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Siauriniame Irake atsikūrė 
dar nepripažinta 

valstybė — Kurdistanas 
Bet jos ateitis neaiški, kol neišspręstas 

Irako ateities klausimas 
Erbil, Irakas, rugpjūčio 5 d.— 

Siauriniame Irake atsikūrė 
kurdų valstybė, Kurdistanas, 
jau trečią kartą šiame šimt
metyje. Daugiausia JAV inter
vencijos dėka Persų įlankos 
karo pabaigoje, keturi milijonai 
kurdų, gyvenančių šiauriniame 
Irake, sukūrė savo vyriausybę, 
kaip jie buvo trumpam padarę 
1920 ir 1946 metais. Abiem tais 
atvejais, pirmą kartą kurdų ap
gyventose žemėse Irake, antrą 
kartą jų apgyventose žemėse 
Irane, jų valdžia buvo sunai
kinta metų laikotarpyje. 

Ir jų dabartinės pastangos turi 
priešų — didžiausias jų — Irako 
prezidentas Saddam Hussein, o 
be to ir jų pačių tarpe yra 
nemaža nuomonių skirtumo. 
Bet tuo tarpu, nors nei jų drau
gai nei priešai nepripažįsta jų 
valstybės, šiauriniame Irake 
vienok dabar yra Kurdistanas. 

Turi vyriausybę ir 
parlamentą 

Gegužės mėnesį jie išsirinko 
parlamentą, kuris buvo prisaik
dintas liepos 4 d., ir jų sostinė 
yra Erbil. Naujoji valdžia pa
skyrė policiją ir mokyklų ad
ministraciją, ima mokesčius, 
surenka šiukšles, išnešioja 
paštą ir turi kariuomenę. 

Par lamentas ir Ministro 

pirmininko kabinetas yra šešia-
aukščiame itališku marmuru ir 
mahogany medžiu išpuoštame 
pastate, kuriame iki šiol buvo 
Bagdado statytinių Kurdistano 
Nacionalinė Asamblėja. „Jei 
gautume lėšų iš užsienio ir 
galėtume pasikviesti reikalingą 
ekspertizę valdžios operacijoms, 
galėtume tapti savarankiški 
metų laikotarpyje, pasisakė Mi
nistras pirmininkas Fouad 
Masoum, apsirengęs šviesiu 
lininiu kostiumu, savo kabinete 
su oro apšaldymu, duodamas 
interviu New York Times 
reporteriui Chris Hedges. 

Tarp Irano ir Turkijos esantis 
kalnuotas Kurdistanas nuo seno 
buvo ūkininkų ir avių augintojų 
kraštas. Bet vakarietiškai apsi
rengę kurdų gydytojai ir inži
nieriai, mokslus baigę Vaka
ruose ir įpratę prie vaka
rietiškų automobilių ir elektri
nių įtaisų, gatvėse vaikšto ir 
tarp tradiciniai apsirengusių 
kurdų. 

Sąjungininkai sukūrė 
saugumo zoną 

1991 m. kovo mėnesį JAV 
vadovaujamos sąjungininkų pa
jėgos sukūrė kurdams saugią 
zoną šiauriniame Irake, jiems 
sukilus prieš Husseiną Persų 
įlankos karo pabaigoje. Ši inter
vencija įgalino 1.5 milijono 
kurdų sugrįžimą po jų pabėgimo 
į Turkiją ir Iraną. Tuo tarpu, 
kurdams kuriant savo nepri
klausomybę sukurtoje saugumo 
zonoje, Bagdadui neleidžiama jų 
stabdyti. Šią zoną 36 paralelės 
apylinkėse iš oro saugo sąjun
gininkų karo lėktuvai, pakylan
tys iš Turkijos, ir stebėtojai 
Zakho mieste, Kurdistano šiau
rėje, netoli Turkijos pasienio. 

Bet Saddam Husseinas tebe-
spaudžia kurdus, jų valdžią va
dindamas nelegalia ir vyriausy
bės ministrus vadindamas ban-

Reformų priešininko įtaka 
kyla Rusijoje 

Jungtinių Tautų taikos prižiūrėtojai su vadu mąj. gen. Lewis MacKenzie (kairėje) lydi JT 
Komisionierę pabėgėliams Sadako Ogata (vidury), jai lankantis Sarajevo miesto Bosnija-
Herzegovinoje. Jei JT Saugumo Taryba priimtų rezoliuciją naudoti karinę jėgą užtikrinti maisto 
ir vaistų siuntų saugumą, ir jiems gresia serbų puldinėjimas. Serbų sukilėlių vdas pareiškė, kad 
remtų JT dalinių kišimąsi tik siuntų apsaugai, bet jei iš tos pozicijos imtų pulti serbus, tuomet 
jie gintųsi. 

Atsikūrusioje kurdų valstybėje Kurdistane šiauriniame Irake vienas jų milici
jos vadų, vadovaujantis kadrui, sulaikančiam sunkvežimius, važiuojančius 
į Iraką, kad jie išsipirktų. 

ditais. Kurdų ir Irakiečių kariai 
180 mylių Kurdistano pasieny
je nuolat susišaudo. Šiame 
aiškiai nenustatytame pasie
nyje Irakas laiko 100,000 ka
reivių. Husseino valdžia taip 
pat sustabdė kuro ir maisto 
siuntas į šį regioną, o taip pat 
ir vakcinas vaikams, kurias pa
aukojo Jungtinės Tautos. 

Šią vasarą tačiau sunkumus 
atsveria a ts ikūr imo viltys; 
daugumas tremtinių, kurie per
nai slėpėsi palapinėse, jau yra 
atstatę namus pusėje Irako per 
dešimt metų sunaikintų 4,000 
kaimų. Iki šiol Irako uždraustos 
kurdiškos dainos grojamos 
kasečių parduotuvėse. Husseino 
atvaizdas užlipytas kurdų suki
lėlių paveikslais. Vietoje Irako 
vėliavos plevėsuoja geltonos ir 
žalios abiejų sukilėlių grupių 
vėliavos. Bet jų ateitis netikra, 
kol didesnis Irako ateities klau
simas nebus išspręstas. 

Telegramos dėl 
kariuomenės 

išvedimo 
Washington, DC, rugpjūčio 

11 d. — JAV Senato ir Atstovų 
Rūmų komisijos netrukus susi
tiks tartis dėl Pašalpos Rusijai 
įstatymo dviejų versijų (Senato 
ir Atstovų Rūmų) išlyginimo. 
Šiuo metu, kai Rusija pakeitė 
savo poziciją, dabar reikalau
dama palikti savo strateginius 
objektus Baltijos kraštuose ir vi
siškos laisvės judė t i savo 
kariuomenei iki išvedimo, dar 
svarbiau, negu buvo, kad kon-
gresmanai būtų informuojami 
apie tai ir raginami, būtinai į 
Pašalpos Rusijai įstatymą įra
šyti raginimus Rusijos dalinius 
išvesti iš Baltijos kraštų. 

Amerikos Latvių Sąjunga šiuo 
metu turi automatinę telegra
mą kongresmanams, raginančią 
remti kongresmano Richard 
Durbin projektą H.R. 5282, 
kuris reikalauja išvesti rusų ka
riuomenę iš Baltijos kraštų. Jos 
tekstas toks: „Dear Represen-
ta t ive , Help the House of 
Representatives tell Russia's 
military that the United States 
is serious about troop with-
dravval from the Baltics. Co-
sponsor Rep. Durbin's H.R. 
5282 calling for troop with-
drawal from Estonia, Latvia, 
and Lithuania. Ask the Russian 
Aid conferees to retain the 
Senate language supporting 
troop withdrawal". 

Norint telegramą pasiųsti, 
r e i k i a skambin t i 1 (800) 
258-2222 ir prašyti Operator 
9294. Jos kaina bus įrašyta į 
sekančią telefono sąskaitą. 

Bus pasirašyta 
Šiaurės Amerikos 
laisvos prekybos 

sutartis 
Sutarti palaiko pramonininkai, 

jai priešinasi unijos 
Washington, DC, rugpjūčio 

11 d. - JAV, Kanada ir Mek
sika provizoriniai susitarė 
įkurti laisvos prekybos zoną 
visoje Šiaurės Amerikoje, kurio
je nebūtų nei muitų, nei kitų 
prekybos apribojimų. Pagal šią 
sutartį įmonės galės laisvai 
prekiauti, su minimaliais suvar
žymais. Derybose dalyvavę pa
reigūnai sakė, kad prez. Bush 
beveik tikrai praneš apie sutar
ties pasirašymą trečiadienio 
rytą. 

Bet antradienio vakare trijų 
dalyvaujančių kraštų prekybos 
ministrai išleido komunikatą, 
pranešdami, kad dar nesuside
rėjo dėl sutarties. Tačiau net ir 
pasirašius sutartį dar nebus 
baigtas reikalas, nes dar po to 
teisininkai kelias savaites turės 
išspręsti galybę smulkių deta
lių. Sutar t ies pasirašymas 
įvyks, kai visos trys valstybės 
sutars dėl pakankamo skaičiaus 
pagrindinių klausimų. 

Baltieji rūmai pranešė sutar
t ies liečiamiems Kongreso 
komitetams, jog greičiausiai an
tradienio vakare būsią prieita 
susitarimo, bet perspėjo, kad 
dar tariamasi dėl kai kurių 
smulkmenų. Sutartį pasirašius, 
ją turės patvirtinti Kongresas, 
ir numatoma, kad tai įvyks 
sekančiais metais ir ne be aršios 
kovos. Lapkričio mėnesį vyk-
siantieji prezidentiniai rinkimai 
visam tam reikalui priduoda 
dar daugiau netikrumo. Jei pre
zidentu būtų išrinktas Arkan-
sas gub. Bill Clinton, jis galėtų 
reikalauti stambių pakeitimų 
sutartyje. 

Pagrindiniai punktai 

Laisvos pekybos sutarties pa
grindiniai punktai yra šie: 1. 
Palaipsnis panaikinimas muitų 
įvairiems gaminiams minėtųjų 
trijų kraštų tarpusavėje preky
boje. 2. Pastatytmas kliūčių, 
kad Azijos firmos negalėtų 
apeiti JAV tarifų, importuo
dami per Meksiką. 3. JAV ir 
Kanados finansinių įstaigų 
konkurencijai bus atidaryta 
Meksikos iki šiol užsieniui už
daryta bankų, investicijų ir ap-

draudos pramonė. 4. Tarptauti
nės prekybos problemoms gam
tosaugos klausimais spręsti bus 
sudarytos komisijos iš visų trijų 
kraštų atstovų. 

Daugumas ekonomistų sako, 
kad ši sutartis pagerins visų 
trijų kraštų ekonominę būklę, 
kiekvienam tų kraštų specia
lizuojantis toje srityje, kuri jam 
geriausiai sekasi. Bet JAV ir 
Kanados darbininkų unijos 
tvirtina, kad daugelis jų firmų 
išsikraustys į Meksika, kur ga
lima mokėti žemesnes algas 
darbininkams. 

Nuomonių skirtumas 
Respublikonų partijoje 

Baltųjų rūmų ir prez. Bush 
perrinkimo kampanijos vadovai 
mano, kad dėl šio laimėjimo 
prez. Bush galės surinkti daug 
daugiau balsų ir planuoja ją pa
brėžti Respublikonų partijos su
važiavime Houston, Texas, atei
nančią savaitę. Jų manymu su
tartį teigiamai įvertins JAV 
meksikiečiai ir pietvakarinių 
valstijų gyventojai, kuriems 
eksportai į Meksiką daugiausiai 
padės ekonomiškai. Jie taip pat 
mano, kad ši sutartis jiems su
darys dar vieną progą pabrėžti 
prezidento Bush sugebėjimą 
tarptautinių reikalų srityje, 
kuris JAV darbininkams duoda 
daugiau darbų. 

Bet ši sutartis sukėlė ir didelį 
nuomonių skirtumą Respubli
konų partijoje, Kongreso na
riams ir aktyvistams iš šiaur
rytinių valstijų susirūpinus, kad 
ši sutartis nustatys balsuotojus 
prieš prez. Bush iš baimės, kad 
dėl jos daugiau įmonių išsikels 

Maskva, rugpjūčio 12 d. — 
Manoma, kad šiuo metu Rusijos 
politikai daug įtakos turi vi
ceprezidentas Aleksandras Ruc-
koi. Jo populiarumas Rusijoje 
kas kart auga ir tuo pačiu didėja 
jo įtaka vyriausybės sprendi
muose. Kai kas A. Ruckoi laiko 
senųjų pažiūrų komunistu, no
rinčių Rusijos politiką pasukti 
senąją vaga, arba net naujųjų 
pažiūrų fašistu. Jeigu jo siū
lomoji politika įsitvirtintų, JAV 
prezidentui Bushui ir kitų Va
karų valstybių vadams, spau-
dusiems Jelciną sutikti dėl 
skaudžių ekonominių reformų 
Rusijoje, kad būtų paskirta 24 
bil. dolerių parama, susidarytų 
daug keblumų. 

Ruckoi yra priešingas Jelcino 
ekonominėms reformoms, vadi
na jas krašto ekonomikos geno
cidu. Dar neaišku, kiek Ruckoi 
populiarumas turės įtakos Jel
cino politikai, tačiau aišku, kad 
Rusijai atsisakius ekonominių 
reformų arba jas labai sulėti
nus, parama nebus duodama. 

Paramos plano subyrėjimas 
atneštų daug nepatogumų ir 
prezidentui Bushui, ypač prieš 
artėjančius rinkimus, nes jis pa
staruoju metu daug kalba apie 
užsienio politikos svarbą ir jo 
sėkmingumą, stengdamasis 
nukreipti savo kritikų dėmesį 
nuo krašto vidaus ekonomikos 
ir kitų problemų. 

Žmonės pritaria reformų 
kritikai 

Nors Aleksandro Ruckoi 
nuolatinė ekonomijos reformų 
kritika kelia rūpestį daugeliui 
Rusijos demokratų, eiliniai 
piliečiai jam visiškai pritaria, 

kai kuriose pietvakarinėse vals
tijose pravestuose apklausinėji
muose balsuotojai išreiškė abe
jonių dėl šios sutarties. 

Sutarčiai priešinasi ir Demo
kratai. Nors pernai, pradedant 
derybas dėl jos, gub. Bill Clin
ton pagyrė šias pastangas, šį
met, kai kongr. Richard Gep-
hardt iš Missouri kritikavo 
prezidentą Bush, kad nepakan
kamai kietai veda derybas Ame
rikos naudai ir kad sutartyje 
reiktų geriau apsaugoti ameri
kiečių darbus ir reikalauti 
griežtesnių gamtosaugos įsta
tymų JAV pietvakariuose ir 
Meksikoje, B. Clinton pagyrė 
Gephardt'o pamatuotą kritiką. 

Kas laimės, kas nukentės 

JAV-ėse daugiausia naudos iš 
tos sutarties turės įmonės, ku
rioms reikia pigiai apmokamų 
darbininkų, o jų tarpe yra ir 
kompiuterinės technikos firmos, 
kurios JAV-ėse samdo profe
sionalus projektuotojus, o Mek
sikoje fabriko darbininkus 
produktų gamybai. Iki šiol tos 
įmonės gamybą darydavo Rytų 
Azijos kraštuose, nenorėdamos 
rizikuoti Meksikos netikra tei
sine sistema. Su šia sutartimi 

nes jų gyvenimo standartas kas
dien smunka, o pasitikėjimas 
geresne ateitimi ir pačios Rusi
jos jėgomis, tvarkant savo vi
daus gyvenimą, gerokai nuken
tėjęs. Kadangi Ruckoi interesai 
atspindi viduriniosios ar net 
žemesnėsės klasės rusų rūpes
čius, atsiranda vis daugiau 
remiančių jo idėjas. O tos idėjos 
labai paprastos: kol naujoji 
ekonomika bus tikrai įgyven
dinta, niekas neturėtų kęsti 
alkio, vaikščioti apiplyšęs, 
gyventi be pastogės. 

