S117 P4 GRATIS
I HE. LIBRARY OF CONBfiES
REF'ERENCE DEPflRI'HENl'
SERIALS b l V I S I O N
UASHIM6TON DC 20025

-CL

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

2ND CLASS

Vol. LXXXIV

THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY
Kaina 35 c.

4545 WEST 63rd STREET
•
CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAS (312) 585-9500
TELEFAKSAS (312) 585-8284

KETVIRTADIENIS - THURSDAY, SPALIS - OCTOBER 7, 1993

Nr. 193

Auga spaudimas
JAV-oms pasitraukti
iš Somalijos

NATO nenori didinti
narių skaičiaus
Ką NATO numato rytų Europos
demokratijoms

Washington, DC, spalio 5 d. raciją ir sukristalizavo JAV
(NYT) - Prezidentas Bill Clin- Kongrese opoziciją JAV vaidme
Briuselis, rugsėjo 28 d. (Reu- darbas gali būti visai paralyžuo
ton antradienio vakarą posė niui Somalijoje.
„Jei šiandien balsuotume
ters-Elta) — Pirmą kartą po šal tas.
džiavo su savo patarėjais, per
tojo karo pabaigos NATO —
žiūrėdamas JAV vaidmenį tarp Kongrese dėl to, nutartume iš
Tačiau Lenkija, Vengrija bei
Europos gynybos sąjunga jau Čekija primygtinai reikalauja
tautinėje operacijoje Somalijoje. ten išeiti", pareiškė JAV Sena
čiasi pakliuvusi į politines bei spręsti jų narystės klausimą,
Jis ieškojo derinio tarp JAV to Respublikonų vadas senato
diplomatines pinkles, neapsi- kadangi tik tai gali apsaugoti
Kongrese vis dažnėjančių atsi rius Robert Dole. „Bet", jis
spręsdama, ar priimti į savo or demokratiją šiose šalyse. Aukš
šaukimų sukurti aiškią JAV da pridėjo, „negalime išeiti, ten
ganizaciją buvusius priešus iš čiausio lygio susitikime pir
linių išvedimo iš Somalijos palikdami JAV įkaitus".
Šimtams specialiais ginklais
Rytų Europos. Dauguma šių ša miausia bus kalbama apie tai,
strategiją, reikalo pasilikti So
lių siekia gauti priedangą po ką pasiūlyti toms valstybėms,
malijoje, kol bus išvaduoti ne ir lėktuvais ginkluotų ameri
NATO sparnu, sparčiai didėjant kurios toliausiai pažengė de
laisvėn paimti JAV kariai ir sa kiečių kareivių vysktant į So
vo paties užsibrėžto tikslo — pa maliją prezidento įsakymu, pa
nestabilumui Europos žemyne. mokratijos keliu po komunis
statyti Somaliją ant atsistatymo sipriešinimo banga JAV pajėgų
Ši 16 valstybių sąjunga žino, tinių režimų žlugimo.
kelio.
buvimui Somalijoje greitai
jog reikia kažką daryti, kad
NATO nebūtų nurašytas kaip
Manoma, kad ras
Po 90 minučių trukusio posė auga. Dėl jos Baltieji rūmai į
nebereikalingas. Tačiau artė
kompromisą
džio su savo patarėjais, kurio Kongresą pasiuntė JAV gyny
jant NATO aukščiausiojo lygio
metu peržiūrėjo galimus JAV bos sekretorių Les Aspin ir
Rugsėjo 26 d. Detroite lankėsi Lietuvos „Litimpex" banko atstovai ir padarė pranešimą apie
Manoma, jog valstybėms bus
susitikimui sausio mėnesį, jo
ėjimus — pradedant su greitu valstybės sekretorių Warren
galimybes investuoti jame ir kaip galima per jį pervesti pinigus artimiesiems Lietuvoje. Iš k.:
nariams iškyla dilema — kaip pareikšta, kad jos bus priimtos
pasitraukimu iš Somalijos ir Christopher, kad jie nuramintų
Litimpex banko prezidentas Zenonas Grigašaitis, viceprezidentas Žilvinas Martinkus, Lansing,
į
NATO,
tačiau
nenurodant
sustiprinti saugumą Europoje
Mich., mieste veikiančio Litimpex banko skyriaus vedėjas Viktoras Garbonkus ir banko atsto
baigiant stambiu padidinimu dabartinės politikos Somalijoje
vas iš Lansing Saulius Anužis.
ir tuo pačiu išvengti naujų narių konkretaus priėmimo laiko.
JAV pajėgų Somalijoje — prezi kritikus Kongrese, tiek iš Res
Diplomatų
nuomone,
šioms
priėmimo, nes tai gali turėti
dentas savo patarėjams pasakė, publikonų, tiek ir iš Demokratų
valstybėms
gali
būti
pasiūlytas
tokių pat neigiamų padarinių,
jog jis dar nori pagalvoti apie partijos ir kad jie išprašytų iš
kaip ir Europos nestabilumas. specialus statusas, nenumatan
siteisinimui dėl neveiklumo ne galimus pasirinkimus ir pakvie Kongreso truputį daugiau laiko,
tis
visiškos
narystės,
tačiau
bus
kol administracija suformuluos
Tai be galo sudėtinga proble
beužtenka kaltinti tik Vytautą tė juos į posėdį sekantį rytą.
konkretų planą JAV pajėgų
ma. Pasak vieno NATO diplo svarbiausias žingsnis šia kryp
Landsbergį ar Gediminą Vagno
Prezidento
padėjėjai
sakė,
jog
mato, reikia gerai pagalvoti, ar timi.
rių", sakė Tėvynės Santaros se atrodo, kad prezidentas linksta išvedimui iš Somalijos.
Taip
pat
svarstomas
klausi
Kongreso nariai juos užplūdo
narių skaičiaus padidinimas ne
niūnas.
į planą, kuriuo būtų padedama
Vilnius, spalio 2 d. — Rugsėjo vadovaujamos ministerijos.
susilpnins koalicijos vienybės ir mas apie tai, kad Lenkijai,
Naujosios grupės programines Somalijai atsistoti ant atsistaty reikalavimais, kad tuč tuojau
neįvels į etninio pobūdžio kon Vengrijai bei kitoms kelioms 28 d. įvykusioje spaudos konfe Kiek anksčiau A. Ivaškevičius nuostatas bene ryškiausiai iš mo kelio, kad jų pačių valdžia būtų sukurtas konkretus ka
fliktus, kurie dabar drasko Ju valstybėms būtų pasiūlyta rencijoje LDDP frakcijos nariai premjero ir jo vadovaujamos vy reiškė Seimo narys M. Stakvile sugebėtų išlaikyti kraštą ir riuomenės išvedimo iš Somali
goslaviją. Kita vertus, neigia pasirašyti 1949 metų NATO Vytautas Petkevičius, Arvydas riausybės darbą yra apibūdinęs vičius, trečiadienį kalbėdamas išmaitinti gyventojus savomis jos planas ir priekaištais, kad
mas atsakymas gali nuvilti Ru sukūrimo sutartį, tačiau be Ivaškevičius, K. Gaška, A. Ben- taip: „Sukūrėme kaip dievą dvi per Lietuvos radiją. Jis teigė, jėgomis. Bet jie taip pat sakė, JAV užsibrėžti tikslai Somalijo
siją bei kitas šalis, kurios liks pagrindinio straipsnio, sutei dinskas išplatino pareiškimą, gubą vadą — premjerą 'r parti kad jei LDDP skelbiasi esanti kad prezidentas reikalaus šį je yra neaiškūs ir nerealistiški.
kiančio šaliai esmines saugumo kuriame daklaruojamas naujos jos lyderį. Nei jis part. oje ką socialdemokratinio tipo, „tai tikslą pasiekti greitesniu laiku
nuošalėje.
garantijas. Šiame straipsnyje g r u p ė s L i e t u v o s Seime — nors veikia, nei vyria t-y bėję, reikėtų mums prie šito ir grįžti. ir kad būtų sudaryta aiški JAV
Neaišku, ar opozicija turi
sakoma,
jog
vienos
š
a
l
i
e
s
„LDDP
programinės
grupės"
kurios
politika
kertacI^Lparti
pakankamai balsų
Atskiras organas
"Vadinasi, kad neprivalom mes pasitraukimo iš Somalijos stra
užpuolimas traktuojamas kaip įkūrimas.
jos linija".
bendradarbiavimui
eiti į tą laukinį kapitalizmą, tai, tegija, kurią jis galėtų pristatyti
Tuo tarpu neaišku, ar dabarti
NATO organizacijos užpuoli
Šios grupės nariai pareiškime
A. Šleževičius, komentuoda ką mums diktuoja grynai iš Va Kongresui.
Iškart pasibaigus konfrontaci mas.
nės
politikos kritikai pajėgs su
teigia, kad kasdien sunkėja mas grupės susikūrimą LDDP karų: kad kuo greičiau jūs atsi
jai tarp Rytų ir Vakarų, NATO
organizuoti
pakankamai balsų
Tokiu būdu sutartį pasira krašto ekonominė ir politinė frakcijos viduje, ..Lietuvos ribosite nuo Rusijos, kuo grei
JAV
dalinių
nuostoliai
pareiškė, jog pirmiausia ketina šiusios valstybės taptų NATO padėtis, blogėja žmonių gy
priversti prezidentą Clinton
rytui" duotame pasikalbėjime čiau jūs išsidalysite valstybės
stiprina opoziciją
apsvarstyti organizacijos narys narėmis, o pilnateisiškumo venimas, LDDP frakcija kalti
sustabdyti JAV kariuomenės
teigė, jog nors Vytautas Pet turtą, tuo labiau mes jums pa
tės išplėtimo klausimus.
Dvylikos JAV kareivių nužu veiklą Somalijoje. Bet Kongrese
statusą įgautų tik po kelerių nama atitolimu nuo jos skelbtų kevičius kategoriškai tvirtina, dėsime, tuo greičiau mes jus
augantį pasipriešinimą smar
Tačiau vietoj to buvo įkurta metų, tačiau dabar turėtų teisę politinių idėjų ir partijos rinki
kad partija yra labai n akrypusi priimsime į savo Europos drau dymas Somalijoje bei 75 kitų ka
kiai kursto telefonų skambini
Šiaurės Atlanto bendradarbia konsultuotis su NATO nariais, minės programos. Šias blogybes
rių
sužeidimas
ir
mažiausiai
nuo rinkiminių pažada tačiau giją. Bet pasirodo, kad šitas
mų antplūdis iš balsuotojų, nuo
vimo taryba (NACC), kuri susie jeigu demokratijai jų šalyje iš grupės nariai ketina įveikti,
kur konkrečiai nukrypta — jis kelias yra pernelyg sunkus vieno kareivio paėmimas nelais
gąstaujančių dėl naujos JAV
jo NATO narius, Rytų Europos kiltų grėsmė. Priėmimas į pasisakydami prieš asmeninius
nenurodo. LDDP pirmininko tiems žmonėms, kurie mus rin vėn Mogadišu gatvėje išsivys
valstybes ir buvusias sovietų
NATO priklausys nuo šių krite ar grupinius interesus, pataika nuomone, jeigu partija skiltų, jis ko ir kurie mumis pasitikėjo", čiusiose kautynėse praėjusį sek įkaitų krizės, kuri gali išsi
vystyti Somalijoje, ir dėl vaizdo
respublikas diplomatiniais ry rijų: įsipareigojimų demokra vimą, karjerizmą, siekdami aiš
liktų esamos partijos vadu. o kalbėjo Stakvilevičius. „Šita madienį sukrėtė JAV administnužudyto JAV kareivio lavono,
šiais. Nors buvo planuojama tijai bei žmogaus teisėms, para kios įstatymų kontrolės bei su
naujai besiformuojami partija padėtis yra nenormali ir, matyt,
įsiutusios
minios tampomo Mo
NACC panaudoti praktiniais mos mažumoms bei taikių prob darydami sąlygas kuriamos
Motinos reikalauja
turėtų formuoti savo valdančius kad reikia į tai atsižvelgti dabar
gadišu gatvėje.
tikslais, pavyzdžiui, taikos lemų sprendimo būdų.
esančiai vyriausybei ir taip pat
grupės nariams nevaržomai „re organus.
kompensacijų
misijų organizavime, dauguma
Kongreso nariams skambi
Ruošiantis aukščiausiojo lygio alizuoti savo patirtį ir talentą
Naujos „programines grupės" prezidentui. Besąlygiškai jų
Rytų Europos valstybių teigia, susirinkimui sausio mėnesį, taip politinėje veikloje". Pareiškimą
nančių
balsuotojų dauguma, at
Vilnius, spalio 6 d. (Elta) —
narys Vytautas Petkevičius yra remti mes negalime".
jog toks bendradarbiavimas nė pat svarbu parengti siūlymų pasirašė 23 frakcijos nariai, tarp
rodo norėtų ne keršto, o kuo
Lietuvos Moterų Asociacija
ne kartą pareiškęs, kad pasku
ra pakankamas.
Rugsėjo
27
d.
Seimo
naciona
paketą kitoms Rytų Europos bei jų Biudžeto ir finansų komiteto tinis apleis LDDP frakciją. „Iš
pareikalavo, kad Seimas priim greičiausio pasitraukimo iš So
buvusios Sovietų Sąjungos vals pirmininkas K. Jaškelevičius, duoti partijos, ypač os eiliniu linio saugumo komiteto pir tų Kareivių motinų įstatymą, malijos, palikdama patiems
Argumentai už ir prieš
tybėms, kad šios nepajustų savo Sveikatos bei socialinių reikalų narių, rinkėjų niekas nesiruo mininkas Gediminas Kirkilas numatantį kompensacijų išmo somaliečiams susitvarkyti su
naujus narius
valstybių saugumo sumažėjimo. darbo komiteto pirmininkas G. šia", paskė Petkevičius. Rašyto šio komiteto posėdyje perskaitė kėjimą ir suteikiantį lengvatas, savo tarpe kovojančiomis grupė
atsistatydinino pareiškimą. Jis tolygias 1991 metais žuvusiųjų mis.
Vienas iš argumentų, lig šiol Vienas iš galimų sprendimų Paviržis ir Ekonomikos komite jo nuomone, „pribrendo laikas
Stipriausias somaliečių vadas
sakė jaučiąs savo kaltę dėl to, Laisvės gynėjų šeimoms. įstaty
sulaikęs NATO nuo narių skai gali būti siūlymas, pagal kurį to pirmininko pavaduotojas V. surengti neeilinį partijos suva
gen.
Mohammad Farah Aidid
kas įvyko Savanoriškoje Krašto mo projektą paruošė visuome
žiavimą".
čiaus didinimo, yra galima nei NATO karinės pajėgos nebus Zimnickas.
„Mes nežadame ginti vyriau
Seimo opozicinės koalicijos Tė Apsaugos Tarnyboje. Kol bus iš nine ekspertų grupė kartu su antradienį įspėjo, jog didesnio
giama Rusijos reakcija, tokius dislokuotos naujųjų n a r i ų
skaičiaus JAV kareivių atsiun
rinktas kitas komiteto pirmi Kareivių Motinų Sąjunga.
NATO veiksmus traktuojant teritorijose taikos metu, kaip sybės, jeigu jos darbas nepatei vynės Santaros seniūnas And
kad dabar yra Norvegijoje.
sina gyventojų lūkesčių", spau rius Kubilius LDDP frakcijos ir ninkas, šias pareigas laikinai
Jeigu reikalavimas nebus pa timas nieko neišspręs, o soma
kaip NATO įtakos plėtimą Rytų
eis
Vytautas
Petkevičius,
iki
tol
Taip pat svarstoma, ar nerei dos konferencijoje pasakė Arvy partijos skilimą įver'mo kaip il
tenkintas, spalio pabaigoje liečiams sakė gintis nuo kolo
kryptimi. Tačiau būdamas Len
buvęs
Gedimino
Kirkilo
pava
žadama prie Seimo rūmų pa nializmo.
kijoje Rusijos prez. Boris Jelci kėtų Rusijai ir Ukrainai, realiai das Ivaškevičius. K. Gaška nei galaikę, nerimą keliančią, prob
duotoju.
Po susitikimo su gynybos
skelbti motinų bado streiką.
nas pareiškė, jog pati Lenkija nepretenduojančioms į narystę giamai atsiliepė apie premjero lemą. Anot Andriaus Kubiliaus,
sekr.
Les Aspin, valstybės sekr.
Iš Seimo Ekonomikos komite
Kareivių motinų sąjungos
turi spręsti, kada jai prisijung NATO, pasiūlyti sudaryti atski A. Šleževičiaus sprendimą neat konflikto LDDP fraKcijoje prie
VVarren Christopher, JAV atsto
ti prie NATO. Tad, atrodo, ne rą saugumo sutartį, kuri būtų statydinti krašto apsaugos mi žastis yra valdančiosios partijos to pirmininko pareigų pareiškė duomenimis, 1980-1990 metais
svaresnė
nei
dabartiniai
šių
nistro Audriaus Butkevičiaus, nesugebėjimas vaidyti kraštą, atsistatydinąs ir prof. K. Anta sovietų armijoje žuvo 1,203 jau ve Jungtinėse Tautose Madesipriešintų tokoms narystėms.
leine Albright ir Nacionalinio
NATO požiūris dėl narystės buvo valstybių diplomatiniai bei ka nesusipažinus su rezultatais todėl aiškėja noras dėl tokios navičius, nes nematąs jokių ga nuoliai ir 820 suluošinta.
saugumo komiteto patarėju Anbepradedąs keistis, bet dabarti riniai ryšiai su savo sąjunginin Valstybės kontrolės departa padėties ieškoti kaltų pačioje limybių dirbti su dabartine val
thony Lake, prezidentas Clin
kais.
mento pravesto patikrinimo jo partijoje. „Akivaizdu, kad pa džia.
ti duotas įsakymas pajudėti
nė krizė Maskvoje vėl kelia
ton, anot jo padėjėjų, nelinksta
Maskvos link per Lietuvos teri
abejones.
nei į vieną kraštutinę poziciją —
toriją.
Audriaus Butkevičiaus
Vokietija, susirūpinusi savo
nei į betarpišką pasitraukimą,
Maskvytis pasidavė ministro
Socialdemokratai apgailesta
įsakymu Kauno teritorinės gy
naujųjų kaimynų saugumu, taip
nei į didelį JAV pajėgų sustip
Vilnius, spalio 1 d. — Buvęs nybos štabo vadu paskirtas ka
vo, kad iki šiol neparengtas na
pat spaudžia NATO, kad sausio
rinimą, o jieško vidurinio kelio:
cionalinio saugumo planas. Ne
10 d. būtų priimtas naujai Savanoriškosios Krašto Apsau pitonas P. Urbanavičius. Jis
stengtis sudaryti sąlygas stabi
Vilnius, spalio 6 d. (Elta) — pavojų Lietuvos saugumui, ta maža dalimi dėl to neįmanoma
narystei palankus sprendimas. gos Tarnybos savanoris Jonas pakeitė iki tol štabui vadovavu
liai valsdžiai susikurti Somali
NATO generalinis skeretorius Maskvytis rugsėjo 30 d., 4 vai. sį majorą V. Vilkelį. P. Urbana Seimo nariai Vytenis Andriu čiau už jį atsakingos institucijos, koordinuoti žinybų, atsakingų joje. taip. kad Jungtinės Tautos
Manfred Woerner pareiškė, kad po pietų atvyko j Kauno miesto vičiui — 40 metų; vedęs; gimęs kaitis ir Nikolajus Medvedevas teigė prelegentai, dėl to neparo už šalies saugumą, darbą. Jų galėtų perimti tą rolę, kurią da
dabar yra pats tinkamiausias prokuratūrą, atidavė ginklus ir Molėtų rajone valstiečių šeimo spaudos konferencijoje Social dė bent kiek didesnio susirūpi veiklą socialdemokratai siūlys bar vaidina JAV.
metas apsvarstyti tokius spren davė parodymus baudžiamojoje je. Yra baigęs Kauno politech demokratų frakcijos vardu pa nimo. Socialdemokratų nuomo svarstyti Seime.
Praėjusią savaitę Socialde
dimus, tačiau kai kurie sąjun byloje. Buvusi jam paskelbta nikos institutą, Lietuvos kari reiškė susirūpinimą dėl valsty ne, turėjo būti skubiai sušaukti
gos nariai Briuselyje jį rimtai kardomoji priemonė — suėmi ninkų kursus, taip pat specia bės institucijų veiklos krizės są Seimo vadovybės, vyriausybės, mokratų partijos taryba priėmė
KALENDORIUS
kritikavo už per didelius sie mas — pakeista į rašytinį pasi lius karinius kursus Danijoje. lygomis. Jos neefektyvumas, so valstybes gynimo tarybos posė memorandumą, kuriame kalba
Spalio 7 d.: Švč. M. Marija
žadėjimą neišvykti. J. Maskvy Kalba angliškai. P. Urbanavi cialdemokratų nuomone, ypač džiai, bet to nebuvo padaryta. ma apie nepasitikėjimą vyriau
kius.
Jų
žiniomis,
nepasirūpinta
išsa
sybės darbu. Jos neveiklumas Rožančiaus; Marija, Morkus.
Kai kurių bloko narių nuomo tis išleistas. Savanoriškas gink čius yra savanoris nuo 1991 me išryškėjo, praėjus savaitgalį
mesne
informacija
iš
Maskvos
ir
lo
atidavimas
teisėsaugos
orga
tų. Iki paskyrimo štabo vadu Maskvoje prasidėjus neokomuMaskvos įvykių metu dar kartą Renatas, Eivenė, Guoda.
ne, jau dabar, kai NATO turi tik
ypač
iš
Karaliaučiaus
srities,
Spalio 8 d.: Marcelis,
patvirtino nuomonę, kad vy
16 narių, yra sunku priimti nams atleidžia nuo baudžiamo buvo eilinis savanoris, SKAT nistų organizuotam ginkluotam
kurioje dislokuota daug Rusijos riausybė savo funkcijų neatlie Benediktas, Sergijus, Alminas,
Žaliakalnio kuopos vadas, dirbo perversmui,
sprendimus, o išplėtus narių sios atsakomybės.
Daugas.
įvykiai Maskvoj* kėlė didelį kariuomenės ir kuriai galėjo bū- ka.
Rugsėjo 24 d. krašto apsaugos štabo karinio rengimo centre.
skaičių, produktyvus sąjungos

