak Lawn IL, 20; Vygantas Monika, Chicago 
IL, 20; Zavicar Richard or Genevieve, Jerome Ml. 20; Diksas, Genevieve, 
Clarendon Hills, IL, 15; Gross, Albert H.. Shaumburg IL, 15; Legner, Toni 
and Edwin, Oak Lawn IL, 15; McCarthy, Daniel, Hazel Crest IL, 15; 
Simonas, Anthony D, Chicago IL, 15; Anonymous, 10; Bendick, Anna, 
Chicago IL, 10; čėsna, W., Hickory Hills, IL, 10; Chesna, Victor. Palos 
Hills IL, 10; Daugvila, J, Beverly Shores IN, 10; Gizevich, Stanley, 
Chicago, IL, 10; Gliedt, Helen, Chicago IL, 10; Gredzens, VisvakJis and 
Mirdza. Minnetonka MN, 10; Harmon. Helen M., Highland IN, 10; 
Jankauskas. Casimira, FL, 10; Jeltsch, EwakJ, Oak Lawn. IL, 10; Jeltsch, 
Mary C, Fort Lee NJ, 10; Juskiw, VValter and Ona, 10; Juskys, Viera and 
Bronius, Port Orange FL, 10; Katilius, Kazys & Valentina, Villa Park, IL, 
10; Laskowsni, Eugene and Jennie, Oakbrook Terrace IL, 10; Laurinaitis, 
FL, 10; Masiulis Aldona, Ormond Beach FL, 10; Misch, Robert D, Arl-
ington Heights IL, 10; Noehrenberg, Auguste, Oak Lawn IL, 10; Nor
vaišienė, V., Surfside FL, 10; Pastor Gary, BeJIingham WA, 10; Pennisi, 
Angelą and Benjamin, Lombard IL, 10; Ramanauskienė, Izabelė, FL, 10; 
Sadaitis. J., Hickory Hills IL, 10, Sarocka, Bruno and Louise, Lombard 
IL, 10; Schlischat, Adam, Chicago, IL, 10; Schuetz, Richard, Chicago IL, 
10; Šilgalis. Burbank IL, 10; šilgalis, E and E, Oak Lawn IL, 10; Small, 
Annetta, Bellingham WA. 10; Spence. Stella. FL, 10; Tiedmann. Mary, 
Chicago IL. 10; Turkowski. Richard and Jeanette, Palos Hills IL, 10; 
Turkūnas, Balys, East Chicago IN, 10; White, Lillian, Ormond Beach FL, 
10; VVilson, Jennie, Orland Park IL, 10; Brazaitis, G, 6; Anonymous, 5; 
Davidson, Margaret, Chicago IL, 5; Peting, Burbank IL, 5; Gusaitis, Jonas, 
5; Hermanas. E, Burbank IL, 5: Kroeger. Mary, Chicago IL, 5; Macys, 
Richard and Irene, 5; Pauparienė, Chicago IL, 5; Strazdienė, E., Center
ville MA, 5; Anonymous, 2: McMahon, Bernice, Chicago IL, 2. 

Po pirmojo paskelbimo dar k a r t ą auko jo ( n u r o d o m o vlaą 
paaukotų pinigų sumą): 

Ejmont, Regina, Chicago. IL, 1020: Bakšys. Antanas, W. Hariord CT, 600; 
Zion^Evang. Luth. Chruch-L. Hoffman, Oak Lawn IL, 310; Fed. Of 
Lithuania's VVomen's Club LA, Los Angeles CA, 290; Tiškus, Bronius and 
Agota, Collinsville IL, 250; Jelionis. Adolfas and Sofija, Darien IL, 210; 
Jurgutis, George and Danguolė, Farmington Hills Ml, 210; Ignas. Birutė 
and Vytautas, Stafford Springs CT, 200; 
Nemanis, F. Dearbom Ml, 200; Urba, Nijolė, Chicago Ridge IL, 200; Valai
tis, Joana, VVestern Springs IL, 200; Vizgirda, Joseph Vytautas, Aurora 
IL, 150; Vizgirda. Domicėlė and Joseph, Aurora IL. 120; Biskis, Gediminas 
and Birutė. Clarendon Hills IL, 100; Skrupskelis. Viktoria, Chicago IL, 100; 
Černius, Mrs. M., Hinsdale IL. 70; Pleirys, Valeria and Jonas, Chicago 
IL, 70: Gravrogkas, dr Aldona and George, Menands NY, 50: Baldauskas, 
Frank, Cuyahoga Falls OH, 50: Rackus. Victor and Birutė, Evanston IL. 
50; Dennis. Kenneth. Chicago IL, 30; Liubartas, Sofia. Sun City AZ, 30. 

U i paaukotus vaistus Ir m o d l k a m o n t u s d ė k o j a m o : 

Dr. J. ir D Bariams, Doris Beauchap, dr E. Dečkienei, M.D, p. Didžbaiis, 
dr. A. Galiniui, M.D. (IN). dr. T. Kazlauskienei, M.O., dr. P. Kisieliui, M.D., 
dr. J. ir V Kelertams (Wl), Peisers, Inc., dr. D. Petreikytei. D.D.S , dr. 
Povilaičiui. D.D.S.. B. Prasauskas (CAL). dr. Richard Marshall. D D.S., 
dr. Robert Marshall, D.D.S., dr. V. ir M. Nemickai, dr. A Sabanas. M.D. 
dr. B Sadauskienei, M.D , D. Sadauskas ir dr J Valaičiui, M.D. 
ir 
Jolitai ir Algirdui Biručiams už vitaminų vaikams transportą; Raimundui 
ir Ramintai Lapšiams už paaukotą meno kūrinį. 