A. Ruckoi yra pasižymėjęs 
Afganistano kovose, suorga
nizavo Rusijos parlamento 
rūmų gynybą pernai vasarą 
vykusiame sukilime ir dėl to yra 
labai lojalus karinės pramonės 
šalininkas. Dėl to kyla klausi
mas, ar jis sutiktų tą pramonę 
pritaikyti kasdieninių reikme
nų gamybai, o tuo pačiu perves
ti į privačias, ne karinės vado
vybės, rankas. 

Piliečių unijos partija 
nori lėtinti reformas 

Šią vasarą senieji komunistų 
partijos vadai, ilgus dešimt
mečius savo žinioje turėję ir 
kontroliavę visą krašto 
pramonę, kartu su A. Ruckoi 
įkūrė naują partiją, pavadintą 
Piliečių unija. Trys tos partijos 
vadai neseniai yra gavę svar
bius postus Jelcino vyriau
sybėje. 

Piliečių unija nepritaria grei
tam ekonomikos kaitos tempui, 
siūlo didesnę centrinę kontrolę 
pramonėje ir valstybinę subsi
diją didžiajai krašto indurstrijai, 
kad ji visiškai nesužlugtų. 

Ruckoi taip pat daug dėmesio 
skiria dešiniojo sparno naciona
listams, kurie yra pasisakę 
prieš Jelcino atsigręžimo į 
Vakarus politiką. Jie nori 
išlaikyti senąsias Rusijos tra
dicijas ir apsaugoti kraštą nuo 
vakarietiškų įtakų. Šių nacio
nalistų kraštutiniausieji turi 
nemažai neo-fašistinių ir an-
ti-semitinių tendencijų. 

Bet Ruckoi esąs demokratas 

Tačiau Ruckoi artimi bendra
darbiai tvirtina, kad jis yra 
tikras demokratijos šalininkas 
ir net kapitalistinių pažiūrų, jis 
tik nevisuomet sutinka su Jel
cino programomis. Jis žmonėms 
sudaro teisingo ir nusimanančio 
politiko įspūdį, o šiais sunkiais 
laikais tai labai svarbu. Nese
niai apklausinėjus didelį skaičių 
Rusijos gyventojų, 28% pasisa
kė, kad jie visiškai Ruckoi pasi
tiki, kai tuo tarpu Jelcinui pasi
tikėjimą pareiškė tik 24%. Tai 
pirmas kartas nuo pernykščio 
perversmo, kai kitas Rusijos po
litikas yra populiaresnis už pre
zidentą ir turi daugiau šali
ninkų, kaip priešų. 

į Meksiką ir jie neteks darbo, pašalinus teisines problemas, 
Sen. Alfonse D'Amato (R.-NY), joS dabar jau galės tuos garny -
kuris šįmet kandidatuoja 
perrinkimui į JAV Kongresą, 
prisibijo, kad prieš jį kaip 
respublikoną dėl šios sutarties 
gali balsuoti kaip tik New 
Yorko valstijos balsuotojai, 
kurie kaip ir kitų šiaurrytinių 
valstijų gyventojai, iš šios sutar
ties susilauktų daug mažiau 
naudos, negu pietvakarinių 
valstijų žmonės, o tik rizikuoja 
netekti daugiau darbų. Net ir 

bos darbus atlikti Meksikoje. 
Nuo tos sutarties tad dau

giausia ir nukentės JAV fabri
kų darbininkai, kurie jau turės 
konkuruoti su Meksikos darbi
ninkais. Todėl JAV unijos taip 
priešinasi šiai sutarčiai. Bet šios 
sutarties palaikytojai argu
mentuoja, kad tie darbai ar taip 
ar kitaip kraustosi iš JAV, jei ne 
į Meksiką, tai kitur į Trečiojo 
pasaulio kraštus. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 13 d.: Šv. Ponci-
jonas ir Ipolitas, Diana, Kasi-
jonas, Gilvilė, Elvyrė. 

Rugpjūčio 14 d.: Šv. Maksi
milijonas Kolbe, Tarcizijus, Ata-
nazija, Grintautas. Pajauta. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:55, leidžiasi 7:55. 
Temperatūra dieną 72 F (22 

C), naktį 55 F (13 C), dalinai 
debesuota. 

^ ^ — ^ ^ 
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P R O F . J . P IKUNAS 
DĖSTYS VYTAUTO DIDŽ. 
U N I V E R S I T E T E KAUNE 

Prof. dr. Just inas Piktinai iš
vyko į Kauna dėstyti psicholo
giją Vytauto Didžiojo universi
tete. Apie dėstymo tikslus ir 
ateinančių metų planus Lietu
voje dr Pikūnas papasakojo 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės laidoje rugpjūčio 11 
d. Ta pačia proga dr. Pikūnas 
atsisveikino su Detroito lietu
viais. 

L IETUVIAMS SVARBIOS 
P O L I T I N Ė S ŽINIOS 

Rugpjūčio 4 dienos pirminiuo
se rinkimuose 1 I-tame distrik 
te į JAV kongresą iš respub 
likonų sąrašo laimėjo vokiečių 
kilmės Joe Konllenberg. Tau 
tybės, ypač lietuviai, aktyviai 
rėmė šį kandidatą: jį remia ir 
dabartinis kongresmanas Wil-
liam Broomfield. Į Respu
blikonų visuotinį suvažiavimą 
Houston. Texas, iš Michigan 
vyksta lietuviai Ryan Ambro-
zaitis, IH-čiasis vicepirmininkas 
jaunimui, Jonas Urbonas. IV 
v i c e p i r m i n i n k a s tau tybių 

reikalams, ir Michigano sena
torius Mathevv Dunaskias. 

P R I S I M I N T A S 
A.A. ANTANAS DAINIUS 

A.a. Antano Dainiaus viene
rių metų mi r t i e s metines 
rugpjūčio 15 d. minės velionio 
šeima, Dievo Apvaizdos pa
rapija ir „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlė. A.a. Antanas 
Dainius, buvęs vienas iš akty
viausių Dievo Apvaizdos parapi
jos na r ių , b e n d r a d a r b i a v o 
„Drauge", „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlėje ir buvo 
Lietuvos Vyčių Garbės narys. 

DIEVO APVAIZDOS 
P A R A P I J O S GEGUŽINĖ 

Dievo Apvaizdos parapijos ge-
gužinė vyks sekmadienį , 
rugpjūčio 30 d„ nuo 11:30 vai. 
ryto. Bus galima pasivaišinti 
cepelinais, kugeliu bei kitais 

skaniais valgiais ir gėrimais 
Bus laimėjimai. Sportą mėgs 
tant iems bus tinklinio rungty 
nės. Bus rodomos vaizdajuostes 
iš olimpinių krepšinio žaidynių. 
Lietuva prieš NVS komandą, 
kai Lietuva laimėjo bronzos 
medalį. Dievo Apvaizdos parapi
jos taryba kviečia visus Detroi 
to ir apylinkių lietuvius atvykti 
į gegužine ir prau isti sekma
dienio popietę gamtoje, lietuviu 
tarpe. 

P O P I E T Ė SU 
DELEGATAIS IŠ 

LIETUVOS 

Rugpjūčio 16-tą dieną, seknia 
dienį, delegatai iš Lietuvos daly 
vaus šventų Mišių aukoje Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioje. 
Tuoj po pamaldų delegacijos na
r ia i norėtų sus ipaž in t i su 
Detroito ir apylinkių lietuviais. 
Norintieji šioje popietėje ir 
vaišėse dalyvauti praneškit 
Stasei Bliūdžiuvienei, telefonu 
355-2539. Dalyvavimo auka 
penki doleriai. 

ŠALFAS S Ą J U N G O S 
GOLFO ŽAIDYNĖS 

1992 metų ŠALFAS sąjungos 
27-tos t a rpmies t inės ir in
dividualinės golfo varžybos vyks 
rugsėjo 5-6 d. Huron Golf Club 
— Radisson on the Lake, Ypsi-
lanti. Michigan. 

Žaidynės vyks j au mums 
įprastu formatu: vyrų, moterų ir 
senjorų klasėse bei tarpmiesti-
nės-komandinės. 

Golfo klubas, Huron Golf 
Club, yra tarp Detroito ir Ann 
Arbor, prie pat 1-94 ir išvažia
vimo #183 į pietus. Golfavimo 
kaina 45 dol. su vežimu ir ..driv-
ing range". 

Registracija ir susipažinimo 
vakaras įvyks penktadieni, rug
sėjo 4 d. Žaidynės prasidės šeš
tadienį ir sekmadienį 8 vai. 
ryto. 

Šias 27-tas golfo žaidynes 
rengia Detroito sporto klubas 
„Kovas"'. Informacijas teikia 
Vytas Petrulis, 30115 Brook-
view, Livonia, MI, 48152 Tel. 
313-525-0294 ar 313-584 0466. 

l.m. 

Detroi to „Žibur io" l i tuan is t inės mokyklos mokiniai mokslo metų užbaigimo programoje. 
Nuotr . A. V i s k a n t o 

JLūJB V V VOS 

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

BAIGĖ K O J Ų G Y D Y T O J U 
MOKYKLA 

Dr. B i r u t ė B a l č i ū n a i t ė , 
Teresės Decello ir a.a. dr. 
Vitoldo Balčiūno duktė, šiais 
metais baigė Chicago. IL, esan
čią Scholl College of Podiatric 
Medicine. Prieš tai Birutė įsigi
jo biologinių mokslų bakalauro 
laipsnį Wisconsin universitete, 
Kenoshoje. 

Studijuodama kojų gydytojų 
mokslus Scholl kolegijoje, dr. 
Balčiūnaitė priklausė bėgimo 
komandai , sportinės medicinos 
klubui bei kojų ligų žurnalo 
klubui. J i buvo ir Phi Alpha Pi 
korporacijos sekretorė. 

Dabar dr. Balčiūnaitė atlieka 
i n t e r n a t ą Dakota Ve t e r ans 
Administration Medical Center 
Hot Springs, SD, Scholl kolegi
j a buvo įsteigta 1912 metais ir 
y ra viena iš septynių tos spe
cialybės mokyklų JAV. Kolegi
ja paruošia studentus kojų ligų 
gydytojų laipsniui. Daugiau 
negu trečdalis tokių gydytojų 
yra baigę Scholl kolegiją. 

75 metų savo gimnazijos jubi
liejaus šventėje. Aldona Mar-
cavage pranešė, kad j au pasiro
dė pirmasis tomas kun. Valka-
vičiaus tritomės studijos apie 
Amer ikos l i e tuv ių r e l i g i n į 
gyvenimą. Kuopa nupirko vieną 
tomą ir pasidžiaugė savos Šv. 
Jurgio parapijos aprašymu. 

Silvestras ir Aldona Mar-
cavage birželio mėn. dalyvavo 
ses. Joanos Blazevich, C J C , 25 
metų vienuoliško gyven imo 
šventėje Brockton, MA. Po to 
juodu nuvyko į Naujosios Angli
jos Lietuvos Vyčių rekolekcijas 
Kennebunkporte. 

A ldona M a r c a v a g e 

A N T H R A C I T E , P A 
144-TOJE L I E T U V O S 

VYČIŲ K U O P O J E 
Gegužės mėnesio susi r inkime 

liūdėjome netekę a.a. Eleonoros 
Yancofski. Ji buvo mūsų 144-tos 
kuopos vicepirmininkė, Ketvir
to laipsnio iš t ikima Lietuvos 
Vytė. Dalyvaudavo apygardos 
bei visuotiniuose suvažiavi
muose ir savanoriškai daly
vaudavo kuopos renginių ruošos 
darbuose. Užuojautą re iškiame 

Eleonora Kasputienė dalyvavo 
„The Odyssey" laivo ekskur
sijoje Michigano ežere kartu su 
šimtais kitų žmonių. Šio vakaro 
pelnas buvo skirtas padėti Lie
tuvai atsistatyti. 

Estelle Rogers išplatino bilie
tus sukviesdamas daugiau kaip 
tris stalus svečių į Martiniąue 
pokylių salėje vykusią Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
klebono kun. Jono Kuzinsko 
40-ties kunigystės metų jubilie
jaus vakarienę. Linkim jam dar 
40-tį metų geros sveikatos ir 
dėkojame už paramą Lietuvos 
Vyčiams, 

Kultūrinių reikalų komiteto 
p i rmirmkas Leonas Narbutis 
pristatė Arvydą Reneckį, kuris 
iš Lietuvos atvežė dokumentinį jos broliui ir giminėms. Meldžia-
filmą, rodantį politinės pade- mės ir už pirmininkės Olimpi-

Vysk. Paulius Baltakis birželio 27 d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje sute ikė sutvir t inimo sakramentą 
Detroito lietuvių jaunimui . Iš k. — Linas Pol te ra i t i s . Kris t ina Barauska i t ė , Lora Maier, Paul ius 
J e sman ta s . Kristina Dėdinai tė , Rimas Pol tera i t i s , vysk. P Bal takis , A n t a n a s Bulota, Aidutė 
Viskanta i tė , Aleksa Rūkšte ly tė , Mildutė Bublytė ir Pe t r a s Jesmantas . 

Nuo t r . A. V i s k a n t o 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Worcester, MA 

A.A. J O N A S ALIŠAUSKAS 

Jonas Ališauskas, 77 metų 
amžiaus, po trumpos ligos 
gegužės 31 d. mirė Worcestery-
je, Šv. Vincento ligoninėje. 

Velionis buvo gimęs Lietuvo
je. 1949 m. atvykęs į JAV-es, ap

sigyveno Worcestervje. Daug 
metų dirbo vielų fabrike. Pri
klausė Šv. Kazimiero parapijai. 
Iš šios bažnyčios po gedulingų 
šv. Mišių buvo nulydėtas ir 
palaidotas Šv. Jono kapinėse. 

Nuliūdime liko žmona Ona 
Ališauskiene ir giminės Lietu 
voje. Amerikoje giminių neturė 
jo. Tesuteikia Jonui Viešpats 
amžiną atilsį. 

J .M. 

C H I C A G O , IL 112-TOS 
L I E T U V O S VYČIU 
K U O P O S VEIKLA 

Gegužės mėnesio susirinki 
mui vaišes paruošė Teresė Vait
kus. J i y ra puiki šeimininkė, ir 
visi džiaugėsi jos vaišėmis. 

Aštuoni 112-tos kuopos nariai 
neseniai vyko į Davenport, IA, 
dalyvauti Rock Island Casino 
Riverboat žaidimuose. Ekskur 
santai nuvyko ir į Galeną. 
Algirdas ir Aldona Braziai bei 

ties suirutę. 
Robertas Mockus atliko labai 

įdomų koncertą Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje kartu su 
talentingais solistais, muzikais 
ir choru. Robertas šiais metais 
surengė keturis koncertus; tai 
t a l e n t i n g o j a u n o žmogaus 
nemažas projektas. 

Gerr ie 

BRIDGEPORT, CT, 141-MOS 
LIETUVOS VYČIU 
KUOPOS VEIKLA 

Buvo labai malonu pasvei
kinti iš ligoninės sugrįžusį prel. 
Prancku. J i s pradėjo 141-mos 
kuopos gegužės mėnesio susirin
kimą, sukalbėdamas maldą ir 
išreikšdamas padėką už maldas 
ir sveikinimus jo ligos metu. 
Linkime j am geros sveikatos ir 
ilgo, darbingo gyvenimo. 

Du jauni Lietuvos piliečiai. 
Elena ir dr. Armandas Zaka
rauskai atvyko į Bridgeport. 
CT, balandžio men. Interna
tional instituto pakviesti. Mūsų 
susirinkime juos pristatė to in
stituto pabėgėlių koordinatorė 
Gintare Ivaškienė. Dr. Arman
das t n Tipai ir taikliai anglų 
kalba ;>akalbėjo apie padėtį 
Lietuvoje. J is padėkojo Vyčiams 
už dovanas nusiųstas per Pagal
ba Lietuvai komitetą, kurias 
Lietuva gyventoljai labai verti
na. Jis y ra gydytojas, o jo sesuo 
yra architektūros inžinierė. 
Juodu viliasi JAV pradėti geres
nį gyvenimą. Kol jiems pasiseks 
į s ida rb in t i , j a i s rūp inas i 
Agniete Lazdauskas. 

