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Landsbergis reikalauja 
OMONų išvedimo iš 

Lietuvos 
Telegramos Sovietų Sąjungos vadovybei 

Vilnius. 1991 rugpjūčio 6. 
<LIC) — Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis pastarosiomis die
nomis pasiuntė telegramas M. 
Gorbačiovui ir V. Dogužijevui, 
reikalaudamas, kad būtų išvesti 
iš Lietuvos OMONo daliniai ir 
sugrąžinti tebelaikomi TSRS 
ginkluotųjų pajėgų užgrobti 
pastatai. Žemiau pateikiame šių 
telegramų tekstus, šiandien 
gautus telefaksu iš Lietuvos AT 
Informacijos biuro. 

Telegrama Gorbačiovui 
1991.08.05 
TSRS prezidentui 
M. Gorbačiovui 

Pone prezidente, 
TSRS Generalinio prokuroro 

N. Trubino oficialus paaiški
nimas apie beginklių civilinių 
asmenų žudymą sausio mėne
sį Vilniuje turėjo tikslą nuslėpti 
nusikaltėlius ir metė šešėlį ant 
Jūsų šalies. Niekas nenubaus
tas , neatleistas iš pareigų. 
Užgrobtieji Lietuvos televizijos 
ir radijo pastatai, nepaisant 
Jūsų nurodymo V. Dogužijevui 
išspręsti jų grąžinimo klausimą, 
iki šiol tebėra Jūsų vyriausybės 
Vidaus reikalų ministerijai 
(VRM) pavaldžių kareivių ran
kose. Naikinami neįkainojami 
archyviniai įrašų fondai. Vakar 
Vilniuje degė dar anksčiau 
minėtos žinybos kareivių už
grobto Lietuvos Mokslų Akade
mijos Istorijos inst i tuto ar
chyvas. Tačiau svarbiausia ir 
v is i škai ne l e i s t i na , ta i 
nuolatiniai taipogi Jūsų vyriau
sybės VRM išlaikomo ir jai 
pavaldaus OMONo siautėjimai. 
Nežabota teroristinė omoninin 
kų veikla, dažniausiai nukreip
ta prieš Lietuvos Respublikos 
pasienio kontrolės postus, ir tai 
p lėš ikav imas , grobimas ir 
padeginėjimai. Kiekvieną kartą 
paaiškinama, kad esąs vykdo
mas jūsų įsakas. O dabar, liepos 

31-ąją, Medininkuose padarytas 
naujas negirdėtas nusikaltimas 
— šūviais į galvą nužudyti nesi
priešinę belaisviai, Lietuvos 
Respublikos pareigūnai. Nešva
raus ka ro p r i e š Lie tuvos 
Respubliką eskalacija ėmė 
smarkiai kilti. 

Mes ištisą pusmetį daug kartų 
atkakliai siūlėme ir reikala
vome, kad OMONas būtų išves
tas iš Lietuvos Respublikos. Jūs 
likote abejingi ir Jūsų vyriau
sybė tik apdovanodavo ir vis 
labiau ginklavo omonininkus. 
Mums sunku tai vertinti kitaip, 
kaip nuolaidžiavimą nusikalti
mams ir tarptautinio terorizmo 
politikai. 

Pone prezidente, mes nedaug 
turime laiko. OMONas turi būti 
nedelsiant išvestas, ir mums 
būtina sus i t ik t i . Teroristai 
to l iau žudys , įvykiai taps 
nenuspėjami. Aš negaliu pati
kėti, kad Jū s to norėtumėte. 

T e l e g r a m a Dogužijevui 
1991.08.03 
SSRS Ministro pirmininko 
pirmajam pavaduotojui, 
SSRS delegacijos vadovui 
V. Doguži jevui 

Remiantis anksčiau pasiektu 
susitarimu tarp SSRS ir Lie
tuvos Respublikos delegacijų dei 
prioritetinių klausimų ruošian
tis deryboms, mums nevisiškai 
suprantami SSRS veiksmai 
d id inan t pasi t ikėj imą t a rp 
derybų partnerių. Todėl mums 
kyla du klausimai: ar gali 
Lietuva t ikė t i s , kad SSRS 
nutrauks Lietuvos Respublikos 
pas ienio kon t ro lė s postų 
puldinėjimus? Ar gali Lietuva 
tikėtis, kad per artimiausias dvi 
savaites SSRS pradės išvesti iš 
Lietuvos Respublikos teritorijos 
SSRS Vidaus reikalų ministeri
jos OMONą ir sugrąžins Lietu
vos Respublikai sausio mėnesį 
užgrobtus Lietuvos televizijos ir 
radijo pastatus? Laukiame Jūsų 
atsakymo. 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Nr. 154 

JAV surišo palankumo 
statusą su Sovietų 

Sąjunga 
Tai būtų Pabaltijo prijungimo į SSRS 

pripažinimo pradžia 

Lietuviai puošia gėlėmis ir žvakėmis nužudytų brolių v tą Medininkuose prie Gudijos Respublikos 
pasienio, kurie tarnybos metu buvo sušaudyti praėj .:-:<.>» savaitės trečiadienį. 

Lietuva kviečia JAV ir TSRS 
ištirti Medininkų žudynes 

P r a š o s u d a r y t i t a r p t a u t i n ę e k s p e r t ų komisiją 

Šimėnas — Lietuvos ekonomikos 
ministras 

Vilnius. 1991 rugpjūčio 1. 
(LIC) — Vakar, įvykus kruvi
nam nusikal t imui Lietuvos 
Respublikos Medininkų pa
sienio punkte, Lietuvos Res
publikoms Ministras pirminin
k a s Gediminas Vagnorius 
n u s i u n t ė t e l eg ramas JAV 
prezidentui Bushui ir TSRS 
prezidentui Gorbačiovui. 

Telegramoje George Bushui 
pranešama, kad Lietuvos Res
publikos vyriausybė susirūpi
nusi dėl besitęsiančių teroro 
aktų. kurių daugumą atlieka 
TSRS Vidaus reikalų ministeri
jos OMONo dalinys bei kiti 
ka r i šk ia i . P r anešama apie 
naujausią itin žiaurų muitinės 
užpuolimą, kurio metu Lietuvos 
pareigūnai buvo priversti at
sigulti ant grindų ir šeši iš jų 
nužudyti bei du sunkiai sužeisti 
šūviais į galvą. Si akcija, atrodo, 
buvusi gerai suplanuota ir pa
ruošta. 

Ministeris pirmininkas pažy-
mi.kad ši provokacija, įvykdyta 
aukščiausio lygio susitikimo 
metu, gali destabilizuoti padėtį 
Pabaltijy. Siekiant to išvengti. 

Respublikos vyriausybe siekė ir 
sieks taikaus valstybin^mo at
kūrimo įgyvendinimo, mm. pirm. 
Vagnorius paprašė Jungtinių 
Valstijų prezidento, kad jis, 
drauge su savo derybų partne
riu TSRS prezidentu Gorbačio
vu, imtųsi visų galimu priemo
nių, kad TSRS OMONas bei 
Ritos represyvines pije^os būtų 
išvestos iš Lietuvos Respublikos 
teritorijos, būtų sugrąžinti ar
mijos užgrobti pastatai. TSRS 
ka r i šk i a i a ts isakytų jėgos 
politikos ir pagaliau prasidėtų 
konstruktyvios derybos tarp 
TSRS ir Lietuvos Respublikos. 
„To reikalauja ne tik aukšt i 
demokratijos ir te is ingumo 
idealai, kuriuos gina Jungt inės 
Amerikos Valstijos, bet ir 
būtinybė užtikrinti konkrečių 
Helsinkio proceso nutar imų, 
kurių ir SSRS įsipareigojo 
laikytis, įgyvendinimą", — 
rašoma telegramų- pabaigoje. 

Lietuvos vyriausybė, norėda
ma sumažinti jau esamą įtampą 
gyventojų tarpe, pakartotinai 
kreipėsi į Sovietu Sąjungos 
vadovybę, reikalaudama, kad 

Vi ln ius . Lietuvos Parla
mentas patvirtino buvusį labai 
trumpai ministeriu pirmininku 
Albertą Šimėną naujuoju 
Ekonomikos ministeriu. Jie 
pakeitė vytą Navicką, kuris 
pats pasitraukė iš tų pareigų 
jose išbuvęs daugiau kaip me
tus. 

Šimėnas laikomas taip pat 
reformų šalininku ekonimistu, 
kuris pasisako už greitas refor
mas, suorganizuojant laisvu 
verslu pagrįstą ekonomiją. Jis 
yra Parlamento narys ir atsto
vauja Druskin inkų sričiai. 
Priklauso tai politinei grupei, 
kurią sudaro Sąjūdžio žmonės ir 
kurie eina už radikalias refor
mas visose Lietuvos gyvenimo 
sirtyse. Jie politiniu atžvilgiu 
būdami centre, daugiau linkę 
dešiniųjų pusėn. 

Kai Kazimiera Prunskienė re
zignavo, tai Šimėnas buvo pat
virtintas sausio 10 d. Lietuvos 
ministeriu pirmininku. Po trijų 
dienų Sovietų daliniai užpuolė 
Vilniaus televizijos ir radijo 
pastatus ir kitus įrengimus 
sostinėje. J is tada neatvyko i 
skubiai sukviestą kabineto 

posėdį ir pražuvo. Buvo 
manoma, kad jis yra pagrobtas. 
Tada Lietuvos Par lamentas 
skubiai patvirtino Gediminą 
Vagnorių naujuoju ministeriu 
p i r m i n i n k u . Kai Š imėnas 
sugrįžo, jau nebegalėjo eiti tų 
pareigų. Tada jis tęsė savo 
parlamentaro pareigas ir buvo 
Ekonominio komiteto nariu. 

Šimėnas yra 41 metų ir baigęs 
Vilniaus universitete ekono
miją. Jis taip pat dirbo Lietuvos 
valstybes planavimo komisijoje. 
Yra vedęs ir turi tris sūnus. 

Vytas Navickas iš Ekonomi
kos ministeriu pasitraukė ge
gužės 22 d. Šiam postui jį 
nominavo Kazimiera Prunskie 
nė. Jis tas pareigas ėjo ir jai 
pasitraukus iš ministerės pirmi
ninkės pareigų. 

TSRS te isėtvarkos organai j o s teroristiniai vidaus Reikalų 
kviečiami prisidėti , t i r iant m įn į s ter i jos OMON daliniai ir 

kitos agresinės pajėgos bū tų 
tuojau pat išvestos iš Lietuvos 
Respublikos teritorijos ir kad 
televizijos bokštą:- ir kiti Sovie-

nusikaltimą. O JAV prašomos 
imtis tarpininkavimo, kad būtų 
sudaryta tarptautinė ekspertų 
komisija įvykiui objektyviai 
ištirti. 

— Washingtone Senatas pat
v i r t i no naujuoju JAV 
a m b a s a d o r i u m i Maskvoje 
buvusį Demokratų partijos vadą 
Robert Strauss. Jis palieka savo 
advokato praktiką, kurioje jis 
uždirbo per 18 mėnesių 4.5 mili 

jonu dolerių. Maskvoje jo alga 
Sus 115.300 dolerių metams. 

Žodis p a r t n e r i a m s 
Pabrėždamas, kad Lietuvos 

Baltųjų rūmų 
patikslinimas 

Washingtonas. — Baltųjų rū
mu spaudos direktorius Marlin 
Fitzwater pasakė rugpjūčio 5 d., 
jog ..The Journal of Oommerce" 
klaidingai parašė, kad JAV 
prez. G. Bushas prašo atskiro 
palankumo statuso Pabaltijo 
valstybėms. Fitzwater sako. jog 
prezidentas norėjo palankaus 
iMFN> statuso visai Sovietų 
Sąjungai ir savo pranešime tik 
paminėjo Kongresui, jog būtų 
aišku, kad tas MFN statuso 
pratęsimas Sovietų Sąjungai 
neturi jokio politinio pripa
žinimo Pabaltijo inkorporavi
mui į Sovietų Sąjungą. 

Kaip jau žinome, sen. Bill 
Bradley įteikė įstatymą Senate, 
kad tokio statuso »MFN> sutei
kimas būtų atskirai Pabaltijui 
pripažintas. 

tų dalinių užgrobti pas ta ta i 
būtų sugrąžinti. > tie. kur ie 
a t l iko nus ika i t imus , b ū t ų 
nubausti. Taip pa: vėl rag ina 
Sovietų Sąjungos vyriausybę 
pradėti pasitarimus su Lietuva 

Telegaramos buvo pasiųstos 
angliškai prez. Bushui, kai jis 
dar buvo Maskv >je, ir prez. 
Gorbačiovui rusiškai. Taip pat 
pasiųstos telegramos ir Jung
tinių Tautų Žmo. <us teisių ko
misijai. Žmogaus įeisiu komi
t e t ams pasauly"? ir Tarp
tautinei Amnestijos organizaci
ja i Londone, r e i k a l a u j a n t 
sudaryti tarptautinę komisiją 
ištirti visam šiam įvykiui. O 
pati Lietuovs v>i ausybė taip 
pat sudarė savo k misiją, kad ji 
ištirtų tą žiauru :»ykį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje „Respublikos" 
redakcija nutarė kas mėnesį 
s k i r t i 500 rub l i ų pa ramą 
visiems Medininkuose žuvusių
jų vaikams, kol jie taps pilname
čiais. 

— Wash ing tone lankėsi Lie
tuvos banko valdybos pirminin
k a s Vi l ius Ba ld i š i s ir jo 
pavaduotojas Rimantas Purtu-
lis. Jie sostinėje susitiko su 
federal inių ir t a r p t a u t i n i ų 
įstaigų vadovais, įskaitant ir 
Pasaulinį banką bei Ekspor
to-importo banką, Komercijos 
departamento ir Iždo pareigū
nus. Juos lydėjo ir rūpinosi D. 
Vidutienė ir Audrius Kirvelai-
tis. 

— Alžyre būdamas Valstybės 
s ek re to r iu s J a m e s Bakeris 
Vidurio rytų Taikos konfe
renci jos suorgan izav imo 
reikalais. į tuos pasitarimus 
pakvietė dalyvauti ir Libiją. 