LDDP frakcija Seime
nesutaria savo tarpe

Socialdemokratai kritikuoja
valdžią
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DRAUGAS

LIETUVIU TELKINIAI

(U8P8-16I000)
THE LTTHU ANIAN WORLD WIDE DAILY

*

DETROIT, MI
LAIMUTĖ KUTKUTĖ
ĮAMŽINTA DIENRAŠČIO
„DRAUGO"FONDE

Jrtazelton, Redtord, MI 48239.
Čekius rašyti United Lithuanian Relief Fund arba Balfas".
SVEIKATOS APSAUGA
LIETUVOJE IR IŠEIVIJOS
VAIDMUO

Laimutei Kutkutei mirus,
LB Detroito apylinkės valdy
šeimai pageidaujant, buvo
ba
spalio 10 dieną, 12:30 v. p.p.
renkamos aukos dienraščio
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
„Draugo" fondui.
tre
rengia simpoziumą apie
Šermenų metu Laimutės Kutsveikatos
apsaugą Lietuvoje ir
kutės vardui įamžinti, dienraš
išeivjos
vaidmenį.
Dalyvaus
čio „Draugo'* fondui aukojo:
Matas Baukys ir šeima — 10, Lietuvos sveikatos ministeris
Benita Astašaitienė — 10. prof. Jurgis Brėdikis ir dr. Linas
Vytautas ir Elena Čizauskai — Sidrys, Čikagos bei kiti lietuviai
10, Stefanija Gladkauskienė — gydytojai. Visuomenė kviečia
10, Marija Jankauskienė — 10. ma simpoziume dalyvauti.
Danutė Jankienė — 10, Irena
Kairytė — 25. Stefanija ir Ignas
KULTŪRINĖ POPIETĖ
Kauneliai — 20, Vacius ir Ada
Lėliai — 10, Antanas ir Alfon
Lietuvių Žurnalistų Detroito
sas Leparskai — 20, Albina Lin- s k y r i u s r e n g i a k u l t ū r i n ę
gienė — 10, Janina ir Jonas popietę Sv. Antano parapijos
Mikolioniai — 15, Lidija patalpose sekmadienį, spalio 10
Mingėlienė — 10, Benediktas ir d., tuoj po Mišių. Kalbės
Vida Neverauskai — 10, Aldona rašytojas kun. Stasys Maziliaus
Paškienė — 10, Valerija Pata- kas.
lauskienė — 10, Jūratė Pečiū
rienė — 20, Regina ir Petras
PRISIMINTA ZUZANA
P e t r a u s k a i — 10, Lydija
ARLAUSKAITE-MIKSIENĖ
Petersonienė — 20, Danutė
Petronienė — 10, Česlovą Pliūrienė — 10, Adelė Poderienė — Žurn. Stasys Garliauskas
20, Marija Polteraitienė — 10, spalio 1 dieną, per „Lietuviškų
Jurgis Ribinskas — 50, Antanas melodijų" radijo valandėlę, o
Sukauskas — 10, Vanda Šepe- Danutė Jankienė spalio 3 dieną
tienė — 20, Pranė Televičienė — per „Amerikos Balso" radijo
10, Yolanda ir Algis Zaparackai valandėlę, prisiminė aktorę
— 20 ir Emilija ir Vytautas Kut- režisierę a.a. Zuzaną Arlauskaitę-Mikšienę, jos 20 metų mirties
kai - 90.
sukaktuvių proga. A.a. Zuzana
Iš viso suaukota 500 dol.
Mikšienė buvo pastačiusi 43
veikalus Detroito lietuvių telki
nyje. Jos mirties metines
PAMALDOS UZ
paminėjo buvusieji jos aktoriai
LAIMUTĘ KUTKUTE
ir dukra Niola Čerekienė bei
sūnus Zibuntas Mikšys, gyve
Laimutė Kutkutė staiga mirė nantis Prancūzijoj.
pačioj savo jaunystėje 1993 m.
Im
rugsėjo mėn. 18 d., būdama 32
metų amžiaus.
Už jos vėlę keturnedėlio PRANEŠIMAS LIETUVOS
DUKTERIMS
šventas Mišias aukos klebonas
kun. Alfonsas Babonas Sv. An
tano parapijos bažnyčioje 1993 Š. m. spalio mėn. 16 d., šeš
m. spalio mėn. 16 d., šeštadienį. tadienį, 2 vai. p.p. šaukiamas
LDD Detroito skyriaus visuo
10 vai. ryto.
Laimutė Kutkutė mylėjo jus tinis narių susirinkimas-pobūvisus, todėl visi, kurie ją mylė vis.
Programoje: veiklos apžvalga,
jote, kviečiami dalyvauti
ateities
planai, svarstybos, pa
pamaldose, o po to pusryčiuose
bendravimas
ir vaišės. Visos
Šv. Antano parapijos kavinėje.
Tėveliai, sesutė ir broliai narės kviečiamos dalyvauti.
Taip pat kviečiamos visos
moterys, norinčios priklausyti
BALFO PINIGINIS
Lietuvos Dukterims. Laukiami
VAJUS
nauji sumanymai, idėjos.
Stenkimės, kad pagalbi ranka
Balfo 76-to skyrius spalio vargstančiam nepavargtų.
mėnesį vykdo piniginį vajų.
Susirinkimas vyks Stasės
Sekmadieniais, prie lietuviškų Smalinskienės namuose: 14451
parapijų galite įteikti savo Melrose, Livonia, MI; tel.
aukas Balfo atstovams arba pa 313-522-3849.
siųsti paš:u skyriaus iždininkui
Iki mielo pasimatymo!
Vladui
Staškui,
10037
Valdyba

Detroito „Žiburio" lit. mokyklos mokyt. Aldona Milmantienė skaitė paskaitą
mokytojų studijų savaitėje Dainavoje.
Nuotr. V i k t o r o K u č o

f.

Ptibliahed daily except Sundaya and Mondays. Legal Holidays, the
Tuesdays following Monday obeervance of Legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2ndby the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W 63rd
Street, Chicago. IL 60629-5589.
Second claat poatage paid at Chicago, IL and additional maihng oftices
SubecnptionHates 80.00. Foreign countneg $90.00.
Poatmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St.,
Chicago, IL 60629.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai T—gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs

4

1

. '»
metams y* metų 3 mėn.
$25
$45
$30
$50
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol) $90
$25
$30
U.S.A. savaitinis (šešt. laida)
$45
Kanadoje ir kitur (šešt laida
$25
$30
USA. dol.) savaitinis
$50

Seselė Igne Marįjošiūtė, su Lietuvos trispalvę nešančiu jaunimu, žygiuoja į popiežiaus Jono
Pauliaus ir prez. Clintono sutikimą Denveryje.

PUTNAM, CT
M. N. PR. SESERŲ PLAČIAŠAKĖ
VEIKLA
katekizaciją
Marijos Nekaltai Pradėtos teologiją ar
Seserys veikla nesiriboja vien Amerikoje. Atsirado ir nauja
centriniu vienuolynu Putname. sritis. Prie anksčiau minėtos
Dievui laiminant, nors ir su „Pagalbos įstaigos" atsidarė
mažomis jėgomis, jos patarnauja naujas skyrius koordinuoti
Montrealio, Toronto ir jau keli savanorius, kurie siūlosi dirbti
metai Lemonto (prie Čikagos) Rytų Europoje. Panašiai, kaip
lietuviams bei
senatvės Peace Corps. Atsiranda ameri
sulaukusiems
Matulaičio kiečių pasauliečių ir vienuolių,
kurie
pasirenka
dirbti
namuose, Putname.
Jos troško (ir trokšta) būti iš Bažnyčiai Lietuvoje. Ryšiams
tikimos savo steigėjo, Pal. Jur plečiantis, ses. Igne susisiekia
gio Matulaičio minčiai, eiti ten, su Lietuva, sužino, k a m ko
kur Bažnyčios būklė sunkiau reikia ir nukreipia norinčius
sia, todėl, reikalui esant, iš reikiama linkme, dažniausiai į
Lietuvos kviečiamos, jos il darbą lietuviškose katalikiškose
gesniam ar trumpesniam laikui mokyklose ar kitoje sielovados
palieka savo skyrius, keliauja ir srityje.
t a l k i n a . Ses. B e r n a d e t a , Ses. Igne rūpinosi ir rūpinasi
Matulaičio namų vyresnioji, ne vien Lietuvos dvasiniu
padėjo ir padeda planuoti atgimimu. J a u 24 metai kaip ji
studijų namų statybą jaunoms organfcuoja ir vadovauja „Ne
seserims Kaune ir kitur lab ringos" stovyklai Vermonte,
daros projektus, susijusius su kur vasarą renkasi jaunimas ir
senelių globos klausimais. Ses. tėvai dvasinei atgaivai. TeOna Mikailaitė beveik metai bekviečiama ir į skautų bei atei
darbuojasi tarpdiecezinėje tininkų kursus Čikagoje, Daina
katekizacijos komisijoje, Kaune. voje, Toronte ir kitur.
Jau antra vasara ses. Margarita Ji sugeba greitai orientuotis,
Bareikaitė iš Lemonto misijos planuoti ir nekomplikuoti daly
vyko Lietuvon talkinti Atei kų. Randa talkininkų ir jais
tininkų stovyklose. Prieš porą pasitiki. Darbų ir planų kalnai,
metų seselė Paulė — Montrealio bet ji visada iškopia į viršūnę.
skyriaus vyresnioji, kalbėjo Prieš jos akis M.N.Pr. Seserų
vienuolios 75 m. jubiliejus. Bus
klierikams ir seselėms.
Plačią veiklą yra išvysčiusi didelės iškilmės ne tik Putname
dabartinė šio k o n t i n e n t o spalio 15d., bet ir kituose mies
vienuolyno provinciolė ses. Igne tuose, „ š i a proga, kaip
Marijošiūtė — šakota asmenybė. dėkingumo dovaną, visiems
Braškant
komunistinei rėmėjams ir bičiuliams, atsiokupacijai Lietuvoje, ji nuo 1989 kviečia iš Lietuvos šaunų mer
metų keliavo į ten ir dalinosi gaičių chorą „Pastoralę", įkurtą
katalikiška povatikanine patir 1979 metais Kaune. Choras
timi, ne tik su vienuolijos koncertuos Hartforde, Bostone,
seserimis, bet ir besiformuo Washingtone, Clevelande, Čika
jančiais Katechetais, Kauno goje, Lemonte (lapkričio 17-21),
seminarijos klierikais, vie Toronte ir kituose miestuose.
nuoliais, jaunimu, susispie Tai milžiniškas ses. Ignės
tusiu prie vyskupijų. (Ses. Igne įsipareigojimas, reikalaujantis
turi
religinio
auklėjimo nesuskaitomų darbo valandų,
magistrą). Svarbiausia, stebėjo energijos ir lėšų. Dieve, padėk,
ir klausėsi, ką ir kaip jie kalba. jai ir kitoms seselėms įsijungu
Kas iš tikrųjų slepiasi po jų sioms į tą darbą.
Nepaisant to, ji pasiėmė laiko
žodžiais. Daug patyrė ir supra
to, kaip jiems būtų galima pa ir Amerikos lietuvių organizacioms n e a t s i l i e p u s , suor
tarnauti.
Amerikos Vyskupų Konfe ganizavo 19 iš Lietuvos
rencijai įkūrus Pagalbos įstaigą atvykusių jaunuolių dalyvauti
atsikuriančiai Katalikų Bažny Pasaulio Jaunimo dienose, Den
čiai Centrinėje ir Rytų Europo veryje, Colorado. Šiame įvykyje
je, kurios generalinis sekreto jų grupė buvo parinkta aerouos
atvykstančius
rius yra prel. J. Šarauskas, ses. te s u t i k t i
Igne padėjo įvykdyti kai kuriuos popiežių ir prez. Clinton. Vėliau
Lietuvos Bažnyčios projektus. jie sveikino atvykusį šv. Tėvą,
Daug lėšų per tą įstaigą gavo klausėsi jo p a m o k y m ų ir
Caritas ir kiti svarbūs Lietuvos skatinimų būti drąsiais ir nepa
vyskupijų užmojai. Ses. Igne būgti gyventi bei nešti Kristaus
dažnai buvo tarpininkė tarp šios paskelbtą Gerąją Naujieną. Su
įstaigos ir Lietuvos vyskupų. trispalve jie atstovavo lietuviš
Pvz. jos iniciatyva, tai įstaigai kam jaunimui ir skelbė, kad
finansuojant, tikybos dėstymą Lietuvos jaunimas yra gyvas ir
sugrąžinus į Lietuvos mokyklas, ištikimas šv. Petro vietininkui
koordinavo 7 katechetų ap ir Bažnyčiai.
mokymo kelionei. Per dvejus
Čia tik žvilgterėjom į prometus padėjo 11-kai jaunuolių iš vinciolės seselės Ignės ir kitų
Kauno, Vilniaus bei Kretingos seselių veiklą. Švenčiant 75
atvykti ir išeiti evangelizacijos metų j u b i l i e j ų ,
melskime
kursus. Jai dažnai tenka pade Viešpatį, kad Jis siųstų daugiau
ti Lietuvoje parinktiems jau darbininkų į jų vienuoliją.
nuoliams, studijuojantiems
Aldona Prapuolenytė

