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Laukiama taikos 
derybų Čečėnijoje

Maskva, gegužės 24 d. — Eu
ropiečiai saugumo pareigūnai 
pirmadienį pranešė, kad čečėnų 
vadai pietinėje Čečėnijoje sutiko 
dalyvauti taikos derybose su 
Rusijos valdžios atstovais Groz
no mieste šios savaitės pabai
goje.

Kaip rašo Michael Specter 
„The New York Times” dienraš
ty, Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Organizacijos 
(ESBO) atstovas, kalbėdamas iš 
Vienos, pasakė, kad visos pusės 
— rusai, nepriklausomybės sie
kiantys čečėnai ir rusų sąjun
gininkai čečėnai — priėmė kvie
timus dalyvauti taikos derybo
se. ESBO jau šešis mėnesius 
bando suorganizuoti derybas 
karui Čečėnijoje baigti.

Rusijos paskirtas Čečėnijos 
administratorius Nikolaj Se- 
mionov sakė, kad taikos derybos 
galinčios prasidėti net ketvir
tadienį ESBO būstinėje Grozne, 
bet pirmadienį dar nebuvo 
gautas paties čečėnų vado 
Džochar Dudajev patvirtinimas 
sutikimo deryboms. Dudajevo 
informacijos ministras Movladi 
Udugov pranešė, kad Dudajevas 
rengia savo taikos projektą, bet 
viena jame statoma sąlyga, kad 
Rusija turinti pasišalinti iš 
šalies, norint, kad šaudymai 
liautųsi, aiškiai būtų nepriim
tina Maskvai.

Trečiadienio laidoje James- 
town Fondo leidžiamas „Moni- 
tor” žiniaraštis rašo, kad 
padidėję rusų puolimai pietinėje 
Čečėnijoje, čečėnams juos atre-

Lietuva sugriežtino pašto 
siuntų kontrolę

Vilnius, gegužės 23 d. (Elta) 
— Lietuvos vyriausybė specialiu 
nutarimu sugriežtino į Lietuvą 
ir iš jos siunčiamų pašto siuntų 
kontrolę.

Vyriausybė patvirtino du są
rašus: pirmasis skirtas prekėms 
(daiktams), kuriuos į šalį ar iš 
jos draudžiama siųsti be ati
tinkamų žinybų leidimų. Antra
sis sąrašas numato, kokius 
daiktus (prekes) į Lietuvą ar iš 
jos draudžiama paštu siųsti ap
skritai.

Visais atvejais draudžiamų 
siųsti daiktų sąraše yra vidaus 
ir užsienio valiuta (su tam tik
romis, nutarime numatytomis 
išimtimis), visi vertybiniai 
popieriai, kelionės čekiai, 
netaurieji metalai, jų lydiniai, 
atliekos ir laužas. Draudžiama 
siųsti metalų ir brangakmenių 
puošmenis bei juvelyrinius dir
binius, kurių bendra tauriųjų

Vyriausybė pasiūlė pataisas 
Alkoholio kontrolės įstatymui

Vilnius, gegužės 23 d. (Elta) 
— „Mes neprieštaraujame alko
holinių gėrimų pramonės su- 
valstybinimui, tokių gėrimų 
įvežimo į Lietuvą ribojimui, 
griežtesnei alkoholio kontrolei. 
Tačiau nenorime, kad naujasis 
Alkoholio kontrolės įstatymas 
taptų Gorbačiovo laikų ’ukazu’, 
turėjusių daug neigiamų pada
rinių", pasakė pramonės ir 
prekybos ministras Kazimieras 
Klimašauskas, komentuodamas 
keturiolika pataisų Lietuvos 
Alkoholio kontrolės įstatymui 
kurias vyriausybė pasiūlė Sei
mui.

Pavyzdžiui, sakė ministras, 
nerealu įgyvendinti įstatyme

miant bent devyniose vietovėse, 
kelia abejones, ar taikos derybos 
įvyks šios savaitės pabaigoje.

Gegužės 23 d. ESBO pareigū
nai pranešė, kad Džochar Duda
jevas pats nedalyvaus derybose, 
bet atsiųs Čečėnijos prokurorą 
Usman Imąjev savo vietoje. Ru
siją atstovaus Rusijos paskirtas 
Čečėnijos administratorius Ni
kolaj Semionov, o Rusijos sta
tytinę Čečėnijos valdžią atsto
vaus Salambek Chodžajev ir 
Umar Avturchanov. Taikos de
ryboms pirmininkauti iš Veng
rijos atskrenda vengras diplo
matas Andre Erdos.

Bet bijoma, kad taikos dery
bos gali iš viso neįvykti. ESBO 
pareigūnas pažymėjo, kad dery
boms vykdyti pirmiausia turi 
įsigalioti paliaubos, o šios atrodo 
vis mažiau įmanomos. Be to, 
Maskva dabar turi vis mažiau 
paskatos derėtis, sprendžiant iš 
to, kad gegužės 23 d. Maskvos 
radijas pranešė, kad Rusijos 
prezidentas Boris Jelcinas ir 
ministras pirmininkas Viktor 
Černomyrdin tarėsi ir apie „ka
rinius ir apie taikingus” spren
dimus konfliktui Čečėnijoje — 
taigi, karinis sprendimas nėra 
atmestas.

Be to, gegužės 23 d. dar nebu
vo jokių žinių apie balandžio 9 
d. Čečėnijoje pražuvusį ameri
kietį šalpos darbuotoją Fred 
Cuny. Neseniai rastas nušauto 
aukšto ūgio vyriškio lavonas su 
sieros rūgštimi išdegintu veidu 
pasirodė nesąs Fred Cuny.

metalų ir brangakmenių bei 
natūralių perlų masė didesnė 
kaip 50 gramų.

Taip pat draudžiama siųsti 
narkotines, psichotropines, nuo
dingąsias, sprogstamąsias, leng
vai įsiliepsnojančias, radioakty
viąsias ar kitas pavojingas 
medžiagas. Šiame sąraše — visų 
rūšių medžiokliniai ir sportiniai 
šaunamieji ginklai, arbaletai, 
pneumatiniai ir koviniai gink
lai, numerinės jų dalys, šaud
menys, dujiniai pistoletai bei 
balionėliai.

Su tam tikromis išimtimis 
draudžiama siųsti gyvus gyvū
nus, taip pat pramoninės ga
mybos maisto produktus ir 
gyvulinės kilmės žaliavas, jei 
pažeistas jų įpakavimas ar 
pasibaigęs panaudojimo laikas. 
Be to, draudžiama siųsti daiktus 
su nešvankiais ar nemoraliais 
užrašais bei atvaizdais.

numatytą principą, pagal kurį 
vienas leidimas prekiauti alko
holiniais gėrimais išduodamas 
tik ten, kur gyvena 500 žmonių. 
Jei dauguma kaimo parduotu
vių neturės teisės prekiauti 
alkoholiu, suaktyvės nelegali 
prekyba ir naminė degtindarys- 
tė, mano Klimašauskas.

Pagal įstatymą, sakė jis, apie 
50,000 uniformuotų Lietuvos 
pareigūnų neturės teisės nu
sipirkti alkoholinių gėrimų ir, 
norėdami tai padaryti, turės 
bėgti į namus persirengti arba 
prašyti pagalbos kitų žmonių. 
Pasak ministro, šias problemas 
turi reglamentuoti atitinkamų 
pareigūnų darbo statutai, o ne

JAV Senate antradienį svarstant pakeitimus Senato siūlomame JAV biudžeto projekte buvo 
atmestas daugumos (Respublikonų) siūlomas projektas sumažinti pajamų mokesčius ir duoti 
pridėtini mokesčių nusirašymą už auginamus vaikus. Tokį pasiūlymą pateikė šen. Phil Gramm 
(R-Tex) ir rėmė Senato daugumos vadas Bob Dole (kairėje) ifi Kansas — konkurentai, siekią 
Respublikonų partijos nominacijos į prezidentus 1996 metais. Tačiau šiam pasiūlymui pasipriešino 
visi 46 Senate esantys demokratai ir 23 respublikonai, įtikinti respublikono šen. Pete Domenici 
iš New Mexico (dešinėje) argumento, kad mokesčių mažinimus reikia atidėti kol bus subalan
suotas federalinis biudžetas.

Lietuvos kariuomenė menkai 
aprūpinta

Vilnius, gegužės 17 d. (LR) — 
Seimo posėdyje gegužės 16 d. 
Lietuvos kariuomenės vadas ge
nerolas Jonas Andriškevičius 
sakė, kad „kariuomenės vadas ir 
Generalinis štabas neturi savo 
žinioje organo, pąjėgaus vykdyti 
operatyvinę ir net taktinę žval
gybą bei teikti žvalgybinę infor
maciją, reikalingą valstybės gy
nybai planuoti ir organizuoti”.

J. Andriškevičius informavo, 
kad radijo ryšių priemonėmis 
aprūpinta 65% kariuomenės, 
tačiau daugelis jų pasenusios, 
pusę kariuomenės sunkvežimių 
bei automobilių reikia remon
tuoti, tačiau sunku gauti dalių, 
nes kone visi automobiliai skir
tingi — jų yra apie 40 įvairių 
modelių, pagamintų 20 skirtin
gų gamyklų. Kariuomenė turi 
tik 6% reikiamos šarvuotos 
technikos. „Kalašnikov” sis

Biudžeto įplaukos toliau 
didėja

Vilnius, gegužės 18 d. (AGEP) 
— Biudžeto įplaukos gegužės 
mėnesį ir toliau didėja — šiomis 
dienomis vidutiniškai įplaukia 
po 23 milijonai litų, kai tuo tar
pu numatyta, kad per dieną 
įplauks 13 milijonų litų.

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius spaudos kon
ferencijoje sakė, jog per mėnesį 
nuo balandžio vidurio atsili
kimas, vykdant biudžetą, su
mažintas beveik 60-čia milijonų 
litų. Kaip žinoma, pirmąjį 
ketvirtį šis atsilikimas buvo 110 
milijonų litų.

A. Šleževičius tikisi, kad visos 
griežtos priemonės, kurių vy
riausybė ėmėsi administruo
dama mokesčius, pasitarnaus 
biudžeto įplaukoms didinti ir

įstatymas.
Vyriausybė taip pat yra prieš 

diskriminuojantį principą — 
privataus pelno ribojimą.

temos šaunamųjų ginklų užten
ka, tačiau šaudyti beveik nėra 
kuo — pasak generolo, kareiviai 
neturi net viso kovinių šovinių 
komplekto.

Atsakydamas į Seimo nario 
Vytauto Landsbergio klausimą 
dėl Vilniaus ir Šilutės aerod
romų, kurie buvo naudojami ir 
mokymui, ir žvalgybai, bet 
kurie buvo atimti iš Savanoriš
kosios krašto apsaugos, Lietu
vos kariuomenės vadas pažymė
jo, kad kariuomenė dėl šių ka
rinių aerodromų panaikinimo 
neteko dviejų eskadrilių ir kelių 
dešimčių aukštos kvalifikacijos 
lakūnų. J Seimo nario K. Gaš
kos klausimą, ar iš šalies ka
riuomenės bus atleisti karinin
kai, tarnavę sovietinėje armijo
je, J. Andriškevičius atsakė ne

Seimo narys Kazimieras Uo
ka sakė, kad praėjusiais metais

būtiniausioms išlaidoms finan
suoti. Jis dar kartą pareiškė, 
kad ministrų kabinetas nedarys 
jokių nuolaidų, nepaisant dide
lės sumaišties, kokia, pasak jo, 
buvo ištikusi Mažeikių „Naftą”.

Premjeras sakė, kad įsigalio
jus nutarimui, kuriuo pakeista 
mokesčių už Mažeikiuose paga
mintus naftos produktus mo
kėjimo tvarka, į biudžetą 
sumokėta jau 3 milijonai litų 
mokesčių. Nutarimas įsigaliojo 
balandžio 29 dieną.

Kaip žinoma, dėl šio nutarimo 
kurį laiką buvo sutrikdytas 
„Naftos” gamyklos darbas ir 
atsistatydino jos generalinis 
direktorius Bronislovas Vai- | 
norą.

A. Šleževičius, be to, viliasi, 
kad įplaukų dar padidės, nuo 
liepos 1 d. įsigaliojus naftos 
verslo licencljavimui. Planuo
jama taip pat įvesti licencijas 
transportavimo firmoms, įskai
tant jūros transportą.

Lietuvos kariuomenėje žuvo 
apie 20 jaunuolių — daugiau 
negu sovietinėje armijoje per 
metus žūdavo lietuvių — ir 
klausė, kiek žuvo šiemet. Gene
rolas atsakė, kad žuvo trys į 
karinę tarnybą pašaukti vaiki
nai. Kalbėdamas apie galimy
bes sukurti profesionalią ka
riuomenę, generolas sakė ne
manąs, kad šiandien dar negali
ma realiai kalbėti apie profesio
nalią kariuomenę dėl ekonomi
nių priežasčių. „Reikia žmogui 
mokėti tokius pinigus, kad jis 
norėtų tarnauti šitoje kariuo
menėje”, sakė Jonas Andriške
vičius.

Seimo nario Alvydo Baležen- 
čio paklaustas, ar nereikėtų 
labiau saugoti Lietuvos sostinę, 
kariuomenės vadas atsakė ma
nąs, jog dabartinis kariuomenės 
dislokavimas neatitinka Lietu
vos gynybos planų, nes kariuo
menė įsikūrė tuose objektuose, 
kuriuos paliko sovietinė kariuo
menė, o Vilniuje nėra nė viene- 
rių tinkamų kareivinių.

Rusija Lietuvai
grąžins pinigus ir

ambasadas
Maskva, gegužės 23 d. — 

Rusijos ministras pirmininkas 
Viktor Černomyrdin gegužės 23 
d. telefoniniu paskambinimu 
Lietuvos ministrui pirmininkui 
Adolfui Šleževičiui pasakė, kad 
Rusija Lietuvai išmokės bankų 
sąskaitas, kurias sovietai kon
fiskavo 1940 m., kai Stalinas 
okupavo BaltŲčs valstybes.

Kaip praneša Jamestown Fon
do leidžiamas žiniaraštis 
„Monitor”, Rusijos premjeras 
sakė, kad Rusija Lietuvai su
mokės 10 milįjonų dolerių — 
konfiskuotuosius 7 milijonus, 
plius 3 milijonus dolerių palū
kanų.