— Havano je , kaip Reuterio 
žinių agentūra pranešė. Kubos 
diktator ius leido važiuoti į 
užsienį visiems kubiečiams, 
kurie yra jau 20 m. amžiaus ir 
kurie gaus iš užsienio valstybių 
vizas 

— New Y o r k e esąs ad
vokatas, kuris tvarko Imeldos 
Marcos finansinius reikalus, 
pasakė, jog buvusiojo Filipinų 
prezidento žmona Imelda grįš į 
savo namus spalio 1 d. ir kartu 
parsiveš savo mirusiojo vyro 
palaikus, nežiūrint, kad ji gali 
būti vyriausybės apkaltinta ko
rupcija. 

— Sovietų ministerio pir
mininko pirmasis pavaduotojas 
Vladimiras Ščerbakovas įspėjo. 
kad ateinančią žiemą gyvento
jams t rūks maisto. Vyriausybė 
planuojanti vėl pirktis milijonus 
tonų grūdų, nors pajamos iš aly 
vos eksporto mažėja. 

Kroatija pripažino 
Lietuvą 

Zagrebas . Rugpjūčio 3 d -
Tanjung žinių agentūra paskel
bė, jog Kroatijos Parlamentas 
didele balsu dauguma nubalsa
vo pripažinti Lietuvos vyriau-

Lietuvos vyriausybė kreipėsi Sybę nepriklausomos Lietuvos 
į tautą šiuo sunk; • momentu ir 
prašė laikytis ramiai i r jokiu 
būdų nesiduoti provokacijoms. 
,.Mūsų ginklą- y r a t a i k i 
rezistencija, demokratija ir 
vienybė", rašo ~iin. p i rm. G. 
Vagnorius, kuri- ir telegramų 
tekstą pasirašė. 

teisėta vadovybe. Šiuo metu 
Kroatijos ati t inkamas komite 
tas ruošia planą ryšiams su 
Lietuvos Respublika. Lietuva 
jau liepos 30 d nutarimu pripa 
žino Slovėnijos ir Kroatijos 
respublikas kaip nepriklauso 
mas valstvbes. 

NVashingtonas. Rugpjūčio 6 
d. — Pirmąjį palankaus statuso 
sutelkimą Pabaltijui paskelbėme 
praėjusio antradienio numeryje, 
kai tą žinią spaudai perdavė Bal
tųjų rūmų pranešėjas Gary 
Foster. 

Antrą kartą — vakar dienos 
laidoje pranešėme apie tą pati 
palankumo statusą Pabaltijui iš 
JAV pusės, kaip tą suprato 
Europos spauda, jog net mui
tinių tarnyba ves tuos preky
binius reikalus atskirai, bet ten 
buvo jau žodelis „laikinai". 
Šiandien aišku, jog senatoriaus 
Bill Bradley įstatymo pasiūly
mas, kad būtų atgaivintas nepri
klausomų ano meto Pabaltijo 
valstybių statusas, yra visiškai 
ir toliau remtinas, kadangi prez. 
Bushas gudriai visa tai surišo su 
Sovietų Sąjunga ir spauda buvo 
dailiai užliūliuota. Perduodame 
šiuo svarbiu klausimu Lietuvių 
Informacijos centro pranešimą. 

Rugpjūčio 6 d. (LIC) — 
Rugpjūčio 2 d. JAV prezidentas 
George Bushas paskelbė prokla
maciją apie sutartį dėl Jung
tinių Amerikos Valstijų ir So
vietų Sąjungos prekybinių san
tykių, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras. Prezidentas 
t a ip pat nus iun t ė laiškus 
Atstovų rūmų bei Senato vado
vams, nušviesdamas šios sutar
ties esmę ir ragindamas Kon
gresą kuo greičiau ją patvirtinti. 

Klaidingos i švados 
Proklamacija skelbia, kad tą 

pačią dieną, kai Sovietų 
Sąjungai bus suteiktas ir įsi
galios Didžiausio palankumo 
valstybės prekybinis statusas 
(angliškai ( „MFN") , šis 
statusas suteikiamas ir Pa
baltijo šalims. Tiek proklamaci
joje, tiek ir laiškuose bandoma 
užtikrinti, kad tai jokiu būdu 
neprieštarauja ilgalaikei JAV 
politikai, nepripažįstant Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą. 

Kai kuri Vakarų spauda iš to 
darė klaidingą išvadą, kad šia 
proklamacija JAV suteikia at
skirą Didžiausio palankumo 
valstybės prekybinį statusą 
Pabaltijo šalims. Tačiau iš 
laiškų bei proklamacijos teksto 
aišku, kad Pabaltijo šalių preky
binis statusas siejamas su JAV-
SSRS prekybinių santykių su
tartimi. 

Gudrus Busho ėjimas 
Senatorius Bill Bradley (dem. 

— N J) kaip tik rugpjūčio 31d. 
Senate pasiūlė įstatymą sutei
kiantį Didžiausio Palankumo 
valstybės prekybinį statusą 
Pabaltijo šalims, pasiremiant ne 
JAV-SSRS sutartimi, o nepri
klausomų Estijos, Latvijos bei 
Lietuvos valstybių sutartimis 
su JAV, pasirašytomis 1925-26 
metais ir laikinai sustabdyto-

— Senato taisyklių komitetas 
patvirtino nutarimą įsteigti 
laikiną komisiją, k u n galutinai 
ištirs tų Amerikos karių likiną. 
kurie sąrašuose tebelaikomi 
pražuvusiais Vietnamo karo 
metu. 

— Prez. Bushas pranešė, jog 
Turkija ir Graikija sutiko 
pradėt i pas i t a r imus kaip 
užbaigti nesantaiką Kipro salos 
klausimu, kuri tęsiasi 17 metų. 

mis 1951 metais. Kai kas mano, 
kad Pabaltijo šalių išvardijimas 
Busho proklamacijoje esąs 
Baltiesiems rūmams daromo 
spaudimo Pabaltijo klausimu 
išdava, kurio vienas tikslas — 
sumažinti skaičių senatorių, 
linkusių paremt i Bradley 
siūlymą. 

Akstiną Bradley pasiūlymui 
davė Pabaltijo šalių vadovai. 
Birželio 11d. pareiškime trijų 
Baltijos šalių parlamentų pirmi
ninkai prašė JAV jiems suteikti 
atskirą Didžiausio Palankumo 
valstybės prekybinį statusą. 
Liepos 11d . laiške prezidentui 
Bushui Lietuvos ir Latvijos 
ministrai pirmininkai bei Esti
jos ministro pirmininko pava
duotojas išreiškė susirūpinimą, 
kad jei Pabaltijo šalys nebus 
išskirtos iš JAV-SSRS preky
binės sutarties, „geranoriškos 
derybos tarp Sovietų Sąjungos 
ir Pabaltijo šalių gali būti 
atidėtos neribotam laikui". Jie 
pridūrė, kad Pabaltijo šalių 
„faktiškas įtraukimas į bet 
kokią SSRS-JAV sutartį būtų 
suprastas kaip Pabaltijo vals
tybių inkorporacijos į SSRS 
pripažinimo pradžia". 

M Ar jus ginsite savo 
kraštą?" 

Kaunas. Rugpjūčio 3 d.— 
Nepriklausoma Lietuvos radijo 
ir televizijos stotis perdavė 
Vytauto Landsbergio žodį prie 
karstų, prieš juos nuleidžiant į 
žemę. Čia j i s . tarp kitko, 
išsireiškė, jog „galbūt greitai" 
Lietuvos vadovybė pašauks 
„kiekviena vyrą Lietuvoje, 
kuris yra pajėgus įsijungti į 
gynybą ir tautos tarnybą: ar jūs 
esate pasiruošę pasir inkt i 
savanorio kelią, ar jūs ginsite 
savo namus ir savo kraštą?" 
Tačiau Landsbergis įspėjo 
nevykdyti jokios pasipriešinimo 
akcijos be vadovybės žinios. 
Tai buvo pats stipriausias iki 
šiol pasakytas Landsbergio 
žodis dėl galimo Pabaltijo 
pasiruošimo ginkluotai rezis
tencijai prieš užpuolikus tero
ristus. 

Panašiai šeštadienį per 
„Amerikos balsą" kalbėjo min. 
pirm. G. Vagnorius, pasakyda
mas, jog ..mūsų pagrindinis 
ginklas yra taiki kova", tačiau 
ir jis įspėjo, kad ..mes esame 
pajėgūs apsiginti prieš teroristų 
grupes, kurios nežino ar nenori 
žinoti, kam jos yra atsakingos ir 
kaip laikytis". Jis sakė, kad 
prieš tas grupes lietuviai pajėgs 
apsiginti. Bet Vagnorius pasa
kė, jog ..Lietuva neišeis prieš 
Sovietų Sąjungos ginkluotus 
dalinius savo žemėje". 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 8 d.: Elidijus. 
Daiva. Gustavas. Lelija. Skir-
vvdas, Tulgirdas. 

Rugpjūčio 9 d.: Romanas, 
Rolandas. Alimanas, Gražutė, 
Mintartas. Tarvilė. 

ORAS ( H I C A G O J E 

Saulė teka 5:50. leidžiasi 8:02. 
Temperatūra dieną 77 1., 

naktį 66 1. 
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DĖKINGOS UŽ PAGALBĄ 
ŽENETAI 

Geraširdžių JAV gydytojų ir 
labdaros organizacijų dėka 
Ženetai Adamkytei liepos 30 
dieną Fordo ligoninėje buvo 
padaryta sėkminga nugarkaulio 
operacija, kuriai vadovavo dr. 
Philip Meyer. Šiomis dienomis 
Ženeta gipse apleis ligonine ir 
bus apgyvendinta Detroito lab
daros namuose šešiems mene 
siams. 

Netikėtai atvykusios iš Pane
vėžio Ženeta ir jos mamytė 
Violeta p a t y r ė nuoši rdžią 
šilumą ir materialinę paramą, 
kurią suteikė Detroito lietuviai 
ir jų organizacijos. Per Detroito 
radijo valandėlių laidas viešnios 
i? Panevėžio pareiškė padėką 
dr. Philip Meyer ir jo štabui u i 
sėkmingą operaci ją . Balfo 
76-tam skyriui ir jo direktoriui 
Stasiui Garliauskui, Detroito 
šauliams ir Lietuvos Dukterų 
d raugi ja i už m a t e r i a l i n ę 
paramą ir pagalbą. Vidai Meilu-
vienei ir jos šeimai už globą ir 
rūp in imąs i jų gerove. Dr. 
Kastyčiui Karveliui ir jo šeimai. 
Edmundui ir Reginai Sventic-
kams, radijo valandėlėms, dien
raščiui ..Draugui" ir visiems, 
kurie savo aukomis, šypsena ar 
žodžiu padėjo Ženetai pergyven
ti šią sunkią operaciją. Viešnios 
tikisi, kad jų buvimas detroitie-
čių tarpe nebus telkiniui sunki 
našta. Violeta Adamkienė ir 
dukrelė Ženeta yra dėkingos 
detroitiečiams ir nepamirš jų 
parodytos šilumos. 

MISIŪNAI IŠVYKSTA 
F L O R I D O N 

Elena ir Albertas Misiūnai 
rugpjūčio 8 d. apleidžia Detroitą 
ir n u o l a t i n i a m gyven imui 
išvyksta j St . Pe te r sburg , 
Florida. Detroito lietuviai at
sisveikina su vienu iš veik
liausiu Detroito lietuvių tel
k in io veikėjų , vadovų ir 
pa ta rė jų . Buvęs i lgamet i s 
Detroito lituanistinės mokyklos 
mokytojas ir vedėjas, Amerikos 
Lietuviu Taut inės sąjungos 
Detroito skyriaus pirmininkas. 
Vilniečių sąjungos CV narys, 
buvęs Sv. Antano parapijos 
tarybos pirmininkas ir aktyvus 
parapietis. Spaudos bendradar 
bis , i lgamet i s . .Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
redaktorius ir pranešėjas, buvęs 
„Amerikos Lietuvių balso" radi
jo va l andė l e s r e d a k t o r i u s , 
,.Švyturio" jūros šaulių kuopos 
narys, buvęs LB ir Organizacijų 
centro valdybos narys. Detroito 
lietuvių te lk in iu i nuostolis 
didelis, tač iau, įvert indami 
Alber to n u v e i k t u s darbus , 
l inkime Albertui ir Elenai 
Misiūnams geriausio pasise
kimo naujoje vietoje ir nepa
miršti mūsų, pasilikusių Det 
roito apylinkėje. 

T A R P M I E S T I N Ė S GOLFO 
ŽAIDYNĖS 

Tarpmiestines golfo žaidynės 
t a r p Detroito sporto klubo 
„Kovo" ir Clevelando golfinin-
kų rugpjūčio 3 d. vyko Elmore 
golfo l aukuose . Žaidynes 
laimėjo Clevelandas 508-534 
smūgių skirtumu. Geriausiai 
sulošė k l eve l and ieč i a i R. 
Skripstas - 77, ir M. Salem - 79, 
o detroitiečiai R. Janukaitis 81 
ir S. Petrulis - 81. Toliausiai 
sviedinuką numušė detroitietis 
L 
taurę j Clevelanda golfini 
parsivežė 7-tą kartą. Ateinančių 
metų tarpmiestinis turnyras 

NCUA P E R Ė M Ė „KASĄ" 

Detroito Lietuvių Federalinės 
unijos „ K A S O S " skyr iaus 
vadovavimą rugpjūčio 1 d. savo 
globon perėmė NCUA. Skyriaus 
įstaigos vedėjos pareigas eiti 
paskirta Irena Vizgirdaitė. 

SUSITIKIMAS SU 
LINU KOJELIŲ 

Visuomenės susitikimas su 
Pabaltiečių Fundacijos pirmi
ninku ir steigėju Linu Kojelių 
įvyks penktadienį, rugpjūčio 9 
d., Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre, 7:30 v.v. Susitikimą 
rengia Michigano pabaltiečių 
lietuvių komiteto narys adv. 
Kęstutis Miškinis ir Janina 
Udrienė. Visuomenė kviečiama 
susitikime dalyvauti. 

