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Gorbačiovas tuoj 
atsiuntė delegaciją 

Pasiruošimas kitai viršūnių konferencijai 

W a s h i n g t o n a s . - Baltieji 
rūmai pranešė, jog Sovietų prez. 
Gorbačiovas tuoj pat atsakė į 
prez. Busho laišką ir sutiko 
atsiųsti savo užsienio reikalų 
ministerį ir kariuomenės štabo 
viršininką dar šią savaitę į 
VVashingtoną, kurie turės grei
čiau susitarti dar ginčijamais 
klausimais dėl strateginių rake
tų sumažinimo tolimųjų distan
cijų kategorijoje. 

Sutartis turi būti paruošta 
viršūnių susitikimui Maskvoje 
šio mėnesio ga le , kalbėjo 
Baltųjų rūmų spaudos direk
torius Marlin Fitzwater. Tai 
būsianti aukšto rango delegaci
ja, kuriai vadovaus ministeris 
Aleksandras Bessmertnykas. 
Tai turė tų būti paskut inis 
pasitarimų etapas dėl šios labai 
svarbios su t a r t i e s , kur ios 
derybos tęsiasi jau 9 metus. 
Bessmertnykas jau atvyko į 
VVashingtoną ir susitiko su 
Valstybės departamento sekre
to r iumi J a m e s Baker III . 
Bushas paprašė Gorbačiovą, 
kad START - strateginė sutar 
tis sumažintų tolimųjų dis 
tancijų raketų arsenalą 3(Kv. 
Susitarimas turi būti padarytas 
iki Maskvos viršūnių konfe
rencijos. 

Kariškių rolė de rybose 
START sutarties klausimai 

esą jau 90 procentų aptarti, liko 
tik tų raketų patikrinimo proce
dūriniai klausimai, dėl kurių 
abi delegacijos Genevoje nega-
lijo susitarti. Taip pat nebuvo 
galima susitarti ir dėl raketų 
sprogstamųjų dalių skaičiaus 
kiekvienoje raketo je . Tie 
klausimai bus lyginami dabar 
Washingtone, rašo UPI žinių 
agentūra. JAV delegacijai šį 
kartą vadovauja Valstybės sek
retorius Bakeris. Sovietų de

legacijoje, be vadovo Bessmert-
nyko, yra ir generolas Michailas 
Moisejevas, generalinio štabo 
viršininkas. Geras dalykas, jog 
jie atvyksta ir yra pakankamai 
laiko viską atlikti, kad galėtų 
įvykti viršūnių konferencija 
liepos gale, pasakė žurnalistams 
prez. Bushas. Gen. Moisejevo 
da lyvav imas r e i š k i a , jog 
Sovietų kariuomenė turi žymiai 
didesnę rolę krašto politikoje, 
negu iki šiol buvo manoma. 
Adminis t rac i jos of ic ia lūs 
asmenys sako, jog gen. Moise
jevas atvyksta todėl, kad civiliai 
de ryb in inka i ne tur i t e i sės 
daryti nusiginklavimo klausi
muose sprendimų. 

Kancler io v a i d m u o 
Šios sutarties komplikuotas 

tekstas jau seniau yra beveik 
paruoštas, išskyrus aukščiau 
minėtas sritis. Šios sutar t ies 
galutinis ap ta r imas a iškia i 
padės Gorbačiovui laimėti Lon
done, ka i j i s s u s i t i k s su 
industrinių valstybių vadais. 
Tai parodys, kad Sovietai yra 
linkę susitarti ir kad Gorba
čiovas t ikrai nori politinių ir 
ekonominių reformų savo kraš
te, kurių be Vakarų pagnlbos jis 
negali pravesti. 

Vokietijos kancleris Helmut 
Koh! pirmadienį kalbėjosi su 
prez. Bushu ir painformavo apie 
savo p a s i t a r i m ą praė jus į 
savai tgal į Kijeve su prez . 
Gorbačiovu. Kancleris dabar 
neberaginsiąs savo Vakarų 
valstybių kolegų už tiesioginės 
paramos suteikimą Kremliui , 
bet raginsiąs suteikti ,,specialų 
s ta tusą", kur is leistų, kad 
Sovietai gau tų p a r a m ą iš 
pasaulinio banko ir Tarptau
tinio pinigų fondo, sako vokiečių 
vyriausybės pareigūnai. 

Du milijonai žmonių sumoka už 
nemokamą Medicare patarnavimą 

Washingtonas . — AP žinių 
agentūra praneša, jog daugiau 
kaip 2 mil. senesnių žmonių 
sumoka federalinei vyriausybei 
mažiausiai metuose 790 mil i 
jonų dolerių už Medicare patar 
navimus, už kuriuos nereikia 
nieko mokėti. Niekas jiems net 
nepraneša, jog tokie įstatymai 
arba ta i syk lės egzistuoja, 
pasakė spaudai Ron Pollack. 
kuris vadovauja . .Families 
USA Foundation" sąjungai. 
Ypač tai liečia neturtingesnius 
vyresnio amžiaus asmenis. Pro
blema yra tame, jog tos pašalpos 
negausi, jei nesikreipsi, o jie 
nesikreipia, kad nežino, o neži
no todėl, kad juos vyriausybė 
neinformuoja apie jų naujas tei
ses. Federaliniai pareigūnai 
sako. jog vyriausybės įstaigos, 
kurios tvarko Medicare ir 
Medicaid reikalus, pasiuntė in
strukcijas į vietines regionų 
įstaigas, kaip žmonės gali gauti 
nemokama paramą. Iš 4.2 
milijonų neturtingų vyresniųjų, 
galinčių gauti „buy-in" pagalba, 
maždaug tik pusė tepasinaudo 
ja ta programa, kurią minėtoji 
fondacija pavadino „The Secret 
Benefit". Maždaug visame kraš 
te nesikreipė 2.2 ar 2.3 milijonai 
žmonių ir Medicare mokestis 
yra atskaitomas iš jų Sočiai 
Securi ty čekių. Minė tas i s 
Pollack sako, jog vyriausybė ne 
painformuodama žmonių, bando 

sutaupyti pinigų, nors tai yra 
prieš įstatymą. Nuo sausio 1 d. 
vyresnieji, kurių pajamos yra 
mažesnės negu 6,620 dol. 
metuose ir jų tur tas nesiekia 
4,000 dol.. gali gauti „buy-in" 
pagalbą. Šeimos kurių abiejų 
pajamos yra mažesnės negu 
8,880 dol. ir turto vertė mažės 
nė kaip 6.000, gali kreiptis ir 
gauti šią paramą. 1993 m. ši 
programa bus padidinta. 

Kai sujungta Vokietija nusprendė, kad jos sostine vėl būtų Berhn;;«. tai 
prie buvusių Reichstago rūmų vėl buvo iškelta didžiulė vokiečiu tautinė 
vėliava, kuri dabar kasdien plevėsuoja. 

Bundestago narių 
protestas 

Bona. Birželio 28. —Čia nau 
jai suformuota Bundes tago 
Vokietijos-Pabaltijo draugystės 
sąjunga pasiuntė protesto laišką 
Sovietų ambasadoriui Vladislo 
vui Terekovui Vokiet i joje , 
pranešė „Laisvosios Europos" 
radijo korespondentas. Laiške, 
kuri parašė tos sąjungos Krikš 
čionių demokratų, Socialde 
mokratų ir Laisvųjų demokratų 
partijų vadai, protestuoja prieš 
Sovietų Sąjungos vykdomas 
atakas Lietuvoje ir įspėja, kad 
tie užpuolimai būtų sustabdyti. 
Kartu su jais šį protesto laišką 
pasirašė ir 100 Bundestago par
lamentarų, pažymėdami, kad 
šis Sovietų smurtas nesiderina 
su „Europos susitaikinimo ir at 
virumo susipratimu ir žmogaus 
laisve". 

Popiežius žada vykti į Bulgariją 
V a t i k a n o m i e s t a s . — 

Reute r ir> ž inių agentūra 
praneša, jog popiežius Jonas 
Paulius II lankysis Bulgarijoje, 
kur ios buvę komunistai , 
manoma, buvo įsivėlę prieš 10 
metu, norėdami nužudyti popie
žių. 

Bulgarijos Užsienio reikalų 
ministeris Viktoras Valkovas 
pasakė , jog popiežius jam 
pasakęs pr iėmime, kad jis 
norėtų apsilankyti Bulgarijoje 
ir jad jis nuolat meldžiasi už bul
garų žmones. Spaudos konferen
cijoje min. Valkovas išsireiškė 
tikįs, kad popiežius tikrai at
vyks į Bulgariją ir kad tai bus 
didžios reikšmės įvykis. Italų 
žurnalistai jį klausė, kokia 
iš tikrųjų buvo Bulgarijos rolė 
1981 m. gegužės mėnesį, kai 
įvyko pasikėsinimas prieš popie
žiaus gyvybę. Ministeris buvo 

Naujieji kardinolai 
Roma.-AP paskelbė anksčiau, 

jog popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė 23 naujus kardinolus iš 
šešių kontinentų, įskaitant ir 
Kinijos vyskupą, kurį komunis 
tų valdžia ilgai kalino. Vysk. Ig
nacijus Gong, 89 m amžiaus, ir 
kiti du kardinolai, kurie buvo 
komunistų kalinti , buvo dėme 
sio centre, kai buvo pravestos 
iškilmingos naujų kardinolų 
įvesdinimo į „Bažnyčios prin
cus" apeigos Vat ikane. 23 
kardinolų tarpe buvo ir du 
amerikiečiai — Los Angeles 
arkivysk. Rog^r Mahony ir 
Philadelphijos arkivysk. An-
thony Bevilacoua Kiniečiui kar 
dinolui Gong, kuris sėdėjo ra
tukuose, buvo Datarta stovėti, 
bet jis suklupo ant kelių prieš 
popiežių, p r i imdamas savo 
birettą Jis prancūziškai pasakė, 
jog jis labai džiaugiasi ir yra 
nevertas tos garbės. 

Šiuo metu Bažnyčia turi 163 
kardinolus. Kiti naujieji kar
dinolai yra iš Italijos, Rumuni 
jos. Australijos. Prancūzijos, 
Zairo, Domininkonų Respubli
kos, F i l ip inų , Argentinos. 
Meksikos, Airijos, Cekoslova-
kiios. Šveicarijos ir Vokietijos. 

nepatenkintas tuo kiausimu. 
bet atsakė, kad bulgtv .̂i nenon 
nieko nuslėpti. „Mes norime tie
sos". 

A t ida r ė a r c h y v u s 
Bulgarijos naujasis ne komu

n i s t a s prez identas Želiju 
Zelevas nutarė įnešti daugiau 
šviesos į tą reikalą ir leido 
at idaryt i archyvus užsienio 
i s t o r i k a m s tyr inė to jams. 
Vyriausybė pradėjo oficialų 
tyr inėj imą, a r koks nors 
bulgarų pilietis arba slaptosios 
tarnybos agentas buvo įsivėlęs 
į popiežiaus ginkluotą užpuo 
Įima. Bulgarija, kol buvo komu
nistų valdžioje, cnežtai tai 
neigė, kad ji turėjus- bet kokius 
ryšius su Mehmet Ali Agca, 
turku, kuris sužeidė popiežių 
Šv. Petro aikštėje. 

Agca. kuris atlieica viso gy
venimo kalėjimo bausmę, teigia, 
jog Bulgarijos komunistinis 
režimas dalyvavo tame sąmoks
le. Bulgarijos ambasados Itali
joje du tarnautojai ir Bulgarijos 
lėktuvų Romoje administracijos 
pareigūnas buvo apkal t in t i 
konspiracija, bet 1936 m. Itali
jos teismas nerado tam kaltini
mui įrodymų ir juo- išteisino. 

Bulgarija ir Vatikanas atnau
jino diplomatinius ryšius pra
ėjusį gruodį. Romos katalikai 
Bulgarijoje yra ma:umoje; vy
rauja krikščionys ortodoksai. 

Susitikimas su britais 
ir vokiečiais 

Maskva . - Vilniaus radijas 
pranešė, jog. kai paskutiniu 
metu čia lankėsi Lietuvos Tau
t inės apsaugos generalinis 
direktorius Audrius Butkevi
čius, jis kalbėjosi su atsakingais 
Britanijos ir Vokietijos parei
gūnais jų ambasadose, kurie 
jam pareiškė, kad OMON puoli
mai yra laikytini neteisėtais jų 
įsikišimais į Liet.vos vidaus 
reikalus. Butkevičius ta ip pat 
susitiko ir su Rusi'OS Respub
likos gynybos ' s a u g u m o 
vadovais ir diskuta-0 konferen 
cijos reikalingu ; apsigynimo 
klausimais. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Baltfax žinios pranešė, jog 
pavasario šaukimas vyrų į ka
rinę Sovietų tarnybą tesusilau
kė 7.3% Estijoje. 10.9% Latvijoje 
ir 4.7% Lietuvoje jaunuolių 
užsiregistravimo. Tai žymiai 
mažiau, negu kad buvo praėjusį 
rudenį. Galima esą laukti vėl 
įsakymo iš Centro sustiprinti 
jaunų vyrų gaudymą, kaip tai 
buvo daroma sausio mėnesi. 

— Maskvoje vakar priesaiką 
davė pirmasis Rusijos Respubli
kos prezidentas Boris Jelcinas, 
kuris po priesaikos pasakė 
vesiąs kraštą į reformų pergalę, 
nugalėdamas visas kl iūt is . 
Rusijos parlamentarai sustoję 
sukėlė jam ovacijas. 

— Lie tuvos delegacija iš 
Genevos, kurioje antrąją savaitę 
buvo JAV delegacijos svečiais, 
jau grįžo į Vilnių. Amerikos 
delegacijos vadas Max Kampel-
man ten viena proga Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijos sesijoje pasakė, 
kad Pabaltijo respublikos gali 
drąsiai būti pavyzdžiu kitoms 
tautoms kovoje už savo nepri
klausomybę. 

— I r ano prez. Hashemi Rai-
sanjani p ranešė , kad bus 
vykdomas p lanas pasta tyt i 
branduolinę jėgainę, nežiūrint 
kad Vokietija uždraudė vienai 
vokiečių kompanijai padėti 
atlikti tos jėgainės įrengimo 
darbus. 

— Rumuni jos prez. lankosi 
Venecueloje. Ion Iliescu Cara-
case pasirašė su prez. C ar los An
drės Perez susitarimą stiprinti 
ekonominius ryšius ir bendra
darbiauti kultūrinėje ir politi
nėje srityse tarp abiejų tautų. 

— Lietuvos prezidentas Vy
tautas Landsbergis vėl vyksta į 
Prancūziją, kur Strasbourge 
pasakys Europos parlamentui 
kalbą, praneša Lietuvos ats
tovybė Maskvoje. 

— Brazil i ja įsakė išvykti 
amerikiečių protestantų grupei, 
kurie Amazonės džiunglėse 
plėtė savo veiklą be vyriausybės 
leidimo nuo 1982 metų. 

— Londone kai kurie poli
tikai pradėjo diskutuoti savo ka
ralienės nuo mokesčių atleidimo 
statusą. Jie mano, kad ir kara
lienė turėtų Anglijos valstybei 
mokėti mokesčius. 

— J a p o n i j a siūlo panaikinti 
Jung t in ių Tautų Saugumo 
tarybos narių veto teisę. Tą 
tarybą dabar jau 46 metus 
sudaro penkios didžiosios vals
tybės — JAV, Britanija, Kinija, 
Prancūzija ir Sovietų Sąjunga 
su veto teise kiekviena. 

— Be i ru te Libano kareiviai 
nuginklavo palestiniečių radi
kaliųjų dalinį, kuriam vadovavo 
Abu Nidai, pasižymėjęs teroris
tine veikla. 

Jis neprašo pinigų, 
bet prašo investuoti 

Pažadėjo rublį keisti į užsienio pinigus 
M a s k v a . Liepos 9 D. — Prez. 

Gorbačiovas pareiškė, jog jis 
neprašys iš Vakarų pinigų, bet 
prašys investuoti į Sovietų 
ekonomiją kitą savaitę, kai at
vyks į Londoną susitikti su sep
tynių didžiųjų indus t r in ių 
valstybių vadais. 

