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Mirė rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis 

Washington, DC, liepos 22 d. 
— Sį rytą apie 8 vai. širdies prie
puolio pakirstas mirė rašytojas, 
laikraštininkas ir pedagogas 
Antanas Vaičiulaitis. Gimęs 
1906 m. birželio 23 d. Didžiųjų 
Šelvių kaime Vilkaviškio vals
čiuje ir apskrityje, baigė Žiburio 
gimnaziją Vilkaviškyje 1927 m. 
Baigęs lietuvių kalbos ir litera
tūros studijas Lietuvos univer
sitete Kaune, gilino studijas 
Sorbonos ir Grenoblio universi
tetuose Prancūzijoje. 

1940 m. persikėlęs į JAV dės
tė Marianapolio kolegijoje, 1943 
m. stojo JAV kariuomenėn, bet 
dėl nestirpios sveikatos buvo 
paleistas atsargon. 1945-47 
redagavo savaitraštį Amerika, 
vėliau žurnalą Aidus. 1947-51 
profesoriavo Scrantono univer
sitete, o nuo 1951 m. dirbo JAV 
Informacijos agentūroje. 

Paskutinėse gimnazijos klasė
se pradėjęs skelbti poeziją ir ra
šinėlius, jau 1932 m. išleido 
pirmą beletristikos knygą. Po to 
jau kas keli metai pasirodė vis 
nauji jo beletristikos kūriniai, o 
taip pat ir gausūs straipsniai ir 
studijos literatūrinėmis temo
mis, tiek lietuvių spaudoje tiek 

ir kitur, daugiausia Books 
Abroad žurnale. Redagavo lie
tuvių literatūros antologijas, li
teratūros klasikus vertė į lietu
vių kalbą, lietuvių kūrybą vertė 
į anglų, italų, prancūzų, ispanų, 
vokiečių, latvių, čekų kalbas. 

Lietuvių Enciklopedijoje, Jo
nas Aistis taip apibūdina jo be-
letrestinę kūrybą: „Vaičiulaičio 
realizmas yra giedras, optimis
tiškas, truputį idiliškas. Pats 
Vaičiulaitis nesikrato klasiki
nio realizmo įvardo, kuris jam 
gal geriausiai ir tinka". 

Naujas Lietuvos 
premjeras 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, liepos 22 d. (Elta) -

Liepos 21d. Aukščiausiosios Ta
rybos deputatai 67 balsais „už", 
5 „prieš" ir 22 susilaikius pa
tvirtino Aleksandrą Algirdą 
Abišalą ministru pirmininku. 

Gimė jis 1955 m. Komi ASSR, 
Intos mieste tremtinių šeimoje. 
Grįžęs į Lietuvą, 1978 m. baigė 
Vilniaus universiteto fizikos fa
kultetą. Dirbo Kauno Politech
nikos institute, taip pat radijo 
matavimų technikos mokslinio 
tyrimo institute. Apgynė fizikos 
ir matematikos mokslų kandi
dato disertaciją. Aleksandras 
Algirdas Abišala yra paskelbęs 
daugiau kaip 30 mokslinių 
darbų. Buvo renkamas Sąjūdžio 
Seimo nariu. 

1990 m. išrinktas Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatu, metus buvo jos seniūnas. 
1991 m. sausio 26 d. paskirtas 
ministru be portfelio. 

Žmona Nijolė — inžinierė-
technologė, sūnūs Tadas ir 
Vidas — moksleiviai. 

Sutartis dialogui su Rusija 

Liepos 21 d. Vyriausybės 
svečių namuose pasirašyta Lie
tuvos Respublikos ir Rusijos Fe
deracijos tarpvalstybinė sutar
tis dėl teisinės pagalbos ir tei
sinių santykių civilinėse, šeimos 
ir baudžiamosiose bylose. 

Rusija pasirašo pirmąją tokią 
sutartį su šalimi, su kuria 
kadaise sudarė vieną valstybę, 
pažymėjo Rusijos Federacijos 
teisingumo ministras Nikolai 
Fiodorov. Jau vien todėl ji turi 

KALENDORIUS 

Liepos 23 d.: Šv. Brigita, 
Apolinaras, Tarvilas, Gelminė. 

Liepos 24 d.: Ursinas, Kris
tina, Kristoforas, Seigis, Jurga. 

ORAS CHICAGOJE 

Temperatūra dieną 79 F (26 
F), naktį 66 F (19 C), daugiausia 
debesuota, galimybė lietaus. 

kiama atvykstant Vokietijos 
Bundeswehr aukštųjų karinin-
kų. 

Lietuviškas traktorius 

Lietuvos ir Rusijos bendra 
įmonė „Šilutė — ČIG Servisas" 
numato šiais metais pradėti 
gamybą vikšrinių ir ratinių 12 
ir 20 arklio jėgų galingumo 
traktorių ūkininkams. Nauji 
traktoriai bus kuriami pagal 
Celiabinske neseniai išleistą 
naujo modelio traktorių T-0201 
„Uralec". Pagal šios įmonės 
konstruktorių techninę doku
mentaciją dalį komplektuojamų 
mazgų ir detalių ruoš Naujosios 
Vilnios staklių, Kauno „Cent-
rolito", Šilutės hidraulinių 
pavarų gamyklos, o kitus, pa
vyzdžiui, pusrėmius, priekinius 
tiltus, akumuliatorius ir kita 
pateiks čialiabinskiečiai. Trak
toriai bus surenkami Žemaičių 
Naumiesčio mechaninėse dirb
tuvėse. 

Tris naujus traktorius netru
kus bus galima pamatyti bend
rosios įmonės firminėje parduo
tuvėje, kurią kitą savaitę nu
matoma atidaryti Žemaičių 
Naumiestyje. Jei žemdirbius pa
tenkins šių traktorių techninės 
savybės, kaina, per metus bus 
įmanoma jų surinkti apie 5,000. 
Toks kiekis visiškai patenkins 
Respublikos ūkininkų porei-

didelę istorinę reikšmę. Manau, 
pažymėjo N. Fiodorov, kad ga
lėsime apginti mūsų piliečių 
teises, nes šis dokumentas mi-
nimalizuoja savivalės galimybę, 
užblokuoja galimą neprofesiona
lumą tarpvalstybiniuose reika
luose, politinį provincialumą. 
Ministras išreiškė viltį, kad su
tartis padės kurti abiejų valsty
bių civilizuotus, šiuolaikinius 
santykius. 

Lietuvos Respublikos teisin
gumo ministras Vytautas Pa
kalniškis sutarties pasirašymą 
pavadino didelės politinės 
reikšmės aktu. Man atrodo, kad 
ji pašalins pagrindą įvairioms 
politinėms spekuliacijoms. Ta
čiau mus domina ir praktiniai 
dalykai. Turime užtikrinti mū
sų žmonių, gyvenančių kaimy
ninėje šalyje, turtines teises, 
taip pat sudaryti galimybes nu
sikaltėlių, įvykdžiusių nusikal
timus Lietuvoje, paieškai, vyk
dyti sprendimus dėl alimentų 
išieškojimo, globos bei kitas nu
tartis. Ratifikvus šias sutartis, 
turėtų nusistovėti įprasti tei
sinės pagalbos ir bendradarbia
vimo santykiai tarp dviejų vals
tybių, pasakė V. Pakalniškis. 

Bendradarbiavimas karinėje 
srityje 

Liepos 21 d. su oficialiu vizitu 
atvyko Didžiosios Britanijos 
Ginkluotųjų pajėgų Generalinio 
štabo delegacija. Jai vadovauja 
kontradmirolas Jonathan Tod. 

Delegacija ketina susipažinti 
su Lietuvos krašto apsaugos sis
temos kūrimu bei veikiančiomis 
struktūromis. Ji lankysis kai 
kuriuose daliniuose, stebės 
„Geležinio vilko" rinktinės 
pratybas, Klaipėdoje pabuvos 
pasienio apsaugos laivuose. 
Viešnagės metu bus aptartos 
karinio bendradarbiavimo tarp 
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos 
galimybės. 

Prieš pusantros savaitės Lie
tuvoje viešėjo Prancūzijos Gink
luotųjų pajėgų Generalinio šta
bo delegacija, rugpjūtyje lau-

James Baker 
vadovaus prez. Bush 

perrinkimui 

kius. (O.K.) 

Trumpos žinios 
Europos namų Paryžiuje 

delegacija atvyko į Lietuvą. Ši 
tarptautinė organizacija, susi
kūrusi 1962 m., svarsto proble
mas, susijusias su valstybių in
tegracija į Europą. 

Lietuvos Invalidų Judėjimas 
yra naujai įkurta visuomeninė 
organizacija. Jos pirmininku iš
rinktas Lietuvos invalidų drau
gijos vadovas, rašytojas J. Ma
čiukevičius. 

Washington, DC, liepos 21 d. 
— JAV Valstybės sekretorius 
James A. Baker UI pasitrauks 
iš einamų pareigų rugpjūčio 
mėnesio vidury ir apsiims postą 
Baltuosiuose Rūmuose kaip 
prez. George Bush vyriausias 
politikos patarėjas ir de facto jo 
prezidentinio perrinkimo kam
panijos vedėjas. 

Numatoma, kad James Ba
ker, prezidento artimiausias 
draugas ir paskutinius 15 metų 
jo politinis partneris ir 1988 m. 
prezidentinės kampanijos vedė
jas, atsistatydins iš Valstybės 
sekretoriaus pareigų rugpjūčio 
vidury, tuoj po Izraelio Ministro 
pirmininko Yitzhak Rabin vizi
to JAV-ėse. Nors prez. Bush ir 
sekr. Baker tai sutarė jiems 
abiems žvejojant J. Bakerio 
rančoje Wyoming, jie nutarė to 
nepaskelbti, kol sekr. Baker 
sugrįš iš lankymosi Artimuo
siuose Rytuose, kad nesudarytų 
vaizdo, jog jis jau pasitraukęs iš 
pareigų. 

Baltųjų Rūmų štabo atstovė, 
paklausta apie gandus, ar ši 
pozicija nereiškia pasikeitimo 
sekr. Baker statuse, užtikrino, 
kad tuo atžvilgiu „Nėra nieko 
naujo pranešti; prezidentas nėra 
nurodęs jokių pakeitimų". 

Naujose pareigose James Ba-
ker'iui bus pavesta sugražinti 
prezidentą į politiškai ofensyvią 
poziciją ir užtikrinti, kad per
rinkimo kampanija iygiuotų 
tiksliai pagal Ovalinės Raštinės 
nustatytą ritmą, paaiškino pa
reigūnai spaudos konferencijo
je. „Jam bus duota carte blan-
che" koordinuoti visus įvykius 
Baltuosiuose Rūmuose ir per
rinkimo kampanijos darbus. 

Respublikonai desperacijoje 

Kai dabar beliko tik 100 dienų 
iki rinkimų dienos lapkričio 3 
d., rašo New York Times 
korespondentas Michael Wines, 
šis pakeitimas „rodo kai kurių 
respublikonų politinių patarėjų 
desperaciją", matant smunkan
tį prezidento populiarumą ap
klausinėjimuose ir paties prezi
dento nedrąsumą besikeliančios 
Demokratų partijos puolimų 
akivaizdoje, jiems besidžiau
giant Clintono ir Gore pasirin
kimu kandidatais. 

Tas baiminimasis taip pat kai 
kuriuos veda spėlioti, ar prez. 
Bush nemes viceprezidento Dan 
Quayle kaip viceprezidentinio 
kandidato perrinkimui, nors 
Baltųjų Rūmų pareigūnai sako, 
kad greičiausiai ne. Manoma, 
kad sekr. Baker buvo išreiškęs 
pasipriešinimą Quayle įtrauki
mui į 1988 m. kandidatūrą. 

Vienas Baltųjų Rūmų pareigū
nas, prašęs neminėti pavardės, 
pasakojo, jog Baltųjų Rūmų 
štabo planavimą nuolat maišė 
visa eilė nenumatytų iššūkių, 
pradedant su dešiniųjų respub
likonų Pat Buchanan kandida
tūra, einant prie riaušių Los 
Angelėje ir baigiant su Ross 
Perot staiga nutraukta kandi
datūra, kurios nuolat vertė keis
ti strategiją, niekuomet nega
lint išvystyti pastovios politikos. 
Kitas sakė, kad jie „gavo pačius 
blogiausius patarimus, o šie 
metai yra patys blogiausi būti 
par alyžuotiems''. 

Kas pakeis Baker? 

Manoma, kad bent iki lap-

Prezidentas George Bush šnekučiuojasi su Valstybės sekretorium James A. 
Baker III praėjusį pavasarį, pasivaikščiodami po Baltųjų Rūmų kolonadomis. 
Antradienį Baltųjų Rūmų štabas pranešė, jog sekr. Baker rugpjūčio vidury 
pasitrauks iš einamų pareigų, kad galėtų vadovauti prezidento Bush per
rinkimo kampanijai. 

kričio mėnesio Valstybės sekre
torių Baker pareigose pakeis jo 
pirmasis pavaduotojas Lawren-
ce Eagleburger. Bet ir pastara
sis turi politinių problemų, 
pastebi, NYT korespondentas. Į 
jį buvo taikoma kritika dėl JAV 
elgesio Jugoslavijos suskilimo 
atžvilgiu, o ilgas bendradar
biavimas su buvusiu Valstybės 
sekretorium Henry Kissinger jį 
daro nepriimtinu respublikonų 
konservatoriams. 

Be to, Baltųjų Rūmų pareigū
nai negalėjo paneigti galimybės, 

kad prez. Bush gal ir paskirs 
naują Valstybės Sekretorių, bet 
jie pastebėjo, kad toks ėjimas 
duotų progą JAV Senato demo
kratams sulaikyti naujojo Vals
tybės Sekretoriaus patvirtinimą 
apklausinėjimais, kurie tik su
darytų jiems progą kritikuoti 
prezidento Bush užsienio poli
tiką. O pagal JAV įstatymą, 
prezidentui nereikia pasiūlyti 
naujo Valstybės Sekretoriaus 
120 dienų po esamojo atsistaty
dinimo, o tai jau bus po rinkimų 
dienos. 