Ir visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie šių darbų 
įgyvendinimo — nuoširdi mūsų padėka. 
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Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Dayton, Oh., atšventusi 75 rių metų jubiliejų 

BENDRA KALBA -
MUZIKA 

Iki šiol užsienyje gyvenančių 
l i e tuv ių pastangos maža i 
t e p a l i e t ę profesionaliąją 
muziką. Emigracijoje sukurta 
kompozitorių svari muzika 
nepaskleista. Ji mažai žinoma 
net Letuvoje. Turėtume dirbti t a 
pačia kryptimi. Kai ką galime 
geriau atlikti mes, kai ką —jūs. 
Momentas palankus. Mumis 
domimasi. 

Lietuva turi gerus atlikėjus. 
J a u įvyko J. Gaidelio. J 
Kačinsko autoriniai koncertai, 
fes t iva l i s „ S u g r į ž i m a s " , 
kuriame visuomenė susipažino 
su Jono Švedo, Vlado Jakubėno. 
Petro Aglinsko, Dariaus Lapin 
sko kūryba. Ruošiami spaudai 
Vytauto Bacevičiaus kūriniai 
fortepijonui. Reikia atverti taip 
ilgai uždarytus langus į Europą. 
Tas darytina trimis kryptimis: 
1. Natų leidyba, 2. Savų plokš-
te l ių-d iskų gamyba ir 3. 
Koncertine veikla. 

Mums trūksta natų daugi
nimo technikos. Natos vargin 
gai ir lėtai perrašinėjamos 
ranka, kaip viduramžiais. Lie 
tuvoje nėra nei vieno kompiu 
terio su printeriu su muzikai 
pritaikytomis programomis. 

Neturime ir savos plokštelių 
ar kompaktinių diskų gamyk
los, dėl to muzikos platinimas 
labai suvaržytas. 

Mūsų atlikėjus kviečia įvai 
rios šalys. Iš t a r p t a u t i n i u 
konkursų jie atsiveža laureatų 
vardus. Visa tai susiję kartais 
su minimaliomis valiutinėmis 
išlaidomis. Norint važiuoti 
į užsienį t e n k a ir sve
čius priimti pas save. Būtina 
turėti atskirą nuo Maskvos 
valiutinę sąskaitą, kurią galėtu 
įsteigti ir kontroliuoti mūsų 
išeiviai, t.y. spręsti kar tu su 
mumis, kas šiuo metu lietuviu 

muzikai yra svarbiausia. Atski
rai! Kaip apie visuomenės la
biausiai apleistą sritį, kuri gali 
ypač daug duoti. Muzika juk yra 
kalba, kurios nereikia versti. 

Kaip operatyviai pasidalinti 
visomis muzikinėmis naujie
nomis? Šis darbas iš abiejų 
pusių vyksta blogai. Iš ..Lietu
vių Muzikos centro"' mes dar 
nesame gavę visų užsienyje 
sukurtų lietuviškų kūrinių natų 
kopijų. Mes taip pat nieko 
nedarome, kad , , C e n t r a s " 
Chicagoje taptų bendru, iš ku
rio sklistų lietuviška kultūra į 
visas šalis. Raskime galimybių 
ją paremti. Kultūros reikšmę 
tautos egzistencijai sunku per
vertinti. 

Feliksas Bajoras 
P .S . Kultūros ir švietimo 

minister i jos menų depar
tamentas pritaria kompozito
riaus Felikso Bajoro mintims. 
Išeivijoje kūrusių kompozitorių 
Vytauto Bacevičiaus, Juliaus 
Gaidelio. Jeronimo Kačinsko 
muzika s ie t ina su mūsų 
kultūros viršūnėmis, todėl ap
maudu, kad iki šiol ne tik 
pasaul io , bet ir l ietuvių 
visuomenė jos bemaž nepažįsta. 
Ieškokime būdų supažindinti su 
jų parti tūromis iškiliuosius 
pasaul io muzikus, drauge 
galvodami apie kūrinių įrašymą 
ir plokštelių išleidimą. Tebūnie 
mums pavyzdžiu estai, išleidę 
kompaktinius diskus su visomis 
Eduardo Tubino simfonijomis. 
To dėka pasaulis ..atranda" vie
ną didžiausių mūsų šimtmečio 
simfonistų. Manom, kad čia 
paminė tų l ietuvių kūrėjų 
palikimas nėra menkesnis. Tai 
mus rimtai įpareigoja, jo labui 
turime veikti ilgiau nebedels-

dami. 
Edmundas G e d g a u d a s 

DAINŲ 
SEMINARAS 

1990 m. liepos 5 d. Muzikos 
sąjungos pirmininkas ir Dainų 
šventės vicepirmininkas Faus
tas Strolia, pasitaręs su pir
mininku Vaclovu Momkum ir 
Muzikinės komisijos pirmininke 
Dalia Viskontiene (Toronto), 
sukvietė eilę muzikų ir muzikos 
darbuotojų valdybos ir komiteto 
narių surengti dėl chorų semi
narą Dainavoje. Minčiai buvo 
pritarta. Buvo jau anksčiau 
sus i r iš ta su Dainavos sto
vyklavietės vadovybe ir užimtas 

* trijų pilnų dienų savaitgalis nuo 
spalio 5 d. ligi spalio 8 d. nuo 
vidurdienio ligi vidurdienio. 

Visų atsilankusių į I semina
rą buvo entuziastingai pritarta 
ruošti ir II. Šis savaitgalis yra 
tuo geras, kad JAV pirmadienis, 
spalio 8 d., yra oficiali Kolum
bo diena, kada valdžios, banko 
ir valdiškų mokyklų tarnauto
jai nedirba, o tuo pačiu metu 
Kanados gyventojai švenčia 
Padėkos dieną (Canadian 
Thanksgiving Day). Mums labai 
svarbu, nes I seminare nė 
vienas iš jų negalėjo dalyvauti. 
Iš namų išvažiavę anksti rytą, 
daugelis chorvedžių ir choristų 
galės penktadienio vidurdienį 
bū t i jau Dainavoje, baigus 
seminarą, pirmadienį irgi apie 
v idurd ien į spės la iku 
parvažiuoti į namus. 