Raimundas Burzak neseniai 
pasirodė vietinio vaidinimo 
spektakly je , p iktos valios 
asmens vaidmenyje. Linkime 
jam sehmės vaidyboje! Ros ir 
Vladas Bariai birželio mėnesį 
praleido Lietuvoje ir dalyvavo 
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ir kitokių re ikmenų siuntas . 
Šios siuntos bus siunčiamos tol, 
kol jos bus reikalingos. 

Dievas t e s u t e i k i a amžiną 
atilsį i lgamete i narei Kazi
mierai Yakavonis. J i nuolat 
padėdavo virtuvėje prie ruošos 
darbų, ir mes jos pasigesime. 
Sveikiname t r i s naujus nar ius 
Karolį Kat iną (kuris supro
j e k t a v o k u n . J . Š e š t o k u i 
dedikuotą žymenį), Vincentą 
Katiną ir Rasą Varankai tę . Pa
sveikti l inkime Elenai Malluk, 
neseniai pergyvenusiai skran
džio operaciją. V e r t ė 

A l e k s a n d r a s P a k a l n i š k i s , J r . 

Patriotizmas ir religija visada 
buvo ir bus t ie vieninteliai 
dalykai, dėl kurių žmonės auko
ja save, savo turtą, savo pinigus. 

E. Gili 

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

SPECIALYBĖ — Širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog i Medicare 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tai. (1-312) 434-5040 (veikia 24 vai.) 
Pirm., an t r . ketv., penkt nuo 12 iki 6 v v 

jos Zelinski brolio a.a. Edvardo 
sielą. Teilsisi ramybėje. 

Lietuviškų reikalų komiteto 
pirm. Juozas Mar tūnas išreiškė 
susirūpinimą dėl rusų kariuo
menės buvimo Lietuvoje. Kul
tūrinių reik. kom. pirm. Mari
ja Koons kalbėjo apie religines 
Velykų apeigas Lietuvoje. Fi
nansų sekretorė Elena Chesko 
pranešė, kad 231-as na rys iki 
gegužės mėnesio galo susimo
kėjo nario mokestį. Šv. Kazi
miero gildijai remti kom. pirm. 
Ona Wargo su E. Chesko daly
vavo Centro valdybos posėdyje 
gegužės 30-tą dieną Philadel-
phia. PA. mieste. 23 mūsų na
riai autobusu vyko į Bingham-
ton. NY. vykusį „ G i n t a r o " 
apygardos suvažiavimą. 

NEW YORK, NY 12-TOS 
LIETUVOS V Y Č I Ų 
K U O P O S Ž I N I O S 

Šių metų gegužės mėnesio 17 
dieną Vilniaus Motinos parapi
joje roštoje vakarienėje buvo 
dedikuotas žymuo, pagerbiant 
parapijos įkūrėją kun . Juozą 
Šeštoką. 

90 metų amžiaus kun . Nicho-
las Langenfeld įvairiomis progo
mis aplanko mūsų parapiją. J is 
pažinojo kūrėją kun. Šeštoką ir 
yra daugelio parapiečių ar t imas 
draugas. Jam buvo su te ik ta 
garbė palaiminti žymenį jo 
kolegos atminimui. A.a. Marija 
York, daug nusipelniusi šio 
žymens pastatymui, t ikr iausiai 
šypsosi danguje. 

Šios vakarienės rengimo ko
miteto pirmininkė buvo 12-tos 
kuopos iždininkė Millie Pietz. 
Vakarienė sėkmingai praėjo. 
Dalyvavo beveik visi kuopos 
nariai. 

Lietuvos našlai tynai iš 12-tos 
kuopos dažnai gauna drabužių 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Hez. (708)246-0007; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

0449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEHIflott Ir Dr. Adam* 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wa»t Ava. , Orland Pa r k 
708-349 8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel. 708-857-8383 

Kab. tai . (1-312) 585-0348; 
R e * . (1-312) 779-5533 

DR. 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; 1-6 

Kab. t e l . ( 1 - 3 1 2 ) 471 -3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. K e d z i e A v a . , 
Chicago , III. 60652 

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

3900 W. 99 St. ffM (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p -7 v v . antrd 12:30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir sestd 9 v r -12 v p p 

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. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie A ve., Chicago 
1-312) 778-6969 arba (1-312) 480-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybe vidaus ir Kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Read. 
Tel. (1-312) 505-2002 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (700)052-4119 

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

Kasdien 1 <ki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5035 S. Pulaakl Rd . Chicago 

312-505-1055 
172 SchlHer St., Elmhurat, IL 60126 

700-041-2000 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 700-834-1120 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava., Elgln. I I I . 00120 
Tel. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hll la. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (700) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Te l . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palo* Vlaion Center. 7152 W. 127tti St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v 

Tai. (700) 440-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2000. 
Rez. (700) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Aust m) 

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

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

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medkal Center-

NapervINe Cameua 
1020 E. Ofden Ave., Satte 310, 

NeaervMe IL 60663 
Tai. 1-70S-S27-0000 

Valandos pagal susitarimą 



Įvairios nuomonės po Olimpiados — 
i— 

IŠ ASMENIŠKO, 
JAUSMINIO TAŠKO 

Šią sava i t ę vis i buvome 
prilipę prie televizijos, sekda
mi krepšinio rung tynes , — 
vienintelę sritį, kur turėjome 
viltį pasižymėti prieš ki tas gau
sias tautas. Tai buvo t ikra i jau
dinantis momentas, kai sumų-
šėme tautas , kur ias rėmė Ame
rika, nepaisant pranešėjų gana 
lengvai jaučiamų posakių, kad 
ką čia tie lietuviai nori įrodyti. 
O įrodė. Pranyko komandoje 
buvusis asmeniško įvertinimo 
noras, noras įrodyti savo galybę, 
tad susiėmė visi, ir pergalė prieš 
Australiją visgi buvo Lietuva, 
ne Australija. Puikus pavyzdys 
buvo Marčiulionis, valio jam. O 
dabar lošime prieš Braziliją, 
kurią visi laikė labai galinga, 
visgi pavyko laimėti ir tuo būdu 
atsidurti baigiamajame kėli
nyje. 

* * * 

ĮSPŪDŽIŲ IR PRISIMINIMŲ FRAGMENTAI 
Vliko seimas turisto akimis 

J O N A S DAUGĖLA 

Tačiau, nevengiant kritikos ir 
kitur, ne t ik krepšinyje, tenka 
atkreipti dėmesį ir į vadinamąjį 
t eam play — ne t ik krepšinyje, 
bet ir politikoje, kurioje pasėkos 
žymiai menkesnės, negu sporte. 
Jei kiekvienas ten, kaip ir 
krepšinyje pirmuose žaidimuo
se, bandys parodyti tik savo jė
gą ir svorį, tai pasėkos bus ne
kokios. Tik pažvelkime į spau
dą, — priviso laikraščių, bet juo
se nėra ką skaityti , kas sustip
rintų bendrą mintį, duotų idėjų 
tautos ateičiai. Kaip matėme iš 
pirmo mūsų susitikimo su ru
sais krepšinyje, — k u r pra
laimėjome, — nes jeigu ne aš 
įmetu krepšį, t a i stoviu nuo
šaliai ir žiūrau, — taip ir atgi
jusioje tautos valdžioje tuoj buvo 
susiskelta į partijas, nes ne tau
tos ateitis buvo svarbu, bet 
mano vadovybė. Kaip ir laikraš
čių tvane, — ne kiekvienas tur i 
būti redaktor ium. Kolchozo 
viršininko mental i te tas visur, 
kad tik išsilaikyti savo kėdėje. 
Kur liko bendras t ikslas — 
Lietuva? 

Būtų gerai, kad tas ta ip per
šamas „onevvorldizmo" grū-
dimas būtų pasaulyje supran
tamas teigiama prasme. Iš kitos 
pusės „mult ikul tūr izmas" irgi 
gali būti išverčiamas ir tei
giamai, ir neigiamai. Toji teorija 
teigia, kad visos kultūros yra ly
gios, žiūrint iš moralinės pusės, 
ir turėtų būti traktuojamos 
vienodai. Bet ta i ir liko t iktai 
teorija, kur i garbingai ne t 
n e d i s k u t u o j a m a , n e b e n t 
reikalas suktųs i apie meno 
kūrinius. 

* * * 

Europos vakariniame pakraš
tyje serbai bando a t s t a ty t i 
didžiąją Serbiją, naudodami, — 

kaip skelbia pasaulio spauda, — 
užimtose vietose net svetimų 
tautybių vaikų išžudymus, kad 
ten išliktų tiktai tyras serbų 
kraujas. Pasaulis pagaliau pra
deda pabust i iš ekonominės 
gerovės siekių pilno miego, ir 
j au pradedami pasitarimai, — 
taip, t ik dabar! — kaip sustab
dyti serbų žmogžudiškus pla
nus. Vis artėja momentas, kai 
reikės viešai įrodyti, kad ne 
vien Hitleris panašiai elgėsi, bet 
ir d a b a r mažai kas y r a 
pasikeitę. Ar tam pritars anglo
saksa i , nes tai vieninteliai 
amerikiečių patikimi draugai? 
Kaip tada į Lietuvą buvo numo
ta r anka , kad neįsivelti į karą 
dėl k r a š t o , kur iame, buvo 
t ikima, nėra alyvos, taip dabar 
vėl ta ip elgiamasi su Bosnia ir 
Herzogovina, kovą vedant vien 
žodžiu. 

Kokia politinė ir ekonominė 
padėtis šią vasarą Lietuvoje ir 
į kurią pusę galime tikėtis jos 
pakryp imo? Sprendžiant iš 
kelių ten apsilankiusių tau
tiečių pasakojimų, einama į 
laisvą prekybą labai įvairiai, o 
gatvėje laisvoji prekyba klesti. 
Štai vieno tautiečio pasako 
jimas: Buvau gerokai nuvargęs, 
o į už penkių, šešių blokų vyks
t anč i ame susir inkime visgi 
norėjau dalyvauti. Pasišaukiau 
taksi ir nurodžiau adresą. „Bus 
aštuoni doleriai", — tarė taksis
t a s ir, net neužvedęs minutes 
ir pinigą skaičiuojančio laik
rodžio, pradėjo važiuoti. Aš gi 
jam atsakiau: „Su 'tok ir išleisk 
mane, nueisiu pėsčias arba vežk 
už dolerį". Tyla buvo neilga. 
Pasakė „gerai" ir nuvežė į susi
rinkimą. Štai tau ir „market 
economy". 

* * * 

Štai ką tik užsibaigė mūsų 
olimpinis pasirodymas krep
šinio rungtynėse Barcelono- J 
je. Ne tai , kad būtume tikėjęsi j 
aukso medalio, bet ir čia pasi-
rodė mūsų jausminis bruožas, 
nus tūmęs protavimą į šoną. 
Atrodo, žiūrovų pasaulis irgi 
reagavo panašiai. Žaidime buvo 
j a u č i a m a s visiškas pasime
timas, o vienas Marčiulionis irgi 
negalėjo daug padaryti prieš 
juodąją ir baltąją susižaidžiusią 
jėgą. Rezultatas buvo žiaurus, 
nes buvo vadovaujamasi jaus
mais , o ne planavimu. Aišku, 
čia ne pasaulio galas, ateitis dar 
prieš akis, ir turėtume iš to pasi-
m o k y t i . Baigėsi didžiosios 
žaidynės, bet bus ir vėl bus 
naujų progų. Visgi vieną aukso 
medalį gavome — jį mums 
atnešė disko metėjas Ubartas . 

P a t i k o mums ir spaudos 
posakis, kad Sabonis yra vedęs 
gražiausią pasaulio moterį... 

RKV 

Paskutiniame Vliko seime 
Chicagoje seimo atstovai buvo 
painformuoti, kad dar bus su
šauktas „simbolinis" pabaig
tuvių seimas Vilniuje, kur prieš 
48 metus Vlikas pradėjo savo is
torinę veiklą. Buvo pranešta, 
kad į šį pabaigtuvinį seimą yra 
kviečiami visi ilgų metų Vliko 
veikėjai ir visi Vliko veikloje 
dalyvavę veteranai. 

Šio simbolinio seimo proga į 
Lietuvą buvo suorganizuotos 
kelios ekskursijos ir keletas 
grupinių išvykų. Tuo būdu net 
kelios šimtinės tėvynainių iš 
Amerikos pakilia nuotaika įvai
riais keliais pasiekė Vilniaus 
orauostį. Daugeliui tai buvo pir
masis apsilankymas tėvynėje po 
ilgų išeivijos metų. Žinoma, 
Viniaus orauostis dar nėra 
pilnai pritaikytas tuo pačiu 
metu priimti kelis didžiulius 
lėktuvus ir masę keleivių. 
Tačiau didesnių sutrikimų buvo 
išvengta. Orauosčio tarnyba 
tvarkingai pasitiko svečius, 
stropiai pa tarnavo ir pasi
rūpino, kad visi galimai grei
čiau pasiektų apsistojimo vie
toves. Iš viso dabar kelionės į 
Lietuvą, palyginti su anks
tesniais laikais, yra malonios, 
tvarkingos ir patogios. 

Vliko seimas ir visi su šiuo 
seimu surišti renginiai su
traukė išskirtinai daug žmonių. 
Be Vliko veikėjų ir bendradar
bių didžiulė Kultūros ir sporto 
rūmų salė buvo perpildyta 
vietos lietuvių. Visa seimo eiga 
ir renginiai j au buvo išsamiai 
aprašyti t iek Lietuvos, t iek 
išeivijos lietuviškoje spaudoje. 
Tad belieka tik dar pasidalinti 
kai k u r i a i s p r i s i m i n i m u 
fragmentais. 

Tiek visa Vilniaus lietuvių vi
suomenė, tiek Lietuvos vyriau
sybė, šiam Vlikoseimui, o tuo 
pačiu ir Vliko veikėjams, skyrė 
išimtinai daug dėmesio. Tik 
labai gaila, kad visa šio „sim
bolinio seimo" renginių pro
grama tyčia ar netyčia buvo taip 
su tvarky ta , kad v i suo t in io 
dėmesio centre atsidūrė ne tiek 
pati Vliko institucija ir jo ilgų 
metų veikla, kiek pats pirmi
ninkas ir t ik paskutiniuoju 
metu į valdybą patekę nariai . 

Vliko steigėjams pavyko dar 
anuo sunkiu tautos gyvenimo 
metu j u n g t i v i s a s t a u t o s 
politines apraiškas — partijas ir 
kovos organizacijas į vieną 
politinį junginį ir vadovauti šio 
junginio kovos pas tangoms. 

Nors ir vėlesnėje Vliko gyveni
mo istorijoje pasitaikė ir ka i ku
rių nesutar imų bei nuomonių 
išsiskyrimo, vis dėlto vieningos 
ir politinės vadovybės idealas 
buvo išlaikytas ir iki p a t Vliko 
ve ik los paba ig tuv ių . Visos 
politinės grupės išliko viename 
junginyje. Tai ir yra didžioji Vli
ko stiprybė ir moral inė jėga. 
Vlike dalyvavo 15 skir t ingų 
politinių gruj jočių. Tač iau ir 
toks palyginti gausus skai
čius nesutrukdė Vlikui išlaikyti 
bendros kovos nuotaikas ir bent 
išorinį solidarumą. 

O laisvam gyvenimui atgimu
sios L ie tuvos p o l i t i n i a m 
gyvenime, ypatingai t u o metu, 
kai Vilniuje posėdžiavome, visa 
tauta kaip tik ir visuotinai pasi
genda tos politinių jėgų suderin
tos veiklos ir t au t in io soli
darumo nuotaikų. Tad ir buvo 
ypat ingai svarbu simbolinio 
seimo programą taip suorga
nizuoti, kad visai t a u t a i būtų 
pademonstruota Vliko visų pen
kiolikos nariu tarpusavio soli
darumo ir vienybės pavyzdžiai. 

Tai būtų buvę įmanoma, jeigu 
būtų sudarytos sąlygos seime 
vienu ar kitu būdu pasireikšti 
visų penkiolikos grupių atsto
vams ir padaryti, kad ir trum
pus, savo grupių pareiškimus. 
Tuo pačiu būtų išryškintas ir 
kiekvienos politinės grupės įna
šas į bendros veiklos ir vie
ningos kovos pas tangas . 