Išspręsta konfrontacija 
su palestiniečiais 

Vakariniame Krante 
Jeruzalė, liepos 17 d. — 

Vakarinio kranto Nablus mies
te esančiame palestiniečių Al 
Najah universitete liepos 14 d. 
prasidėjusi konfrontacija baigė
si po trijų dienų Jzraelio derybi
ninkams susiderėjus su vietinių 
palestiniečių vadais. Prieitas 
kompromisas suerzino Palesti
niečių Išlaisvinimo organizaci
jos (PLO) vadovybę, nes PLO va
das Yasser Arafat iš savo būsti
nės Tunizijoje ragino universi
tete be maisto atsargų užsida
riusius studentus ir jų šalinin
kus ten likti „iki paskutinio". 
Erzino ir *ėl to, kad Izraelio mi-
nisterio pirmininko Y. Rabin 
vyriausybės atstovai derėjosi 
tiesiog su vietiniais palestinie
čių vadais, apeidami PLO vado
vybę Tunizijoje. 

Priėjo kompromiso 
Palestiniečiai įtikino šešis ten 

esančius palestiniečius bėglius 
priimti tremtį Jordane, o už tai 
izraeliečiai leisią tūkstančiui 
bėglius saugojusių žmonių grįžti 

— Rusija pasiūlė Amerikos 
atominėms elektrinėms parduo
ti daugelį tonų uranijaus iš 
sunaikinamų branduolinių gink
lų, kitaip jį reikėsią laikyti 
požeminiuose bunkeriuose. Va
kariečių ekspertai bijo, kad Ru
sijoje uranijus gali vėliau atsi
rast i naujuose atominiuose 
ginkluose. 

namo be jokių tapatybės patik
rinimų. 

Toks kompromisas, kad būtų 
išvengta kraujo praliejimo, buvo 
pirmas toks po 4.5 metų nuo pa
lestiniečių sukilimo prieš Iz
raelio valdžią pradžios. Reta ir 
palestiniečių vadams okupuoto
se teritorijose, kurių daugumas 
yra ištikimi PLO nariai, imtis 
savarankiškų veiksmų. Šiuo 
atveju kompromisui paskatą 
davė tiek Nablus miesto gyven
tojų aiškiai pareikštas noras 
taikiam sprendimui ir jų vado 
susirūpinimas, kad neįvyktų 
kraujo praliejimas, kuris su
gadintų atnaujinamas pastan
gas deryboms dėl taikos Arti
muosiuose Rytuose. 

Pakils Husseini reputacija 

Po šio sėkmingo sprendimo 
pakils ir jį išsiderėjusio Nablus 
palestiniečių vado Faisal Hus
seini markė palestiniečių tarpe, 
kaip vado, kuris moka išgauti 
teigiamą rezultatą. Husseini, 
vienas žymiausių palestiniečių 
vadų Vakariniame Krante, jau 
kurį laiką agresyviai spaudžia 
palestiniečius dalyvauti taikos 
derybose, prasidėjusiose pereitą 
rudenį ir vėl atnaujinamose 
ateinantį rugsėjį. Jis vadovau
ja Vakarinio Kranto ir Gazos 
delegacijai taikos derybose. 

Nors jis tarėsi su PLO vado
vybe dėl konfrontacijos Nablus 

Irakas trukdo JT 
inspektoriams 

JT pasiuntinys grįžo, nieko nepešęs 
Bagdadas, Irakas, liepos 19 

d. — Irakas leido tuščiom ran
kom sugrįžti į New Yorką Jung
tinių Tautų specialiam pasiunti
niui Rolf Ekeus, neįleidimą 
Jungtinių Tautų atsiųsto gink
lų inspektoriaus į Agrikultūros 
ministerijos rūmus motyvuoda
mas suverenumo teise ir krašto 
saugumu. 

Rolf Ekeus, kuris vadovauja 
JT komisijai užtikrinti, kad 
Irakas sunaikintų masinio žmo
nių naikinimo ginklus, pareiš
kė, kad Irako pozicija yra iš 
esmės nepasikeitusi. 

Praėjusį penktadienį atvykęs 
Ekeus perspėjo Iraką, jog Irakui 
gresia užpuolimo pavojus, jei 
Irakas pilnai nepildys Persų 
Įlankos karą baigusių paliaubų 
sąlygų. Po dviejų dienų tarimosi 
su Irako pareigūnais, Ekeus 
grįžo į Jungtines Tautas pada
ryti pranešimą Saugumo Tary
bai. 

Inspektoriai laukia jau 
trečią savaitę 

Nuo liepos 5 d. Jungtinių 
Tautų ginklų inspektoriai sėdi 
savo džypuose prie Agrikultūros 
ministerijos, laukdami leidimo 

universitete, sprendimą prieiti 
kompromiso jis padarė savaran
kiškai. 

padaryti ministerijos inspekci
ją po to,kai vakariečių žvalgybos 
agentūra jiems pranešė, kad ten 
gali būti slepiami dokumentai 
apie Irakui uždraustą balistiniu 
raketų projektą. 

JT inspektorių kadrą suda
rančios JAV, Britanija ir 
Prancūzija vis labiau erzinasi, 
kad Irakas neįleidžia inspekto
rių ir dėl kitų ginčų su Jungti
nėmis Tautomis. Jų diplomatai 
dabar svarsto, kaip susitvarky
ti su Saddam Hussein, imtinai 
ir galimą puolimą iš oro. 

Liepos 6 d. Saugumo Taryba 
išleido pareiškimą, reikalaujan
tį betarpiškai įsileisti inspek
torius į ministeriją ir kaltinan
tį Bagdadą „materialiu ir nepri
imtinu" savo įsipareigojimų pa
žeidimu pagal Persų Įlankos 
karo paliaubų sutartį. 

Gal bijo išduoti Husseiną 

JT pareigūnams atrodo, kad 
Bagdadas bijo, kad įsileidimas 
šioje ministerijoje nebūtų pra
džia JT landžiojimo į kitas mi
nisterijas ir rausimosi po prez. 
Saddam Husseino paslaptingą 
biurokratiją. Jie taip pat spė
liojo, ar irakiečių slaptumo pa
stangos nėra tik noras neišduo
ti, kur slapstosi S. Husseinas, 
kad nebūtų pažeistas jo saugu
mas. 

Trukdymai jau ilgai tęsiasi 

Pastarasis neįsileidimas mi-
nisterijon yra jau kelintas viso
je eilėj JT inspektorių trukdy
mų, jiems ieškant žinių apie Ira
ko masinio naikinimo ginklus. 
kad jie galėtų būti padaromi ne
veiksmingais. Anksčiau vyku
siose tokiose konfrontacijose. JT 
ST spaudžiamas, Irakas visuo
met pagaliau nusileido. Bet da
bartinis trukdymas gali rodyti 
ir pakietėjusią Irako laikyseną 
Jungtinių Tautų atžvilgiu. 

Bagdado atsisakymas atnau
jinti birželio mėnesį pasibai
gusią sutartį su Jungtinėmis 
Tautomis dėl humanitarinės pa
galbos jau pradėjo trukdyti šal
pos agentūrų darbą. Irakas taip 
pat atmetė ST pasiūlymą, kad 
Irakas parduotų šiek tiek naf
tos, kad galėtų apmokėti maisto 
ir vaistų siuntas ir kad pradėtų 
mokėjimus Kuwaitui dėl pada
rytų nuostolių. 

Irakas taip pat atmetė Jung
tinių Tautų nustatytą sieną 
tarp Irako ir Kuvvaito ir taip pat 
tebetęsia ekonominę blokadą 
prieš jų šiaurėje gyvenančius 
kurdus, neleisdama? jiems gauti 
kuro ir maisto ir nemokėdamas 
tuose regionuose gyvenančių 
valdininkų algų bei pensijų. 

Be to, pskutimuoju metu JT 
darbuotojai jau pradėjo būti 
puldinėjami. Vienas JT sargy
binis, saugantis į kurdų regio
nus įvežamo maisto karavaną, 
buvo negyvai nušautas pereitą 
savaitę, o prieš kelias savaites 
du kiti JT sargybiniai buvo 
sužeisti. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. liepos mėn. 23 d. 

S Ė K M I N G A „ D A I N A V O S " 
M E T I N Ė ŠVENTĖ 

Sekmadienį, liepos 19 dieną, 
„Dainavos" jaunimo stovykloje, 
netoli Manchester, Michigan, 
vyko metinė „Dainavos" sto
vyklos šventė. Šv. Mišios buvo 
aukojamos, vadovaujant kun . 
Antanui Saulaičiui. Po Mišių 
svečiai pasivaišino A. Soliū-
nienės ir jos talkininkų pa
ruoštu gardžiu lietuvišku mais
tu . Buvo proga išbandyti laimę, 
pasidžiaugti gamta ir pasimau
dyti Spyglio ežere. „Dainavos" 
j a u n i m o stovyklos t a r y b o s 
p i rmininkas Vytautas Petrul is 
pranešė, kad sklandžiai praėjo 
, , D a i n a v o s " š i m t i n i n k ų i r 
rėmėjų metinis susir inkimas. 
Svečių buvo iš Chicagos, Cle-
velando. Pennsylvanijos, net 
L i e t u v o s . Graž ia i a p i e 
„Dainavą" atsiliepė čia pirmą 
kartą besilankąs muzikos profe
sorius Lionginas Abarius. 

L INKIME G R E I T 
P A S V E I K T I 

E r n a G a r l i a u s k i e n ė , 
priepuolio ištikta „Dainavos" 
metinėje šventėje, buvo grei
tosios pagalbos nuvežta į St. 
Joseph's ligoninę Ypsalanti, Mi
ch igan . L ink ime j a i g r e i t 
sustiprėti ir netrukus vėl grįžti 
į namus pas savo vyrą žurnalis
tą Stasį Garliauską. 

P A G E R B T A S 
K O N G R E S M A N A S 

B R O O M F I E L D 

Pavergtų Tautų komite tas 
Detroite, kuriam priklauso al
banai , bulgarai , kroatai , estai , 
bielorusiai, latviai, lietuviai, 
vengrai , slovakai, r umuna i , 
lenkai ir ukrainiečiai, liepos 19 
d. surengė Pavergtų Tautų sa
vaitės minėjimą Ukrainiečių 
Kultūros centre. 

Minėjime buvo p a g e r b t a s 
užsienio reikalų mažumos komi
t e to vadovas kongresmanas 
William S. Broomfield. J a m 
buvo įteiktas pažymėjimas ir pa
vergtų t au tų vardu išreikšta 
padėka už Kongreso visokeriopą 
paramą ir pagalbą, per 36 me 
tu s jam dirbant JAV kongrese. 
Kongr. W.S. Broomfield savo 
kalboje pabrėžė, kad visi mi
nėjimo dalyviai, o ypač pavergtų 
tautų atstovai ir jų grupės 
visuomet primindavo Kongreso 
nar iams apie pavergtų t au tų 
būklę ir prisidėjo prie JAV už
sienio politikos Sovietų imperi
jos žlugimui. 

Kongresmanas priminė, kad 
jis nebekandidatuoja, bet į savo 
vietą s iūlėjo rinkiminėje kam
panijos vadovą Joe Knollen-
berg 11-tam r i n k i m i n i a m e 
d i s t r i k t e , o 12-tam g r a i k ų 
k i lmės Oak land C o u n t r y 
tarybos narį John Pappageorge. 

Kongresmano žmonai J a n e 
Broomfield buvo įteikta gėlių 
puokštė. Kongresmaną Broom
field savo kalbose pagerbė ir 
Michigano Aukščiausio Teismo 
narė Dorothy Riley, JAV kon
gresmanas Sander Levin, War-
ren mies to t a r y b o s n a r y s 
Michael Chupa, Wayne apskri
ties teisėjas John Talbort, Ma-
comb apskrities prokuroras Carl 
M a r l i n g s . Paverg tų T a u t ų 
komiteto nariai Dainis Rudzitis 
ir Dan Fedorak. 

Minėjmui vadovavo Wayne 
a p s k r i t i e s t e i sė jas J o h n 
Hausner . Meninę programą 
atliko Lydia Cisaruk. 

Minė j ime da lyvavo 150 
asmenų, jų tarpe 10 lietuvių. 
Lietuviams Pavergtų Tautų 
komitete atstovauja dr. Algis 
Barauskas 

„ Š V Y T U R I O " KUOPOS 
S U K A K T U V I N Ė ŠVENTĖ 

, . Š v y t u r i o " j ū r o s šau l ių 
kuopos 25-kerių metų veiklos 
minėjimas vyks sekmadienį, lie
pos 26 d. Vėliavų pakėlimas ir 
oficiali minėjimo dalis bus 11:30 
vai. r., 12 vai. r. bus aukojamos 
šv. Mišios. Po Mišių vaišės ir 
svečiavmasis „Pilėnų" stovyk
loje, netoli Manchaster, Michi
gan. Visi kviečiami dalyvauti 
„Švyturio" jūros šaulių 25-kių 
metų veiklos minėjime. 

P O K A L B I A I R A D I J O 
BANGOMIS 

Lietuvos Muzikos-Choro diri
gentų katedros vedėjas Lion
ginas A b a r i u s kalbėjo per 
, .Amer ikos b a l s o " radi jo 
valandėlę liepos 19 dieną ir per 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlę liepos 21 dieną. Prof. 
Abarius džiaugėsi ir papasako
jo apie 1994 metais numatytą 
Pasaulio Lietuvių Dainų šventę, 
į kurią bus įjungti ir išeivijos 
chorai . Papasakojo klausy
tojams apie Lietuvos muzikų 
kūrybą. J A V kongresmano 
VVilliam S. Broomfield pasakyta 
kalba per Pavergtų Tautų mi
nėjimą buvo perduota liepos 21 
dienos „Lietuviškųjų melodijų" 
radijo valandėlės laidoje, trans
liuojamoje an t r ad i en i a i s ir 
penktadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
p.p., per WPON AM banga 
1460. Pasikalbėjimas su Lietu
vos Olimpinės rinktinės nariu ir 
Europos Olimpinio atrankinio 
turnyro pasižymėjusiu žaidėju 
Šarūnu Marčiulioniu bus liepos 
24 dienos laidoje. 