Šią idėją neturėtų būti per 
sunku įgyvendinti. Mintis, kad 
duotas visas mėnuo chorams 
, , suš i l t i " , pradėjus rudens 
sezoną, ir žinia, kad ir žiemos 
sniegas ir pavasario laukimas 
seminarą padarys neįmanomu, 
padėjo pasirinkti šią datą. Kaip 
žinome, Dainų šventė šį kartą 
įvyks apie penketą savaičių 
anksčiau negu buvo priimta 
daryti. 

Pasitarime dalyvavusieji labai 
pabrėžė, kad seminare būtinai 
dalyvautų dirigentai , kurie 
n u m a t y t i d i r iguo t i Dainų 
šventėje, nes nei žodžiai, ne: 
aplinkraščiai negalės sukurti 
geresnio vaizdo, kaip asmuo su 
visais savo mostais ir mimika. 
Tuo klausimu buvo tą pačią 
dieną telefonu ka lbė ta su 
Muzikinės komisijos pirmininke 
Dalia Viskontiene, ir ji sakėsi, 
kad kontaktuos dirigentus as
meniškai. 

Prašome neatidėliojant, pra
dedant chorinę veiklą, žadinti 
choristų norą dalyvauti šiame 
seminare. Pirmajame seminare 
ėmėme už maistą ir nakvynę po 
60 dol. nuo asmens, tikime, kad 
ir dabar su t iek išsiversime. 
Tikimės choro vadovų ir bent 4 
choristų iš kievieno choro. 

Prašome įmokėti ligi rugsėjo 

KLAUSIMAS VISIEMS MŪSŲ 
VEIKSNIŲ VADAMS 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 13 d. 

Lietuvoje rugpjūčio 23-26 d. 
įvykusioje akcijoje „Kelias į 
Europą" buvo paskleista petici
ja ,.Baltijos klausimą — į 
Paryžiaus pasitarimą", po kuria 
pradėta rinkti parašai. Tos peti
cijos organizatoriai skelbė, kad 
parašai bus renkami ir išeivijai 
talkinant. Deja. iki šiol iešivijo-
je tokia akcija dar neprasidėjo, 
p r ieš ingu atveju t a i būtų 
atspindėjusi mūsiškė spauda. 

Vieno Lietuvos sąjūdžio Vil
niaus miesto tarybos nario rug
pjūčio 20 d. laiške, kurį gavau 
tik prieš porą dienų, rašoma: 
„Lietuvos Sąjūdis kartu su lat
viais ir estais organizuoja vi
same pasaulyje vajų-parašų 
rinkimą. Iki rugsėjo 28 d. reikia 

30 d. bent pusę seminaro mo
kesčio, pasiunčiant nurodytu 
adresu: Faustas Strolia. iDŠ 
Seminaras). 15325 Seąuoia St.. 
Oak Forest. IL 60452. Telefonas 
l_708-687-1430. 

Antras Dainų šventes semi 
naras prasidės spalio 5 d. 12 vai. 
ir tęsis ligi spalio 8 d. 12 vai. 

surinktus parašus pateikti Vil
niaus Sąjūdžio tarybos arba 
Sąjūdžio seimo būstinėn — Vil
nius, Gedimino prospektas Nr.l. 
Būtume labai dėkingi už su
rinktus parašus ten už Atlan
to". 

Labai keista, kad išeivijoje 
šiuo klausimu absoliuti tyla. 
Nejaugi mūsų veiksniams šis 
reikalas iki šiol nebuvo žino
mas? Jeigu net ir tokiame 
prašyme iš Lietuvos mūsų 
veiksniai dėl savo vienybės ir 
sutarimo stokos negali Lietuvai 
padėti , ta i iškyla t e i s ė t a s 
klausimas: ką jie iš viso dabar
tiniu, ypatingai sunkiu Lietuvai 
metu. gali jai politiškai padėti? 
Sąžinės nuraminimui oficialiai 
paskelbtas vienas kitas veiks
nių vadų pareiškimas ar para
šytas laiškas į valdžios įstaigas 
tai dar nėra tikroji pagalba 
Tikroji pagalba — tai visos są
moningos išeivijos dalies suor
ganizuota jėga kryptingam vei
kimui, kurj padiktuoja įvykiai 
Lietuvoje ir jos besikeičianti pa
dėtis ir aplinkybės. 

Vvtautas S k u o d i s 

Kviečiame atvykti \ 

LIETUVIŲ DIENAS 
LOS ANGELES 

Šv. Kazimiero parapijos patalpose 
rugsėjo 22-23 d. 

Taip pat kviečiame dalyvauti šventės renjrime!!! 
Kreipkitės dėl: 

prekybos pas Birutę Šakaliene (213) 478-9403 
programos pas Kristiną Švarcaitę (213) 394-6889 

kitos informacijos pas Donata Kmpakerj (213) 393-9128 

Rengėjai: Lietuvių Bendruomene ir kitos organizacijos 

Laiškas 
LAIŠKAI UŽ GELEŽINĖS 

UŽDANGOS 
Ne naujiena, kad anapus gele

žinės uždangos laiškai cenzu 
ruojami, bet naujiena yra tai, 
jog pastaruoju metu laiškų 
cenzūra griežčiau vykdoma su
sirašinėjimas blogėja. Po ranka 
turiu keletą laiškų, rašytų iš 
kelių vietų liepos pradžioje, bet 
išsiųsti pašto štampas rugpjūčio 
mėnesį. Taigi cenzorius Vilniu
je ar Maskvoje laiškus tikrino 
daugiau negu porą savaičių ir. 
neradęs nieko įtartino grąžino 
į paštą, iš kur jie ir buvo paimti. 