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto

EAST ST. LOUIS, IL
LIŪDIME MIRUSIOS
BENDRADARBĖS
Dauguma šios lietuviškos
salelės gyventojų vis negali at
sipalaiduoti liūdesio, sužinoję,
kad Floridoje mirė ilgai čia
gyvenusi darbšti bendruomenininkė ir parapietė Ona Petrikienė.
Velionė mūsų tarpe buvo lyg
mylinti sesuo. J i mėgo visus ir
visi ją pamėgo. Nuoširdus jos
darbas Bendruomenėje, Balfe,
Vasario 16-tos gimnazijos
Vokietijoje šelpimo būrelyje,
ateitininkuose, Lietuvių Moterų
draugijoje, dirbusioje parapijai,
ir parapijos bažnytiniame chore,
išugdė mumyse jai meilę ir pri
sirišimą. Petrikų šeimos išsikėlimas Floridon buvo giliai
išgyventas ir ilgai jaučiamas.
Visi nuoširdžiai jiems linkėjo
užtarnauto poilsio ir malonumų
amžinos vasaros krašte — Flo
ridoje.
Amžinoji v a s a r a baigėsi
darbščiąją Onutę pašaukus
Dievui jos amžinojon ir visa šir
dimi puoselėton Tėvynėn.
Velionės vyrą dr. Juozą ir
dukrelę Margaritą jų skaudžios
netekties būklėje nuoširdžiau
siai užjaučia visi East St. Louis
buvę bendradarbiai, draugai,
pažįstami.
Zigmas Grybinas

RACINE, WI
Parapijos sukaktis
Šv. Kazimiero parapija
Racine, WI, rugsėjo 12 d. kuk
liai prisiminė savo 80-ies metų
gyvavimo sukaktį. Tą dieną kle
bonas kun. Stanley Saplis, MIC,
aukojo šv. Mišias, kurių metu
giedojo iš atostogų sugrįžęs
choras, vadovaujamas muziko J.
Grimskio. Prie altoriaus puika
vosi JAV ir Lietuvos vėliavos.
Po Mišių dalyviai buvo pa
kviesti į parapijos svetainę ka
vutei ir pabendravimui. Tikro
ji parapijos įsteigimo data yra
1913 metų liepos 24 d., todėl
jame jau nebedalyvavo buvę
parapijos nariai steigėjai. Susi
rinko tie, kuriems parapija
suteikė krikšto, vedybų, pirmos
: komunijos ir kt. patarnavimas
parapijai priklauso nemažai ne
lietuvių kilmės katalikų. Tai
netrukdo parapiečiams bend
rauti tarpusavyje, atliekant
religines bei visuomenines
pareigas.
Parapiją aptarnauja tėvai ma
rijonai.
Pašventinta statula
Kas gyvena pietryčių Wisconsine arba tas apylinkes yra
lankęs, be abejo, yra girdėję apie
Vinco Bagdono sodybą Sommers, WI. Jau daugelį metų šio
je sodyboje ant Michigano ežero
kranto vyksta Joninės, iškylos
ir visokie įvairių organizacijų ar
sambūrių renginiai.
Šeimininkas savo sodybą la
bai gražiai išpuošė ir vis dar

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4.30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba

puošia meno kūriniais, išpjaus
tytais iš medžio ar sumūrytais
iš akmenų bei kitų medžiagų.
Daug jo meno sunaikino nera
musis Michiganas, bet Vin
cas nenusileidžia. Šiemet savo
sodybą papuošė normalaus
dydžio Švč. Mergelės Marijos
statula, pastatyta nišoje ežero
krante. Toji statula rugsėjo 11
d. buvo pašventinta, dalyvau
jant būriui šeimininko draugų.
Šventinimo apeigas atliko kun.
Anthony Nockūnas, MIC. su
kalbėtas rožinis, sugiedota
„Marija, Marija" giesmė. Po
šventinimo apeigų dalyviai pa
vaišinti šiltais užkandžiais.
Jurgis Milas

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus Redakcija už
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

ALPINISTAS REKLAMUOS
GĖRIMUS
Alpinistas Vladas Vit
kauskas, pirmasis lietuvis,
įkopęs į aukščiausią pasaulio
viršūnę Everstą, pasirašė bend
radarbiavimo sutartį su akcine
bendrove „Utenos gėrimai". Per
metus alpinistui bus skirta
43,000 litų arba 10,000 dolerių.
Be to, „Utenos gėrimų" direk
torius ketina paremti vieną
alpinisto kelionę ir kopimą į
kalnus. Vladas Vitkauskas rek
lamuos bendrovės gėrimus. Po
kelionės į Himalajus alpinistui
liko 10,000 JAV dolerių skola.
Kab. tel. (312) 471-3300

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS VIDAS J . NEMICKAŠ, M.D.
CHIRURGĖ PODIATRĖ
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
Carrozza Foot Cllnlc
7722 S. Kedzle Ave..
3918 W. 63 St.
Chicago, III. 60652
Chicago, IL
Cardlac Dlagnosls, Ltd.
Tol. 312-284-2535
Marquette Madlcal Bulldlrtg
Pirmd., antrd., ketvd.
6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629
1 v. pp—7 v.v.
Tel. (312) 436-7700
šeštd. 9 v.r.—12
RIMGAUDAS NEMICKAŠ, M.D.
Valandos susitarus
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v p.p-7 vv antrd 12.30-3 v.p p
trečd uždaryta. Ketvd 1-3 v p p .
penkt. ir Seštd 9 v r -12 v p.p.
6132 S. Katftla Ava., Chicago
(312) 77S-69M arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
Tai. (312)476-2112
9525 S 79th Ave.. Hickory Hifls. IL.
Ta). (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v.
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas oei chirurgija
S635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (312)925-2670
1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robertą Rd., Hickory Htlls IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W I M *
Tel. (312)737-5149
Vai pagal susitarimą.
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v
Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ.PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
i Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. (312) 776-2880.
Rez. (708) 448-5545
EDMUNDAS VIŽINAS. M.D S C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Medlcal CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Ave., Sutte 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 si Street
(312)434-2123
Pirm 2-7. Antr. ir
ketv 9-12. Penkt 2-7
Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779 5533

Kab. tel. 312-586-3166
Namų 708-381-3772

DR. FRANCIS MAŽEIKA

DR. PETRAS ŽLIOBA

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6
šeštadieniais pagal susitarimą
•*•
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Tik laukiniai

LAIKRAŠČIŲ
NESKAITO
Seniai žinome, kad „Draugas"
t u r i sunkumų iš prenumera
torių išsiversti, bet t i k dabar
sužinojome, kokioje didelėje bė
doje jis iš tikrųjų yra. Ilgametės
„ D r a u g o " renginių komiteto
pirmininkės Marijos Remienės
i r redaktorės D a n u t ė s Bindokienės neseniai dienraštyje iš
spausdinti straipsniai padėtį
a t v i r a i ir tiksliai nušvietė.
Anksčiau buvęs „ D r a u g o "
renginių komiteto nariu, turė
j a u progos padėtį stebėti iš a r t i
ir žinau, k a d jos tiesą rašė.
Tikriausiai atsiras „protingai
mąstančių", kurie atsikirs,
sakydami, kad nelaikąs ne
vilties ašaras lieti, kada dar aps
t u išeivijoje lietuviškos spaudos
leidinių. Tiesa, dar turime vieną
kitą savaitraštį ar mėnraštį. Bet
pažangios t a u t i n ė s visuomenės
žmonių skubaus susižinojimo
priemonė, ypač svetimos kalbos
nemokančiųjų, nėra savaitraštis
a r mėnraštis, ir ne svetimkalbis
radijas ar televizorius, bet sava
k a l b a leidžiamas dienraštis! Ir
k a s , anot kolegos J u r g i o Janušaičio žodžių, būtų, jeigu vieną
dieną tas mūsų vienintelis dien
r a š t i s „Draugas" nustotų ėjęs?
Dar neatsidūrę a n t bedugnės
k r a š t o , ir vis d a r gaudami
„Draugą", gal ne visi pajėgiame
padėtį apčiuopti ir suprasti, kas
b ū t ų . O gal manome, kad taip
neatsitiks, nes k u r nors yra di
džiulis p a s l a p t i n g a s p i n i g ų
m a i š a s , iš k u r i o v i s u o m e t
galima t r ū k s t a m a s s u m a s pasi
semti. Taip galvojantys labai
skaudžiai klysta, nes, deja, nie
k u r nėra tos neišsemiamos dole
rių versmės. O jeigu d a r ir po šių
žodžių a t s i r a s „ n e t i k i n č i ų
tomų", tai tiems p a t a r t i n a pasi
skaityti buv. „Draugo" modera
toriaus ir ilgamečio marijonų
vienuolijos provinciolo k u n .
Viktoro Rimšelio „ D r a u g e " (nr.
171) duotą pasikalbėjimą, ir jie
praregės. Turėtų n e s u n k u būti
suprasti, kad nuolat tuštinamas
ir šulinys išsenka. Marijonai,
k u r i e iki šiol tyliai „ D r a u g o "
t r ū k u m ų spragas užpildydavo,
užsipelnė n e p a p r a s t o s kiek
vieno lietuvio padėkos ir pagar
bos!
Laikraštis, o ypač geras dien
raštis, yra tautos kultūrinio
brandumo pažymys. Didžuojamės savo opera, savo J a u n i m o
ir Lietuvių centrais, savo radi
jo stotimis, bet nepajėgiame
suprasti, kad savas dienraštis
y r a būtinybė!
Senieji lietuviai ateiviai buvo
paprasti žmonės, dažniausiai