KONCERTUOS SOL. 
G.APANAVIČIŪTĖ 

Vidurio Amerikos Lietuvos Vyčių choro pirmininkė Es' Ue Rogers. muzi«u 
nis vadovas Faustas Strolia ir choro atsteigimo prieš 3<- 'u iniciatorė Ele
onora Laurin. 

1L0JBVU V<D8 

Kcdaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St.. 9 Monica, CA 90403. 

Lietuvos Fronto bičiulių 
stovyklos, šiuo metu vykstan 
čios „Dainavos" jaunimo sto
vykloje, užbaigimo koncertas 
bus šeštadienį, rugpjūčio 10 d.. 
7:30 vai. vak. Koncertą atliks 

TRYS DEŠIMTMEČIAI 
LIETUVOS VYČIU CHORUI 

Vyčiu choras gali didžiuotis ii 

tikime, jog j - tą ryšį palaikys 
dar kitus tri? dešimtmečius. 

Suradusi ihorvedį, Estelle 
turėjo užduot: -urasti vokalinį 
talentą- Nepailstamai susisiekė 

ga veikla lietuviams ir kitiems s u buvusiais choristais, F. Stro-
lios siūlytais Kandidatais ir bet 
kuo, kurie rodė norą prisidėti. 
Estelle ne tik turėjo didelį 
pasiryžimą, bet ir būdą suvilioti 
įsijungti į šį kultūrinį darbą. 

ciama. 

muziką mylintiems žmonėms 
p r i s t a tydamas l ietuviškos 
kultūros brangenybes — jos 
muziką, jos dainas. Tūkstančiai 
dainų yra iš kartos į kartą per 

Vilniaus operos solistė Gražina duodamos, o ir nūdienos talen- Tuo metu taip pat buvo stengia-
Apanavičiūtė. Visuomenė kvie- tingi kompozitoriai jų lobį m a s i įgyvendinti apygardos 

praturtina. metinį banketą, kuriuo metu 
Vyčių choras Chicagoje buvo b ū t ų pagerbiami v ie t in ia i 

įsteigtas 1916 m., taigi prieš 75 asmenys, ar organizacijos, dirbę 
metus, dėka - Baltučio, Joncos, Lietuvos naudai. Estelle ir čia 
Kazanausko ir Leonardo Šimu- prisidėjo ir pirmajame metinia-
čio, Sr. Pastarojo veikla m e Lietuvos prisiminimų ban 
Lietuvos Vyčių istorijoje kete programa atliko naujasis 
išskirtina. Pirmasis choro pasi- choras. 1960 metų gruodžio 
rodymas įvyko tų pačių metų mėnesio 5 dieną choras bnvo 

lm 

Laiškas 
Gerb. Detroito KASOS nariai. 

kaip J ū s žinote, š.m. rugpjūčio 
1 d. KASOS tvarkymą perėmė 
NCUA, federalinės valdžios gruodžio 10 dieną; chorvedžiu 
agentūra. Nors ta i labai nema 
lonus reikalas, bet atrodo, kad 
buvo reikalingas. Kai kuriuose 
skyriuose buvo problemų su pa
skolom. Nors Detroito skyrius 
visuomet turėjo mažiau negu 
\°7c neatmokėtų ar pavėluotai 
mokamų paskolų. NCUA agen-

buvo A. Pocius. Kiti chorvedžiai 
tuomet buvo: J. Sauris ir prof. 
Aleksandras Aleksis. 

Prieš 50 metų Leonardas Ši 
mųtis,Jr., muzikos daktaras, 
chorui vadovavo nuo 1941 iki 
1951 metų. 1951 metais choras 
nustojo veikęs ir Lietuvos Vyčių 

tai man aiškino, kad jie nori Illinois-Indiana apygarda (dabar patirtimi ir ta lenta is pasi 
pertvarkyti ir padėti KASAI. Vidurio Amerikos apygarda, ap- kliaunant. 1961 metų vasari'. 
Nežiūrint.kaip jie tai atliks, aš jungianti daugelį JAV valstijų I 11 d į e n ą Morrison viešbutyje, 
tikiu, kad bendrai Kredito uni- pajuto kultūrinę tuštumą. 1960 Chicagoje, „Lietuvos prisi 

metais Eleonora Laurin. apsiė- minimų*' banketas buvo sėk 

oficialiai at-teigtas. Per du 
mėnesius eseras turėjo šiam 
pasirodymui pasiruošti. Apygar 
dos veikla pasižymėjo entuziaz 
mu ir veikla, repeticijomis, 
komitetų posėdžiais, bilietu 
platinimu, banketo ir pro
gramos detalėmis ir 1.1. 

ApygaroYs valdybos bei nariu 

jai bus geriau. NCUA, perim
dama kurios įstaigos tvarkymą, 
atleidžia iš pareigų visą jos 
vadovybe — visus skyrių vedė
jus ir direktorius. Man buvo 
paaiškinta, kad tame nesą 
nieko asmeniško, ir, kai viskas 
susitvarkys, greičiausiai vėl 
mus pasamdys. Visa ta proce
dūra truksianti tarp 18 mėnesių 
iki dviejų metų. 

muši apygardos pirmininkės pa 
reigas, turėjo viziją ir stiprų 
pasiryžimą įgyvendinti chero 
perorganizavimą, tuo būdu 
apygardos veiklą iškel t i 
visuomenės dėmesiui. Tai įvyk
dyti reikėjo entuziastingų apy
gardos bei kuopų narių energi 
jos bei pas tangų. Tokiai 
susidariusiai grupei reikėjo 

mingas. Pirmaisiais choro per
siorganizavimo metais didelt-
pa rama atėjo iš l ie tuvių 
verslininku visuomenės. Tai 
buvo Stasys Balzekas, Jonas 
Evans, Juozas Gribauskas . 
Jonas K;:zanauskas, Steponas 
Lackavvich. Antanas Petkus ir 
Antanas bei Marija Rudžiai, tie, 
kurie dar yra gyvųjų tarpe, tęsia 

Šiuo metu noriu, kad Jūs visi parūpinti inspiracija suteikianti t ą paramos darbą. Ir tuo būdu. 
žinotumėte, kad Jūsų pinigai 
yra apsaugoti . Kiekviena 
sąskaita iki 100,000 dol. yra ap 
drausta pagal NCUA statutą. 
Mano asmeniški ir mano šeimos 

asmenį, kaip tai mums pažįsta
mą Estelle Rogers. 

Prieš 30 metų E. Rogers ir E. 
Laurin tarėsi, kokiu būdu tą 
choro perorganizavimą įvyk 

pinigai pasilieka KASOJE ir dyti. Estelle. šį projektą sutikusi 
mes visi ją remiam kaip gerą įvykdyti, sujudo dinamiška 
lietuvišką finansinę organi- jėga! Bandė prikalbinti L. Si 
zaciją. KASOS tarnautojos mutį.Jr., vėl apsiimti tą darbą, gimusių. 

trims dešimtmečiams praėjus, 
lietuvių ir amerikiečių publika 
vis gauna progos pasigėrėti 
choro pa-įrodymais. Apygardos 
Vyčiai meile l ie tuviška i 
muzikai ir dainoms įstengia 
palaikyti ryšį tarp Amerikoje 
gimusių lietuvių ir Lietuvoje 

Detroite pasilieka tos pačios. 
Jūs jas pažįstate ir žinote, kad 
jos moka gerai ir tvarkingai 
Jūsų reikalus tvarkyti. Krei
piuosi į visus prašydama — 
neišimkite iš KASOS savo indė 
lių, suteikite NCUA galimybę 

tačiau profesiniai mokslo darbai 
neleido jam chorvedžio pareigi; 
prisiimti. 

Detroitiškis garbės narys 
Robertas Boris ją supažindino 
su Faustu Stolia. Robertas buvo 
matęs Faustą savo magiką nau 

pertvarkyti KASĄ, paremkite dojantį Lietuvos Vyčių jaunu 
tas pasilikusias tarnautojas, nes čiams. Manchester. MI. esančio-
jų darbas yra labai sunkus. Ačiū je Dainavos stovykloje. Tos 
visiems už penkių su puse metų stovyklos metu jaunieji pramo-
paramą ir malonų bendravimą 
Pasimatysime ne tik KASOJE, 
bet ir parapijoje bei kitur. Ačiū! 

Gailutė Dėdinienė 

ko ne tik dainuoti lietuviškas 
tautines dainas, bet ir šokti 
tautinius šokius. O vaikai buvo 

Choro išlaikymui yra pasi 
darbavę daugelis asmenų. Tris
dešimtis metų toje veikloje 
pasižymėjo Ona Marija Kassel. 
Raimundas Samoška. Teresė 
Strolienė, neseniai miręs Alber 
tas Zakarka. 28 metus dirbo 
Albertas Matulis, 25 metus -
Juozas Juška. Solistas Algirdas 
Brazis ilgus metus su choru ar 
timai bendradarbiavo. Chorve
dys muzikas Faustas Strolia 
taip pat nuo persiorganizavimo 
pasišventusiai dirba. O Estelle 
Rogers — tai ypatingo pasiauko-

veiklą ir ją remia. Garbės Narys 
ir 5-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
p i r m i n i n k a s Kons tan t inas 
Savickus taip pat šiuo atžvilgiu 
yra dosnus. 

Lietuvos Vyčių choras 
skleidžia lietuvybę įvairiose 
t a u t i n ė s e grupėse , dalin
damas is t a u t i n e muzikine 
k u l t ū r a su klausytoja is . 
Lietuvos neapleisime — nie
kados. Vyčių choro ateitis yra 
kiekvieno choristo rankose ir 
širdyje, jis išsilaikys tol kol 
daugelis jos draugų veiklą rems. 
Lietuvos Vyčiai chorui taria 
Vytišką ačiū. 

E leonora H. Laurin, 
G a r b ė s n a r ė 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis,-J•. 

LIETUVOS VYČIŲ 
CENTRO VALDYBOS 

POSĖDIS 

Lietuvos Vyčių centro valdyba 
metiniam pavasario posėdžiui 
birželio 15 dieną susirinko Šv. 
Antano parapijoje, Detroit, MI, 
kur klebonauja kun. Alfonsas 
Babonas. Parapija, globojusi 
posėdį, y r a Vyčių 102-ros 
kuopos būstinė. Susirinko arti 30 
valdybos narių bei svečių. Po 
maldos 102-ros kuopos pirmi 
ninkas pasveikino ir palinkėjo 
darbingo posėdžio. Vadovavo 
centro valdybos pirm. Ona 
Klizas Wargo, kuri pranešime 
prisiminė Lietuvos prezidento 
Landsbergio jai pasakytus 
žodžius apie Vyčius: „Tai sena, 
garbinga organizacija". Buvo 
tariamasi dėl seimo, kuris įvyks 
St. Petersburg Beach. FL: 
išrinktas kandidatas Lietuvos 
bičiulio žymeniui — advokatas 
William Hough; aptarta, kaip 
organizacija toliau galėtų padėti 
Lietuvai dvasiniai, ir materia
liai. Buvo nominuoti kandidatai 
į centro valdybą (keli nariai 
baigė savo kadencijas). Likusieji 
kandidatai bus išrinkti seimo 
metu. , v 

Seimo rangos pirmininkas 
Rob Mar t in pranešė , kad 
pasirengimai vyksta sklandžiai. 
Iki birželio pradžios užsirašę per 
100 narių. Seimo programos re
daktorė Loreta Stukienė pa 
reiškė, kad nar ia i gražiai 
talkina jos darbe. II vice 
pirmininkė ypatingiems projek 
t a m s P r a n ė Pe tkuv ienė 
pranešė, baigianti atnaujinti 
vyčiu vadovą; jį bus galima 
įsigyti seime. Padėkojo 
valdybos nariam už patarimus. 
Komiteto „Pagalba Lietuvai'* 
pirmininkas Robertas Boris, 
atrodo, bene pats veikliausias 
valdybos narys. Net Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis, at
vykęs į Detroitą, pageidavo su 
juo susitikti. Robertas su sesele 
Alverna, OSF, pradėjo gyvojo 
rožinio vajų. Pradžioje rasti 96 
nariai, kurie parą pasidalinę 
kas 15 minučių kalbės rožinį 
Dabar jų yra 387 — čia ir Lie
tuvoje. Robertas pranešė, kad 
išsiųsti 3 konte iner ia i 
medikamentų j Lietuvą. Visi 
jau gauti. Medikamentų bendra 
vertė: 1.005.431 dol. Siuntimo 
kaina — per 25,000 dol. Aukojo 
393 asmenys. Suaukota — per 
40,000 dol. 

Po susirinkimo Mišias auko 
jo kun. Alfonsas Babonas, vie
tinės kuopos dvasios vadas. 
Prieš ir po posėdžio valdybą, 
įvair ia is pačių paruoš ta is 
gardumynais, vaišino 102 šios 
kuopos vyčiai. 

Kitas susirinkimas bus St. 
Petersburge Beach, FL, prieš 
seimą, kurį šiemet rengia Cent 
r o valdyba. 

Dalia Bulvičiūtė 
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Iš senųjų Lietuvos pastatų ta
pybos atžvilgiu pačiu turtin
giausiu yra laikoma Pažaislio 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Pn ;iauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Streat, Cftilcago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
R«z. (708)246 0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

vienuolyno bažnyčia. Žymi dalis 
freskų yra ku r t a italų daili
ninko Delbene, kuris atvyko į 
Lietuvą XVII amž. viduryje. 

Jis dekoravo freskomis dar 
Vilniaus katedros Šv. Kazi
miero koplyčią ir Sapiegų 
rūmus Antakalnyje. 