Nėra prasmės džiaugsmui, 
nes palaisvėjimo jokio nėra, 
KGB siautėja kaip ir anksčiau, 
tik suktesniais metodais, tai 
akivaizdžiai tvirt ina KGB ge 
nerolas Oleg Kalugin. „KGB 
kaip ir anksčiau seka, klauso 
telefoninius pasikalbėjimus, in
filtruoja savo agentus į unijas, 
bažnyčias ir užsienyje". Už pa 
slapčių atskleidimą O. Kalugin 
buvo atleistas iŠ pareigų ir jam 
atimtas turėtas laipsnis, bet jis 
laimėjo rinkimus į sovietų par 
lamentą. 

Ko 

A.tA. 
ALGIRDUI UKRINUI 

mirus, žmoną BRONĘ. ' įsus gimines ir ar t imuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aniceta Stropienė 
Ona Mažionytė 
Sofija ir Kazys Be i gai 
Stasė ir Jonas Latviai 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REAl.TORS 

GREIT 
PARDUODAj 

RIMAS L. STANKUS 
(312)586 5959 (708)425-7161 

Norintie PIRKTI a PARDUOTI 
NAMUS cer šią Įstaigą, prašome 
paminėt' «ad esate arba/xxite būti 
Rimo Stankau* khjentais Nuosa
vybės |ka -avimas nemokamai. 

ra Mts KOMPIUTERIŲ 
papait-d g.i •• PIRKTI ; PARDUOTI 
NAMĄ - este • :-• • -nesouos^ Sai1* 
nnigai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL BACE "EA_?ORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6=-r9 s KE:;." F 

778 2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkamonma^ 
Perkame 
vaistuose 
Išlavinti i' : 
MIS komp 
Perkame r 
dėles nucs 
Vietine •-'-

eltui! 
arduodame visose JAV 

yrę tarnautojai 
ens 
luodame ir mažas ir d: 
ybes 

z* 
ALEXA«OER J . MOCKUS 

PEALTORS. LTD. 
6610 S Pulaski. Chicago. IL 60629 

(312)767-6655 
I ict'iviar- - i 'omas ir patikimas vardas 

(3 MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

V i k t o r a s Š ima i t i s ,Bea l to r 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tei. 4 3 6 - 7 8 7 8 

Je igu mes norime susivienyti 
su Kristumi, reikia Jo ieškoti 
ten, ku r Jis yra: ant kryžiaus. 

A. D. Sertillanges 

Praslinks karas, praslinks 
kruvini metai, bet geri žmonės 
visad liks tarpusavyje draugais. 

J Gliaudą 

Brangiam vyrui 

A.tA. 
Agronomui JONUI ORANTUI 

mirus , jo žmoną MARIJĄ, sūnų VYTAUTĄ, dukrą 
TERESĘ, anūkus ir gimines giliai užjaučia 

Detroito Lietuvos Dutkerų 
Draugijos skyrius 

MISCELLANEOUS 

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

T«| . 376-1882 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10°'o-2C-
automo^-
mus 

-30% pigiau mokėsit už 
r ugnies draudimą pas 

Onfutfc KMIFOK RfAlTORS 
'ry» 7922 S. Pulaski Rd 
a k i 4365 S. Ar< h«r Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na 
m u s kreipkitės i Danute Mayer. |i 
p ro fes iona l ia i . ( až i n i nga i ir 
asmem<kai patarnaus. Ikainavim.i-. 
veltui 

FPANK Z A P O L I S 

->208< 7 We$t 95th Street 
Tel — GA 4-8654 

FOR RENT 

A.tA. 
ALGIRDUI UKRINUI 

mirus , reiškiame užuojautą žmonai BRONEI, sūnui 
RIČARDUI ir jo šeimai 

Algis Nedas 
Casey Mickus 
Eugenijus Paulius 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737 1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

H o r m for sale Evargraen Pk. , bnck 
2 bedrm . large hv & din. rm . nevv kit-
chen. fmished bsmt. many extras. 2 
car garage 

Call for appt . 312 2 8 4 - 0 0 1 2 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

H312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

C įcero, Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144f-> S>uth 50th Avenue 

Cicero, Illinois 606^) 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
I>ONAl D A. PETKUS 

DONALDM PFTKUS 
l \WRENCE C CASUNAS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu i- }os miesto leidimą D'-bu •• 
užmies'. •> greitai, garantuotai r <;ą?> 
ninga 

312-779-3313 
KUkUOtJUt PUMPUTIS 

Išnuomojamas modernus butas 2 
a., Marquette PK apyl Tik su 
augusiems 41/2 kamb 2 mieg Su 
šiluma ir p'lnu oro vėsinimu Virykla ir 
šaldytuvas, skalbykla 

Tai. 1 - 708-3« 1-5594 

FOR SALE 

Parduodamas šviežias, grynas 
b ič ių m e d u s . S k a m b i n t i : 
708-323-5326 po 2 vai. p p Bit i
ninkas Kazys Laukaitis 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CHICACO.JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

\ 

file:///WRENCE


DRAUGAS, ketvir tadienis , 1990 m. rugsėjo mėn. 13 d. 

x Sol. A l g i r d a s Braz i s pa
ėmė dviejų s ta lų į „Draugo" 
vakarienę, kur i bus rugsėjo 23 
d., sekmadienį , Mart in iąue 
pokylių salėje, bilietus ir jau 
juos išplatino. Vieną stalą pa
ėmė Lietuvių Prekybos rūmų 
valdyba, a n t r ą — Lietuvos 
Vyčiu Vidurio Amerikos apy
garda. Bilietų dar galima gauti 
pav ien iams i r s t a lams pas 
,,Draugo" renginių komiteto 
narius ir „Draugo" administra
cijoje. 

x V y t a u t a s L a n d s b e r g i s , 
Lietuvos Aukščiausios tarybos 
p i r m i n i n k a s , ka ip praneša 
Tarptautinių koncertų agen
tūros vadovas John W. Wil-
liams iš Indianapolio, diriguos 
ateinančių metų liepos 4-7 d. 
dainų šventėje Estijoje. Bus 
20 tūkstančių choristų ir apie 
300 tūkstančių klausytojų. 