JAV LB TRYLIKTOSIOS
TARYBOS SESIJA

ĮSTEIGTAS TĖVYNĖS SĄJUNGOS
SKYRIUS KANADOJE

pirmininkavo iniciatyvinės
grupės vardu Kazimieras
J a u keturiasdešimt metų, k a i
patys turime savo r e i k a l u s
L I U D A RUGIENIENĖ
Manglicas; invokaciją sukal
vyksta J A V Lietuvių Bendspręsti. Žiūrint jau vien iš
bėjo, k u n . L i a u b a , Hamil
kitataučių darbdavių išnau- ruomenės t a r y b o s sesijos. Kiek- šiai dvidešimt metų, kol prisi politinio taško, Centrinei ir
tono Aušros Vartų parapijos
dojamijuodadarbiai, mažamoks- viena t a r y b a jos kadencijos vys Vakarus. Šiuo sunkiuoju Rytų Europai dar ilgai bus svar
k l e b o n a s ; T S valdybos pir
liai. B e t iš n ū d i e n ė s per metu yra s u š a u k i a m a bent t r i s laikotarpiu mes negalime nusi bi ir įtaigojanti JAV valstybės
mininko Gedimino Vagnoriaus
s p e k t y v o s j u o s v e r t i n d a m i , k a r t u s . Į sesijas susirinkdavo ir s u k t i nuo savo krašto ir sakyti politika. Tai gražiai pailius
sveikinimas, kurį perskaitė
matome, kad jie atliko milžiniš dabar s u s i r e n k a įvairių pažiū — j ū s tvarkykitės patys, o mes truoja kariuomenės išvedimas,
Herbertas Stepaitis; Eugenijaus
kus lietuvybės išlaikymo dar rų, p r o f e s i j ų , p a t i r t i e s i r d a b a r rūpinsimės savimi. Mūsų kurį galutinai nulėmė Kongreso
Cuplinsko p r a n e š i m a s apie
l a b a i daromi spaudimai ir grasinimas
bus, iš kurių susipratimo mes, amžiumi s k i r t i n g i a s m e n y s , p a g a l b a gali b ū t i
T ė v y n ė s sąjungos veiklos
naujieji ateiviai, t u r i m e ste- todėl nėra l e n g v a kai k u r i a i s n a u d i n g a ir prasminga, ir ne neduoti finansinės paramos
tikslus bei siekius; Gabijos Pet
bėtis. J i e iš savo kuklių uždar- j k l a u s i m a i s s u s i t a r t i . Reikia b ū t i n a i ji turi būti finansinė. Rusijai. Ateityje tokių atvejų
rauskienės
informacinis
bių pastatė visas tebestovinčias daug geros valios ir išminties, K a i p efektyviau Lietuvai pa t i k r a i n e p r i t r ū k s . Visuo
pranešimas apie TS veiklą kito
ar j a u svetimiems a t i t e k u s i a s kad būtų s u r a s t i kompromisai. dėti, čia ir tui. būti vienas meninių reikalų tarybai yra
se valstybėse, jaunimo sąskrydi
šios
sesijos svarbu turėti artimus ryšius ne
bažnyčias, įsteigė parapijas, mo Dar netolimoje praeityje buvo p a g r i n d i n i u
Anykščiuose,
tarptautinę veiklą
tik su JAV valdžios parei
kyklas, chorus, vaidybos bū daug ginčų dėl pačios Lietuvių uždavinių.
bei
ryšius;
Vytauto Birėtos
relius, įkūrė kelis laikraščius, jų Bendruomenės sąvokos. Vieni
J A V Lietuvių Bendruomenė gūnais, bet ir Lietuvos.
pranešimas apie TS organiza
tarpe (1909 m.) „Draugą", k u r į ją m a t ė organizacijos pobūdžio: t a i p pat turi išspręsti savo
Lietuvių Bendruomenės dar
cinę s t r u k t ū r ą Kanadoje ir
mes, šviesūs ir g a n a pasi kiekvienam organizacijos nariui r y š i u s su Pasaulio Lietuvių bai ne tik nemažėja, bet jie vis
Rimo Petrausko pranešimas
turintys, nepajėgiame išlaikyti. privalu s u s i m o k ė t i solidarumo B e n d r u o m e n e . K o k i a y r a didėja, a t s i r a n d a nauji po
apie veiklos galimybes bei tiks
Jeigu nesukrusime, t a i m u m s , mokestį, k a d t u r ė t ų teisę daly P a s a u l i o Bendruomenės rolė? reikiai, kurių anksčiau ne
lus Kanadoje. Po" pranešimų
naujiesiems ateiviams, teks gė vauti įvairiuose balsavimuose. Iki Lietuvos išsilaisvinimo, PLB turėta. Kai kurios tarybos (švie
klausimai ir pasiūlymai veiklai
dinga garbė uždaryti laikraštį, Jaunesnioji k a r t a į šį reikalą d a u g i a u ar mažiau koordinavo timo ir socialinių reikalų] yra iš
Kanadoje. Vyravo susirūpini
kurį senieji ateiviai s u n k i a i žiūrėjo visai k i t a i p . J i e m a t ė į v a i r i ų kraštų veiklą, ska vysčiusios plačią ir sėkmingą
mas Lietuvos pilietybės atga
uždirbtu doleriu įkūrė. Kas drįs Lietuvių Bendruomenę, kaip or t i n d a v o turtingesnių kraštų veiklą, gauna nemažai finan
vimo klausimu; Kanadoje
tų tokia „garbe" pasigirti?
ganizuotą visuomenę, k u r i a i bendruomenes padėti labiau sinės paramos iš kitų instituci
Tėvynės sąjungos reikalams su
Ar ne keista, kad mes, tarpka- turi teisę p r i k l a u s y t i visi lietu nepasiturinčioms įvykdyti tam jų, tačiau LB turi reikalų, kurių
r i n k t ų lėšų paskirstymas t a r p
rinėje Lietuvoje g y v e n d a m i , vių kilmės a s m e n y s . Nors ir t i k r u s projektus. Kadangi JAV išlaidoms finansus suorganizuo
Kanados ir Lietuvos; galimybė
t a i p d i d ž i a v o m ė s p o s a k i u : r e n k a m a s solidarumo mokestis, ir Kanados bendruomenės buvo t i r e i k i a p a t i e m s . A u k ų
prisidėti ne t i k finansiniai, bet
„Laukiniai laikraščių neskai tačiau jo mokėjimas a r nemokė- ir y r a vienos stipriausių, tai ir rinkimas darosi vis sunkesnis,
ir savo darbu bei patirtimi;
to", dabar atsidūrėme kelyje j i m a s n e n u s t a t o b a l s a v i m o P L B rėmėsi jų veikla, instituci todėl finansų klausimas šioje
r ū p e s t i s dėl dešiniųjų jėgų
teisės. S u s i k ū r u s Lietuvių Ben jomis. Ryšys su Lietuva, o ypač sesijoje yra itin jautrus. JAV viziją Lietuvai, k a r t u kurdami
patys tais laukiniais tapti?
efektyvaus ir pastovaus subū
Visų lietuvių: senų, j a u n ų , d r u o m e n e i , j o s p a g r i n d i n ė su valstybe, yra naujas reikalas yra taip pat apsunkinta 30% su ją ir sau. Ši tryliktosios tarybos rimo bendram darbui Lietuvos,
B e n d r u o m e n ė s rinktų aukų išmokėjimu PLB. sesija turi būti skirta JAV.
Lietuvoje ir šiapus vandenyno užduotis b u v o dirbti kultūrinėje L i e t u v i ų
kaip valstybės, naudai.
gyvenime.
Čia
reikės surasti
ir
švietimo
srityje.
Vėliau
veik
Susiduriant su tiek daug įvai Lietuvių Bendruomenės veiklos
gimusių pareiga y r a dienraštį
Suvažiavimas išrinko Kana
žūtbūt išlaikyti! P a t y s jį užsi la išsivystė ir į k i t a s sritis — vi būdą, kas kam ir kada atsto rių problemų ir reikalų, yra nor stiprinimui, kad ji dar ilgus
vauja.
Kai
kuriais
atvejais
gal
suomeninę,
socialinę,
religinę,
dos
skyriaus Tarybą, kurion
malu
didžiausią
dėmesį
skirti
sakykime, tėvai teužsako vai
metus neišsisemtų, padedama
ir
labai
gerai
būtų,
jei
už
visą
ekonominę,
j
a
u
n
i
m
o
.
Ypač
ne
įeina
trys Lietuvos įgaliotiniai
savo „parapijai", tačiau t a i ne Lietuvai, būtų atsparos tašku
k a m s , vaikai tėvams, sene
liams, seneliai — vaikaičiams. t r ū k o kontroversijos, kai Lietu išeivija kalbėtu PLB, tačiau yra būtų išmintinga. Šiandieną mes kitų kraštų bendruomenėms ir Kanadoje: Eugenijus Čuplinskas, V y t a u t a s Birėta ir dr. Gimtadienių, visokių švenčių ir vių B e n d r u o m e n ė a k t y v i a i ir b u s daug momentų, kai mes kaip tik turime padėti kurti PLB.
»
įsijungė
į
visuomeninę-politinę
Rimas Petrauskas, išrinkti
sukakčių proga „ D r a u g o "
veiklą.
Opozicijos
susilaukta
ne
Algimantas E i m a n t a s iš Ota
prenumerata tegu būna vien aiš
vos, Agota R a t a v i č i e n ė iš
dovanų. Organizacijos t u r ė t ų tik b e n d r u o m e n i n i n k ų t a r p e ,
bet
ir
iš
k
i
t
ų
veiksnių
bei
Delhi-Tillsonburgo, Vida Stane
paremti savo duokle. Sekdami
organizacijų.
L
a
i
k
u
i
b
ė
g
a
n
t
,
vičienė
iš Hamiltono, Valdas
senųjų ateivių pavyzdžiu, pa
Butkys ir dr. Juozas Sungaila,
rodykime, k a d tautinio susipra visuomeninė-politinė t a r y b a ir
L
B
politinė
veikla
įrodė
savo
abu iš Toronto, ir Liucius
timo ugnelė ir meilė spaus
r
e
i
k
š
m
i
n
g
u
m
ą
.
Ulbinas iš Hamiltono. Skyriaus
d i n t a m žodžiui mūsų širdyse
Taryba pasilieka teisę sudaryti
teberusena.
P r i e š šią tryliktąją t a r y b ą
Kanados skyriaus valdybą iš
Yra pasiūlymas įkurti „Drau k y l a d a u g k l a u s i m ų , kai k u r i e
Tarybos narių arba kooptuotų
go" fondą. Toks fondas b ū t ų gal net k o n t r o v e r s i n i a i , bet už
asmenų. Lėšos, r e n k a m o s
naudingas, b e t kad p a s i ū l y m a s vis s v a r b i a u s i a y r a n u s t a t y t i
Tėvynės sąjungai remti, pagal
neliktų tik pasiūlymu, r e i k i a p i r m a u j a n č i u s r e i k a l u s . Visi
susitarimą su Tėvynės sąjungos
ir
pasiūlymai,
asmenų, k u r i e neatidėliojant k l a u s i m a i
valdyba Vilniuje, skiriamos
energingai imtųsi iniciatyvos tą k u r i u o s t a r y b a svarstys, y r a
taip: 70% visų lėšų priklauso TS
siekį įgyvendinti. Yra k i t ų svarbūs, t i k vieni y r a svarbesni
centrui Lietuvoje; 30% pasilie
pasiūlymų, kurie kažin ar b ū t ų už k i t u s . Spaudoje vis d a ž n i a u
k a TS darbams Kanadoje. Me
įgyvendinami. Belieka naujais ir d a ž n i a u m a t y t i straipsnių,
tinis nario/rėmėjo mokestis 50
skaitytojais „Draugą" stiprinti. k a d d a b a r , L i e t u v a i išsilais
dol. asmeniui. Lėšos, aukojamos
Didysis mūsų poetas F a u s t a s vinus, t u r i m e r ū p i n t i s savimi,
po metinio mokesčio, 100%
Kirša viena proga pasakė: „ K a i savąja k u l t ū r a , švietimu, j a u 
skiriamos Tėvynės sąjungos
gyvenome Lietuvoje, gyvenome nimu, seneliais, spauda, užmirš
veiklai Lietuvoje. Suvažiavimas
Lietuvos vardu;
a t s i r a d ę ti politiką, m a ž i a u dėmesio
truko dvi valandas. Otavos,
išeivijoje — gyvename Lietuvos kreipti į Lietuvą ir t.t. Per
Toronto, Delhi, Hamiltono TS
v a r d u " . Tad išeivijoje,gyven skaičius t o k i u s straipsnius, pri
nariai grįžo su pasiryžimu savo
dami Lietuvos vardu, vieningai t a r i , n e s a r g u m e n t a i t u r i
apylinkėse steigti T S narių/rė
r e m k i m e ir išlaikykime vieną pagrindo, bet, ilgiau pagalvojus,
mėjų grupes. Iniciatorių tikslas
didžiųjų išeivijos l i e t u v y b ė s aiškėja, k a d e s a m e dalis lietu
— suburti dešiniųjų pažiūrų
švyturių — „Draugą". O jį vių t a u t o s ir m ū s ų a t e i t i s
asmenis Kanadoje, efektyviam
išlaikysime, tik užsisakydami ir p r i k l a u s o nuo jos ateities, ypač
darbui r e m i a n t Tėvynės są
m ū s ų jaunesniųjų k a r t ų . Lietu
skaitydami.
Seniausios lietuvių katalikų bažnyčios Čikagoje liekanos. Tai Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, nu
jungos darbus Lietuvoje, buvo
vos demokratija d a r yra labai
griauta š.m. rugsėjo mėn. Jos varpai bus pakabinti Šv. Kazimiero kapinėse, naujai statysimoje
T e t a m p a dienraščio išlai
laikomas pasiektu.
_„
j a u n u t ė ir t r a p i , t r u k s mažiauvarpinėje, o vidaus įrangos dalis 1991 m. buvo išsiųsta j Telšių vyskupija.
k y m a s kiekvieno lietuvio gar
«
\jttr
bės reikalas!
Karolis Milkovaitis
faires pareigas, kad išlaikyti ir sustiprinti draugiškus bės departamente, kurių svarbiausias — valstybės
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Per t ą t r u m p ą laiką, k u r i u o m a n buvo pavesti
Lietuvos Atstovybės reikalai, sunaudojau savo geriau
s i a s p a s t a n g a s , k a d sustiprinti draugiškus santykius
t a r p Lietuvos ir J u n g t i n i ų Vastybių. Tolimesnis ir
gilesnis į g y v e n d i n i m a s to tikslo b u s mano nuolatinis
s i e k i m a s , k u r i a m e , p. P r e z i d e n t e , tikiuos galėsiąs
l a u k t i iš T a m i s t o s m a l o n a u s p r i t a r i m o ir stiprios ir
d r a u g i n g o s p a r a m o s iš Tamistos vyriausybes".
Pagal d i p l o m a t i n ę praktiką, K. Bizausko kalba
turėjo būti iš anksto pateikta Valstybės departamentui.
P a ž y m ė t i n a , k a d Valstybės d e p a r t a m e n t u i dar net ir
t u o m e t u buvo n e p r i i m t i n a s K. Bizausko kalboje
sakinio „ J u n g t i n ė s Amerikos Valstybės visuomet buvo
d a u g u m a i m ū s ų tautiečių antroji tėvynė, ypač taus
laikais, kuomet Lietuva buvo svetimųjų pavergta" an
troji, čia k u r s y v u parašyta, dalis. K a i K. Bizauskas pa
k l a u s ė , kodėl t a s išsireiškimas j i e m s nepriimtinas, jie
davė j a m visokių kazuistinių paaiškinimų, bet tikro
sios priežasties, kad nenorėjo užgauti senosios Rusijos,
vis dėlto t a i p ir n e p a s a k ė .
P r e z i d e n t a s C. Goolidge, priėmęs kredencialus,
a t s a k ė į K. Bizausko kalbą šiais žodžiais:
„Pone Ministeri;
Su m a l o n u m u priimu iš Tamstos rankų Lietuvos
Respublikos Prezidento raštą, kuris akredituoja Tams
Šv. Jurgio buv. lietuvių parapijos Bridgeporte fasado liekanos. Bažnyčia, tą kaipo nepaprastą pasiuntinį ir įgaliotą ministerį prie
sulaukusi 101 metų amžiaus (uždaryta savo 99-aisiais metais) buvo nugriau J u n g t i n i ų Amerikos Valstybių vyriausybės.
ta š.m. rugsėjo mėn.
P a s t a n g o s , Tamstos p a d a r y t o s einant charge d'af-

V y t a u t o L a n d s b e r g i o ap
silankymo Kanadoje (š.m. bir
želio mėnesį) proga Toronte įsi
steigė Iniciatyvinė Grupė
Tėvynės Sąjungai remti Kana
doje. Šios grupės veiklos dėka,
suorganizuotas Kanados Tėvy
n ė s sąjungos s k y r i a u s steigia
masis suvažiavimas, kuris
įvyko sekmadienį, rugsėjo 26 d.,
Hamilton, Ontario.
Ruošiantis suvažiavimui, Vy
t a u t o L a n d s b e r g i o kelionės
m e t u užpildę pareiškimus tap
ti Tėvynės sąjungos nariais ar
b a rėmėjais, gavo iš Lietuvos
atsiųstus T S įstatus, programi
n i u s dokumentus bei kvietimą
suvažiavime d a l y v a u t i . Tuo
metu p a r e i š k i m u s įteikė 100
asmenų. Kanados lietuvių spau
doje pasirodžiusių skelbimų
dėka, į suvažiavimą a t v y k t i
buvo k v i e č i a m a plačioji vi
suomenė. T S Kanados skyriaus
steigiamajame suvažiavime iš
viso dalyvavo a r t i 100 asmenų.
Naujai prisirašė d a r 14.
Programoje: atidarymas, ku
rį pravedė ir suvažiavimui

santykius, taip laimingai užsimezgusius, t a r p dviejų
Vyriausybių, yra laidas, kad Tamstos misijos reikalai
Tamstai esant aukštesniame nepaprasto pasiuntinio
ir įgalioto ministerio range b u s vedami abiem
vyriausybėm patenkinamu būdu, ir a š būsiu tikrai lai
mingas bendradarbiauti su Tamsta visais įmanomais
būdais siekiant šio naudingo tikslo.
Geri linkėjimai, kuriuos Tamsta pareiškei Lietuvos
Prezidento vardu, yra augštai vertinami, ir aš būsiu
dėkingas, jei Tamsta malonėsi savo ruožtu j a m praneš
ti, kad aš nuoširdžiai jam tuo pačiu a t s a k a u .
Tikėdamasis, kad Tamista rasi savo pastovų rezi
davimą mūsų tarpe maloniu, aš esu laimingas suteikti
Tamistai formalų pripažinmą Tamstos augštoms parei
goms".
Po kalbų buvo neoficialus pasikalbėjimas stovint.
Prezidentas klausė K. Bizausko, iš kokios vietos jis y r a
kilęs, kokia ten žemė, kuo žmonės užsiima. Savo ruožtu
prezidentas pasipasakojo, kad jis esąs kilęs iŠ valstiečių.
Klausiamas apie Lietuvos ekonominę padėtį, K.
Bizauskas papasakojo apie litų įvedimą, apie Lietuvos
užsienio prekybos balansą ir t.t. Pasikalbėjimas tęsėsi
apie 10 minučių. Po to prezidentas pristatė savo adju
tantus. K. Bizauskui paprašius ir gavus prezidento
leidimą pristatyti atstovybės sekretorių, prezidento
adjutantas įvedė H. Rabinavičių. Baigiantis audien
cijai, prezidentas kreipėsi į Butler Wright ir pareiškė
jam savo pageidavimą, kad Valstybės departamentas
visuomet K. Bizausko domiai išklausytų ir visada j a m
draugiškai padėtų.
Šia proga oficialiai nuo rugjūčio 6 d. Lietuvos
Respublikos Atstovybei buvo suteiktas Pasiuntinybės
vardas.
Ilgai netrukus, įvyko svarbių pasikeitimų Valsty

sekretoriaus Charles E. Hughes atsistatydinimas ir
F r a n k B. Kellogg paskyrimas nauju valstybės sekre
torium. Tuos pasikeitimus K. Bizauskas komentuoja
savo pranešime užs. reikalų ministeriui V. Čarneckiui:
,.1. HUGHES'O PASITRAUKIMAS. Valstybės sek
retoriaus Hughes'o staigus ir nelaukiamas pasi
t r a u k i m a s iš užimamos vietos davė progos spėlioti, ar
neįvyks kokia nors atmaina A m e r i k o s užsienio
politikoje. Buvo spėliojamos priežastys, dėl kurių jis
pasitraukė. Kalbėta dėl jo nesutikimo su prezidento
Coolidgeo nuomonėmis ir t.t. Tačiau, t u r būt, teisingiaus bus, kad p Hughes p a s i t r a u k ė savo finansams
pataisyti. P. Hughes dirbo įvairiose valstybės įstaigose
apie 20 metu Atlyginimas jose k u r kas mažesnis, nei
privatiniame biznyje. Valstybės sekretoriaus padėtis,
daugybė socialių pareįgų sudarydavo, k a d jis savo
metinės 12000 dol. algos negalėdavo ištekti. Antra ver
tus, p. Hughes, būdamas žymus juristas galėtų priva
tine praktika kur kas daugiau uždirbti. Paduodu faktą:
vos tik jam p a s i t r a u k u s iš valdžios jis gavo pasiūlymą
būti juridiniu administratorium 18 milijonų dolerių
turto.
Dėl p. Hughes'o pasitraukimo buvo sakoma, kad
pasikeisianti Amerikos pažiūra į Rusijos pripažinimo
klausimą. P a m a t a s tiems spėliojimams buvo toks:
Senato Užsienių Reikalų Komisijos pirmininku iš
r i n k t a s senatorius Borah, kuris d a r pernai vedė akciją
už Rusijos pripažinimą. Kadangi respublikonų parti
ja nedaro rinkimų be susižinojimo su prezidentu; tai
reikia esą daryti išvadą, jog B a n h ' o politika paėmė
viršų, su kuo Hughes, kaipo didžiausias Rusijos
pripažinimo priešas, nesutikęs ir pasitraukęs.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. spalio mėn. 7 d.
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VAŠINGTONO ŽIDINIETĖS
PAS GARBĖS NARĘ
DANIELA LOZORAITIENĘ
Šią vasarą prieš Danielai
Lozoraitienei išvykstant atgal į
Romą, Italiją, Vašingtono Židinietės buvo pakviestos praleisti
popietę Lietuvos Respublikos
ambasadoje ir pabendrauti su
garbės nare Daniela Lozoraitie
ne.
Graži vasaros sekmadienio po
pietė bei susitikimas su garbės
nare Daniela Lozoraitiene su
traukė beveik visas Vašingtono
Židinietes. Zidiniečių vienetą
oficialiai 1982 metais įsteigė
skautininke Meilė Mickienė, ta
čiau Židinys savo pradžią gavo
talentingos skautininkės Regi
nos Petrutienės namuose. Ji
Židiniui ilgus metus sumaniai
vadovavo. Jai išsikėlus iš
Vašingtono į Cape Codą, Židi
niui toliau vadovavo darbščio
sios sesės Aldona Kindurienė ir
Irena Jankauskienė. Prie šio
vieneto pasisekimo dar prisidėjo
ir kita jo vadovė, skautininke
Ona Adomaitienė, dabar gyve
nanti Sun City, Arizona. Da
bartinė Vašingtono Zidiniečių
vadovė yra sk. Meilė Mickienė,
jos pagelbininkė — Danutė Cun
ningham. Vašingtono Židinie
tes tai gal vienintelis vienetas
Vašingtone, kuris reguliariai
susiburia tęsti lietuviškas
tradicijas, įgyvendinti pro
jektus, pasiklausyti prelegentų
ir padėti Vašingtono skautų
Rambyno vietininkijai.. Židi
nietes nenuilstamai dirba, ruo