T A L K I N A LIETUVOS 
VYRIAUSYBEI 

Audronės Tamulionytės-Lenz 
Lietuvoje a t idary ta HR Strate-
gies konsultacijos įstaiga buvo 
aprašyta liepos 16 dienos „Det-
roit Free Press" laidoje. Straips
nį (su nuot rauka) parašė Bary 
Rohan . A u d r o n ė Lietuvoje 
padeda Lietuvos vyriausybei 
įvert int i į s ta igų tarnautojų 
pareigas ir juos ruošti laisvos 
rinkos sistemai. 

Im 

1992 m. ŠALFAS s-gos met in ių žaidynių Toi 
j aun ių „C" komanda . Iš k. — tupi M . Juška, 
M. J u š k a . mgr. I. J anuš i s , T. J a n u š i s , tren. 

;•; I-os vietos laimėtojai Detroi to LSK „ K o v a s " 
Sirgėdas ir T. Dėdinas . II eil . — L. P o l t e r a i t i s , 
Sventickas, R. Pol tera i t i s ir T. S v e n t i c k a s . 

Nuot r . A . R u g i e n i a u s 

D E L E G A C I J A ATVYKSTA 

J a u treti metai nuosekliai 
vykdant American-Lithuanian 
Disability and Rehabilitation 
pasikei t imo programą, š.m. 
rugpjūčio 11 d., 8:50 v.v. iš 
Lietuvos į Michigano valstiją at
vyksta 16 asmenų delegacija 
susipažinimui su modernia, 
aktyvia medicinine ir socialine 
r e a b i l i t a c i j a ž m o n ė m s su 
negalia. 

Detroito ir apylinkių lietuvių 
visuomenė labai nuoširdžiai 
rėmė šį projektą. Projekto vado
vas ir iniciatorius — Universi-
ty of Michigan prof. dr. VVillium 
Waring. 

Re ika l ing i ver tė ja i 

Norį prisidėti prie šio svar
baus projekto ats ikuriančiai 
Lietuvai ir nors kelioms die
noms ar savaitei tapti vertėjais 
prašomi pranešti dr. W. VVaring. 
tel. 668-6014, arba J. Pečiūrie
nei, tel. 663-8394. 

Pop i e t ė su d e l e g a t a i s 

Rugpjūčio 16 d. delegacija 
dalyvaus Dievo Apvaizdos šven 
tovėje šv. Mišių aukoje, o po 
pamaldų vaišės ir susipaži
n imas su Detroito lietuvių 
v i s u o m e n e . Visi m a l o n i a i 
kviečiami. Norį popietėje daly
vaut i prašomi pranešti Stasei 
Bliūdžiuvienei, tel. 855-2539. 

JP-

SPAUDOJE IŠ LIETUVOS 
BEKLAJOJANT 

P. PALYS 

USfVVO O 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr. , 1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403. 

G R E A T N E C K , NY 109-TOS 
K U O P O S VEIKLA 

Kovo mėnesį vykusiame Vi
durio Atlanto Lietuvos Vyčių 
apygardos suvažiavime Marija 
Kober p a s i ū l ė au tobusa i s 
nuvykti į Atlantic City, NJ. 
Gegužės 14 dieną rengta eks
kursija sėkmingai pavyko: daly
vavo dviejų kuopų (Great Neck 
ir Maspeth 100-tos) nariai. An
tanas ir Marija Kober paruošė 
kel iauninkams vaišes Buvo ir 
dovanų paskirstymas. Petras ir 
Sofija Žukai parūpino lietuvišką 
sūri. Grįžtant žiūrėjome filmą 
„Home Alone" ir Ann Jil-
lian-Nausėdaitės interviu Regis 
Philbin programoje. Taip pat 
stebėjome susuk ta video iš 
1987-tais metais vykusio Visuo 
tinio Lietuvos Vyčių seimo Kan-
sas City, KS, kuriame pasirodė 

tautiniu šokių šokėjai. Al Wesey 
sėkmingai pripildė autobusą 
dalyviais. 

Romo Kezio lietuviškoje radijo 
valandėlėje svečias dr. Rimas 
Vaičaitis, Columbia universi
teto profesorius, kvietė klau
sytojus p a r e m t i s t u d e n t u s 
Lietuvoje. Kuopos pirmininkas 
Al Wesey padovanojo 1,000 dol. 
penkiems s tudentams Lietu
voje. O mūsų kuopa įstengė su
rinkti 250 dol. Lietuvos respub
likos ambasadai Washington, 
DC. paremti. 

Sekmadien į , l iepos 12-tą 
dieną, kuopa rengė pikniką 
Kings Point parke netoli Steam 
boat Road. Kadangi vasaros 
metu nesusirenkame, tai čia 
buvo proga pasižmonėti, pasil
sė t i , p a s i d ž i a u g t i s k a n i u 
namuose gamintu maistu. 

J o Z 
Verte Aleks . P a k a l n i š k i s , J r . 

Dabar Lieti oje išleidžiama 
daugybė įvairių, įvairiausių 
laikraščių ir laikraštėlių. Tuose 
leidiniuose atvirai rašoma apie 
Lietuvos ekon niinio ir politinio 
gyvenimo šviesulius, dėmes ir 
krislus. Tos spaudos nemažai 
a t s i r a n d a ir pas m a n e . 
Par inkau šį b;-i tą iš jos. 

Savaitrašty] ..Gimtasis kraš
tas" N r . 24 p ' ieš referendumą 
dėl Raudonosi s armijos dalinių 
išvedimo iš L tuvos rašė: „Ne 
už Landsbergį balsuosime, ne už 
Brazauską, Antanavičių ar 
Gajauską, ne už kurio nors jų 
politiką ar aj<!amai Aukščiau
siąją tarybą. Tik už save, už 
mūsų žemę, jos švarumą ir 
garbe pasaulyje. Už kelią į 
Europą, užtvertą raudonžvaigž 
džių vartų. Paskui, žinoma, vėl 
džiaugsmingai kibsime vienas 
kitam į kudlas — bet mes patys 
ir į saviškių kudlas". 

Savaitraščio „Opozicija" Nr. 
20 straipsnyje „Laikas mylėti, 
laikas nek'.-sti" Stepas Ma
riukas rašo: .,Jeigu jums tektų 
stebėti parlamentą, žurnalistus, 
netruktumėte iš reakcijos ir 
replikų atspėti, kas kokios 
pakraipos m 'sinės informacijos 
priemonėms atstovauja, kas už 
Landsbergį, kas prieš. Nesunku 
įsitikint, kac! tuo, ką jie rašo ar 
kalba, patys nuoširdžiai tiki ir 
kitus bando įtikinti, nema
tydami, kad par lamente ir 
vyriausybėje vyksta nuostabus 
vaidinimas". 

Tame pačiame laikraštyje tik 
ki to je vietoje: . .Nere ik ia 
a i šk in t i , ka ip ge ra i mes 
gyvename. Užtenka pastovėti 
eilutėje, pamatyti senu*^, kuri, 
sužinojusi pieno k a i n ą ir 
suskaičiavusi saujoje pinigus, 
sunkiai atsidūsta ir išeina iš 
parduotuvės". 

Dienr'iHis „Respublika" Nr. 
105 pabėrė 21 klausimą. Štai 
vienas iš jų: J e i ant vakar 
pirktų cigarečių pokelio mane 
vis d a r perspėja „SSRS sveika
tos apsaugos ministerija", ar tas 
perspėjimo-- alioja nepriklau
somos Lietuvos piliečiui?" 

Dienraštyje „Kauno tiesa" 
Nr. 107 rašoma: „Vežimėlis ne
drausti; tgiesiems jau paruoš
tas... kol kas dar neteko girdėti, 
kad kokio nedrausmingo vai
ruotojo automobilis būtų Kelių 
policijos tarnybos „ištremtas * iš 
miesto contro ar kur nors kitur, 
kur jam stovėti nederėjo. Tačiau 
dabar atrodo jau prasidės... Už 
nugabentą į kitą stovėjimo vietą 
automobilį jo savininkui teks 
sumokėti 500 rublių, priedo už 
Kelių eismo taisyklių pažeidimą 

reikės pakloti HOrb pabau
dos". 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

t ika: „Per s ava i t ę (gegužės 
23-31 d.) Kauno mieste užregist
ruota 91 auto įvykis , 2 žmonės 
žuvo, 11 sužeistų, sužeisti 3 vai
kai, apgadintos 209 t ranspor to 
priemonės, m a t e r i a l i n ė žala 
apie 1,600, 000 rubl ių" . 

B la ivybės r e i k a l a i s besi
rūpinant, kar tą į mėnesį y r a lei
džiama „Blaivioji Lietuva". Ten 
blaivybės sąjūdžio tarybos pirm. 
Juozas Kaučys straipsnyje „Pra
tęsime vilties pavasar io žygį" 
rašo: „Mes n e t u r i m e pamirš t i , 
kad šiuo svarbiu ir lemiamu 
Nepriklausomybės į tvir t inimo 
laiku visoks blogis tebėra itin 
gajus ir tebežlugdo kilniuosius 
mūsų s i e k i u s . Todėl l a b a i 
st iprintina mūsų dvasia, blai
vumas, bud rumas . Melskime 
Dievą š v e n t o s i o s Dvas io s 
dovanų visuomenei, kad žmonės 
geriau matytų gėrį. šviesą ir tie
sa". 

Skai tant savai t raš t į „L i t a s" 
Nr. 19, gal ima ir nusišypsoti. 
Straipsnyje ..Pagalba . Lietuvos 
v i šč iukams" J o n a s Alberta-
vičius rašo : „Beje Švedijos 
ambasadorius Lietuvoje Lars 
M a g n u s o n , i n f o r m u o d a m a s 
tarptaut in ių ekonominių san
tykių ministeriją apie išsiųstus 
b a l t i m i n i u s p r i e d u s , r a šo : 
„Siunčiame lesalą alkstantiems 
jūsų viščiukams ir vištytėms..." 

Dienraštis „Lietuvos a idas" 
Nr. 102 pate ik ia gegužės 25 d. 
Vilniuje nus ika l t imų ir įvykių 
suvestinę: „2 nužudymai . 2 
kūno sužalojimai, 2 lytiniai 
nusikal t imai . 1 plėšimas, 6 at
viros vagystės, 17 chuliganizmo 
atvejų. 56 asmeninio t u r to va 
gystės, 71 valstybinio ir asmeni
nio tur to vagystės , 11 nusi
kaltimų užsienio piliečiams (žu 
vo 1 žmogus). 6 gaisrai , ras t i 4 
lavonai, pavogti 4 automobiliai, 
sulaikyti 5 į tar iamiej i" . 

Petras Ka t ina s , straipsnį pa
vadinęs „Iš šunų kailio irgi biz
nis", dienraštyje „Vakar in is 
Kaunas" Nr. 91 rašo: „... firma 
pakvietė Rygos piliečius pratur
tėti, kviesdama juos pardavinėti 

Š I L T Ė J A R A M U S I S 
V A N D E N Y N A S 

Ramiojo vandenyno paviršius 
nuolat šiltėja, ir piet inės Cali-
fornijos p a k r a n t ė s e vandens 
lygis kasmet pakyla apie pusan
tro colio. Apie tai rašoma pasku
t i n i a m e , , S c i e n c e " ž u r n a l o 
numeryje. Moksl ininkai šilimo 
procesą tyrinėjo 42 metus ir da
bar paskelbė rezul ta tus . Šiuo 
metu kylant i s vandens lygis 
nekel ia pavojų Californijos 
pakrančių vietovėms, bet di
delių jūros potvynių ar audrų 
atveju skir tumą galima pajusti. 

šunų ir kačių kailelius... vienas 
garbaus amžiaus pensininkas 
gyrėsi, kad už jų kailius uždir
ba dukar t daugiau negu jo 
mėnes inė pensija". 

Taigi, klajojant po Lietuvoje 
išleidžiamų laikraščių pusla
pius , nuobodžiauti netenka. 

DR. LINAS J. BARTUSKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 
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1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai . kabinato Ir buto: (708)652-41 S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtri Ava., Clcaro 

Kasdien 1 H 8 vai vak 
išskyrus trec šest 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava . , Sutte 324 Ir 

5635 8 . Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Juatlee. IL 

Tai. (1-312) 585-2860 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71«t St. 

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

Paloa Vlalon Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai . (708) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. «3rd Straat 

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

Kabinato tai. (1312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71 ot Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ava . . Ortand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archar Ava. (prie Austin) 

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

A R A S ŽLIOBA, M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Cantar-

NaparvIHe Campua 
1020 E. Ogdon Ava., Sarta 310. 

Naparvllla IL 60863 
Tol. 1-709-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166 
Namų (701) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West «3rd Straat 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kaltininkų ieškant 

NYKSTANT 
LIETUVIŠKIEMS 

TELKINIAMS 
Dažnai pasigirsta nusiskundi

mai dėl lietuviškų parapijų su
nykimo ir puošnių, lietuvių pa
stangomis bei lėšomis statytų, 
bažnyčių perėjimo į ki tataučių 
rankas. Beieškant šiems nepa
g e i d a u t i n i e m s r e i š k i n i a m s 
kaltininkų, kar ta is negail ima 
priekaištų ir pagraudenimų: 
girdi, ka ip l ie tuviai galėjo 
paleisti iš savo rankų tokius 
brangius savo darbštumo pa
minklus? 

Rečiau atkreipiamas dėmesys 
į apylinkę, kurioje ta lietuviško
ji bažnyčia, mokykla, parapija 
šiandien atsidūrusi . Nereta i 
apylinkėje jau nebelikę nei 
vienos lietuviškos šeimos, o 
bažnyčioje, jei ir laikomos pa
maldos lietuvių kalba, tai į j a s 
susirenka vos keli žmonės. Tik 
ypatingų progų metu iš toli
mesnių vietovių suvažiuoja mal-
d in inka i l i e t u v i a i . Ne t i r 
neatlaidžiausi kritikai sutiktų, 
kad lietuviška parapija negali 
išsilaikyti iš vienkartinio joje 
apsilankymo. 