Tačiau šiame seime, be paties 
pirmininko, vyravo t i k vienos 
politinės grupės atstovai. Prezi
diumas ir visi kalbėtojai buvo 
parinkti tik iš tos vienos grupės 
ir t ik j iems buvo leista seimo 
programoje pasireikšti . Net ir 
žymesniems, buvus iems Vliko 
veikėjams nebuvo leis ta pasi
rodyti. Vienui vienas Vliko 
veiklos veteranas prof. dr. A. 
Darnusis šiaip taip sugebėjo 
prisiveržti prie kalbėtojų tribū
nos ir tarti keletą žodžių. Labai 
gaila, kad šiame seime buvo pa
rodyta, kad paskut in iu metu 
Vliko p i rmin inkas beturėjo 
vienos grupės pasitikėjimą ir. ži
noma, jis galėjo remtis tik ta 
viena grupė. Berods, paskutiniu 
metu ir Tautos Fondo tvarky
mas jo valia y ra pat ikėtas tik 
tos pačios vienos grupės dau
gumai. Žinoma, to viso tikrai 
nereikėjo demonstruot i Lietu
voje. 

Didesnę seimo programos dalį 
užėmė nereikalingai ištęstas 
pirmininko praneš imas . Pra

džioje j i s pabrėžė, kad peržvelgs 
visą Vliko veiklos istoriją nuo 
pat jo įsikūrimo. Tačiau didžio 
ji šio pranešimo dalis buvo skir 
t a iškelti tik paskutiniųjų 15 
metų veiklą. Tai yra nuo to 
laiko, k a i Vliko vadovybė ati
teko dr. K. Bobeliui. Tad ir susi
darė neteisingas vaizdas, kad 
Vliko veikla buvo našiausia tik 
tame la iko tarpe. Tuo tarpu 
anks tesnė Vliko, o ypatingai jo 
sudarytos vykdomosios tarybos, 
veikla nebuvo nei kiek ne
menkesnė, o kai kuriuo atveju 
ir svarbesnė. 

Savo pranešime dr. K. Bobelis 
ypatingai bandė išryškinti įvai
rių tarp taut in ių konferencijų, 
kuriose j is pats dalyvavo, reikš
mę ir svarbą. Neužmiršo ir kiek 
p lač iau ap ta r t i ir nelemtą 
Gotlando konferenciją. 

Šioje konferencijoje Vliko 
pirmininkas drauge su kompar
tijos atstovu pasirašė vieno 
sakinio neaiškų sutarimą. Šj 
sakinį vėliau kiekvienas savaip 
interpretavo. O Vliko pirmi
ninkas pabrėžė: „ir tai atidarė 
vartus okupuotos Lietuvos ir 
išeivijos suderintai veiklai'". 

Neabejoju, kad Gotlando salą 
visi susitikimo dalyviai pasiekė 
patogiais tarptautinio orinio 
susisiekimo lėktuvais. Posėdžia
vo puošnioje viešbučio salėje. 
Tad nuostabu, kad Vliko pirmi 
ninkas ir užmiršo, kad 1948 m. 
liepos mėn. 8 d. partizanų cen
trinio štabo politinio skyriaus 
viršininkas Daumantas-Skra-
jūnas prasiveržė pro geležinę 
uždangą, posėdžiavo su Vliku ir 
su jo p i rmin inku pas i rašė 
bendrą sutarimą suderintai 
veikti. Daumantui į laisvąjį 
pasaulį kelią praskynė ginkluo
tų p a r t i z a n ų palyda. Ties 
Ramintos upeliu įvyko susi
šaudymas su pasienio sargy
bomis. Partizanai savo kūnais 
pridengė Daumantą nuo priešo 
kulkų. Trys narsūs vyrai žuvo. 
Bet užtai tada ir buvo atidaryti 
vartai suderintai veiklai ir 
bendradarbiavimui. 

Be abejo, seimo salėje dar 
galėjo būti ir keli partizaninių 
kovų dalyviai. Jie prisimena jų 
vado Daumanto istorinį žygį ir 
to žygio aukas. Vargu ar j iems 
galėjo patikti ta Vliko pirmi
ninko pranešimo vieta? 

Bet, nepaisant visokių t rū
kumų ir vienpartiškumo, išo
riniai visas seimas praėjo paki
lioje nuotaikoje. Kalbėjo vyriau
sybės atstovai, buvo pasikeista 
dovanomis, pažymėjimais. Buvo 
puiki proga susitikti seniesiems 
Vliko bendradarbiams ir šiaip 
draugams. Bet, žinoma, būtų 

buvę žymiai geriau, jeigu šį 
seimą būtų organzavusi ne 
Vliko valdyba, bet ta ryba . 
Taryboje iki pat jos veiklos pa
baigos dalyvavo visų grupių 
atstovai. T a d savaime būtų 
buvę išvengta šališkumo. O pats 
seimas būtų savaime virtęs 
įspūdinga išeivijos politinės vie
nybės demonstracija. Chicagoje 
buvo priimta „savaime supran
t amas" nutar imas , kad sim
bolinio seimo dalyviai patys 
apsimokės visas išlaidas. Bet be
rods šis „savaime suprantamas" 
nutarimas nebuvo įvykdytas. Ir 
tuo būdu š is „simbolinis" sei
mas Tautos Fondui kaštavo 
daugiau n e g u „ s imbo l inę" 
sumą. 

Seimo proga buvo suorgani
zuota eilė renginių ir kelios ben
dros svečių išvykos į Lietuvos 
šalį. Įspūdingas ir gražiai bei 
svetingai buvo parengtas Lietu
vos vyriausybės pr iėmimas 
Vliko veikėjams „Draugystės" 
viešbutyje. Šio priėmimo metu 
buvo labai puiki proga visiems 
svečiams ne tik susipažinti, bet 
ir pasikalbėti su aukštaisiais 
Lietuvos vyriausybės nariais. 

Seimui rengti buvo sudarytas 
rengimo komitetas. Šiam komi
tetui pirmininkavo Vytautas 
Jokūbaitis. J is ir palaikė seimo 
eigos tvarką. Tenka pasakyti, 
kad šį uždavinį jis atliko pavyz
dingai. Visas seimas vyko minu
tės punktualumu. V. Jokūbaitis 
vadovavo i r visoms ekskui -
sijoms ir išvykoms. 

Rūpestingai buvo paruošta 
svečių ke l ionė į Pa l angą . 
Klaipėdą ir Nidą. Šia proga pa
togiu autobusu buvo proga per
važiuoti skersai visą gimtąją 
šalį. Graži t a mūsų tėvų šalis. 
Pavergėjui per ilgus pavergimo 
metus pavyko sunaiknti visą tos 
gražios šalies ūkį, sugriauti 
gražias mūsų sodžiaus sodybas 
ir sunaikint i patį mūsų tautos 
kamieną — ūkininkiją. Tačiau 

per pusę vergijos šimtmečio pa
vergėjui vis dėlto nepavyko su
naikinti Lietuvos gamtos grožio. 
Važiuodami grožėjomės mūsų 
šilais ir šilojais, upių garbanuo
tomis pakrantėmis ir kaštanų ir 
topulių žiedais pasipuošusiais 
keliais. Grožėjomės vešliomis 
varpų bangomis banguojančiais 
laukais ir uogienojų kekėmis. 

O kur dar žavus Palangos 
pajūr is , romant iškos Nidos 
smėlio kopos ir Žemaitijos ty-
vuoliuoją ežerai. Turistinėms 
kelionėms paįvair int i visoje 
šalyje yra t ikrai puikių ir įspū
dingų vietovių: Ragana kalnas 
Juodkrantėje, Kryžių kalnas 
prie Meškuičių, Gintaro muzie
jus Tiškevičiaus rūmuose, Tra
kų pilis ir puikiai sutvarky
tas muziejus, Trijų Kryžių 
ka lnas ir dar gausybė kitų is
torinių vietovių. Vilniuje Tele
vizijos bokštas gali drąsiai 
lygintis su pasaulyje plačiai 
žinomomis atrakcijomis. Visos 
šios gražiai su tvarkytos ir 
rūpestingai prižiūrimos vietovės 
žavėjo mus Bet jomis galėtų 
grožėtis ir išlepintų pasaulio 
turis tų ays. 

Bet. žinoma, šiandien Lietuva 
dar nėra t inkamai pritaikyta 
turistams. Reikėtų dar daug 
kapitalo įdėti į šią pramonę ir 
dar daug pastangų padaryti, 
kad užsieniečiai norėtų Lietu
voje maloniai praleisti laiką ir 
palikti gražias sumas savosios 
valiutos. Pirmoje eilėje reikėtų 
susirūpinti visų viešųjų vietų 
švara ir sanitariniais patogu
mais. 

Vliko svečių išvykai vadova
vo irgi V. Jokūbaitis. J i s buvo 
t ikrai pavyzdingas ir rūpes
t i n g a s ke l ionės vadovas . 
Kelionė buvo tiksliai suplanuo
ta ir todėl per tris dienas pavyko 
pamatyti daug gražių vaizdų ir 
aplankyti daug istorinių vie
tovių. Jo paslaugumas ir tvarka 
leido mums parsivežti gražiau
sius ir maloniausiuus visos iš
vykos į Lietuvą įspūdžių ir 
prisiminimų fragmentus. 

JAV ambasada Vilniuje Nuotr. J . Lendraičio 

Ambasadorius Stasys Lozoraitis spaudos konferencijoje. 
Nuotr M. Vidzbelio 
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ir pamažu artėjau prie išorinių ligoninės durų. Plačios 
stiklinės durys automatiškai atsivėrė. Ir prieš mano 
akis atsistojo pilnas skausmų, kentėjimų, ašarų ir ne
tikrumo pasaulis. Čia su pasitikėjimu ir viltimi atsku
ba ligoniai, bet kartu su savimi atsineša ir tamsius mir
ties baimės jausmus. Mirtis šiame pastate yra nuola
tinė gyventoja. Ji be paliovos švaistosi po ligonių pala
tas, reikalaudama vis daugiau ir daugiau aukų. 
Žmogus, išgirdęs dardančius jos ratus, virpa konvulsijų 

krečiamas. Blaškosi. Leipsta. Atidaro burna, lyg norė
damas dar ką pasakyti. Kar ta i s net neužčiaupęs bur
nos išsitiesęs sustingsta. Nukir tusi gyvybe, mir t i s iš 
džiaugsmo šypteli savo bedantę šypsena. Ir t a r t u m 
pamišimo pagauta, vėl siaučia, siaučia... 

Nekenčiam mes jos, nes ji yra didžiausias mūsų pro
fesijos priešas. Visomis medicišniškomis priemonėmis 
stengiamės ją nugalėti. Ir triumfuojame, kai ligonis, 
sulaukęs rytojaus, palikęs čia savo skausmus, grįžta 
į gyvųjų pasaulį. Oi kaip tada jis savo gyvybę vert ina. 

Atėjau prie elevatoriaus. Paspaudžiau mygtuką. 
Elevatorius pakilo ir be sustojimo nuvežė mane į šeš
tą aukštą. Koridoriuj prie gailestingos sesutes langelio 
radau rezidentus, laukiančius manęs. 

„Šįryt ligonių vizitavimą pradėsime nuc kapitono", 
tariau. Jie pajudėjo ir sekė paskui mane. 

„Labas rytas, kapitone", linksmai jį pa-veikinau. 
„Ar ne puikus rytas! Rodos, tik gyvenk ir džiaukis!" 

„Taip", liūdnokai jis atsakė. 

„Kaip jūs š įryt jaučiatės?" 
„Blogai. Mane šiąnakt pasiutiškai kamavo įsimetęs 

į kairės kojos blauzdą mėšlungis. Ir a š neturėjau nė 
valandėlės ramios nakties", atsakė ligonis. 

„Ar jūs vakar po vakarienės rūkė t?" 
„Taip. Bet vieni niekai! Tik dvi cigaretes". 
„Pone kapitone, nebūtinas okeanas, kad žmogus 

nuskęstų. Taip ir nebūtina surūkyti pokelį cigarečių 
sukelti mėšlungį, kuris jus visą naktį kamuotų. Gir
dėjau, kad jūs turėjote tokius didelius skausmus, jog 
budinti gailestinga sesutė jums buvo net gydytoją 
iššaukusi". 

„Taip", atsiliepė šalia manęs stovinti rezidente dr. 
Moon. Aš buvau iškviesta. Patariau kapitonui atsisėsti 

a n t lovos ir, nuleidus kojas, tol sėdėti, kol mėšlungis 
praeis. J i s taip padarė. Ir tas jam padėjo . 

„Iš tikrųjų padėjo, bet tik laikinai. Tačiau lig tik 
atsigulu ir pradedu snausti, mėšlungis vėl su didžiau
siais skausmais čiumpa mane už blauzdos. Turiu keltis 
ir tą pačią procedūrą iš naujo kartoti . Ir taip gule-
damas-sėdėdamas kiaurą naktį nebuvau sumerkęs 
akių. Rytą atsikėliau tomis pačiomis akimis. Ir kaip 
matote juodais paakiais ir papilkėjusiu veidu", 
skundėsi ligonis. 

„Pone kapitone, pavojus gresia ne tam. kuris su
smunka, bet t am, kuris parpuolęs neatsikelia. Todėl, 
jei norite, kad jūsų gyvenimas būtų malonesnis, links 
mesnis ir miegas saldesnis, turite nuo rūkymo visiškai 
atsisakyti. Kitaip mėšlungis jums ramybės neduos!*'. 

„Pasistengsiu save pažaboti", netvir tai prižadėjo. 
Taip tęsiasi diena po dienos. Visi žinojom, kad kapi 

tonas rūkyti nenustojo, nors nei aš, nei gailestinga 
sesutė kurį laiką jo rūkančio neužtikom. Mėšlungis jį 
kamavo vis daugiau ir dažniau. Žaizda ant kojos pirš
to negi jo. 

Vieną rytą, prieš pradedant vizitavimą, paklausiau 

gailestingą sesutę, ar jai neteko matyti kapitoną 
rūkant . 

„Daktare", reikšmingai šyptelėjusi, ji atsakė. 
„Kapitonas išgudrėjo. Kai tik pamato jus arba mane 
ateinant , tuojau meta cigaretę į šalį. Vakar po pietų 
pagavau jį taip darantį ir tiesiai į akis jam išdrožiau: 

„Dėl Dievo meilės, kapitone! Ką aš matau! Buvau 
tikra, kad jūs metėt rūkyti , o jūs elgiatės, kaip mažas 
vaikas, slapta rūkote. Man visiškai nesuprantama jūsų 
elgsena". Mačiau, kad jis labai nesmagiai pasijuto, nes 
jo veidas tai balo, tai raudo. 

„Sesute, kokia ironija! Aš tik pirmą cigaretę 
šiandien po pietų bandžiau įžiebti, ir jūs mane užklu-
pot. Suprantu, kad kvailai pasielgiau. Dovanokit. 
Užmirškit", nevykusiai ir nedrąsiai jis aiškinosi. 

„Gyvenimas yra kieta kova, kapitone. Ją žmogus 
laimi tik drąsa ir pasiryžimu. Drąsos jums užtenka, 
kitaip nebūtumėt pasirinkęs kario karjerą. Bet kur yra 
jūsų ryžtingumas? Ką jūs į tai atsakysite?" 

„Sesute, blogas įprotis jį nugalėjo. Esu pripratęs 
po pietų užrūkyti . Negaliu atprasti, nes cigaretė 
t raukia mane, kaip magnetas". 

,,Juk jūs prižadėjote daktarei nerūkyti arba bent 
sumažinti rūkymą. Ar ne taip?" 

„Taip, sesute, bet paždėjimas lieka pažadėjimu, o 
ištesėjimas pažadų..." nebaigęs sakinio jis nutilo. 

„Kapitone, jūs tik rimtai pagalvokit! Slapta 
rūkydamas, jūs beriate druską į savo atvirą kojos žaiz
dą. Save apgaudinėjate, o mus klaidinate. Ką gi jūs 
tuo bandote pasiekti?" Ir nesulaukusi iš jo atsakymo, 
pati atsakiau: „Iš tikrųjų nieko. „Nieko", nes jaučiau, 
kad jo viduje buvo taip neramu, kad rodos visas 
vandenynas šėlo baisaus uragano išerzintas. J is atrodė, 
kad kažką mąstė, svarstė, bet nesakė nieko. Baigė man 
pasakoti savo su kapitonu pašnekesį gailestinga esutė. 