šiant Kaziuko muges, prisi
deda prie bendruomenės veik
los, šalpos vajų, labdaros bei
skautijos reikalų.
Danielai Lozoraitienei atvy
kus į Vašingtoną, Židinietes pa
kvietė ją į savo tarpą kaip
garbės narę. J i priėmė pakvie
timą ir su entuziazmu pareiškė,
kad visą gyvenimą norėjo būti
skautuke, tad dabar jai labai
malonu būti nors garbės nare ir
prisidėti prie šios kilnios
organizacijos. Progai esant ir
laikui leidžiant, D. Lozoraitienė
mielai atsilankė į sueigas bei
pati pakviečia Židinietes į savo
namus.
Šią popietę D. Lozoraitienė
jau laukė visų Zidiniečių su
pačios paruoštom vaišėm, kvietė
prie gaivinančios šaltos arbatos
ir liepė jaustis Lietuvos Res
publikos Ambasadoje kaip na
muose. Susėdę aplink gėlėmis
papuoštą didžiulį valgomojo
stalą, popietę pradėjom trumpa
oficialia programa. Vadovė
skautininke Meilė Mickienė
padėkojo garbės narei Danielai
Lozoraitienei už pakvietimą
praleisti popietę kartu su ja,
padėkojo ir narėms už gausų
atsilankymą. Teresė Landsber
gienė papasakojo apie šių metų
nuveiktus darbus. Šalia Kaziu
ko mugės visos jėgos buvo nu
kreiptos į pagalbą Lietuvai. Ši
pagalba susidėjo iš rūbų rinki
mo ir išsiuntimo tremtiniams

UISCELLANEOUP

REAL ESTATE

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANK ZAPOLIS
3208 Va W«st 95th Street
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

Gražina Blekaitienė, Audronė Pakštienė.
Nuotr. B r o n i a u s C i k o t o

Toliau sesė Meilė Mickienė
paparašė garbės narę Daniela
Lozoraitienę papasakoti apie
viešnagę Lietuvoje. Ji su giliu
įsijautimu perdavė keletą išgy

venimų iš save kelionės į Lie
tuvą, teigdama, kad. nepaisant
šaltų dienų be; kartais aštrios
kritikos prezidento rinkimų
įkarštyje, Lietuvos žmonės jai
buvo nepaprastai geri ir jautė
jai ir jos vyrui ambasadoriui
Lozoraičiui didelę simpatiją.
Labai susijaudino, kalbėdama
apie našlaičius, kilniai atsiliepė
apie „Vilties' centrą ir ten
dirbančius. Prašė Zidiniečių,
kad ir ji būtu įtraukta į pro
jektus, kurie nukreipti parem
ti našlaičius bei į negalią
patekusius vaikus. Tuo pačiu
papasakojo apie savo baisų išgy
venimą susilaužant rankos
riešą Lietuvoje. Riešas nebuvo
gerai sutvarkytas, daktarai
arogantiški ir mažai jausmo bei
simpatijos parodę. Riešas turėjo
iš naujo būti laužiamas Italijoj
ir dar dabar yra ilgame terapi
jos bei gijimo procese. Ji taip pat
paminėjo liūdesį dėl dabartinės
situacijos su ambasadorium
Lozoraičiu, išreikšdama padėką
visiems Lietuvos ir išeivijos

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Vašingtono Židinietes su savo garbės nare Danieia Lozoraitiene. Iš kairės: (sėdi): D a l i a Lukienė,
Irena Jankauskienė, Aldona Simonavičienė, Gina Skučienė, Elvyra Vadopalienė, Ramutė Aidienė;
stovi: Aldona Kindurienė. Regina Liogienė, Vida Cejauskienė, Janina Čikotienė, Danutė Cun
ningham, Daniela Lozoraiienė, Teresė Landsbergienė, vadovė Meilė Mickienė, O n a Siliūnienė,

bei politiniams kaliniams Vil
niuje. Kalėdinis projektas —
sudarytos 3 dėžės mokymo prie
monių Vilniaus ugdymo centrui
„Viltis". Šias tris dėžes Angelė
Bailey, Ambasados darbuotoja,
asmeniškai nuvežė į Lietuvą ir
kartu su garbės nare Daniela
Lozoraitiene įteikė „Vilties"
centrui. Daniela Lozoraitienė
dosniai parėmė šį projektą, kar
tu ir kitą, kuris susidėjo iš 19
dėžių našlaičiams ir į vargą
pakliuvusioms daugiavaikėms
šeimoms išsiuntimo. Prie šios
bendros siuntos prisidėjo: sesės
Ona Siliūnienė, Nijolė Grinienė,
Vida Cejauskienė, Regina Lio
gienė, Danutė Cunningham,
Meilė Mickienė, Teresė Lands
bergienė, Ramutė Aidienė, Ina
Aurielle (ir pavieniui), Gražina
Blekaitienė ir Elvyra Vodopalienė.

GREIT
PARDUODA

žmonėms, kurie remia ambasa
dorių Lozoraitį. Savo trumpą
žodį užbaigė, kviesdama visas
nares aplankyti ją Italijoje.
Meilė Mickienė ir sesė Dalė Lu
kienė išreiškė visų vardu gilią
padėką garbės narei Danielei
Lozoraitienei ir įteikė dr. R.
Povilaičio j a i specialiai iš vario
ir gintaro sukutą simbolišką
skautišką rūtelę — sieninį pa
puošalą.
Dar ilgai Lietuvos Ambasados
rūmuose nesibaigė pokalbiai,
tačiau, vakarui artėjant, at
sisveikinom su miela garbės
nare Daniela Lozoraitiene, tikė
damos ją vėl matyti ateinančių
metų Vašingtono Zidiniečių tar
pe.
E l v y r a Vodopalienė
• 1522 m. rugsėjo 8 d. Juan
de Elcano užbaigė pirmąją ke
lionę laivu aplink pasaulį ir
grįžo į Ispaniją, nors kelionė
buvo pradėta Ferdinando Magellano.

T N A INTERNATIONAL
T R A D I N G CO.
skyrius teikia šias paslaugas:
* garantuotą siuntinių pristatymą Į
Lietuvą laivu ir „aircargo",
* pinigų pervedimą 48 vai bėgyje.
Dėl smulkesnės informacijos
skambinkite:
tel. 708-852-8180
Darbo valandos:
pirmad.-penktd. 11 v.r.-8 v.v.
šeštd. 9 v.r.-3 v. p.p.
sekmd. 10 v.r.-2 v. p.p.
Adresas: 6440 S. Cass Ave..
VVestmont, IL 6 0 5 5 9
(„Harbor Mali" tik 5 min. į šiaurę
nuo I-55)

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.

R I M A S L. S T A N K U S
•
•
•
•
•
•
•
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Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
ML.S. Kompiuterių ir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus ir Žemę.
Pensininkams Nuolaida.

T i h M/

KMIECIK REALTORS

fcl 4365 S. Archer Ave.
DANUTĖ

MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Danute Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.

IEŠKO

Vyras I i Lietuvos Ieško darbo su pra
gyvenimu šeimoje. Turi patirtį slaugant li
gonius, gerai gamina lietuvišką maistą, mo
ka statybos darbus: gali dirbti abu su žmo
na. Kreiptis vėlai vakare: 718-235-3981
(New York).

A ĮMiblii servke of this ntvvspaprr

DRAUGE GAUNAMOS PAPIGINTOS
KNYGOS. KIEKVIENOS JŲ KAINA —
3 DOLERIAI
GANYTOJAS

IR VILKAI,

istorinis

romanas

iš v y s k .

Valančiaus gyvenimo. J . Gliaudą. 241 psl.
M A N O J I DZŪKIJA, atsiminimai. Jonas Miškinis. 192 p s l .
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S S A U L Ė J 1918-1940. Atsiminimai.
Mykolas Viatkus. 2 6 9 psl.
Š I A U R Ė S ŽVAIGŽDĖ, atsiminimai. Myk. Vaitkus. 297 psl.
Vašingtono Zidiniečių garbės narė Daniela Lozoraitienė tarp šio Židinio vado
vės Meilės Mickienės (dešinėje) ir jos pagelbininkės Danutės Cunningham
(kairėje).
Nuotr. Broniaus Čikoto

MILŽINŲ RUNGTYNĖSE, atsiminimai. Myk. Vaitkus. 203 psl.
PRIEŠAI, raštų rinkinys. Fab. Neveravičius. 1 6 8 psl.
T O L I M Ų KRAŠTŲ MIRAŽAI, kelionių aprašymai. Ava S a u dargienė. 2 7 7 psl.

ĮDOMŪS SKAIČIAI
„Gimtasis kraštas" (1993.IX.
22.) pateikia įdomios statistikos
iš Lietavos.
Viešbutis Utenoje ima 23,13
lito už naktį. Rokiškyje už tokią
sumą gali nakvoti 9 naktis. Iš
simaudyti pirtyje Vilniuje
kainuoja aštuonis kartus bran
giau, negu Rokiškyje.
Palyginti su 1991 m., bankų
Lietuvoje padaugėjo daugiau
kaip tris kartus — iš viso krašte
jau yra 29 bankai. Šiemet įre
gistruoti du nauji komerciniai
bankai (pernai — 11).
1992 m. Lietuvos bankų pel
nas buvo 12416 mln. talonų.
1993 m. pirmąjį ketvirtį —
10120 mln. talonų, antrąjį
ketvirtį - 202,9 mln. litų.
1992 m. pradžioje bankų są
skaitose nevalstybinio sekto
riaus depozitai sudarė 5.6 proc.,
1993 m. pradžioje 36,9 proc.
Pasvalio rajono verslininkai
aprūpina Šiaurės Lietuvą piges
niu negu kitur benzinu. A-92 lit
ras kainuoja 75 centus, A-76
litras — 65 centus.
Pernai Plungės dirbtinių odų
gamykla pardavė Olandijai 700.
000 kv. metrų savo produkcijos.
O šiemet ketinama parduoti vi
są milijoną.
Trakų urėdijos miškuose ma
žiausia trejus metus nebus lei
džiama medžioti briedžių. Spe
cialistai sako. kad 2000 hektarų
mišku plote gyvena vidutiniškai
trys briedžiai Užtat smulkesnių
žvėrių leista iki 1994 m. kovo

pradžios sumedžioti štai tiek:
stirnų — 112, elnių, — 38, šernų
- 165.
Radviliškio grūdų ir žolių
sėklų punktas gali šiemet pri
imti 3.000 tonų rugių. 8.000
tonu maistinių, 3000 tonų paša
rinių kviečių, 13.000 tonų
miežiu. Deja, už kreditą iš
banko, sugebėjo nupirkti tik 83
tonas. Kitus grūdus priima
laikymui.
Kauno gyventojai už karštą
vandenį vietiniams ..Šilumos
tinklams" įsiskolino beveik 3
milijonus litų. Yra kauniečių,
kurių skola — bemaž tūkstantis
litų.
Vienam Lietuvos gyventojui
išauginta grūdų: 1989 m. — 883
kg, 1991 m. - 891 kg, 1992 m.
— 532 kg. šiemet žadama apie
260-270 kg.
Vienam Lietuvos gyventojui
mėsos pagaminta. 1989 m. —
144 kg. 1991 m. - 120 kg, 1992
m. — 96, šiemet numatoma 48
kg; pieno 1989 m. 873 kg, 1991
m. - 776kg, 1992 m. - 507 kg.
šiemet žadama 250 kg.
Bulvių vienam gyventojui iš
auginta: 1989 m. - 520 kg. 1991
m. - 402 kg, 1992 m. - 232 kg,
šiemet numatoma 188 kg.
Švenčionių autobusų parkas
liepos mėnesi, nors autobusai
važinėjo tik rytą ir vakare,
išleido 56,000 litų, o pajamų
gavo tik 44.000 litų.
Žemės ūkio įmones Šilutės
elektros tinklams iki 1993 m.
rugpjūčio 1 d. įsiskolino 617
tūkst. litų.
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A N A P U S HORIZONTO, apysakos. Ava Saudargienė. 1 8 9
psl.
D Ė L M Ū S Ų SOSTINĖS, atsiminimai 1919-1920 m. Mykolas
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Biržiška. 2 4 5 psl.
DĖL M Ū S Ų SOSTINĖS, atsiminimai. 1920-1922 m. Mykolas
Biržiška. 3 1 2 psl
BALTOS VĖLIAVOS, romanas. J . Gliaudą. 2 7 5 psl.
D A N G U S DEBESYSE, autoriaus išgyvenimai 1918-1919 m.
Juozas Švaistas. 3 2 5 psl.
INICIALAI PO T I L T U , novelės. Ant. Tulys. 1 5 6 psl.
N U S K A N D I N T A S ŽIEDAS, novelės. J . Tininis. 2 0 0 psl.
NAIKINAMIEJI, politinio kalinio atsiminimai. Ava Saudar
gienė. 223 psl.

ATIDARYKITE

S A U L Ė S GR|ŽIMAS, novelės. Aloyzas Baronas. 141 p s l .

3-ju METŲ CE> S Ą S K A I T Ą
ir — garantuojame — V I E N A S J Ū S Ų
TROŠKIMAS b u s išpildytas!

KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ, romanas, Felix Timmermans. 189

„Vieno Troškimo" 3-jų metų CD suteikia įums galimybę
« -y Ą o/

S M I L G O S , apsakymai. A. Giedrius. 2 0 3 psl.
psl.
BĖGIAI, novelės. Kazys Almenas. 197 psl.
S E N A S I S VILNIAUS U N I V E R S I T E T A S . Mykolas Biržiška.
176 psl.
Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti.

dabar investuoti aukštesniu nuošimčiu, mmamam* kuris, jums
pageidaujant, bus padidintas, kai nuošimčiai kils.
šis 3-jų metų certifikatas taip pat gali būti idealus ir jūsų IRA
pensijos santaupoms. Nuošimčiai galioja nuo š.m. spalio 5 d.
Aplankykite vietinį Standard Federal banką arba paskam
binkite šiandien. Mes išpildvsime jūsų troškimus!
Nuošimčiai gali keistis. Mažiausias įnašas $250. Pabauda, jei
certifikatą išimsite prieš termino pabaigą.