Pasak Baltijos žinių agentū
ros BNS, Viktor Černomyrdin 
taip pat pasakė, kad Rusijos 
Užsienio reikalų ministerija 
pradės derybas dėl buvusių 
Lietuvos ambasadų Paryžiuje ir 
Romoje grąžinimo.

Konservatoriai steigs 
judėjimą „Stabdyk 
nusikalstamumą”

Vilnius, gegužės 18 d. (LA) — 
Prezidento Algirdo Brazausko 
iniciatyva gegužės 15 d. įvyko 
Lietuvos politinių partijų 
atstovų ir teisėsaugos insti
tucijų vadovų pokalbis, kaip 
kovoti su nusikalstamumu, rašo 
Eivydas Radvila „Lietuvos 
aide”.

Susitikimą „Lietuvos aidui” 
pakomentuoti sutikęs Seimo 
narys Vidmantas Žiemelis da
bartinę teisėsaugos būklę 
įvertino kaip apverktiną. Lygi 
nant su prieš metus buvusia 
padėtimi, per pirmuosius ketu
ris šių metų mėnesius nusikals
tamumas šalyje išaugo 18%.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) valdybos vice
pirmininkas teisės klausimams 
V. Žiemelis sakė nusivylęs 
susitikimu, nes jame nebuvo 
padaryta jokių sprendimų, ap 
siribota tuščiu politinių partijų 
atstovų pabendravimu ir „pliu
siuko įsirašymu”, atseit pre
zidentas kovoja su nusikals
tamumu. „Tikėjomės išgirsti 
konkrečiai kalbant, kaip bus 
kovojama su nusikalstamumu, 
ypač iš teisėsaugos vadovų, 
tačiau teko nusivilti”, pažymėjo 
Žiemelis.

Pasak jo, vien tik Vidaus rei
kalų ministerija nesugebės 
įvesti tvarkos Lietuvoje, konser
vatoriai be visuomenės paramos 
nemato galimybių sustabdyti 
nusikalstamumą. Dėl to Tėvy
nės Sąjunga, kaip ir buvo 
numatyta savivaldybių rinkimų 
programoje, Tėvynės Savivaldos 
Sąjungos steigiamojoje konfe
rencijoje nutarė įsteigti judė
jimą „Stabdyk nusikalstamu 
mą .

Konferencijoje dalyvavę prak
tiškai visų miestų ir rąjonų 
tarybų nariai, t.y. žmonių rinkti 
atstovai, nusprendė, kad padėtis 
kritiška, valstybė nesugeba 
užtikrinti žmonių gyvybės, tur
to saugumo, todėl būtina visuo
menei telktis ir padėti valstybei 
spręsti šias problemas. Konser
vatoriai siūlo įvairius būdus, 
kaip įtraukti visuomenę į vie
šosios tvarkos palaikymą. Vie
nas jų — Saugios kaimynystės 
grupės.

Jos gali būti kuriamos kai
muose, gatvėse, namuose, gyve
namųjų namų laiptinėse. Vid
manto Žiemelio nuomone, to
kios grupės galėtų pasirūpinti 
garažų, sandėliukų, sodo 
namelių, kiemo saugojimu. Jis 
sakė, kad Vakaruose tokia vi
suomenės dalyvavimo stabdant 
nusikalstamumą forma yra 
labai paplitusi — Didžiojoje Bri
tanijoje panašiose struktūrose 
dalyvauja net iki ketvirtadalio 
šalies gyventojų, kaimai išsi
renka savo konsteblius (tvark
darius), kurie operatyviai pra
neša policijai apie įvairius 
įvykius, jų teritorijoje pasi
rodžiusius įtartinus asmenis, at
lieka kitą įspėjamąjį darbą.

Žiemelis taip pat pastebėjo, 
kad deramai nepanaudojama ir 
SKAT struktūra, iš kurios ga
lima atrinkti vyrus ir, juos 
apmokius, drauge su policinin
kais leisti patruliuoti gatvėse. 
Reikėtų, kad oficialūs valstybės 
pareigūnai — prenąjeraas, prezi
dentas, vidaus reikalų minist
ras — suprastų visuomenės pa
ramos būtinybę, o vyriausybė 
nustatytų tvarką, kaip visuo
menė galėtų padėti policijai 
įveikti nusikalstamumą.

Jis sakė, kad Policijos įsta
tyme yra numatyta, jog polici
ja gali pasitelkti visuomenines 
organizacijas viešąjai tvarkai 
palaikyti. SKAT įstatyme taip 
pat pasakyta, kad savanoriai 
gali dalyvauti šioje veikloje. 
Taigi klausimas teisiniu 
požiūriu išspręstas, tereikia 
valdžios gero noro.

„Mes su Gediminu Vagno
rium dviese nuo Tėvynės Są
jungos dalyvavę pokalbyje pas 
prezidentą, tikėjomės, kad kaip 
tik apie konkrečius būdus, kaip 
įtraukti visuomenę į šią veiklą, 
ir bus kalbama, kad bus nagri
nėjami mūsų dokumentai su da
lykiškais pasiūlymais, kurie jau 
anksčiau buvo įteikti vyriau
sybei ir prezidentui. Tačiau 
pastarasis apie aktyvesnį 
visuomenės vaidmenį stabdant 
nusikalstamumą užsiminė tik 
pačioje pokalbio pabaigoje, 
tarytum tai būtų nauja mintis”, 
sakė Žiemelis. Žiemelis nesu
menkino ir profesionalų vaid
mens, primindamas, kad dar 
pernai Tėvynės Sąjunga buvo 
pasiūliusi įstatymo projektą, 
pagal kurį būtų gerinamas tei
sėsaugos institucijų aprūpini
mas, padidinti atlyginimai, nu
rodant ir konkrečius lėšų šalti
nius.

Vidmantas Žiemelis sakė, kad 
konservatoriai kreipėsi į 
prezidentą, prašydami išna
grinėti pateiktus pasiūlymus, ir 
tikisi artimiausiu laiku išgirsti 
šios iniciatyvos vertinimą.

Lietuvos atstovybės 
išduos kilmės 
pažymėjimus

Vilnius, gegužės 23 d. (Elta)
— Lietuvos diplomatinėms ats
tovybėms ir konsulinėms įstai
goms suteikta teisė išdavinėti 
patvirtintos formos pažymėji
mus, pagal kuriuos iš lietuvių 
kilmės asmenų neimamas mo
kestis už vizų išdavimą, pratę
simą bei už pataisas jose. Anks
čiau tokias pažymas galėdavo 
išduoti tik Krašto Lietuvių 
Bendruomenės.

Tai padaryta todėl, kad ne vi
sose užsienio valstybėse veikia 
Lietuvių Bendruomenės, todėl 
lietuvių kilmės asmeniui gauti 
tokį pažymėjimą būdavo gana 
keblu.

Be to, Užsienio reikalų mi
nisterijos vadovų nuomone, 
diplomatinės ar konsulinės 
įstaigos pareigūnas yra ne ma
žiau kompetentingas už krašto 
Lietuvių Bendruomenę nustaty
ti ar asmuo yra lietuvių kilmės. 
Jiems suteikus teisę išduoti 
pažymėjimus, turėtų mažiau 
pasitaikyti tokių atvejų, kai vie
niems lietuvių kilmės asme
nims nemokamos vizos išduoda
mos, o kitiems atsisakoma jas 
išduoti.

KALENDORIUS

Gegužės 25 d.: Kristaus 
Dangun Žengimas (Šeštinės); 
Beda, Grigalius, Marija 
Magdalena, Almantas, Jovilė. 
1915 m. gimė filosofas dr. Juo
zas Girnius.

Gegužės 26 d.: Šv. Pilypas 
Neri, kunigas (1615-1595); Edu
ardas, Algimantas, Vėjas.
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI

DAIL. D. JURGUTIENES 
PARODA

Toronto Anapilio moterų 
būrelis gegužės 27-28 d. Anapi
lyje, Mississauga, Ontario, ruo
šia detroitietės dail. Danguolės 
Šeputaitės-Jurgutienės kūrinių 
parodą.

GEORGE PERLES GOLFO 
TURNYRAS

George Perles, buvusio Michi
gan State universiteto futbolo 
komandos trenerio, antras meti
nis golfo turnyras š.m. birželio 
12 d. vyks Western golfo lau
kuose. Turnyro pelnas skiria
mas „Pagalba Lietuvai” komi
tetui, vadovaujamam Lietuvos 
Vyčių Garbės nario Robert 
Boris.

Tos pat dienos vakare vyks 
banketas, kuriame dalyvauti 
kviečiama plačioji lietuvių 
visuomenė. Dalyvavimo banke
te auka — 75 dol. asmeniui. Gol
fo turnyro mokestis — 225 dol. 
Pakvietimus ir rezervacijas 
tvarko Robert Boris. Kreiptis 
tel. 810-682-0098.

NAUJOS PAREIGOS
KUN. W. STANEVIČIUI

Kardinolas Adam Maida š.m. 
gegužės 19 dieną kun. Walter 
Stanevičių paskyrė Šv. Perpe- 
tuos bažnyčios Waterford, Mi
chigan, laikinuoju administra
torium. Kun. Walter Stanevi
čius yra buvęs Detroito lietuvių 
Šv. Antano parapijos klebonu. 
Linkime sėkmės naujose parei
gose.

PARAPIJOS GEGUŽINĖ

Dievo Apvaizdos parapijos 
metinė gegužinė š.m. birželio 11 
d. vyks Dievo Apvaizdos Kultū
ros centro patalpose ir kieme. 
Visi Detroito ir apylinkių lie
tuviai kviečiami.

NUKELIAMAS LB
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS

Atšaukiamas gegužės 28 d. 
numatytas LB Detroito apylin
kės metinis susirinkimas. Susi
rinkimas vyks po LB apylinkių 
suvažiavimo ir Politinės konfe
rencijos, š.m. birželio 10-12 d. 
vyksiančios Washington, DC. Į 
suvažiavimą Washingtone iš 
Detroito apylinkės vyks Nijolė 
Zelwender, Algis ir Liuda 
Rugieniai, Vytas ir Rama 
Petruliai, Danutė Petrusevičiū- 
tė ir Jonas Urbonas. LB Detroi
to apylinkės metinio susi
rinkimo vieta ir data bus 
skelbiamos artimoje ateityje. 
Susirinkime bus pranešimai iš 
LB apylinkių suvažiavimo ir 
Politinės konferencijos.

GRAŽI RUDŽIŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ

Gegužės 20 dieną, sūnaus 
Dariaus ir marčios Margaret 
Rudžių namuose, susirinko šei
mos nariai ir artimieji švęsti 
Genutės ir Algio Rudžių 40 
metų vedybų sukaktį. Pokyliui 
vadovavusi Margaret Rudienė 
gražia lietuvių kalba pasveikino 
dalyvius ir pokylį pradėjo 
malda. Vyriausias sūnus Romas 
paaiškino, kad visi vaikai norėjo 
pasidžiaugti šia sukaktimi ir ją 
švęsti kartu su tėvelių ar
timais draugais bei giminėmis. 
Pirmą šampano taurę pakėlė už 
tėvelių sveikatą ir palinkėjo 
jiems sulaukti auksinio jubilie
jaus. Giminių vardu kalbėjo 
Genutės brolis Juozas Orentas,

o draugų — Danutė Jankienė. 
Genutė ir Algis Rudžiai yra 
aktyvūs Detroito lietuvių 
telkinio nariai, užauginę ir į 
mokslą išleidę tris sūnus ir 
vieną dukrą. Visi yra sukūrę 
savo šeimas. Genutė ir Algis 
džiaugiasi keturiais vaikaičiais.

VYTAS MIŠELIS NAUJOSE 
PAREIGOSE

Energetikos specialistas inž. 
Vytas Mišelis šį mėnesį pradėjo 
dirbti Ogden inžinerijos kom
panijoje, Southfield, Michigan. 
Vytas Mišelis yra aktyvus Aka
deminio Skautų sąjūdžio narys 
ir dviračių sporto mėgėjas. 
Gyvendamas Pitsburge, Vytas 
palaikė ryšius ne tik su 
Pitsburgo lietuvių visuomene, 
bet aktyviai bendradarbiavo ir 
su Lietuvos energetikos spe
cialistais.

Im

VASAROS SEZONO 
ATIDARYMAS 
„PILĖNUOSE”

Gausus būrys šaulių, jų drau
gų ir bičiulių, sekmadienį, ge
gužės 21 d., susirinko „Pilėnų” 
stovyklavietėje, arti Manches- 
ter miestelio, smagiai praleisti 
saulėtą popietę pavasario gam
toje. Atsilankiusieji vaišinosi lie
tuviškais maisto patiekalais ir 
maloniai pabendravo. Šeiminin
kavo moterų vadovė Onutė Se- 
lenienė, o barą aptarnavo šau
lys Antanas Vaitiekus. Muzika 
visus linksmino Alfonsas Rim
bą. Buvo ir gausių laimikių 
traukimai. Švyturiečių vadas 
Mykolas Abarius pasveikino vi
sus dalyvius ir kapelioną kun. 
Alfonsą Baboną, padėkojo vi
siems už pinigines aukas ir do
vanas laimėjimams, už skanų 
maistą — Onutei Selenienei; se
sėms šaulėms, dvi dienas dirbu
sioms prie maisto gaminimo, 
moterų vadovei Onutei Selenie
nei.

UŽDARYTA ŠV. PETRO
LIETUVIŲ PARAPIJOS 

BAŽNYČIA

Sekmadienį, š.m. gegužės 21 
d., 9 vai. ryto Detroito Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioje 
buvo aukojamos paskutinės šv. 
Mišios. Ateinančiais metais pa
rapija būtų šventusi 75 metų 
gyvavimo sukaktį. Labai suma
žėjus parapijiečių skaičiui baž
nyčią tenka uždaryti. Klebonas 
kun. Kazimieras Butkus išeina 
pensijon.