DR. E. 8. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St T * . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p 7 v.v . antrd. 12.30-3 v p.p 
trečd uždarytaa keiva 1 -3 v.p p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

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

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Heikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd.. Hlckory Hllla. IL 
1 myha | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviška ) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

95?S S 79th Ave . Hicko-y Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
V.il paqnl susitarimą 

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

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

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 >' 4 vai popiet 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
O a k U w n , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tart. 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

antros, trečios ir ketvirtos ge 
buvusi KASOS Detroito neracijos Amerikos lietuviai ir jįmo. nepavargstančio vado 

skyr. vedėja mažai ką težinojo apie lietuvis- sielos asmu... iš tu trijų dešimt 
kurna Faustas Strolia savo m e č iu 18 metų buvo choro pir 
akordeonu, savo pajėgumu mininke 

Nekreipk dėmesio į k r.tikus. s p o n t a n i š k a i susikalbėti su Anatolius ir Pranė Siutai savo 
Kulikauskas. Pereinamąją dar niekas jiems statulų nepa- jaunais ir senais ir lietuviškos radijo programa remia Lietuvos 

nkai statė, kultūros bei muzikos giliu Vyčių choro veiklą. Balys 
J. Sihelius žinojimu, pradėjo savo bendra Brazdžionis. 112-tos kuopos 

darbiavima su Lietuvos Vyčių narys, taip pat savo radijo pro 
jvyks rugpjūčio 1 dieną. 

Nesikelk su gandrais: su var 
nomis nukrisi. choru prieš tris dešimtmečius, ir gamoje nuolat skelbia Vyčių 

KEIČIA 71 GATVES 
VARDĄ 

Chicagos miestas nusprond' 
71-mos gatvės vardą nuo ežero 
iki Kedzie pakeisti į Emmett 
Till Tai vardas 14 m negrų ber 
niuko. kuris buvo 19V> m. 
nulinčiuotas Mississippi valsti 
joje Jo mirtis įžiebė stiprią kovą 
dėl civiliniu teisiu 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 565-0348; 
Rez. (1 312)779-5533 

OR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Ras. (706) 442-6267 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES l IGOS 

7722 6. Kedzie Ava., 
Chicago. III. 6 0 6 5 2 

Pirm . antr , ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . C e r m a k R d . 
vVestchester . IL 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitar.mą 

Kabineto tai . (1-312) 776-2880. 
Rez (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Cantar-

Napervllle Campua 
1020 E. Cgdan Ava. . Sulta 310. 

Napervllle IL 60563 
Tat. 1-706-527-0090 

Valandos paqal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 566-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv >' penkt 3-6 

šeštadieniais pagai susitarimą 

I 



Ekonominio v ystymo^i stabdis — 

ALKOHOLIZMAS 
Kartais, skaitant apie vadina

mojo „Trečiojo pasaulio" kraštų 
pastangas kelti savo kraštų 
ekonomija ir jų kovas su įvai
riomis ju kraštų socialinėmis 
problemomis, galima matyti ir 
panašumų su kai kuriomis pro
blemomis ir atsikuriančioje Lie-
tovoje. Ramiau tik dėl to, kad 
Lietuvos mokslininkai, medi-

ročių. Dabar, tačiau, alkoholio 
vartojimas tapo atpalaiduotas 
nuo papročių ir tradicijų varžtų 
— geriama kaip kasdieninė 
„pramoga" ar net pagal įprotį. 

Studija rado,kad prie alko
holinių gėrimų sukasdieninimo 
žymiai prisidėjo didžiųjų tarp
tautinių alkoholinių gėrimų 

kai ir kultūrininkai, kurdami gamintojų sustiprintos reklami-
daugybe įvairių profesinių ryšių nės kampanijos tuose kraštuose, 
su tarptautinėmis organizaci- norint išlaikyti jų pelningumą 
jomis, save pastato į teigiamą šiuo laiku, kai ypač Amerikoje 
poziciją daugeliu atvejų pasi- visuotiniai mąžta alkoholinių 
mokyti iš tu kraštų patirties ir gėrimų paklausa. Studija rado, 
Lietuvoje panašių dalykų iš- kad savo reklamose tuose kraš-
vengti. tuose taprtautinės alkoholinių 

Tad kai teko skaityti repor- gėrimų firmos piršo aukštą so-
tažą apie Jungtinių Tautų cialinį statusą lyg priklausantį 
Pasaulio Sveikatingumo Orga- nuo alkoholio gėrimo. (Panašiai 
nizacijos <WHO) pravestą stu- matome jų reklamose ir Ameri-
diją apie alkoholizmo pasekmes kos didmiesčių neturtingųjų juo-
Trečiojo pasaulio kraštų gero- dujų ar ispaniškų tautų kvarta-
vei, mintyse buvo ir Lietuvoje luose.) Tradicinės vertybės 
didelę žalą daranti alkoholizmo nepajėgia atsispirti tokiai rek-
negerovė. laminei kampanijai, taikomai 

Toji JT WHO studija rado, mažamoksliams žmonėms, 
kad viena didžiausių kliūčių Be to. daugelyje neturtingiau-

NAUJI KELIAI 
LIETUVOS ŠVIETIMO BARUOSE 

Perspektyvos studijuoti Amerikos universitetuose 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

EICHSTAETTO - VILNIAUS RYŠIAI 

besivystančių kraštų ekonomi
niam vystymuisi yra alkoholiz
mas. Studija rado, kad Afrikos. 

sių kraštų naminės varymas 
dažnai būna vienintelis pajamų 
šaltinis žmonėms pragyventi. O 

Pietų Amerikos ir Pacifiko salų >•" valdžios dažnai nesąmoningai 
kraštuose daugiau žmonių geria skatino savo gyventojų alkoho-
alkoholio ir leidžia jam daugiau lizmą. Kadangi tuose kraštuose 
pinigo, negu bet kada praeity- alkoholiniai gėrimai dažnai yra 
ie. Tuose kraštuose alkoholiz- vienintelis patikimas pajamų 
mas daugiausiai pasireiškia vy- šaltinis, kraštai suvalstybino 
ruose - ten žymiai didesnis visas jų gamyklas, manydami, 
nuošimtis vyrų yra alkoholikai, kad tuo galės ir įdarbinti daug 
negu šiaurinio pusrutulio in
dustriniuose kraštuose. Ir nuo 
to daugiausiai nukenčia mote
rys ir vaikai, kuriems tenka 
badauti, nes šeimos pajamos, iš 
kurių būtų nusiperkama mais
to, prageriamos. 

Alkoholizmas pakenkia ne tik 

žmonių ir pelnyti iš eksporto. 
Ypač Afrikos kraštai dažnai 
vien tokių alkoholinių gėrimų 
gamyklų pajamomis pajėgė 
išlaikyti mokyklas, valstybines 
ligonines ir socialinius patarna
vimus. 

Tačiau dabar ši studija paro-
individams ir šeimoms, bet ir dė, kad tai nebuvo išmintingas 
krašto ekonominei gerovei, nes būdas užtikrinti valstybei pa
mažina produktyvumą, žemės jamas ir kurti krašto vystymui-
ūkio našumą ir paveikia valsty- si ekonominį pagrindą. Suvals-
biniu* biudžetus, ypač kai nuo tybintas alkoholinių gėrimų 
alkoholizmo smunka gyventojų gaminimas turi didelę paslėptą 
sve ikan t ingumas , išsivysto kainą, kuri pasirodo tik po ilgo 
ligos, epidemijos ir smunka laiko. Pramoninguose kraštuose 
švietimas, nes šeima nebegali jau seniai studijomis uždoku-
duoti vaikams reikiamos aplin- mentuota alkoholizmo daromi 
kos protiniai vystytis, kad nuostoliai pramonės produkty-
galėtų mokyklose mokytis. vumui, nuolat augančių sociali-

Šią studiją neseniai aprašiusi nių problemų kaina. 
„World Watch" žurnale Lori ..Be to, yra labai stiprus ryšys 
Heise praneša, kad didėjantis 
girtavimas neturtinguose kraš
tuose neigiamai veikia visose 
sferose. Čilėje, pvz.. buvo 1.7 
bilijonai dolerių nuostolio dėl 
nedarbingumo girtavimo pasek
mėje. Tai tiek pat. kiek Čilė per 
metus tur i pajamų iš vario 
žaliavų eksporto, ir dvigubai 
tiek. kiek Čilė savo biudžete 
skiria švietimui. 

Guatemaloje trečdalis visų 
žmonių, kenčiančių nuo bado 
iššauktų ligų. to susilaukė dėl 
šeimą išlaikančiojo asmens gir
tavimo. Papua New Guinea 
saloje. Pacifiko vandenyne, 
kurios vietiniai gyventojai iki 
pastarųjų metų visai nevartojo 
alkoholiniu gėrimų, dabar jau 
309r kiekvienos šeimos pajamų 
skiriama alkoholiniams gėri-

tarp alkoholio vartojimo ir kli
niškai konstatuotos depresijos 
bei savižudybės", rašo vienas 
gydytojas, tyrinėjęs alkoholio ir 
narkotikų vartojimą keliuose 
Pietų Amerikos kraštuose. 

Kai kurie Trečiojo pasaulio 
kraštai jau pradėjo keisti savo 
ekonominę politiką, kad nebe-
skatintų alkoholizmo. Nigerija, 
pavyzdžiui, anksčiau socialinių 
patarnavimų sąskaiton skyrusi 
milijonus dolerių miežių ir sa
lyklo importams valstybiniams 
bravorams varyti, nuo 1988 m. 
sustabdė naujų bravorų statybą 
ir žymiai sumažino valstybines 
lėšas miežių ir salyklo impor
tams. Kiti kraštai pradėjo 
varžyti kam. kada ir kiek par
duodami alkoholiniai gėrimai 
ir pakėlė jų kainą. Bet tuose 

Šių metų pradžioje Lietuvos 
švietimo min is t ras D a r i u s 
Kuolys pakvietė atvykti į 
Lietuvą poetą Bernardą Braz-
džionį, kuris lankytų Lietuvos 
gimnazijas ir mokyklas su 
savo kūrybos literatūriniais 
vakarais. 

Šis pakvietimas davė naują 
idėją Lietuvių Bendruomenės 
Santa Monicos ir Vakarų Los 
Angeles apylinkės vadovybei 
įsteigti komitetą, kuris pasi
rūpintų, kad Bernardo Braz
džionio viešnagės metu kartu su 
juo keliautų asmenys, kurie 
painformuotų Lietuvos mokyk
lų mokinius apie galimybes 
studijuoti Amerikos univer
sitetuose. 

Šios misijos kibirkštį parėmė 
Lietuvių Bendruomenės Vaka
rų Apygardos valdyba, ir 
privačia iniciatyva Los Angelėje 
susikūrė komitetas Lietuvos 
mokykloms remti. 

Šio komiteto energingas va
riklis Juozas Kojelis, pasikvie
tęs talkon advokatę Žibutę 
Brinkienę, Adelę Balsienę, Da-
lilę ir Antaną Polikaičius ir 
žurnalistus Reginą Gasparonie-
nę su Vytautu Šeštoku parengė 
gimnazijų lankymo ir stipendijų 
planus. 

Komitetas savo pasitarimuose 
priėjo išvados, kad pats geriau
sias ir konkrečiausias būdas yra 
remti Lietuvos gimnazijas be
baigiantį jaunimą, nes ant jų 
pečių pasirems nepriklausomos 
Lietuvos atsikūrimas. Šie in
telektualai bus Lietuvos ateitis. 
Šios kelionės metu nutar ta 
Lietuvos moksleiviams suteikti 
tikslias žinias apie Vakarų pa
saulį, o ypač apie galimybes 
studijuoti užsienyje su stipendi
jomis. Komiteto didžiausias 
užsimojimas — tai gauti mece
natų iš Amerikoje gyvenančių 

1 tautiečių, kurie po šimtą dolerių 
premijuotų Lietuvos gimnazis
tą, remtų jo pastangas ne tik 
moraliai, bet ir materialiai. 

Prieita išvados, kad tiksliau
sia yra premijuoti besimo
kančius anglų kalbos. Bus pa
siektas keleriopas tikslas: at
sipalaidavimas nuo per 50 metų 
brukamos rusų kalbos ir atrem
ta ilgamerė propaganda apie 

Į „supuvusius Vakarus". 
Anglų kalba dabar yra tarp

tautinė kalba, ir ji privaloma. 
Lietuvai įsirikiuojant į Europos 
tautų eiles. 

Šių minčių vedini Bernardas 
Brazdžionis su žmona Aldona ir 
šio komiteto pirmininkė adv. 
Žibutė Brinkienė su Juozu Ko

jelių balandžio mėnesį išvyko į 
Lietuvą su informacijom apie 
studijas ir stipendijas Amerikos 
universitetuose. Sis planas pa
sidarė istoriniu įvykiu Žodžiais 
to išreikšti negalima, reikėjo 
ten būti ir pačiam pergyventi 
Lietuvos jaunime ir mokytojų 
parodytą džiaugsmą ir meilę 
poetui Bernardui Brazdžioniui 
kiekvienoje gimnazijoje su jo 
kūrybos poezijos \ akarais. Kar
tu keliavę advokatė Žibutė 
Brinkienė ir Juozas Kojelis 
prieš kiekvieną poeto pasirody
mą turėjo informacinius susiti
kimus su mokiniai? Brinkienė 
turėjo paruošusi puikią informa
ciją apie galimybes Lietuvos 
abiturientams patekti į Ameri 
kos aukštąsias mokyklas. Visą 
įstojimo procesą ji pavaizdavo 
žodžiu ir skaidrėmis, o rašytinę 
medžiagą paliko gimnazijų raš
tinėse ir Švietimo ministerijoje. 

Šios kelionės metu buvo ap
lankyta 20 gimnazijų. Nuke
l i au ta 4000 kilometrų ir 
nuvesta 40 po šimtą dolerių 
mecenatų premijų Žibutė Brin
kienė ir Juozas Kojelis savo 
sėkmingos keliones metu padėti 
Lietuvos jaunimu: išjudino vi
sas Lietuvos mokyklas. Dabar 
atėjo išeivijos lietuvių eilė 
savo aukomis padėti Lietuvos 
švietimui. 

Kviečiame įsijungti į premijų 
vajų, kad kiekviena Lietuvos 
gimnazija būtų premijuota. Bū
tų prasminga, kad simboliniai 
savo auka paremtume tas gim
nazijas, kurias patys baigėme 
nepriklausomybės metais. Lie
tuvos ateitis yra su Vakarų 
universitetų pagalba pasiekti 
aukšto mokslo lygio, kad ne
priklausomoje Lietuvoje bū
tų pakankamai visų rūšių 
specialistų. 