Tokių l ietuviškų te lk inių , 
kokius didesniuose miestuose 
rado naujieji ateiviai, a tvykę į 
užjūrius iš pabėgėlių stovyklų 
Vokietijoje, jau šiuo metu ne
daug telikę. Priežastys, juos iš
sklaidžiusios, yra įvairios ir 
gana kompl ikuo tos , t a č i a u 
galima joms rasti ir bendrų var
diklių. 

Pavyzdžiu galėtume imti vie
ną didžiausiu lietuviškųjų tel
kinių Siaurės Amerikoje. Chica-
gos Marųuette Parką. Tai, kas 
šiuo metu ištiko ir tebeišt inka 
šį telkinį, yra būdinga ki tų 
miestų l ietuviškosioms apy
linkėms. 

Dar labai neseniai kai kuriose 
Marųuette Parko apylinkės gat
vėse išgirsti angliškai kalban
čius buvo gana retas įvykis. 
Ypač e i n a n t 69-tąja ga tve , 
galėjai pasijusti beveik kaip 
kuriame prieškariniame Lietu
vos miestelyje ar net mieste. 
Kiekviena parduotuvė turėjo 
lietuvišką iškabą, kiekvienas 
sutiktas žmogus užkalbindavo 
lietuviškai. Valgyklos, užkandi
nės, maisto parduotuvės, kepyk
los — jose galėjai gauti visko, ko 
tik lietuvio širdis geidė ir kišenė 
išgalėjo. 

69-toji gatvė pasižymėjo ir 
užeigomis-karčiamomis. Buvo 
juokaujama, kad. tik po viena 
stikliukėlį kiekvienoje išlenkęs, 
pilietis, nukeliavęs nuo Califor-
nia iki VVestern gatvės, j au t ik 
keturpėsčias namo teparrėplio-
tų... O ką bekalbėti apie gar
siąją „ P a r a m o s " k r a u t u v ę , 
kurion būtinai užsukdavo net iš 
tolimiausių miestų atkel iavę 
lietuviai įsigyti rupios ruginės 
duonos, spaudos ir vėliausių, 
niekur nespausdinamų, naujie
nų iš lietuviškojo gyvenimo 
Chicagoje. 

Iš tikrųjų kai kurie vyresnio 
amžiaus lietuviai, apsigyvenę 
Marųuette Parko apylinkėje, 
niekuomet neišmoko angliškai, 
nes kasdieniniame gyvenime su 
vietiniais amerikiečiais retai 
tesusidurdavo, pasišnekučiuo
davo. Juk čia pat, pašonėje, bu
vo ir lietuvių seselių kazimie-
riečių vedama Šv. Kryžiaus li
goninė ir savi gydytojai, ir pa
rap i ja , ir net l a ido j imo 
koplyčios į paskutinę žemiškąją 
kelionę palydėti. 

Taigi, buvo. Per paskutiniuo
sius 10 a r net 5 metus Mar
ųuette Parko lietuviškasis telki
nys gerokai pakito. Žinoma, kai
tos užuomazga prasidėjo kur 
kas anksčiau, bet viskas vyko 
taip pamažu, jog ir pastebėti 
nepastebėjome. Kai kas mėgsta 
kaltinti kitos rasės žmones, 
kurie ėmė sparčiai kraustyt is į 
lietuvių apgyventą apylinkę. 

PAJUDĖJO LIETUVAI SKIRTAS 
LIETUVIŲ FONDO MILIJONAS 

tačiau per daug logikos tame 
k a l t i n i m e s u n k u į ž iū rė t i . 
Niekas prievarta lietuvių iš 
savo namų neišvijo, niekas iš 
nieko nuosavybės nea tėmė. 
Amerikoje be paliovos vyksta 
pardavimo-pirkimo procesas. 
Kai vienas parduoda namą, kas 
nors kitas nuperka. Dažnai, 
n o r ė d a m a s g r e i č i a u par
duodamu namu a t s ik ra ty t i , 
savininkas daro nuolaidas, su
teikia pirkėjui visokių lengva
tų ir parduoda tokiam žmogui, 
šalia kurio pats gyventi nenorė
tų. Apie visus tuos pasikeitimus 
t ik tiek tegalime pasakyti , kad 
jie vyksta gana kul tūr ingai : be 
demonstracijų, riaušių ir triukš
mo, kuriam labai daug dėmesio 
paprastai skiria vietinė spauda 
ir žinių laidos, tėkšdamos vi
s i ems l i e t u v i a m s s k a u d ų 
antausį. 

Lietuviškųjų telkinių nyki
mui miestuose, o tuo pačiu ir 
Marųuette Parke, reikia ieško
ti kitų priežasčių, gal net kitų 
kaltininkų. Kai naujieji ateiviai 
pradėjo pastoviai kur t i s Chica
goje, Marųuette Parko apylinkė 
daugeliui buvo nepasiekiama 
svajonė, nes čia gyveno labiau 
pasiturinčioji gyventojų dalis. 
Naujieji ateiviai turėjo pasi
tenkint i Bridgeporto, Dievo 
Apvaizdos ir Sv. Kryžiaus pa
rapijos apylinkėmis, gal kai 
kam, greičiau prakutusiam, pa
vyko įsitaisyti Cicere ar net 
Brighton Parke. Nors tose apy
linkėse namai buvo kuklesni (ir, 
žinoma, pigesni), bet kiekviena 
turėjo ir lietuvišką parapiją. 
Nemokant anglų kalbos, tai 
buvo lietuviškumo oazė, apie 
kurią sukosi gyvenimas ir net 
visuomeninė veikla. Tačiau 
Marųuette Parko t rauka neiš
nyko. Vos t ik banko knygutėje 
paaugo santaupų kiekis, tuoj 
pasistengė įsigyti lizdelį toje 
apylinkėje ir paskui pasidi
džiuoti „aukš tesnės k lasės" 
adresu. 

* * * 

Kadaise rašyt. A. Baronas pa
rašė romaną, pavadintą „Sodas 
už horizonto". J a m e žmogus 
nuolat ieško kažko geresnio, 
nors neapčiuopiamo, nesupran
tamo. Tas ieškojimas žmogų lydi 
nuo lopšio iki karsto. Atrodo, 
kad ir lietuviškoji išeivija yra 
užsikrėtusi to .olimojo „sodo" 
ieškoj imu: i e ško ge re snės 

apylinkės, prabangesnių namų, 
turtingesnio gyvenimo ir tam 
ieškiniui paaukoja net savo lie
tuviškumą. 

Lietuviškieji telkiniai , po
puliariai vadinami kolonijomis, 
jau nebetinka išsimokslinusiai, 
gerus darbus ir aukš tus uždar
bius įsigijusiai jaunesniajai kar
tai, kuriai ir anglų kalba jokių 
sunkumų nesudaro. Tegul seni 
tėvai gyvena aptriušusiuose 
miesto nameliuose, tegul kuičia
si savo mažuose kiemeliuose, 
jaunesniesiems reikia priemies
čių erdvės ir puošnių rezi
dencijų. Trauk galai lietuviškas 
įstaigas ir parapijas, bažnyčių 
visur yra (j^gu atsiranda noras 
į jas užsukti), o lietuviškų įstai
gų patarnavimai nėra labai 
svarbūs išprususiems, karjeros 
laiptais sparčiai kopiantiems, 
žmonėms. Tačiau jie pirmieji at
siliepia į žinią, kad lietuviška 
bažnyčia pereina į kitataučių 
rankas. Atsiliepia su aštria 
kritika, kaip t ik nukreipta į 
tuos vyresniuosius, neišsaugoju
sius lietuviškų vertybių. O tie 
senukai ir senutės su didžiausiu 
širdies skausmu turi palikti 
savo namus buvusioje lietu
viškoje apylinkėje. Turi palikti, 
nes jau nebeimanoma juose sau
giai gyventi. D.B. 

Lietuvių Fondo patikėt inių 
taryba, pirmininkaujama dr. 
A n t a n o Razmos , a d m i n i s t 
ruojanti Lietuvių Fondo skirtą 
Lietuvai dovaną vieną milijoną 
dolerių, lankant is Chicagoje 
Kultūros ir švietimo ministeriui 
Dariui Kuoliui, birželio 24 d. 
Lietuvių Fondo būstinėje su
šaukė posėdį aptar t i dovanos 
paskirstymą. 

Min is te r i s Dar ius Kuolys 
padėkojo L. Fondui už dovaną ir 
painformavo apie sudarytą prie 
Kultūros ir švietimo minis
terijos programų tarybą, į kurią 
įeina įvairūs švietimo ir kultū
ros darbuotojai bei atstovai. Pro
gramų tarybai buvo pateikta 
171 projektas, kurių įgyvendi
nimui prašoma suma prašoko 
septynis su puse milijonus dol. 
Programų taryba atr inko ir pa
tvirtino 33 projektus, kuriems 
finansuoti reikalinga 571,061 
dol. Šiuos projektus aprobavo 
šios sudėties programų taryba: 
Vincentas Dienys, Marija Bar-
kauskai tė , Antanas Tyla, Min
daugas Urbaitis, Gintautas Čes
nys, Audra Misiūnienė, Vytau
tas Dudėnas. 

Iš pateikto sąrašo j au anksty -
vesniame patikėtinių tarybos 
posėdyje (VI. 18 d.) buvo patvir
t in ta 51,500 dol. Patikėtinių 
taryba išklausė ministerio Da
riaus Kuolio paaiškinimus apie 
paskirtą įvairioms institucijoms 
paramą ir prašymą pinigus per
vesti į nurodytas valiutines 
sąskaitas Lietuvos banko tarp
t a u t i n i a m e d e p a r t a m e n t e . 
Patikėtinių taryba išreiškė pa
geidavimą, kad skirtoji prašy
tojams parama pirkti įvairiems 
instrumentams ar elektronikai 
čekiai būtų siunčiami tiesiog 
toms bendrovėms, iš kur ių 
perkami reikmenys. Tokiu būdu 
būtų žinoma, kas ką įgijo, o 
Lietuvių Fondui lengviau būtu 
įtikinti IRS įstaigą, nes, siun
č ian t pinigus, re ik ia gau t i 
leidimą. 

Kadang i Lie tuvai ski r tos 
paramos persiuntimas yra nau
j a s dalykas, tad bus ieškoma 
naujausių ir saugiausių būdų 
pinigams pervesti. Kol nėra sa
vos valiutos ir nepastovus Lietu
vos politinis ir ekonominis gyve
nimas, labai svarbu, kad skirtoji 
LF parama pasiektų tikruosius 
prašytojus. 

Kultūros ir švietimo minis
terio pateiktame paramai skir
t i sąraše sumos įvairuoja nuo 
400 dol. iki 112,000 dol. Kaip 
Lietuvių fondo pelno skirstymo 
komisija metiniu pelnu gesino 
išeivijos bėgamuosius reikalus. 

A N T A N A S J U O D V A L K I S 

taip ministeris elgiasi panašiai. 
Lietuvių Fondo taryba tikėjosi, 
kad bus paremti stambūs pro
j e k t a i , į a m ž i n a n t Lie tuvių 
Fondą ir kar tu išeivijos lietuvių 
vardą. 

Č i a p a m i n ė s i u t ik kel is 
projektus, kur iems yra paskir
ta s tambiausios sumos: 

1. (1) 98,000 dol. prašo Lietu
vos a k l ų j ų ir s i lpna reg ių 
sąjunga, o paskir ta 20,000 dol. 

2. (2) 16.000 dol. prašo Lietu
vos Istorijos ir Etnografijos 
muziejus (techninei įrangai įsi
gyti), o paskir ta 3,000 dol. 2 
IBM kompiuteriams įsigyti. 

3. (3) 154,960 dol. prašo 
Vilniaus universiteto Lietuvos 
s ta tu tų ir L. metrikos tyrimo 
grupė parengti ir išspausdinti 2 
Lietuvos s ta tu tus ir 3 Lietuvos 
Met r ikos teismų knygas, o 
paski r ta 20,000 dol. 

4. (9) 123,741 dol. prašo vals
tybinė leidykla „Šviesa" foto 
medžiagoms ir forminėms plokš
telėms įsigyti (medžiagos reika
lingos vadovėlių ir mokymo 
p r i e m o n i ų spausd in imu i ) . 
Pask i r ta 10,000 dol. 

5. (10) 41,500 dol.prašo uždara 
akcijų bendrovė ..Alna Litera" 
knygų leidybos 1993-94 m. pro
gramai . Paskir ta 16,500 dol. 
paskola anglų kalbos žodyno ir 
Meno istorijos leidybos teisėms 
ir iliustracijų filmams įsigyti. 

6. (11> 135,000 dol. prašo 
Vilniaus universiteto Baltų fi
lologijos katedra programai 
, , L i e t u v i ų senųjų r a š t o 
p a m i n k l ų p u b l i k a v i m a s " . 
Pask i r t a 8,000 dol. jau pareng
tų leidinių publikavimui. 

7. f 13) 8,000 dol. prašo Lietu
vos operos ir baleto teatras 
muzikos instrumentų įsigijimui. 
Pask i r t a 9.350 dol. 

8. (14) 390.000 dol. prašo 
Kul tū ros ir švietimo minis
terijos leidybos centras maža-
t i raž ine i spalvotai ofsetinei 
spaustuvei įsigyti ir kitiems 
re ika lams . Paskir ta 112,000 
dol. 

9. (17) 161.531 dol. prašo 
L i e t u v o s va ls t . s imfon in i s 
orkes t ras pučiamiesiems muzi
kos i n s t r u m e n t a m s įsigyti . 
Pask i r ta 65.000 dol. 