x Balzeko lietuvių ku l tū ros 
muziejuje prasideda naujas 
rudens lietuvių kalbos kursas 
nemokantiems lietuviškai. Kur
so pradžia rugsėjo 28 d., penk
tadienį, 7 v.v. Susidomėjusieji 
prašome skambinti darbo valan
domis Ga i lu t e i Val iu l iene i 
582-6500. 

x S tasė S e m ė n i e n ė , grįžusi 
iš atostogų Vvisconsine, kur 
buvo pas dukterį ir žentą, dabar 
rūpinasi „Draugo" vakarienės 
rengimu ir bilietų platinimu. 

x Spa lvų s ū k u r y s — margos 
mados, skanūs pietūs, smagi 
kompanija Kristijono Donelai
čio li tuanistinių mokyklų ren
giamoje madų parodoje, sekma
dienį, lapkričio 4 d., Lexington 
House. 

x P a r d u o d a m a s 2 metų, 2 
b u t ų šv ies ių plytų n a m a s . Po 
6 kambarius abiejuose butuose; 
3 miegamie j i , va lgomas i s ; 
dviejų auto garažas. Arti krau
tuv ių . G e r a s sus i s i ek imas , 

x P i a n i s t a s M a n i g i r d a s 
Motekait is bus akompamato-
rius II Dainų šventės seminaro, 
kuris įvyks Dainavos stovyklo
je. Seminaras prasidės penkta
dienį, spalio 5 d, 2 vai. ir pasi
baigs pirmadienį, spalio 8 d., 
irgi 2 vai. Yra oficiali Kolumbo 
diena Amerikoje ir Padėkos 
diena Kanadoje. Kviečiame 
bent po ketvertą choristų iš 
JAV-bių ir Kanados chorų. 

x „Lituanicos" fu tbolo klu
b o vyrų k o m a n d a šį sekma
dienį, rugsėjo 16 d., žais pir
menybių rungtynes prieš stiprią 
„United Serbians" komandą. 
Rungtynės vyks 3 vai. p.p. Mar-
ąuette parko aikštėje. Lau
kiama įtemptų rungtynių. Visi 
futbolo mėgėjai kviečiami at
vykti ir paskatinti „Lituanicos" 
vyrus naujai pergalei. 

x Dar iaus Gi rėno m o k y k 
loje mokinių registracija bus 
tęsiama šį šeštadieni, rugsėjo 15 
d., nuo 9 vai. ryto. Visiems 
mokiniams pamokos vyks nuo 9 
va i . r y to iki 1 v a i . p . p . 
Kviečiami visi lietuvių ki lmės 
vaikučiai. Mokykla jau daugelį 
metų veikia l ietuviškame Jau
nimo centre Chicagoje. Visuose 
aš tuoniuose pr . m o k y k l o s 
skyriuose ir vaikų darželyje dir 
ba patyrę mokytojai. Dėstoma 
tikyba. Vaikučiai r u o š i a m i 
pirm. komunijai. Šalia lituanis
tinių dalykų, vaikai mokomi 
taut inių šokių, d a i n a v i m o , 
supažindinami su tautodai le , 
lankomos Jaunimo centre vyks
tančios meno ir kitos parodos. 

x Šv. Kryž iaus l i g o n i n ė 
sprendžia miego klausimą tiems 
pacientams, kuriuos kank ina 
nemiga. Ligoninėje a te inan
tiems pacientams duodami pa
tarimai, reikalui esant, t i r iama 
nemigo priežastis. Nor in t tuo 
pasinaudot i , r e i k i a t i k iš 
anksto p a s i s k a m b i n t i t e l . 
312471-7464. 

x Švč . M. Mar i jos S o p u l i n 
gosios dienoje, rugsėjo 15. šeš-
tadienį, 6:30 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje b u s a u k o j a m a s 
rožinis ir šv.Mišios Žid inys ma
loniai kviečia dalyvauti . 

(sk) 

x G.T. I N T E R N A T I O N A L 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga Kopenhaga 
(su nakyynei'Čikaga. Nevv Yor-
kas a r Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilmus/Berlynaa<Čika
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. V i l n i u s Ber ly 
nas"New Y o r k a s ka ina nuo 
$944.00 i k i $ 1 2 6 1 . 0 0 ir 
Vilnius-Berlynas Ix>s Ange les 
ka ina nuo $ 1 2 2 3 . 0 0 ik i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų r a š t ines 
atstove Vilniuje. Prašome kreip
tis. G.T. I N T E R N A T I O N A L . 
INC., 9525 S. 7 9 t h Ave . , 
Hickory Hills, IL . Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 10 -
skanios r ū k y t o s deš ros ir 
skilandžiai bus pr is ta tyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
d a r b ų dienų l a i k o t a r p y j e . 4 
kg lietuviško skilandžio, 2 kg 
„Žalgirio" dešros. 2 kg „Suval
kietiškos" dešros, 1 kg „So
džiaus" dešros. 1 kg file plė
velėje Pilna ka ina $10000 — 
kreiptis „ Ž a i b a s " 9525 S o u t h 
79th Ave., H i c k o r y Hil ls , 111. 
60457. T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 

gera apylinkė. 
su l t s , R i m a s 
312-586-5959. 

R e M a x 
S t a n k u s , 

Re-
tel . 

(sk) 

x J a u n a s v y r a s ir j a u n a 
mo te r i s ieško bet kokio darbo. 
Vyras gabus namų taisymo dar
buose. Moteris gali dirbti ben
dros ruošos darbus. Skambinti 
bet kokiu laiku (708) 423-1554 
a r b a 423-3124. 