Norintieji padėti šiam kil
niam t ikslui ir pas idary t i 
gimnazijų mecenatais, prašome 
siųsti aukas šio komiteto pir 
mininkei advokatei Žibutei 
Brinkeinei , 2347 Hi l lhurs t 
Ave.. Los Angeles, C A 90027. 
Čekius rašvti L1THUANIAN 
AMERICAN COMMUNITY. 
INC. vardu. 

Šį gražų užmojį ir komiteto na
rių darbą Lietuvos Švietimo mi
nistras Darius Kuolys prasmin
gai įvertino savo padėkos rašte ir 
prašė šios kelionės metu įskeltą 
kibirkštį plėsti ir toliau. 

Mecenatų premijos bus įteik
tos per šių metų Kalėdų atos
togas, būsimo anglų kalbos 
konkurso Lietuvos mokyklų 
laureatams. 

Tikroji laisvė yra brangesnė 
už sidabrą ir auksą. 

Sauanarola 

Bavarijos laikraštis Donau 
Kurier paskelbė straipsnj apie 
ryšius tarp Eichstaetto katalikų 
universiteto ir Vilniaus univer
siteto. Tuo ypač rūpinasi Lietu
vos bičiulis profesorius daktaras 
Alfredas Bammesbergeris. Pra
neša August inas Liepa: 

Eichstaettas — nedidelis Ba 
varijos miestas, bet tuo ypatin
gas, kad čia veikia vienintelis 
Vokietijos ka ta l ikų univer
sitetas. Jame darbuojasi nuošir
dus Lietuvos bičiulis profesorius 
Bammesbergeris, Anglistikos 
katedros vedėjas, kurį jau ne 
kartą įvairiomis progomis esa
me savo laisdose minėję. 

Mus pasiekė laikraščio Do
nau Kurier iškarpa su straips
niu, kuriame aprašomos pro
fesoriaus pastangos atgaivinti 
šio miesto ryšius su Lietuva. 
Mažai kas žino, kad dar karo ir 
pokario metais Eichstaette gy
veno ir mokėsi apie pusantro 
šimto Lietuvos jaunuolių, dau
giausia persikėlusiu iš Telšių 
kunigų seminarijos 1944-jų me
tų rudenį. Juos priglaudė tuo
metinis Eichstaetto vyskupas 
Michaelis Racklis. Lietuviai 
klierikai gyveno Eichstaetto 
kunigų seminarijoje ir mokėsi 
vietos Filosofijos ir teologijos 
aukštojoje mokykloje. Paskuti
nis lietuvis klierikas paliko 
Eichstaetto seminariją 1950-tais 
metais. Keletą metų po karo 
Rebdorfo vienuolyne prie Eichs
taetto buvo įsikūrusi lietuvių 
pabėgėlių stovykla, kurioje vei-

mams pirkti. Beveik visuose kraštuose, kur alkoholiniai gė-
besivystančiuose kraštuose, kur r j m a į y r a privačiai, slapta, 
ši studija buvo daroma, vienas nelegaliai gaminami, šie apribo-
pagrindinių faktorių, prisi- j į m a i nesumažina problemos, 
dedančių be darbingo amžiaus n e s jie yra lengvai apeinami. 

Pavenrų Tautų savaitės minėjime Concorde. New Hampshire, š.m. liepos 20 d. Su kiekvienu 
būgno dūžiu M. Girniuvienė vardija viena iš 49 tautu, kurioje tęsiasi komunizmo priespauda 
Pabaltijo tautos vis dar tebėra tame tarpe. Nuotr K. Daugėlos 

kė lietuviška gimnazija, išleidu
si per šimtą abiturientų. Kurį 
laiką Eichstaette gyveno ir mo
kė Vytauto Landsbergio tėvas 
a rch i tek tas Vytautas Žem-
kal nis-Landsbergis. 

Visa tai žino profesorius Bam
mesbergeris, kuris dabar norėtų 
šiuos Eichstaetto ryšius su 
Lietuva atgaivinti ir suteikti 
jiems naują turinį, kuris atitik
tų šiandienines bendradarbia
vimo galimybes. Jo pastangoms 
pritaria Katalikų universiteto 
prezidentas profesorius Niko-
laus Lobkowicz'us. Apie Eich
staetto ir Vilniaus universitetų 
bendradarbiavimą buvo kalba
ma, kai kovo mėnesį čia lankėsi 
buvusi ministrė pirmininkė Ka
zimiera Prunskienė. Tada ir 
vietos valdžios atstovai, krašto 
patarėjas Konradas Regleris ir 
dabartinis Eichstaetto vyskupas 
dr. Karlas Braunas pažadėjo 
savo paramą bendradarbiavi
mui su Lietuva plėsti. Kaip 
praneša Donau Kurier, šių 
pastangų dėka buvo sudarytos 
galimybės į Eichstaettą at
vykti Vilniaus universiteto 
dėstytojui anglistui Albertui 
Steponavičiui. Vokiečių tyrimo 
bendrija sutiko apmokėti jo trijų 
mėnesių buvimo išlaidas. Pro
fesorius Steponavičius ketina 
parengti germanų filologijos 
vadovėlį, kuris vėliau galėtų 
būti naudojamas Lietuvoje. 

Laikraštis pažymi, kad šiuo 
kursu studentai nepaprastai 
domisi. Steponavičius, vadovau
damas Lietuvos ir Danijos ryšių 
draugijai, rūpinasi studentų ir 
menininkų mainais tarp abiejų 
šalių. Jis siūlo tokius pat san
tykius užmegzti tarp Eichstaet
to ir Vilniaus. Rašoma, kad 
Vilniaus universiteto prorekto
rius Namavičius šią iniciatyvą 
irgi remia. Laikraščio korespon
dentui Steponavičius papasako
jo, kad Lietuvoje didėja susi
domėjimas germanistikos studi
jomis. Drauge su Lietuvos de
mokratėjimo sąjūdžiu išaugo 
noras mokytis vokiškai. Svečias 
iš Vilniaus apgailestavo, kad 
Vakaruose pernelyg mažai žino
ma, jog nuo praėjusių metų 
Lietuvą valdo demokratiškai 
išrinkta vyriausybė. Rūpesčių 
kelia krašto politikos ir ūkio 
reikalai. Steponavičius mano, 
kad Vakarų spauda turėtų dau
giau rašyti apie Pabaltijo įvy
kius ir nesiremti tiktai sovietų 
šaltiniais. Tikrai demokratiškas 
Baltijos šalių sąjūdis, pasak jo, 
gali būti labai svarbus Europos 
ateičiai ir todėl nusipelno 
didesnės paramos. 

Iš „Laisvės" radijo 
lietuviškos laidos, 

Miunchenas 

vyrų mirtingumo, buvo alkoho 
lizmas. 

Nors panašios statistikos ga
liotų ir industriniuose kraš
tuose, pastarieji yra ekono 
miškai pajėgesni grumtis su ai 
koholizmu. padėti nuo jo pasek 
mių nukenčiantiems. Nors alko
holinių gėrimų vartojimas nėra 
naujas tuose kraštuose, tik pas 
kutintojo dešimtmečio laikotar 
py jis išaugo į masinio alkoho 
lizmo socialinę problema Se
niau tuose kraštuose alkoholi 
niai gėrimai būdavo naudojami 
tik ypatingų švenčiu proga — 
vestuvių, derliaus nuėmimo ir 
pan. — ir buvo saistomas vieti
nių visuomenių tradicinių pap 

Prieš dešimtmetį padaryta pa
naši JT studija rekomendavo, 
kad kraštai griežtai apribotų ir 
kontroliuotu alkoholinių gėri
mų reklamas — tiek kiekiu, tiek 
ir turiniu — ir kad būtų 
reikalaujama, kad alkoholinių 
gėrimų gamintojai stambiai 
remtų valstybines alkoholikų 
klinikas bei kitas sveikatin
gumo įstaigas. Dabar pradeda
ma ir ten pripažinti, kad nors 
narkotikai yra labai didelė 
tarptautine problema, alkoholis 

kaip tik del to. kad yra daug 
lengviau prieinamas, nes gali
ma pasigaminti — padaro dau
giau socialinės žalos. 

a. g. 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 
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Aš buvau nuomonės, kad už kitų nusikaitimus 
nesu atsakingas. Prašiau, kad leistų mane į patalpas 
būtinai reikalingam poilsiui. Jis sutiko. Sugrįžęs į 
patalpas ant buvusios mano lovos, kaip išvykdamas 
palikau, taip ir radau savo mažą lagaminėlį, kuriame 
buvo šiek tiek civilinės aprangos. Kritau į guoli ir užmi
gau. Ryte apsiprausęs kelionės dulkes įsib: "iau į 
raštinę. Obersturmfuehrer pamatęs mane piktai 
sušuko: 

- Kur pats buvai pradingęs?! 
I tai jam paaiškinau, kad grįždamas iš Eschenbach 

nutariau pavažiuoti iki Brno ir nusipirkti aulinius 
batus. Leidimą batams nusipirkti man išdavė Kot v'kpt. 
Laurinat dar stovyklaujant Schlossberge, bet batų 
niekur nesuradau. Tik BAT'a krautuvėje apt <au ir 
nuvažiavęs nusipirkau. Išvykus užfrontėn bu- labai 
naudingi. Per ilgai užtrukau kelionėje? Taip! Normaliai 
būtų t rukę kelios valandos, dabar užtruko septynios 
dienos, o tik todėl, kad buvo išsprogdinti tiltai !ūs tai 
gerai žinote... 

- Duok savo tapatybės dokumentą. - pare s alavo. 
Automatiškai padėjau prieš jį ant stalo. Parpęs an 

troje pusėje įrašė: 
- Verlaengert bis 30.4.45. 
Pridėjo antspaudą, pasirašė ir grąžindami- man 

sako: 

— Tuoj pat važiuok į Altenburg. Tueringen. Tenai 
rasi savo ir kitas grupes. 

Kuris iš jų tiesus? Latvis ar Obersturmfuehrer? At
sakymus rasime faktų skalėje. Aš kelionėje išbuvau 
septynias dienas. Per tą laiką negalėjo paruošti desantą 
transportui. Kiekvienas individas siunčiamas užfron
tėn turi būti apginkluotas automatu, stambesnio kalib
ro pistoletu ir jam pritaikyta amunicija. Mažiausiai po 
dvi ginamąsias ir puolamąsiks granatas, kad pasiekęs 
žeme ir priešo užkluptas jau galėtų kautis. Šalia to 
kiekvienas turi būti aprūpintas 20 kg. asmeniniu 
paketu. Ten jis ras papildomai amunicijos, ekstra 
granatų, maisto, rūkalų ir tapus sužeistam — pirma
jai pagalbai reikmenis. Šis paketėlis nuleidžiamas kar
tu su juo. Atsižvelgiant į metų laikus ir klimatines 
sąlygas turi būt aprūpintas drabužiais ir avalyne. 

Grupinis apginklavimas: sutartas kiekis automa
tų, kulkosvaidžių ir atitinkamas kiekis amunicijos — 
apkabų ir kaspinų. Sabotažo veiksmams pakankamas 
kiekis sprogmenų su visais reikalingais priedais; 
perkūno sidabro kapsulių, mechaninių ir cheminių 
laiko padegikų etc. Įvairioms paskirtims minų. 
Puolamųjų ir ginamųjų granatų. Minosvaidžių ir minų. 
Be visa to, kas čia išvardinta, jokia kova neįmanoma. 
Tai reikmenys be kurių užfrontėn ryžtis būtų 
savižudybė. Tokie krūviai nuleidžiami grupės vado 
pasirinktoje vietoje. 

Obersturmfuehrer pasiųstos grupes skrydžiui už
frontėn nebuvo aprūpintos nei ginklais, nei civiliais 
drabužiais, nei maistu Todėl yra pagrindo prileisti, kad 
SS-ninkai planavo atsirevanšuoti lietuviams už 
nepaklusnumą burtis į SS dalinius ir išmesti juos 
užfrontėje nuogus ir beginklius pražūčiai Bet jiems tas 
neišdegė. Mūsiškiai supratę klastą, dingo iš jų akiračio. 

Latvis, kuris informavo mane. atrodo, mūsiškių planus 
dešifravo. Gal jis suprato lietuviškai ir neatsargų mūsų 
vyrų pokalbį nugirdo, bet neišdavė! Jo informacija buvo 
te is inga . Obersturmfuehrer . išsiųsdamas mane, 
terminavo mano tapatybes dokumentą iki balandžio 
30 d. Kur dingti po to? Jam paklusti! Gaila, kad jis nei 
sapne nesapnavo, kad aš batų auluose nešiojuosi 
keturiomis pavardėmis neterminuotus dokumentus. 

Atlikęs visus formalumus raštinėje Obersturmfueh
rer palinkėjo man sėkmingos kelionės. Aš pasiėmęs 
lagaminėlį išėjau į Anbausk stotį. Iš čia 19:00 vai. atsi-
kapsčiau į Pilsen. Toliau traukinių nebuvo. Reikėjo 
laukti progos... 

Šeštadienis, balandžio 14 d. Dar gerokai prieš auš
tan t traukinys privažiavęs Eger sustojo. Miestas dar 
buvo pasruvęs dūmais. Bėgiai suraityti į baronkas. Sto 
t is tik griuvėsių krūva. Antra stotis kitoje miesto pusejV 
dar egzistuoja. Eikite į ten. Taip informavo keleivius 
gelžkeliečiai. Rytui brėkštant įvairiaspalvė minia 
buvusio gelžkelio pylimu, per išrautas bombų duobes, 
apsikrovusi lagaminais, ryšuliais, moterys nešinos ant 
rankų dar nepajėgiančius vaikščioti vaikus, patraukė 
antrosios stoties link. Ten nuvykę radome belaukiant) 
traukinį. Pravažiavus Karlsbad užklupo trys lėktuvai 
Traukinys sustojo ant upeliuko tilto. Po juo būtų sau 
gu nuo kulkų, bet ne nuo bombų Gal kokiu keturių 
šimtų metrų atstu nuo gelžkelio didžiavosi pavasario 
baltutėliais žiedais pasipuošęs vyšnių sodas Civiliai 
bėgo kaip patrakę ir slėpėsi po vyšnaitėmis, kurios 
maskavo juos tik nuo akių. Aš. pažingsniavę kokius 
du šimtus metru nuo traukinio,atsisėdau dobilienoje 
ant siauro ir gilaus griovelio Jo dugnu tekėjo srovele 
vanduo. 