10. (20) 79,000 dol. prašo 
Lietuvių kalbos fondas suau
gusių kitakalbių integracijai į 
L ie tuvos kul tūrą . P a s k i r t a 
80.000 dol. 

11. (22) 276.140 dol. prašo dail. 
P. Gudyno muziejinių vertybių 
r e s t a u r a v i m o - k o n s e r v a v i m o 

centras Vilniuje įrangai įsigyti. 
Paskir ta 50,000 dol. 

12. (23) 100,000 dol. prašo 
vyriausybinė vadovėlių leidybos 
komisija užsienietiškų vado
vėlių vertimui ir leidybai. 
Paskir ta 10,000 dol. 

13. (29) 20,000 dol. prašo 
Ugdymo turinio departamentas 
gabių vaikų rėmimo progrmai. 
Paskir ta 20,000 dol. 

14. (33) 30.000 dol. prašo 
Humanitarinių mokslų ir es
tetinio lavinimo skyrius dailės 
mokymo programų vykdymui 
Lietuvos bendrojo lavinimo mo
kyklose. Paskirta 15,000 dol. 
temperos dažų r inkiniams įsi 
gyti-

Iš čia pateiktų pavyzdžių ma
tome, kad L ie tuv ių Fondo 
milijoninė dovana labai greitai 
ištirps, nes bolševikinio teroris 
tinio valdymo metu visos sritys 
buvo taip nuskurdintos ir nu
gyventos, kad reiks ilgesnio 
laiko ir darbščių rankų visa tai 
išlyginti ir pasivyti nestovintį 
gyvenimą. 

Iš kitos pusės žiūrint, ne visos 
remiamos programos yra de
gančios. Restauravimas, lei
dyba, filmai ir kiti neskubūs 
reikalai galėtų palaukti , kol su-
normalės gyvenimas ir bus 
sukurtos nuolatinės programos. 
Suprantama, kiekvienas savo 
įstaigos vadovas nori greičiau 
savo darbo sritį aprūpinti mo
derniom priemonėm ir pasiekti 
geresnius rezultatus, bet taip 
pat reikia atsižvelgti ir į bendrą 
krašto padėtį. 

Lietuvių Fondo vadovybė 
skrupulingai laikosi taupumo ir 
LF Pelno skirstymo komisijos 
paskirtą paramą stropiai kont
roliuoja ir išmoka tik už atliktą 
darbą. Tuo tarpu iš milijoninės 
dovanos paskirta parama gali 
likti be reikiamos kontrolės, 
kaip ir dabartinis Lietuvos 
gyvenimas, n e s , p e r v e d u s 
pinigus į prašytojų sąskaitas, 
tolimesnis jų l i k imas liks 
nežinomas. Bet ta ip neturėtų 
būti. Kultūros ir švietimo minis 
terija turi tuo susirūpinti ir iš
dirbti atsiskaitymo taisykles. 
Gal geriausia visus pinigus 
laikyti ministerijos sąskaitoje ir 
išmokėti pagal pateiktas są
skaitas už jau gautus daiktus. 
Problemų atsiras, kai skirta 
parama pajudės. 

Šiuo metu Lietuvių Fondo 
patikėtinių tarybos pirm. dr. 
Antanas Razma privačiai lanko
si Lietuvoje, ir nėra abejonės, 
kad susitiks su reikiamais va
dovais ir bandys aptarti iškilu
sius klausimus. 

Trys maži lietuviukai su pasidžiavimu deklamuoja scenoje 
N'uotr. J. Tamulaičio 

Lietuvos istorijos le idyba 

Dar žodelis apie Lietuvių Fon
do tarybos prieš daugelį metų 
suplanuotą išleisti Lietuvos is
toriją. LF taryba buvo susitaru
si su istoriku prof. dr. Zenonu 
Ivinskiu, gyvenusiu Vakarų 
Vokietijoj ir dirbusiu Vatikano 
archyvuose, parašyti išsamią 
Lietuvos istoriją. Z. Ivinskis 
spėjo parašyti tik pirmą dali. 
atėjusi mirtis nutraukė tolimes
nį darbą (mirė 1971.XII.24 d.). 
Pirmąją Lietuvos istorijos dalį. 
sutvarkius rankraščius, išleido 
Lietuvių Katalikų Mokslo aka
demija Romoje 1978 m. 

Tolimesnis Lietuvos istorijos 
rašymas buvo patikėtas Litu
anistikos institutui. Lit. in
stituto vadovybė kontaktavo 
gyvus išeivijos istorikus ir susi
tarė parašyti 6 tomų Lietuvos 
istoriją, o Lietuvių Fondas davė 
avansą ir pažadėjo padengti 
leidimo išlaidas. Taip rašymo 
darbas užtruko dvidešimt metu 
ir dar nėra baigtas. Lietuvai at
stačius nepriklausomybe, buvo 
užmegzti ryšiai su Lietuvos is
torikais, t ik in t i s pa ruoš tus 
spaudai tomus išleisti Vilniuje 
didesniu tiražu, kad būtų paten
kinta rinka išeivijoje ir Lietuvo
je. Iš Vilniaus ateidavo žinios, 
kad ir Lietuva ruošiasi išleisti 
12 tomu enciklopedinę Lietuvos 
istoriją, panaudojant išeivijos 
sur inktą medžiagą. Toks 
pasiūlymas buvo nepriimtinas 
ir Lituanistikos institutui, ir 
Lietuvių Fondui, nes jau pa

ruoštų tomų autoriai dingtų 
naujųjų redaktorių ar rašytojų 
masėje. 

Chicagoje besilankantis Kul
tūros ir švietimo ministeris D. 
Kuolys, pal ietus šią jautr ią 
temą. pareiškė, kad išeivijos is
torikų paruošta Lietuvos is
torija bus išleista atskirai , t ik 
re ik ia u ž b a i g t i p a s k u t i n į 
naujausių laikų tomą. Toks 
ministerio D. Kuolio pareiš
kimas patenkina Lietuvių Fon
do taryba, ir, reikia tikėtis, bus 
įvykdytas, jei ir vėl nepapūs 
kokie nors nepalankūs vėjai. 

Čia paliečiau tik apgraibomis 
istorijos rašymo eigą. o reikėtų 
d e t a l e s n ė s s tudi jos , k iek 
Lietuvių Fondo ir Lituanistikos 
instituto vadovai bei atskiri 
lietuviai istorikai įdėjo darbo ir 
pastangų parašyti ir išleisti 
Lietuvos išsamią ir objektyvią 
istoriją, a t remiant sovietinių 
ištaigų (istorikų?) šmeižtus ir 
nuvertinant lietuvių įnašą į 
bendrą tuolaikini gyvenimą. 
Gal gi dabar pavyks šia didelę 
spragą užkimšti 

Kas jaunose dienose neišmo
ko savo norams sakyti „ne", 
neišmoko klausyti savo va
lios, tas y ra blogiausias savęs 
pačio priešas, ir žodžiu ir darbu 
puoląs pa t s save, pradedąs 
veikti pirmiau, negu pagalvoja, 
ką turi veikti. 

Weber 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 
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„Ir taip monotoniškai slinko mano dienos. Ieškojau 
priemonių užpildyti atsiradusią mano gyvenime spra
gą. Lank iau t e a t ru s , konce r tu s , t r i ukšmingus 
banketus.. . Ir taip nejučiomis pa tekau į svaigu meilės 
verpetą, kuris lyg potvynis užliejo mano širdį ir nešė 
vis gilyn, gilyn... Ir vieną dieną... Ne, to? dienos 
neturėjo būti... įvyko šis nelemtas įvykis'". 

Ji metė į mane savo baimės ir rūpesčių pilną 
žvilgsnį ir su natūral iu nuoširdumu kalbėjo toliau: 

„Mane vyras jau šeši mėnesiai tarnybos reikalais 
yra komandiruotas į užsienį. Grįš t ik už pusmečio. Ir 
kaipgi aš galiu sutikti grįžtantį vyrą. būdama 
paskutiniam nėštumo mėnesy? J a m tai lyg durklas 
durtų tiesiai į širdį, o man...? Verčiau mirtis negu ne
garbė. Ir kaip jis reaguos į savo pavaldinį, kuris yra 
laukiamo kūdikio tėvas? Mane net šiurpuliai nukrečia, 
apie tai pagalvojus! Daktare , prašau supraskit mano 
katastrofišką padėtį. Padėkit! Padėki t išbristi iš to 
košmaro! Mirti aš nebijau. Tada nereikė.-* kalbėti, 
aiškintis, graužtis, kentėti . . ." 

Staiga ji pasilenkė ir, palietusi k a k t a mano ranką, 
gailiai pravirko. Niekados, o niekados neužmiršiu jos 
šiltų an t mano delno krintančių ašarų ir širdį \eriančio 
maldaujančio jos žvilgsnio, kuris galėtų sutirpdyti net 
akmens širdį! Graudu darėsi, žiūrint į ją. Aš pasijutau, 
lyg būčiau patekęs į vėjo malūno sparnus ir momen

tui buvau tarsi pasimetęs, nes smegenys ėmė veikti 
vienaip, širdis kitaip, Hipokratas laikytis priesaikos... 
Ir taip be galo... O čia toji gražuolė vis dar su kibirkš
tėle vilties, savo magišką jėgą turinčiomis akimis, žiūri 
ir žiūri į mane... 

Galų gale, nusipurčiau tą chaotišką minčių sukuri 
ir, vengdamas jos akių, šiaip taip surikiavau sakinius: 

„Ponia, žmogaus gyvenimas yra labai painus la
birintas, nusagstytas kartumais, pavojais, sudužusiom 
viltim... Audros siaučia visų mūsų gyvenime. Jos 
neapleido ir jūsų. Todėl labai dažnai mums tenka 
vienaip a r kitaip apsispręsti. Ir mes nežinome, kokie 
tie sprendimai gali būti? Geri ar blogi? 

„Tikėkit manim, kad aš jūsų padėtį suprantu ir giliai 
jus atjaučiu, bet padėti jums negaliu". 

Pacientė apatišku žvilgsniu pažiūrėjo į mane ir 
nedelsdama prašneko: 

„Daktare, jūs užgesinot mano paskutinę vilties ki 
birkštėlę. Apleidžiu jūsų kabinetą su neviltimi ir šir
dies gėla. Atleiskit už sugaištą laiką. O dabar tunu 
dar vieną prašymą". 

„Prašau, sakykit, ponia!" paraginau ją. 
„Ar galėčiau gauti jūsų vizitinę kortelę", nedrąsiai 

ji paklausė, Jaučiu, kad ji man bus reikalinga". 
Padaviau jai vizitinę kortelę. J i nuoširdžiai 

padėkojo ir, paduodama rankas , švelniu tonu tarė: 
„Čia yra mano adresas. Pasilaikykit! Liūdnai 

padavė man ranką ir bandė išeiti. Bet tarpdury staiga 
sustojo ir. atsigręžusi į mane . prašneko: 

„Daktare, nebūkit kietas, kaip uola. Dar kartą per-
svarstykit savo sprendimą, kad vėliau gyvenime jums 
netektų gailėtis". Ji an t kulnų apsisuko ir sparčiu, 
lengvu, gracingu žingsniu tuojau išėjo. 

Neramia širdimi priėjau prie lango. Stovėjau lyg 

priglušintas tol. kol ji. įlipusi į taksi, dingo man iš akių. 
Ir staiga pajutau, kad šis komplikuotas impozantiškos 
pacientės vizitas tartum sunkus akmuo nukrito man 
nuo pečių. Tačiau visiškai nenujaučiau, kad tai buvo 
debesis prieš audrą, kuri kiek vėliau mane dar labiau 
sukrėtė. 

Čia dr. R. nutilo. Tarp jo plačiu juodų antakių atsi
rado gili statmena raukšlė. Jo akių vokai nudribo. Jis 
nulenkė galvą. Ir, delnais ją parėmęs, minutėlę tylėjo. 

„Laikas skriste skrido" atsikosėjęs jis tęsė. „Vieną 
naktį, kai mano vaizduotėj dar tebebuvo gyvas tas 
ivykis, energingas telefono čirškėjimas pažadino mane 
iš gilaus miego. Pašokau iš lovos. Pagriebiau telefono 
ragelį. J ame išgirdau drebantį iš susijaudinimo 
nepažįstamos moters balsą: 

..Dėl Dievo meilės, daktare ' Nedelsiant atvykit! 
Mano ponia N. labai sunkiai serga". Ir pasakiusi kur 
atvykti, pridūrė: 

..Jeigu laiku neatvyksite. ji mirs". Ir nedelsiant 
padėjo rageli. 

Ši žinia mane. lyg žemės drebėjimas, pritrenkė. 
Mintyse kilo vienas už kitą baisesni vaizdai. O širdis 
pradėjo taip daužytis, atrodė, iš krūt inės ląstos iššoks. 

Greitai apsirengiau ir, paėmęs ūmiam atsitikimui 
reikalingus vaistus ir įrankius, išvykau pas ligonę. 

Didelis ištaigingas namas nors buvo apšviestas, bet 
atrodo paskendęs giliam liūdesy. Prie durų mahe jau 
laukė uniformuota tarnaite. Ji nuvedė mane į erdvų, 
brangiais baldais apstatytą miegamąjį, apšviestą tik 
staline su dailiu gobtuvu lempa. Didžiulėj lovoj, 
paskendusi mezginių jūroj, gulėjo ant nugaros tik prieš 
kelias dienas mano matyta pacientė. Jos akys buvo 
užmerktos. Veidai išraudę. ir ji sunkiai kvėpavo. 

(Bus daugiau) 



Būti kartu 
su jais dabar 

žymiai lengviau 
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Naudojant AT&T dabar galite tiesioginiai skambinti į bet kurią iš šių penkiolikos 
nepriklausamų respublikų pasikalbėti su artimaisiais. 

Dabar nebereikės skambinti operato-
riui kai norėsite sužinoti, kaip laikosi gimi
nės ar draugai šiose respublikose. Kad Jūsų 
pokalbis įvyktų, tik surinkite U skaičių. 
Lengva ir paprasta, ir dar pigiau kainuoja. 
AT&T šiuo patarnavimu aprūpina daugiau 
kaip 2,000 miestų šiuose kraštuose. 