Užsimokėsite g a v ę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose
Povilas Petkevičius

Standard Federal Bank
hr sovmgs

Chtcjgo 419?S Arcfw»ve (312)84? 1140-?555« 4,-fSt (312)523 1083 • 6**1 S * t f w Ave . (31?) 767 5200 • OmnartGrov* 5i00"o«»sl A»«.(7»)963-n40
rt.3960 W 95*S! (7081636 6000 • » * * « > * • » 9357 S «<*>Ms R<J .< 708) 598 5050 • 8653 W 95mSt (7081599-1977• LomtorO. ?3 N M*nS«.(A»)6?7 1140
O*UW>.9801S ix**oAve (708)4*4 3300• 10350S PJvstefU. (708)424 5 9 1 0 • ? * » * * # * » 6410 W 1?7»S>.(708) 3714400- WWowtouot. 715PtanMaft) (708)37X610

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos
dalyje ir 8-rius metus kalėjimuose. Knygos kaina 8.00 dol.
111. gyventojams Tax 70 et. Persiuntimo išlaidos: + USA
- 2.50 dol., Canada - 3.50 dol.

APIE LB RINKLIAVAS
IR VEIKLA

pasiekta. Todėl ir rūpi, kad
puikų įnašą davusi Lietuvių
Bendruomenės įstaiga Vašing
tone susilauktų tinkamo mūsų
visuomenės įvertinimo su finan
sine parama, nors šiam tikslui
rinkliava vyksta, nelaimingai
sutapdama su LB lituanistinio
švietimo vajumi.
Negalima nutylėti ir Juozo
Žygo rūpesčio, išreikšto tame
pačiame straipsnyje, dėl Lietu
vių Bendruomenės tarybos, kai
jis teigia: „Krašto valdyba,
atrodo, Kultūros tarybos iš viso
neturi".
Krašto valdyba kultūros tary
bą turi. Čikagiškiams bus puiki
proga dalyvauti jos organizuo
jamame pokalbyje apie Ameri
kos lietuvių kultūrinės veiklos
apimtį ir paskirtį. Tikslas:
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, pasvarstyti Amerikos
lietuvių kultūrinę veiklą. Šis
renginys vyks š.m. lapkričio 27
d., šeštadienį, Lemonte.

Š.m. rugsėjo 14 d. „Draugo" pakrantes, todėl Lietuvos lais
vedamojo „Nereikia pjauti vei saugoti reikės gerų draugų
šakos, ant kurios sėdime" Vakaruose, o čia tai ir bus
šmaikšti Juozo Žygo plunksna išeivijos Lietuvių Bendruome
priminė gilesnėn praeitin nu nės pareiga vykdyti Lietuvių
grimzdusią mūsų senosios atei- Chartos nuorodą — padėti ar
vijos tarpusavio ideologinę pagelbėti išlaikyti nepriklauso
trintį, o taip pat ir po II mą Lietuvos Respubliką.
pasaulinio karo atblošktųjų tė
Dabar yra ir ateityje bus
vynainių „mažus nesutarimus rūpesčių, kuriuos Lietuvos am
dėl vadinamosios vadavimo bei basadorius Vašingtone daugeliu
veiksnių" politikos ir teigė, jog atvejų bus bejėgis išsklaidyti be
eiliniai žmonės ir eiliniai auko Amerikos lietuvio pagalbos. Tik
tojai to nejutę. O kai dabar, Lie pilietis tegali drąsiau sušukti
tuvai atgavus nepriklausomybę, Vašingtone, net demonstruoda
be jokios kontrolės „lyg grybai mas Baltųjų rūmų palangėje;
po lietaus" pradėjo dygti įvairūs tik pilietis gali drįsti net įžūliau
šalpos bei paramos komitetai ir prašyti senatorius ar kongresgausūs, net tuo pačiu metu, au manus pagalbos, kartais pagrasi
kų vajai, vėl atgijo tarporgani- nant net savo tėvynainių bal
zacinė trintis. Pavyzdžiu jis sais rinkimuose. Šitokiu keliu
parinko JAV LB Krašto valdy ėjo LB Visuomeninių reikalų ta
bos Visuomeninių reikalų tary ryba, ieškodama Amerikos val
bą, paskelbusią piniginį vajų džios pagalbos Lietuvai. Daug
Balys R a u g a s
kaip tik rugsėjo mėnesį, kai šis
mėnuo yra tapęs tradiciniu LB
Švietimo tarybos rinkliavų
mėnesiu.
Šis nelemtas veiksmas yra ne
maloni tiesa ir buvo apgailes
Kai vienas iš kaimynų, tik Lietuvai. Vilnių jis dabar tik
tautas JAV LB Krašto valdybos
paskutiniame posėdyje, pave nudžiugęs ir nekantrus, atnešė ką aplankė, deja, labai apgai
dant finansų reikalų pir man „Los Angeles Times" lestaudamas Lietuvos dabarti
mininkui koordinuoti bendruo žurnalą, aš iš karto žinojau, kad nės valdžios sudėtį. Tačiau tu
meninių rinkliavų tvarką. Iš jis ten rado ką nors mums įdo rįs viltį, kad ateitis atneš
dalies šį reikalą pablogino ir maus. „Apie Vilnių, čia rašoma didesnį susipratimą tarp Lietu
PLB valdyba, pavasarį paskel apie Vilnių" — įspraudė į vos, Lenkijos, Baltarusijos ir
busi rinkliavą „Lietuvos kančių rankas didoką leidinį ir nubėgo. Ukrainos.
Milošas, kuris dabar yra 82
istorijos" finansavimui. Be abe Pradėjau vartyti, — jis sakė
jo, šis vajus dar nusitęs gal net beveik teisybę, nes radau mil metų amžiaus, labai populiarus
iki ateinančių metų. Apie šį žinišką lenkų poeto Česlovo Amerikoje poeziją skaitančių
vajų JAV LBK valdyba jokių Milašiaus (Czeslaw Milosz) nuo tarpe. Berkeley universitete jis
trauką ir ilgą straipsnį, kurio dėstė apie Dostojevskį, net ir
žinių neturėjo.
Su pagarbiu dėkingumu pa kelias vietas radau tikrai įdo dabar atvyksta vienai kitai pa
minint „Draugą", per dešimt mias, artimiau susipažįstant su skaitai. Jis išreiškė gailestį, kad
mečius skiriantį nuoširdų šia asmenybe. Čia pat straipsnio Amerikoje poezija mažai domi
dėmesį LB veiklai, o paskuti įvade jis vadinamas žmogišku na skaitytojus, o tai padaręs
niuoju metu net pirmame mo didvyriu, civilizacijos gy plintantis modernizmas. Jis Vil
puslapyje spausdinantį JAV LB nėju, išeinančiu prieš tamsiau niuje gimė dar prie caro, kurį
Krašto valdybos Visuomeninių sias žmogaus prigimties jėgas. netrukus pasekė sovietai, fašiz
reikalų tarybos veiklos praneši Jį komunizmas privertė išsi mas ir vėl sovietai. Nors tada
mus apie jos žygius bei pasiek plėsti iš savo tautinių šaknų ir jam buvo siūlomas diplomatinis
tus laimėjimus Amerikos val bėgti į vienišą Vakarų pasaulį, darbas, jis nutarė likti laisvu
džios įstaigose Lietuvos labui. nors jam ir buvo siūlomos aukš žmogumi ir menininku. Apie
Tačiau nustebino nuolatinis tos vietos. Čia jis įdomiai Lietuvą yra parašęs jautrią
„Draugo" bendradarbis Juozas apibrėžia komunizmo pažadus: poemą, kaip ir apie savo išgyve
Zygas, prabilęs savo straipsny „Įkalbėtas, kad varlė yra tavo nimus, pamačius kolchozus, kur
je (IX. 14) sakiniu: „Kadangi sveikatos išganymas, tu gal jo atmintyje tebuvo jaukūs
kaimai. O jo jaunystės mokykla
tauta jau laisva ir gali pati už nurysi vieną varlę, paskui ir
Vilniuje,
turėjusi gerą mokslinę
save kalbėti, tad šios paskirties antrą, bet po trečios tavo kūnas
programą,
bet labai griežtą
atsisakys tos gerovės ir išmes
LB-nei nebereikia atlikti".
religijos mokslą.
Deja, autorius, paminėdamas viską atgal..." Atsidūręs Pran
Savo poezijoje jis dažnai iške
Lietuvių Chartą, tikriausiai cūzijoje, jis pradžioje nebuvo
suprastas
dėl
bėgimo
nuo
komu
lia prieštaravimus žmogaus
nedirstelėjo į jos tekstą, išspaus
dintą JAV LB įstatų pradžioje. nizmo, nes ir ten tada daugelis viduje, kai žmogus stengiasi tar
Liet. Chartos 6-me paragrafe tikėjo, kad tai buvo žmonijos si nematyti savyje esančių
problemų ir kai jame sukyla
paskutinis sakinys skamba ši ateitis.
Betgi jis buvo kilęs iš mažų pyktis, kad žmonės nepasimoko
taip: „Darbu, mokslu, turtu ir
pasiaukojimu lietuvis kovoja, tautų, kurias, anot jo. Vakarai iš praeities. Jis sako, kad
kad apgintų ir išlaikytų nepri laikė nereikšmingomis, nesirū visiškos ramybės žmoguje nėra.
Visgi jame tebėra stiprus pot
klausoma Lietuvos valstybę". pinant jų užėmimais tiek Vaka
ruose,
tiek
Rytuose,
vis
bandant
raukis lankyti Krokuvą, kur jis
Pagal šį Lietuvių Chartos
įpareigojimą vienas iš tikslų praplėsti savo valstybių sienas lankosi ben dukart į metus,
„kovoja" — įjungtas ir į LB jau nuo senovės iki dabartinės ypač vietos universitete. Taip
įstatus, kaip mini autorius, maišaties Jugoslavijoje. Čia jis nepaisant plataus žvilgsnio į
nesupradamas (ar nenorėdamas mini ir Lietuvą, kad Lenkija pasaulį ir pažintį su Amerika,
suprasti) tos kovos pobūdžio bei visad norėjo užimti Vilniaus jis yra išlikęs rytų europietis.
jos kaitos. Juk vienaip kovojo kraštą, bet tuoj pat tvirtin „Aš negaliu būti kuo kitu, negu
Lietuvos partizanas giriose, ki damas, kad jo gimtinė Vilnius, esu", — sako poetas Milošas.
R. K. Vidžiūnienė
taip — pasitraukęs į Vakarus be jokios abejonės priklausantis
lietuvis, prisiglaudęs Vokietijos
DP stovykloje ir vėliau įsikūręs
laisvose šalyse. Ir pagaliau, kai
Lietuvos laisvė buvo atgauta,
tuojau po Kovo 11-osios iškilo ir
rūpestis, pirmiausia dėl nepri
klausomybės pripažinimo bei jos
įtvirtinimo. Kiek pastangų
pareikalavo užsilikusios sovie
tinės okupacinės kariuomenės
išvedimo pastangos! Čia tikrai
Lietuvių Bendruomenė „grojo"
pirmuoju smuiku, glaudžiai
bendradarbiaudama su Lietu
vos ambasada. Šioje veikloje ne
paprastai vertingą vaidmenį
atliko LB įstaiga Vašingtone,
vadovaujama Astos Banionytės.
Ir laisvėje Lietuvai bus lemta,
kaip ir praeityje, nerimauti
didžiųjų kaimynų grėsmės šešė
lyje. Lietuvis niekad neužmirš
niūrios istorijos: carinės okupa
cijos, nusitęsusios per šimtmetį,
1940 m. birželio 15-osios, kai
raudonojo Kremliaus valdovai,
prisidengę klastingąja sutar
timi, pavergė Pabaltijį. Ir nau
joji Rusija neslepia savo užgaidų Marija Vaitkienė, viešnia iš St. Louis, MO priemiesčio, „Draugo" pokylyje
kontroliuoti Baltijos jūrą bei jos traukia laimingąjį bilietą.

KELETAS ŽODŽIŲ APIE
DIDELĮ POETĄ

Nuotr. J o n o Tamulaičio

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. spalio mėn. 7 d.

VIEŠA PADĖKA
Dariaus-Girėno skrydžio 60-ųjų metinių minėjimo komiteto vardu noriu
viešai padėkoti visiems, kurie vienu ar kitu būdu prisidėjo prie šio minėjimo
pasisekimo. Ypač čia išvardintiems, be kurių finansines, materialinės ar
moralines paramos būtų buvę sunku šį užmojį įvykdyti:
Lietuvos gen. konsului Vaclovui Kleizai už moralinę paramą,
dalyvavimą visuose renginiuose, pasakytas kalbas ir dovaną komiteto
pirmininkui parodos atidarymo metu; garbės svečiams Antanui Vaivadai
su žmona ir Aleksandrui Atuciui už atvykimą iš tolimų vietovių, dalyvavimą
visuose renginiuose ir pasakytas kalbas; švč. M. Marijos Gimimo parapjios klebonui Jonui Kuzinskui už iškilmingas pamaldas, pamokslą, maldas
prie paminklo ir pokylio metu; sol. Margaritai Momkienei ir parapijos chorui
bei jos vadovui Antanui Linui už giesmes bažnyčioje; Stasiui Balzekui
už leidimą nemokamai naudoti muziejaus Gintaro salę komiteto susi
rinkimams ir pokyliui, pasakytas kalbas ir tarpininkavimą su valdžios parei
gūnais; Midvva, aerodromo pareigūnui Frank Svickui už visas paslaugas
išgaunant Čikagos miesto ir aviacijos skyriaus sutikimą Dariaus-Girėno
paminklines lentos atidengimui ir pakabinimui; sol. Algirdui Braziui už
himnų giedojimą, energingą darbą platinant pokylio bilietus ir muzikinės
programos atlikimą, o jo žmonai Aldonai už akompanavimą fortepijonu;
dail. Ramojui Mozoiiauskui už patarimus pamink|; s lentos reikaluose;
Edvardui Mankui už istorinės Dariaus-Girėno vioeo juostos paruošimą,
nuotraukas ir pagalbą su paroda; Evergreen Bankui už paramą su
parodos ruošimo darbais, Balzeko Muziejaus Moterų gildijai už vaišes
parodos atidarymo metu; Jūratei Variakojienei ir Zuzanai Juškevičienei
už pokylio organizavimą ir salės papuošimą; Kazimierui Rožanskui už
parodos rengimo darbą; Robertui Balzekui ir jo žmonai Julijai už
padovanotą manekeną parodai ir padidintą Dariaus-Girėno nuotrauką
pokylio salės papuošimui; Amerikos Legiono Dariaus-Girėno ir Don Var
no postams ir Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei už vadovavimą paradui,
apeigas bažnyčioje ir prie paminklo; Aldonai šoliūnienei, Don Petkui,
Frank Zapdiui, Midland Federal Savings, Standard Federal Bankui ir Algir
dui Braziui už šampaną pokyliui; Baltic Bakery ir Racine Bakery už pyra
gus;
Lietuvių spaudai ir radijo programoms, ypač „Draugui", „Lietuvių
Balsui", „Laisvajai Lietuvai", „Margučiui", „Lietuvos Aidams" ir „Lithuanian American Radio", kurie tiek daug prisidėjo prie šio minėjimo iš
garsinimo. Dėkoju visiems komiteto nariams, ypač Jonui Daraškai, Lucijai Krutulienei, Valerijai Stanaitienei, Jūratei Jasiūnienei, Antaninai
Repšienei, Vladui Butėnui, Broniui Juodeliui, Petrui Petručiui ir kitiems,
kurie ypatingai prisidėjo rašydami straipsnius spaudai, platindami bilie
t u s į pokylį, rinkdami skelbimus leidiniui, ar dirbdami organizacinį darbą.
T a i p pat visoms organizacijoms, kurios dalyvavo parade ar padėjo
vainikus prie paminklo. O visiems minėjimo dalyviams, širdingas Ačiū!