'Bus daugiau) 
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PASIKALBĖJIMAS 
SU AMERIKOS 

AMBASADORIUM 
LIETUVAI 

DARRYL JOHNSON 
(Pabaiga) 
— J ū s e s a t e trijų v a i k ų tė

vas, kokie yra j ū s ų patarimai 
ar l inkėj imai Lie tuvos jauni
mui? 

Lie tuvos j a u n i m a s žengia 
geru keliu: j is pi lnas energijos 
ir intensyviai jungias j Lietuvos 
a t s t a tymo darbus . Man jauni
mas padarė didelį įspūdį. Tikrai 
t ik iu , kad j ame ir glūdi Lietu
vos vil t is bei ateit is . Šis jau
nimas nebuvo auka šios tamsios 
praei t ies Sovietų priespaudoje. 
Nepaisant viso to, jauni žmonės 
kaip j ū s ir aš žinome, kai j ie 
pasiekia dvidešimt metų amžių, 
tur i tendenciją atmesti praeitį , 
ka r t a i s net ir tėvus. Aš tur iu 
daug pasitikėjimo, pagarbos ir 
vilt ies Lietuvos jaunimui . 

— J ū s ų pas ir inkta m o k s l o 
š a k a b u v o a n g l ų literatūra, 
kas j u s pave ikė eiti į užsienio 
pol i t ikos tarnybą? 

— Tai yra labai geras klau
simas. Tas pa ts klausimas man 
buvo duotas per egzaminus į 
užsienio politikos tarnybą. J ie 
pastebėjo, kad aš studijavau 
anglų kalbą, istoriją, filosofiją, 
muziką ir daug kitų dalykų, bet 
nieko iš polit inių mokslų a r 
užsienio reikalų tarnybos. Galiu 
t rumpa i pasakyt i , kad aš visuo
met domėjausi t a rp tau t inėm 
problemom, nors ir pasyviai, tik 
sekdamas žinias apskritai. Man 
buvo labai s u n k u t ikėti , kad šį 
darbą galėčiau dirbti , ypač dėl 
to, kad aš gyvenau tolimuose 
vakaruose — Seatt le , VVashing-
tono valstijoj. Tai yra t ikrai toli 
nuo Washingtono DC arba New 
Yorko. Aš ne t negalvojau, kad 
turėsiu kada nors progos patekti 
į valdomąją polit inę srovę. Kai 
la ikiau egzaminus, tai buvo 
daugiau savęs bandymas, nes 
t ikrai netikėjau, kad aš išlaiky
čiau. Mano darbas diplomatinėj 
t a rnybo j s u t e i k i a ga l imybę 
nuolat progresuoti ir vis įgauti 
naujus pa tyr imus . Lietuva yra 
puikus pavyzdys viso to paty
rimo. Nepaisant , kad lankiaus 
šiame kraš te anksčiau ir skai
čiau jos istoriją, bet būti Lietu
voj, kalbėti su žmonėmis, dalin
tis šiuo istoriniu momentu yra 
kažkas ypat ingo. Yra labai 
mažai žmonių, kurie turi tą 
galimybę ir la imę įgauti tokius 
patyrimus-pergyvenimus. 

aukštesnio stažo užsienio tarny
bos diplomatų. Tai yra vienas 
aukščiausių apdovanojimų, kurį 
galima gauti diplomatinėj tar
nyboj. Man buvo suteikta didelė 
garbė. Esu dėkingas ir taip pat 
dėkoju savo profesiniams kole
goms, kurių įnašas prisidėjo 
prie šio žymenio suteikimo man. 

Dėl pirmo klausimo norėčiau 
pažymėti, kad JAV pagalbos 
programa išsivystė labai ^Teitai. 
Ji buvo efektingai vedama su 
Lietuvos valdžia, ir mes tikime, 
kad medžiagų t i ek imas ir 
aptarnavimas, kuris buvo su
te ik iamas , a t i t iko Lietuvos 
reikalavimus. Aš taip pat no
rėčiau pasakyti, kad VVashing-
tone yra tendencija prileisti, 
kad yra daugiau lėšų, negu kad 
iš tikrųjų. Todėl dažnai ban
dome atlikti daugiau projektų, 
negu galima. Mano nuomonė 
yra, ir aš tikiu, kad man pri
taria JAV ir Vilniaus valdžia, 
jog mums yra naudingiau kon
centruotis keliose srityse efek
tingai dirbti su ki tais kraštais 
ir su Lietuvos valdžia taip, kad 
t iekimas iš užsienio vyktų 
sklandžiai, o produktai būtų su
naudojami. Žinoma, bus žmo
nių, kurie sakys, kad mūsų eko
nominė pagalba turė tų kitokią 
kryptį, ar kad turė tume skirti 
daugiau pinigų kitiems pro
jektams, bet, aš galvoju, kad 
mes viską esame paskirstė labai 
planingai. Mes esame paten
k i n t i savo p a s i e k i m a i s ii 
tikime, kad mūsų pastangų re 
zultatai suteiks daug naudo-
Lietuvai. 

Tuo mes baigėme pokalbi 
Padėkojau ambasadoriui Darry 
Johnson ir palinkėjau jam ir 
poniai Kathleen Johnson lai 
mingos kelionės atgal į Lietuva 
Tai padariiu lietuvių kalba. Jis 
atsakė: ..Labai ačiū". Jie abudu 
dar pareiškė norą užsiprenume
ruoti „Draugą", kad galėtu 
sek t i ir išeivijos lietuviu 
gyvenimą. S iū l i au užsipre 
numeruoti ir ki tus laikraščius, 
kad susipažintų ir su kitų vie
tovių bei Kanados lietuvių išei
vija. 

Elvyra Vodopalieno 

CLASSIFIED GUIDE 

Mindaugo šventė Vilniuje, kurioje JAV ambasadorius Johnson pirmą karta į minias prabilo 
lietuviškai. XT . , , . . . 

Nuotr. J. Lendraic io 

DVI SAVAITĖS LIETUVOJE SU 
NUOMOTU AUTOMOBILIU 

Mano dviejų savaičių apsi
lankymas Lietuvoje (birželio 
10-24 d.* skyrėsi nuo daugybės 
kitų spaudoje aprašytų tuo. kad 
aš buvau turbūt vienas iš 
pirmutinių (pamišėlių, mano 
draugų nuomne), nusisamdžiau 
Lietuvoje amerikietišką au
tomašiną ir pasinaudojęs ja iš
tisas dvi savaites. Kadangi 
automašinų nuomavimas Lietu
voje daug kuo skiriasi nuo to, 
kas mums yra įprasta čia 
Amerikoje ar Vakarų Europoje, 
tikiuosi, kad mano patirtis bus 
naudinga galvojantiems pasekti 
mano pavyzdžiu. 

Apie galimybę Lietuvoje išsi
nuomoti amerikietišką automa
šiną sužinojau kelias savaites 
prieš kelionę iš ,,IMEX" bend
rovės skelb imų „Drauge" . 
Automašiną ir Lietuvos kelių 
žemėlapius užsakiau telefonu 
pas firmos atstovus Chicagoje 
1708-887-8442 ar 312-434-8618), 
kuriems nusiunčiau ir 20 dole
rių užstatą. Buvo sutarta, kad 
automašina bus pristatyta man 
atskridus į Vilniaus aerouostą. 
Pasirūpinęs tarptaut iniu vai-

doleriais, grąžindamas automa
šiną aerouoste išvykimo dieną. 
Nuomos kaina buvo maždaug 
40% galiojančios kainos už tokią 
automašiną (naujesnio modelio) 
Amerikoje. 

Važiuodamas iš aerouosto į 
„Neringos" viešbutį, pasigedau 
Vilniaus miesto plano, nes kai 
kurie užklausti žmonės kalbėjo 
t ik rus i ška i a r nesugebėjo 
t inkamai nurodyti kelią. Pa
stačius automašiną prie vieš
bučio, susirinko būrelis žmonių 
jos apžiūrėti, nes daugumas 
tokios automašinos nėra matę . 
Tas pat įvykdavo visoj Lietu
je, išskyrus Nidą, kur užsienie
čių yra pilni vasarnamiai . Au
tomašinos neploviau, nes neno
rėjau, kad žvilgesys pr i t rauktų 
dar daugiau smalsuolių. Jei 
prieš paliekant automašiną su
sirinkdavo s,Tupė vaikų, r imtai 
prašydavau jų, kad jie m a n ją 
pasaugo tų . V ė l i a u a t s i l y 
gindavau rubliais, ir būdavom 
visi patenkinti. J a u pirmą vaka
rą pastebėjau, kad kai kurios 
automašinos užpakalinės lem
pos neveikė. Šis defektas buvo 

ruotojo liudijimu (international greitai pataisytas, kitą dieną 
dr ivers license), išskridau į 
seniai nematytą tėvynę. Turiu 
prisipažinti, kad Vilniaus aero
uoste buvau nustebintas dviem 
staigmenom: mane sutiko mano 
miela draugė iš Toronto su savo 
gimine ir ... ,,IMEX" bendrovės 
atstovai su pažadėta automa
šina (1989 Ford Taurus) su pilnu 
komplektu Lietuvos žemėlapių! 
Tuoj p a t peržiūrėjau man 
pateiktą nuomos sutartį. Kai 
kuriuos paragrafus prašiau pa
keisti, ir tas buvo be jokių 
sunkumų tuoj pat atlikta. 

Svarbiausi sutarties punktai 
buvo: Aš nesu atsakingas už 
automašinos pavogimą ir api
plėšimą, jei tai įvyktų be mano 
kaltės, bei už apdaužymą. Esu 
pilnai a t sak ingas už žalą, 
padarytą kitiems (žmogui, ar 
daiktui), jei t a žala kiltų dėl 
mano kaltės; kitaip sakant, aš 
neturiu atsakomybės (liability) 
apsidraudimo! Man buvo paaiš
kinta, kad Lietuvoje tuo laiku 
dar nebuvo apdraudimo bendro
vių, kurios tokius apsidrau
dimus parduotu. Neturiu teisės 
su automašina išvažiuoti iš Lie-

nuvažiavus i „ IMEX" garažą 
Kaune. Patar iu automašiną 
gerai apžiūrėti j a u aerouoste. 

Pirmą naktį Vilniuje auto
mašiną pa l ikau aptver toje , 
apsaugotoj aikštėje, netoli mies
to centro. Panevėžyje automa
šina nakties metu stovėjo mano 
giminių garaže, o kituose mies
tuose ar kaimuose prie gyve
namų namų ar vasarnamio. Po 
dviejų savasčių sugrąž inau 
automašiną be jokios žalos. 

Važiuoti Lietuvos greitkeliais, 
kurie prilygsta Vokietijos auto
stradoms, yra t i k ra s malo
numas, nes judėjimo palyginti 
labai mažai. Malonu važiuoti ir 
paprastesniais asfaltuotais plen
tais, nes Lietuvos grožis yra 
nuostabus, negafi net atsigėrėti. 
Ir kiek dauį. seniai nematytų 
gandrų! Pajunti, kaip mielas 
tau t a s nedidel i s Eu ropos 
kampelis. Važinėti po Kauną ir 
Vilnių be miesto žemėlapio yra 
nelengva. Sunkumų ats i randa 
net i r t u r i n t jį, n e s y ra 
t rūkumas krvžkelinių gatvių 
pavadinimų i-kabų. Tenka šiek 
tiek klaidžiot Be vietinio nusi-

ruotojas ten pateks į viduramžių 
labir intus. Siauros, vingiuotos 
gatvelės, daugiausiai vienkryp
t ė s su visokiais uždraudimais, 
įspėjimais ir t.t. Šiaip senamies
čiai labai įdomūs ir atrodo daug 
gražiau, negu prieš 50 metų, tai 
būsimasis Lietuvos turistnis 
šedevras. 

Benzino ka inos Lietuvoje 
buvo maždaug 50% pigesnės, 
nei Amerikoje. Benzinas par
duodamas degalinėse, kurių 
n ė r a d a u g ir k u r i o s e ne 
visuomet yra benzino. Patartina 
nelaukt i , kol bakas bus beveik 
tuščias, nes gali tekt i nuvažiuo
t i į kelias degalines. Benzinas 
parduodamas li trais, ir reikia 
p e r k a m ą k iek į i š a n k s t o 
nurodyti ir už jį užmokėti. Jei 
užpirkai per daug, pinigų ne
grąžins. Eilės degalinėse ne
buvo ilgos. „IMEX" bendrovės 
aptarnavimas buvo labai geras. 
Pavyzdžiui, vieną šeštadienį, 
aplankęs daugybę giminių (gy
vų ir mirusių) Suvalkijoje, 
Kudirkos Naumiestyje suge
bė jau bagaž inė j e u ž r a k y t i 
automašinos raktą. Teko sam
dy t i k i tą au tomaš iną , kad 
nuvežtų į Kauną gauti atsarginį 
raktą. Kaune suradom „IMEX" 
direktorių Ramanauską namie. 
Pasiėmęs visą maišą atsarginių 
raktų, jis sutiko važiuoti su 
mumis į Kudirkos Naumiestį, 
ku r mano automašinos duris jis 
a t rakino pirmu r a k t u iš maišo. 
Atsarginį raktą perdavęs man. 
j i s vairavo mano automašiną į 
savo namus Kaune . Už visą 
patarnavimą atsisakė bet kokio 
užmokesčio. Grąžinant automa
šiną Vilniaus aerouoste, „IM-
EX" atstovai neturėjo tinkamos 
grąžos ir pasilikau jiems skolin
gas 20 dolerių. Abejoju, ar 
Amerikoje taip pasielgtų su 
klientais iš Lietuvos. 

Jei „IMEX" bendrovė suge-
betų parūpinti t inkamą finan
sinės atsakomybės apsidrau
dimą, už kurį kl ientai turėtų 
sumokėti atskirai , automašinų 
nuomavimą Lietuvoje būtų 
ga l ima rekomenduot i daug 
kam, nes jis suteikia visišką 
,Judėjimo laisvę". 

Algirdas Mačiulaitis 

Jurgis ir Viligailė Lendraičiai su JAV 
Johnson 

— Ar yra kokios kitos sri
ty s , J u m s svarbios , kurių 
m e s neminėjome? Ir gal jū s 
galėtumėt paminėti , kokį pa
gerbimą jūs šiandien gavote? 

— Leiskite man visų pirma 
atsakyti j antrą klausimą. Šian
dien man suteikė vadinamąjį 
„Presidential Meretorial Servi
ce" žymenį. Prezidentinis apdo 
vanojimas žymeniu už nuopel 
nus diplomatinėj tarnyboj yra 
duodamas apie dvidešimčiai 

ambasadorium Lietuvai Darry] 

Nuotr. J . Lendraicio 

t uvos teritorijos. Neturiu teisės manančio pa ,-dovo nepatar iu 
leisti kitam vairuoti automa- įvažiuoti į V n iaus ar Kauno 
šinos. Už nuomą užmokėsiu senamiesčiu ajonus, nes vai-

-J^T^. INTERNATIONAL 
STST/ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias veliones į Lietuvą ir visus 

CAROO — siunčiame oro linija 

v' 

Zai 

- ^ 

(nv>" 
kitus pasaulio kraštus že~ ausiomis kainomis 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtirgų paketų pasirinkimas su garantuotu pnstat, 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

6528 South 7ttt» Av*nu« 
Htefcory H M , IMnoto «0457 
TatofOftM ( 7 M ) 430-7272 

~iu Į namus 

223 KaNtrlJu gatvė 
VMniua, U«tuv« 
T t M e n M 350-115 ir 778-3*2 

_ _ _ . 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

HE7MAX 
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. 

M 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 8 . Kastais Ava. , 

CMeago, H. 60829 

(312) 778-2233 
INCOME TAX- IM9URAMCM 

• Namų pirkimas ir pardavimas i 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vist agarrtal kalto 
• Nuolaida pensininkams 

f 

HELP VVANTED 

Kontraktorius i i Hoffman Esta-
tos laiko sekretores - „recep-
tionist", kuri turi šiek tiek 
patyrimo sąskaityboje ir moka 
rašyti mašinėle lietuviškai bei 
angliškai. Geras atlyginimas ir 
„benefits". Kreiptis: Tony arba 
Judy, ta i . : 708-884-8697. 

le ikcma subrendusi moteris, kuri 
norėtų gyventi Park Ridge (netoli O'Hare 
aerodromo) ir padėti vyr. amžiaus moteriai 
namų ruošoje, valgio gaminime, apsiren
gime. Maistas ir alga. 