Paskutines šv. Mišias konce- 
lebravo vyskupas Bernard Har
rington, klebonas kun. Kazimie
ras Butkus ir kun. Donald Han- 
chon iš St. Gabriel bažnyčios. 
Bažnyčia buvo pilna dabartinių 
ir buvusių parapijiečių, susirin
kusių liudyti šį istorinį įvykį. 
Paskutinį kartą šioje bažnyčioje 
aidėjo „Pulkim ant kelių”, „Jė
zau, pas mane ateiki” ir „Svei
ka, Marija”. Kun. Butkus pa
moksle jautriai dėkojo parapi
jiečiams už talką, paramą jam 
ir bažnyčiai, už visus per 74 me
tus atliktus patarnavimus ir 
darbus. „Bažnyčia atliko savo 
pareigą ir patarnavimus parapi
jiečiams ir šiam rajonui. Anks
tyvesnės kartos lietuviai patys 
statė šią bažnyčią savo darbu ir 
rankomis. Daug darbo, meilės ir 
prakaito įdėta. Darbas atliktas, 
dabar reikia eiti tolyn”, — baigė 
klebonas, atsisveikindamas su 
visais. Vysk. Harrington,perda
vęs kardinolo Adam Maida pa
laiminimą, žodyje prisiminė, 
kad beveik 75 metus ši nedidelė 
parapija gyvavo pergyvendama 
ir gerovę, ir blogus laikus. 1989 
metais vyskupijai šiame rajone 
uždarant daug bažn ’čių, nebu
vo žadėta uždaryti Sv. Petro baž-

Detroito Šv. Antano lietuvių parapijos taryba. Iš k.: I eil. — renginių vadovė 
Regina Juškaitė, parapijos klebonas kun. Alfonsas Batonas ir tarybos narė 
Stefanija Kaunelienė. II eil. — tarybos pirm. Algis Zaparackas, vicepirm. 
Robertas Boris, parapijos 75 metų jubiliejinio leidinio redaktorius Stasys 
Garliauskas, liturginės komisijos vedėjas ir vargonininkas muz. Stasys Sližys.

Nuotr. R. Juškaitės

nyčios durų. Ji gyvavo dar šeše
tą metų, tačiau sąlygos pareika
lavo ir ją uždaryti. Vyskupas 
pranešė, kad Detroito arkivys
kupija suteikė leidimą visus 
bažnyčios įrengimus — altorius, 
vitražus, suolus, statulas, vargo
nus ir kt. siųsti Lietuvon. Čia ši 
bažnyčia savo gyvenimą baigė, 
o su jos įrengimų pasiuntimu 
Lietuvon, ji tęs gyvavimą Alytu

Lietuvos Vyčių veikla

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURIO CENTRO

RAJONO SUVAŽIAVIMAS 
IR KĖGLIAVIMO

TURNYRAS

Š.m. gegužės 19-21 d. Lietuvos 
Vyčių 79 kuopa, veikianti 
Southfield, MI, prie Dievo Ap
vaizdos parapijos, globojo L. V. 
Vidurio centro rajono suvažiavi
mą ir kėgliavimo turnyrą. Suva
žiavime dalyvavo 65 vyčiai iš 7 
kuopų — iš Pennsylvanijos, 
Ohio ir Michigano valstijų.

Gegužės 19 d., penktadienį, 
vyko susipažinimo vakaras 
Comfort Inn viešbutyje, Far- 
mington Hill, MI. Priėmime da
lyvavo gražus būrys svečių ir 
vietinių vyčiu

Gegužes 20 d., šeštaaierų, vy
ko posėdis. Prieš posėdį 79 k-pos 
pirmininkė Margaret Dapkus 
sveikino visus atvykusius, lin
kėjo smagios viešnagės ir sėk
mės kėgliavimo turnyre. Vidu
rio centro rajono pirmininkė Lil- 
lian Petravičius sukalbėjo mal
dą ir vadovavo susirinkimui. 
Dvasios vadas kun. Gediminas 
Kijauskas negalėjo dalyvauti, 
bet perdavė savo sveikinimus 
per 25-tos k-pos pirmininką Ri
čardą Marks.

Sekė valdybos narių praneši
mai, kuopų pranešimai ir atei
ties darbų svarstymai. Buvo 
nutarta apdovanoti buvusį vy
riausi Michigan State universi
teto futbolo trenerį, lietuvių 
kilmės George Perles, specialiu, 
Vidurinio centro rajono medaliu 
per 82-ąjį seimą, vyksiantį š.m. 
rugpjūčio 9-13 d. Novi Hilton 
viešbutyje, Novi, MI. Seimo 
komiteto pirmininkas Tim Bai- 
bak pranešė, kad pasiruošimai 
seimui vyksta labai gerai. Taip 
pat pranešė, kad per banketą, 
kuris įvyks šeštadienį, rugpjū
čio 12 d., vyks ir buvusiųjų Sv. 
Antano mokyklos klasių (nuo 
1931 m. iki 1971 m., kol mokyk
los durys užsidarė) suvažia
vimas.

„Pagalba Lietuvai” vadovas 
Robertas Boris pranešė, kad per 
penkerius metus jau išsiųsta 
Lietuvon 23 talpintuvai. Jų 
vertė siekė daugiau 15.5 mili
jonų dol. Apibūdino naują pro
jektą — siųsti visus Šv. Petro 
Detroito lietuvių bažnyčios įren
gimus: altorius, vargonus, sta
tulas, suolus, kryžiaus kelius ir 
kt. Lietuvon, Alytaus Sv. Mer
gelės Marijos Krikščionių pagal
bos bažnyčiai, kun. Leonui Ja
kimavičiui. Reikia lėšų persiun
timo išlaidoms. Vyko aukų va

je statomoje bažnyčioje. Baigda
mas vysk. Harrington padėkojo 
kun. K. Butkui už 20 metų jo 
tarnavimą šiai bažnyčiai ir pa
rapijiečiams.

Po Mišių visi susirinkusieji at
sisveikino su klebonu kun. K. 
Butkum ir vysk. Bernard Har
rington. Po to parapijos salėje 
vyko vaišės.

Regina Juškaitė

jus prie bažnyčių — buvo surink
ta 675 dol. Kreipiamės į visuo
menę, kad prisidėtų prie šio is
torinio L.V. projekto. Antras 
George Perles golfo turnyras 
vyks š.m. birželio 12 d., pirma
dienį, Western Golf ir Country 
Club laukuose, Redford, MI.

Uždarymo posėdžio maldą su
kalbėjo pirmininkė Lillian Pet
ravičius. Buvo sugiedotas Lietu
vos himnas.

Po pietų vyko kėgliavimo tur
nyras, kuriame dalyvavo 63 
kėgliuotojai. Pirmą vietą lai
mėjo Lietuvos vyčių 79 k-pa, 
veikianti prie Dievo Apvaizdos 
bažnyčios Southfield, MI. Antrą 
vietą laimėjo 25 kuopa iš Cleve
lando ir trečią vietą laimėjo 102 
k-pa iš Detroito. Vyru grupės in
dividualinę pirmą vietą laimėjo 
Chip Nevvberry iš Southfield, 
MI. Moterų pirmą vietą laimėjo 
Laura Farrell iš Cleveland, OH.

Vakare vyko vaišės Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre, South
field, MI. Vyko havajietiška va
karonė.

Sekmadienį, gegužės 21 d., 9 
v.r. šv. Mišios buvo aukojamos 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Bu
vo įneštos vyčių vėliavos. Šv. 
Mišios buvo aukojamos už Lie
tuvos Vyčius. Mišių metu 
vargonavo ir giedojo Vidas 
Neverauskas. Skaitinius skaitė 
Jonas Stanevičius. Šv. Mišias 
aukojo kleb. kun. Viktoras 
Krisčiūnevičius. Aukas nešė 79 
k-pos pirmininkė Margaret 
Dapkus, 19 k-pos John Baltus ir 
Brian Johnson. Po šv. Mišių 
sugiedotas Vyčių himnas ir iš
neštos vėliavos.

Po Mišių parapijos mažojoje 
salėje vyko vaišės ir kėgliavimo 
turnyro laimėtojų apdovanoji
mai. Iždininkas Tom Brūzga 
pravedė programėlę. Richard 
Danielak išdalino kėgliavimo 
taures ir pinigines premijas. 
Buvo pranešta, kad ateinančių 
metų suvažiavimas ir kėgliavi
mo turnyras vyks Dayton, Ohio.

Laimėtojai džiaugėsi ir buvo 
patenkinti savo laimėjimais. 
Visi džiaugėsi smagiai praleidę 
savaitgalį draugų tarpe. Iki 
pasimatymo 82-jame seime, 
Detroite, rugpjūčio 9-13 d.

Regina Juškaitė
J

ŽENKLI PAGALBA
Šiais metais Lietuvos Vyčiai, 

remiami Catholic Medical Mis- 
sion Board (New York), World 
Medical Relief, Inc. (Detroit) ir 
daugelio mūsų tautiečių, suor
ganizavo ir atsiuntė į Lietuvą

du medicininės pagalbos talpin- 
tuvus. Tai įvairūs vaistai, ligo
nių slaugymo priemonės. Šios 
pagalbos vertė — arti du mili
jonai dolerių. Tokią didžiulę ver
tę turinčią labdarą patikėjo pa
skirstyti, t.y., išdalinti, Vil
kaviškio vysk. Caritas organiza
cijai. Mes, remdamiesi siuntėjų 
nurodymais, talkinant Vyčių at
stovui Lietuvoje A. Basiui bei 
medikų komisijai, išdalinome 
šią labadarą Lietuvos ligoni
nėms. Tikimės, kad labdara pa
sieks vargstančius žmones, daž
nai neturinčius pinigų vaistų 
nusipirkimui (Lietuvoje vaistai 
brangūs).

Vilkaviškio vysk. Caritui 
skirtą medicininę pagalbą vel
tui dalina įsteigtoji Caritas vais
tinė. Joje dirba savanoriai me
dikai savo laisvalaikiu, negau
dami už šį darbą atlyginimo. 
Šioje vaistinėje vaistų gavo 
tūkstančiai vyskupijos gyvento
jų. Jie dėkingi Amerikos gera
dariams, padėjusiems ne vie
nam susigrąžinti sveikatą. Ypač 
geru žodžiu reikia paminėti Lie
tuvos Vyčių „Pagalba Lietuvai” 
vadovą R. Boris, F. Petrauską ir 
kitus geradarius. Tik Dievas at
lygins už jų geras širdis.

Kun. D. Brogys 
Vilkaviškio vysk. Caritas 

direktorius
Dr. E. Montvilienė 

Vilkaviškio vysk. Caritas 
vedėja

SKUBIAI REIKALINGOS 
LĖŠOS YPATINGAM 

PROJEKTUI

Š.m. gegužės 21 d. Detroite 
uždarytos Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčios įrengimai bus 
siunčiami į Lietuvą, Alytuje 
statomos Švč. M. Marijos Krikš
čionių pagalbos bažnyčiai, ku
rios viena koplyčių bus pava
dinta Šv. Petro vardu. Šiam di
deliam projektui įgyvendinti 
reikalinga visuomenės skubi 
parama aukomis persiuntimo 
išlaidoms, kurios sieks arti 
10,000 dol. Šiam projektui pas
taruosius du sekmadienius prie 
lietuviškų bažnyčių Detroite 
buvo renkamos aukos. Sekma- i 
dienį, gegužės 21 d„ prie Dievo 
Apvaizdos parapijos iš 28 auko
tojų buvo gauta 625 dol. Prie Šv. 
Petro parapijos 44 asmenys pa
aukojo 634 dol. Per praėjusius 
du sekmadienius „Pagalba Lie
tuvai” gauta 2,230 dol. iš 102 
aukotojų.

„Pagalba Lietuvai” prašo vi
suomenę dosniai prisidėti prie 
šio projekto. Kiekviena auka 
vertinama ir laukiama. Aukas 
siųsti: Aid to Lithuania, Ine., c/o 
Robert S. Boris, 4457 Fairvvay 
Ct„ Waterford, MI 48328. Tel. 
1-810-682-0098. Talpintu vas su 
Šv. Petro bažnyčios Lietuvon 
siunčiamais įrengimais bus 
kraunamas penktadienį, gegu
žės 26 d.

DĖKINGI
„PAGALBA LIETUVAI” 

ORGANIZACIJAI

Dr. G. Dolženko, Vilniaus 
universitetinės vaikų ligoninės 
vyr. gydytojas pareiškia: „Š.m. 
balandžio 7 d. gavome 145 dė
žių labdaros siuntą. Jūsų pridė
tą anketą užpildėme ir išsiun
tėme. Siuntą gavome idealiai 
tvarkingą. Tuo pačiu Jums dė
koju visų ligoninės gydytojų ir 
mūsų mažųjų pacientų vardu, 
už rūpestį ir begalinę globą. Me
dikamentai labai geri ir naudin
gi mūsų ligoniams. Dar kartą 
labai ačiū.

Dr. Juozas Drobnys, Vil
niaus municipalinės greitosios 
pagalbos stoties vyr. gydytojas 
ir Paulius Bindokas, medikas 
konsultantas, rašo:

„Iš Lietuvos Vyčių gavome 
medikamentus, siųstus Vil
niaus municipalinei greitosios 
pagalbos stočiai. Patvirtinimo 

i laiškas ir padėka buvo nusiųsti 
Antanui Balsiui, jūsų atstovui 
Lietuvoje. Šia proga norim per
duoti mūsų dėkingumą Jūsų or
ganizacijai už medicininę para
mą Lietuvos respublikai. Da-
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bartinėje ekonominėje padėtyje 
ši parama yra ypač svarbi ir 
laukiama. Prašėte atsiųsti są
rašą mums būtinai reikalingų 
medikamentų, kad galėtume 
teikti aukštesnio lygio sveika
tos patarnavimą vilniečiams. 
Neturime vaistų, reikalingų 
širdies veikimo pagerinimui. 
Visuomet galime naudoti asme
niškos apsaugos priemones — 
pirštines, akinius ir kt. Pirš
tinės, kurias gavome su anksty
vesne siunta, buvo labai geros, 
tik jų mažai beturime. Mums la
bai reikalingi mokymui mane
kenai, nes dabar vadovauju 
kursams ir .jie būtų labai nau
dingi. Dėkojame už vertingą pa
galbą”.