Sovietų prezidentas taip pat 
įteiksiąs specialų planą, jog 
Sovietų ekonomija būsianti at
jungta nuo kariškos produkci
jos, o rublis bus keičiamas į 
užsienio valiutas ir kad užsienio 
kraštai galės investuoti, jei to 
jie norės. Vitalis Ignatenko. 
prezidento atstovas spaudai, 
paneigė ministerio pirmininko 
Valentino Pavlovo pareiškimą, 
kad prez. Gorbačiovas neturįs 
jokio plano, kurį galėtų įteikti 
Londone. Gorbačiovas inten
syviai dirbąs prie savo ekonomi
nio atsigavimo plano ir jį savo 
kalboje pristatysiąs septynių 
didžiųjų vadams susipažinti. 

Gorbačiovą vizi tavo šią 
savaitę Ispanijos min. pirm. 
Felipe Gonzalez ir kartu turėjo 
spaudos konferenciją. Čia jos 
metu Gorbačiovas buvo geroje 
nuotaikoje ir pasakė, kad jo 
Londono susitikimas būsiąs 
„didelis įvykis". Jo tikslas esąs 
— užsienio investavimai. Tai 
būsiąs principinis re ikalas 
„mūsų ekonominiame bendra
darbiavime su užsienio kraš
ta is" . Gorbačiovas priminė, jog 
buvo priimtas ilgalaikio in
vestavimo įstatymas, pagal kurį 
užsienio investavimo firmos 
tu rė s visišką kntrolę savo 
versle. 

Jugoslavi jos pr iminimas 
Pažadėdamas nustatyti datą, 

kad rublis bus keičiamas į 
užsienio valstybių pinigus, ir 
užtikrindamas užsieniečiams 
kontrolę investuojant savo 

pinigus į Sovietų ekonomiją, 
Gorbačiovas kreipėsi tiesiog į 
Vakarus su tiesioginio in
ves tavimo prašymu. Sis 
k l a u s i m a s išeinąs jau už 
Sovietų ribų ir turėsiąs žymią 
reikšmę pasaulinėje prekyboje. 
Bet jis priminė ir civilinius 
neramumus Jugoslavijoje ir 
karinio pobūdžio kovas, kaip 
pamoką Sovietų separatistams, 
kad tai gali įvykti ir pas juos, 
todėl reikią išlaikyti kūrybingą 
sąjungą, kurios šaknys būtų 
demokratiškuose konstituci
niuose įsatatymuose. Jis sakė, 
kad sovietų žmones seka, kas 
vyksta Jugoslavijoje. Palies
damas savo tęsiamus pasitari
mus su suverenumo norinčiomis 
respublikomis ir kad perrašoma 
Sovietų unijos sutartis, Gor
bačiovas pasakė manąs, kad 
paskutinieji tos sutarties papil
dymai bus pabaigti surašyti per 
dvi savaites patvirtinimui be 
uždelsimo. 

J a p o n a i laikosi tvirtai 
Praėjusį antradienį prez. 

Bushas buvo susitikęs su 
Kanados min. pirm. Toronte ir 
po to Brian Mulroney pareiškė, 
kad Gorbačiovas Londone at
sidurs prieš vieningą frontą. 
Prez. Bushas žadąs taip pat 
pasakyti Gorbačiovui dar prieš 
sus i t ik imą Londone, jog 
Amerika ir kiti Vakarų kraštai 
negali išgelbėti stagnacinės 
Sovietų ekonomijos, pasakė ad-
ministacijos pareigūnas. Bushas 
ne t rukus vėl kalbėsiąs su 
Gorbačiovu, kad jam būtų JAV 
pozicija aiški prieš vykstant į 
Londoną. Taip pat pranešama, 
kad Japonijos min. pirm. T. 
Kaifu paprašė Gorbačiovą išryš
kinti savo planą, kad Japonija 
galė tų žinoti, ar Sovietai 
atsižvelgia į Kurilų salų sugrą
žinimą. 

Slovėnijos atstovas už Pabaltijo laisvę 
Geneva . Birželio 9 d. — Ame

rikos Lietuvių Tarybos atstovas 
dr. J. Genys dalyvavo čia, kiek 
sąlygos leido, Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferen
cijos pasitarimų metu vykstan
čiuose susitikimuose. 

Jis pranešė, jog pirmadienį 
įvyko tautybių — ne vyriausy
binių atstovų konferencija. Jos 
metu kalbėjęs Slovėnijos atsto
vas kėlė laisvo apsisprendimo 
klausimą ir pareiškė, kad 
Pabaltijo kraštų nepriklau
somybės klausimas yra tarptau
tinis reikalas. JAV pabaltiečių 
atstovai susitiko su Britanijos ir 
Italijos atstovais. Daug nuošir

dumo parodęs britų delegacijos 
pirmininkas, net paminėjęs, kad 
galėtų skirti nedidelę ekonomi
nę paramą, o Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos respublikų atstovus 
reikėtų pakelti į sekretoriato 
svečių kategoriją. Pabaltijo 
delegaciją šią savaitę globoja 
JAV delegacija. Lietuvos 
delegacija turėjo pasitarimą su 
Vatikano atstovu. Pabaltiečiai 
asmeniškai dėkojo JAV amba
sadoriui Max Kampelmanui ir 
JAV atstovui Samuel Wise už jų 
palankius pareiškimus Pabalti
jo nepriklausomybės reikalu. 

Buvo numatyta, kad prieš 
išvykstant Lietuvos delegacijai 
namo. Lietuvos Užsienio rei
kalų viceministeris Valdemaras 
Katkus turės spaudos konfe
renciją. 

Lietuvos Respublikos prezidento Vytauto Landsbergio, kairėje, 
pasitarimas su Prancūzijos prezidentu Francois Mitterrand 
prezidentūroje birželio 20 d užtruko 45 minutes. Prez. Mitterrand pareiškė 
savo susirūpinimą Lietuvos likimu ir pažadėjo, kad Pabaltijo valstybių 
klausima kels tarptautiniame forume. 

KALENDORIUS 

Liepos 11 d.: Benediktas. 
Europos globėjas. Olga. Kip
rijonas. Pijus. Šarūne. Vil
mantas. 

L i e p o s 12 d.: J u r g i s 
Matulai t is . Bonifacas. Izabelė, 
Margiris. Marcijona. Skaidra. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:25, leidžiasi 8:26. 
Temperatūra dieną 84 1.. 

naktį 64 1. 

\ 
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KREPŠINIO RUNGTYNES 
IR SPORTININKŲ 

IŠLEISTUVĖS 

Detroito sporto klubo „Kovo" 
krepšinio rungtynės prieš St. 
Mary's of Orchard Lake kolegi
jos krepšinio komanda vyks 
šeštadienį, liepos 13 d., 6 vai. 
vak., St. Mary's kolegijos spor
to rūmuose, Orchard Lake, 
Michigan, liepos 14 d., 12:15 
vai. p.p. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. St. Mary's 
krepšininkai neseniai grįžo iš 
Lenkijos, kur lošė draugiškas 
rungtynes su tenykščiais krepši
ninkais. Jie sutiko sulošti dve
jas draugiškas rungtynes su 
Detroito ,,Kovo" jaunių A. 
komanda prieš jiems išvykstant 
į IV PLS Žaidynes, Lietuvoje 
vyksiančias liepos 27 - rugpjūčio 
4 dienomis. Iš Detroito vyksta 
87 asmenų grupė. Be krepšinin
kų sporto klubas „Kovas" 
gabena teniso žaidėjus, šaudy
tojus, lengvosios a t le t ikos 
mėgėjus, bėgikus, dvirati
ninkus, ledo ritulio žaidėjus, 
tinklininkes, biliardo lošėjus ir 
kėgliuotojus. Išvykos vadovai — 
Algis Rugienius, Vytas Rugie
nius ir Ipolitas Janušis. Liepos 
14 d., rungtynių metu bus ir 
sportininkų išleistuvės. Visuo
menė kviečiama ir laukiama. 
Kviečia Detroito sporto klubas 
„Kovas". 

KUN. W. STANEVIČIUS 
PASITRAUKĖ PENSIJON 

Liepos mėn. 1 dieną į pensiją 
išėjo buvęs Šv. Morkaus, War-
ren, Michigan, bažnyčios klebo
nas kun. Walter Stanevičius. 
Parapiečiai suruošė savo kle
bonui išleistuves ir vaišes Polish 
Cen tu ry Club svetainėje, 
kuriose dalyvavo daugiau negu 
400 svečių, jų tarpe ir vysk. 
Dale Melchyk. Kun. Stanevi
čius yra buvęs Šv. Antano lietu
vių parapijos Detroite ilgametis 
klebonas ir administratorius. 
Pensininkaudamas planuoja gy
venti Detroito apylinkėje, tal
kindamas vietiniams klebo
nams. 

SVEIKSTA 
KUN. K. SIMAITIS 

Kunigas Kazimieras Simaitis 
po sunkios operacijos dar tebėra 
Fordo ligoninėje, rūpestingoje 
gydytojų priežiūroje. Sveiksta ir 
nuotaika gerėja. 

PASIŽYMĖJO TENISO 
PIRMENYBĖSE 

Birželio pabaigoje Toledo. 
Ohio, vykusiose ŠALFAS s-gos 
lauko teniso pirmenybėse 
Detroito sporto klubo nariai Ste
pas Solys laimėjo antrą vietą, o 
Vitalius Šeputa — pirmą vietą 
veteranų klasėje. 

PAVERGTU TAUTU 
BANKETAS 

Pavergtų tautų banketas 
liepos 21 d.. 6 vai. vak. vyks 
ukrainiečių Kultūros centre. 
26601 Ryan Road. VVarren. Mi
chigan. Pietums vietos rezer
vuojamos pas Pavergtų Tautų 
l ie tuvių atstovą dr. Algi 
Barauską, tel. 258-6535. 

JŪROS DIENA 
„PILĖNUOSE" 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
valdyba liepos mėnesio 13-14 
dienomis „Pilėnų" stovykloje 
rengia Jūros dieną. Numatoma 
tokia šventės programa: 

Šeštadienį, liepos 13 dieną: 
11:00 v. rytą. vėliavų pakeli 

mas. 1:00 vai. p.p. — pietūs. 2:30 
v. p.p. suvažiavusių šaulių va
dovų pasitarimas; 6:00 v. p.p. — 
vakarienė; 6:30 vai. p.p. vėliavų 
nuleidimas. Po vėliavų nuleidi
mo — Joninių laužas. 

Sekmadieni, l iepos 14 die
ną: 

10:30 vai. rytą prie paminklo 
vėliavų pakėlimas ir žuvusiems 
už Lietuvos laisvę vainiko padė
jimas. 11:00 valandą iškilmin
gos pamaldos prie paminko. Po 
pamaldų — vainiko nuleidimas 
į ežerėlį. Po šių apeigų — ben
dri pietūs ir atsisveikinimas su 
svečiais. Jūros dienos šventės 
dalyviai galės pasivaišinti gar
džiais valgiais. Veiks gėrimų 
bufetas ir turtingas laimėjimų 
stalas. Laimėjimams dovanas 
priima visi valdybos nariai. 
Galima jas įteikti ir atvykus į 
stovyklą. 

Kuopos valdyba kviečia Det
roito, VVindsoro ir jų apylinkių 
lietuvius šventėje dalyvauti. 

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Kiekvieną vasarą Dainavos 
jaunimo stovykla rengia savo 
metinę šventę ir rėmėjų suva
žiavimą, peržiūri praėjusių 
metų veiklą ir aptaria ateities 
darbus . Šiais meta is toks 
suvažiavimas ir metinė šventė 
vyks sekmadienį, liepos 21 d. 

Šventė prasidės šv. Mišiomis 
11 vai. rytą. 2 vai. po pietų vyks 
metinis Dainavos rėmėjų susi
rinkimas, kuriame bus įvairūs 
pranešimai apie Dainavos fi
nansinę padėtį, naujo admini
stratoriaus Marijaus Gražulio 
pranešimas ir pasitarimai apie 
ateities planus. 3 vai. po pietų 
bus didžiųjų laimėjimų trauki
mas. Kas dar neturėjo progos 
įsigyti laimėjimams bilietų, dar 
turės progą juos įsigyti Daina
voje. Tuojau po šv. Mišių bus 
galima pasivaišinti skaniu 
lietuvišku maistu, kurį šiais 
metais paruoš žinoma Chicago-
je šeimininkė ir vaišių rengėja 
Aldona Šoliūnienė. Jai padės ir 
svečius vaišins nuoširdžios ir 
darbščios Dainavos rėmėjos iš 
Detroito. Taip pat bus proga 
išbandyti laimę tradiciniame 
..laimės šulinyje", pabendrauti 
ir pasimaudyti gražiame Spyg
lio ežere. 

Kviečiami visi Detroi to . 
VVindsoro ir apylinkių lietuviai 
aplankyti Dainavą liepos 21 d. 
ir praleisti popietę su joje 
stovyklaujančiais ir rėmėjais. 
Taip pat prašom laimikių dova
nų laimės šuliniui, kurias 
galima įteikti administratoriui 
Mariui Gražuliui Dainavoje, ar
ba sekmadieniais Dievo Apvaiz
dos parapijoje kur laimikių priė
mimu rūpinasi p.p. Veselkos ir 
V. Lelis. 

lm 

DR. JONUI MIKULIONIUI 
- 80 

Kai jis šventė septynių 
dešimčių metų sukaktį, apie 
Joną šiame dienraštyje teko 
(1981.VII.10 laidoje* plačiau 
parašyti. Maniau, kad kitos „ap
valios progos" nebebus, nes jos 
nesulauksiu, tad, patarlę pa
rafrazuojant , geriau buvo 
anksčiau, negu niekuomet. O 
kai sulaukiau, tai nors keletas 
sakinių ir 80-metį švenčiančio 
solenizanto adresu. 

Jonas Mikulionis gimė 1911 
m. liepos 20, Punkiškiuose. 
Šimonių vlsč., Panevėžio apskr.. 
visiškai prie Rokiškio apskrities 
ribos. Baigė Kupiškio progim
naziją, Panevėžio mokytojų 
seminariją, Dotnuvos žemės 
ūkio akademiją. Mokslų viršūne 

Detroito skautininkai.-ės, židinietės ir akadt :nikai,-ės sueigoje su viešnia 
Seserijos garbes gynėja vs Koletta Jurskien- (U eil., ketvir ta iš kairės). 

Nuotr 

jos patalpose ir buvo sklandžiai 
pravestas. 

Lietuvos Skaučių 

pasiekė Bonnos I Vokietijoje I 
Rheinische Friedrich- VVilhelms 
univers i te te , po sėkmingų 
papildomų agronomijos studijų 
apgynęs disertaciją ir gavęs 
agronomijos daktaro (PhD) dip
lomą. Lietuvoje pedagoginį 
darbą dirbo iš karto pradžios 
mokyklose, o kaip agronomas 
žemės ūkio mokyklose. Jeigu su 
Bonnos un-to diplomu būtų 
buvę lemta grįžti tėvynėn, būtų 
ir likęs pedagogu, veikiausia 
žemės ūkio akademijoje, o kai 
tapo emigrantu, tai po visokių 
minėti nevertų juodų darbelių 
Rochesteryje, NY, ir Detroite, 
daugelį metų sėkmingai darba
vosi laborantu-matematiku-
braižytoju i viskas „vienoj 
asaboj") nedidelėje Detroito 
priemiesčio firmoje. Darbą taip 
mėgo, kad į pensiją išėjo tik 
aštuntą dešimtmetį įpusėjęs. 

Visuomeninėje veikloje - nuo 
jaunystės ateitininkas, dabar 
labai aktyvus sendraugis. Dai
ningų, prasmingų, sklandžiai 
rimuojamų kupletų, geriau sa
kant miniat iūrinių libretų 
populiarioms melodijoms rašy
tojas, o kadangi pats gražiabal
sis, tai su kitais sau lygiais — 
ir a t l ikė jas . „Draugo" 
Ateitininkų puslapiuose ran
dame šviesių jo reportažų. 

Prieš dešimtmetį minėjau, 
kad su Bonnoj sutikta zarasiške 
Janina jiedu Amerikoje lietu
viškai išaugino, išmokslino ir į 
pasaulį išleido Ramunę bei 
Liną. Dabar šeima padidėjusi 
žentu, marčia ir trimis vai
kaičiais. 

Linkiu Tau, Jonai, su šypsena 
žengti į 21-jį šimtmetį! 