(sk) 

x I e š k o m a t a rnau to j a įstai-
gai Marąuet te Parke dirbti 
popietinėmis valandomis. Turi 
gerai mokėti lietuvių ir anglų 
ka lbą i r v a r t o t i rašomąją 
m a š i n ė l ę . K r e i p t i s : t e l . 
312-778-0833. 

x Sol. Dana S tanka i ty tė . 
Lietuvių Operos narė, atliks 
meninę dainų programą „Drau
go" renginių komiteto rengia
moje vakarienėje rugsėjo 23 d., 
sekmadienį, Martiniąue resto
rano pokylių salėje. Bilietus dar 
galima stalams a r pavieniams 
asmenims užsisakyti pas ren
ginių komi te to n a r i u s ar 
„Draugo" administracijoje dar
bo metu. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, rug
sėjo 16 d., 12 vai. dienos bus šv. 
Mišios lietuvių kalba. Lietuvių 
klubo rengiamas susirinkimas 
bus 2 vai. Stankūnų restorano 
patalpose. Susirinkimo globėjai 
daktarai Giedraičiai. 

x Kr. Donelaičio l i tuanis
tinių mokyklų vadovybė pra
neša, kad nauji mokslo metai 
prasidėjo šeštadienį, rugsėjo 8 
d., Francis M. McKay valdiškos 
mokyklos patalpose, 6901 S. 
Fairfield, Chicagoje. Vaikai, 
nespėję užsiregistruoti, gali tai 
atlikti šį šeštadienį, rugsėjo 15 
d., nuo 9 v.r. iki 1 v. p.p. Taip 
pat bus galima užsiregistruoti 
tikybos pamokoms. Mokykloje 
veikia vaikų darželis ir lietu
viškai nekalbančių vaikų sky
riai, taip pat pamokos lietuviš
kai norintiems išmokti suau
gusiems. Mokykloje galima įsi
gyti vadovėlius ir kt. mokslo 
priemones. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus rugsėjo 18 
d., antradienį, Švč M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje 8 vai. 
vak. Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes bus renkama nauja 
valdyba. 

x Lietuvių Žaga rės klubo 
poatos toginis nar ių susi
rinkimas bus ketvirtadienį, rug
sėjo 20 d , 1 vai. po pietų Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x Feliksas Šaka lys , Lietu 
voje atsikūrusios Skautų sąjun-
gs tarybos pi rmininkas , šį 
penktadienį atskrenda į New 
Yorką, o šeštadienį, rugsėjo 15 
d., 11 vai. atvyks ir dalyvaus 
Lietuvių centre Lemonte vyk
siančiame LSS skautininkų,-ių 
ir vadovų,-ių suvažiavime. 

x K a z i m i e r a S i r g ė d a s , 
Richmond Hills, N.Y., grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 50 
dol. auką dienraščio paramai. 
Nuoširdus ačiū už mielą auką. 

x T R A N S P A K p e r v e d a PI
NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
p i g i a i perka A U T O M O B I 
LIUS. 2-jų m e t ų g a r a n t i j a 
VIDEOapara tū ra i , T E L E V I 
Z O R I A M S pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo masinas 
ir t.t. Viską galim pe r s ių s t i 
a p m o k ė t u mui tu ir p r i s t a ty t i 
į n a m u s Lietuvoje. TRANS-
PAK 2638 W. 69th St.. Chica-
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

x N A M A M S PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokpjimais ir pri 
e inamais nuošimčiais Kreipki
tės j Mutual Fedi»ral S;\vmgs. 
2212 West Cermak Koad - Tel. 

" VI 7 7747. 
• sk' 

x R I O DE J A N E I R O -
Brazilijos gražusis miestas. įvai 
rių kul tūrų mišinys — tai pir 
mas .Draugo" rengiamos eks 
kursijos į Pietų Ameriką, susto
jimas. Kelionė įvyks š.m. lapkri
čio 26 d. - 14 dienų. Skubėkite 
reg is t ruot i s pas A m e r i c a n 
T rave l Service B u r e a u , 9727 
S. Wes te rn Ave.. Chicago . IL 
60643; tel. (312) 238-9787. 

(sk) 

x Lietuvių ekskurs i ją į Ar-
gent iną, Brazil i ją ir Čilę 
organizuoja „ D r a u g a s " š.m. 

(sk) tapkrič'0 20 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis; Amer ican Travel Service 
B u r e a u , 9727 S. Western 
Ave., Chicago, IL 60643. Tel. 
312-238-9787. 

(sk) 

Europos Lietuvių studijų dienose Šveicarijoje. Iš kairės: dr. Antanas Razma — JAV LB pirm., 
prof. Vytautas Landsbergis — Lietuvos Aukščiausios tarybos pirm. ir prof. Tomas Remeikis — 
JAV LB visuomeninių reik. pirmininkas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Romas Pūkš tys , TRANS-
P A K firmos sav in inkas , 
praneša, kad vėl vyksta į Lietu
vą ir sąžiningai tarpininkaus 
pervedant PINIGUS, tvarkant 
PALIKIMUS, perkant AUTO
MOBILIUS. Atsiskaitymas iki 
rugsėjo 15 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, I L 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x J LIETUVIU GYDYTO
J U SUVAŽIAVIMĄ KAUNE 
dar t u r i m e vietų. Bus 
parūpintas transportas į Kauną 
bei nakvynė suvažiavimo metu. 
Ruduo aktyviausias laikas Lie
tuvos kultūriniame gyvenime. 
Kviečiame ir ne gydytojus vykti 
kartu, kol dar yra galimybe 
vizas gauti. Kelionė spalio 1-18 
dienomis. 15 dienų Lietuvoje ir 
2 Kopenhagoje. Pilna kaina 
$1985.00. Prašome kreiptis. 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC.. 9525 S. 79th Ave.. Hic
kory Hi l l s . IL, Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

TEATRO SEMINARAS 
LITUANISTIKOS 

KATEDROJE 

Klaipėdos dramos teatro reži
sierius Juozas Ivanauskas pra
ves teorinį-praktinį teatro semi
narą: „Lietuvos profesinis dra
mos teatras — struktūra, savi
tumai, estetika'". 