Paruošė Regina Juškaitė

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4047 W. 103 SI., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 700-422-8260

Cardlac Dlagnosls, Lld.
Marųuette Medical Bulldlng

8132 S. Kadzla
Chicago, IL 00029

Tel. (312) 430-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

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

Ptrmd. 3 v p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 vp p 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 00120

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

5132 8. Kadzla Ava.. Chicago 
(312) 778-8989 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylią j vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (705) 508-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St, Chicago. IL

Tel. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė , Hickory Hills. IL

Tel. (708) 508-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.
Utie, IL 60532

Tel. 708-M3-1410Tel. kabineto Ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 5O1h Avė., Cicero

Kasdien t iki 8 v. v. 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2800 

Namų 700-448-0048
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SehIHer SL, Ehnhural, IL 50125 

708-041-2000
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir Mvaitgaliara tat. 700-034-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
0105 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 505-7750

DR. 3. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Kedzle. Chicago 00082 
Tol. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v., antr 9 v.r. -12, 
ketvd. 12 - 4 v p.p., penktd 12 - 6 v v

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Napervltle Campue
1020 e. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervtlle IL 00503
Tel. 708-527-0000

Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KAROIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, IN. 00052

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

KAUNE BUS PAMINKLAS 
R. KALANTAI

Kauno architektų taryba 
svarstė ir patvirtino projektą 
paminklo, skirto 1972 metais 
Muzikinio teatro sodelyje susi
deginusio Romo Kalantos at
minimui. Paminklą, kuris žy
mės „gyvojo fakelo” istorinę 
vietą, kuria skulptorius Rober
tas Antinis ir architektas Sau
lius Juškys.

(LR, 03.14)

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Rldgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 80418 

708-838-8822 
4149 W. S3rd Si. 

312-735-7709
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IŠEIVIJAI LIETUVOS ĮVAIZDĮ KARO 
METAIS KŪRĖ SSKP ir KGB

Archyvuose esantys Lietuvos 
komunistų partijos dokumentai 
rodo, kaip Antrojo pasaulinio 
karo metais buvo stengiamasi 
palenkti į Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos pusę už
sienyje gyvenančius lietuvius, 
panaudoti juos Sovietų Sąjungos 
interesams.

Tiems ryšiams nuolat diriga
vo V. Dekanozovas — pagrin
dinis Lietuvos aneksuos organi
zatorius. Būtent V. Dekanozo
vas karo metais siuntinėjo di
rektyvas Antanui Sniečkui, 
Justui Paleckiui, Mečislovui 
Gedvilui.

Tomis direktyvomis buvo sie
kiama suformuoti Amerikos že
myne gyvenančių lietuvių nuo
monę, jog būtina suskaldyti 
„reakcinių” elementų formuoja
mą antisovietinį frontą, siekti, 
kad būtų greičiau atidarytas 
antras frontas Europoje ir kad 
nugalėjus Vokietiją, Lietuva 
taptų Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos sudėtine 
dalimi.

Šiems ryšiams stiprinti Lietu
vos komunistų partijos CK į 
Jungtines Amerikos Valstijas 
pasiuntė Povilą Rotomskį. Dirb
damas SSRS konsulate Niu
jorke, jis vykdė visas V. Deka
nozovo, A. Sniečkaus, J. Palec
kio ir, aišku, saugumo direkty
vas. P. Rotomskio pagrindinė 
atrama Amerikoje — „pažan
gūs” lietuviai (komunistinės 
organizacijos).

Jau karo pradžioje, 1941 m. 
liepos 14 d., A. Sniečkus ir J. 
Paleckis išsiuntė laišką į 
Jungtines Amerikos Valstijas 
Antanui Bimbai ir Rojui Miza- 
rai. Jame rašoma: „...norime 
užmegzti su Jumis bendradar
biavimo ryšius, prisidėti prie 
antifašistinio judėjimo sustipri
nimo Amerikos lietuviuose... 
Labai pageidautina greit gauti 
informacinį laišką apie Ameri
kos lietuvių įvairių srovių re
agavimą į dabartinę padėtį”.

Atsakymas atskriejo greitai. 
Jame D. Šolomskas, R. Mizara 
ir A. Bimba rašo: „...Didžiai 
nudžiugome, kad užmezgėme 
ryšius... Tarpe Amerikos lietu
vių atvirai veikia Hitlerio agen
tai. „Naujienos”, „Keleivis”, 
„Draugas”, „Vienybė” — visa 
socialistų, klerikalų, tautininkų 
spauda nuolatos niekina Tary
bų Lietuvą, jos veikėjus... hitle
rininkai skelbė, kad Justas Pa
leckis mirė, kad Petras Cvirka, 
Liudas Gira ir jo sūnus sėdi Vil
niuje kalėjime... kad Pijų Gla
vecką, Salomėją Nėrį patys bol-

ČESLOVAS JUOZAPAITIS

ševikai nužudė... Mums reika
linga kuo daugiausiai žinių apie 
Lietuvą, kad sėkmingiau vesti 
kovą prieš Hitlerio agentus lie
tuviuose Amerikoj...”

1941 m. rugpjūčio 28 d. A. 
Sniečkus ir Sovietų Sąjungos 
liaudies komisarų tarybos įga
liotinis Lietuvai N. Pozd- 
niakovas išsiuntė raštą VKP (b) 
CK sekretoriui A. Ščerbakovui. 
Jame išdėstoma nemažai pa
geidavimų.

Tarp jų: „Pavesti užsienio 
kalbų leidyklai suformuoti lie
tuvių sekciją populiarios ir 
masinės politinės literatūros 
leidimui, pravesti per Visas- 
junginį radiją Pabaltijo res
publikų visuomenės veikėjų ra
dijo mitingą; žinant, kad Ame
rikoje gyvena apie 1.5 mln. 
lietuvių, organizuoti JAV lietu
vių tarpe propagandinius rengi
nius, siekiant greitesnio Lietu
vos išvadavimo iš vokiškojo fa
šizmo ir konkrečios paramos su
teikimo Tarybų Sąjungai, kovo
jant su hitlerine Vokietija. Siū
loma apiforminti keletą Lietu
vos žurnalistų darbui Amerikos 
lietuvių komunistinėje ir pro
gresyvioje spaudoje”.

Su grifu „visiškai slaptai” 
paruoštas „Klausimynas”, skir
tas Jungtinių Amerikos Valsti
jų lietuvių telkiniams.

Štai kai kurie iš tų klausimų: 
„JAV lietuvių kolonijų vado
vaujančios figūros, trumpi bio
grafiniai duomenys ir charakte
ristikos; organizacijos, kovojan
čios už buržuazinės Lietuvos at
kūrimą, jų konkreti veikla, dip
lomatiniai užkulisai, vaidmuo, 
struktūra, partinis kryptingu
mas, vadovaujančiu šių organi
zacijų sudėtis:

a) Lietuvos išvadavimo sąjun
gos, b) Lietuvos išvadavimo fon
do, c) Lietuvos tautinės sąjun
gos, d) Lietuvos nacionalinio ko
miteto Europoje (o ypač buvusių 
JAV diplomatų — Zadeikio, Bu
drio ir kt.) veikla; kokiu būdu 
vadovaujantys asmenys palaiko 
ryšius su savo bendraminčiais 
Lietuvoje, kokie ryšių kanalai 
per neutralias šalis (Švediją, 
Pietų Ameriką, Ispaniją) ir baž
nytinę liniją”.

1941 m. rugsėjo 1 d. LKP(b) 
CK sekretorius A. Sniečkus ir 
VKPfb) CK ir SSRS liaudies 
komisarų tarybos įgaliotinis 
Lietuvai N. Pozdniakovas iš
siuntė slaptą laišką SSRS 
liaudies komisarų tarybos pir
mininko pavaduotojui V. De

kanozovui.
Jame apžvelgiama Jungtinių 

Amerikos Valstįjų lietuvių veik
la ir siūloma pasiųsti į Sovietų 
Sąjungos pasiuntinybę Ameri
koje darbuotoją lietuvį, suge
bantį, prisidengus kultūrine 
veikla, organizuoti ir koor
dinuoti politinę veiklą tarp JAV 
lietuvių. Šiam darbui rekomen
duojamas Povilas Rotomskis.

1941 m. spalio 26 d. slaptoje 
pažymoje, adresuotoje V. Deka
nozovui, J. Paleckis aptaria 
kontrpropagandos bei antihitle
rinio bloko klausimus, siūlo 
plačiau panaudoti kūrybinių 
darbuotojų produkciją.

1942 m. vasario 16 d. slap
tame laiške Nr. 49/35 J. Palec
kis išdėsto jau gerokai platesnę 
veiklos programą — plačiau pa
naudoti Užsienio reikalų liau
dies komisariato ir NKVD do
kumentus, skirti Jungtinių 
Amerikos Valstijų kairiųjų lie
tuvių spaudai nuolatinius ko
respondentus: P. Cvirką, J. 
Marcinkevičių ir L. Girą; duoti 
nurodymus Sovietų Sąjungos 
misijai Švedijoje dėl TASS’o 
medžiagų publikavimo laikraš
tyje „Deutsche Zeitung in 
Ostland”; medžiagas iš Jungti
nių Amerikos Valstijų spaudos 
plačiau panaudoti Informacijų 
biuro veikloje, o kopijas per
duoti į NKVD; užklausti Fediu- 
šiną (generalinį konsulą Niu
jorke) apie JAV lietuvių veiklą, 
kuri buvo patikėta koman
diruotam P. Rotomskiui.

P. Rotomskis 1942 m. liepos 
18 d. laiške nurodo: „Imantis 
plėsti antihitlerinį frontą, tuo
jau tenka ąusidurti su lietuviš
kų antitarybinių grupių nusi
statymu. Stipriausi iš jų kleri
kalai su „Draugu”, „Amerika”, 
„Darbininku”, „Garsu”, „Lietu
vių žiniom” ir kt. Po jų eina va
dinamieji socialistai su „Nau
jienom”, „Keleiviu”, „Naująja 
gadyne”; fašistai su „Vienybe”, 
„Dirva”, „Amerikos lietuviu”.

Klerikalai visam lietuviškam 
antitarybiniam frontui duoda 
toną. Priėjau turėtų nemenkų 
jėgų jiems prisidėjo Pakštas, 
kun. Prunskis, kun. Barauskas, 
Vaičiulaitis. (...) Tie vadinamieji 
tremtiniai yra svarbiausias ar
kliukas, kuriuo klerikalai, 
socialistai ir fašistai jodinėja per 
paskutinį pusmetį. Greit tas są
rašas laikraščiuose turės baig
tis, nes jau praleista apie 11,000 
vardų, o iš viso sakosi turį 
12,000...”

1942 m. iš Maskvos į Jungti

nes Amerikos Valstijas skriejo 
telegramos, laiškai, nuotraukų 
rinkiniai. Jų autoriai — M. Ged
vilas, J. Žiugžda, J. Paleckis, J. 
Šimkus, V. Reimeris, A. Venc 
lova, VI. Mozūriūnas ir kiti. 
Visa siunčiama produkcija skir
ta JAV komunistinei spaudai.

1943 m. kovo 5 d. iš New Yor
ko P. Rotomskis į Maskvą iš
siuntė JAV „reakcinių” lietu
viškų organizacijų vadovų sąra
šą. Jame net 55 pavardės. Štai 
kai kurios iš tų pavardžių su ten 
pateiktais apibūdinimais:

„Vytautas Abraitis — advoka
tas, jaunas, aktyvus.

Jonas Valaitis — buvęs lai
kraščio „Vienybė” redaktorius, 
turi pusvalandžio radijo laidą 
lietuvių kalba.

Juozas Vaškas — daktaras, 
kunigas, lietuviškojo katalikiš
kojo koledžo rektorius, net 
kelių klerikalinių organizacijų 
valdybos narys. Aktyvus ir 
įtakingas.

Vladas Vencius — medicinos 
daktaras, fašistas, smetoninin- 
kas, Nacionalistų sąjungos (tau
tininkų) pirmininkas. Gyvena 
Bruklyne. Pas jį dažnai lankosi 
Smetona, Tūbelienė.

Martynas Gudelis — Lietuvo
je buvo eseras. Po pasikėsinimo 
prieš Voldemarą pabėgo į užsie
nį. Dalyvavo Ispanijos pilieti
niame kare, aktyviai ten daly
vaudamas anarchistinių organi
zacijų veikloje. Vėliau susidėjo 
su trockistais. Dabar dirba 
„Naujienų” laikraščio redak
cijoje.

Juozas Karalius — aktyvus ir 
įtakingas kunigas, kunigų susi 
vienijimo pirmininkas, kitų kle
rikalinių organizacijų valdybos 
narys.

Antanas Maceika — visų lie
tuviškųjų reakcinių organizaci (Nukelta į 4 psl.)

Baltijos ir Amerikos klinikos Vilniuje bendros Lietuvos ir JAV įmonės 
steigėjai (iš kairės) gyd. Saulius Špokevičius ir dr. Kenneth M. Leavitt, 
dalyvavę „Pagalba Lietuvai” konferencijoje gegužės 13-14 d. Čikagoje.

Nuotr. G. Valentukonio

jų Baltimorėje pirmininkas. Vi
sų partijų iškeltas kandidatu į 
miesto mero postą.

Stasys Michelsonas — socialis
tas, redaktorius ir leidėjas pa
čio purviniausio antitarybinio 
laikraščio „Keleivis”.

Kitame P. Rotomskio į Mask
vą išsiųstame aktyviausių lietu
vių veikėjų sąraše —• dar 32 
pavardės su trumpomis charak
teristikomis. Tarp jų:

„Pakštas Kazys — profesorius, 
pati aktyviausia figūra reakci
nėse organizacijose, Lietuvos 
tautinės tarybos gen. sekreto
rius, JAV lietuvių kultūros in
stituto vadovas, eilės brošiūrų 
autorius.

Vaičiulaitis Antanas — rašy
tojas, katalikas. Iki karo dirbo 
pasiuntinybėje, atrodo, Romoje. 
Aktyvus katalikiškos spaudos 
bendradarbis, laikraščio „Stu
dentų žodis” redaktorius, dėsto 
prancūzų kalbą lietuvių kleri
kalų koledže. Lietuvos naciona
linės tarybos narys.

Vileišis Petras — daktaras, 
katalikas, buvo d’plomatinio 
korpuso sudėtyje (neprisimenu 
kokioje šalyje). JAV kalba 
mitinguose ir per radiją apie 
bolševikų žvėriškumus Lietuvo
je, aktyvus Lietuvos nacionali
nės tarybos narys, jos vice
pirmininkas.