Alfonsas Nakas 

BALFO SUSIRINKIMAS 

Balfo 76-to skyriaus narių su
sirinkimas įvyko sekmadienį, 
liepos 7 dieną. Šalpos darbui 
didėjant, reikėjo pasitikrinti 
veiklos rezultatus ir numatyti 
kas toliau tą darbą tes. Skyrius 
yra vienas iš didžiausių visoje 
Amerikoje. Jam priklauso 391 
asmuo ir 6 organizacijos, 
at l ikdamos rėmėjo pareigą. 
Valdybą sudaro 12 asmenų. Jų 

TRADICINE IŠVYKA 

Tradicinis Balfo 76-to 
skyriaus išvažiavimas ren
giamas liepos mėn. 28 d., 
sekmadienį, gražioje „Pilėnų" 
jūrų šaulių stovykloje, netoli 
Manchester o. Skyriaus mote
rys paruoš pietus. Bus ir įvairių 
dovanų paskirstymas. Išvažia
vimo tikslas-pabendrauti su 
šalpos rėmėjais ir gauti paramos 
skyriaus veiklos išlaidoms pa
dengti. 

Stasys Garliauskas 

ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA 
TRĖMIMU SUKAKTIS 

Michigano valstijos Baltų 
komitetas, vadovaujamas San
dros Sibols, birželio 9 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje su
rengė įspūdingą ba l t ieč ių 
trėmimų sukakties minėjimą. S. 
Sibols jai pavestas pareigas 
pasigėrėtina, atliko. Neminėsiu 
čia dalykų, k arie kasmet karto
jasi. 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
jaunas inž. Margers Pinnis, 
pasižymėjęs latvių politinėje 
veikloje .r BATUN organizaci
joje. Minėjime buvo gausu JAV 
Kongreso atstovų. Adam Miller 
perdavė kongr. David Bonior 
sveikinimą ir linkėjimus. Myra 
Aurelio — kongr. Dennis Har-

Algio R u g i e n i a u s 

tel. Kongresmano Carl Pursell 
sveikinimo laišką perskaitė 
minėjimo vedėja. Senatoriaus 
Donald Riegle asistentė Marcel-
la Ha rb Baltų komitetui įteikė 
įrėmuotų JAV senato rezoliuci
jos kopiją „Baltic Freedom 
Day", su senatoriaus įrašu: 
„Mieli draugai, mano darbai ir 
maldos su jumis kovoje dėl 
Baltijos tautų laisvės". Šią 
rezoliuciją Donald Riegle įnešė 
į JAV senatą. 

Minėjime buvo ir gražus būrys 
garbės svečių: Suomijos kon
s u l a s Ruben H. Nayback . 
Myroslav Chtin, ukrainiečių 
vyskupas Aleksandr Bykovvetz, 
a lbanų tautos fronto Hysni 
Aliko, pavergtų tautų komiteto 
P e t r i t B u t k a , uk ra in i eč ių 
kongreso Anton Kobylansky. 
Michigano gudų susivienijimo 
dr. Joseph Sazyk, ukrainiečių 
koordinacinio komiteto Emily 
Zaporozhetz ir kt. 

PAGERBTAS 
NEEME JARVI 

Michigano baltai pagerbė 
Detroito simfoninio orkestro 
dirigentą Neeme Jarvi. Birželio 
16 d. Meadow Brook teatre jo 
d i r i guo j amame simfoninio 
orkestro koncerte dalyvavo ar
ti 100 estų, lietuvių ir latvių. 
Prieš koncertą baltai turėjo 
pietus su dirigentu. Pietų metu 
buvo pasikeista kalbomis ir 
nusifotografuota. 

VYČIŲ VEIKLA 
REDAKTORIUS 

PRANEŠA 

Šių metu birželio 27-tos dienos 
vakare Los Angeles miesto 
Cedars Sinai ligoninėje „Vyčių 
veiklos" redak tor iu i ir jo 
žmonai Josie g imė s ū n u s 
Aleksandras Antanas. Kitą rytą 
miestą ištiko Richterio skalėje 
6.0 žemės drebėjimas. 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

JDOMI IŠKYLA LAIVU 

Lietuvos Vyčiu 24 kuopa tre-
amžius, išskyrus vieną, yra čiadienį. liepos 17 d., ruošia 
daugiau negu 70 metų. Praėju- iškylą laivu ..Spiritof Chicago". 
šiais metais mirė 15 narių, o Iškyla ir pietūs laive truks nuo 
naujų įstojo 11-ka. 7 vai. iki 10 vai. vakaro. 

Iš valdybos pranešimų išrys- Informacijai kreiptis: Aušra 
kėjo veiklos rezultatai. Rude- Padalino, tel. 312-767-2400, ar-
niniame vajuje buvo surinkta ba Josephine Mankus, tel . 
6,822 dol. Nario mokesčio gauta 312-847-7915. 
4421 dol. ir specialiems fondams 
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(USPS-161000) 
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Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. EL and additional maihng offices 
Subscription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 
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Kanadoje ir kitur (šešt laida 
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• Administracija dirba kasdien 
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nuo 8;30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8304:00; šeštadieniais nedirba 

Neemi Jarvi yra pasaulinio 
garso dirigentas. Apkeliavęs 
Europos kraštus ir daugelį 
Amerikos miestų. Jis 1937 m. 
baigė muzikos mokyklą Taline. 

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

fiPECIALY8Ė - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Crinst ligoninėms 

2434 W. 71 Straot, Cmlcago 
Tai. (1-312) 434-9849 (veikia 24 vai.) 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips 
niu nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija ui 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mu kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

1971 m. laimėjo pirmą vietą 
dirigentų varžybose Accademia 
Nationale di Santa Cecilia 
Romoje. Yra Švedijos Gothe-
burg orkes t ro p a g r i n d i n i s 
dirigentas. 

Pietus ir dalyvavimą juose 
organizavo muzikė Ulle Ruben. 

B. Brizgys 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medicai Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708>246-<K>67;̂ 708)246-6581 R | | i l G A U D A S NEMICKAS, M.D. 

S. PRASAD TUMMALA, M.D. DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAV/FORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pitmd 3 v p o -7 v v , antrd 12 30-3 v P P 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p . penkto 

:r šeštd 9 v r -12 v p p 

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

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago. III. 
Tai . (1-312) 925-2870 

1185 Oundae Ava., Elgln. IH. 60120 
TOI. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

600 dol. Balfo Centro valdybai 
pasiųsta 7,864 doleriai. Revi
zijos komisija patvirtino, kad 
piniginė atskaitomybė tiksliai 
vedama. Skyriaus valdyba ir 
revizijos komisija sutiko dar 
vienerius metus tęsti šalpos dar
bą. Skyriaus pirmininkui Alfon
sui Juškai , suplanavus rudenį 
išsikelti i Florida, kun. Alfonsas 
Babonas sutiko užimti skyriaus j ^ ~ j 
pirmininko vietą, o Alfonsas 
Juška sutiko iki išvykimo būti 
pirmuoju vicepirmininku. Su 
džiaugsmu sutikome naujuosius 
narius, o mirusius pagerbėme 
susikaupimo minute. Susirin 
kimas vyko Šv. Antano parapi 

NFW ARKO VYČIAI 

Šių metų kovo mėnesio 3-čia 
dieną Nevvark, NJ , 29-tos kuo
pos nariai pagerbė organizacijos 
patrono šv. Kazimiero atmintį, 
surengdami metines Mišias. 
Prieš Mišias i bažnyčią vėliavas 
įnešė Bemie Skripata ir Kazys 
Sipaila Mišias aukojo kuopos 

os vadas kun. Petras Stra 
vinskas. Aukojimo dovanas 
nešė K Sipaila - šv. Kazimie
ro atvaizdą, tautiniais rūbais 
pasipuošusi Rita Gražulis — leli
jas, Petras Podgalsky - kryžių. 
Brone Venckus - aukso karū
ną, o Juozas Russell - rykščių 

karūną. Ostijas, vyną ir vandenį 
atnešė Bemie Stelmok ir Nellie 
Krynicki. 

Po Mišių parapijos salėje buvo 
pietūs, kuriuos paruošė pirmi
ninkės Rita Sussko vadovauja
mas komitetas. Prelegente buvo 
narė Danguolė Didžbalis, kalbė
jusi apie našlaičiu ir apleistų 
vaikų likimą Rumunijoje. 

Sveikiname naujus narius 
Rožę Yankauskas ir Praną Ro-
gers. 

M a r y Collen 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

PATIKSLINIMAS 

,.Vyčių veiklos" gegužės 30 d. 
laidoje atspausdintame prane
šime ..Veiklūs Chicagos Vyčiai" 
pasitaikė klaida. Redaktoriaus 
kompiuteriui sukrikus, nepa 
stebimai iškrito pora sakinių, 
perrašant šią Sabinos Henson 
korespondenciją. 

Vietoje straipsnį iš naujo 
spausdinus, suminėsime svar
besnius iškritusius punktus. 
Paminėt ina, kad: ..Lietuvos 
prisiminimu" banketas, kasmet 
Vidurio Amerikos apygardos 
rengiamas Vasario 16-tos proga. 
Šiemet rengimo komiteto pirmi
ninkė buvo Evelina Oželienė. o 
jai ruošos darbuose talkino 
apygardos pirmininkas Algir
das Brazis bei kiti apygardos 
nariai, jų tarpe buvo ir Chicagos 
36-tos kuopos nariai. 

Už klaidą atsiprašo skyriaus 
redaktorius. 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robar<s Rd.. Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagnl susitarimą, 
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Tai Kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50trt Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 >;a! vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Cantor. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III. Ketv. vai 3-6 v v. 

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 9 5 St. 
Oak Lawn, IL 00453-2533 

ToJ. 700-030-3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava., Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ava.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 00153 

Tol. 700-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS DGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 9; antr 12-6; penkt 10-12, 16 

Kab. tat. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago. m. 90652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straot 

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

Kablnato tol. (1-312) 776-2900. 
Raz. (706) 446-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 595-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Cantor-

NaparvHla Campus 
1020 E. Ogdon Ava. , Sulta 310, 

Naporvfflo IL 60563 
Tol. 1-709-6274090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 391-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Straot 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Nors blogai tvarkomas, bet 

TURTINGAS KRAŠTAS 
Neseniai teko skaityti porą 

pavyzdžių, kodėl JAV parama 
ekonominę suirutę pergyvenan
čiai Sovietų Sąjungai turėtu 
būti ne piniginė, bet techninė. 
Amerikiečiai — jų tarpe ir 
beveik pusšimtį metų ar ilgiau 
Amerikoj" išgyvenę lietuviai — 
dažnai nė nepastebi, kaip esame 
persiėmę rinkos ekonomikos 
supratimu. Iš nepriklausomos 
Lietuvos atvykę į šį kraštą kaip 
karo pabėgėliai, vieni turėjo 
daugiau, kiti mažiau supratimo 
apie laisvos rinkos veikimą. 
Tačiau čia gyvendami, nejučio
mis persiėmėme jos logika ir 
tik bendraudami su tautiečiais, 
neturėjusiais laisvos rinkos pa
tirties, pajuntame didžiulį skir
tumą tarp jų galvosenų ir mūsų 
ekonomikos klausimais. 

Šypsnį sukėlė tokie ameri
kiečių anekdotai apie jų patir
tis bendraujant su rusais. Vieno 
žurnalo apie kompiuterius lei
dėjas nutarė savo leidinį leisti 
ir rusų kalba Maskvoje. Pasi
rodė, kad pirmojo numerio me
džiaga, išversta rusų kalbon, 
keliais puslapiais viršijo straips
n i ams numa ty t ą vietą. 
Amerikietis redaktorius pa
prašė savo kolegos Maskvoje 
medžiagą taip sutrumpinti, kad 
tilptų. Pastarasis išmetė ati
tinkamą kiekį skelbimų, pa
aiškindamas, kad iš visos pri
siųstos medžiagos skelbimai 
teikė mažiausiai skaitytojams 
naujo, dominančio turinio, tad 
jis juos ir išmetęs. 

Ki tas amerikiet is , lanky
damas i s Maskvoje, parodė 
keliems maskviečiams ameri
kietiškų laikraščių. Jiems pa
klausus, kas tai yra „sale", ir 
jam paaiškinus, jie nustebo, 
kodėl iš viso kas norėtų laisva 
valia parduoti prekes už pigesnę 
kainą. Pagaliau, to straipsnio 
autorius, vienos amerikiečių or
ganizacijos pirmininkas preky 
bai su Sovietu Sąjunga, susitiko 
,,porą jaunų biznierių', kurie 
eškojo investatorių jų norimam 

leisti estetikos, kultūros ir filo
sofijos žurnalui. Šis projektas 
jau sukėlęs didelį susidomėjimą 
mokslininkų tarpe. Žurnalas 
eitų keturiskart per metus ir jo 
prenumerata kainuosianti po 
2.000 dol. metams. Kai ameri
kietis pareiškė, kad niekas tiek 
už žurnalą nemokėtų, jie pa
klausė, argi bibliotekos neper
ka visų leidžiamų žurnalų? Ir 
dar argumentavo, kad ta kaina 
nesanti per didelė, atsižvelgiant 
į prenumeratų kainas JAV lei
džiamų akcininkų žiniaraščių, 
kurių kultūrinė ir estetinė ver
te daug menkesnė, kurie visai 
neturi nuotraukų ir žymiai 
mažiau puslapių. 

Iš to amerikietis pasidarė iš
vadą, kad ekonominės sistemos 
keitimas Sovietų Sąjungoje turi 
prasidėti ne pinigų dovanomis 
ir valdžios diktatais, o masiniu 
švietimu apie ekonomikos dės
nius. Svarbu, kad patys žmonės 
suprastų rinkos ekonomiką, o 
jie ja patikės tik patys patir
dami kaip ji veikia ir kaip ji lei 
džia jiems kontroliuoti savo eko
nominę poziciją. Anot jo, geriau
sias JAV finansinės pagalbos 
panaudojimas būtų fondavimas 
pamokančių televizijos pro
gramų — nes Sovietų Sąjungoje 
televizija yra pagrindinė ma
sinės komunikacijos forma. Jis 
siūlo čia atsikviesti jų eko
nomistus bei ekonomijos stu
dentus pasimokyti, pagyventi, o 
taip pat ir ten siųsti mokytojus 
ir sukur t i kursus įvairaus 
amžiaus moksleiviams ir stu
dentams bei visuomenės na
riams — darbininkams. Paga
liau jis siūlo gaminti įvairiomis 
ekonomijos temomis darbovie
tėms ir įvairioms mokykloms 
pritaikytas videojuostas. 

Susilaikyti nuo tiesioginių fi
nans in ių dovanų Sovietų 
Sąjungai žada ir prez. Bush 

LIETUVIŠKOS DŪŠIOS NIUANSAI 
Pasitinkant Vilniaus Jaunimo teatrą New Yorke 

sekančią savaitę vykstančiuose 
septynių pramoninių valstybių 
— G—7 ekonominiuose pasita
rimuose Londone. Panašiai kal
bėjo ir Vokietijos kancleris H. 
Kohl pereitą savaitę Kijeve, kai 
jis Gorbačiovui primygtinai kar
tojo, jog jis tur įs sudaryti 
konkretų ekonominės reformos 
planą ir jo laikytis, jeigu jis nori 
kada nors sulaukti Europos 
kraštų ekonominės pagalbos. 
Prez. Bush jam pritarė, saky
damas, jog į Londoną jis nesi-
vežąs jokių pasiūlymų Gorbačio
vui, o lauksiąs konkrečių Gor
bačiovo planų. 

Tačiau ir čia Gorbačiovui pa
vyko geriau, negu mažesniems 
kraštams. Nors Sovietų Sąjunga 
nėra įsileista kaip šių pasi
tarimų dalyvė ir negalės kalbėti 
ar statyti savo reikalavimų, ji 
vis tiek gavo naujai sukurtą, 
vadinamą „bendrininkės" (asso-
ciate) statusą ir po šių pasi
tarimų kalbėsis su prez. Bush ir 
kitų valstybių vadais. Nors dar 
nėra galutinai nutarta, kokias 
teises toks statusas suteikia, 
vienas JAV pareigūnas pa
aiškino, jog tas suteiks viską, 
išskyrus pinigų — būtent, tech
ninę pagalbą, leidimą siųsti 
savo atstovus į Tarptautinio 
Piniginio Fondo (IMF) ir Pasau
lio Banko rengiamus semina
rus. O tie kursai padeda įvairių 
kraštų ekonomistams ras t i 
būdus patiems ekonominiai sto
tis ant savų kojų. 