Valentinas Ramonis
Dariaus-Girėno 60-mečio minėjimo
komiteto pirmininkas

Dariaus-Girėno minėjimui paremti aukotojų sąrašas
Po $1000 aukojo: Lietuvių klubas „Tauragė". Po $000: Lietuvių Fondas,
Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė. Po $500: Dariaus-Girėno „AROS" Fondas. Po
$275: Cicero Jūrų Šaulių Kuopa „Klaipėda". Po $200: Aleksandras ir Jadvyga
Atučiai. Po $250: Antanas ir Milda Vaivadai. Po $200: Čikagos Lietuvių Moterų
Klubas, Čikagos Lietuvių Prekybos Rūmai, Evergreen Banks. Po $150: Julie ir
Robertas Balzekai. Lietuvių Skautų Sąjunga. Po $120: Stanley Rastutis. Po $100:
Balzekas Mc.or Sales, Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejaus Moterų Gildija,
Teodoras ir Barbara Blinstrubai, Čikagos Amerikos Lietuvių Taryba. Čikagos
Skautininkių Draugovė, Citizens for Gary J. LaPailIe, dr. Vytautas Dargis
(VVestchester Community Clinic), Don Varno Amerikos Legiono Postas Nr. 986
ir pagelbinis vienetas, „Draugas", John Gibaitis & Assoc., Gražvyda R. Giedraitytė,
dr. Leonas i r 'rena KriauCetiūnai, Vytenis Lietuvninkas, „Lietuvių Balsas". JAV
LB Vidurio Vakarų Apygarda. Lietuvos Vyčių JAV Vidurio Vakarų Apygarda, Lietu
vos Vyčtj C-112 skyrius, Antanina Liorentartė, Pranas ir Rožė Mačerniai, Janina
ir Ira Marks, Marquette Funeral Homes, Ltd., Marquette Parko Lietuvių Namų
Savininkų Draugija, Našlių ir Nasliukių Klubas, Lauretta Rashinski, R. JAV Lietuvių
Bendruomenė, Šakių Apskrities Klubas, Juozas ir Valerija Stanaičiai, Standard
Federal Banks, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, „Technikos Žodis", Transpak.
Tulpės restoranas, Juozas Žemaitis. Po $00: American Travel Service. Po $05:
Severinas \r Lucia Krutuliai, Lietuvių Karininkų Veteranų Sąjungos ..Ramovė" Čika
gos skyrius. Po $75: Amerikos Lietuvių Socialdemokratų S-ga, Vytautas ir Jane
Peseckai, Antanina Repšienė. Po $05: Anglijos Lietuvių klubas Čikagoje Po $00:
Amerikos Lietuvių Tautinė sąjunga, Kazys Čiurlys, Juozas Mikulis, dr. Vytautas
Tauras Po $55: Lack Funeral Homes. Po $50: Amerikos Lietuvių Inžinierių ir
Architektų S-ga, Amerikos Lietuvių Taryba, Balzeko Muziejaus Imigracijos Istorijos
ir Genealogijos skyrius, Danutė ir Ronakj Benedict, Čikagos Suvalkiečių Draugi
ja, Kazimie-as čiurinskas, Jonas R. Daraska, Filatelistų Draugija „Lietuva", GaidasDaimid Funeral Directors, LTd., J & D Aviation Services, Edmundas ir Jūratė
Jašiūnai. Adona ir Vincas Kačinskai, Lietuvių R. K. Moterų Susivienijimas Ameriko
je, Lietuvos Aero Klubas (Edmundas Jasiūnas ir Vytautas Peseckas), Lietuvos
Vyčiai — C-36 skyrius, Edvardas ir Margi Mankai, Marquette National Bank, Mid
land Fede-al Savings & Loan, Monarch Air Service. Mutual Federal Savings.
Pasaulio Lietuvių Centras, Prospect Federal Savings Bank, R. JAV Lietuvių
Bendruomenė — Marquette Parko skyrius, Republic Bank, ..Sandara", dr. Rim
vydas Sidrys, Laimutė ir Liudvikas Šmulkščiai, dr. St. Strasevičius, Suvalkiečių
draugija, Universal Federal Savings Bank, Juozas Vaineikis. Vydūno Fondas. John
Yerkes & Sons, Inc., Zarasiškių klubas, Žemaičių Kultūros klubas Po $40: dr.
Jonas Adomavičius Po $35: Čikagos Jaunimo S-ga. Utz & Associates Po $30:
Juozas ir Marytė Vizgirdai. Po $25: Auroros Lietuviai, Juozas Bagdžius, Antanas
Balčytis. Teresėlė Balnionienė, Baltic Bakery, Baltic Monuments. Inc.. Fred W.
ir Janet L Baumgartner, Vincas Brizgys, Kostas Burba, Gintaras Čepėnas. Aldona
ir Edmunc Čepuliai, Peter Wm. Dargis. Sophie Ferro, Elden Genitis. JAV LB Marquette Parko skyrius. Bronius Juodelis, Povilas Karosas, dr Ferdinandas V
Kaunas. Juozas ir Agnė Kižiai, Augustine Casimir Kulbis, LD Kunigaikštienės Biru
tės D-]a - Čikagos skyrius, Viktoras J. Lesniauskas, Lietuvių Knkščtonių Demokra
tų S-ga. Senevieve Maluska, Ona Mažionytė, Morkūno Spaustuvė, Vytautas
Musonis Alfonsas Paukštė, Panevėžiečių klubas, „Patria", Frank Pleckas OD,
Augustinas Pocius, dr. Linas Sidrys. Talman Delicatessen, Jonas Tričys,
Venezueios Lietuvių draugija, Vincės Flower Shop, Juozas Žadeikis. Po $20:
Marija AStikienė. Eugenia ir Viktoras Bačinskai, Petronėlė Kmderienė. Aldona
Milauckas. Petras Navickas, Kazimieras Rožanskas Po $15: Elena Jasaitis Po
$10: At:anta Import Export, Inc.. Martinas ir Fneda Brakai, Artūras Galinaitis, K
& S Pha^macy, Inc., Ben ir Irene Norbur, Justinas ir Marija Palubinskai. Emma
Petraitis Ignas Petrauskas, Elena Radzevičiūtė. Maria Ročkuvienė, 69th St. Inn
„šaltinėlis", Feliksas Žakas. Al ir Scottie Žukas Po $5: Petras Blekys. V E,
Menčmskas, Viktorija Paliulis, Juozas Sabrinskas, Jadvyga Sasnauskienė, Ignas
Serap^as. Po $ 1 : Algis Litvinas

DARIAUS-GIRĖNO SKRYDŽIO 60-ŲJŲ METINIŲ
MINĖJIMO SĄMATA
Pajamot
Aukos
Už skeib mus ir sveikinimus
Už bilietus į vakarienę

$6,426.00
5,350.00
3,345.00
ttvteo

Išlaido*
Leidinys
Pamink^nė lenta
Kitos spaustuvės išlaidos
Pašto saidos
Parodos išlaidos
Nuotra^<os/Video įuosta
Vakarienės išlaidos
Kitos baidos

$15,121.00
$5.750 00
1,502 60
698 50
553 38
271.02
1.079.00
3,434 26
981 93

1* vlao $14,270.69
Likutis

$050.31

Buvo nutarta likuti paaukoti Čikagos lietuvių spaudai, radijo programoms ir
Balzekc muziejui del S Dariaus archyvo sutvarkymo

Du didieji „Draugo" rėmėjai — Vaclovas Momkus, vajaus dienraščio paramai
komiteto pirmininkas, ir Marija Remienė, renginių komiteto pirm., ..Draueo" bankete ruesėio
go"
rugsėjo 26 d. Martiniaue
Martinique salėje.
Nuotr. Jono Tamulaičio

Lietuviai esame visi —
Lietuvių Fonde ar esi?

UETUVIŲ FONDAS

3 0 0 1 WEST 59th STREET
CHICAGO, ILLINOIS 6 0 6 2 9
Tol.:
312-471-3900
Fax: 312-471-3988

7F< LITHUANIAN FOUNDATION

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pa
vardės = įnašų iš viso.
1993 m. liepos mėn.
2x $50 X, $300, X, $300.
3 x $100 Rukštelė Balys atm.. Rukštelių šeima $80, Anužis
Ignas ir Donna $20, $300; Tomaras Harry ir Sonė, $600; Vai
nauskas Adolfas ir Janina, $500.
.,_
1 x $110 Vaičekauskas Povilas ir Lorraine, $110.
1 x $500 Jonynienė Irena D.: įm. Griežė-Jurgelevičius Stasys,
$500.
1 x $1,000 Klimavičiūtė-Valienė Ona atm.: Valys Vytautas,
$1,220.
1 x $19.520.32 Tijūnas Jonas, testamentinis palikimas,
$20,635.32.
Iš viso $21,530.32

1993 m. rugpjūčio mėn.
1 x $5 Karaška Stasys, $115.
1 x $10 Bitleris P. atm. įn., $10.
2 x $50 Bublytė Gaja, $50; šiurkus Antanas R. atm. įn.: įm.
3 asm., $50.
1 x $54 šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: šaulys Antanas,
$2,980.
1 x $60 Strasdas Zigmas ir Marta, $200.
1 x $84 Bulika Juozas ir Lisa, $500.
13 x $100 Barauskas Kazimieras (miręs) ir Ona, $400;
Čižikas Balys atm. įn.: čižikaitė Bronė, $3,100; Girvilas Kleopas,
testamentinis palikimas, $140.832.90; Išganaitis Vladas atm.:
Baras Stasys $50, Siliūnas Bronius $50, $1,100; Karoblis Teofilis
ir Teodora atm. įn.: Karoblis dr. Vytautas, $2,100; Kisieliūtė Žara
Pranciška Stefa: įm. Dočkus Kostas, $100; Liaugaudas Pranas
atm. įn.: Liaugaudienė Eugenija, $900; Markelis Adolfas atm.:
Markelinė Aldona, $1.060: Narutis Aras Petras: įm. Dočkus Kostas,
$100; Paulionis Vitas Bernardas atm. įn.: 1-mų mirties metinių pro
ga įm. Paulionis Veronica, $410; šulaitis Alfonsas atm.: šulaitienė
Anelė, $1,000; X, $2.655; Vileita Povilas ir Jadvyga, $560.
2 x $150 Bobelis Antanas ir Danutė, $500; Dailidienė
Lieponytė Birutė atm. įn.: Germanienė Eglė $50, Lieponienė J.
$50, Tumasonis Rimas $50, $150
1 x $175 Adamomenės Pranė atm. įn.: Sulskienė Donna.
$550.
1 x $200 X, $1.500.
2 x $500 Šulskis Benius C. atm. įn.: Sulskienė Donna, $500;
VVaicekovvski Leon S atm jn.. Minelga Antanas ir Aldona, $500.
1 x $1,000 Banys Adomas testamentinis palikimas, $1,200.
1 x $17,959.30 Ramonas-Ramanauskas Juozas tes
tamentinis palikimas, $24,444.46.
Iš viso $22,247.30
Lietuvių Fondo pagrindimam kapitalui gauta aukų iki
1993.VIII.31. 6.406.790 dol. Gautomis palūkanomis parėmė
lietuvišką švietimą, meną, kultūrą ir jaunimą 3.588,611 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvos Fondo dalį. Iš viso
palikimais gauta 2,318,900 dol. Sudarykime testamentus ir bent
dalį turto palikime Lietuvių Fondui Testamente įrašykime šį tikslų
pavadinimą
„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION".
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia
lietuvybę

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. spalio mėn. 7 d.
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Čiurlionistas dr. Audrius
Plioplys skaitys paskaitą apie
M. K. Čiurlionio kūrybą Čika
gos ir apylinkių sendraugių
ateitininkų susirinkime, kuris
bus spalio 24 d., 12:15 vai. p.p.
Ateitininkų namuose, Lemonte
(12690 Archer Ave.). Taip pat
bus supažindinta su nauja
Sendraugių sąjungos valdyba,
aptarti numatytos šių metų
veiklos planai, sudaryta puiki
proga susitikti su bendramin
čiais ir pabendrauti. Ypač
nuoširdžiai kviečiame tuos
Jaunesnius' sendraugius, kurie
ieško aktualios lietuviškos
veiklos savo gyvenime, bet kol
kas yra oficialiai įsitraukę į
sendraugių ateitininkų eiles.
Pamatysite, kokia įdomi ir
patraukli yra ši organizacija!
Laukiame atvykstant.
LFK „Lituanica - Liths"
penktąsias rudenio rato futbolo
pirmenybių rungtynes prieš
stiprią „Pegasus"' komandą žais
šį sekmadienį, spalio 10 d.
Rungtynės vyks Lemonte,
Lietuvių centro aikštėje.
Pradžia 3 vai. p.p. Tikimasi
aršių rungtynių, nes varžomasi
dėl pirmenybės. Visuomenė
kviečiama. Gausus savos
publikos dalyvavimas skatina
žaidėjus laimėjimui.
Aštuntojo Mokslo ir Kūry
b o s simpoziumo, rengiamo
lapkričio 24-28 d. Čikagoje ir
Lemonte, Mokslinės programos
komiteto pirmininkas dr. Kęs
tutis Keblys, 15225 Seven Pine
Ave., Baton Rouge, LA 70817,
tel. (504) 751-1252. Organiza
cinio komiteto pirmininkas yra
Albinas Karnius, 220 Fokagon
Tr., M. S. Michigan City, IN
46360, tel. (219) 872-4654.
JAV LB T a r y b o s sesijos
spalio 9 d. pirmame posėdyje
b u s JAV LB institucijų
pranešimai, Krašto valdybos
pirmininko Vyto Maciūno ir jo
valdybos narių bei pareigūnų
metinės veiklos ataskaitos, bus
-peržiūrėtos finansinės apy
skaitos ir 1994 metų sąmata
(biudžetas). Dabartinėje Krašto
valdyboje yra 15 narių ir keletas
talkininkų.

Dr. Antanas Razma, JAV
LB Garbės teismo pirmininkas,
pateiks pranešimą JAV LB
Tarybos sesijoje Embassy Suites
Hotel prie O'Hare spalio 9 d.,
šeštadienį ryte. Garbės teismo
nariai yra dr. Zigmas Brinkis,
dr. Vytautas Majauskas, adv.
Daina Kojelytė ir dr. Pranas
Zunde.
Tortai, pyragai, pyragaičiai
ir pačių motinų keptas kugelis
laukia jūsų šį šeštadienį ir
sekmadienį, spalio 9-10 d. Marquette Parko parapijos mo
kyklos motinų klubo ruošia
mame kepsnių išpardavime Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
salėje. Tuo pačiu laiku veiks
rankdarbių mugė, kurioje bus
net 12 stalų, kupinų įvairiausių
rankdarbių. Sekmadienį nuo 9
v.r. po kiekvienų Mišių galėsite
nebrangiai
papusryčiauti.
Ateikite ir paremkite parapijos
mokyklą šeštadienį, nuo 9 v.r.
iki 6:30 v.v.; sekmadienį, nuo 9
v.r. iki 3:30 v. p.p. Visas pelnas
skiriamas mokyklos išlaikymui.
Skaniausi blynai, negu bet
kur kitur, bus kepami Jaunimo
centro kavinėje spalio 10 d. po
kiekvienų šv. Mišių. Jais pasi
gardžiuoti maloniai kviečia
Jaunimo centro Moterų klubas.
J u r g i s Vidžiūnas, Lietuvių
operos vicepirmininkas, vado
vauja šių metų baliui, kuris
įvyks spalio 30 d. Jaunimo cen
tre. Jau ne pirmas kartas, kai
jis apsiima šias daug laiko ir
sumanumo pareikalaujančias
pareigas, šių metų balius žada
būti ypatingai šaunus ir links
mas. Atvykę svečiai smagiai
praleis vakarą su Lietuvių
operos šeima.
J u o z a s Graužinis, gyvenąs
Marąuette Parke ir nemanąs iš
jo „bėgti", negalėdamas „Drau
go" bankete dalyvauti, vienin
teliam išeivijos dienraščiui
paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai
dėkojame.

ne tik perduoti turiių-teksta, bet
taip jį gali interpretuoti, kad
žmogus ne vien tik girdi, bet lyg
ir matai.
Salia jau minėtų kūrinių
klausytojai
išgirdo ištrauką iš
Akt. Tomas Vaisieta iš Vil
Vaižganto
„Pragiedrulių",
V.
niaus Akademinio teatro nėra
eilinis vaidintojas. Nepaisant jo Krėvės padavimo „Milžin
ilgos teatrinės patirties, jo kapis", to paties autoriaus
negalima vertinti tik kaip ak kūrinį „Silkės", o taip pat ir dar
toriaus. Jis šalia to yra ir „skai vieną lyrinę kompoziciją —
tovas". Tai terminas, kuriuo „Lietuvis ir giria", kur buvo
vadinami asmenys, perduoda duoti Maironio ir Baranausko
rašytojų, poetų kūrybą, tačiau ją posmai.
Gaila, kad i šį aukštos vertės
ne skaito, bet iš atminties
vakarą
atsilankė mažai žmonių,
išsako ir savotiškai ją
kurie turbūt netikėjo akt. T.
suvaidina.
Tokiu skaitovu pamatėme ir Vaisietos sugebėjimu pavergti
akt. T. Vaisietą Jaunimo centro klausytoją Tą jis pademonstra
kavinėje rugsėjo 17 d. Pradėjęs vo ir per dvi kitas dienas, kur
nuo K. Donelaičio „Pavasario , Armonikos" koncertų metu įsi
linksmybių", o baigęs lyrine terpdavo su savo literatūriniais
kompozicija „Karalių pasaka" gabalais kaip skaitovas.
Beje, po rugsėjo 17 d. pasi
(joje girdėjome K. Grigaitytės, J.
rodymo
šiam aktoriui buvo su
Degutytės, K. Bradūno, M. Mar
tinaičio eiles) apie dvi valandas giedota „Ilgiausių metų",
šis aktorius sugebėjo išlaikyti kadangi buvo minimas jo 60-sis
publikos dėmesį. Tai jau didelis gimtadienis.
E. Šulaitis
privalumas artisto, kuris moka
VAKARONĖ SU
AKTORIUMI TOMU
VAISIETA JAUNIMO
CENTRE