Žinoma, tebegalite skambinti 24 valan
das per dieną AT&T operatoriams kurie 
Jums padės susirišti ar suteiks bet kokių 
pageidaujamą paslauga. Reikalui esant. 

r n 
1 KAIP TIESIOGINIAI SKAMBINTI 

Skambinkite 011 -7 + Miesto kodą + | 
Asrrens te le fono numeri 

RESPUBLIKA 

LIETUVA 
LIETUVA 

| LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 

ARMĖNE 
i AZERBAIDŽANAS 
' BALTARUSE 

ESTIJA 
GRUZIJA 

KAZAOSTANAS 
I KiRG:z:jA 
1 LATVIJA 

•OLDOft 
RUSiJA 

1 MtfMSt i tKAS 
"UPKVEV,A 

UKRMNA 
| UZBEKIJA 

MIESTAS 
Kaunas 

Klaipėda 
Panevėžys 

Šiauliai 
Vilnius 

JenfMMS 
3a*u 

'.'nskas 
"almąs 
"ŪtliSi 

i -la-Ata 
3 spėkas 

ntp 
K ^niovas 
Vaskva 

: sambe 
A*.—abadas 

K.evas 
Tasnentas 

MIESTO KODAS I 
0127 
01261 
01254 
01214 
0122 
885 

8922 
0172 
0142 
8832 
3372 
3312 
0132 
0422 
095 
3772 
3632 
044 
3712 

GaMe nemokamai skambinti AT&T operatoriui 
1800 874-4000. vidinis kodas 121 norint sužinoti 

kitu miestu kodus kuriu nėra Siame sarase. 

L 

patarnavimus suteiks operatoriai mokantys 
virš l4() kalbų bei dialektų. 

Jei norėtumėte daugiau žinių kaip įsi
jungti į AT&T tinklą ar apie mūsų tiesiogi
nio susiskambinimo patarnavimą bei 
konkuruojančias kainas, prašome skambinti 
Jums nemokamu numeriu: 1800 374-4000 
ir paprašykite vidinio kodo 121. 

O dabar, paskambinkite į namus. Ten 
tiek daug artimųjų mielai pasikalbėtų 
su Jumis. 

AT&T 
C 1992 ATAT 



PETRO PAPROCKO 
KŪNAS GRĮŽO Į 
SAVO TĖVYNĘ 

K v 

J Žaibo greitumu pasklido po 
jZarasus žinia, kad zarasiečio 
•Petro Paprocko, diplomuoto eko
nomisto, palaikai, išgulėję 11 
pietų svetimoj žemėj, sugrįžta į 
„laisvos ir nepriklausomos Tėvy
n ė s — Zarasų kapus. Išgirdę to-
"kią staigmeną, geraširdžiai za
rasiečiai sujudo, sukruto, susis
p ie tė i r svarstė, kaip ir kuo 
{prisidėti prie laidojimo čia 
•vaikystę ir jaunystę praleidusio 
Jveiionio, kuriam likimo nebuvo 
;lemta sugrįžti į tėviškę gyvam. 
; Kiek pasitarę, jie kibo į dar-
Jbus. Vieni, nė kiek nedelsdami, 
lužsakė velionio palaikams su-
•dėti dailų mažytį karstelį. Kiti 
Jruošė tam karsteliui prie tėvelių 
jvietelę ir puošė ją bal tais ir 
{violetiniais alyvų žiedais, Dar 
Ikiti skubėjo į gėlių parduotuves 
•užsakyti puokštes, krepšelius ir 
•vainikus iš gražiausių gėlių. 
J Zarasų bažnyčios klebonas 
Ikun. Vytautas Kapočius Sek-
•minių pirmą dieną (velionio lai-
•dojimo diena), nors buvo iš anks-
jto suplanavęs išvykti į Imbradą, 
{tačiau savo išvykimą a t šaukė , 
'.nes pa t s norėjo suteikti pasku-
!tinį religinį patarnavimą į savo 
•tėviškę sugrįžusiems velionio 
jpalaikams. 
; Karstel is buvo a tvežtas į 
{mūsų visos šeimos bičiulės 
'Valės Juozapavičiūtės namus , 
;kuri irgi daug prisidėjo laidojant 
;1932 metais mūsų mamytę 
[Anelę ir 1963 metais mūsų 
{tėvelį Stasį. 

Abi įdėjome urną su vėliono 
jpalaikais į karstelį ir, Aldonai 
{Jagminienei apjuosus jį juodu 
gedulo kaspinu, padėjome ant 
•staliuko salonėly. Vaškinių žva-
•kių šviesos apšviestas, karstelis 
{netrukus paskendo gėlių puokš
čių ir vainikų jūroj, virš kurių 
plevėsavo mūsų trispalvė. Vie-

thas po kito suėjo giminės, drau
gai, pažįstami ir netgi nepažįs
t a m i zarasiečiai. Jie tuojau įsi
jungė į maldas ir į atsisveiki
n imą su velionio palaikais . Jų 
„mistiškuose veiduose buvo gali
ma išskaityti didelę pagarbą ir 
gailestį, daugeliui net negirdė
j a m ir neregėtam tautiečiui. Po 
•atsisveikinimo karstel is buvo 
išneštas iš namų ir įdėts į laido-
'jimo automobilį. 

Aštuoni vaikučiai rausvais , 
'susikaupimo pilnais veideliais 
!su žydinčiu gėlių krepšeliais 
isekė paskui kryžių nešantį gi-
{minaitį. Po jų buvo automibilis 

su velionio Petro palaikais, o už 
jo laidotuvių dalyvių būrys. Pa
mažu lėtais žingsniais eisena 
judėjo į bažnyčią velionio vai
kystėj ir jaunystėj pramintais 
takais. Liūdnai skambant baž
nyčios varpams, ryškiai iškilo 
mano atminty broliuko Petro 
nueitas gyvenimo kelias. Juk jo 
palaikai sugrįžta į tą pačią 
gražiąją Zarasų bažnyčią, kur 
jis buvo gavęs Sutvirtinimo 
sakramentą, kur -jis prie to 
paties al toriaus patarnaudavo 
kunigui šv. Mišioms, kur, būda
mas gimnazistas, kas sekmadie
nį dalyvaudavo mokiniams skir
tose pamaldose... Vėliau būda
mas pilnas entuziazmo studen
tas, o pabaigęs studijas tar
nautoju jis kas vasarą sugrįžda
vo atostogoms į savo tėvelių na
mus. 

Tačiau 1944 metais staigus 
posūkis įvyko jo gyvenime, 
kuris sugriovė jo gražias sva 
jones, viltis ir planus. 

Raudonajam slibinui artėjant 
prie mūsų Tėvynės, j is su 
širdgėla, bet su viltimi netrukus 
į ją sugrįžti pasirinko sunkų ke
lią. Jis jautėsi lyg jūrininkas be 
komposo, be chronometro, be že
mėlapio, išmestas į nežinomą jū
rą. Neapsakomas ilgesys savo
jo krašto neapleido jo iki pa
skutinio jo gyvenimo atodūsio. 
Ir taip svetur išrėžęs gyvenimo 
dirvose savo sunkią vagą ir po 
ilgų klajojimu nesulaukęs ne
priklausomos Lietuvos, jis pa
dėjo savo piligrimo lazdelę ir 
1981 metais sausio 24 dieną 
amžiams užmerkė savo žalsvas 
akis. Svetimoj žemėj išgulėjęs 
11 metų, jis šiandien tylus, ra
mus, bejausmis sugrįžo į svo 
svajonių šalį, į nepriklausomą 
tėvynę. 

Laidojimo diena išpuolė per 
Sekmines. Oras pasitaikė šiltas. 
skaidrus. Saulė degė už baltų 
lyg voratinklis debesėlių ir ne
su l a ikoma i r i tos i d a n g a u s 
skliaute. Tviskėjo saulės auksu 
aplieti Zarasų ežerai. Dangaus 
mėlynėj čiulbėdami blaškėsi 
maži paukštel ia i , nuostabiu 
žydėjimu aps ipylę , skle idė 
aromatą alyvų žiedai. Po šv. 
Mišių kun. Vytautui Kapočiui 
palydint, visi pamažu pradėjo 
judėti kapų link. trumpam stab
telėję prie buvusios gimnazijos 
rūmų, kuri velioniui buvo atida
riusi kelią į aukštuosius moks
lus. Po at l iktų religinių apeigų 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. liepos mėn. 23 d. 

A. a. Petras Paprockas 

karstelis buvo nuleistas į alyvų 
žiedais išpuoštą amžinos ramy
bės guolį ir pasakyta jautri kun. 
Vytauto Kapočiaus kalba. Jis 
apibūdino velionį, jo ilgesį 
Tėvynės ir troškimą būti pa
laidotam gimtajam krašte. 

Toliau kalbėjo vienas moky
tojas 'gaila, kad jo pavardės ne
galiu prisiminti). Savo gražioje 
kalboje jis priminė dalyviams, 
kad šis naujai supiltas kapas 
nėra eilinis, bet kapas to, kuris 
visą savo gyvenimą jautė nos
talgiją Maironio apdainuotiems 
Zarasams. 

Po jo Onutė Karužienė gra
žiausiais poetiniais žodžiais, 
kurie skverbėsi į pačias sielos 
gelmes, padeklamavo savo su
kurtus eilėraščius. 

Kun. Vytautas Kapočius už
bėrė ant ka r s t e l io saujelę 
smulkaus kapų smėlio. Po jo 
užbėriau aš ir įmečiau kelis 
raudonų rožių žiedus nuo likusių 
JAV mūsų šeimos narių. 

Bažnyčios chorui sugiedojus 
Marija. Marija ir Tautos himną, 
aš pasiėmiau nuo broliuko kapo 
saujelę gelsvo smėlio ir palikau 
jį tėvelių ir visagalio Viešpaties 
globoj. 

Dr. K. Pap rocka i t ė -
Šimai t ienė 

Phoenix, AZ 
PAMINĖTA LIETUVOS 

VALSTYBĖS DIENA 

Liepos 5 dieną, sekmadienį, 
Vyto ir Onos Adomaičių namuo
se, Sun City, AZ, buvo gražiai 
paminėta Mindaugo karūnavi
mo diena, kuri dabar oficialiai 
vadinasi Valstybės diena. 

Nors lietuviai visada gerai 
žinojo apie Mindaugo krikštą ir 
1253 metais jo vainikavimą 
karalium, bet apie tai kažkodėl 
labai retai buvo užsimenama, 
paliekant tą įvykį tolimai, tar
si atgyventai praeičiai, nors ta i 
turėtų būti mūsų tautos pasi
didžiavimas ir stiprybė. Pasiro
do, kad Adomaičių šeimoj buvo 
susidariusi tradicija kasmet 
švęsti Mindaugo vainikavimo 
dieną. Mat, pats Adomaitis, 
nors gimęs Amerikoje ir baigęs 
chemijos mokslus, nuo pa t 
mažens ypa t inga i domėjosi 
Lietuvos istorija, jos garbinga 
praeitimi ir kiekviena proga 
stengėsi savo žinias pagilinti . 
Tai dabar paliudija jo biblio
teka, kurioje, šalia g ražaus 
Lietuvos miestų herbų, lietu
viškų pašto ženklų, monetų ir 
tautodailės rinkinio, rasime be
veik visas knygas, kada nors 
iš leis tas ang lų kalba ap ie 
Lietuvą. Ir teko nustebti, kiek 
daug tokių gražaus formato 
knygų yra parašyta. 

Tradiciją švęsti Mindaugo die
ną Adomaičiai atsivežė i Sun Ci
ty, kur, palyginti, gana neseniai 
įs ikūrė. Todėl ir tą sekmadienį 
į savo namus jie sukvietė beveik 
visus Phoenixo apyl inkės lie
tuvius , k a d k a r t u ir malonioj 
nuotaikoj prie skoningai pa
ruoštų vaišių stalų visi atšvęstų 
šią svarbių dieną. J a u n i m u i už
degus s e p t y n i a s s imbol ines 
žvakes (kiekvienam šimtmečiui 
po švakę), pats šeimininkas savo 
tur iningu žodžiu iškėlė Mindau
go poli t inius gabumus , kr ikš tą 
ir vainikavimo re ikšmę Lietu
va i . Ta proga j i s pada l ino 
visiems kel is įdomius senų do
kumen tų nuorašus . Vienas jų 
y r a popiežiaus Innocento IV 
laiškas, 1251 meta i s rašy tas 
Mindaugui , k u r i a m e jis džiau
g ia s i M i n d a u g o k r i k š t u ir 
pažada savo apašta l išką globą 
j a m ir visai Lie tuvai . K i t a s do
k u m e n t a s — Mindaugo prokla
macija, iš leista 1253 metais , 
kurioje j i s skelbiasi pr iėmęs 
kr ikš tą ir t apęs Lietuvos kara
l ium. Kokia didinga ir įdomi 
mūsų t au tos praei t is . 

Sugiedojus himną, minėjimą 
g raž ia i p a į v a i r i n o visų su
dainuotos l ietuviškos dainos ir 
deklamacija, a t l i k t a Aldonos 
Genčiuvienės, k u r i ta ip pat 
daug padėjo šeimininkei ruo
š ian t šį įdomų subuvimą. 

V i k t . Z a k a r i e n ė 

S T I P E N D I J A LIETUVIŲ 
K I L M Ė S J A U N U O L I U I 

500 dol. kasmetinė stipendija 
buvo įkurta 1990 m. Augie J. 
Altar a tminimui . Suinteresuo
tieji gali kreiptis šiuo adresu. 
The Augie J. Altar Scholarship, 
c/o 7115 W. 91st St., Bridge-
view, IL 60455. Stipendijai gau
t i reikia, kad jaunuolis būtų Illi
nois valstijos gyventojas, lietu
vių kilmės, geras mokinys, ruo
šiasi pradėti (ar yra pradėjęs) 
studijas, susijusias su medicina 
(farmacijos, veterinarijos, gail. 
seserų, gydytojo ar pan.) arba 
žemės ūkiu. Pirmenybė taip pat 
teikiama nepasiturintiems. Dėl 
s m u l k e s n i ų informaci jų ir 
r e ika l ingų b l a n k ų kre ipt is 
nurodytu adresu. 