O Sovietų Sąjunga, pasak to 
pareigūno, yra turtingas kraš
tas. J i yra didžiausia naftos 
gamintoja pasaulyje ir Sovietų 
Sąjungoje yra 40% pasaulyje 
esamų natūralių dujų ir anglies 
rezervų. Apskaičiuojama, kad 
Sovietu Sąjungos aukso rezervai 
siekia 25 bilijonus dol. Taigi, 
kraštas nėra neturtingas, tik la
bai blogai tvarkomas, sako šis 
pareigūnas. „Jei būtų rastas bū
das visą tą turtą išlaisvinti, tai 
būtų gera pradžia. Kaip toli jie 
tuo keliu nueis, nežinau. Bet 
IMF ir Pasaulio Bankas galėtų 
jiems padėti", jis sako. 

Iš septynių pramoninių vals
tybių, kurios kasmet tokiuose 
pokalbiuose tariasi, JAV, Bri
tanija ir Japonija stipriausiai 
abejoja finansinės pagalbos 
naudingumu, norint skatinti re
formas Sovietų Sąjungoje. Šiai 
grupei priklauso ir Kanada, Ita
lija, Prancūzija ir Vokietija. 

Kadangi Sovietų Sąjungos 
dalyvavimas IMF ir Pasaulio 
Banke turi stambius poveikius 
ir tarptautinės politikos ba
ruose, bus svastomi būdai rasti 
kokią nors struktūrinę formą 
Sovietų Sąjungos įnašui, kuris 
jau ir taip kasmet paveikia 
svarstybų kryptį. Pvz., šįmet 
figūruos Vokietijos rūpesčiai 
ryšium su Vokietijų suvienijimo 
ekonominėmis problemomis. 

Sovietų politika paveiks ir 
Vakarų norus juos remti, sako 
šis JAV pareigūnas: „Kiek ir 
kaip Vakarai juos rems priklau
sys nuo to, kiek savo biudžeto jie 
skirs gynybai, kas atsitiks Pa
baltijo valstybėms, kokia bus 
Sovietų Sąjungos p a r a m a 
užsienio kraš tams. Tai ne 
sąlygos, ne ultimatumai, tik 
dalis visos mūsų veiklos kon
teksto". Jis nurašo Gorbačiovo 
prašymus masyvinės ekonomi
nės pagalbos, kaip bėdų spau
džiamo žmogaus svaičiojimus. 
Tačiau Gorbačiovo siūlymą 
jungti Javlinskio planą, kuris 
siekia kurtirinkos ekonomiką, 
su Pavlovo planu, kuris siekia 
rinkos ekonomiką įvesti cent
rinės valdžios diktatais, jis 
prilygina norui maišyti vandenį 
ir alyvą. Bet Gorbačiovo dar ne
galima nurašyti, jis sako, nes 
vis tiktai, Gorbačiovas dar neat
metė Javlinskio plano. Taigi, 
belieka tik pagyventi, pamaty
ti. 

a.g. 

Vilniaus Jaunimo teatras , va
dovaujamas režisieriaus Eimun
to Nekrošiaus, buvo atvykęs į 
New Yorką vienam mėnesiui su 
dviem spektakliais: „Dėde Va
n ia" ir „Kvadratu". Juos at
sikvietė Lincoln Center, Joyce 
Thea t re ir International Festi-
val of the Arts. Šie spektakliai 
ir juose vaidinę artistai susilau
kė išskirtinai teigiamų recenzi
jų iš visos didžiosios Nevv Yorko 
spaudos. „Draugo" skaitytojai 
kviečiami susipažinti su pora iš 
tų talentingų asmenų, kurie 
prisidėjo prie šios gastrolės 
pasisekimo. Čia teikiame pasi
kalbėjimą su vienu iš Jaunimo 
t e a t r o pagr ind in ių ak to r ių 
Kostu Smoriginu ir su Nevv 
Yorko produceriu Arūnu Čiu-
b e r k i u , k u r i s t a rp in inkavo 
atsikviečiant Jaunimo teatrą į 
Ameriką. 

R. Razga i t i enė : Sveikinam 
atvykusį į Nevv Yorką su Dėdės 
Vanios ir Kvadrato pastaty
mais . Mes labai džiaugiamės, 
tu rėdami Jus pas mus svečiuo
se. Ar galėtumėte pasakyti, kas 
J u s čia iškvietė? 

K. Smor ig inas : Manau, kad 
ne paslaptis, kad mūsų iškvieti
mas yra labai didelis nuopelnas 
Arūno Čiuberkio. Mes visi čia 
gastroliuodami supratome, kad 
Nevv Yorkas turi ypatingą sta
tusą teatro ir meno gyvenime. 
Iš viso šis festivalis yra turbūt 
vienas iš svarbiausių mūsų gy
venime ir likime. 

R Razgaitienė: Arūnai, kada 
užsimezgė ryšiai su Jaunimo 
t e a t r u ? Kada tu šia grupe 
susidomėjai? 

A. Ciuberkis: Mano pati pir
moji asmeniška pažintis su bet 
kokiu teatralu Lietuvoje buvo 
kaip t ik su Kostu. Kostas buvo 
mane nuvežęs į Kauną jų „Pi-
rosmani" spektaklio pasižiūrėti. 

K. Smoriginas: Ir tada nebu
vo galima vežti — 

A. C iube rk i s : Taip, bet mes 
vis tiek važiavom. Ten besilan
k a n t 1986-metais susipažinau 
su kitais Jaunimo teatro ak
tor ia is ir buvau vienu tarpu jų 
pakviestas ateiti padėti j iems 
komunikuotis su amerikiečių 
delegacija, kuri buvo tuo metu 
atvykusi į Lietuvą. Kai atsivėrė 
durys kambary, a š pamačiau, 
kad čia ne kokie nors eiliniai 
amerikiečiai, o kad prieš mane 
stovi Amerikos tea t ro grietinė
lė. Tai buvo dešimties režisierių 

RASA RAZGAITIENĖ 

delegacija iš visos Amerikos. Su 
jais tada ir prasidėj u kalbos apie 
gastroles. Na, paskui vyko visa 
eilė delegacijų ne tiktai į tą 
pusę, bet ir iš tos pusės į 
Ameriką. Sunkia: tas viskas 
išsivystė, bet įgy^ endinom tas 
pirmas gastroles į Houstoną, į 
Čikagą ir dabar į Nevv- Yorką ir 
Philadelphiją... 

R. Razgaitienė: Arūnai, kai 
matei tuos spektaklius Lietu
voje, kodėl galvojai, kad jie 
čia Amerikoj praeis, nes jie vis-
tiek yra daug skirtingesni, ne
gu ta i , prie ko mes esame 
pripratę? 

A. Ciuberkis: Nu. aš prisime
nu patį pirmą kartą, kai aš 
mačiau „Kvadratą . dar tada, 
kai net nebuvo įmanoma kalbė
ti apie gastroles. Tai buvo tik 
tolima svajonė. Tada dar nebu
vo jokių apsikeitimu, bet aš vis 
tiek jau sakiau, kad čia labai 
t iktų Amerikai. Aš tuo buvau 
labai įsitikinęs. 0 pasaulis per 
tą laiką pasikeitė Ir Lietuvos ir 
Amerikos padėty- pasikeitė. 
Svarb iaus ia b u v ta i , kad 
nuvažiavo amerikiečiai teatra
lai, ypatingi žmonės, kurie 
pamatė Jaunimo teatrą ir juo 
susižavėjo. 

R Razgaitienė: Ar buvo sun
ku prikalbinti amerikiečių dele
gacijas vykti į Lietuvą? 

A. Ciuberkis : Sunku buvo 
pritraukti žmoms i Lietuvą, 
kurie važiavo į Tarybų Sąjungą 
stebėti teatro. Kur ta Lietuva? 
Kaip ten nuvažiuoti? Kaip ten 
traukiny per naktį važiuosi? Bet 
nuvažiavę visi buvo sužavėti 
Jaunimo teatru. Tada jie patys 
pamatė, kad čia yra kažkas 
svarbaus ir reikalingo mūsų 
amerikiečių teatrui ir jie nutarė 
šį lietuvišką teatrą atsivežti pas 
save. 

R. Razgaitienė: Kas finan
savo šią gastrolę į Nevv Yorką? 

A. Ciuberkis: Čia yra iš 
tikrųjų komplikuota kombinaci 
ja. Aišku, Joyce Teatras ėmėsi 
rizikos ir pasiryžo juos at
sikviesti, kartu remdamit-i Lin
coln Cente*- parama. Tada prisi
jungė International Festival of 
the Arts. kuris irgi suteikė 
paramos ir reklamos. Jie nebū
tų galėję atvu/ uoti, jei nebūtų 
buvusios bendros pastangos 
visų trijų teatrą, nes būtų buvę 
per brangu ir • :s dėl to čia nėra 
komercinis daiykas. 

R. Razgaitimė: Kada įsikūrė 
Jaunimo teatras? 

K. Smoriginas: Šį pavasarį 
suėjo dvidešimt penkerių metų 
jubiliejus. Mūsų grupė atėjo į 
teatrą 1976 metais. Mes visi 
kartu baigėm Dalios Tamule
vičiūtės kursą. Aš labai nenoriu 
įžeisti tų, kurie dirbo Lietuvos 
teatre anksčiau, bet. mums 
atėjus, atrodo, kad atsirado toks 
didelis pagyvėjimas, domėjima 
sis teatru ir pas mus pradėjo 
labai daug žiūrovų plūsti, ateiti. 
Tą pirmąjį mūsų dešimtmečio 
tarpą įvyko toks labai didelis 
teatro pakilimas. Kai Nekrošius 
pradėjo statyti savo spektaklius, 
prasidėjo vėl kitas labai ryškus 
ir gajus teatro etapas. 

R. Razgaitienė: Tai Jūs kar
tu vaidinate maždaug penkioli
ka metų? 

K. Smoriginas: Taip. nuo 
konservatorijos laikų. Mes 
pradėjom vaidint i an t ram 
kurse, dar besimokydami... Mes 
buvom pastatę tokį spektaklį 
„Bebenčiukas"' vaikams su 
muzika pagal Kosto Kubilinsko 
pasaką. \ jį ėjo mūsų draugai 
studentai iš miesto. Jie eidavo 
pas mus į teatrą kiekvieną sek
madienį su savo vaikais mažiu
kais. Paskui vaikai užaugo ir 
antri vaikai pradėjo eiti j tą 
spektaklį. Dešimts metų mes tą 
spektaklį statėm, ko! visi apau
gom ir ūsais ir barzdom ir net 
atsirado žilų plaukų. 

R. Razgaitienė: Kokią Jūs 
publiką sutraukiate Lietuvoje? 

K. Smoriginas: Mūsų teatras 
yra visuomet orientavęsis į 
jauną publiką. Mes juokaujam 
mūsų spektakliuose. Jie yra gan 
chuliganiški. Net tas pats 
„Vania" ir „Kvadratas", jie vis 
dėlto turi labai daug rizikos ir 
mūsų aktualijų daug. 

Kada jauni žmonės pradėjo 
eiti, mums buvo pagrindinis 
dalykas. Mūsų žiūrovas buvo 
absoliučiai sk i r t ingas nuo 
akademinio teatro žiūrovo. Jei 
į akademiją reikėjo eiti su 
kostiumu, tai pas mus ateidavo 
su džinsais ir bilietai buvo 
pigūs. Mūsų teatras labai trau 
kė jaunus žmones, ypač studen
tiją, nes mes išdykaudavom 
spektakliuose, mes leisdavom 
galbūt kai kada peržengti ribas. 
Mes juokąudavom labai ir žmo
gus jausdavo, kad jis gyvena tuo 
pačiu gyvenimu. Kada formavo
si Jaunimo teatras. į jį atėjo 
labai daug žmonių iš kitų 
teatrų, kurie buvo nepatenkin
ti tais kitais teatrais. Jis 
pradžioj buvo savotiškas sukilė
lių teatras. 

Vilniaus Jaunimo teatro aktorius Ko.-tas Smoriginas skaito recenzijas New 
Yorko spaudoje. 

R. Razgaitienė: Iš kur kilo 
idėja „Kvadratui" prieš dešimtį 
metų? 

K. Smoriginas: Tuo metu bū
davo planiniai spektakliai. Reiš
kia, teatras pateikdavo reper
tuarą ir paskui Kultūros minis
terija jį tvirtindavo. Į metus 
reikėdavo pastatyti keturius 
spektaklius ir tada kažkiek 
suvaidinti kaime, atiduoti duok
lę kaimo žiūrovui ir taip toliau 
ir taip toliau. 

Mums Kultūros ministerija 
atnešė tokią pjesę vieno labai 
vidutinio Maskvos dramaturgo. 
Ta pjesė atitiko dokumentinę 
istoriją, kurią buvo aprašiusi 
didžiuliame tarybiniame savait
raštyje viena žurnalistė. Ten 
buvo netikra, saldi, sentimen
tali apysaka apie kalin-o ir 
mergaitės meilę. O finale kali
nys, būdamas dar lageryje, vos 
nepradeda mokytis anglu kal
bos ir įstoja j universitetą. Mano 
manymu, tas dramaturgas labai 
gerai nujautė ko nori nomenkla
tūra, kokia buvo tuometinė 
tėkmė ir ją patenkinti parašė 
šią pjesę, kurios linija buvo 
maždaug tokia: ..Mūsų sistemo
je ir net mūsų tarybiniame kalė 
jime žmogus gali atsistatyti". 

Na. kai pjesė buvo pasiūlyta. 

Nuotr Vyt. Maželio 

Eimis (Nekrošius) paėmė ją 
pažiūrėti su penkiais iš mūsų 
grupės. Mes ją perskaitėm ir 
Eimio pirmas žestas buvo, kad 
jis ją nušveitė į šalį ir pasakė: 
„Aš jos nedarysiu". Buvo baisus 
skandalas — kaip jos nedaryti, 
reikia daryti, nes jau viskas 
užplanuota, jau ministerija žino, 
kad tu darai. Ir pradėjo spausti 
teatro valdžia, kad reikia būti
nai padaryti. O jis tada pasakė, 
nu, tai tada aš padarysiu savo. 

R. Razgai t ienė : Tai ir Jūs 
perredagavote ta pjesę? 

K. Smor ig inas : Ne! Nėra nė 
vieno žodžio iš tos pjesės ir nėra 
nei vieno žodžio iš tos dokumen
tinės apysakos. Mes paėmėm tik 
paradoksą jaunos mokytojos, 
kuriai įkalta į galvą vienas ir 
tas pa t s , i r kal inio . Mes 
paėmėm už situaciją dviejų 
labai sk i r t inguose poliuose 
gyvenančių žmonių galimybę 
susitikti ir galimybę j iems 
išsikalbėti. 

(Bus daugiau) 

NELAIMĖS DĖL 
ALKOHOLIO 

Illinois valstijoje 1990 metais 
girtų vairuotojų buvo užmušta 
apie 850 žmonių. 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 

17 
N e ž i n a u k i e n o į s a k y m u buvo rekvizuota 

Schmelleno dvaro arkliai , pakinktai ir vedimas. 
Turėjome didelį krūvį ginklų, amunicijos, dėžes įvai
rių granatų ir sprogmenų. Visa tai buvo numa'vta su 
grupėmis nuleisti Lietuvoje. Tokius puikius automa
tus palikti priešui būtų ne tik moralinis, bet ir t-isinis 

lubų Turbūt lenkai pasiskundė karininkams, būk aš 
išprovokavęs incidentą. Iš tikrųjų tokios intencijos 
neturėjau, tai buvo nelaimingas įvykis Už poros 
minučių išėjęs ltn. „V" manęs paklausė: 

— Kodėl taip pasielgei? 
— Už Kęstutį! Broli, leitenante. - atsakiau. 
Nusišypsojęs grįžo į profesionalu kambarį. 
Šis pokštas ilgai išgyveno mūsų tarpe. 