(Bus daugiau) 
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StasysLOZ 

atstovai 

G. Ward iš Baltimorės įteikia 
S. Lozoraičiui 55,000 auka. 

NYBEI 
ARAMĄ 

...Lietuvos respublikos pripažinimui ir 
jos sugrįžimui į demokratinio pasaulio 
valstybių šeimą, ypatingai svarbus yra 
jos valstybinis atstovavimas kitose 
šalyse, tarptautiniose organizacijose. 
Tarp tų atstovybių ypatingai svarbi yra 
mūsų atstovybė Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, VVashingtone. Čia turėtų 
būti pavyzdingas Lietuvos valstybės 
portretas ir tarnyba. Pasaulio lietuviai 
prisidės prie to savo aukomis, darbu ir 
pastangomis, jie padarys nepaprastos 
svarbos darbą Lietuvai... 

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Pirmininkas 

...Pasiuntinybė yra tik viena mums taip svarbi 
ir brangi kaip ir mūsų tėvynė Lietuva. Lietuvos 
Atstovas min. Stasys Lozoraitis atlieka labai svarbų 
darbą tiek savo diplomatine veikla, tiek savo 
svariais pasisakymais tiek savo patarimais Lietuvos 
vadovams. Jam reikalinga pagalba ir ji turi būti 
sukelta nedelsiant... 

Dr. Vytautas Bieliauskas 
PLB Valdybos Pirmininkas 

...Mes pilnai suprantame didelę reikšmę ir svarbą 
nepriklausomos Lietuvos valstybinio atstovavimo. 
Reikia dėti visas galimas pastangas, kad diploma
tinės tarnybos veikla nemažėtų, bet priešingai, 
didėtų ir plėstųsi... 

Dr. Kazys Bobelis 
VLIKO Pirmininkas" 

...Lietuvos Pasiuntinybė VVashingtone yra 
vienintelis matomas reiškinys Nepriklausomos 
Lietuvos... Yra svarbu šiuo metu, kai Lietuva 
kovoja atgauti savo prarastą nepriklausomybę, 
kad Pasiuntinybės veikimas tęstųsi... 

Anna Klizas VVarco 
Lietuvos Vyčių Pirmininkė 

...Nuoširdžiai kviečiu kiekvieną lietuvį, kiekvieną 
lietuvių organizacija bei mūsų amerikiečius 
draugus tuoj pat pasiųsti savo išgalimą auką 
paremti Lietuvos Pasiuntinybę Vašingtone, kuri 
yra labai reikalinga dabar atsikuriančiai Lietuvos 
Respublikai... 

Dr. Antanas Razma 
JAV LB Krašto Valdybos 
Pirmininkas 

...Tikimėsi, kad visuomenė išgirs Lietuvos atstovo 
balsą - 1991 m. balandžio 9d. kreipimąsi paramos 
šiai Nepriklausomos Lietuvos įstaigai... 

Grožvydas Lazauskas 
ALT Pirmininkas 
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JAV I |S pol i t in io « minaro dalyviai 
PasiuntinvrK'ie. 

Pasiųskime įmanomą auką dabar, 
Lietuvos Pasiuntinybės vardu ir 
adresu. (Aukos nėra "tax-deduc-
tible"). Aukas galima vienkartiniai 
paskirti asmenišku čekiu arba su 
kredito kortelės numeriu išdalinti 
per (12) dvyliką mėnesių. Prašome 
užpildyti ir atkirpti paruošta aukos 
registracijos formą. Prisiųskite 
auką Lietuvos Pasiuntinybės 
adresu: 

Lithuanian Legation 
2622 16th St. NVV 
VVashington, DC 20009 

Lietuvos Pasiuntinybės išlaikymas 
ir sustiprinimas šiuo Lietuvai kri
tišku laiku atnaujins visos tautos 
ryžtą kovoje prieš okupantą. 

/ ietuvos Pasiuntinybės 
Rėmėju Komitetas 
(Friends oi l ithuanian Legation) 
phone* 1-800-669-1755 

SIUNČIU SAVO AUKĄ LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
IŠLAIKYMUI IR DARBAMS: 

(AUKOS NĖRA "TAX-DEDUCTIBIE") 

D ASMENIŠKU ČEKIU - SUMOJE $ 
(Čekiai išrašomi 'LITHUANIAN LEGATION") 

D KREDITO KORTELĖS ATSKAIČIAVIMU PER (12) MĖNESIU: D VISA D MASTERCARD 
(Credit card deduction for (12) twelve months as checked) 

1 
I 
I 

I 
KORTELĖS NUMERIS: 
(Credit rard number) 

BAIGIAMOJI DATA: 
(Expiration date) 

ū $10 / M O N T H D $25 / M O N T H D $50 / MONTH D $ 1 0 0 / M O N T H 

D OTHER $ 

VARDAS, PAVARDĖ: 
(First name. Lašt name) 
ADRESAS: 
(Address) 
PARAŠAS: 
(Signature) 

DATA: 
(Date) 

SIUNTIMO ADRESAS: LITHUANIAN LEGATION 
(Mail to) 2622 16TH ST. NVV, VVASHINGTON, DC 20009 
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KASA BUS SAUGIOSE 
RANKOSE 

Lietuvių namų i mokykla Vilniujei mokslo metų užbaigimo iškilmėse sėdi: 
Ž Bandorienė, Švietimo ministerijos ugdymo turinio skyriaus viršininke; R. 
Kučienė, dir. A. Rudys, A. Antanaitis, ministerijos užsienio sekretoriaus 
viršininkas; kiti ministerijos atstovai. 

MOKYKLA LIETUVIŲ 
KILMĖS VAIKAMS 

Lietuvos Respublikos Kultū
ros ir švietimo ministerija 
rūpinasi lietuvių kalbos įtvir
t i n i m u už Lietuvos r ibų. 
Laisvėjančioje Lietuvoje nuo 
1988 m. gruodžio mėn. prasidėjo 
mokyklos reformos, ruošimas 
naujų programų, vadovėlių bei 
naujų mokytojų. Švietimo mi
nisterija rūpinasi Kaliningrado 
srities bei pietryčių Lietuvos 
mokyklomis. Kalingrado srity
je veikia lietuvių kalbos būre
l i a i , l i e tuv ių kalbos ir 
literatūros fakultetai. Čia, kaip 
ir prie išeivijos lituanistinių 
mokyklų, steigiasi vaikų darže
liai. 

Lietuviškos mokyklos veikia 
Latvijoje a 8), Estijoje (1), Gudi
joje (2), Rusijoje (4). Su Maskvo
je veikiančia lietuviška mokyk
la Švietimo taryba palaiko 
ryšius. 

Šią vasarą lankiausi Punske 
ir Lietuvoje ir ta proga ap
l a n k i a u 11 mokyklų bei 
našlai tynų. Mane sudomino 
44-oji vidurinė mokykla Vilniu
je, pavadinta Lietuvių namais. 
Mokykla įkurta tik prieš metus 
laiko lietuvių kilmės vaikams, 
g y v e n a n t i e m s už Lie tuvos 
t e r i to r i jo s ribų. Todėl ši 
mokykla mane labiausiai do
mino, nes čia mokosi vaikai, 
gimę ir augę toli nuo Lietuvos. 
Ši mokykla padeda vaikams 
pažint i savo tautą, surasti 
savąsias lietuviškas šaknis, 
suprast i tautines tradicijas, 
ugdyti pagarbą kultūrai. Šioje 
mokykloje dirba specialiai pa
reng t i Lietuvos mokytojai, 
ku r i e nagrinėja, analizuoja 
mokyklos veiklą, ieško pa
trauklesnių veiklos būdų. 

Mokyklai vadovauja direkto
r ius A. Rudys. Tai nepaprastos 
energijos ir dvasinės kultūros 
pedagogas, kurio entuziazmas 
dirbti su jaunimu parodo kokiu 
noru ir pasiryžimu jaunimas 
mokosi lietuvių kalbos. 

Lietuvių namus lanko "O 
mokinių, daugiausia atvykę iš 
Rusijos gilumos. Tai yra vaikai 
t ėvų , kur i e nori sugrįžti į 
Lietuva, bet pirma nori savo 
vaikus išmokyti lietuviškai. Šie 
vaikai daugiausia yra kilę iš 
mišrių šeimų, kuriose lietuvių 
kalba, papročiai bei tradicijos 
nėra ugdomos. Todėl Lietuvių 
namai tampa tradicijų per 
davimo šaltinis. 

Mokykloje daugiausia valan 
dų skiriama lietuvių kalbos ir 
l i t e r a t ū r o s disciplinai bei 
tėvynės pažinimui '12 vai.). 
Taip pat dėstoma matematika, 
geografija, biologija, chemija, 
užsienio ir rusų kalbos, tikyba, 
muzika ir kūno kultūra — liau
dies žaidimai ir šokiai. Pamokos 
vyksta 5 dienas per savaitę, 
k i ekv i ena po 40 minučių. 
Klasėje yra po 24 mokinius. 
Mokiniai apgyvendinti bendra 
buč iuose ir jų i š la ikymu 
rūpinasi LR. Švietimo minis 
ter i ja . Po pamokų jie y ra 
įtraukti į užsiėmimus, kaip pie 
Šimo. drožinėjimo, audimo, 
pynimo, verbų darymo ir 1.1 
Pagal sugebėjimus mokiniai 
į t raukt i į dramos būrelius, 
kanklių bei skudučių grojimo 

pamokas ir kt. Direktoriaus A. 
Rudžio pasididžiavimas — tai 
parodų kambarys. Čia išdėstyti 
meniški piešiniai, mezginiai, 
verbos, įvairūs lipdiniai. 

Apžiūrėję parodą, vykome į 
salę, kurioje jau buvo susirinkę 
švietimo ministerijos atstovai, 
pedagogai, mokiniai ir tėvai. 
Mane ypačiai stebino toks 
gausus tėvų dalyvavimas. 
Turime atsiminti, kad tėvai 
atvykę iš Sibiro, Altajaus, Gūdi 
jos ar kitų vietų pasidžiaugti 
vaikų pasiekimais. Susidarė 
įspūdis, kad šie tėvai, susirinkę 
iš įvair iausių sąjunginių 
respublikų, sudarė vieną, 
tamprią šeimą, nes visų tikslas 
buvo vienodas. 

Scenoje buvo įteikti pažymė
jimai geriausiems mokiniams 
moksle ir pomokykliniuose už
siėmimuose. Mokiniai buvo ap
dovanoti JAV LB Švietimo ta
rybos pasiųstomis mokyklinėmis 
priemonėmis. Scenoje atlikę 
programą mokiniai , k u r i e 

Mieli Kredito Unijos nariai: 

National Credit Union Admi-
nistration Board (NCUA) perė
mė Kasą — Lietuvių Federalinę 
kredito uniją į NCUA globą 
(conservatorship) 1991 rugpjūčio 
1 d. Federal Credit Union Act 
įstatymas įgalioja NCUA save 
paskirti federalinės valdžios ap
draustos kredito unijos globėju 
(conservator), kai yra reikalin-

mokslo metų pradžioje visai 
nekalbėjo lietuviškai arba labai 
silpnai kalbėjo, po vienų mokslo 
metų intensyvaus mokymosi 
nustebino mus savo lietuviška 
tarsena. Užklaustas mokyklos 
dir. A. Rudys.ar šioje mokykloje 
galėtų mokytis mokiniai iš 
Amerikos, a tsakė, kad šis 
klausimas domina, bet pirma 
reiktų išspręsti mokslo užskaitų 
reikalą. 

Šią vasarą pirmą ka r t ą 
Lietuvos Respublikos Kul 
tūros ir švietimo ministeri
ja pradėjo vasaros stovyklas už 
Lietuvos ribų gyvenantiems 
vaikams. Stovyklos vyksta prie 
Klaipėdos ir prie Vilniaus. Šios 
stovyklos bus tęsiamos ir kitais 
metais. Yra gautas ministro D. 
Kuolio pasiūlymas 1992 metų 
vasarą JAV ir Kanados jauni 
mui šiose stovyklose dalyvauti. 
Visos išlaidos Lietuvoje bus ap 
mokėtos iš Švietimo ministeri 
jos iždo. Stovyklos programa 
pramatyta įdomi ir paįvairi 
narna išvykomis, supažindinant 
stovyklautojus su Lietuvos 
žymesnėmis vie tomis . Kol 
siūlymas galioja, ar nevertėtų šį 
reikalą pagvildenti? 

Regina Kučienė 
JAV LB Švietimo 

tarybos pirm. 

ga apsaugoti kredito unijos 
narių interesu^ Tai atleidžia 
Kredito unijos valdybą nuo 
operacijų kontroles ir perduoda 
tą atsakomybę NCUA. NCUA 
tai daro, pasiremdama globėjo 
'conservator) statusu, kai tik 
nusprendžia, kad toks valdybos 
pakeitimas gali pagerinti kre
dito unijos finansinę gerovę. 

Tokių priemonių reikėjo im
tis, nes Kredito unijos valdyba 
nesugebėjo išspręsti besi
tęsiančių finansinių bei opera
cinių problemų Tos problemos 

iškilo aštuntojo dešimtmečio 
viduryje dėl didelio masto 
apmokėjimų ir perdėtų kredito 
koncentracijų rinktiniam narių 
skaičiui, remiantis direktoriaus 
nurodymu. Tebesitęsiančios ne
saugios ir nepagrįstos komerci
nės ir nekilnojamo turto prak
tikos ir prisidėjo prie esamų 
finansinių bėdų. 