Devenis Mykolas — medicinos 
daktaras. 1942 m. rugsėjo 9 d. 
grįžo iš sovietinės tremties. 
Daug rašo apie ištremtųjų bai
sią būklę, paskelbė ilgą žuvusių
jų sąrašą, aktyviai dalyvauja 
reakcinėse organizacijose.”

1943 m. gruodžio 24 d. P. 
Rotomskis M. Gedvilui rašo 
apie „Lietuvių demokratų suva
žiavimą”, vykusį Niujorke 
gruodžio 18-19 dienomis.

Danutė Bindokienė

Mielas svečias, gaila
varškės

Tokia jau nepakeičiama poli
tikų taisyklė: prieš rinkimus 
pažadėti krašto gyventojams 
labai daug, kad sugundytų už 
juos balsuoti; po rinkimų viskas 
paprastai grįžta į senąsias vėžes 
ir gyvenimas nedaug pasikeičia. 
Vienas mėgstamiausių „arkliu
kų”, kuriuo jojama į laimėjimą 
rinkimų metu, Amerikoje yra 
valstybinio biudžeto išlygi
nimas, panaikinant nuolat au
gantį deficitą. O jis auga „kaip 
ant mielių” ir numatomą, kad 
iki 2002 metų sieks 400 bil. 
dolerių. Abi pagrindinės JAV 
politinės partijos sutinka, kad 
būtų gera subalansuoti valsty
binį biudžetą, išbristi iš skolų, 
bet, žinoma, panaudojant kažko
kią magišką formulę ir nenu- 
skriaudžiant nei vienos gyven
tojų grupės.

Kalbas apie valstybinio defi
cito pašalinimą ir subalansuotą 
biudžetą JAV balsuotojai girdi 
daugiau kaip 30 metų ir niekas 
per daug nesistebi, jeigu po 
rinkimų, vėl įsigalioja posakis: 
„pažadėsi — patiešysi...” Tačiau 
po paskutinių rinkimų, 
Respublikonų partijai laimėjus 
daugumą Senate ir Atstovų 
rūmuose, pradėta šį opų 
klausimą rimtai svarstyti. Tai 
galima spręsti ir iš Demokratų 
partijos opozicijos, stengiantis 
įtikinti krašto gyventojus, kad 
bet koks biudžeto subalan
savimas bus padarytas vargšų 
sąskaiton, atėmus pašalpas, 
sveikatos apdraudos dalį, apkar
pant švietimo programas, vyres
niųjų socialinę apdraudą. Lai
mėtojais taptų tik turtingieji, 
kuriems numatomos lengvatos, 
mokant federalinius mokesčius.

Gegužės mėnesiui riedant prie 
pabaigos. Respublikonų partija 
pirmą kartą nustatė datą, iki 
kurios, jeigu numatytus pro
jektus pavyks įgyvendinti, vals
tybinis biudžetas bus gražiau
siai subalansuotas. Data: 2002 
metai. Vadinasi, per maždaug 
septynerius ateinančius metus 
bus „nukirsta” apie 1.4 tril. 
dolerių išlaidų, panaikinant 
bent 284 valstybines agentūras 
ir iki tol veikusias programas. 
Nors Senato ir Kongreso planas 
šiek tiek skiriasi, bet iš esmės 
norima pasiekti tuos pačius 
rezultatus iki tų pačių metų. 
Senato siūlomas planas iki 2002 
m. sutaupytų Amerikai 961 bil. 
dolerių, o Atstovų rūmų — 1.4

tril. dol., iš kurių 340 bil. dol. 
būtų panaudota sumažinti gy 
ventojų federalinius mokesčius

Apkarpymai numatyti sveika 
tos apdraudos (Medicare ir Me- 
dicaid) vyresniesiems, pašalpos 
vargšams, valstybinių įstaigų 
tarnautojų pensijoms, tarptau
tinėms pagalbos programoms, 
švietimui, ypač pakeliant 
pašalpas gaunančių netur 
tingųjų darbingumą, susisie
kimui, žemės ūkiui, erdvių ir 
apskritai moksliniams tyrinėji
mams, teisėsaugai bei teisėtvar
kai, gamtinių išteklių apsaugai 
ir t.t.

Didžiausias kąsnis turėtų būti 
„iškąstas” iš „Medicare”. Mano
ma, kad apie 40 milijonų JAV 
vyresniųjų gyventojų, kurie šia 
programa labiausia remiasi, 
pajustų trūkumus. Prieš 
„Medicare” sumažinimus pasi
ruošę kovoti ne tik vyresnieji, 
bet daugelis ligoninių bei gydy
tojų, nes ir jie tiesiogiai pajus
tų pajamų sumažėjimą. Kai per
nai prez. Bill Clinton mėgino 
prastumti viso krašto sveikatos 
apsaugos pertvarkymo 
programą, respublikonams 
pavyko įtikinti balsuotojus, kad 
pagal tą planą niekam nebus 
leidžiam ~>asirinkti savo gydy
tojo ar e dymo, todėl sveika 
tingumo reikalai labai nu
kentės. Dabar, be abejo, besitei 
sinančiųjų pusėje atsidursią 
respublikonai, o demokratai 
bandys imtis visų priemonių, 
kad „vyresniųjų gyventojų svei
kata būtų apsaugota”.

Savo ruožtu demokratai su 
tinka su pasiūlyta data ir norė
tų, kad valstybinis biudžetas 
būtų subalansuotas iki 2002 m., 
tačiau jie siūlo nejudinti švie
timo ir sveikatos apdraudos, o 
apkrauti mokesčiais turtuolius. 
Nepaisant opozicijos ir būsimų 
protestų iš įvairių krašto 
gyventojų grupuočių bei or
ganizacijų, respublikonai sten 
giasi įrodyti balsuotojams, kad 
jie savo priešrinkiminių pažadų 
tvirtai laikosi. Nors „operacija” 
būsianti kai kam ir skaus
minga, bet ilgainiui valstybė 
atsistos ant lygesnio kelio ir ne
bereikės rūpintis vis kylančiu 
deficitu. Svarbu balsuotojų per 
daug nesuerzinti, kad 1996 
metais būsiančiuose rinkimuose 
Respublikonų partija vėl nebūtų 
nustumta į antraeilę vietą.

KARININKAS LEMTIES 
SIAUTĖJIME

ATSIMINIMAI

Dim. mjr. JUOZAS KRAKAUSKAS
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Turtą padėjo nešti sanitaras ir greit pasitraukėm į 
mano ir daktaro kambarius. Gėrėm arbatą sykiu. Ra
gavom po truputį visko. Dabar aš vėl jam pasisiūliau 
priminti Horacijaus „Paminklą”, bet jis atsisakė. 
Valgėm drauge. Šio turto ilgai mums užteko. Iš lagerio 
sandėlio jis parūpino geresnius rūbus, apavą. Sveikata 
ir išvaizda pagerėjo. Darbų vykdytojas jau seniai 
reikalavo, kad mane išsiųstų į akmens skaldyklą, bet 
daktaras — ne.

Metai greit prabėgo, ir atėjo įsakymas — išvežti į 
Vorkutos (amžino įšalo žemę) anglies šachtas.

Su daktaru atsisveikindamas padėkojau už pagalbą 
ir globą, nes jei ne jis, aš jau seniai būčiau durtuvu per
durta krūtine užkastas „Savo noru mirusių” kapuose.

Į „Kalnelį” — (drausmės lagerį) atvežė žiemą, išvežė 
tokiu pat laiku. Ar ilgas traukinio sąstatas, nemačiau, 
veždavo tik nakties metu, medinių plaktukų „muzika” 
skambėjo beveik be pertraukos. Mano treji namai buvo 
taigos juostoj. Dabar reikia dar pervažiuoti pereinamąją 
zoną — Intos, Pečioros ir kitas vietoves ir miestus, kur 
jau aiškiai medžių mažėja, pagaliau visai išnyksta. 
Aplinkui tik nedideli krūmai — tundra. Tai čia prasideda 
jau amžino įšalo žemė. O kodėl amžino įšalo? Todėl, kad 
vasarą žemė giliausiai atšyla iki 30 cm, o giliau — amži
nas įšalas. Tundra — krūmai, kiek vasarą užauga, tiek

žiemą nušąla.
Į Vorkutos miestą atvežė naktį. Tuo laiku, kada mes 

patekom į šį „rojaus” kampelį, saulė 1-1.5 mėn. 
neužtekėdavo. Kada pakildavo pūgos, tai ir geriausiam 
muzikantui ši simfonija nelabai patiktų.

Išlaipinę iš vagonų ir greit į sunkvežimius (ne
dengtus) sutupdė, skubėjo iki „ryto” būti vietoj. Žino
jom, kad veža į pragarą, bet į kokį — nežinojom.

Pagaliau mašinos sustojo prie apšviestų vartų, ant 
kurių rusiškai buvo užrašyta: „Sąžiningu darbu išpirk- 
site savo kaltes”. Šaltukas jau gerokai spaudžia. Mes 
nenustovime vietoje, šokinėjam. „Angelam sargam” ne
svarbu, jie su gerais kailiniais. Tikrina iki „baltų” 
baltinių.

Priėmimas — tikrinimas tęsiasi ilgai. Turi pasakyti 
vardą, pavardę ir str. 58a ir kt., kokia bausmė, kiek 
tremties. Po to tave perveda į vidų — tik į kitą spyg
liuotos tvoros pusę. Baigę tikrinti, priimti, veda į 
barakus, nors sušalę ir nevalgę, bet laimingi — po stogu 
ir dar šiek tiek šilumos.

Barake norėjo mus „tikrinti” kiti „gaivalai” — va
gys, bet, gavę į „ragus”, aprimo. Tai kur gi pagaliau 
patekom? Geroj vietoj, 29-os šachtos lagery. Nauja šach
ta, blogai įrengta, vėliau pamatysim, kad tikra mėsmalė.

Rytojaus rytą — sveikatos tikrinimas, kam dirbti 
žemės darbuose, o kam į šachtą. Komisijoj — du gydy
tojai. Vienas iš jų - pažįstamas, XIX laidos PLP Karo 
mokyklos karininkas, ltn. Vytautas Stonys.

Greit atsistojau į Vytauto eilę. Jis perspėja: 
„Nepažįstami”. Aš! „Supratau”. Ir — rusiškai apie ligas 
ir negalias. Pirmos kategorijos darbininką pusmečiui iš- 
gelbsti mane nuo šachtos. Dirbu paviršiuj, šalty, dar
bas sunkuB. Mūsų brigada leidžia į šachtą stiprinimo 
medžiagą: rąstus, storas lentas. Dažnai esti viskas ap
snigta, apšalę, slidu. Mediena sunki ir stora, nes šach
toj iš viršaus akmenų spaudimas toks didelis, kad sta

čias 20 cm diametro rąstas lūžta, kaip degtukas. Iš rąs
tų šachtininkai stato glaustą (vienas prie kito) tvorą. 
Virš rąstų užkiša storą lentą — tai stiprinimo pavyzdys. 
Bet aiškiau bus toliau.

Po komisijų dažnai susitinku gyd. Vyt. Stonį. Kaip 
rašiau, jis pusmetį išgelbėjo nuo šachtos. Žiema prabėgo 
laimingai, bet sunkiai, labai sunkiai. Tundros juostoj 
pavasaris labai trumpas. Ilgesnė vasara, o ilgiausia 
žiema (10 mėn. žiema, kiti — pavasaris, vasara ir ruduo).

Miško sandėly dirbdamas, iš valdžios gavau 
pasiūlymą perimti vadovavimą brigadai, kurioje dirbau. 
Turbūt kažkas mane „įvertino”. Jei brigadoje būtų dir
bę tik politiniai kaliniai, būčiau sutikęs.

Po šaltos ir net labai šaltos žiemos greit sužaliavo 
tundra (amžini Šiaurės krūmai). Kalinys, kaip tas šiau
rės tundrų krūmelis, jei tik geresnės gyvenimo sąlygos 
— greit atgyja.

Dirbame ne 8 vai., bet kiek reikia šachtai, o į lagerį 
veda jau šlitinėjančius. Einame susikabinę už parankių. 
Tam, kas kojeles vos velka — gerai, bet tiem, kurie vos 
besivelkantį velka — prastai.

Vasara miela ir Vorkutoj, tačiau ne Lietuvos vasara. 
Ruduo man buvo lemtingas. Nors komisijos metu atsi
stojau prie V. Stonio, bet mane tikrint paėmė kitas gydy
tojas ir... į Šachtą.

Galvojau visaip: leistis (liftu) į šachtą ar nesileist. 
Leisies — gerai, nesilcisi — uždės „apyrankes” 
(geležinius pančius — taip vadino mūsų seneliai) ir 8-9 
vai. stovėsi toje patalpoj, iš kurios leidžiasi, šaldamas 
ir taip kasdien, iki nuspręsi leistis. Mano sprendimas 
buvo trumpas — leistis.

Prieš leidžiantis į šachtą (akmens anglies kasyklą), 
kiekvienas gauna lempą. Gavau ir aš — butelį. Tokios 
formos lempa ir visada ją reikia nešioti už ąselės rankoj. 
Kasdamas anglį pastatai, pargriūva ir vėl statai... 
Vėliau gaudavom lempą, tvirtinamą prie šalmo. Ta

patogi ir šviečia ten, kur galvą pasuki. Į šachtą lei
džiamės 300-400 m. Kada akumuliatorius išsieikvoja — 
lempa užgęsta. Amžina tamsa, kaip Dantės pragare.

Lįsdamas į šachtą, iš dispečerio gauni asmens 
numerį. Po darbo, išeidamas iš šachtos, numerį atiduodi.

. Jei po darbo numerio dispečeris negavo, o jo vietoje tik 
pavardė — prasideda kalinio paieškos. „Prapuolusi” 
dažniausia randa naujoji pamaina po anglimis, jau 
nekvėpuojantį.

Esu gimęs po laiminga žvaigžde. Bet mano 
žvaigždelė šiek tiek pritemo — susižalojau abi kojas. 
Ligoninėj sugipsavo. Bet ramentų — nė žingsnio. Taip 
„ilgėjausi” apie mėnesį. Pagaliau gydytojai pasakė, kad 
aš sveikas ir turėjau būti sveikas. Jie mokyti — daugiau 
žinojo. O man vaikščiot buvo kankynė.

Jei ne šachtininkas skaitys šiuos mano sakinius, 
pagalvos, kad aš apie šachtą kalbu, kaip apie bulvių 
duobę: įlipai, prisisėmei bulvių ir išlipai.