Kurse bus nagrinėjama Lietu
vos dramos teatro istorija, teat
ro e t ika , kr i t ika, dramos 
kūrinio analizė, režisieriaus ir 
aktorių profesionalumas. Semi
naras užbaigiamas studentų pa-

x Žemaičių Kultūros k lubo 
narių po atostogų susirinkimas 
bus trečiadien,. rugsėjo 19 
dieną, 1 vai. po pietų Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Ave. 
Nariai kviečiami atsilankyti. 
Yra neatidėtinų reikalų ap
spręsti. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Grąžindami laimėjimų 
šakneles atsiuntė po 12 dol. 
Jonas Bakšy?, dr. Bronė Motu-
šis. J. Bulika. Anna Janulaitis, 
Ant. ir Sophia Domeikai, J . Žo-
tautas, Petre Pakarskas, M. An-
cerys, K. Stravinskas, Joseph 
Matiukas, Stasys Liutkus. 
Visiems tariame ačiū. 

x Atsiunti p o 12 dol . ir 
grąžino laimėjimų šakneles: 
Rytas ir Irena Kleizai, Ramutė 
Bergstrom, J. Gliosas, Jonas 
Mickevičius. J . Skvarcius, 
Simas Jokūbaitis, Kazys Pabe
dinskas. Labai dėkojame. 

x Kun . Anthony Bertasius. 
Paterson. N.J.. Helen Wegner, 
Rochester. N.Y., „Draugo'* 
nuolatiniai ir nuoširdūs 
rėmėjai, grąžino laimėjimų šak
neles ir kiekvienas paaukojo po 
50 dol. lietuviškos spaudos 
palaikymui Nuoširdus ačiū. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: dr. V. 
Šaulys. Ida Karazija, Kostas 
Juškaitis, Joan Stoškus, visi iš 
Chicago, 111.. Teresė 
Kartavičius. Grafton, Ont., 
Kanada, Alfonse Alkas, Tampa, 
Fla.. K. M Sadauskas. Hot 
Springs, Ark., A. Pivoriūnas. 
Port Colborne, Ont., Kanada. 
Visiems dėkojame. 

ruoštais etiudais kaip jvadu į 
praktinį aktoriaus paruošimą. 

J. Ivanauskas pastatė S. Bec-
kett'o pjese ..Paskutinė Krapp'c 
juosta" Maskvoje, G. Jankaus 
dramą apie Vydūną „Amžinas 
keleivis" Kaune. Vilniuje ir 
Panevėžyje. Jis surežisavo spek
t a k l i u s Klaipėdos d ramos 
teatre: J. Glinskio „Nelabųjų 
raisto repeticija", A. Landsber
gio „Sudiev, mano karaliau" ir 
K. Ostrausko „Lozorius". 

Rež. Juozas Ivanauskas 

Seminaras vyks 10 savaičių 
trečiadieniais nuo 5 iki 8 vakaro 
103 Lincoln Hali. Pirmoji pa
skaita įvyks š.m. rugsėjo 19 d. 
1210 University Hali (Lituanis
tikos katedros kambaryje) 5 vai. 
vakare. Prašomi dalyvauti ir 
nespėję dar užsiregistruoti 
studentai. 

Registracija vyksta rugsėjo 
18-21. Kurso pavadinimas: Lith 
399 Independent Study, Lithu-
anian Theater: Acting and 
Stage Direction Kviečiami 
seminare dalyvauti visi besi
domintieji teatru. 

Lituanistikos k a t e d r a 

BALFO GEGUŽINEI 
P R A Ė J U S 

Nuoširdų dėkingumą reikia 
išreikšti mūsų lietuviškajai 
visuomenei už taip gausų daly
vavimą dviejose svarbiose — 

„Draugo" ir Balfo gegužinėse. 
Savo dalyvavimu visuomenė 
įvertino rengėjų pastangas ir 
moraliai bei materialiai parėmė 
spaudos ir šalpos darbus. 

Balfo gegužinė įvyko rugpjū
čio 26 d. Jaunimo centre. Diena 
pas i ta ikė labai graži. Visi 
gegužinės darbuotojai ir talki
ninkai savo pareigas atliko 
gerai ir sąžiningai. įėjimą, ku r 
reikėjo susimokėti po vieną 
doleriuką, tvarkė J. Bagdžius, J. 
Blažys, J. Kavaliauskas, J. 
Nalis ir A. Zaura. Kavinę, kurį 
veikė nuo 10 vai. ryto (po pir
mųjų Mišių Jėzuitų koplyčioje), 
tvarkė Gr. Meiluvienė. Ja i 
talkino J. Tamoševičienė, A. 
Rastienė, K. Venckutė, S. Jokū
baitis ir V. Pavilčius. Pyragus, 
tortus ir kitus saldumynus su
aukojo geraš i rdž ia i Balfo 
rėmėjai: Racine, Baltic kepyk
los. Nidos valgykla ir Talman 
delicatessen. 

Prie laimės šulinio dvi dienas 
darbavosi pasišventusios ir pasi-
šven tę t a l k i n i n k a i , vado
vaujami B. Jasaitienės. O talki
ninkai buvo šie: O. Gradinskie-
nė. V. Valavičienė, S. Plenienė, 
J. Ivašauskienė, M. Škėmaitė, 
L. Vaičiūnienė, A. Kižienė, I. 
Skuodienė, A. Šmulkštienė, L. 
Barmus, B. Vindašienė, A. 
Dirgėla ir A. Vadeišienė. Nors 
darbas buvo ilgas, bet rezulta
tai — gana geri. 