Kreiptis: 708-S25-64C4-

MISCELLANEOUS 

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

Jm\. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V* VVast 9 5 t h Strat 
T« l . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicngos miesto leidimą DuOu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

OntUQ£ KMIECIK REALTORS 

a 7922 S. Pulaski rfO. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesional ia i , sąžiningai ir 
dsmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 kamb. butas 
ir virtuvės Vilniuje. 

Kraiptis: 708-858-8240 

Crawford Gardans ln Osk 
Lawn: 2 bdrms, 1 % baths, in unit 
utility room, 2 c. heated garage, 
back yard vvith patio. Call 

708-425-1138 

Išnuomojamas modsrnua butas 
Marquette Pk. apyi., antrame aukšte; 
41/4 kamb. 2 mieg. Su šiluma, oro 
vėsinimu; moderni virykla, šaldytuvas, 
skalbykla su mašinomis. 

Kreiptis: 706-361-6594 

K R I S T A U S M O K S L O ŠVIESA 
Kun. Jonas Valutis 

Knygoje yra 165 trumpi sekma
dieniams pamokslai. Ciklai — ABC. 

Mintys iliustruotos gyvenimo pa
vyzdžiais. Pabaigoje pridėti at
siminimai kelionių į šv. Žemę ir į 
Meksikos Guada lupe . Graži 
dovana bent kuriomis progomis. 
329 psl. Kaina su persiuntimu 10 
dol. I l l inois gyv. dar prideda 54 et. 
valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti „D raugo" adresu. 

„DRAUGE" GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ŽVILGSNIS Į DABARTĮ, atsiminimai. Liudas 
Dambrauskas. 230 psl $10.00 

ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KANKI
NIAI. Red.: L. Kerulis, P. Narutis, J. Prun-
skis. 246 psl $10.00 

KALBĖKIME LIETUVIŠKAI, vadovėlis mokintis 
lietuviškai. Nij. Mackevičienė. 88 psl $ 4.00 

ABĖCĖLĖ. Par. D. Kuolienė. 55 psl $ 3.00 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis. 

330 psl $ 7.00 
TAI JUMS KALBĖJAU, V vol., šventės ir šventie

ji. Ladas Tulaba. 452 psl $10.00 
KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, Antrojo Pa

saulinio karo dienoraštis. Algirdas Gustaitis. 
941 psl $30.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos die
noraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl $20 00 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 
10. 327 psl $-1000 

ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 
įspūdžiai. V. Šalčiūnas. 296 psl $12.50 

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

Kambarys su paveikslais ski
riasi nuo kambario be paveikslų 
beveik taip pat, ka ip kambarys 
su langais nuo kambario be 
langų, nes paveikslai yra angos 
pabėgti j sielą; jie veda į kitas 
scenas ir aplinką, kur momen
tui galime pasijusti atsigaivinę 
ir pradžiuginti. Paveikslai yra 
guodėjai vienatvėje, tai langai 
kalinami minčiai, tai knygos, is
torijos ir pamokslai, kurie gali 
būti skaitomi nesivarginant nė 
lapų sklaidymu. 

J. Gilbert 

CHICAGO — VILNIUS — CHICAGO 
Nuo $625.00 (plius mokesčiai) tarp spalio 1 d. iki 1993 ko
vo 31 d. Bilietai turi būti nupirkti iki š.m. rugsėjo 4 d. Mes 
taipgi parduodame lietuvių lėktuvų linijos bilietus iš Kopenha
gos ir Frankfurto į Vilnių. Dėl skridimo iš kitų miestų ir 
smulkesnių inform. kreipkitės į 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
•439 Se. Kedzto Ave. 

Evargreen Park, IL 80842 
Tai. 708-422-3000 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

PAVYKUSI METINĖ 
ŠVENTĖ - IŠKYLA 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolyno, Putnamo, 
metinė šventė — iškyla, vykusi 
liepos 26 d. vienuolyno sodybo
je, praėjo iškilmingai ir sėk
mingai. Nekaršta, nors po pietų 
apsiniaukusi, diena buvo malo
ni šventės rengėjams ir pa
tarnautojams, ta ip pat šventėn 
atvykusiems. 
Šventė pradėta 11 vai. ryto 

koncelebruotomis šv. Mišiomis, 
kurias laikė 8 kunigai. Keli jų 
buvo iš Lietuvos, vadovaujant 
kun. Virginijui Veilentui, atvy
kusiam iš Romos, kur jis tęsia 
studijas popiežiškame universi
tete. Kun. Veilentas pamoksle 
kreipė dėmesį į Dievo meilės 
žmogui parodymą, ką turi sekti 
ir žmonės, bendraudami vieni 
su kitais. Pamokslas rėmėsi tos 
dienos Evangeli ja . Pavėla
vusiems į šias Mišias atvykti 
buvo dar kitos Mišios vie
nuolyno koplyčioje jau po 12 vai. 
Pagrindinės Mišios laikytos prie 
a l tor iaus , įrengto prie vie
nuolyno pastatų įėjimo, aukš
tokai pakelto nuo žemės pavir
šiaus, gerai matomo žemiau ir 
aplnk susirinkusiems Mišių 
dalyviams. 

Po Mišių iškylautojai galėjo 
pasistiprinti pietumis, paruoš
tais vienuolyno virtuvėje ir 
teikiamais, sodelyje, o kugeliu 
su raugintu pienu Matulaičio 
salėje, ta ip pat pasirinkimu 
užkandžių pr ie vienuolyno 
rėmėjų stalų vienuolyno garaže. 

Neilgai t rukus Raudondvario 
salėje buvo rodoma vaizdajuos
tė apie Lietuvoje neseniai vyku
sias šventes ir minėjimus, ta ip 
pat Lietuvos vaizdai su Lietuvos 
ūkininkų darbais, pvz. šieno pjo
vimu, grėbimu, vežimu ir kitais. 
Vaizdajuostę parsivežė Juozas 
Bružas, priš kelias dienas grįžęs 
iš Lietuvos. Vaizdajuostės vaiz
dais buvo nemažas susidomėji
mas, ir rodymą reikėjo kartoti . 

3 vai. p.p. vienuolyno vaisių 
sodo aišktėje vyko Neringos sto
vyklautojų atliktą tautinių šokių 
ir žaidimų pynė. Gražu stebėti 
margaspalviais tautiniais rūbais 
apsirengusį jaunimą, ypač dėl jo 
entuziazmo, nors šokiuose klai
dų išvengti buvo neįmanoma — 
šokiams pasiruošta per dvi sa
vaites. Beje, mažėja galimybė 
vasarą patekti į tą jaunimo 
stovyklą, nes turimos patalpos 
riboja stovyklautojų skaičių. 

Kitos šventės įvairenybės. 
Rožių sodo aikštės palapinėje 
buvo įrengta meno paroda su 
žinomų ir pradedančių daili
ninkų paveikslais, tautodailės 
dirbiniais, suvenyrais. Visų tų 
buvo galima įsigyti, ką daugelis 
iškylautojų ir darė, tuo parem
dami menininkus, išreikšdami 
tautinį solidarumą ir įsigydami 
nors kokį šventės prisiminimą. 
Ka i kurie iškylautojai įsigijo ir 
lietuviškos spaudos — knygų 
vienuolyno knygyne ar netoli 
esančioje Alkoje. 

Mažųjų iškylautojų dėmesį 
a tk re ipę l a imė j ima i vaisių 
sodo namelyje buvo sėkmingi, 
nes gausios dovanos išdalintos 
ir jų pritrūko. Vertingomis do
vanomis irgi buvo susidomė
jimas. Prizų laimėtojai: Vai. 
Tumelis iš Linden, N J , laimėjo 
Tris kryžius, Ada Monkienė iš 
Bridgewaterio, Ma. — lietuvišką 
lėlę, kun. V. Cukuras iš Put
namo — tautinį rūbą. Silvija 
Šatraitis iš Chicagos — megztą 
antklodę ir Birutė Girčys iš 
Worcesterio, Ma. — microwave 
orkaitę. 

Iškylon atvykusiems buvo su
daryta galimybė nuvykt i auto
busu į Matulaičio namus , ir tuo 
pasinaudojo nemažas skaičius, 
ypač iš Lietuvos dabar Ameriką 
lankantieji, o jų buvo būrys. Jie 
pamatė gražų pastatą, jame 
meniškai įrengtą architekto V. 
Jonyno koplyčią bei atidžiai ir 
nuoš i rdž i a i n a m u o s e glo
bo jamuos ius . D a u g e l i s jų 
džiaugėsi, kad buvo aplankyti 
lietuvių iš Lietuvos, kurių tarpe 
buvo ir gydytojų. Taip pat daug 
iškylautojų vyko pamatyt i Min
daugo pilį, miškelyje šalia 
vienuolyno su joje esančiais 
meno darbais, vaizduojančiais 
Lietuvos istorinę praeitį. Bent 
80 rašytų paaiškinimų apie pilį 
buvo paimta. Gaila, nebuvo 
laisvo asmens, ku r i s žodžiu 
p a a i š k i n t ų apie pilį , joje 
esančius meno darbus ir jais 
vaizduojamą Lietuvos istoriją. 
Visą popietę daug iškylautojų 
lankė Alką (Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvą). Seniau joje 
buvusieji stebėjosi bibliotekos 
sutvarkymo pažanga, didėjan
čiu skaičiumi muziejinių verty
bių, naujai gaunamais archy
vais ir jų tvarkymu. Alkoje kai 
kas įsigijo ir knygų. Alką pa
rodyti ir paaiškinimus teikt i 

. buvo dr. J. Kriaučiūnas, kun. R. 
Krasauskas, A. Mažiulis, seselė 
Ona Mikailaitė, dr . Irena Vaiš
vilaitė ir kiti. 

Šventė-iškyla baigta Aukš- jo lankymosi Lietuvoje įspū-
čiausiojo p a g a r b i n i m u vie- džius. Liepos pradžioje į Lietu-

P A T R A U K Ė Į TEISMĄ 
VAISTŲ G A M I N T O J U S 

Johnson & Johnson vaistų fir
ma patraukta į teismą dėl per 
daug išpūstos vaistų kainos. 
Vaistai„Levamisole" vartojami 
gydyti žarnų vėžį. Metams 
pacientui jie kainuoja daugiau 
kaip 3000 dol., kai tuo tarpu 
ūkininkai, kurie vartoja tos 
pačios rūšies vaistus avims 
gydyti, per metus moka tik 
14.95 dol. Apie 20,000 ligonių 
JAV-se galėtų pasinaudot i 
„Lemamisole", bet dėl milži
niškos kainos negai nusipirkti. 
Reikalas bus sprendžiamas 
Cook apskrities Circuit teisme. 

BETURČIAI VAIKAI 

Daugiau kaip trečdalis Chica
gos vaikų gyvena skurde. Pagal 
1990 m. surašinėjimo duomenis, 
Chicagoje yra 33.9% neturtin
gųjų, kurių metinės pajamos 
nesiekia 9,000 dol. trijų ar 
keturių asmenų šeimai. Tačiau 
Chicaga nėra pirmoji neturtėlių 
skaičiumi. Pirmąją vietą užima 
Detroitas su 46.6%, o kai kurios 
kitos vietovės yra: New Yorkas 
- 30.1%", Philadelphia - 30.3%, 
Houston — 30%, Los Angeles — 
27%. 

pagalbos teikimo veiksmus. Se
selės ir rengėjai dėkoja visiems, 
šią šventę suruošti įgalinusiems 
ir visiems joje atsilankiusiems. 

A L K O S PAGALBA 
J U R G I O A M B R A Z I E J A U S 

P A B R Ė Ž O S VEIKLOS 
KNYGAI 

18 šimtmečio pabaigoje ir 19 
šimtmečio pradžioje Žemaitijoje 
gyvenęs vienuolis pranciškonas 
J u r g i s Pabrėža, gavęs vie
nuolinį Ambraziejaus vardą, 
buvo išsimokslinęs asmuo ir 
buvo pamokslininkas, moky
tojas, ypač svarbus botanikas, 
išleidęs knygų religiniais, medi
cinos ir gydymo re ika la i s , 
palikęs svarbų rankraštį apie 
a u g a l u s Lie tuvoje , su jų 
moksline klasifikacija bei au
galų nauda gydymui. Rank
raštis buvo išleistas 1900 m. 
Amerikoje. Lietuviai pranciš
konai ir Lietuvių Katalikų 
Mokslo akademija stengėsi, kad 
būtų išleista išsamesnė knyga 
apie Pabrėžą, kurioje būtų 
paminėta visokeriopa Pabrėžos 
veikla ir jo rašytinis palikimas. 
Tokiai knygai paruošti medžia
gą rinko pranciškonas kunigas 
istorikas Viktoras Gidžiūnas. 
J am mirus, jo visa biblioteka ir 
archyvai bei knygai surinktoji 
medžiaga buvo patalpinti Alkos 
archyve, Putname. Surinktą 
medžiagą apie Pabrėžą čia 
tvarkė istorikas kun. Rapolas 
Krasauskas, net ir dalį knygos 
spaudai paruošė. 

1990 m. iš Lietuvos atvykusi 
į Romą tęsti studijų meno is
torijos daktarė Irena Vaišvilaitė 
1991 m. va sa r ą a tvyko į 
Putnamą ir Alkoje sukatalo
gavo apie Pabrėžą surinktą me
džiagą, o šią (1992 m.) vasarą, 
vėl gyvendama Putname, užbai
gė ir atidavė spaudai paruoštą 
veikalą. Knygą išleidžia Lietu
vių Katalikų Mokslo akademi
ja, spausdindama Romoje. Taip 
pirmasis lietuvis botanikas, to 
laiko papročių aprašytojas ir pa
mokslininkas, ateina į Lietuvos 
mokslo ins t i tuc i j a s ir vi
suomenę. 

kitus Lietuvos vyskupus ir 
vyskupijų c e n t r u s : M a r i 
jampolę, Panevėžį, Telš ius , 
Kaišiadorių ir Vilnių. Kelionės 
metu lankydavo ir žymesnes 
Lietuvos vietoves: Š iaul ius , 
Kryžių kalną, Šiluvą, Rainių 
miškelyje koplyčią, Klaipėdą ir 
Neringą, Vilniuje ka t ed ros 
požemius, kur yra Lietuvos 
valdovų ir didikų kapų liekanos, 
ir kai kurias kitas vietoves. Ma
rijampolėje sutiko iš Lenkijos, 
atvykusius vyskupus, nes Mari
jampolėje vyko didelė šventė. 

Keliauninkai buvo visur ma
loniai sutikti, matė daugybę 
žmonių, su daug j a u n i m o 
bažnyčiose ir šventovėse, kas 
reiškia, kad vyksta religinis 
atgimimas Lietuvoje. Tačiau 

UŽMEGZTAS LIETUVIŲ 
KUNIGŲ VIENYBĖS IR 
LIETUVOS K U N I G I J O S 

B E N D R A D A R B I A V I M A S 

Rugpjūčio 2 d. vakare vie
nuolyno Raudondvario salėje 
susirinkusiems apylinkės lietu
viams ir vienuolyno seselėms 
kun. Valdemaras Cukuras, vie
nuolyno kapelionas, papasako-

nuolyno koplyčioje, esant jai 
pilnai dalyvių, bei vėliavų 
nuleidimu prie vienuolyno pa
stato, atlikto Neringos stovyk
lautojų. 