Sunkiau buvo: kai mane prislėgė anglis, ir bendra
darbiai ištraukėjau žiopčiojantį. Greit pakėlė į paviršių 
ir — į medpunktą, o iš ten su sargybinu — į lagerio 
ligoninę. „Gydytojas” apžiūrės. Pasakė: „Nieko baisaus, 
pagulėsi savaitę ir pasveiksi”. Kad šonkauliai „žiūri” 
ne į tą pusę — nepastebėjo. Ligoninėj nors ir skauda, 
bet gerai: šilta, gausi savo davinį sriubos, avižinės košės 
ir 300 gr duonos. Vaistų jokių, nes gydytojas, 
nežinodamas kokiais vaistais gydyti, pakenktų ligoniui. 
Jei ligonis jau miršta, gydytojas jam nekenkia, dažniau
siai neturi kuo.

Tokiu metodu gydant, kai už langų yra 50 laipsnių 
šalčio (pagal Celsijų), ligoniai greit pasveiksta. Man 
buvo pasakyta, kad, savaitei praėjus, būsiu sveikas. 
Atspėjo. Ir štai: „Susirink savo daiktus ir ženk į baraką”.

(Bus daugiau)

I
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SVARBUS IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS

VILNIUJE
JURGIS JANUŠAITIS

Š. m. gegužės 28 • birželio 3 d. 
Vilniuje įvyks svarbus išei
vijos lietuvių suvažiavimas. 
Jam vadovauja Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis ir Žmogaus 
bei piliečio teisių ir tautybių rei
kalų komiteto narys R. Mar
kauskas. Iš gautos informacijos 
matyti, kad suvažiavime daly
vaus dvi komisijos: Išeivijos ir 
Seimo bei Pilietybės. Neaišku, 
kokias problemas tos komisijos 
spręs, tačiau, atrodo, kad Pilie
tybės komisija svarstys užsienio 
lietuviams svarbias pilietybės 
problemas, o Išeivijos ir Seimo 
komisija ieškos būdų, kaip sėk
mingiau koordinuoti išeivijos 
veiklą,

„Pilietybės” komisijoje vice
pirmininko pareigas eina PLB 
valdybos vicepirmininkas Ri
mas Česonis. Jis PLB valdybai 
ir atstovaus minėtose komisi
jose. Tad, šiam suvažiavimui ar
tėjant, mintimis dalinamės su 
Pilietybės komisijos vicepir
mininku Rimu Česoniu.

— PLB Valdybos didelių 
pastangų dėka Lietuvos Res
publikos prezidentas dekre
tu sudarė specialią komisiją 
užsienio lietuvių pilietybės 
klausimams. S'' .-kitę koks 
gi tos komisijos .kslas?

— Į klausimą, koks yra 
pagrindinis komisijos tikslas, 
leiskite atsakyti prezidento žo
džiais, jo paskelbtame dekrete: 
„atsižvelgdamas į PLB kreipi
mąsi, sudarau šią komisiją 
Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymo pataisų projektui 
parengti”. Žodžiu, komisijos 
uždavinys yra parengti tokias 
pilietybės įstatymo pataisas, 
kuriose atspindėtų už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuvių siekis 
— Lietuvos pilietybė turi būti 
pripažinta kiekvienam, užsieny
je gyvenančiam lietuviui, be 
jokių komplikuotų „atstatymo” 
procedūrų, be jokių ypatingų 
„biurokratizmo kryžiaus kelių”.

— Ar komisija darbą jau 
pradėjo?

— Per paskutiniuosius porą 
mėnesių komisijos nariai buvo 
paprašyti peržiūrėti visus pilie
tybės įstatymo straipsnius, taip 
pat pilietybės įstatymo įgyven
dinimo tvarkos nuostatus ir pa
teikti savo pataisas bei nuomo
nes minėto suvažiavimo Vilniu
je, Pilietybės komisijos svars
tytose, gegužės 29 - birželio 1 d. 
Tam pasiruošta.

— Jūsų nuomonė apie da
bar veikiantį Pilietybės įsta
tymą?

— Kad lengviau būtų suprasti, 
kodėl daug užsienio lietuvių nė
ra patenkinti dabartiniu įsta
tymu, noriu pacituoti šią 
vėliausią pataisą, priimtą 1993 
m. gruodžio 7 d.: „Lietuvių kil
mės asmenys, prieš 1940 m. tu
rėję LR pilietybę, ir jų vaikai, 
taip pat kiti asmenys, iki 1940

„Pagalba Lietuvai” konferencijoje gegužės 13-14 d Čikagoje susitiko 
„Bridges” žurnalo bendradarbės Jeanne Dorr (kairėje) iš Philadelphia, PA, 
ir Ramunė Kubiliūtė, Chicago, IL

Nuotr G. Valentukonio

m. birželio 15 d. turėję LR 
pilietybę, jei jie nėra repatrijavę 
iš Lietuvos ir nuo 1940 m. bir
želio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 
d. pasitraukę iš Lietuvos, gyve
nantys kitose valstybėse, LR 
pilietybę atstato, raštu pareiškę 
LR vidaus reikalų ministerijai 
ar LR diplomatinėms įstaigoms 
užsienyje, kad jie yra LR pilie
čiai ir pateikę patvirtinančius 
įrodymus. Jiems netaikomos šio 
straipsnio pirmosios dalies ir 
Pilietybės įstatymo I straipsnio 
I punkto išlygos, (šis sakinys 
konstatuoja, kad jiems nereikia 
atsisakyti įgytos kitos valstybės 
pilietybės).

Kodėl tik „vaikai”, galėtų bū
ti įjungti ir vaikaičiai? Kas tie 
„kiti asmenys”? Kodėl reikia 
spėlioti? Kodėl diskriminuoti 
„repatriantus”? Kuo jie skyrėsi 
nuo tų lietuvių, kurie, sakykim 
nelegaliai pabėgo į Vokietiją? 
Ar tik tuo, kad vieni bėgo su 
dokumentais, o kiti be?

O kaip su tais lietuviais, kurie 
pasitraukė iš Lietuvos prieš 
1940 m. birželio 15-tą? Ar tuo 
nenurašysim daugybę Pietų 
Amerikos lietuvių? Ar žodis 
„atstato” nėra užgaunantis 
užsienio patriotui lietuviui? 
Raštu pareikšti prašymą auto
matiškai sukelia problemų 
Australijos lietuviams, nes jie 
tokiu būdu automatiškai gali 
prarasti Australijos pilietybę. 
Ką reiškia „pateikę patvirti
nančius įrodymus”. Ar tai čia 
neprasideda „kryžiaus keliai”? 
Bandysiu pakviesti į komisijos 
posėdį buvusį „Dirvos” redak
torių Balį Gaidžiūną, kuris yra 
šitaip išsitaręs apie Lietuvos 
biurokratus: „Grįžęs atgavau 
pilietybę. Bet priregistruoti 
žada tik po metų. Tad negaliu 
nei turto turėt ir šis butas ir 
telefonas svetimu vardu, nei 
balsuoti. Tai koks gi aš pilie
tis”?

— Ar komisija ilgai posė
džiaus?

— Esu nuomonės, kad vienos 
savaitės posėdžiams neužteks. 
Mums dar reikės kartą susitikti 
Vilniuje, prieš įteikiant galu
tinį pataisų projektą preziden
tui 1995 m. rugsėjo 1 d.

— Ar turite vilties, kad 
Lietuvos Seimas į komisijos 
siūlymus atsižvelgs ir šiame 
darbe pasieksite laimėjimų?

— Kadangi komisijos sudėtyje 
yra 2 Seimo nariai, vienas jų 
mums palankus, šios komisijos 
pirmininkas, o taip pat Seimo 
žmogaus ir piliečių teisių bei 
tautybių reikalų komiteto pir
mininkas R. Markauskas. Kitas 
— žinomas pilietybės įstatymų 
pataisų oponentas V. Petraus
kas, tai tikiu, kad, jeigu jiems 
pavyks suderinti savo nuomo
nes jeigu ir mes — užsieniečiai — 
nepamiršime savo kraštų lietu
vių pageidavimų ir laikysimės 
ryžtingai, aš manau mes paruo-

St. Petersburg, FL, veikliosios lietuvės. Iš kairės: sol. Roma Mastienė, Aldona Šulaitienė, Janina 
Gerdvilienė — Lietuvių fondo įgaliotinė, ir Marytė Miklienė.

I. LUKOŠEVIČIENEI - GARBĖS 
PROFESORĖS VARDAS

Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministerija nusprendė įkurti 
Paliatyviosios medicinos drau
giją, kuri teiktų medicininę bei 
moralinę paramą laukiantiems 
mirties. Posėdyje dalyvavusi 
pagrindimo pranešimo autorė, 
socialinių mokslų magistrė iš 
Toronto (Canada) Irena Luko
ševičienė gausiai susirinkusiai 
auditorijai kalbėjo apie medikų 
ir artimųjų bendravimą su mir
ties laukiančiu ligoniu, apie 
žmogaus pasirengimą ramiai 
mirčiai ir artimųjų išgyve
nimus.

I. Lukoševičienė sakė, kad 
įkūrus Paliatyviosios medicinos 
draugiją, nepriklausomą nuo 
valstybinių struktūrų, bus 
galima labai daug kam ir 
nuoširdžiai padėti paskutinę 
gyvenimo valandą. Svarbu, kad 
ta idėja plistų: kurtųsi palia
tyviosios medicinos skyriai 
ligoninėse ir bent didžiuosiuose 
miestuose bei rajonuose būtų 
steigiami slaugos namai nepa
gydomiems ligoniams ar 
seniems vienišiems.

Irena Lukoševičienė, turinti 
37 metų socialinio darbo patirtį, 
nuo pat Nepriklausomybės at
gavimo vis skuba į Lietuvą: šis 
— jau aštuntas kartas. Nuo 
1990 m. jau 18 mėnesių skaito 
paskaitas Kauno medicinos 
akademijoje, Vytauto Didžiojo 
universitete, susitinka su 
mokytojų ir medikų auditori
jomis. Neatsitiktinai tad ir 
KMA įsteigta Slaugos ir socia
linės rūpybos katedra. Neseniai 
Lietuvą pasiekė ir I. Luko
ševičienės knygelė „Gyvenimo 
ciklai”, kurioje autorė pasidali
jo savo mokslo ir darbo patir
timi.

Gegužės 10 d. Kauno Medici
nos akademijoje Irenai Luko
ševičienei buvo suteiktas garbės

Šime tobulą pilietybės įstatymo 
pataisą, Seimas po gal ilgų de
batų priims.

— Kokie Jūsų komisijos 
santykiai su Seimu?

— Negaliu kalbėti už kitus ko
misijos narius, bet mano, kaip 
PLB valdybos vicepirmininko, 
yra korektiški ir malonūs. Pre
zidentas A. Brazauskas ne kar
tą yra užsiminęs apie Pilietybės 
įstatymo netobulumą užsienio 
lietuvių atžvilgiu ir nemažas 
Seimo narių skaičius yra mums 
palankūs.

— Kokios Jūsų komisijos 
darbo sąlygos bus Vilniuje?

— Posėdžių metu būsime 
apgyvendinti „Draugystės” 
viešbutyje. Yra suplanuoti susi
tikimai su Seimo pirmininku, 
premjeru ir prezidentu. Visi 
susitikimai daugiausia vyks 
Seimo rūmuose. Visą komisijos 
narių išlaikymą padengia Lie
tuva. visas kitas išlaidas dengs 
PLB, Kraštų valdytos ir atski
ri nariai.

— Dėkojame už pareikštas 
mintis, linkime darbingų po
sėdžių ir kuo geriausių rezul
tatų užsienio lietuviams.

profesorės vardas.
Prieš porą metų Lietuvos Že

mės ūkio akademija garbės dak
taro vardą yra suteikusi Petrui 
Lukoševičiui, kuris taip pat nuo 
pat Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo pradžios rūpinasi 
žemdirbių likimu.

Petras Lukoševičius, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy
bos įgaliotas, prieš trejetą metų 
Vilniuje, Seimo rūmuose, įkūrė 
PLB atstovybę, per kurią liki
mų išblaškyti lietuviai palaiko 
ryšius su Tėvyne.

(LA, 05.11)

IŠEIVIJAI LIETUVOS 
ĮVAIZDĮ KŪRĖ...

(Atkelta iš 3 psl.)
Nurodoma, jog suvažiavimą 

paruošė R. Mizara su savo ar
timiausiais pagalbininkais: M. 
Šolomsku, J. Gasiūnu, K. Petri- 
kiene, K. Stanislovaitiene.

Svarstant suvažiavimo rezo
liuciją, A. Bimbai ir A. Mizarai 
iškilo abejonių: „... ar reikia 
rezoliucijoje pabrėžti, kad su
važiavimas pasisako už tarybų 
Lietuvą? Jie bandė įrodyti, kad 
taktiniais sumetimais geriau 
pasisakyti už laisvą Lietuvą. 
„Aš, žinoma, — rašo. Rotoms- 

kis, — primygtinai tvirtinau, jog 
būtina pasisakyti už tarybų Lie
tuvą, nes laisvosios Lietuvos 
lozungas dabartiniu metu yra 
nepakankamai aiškus, nes už jo 
slypi mūsų priešai”.

1943 metais J. Paleckis per 
radiją kreipėsi į Amerikos lietu
vius, ragindamas susivienyti 
bendrai kovai prieš fašizmą, 
ypač akcentuodamas: „Galuti
nai išsklaidykite nuodus mela
gingo ir šmeižto propagandos 
prieš Tarybų Lietuvą ir Tarybų 
Sąjungą, kuriuos taip apsčiai 
paskleidė Amerikos lietuvių 
tarpe įvairūs fašistų agentai. 
Demaskuokite šių šmeižtų 
platintojus”.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, (galiojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

1943 m. liepos 21 d. J. Žiugž
dos parengtame „Atsišaukime į 
Amerikos lietuvius” atvirai ir 
jau be diplomatijos sakoma: 
„...išvaduoti lietuvių tautą iš 
vokiškosios vergovės ir atstatyti 
Tarybų Lietuvą. Šalin siaurų 
egoistinių reikalų reiškėjus ir 
išdavikus iš lietuvių tautos tar-
_^t>>po!