„Lietuvos vaikų vilties" komiteto suorganizuotos vaiką ortopedinės operacinės atidarymo proga
rugsėjo 30 d. į Lietuvą išvyko 16 asmenų grupė — amerikiečių medicininis personalas. Iš kairės
(O'Hare aerodrome): dr. Andrew Curran, dr. Marjone P. Brennan, dr. Michael J. Brennan, dr.
Steven C. Humphreys, dr. John P. Lubicky, Shriners hgoninės Čikagoje vyr. chirurgas, daktarų
grupės organizatorius; dr. Edward M. Millar ir dr. Peter A. Smith.
Nuotr. J o n o Tamulaičioj

A n n a Gilvis, 84 metų lietu
vė senutė, gyvenusi Marąuette
Parko apylinkėje (maždaug 72
ir California Ave.) spalio 5 d.,
kaip pranešė televizijos žinių
laidoje, nežinomų piktadarių
buvo nužudyta savo name.
Policija įvykį tiria, bet žinoma,
kad įsilaužimo nebuvo, ji pati
atidarė duris.
Tai kone kasdieninis įvykis
Čikagoje ir apylinkėse. Toje pa
čioje žinių laidoje buvo kalbama
apie dvi moteris, nužudytas
Auroroje, taip pat Palos Parke,
Evanstone ir dar kitur. Tačiau
Marąuette Parko gyventojai,
ypač lietuviai, pastaruoju metu
per daug saugiai nesijaučia, ir
kiekvienas naujas nusikaltimas
sukelia panika.
Reikia pabrėžti, kad piktada
riai dar nesurasti, todėl reikėtų
neskubėti apkaltinant vieną ar
kitą žmonių grupę. Iš patikimų
šaltinių žinome, kad Marąuette
Parko apylinkėje šiuo metu
reiškiasi bent du kriminaliniai
elementai (prisiminkime vienos
lietuviškos siuntinių agentūros
padegimą įmesta bomba).
Atitinkamos miesto savival
dybės įstaigos ir apylinkės at
stovas Virgil Jonės rūpinasi spe
cialios apsaugos greitu įvedimu.
Gyventojams reikia atsargumo,
bet ne beatodairiškos panikos.
Perspėjama neatidaryti durų
jokiems
nepažįstamiems
žmonėms, net jeigu jie „atrodo
nepavojingi", net jeigu kalba
lietuviškai. Atsargumas gali iš
gelbėti gyvybę.

GABUS JAUNUOLIS PAVYKUSI ALTO

Amerikos Lietuvių Tarybos
Čikagos skyriaus išvyka —
gegužinė buvo rugsėjo 6 d.,
p i r m a d i e n į , Darbo dienos
savaitgalį Anio ir Aldonos
Grinių sodyboje Lockport, Il
linois. Išaušęs rugsėjo 6 d. rytas
išgąsdino gegužinės rengėjus,
nes lynojo. Staiga, apie 10 vai.
išsiblaivė, išlindo saulutė ir
diena buvo kuo gražiausia. At
važiavus
autobusui
su
gegužinės dalyviais, užėmus
vietas prie baltai padengtų
stalų, skyriaus pirmininkė pa
sveikino gausiai susirinkusius,
padėkojo už parodytą prielan
kumą Altui, palinkėjo geros
nuotaikos ir maloniai praleisti
Darbo dienos popietę. Po ati Sukaktuvininkas akt. Tomas Vaisieta po pasirodymo Jaunimo centro
daromojo žodžio sodybos šeimi kavinėje rugsėjo 17 d. Jį sveikina poetas Kazys Bradūnas, kurio kūrybą T.
Vaisieta deklamavo.
ninkas pakvietė visus vėliavų
• Nuotr. E d v a r d o Šulaičio
iškėlimo iškilmėms. Amerikos
ir Lietuvos himnus pravedė sol.
Aldona Pankienė, Alto tarybos bo dienos popietę ir parėmė Alto lobis — mūsų krašto istorija,
Čikagos skyriaus veiklą.
žmonių vargai ir džiaugsmai,
narė.
Prieš
pradedant
dovanų
kovos, laimėjimai ir vergijos
Po to buvo pietūs, gaminti
paskirstymą,
dar
kartą
skyriaus
kančios. Autoriai tik labai retai
Talman Delicatessen sav. K. L
Kazlauskų. Pietų bilietėliaus pirmininkė padėkojo visiems žinomi, lygiai kaip retai žinomi
aprūpino Mary Kinčius ir Eveli dalyviams, skyriaus nariams, muzikai, sukūrusieji dainai
na Oželienė. Pietumis aptar vieningai dirbusiems, kad tinkamas melodijas. Ir tai visai
navo Bronė Černienė, Eva gegužinė pasisektų. Nuošir nesvarbu. Tik svarbu, kad daina
Paulauskienė ir Petrutė iš džiausia padėka rengėjų vardu buvo liaudies priimta ir tartum
Lietuvos. Kavute su pyra buvo pareikšta sodybos šeimi pasisavinta. Kartais su kai ku
gaičiais vaišino Kazlauskai. ninkams Aniui ir Aldona Gri riais pakeitimais, praplėtimo ar
Pyragai ir kiti saldumynai bu mams už leidimą nemokamai pritaikymo atspalviais, daina
vo suaukoti Baltic Bakery ir naudotis jų sodyba. Jiems buvo nueina į mūsų tautos kraitį, —
įteikta simbolinė dovanėlė. „Dainų skrynelę". Tokio krai
kitų kepyklų.
Svečias žurnalistas Vladas
Gerai pasisotinus skaniu mais Pauža iš Michigan tarė trumpą, čio, lygiai kaip ir „Kryžių
tu, troškulį galėjo numalšinti, bet prasmingą žodį, ragindamas kalno" ir „kančios aikštelių"
nes veikė baras su įvairiais gė visus vieningai dirbti atsiku neturi jokia kita tauta. Juo la
rimais. Jį aptarnavo K. Rožans- riančiai Lietuvai. Po kalbų vyko biau, kad dainoje kiekvienas
kas ir P. Buchas. Po pietų dovanų paskirstymas, suor posmelis turi savo tikslą, gražiai
gegužinės dalyviai, susiskirstę ganizuotas J. Jasiūnienės. Jai paslėptą mintį. O melodija viską
grupėmis, dar ilgai kalbėjosi ir talkino A. Pankienė, Onutė iš suriša ir papildo paprastais, bet
politikavo, kas dedasi mūsų Lietuvos, N. Skopienė ir I. širdį siekiančiais tonais. Po
tėvynėje, iki prasidėjo bilietų Pranskevičienė. Į išvyką buvo tokio įvado, labai sudominti,
dovanų p a s k i r s t y m u i pla atsilankę Alto centro valdybos pradėjome dainuoti.
Išdainavome 12 rečiau gir
tinimas. Visą laiką grojo lietu pirmininkas Grožvydas La
viška plokštelių muzika, kurią zauskas, kan. V. Zakarauskas ir dimų dainų. Po kiekvienos
tvarkė pats šeimininkas. Be to, Balfo pirm. S. Vanagūnas. Po Faustas stabtelėjo ir aiškino jos
dar retkarčiais sol. Aldona to, saulutei jau slenkant žemyn, žodžių ar gaidos grožį,
Pankienė, platindama bilietus, visi, gerai nusiteikę, išvažiavo savitumą. Išvardinti visas
p a l i n k s m i n o dalyvius savo namo. Altininkai dar ilgai dir dainas per ilgai užtruktų.
gražiomis dainomis. Sakyčiau, bo, kol sunešiojo kėdes ir stalus Paminėsiu tik porą: „Kikili,
Kikili, laibakoji, kur tujen šią
kad visi linksmai praleido Dar- į savo vietas.
naktelę nakvojai?" ir „Povinėjo
Ant. Repšienė povėlis po dvarą, aukseliu
galvelė aplieta".
Pabaigai, pasismaginimui
EILINE POPIETE
leido užtraukti dvi įprastas
daineles: „Neišeik neišeik tu iš
Paskutinis mėnesio trečia sodžiaus" ir „Suk suk ratelį,
dienis Seklyčioje būna dainų suk į vieną pusę". Tai buvo
popietė. Taip ir šį trečiadienį, tikas pasismaginimas! Po to plo
rugsėjo 28 dieną, kukli Sek jome sau ir Maestrui, ir
lyčios patalpa
prisipildė Seklyčios programų vadovei. Po
„vyresniais" lietuviais — dainų skanių pietų skirstėmės lai
entuziastais.
mingi, kad esame lietuviai.
Mūsų
Maestro
Faustas
J. Žebrauskas
Strolia išdalino dainų lapelius,
bet, prieš pradedant programą,
• Ilgais, niūriais rudens
paragino atkreipti dėmesį į vakarais smagu atsisėsti pato
mūsų liaudies dainų nepapras
gioje kėdėje su ištikimu „Drautą grožį ir švelnumą, apdai
nuojant paprasčiausiais žodžiais gu".
bet kurį kasdieninį įvykį, gam
tos reiškinį, žmogų ar gyvulėlį.
Advokatas Jonas Gibaitis
Ir visa tai dažnai pasakant
6247 S. Kedzie Avenue
netiesiogine prasme, bet
Chicago, IL 60629
simboliškai, suasmeninant
Tel. (1-312) 776-8700
gamtos reiškinius ir daiktus. Ir
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
tokiu būdu mūsų liaudies
šestad. 9 v.r iki 1 vai. d
dainose sukrautas didžiausias
Arui Lapinskui įteikiamas Harvardo universiteto baigimo diplomas.

Aras Lapinskas kompozi
toriaus Dariaus Lapinsko ir
solistės/aktorės Laimos Rastenytės-Lapinskienės sūnus,
šiais metais baigė cum laude
Harvard universitetą, įsigy
damas bakalauro laipsnį.
Studijavo muziką ir matema
tiką. Už gerų mokymąsi buvo
apdovanotas daugeliu žymenų,
jų tarpe: Harvard College
Scholar, Leonard Bernstein
Scholar ir Harvard Club of
Chicago Scholar. Jo mokslinis
darbas apie kviečių alergijas
„Going Against the Grain"
buvo išspausdintas „Harvard
Science Review".
Bestudijuodamas Harvarde,
Aras Lapinskas įsteigė Harvard
Currier Opera Company. Kaip
meno vadovas, jis pastatė J. S.
Bach „Coffee Cantata", G. P.
Telemann „Canary Cantanta",
G. Rossini operą „The Marriage Contract" ir D. Lapinsko
operą „įves of Danbury", kurio
je jis taip pat dalyvavo kaip
solistas. Be to, j i s buvo
vyriausias dirigentas Harvard
Toscanini Chamber Orchestra ir
Mainly Strauss Orchestra.
Neseniai Harvard universi
tetas įtraukė lietuvių kalbą į
dėstomų kursų sąrašą. Kol atsi
rado nuolatinis profesorius,
Aras Lapinskas ten dėstė lietu
vių kalbą. Už išskirtinai gerą
mokslo baigimą, Harvard
universitetas paskyrė Arui
Lapinskui Payne Traveling
Music Fellovvship. Tai stipendi
ja, skirta gabiausiam muzikos
studentui tęsti studijas Europo
je. Aras pasirinko šiam tikslui
Lietuvą, kur jis gilinsis muziko
je ir rinks medžiagos moks
liniam darbui „Lietuvių liau
dies dainos kaip modernios
muzikos pradas, išreikštas Stravinskio kūrinyje „Le Sacre Du
Printemps".
Grįžęs iš Lietuvos, Aras
Lapinskas studijuos teisę University of Chicago Law School.
LT.

x Brighton P a r k o Lietuvių
n a m ų savininkų draugija
r e n g i a 32-rąjį jubiliejinį balių
š.m. spalio 9 d. šeštadienį, 7
v.v. Šaulių salėje, 2417 W. 43
St. Bus meninė programa, šilta
Gražina Vaičaitienė, Lie vakarienė, veiks baras. Šokiams
tuvių moterų federacijos Čika gros K. Ramanauskas. Kviečia
x NAMAMS PIRKTI PA
gos skyriaus parengimų vadovė, me visus atvykti.
SKOLOS duodamos mažais mė
laukia narių ir viešnių atsilan
(sk.) nesiniais įmokėjimais ir pri
kant į visuotinį susirinkimą,
x T r ū k s t a J ū s ų gyvenime einamais nuošimčiais. Kreipki
kuris įvyks spalio 17 dieną, 12
p a č i ų naujausių, necenzū tės į Mutual Federal Savings,
vai., sekmadienį, Balzeko lietu
r u o t ų žinių iš Lietuvos? Nuo 2212 West Cermak Road —
vių kultūros muziejuje.
Milwaukee iki Elgin, nuo Tel. (312) 847-7747.
1
(sk)
! Chicago iki S o u t h Bend
x Parduodame bilietus ke
informuoti lietuviai klausosi tik
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
x Sktn. Antanė Kliorienė iš
ŽEMĖS L PRODUCTIONS
saulio kraštus geriausiomis kai
St.
Petersburg Beach, FL auka
žinių laidų. Jūsų dėmesiui —
nomis. Skambinti: T. LesRYTMEČIO EKSPRESAS nuo parėmė silpno regėjimo žmo
niauskienei, TravelCentre, pirm. iki penktd. 10 v.r. per nes Lietuvoje. Ji mums rašo:
Ltd., teL 708^26-0773.
W N D Z 750 A M . Adresas: „Sveikinu seses Gražinietes už
(sk) RYTMEČIO E K S P R E S A S , iniciatyvą — gerąjį skautišką
darbelį. Linkiu sėkmingai pra
x Lietuvių Fondui vajaus W N D Z R a d i o , 5306 W. vesti akinių vajų, tuo suteikiant
proga aukojo: $1,000 dr. Kon Lavvrence, Chicago, IL 60630. silpnaregiams džiaugsmo ki
stantinas Jablonskis. $500 „X", Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo birkštėlę". Širdingai dėkojame!
po $200 Antanas ir Vilią Mar- te? Jūsų patogumui VAKA Čekius prašome rašyti: Lithuachertai, Augustinas ir Marija R I N Ė S N A U J I E N O S nuo nian H u m a n Services, Inc.
Pranskevičiai, po $100 Ona pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per (memo: akiniai Lietuvai) ir
Adomaitienė, Birutė Jasaitienė, W C E V 1450 AM; adresas: siųsti: R. Spurgis, 4238 S.
Viktoras Lesniauskas, Vladas ir WCEV Radio, 5356 W. Bel- Richmond, Chicago, II60632.
Adelė Varaeckai. Dėkojame ir mont, Chicago, IL 60641, IL
(sk)
prašome aukas siųsti ir įsigyti (312) 777-1450. Visais reklamos
x Mokslo ir Kūrybos sim
bilietus lapkričio 6 d pokyliui reikalais, įskaitant ir mirties
LF būstnėje - 3001 W. 59th St., pranešimus, kreipkitės į mus poziumai yra mūsų išeivijos
pasididžiavimas! Susipažįstame
Chicago, n 60629, tel. 312- tuoj pat po laidų.
(sk)
su lietuviais mokslininkais ir jų
471-3900.
darbais.
Tačiau nė vienas
(sk)
x TIK $39 kava, arbata, kultūrinis
ar
mokslinis
x Pinigai doleriais tiesiai kakava, apelsinų koncentratas, renginys pats neapsimoka —
į rankas per Baltia Express aliejus, mėsos konservai, vita juos surengti
reikalinga
pasieks jūsų gavėją per 5 die minai — viskas užsienietiška. pagalba — gerų lietuvių auka.
nas. Teiraukitės apie sumažin 55 šv. įvairaus maisto — $98. Aštuntajam simpoziumui auko
tas pinigų persiuntimo kainas. Produktai užsienietiški, išsky jo: $60 Nemira Šumskienė; p o
Informacijai
skambinkite: rus mėsos gaminius ir sūrį. 45 $50: Genovaitė Mickevičienė,
1-aOO-SPARNAI arba 1-800- sv. įvairaus maisto be mėsos — Antanas ir Viktoria Valavičiai,
772-7624, arba pinigus prista $75. TRANSPAK, 2638 W. 69 Genevieve U. Anoff. Simpo
tykite adresu 3782 W. 79 St., St., Chicago, IL 60629, tel. ziumo rengimo komitetas dėko
Chicago, IL 60652.
312-436-7772.
ja už aukas.
(sk)
(sk)
(sk)

IŠVYKA