Šventėje dalyvavo daugiau 
kaip du tūkstančiai žmonių, kai 
kurie jų atvyko autobusais, pvz. 

vą vyko grupė: 24 viename 
lėktuve ir du kitais keliais 
Kunigų vienybei priklausančių 
kunigų. Kaune jie ir prie jų 
prisidėję Lietvos kunigai, iš viso 
apie 150, atliko 3 dienų reko
lekcijas, kurias pradėjo kardino
las Vincentas Sladkevičius, o 

iš New Yorko, Albany ir kit. toliau jas pravedė kun. Zigmas 
Šventės dalyviai paskatino vie- Grinevičius. Kaune keliau-
nuolyno seseles, vienuolyno ninkai aplankė kardinolą ir 
seselių rėmėjus tęs t i tikėjimo aptarė bendradarbiavimą su 
gilinimo ir gaivinimo darbus bei kurijos vadovybe. Samdytu 
Lietuvos kėlimo, jos žmonėms autobusu jie keliavo aplankyti 

a t l i k t a s svarb iaus ias keliau
n i n k ų t iks las : Kun igų vienybė 
užmezgė ryš ius su Lietuvos 
k u n i g i j a . P a s i ž a d ė t a vieni 
k i t i e m s padėt i . 

K u n . C u k u r a s iš kelionės į 
P u t n a m ą grįžo liepos 25 d. 
P r aneš imo m e t u jis parodė dau
gybę foto n u o t r a u k ų , darytų 
k e l i o n ė s L i e t u v o j e me tu , 

r o d a n č i ų g r a ž i a s L ie tuvos 
b a ž n y č i a s i r r e i k š m i n g u s 
p a m i n k l u s , m e n i š k u s bažnyčių 
a l to r ius , a u k š t u s bažnyčios hie
rarchi jos asmenis i r pan. 

Klausytojams buvo malonu iš
gi rs t i , k a d Lietuvoje atgimsta 
t ikė j imas , daugėja tikinčiųjų ir 
t ikėj imą prakt ikuojančių skai
čius. 

J u o z a s K r i a u č i ū n a s 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 5 

A.tA. 
JURGIS GUDAITIS 

Gyveno Burbank, Illinois. 
Mirė 1992 m. rugpjūčio 12 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Igliaukos mies

telyje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: žmona Kazimiera; dvi dukros: Danutė 

Reisner, vyras Ralph, anūkai Aleksas ir Andrius; Gražina 
Liautaud. vyras Jim, anūkai Greg, Jim, Rob ir Larisa bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Miškininkų organizacijai. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 14 d. nuo 

4 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 15 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios už 
velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Vietoj gėlių, šeima pageidauja aukas siųsti Lietuvos Vaikų 
Vilčiai. 

Nuliūdę žmona ir d u k r o s . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus ir Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345. 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

vo»*£> 

Skriskite SAS iš š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite „tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

Pranešame draugams ir bičiuliams, kad š.m. rugpjūčio 
8 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė 

A.tA. 
VYTAUTAS GURKA 

Buvo ilgametis Vilniaus Krašto Lietuvių sąjungos CV 
iždininkas. Kūnas buvo pašarvotas Wasik laidotuvių 
namuose, Warren, Michigan. 

Rožinis buvo sukalbėtas rugpjūčio 10 d. Laidotuvių apei
gos ir šeimos atsisveikinimas įvyko rugpjūčio 11d. laidotu
vių namuose. 

Pasiliko sūnus Arvydas su šeima ir giminės Lietuvoje. 
Ilsėkis ramybėje #mielas Vytautai, tavęs liūdi 

Detroito Vilniečiai 

A.tA. 
ADOLFUI JARUI 

mirus , žmonai MARIJAI , dukroms RŪTAI ir JANI
NAI , broliams ANTANUI , ALFONSUI ir BRONIUI 
re i šk iame nuoširdžią užuojautą. 

A. Briškaitienė 
P. Murinienė 
L. Šmulkštienė 

A.tA. 
ANTANAS VALYS 

SAVANORIS-KŪRĖJAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. rugpjūčio 11 d. 5 vai. ryto, sulaukęs 93 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Tauragnų valsč., 

Stulgių kaime. Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: žmona Sofija Savickaitė ir kiti draugai bei 

pažįstami. 
Priklausė Tautos Fondui, Saulių sąjungai, Baltui, 

Registruotai Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, 
Lietuvos Kariuomenės Savanorių-Kūrėjų sąjungai ir Mar
ąuette Parko Namų Savininkų draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 13 d. nuo 
2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
Street. 

Laidotuvės įvyks penktadieni, rugpjūčio 14 d. Iš laidotuvių 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios už 
velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdusi žmona. 

Laidotuvių direkt. Donald A. ir Donald M. Petkus. Tel. 
312476-2345. 

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 

4006-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5230440 

I STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
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DRAUGAS, ketvir tadienis , 1992 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 

x K u n . S t a s y s A n u ž i s , 
buvęs Kražiuose, dabar Skuode, 
Telš ių vyskupijoje, lankosi 
Amerikoje. Šiuo me tu y r a 
Chicagoje ir apsistojęs Marijonų 
vienuolyne. Jis, lydimas A. 
Žemaitaičio, aplankė „Draugo" 
redakciją, spaustuvę, knygyną 
susipažino su spaudos darbais 

x Dr . L e o n a s i r I r e n a 
Kr i auče l iūna i iš Lemonto, 111., 
su anūkais Jus t inu ir Kris t ina, 
dukra Vida Jonušiene išskrido 
iš O'Hare aerodromo į Švei
cariją. Grįš namo rupgjūčio 23 d. 

x „ M e d i c i n a " , Amer ikos 
Lietuvių gydytojų sąjungos 
žurnalas Nr . 1, išėjo iš spaudos 
ir pasiekė skaitytojus. Šiame 
numery plačiai rašo dr. A. C. 
Matulis apie dvynukių su
augimą ir operaciją — dr. C. 
Vaičys, kele tas gydytojų iš 
Lietuvos ir apie garbės daktaro 
įteikimą dr. V. Dargužiui, gyve
nančiam Šveicarijoje. Taip pat 
daug informacijos ir žinių apie 
lietuvius gydytojus ir jų sukak
tis. Redaguoja dr. V. Šaulys, 
administruoja S. Blažienė ir I. 
Makštutienė. 

„American Baltic News" , rug
pjūčio numeris, išėjo iš spaudos, 
anglų kalba apie Pabalt i jo 
kraštus informacija. Leidžiamas 
Kalamazoo, Mich. Redaguoja 
Giedrė Ambrozaitienė, leidžia 
Joseph D. Ambrozaitis. Medžia
gą surenka iš visų trijų Pa
baltijo valstybių įvairūs bendra
darbiai ar redakcijos kolektyvo 
nariai. 

x Lie tuvių B e n d r u o m e n ė s 
E a s t C h i c a g o s a p y l i n k ė s 
gegužinė bus rugpjūčio 23 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p. Vilučių 
sodyboje, 1143 S. Wuedrive, 
Schererville, Ind. Visi kviečiami 
gegužinėje dalyvauti. 

x „Naujas i s Žid inys — Ai
da i " , Nr. 5, pasiekė šioje pusėje 
Atlanto skaitytojus. Tai gegužės 
numeris, kur iame jau šiek t iek 
geresni vertimai ir straipsniai , 
bet nesiekiantieji dar buvusių 
„Aidų" brandumo. Yra gana 
daug informacijos ir apžvalgų. 
Vyr. redak. pasirašo Petras 
Kimbrys. 

x S tasys i r E lena Pau l io -
niai ir Kerienė, gyv. Delovvare, 
Ont., Kanada, buvo atvykę į 
Chicagą ir dalyvavo a.a. inž. 
Vytauto Paulionio laidotuvėse. 
Jo prisiminimui per laidotuvių 
d i rek tor ių Petkų paaukojo 
„Draugui" 50 dol. 

x S e n a t o r i a u s Alfonse M. 
D 'Ama to , aktyviai dirbusio 
už Lietuvą, susitikimas su lie
tuvių visuomene bus sekmadie
nį, rugpjūčio 16 d., 5:00 v.v., 
Balzekas l ietuvių k u l t ū r o s 
muziejuje. Įėjimo auka $35.00. 
Gausiai dalyvaudami, paska-
tinsim senatorių toliau dirbti gi
nant Lietuvos interesus. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti 
P r a n e i Šlutienei 312-778-2100 
a r b a 312-238-1536. 

(sk) 

x „Ka lba Vi lnius" . Klau
sykite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Grad inskas , 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, t e l . 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų apara tų t a i s y m a s . 
Pirmiausia — paskambinkit . 

(ak) 

x 59 CENTAI už S V A R Ą 
virš šimto svaru, tai T R A N S -
PAK firmos nat ia kaina. Jū sų 
siuntiniai yra registruojami 
mūsų kompiuteriuose ir sekami 
iki pristatymo jūsų giminėms 
Lietuvoje. T r a n s p a k , 2638 W. 
69 St., Ch icago , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(ski 

x K u n . A l g i r d a s P a l i o k a s , 
SJ, buvęs Vytauto D. bažnyčios 
Kaune vikaras , bus kapelionu 
Lietuviškųjų studijų savaitėje 
Dainavoje. Studijų savaitė vyks 
rugpjūčio 23-30 dienomis. Ją 
rengia Lietuvių fronto bičiuliai. 

x 26-os ios mokyto jų , t ė v ų 
ir j a u n i m o s tudi jų savaitės 
dalyviai sveikina „Draugo" re
dak to r ius ir administraciją. 
Gausi stovykla, darbinga nuo
ta ika , t ik pasigendame mūsų 
draugo „Draugo" . 

x „ G r a n d i s " , Chicagos jau
n i m o t a u t i n i o a n s a m b l i o šo
kėja i , po sėkmingų gastrolių 
Lietuvoje, pasi l ikę susipažinti 
su savo ki lmės kraš tu ir šakni
mis, j a u pradeda grįžti namo. 
Kai visi sugrįš , kviesime lietu
vių visuomenę ir pasidalinsime 
savo kelionių ir koncertų įspū
džiais Lietuvoje. 

x Prof . d r . P r a n a s Z u n d e 
Ate i t in inkų studijų dienose 
rūgs. 6 d. Dainavoje, MI, skai
tys paska i t ą „Vytauto Didžiojo 
u n i v e r s i t e t a s i r g r į ž i m a s 
tėvynėn". 

x I n d r ė Č i u p l i n s k a i t ė , gy
venant i Toron te , Kanadoje, 
Ate i t in inkų studijų dienose 
rūgs. 6 d. Dainavoje, MI. vado
vaus Antano Masionio knygos 
„Atei t ininkų dvasia nepalūžo" 
pr is ta tymui . 

x T a r p t a u t i n i ų k o n k u r s ų 
laimėtoja sol. Jo lan ta Stanely-
tė rugsėjo 20 d. a t l iks koncertą 
J a u n i m o c e n t r e Chicagoje. 
Numatomi koncertai ir kituose 
m i e s t u o s e . Sol . J o l a n t o s 
Stanelytės koncertų rengimu 
rūpinasi Pe t ras Petrut is , Mar
gučio vedėjas. 

x B r o n ė Čiž ika i t ė iš Chi
cago, 111., „Draugo" nuoširdi 
r ėmė ja , g r ą ž i n o la imėj imų 
šakneles su 100 dol. a u k a ir 
palinkėjo „ sėkmės ir visko 
geriausio". Laba i dėkojame už 
linkėjimus ir mielą paramą. 

x I g n a s M e d ž i u k a s iš Los 
Angeles, Cal„ „Draugo" arti
mas bendradarbis , „Draugo" 
st iprinimui paaukojo 25 dol. 
Dėkojame. 

x Ž u r n l . R i m a J a n u l e v i -
č ius , VVashington, D . C , Jonas 
Palukai t is , Harber t , Mich., Jo
seph Agurkis , Omaha, Neb.. 
Stasė Vaišvila, Oak Lavvn, 111.. 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 25 doi. 
auką. Labai dėkojame. 

x D r . D a n g u o l ė S u r a n t a s , 
Rockford, 111., Juozas Gasperas. 
J. Karsas , Stasys Paulauskas. 
Aleksas Smilga, Char lo t te Bir-
m a n t a s , V y t a u t a s S i n k u s . 
Simas Jokūbai t is , visi iš Chica
go, 111., grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka. Nuoširdus 
ačiū. 

x J o n a s Deker i s , Cicero, 111.. 
J. Vasiukevičius, J. Arlauskas. 
N a p o l e o n a s Z a j a n č a u s k a s . 
Chicago, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 15 dol. auka . Dėko
jame. 

x Visi , k u r i e m s r ū p i Lietu
vos a t e i t i s , prašomi atvykti į 
lietuvių susi t ikimą su sena 
tor ium Al fonse D ' A m a t o , gy
nusių Lietuvą, kai buvo ne 
madinga ją užtart i . Sekma
d ien i , r u g p j ū č i o 16 d „ 5 vai. 
p .p . senator ius padarys pra
neš imą i r a t s a k y s į mūsų 
klausimus. Pabendrausime prie 
vaišių, su vynu ir užkandžiais, 
įėjimo a u k a $35 paremti sena
toriaus r i nk iminę kampaniją, 
padėsime užt ikr in t i , kad sena
torius ir toliau pala ikytų Lietu
vos in teresus . (sk) 

x N A M A M S P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j M u t u a l F e d e r a l Savings , 
2212 Wes t C e r m a k R o a d -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS 
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 

VIENUOLYNE 

Vliko valdyba pas buvusį min. pirm. Gediminą Vagnorių. Iš kairės pirmoj eilėj: R. Šakienė, dr. 
D. Krivickas, min. pirm. Gediminas Vagnorius, dr. K. Bobelis; antroj eilėj — A. Regis, dr. L. 
Kriaučeliūnas, J. Čikotienė, A. Vakselis, V. Jokūbaitis, J. Bobelis, dr. E. Armonienė, dr. A. 
Budreckis ir P. Narutis. 

Nuotr. L. Tamošaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NEPAVARGSTANČIO 

ŽURNALISTO 
P A G E R B I M A S 

Jau keli dešimtmečiai, ka i 
lietuviškoje išeivijos periodikoje 
nuolatos skaitome žurnalisto 
Antano Juodvalkio straipsnius, 
publicistiką, įvykių aprašymus, 
gėrėdamiesi jų objektyvumu, in
dividualumu ir vaizdingumu. 

Sulaukęs 80 metų amžiaus, 
Antanas Juodvalkis dar nepa
rodė žurnalistinio nuovargio 
nei visuomeninio darbo sulė
tėjimo, vis dalyvaudamas įvai
rių organizacijų renginiuose, po
sėdžiuose, minėjimuose. Jo t ą 
žurnalistinį, visuomeninį suge
bėjimą įvertino ir JAV LB 
Kultūros taryba, 1991 m. skir
d a m a žu rna l i s to premiją . 
Žymaus žurnalisto premiją j a m 
suteikė ir Lietuvių Tautinė 
sąjunga. 

Iškilmingas A. Juodvalkio 8 0 
g imtadienio a tšvent imas i š 
vakaro įvyko rugpjūčio 5 dieną 
Seklyčios restorano salėje, j ą 
p r i p i l a n t apie š imt ine i j o 
bendradarbių, draugų, kolegų 
žurnalistų, organizacijų atstovų. 
Šią šventę organizavo Lietuvių 
Fondas, kurio spaudos komisi
jos pirmininku A. Juodvalkis 
išbuvo 15 metų ir šį darbą d a r 
tęsia toliau. Be žurnalistinio 
darbo, A. Juodvalkis ėjo sekre
t o r i a u s pare igas P a s a u l i o 
lietuvių bendruomenės centro 
valdyboje ir įvairias pareigas 
Korp! Neo-Lithuania bei Lietu
vių Tautinėje sąjungoje. 

Gimtadienio pokylį pradėjo 
Marija Remienė, pakviesdama 
Marijonų provincijolą kun. V. 
Rimšelį sukalbėti invokaciją. 
Jubi l ia tą sveikino, jo darbų 
nuopelnus iškėlė ir dar daug 
darbingų metų linkėjo Lietuvos 
gen. konsulas Vaclovas Kleiza, 
mokslo draugas Mečys Valiukė-

x TravelCentre , Ltd . greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Parduodame lėktuvo bilietus į 
lietuvą. Kaina $698.00. Kreip
tis: T e r e s ė Lesniauskienė, t e l . 
70*526-0773. 