Vien 1943 m. rugsėjo-spalio 
mėnesiais į Jungtinėse Ameri
kos Valstijose išeinantį dienraš
tį „Laisvė” buvo išsiųstos iš viso 
net 48 publikacijos.

Be žinomų rašytojų ir meni
ninkų, šiame laikraštyje buvo 
spausdinamos J. Laurinaičio, J. 
Narkevičiūtės, V. Rudmino, P. 
Pakarklio, Barkausko, A. Lieps- 
nonio, J. Vaišnoro, P. Ule

vičiaus, I. Povilavičiūtės ir kitų 
publikacijos.

Archyvuose esantys doku
mentai rodo ir kitus JAV 
lietuvių veiklos aspektus.

Antai 1943 m. „Brooklyno ir 
Greatnecko mezgėjos pradžioje 
vasario mėnesio išsiuntė lietu
vių daliniams Raudonojoje Ar
mijoje 290 kavalkų megztinių, 
88 poras kojinių, 71 svederj su 
rankovėmis, 47 svederius be 
rankovių, 62 šalikus, 12 porų 
pirštinių”.

„Bostone surinkta aukų 
apie 2,600 JAV dolerių. Jie 
perka tris sanitarinius automo
bilius. Vorčesteryje sudėta 370 
dolerių, Brukline — 1,200 
dolerių. Čia buvo renkamos 
aukos Botkino ligoninei parem
ti. Lietuviai pasiryžo surinkti 
5,000 dolerių”.

Lietuvė Kalvaitienė iš Maspe- 
to nunėrė per 50 megztinių. 
„Laisvė” išspausdino jos 
portretą ir parašė: „Ji muša 
Hitlerį su virbalais”.

Kitame dokumente sakoma, 
kad Ročesterio lietuvės numez
gė 314 megztinių be rankovių, 
67 ilgom rankovėm, 76 poras 
pirštinių, 76 šalikus bei 898 
įvarius kitus mezginius.

(Straipsni ištisai perspaus
diname iš „Lietuvos ryto”, š.m. 
gegužės 5 d.)

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

OAK LAWN HBhįjgi 
REALTY 
6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti

skambinkite:
BUDRAIČIUI

Bus 706499-7000 
Fax. 708499-7006

Res. 312-7763971 
Pager 312-306-0307

McHsnry, M mln. į Siaurės vakarus nuo 
CMcagos parduodama vasarvietė saloje, 53 
pėdos pakrantės, ramu. 30 pėdų lieptas, na
mas didelis, 3 mieg., IVi vonios kamb.; rytų 
pusė) virtuvė, vakarų pusė) atvira veranda. 20 
pėdų pantoninis laivelis >14*,SOO. Kreip
tis 312-781-1363. Kalbėti anglUkal.

FOR RENT

CAPE COD, HYANNIS
Išnuomojamas didelis butas 
vasarai; 3 mieg., virtuvė. Netoli
jūros. Kreiptis: 508-771-5050

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai,

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
32O8’/i West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
sistemas, VIRYKLAS, ORO VĖ-' 
SINTUVUS. a1

H. Oeckya 
Tel. 585-6824

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

MALDA LIETUVAI. Lietuviškų nuotraukų albu
mas, lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis.
Juozas Polis. 175 psl................................... $14.00

PABŪK, VARNĖNE, SVEČIUOSE. Naujausia
Jono Minelgos eilėraščių knyga. 64 psl. . $5.00

KALBĖKIME LIETUVIŠKAI. Paveiksluotas 
vadovėlis vaikams mokintis lietuvių kalbą.
Nijolė Mackevičienė. 88 psl. .................. $5.00

ABĖCĖLĖ. Dang. Stončiūtė-Kuolienė. 55 psl. $5.00 
BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ Į MĖNULĮ.

Apysaka. Danutė Bindokienė. 63 psl. ... $6.00
MANO ŽODYNAS. Didelio formato lietuvių-anglų

kalbomis. Richard Scarry. 92 psl............... $20.00
LIETUVIŲ PERIODIKA VAKARŲ EUROPOJE

1944-1952. J. P. Palukaitis. 287 psl. ... $20.00
ČIURLIONIS: Painter and composer. Stasys Goš

tautas. 556 psl................................ ............... $25.00
ŠV. MIŠIŲ GIESMĖS. Vincas Mamaitis. 22 psl. $2.00 
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran

tremtinio atsiminimai. Povilas šilas. 320 psl. $8.00
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944

KAUNE. Ant. Dundzila. 96 psl................... $4.00
KAZYS BIZAUSKAS. II d. Monografija. Redagavo

Pranas Zunde. 430 psl................................ $12.00
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. III d. Atsiminimai. Le

das Tulaba. 391 psl................... .............. $10.00
ŽEMAITĖ AMERIKOJE. Disertacija. Dalia Norei-

kaitė-Kučėnas Ph. D. 167 psl..................... $20.00
LAIŠKAI MYLIMOSIOMS. Daumantas 247 psl. $12.00 
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS. Apsakymai. Nij.

Jankutė. 192 psl............................................ $7 00
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vad.

Biržiška. Red. St. Vaškelienė. 280 psl. .. $10.00

Pastaba. Užsakant knygą paštu, pinigų nesiųsti.
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyventojams pridedama 
State Sale tax 8.75% nuo knygos kainos.

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS 
' 7922 S. Pulasiti Rd.

1 • ’ 4365 S. Archec Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asnrjęniškai 
patarnaus. įkairiąyiigąs.veltui.

HELP VVANTED

JAMtTOR* NEŠOKO
Janitortal Company looking lor man 6 women to 
ctean Office buiklings in the North & Northweat 
Suburbs Parį time evenings For more Into call

1-400-244-M7B.

IEŠKO DARBO

Moterie Iš Lietuvos Ieško
bo. Skambinti:

tel (609) 654-2997

Many happy 
retoms.'

lnAmwkaV(U. BONOS
A puNic «rvtce of thn newspapr*r

I



MIELAŠIRDINGA ŽEMAITĖ
HENRIKAS KUDREIKIS
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Beldžiasi žemaitė Janina Na
vickaitė į valdžios vyrų, inteli
gentų duris, ji tokia „trenkta” 
ir įkyri. Niekas negirdi. Ponai 
ramiai geria kavą, filosofuoja, o 
tuo metu po tais pačiais namais 
kanalizacijos vamzdžiuose guli 
žmonės.

Janina Navickaitė gimė netoli 
Plungės esančiame Nugarių 
malūne. Ji dirba „Carite”, 
rūpinasi valkatomis, alko
holikais, negerbtinu visuome
nės sluoksniu. 1993 m. spalio 
mėn. Janina suorganizavo 
Vilniaus geležinkelio stotyje 
Vargdienių konferenciją, kurios 
„egzotiški” dalyviai sukėlė 
didelį žurnalistų susidomėjimą. 
Akciją rėmė savaitraštis „Am
žius”, apsilankė ir rašytojas 
Kazys Saja, prisipažindamas, 
kad ir jis yra ubago vaikas.

Iš pasikalbėjimo „Žemaičių 
saulutėje” su Kristina Pau
lauskaite matosi, kad Janina 
turėjo gerą darbą, dirbo kopija
vimo technike spaudos grupėje, 
nes čia gerai mokėdavo. Prasi
dėjo pornografija. Ją siųsdavo į 
Rusiją, paskui pasklido ir Lietu
vos kioskuose. Nuo to darbo jai 
pradėjo darytis bloga.

Toliau ji kalba: „Mečiau viską 
ir su draugais susibūrėme 
kapinėse. Tai pabėgimas nuo 
siaubingos visuomenės. Vėliau 
tapau gatvių šlavėja; Pamačiu
si gatvių gyvenimo klaikumą, 
stojau į „Caritą”, bet ten buvo 
tokia nuostata — neaptarnauti 
valkatų ir alkoholikų — tik 
gerus žmones. Aš pirmoji pra
dėjau laužti ledus. Sakau: „Jie 
valgyti nori, apsirengti”. O čia 
dar ir rusai. Sakau: „Kristus 
irgi buvo ne lietuvis. Žydas”. 
Vyko žiauri kftva tarp darbuo
tojų, buvau vadinama išdavike. 
Mirus pirmininkei Žilinskienei, 
kitą dieną man užtrenkė duris 
ir „Caritas” pirmininkas sakė: 
„Nereikia mums davatkų”. Tada 
nuėjau į savo parapijos koplyčią. 
Į koplyčią ateina vien valkatos. 
Jie kreipiasi į mane: „Pirmi
ninke”. Sakau: „aš ne pirmi
ninkė — esu tavo sesuo, tu mano 
brolis”. Jie nenukrito iš kitos 
planetos. Tai yra mūsų, tėvai, 
broliai, sesės. Manęs klausia, 
kodėl katinus laikau, juk jie 
ligas nešioja. Jie yra mūsų 
civilizacijos aukos, jie spardomi, 
vadinami bjaurybėmis. O juk 
visi — Dievo kūryba”.

„Kelio pirmyn nėra, neat- 
sigręžus,atgal į pūvantį brolį”, 
— tai „Dienos” antraštė (nr. 
43-95). Tai šiandien jau sesele 
vadinamos Janinos Navickaitės 
žodžiai. Ją šiandien žino ir myli 
visi Lietuvos atstumtieji. Į jos 
mažytėlę koplyčią Vilniaus 
Trakų gatvėje susirenka vi
suomenės nepriimantieji valka
tos, buvę vagys, žmogžudžiai, 
prasigėrę varguoliai. Ir randa 
čia jie ne tik duonos kąsnelį, ar 
drabužį, bet ir gerumą, kurio 
reikia mums visiems, o ypač 
jiems, atstumtiesiems broliams. 
Ir ne vienam, pabuvusiam šioje 
koplytėlėje, širdyje suspindo 
vilties ir gėrio spindulėlis, ku
riuos įžiebė ji — Lietuvos varge
tų šventoji, sesuo Janina — rašo 
Janina Suščevičiūtė.

I koplytėlę valkatos ateina 9, Vilnius.

JAV LB Socialinių reikalų taryboe ruoštos „Pagalba Lietuvai” konferencijos 
rengimo pirm. Jūratė Budrienė (kairėje) ir Socialinių reik. taryboe pirm. 
Birutė Jasaitienė konferencijos metu gegužės 13-14 d. Čikagoje.

Nuotr G. Valentukonio

kasdien. Ateina supjaustyti, 
išsivolioję purve, nelaimingi. 
Neseniai pas ją atėjęs vienas vy
riškis, penkerius metus atsė
dėjęs kalėjime už grupinę va
gystę. Rūpybos skyriuje jam ta
rė: „Vogei, sėdėjai, už ką tau 
duoti butą ir darbą?” O kur tam 
klipatai nusiprausti, išsiskalb
ti? Ir tokie klipatos eina pas 
Janiną. „Juk aš negaliu bū
dama su Kristaus ženklu pa
sakyti jam: ‘šiandie gavai kel
nes, po pusės metų atėjęs gausi 
marškinius’ ”, kalba Janina.

Buvo bandoma ją iškelti iš 
koplyčios. „Daug nepatenkin
tų, ką aš darau”. „Tu šven
tąja nori būti”, kiti prikai
šioja. „O kodėl ne?” Aš nesakau: 
„Oi, jūs mano mažutėliai, var- 
guolėliai”. Nėra tai marmela
dinis gerumas. Aš elgiuosi su 
jais, kaip motina, viena ranka 
glostau, kita baudžiu. Su jais 
negalima žaisti, jų lepinti. 
Reikia jausti tam tikrą ribą. Nei 
nepajusi, kad jie pradeda ap
gaudinėti, įsakinėti, rodyti savo 
pagiežą. Moterys yra piktesnės. 
Vyrai dar už kažko laikosi. Kai 
moteris praranda tą „kažką” — 
ji pasidaro nesulyginama nei su 
gyvuliais, nei su žvėrimi.

Sesuo Janina svajoja turėti 
namus. Ten būtų maža batų 
dirbtuvėlė, kur atėję valkatos 
susiremontuotų savo batus, 
siuvykloje — susilopytų dra
panas. Ir darbininkų iš šalies 
nereikėtų, čia ateinantieji vyrai 
ir moterys turi auksines rankas. 
Namuose būtų kur nusiprausti. 
Kas iš to, kad elgetos užsivelka 
naują drabužį, apsivelka ant 
parazitų apsėsto kūno.

„Štai per kalėdines šventes visi 
susirinkome koplytėlėn, pasi
skolinome televizorių, žiū
rėjome religinius filmukus. 
Klipatos žiūrėjo ir verkė”, 
aiškina Janina.

„Reikėtų tokios ‘smulkmenos’ 
kaip mašina. Dažnai gatvėje 
randu nugriuvusį pavargėlį, juk 
negaliu jo nunešti ant pečių į li
goninę. Mašina galėtume susi
vežti gerų žmonių aukojamą 
maistą. Kartą per savaitę par
duotuvė ‘Iki’ mums paaukoja 
pieno, grietinės, duonos. ‘Skruz
dės’ aukoja daržovių. Šių daržo
vių mes davėme ir Motinos Te
resės seserims, nors turėtų būti 
atvirkščiai”.

Štai ateina pas Janiną klipa
tėlė ir taria: „Janina, aš nebe
galiu gyventi, aš neištversiu, 
pasikarsiu, ką man daryti?” Ne
retai gatvėse miršta vieniši.

Janinos kita svajonė — įreng
ti savo šarvojimo namus. Jei 
turėtų šarvojimo koplyčią, ją 
pažinusios elgetos ateitų už 
mirusį pasimelsti, pabudėti, 
atsiprašyti.

„Atsivertėlio apaštalo Pau
liaus šventę mini visos bažny
čios. O gal ir mano klipatos taps 
šventaisiais?..” Tokiais žodžiais 
Janina baigia pasikalbėjimą.

Būdami Vilniuje, pasukim į 
Trakų gatvelę, aplankykime 
mūsų laikų apaštalę, žemaitę 
Janiną.

Janinos adresas: Šv. Mikalo
jaus parapijos „Caritas”, Trakų

Dr. Albina Prunskienė „Pagalba Lietuvai” konferencijoje uždaromojo posėdžio metu pateikia 
„Parama Lietuvos našlaičiams” diskusinio būrelio išvadas. Konferencija ruošta JAV LB Soc. 
reikalų tarybos š.m. gegužės 13-14 d. Šv. Kazimiero vienuolyno patalpose, Čikagoje.