Dažnai manęs vienas, kitas užklausdavo: 
— Tai už Kęstutį, broli? 
— Už Kęstutį, — atsakydavau. 
Sekmadienis, sausio 21d. Ryto metą Schmelleno 

dvare rekvizuota transporto priemonė su pakrautais 
nusikal t imas. Savaime aišku, tokiam krovinui per- ginklais atvažiavo į Schlossberg. Stalino pabūklų gau-
vežti transporto priemonė buvo reikalinga. Padaliau dimas atrodė dar tolokai — pavojaus nebuvo. Stiprus 
eks t ra arklio prireikė Korv'kpt. Laurinat ..Oreliui" dvaro vežimas ir sunkaus tipo arkliai teikė vilčių, kad 
vilkti. Bolševikams palikti nenorėjo, o važiuoti benzino padidinus krovinį kelionei netrukdys. Vežime vietos 
neturėjo. Todėl manau , kad rekvizuoti aukščiau iš- dar buvo. Tai kodėl nepasišeimininkauti, jeigu niekas 
vardinta piliečių nuosavybė buvojo įsakyta :-:orga- sutrukdyti negali? Atsirado entuziastai, kurie nesi-
nizuoti bent patenkinamai visus žygiui reikmenis niošė šį ramų miestelį tuščiomis apleisti Schlossbergo 
vyko ne taipjau paslankiai. Todėl galutinas išvykimas pieninėje „rekvizavo" surastą sviestą, o spirito va-
buvo atidėtas rytojui. rykloje 20 bidonų spirito. Sviestą pakrautą vežime 

Vakarą Schmelleno dvare buvo suruošta v a k aruška mačiau ir valgiau, o kiek „rekvizavo" spirito sužinojau 
— lyg tai mūsų išleistuvių proga. Kieno tai buv imcia- įs jų pačių čiauškalų. 
tyva, nežinau. Tikrąją ir privatišką karo n nykias Saulutei jau gerokai pakilus mes vis dar trypėme 
baigusi karininkija buvo užsidariusi trim laipteliais gatvėje, belaukdami išeinant mokyklos viršininko 
aukščiau įrengtame kambaryje. O visiems kitiems teko Korv'kpt. Laurinat, to vyriausio smagračio, kuriam 
moliu plūkta, gruoblėta kumečio namo asia. o jos priklausėme. Bet jo vis dar nesimatė. Iš veidų buvo 
viduryje kūrenosi geležinė krosnis. Vidutinio amžiaus galima spręsti, kad praeita naktis buvo nemiegota, 
lenkas lūpine armonikėle.mušdamas koja ta%'4,grojo Aišku, vieni įsitaisę pas vietos gyventojus privatiškai 
pasiutpolkę. Kitas lenkas pasigriebęs mane pr ajo kaip įšvyktuves atžymėjo, kit i , kaip vėliau paaiškėjo, po 
viesulas suktis. Atrodo, kad jo kulnui užk lups už dvaro kūtes ..medžiojo', poilsis neviliojo ir pasilikusius 
gruoblėtų grindų ir netekus lygsvaros,aukšt cinkas mokyklos patalpose, ir jiems buvo rūpesčių naktis prieš 
kri to ant karštos krosnies, o aš ant jo. Tik r- ruputį kelionę į nežinią. Pagaliau atvyko ir mokyklos virsi 
ir apsvilo. Visa bėda, kad krosniai nuvirtu :-įsipylė ninkas. Linksmas ir smagus. Kad padangę supa juo 
ant grindų žarijos ir skardos dūmtraukiai --nėrė iš d u dūmų debesys, nusidavė nematąs Tai seno vilko. 

kovų veterano, taktika — nesukelti panikos. Su visais 
pasisveikino. Arčiau pažįstamus paklausinėjo kaip 
naktį praleido — kokius sapnus sapnavo. Po tokios 
įžangos 11:00 vai. davė įsakymą trauktis plentu Wir-
sitz kryptimi Nakvynė, atrodo, pramatyta nebuvo, tas 
priklausė nuo fronto sąlygų. Pirmoji žygio diena ne
buvo sunki. Iki sutemos nužygiavome gerą gabalą. 
Nakties metu pasirodė kariuomenės motociklistai — 
žvalgai, ryšininkai, įsakymų perdavėjai. 

Apie 20:00 vai. sustabdęs mus įsakė pasiruošti 
sovietų tankų prasiveržimui plentu. Tuojau iš vežimo 
apsirūpinome „panzerfaust'ais" ir sugulėme į griovius 
sutikti tas kerėplas. Taip iki 5:00 vai. ištūnojome grio
viuose. Bet nei vienas tankas nepasirodė. Gal ir 
..vanka" išvargęs miegojo. 

Pirmadienis, sausio 22 d. Po tokios jau fatališkos 
plento griovyje nakvynės ir laimingai išvengus to 
vadinamo pirmojo kautynių krikšto, paryčiais žygia
vome toliau. 10:00 vai. užėjome j dvarą Dollertin — 
jautėmės reikalingi poilsio. Čia radome įsikūrusi fronto 
štabą. Jo kadrą sudarė vokiečių kariuomenės majo
ras, leitenantas ir vyr. puskarininkis. Visi kariai buvo 
išsiųsti į frontą. Štabo apsaugai nepasilikę nei vieno 
kareivėlio, kas prieštarauja karo meto griežtiems po
tvarkiams. Majoras labai nudžiugo netikėtai sulaukės 
tokio didelio karių skaičiaus. Suleido mus į erdvius ir 
puošnius dvaro rūmų kambarius. Dar paaiškino, kad 
čia gyveno aukštas partietis. Jis jau išvykęs, o «ih"fc*fli 
supakuoti dėžėse laukia transporto. Tiek pamilrtm, abu 
su mūsų mokyklos viršininku išėjo. Nepraslinkus nei 
dešimt minučių sugrįžo Korv'kpt. Laurinat ir man 
sako: 

— Pasiėmęs du kareivius su štabo leitenantu 
važiuosi į Schlossberg. Būsite jo apsauga. Vykdyt! 

(Bus daugiau) 

. 
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Los Angeles 
Sv. Kazimiero parapijos 

auksinis jubiliejus 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Senieji lietuviai ateiviai, ap
sigyvenę JAV 19-tojo šimtmečio 
antroje pusėje ar 20-jo pradžioje, 
stengėsi čia susidaryti sąlygas, 
panašias kaip turėjo savo tėvy
nėje. Jie kūrė parapijas, kad 
galėtų atlikti gimtąja kalba reli
ginę praktiką, bet tuo pačiu už
tikrintų ir socialinį bendravimą, 
kad susirinkę gaietų pasikalbė
ti, pasiguosti, pasiinformuoti, 
gauti patarimą. Šaltiniai rodo, 
kad buvo sukurtos 126 parapi
jos, kurios buvo ne tik religiniai 
centrai, bet ir lietuvybės židi
niai. Deja. mūsų laikais lietu
viškos parapijos ima nykti. At
rodo, kad čia kalta gyventojų 
migracija. Jaunimas išsikelia į 
priemiesčius, o artimuose baž
nyčiai rajonuose apsigyvena 
portorikiečiai, meksikiečiai ar 
juodieji. 

Los Angeles Sv. Kazimiero pa
rapija yra viena iš jauniausiųjų 
JAV. Jos įsikūrimo data laiky
tina 1941 m. birželio 1 d., kada 
buvo pašventinta pirmoji šiame 
mieste lietuvių bažnyčia, 2511 
Third Avenue. dedikuota šv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
garbei. Todėl ši data laikoma 
parapijos gimtadieniu, o šie me
tai sukaktuviniai. 

Jei šiais laikais žmogus, su
laukės 50 metų. dar nelaikomas 
senu. tai tuo labiau to amžiaus 
sulaukęs juridinis asmuo — 
organizacija ar parapija. Kai 
šiandien iš kitur atvykę lie
tuviai pamato Sv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčią ir prie jos esan
čius pastatus, labai nustemba 
sužinoję, kad per tokį trumpą 
laiką visa tai buvo įsigyta. Bet 
reikia žinoti, kad parapijos 
pradžia buvo labai sunki. Rei
kėjo didelio ryžto pradėti pionie
riaus darbą. Atrodė, kad kliūtys 
yra tiesiog neįveikiamos. Daug 
kunigų lankėsi vadinamuose 
..laukiniuose vakaruose", bet. 
pam_tę sąlygas, susilaikydavo. 

Pavarčius Šv. Kazimiero para
pijos ..Dešimtmečio" puslapius, 
sužinome, kad parapijos kūrimo 
sąlygos buvo labai nepalankios. 
Lietuvių kilmės žmonių Los An
geles mieste ir apylinkėse buvo 
nedaug ir tų pačių dalis sim
patizavo raudoniesiems ir buvo 
nusistačiusi prieš religinės 
bendruomenes kūrimą. 

Atrodo, kad pirmasis parapi
jos steigimo klausimą pradėjęs 
kelti, buvo kun. Pranas Gar
mus, kuris, čia atvykęs iš 

Wisconsin valstijos, vedė misi
jas Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
laikė pamaldas ir sakė lietu
višką pamokslą. Tada buvo su
sirinkęs būrelis žmonių, susido
mėjusių lietuviškos parapijos 
steigimu. Matyti, kad susidomė
jimas buvo ne mažas, nes susi
rinkusieji sudarė komitetą, ku
rio pirmininku išsirinko Juozą 
Vaičkų, lietuvių profesinio dra
mos teatro kūrėją, tada ban
džiusį prasiveržti į Hollyvvoodo 
filmus. Deja, viskas ir liko 
kūrimosi stadijoje. Atrodo, kad 
po to rimtesnes pastangas yra 
daręs kan. prof. F. Kemėšis, 
kuris parapijos steigimo reikalu 
lankėsi pas Los Angeles arki
vyskupą. Žmonės norėjo, kad 
kan. F. Kemėšis imtųsi parapi
jos steigimo darbo ir liktų čia 
klebonu, bet, kaip žinome, jis 
Žemės ūkio akademijoje Dotnu
voje dėstė kooperaciją ir kitas 
ekonomines disciplinas, be to, 
buvo įsitraukęs į plačią visuo
meninę veiklą centro komitete, 
daugelį metų buvo Vilniaus ge
ležinio fondo pirmininku, todėl 
abejotina, ar jis ilgesniam laikui 
galėjo įsipareigoti likdamas čia 
ir įsitraukdamas į parapijos 
darbus. 

Buvo ir daugiau atvykusių 
kunigų, kurie patyrinėję sąly
gas, grįžo atgal, nesiryždami 
būti pionieriais. Tik 1938 m. 
atvykęs iš Švėkšnos, pasitrau
kęs iš klebono pareigų ir išėjęs 
pensijon, prel. J. Maciejauskas. 
užsibuvęs ilgesnį laiką JAV, su
laukė Antrojo pasaulinio karo. 
Grįžti į Lietuvą kelio nebuvo. 
Jis, atvykęs į Los Angeles, pra
dėjo pionieriaus darbą. Pirmiau
sia kreipėsi į arkivyskupą, iš
dėstydamas savo sumanymus. 
Gavo leidimą klausyti išpažin
čių ir laikyti pamaldas, jei ku
rios nors parapijos klebonas 
sutiktų priimti į bažnyčią. Iš 
pradžių buvo prisiglaudęs prie 
kažkurios bažnyčios Washing-
ton Blvd., kur jam buvo leista 
laikyti lietuviškas pamaldas sa
lėje, esančioje po bažnyčia. Bet 
lietuvių giesmės trukdė susi
kaupti besimeldžiantiems baž-

Prel. Julius Macijauskas. Šv. Kazimiero parapijos pradininkas. 

nyčioje. Vėliau prel. J. Macie
jauskas su tikinčiaisiais lietu
viais glaudėsi vengrų bažny
čioje, bet įnamiu būti negerai ir 
nepatogu. Pagaliau radę? Tre
čioje gatvėje namą, kuriame 
atrodė galima būtu įsirengti 
bažnytėlę ir pačiam jame ap 
sigyventi. 

Geriems žmonėms padedant, 
namas buvo nupirktas ir 1941 
m. birželio 1 d. čia buvo pa
šventinta kukli pirmoji lietuvių 
bažnytėlė su misijinės parapijos 
teisėmis. Lietuvių tada Los An
geles buvo nedaug ir dargi dalis 
buvo nusiteikusi prieš bažnyčios 
ir apskritai parapijos steigimą, 
platindama nepalankius gan
dus. Viso to nežiūrint, klebono 
ir entuziastiškai nusiteikusių 
negausių parapiečių pastango
mis ir parama Šv. Kazimiero pa
rapija pradėjo kuklius žings
nius. 

Prel. J. Maciejauskui sunkiai 
susirgus. Los Angeles arkivys
kupas paskyrė kun. J. Kučingį 
parapijos adminis t ra tor ium. 
Jam toliau teko rūpintis naujos 
parapijos reikalais. Įsigyta baž
nytėlė buvo per kukli ir neati
tiko augančiu lietuvių poreikių, 
juo labiau, kad lietuvių skaičius 
šiame mieste augo. Atvykę 
atostogų iš rytinio Amerikos 
pakraščio, jie susižavėdavo gam
tos švelnumu ir pasiryždavo kel
tis į Kaliforniją. 

1948 m. pradžioje buvo suras
ta ir nupirkta presbiterijonų 
bažnyčia F-vans ir St George 
gatvių kampe. Kovo 7 d. jau 
buvo laikomos pamaldos naujo 
je bažnyčioje. Klebonas kun. J. 
Kučingis planavo toliau — jis 

turėjo sumanymą statyti naują 
bažnyčią. Tų pat metų rudenį 
parapija nupirko sklypą St. 
George ir Griffith Park Blvd. 
kampe neva įrengti aikštę auto
mobiliams statyti. Iš tikrųjų 
turėta galvoje naujai bnžnyčiai 
statyti vieta. 

įvairiais būdais buvo telkia
mos lėšos naujos bažnyčios sta
tybai. 1951 m. lapkričio 4 d. įvy
ko naujos bažnyčios iškilmingas 
pašventinimas, dalyvaujant 
Bažnyčios digr:toriams. įvykį 
aprašė ne t ik arkivyskupijos sa
vaitraštis „Th< Tidings", bet ir 
dienraštis JLos Angeles Times" 
ir kiti laikraščiai. 

Buvusi presbiterionų bažny
tėlė, kurioje laikinai vyko pa
maldos, pri taikyta salei, o 
iškasus apač;)įe — įrengta ma
žoji salė. šalia jos virtuvė. 

1955 m. Antanas ir Agnė Gy
liai savo pirkta namelį Griffith 
Park Blvd. perieido parapijai su 
sąlyga, kad įiems bus duotas 
panašaus didumo butas iki jų 
gyvos galvo> kitur. Gyliai buvo 
apgyvendinti klebonijos name, 
kurį parapija įsigijo iš D. Slėnio, 
atsikėlusio čia iš Chicagos. 
Gyliu namuose buvo apgyven
dintos seselės kazimierietės, nes 
buvo užplanuota prie parapijos 
tu rė t i mokyklą. 1955 m. 
atidarytas vaikų darželis. Mo
kykla buvo toliau plečiama, bet 
pr iešgaisr ine inspekcija, 
patikrinusi patalpas, rado jas 
netinkamas. Tos patalpos buvo 
prie salės ir buvęs medinis kle 
bonijos namelis.) 

Iškilo reikalas statyti mokyk
lą ar visai atsisakyti nuo šio su
manymo. Tarp bažnyčios ir kle

bonijos stovėjo įsiterpęs dviejų 
aukštų 6 butų namas. Buvo pro
ga jį įsigyti parapijai. J į nupir
kus, čia įsikūrė klebonija, o se
selėms buvo pavestas buvęs kle
bonijos namas. Iškilus reikalui 
statyti mokyklą, šis namas buvo 
perkeltas į Griffith Park Blvd. 
ant Gylių padovanoto sklypo, 
nuvertus mažos vertės jų namą. 

Tada atsirado erdvės statyti 
mokyklai patalpas. Nedelsiant 
buvo vykdomi mokyklos pastato 
darbai. 1955 m. parapijos mo
kykla, kuri jau turėjo tr is pra
džios mokyklos skyrius ir vaikų 
darželį, įsikūrė naujose patalpo
se. Mokykla buvo pašventinta 
kardinolo J. Mclntyre 1960 m. 
kovo 20 d. Kad mokykla galėtų 
augti, reikėjo ją plėsti. Statyba 
buvo tęsiama. 1963 m. rugsėjo 
10 d. mokykla, pradėdama 
mokslo metus, jau galėjo talpin
ti visus 8 skyrius. Mokinių buvo 
300. kurių arti trečdalis buvo 
lietuvių kilmės. 1965 m. pava
sarį mokyklą baigė pirmoji lai
da 24 mokiniai, iš kurių 10 buvo 
lietuvių vaikai. 

Automobiliams statyti ir mo
kyklos žaidimu aikštei praplėsti 
reikėjo nupirkti nuosavybę, 
esančią prie parapijos salės ir 
įsiterpusią tarp seselių namo ir 
bažnyčios. Tuo buvo baigtos 
parapijos statybos, nebent kai 
kur reikėjo padaryti vienas ant
ras pagerinimas, iš kurių svar
biausia — atnaujinta ir praplės
ta parapijos salė. 