KONCERTAI G R A N T 
PARKE 

Prie Chicagos centro esan
čiame Grant Parke liepos 15 d. 
vakare buvo itin puikus koncer
tas . Specialus šio koncerto cho
r a s , d rauge su simfoniniu 
orkes t ru , iš viso apie 200 
žmonių ir dar t rys solistai, pa
t r a u k l i a i a t l iko Mozarto 
sukurtų lotyniškų mišių dalis. 
Buvo daugybė publikos kėdžių 
eilėse ir pačiame parke. Visi gė
rėjosi aukšto lygio koncertu. 
Koncertai vyks visą vasaą iki 
rugpjūčio 30 d. imtinai: trečia
dieniais, penktadieniais ir šeš
tadieniais 8 v.v., o sekmadie
niais — 7 v.v. Visiems atviri — 
nemokamai. Muzikos mėgėjai 
turės daug malonumo, į' juos 
atsilankydami. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

SIŪLO UŽDARYTI 
MOKYKLAS 

Chicagos miesto Švietimo 
įstaigos turi daug problemų su 
ateinančių mokslo metų biudže
to balansavimu. Numatomas 
deficitas siekia apie 155 mil. 
dolerių. Šiuo metu svarstomi 
būdai ir priemonės deficitui 
panaikinti arba bent sumažinti, 
nes mokslo metų pradžia vėl 
gali nusitęsti dėl mokytojų 
streiko. Meras Daley siūlo 
uždaryti dar kelias mokyklas ir 
taip sutaupyti pinigų. Mokyklų 
uždarymui iš dalies pritaria ir 
Švietimo tarybos viršininkas 
Ted Kimbrough. 

GREIT 
PARDUODA 

m ! 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 

Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida. L 

Gmtuifc KMIECIK REALTOI^. 
Jfm 7922 S. Pulasfci M. 
Z \ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar p i rk t i na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer . Ji 
p ro fes i ona l i a i , sąž in i nga i ir 
.įsmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui . 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. K*dzl« Av«., 
Chicago, 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 llatuviikal 

. • Nuolaida pensininkams 

FOR RENT 

APARTMENT FOR RENT 
3 room, 1 bdrm, appliances, senior 
citizen building, ovvner pays heat, 
$380.00 per month + security, 
62nd Spaulding, 434-5201. 

HELP WANTED 

MI8CELLANEOUS 

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

Tet. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% ptgiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V* W»«t 95th Strat 
T«|. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Sutatklamaa butas ir nedidelis 
atlyginimas pensininkams vyrui ir 
žmonai, už senyvo amžiaus 2-jų žmo
nių priežiūrą. Kreiptis; Ms. Konstan
cija, 515 Seward Sq., SE, Washlng-
ton D.C. 20016, tai . 202-544-5561 
arba 302-227-6636 

Reikalinga moteris prižiū
rėti 1 m. vaiką ir tvarkyti butą. 
Turi šiek tiek mokėti angliš
kai. Butas ir alga. 

Kreiptis: 312-784-8676 

IEŠKO DARBO 

Dvi jaunos merginos ieško bent 
kokio darbo. Skambinti: 

(312) 523-0227 

MISCELLANEOUS 

Šių metų birželio 6 d. a.a. Petro Paprocko kūno laidojimas Zarasų kapinėse. Palydėjo viet09 
klebonas kun. Vytautas Kapočius, aplinkui giminės ir kiti zarasiškiai. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS £ « * i b AŠ* 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienu/ 

tS26 South 7tth Avanua 
Htefcory H M , l l l inote 60457 
Telefonaa (706) 430-7272 

223 Katvart lų gatvė 
VHnlua, U a t u v * 
Ta la fonaa 380-115 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chtcigos Tiiesto leidimą DirOu >r 
užmtesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
; KLAUPIJ"6 PUMPUTIS 

Krau«tym«» — Movlng 
Greitas, profesiona JS patarnavimas Jums 
patogiu laiku, paeinamomis kainomis. 
Draudimas garantjotas 

Kreipta: Vytaa 
t«l. 312-»25-4331 nuo 8 v.r . — 12 v .d. 

tai. 312-438-521 • r»uo 5 v.p.p. 

JMZ ROOFING A 
CONSTRUCTION CO. 

Custom carpentry, kitchens, bath-
rooms, recrooms & room additon 
construction. Aluminum stding. sof-
fit fascia & gutters. Replacement 
doors & wmdows glass block, 
shmgle flat (hot tar) modified rub-
ber & roll roofing (specialist at 
tearoffs). Freo aattmata. 

Catt: 312-622-9866 

Pergyvendami didelę netektį, mūsų l i te ra tūros 
k las ikui , p lunksnos bičiuliui ir kaimynui 

A.tA. 
Rašytojui Antanui Vaičiulaičiui 

m i r u s , žmona i JOANAI, duk roms D A N U T E I , 
JOANAI , ALDONAI ir jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą. 

Kazimiera ir Kazys Bradūnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-17411 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

C h i c a g o , I l l i n o i s 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r iemiesč iuose . 
V i sus la idotuvių n a m u s gali te pasiekti 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

1 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. liepos mėn. 23 d. 

x Mokytoja Nijolė Gierš-
tikienė mokytojų, studentų ir 
studijų savaitės dalyvius supa
žindins su naujais mokymo me
todais Dainavoje rugpjūčio 2-9 
dienomis. Norintieji važiuoti į 
studijų savaitę galės pasinau
doti specialiu autobusu. 

x „Eglutė", birželio mėnesio 
laida, pasiekė skaitytojus. 
Šiame numeryje yra gražių 
aprašymų, eilėraščių, galvo
sūkių ir ypač gerų piešinių. Tai 
liliustruotas vaikų žurnalėlis, 
kurį reiktų kiekvienam vaikui 
turėti , vartyti ir skaityti. 

x A. a. Jurgis Preikšaitis, 
gimęs 1925.10.13, paskutiniu 
metu buvęs Calif. Gardens Nur-
sing centre, mirė 1991.7.15. 
Palaidotas lietuvių Šv. Kazimie
ro kapinėse. Laidotuvėmis rūpi
nosi Lietuvių dukterų daugija. 

x Barbara ir Alex Alkaičiai 
iš Boulder City, N.V., buvo at
vykę į Chicagą, lankėsi „Drau
go" administracijoje ir pasirinko 
įvairių leidinių už 112.32 dol. 

x Vytautas Germanas, Lis-
le, 111., Kazys Kreivėnas, Irene 
Malienė, Chicago, 111., „Draugo" 
administracijoje įsigijo įvairių 
leidinių. 

x Stasys Škėma iš Toronto, 
Kanada, buvo atvykęs į Chica
gą įvairiais reikalais, ta proga 
lanksi „Drauge" ir įteikė 20 dol. 
(kanadiškų) dienraščio paramai. 
Dėkojame. 

x C. T. Petrušis, Santa 
Monica, Cal., lankėsi Chicagoje, 
grįždamas į namus, sustojo 
„Drauge" ir paaukojo 25 dol. 

Nuoširdus ačiū. 

x Pratęsė prenumeratą su 
10 dol. auka: Vladas Dalibogas. 
Elena Zelba, Edvvard Shiling, L. 
Klimas, Jean Misevich, An
tanas Zaura, Veronika Neu-
mann, J. Karaliūnas, Vytautas 
Stuogis, Monika Povilatienė, 
Petras Čelkis, Vincas Ančiulis, 
Al Skopas, M. Glidas, B. Jaku
tis, Bruno Lukas. Dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Pijus Stončius, 
Orland Park, 111., Edvvardas 
Lapas, Melrose Park, 111., A. ir 
K. Norkai, Aurora, 111., Stasys 
Strasevičius, Chicago, 111., 
Kazimiera Vaišvila, St., Peters-
burg, Fla., Algis Daugirdas, 
Willowick, Ohio, R. Kriščiūnas, 
Canton, N.Y. Dėkojame už 
aukas. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: W. Kamantaus
k a s , Norwood, Mass., A. 
Buchmanas, Worcester, Mass., 
Roma Murphy, Union Pier, 
Mich., J. Burdulis, Shirley. 
N.Y., D. Sophie Smith, Wichita, 
Kansas. Dėkojame už paramą 
dienraščiui. 

x Cepelinų pietūs liepos 26 
d., sekmadienį 12 vai. Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Kvie 
čiame skaniai ir sočiai pavalgy
ti. 

(ski 

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

(sk) 

x Renginių komitetas prie 
„Draugo", vadovaujamas Ma
rijos Remienės, rengia „Drau
go" dienraščio gegužinę rugpjū
čio 2 d. Gegužinė bus soduose 
ant gražios pievelės prie Ma
rijonų vienuolyno ir „Draugo" 
spaustuvės. Prasidės šv. Mi-
šiomis Marijonų koplyčioje 12 
vai. su trumpu pamokslu ir šv. 
Komunija. Po pamaldų bus 
pietūs ir kiti įvairumai. Taip 
pat bus galima atsigaivinti šal
tais gėrimais. 

x Susipažinimo su Lietu
vos futbolo rinktinės žai
dėjais gegužinė-piknikas bus 
šį šeštadienį, liepos 25 d., Lietu
vių centre, Lemonte. Pradžia 2 
vai. p.p. Prieš tai Lietuvių cen
tro aikštėje vyks žaidėjų treni
ruotė. Visi kviečiami atsilan
kyti. 

x Sv. Kryžiaus ligoninė 
ateinantiems pacientams iš
duoda specialius pažymėjimus, 
kad galėtų pasistatyti automo
bilius. Statyti galima nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
6:30 vai. iki 3 vai. p.p. 

x Jono Rimkaus ar jo vai
kų ieško per Raudonąjį Kryžių 
Kazys Rimkus iš Lietuvos. 
Ieškomasis J. Rimkus anksčiau 
gyveno Bostone. 

x Aldona Markelis, iš Oak 
Lawn. 111., A. Čepėnas taip pat 
iš Oak Lawn, 111., pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas paau
kojo po 20 dol. Dėkojame. 

x Horace Zibas iš Cin-
cinnati, Ohio, pratęsė prenu
meratą su 15 dol. auka. Julius 
Lintakas, Oak Lawn, 111., pri
dėjo 12 dol. dienraščio paramai. 
Dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Liudas Valančius, 
Orland Park. 111., Dalia Jakas. 
Norristown, Pa., Algis Valiukai-
tis, Centerville, Mass., Antanas 
Steigvilas. Mississauga, Ont. 
Kanada, Borisas Šniukšta, 
Chicago. 111., Gražina (Grace) 
Denk. Luverne. Mn„ Michael 
Kavolius, Willow Springs, 111. 
Visiems tariame ačiū už aukas. 

x Pratęsė prenumeratą su 
10 dol. auka: Ben Petrošius, Pet
ras Kudukis. B. Aninkevičius, 
Ona Simonaitis. Stasė Ilginis, 
Stanley Mikalauskas. Algirdas 
Bielskus, Antanas Juskauskas, 
S. B. Sakalas. G. O. Melnykas, 
Algis Rudis. Visiems Dėkojame. 

x Lietuviškų studijų savai
tei Dainavoje, kuri vyks rugpjū
čio 23-30 dienomis, dar galima 
registruotis ir užsisakyti kam
barius, kreipiantis į Joną Vasa
rį. 979 Proehl Dr.. Barberton, 
OH 44203. Tel.: 216-644-7411. 
Registracijos mokestis 15 dol. 
šeimai. Savaitę rengia Lietuvių 
Fronto bičiuliai. 

(sk) 
x Išnuomojamas 4 kamba

rių butas su šilima, antrame 
aukšte Marquette Parko apy
linkėje. Skambinti po 5 vai. 
vakare, tel.: (708) 639-9153. 

(sk) 

Lietuvių Prekybos Rūmų nariai su Lozoraičiais Dovydo Mackevičiaus suruoštuose priešpiečiuo
se Ciel restorane. Iš kairės: Dovydas Gaidas, Vincas Samaška, Paulina Šukienė, Robertas Zapolis, 
Algis Baliūnas, Dovydas Mackevičius, Danielė Lozoraitienė, ambasadorius Stasys Lozoraitis, 
Gražina Liautaud, Stasys Baras ir Rūta Juškiene 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, rė
mėjai, bendradarbiai ir skaitytojai prašo
mi pagalbos. Ruošdami testamentinius 
palikimus, nepamirškite „Draugo" ir jo 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I give and bequeath the sum of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 

D. MACKEVIČIAUS 
PAGERBTI LOZORAIČIAI 

Vienas iš svarbiausių Lietu
vių Prekybos Rūmų užsimojimų 
yra palaikyti santykius tarp 
lietuvių verslininkų Lietuvoje ir 
Amerikoje. Tam tikslui Preky
bos Rūmų pirmininkas ir Stan
dard Federal banko prezidentas 
Dovydas Mackevičius suruošė 
priešpiečius Lietuvos ambasado
riui Stasiui Lozoraičiui ir poniai 
Lozoraitienei per jų viešnagę 
Chicagoje birželio 5 d. 

Įspūdingame Ciel Bleu resto
rane Michigano ežero pakran
tėje susirinko Lietuvių Preky
bos Rūmų valdybos nariai 
Dovydas Mackevičius, Dovydas 
Gaidas, Vincas Samaška ir 
Paulina Šukienė, buvę Preky
bos Rūmų pirmininkai Algis 
Baliūnas ir Robertas Zapolis ir 
svečiai Stasys Baras, Gražina 
Liautaud ir Rūta Juškienė ne 
tik pagerbti Lozoraičius ir su 
jais pabendrauti, bet taip pat 
pasitarti apie Lietuvos eko
nominę padėtį ir apie Prekybos 
Rūmų vaidmenį Lietuvos eko
nominiame gyvenime. 