(sk) 

x A n t r a s K a i m a s su nauja 
programa pasirodo P l a y h o u s e 
salėje, 2515 W. 6 9 St., rugsėjo 
12, 13, 19, 20 ir spalio 3, 4 d. 
Pradžia: šešt. - 7:30 v.v., sekm. 
— 6 v.v. Rezervacijos ir kvie
timai: Pa t r ia , 2638 W. 71 S t . 
(312) 778-2100. 

(sk) 

x CHICAGO - VILNIUS 
t ik $698 į abi puses. SKAM
BINKITE BIRUTEI ZALA
TORIENEI, T r a v e l Advise r s 
Inc. 708-624-2244. Vietų skai
čius ribotas. Rezervuokite šian
dien. 

(sk) 

nas, LF tarybos pirm. Povilas gebu pra lenkt i savo draugę, 
Kilius, LTS pirm. dr. Leonas kuri dažniausiai keliauja tik su 
Kriaučeliūnas, PLB valdybos 
vardu Vyt. Kamantas , įteik
damas ir dovanėlę, J A V LB 
valdybos vardu Birutė Jasai
tienė, Korp! Neo-Lithuania var
du Vida Jonušienė, Altos vardu 

didesniu rankinuku, o aš vis dar 
tempiu lagaminą, kad ir ne
didelį, bet vis dėlto lagaminą. 
Lagaminai j a u buvo sunešti į 
trečią aukštą, beliko kiekvie
nam p a s i i m t i savo . Vėl 

Grožvydas Lazauskas ir žurna- rinkomės į autobusą kelionei į 
l i s tų va rdu Juozas Žygas . botanikos sodą, kurį labai grei-
Sukaktuvinius kuple tus pa- tai privažiavom. E. Sirutienė, 
da inavo Vaclovas Momkus , Rasa, N. Kaveckienė liko dengti 
visiems pritariant. stalus, tepti sumušt in ius ir pa

šven tę s užbaigos žodį t a rė ruošti užkandž ius (vadovių 
jubil iatas, visiems dėkodamas dovana), kiti pasklido po gražų 
už jo darbų pagerbimą, kuriuos nedidelį plotą apžiūrinėdami 
visus jis skyrė Lietuvai. Dėkojo į v a i r i a s p a l v e s gė l e s . Čia 
ir jo darbų didelės dalies talki- žmogaus rankomis padarytas 
ninkei žmonai Onai bei visiems upeliukas ir japoniškas tiltukas, 
šventės dalyviams. Šventės ten didžiuliai hibiscus žiedai, 
prisiminimui jubil iatui buvo toliau įvairių a tmainų rožių 
į teikta didelė Vilniaus nuo- krūmai . Į s i t ik in t i , a r rožės 
t r a u k a su šventės da lyvių kvepia, reikia nosį įkišti į patį 
parašais . žiedą, o man vis atrodo, kad,. 

Br . J u o d e l i s tokiu būdu besidžiaugiant, yra 
galimybė bitei įsikabinti į nosį, 

I Š L O Š T I - P R A L O Š T I 

Ka i rugpjūčio 3 dienos anks
tų r y t ą a t v a ž i a v a u p r i e 
Seklyčios, autobusas jau stovėjo, 
nors laiko iki išvažiavimo dar 
buvo gana daug. Net nus tebau 
— beveik visi pažįstami, vieni 
daugiau, kiti mažiau. I r noras 
gi visų prasilošti. Na, ne teisybė. 
Prastas kareivis, jei nenori būti 
generolu. Taip ir mes, visi 47 (5 
iš jų vyriškos giminės atstovai), 
važiavom su mint im išlošti ir 
grįžti turtingesniais negu iš
važiavom. 

Lygiai 9 vai. ekskursijos vado
vės E. Sirutienė ir Rasa pradėjo 
šaukt i numerius lipti į au
tobusą. Kodėl numer ia i s , o ne 
pavardėm, liko neaišku. Nei li
pant į autobusą, nei per visą 
kelionę negirdėjau. Na , bet 
kiekvienas turi savo tvarką, ir 
kieno vežime sėdi, to i r giesmę 
giedi. Pašaukus Nr. 38, įlipau į 
a u t o b u s ą . Pa judė jom 3 % 
valandų kelionei į Dubuąue, 
Iowa. Įpusėjus kelionei, visi buvo 
pavaišinti medžioklinėm deš
relėm, biskvitais ir gėrimais. 

Autobuso prieky sėdinčios vis 
užvesdavo vieną kitą dainą, 
tačiau nesidamavo, visi buvo 
užsiėmę savaip — kas šnekėjo su 
art imiausiu kaimynu, kas su 
toliau sėdinčiais, o k a s šiaip 
mintyse skaičiavo, k iek išloš ir 
ką darys su iįloštais pinigais. 
Nebū tų vasara ir a tos togų 
la ikas — visur taisomi keliai, 
susitrukdo laikas dėl susikim
šimo ir važinėjant aplinkiniais, 
mažiau taisomais, keliais, ir dėl 
to teko pakeist: planą — reikėjo 
pirmiau sustoti viešbuty ir t ik 
po to važiuoti ; botanikos sodą. 
Koks skirtumas ar čia pirmiau 
a r ten. Viešbuty mus sutiko su 
š a m p a n u ir s a u s a i n i u k a i s , 
gavom raktus ir nuėjom atsi
r i nk t i lagaminų. S tebė t ina , 
vienai nakčiai T dviem dienom 
kiek prisirenka bagažo. Nesu-

todėl pas i tenkinau ore sklin
dančiu rožių aromatu. 

Pasidžiaugę puikiu oru, gražia 
aplinka, pailsėję ir pasistiprinę, 
pabuvę g r y n a m ore porą 
valandų, grįžom atgal į viešbutį, 
kur vieni nuėjo vakarieniauti , 
kiti maudytis į baseiną, dar kiti 
pasivaikščioti ar vėsiam kam
bary pailsėti. 

Dar visas ilgas vakaras prieš 
akis. Pal ikus Chicagoj namų 
kasdienybę ir rūpesčius, negi 
eisi miegoti 9 vai. vakaro. Kam
bary mano bendrakeleivės ne
buvo, o vienai sėdėti neįdomu. 
Prisiminiau dviejų bendrakelei
vių kambar io numerį ir nu
žingsniavau jų ieškoti. Ekrane 
judėjo olimpiados žaidynės, be
rods, bėgimas. „Einam, einam 
į apačią, ten didelis ekranas, ten 
daugiau žmonių, einam, einam" 
— raginau bendrakeleives. 

Apačioj buvo didelis suju
dimas, lauke stovėjo policijos 
mašina, lakstė policininkai, pri
važiavo ir greitosios pagalbos 
mašina. „Na, negi kas susi
mušė" — dingtelėjo mintis. Min
timis perbėgusi autobuso kelei
vius, nesugalvojau, kas galėjo 
p radė t i m u š t y n e s . Tač iau 
priėję prie valgyklos durų, 
pamatėm vieną mūsiškę, kuriai 
buvo te ikiama pirmoji pagalba, 
išvežė ją ne dėl muštynių. Į 
ligoninę ka r tu su ja išvažiavo ir 
abi e k s k u r s i j o s vadovės . 
Nusiraminimui teko pasukti į 
barą. 

Antradienio rytą 9:30 vai. jau 
buvom laive-kasino. Pirmam 
aukšte j rengta pinigų išlošimo 
pralošimo įvairios galimybės — 
mašinos, apara ta i , staliukai su 
kortom, su kauliukais. Padavus 
kuponą ir pakišus 20 dol., gavau 
dvi rolkutes pinigėlių, maždaug 
kaip 25 centų monetos. Sten
giausi nenutolti nuo žinovių, 
kurios čia nebe pirmą kartą, 
kad bent pradžiai pasakytų ką 
daryti. Įmeti tokį pinigėlį, pa-

Šių metų rugpjūčio 16 dieną 
iš viso devynios vienuolės minės 
vienuolinių apžadų gyvenimo 
sukaktį — septynios minės pen
kiasdešimt metų sukaktį ir dvi 
— dvideš imt penk ių metų 
sukaktį. Šventės minėjimas pra
sidės iškilmingomis šventomis 
Mišiomis bei apeigomis seserų 
koplyčioje. (Dalyvavimas tik su 
pakvietimo bilietėliais.) 

P a m a l d o m s v a d o v a u s cele
brantas: kun. John Kuzinskas, 
pirmininkas: vyskupas Alfred 
L. Abramovicz, D.D., apeigų di
r e k t o r i u s : k u n . Lawrence 
McNally. 

Koncelebrantai kun. Ignatius 
Urbonas, k u n . George Slo-
minski, kun. Francis Kelpšas, 
kun. G. Dennis Gili, kun. Peter 
Paurazas, kun. Richard Dodaro, 
kun . Bernard Scheid, kun. 
Franco Imoda, SJ, kun . Joseph 
Peplansky, C.M.F., kun. George 
Ruffalo, C.M.F. 

Pamokslą sakys kun . Joseph 
McCormick, O.S.A. 

Giedos Šv. Kazimiero Seserų 
choras, vargonininkė ses. The-
resa Papsis, smuikininkė ses. 
Marion Etzel, S.D.S. 

Šios iškilmės yra ypatingu 
būdu brangios seselėms jubilia
tėms. Šioje Eucharistinėje auko
je dėkingumo malda kyla į dan
giškąjį Tėvą padėkoti už gausias 
malones joms suteiktas. 

Seselės jubiliatės tesėjo tvirtai 

t r auk i rankenėlę, na , ir kas 
toliau, kas toliau. Pasirodo pa
veiksliukai, kurie, aišku, nieko 
nereiškia. Nr . 7 vis būna ar vie
na eilute aukščiau a r dviem 
eilutėm žemiau. Klinkt klinkt, 
k lankt klankt, ir vėl t a s pats. Ir 
taip beveik visą laiką, kol vieną 
kar tą žybtelėjo šviesytė, pasi
girdo kitoks garsas negu klinkt 
k l inkt ir teko šauktis bendra
keleivės talkos. Spūstelėjo vieną 
guziką, ir pabiro pinigėliai 
ki to šono. Aha, reiškia čia 
mano. Dar kartą švystelėjus 
tokiai laimei, susirinkau savo 
„ tur tą" ir sprukau pro duris. 

An t denio vieni vaikščiojo ap
link, kiti, radę laisvas kėdes, 
šildėsi saulutėj. Žmonių buvo 
daug ir vis dar grupėmis lipo į 
laivą. Kad t ik nesuptų, kad t ik 
nebūtų bangų, kad nors vanduo 
būtų ramus. Sugaudė laivo 
sirena, na, dabar pajudėsim, 
tačiau vis dar stovėjom toj pačioj 
vietoj. Po gero pusvalandžio 
laivo sirena antrą kartą, šį 
ka r tą tikrai plauksim, bet mes 
vis dar tebebuvom ten pat ir 
nejudėjom, kol išgirdom grei
tosios pagalbos mašinos sireną, 
kuri artėjo, artėjo ir sustojo prie 
laivo. Kažką išnešė neštuvais ir 
nuvažiavo. Pajudėjo ir laivas. 
Vanduo ramus ir nesupo ir ne
lingavo, o, nežiūrint į vandenį, 
galima buvo manyti, kad stovim 
vietoj. Pietūs laive ir pradėjom 
po truputį grįžti atgal. Prieš 
įplaukiant į uostą, mus pasitiko 
k i tas laivas su dūdų orkestru 
(beveik) ir su raketom (irgi be
veik), trumpai su dideliu triukš
mu sutiko lošėjus. Prieplaukoj 
jau laukė autobusas, sugrįžom 
į viešbutį pasiimti vakarykštės 
ligonės ir pasukom namų link. 
Dainininkės, dabar atsiradusios 
autobuso gale, vis bandė užvesti 
dainą, tačiau kažkaip nesisekė 
ir nebuvo pritarimo. Keleiviai 
buvo tylesni, negu važiuojant į 
Dubuąue, ar dėlto, kad jau buvo 
pavargę nuo dienos įspūdžių, a r 
tylomis apgailėjo praloštus 
pinigus, a r džiaugėsi išlošę — 
niekas nesigyrė: pralošę nenorėjo 
apie tai kalbėti, o išlošę irgi 
tylėjo kaip žemė. Prie Seklyčios 
jau laukė artimieji atvažiavę 
pasitikti lošikų, ir padėkoję E. 
Sirutienei ir Rasai už gerai 
organizuotą ir malonią kelionę, 
išsiskirstė kiekvienas savais 
keliais. 

Al. L ikande r i enė 

dieviškos meilės pasiaukojime. 
Šiandien su didesniu ryžtin
gumu pakartoja duotąjį pažadą 
ir atnaujina savo Sužieduotiniui 
geros valios ištikimą meilę. 
Tepriima Meilės Viešpats jubi
liačių auką. 

Auksinį Jubi l ie jų min i : Ses. 
M. Evelyn Vichuras Šv. Kazi
miero par. iš Gary, IN, Ses. M. 
Veronette Kazlauskas Nekal to 
Prasidėjimo iš Chicago, IL, Ses. 
M. Andreata Naudžiūnas Šv. 
Petro iš So. Boston, MA, Ses. M. 
Christella Danish Šv. Andrie
jaus iš Phikdelphia, PA, Ses. M. 
Cecilia Papsis Visų Šventų iš 
Chicago, IL, Ses. M. Tarcisia 
S tug l i s Mergelės M a r i j o s 
Gimimo iš Chicago, IL, Ses. M. 
Alberta Kubilius Švč. Jėzaus 
Širdies iš New Philadelphia, 
PA. 

S idabr in į J u b i l i e j ų min i 
Ses. Regina Marie Dubickas 
Nekalto Prasidėjimo iš Eas t St. 
Louis, LL, ses. M. Chr i s t ianne 
Daresh Mergelės Mar i j o s 
Gimimo iš Chicago, IL. 

Sveikiname mūsų myl imas ir 
brangias Jubiliates, vienijamės 
su jomis ir drauge dėkojame 
Dievui už jo pa l a imin imą , 
pagalbą jų ištvermei iki šiol. 
Taipgi maldaujame ištvermės ir 
tvirtumo aukotis pašauk imo 
tarnyboje iki Dievas pasikvies 
jas į dangaus karalystę . 

Įžadų iški lmės Šv. K a z i m i e r o 
seserų v i e n u o l y n e 

Šių metų rugpjūčio 15 dieną 
Marijos Paėmimo į d a n g ų 
šventę dvi vienuolės — ses. Zita 
Ana Kripavičiūtė iš Marijos Ne-
perstojančios Pagalbos parapi
jos, Cleveland, OH, ir ses. Nan-
cy Streitmatter iš Šv. Domitilos 
parapijos, Hillside, IL, darys 
amžinuosius įžadus pagal Šv. 
Kazimiero seserų konstituciją. 
(Dalyvavimas t ik su pakvieti
mu.) 

M I R Ė S E N I A U S I A S 
ŽMOGUS 

Praėjusį šeštadienį mirė se
niausias Chicagos, o gal ir visos 
Amerikos asmuo. Tai A r t h u r 
Lang, sulaukęs 115 m. amžiaus. 
Įdomu, kad jis savo res toranėly 
dirbo iki 100-tųjų metų, vairavo 
automobilį iki 108 m., pra
gyveno JAV prezidentus, bet 
neturėjo laiko nė už vieną 
balsuoti iki savo 112 gimta
dienio. 

CTA V A R G A I SU 
TEISMAIS 

Chicagos transportacijos kom
panija (CTA) pa t r auk iama į 
teismą bent 300 k a r t ų per 
mėnesį, nes keleiviai skundžiasi 
sužeidimais autobusuose. Di
džiausia skundų dalis y r a ne
teisėta, bet vis tiek kainuoja 
kompanijai milijonus dolerių 
kasmet, nes teismai šiuo atveju 
yra gana nuolaidūs kal t into
jams. Dabar autobusuose, trau
kiniuose ir stotelėse bus iška
binti plakatai , perspėjantys 
keleivius, kad visi, kurie naudo
jasi miesto transportacijos pa
ta rnav imais , i lga in iu i t u r i 
užmokėti už kai kurių sukčia
vimą. Ar bus iš tų skelbimų 
naudos, neaišku, be t CTA 
nuolat kamuoja biudžeto bėdos 
ir nuolat kyla važmų kainos. 
Šiuo metu prieš CTA yra apie 
2,700 skundų. 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

M M 