NCUA jums nori pabrėžti, 
kad Kredito unija tebelieka at
dara, dirbanti, ir kad kiekvieno 
nario sąskaita yra apdrausta iki 
$100,000 National Credit Union 
Share Insurance Fund (NCUSIF>, 
federalinės valdžios įstaigos. Šis 
fondas turi didžiausius rezervus 
iš visų federalinių indėlių drau-
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CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

^ l ^ K GREIT 

®**Ą^ P**DUODA 

RE/MAX +JL 
REALTORS ^ ^ T M 

(312)586-5959 \m . M 
(708)425-7161 ^ * r ^ ™ 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar P a r a k a n t 
• Greitas ir Sąžiningas Pata'navimas 
• MLS. Kompiute' , i FAX pagalba 
• Nuosavybių įkair 3. -as veltui 
• Perkame ir Parc. lame Namus 
• Apartmentus ir ŽeT>e. 
• Pensininkams Nuolaida. 

^ V . RtUMART. IN( 

2 | fHuajto, IL 60629 
J12-~6~-060n 

„ B U D " BUDRAITIS 

A<;meni<kc)i patai 
vybig pirkime ie, mies
te ir priemies^ „ose - teresuoti 
skambinkite BUDRAIČIU 

Buv 312-585-6100 

re- 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V 1 N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

m 
D9 mts 

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

6529 S. Kedzle Ave. , 
Chlcago. IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų Įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

[B MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Blinstrubienė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

DAYTONA B E A C H . F L 
Sav parduoda 3 mieg 2 garažų 
modemišką namą 1 bl. iki Atlanto! 
Skambinti nuo 10 v.r iki 5 v p.p 

Te l . 312 847-2226 

C^brfa i n / KM,ECIK MAITORS 
\ J " "Uty/Ji _922 S. Pulaski Rd. 

£A 4J6i S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na-
muv kreipkite- i Danute Maver. |i 
profesional ia i sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 

i veltui 
i 

HELP VVANTED 

dos fondų ir yra buvęs pelningas 
paskutiniais 5 metais. Nariai 
yra laisvi tvarkyti Kredito uni
joj visas finansines operacijas, 
įnešant ar atsiimant indėlius ar 
atliekant kitus biznio reikalus. 

Jei turėtumėte kokių klausi
mų ar neaiškumų dėl apdrau-

Dalis Lietuvių namų choristu, atlikusių programą Lietuvių namu mokslo 
metu užbaigime. 

Mylimam Vyrui ir Tėvui 

A.tA. 
VINCUI ZATURSKIUI 

mirus, žmonai STASEI ZATURSKIENEI, va ikams 
VINCUI. ROMUI. DANUTEI, ALGIUI ir EDŽIUI su 
šeimomis, gyvenantiems Delhi. O n t , Kanadoje, užuo
jauta reiškia 

Brolis Juozas Zaturskis su dukromis 
Zosyte ir Juozvte 

100/0—20°o- 33°/o pigiau mokes't 
už apdraudą nuo jgnies ir automob>i>o 
)as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W«st 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ. 

Tunu Ch<c KJOS esto leidimą DuDu >r 
uirmes'y D"bu g/e tai. yarantuotai ir sąi> 
ningai 

312 77'*-33i3 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

S300/DAY PROCESSING PHONE OR-
DERS Peopie Cali You To Oder Wili 
Train 1-800-735-8197, EXT 1366. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
Bnghton Parko apylinkėje; 2 dengtos 
verandos (porches) buto poekyie ir ga

le Kreiptis: tel 312-376-2397. 

IEŠKO BUTO 

Šeima su vienu valku nori Išnuomoti 
2-3 mieg kamb butą/namą su valg 
kamb pietų ar pietvakarių priemies
čiuose Bnghton Pk arba Ma'guette Pk 
( vakarus nuo California Ave Praioma 
skambinti: 312-737 1138. 

Theright 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AJRPORT 

Jei keliaujame i Vilnių, skriskite SAS 
iš Š Amerikos per Kopenhagą | 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos | Varšuvą kasdien, o 
antradieniai ir šeštadieniais Į Rygą 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją Į Vilnių ga 
įima lengvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

d(j| apsipirkimo centrą — sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs ir OnePass" nanai 
gauna kreditą. kuq galima panaudot 
vėliau, skrendant SAS. kaip keliones 
veltui premija Platesnei informacijai 
skambinkite savo kelionių agentui ar
ba SAS. tel. 1-800-221 2350 

* * • * »*> 

dimo statuso, ar dėl indėlio sau
gumo, prašome kreiptis pas 
agentūros atstovus bet kurioje 
Kredito unijos įstaigoje arba 
centrinėje įstaigoje New Yorke 
tel.: (718)441-6401. 

Layne L. B a u m g a r d n e r 
Agent for the Conservator 

S4S 

A.tA. 
WALTER MATRIMAS 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Park apylinkėje. 
Mirė 1991 m. rugpjūčio 7 d.. 12:30 vai. ryto, sulaukęs 72 

m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helene Gerrick, se

suo Bronė Bildušienė su vyru Vytautu; dvi dukterėčios: Vi
lija Devine su vyru Marty ir Lina Bishop su vyru Fred; taip 
pat dukterėčių vaikai: Vilija, Nora ir Paul Bishop; Erika ir 
Adam Devine; pusbrolis Stanley Kancevvick su žmona Julie 
ir kiti giminės. 

Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Šv. Vardo 
draugijai. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 9 d nuo 2 iki 
9 vai. vak Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienj, rugpjūčio 10 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sesuo ir pusbrolis, ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

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 Hermi tage Avenue 
Telefonas — (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQLETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2533 V\V-.t 7Kt Street 

(. hkago Illinois w>62t) 
l-<3!2>-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 <->outh Roberts Road 
Pa** Hills. Illinois 60*6 

708-430-4455 

Petkus luneral Home 
I4M1 South ^)th Avenue 

(. kero Illinois N ^ I 
708-863-2108 

IVtkus-Butkus Funeral Home 
144t-, South SflHl AventJf 

( u ero Illinois N * ^ * 
-08-652-1003 

\ įsus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHON1 B PI IkLS 
DON M D V PI I k i s 

n o \ \i n vi PFTKUS 

1 

file:///larquette
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x Už ž iaur ia i nužudy tus 
Medininkuose nekaltus lietu
v ius ateinantį sekmadienį, 
rugpjūčio 11 d.,Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje bus laikomos gedulo Mi
šios, kurias atnašaus klebonas 
Jonas Kuzinskas. Gedulo Mišios 
bus 10:30 v. ryto. Amerikos Lie
tuvių Taryba, Lithuanian Hot 
Line ir klebonas kviečia visas 
organizacijas dalyvauti su savo 
organizacijų vėliavomis. 

x P i rmas i s l ietuvių farma-
cistų organizacijos susirinki
mas bus antradienį, rugpjūčio 
13 d. 7 vai. v. Willowbrook — 
Holiday Inn., 7800 S. Kingery 
Highvvay (Rte 83 ir Stevenson), 
Atrium kambaryje. (Liepos 20 d. 
žinutėje apie susirinkimą adre
sas buvo klaidingas.) Negalin
tieji dalyvauti prašomi apie tai 
pranešti Aldonai Kirklienei: 
312-935-1234. 

x Atsiųsta paminėti: TECH
NIKOS ŽODIS, Nr. 2,1991, Ba-
landis-birželis. Redaktorius Vik
toras Jautokas — 5859 S. Whip-
ple Str., Chicago, IL 60629. 40 
p., iliustruotas. Administracijos 
adresas: A. Braziūnas. 7980 W. 
127 Str.. Palos Park. IL 60464. 

x R a m u t ė Butkus , Justice, 
111., Bruno Latoža. Westmont, 
111., Andrevv Vaitkus. (Mrs.) 
Belleville, 111., V. Kemežys, 
Fairviev* Hts., 111., K. Ražaus-
kas, Dearborn Hts., Mich., at
siuntė po 25 dol. aukų ir grąži
no laimėjimų šakneles. Labai 
dėkojame. 

x T a d a s J u r c y s , Palos Hts., 
111., P. Skruodys, Naperville, 111., 
Bronia Bartkus, Richmond Hill, 
N.Y.. Jonas Skladaitis, Phila-
delphia. Pa., Albert Naudžiū
nas, Boston, Mass., grąžindami 
laimėjimų šakneles, pridėjo po 
20 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Dr. A. Marčiukai t is , Gil-
lespie, 111., Ed. S tepas , 
Wil loughby Hil ls , Ohio, 
Feliksas Putrius, Palos Hts., 111., 
Jdm. Kasčiukas, Chicago, 111., 
parėmė „Draugą" po 20 dol. 
auka ir grąžino laimėjimų 
šakneles. Labai dėkojame. 

x J A V LB Vidurio V a k a r ų 
a p y g a r d o s valdyba ruoš ia 
gegužinę ateinantį sekmadienį, 
rugpjūčio 11d. Pasaulio Lietu
vių centre. Lemonte. Apygardos 
valdybai talkininkauja: Mar-
ąuette Pk. apylinkės vald., 
pirm. J. Levickas, Brighton Pk. 
valdyba, pirm. S. Daulienė, Ci
cero apyl. vald.. pirm. R. Rim
kus. Melrose Pk. vald., pirm. K. 
Valis, Lemonto apyl. vald., 
pirm. K. Sušinskas ir Pasaulio 
Liet. centro šeimininkės. Visi 
kviečiami atvykti ir pabendrau
ti visų lietuvių centre. 

(sk.) 
x P a s k u b ė k i t e ! jeigu norite 

atgauti savo turtą Lietuvoje, 
kreipkitės į East-West Trading 
Partners Corporation artimiau
siu metu. Mes padėsime taip pat 
nusipirkti žemes, namus, įmo
nes, butus, persikelti gyventi į 
Lietuvą. Pervesti bei gauti pali
kimus, investuoti santaupas į 
biznj Lietuvoje, surasti preky
bos partnerių ir kitais klausi
mais Skambin t i 407-392-7916 
Pe t ru i P a k e n u i . 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klala 

D«nglsm* Ir taltom* 
visų rūšių stogus 

T«l 312 434 9656 -
312 737-1717 

x J A V LB Krašto va ldybos 
ir Visuomeninių reikalų tarybos 
nariai posėdžiavo rugp. 4 d. JAV 
LB būstinėje. Dr. Tomas Remei-
kis, Bronius Juodelis, Regina 
Narušienė ir Regina Kučienė 
darė pranešimus apie Ženevos 
konferenciją, apie PLB sušauk
tą LB pirmininkų suvažiavimą 
Vokietijoje, apie artėjantį Vi
suomeninių reikalų tarybos po
litinį seminarą rugsėjo mėn. 
Washingtone. 

x V i t a s K a z l a u s k a s , Le-
mont, 111., Juozas Peckaitis, 
Sunny Hills, Fla., A. Sereika, 
Chicago, 111., John Serafinas, 
Elizabeth, N.J. , A. Simmons, 
Chicago, 111., grąžindami laimė
jimų šakneles, kiekvienas paau
kojo po 20 dol. Labai dėkojame. 

x Dr . ir Mrs . An thony Čiu-
ris, Juno Beach, Fla., „Draugo" 
nuoširdūs rėmėjai įvairiomis 
progomis, grąžindami laimėji
mų šakneles paaukojo 50 dol. 
Už realią auką tariame nuošir
dų ačiū. 

x Vida Balč iūna i tė iš Or-
land Park, 111., grąžino laimėji
mų šakneles su 27 dol. auka ir 
palinkėjo sėkmės lietuviškos 
spaudos darbe. Labai dėkojame 
už viską. 

x Dr. L. Ignatonis , Chicago. 
111., „Draugo" nuoširdi rėmėja, 
grąžindama laimėjimų šakne
les, pridėjo ir 30 dol. Labai dė
kojame 

x Dr. Giedra Ma ta s , Inde-
pencence, Ohio, dr. Algis ir 
Violeta Strikai. La Grange, 111.. 
Atutis Aleksandras, Pleasant 
Hill, Cal., Peter Juška. Clear-
water, Fla., grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. auka lietu
viškos spaudos paramai. Labai 
dėkojame. 

x Grąžino laimėjimų šak
ne les su 12 dol. auka: dr. R. 
Kriaučiūnas, Rociūnas, Englert, 
A. Lingis, A. Rubonis, P. Griga-
lauskas, John Alekna, B. Žem-
liauskas, Ant. Liudžius, Marija 
Paulait is , Angelė Talandis, 
Wagner & Sons Office Ma
chines, Prank Sapalas, Pr. Lem-
bertas. Visiems dėkojame. 

x Pasau l io Lietuvių Gydy
to jų sąjungos suvažiavimo 
metu įvyks iškilmingas pokylis 
šeštadienį, rugpjūčio 31 d. 7 v.v. 
Pasaulio Lietuvių centre, Le
monte. Auka asmeniui $25. Sta
lų rezervacijas pr i ima: J . 
Valai t ienė, tel. 708-246-2775. 

(sk.) 

x Rita Orlovaitė—Petrikie-
n ė ieško savo pusserių: Aldo
nos Dainauskas, gyv. Chicago-
je, ir Vitos Talandis, gyv. Itha-
ca, N.Y., iki 1970 m. Atsiliepki
te , rašykite: Li thuania, Vil
n i u s 232051, Minties 32-68. 

(sk.) 

x Švč. Mergelės Marijos 
Dangun P a ė m i m o šventėje, 
rugpjūčio 15 d., ketvirtadieni. 
Židinys maloniai kviečia į pa
maldas su šv. Mišiomis Tėvų Jė
zuitų koplyčioje 6:30 v.v. 

(sk.) 

kalbiui. Apie pasikalbėjimą 
buvo iš anksto susitarta, klau
simai aptar t i , k a d nebūtų 
staigmenų. Brenda Edgar ne 
politikė, vengia kalbėti už savo 
vyrą, bet mielai sutinka jam 
perduoti žmonių pareiškimus. 

Pradedant pokalbį padėkojau, 
kad jie domisi ir nori susipažin
ti su valstijos gyventojais, pri
miniau lietuvių įnašą į Chica-
gos gyvenimą, pvz. mokyklas, 
bažnyčias, ligonines, kunigus 
bei vienuoles, mūsų šeštadieni
nes mokyklas ir t.t. Brenda 
Edgar, graži ir daili t am

si ant suolelio Branda Edgar 
sekė pasirodymą, o vaikams ap
link ją susėdus, su išraiška 
paskaitė jiems pasakėlę — „The 
Son of Poor Parents" iš Stepo 
Zobarsko knygos „Lithuanian 
Folk Talės", Reginos Kučienės 
išrinkta ir iš anksto greituoju 
paštu nusiųsta gubernatorienei. 
Regina Kučienė jai padovanojo 
knygelę iš Lietuvos „Du gaide
liai", su atsistojančiais paveiks
liukais. 