Prie Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis papuošto stalo 
Dovydas Mackevičius pa
sveikino Lozoraičius, pasi
džiaugdamas, kad po tiek metų 
ištvermės jie pagaliau gali pasi
gėrėti savo darbo vaisiais — 
nepriklausoma Lietuva. Jis pa
brėžė, kad nėra geresnio Lietu
vos atstovo Amerikoje kaip am
basadorius Stasys Lozoraitis. 
Atsižvelgdamas į Lietuvos am
basados svarbią reikšmę, Mac
kevičius įteikė ambasadoriui 
Lozoraičiui Prekybos Rūmų 
1,000 dol. auką ambasados išlai
kymui. 

Priimdamas auką, ambasado
rius Lozoraitis padėkojo už 
Prekybos Rūmų paramą Lietu
vos ambasadai ir už suteiktą 
progą pasitarti su Prekybos 
Rūmų valdyba apie Lietuvai 
reikalingą paramą. J i s 
pareiškė, kad nors Lietuvos da
bartinė ekonominė padėtis yra 
sunki, ateityje ji tikrai pagerės, 
ypač su išeivijos lietuvių 
pagalba, Lietuva per 50 metų 
priespaudą nepasidavė ir dabar 
nepasiduos. 

Ambasadoriaus Lozoraičio 
kompetetingumas ir Lozorai
tienės nuoširdumas visiems 
priešpiečių dalyviams sudarė 

x Naujas, NEBRANGUS, 
MAISTO siuntinys tik $49: 
mėsos gaminiai, cukrus, kava. 
aliejus, vaisiai ir kt. produktai. 
Pats populiariausias 55 SVA
RŲ siuntinys iš įvairių pro
duktų tik $85; 22 SVARAI tik 
mėsos gaminių irgi $85. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

malonų įspūdį. Lietuvių Preky
bos Rūmai ir toliau palaikys ar
timus ryšius su Lietuvos amba
sada ir stengsis padėti Lietuvos 
ekonominiam atkūrimui. 

Kor. 
SIELOVADA LEMONTE 

Liepos 14 d. Chicagos arkivys
kupas kard. Joseph Bernardin 
paskyrė kun. Juozą Vaišnį, SJ, 
laikinuoju Pal. arkiv Jurgio Ma
tulaičio misijos administra
toriumi nuo š.m. rugpjūčio iki 
1993 birželio mėn. Misijos ve-
dėjas-kapelionas kun. Leonas 
Zaremba, provinciolui kun. 
Jonui Borutai paskyrus ir 
Lietuvos vyskupams pakvietus, 
talkins Kauno tarpvyskupinėje 
seminarijoje dvasios tėvu šiais 
mokslo metais. Į talką metams 
iš Kauno atvyks kun. Algirdas 
Paliokas, SJ, gyvensiąs jėzuitų 
namuose Chicagoje. 

Birželio mėn. kun. L. Zaremba 
lankėsi Lietuvoje ir su pro-
vinciolu sutarė dėl pareigų 
seminarijoje, kurioje arti 200 
klierikų. Tuo metu Lemonte 
misijos kapelioną pavadavo 
kun. J. Vaišnys, susipažin
damas su misijos darbais. Kai 
misija buvo arkivyskupijos 
viešai įsteigta, buvo numatyta 
ją, kaip ir visas parapijas, įver
tinti po trejų metų. Iškilus 
reikalui Lietuvoje talkinti, 
kard. Bernardin pasiūlė įver
tinimą metams atidėti iki 1993 
m. vasaros, kada kun. Zaremba 
sugrįš. 

Kun. Algirdas Paliokas, kuni
gu įšventintas 1968 m., dirba 
parapijose ir su katalikiška 
spauda. Būdamas Chicagoje, 
talkins kun. Vaišniui „Laiškų 
lietuviams" redakcijoje ir ki
tuose lietuvių jėzuitų darbuose. 

Chicagos lietuvių jėzuitų 
bendruomenei priklauso trys 
broliai ir aštuoni kunigai. Kun. 
Zaremba gyvena Lietuvių cen

tre Lemonte, Br. Jurgis Gata-
veckas prižiūrimas prieglaudoje 
priemiestyje. Pasimainydami 
kunigai J. Kidykas, P. Dau
gin t i s , V. Gutauskas , K. 
Raudeliūnas, A. Tamošaitis, J. 
Vaišnys ir vyresnysis A. Saulai-
tis talkina lietuvių sielovadoje 
Mišiomis savo koplyčioje, Šv. 
Kryžiaus, Šv. Antano, Rockfor-
do, Beverly Shores, Union Pier 
lietuviams, padėdami Brighton 
Parko bei Marąuette Parko 
parapijoms, kai reikia. Broliai 
Jurgis Janeliūnas ir Petras 
Kleinotas dirba namuose. 

Kardinolas savo laiške prita
ria pakeitimui Lemonte, supras
damas, kiek reikalinga šiuo 
metu Lietuvos Bažnyčiai padėti. 
Iš savo pusės Lietuvos jėzuitų 
provincijos (kuriai Chicagos 
namai priklauso) provinciolas 
kun. Boruta tiek vertina Chica
gos bei apylinkių lietuvių sielo
vadą, kad išsiunčia talkininką 
iš Lietuvos, kur atsikuriantiems 
jėzuitams aibės darbų ir progų. 

Šiuo metu Illinois universitete 
anglų kalbos mokosi jėzuitas 
diakonas Vidmantas Šimkūnas 
iš Kauno. Jam rugpjūčio gale iš
vykus, atskrenda kun. Antanas 
Gražulis iš Vilniaus tęsti anglų 
kalbos kursų toje pačioje įstai
goje ir gyventi šiokiadieniais 
pas amerikiečius jėzuitus prie 
Šv. Ignaco gimnazijos, kad galė
tų dažniau angliškai lavintis. 
Kaip ir prieš metus, kun. 
Gražulis nuo rugpjūčio iki 
lapkričio galo savaitgaliais 
talkins Chicagos lietuviams 
jėzuitams. 

A. Saulaitis 

IR VĖL SUSITINKAME 
VIDURDIENIO POKALBIŲ 

KLUBE 

Visuomenininkas ALT s-gos 
pirmininkas dr. Leonas Kriau-
čeliūnas, jau sugrįžęs į „darbą", 

vis dar sutelkia visuomeninin
kų ir spaudos žmonių būrelį įdo
miems vidurdienio pokalbiams 
kartą savaitėje Waršuvos res
torane. Dr. Leonas Kriaučeliū-
nas, išgirdęs, kad atvykstame 
Chicagon, tuojau pakviečia ir 
mane į gražų visuomenininkų ir 
žurnalistų pabendravimą. 

Taip nutiko ir šį kartą. Ruo
šėmės vykti į PLB seimą ir į 
Tautinių šokių šventę. Tai di
dieji ir labai svarbūs renginiai, 
o jų nepamatyti, juose nedaly
vauti būtų tikra nuodėmė. Ir 
štai kvietimas dalyvauti Vidur
dienio pokalbių klubo susibū
rime, ką tik atvykus Chicagon 
birželio 26 d., penktadienį. 

Prisimenu tuos pokalbius iš 
ankstyvesnių laikų. Įdomūs, 
nuotaikingi, nuomonių įvai
rumas, aptarimai mūsų lietu
viškos veiklos, įvykių verti
nimas ir daug kitų temų. Nau
dodamasis žurnalisto Juozo 
Žygo paslaugomis, štai ir War-
šuvoje. Susitinkame visuomeni
ninkus ir spaudos aktyviuosius 
žmones dr. Leoną Kriaučeliūną, 
visuomenininką, operos solistą 
LF žymų darbininką Stasį Barą 
ALT sąjungos ir kitų veiksnių 
veikėją, LF pirmosios valdybos 
pirmininką Teodorą Blinstrubą, 
žurnalistus prel. Juozą Prunskį, 
aktyviuosius žurnalistus Anta
ną Juodvalkį, Juozą Žygą, Mečį 
Valiukėną. 

Gražus būrys kolegų ir visuo
menininkų, su kuriais, gyvenant 
Chicagoje, teko dirbti drauge 

daugelį metų, dalintis rūpes
čiais, puoselėjant lietuviškųjų 
organizacijų veiklą ir t.t. 

Besivaišindami klausėmės dr. 
Leono Kriaučeliūno, ALT s-gos 
pirmininko, Vliko valdybos vi
cepirmininko, įdomių pasako
jimų apie paskutinįjį Vliko 
seimą Vilniuje, kuriame jam 
teko aktyviai dalyvauti posė
džiuose, priėmimuose, kalbėtis 
su parlamentarais, vyriausybės 
nariais. Jis Lietuvą lankė po 50 
metų pirmą kartą. Radęs daug 
gerų dalykų, tačiau vykstą 
valdžioje ginčai, nesantaika 
Lietuvai gero nežada. Premjeras 
Gediminas Vagnorius jam 
palikęs šį kartą gerą sumanaus 
valstybininko įspūdį, tačiau 
kairiųjų grupuotės trukdančios 
vyriausybei ir parlamentui na
šiai dirbti. Vliko paskutinis 
posėdis su Lietuvos vyriausybe 
brvęs geras. Vlikas tuo baigė 
savo politinės veiklos darbus, o 
dabar vyksią galutinis atsiskai
tymas ir išteklių bei archyvų 
perdavimas Lietuvai. Dr. Leono 
Kriaučeliūno naujas rūpestis — 
stpiprinti ALT s-gos veiklą tiek 
Amerikoje, tiek padedant Tau
tininkų sąjungai Lietuvoje. 

Pokalbiuose žvilgtelėta į PLB 
seimą ir Tautinių šokių šventę. 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas yra 
buvęs dviejų Tautinių šokių 
švenčių organizacinio komiteto 
pirmininkas ir jas sėkmingai 
suruošęs. Si Tautinių šokių 
šventė visus domino, ypač, kad 
ir po daugelio metų išeivija 

Ilona 'antroji dešinėje) su savo mama po pasikalbėjimo „Vaikų vilties" komitete. Iš kairės: Ramunė 
Kubiliūtė, viešnios iš Lietuvos, Silvija Kučėnaitė Foti. 

Nuotr. B. Jasaitiene* 

išliko kūrybinga, darbšti ir pajė
gianti dar suruošti tokius PLB 
seimus ir Tautinių šokių 
šventes. Paskutinioje dalyvavo 
daugiau kaip du tūkstančiai 
šokėjų. Šventės ruoštinos ir 
ateityje. 

Pokalbiuose spaudos darbuo
tojai prisiminė ir mūsų spaudos 
sunkėjančius rūpesčius, nors 
rašančiųjų dar nestokojama, jau 
rodosi ir jaunesnieji veidai, 
tačiau mažėja skai ty toja i , 
sunkėja finansinė laikraščių 
leidimo padėtis. Žvilgtelėta ir į 
galimybes padė t i spaudai . 
Tenka pasidžiaugti, kad Vidur
dienio pokalbių klubo dalyvių 
tarpe buvo gana brandaus 
amžiaus sulaukusių visuomeni
ninkų ir žurnalistų, kurie dar 
nėra pavargę ir aktyviai reiš
kiasi įvairioje veikloje. Tokių 
tarpe prisimename žurnalistą 
prel. Prunskį, visuomenininkus 
Teodorą Bl ins t rubą , Mečį 
Valiukėną, o ta ip pat pilnos 
energijos veikėją Stasį Barą. 

Skaitytojai labai vertina žur
nalistų Juozo Žygo vedamuo
sius, labai aktualius, šių dienų 
gyvenimą atspindinčius, An
tano Juodvalkio nuolatinius LF 
ir kitų organizacijų veiklos 
aprašymus. 

Netruko prabėgti trys valan
dos Vidurdienio pokalbių klube. 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas, „dir
bąs" profesiniame darbe ir or
ganizacijose, sakėsi pradėsiąs 
dirbti veikloje pilną laiką, 
tačiau nepamiršęs ir tų malonių 
susitikimų bent kartą savaitėje 
Waršuvoje. 

Jei likimas lems, gal vėl kada 
sugrįšiu Chicagon, gal vėl turė
sime progos visi susėsti pokal
biams Vidurdienio pokalbių 
klube. 

Jurgis Janušaitis 

CHICAGOS ŽINIOS 

IEŠKO ČEKIŲ VAGIES 

Policija ieško nežinomo va
gies, kuris nuo š.m. gegužes 
mėn. iš daugiau pasiturinčių 
Chicagos priemiesčių gyventojų 
pašto dėželių yra pavogęs ir su
klastojęs apie 500.000 dol. ver
tės čekių. Daugiausia nukentėję 
Skokie, Glenview, Hinsdale, 
Frankfort ir Barrington Hills 
gyventojai. Piktadario metodas 
labai paprastas; jis pavagia 
naują čekių knygutę, vieną čekį 
užpildo ir at idaro sąskaitą 
banke. Po trijų dienų, kai ban
kas patikrina, ar čekis padeng
tas, vagis pinigus vėl išsiima. 
Tikrieji čekių savininkai vagys
tę dažniausiai pastebi tik po il
gesnio laiko. 

APSAUGOS LIPINUKAI 

New Yorko mieste tarp 1988 
ir 1991 m., einant per gatvę, kai 
šviesa yra žalia, suvažinėta apie 
2000 žmonių. Beveik 15 tūks
tančių sužeistų buvo vien perei
tais metais. Kovojant su šia blo
gybe, prie gatvių sankryžų pra
dėti klijuoti lipinukai su per
spėjimais apie gresiantį pėstie
siems pavojų. Lipinukų per
spėjimai pavaizduoti ir paveiks
lėliais, ir žodžiais. Tikimasi, kad 
jie bus veiksmingi. 

MOTERYS PRIE STATYBŲ 

Statybų darbuose dirbančių 
moterų skaičius ima gausėti. 
Darbo departamento statis
tinėmis žiniomis, Chicagos 
srityje 1986 m. apie 7,000 mo
terų dirbo statybose, o jau 1991 
m. tokių skaičius pakilo iki 
13,000. 
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