Kai mokykla papuošė parapi
jos aplinką, tai prel. J. Macie-
jausko vizija išsipildė, nes jis 
norėjo, kad ateiviai auklėtų sa
vo vaikus lietuviškai, kad jie 
mokėtų lietuvių kalbą ir mylė
tų Lietuvą, kitaip, seniesiems 
išmirus, lietuviai pranyks Ame
rikoje . Lietuvių vaikai kasdien 
buvo mokomi mokyt. O. Razu-
tienės lituanistinių dalykų. De
ja, kasmet lietuvių vaikų skai
čius mažėjo, kol pagaliau teko 
nutraukti lietuvių kalbos dėsty
mą. Gaila, kad lietuviai tėvai, 
auginantieji vaikučius, išsi
sklaidę plačiai, išsikeldami į 
priemiesčius, nors klebonas 
kun. J. Kučingis ne kartą yra 
raginęs spiestis apie parapiją, 
kuri vis tiek liko ir bus katali
kybės ir lietuvybės centras, o be 
to, šis rajonas tebėra vienas iš 
gražiausiųjų. 

Tačiau parapijos mokyklos pa
talpose šeštadieniais lituanisti
nė mokykla turi puikias sąlygas 
suvežtiems iš tolimiausių prie
miesčių vaikučiams mokytis lie
tuvių kalbos, tautinių tradicijų 
bei papročių, socialinio bendra
vimo. 

Peržvelgę, kas įvyko tame lai
kotarpyje, matome, ką reiškia 
vieno žmogaus iniciatyva, kai 
jis sugeba surasti savo sumany
mams talkininkų ir rėmėjų. Ir 
nors kartais tenka sustoti ir 
pagalvoti, kai atsiranda nenu
matytos kliūtys, kur ias tenka 
įveikti ar apeiti. Prel.J. Ku
čingis jas įveikė ir dabar galime 
pasigėrėti jo darbų vaisiais. 

'Bus daugiau) 
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WKKtKKtr QQ\/innc ar>H I nan AccnnotiAn Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BRIDGEVIEvV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

ESLE 
Prpl Jonas Kučingis, huvęs ilgametis Šv Kazimiero parapijos klebonas. 

i i * «KXC 
UENOER 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 580-5959 
(706) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. K a d i l a Ava. 
Chicago. IL 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSUfiANCE 

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

D A Y T O N A B E A C H , FL 
Sav. pa rduoda 3 mieg. 2 garažų 
modernišką namą. 1 b l . iki A t l a n t o ! 
Skambint i nuo 10 v.r. iki 5 v. p.p. 

T e l . 3 1 2 - 8 4 7 - 2 2 2 6 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis Realtor 
Irena Blinstrubienė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių paidavimas Income Tax 

59S3 S. Kodzle Ave. 
Tai . 436-7878 

Gntuifc. KMIECIK REALTORS 
'<Tfl 7922 S. Pulaski Rd. 
<CA J365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės / Danute Mayer. Ii 
p r o f e s i o n a l i a i , sąthmm&M ir 
asmeniškai patarnaus. Į ka inav ime 
veltui . 

/ • V . REALMART, INC. 
y^£TllUi)£y| 6W)2 S. Pulaski, 

2 | Oicago, U 60629 
312-767-0600 

m 
„ B U D " BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa-
\ \ b i u pi tkime bei paidavime. mies
te ir pnemii'sc'iuosc. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

bus 312-767-0600, 
res 312-778-3971 

H E L P VVANTED 

MAINTENANCE 
OPPORTUNITIES 

We are seeking individuals m the follovv-
ing areas: 

MAINTENANCE 
EELECTRICIANS 

R a t e ; S 1 0 . 7 0 - S 1 2 . 2 0 / H o u r 
Candidates mušt have minimum 2 year 
formai education in electrical fundamen
tais vvith 4 years e x p e r i e n c e 
troubleshooting and repairing industrial 
controls and AC overhead eranes. Ex-
perience vvith SCR drives is a plūs 

MAINTENANCE 
MECHANICS 

Rate: $10.70-$12.20/Hour 
4 years experience in heavy industrial 
environment vvith vvorking knovvledge of 
overhead eranes up to 40 tons Should 
also have knovvledge of hydraulies and 
pneumaties. 

MUŠT BE ABLE TO WORK 
ALL SHIFTS 

VVe offer complete fringe benefit pro-
gram Please send resume to: 

Personnel Department 

UNION TANK CAR CO. 
300 West 15lst St 

East Chicago. Indiana 46312 
(No Phone Calls Please) 

equal opportunity employer m/f 
Applicant mus be able to speak English 

, FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. , 2 
mieg. butas ramiame 4 butų pa
state; su šiluma; arti gero susisie
kimo; 64 St. & California Ave. 

Skambinti: 708-361-1171 

Išnuomojamas butas antrame 
aukšta, 5100 S Savvyer apyl. 2 
arba 3 suaugusiems; su šiluma ir 
karštu vandeniu. $550 į mėn. 

Skambinti: 312-776-9156 

Geras investavimas! Union Pier 
1 bl. nuo ežero parduodamas nau
jas 2 mieg. apt. 

Tel. 616-469-4924 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20o.'o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312)581-8654 

E L E K T R O S P 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ, * * ' 

Turiu Cfvogos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, yarąntuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^ 

v • — ' • r ^ : — - 3 
Remontuoju namus, atlieku 
dažymo, cemento taisymo darbus 
prieinama kaina. Tunu rekomen
dacijas Kreiptis: Arvydas, tel. 
312-737-9473. 

Gerai siuvu 
moteriškus drabužius. 

Skambinti Onutei. 
312-776-4938 

Vincas SalclOnas 

KURIOJE 
^GYVENAM 

Kelionių po JAV įspOdSal 

Ž inomas ke l iau to jas Vincas 
šalč iūnas. apkeliavęs visas J. A 
Valstijas, šioje knygoje aprašo ne 
tik savo patirtį bei (spūdžius, bet 
geografines, istorines, kultūrines. 
ekonomines ir gamtines savybes. 

Knyga turi 320 psl.. daug nuo
traukų ir kelis grafiškus pavaiz
davimus Kaina 12 50 dol 

Gaunama . .Drauge". 4245 VV. 
63rd St.. Chicago. IL 60629. ..GiftS 
International" (N ir J Vaznelių par
duotuvėje) 2501 W 7lst St . , 
Chicago. IL 60629 ir pas leidėją: 

N e m u n a s Publlcatlont, 
2268 SE Carnat lon Rd. 

Port St . Lucle, FL 34952 

file:////biu
http://S10.70-S12.20/Hour


Vadovės Dalia Bartkienė (kairėje) ir Genė Rimkienė su palydovais džiaugiasi 
gerai pasisekusia madų paroda Lemonte. 

DIDŽIAUSIAS VELNIŲ 
MUZIEJUS KAUNE 

P. PALYS 

Žurnalistai Jack Anderson ir 
Dale Van Atta (United Feature 
Syndicate, Inc.) įvairiuose 
amerikiečių la ikraščiuose 
paskelbė eilę mums palankių ir 
vertingų straipsnių iš Vilniaus. 
Tuos straipsnius skaičiau šiuo 
metu man prieinamuose šiau-
rės-vakarų Pensylvanijoje išei
nančiuose dienraščiuose „Poco-
no Record" ir „Scranton 
Times". 

Birželio 23 d. sekmadieninėje 
dienraščio „Scranton Times" 
laidoje jų straipsnis „Lithua-
nians Shovving Strength to 
Outlast Soviet Occupiers" pasi
rodė parašytas iš Kauno (tas 
straipsnis buvo ir kituose laik
raščiuose). Straipsnyje rašoma: 
Lietuviai nekreipia dėmesio, 
kad jie yra kariškai okupuoti. 
Jie nepaprastai dvasiniai pa
tvarūs , o jų t roškimas ir 
tikėjimas būti laisviems yra 
nepalaužiamas. Jie tiki, kad iš
gyvens bet kokią okupaciją. 

Užsienio reikalų ministeris 
Algirdas Saudargas pasakė: 
„Esame taiki tauta, bet taip pat 
ir labai užsispyrusi . Mes 
priešinsimės! O kad tai bus, 
lietuviai jau įrodė praėjusį 
sausį. Jie kovos už savo laisvę 
nekreipdami dėmesio net ir į 
savo gyvybę". 

Tolimesniame straipsnyje pri
menami sausio 13-sios kruvini 
įvykiai prie TV ir radijo bokšto 
Vilniuje. 

Informuoja apie Kauno mies
tą, kuris esąs antras savo 
didumu Lietuvoje ir kuriame di
džioji gyventojų dalis yra lie
tuviai. Nurodo, kad tarp pirmojo 
ir antrojo pasaulinių karų, 
Lietuvai esant nepriklausoma 
valstybe, Kaunas buvo jos sos
tinė. Rašo apie karo metu nacių 
išnaikintus Kauno ir Vilniaus 
žydus. Pažymi, kad sovietai 
1944 metais ir vėl grįžo į 
Lietuvą, jie per trumpą laiką 
išdeportavo 200.000 Lietuvos 
gyventojų. 

Rašo apie lietuvių rezis
tenciją, kuri tęsėsi ištisą deka
dą. Paskutinis lietuvis par 
tizanas mišką apleidęs 1959 
metais. „Lietuva neteko treč
dalio savo gyventojų... Mes dėl 
savo nepriklausomybės kovo
jome tuomet, kovojame ir dabar! 
jiems kalbėjo Saudargas, 

„Didžiulė respublikos gyven

tojų dauguma su juo sutinka, ką 
jie įrodė praėjusiame vasario 
mėnesį, kada 85 procentai iš 2.7 
milijonų registruotų balsuotojų 
pasisakė už nepriklausomybę", 
sako straipsnio autoriai. 

Žurnalistams kalbantis su 
Kauno gyventojais. Birutė 
Balčiūnaitė pareiškė: „Mūsų 
respublika turi būti nepriklau
soma! Bet aš manau, kol tai pa
s ieksime, gali kiek ilgiau 
užtrukti". Ji mano, sako auto
riai, kad dar daug kraujo bus 
pralieta, iki sovietai atsipeikės 
ir pajus neišvengiamą realybę. 

Užkalbintas 78 metų Vacys 
Cerekas buvo paklaustas, ko jis 
linkėtų savo anūkams? „Aš lin
kiu, kad jie galėtų gyventi taip. 
kaip aš gyvenau, kada Lietuva 
buvo nepriklausoma". 

Toliau kalbama apie Kauno 
gyventojų pyktį, a tgras ia i 
žvelgiančius į čia esančią pa
rašiutininkų diviziją Nr. 93613. 

Rašo apie liaudies meno 
Velnių muziejų, kuriame esą su
rinkta ištisa kolekcija velnių 
skulptūrų. Kauno gyventojai 
tuo muziejumi džiaugiasi ir di
džiuojasi, bet vis dėlto jie sako, 
kad jiems didžiausias „velnių 
muziejus" yra minėtoji parašiu
tininkų divizija. Toji divizija 
pasižymėjo savo „žygdarbiais" 
brutaliai numalšindama 1956 
metais demokratinį judėjimą 
Vengrijoje ir 1968 m. Čekoslo
vakijoje. Toji pati divizija daly
vavo ir Afganistano invazijoje 
1979 metais. „Ir tikrai laiko 
klausimas, kada Lietuva atgaus 
laisvę, kuri jau egzistuoja jų 
širdyse". Tais žodžiais yra už
baigiamas ilgokas straipsnis. 

Dienraštis „Scranton Times", 
leidžiamas Scranton. PA, mies
te, kuris yra vienas iš didesnių 
(turįs apie 100,000 gyventojų), 
yra šiaurės-vakarų Pensylva
nijoje. Čia buvo apsigyvenusi 
didelė senųjų l ie tuvių 
emigrantų dalis. Jie visi sau ir 
savo šeimoms duoną pelnėsi 
anglių kasyklose. Dabar tos 
kasyklos nebeveikia. Jos yra 
uždarytos. Scrantono mieste ir 
jo artimesnėse apylinkėse dar ir 
dabar yra nemažai čia gyve 
nančių lietuvių kilmės žmonių. 
Čia yra ir Šv. Andriejaus lietu
viška parapija. Sėkmingai 
veikia ir Lietuvos vardą garsina 
vvčiai. 

TĖVYNĖN 
SPORTININKUS 

IŠLYDINT 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Kovojanti Lietuva, sunkiu 
keliu į laisvę ir nepriklausomy
bę eidama, šalia didžiausių tau
tos rūpesčių pasiryžo tikrai nuo
stabiai gražiam tikslui — šių 
metų liepos 27 — rugpjūčio 4 d. 
suruošti viso pasaulio lietuvių 
ketvirtąsias sporto žaidynes. 

Suruošti jas savoje gimtoje že
mėje, kurioje ištisus penkis 
dešimtmečius lietuvis buvo pa
vergtas, ujamas, persekiojamas, 
tremiamas. Ir anose sąlygose 
kad ir okup. Lietuvoje, sporto 
veikla buvo praktikuojama, net 
remiama, bet ji turėjo tarnauti 
okupantui. Ir kai lietuvių tauta 
po ilgų sutemų pakilo laisvam 
gyvenimui, tada ir lietuvių 
tautos sportuojantis jaunimas 
pasiryžo liudyti pasauliui, kad 
ir Lietuvos sportas tarnauja 
bendram Tėvynės labui. 

Todėl Lietuvos vyriausybės 
pritarimu susidarė žymiųjų 
žmonių IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių komitetas, jo 
talkon atėjo visa Lietuva: mies 
tų valdžios, organizacijos, visur 
buvo sudaryti pagelbiniai spor 
to žaidynėm pravesti komitetai, 
vyriausybė ir miestų vadovybės 
skyrė milijonines lėšas. Žodžiu, 
buvo dirbta sunkiai, nesigailint 
nei laiko, nei lėšų. Dirbta, kad 
šios žaidynės būtų įspūdingos, 
gerai organizuotos, kad jose 
dalyvautų viso pasaulio lietu
viai sport ininkai , kur be
gyventų — Sibire, Pietų Ameri 
koje. Australijoje, JAV, Kana 
doje, Europoje. Lietuvos spor
tininkai bus šeimininkai. Tad 
jie jau įsipareigojo visus brolius 
ir seseris sportininkus iš viso 
pasaulio nuoširdžiai priimti, jais 
rūpintis, sudaryti geriausias 
sąlygas ne tik sporto žaidynėse 
varžytis, bet ir arčiau pažinti sa

vo tėvų gimtąjį kraštą Lietuvą, 
jos jaunimą, tautos siekius ir 
gyvenimo nuotaikas. 

Pasau l io lietuviai sport i
ninkai išgirdo Lietuvos balsą, 
sujudo ruoštis žaidynėms ir 
žygiui į Tėvynę, k u r i o s 
dauguma jaunųjų sportininkų 
dar niekada nėra matę, o apie 
ją girdėję šeimose iš tėvų, litua
nistinėse mokyklose, organiza
cijose. 

Lietuvos respublikos prezi
dentas Vytautas Landsbergis, 
kviesdamas pasaulio lietuvius 
sportininkus tėvynėn, sako: su-
s k r i s k i t e į gimtąją žemę, 
suskr i sk i te sportuoti, vieni 
k i t a i s dž iaugt i s , a r č i a u 
susipažinti, nes visų mūsų tas 
pats tikslas — laisva Lietuva. 
Tad šios ketvirtosios Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės liudys 
pasauliui mūsų tautos didžiuo
sius laisvės siekius, tautos 
gyvastingumą ir ryžtą dirbti 
b e n d r a i , kad pa l engv inus 
kovojančios tautos naštą. 

Džiugu, kad laisvojo pasaulio 
sportininkai taip pat sujudo. 
Susidarė išvykos komitetai. 
Vyr. organizacini- komitetas, 
darbščių, veiklių žmonių: pirmi
ninkas Valdas Adamkus, vice-
pirm. Vytautas Grybauskas, 
.sekretorė Renat? Zilionienė ir 
reikalų vedėjas Algis Tamo
šiūnas praleido daug nemigo 
nak tų , vykdydami organiza
cinius išvykos darbus. 

Ir aną dieną aplankiau Flo
ridoje gyvenantį organ. komite
to vicepirmininką Vytautą Gry
bauską ir pasiteiravau, kaip 
sekasi t a s didysis sportininkų 
skrydis tėvynėn. 

Ačiū Dievui, baigiame spręsti 
problemas. Buvo rūpestis, ar 
gausime dideliam sportininkų ir 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Karine, WI 

MINĖJIMAS 

Joninių išvakarėse prisiminė
me Baisųjį birželį ir kitus Lietu
vai tragiškus įvykius, ypač 
masinius trėmimus į Sibirą. 9 
vai. iš ryto kun. Ant. Nockūnas. 
MIC. atlaikė pamaldas Šv. 
Kazimiero bažnyčioje už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. Per 
pamaldas giedojo parapijos 
choras, vedamas muziko Juozo 
Grimskio. 