Kazimierietė seselė Angelė, 
dėstanti tikybą ČALM, rado 
progą įteikti knygelę, informuo-

siaplaukė moteris, yra gimusi jančią apie vinuolyną ir pakvie-

Mrs. Breda Edgar, Illinojaus gubernatoriaus žmona, apsilanku-. ..Drauge'", 
kun. Petrui Cibulskiui įteikia gubernatoriaus Jim Edg;' -veikimmą 
„Draugui". 

Jono Kuprio nuotr. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

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

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

G U B E R N A T O R I A U S 
ŽMONA PAS L I E T U V I U S 

Illinojaus gubernatorius Jim 
Edgar stengiasi palaikyti gerus 
ryšius su etninėm grupėm. To
kias progas jam sudaro jo asis
tentė Pat Michalski, kuri su sa
vo vyru dažnai atsilanko lietu
viškuose renginiuose. Savo 
inauguracijos metu gubernato
rius pasmerkė sausio mėnesio 
žudynes Lietuvoje. Gegužės 
mėnesį gubernatorius sutiko 
prezidentą Vytautą Landsbergį 
Chicagos Midway aerodrome, o 
vėliau, negalėdamas pats daly
vauti Dainų šventėje, pasikvietė 
rengimo komitetą į savo kabine
tą. 

Šį kartą Pat Michalski prane
šė, kad Brenda Edgar, guberna
toriaus žmona, liepos 31 dieną 
galėtų aplankyti l ie tuvišką 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
mokyklėlę Marąuette Parke. 
Kalbėjom, kad gal ta proga 
apžiūrėtų bažnyčią ir aplankytų 
tų Šv. Kazimiero seselių vie
nuolyną, kur yra seselės Per-
petuos įsteigtas ir daugelį metų 
kruopščia i k a u p i a m a s lie
tuviškas muziejus. Buvo norima 
sustoti ir „Drauge". 

Regina Kučienė, LB Švietimo 
tarybos pirmininkė, mielai su
tiko suorganizuoti priėmimą 
Kriaučeliūnų Montessori mo
kyklėlėje. Deja, paaiškėjo, kad 
vasarą mokyklėlė uždaryta. Pla 
nai pasikeitė ir buvo nu ta r ta 
vaikučius sukviesti į Balzeko 

x 55 SV. MAISTO P R O 
DUKTU p r i s t a t o m e į n a m u s 
L I E T U V O J E : cukrus, ryžiai, 
mėsa, miltai , kondensuotas 
pienas, olandiškas sūris, špro
tai, aliejus, razinos, r iešutai , 
kava, arbata, prieskoniai ir t.t. 
- $95 ŠVENTINIS SIUNTI
NYS: kava, razinos, r iešutai , 
šp ro t a i , mėsa , š a m p a n a s , 
šokoladas dėžutėse, gėlės — $65 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 6 0 6 2 9 , t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
j u m s ir j ū s ų g i m i n ė m s iš 
Lietuvos į įvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą. Tvir
t iname Aerofloto skrydžius. 
Lietuvoje parduodame automo 
bilius, naujus su 2 m. garantija. 
Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo. Skubiai fax*u per
siunčiame dokumentus, laiškus 
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika
lais A t l an ta I m p o r t - E x p o r t , 
2719 W. 71 St„ Ch icago , IL 
60629. tel. 312-434-2121. 

(ski 

muziejaus vaikų skyrių, kurį 
tvarko Pat Bakūnas Atkrito ap
silankymas Švč. M Marijos 
Gimimo bažnyčioje :r vienuo
lyne, kur seselė Angelė rūpino
si priimti gubernatoriaus žmo
ną. Pirmųjų planu neįgyven-
dinimas seseles smarkiai nuvy
lė, nes jos teisėtai didžiuojasi 
vienuolių įnašu lietuvybės išlai
kymui Amerikoje. Tačiau, tą 
dieną gubernatoriene lankėsi 
keliose vietose, v.ikas buvo 
kontroliuota ir, dėl laiko stokos, 
buvo nuspręs ta sustoti t ik 
„Drauge" ir Balzekc muziejuje. 

Atvykusi į „Draugą", Brenda 
Edgar susitiko su dienraščio ad
ministracija, redakcija, darbuo
tojais, susirinkusiais svečiais. 
Ją pasitiko kun Petras Cibuls
kis, MIC, prel. Juozas Prunskis, 
Česlovas Grincevičius, Aldona 
Zailskaitė ir „Draugo" fotogra
fas Jonas Kuprys. 

„Margučio" radijo programos 
vedėjas Petras Petrutis ir L.B. 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Dalia Kučėniene Brendą Edgar 
supažindino su Sigute Stonyte, 
laimėjusią International Ma-
rian Anderson Vocal Art Com-
petition, ir su pianistu Jurgiu 
Kamavičium. Aldona Zailskai-

pietiniame Illinois ir augusi 
ūkyje. Jos vyras kilęs iš mieste
lio centriniame Illinojuj. Gu
bernatorius renka pašto ženk
lus, senus pinigus, domisi istori
ja. Brenda rūpinasi šeima ir 
palaiko socialinius ryšius. Jų 
sūnus Brad lanko universitetą 
ir yra dirbęs Washingtone, o 
dukra Elizabeth pradės studijas 
rudenį. Dabar Brenda riboja 
savo įsipareigojimus, norėdama 
pasidžiaugti paskutiniais mo- V o k i e t i j a 
mentais su dukra. Jos projektas 
kaip „First Lady" yra „Adop-
tion", ir ji dirba su „Project 
Heart", stengiantis pakelt i 
Illinojaus vaikų gerovę. Ji 
patenkinta, kad šiais laikais 
moterys turi gyvenimo būdo pa
sirinkimą — karjeros siekimas 
ir vaikų auginimas bei šeimos 
reikalų tvarkymas lygiai aukš
tai vertinami. Pati Brenda yra 
keliavusi JAV ribose, o vyras 
buvęs ir užsienyje. Vyras su ja 
pasidalina dienos įspūdžiais, bet 
jo patarėjai jam padeda daryti 
sprendimus. 

Deja interviu laikas baigėsi ir 
jai reikia vykti toliau. Ji buvo 
bepradedanti atsakyti paskutinį 
klausimą — „Kaip valstijos Pir
moji šeima, ar jaučiate, kad 
esate izoliuoti nuo žmonių?" 
Spėjo atsakyti: „Kartais, kar
tais..." 

Kadangi čia buvo pasikalbėji
mas su žmona, o ne su pačiu gu
bernatorium, buvo pa ta r t a 
politikos neliesti ir neklausti 
apie tai, už ką tik pats guber
natorius atsakingas. 

Prel. Prunskis įsiterpė, prašy
damas, kad perduotų mūsų pa
dėką gubernatoriui už gražų 
prezidento Landsbergio priė
mimą, ir kalbant apie keliones, 
paklausė ar gubernatorius žada 
vykti į Lietuvą. Spėjau jai 
padėkoti ir įteikti Polio Lietu
vos vaizdų albumą su įrašu, kad 
ši vaizdinė kelionė būtų paskata 
aplankyt i nepr ik lausomą 
Lietuvą. 

Balzeko muziejuje Stasys Bal

tė Brendą Edgar ten apsilanky
ti. Po pasakos skaitymo, greti
mame kambaryje visų laukė 
vaišės, parūpintos Stasio Balze
ko. Prieš atsisveikinant spėjau 
įterpti, kad visi esame susirū
pinę įvykiais Lietuvoje ir. kad 

dirbame dėl Lietuvos nepriklau
somybės. 

Kad rytas sklandžiai praėjo, 
esame dėkingi visiems prisidė
jusiems, nes tai vėl buvo įvykis, 
kurį teko suorganizuoti „pasku
tinę minutę". Kartu dirbant, 
viskas įmanoma. (Gražus pavyz
dys buvo prezidento Landsber
gio vizito metu: seselės kazimie-
rietės ir PLC administracija 
leido naudotis patalpomis nemo
kamai.) Tik kyla klausimas — 
kokia nauda iš to visko, jei prez. 
Bushas Maskvoje prašo Dievo 
palaimos Sovietų Sąjungai, kai 
senator iaus as i s ten tas Wa-
shingtone aiškina, kad negali
ma kaltinti Gorbčiovo už neaiš
kių „renegades" darbus, o Lie
tuvoje kraujas vėl laisto kelią į 
nepriklausomybę ir sporto šven
tė virsta gedulu... Buvo įdomus 
rytas. Indrė 

IŠ ARTI IR TOLI 

— A l e k s a n d r a s Hoffmann 
birželio 29 d. Miunchene buvo 
įšventintas kunigu. Kun. Alek
sandras yra vokietis. Grįžęs iš 
Sibiro su tėvais Lietuvon, ten 
išgyveno 9 metus ir mokėsi. La
bai gerai kalba lietuviškai. Da
bar dirbs Miuncheno arkivysku
pijoje ir pagelbės lietuvių sielo
vadoje. 

— M e l b o u r n o l igon inė je 
mi rė Teresė Bikulčienė. Ji gi
mė 1910 spalio 27 d., Panevėžio 
apskrityje, Šeidukynės viensė
dyje. Melbourne aktyviai daly
vavo lietuviškoje veikloje. Labai 
stipriai šelpė savo gimines ir ar
timuosius Lietuvoje. Gedulin
gas šv. Mišias už a.a. Teresės 
sielą aukojo klebonas dr. P. 
Dauknvs. 

Vilniaus „Lėlės teatras"' po pasirodymo birželio 19 d. Vasario 16 gimnazijoj. 
Nuotr. M. Šmitienės 

Anglija 
- Liepos 13 d. LKVS-gos 

„ R a m o v ė s " M a n c h e s t e r i o 
skyrius surengė MLS klube 
Dariaus ir Girėno minėjimą, ku
riame dalyvavo vietos ir plačios 
apylinkės tautiečiai. 

Lenkija 
tė, kuri tvarkė gubernatorienės zekas ir muziejaus pareigūnai 
vizitą „Drauge'. ..Draugo' var
du jai įteikė knygą „Gift of Vil
nius" ir Daudžvardienės liet. 
valgių receptų knygą. Bren
da Edgar įteikė kunigui Cibuls
kiui pasveikinimą iš gubernato
riaus „Draugo" Sl-mųjų metų 
proga. 

Tada susėdom prie stalo po-

pasitiko Brendą Edgar ir jai 
padovanojo skoningą gintarinį 
„pendantą" ir šokėjų porelę (lė
lytes). Perėjom į vaikų skyrių. 
Čia laukė gražus būrys lietuviu
kų (ir jų mamyčių), kurie veda
mi Marytės Utz, vos spėjusios 
grįžti iš skautų stovyklos, pašo
ko vaikiškus ratelius. Atsisėdu-

— Varšuvos radijas pradėjo 
transliuoti lietuviškas laidas. Jos 
skiriamos radijo klausytojams 
Lietuvoje, yra perduodamos 
kasdieną ir t runka pusę valan
dos. Apskaičiuojama, kad 
Lenkijoje galbūt yra apie 15 
tūkstančių lietuvių. Lietuviškas 
laidas rengia ir skaito Lenkijo
je dabar įs ikūrę l ietuviai , 
Varšuvoje s tudi juojantys 
studentai. 

Škotija 
— Liepos 20-28 dienomis 

Ed inburge , įvyko II-sis Tarp 
tautinis tautinių šokių festivalis, 
kuriame dalyvavo Kauno tauti
nių šokių grupė ..Rasa". 

Jauna talkininke Mijcle Makelytė taip pat nešiojo knygas iš Jaunimo centro 
ir krovė i konteineri, vežantį šias kultūrines dovanas į Lietuva. 

Nuotr. Kazio Motekaičio 

Australija 
— Australijos Lietuvių fon

do veikloje: įsteigtas Nadiež-
dos Valerijos Butkuvienės At
minimo fondas. Australijos Lie
tuvių Bendruomenėje, o ypatin
gai Sydnėjaus apylinkėje, vi
siems žinomas Kazimieras But
kus padidino savo ankstyvesnį 
20.000 dolerių įnašą fondui, 
skirdamas 30,000 dolerių sumą. 
Susitarus su fondo valdyba ir 
buvo įsteigtas jo žmonos atmini
mo fondas. Nadieždos Valerijos 
Butkuvienės vardas yra įamžin
tas ne tik Australijos Lietuvių 
fonde, bet ir Lietuvoje per kul
tūrinės paramos ryšius. 

— R o m a n a s Brazdausk i s , 
žinomas Kauno „Žalgirio" k r e p 
šininkas, pernai prieš pat Ka
lėdų šventes atvyko Adelaidėn. 
Susitarus su australų krepšinio 
komanda, jis sutartį pasirašė 
dvylikai mėnesių. 

— Kauno miesto savivaldy
b ė s ta rybos narys , deputa tas 
Sigitas Kava l iūnas , Australi
joje išbuvęs keturis mėnesius, 
praėjusią savaitę išskrido atgal 
į Lietuvą. 

— Balandžio 23 d. staiga mi
rė lietuviams gerai žinomas vi
suomenininkas A n t a n a s Čei-
čys . Jis paliko liūdinčią žmoną 
ir dvi dukteris — Daivą ir Gabi
ją. Antanas Čeikys gimė 1909 
vasario 16 d. Rokiškio apskrity
je. Baigęs Rokiškio gimnaziją, 
mokėsi ir baigė ekonomikos 
fakultetą Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune. Tobulinosi 
Danijoje. Kopenhagos univer
sitete. Dirbo „Maisto" direk
torium Vilniuje. Australijoje 
Antanas ilgesnį laiką praleido 
Canberroje. Penkias kadencijas 
buvo Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininku. 

CHICAGO DEFICITAS 

Chicagos miesto 1992 m. biu
džetas rodo 124 mil. dol. deficito, 
net ir neįskaičiavus numatytu 
atlyginimo pakėlimų. Numato
mas nuosavybių mokesčių kė
limas. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