Norint gauti daugiau pajamų 
šalpos reikalingiems sušelpti, 
buvo didysis dovanų paskirs
tymas, kurį organizavo Cicero 
skyrius ir pravedė D. Pareigienė 
su talkininkėmis: dr. Br. Motu-
šiene, Č. Bačinskiene, J. Ska-
miene, Vidžiūniene ir S. Šid
lauskiene. Buvo gana gražių 
dovanų, pvz. Virkučio malūnas 
— laimėjo G. Žukauskienė. 
Baltic Bakery — raguolis — 
laimėjo A. Nevardauskas iš In
dianos ir daugybė kitų. Su 
apgailestavimu primename, 
kad šie numeria i : 820672, 
820070, 820714 ir 820470 
laimėjo dovanas ir iki šio laiko 
neatsiėmė. Prašome atsiimti 
Balfo raštinėje 2558 W. 69th 

x Pa rduodama e lek t r ine 
virimo plyta f self cleaning), indų 
plovimo mašina (portable). 
šaldytuvas i self defrost). garažo 
durims atidarvti Sears Co 1/3 
hrs power Tel. 3l&**2-0227. 

(sk) 

x Fotografas J u o i a s Polis 
„Atgimstanti Lietuva" ir „Gim
toji žemė Lietuva-" knygų auto
rius dalyvaus savo spalvotos 
fotografijos parodos atidaryme 
Jaunimo centre. Čiurlionio 
galerijoje šį penktadieni . 
rugsėjo 14 d. Pradžia 7:30 v.v. 

(sk) 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje prie statulų ir knygų. Iš kairės. Stasys 
Balzekas. vie*nia iš T,iettivo« Irena Kasteliatiskienė ir dr. Dovydas 
Fainhau/as 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— V i t a K v e d e r a i t ė , me
dicinos studentė iš New Jersey, 
ir dr. Petras Dičpinigaitis iš 
New Yorko sukūrė lietuvišką 
šeimą Elizabetho Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Vita Kristina 
Kvederaitė y r a Mildos ir Algio 
Kvederų duktė, dr. Pe t ras Vy
tautas Dičpinigaitis y ra Irenos 
ir dr. Juozo Dičpinigaičių sūnus. 
Abu ve ik lūs l i e t u v i š k a m e 
gyvenime ir gabūs savose pro
fesijose. 

— Kun. Vy tau ta s Pa lubins
k a s , Apreiškimo parapi jos 
Brooklyne, N.Y., klebonas, 
išvyko į Los Angeles ir ten turės 
gana svarbią operaciją. Ten 
gyvena ir jo brolis. 

— A.a. Reg ina P u r i e n ė , gi
musi 1911 m. gegužės 21 d. Lie
tuvoje, anksčiau gyvenusi Rich
mond Hill, N.Y., dabar Matulai
čio namuose Putname, Conn., 
rugsėjo 1 d. mirė ir buvo 
pa la ido ta š a l i a savo vyro 
Cypress Hills kapinėse Brookly
ne. Jos laidotuvėmis rūpinosi 
Vytautas Katinas. 

— A.a. A l e k s a n d r a s Šulai* 
tis Brooklyne mirė rugpjūčio 29 
d. Buvo gimęs 1898 m. rugpjūčio 
29 d. Paskutiniu metu gyveno 
Memorial Nursing Home. Palai
dotas rugpjūčio 31 d. Liko 
žmona ir sūnus su šeima. 
— A.a, T o m a s K o n d r o t a s , 

gimęs 1956 m. balandžio 28 d. 
Brooklyne, mirė Q u e e n s 
General ligoninėje rugpjūčio 17 
d. Palaidotas iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios Sv. Jono 
kapinėse. Nuliūdime liko jo 
tėvas Vytautas, sesuo Aldona su 
š e ima ir moč iu tė Rožė 
Kondrotienė. 

g a t v ė , Chicago , 111. Te l . 
312-776-7582 

Virtuvėje prie maisto gami
nimo sunkiai darbavosi E. Paje-
dienė, S. Janušk ienė ir E. 
Kantienė. Prie maisto dalinimo 
V. Baleišytė, R. ir P. Pierson, R. 
Pajeda ir Andrius iš Lietuvos. 
Bilietėlius maistui pardavinėjo 
A. Katelienė ir J. Linkus. 

Gerai pavalgius ir pasišokus, 
nor inčius a t s ivės in t i š a l t u 
gėrimėliu, aptarnavo V. Di
j o k a s , V . J akov ickas , J . 
Levickas ir A. Valavičius. Nuo
širdi padėka K. Ramanauskui 
su didele nuolaida linksminu
siam gegužinės dalyvius. 

Į gegužinę atsilankė Centro 
valdybos pirm. M. Rudienė ir 
inž. A. Rudis. Pirmininkė t a rė 
trumpą, be t jautrų žodį šalpos 
reikalais. J i aplankė visus dir
bančiuosius ir padėkojo j iems 
asmeniškai. Reikia pastebėti, 
kad M. Rudienė rado laiko 
sustot nors kelioms minutėms, 
nes pirmadienio rytą išskrido į 
Lietuvą. 

Rengėjų — Balfo apskrities 
valdybos ir skyrių vardu reiškiu 
nuoširdžią padėką „Draugui" 
už n u o s t a b ų geguž inės 
garsinimą. Margučiui, Lietuvos 
Aidams ir kitai spaudai. Dėkoju 
visiems aukotojams ir Balfo 
rėmėjams, visiems kuo nors 
p r i s idė jus iems prie šios 
gegužinės pasisekimo. Mūsų 
padėka Jaunimo centro va
dovybei ir ypačiai dėkojame 
lietuviškajai visuomenei, kuri 
savo atsi lankymu parėmė šį 
šalpos darbą nelaimingiesiems 
sušelpti. 

Negaliu nepaminėti, kad di
džiausia gegužinės rengimo naš
t a krito ant apskrities pirm S. 
Vanagūno pečių. Taip pat 
nemažai darbavosi iždininkas 
K. Stankus. 

Ant . Repš i enė 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
įestad o v r iki 1 vai d 

l 