3 vai. po pietų Altos skyriaus 
pirmininkas Juozas Plečkaitis 
atidarė tolimesnį trėmimų pri
siminimą. Publika. Reginai 
Ditkienei pritariant pianinu, 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus. Kun. St. Saplis. MIC. Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
perskaitė prasmingą invokaciją. 
Žuvę tremtiniai pagerbti susi
kaupimo minute. 

Minėjimo kalbėtojas Vikt. 
Kažemėkai t i s ap ibūdino 
įvykius, atvedusius į trėmimus. 
Nacizmo ir komunizmo sandėris 
sugriovė mūsų va ls tybe . 
Užsiliepsnojo neužba ig t a s 
karas, atnešęs Lietuvai ir 
daugeliui kitu valstybių vergiją. 
To pasekmės tebejaučiamos ir 
dabar. Ragino spausti JAV pre 
zidentą ir rinktus atstovus, kad 
pripažintų paskelbtą Lietuvos 
nepriklausomybę. Meninėje 
dalyje Rėdą Ardytė Pliūrienė 
paska i tė apie t r e m t i n i ų 
gyvenimą iš knygos „Amžinojo 
įšalo žemėje". Sesutės Bronė 
Nekrošienė ir Juzė Pivoriūnienė 
padainavo gražių duetų. Joms 
mandolina p r i t a rė P e t r a s 
Nekrošius. Minėjime dalyvavo 

iš Lietuvos besilanką svečiai: 
Kazimieras R. Radžiūnas. Vil
niaus miesto tarybos narys, 
muzikas Kęstutis Antanėlis ir 
Stasys Jakeliūnas, visi vilnie
čiai. P i rmininkaujančio pa
kviestas K. Ra. Radžiūnas pada
rė santūrų pranešimą apie pa
dėtį Lietuvoj" Nusiminti neten
ka, nors vėl gresia ekonominė 
blokada. Yra nesutarimų, bet jie 
nėra esminiai. Mums reikalin
ga jūsų ekonominė pagalba. 
Šiokia tokia privatizacija jau 
vykdoma. Sunkiau sprendžiama 
žemės reforma. 

Minėjimas baigtas vaišėmis ir 
ilgokai užsitęsusiu vakarojimu 
vėsioje parapijos svetainėje. 
Vaišes suruošė l i e t u v ė s 
moterys. Minėjimą suruošė vie
tos Altos skyrius. 

J u r g i s Milas 

Turistų skaičiui vizas. Pašiau 
gus Sovietų ambasadas WA 
shingtone pareigūnas Kanča su 
žmona darė daug žygių, kad 
vizos būtų išduotos. Ir atrodo, 
kad visi vykstantys vizas gaus 

Iš Amerikos vyksta: 3 vyrų 
krepšinio komandos: iš N.Y. 
LAK, Detroito Kovas, Chicagos 
Lituanica. Viena jaunių krep 
šinio komanda iš N.Y. Lak, 5 
vyrų tinklinio komandos, 3 
moterų tinklinio komandos, 1 
mergaičių tinklinio komanda. 2 
futbolo komandos iš Chica-
gos-Liths ir vyrų senjorų. 

iš viso bus 15 komandų su 150 
sportininkų. Be to, vyksta indi
vidualinių sporto šakų apie 200 
Taigi iš viso iš JAV vyksta 350 
sportininkų ir 200 turistų. Iš 
viso iš Amerikos vykstame 550 
žmonių. 

Kanada ruošiasi kelionėn taip 
pat, tik su žymiai mažesniu 
s p o r t i n i n k ų ir t u r i s tų 
skaičiumi. Taigi iš Kanados 
vyksta vyrų krepšinio komanda 
— Toronto Vytis , moterų 
krepšinio komanda — Toronto 
Aušra ir ledo ritulio komanda 
— Toronto Jungtis. Viso tik trys 
komandos ir individualių spor 
to šakų 20 žmonių. Apie kitų 
kraštų sportininkų ir turistų 
skaičių negalėčiau pasakyti 
tiksliai, nes tuo rūpinasi vie
tiniai išvykų komitetai. Žada 
gražiai reprezentuotis Australi
ja. Didelis džiaugsmas bus susi
tikti Sibiro tremtinių spor
tininkus, o taip pat ir kitų 
kraštų. Manau, kad vis tik 
Lietuvą aplankys gana daug 
mūsų sportininkų. 

Šį kartą Grybauskų šeimai IV 
Pasau l io l ietuvių sporto 
žaidynėse atstovaus net trys 
kar tos . Aš (Vytautas Gry
bauskas) žaisiu senjorų lauko 
teniso varžybose, sūnus Rolan 
das — lauko teniso varžybose, 
sūnus Darius žais Chicagos fut
bolo Liths komandoje. Svarbiau
sia, mūsų anūkas Vytautas. 8 
metų amžiaus, dalyvaus dvi
račių varžybose Šiauliuose. 
Taigi be mudviejų su žmona 
Joana, žaidynėse da lyvaus 
didelė dalis ir mūsų šeimos... 
Obuolys nuo obels netoli kren
ta, sako lietuvių patarlė. Taip ir 
čia. Šaunus visų sričių spor
tininkas, sporto veiklos or
ganizatorius Vytautas, kaip 
dera rūpestingam tėvui, sporto 
keliais veda ir savo atžalyną. 
Sėkmės Grybauskams, o ypač 
mažajam Vytukui šaun ia i 
apginti dviratininko ir lietuvio 
garbę. 

Visi sportininkai vyksta savo 
lėšomis iki Vilniaus ir atgal. 
Lietuvoje, kaip minėjau, sporti
ninkus globos Lietuvos sporti 
ninkai, o turistams žadama irgi 
lengvokos viešnagės sąlygos. 

Olimpinę ugnį įžiebė balan-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. liepos mėn. 11d. 

džio 28 d. senuose Trakuose. 
Olimpines ugnies žibintas pra
dėjo tada kel ionę aplink 
Lietuvą: išeities taškas — 
Vilnius T r a k a i Gaila, 
neįmanoma šiame rašinyje su
žymėti plataus maršruto, bet 
fakelas su ugnimi keliauja, 
jaunimo nešinas, beveik per 
visus Lietuvos rajonus, miestus 
ir miestelius. Ir !iepos 27 d. 
fakelas su ugnimi atnešamas 
prie Nežinomojo kareivio kapo 

Kaune ir paliečiamas prie 
amžinosios ugnies. Nuo Neži
nomojo kareivio kapo visų 
rajonų ir miestų a t s tova i 
nuneša fakelą su žaidynių 
ugnimi į stadioną ir uždega 
aukurą. Ir čia vyksta iškilmės, 
žaidynių atidarymas. 

Taigi išlydime savuosius spor 
tininkus į Tėvynę. Išlydime juos 
didžiajai tautos misijai. Išvyks
tant iems sportininkams lin 
kime gero vėjo Tėvynės link. 

Joniškiečiui 

A.tA. 
JONUI STAŠKEVIČIUI 

po sunkos ligos mirus , jo liūdinčiai žmonai ONAI, jo 
giminėr.s bei d raugams , gyvenant iems Kanadoje. 
JAV b ė * ir Lietuvoje, reiškiame širdingą užuojautą. 

Joniškiečių Sambūris Čikagoje 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai 
sokmadi«ntete nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i S«ton Hali Unlv«r»l 
toto stoties, 89.5 F M banga. „Muslc of Uthuania" pro
gramos, vsdamoa anglų kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat *«kmadtonlais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Or. 
J. J . Stuk»» — direktorius. 234 SunlH Or., Watchung. 
N. J . 070SO. Tsl. 908-753 5636. 

Sužalota, iškraipyta malda — 
klaiki karikatūra ne tik pačiam 
tikinčiajam, bet ir dvasinio gy
venimo praktikos stebėtojui. To 
viso svarbiausia priežastis — 
sąmoningumo stoka religinia 
me gyvenime. 

T. Žiūraitis 

Savanor i s Kūrė jas , L ie tuvos aviacijos pu lk . l t n . 

A.tA. 
JONAS LIORENTAS 

mirė š.m. liepos 8 d. 9:45 vai. vakaro, sulaukęs 89 metų. Išėjęs 
pensijon, iš Čikagos persikėlė j Floridą Paskutiniu metu 
gv-ve no Orland Park, IL. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 metus. 
Pasiliko giliame nu'iūdime: žmona Ona Liorentienė, 

duktė Ina Kasienė su vyru Jonu. posūnis Aleksandras 
Maksymowicz su žmona Lillian bei kiti giminės. 

Vykdant velionio valią, laidotuvių koplyčioje jis nebus 
pašarvotas Šv. Mišios bus aukojamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
š.m. liepos 13 d. 9:30 vai. ryto. 

Šeima pre«o gimines, draugus ir artimuosius dalyvauti 
šv. Mišiose ir po to pelenų palaidojime Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. 

Nuliūdusi šeima. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

I-(3121-476-2345 

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

T0843O-1455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI D A. PFFKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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\ Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savartėje, kuri 
bus rugpjūčio 11-18 d Daina
voje. >St. Petersonienė, Pedago 
ginio li tuanistinio instituto 
direktorė, skaitys paskaitą 
„Poezija apie poetus'. 

>: I Lie tuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugiją pra 
nr 766 kreipėsi Teresė 
Savickaitė Morkienė, kuri piašo 
padėti suiasti pusseserę Anine 

-ick. Paskutiniomis žinio 
mis Anine M. Savick gyveno 

.de Park, New Jersey. 
Turintys informacijos pi 
rašyti J. Šapokai, Lietuvos Rau
doni jo Kryžiaus draugijos komi-
tet pirmininkui, nopr. 
3a, Vilnius 232600. Lithuania. 

x Skau t a i ir skautės Rako 
s tovyklon ' švykšta šį šešta
dieni, liepos 13 d. Prie Jaunimo 

• darbo uniformomis apsi 
rengė skautai renkasi 7:30 vai. 
ryt Autobusas išvyks punk
tualiai 3:00 vai. Besivėluojančių 
nebus laukian . Pasiimama 
sumuštinis ir vaisvandenių 
atsigėrimui — pakeliui bus 

kandžiui gan 
• >busą bus priimama tik 

viena kūpi inė. Iš st vyk' 
tobusas S" 'lautoja 

s 27 d. 
x Dr. Adolfas Darnusis ir jo 

pa. ipasakoi imas apn 
Lietuvos ,,Lietuvos r y t o " 
laikrašty liepos 4 dienos laido
je. Pamin. virai jo p-
jirna: apie bolševiku pirmąją 
okupat ją i- buvimą nacių 
kalėjimuose. 

s ..Vyt<s". Lietuvos < 
sąjungos laikraštis, Nr. 7. išėjo 
iš spaudos. Šiame numeryje 
rašoma apie tapatybe, I ietuvos 
papročius, rugiapjūte ir kt. 
Duodama taip pat plati informa
cija ap ;e Lietuvos Vyčiu kuopų 
veiklą „Vytį" redaguoja Mary 
Rusas Kolber ir talkininki-. 

x P ra t ę sė p renumera tą su 
20 dol. auka: Vytautas Žemai-

- Riverside, 111., 
Olšauskas. Hickory Hills, 111., 
Anna Kazlauskas. Chkago, 111., 
Apol. Varnelis, Dowagiac, Mich. 
O. Zukas-Norkus, Los Angeles. 
Cal., Janina Babecky, YVood-
stock, 111., Juozas Vieraitis, 
Chicago, 111.. Aleksandra Gri
zas, Jamestown, North Caro-
lina. Labai dėkojame ..Draugo" 
garbės p renumera to r i ams , 
rėmėjams už rėmimą savos 
spaudos. 

x Dr . Adolfas ir J a d v y g a 
Damušia i , grįžę i ; I ietuvos, 
įspūdžius apie a te i t in inkų 
veiklą papasakos šį penkt; 
dienį, liepos 12 d . 7 vai. vak. 
Ateitininkų namuose Lemoi te. 
Visi a tei t ininkai kv 
dalyvauti. 

x P a u l i a u s Klimo, gyve
nančio Rochestery, N.Y., kelio
nė nuo Talino iki Vilniaus pla
čiai aprašyta Lietuvos vie
t in iuose la ikrašč iuose — 
„Darbe" birželio 8 d., Pasvalio 
rajono laikraštyje, ir ..Gimtojoj 
žemėj", birželio 12 d.. Ukmergės 
rajono laikrašty. Gal buvo 
plačiau kelionė aprašyta ir ki
tuose Lietuvos laikrašč ;u( se, 
bet mes tuo tarpu nesamo g;1 ve. 

x J a d v y g a J a k š t i e n ė ir 
Melita Filleti, Brightor^ Parko 
lietuvės, palengvino gyvenimą 
trims iš Lietuvos atvykusioms 
moterims talkint i Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centre. 
Viešnios yra supažindindamos 
su Chicagos įvairenybėmis. Jie 
visi padeda tvarkyti biblioteką 
ir archyvą ir dirba mokslinį 
darbą. Prof. J. Račkausko vado
vaujamas centras 
apgyvendina. 

x Švento Kryžiaus ligoni
nės automobi l i s pad 
durų iki durų pristatys atei
nančius pacientus. Tai p; 
nauja nur> pirmadienio iki 
penktadienic 6:30 vai. ryto iki 
4:30 vai. po pietų. Reikia pa
skambin t i iš anks to te!. 
312-471-5899. 

x Dr . A. Ba l t rukėnas , Da-
nia, Fla.. Zenonas Liutkenis, 
Oak Lawn, UI. Antenas Masai-
t i s , Delran. N.J . . Algis 
Valiukaitis. Centerville, Mass.. 
J o n a s Banionis , Har t ford . 
Conn.,, ,Draugo" garbės prenu
meratoriai, rėmėja', pratęsdami 
p r e n u m e r a t ą v iener iems 
melams, pridėjo po 2lt dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x J o n a s Z a d e i k i s , Oak 
Lawn, 111., „Iš Ateitininkų gyve
nimo" skyriaus redaktorius. 
Antanas Giniotis, Chicago. 111.. 
„Draugo" garbės prenumerato 
riai, rėmėjai, pratęsė prenu
meratą vieneriems metams i-
kiekvienas paauk? įo po 20 dol. 
lietuviškos spaudos palaikymui 
Labai dėkojame. 

x P e n k t a d i e n i , l iepos 12 d. 
7 v.v. visi besidomintys malo 
niai kviečiami atvykti į Atei 
t ininkų namus susitikti su dr. 
A. ir J. Damušiais grįžusiais iš 
vieno mėn. viešnagės Lietuvoje 
ir išklausyti jų pranešimo apie 
dabartinės Lietuvos gyvenimą 
iš išeivio perspektyvos. Po po 
kalbio — kavutė ir malonus pa 
bendravimas. 

(sk) 

x B R I G H T O N P A R K O 
L I E T U V I Ų NAMU NAVI
NINKŲ FESTIVALIS liepos 
12-13-14 d. prie VVestern Ave 
t a r p 43-47 g vių Pradžia 
penktadienį 12 v. dienos - 10 
v.v.. Šeštadienį lOv.r. — 10 v.v.; 
sekmadienį 12 v. dienos — 10 
v.v. Visas tris dienas gros kaimo 
kapela „Griežlė" i« Kauno. Šeš 
tadienį vakare koncertuos Algis 
Byla ir jo orkestras. Daug įvai
renybių vaikam- ir suaugu 
šiems. įėjimas nemokamas. 
Kviečiame visus atsilankyti! 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* Kl*la 

D«nglam« k talsom* 
vf*q rtaicj stogus 

Tel. 312-434-MM art* 
312-737-1717 

Lietuvos Vvči i „Pagalba Lietuvai" pirmininkai Robertas Boris (dešinėje* supažindina svečius 
• š Lietuvos =u amerikietiška medicinos aparatūra Michigano Providence ligoninėje. Iš kairės 
slaugė, kun V. Gustaitis. Vilkaviškio v\ skupas Juozas Žemaitis, direktorius kun. George Hezler 
ir R Boris. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Paskubėki te ! jeigu norite 
atgauti savo turtą Lietuvoje, 
kreipkitės į East-VVest Trading 
Partners Corporatiorj artimiau 
siu metu. Mes padėsime ta ;p pat 
nusipirkti žemes, namus. įmo 
nes, butus, persikelti gyventi i 
Lietuvą. Pervesti bei gauti pali
kimus, investuoti santaupas į 
biznį Lietuvoje, surasti pr^ky-

artnerių ir kita;s k'ausi-
mais Skambin t i 4<>? 392 791« 
Petrui P a k e n u i . 

(sk) 

x K ARGO J LIETUVA: <h a 
bužiri. maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA. KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome i namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite pašt- arba UPS. 
RŪK Y TOS MĖSOS GAMINIAI 
su r. t įstatymu į namus — 22 sv. 
tik $S0. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. At lan ta Impott-Ex-
port , 2719 W. 71 St , Chicago, 
EL 60^29, teL 312-434 2121. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg (22 sv.) skaniausių ni' 
produktų: 3 kg. kap< tas kumpis 
konservuose(6 dėž.), 1 kg. liežu
vis drebučiuose (3 dėž.), 1 kg. 
vis* iena savo sultyse (3 dėž.), 2 
kg file natūralioje plėvėje, 1 kg 
lietuviškas skilandis. 1 kg. 
kiau'ienos foninė šalto rūkymo, 
1 kg „Lietuviška" dera . Kreip 
tis: .ŽAIBAS" 952f, So. 79th 
V Hickory Hills IT «0-»57. 
1 . ' f>o i ; « < * * ! . 

rsl 

.DRAUGO" RENGINIU 
KOMITETO POSĖDIS 

Pereitą pirmadienį, liepos 8 d.. 
Marijonų vienuolyno svetainėje 
buvo sukviesta^ .,Draugo" ren-
ginių k< mitetas posėdžiui. Daly
vavo 11 nariu. Buvo aptarta visi 
„ D r a u g o " gegužinei pasi-

mo darbai . . ,Draugo" 
inė įvyks rugpjūčio 4 d. 

taip, kaip ir kitais metai« vie 
nuolyno soduose. Visi susi
rinkimo dalyviai pasiskirstė 
darbais, kurių gana daug, o dar 

akų labai mažai. 
Gana daug buvo svarstoma, 

ką da?vti su „Draugo" ren
giniais. Atrodo, kad tuos pačius 
komiteto na'ius kas nors iš 
šalies kursto, kad „Draugui" 
nedirbtų. Esa.yra garbingesnių 
ui iėtnimų ir darbų. Tie kursty
tojai tik jau nepatarnauja lietu 
vybės teikalams. 

Komiteto labai uoliai dir
bančios moterys karčiai nusi
skundė, kad tie. kurie daugiau-

x Dr. Ligija M. Rociūnas, 
Englevvood. N.J.. Henry Jasins-
kas. Roney. Ont., Kanada, pra 
tęsė prenumeratą vieneriems 
metam* su 20 dol. auka dien
raščiui. Dr. Ligija Rociuną ir 
Henry Jasinską skelbiame gar
bės prenumeratoriais, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkoja'ne 

x Už kalėdines korteles, ka
lendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų ir p ratesė prenumeratą: 
Irena Valiulis, Beverly Shores, 
Ind., Anna Pal ionis , Fre-
dericksburg. Va., Frances Scer-
ba, Chicago, 111. Labai dėko
jame. 

x ROMAS PŪKŠTYS vėl 
vyks ta į Lietuvą liepos mėn. 
P e r v e d a m i doler ia i , pali
kimai. Priima užsakymus au
tomobili ar 'S. Atsiskaityti iki 
liepos 15 d TRANSPAK, 2638 
VV. 69 St., Chicago, IL 60629. 
tel. 312-436-7772. 

(ak) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 

; mėnesiniais įmokėjiniais ir pri-
; einamais nuošimčiais. Kreipki

tės j Mutual Federal Savings, 
2212 VVest C e r m a k Road -
Į ,.' VI 7-7747. 

(ak) 
x 55 SV. MAISTO PRO-

D ' KTU pris ta tome į namus 
LIETUVOJE: cukrus, ryžiai, 
mėsa, miltai, kondensuotas 
pienas, olandiškas sūris, špro
t a i aliejus, razinos, riešutai, 
kava, arbata, prieskoniai ir t.t. 
- $95 ŠVENTINIS SIUNTI
NYS: kava, razinos, riešutai, 
šp ro ta i , mėsa , Šampanas, 

$65. 

sia gauna patar- avimų iš 
„Draugo", niekad ir niekur 
nenori „Draugi.'."' padėt i . 
„Draugo" puslapiu >se matome 
organizacijų skyrius, kaip atei
tininkų, skautų, moterų ir t.t., 
bet renginių ii—i h I r niekad 
negavo bent por i valandų 
pagalbos gegužinės metu nei iš 
skautų, nei iš ateitininku, nei iš 
sportininkų. 

Jau susilaukėme tokių laikų, 
kad „Draugo" gegužinei turime 
samdyti darbininkus. Atėjo 
la ikas , k a d . .Draugui" 
lietuviškoje visuomenėje ne
beliko nei vietos, nei savaitgalio 
koncertui , pokyliui ir net 
gegužinei suruošti. Pačio 
„Draugo" remiamos organiza
cijos viską užgožė. 

Renginių komitetas prašo fan
tų laimėjimams. Daug laiko ne
beliko, todėl malor ai prašome, 
kas ką gali tam reikalui pa
aukoti, atnešti i „Draugo" 
administraciją. R. 

SIDABRINĖ SUKAKTIS 

Liepos 2 d. Arūnas Povilas ir 
Birutė Blinstrubai atšventė 
savo 25 metų vedybinę sukaktį. 

Šventę pradėjo St. Germaine 
bažnyčioje šv. Mišiomis, per 
kurias buvo atnaujintos v e d y 
binės apeigos. Po pamaldų 
nuvyko j šv. Kazimiero lietuvių 
kapines, aplankė dukrytę Lisu-
tę. kuri jau 11 metų ilsisi Vieš
patyje po gražiu jai skirtu pa
minklu, kuris šią dieną skendo 
d tugybėje gražiu gėlių. 

Po to, dalyvaujant abiems 
tėvams, gražioje p i e t i nė s 
Chicagos dalyje esanč iame 
restorane buvo atšvęsta su 
šampanu ir kitais priedais ši 
sukaktuvinė šventė, ,Jaunie
siems" palinkėta daug tokių 
gražių, šaunių sukakčių. 

Reikia primir.?;. kad Arūnas 
Povilas yra baigęs De Paul 
univer. biznio dalykus ir tas 
žinias jau eilė metų praktiškai 
panaudoja savo vedamajame 
biznyje Cicero ..Pauls Liąuor 

House". 
Birutė Blinstrubienė, baigusi 

mokytojų kolegiją, eilė m>?tų dir 
ba mokytojos profesijoje. Reikia 
pažymėti, kad Birutė, vienintelė 
iš privačių mokyklų mokytojų 
buvo p a r i n k t a „Auks in io 
obuolio" žymenio gavimui 1990 
m. Abu Blinstrubai gyvena Oak 
Lawn, 111. apylinkėje ir auaina 
sūnelį Petriuką Linelį. 

Linkime da^g, daug tokių 
gražių sukakčių' 

Bronius 

kurį atliko valdybos sekretorius 
A. Zaura. Protokolas, kaip vi- i 
suomet, priimtas be pataisų, i 
Pirmininkas padarė porą prane
šimų: Chicagos mero dėka ren
giamas piknikas seniorams 
McKinly parke ir kad pen
sininkai , važiuojantieji au
tobusu, turi pakeisti pasiuką. 
Laikas terminuotas. Taip pat 
p r iminė , kad rudenį b u s 
renkama valdyba. Prašė, kad 
įeitų aktyvesnių žmonių. J. 
Skeivys pranešė, kad rengiama 
išvyka liepos 18 d. 

Po trumpos pertraukos buvo 
Bronės Variakojienės parašytas 
montažas „Partizano motina ir 
miško broliai". Atliko pranešėja 
Elena Sirutienė, motina — Ona 
Luk ienė . sūnus — Steve 
Rudokas, mergaitė — Ana 
Žebrienė ir būrio vadas — V. 
Liauba, kūrinys patriotinis, pri
taikytas Baisiojo birželio įvy
kiams. Montažas pradedamas 
už scenos dainuojant „Sėdžiu aš 
parimus". . . Motina laimina 
sūnų, išeinantį ginti savo kraštą 
nuo žiauriųjų komunistų. Sūnus 
p r i s i ekdamas vis kar to ja 
..geriau žūsiu, negu pasiduosiu 
priešui". . . Mergaitė, kurios 
mylimasis priešų pusėje, pri
siekia būrio vadui neišduoti 
partizanų. Ir kas? Žūsta sūnus, 
žūsta visi partizanai... 

Motina, sužinojusi apie sū
naus žuvimą, meldžia Aukš
čiausiąjį, prašydama, kad jis pri
imtų jos sūnų, paaukojusį savo 
brangiausią turtą — gyvybę ant 
Tėvynės laisvės aukuro, savo 
g'obon. 

Elena Sirutienė paskaitė savo 
kūrybos eilėraštį „Broliams ir 

Arūnas P. ir Birutė Rlinstruhai su sūneliu Petriuku Lineliu. 

ĮSPŪDINGAS PENSININKU 
SUSIRINKIMAS 

Birželio 20 d. 1 vai. po pietų 
Šaulių namuose įvyko Pensi
ninkų organizacijos narių ir 
svečių susirinkimas, kurį ati 
darė valdybos pirmininkas Sta 
sys Vanagūnas. Pasveikinęs 
narius ir svečius, kurių buvo 
gana gausiai susirinkę, pranešė, 
kad susirinkimas bus trumpas, 
nes po to bus programa. Susi 
kaupimo minute buvo pagerbti 
amžinybėn iškeliavę nariai. 
Aleksandra Chitnicoff Pakai 
niškytė. Juozas Raila. Bruno 
Grėbliauskas ir Bruno Erčios. 
Pr i imti nauji nar ia i Kon 
stantinas Lisevičius ir Iren;-. 
Nei manas. 

Toliau buvo pereito susi 
rinkimo protokolo skaitymas. 

šokoladas dėžutėje. gė!<>s 
Trnnspsik, 263* W. 69 
C h i c a g o , IL 60629, 
312436 7772 

St„j 
te l . 

'sk) 

Kun Antanas Saulains, SJ. pasakoja savo jspud 
Cfntro vakaron 

žius iš Lietu 

Nuotr 

<•* Jaunimo 

E. Šulnifto 

sesėms Lietuvoje". Moterų 
k v a r t e t a s O. Lukienė , A. 
Žebrienė, I. Pocienė ir S. 
Rudokienė padainavo š ias 
dainas: Mano Žemė — žodžiai 
Vaičiūnienės, muzika Strolios, 
Partizanų daina — N.N., Ge
gutėle... ir Už tėvynę — Karoso. 

Ona Lukienė padeklamavo A. 
Miškinio eilėraštį „Kel ia i , 
ke le l i a i " . . . Sol. Aldona 
Pank ienė padainavo š ias 
dainas: Tremtinys — Šopagos, 
Vakare — Peter Šelsius, Tu 
Girele — žodžiai Maironio — 
muzika T. Kelpšos. Akom
panavo Br. Variakojienė. Tuo ir 
buvo baigtas šis gražus susi
r i n k i m a s su pa t r io t i šku 
montažu ir gražiomis dainomis. 

P i rmin inkas nuoši rdžia i 
padėkojo Br. Variakojienei, E. 
Sirutienei ir A. Pankienei ir vi
siems kitiems, prisidėjusiems 
prie šios įspūdingos programos 
atlikimo, prisimenant Baisųjį 
birželį. Po to buvo šilti pietūs, 
pagaminti Paketurienės su savo 
padėjėjomis. Kavutę geriant, 
buvo pravestas dovanų paskirs
tymas. Gaila, ne visi buvo lai
mingi. Visi dalyviai dėkingi 
valdybai sujos pirm. St. Vana-
gūnu už tokį kultūringą ir 
pa t r io t in i sus i r ink imą. 
! 'ūksime daugiau tokių. 

Ant. Repš ienė 

ALVYDAS SAPLYS I R 
HENRIKAS ANTANAITIS 

PIETŲ AMERIKOJE 

Tarp gegužės 21 d. ir birželio 
7 d. lankė Pietų Amerikos lietu
vių kolonijas Alvydas Saplys, 
Pasaulio Lietuvių jaunimo 
sąjungos p i r m i n i n k a s , ir 
Henrikas Antanaitis, buvęs VI 

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvių Moterų klubų 
federacija priklauso tarptau
tinei moterų organizacijai. Jų 
kongresas šiemet buvo Wa-
shingtone, D.C., ir lietuvėms 
kongrese atstovavo Aldona 
Pintch, federacijos pirmininkė, 
ta ip pat Ada Ustjanauskienė iš 
Hartfordo, Salomėja Valiukienė 
iš New Haven ir dr. Marija 
Žukauskienė iš New Yorko. 

— St. Peteraburgo, Fla., 
Lietuvių klubas turėjo birželio 
8 d. visuotini narių susirinkimą. 
Susirinkimui vadovavo klubo 
pirm. A. Gudonis, sekretoriavo 
E. Ščilingienė. Buvo sudaryta 
nominacijų komisija, kurion 
įeina P. Andrejauskas, A. Dau
nys, K. Gimžauskas ir A. Pau-
lionis. Iždo pranešimą padarė 
M. Jurgut is . Tėvo dienoje pa
skaitą skaitė St. VaŠkys. 

— St. Peteraburge, Fla., vi
suomet pa tar imus duoda dr. D. 
Degesys. Reikia valgyti abriko
sus, nes duoda vitamino A ir 
po tas i j aus . Mėlynės duoda 
vitamino C. Melonai duoda 
vitamino A ir C. Česnakai nėra 
išstudijuoti, ir žmonės valgo tik 
iš įpratimo. Kaip daktaras sako, 
ar česnakai apsaugoja žmogų 
nuo ligų, nežinau, bet nuo drau
gų tai t ikrai. . . 

PLJ kongreso pirmininkas ir 
dabar t in i s Talkos komiteto 
narys. J ie sustojo pirmiausia 
Buenos Aires, kur turėjo visą 
eilę pasitarimų su Kongreso 
r eng imo komi te to na r i a i s . 
Turėjo porą intensyvių darbo 
dienų Jose C. Paz vietovėje, 
Mariapolio poilsio namuose, kur 
vyks kongreso metu studijų sa
vaitė. Čia buvo smulkiai peržiū
rėta visa kongreso programa, 
p a s i t a r t a su Argen t inos 
kongreso komisijų koordinato
riais dėl visų paruošiamųjų 
darbų, apie kongreso eigą nuo 
pirmos iki paskutinės dienos. 

H. Antanai t is vedė svarbias 
derybas su Aerolineas Argen-
t inas oro linija dėl kainų ir 
visokiausių lengvatų, kurių 
kongresui būtinai reikalinga. 
Buvo p r i e i t a prie labai 
naudingo susitarimo, ypatingai 
atsižvelgiant į tai, kad kongreso 
e iga re ika lau ja visos eilės 
t rumpų skridimų, t a rp Ar
gentinos, Urugvajaus, Brazilijos 
ir atgal, grįžtant į kiekvieną 
kraštą. Tas įgalins kongreso 
rengėjus galutinai užbaigti ir 
i š s i u n t i n ė t i regis t raci jos 
anketas. 

H. Antanaitis aplankė Monte-
video, Urugvajuje, kur peržiū
rėjo su v ie t in iu rengimo 
komitetu kongreso kultūros 
dienų rengimo eigą. 

Po to Alvydas ir Henrikas, 
kar tu su kongreso pirmininke 
Ariana Rastauskaite, finansų 
vyriausiu koordinatorium A. 
Ruplėnu ir Urugvajaus rengimo 
komiteto pirmininku Rikardu 
Ibarra-Vėtra nuvyko į Sao 
Paulo,Braziliją, kur tarėsi su 
Brazilijos kongreso rengimo 
komitetu, kuriam dabar pirmi
ninkauja Marcos Lipas, su 
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės vadovais dėl kongreso 
stovyklos ir uždarymo. 

Šis A. Saplio ir H. Antanaičio 
apsilankymas leido jiems vietoje 
pajusti, kaip vyksta kongreso 
rengimo darbai, o rengėjams 
rodyti, kad nesnaudžiam, ką 
darėme ir kad kongreso pa
ruošimas jau yra apčiuopiamas, 
matomas , jaučiamas. Mūsų 
visuomenė reagavo į jų apsilan
kymą, susidomėjo ir aktyviau 
prisideda prie šio kongreso 
rengimo. 

Algimantas R a s t a u s k a s 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzic Avenur 

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