Nuotr. G. Valentukonio

VAKARONĖ SU DR

Gegužės 19 d. JAV LB Soc. 
reikalų taryba suruošė vaka
ronę Jaunimo centre, Čikagoje, 
su dr. Regina Švobiene. Ji at
vyko į „Pagalbos Lietuvai” kon
ferenciją ir sutiko dar atskirai 
pakalbėti apie sunkią vaikų da
lią Lietuvos kaime.

LB Soc. reikalų t-bos pirm. 
Birutė Jasaitienė supažindino 
su viešnia, kuri yra biologijos 
moktelų daktarė, stojusi į darbą 
gelbėti alkoholyje skęstantį 
kaimo žmogų, ypač vaikus. Ji 
yra „Valstiečių laikraščio” 
„Kaimo vaikai” fondo koordi
natorė.

Dr. R. Švobienė sakė, kad 
kaimas dabar yra visai kitoks. 
Okupacija daugiausia nuskriau
dė kaimą. Kiek gabesni“vaikai 
iš kaimo, iš kolchozų, buvo 
siunčiami į miestą. Kaime liko 
tie, kurie mažai ką sugebėjo. 
Darbas kolchoze taip išvargino 
žmogų, kad jis po darbo jau nie
ko nebettbrėjo. Jam liko tik bu
telis degtinės. Kaimas yra pra
sigėręs, degradavęs. Jam sunku 
keltis. Rankos jam nepaduoda 
nei vyriausybė. Kaime dar yra 
norinčių dirbti, bet neturi 
sąlygų, neturi technikos, dirba 
tik su kastuvais. Bet dalis iš 
viso nenori dirbti, nes kolchozai 
įpratino nedirbti, įpratino vogti. 
Taip žmonės atprato dirbti, pra
sigėrė, prarado atsakomybę už 
šeimą, vaikus, prarado tautiš
kumą, net motinystės jausmą. 
Kaimas bando keltis, bet jam 
yra labai sunku. Tai ne taip, 
kaip 1919-taisiais metais, nes 
tada nebuvo panaikinta nuosa 
vybė ir tikėjimas. To dabar 
nėra, dėlto keltis yra labai 
sunku.

„Valstiečių laikraščio” redak
torius Jonas Švoba pradėjo per 
savo redaguojamą laikraštį 
nešti į kaimą 'tiesą, priminti 
kaimui, kad mes turime garbin 
gą istoriją, praeitį. „Valstiečių 
laikraštis” pradėjo kaimui pa 
tikti. Kai laikraštis atsistojo ant 
kojų, buvo pastebėta, kad kaime 
ypač sunku seneliams, inva
lidams, o ypač vaikams. Prieš 2 
metus visų laikraščio žurnalistų 
sprendimu buvo įkurtas „Kai
mo vaikai” fondas. Darbas buvo 
pradėtas iš „Valstiečių laik
raščio” lėšų. Dabar paramos 
gauna iš geraširdžių žmonių.

Pirmiausia paaiškėjo, kad 
kaime 10% šeimų yra tokios, 
kuriose vaikai negali gyventi. 
Jiems reikia globos namų toje 
pačioje aplinkoje, kad galėtų 
aplankyti tėvus. Iš pradžių buvo 
galvota, kad tokie namai ims 
greitai kurtis, bet taip nebuvo. 
Labai trūko tą darbą norinčių 
dirbti, nors pamažu ir jų at
siranda. Dalį globos namų ėmė 
kurti kunigai.

Dr. R. Švobienė pasakojo apie 
Raseinių rajone esančius jų 
globos namus. Ten gyvena šei
ma su 4 vaikais ir dar perėmė 
23 globos reikalingus vaikus. 
Kiekvienas tų vaikų turi šiur
pią istoriją. Dr. R. Švobienė su
minėjo keletą jtj, bet spaudoje

REGINA ŠVOBIENE

koktu tai aprašyti, nes ten atsi
veria pragaras, kurį, netekę 
Dievo baimės, tikėjimo ir žmo
niškumo, tėvai (ar sugyventi
niai) sukuria savo vaikams.

Dr. R. Švobienė sakė, kad jų 
globos namai turėtų būti ūkis. 
Tokius namus reiktų remti 2-3 
m., o vėliau jie turėtų patys 
verstis. Vaikai juose turi įprasti 
dirbti. Jau turintieji globos 
namai yra ūkis, turįs 4 karves, 
žąsų, vištų. įtaisė jiems ir 
traktorių. Žinoma, dar reikia 
juos paremti drabužiais, pini
gais. Tuose globos namuose visi 
vaikai yra remiami „Lietuvos 
našlaičių globos” komiteto. Nuo
N. Metų ir savivaldybė pradėjo 
šiek tiek remti. „Kai šie namai 
atsistos ant kojų, kursime ki
tus”, — sakė R. Švobienė.

Kita „Kaimo vaikų” fondo 
veiklos sritis yra kaimo mo
kyklos. Per jas šelpia vargstan
čius ir alkanus vaikus, nes tie
siog tėvams paramos duoti ne
galima*— jie pragertų. Alkani 
vaikai mokykloje kartais net 
nualpsta iš bado. Dėl to „Kaimo 
vaikų” fondas moka po vieną 
litą į dieną už vaiką, kad jis nors 
kartą dienoje galėtų pavalgyti. 
Tokių vaikų yra apie trečdalis! 
Prie kaimo m-lų „Kaimo vaikų” 
fondas skatina kurti amatų mo
kymo punktus, kad vaikas, bai
gęs kaimo mokyklą, būdamas 
15-16 m., galėtų toliau amatų 
mokytis. Jau yra įkurta 4 tokie 
punktai, nes fondo lėšos yra ri
botos. Stengiamasi, kad paaug
liai išmoktų amato, kad lankytų 
tas m-las, taip jie turėtų tikslą 
ir darbą ir tai atitrauktų juos 
nuo gėrimo.

Dar viena „Kaimo vaikų” fon
do veiklos sritis yra ligoniai vai
kai kaime, kuriems sunku pa
siekti gydytojus. „Kaimo vai
kų” fondas važinėja po kaimus 
ir randa neįtikėtinai sunkių in
validų ligonių vaikų. Kartais 
negalima tokiems vaikams pa
dėti, nes motina atsisako va
žiuoti į Vilnių, į ligoninę. Daug 
kur reikia parūpinti invalidų 
vežimėlių.

Po to buvo rodoma vaizdąjuos- 
tė „Kaimo vaikai”, 1995 m. 
balandžio mėn. Sakoma, kad 
vienas paveikslas pasako dau
giau, negu 1,000 žodžių. Žiūrint 
į šią vaizdajuostę, širdį gėlė, ma
tant tokį vaikų ir daugiavaikių 
šeimų vargą kaime. Ta vaizda
juostė buvo padaryta, kai R. 
Švobienė ir „Valstiečių laik
raščio” žurnalistai — savanoriai 
lankė kaimo šeimas, įvairiose 
Lietuvos vietose, dalinant joms 
drabužius ir batus, iš anksto 
paruoštus ir pritaikytus vaikų 
amžiui bei lyčiai.

Matėme, kaip R. Švobienė 
su „Valstiečių laikraščio” 
savanoriais — žurnalistais per
ka vienai daugiavaikei šeimai 
karvę. Paskiau matėme, kaip 
visa šeima, pradedant 3 m. ber
niuku, vedėsi karvutę 3 km 
namo, ir buvo visi tokie lai
mingi. Kitoje vaizdajuostės 
dalyje matėme vieną berniukų

kalėjimą — koloniją, dabar 
vadinamą specglobos namais. 
Visi vaikai lanko mokyklą, bet 
čia nėra nei kunigo, nei 
psichologo. Nors dalis tų vaikų 
nėra tikri nusikaltėliai, bet jie 
laikomi kartu su tikrais nusi
kaltėliais. Sakysime, 10 m. ber
niukas čia pateko dėl to, kad jis 
paėmė iš močiutės pinigų mais
tui nusipirkti...

Juos daugiausia atveda tėvai 
ir atiduoda, kad pasitaisytų’, o 
paskiau kai kurie tėvai tų vaikų 
nebeatsiima ir ne visi aplanko 
juos. Kai vaikas sulaukia 18 m., 
eina į kariuomenę.

Dar kitoje vaizdajuostės dalyje 
matėme aplankytas šeimas, 
kurioms jau niekaip padėti 
negalima. Tai tiesiog nešvarios 
landynės, o ne namai. Atimti 
tėvystės teises yra ilgas ir 
sunkus procesas. Prašo gra
žiuoju, kad vaikus atiduotų į 
globos namus, bet tėvai nenori, 
nes už vaikus gauna pašalpą, 
kurią prageria.

Lietuvos vyriausybė nieko 
nedaro ir nėra dar vaikų teises 
ginančio įstatymo. Jie moka 
pašalpas, bet nesirūpina, kad 
tos pašalpos pasiektų vaikus. 
Pereitą vasarą „Kaimo vaikai” 
fondas prašė, kad soc. ap
saugos ministerijos darbuotojai 
kartu pavažinėtų po kaimus ir 
padėtį patys pamatytų. Bet jie 
atsisakė važiuoti, nes jiems 
buvę per karšta.

Dr. R. Švobienė atsakė dar į 
daugelį klausimų ir pažadėjo tą 
vaizdajuostę palikti čia. Ji sakė, 
kad filmas yra baisus, bet tikro 
vė yra dar baisesnė!

Vakaronė buvo labai informa
tyvi, įdomi ir atskleidė ne tik 
kaimo vaiko vargingą gyveni
mą, bet parodė ir pastangas jį 
pagerinti. Visi nuolat girdime, 
kad vaikai yra tautos ateitis. 
Tad ir juos gelbėti reikia vi
siems! Tai ypač ryškiai parodė 
ši vakaronė.

Aldona Šmulkštienė

KAPŲ PUOŠIMO DIENĄ - MEMORIAL DAY
1995 M. GEGUŽĖS 28 DIENĄ, SEKMADIENI

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE 
įvyks įspūdingos apeigos

• Iškilmės prasidės lygiai 11 valandą ryto šia tvarka: nuo steigėjų paminklo prasidės 
eisena ir žygiuos iki paruoštos estrados. Eisenoje ir programoje dalyvaus Petro Zalubos 

vadovaujamas dūdų orkestras.

• Amerikos legionierių Dariaus-Girėno Postas Nr. 271 ir Moterų Auxiliary Unit Nr. 271 
dalyvaus eisenoje ir pagerbs už laisvę žuvusius karius.

• Giesmių proqramą atliks solistė Dalia Fanneli ir Petro Zalubos dūdų orkestras.

• Pagrindinę kalbą pasakys pulk. KAZIMIERAS OKSAS

• Iškilmėse su vėliavomis dalyvauti kviečiami šauliai, Neo Lithuanai, skautai. 

VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME DALYVAUTI RUOŠIAMOSE APEIGOSE

Lietuvių Tautinių Kapinių Vadovybė

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, apžiūrėti puikius paminklus, 
prisiminti savo artimuosius Kapinių (staigoi* pareigūnai suteiks jums pageidaujamų informacijų 
Taip pat galima gauti (vairių vainikų kapų puošimui.

I «CTUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS
8201 So Kean Avė , Justice, IL 60458, tel. (708) 458-0638

SAULĖS LAIKRODIS 

NIDOJE

Kovo 11d. Nidoje, Parnidžio 
kopos apžvalgos aikštelėje, buvo 
pastatytas saulės laikrodžio obe
liskas. Tai — 13.8 m aukščio 
granito luitas, išpjautas iš uolos 
Karelijoje (Suomijoje).

Nidos saulės laikrodis yra 
ypatingoje vietoje — čia yra at
viras matematinis horizontas, 
galima puikiai matyti saulės 
tekėjimą bei leidimąsi ir visi jos 
azimutai. Ateityje aikštelėje bus 
pastatytos metų laikus simboli
zuojančios skulptūros, ties 
kuriomis keturis kartus per 
metus, lygiadieniais ir saulė
grįžomis, kils saulė.

AJA.
IDA LAKICKIENĖ 

Bulkauskaitė

Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. gegužės 21 d., Hot Springs, AR, sulaukusi 

77 metų.
Gimė Lietuvoje, Suvalkų trikampyje. Amerikoje išgyveno 

46 m.
Nuliūdę liko: vyras Jonas, sūnūs — Erwin, marti Arlene 

ir šeima, Edward; septyni anūkai; Vokietijoje trys seserys ir 
brolis su šeimomis:

Velionė buvo pašarvota gegužės 24 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Kosary laidojimo namuose, 3100 W. 59 St.

Laidotuvės įvyks gegužės 25 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų bus atlydėta j Ziono Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
parapijos bažnyčią, 9000 S. Menard, Oak Lawn, IL. Po 
religinių apeigų 10 vai. ryto, velionė bus palaidota Tautinėse 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, sūnūs, marti, anūkai, seserys, brolis 
ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Kosary Funeral Home. Tel. 
312-434-4246.

A.tA.
VLADISLAVA JANKONIENĖ

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette Parko 
apylinkėje.

Mirė 1995 m. gegužės 24 d., 3 vai. ryto, sulaukusi 80 metų.
Gimė Lietuvoje, Balčių kaime, Žygaičių parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: vyras Stasys, duktė Giedrė Žumbakienė, 

žentas Povilas; Lietuvoje sesuo Kazė Mažeikienė ir jos vaikai 
— Regina, Vanda ir Romas.

Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 26 d. nuo 2 iki 8 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer prie 
Derby Rd.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 27 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Jėzuitų gimnazijai Kaune.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, duktė, žentas, sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667 arba 1-800-994-7600.

I PAGALBĄ BEDARBIAMS

Alytaus mieste atidarytas 
Darbo centras. Tai pirma tokia 
įstaiga Lietuvoje.

Kaip sakė Alytaus darbo bir 
žos direktorius R. Mačiulis, Dar 
bo centras bus biržos padalinys, 
kuriame ieškantys darbo asme
nys jo galės ieškoti savaran 
kiškai.

Darbo centre bus kaupiama 
įvairi informacija apie visas 
laisvas darbo vietas šalyje. 1 
lankytojų klausimus atsakys ir 
juos konsultuos dvi darbuotojos.

Darbo centras įkurtas pagal 
PHARE programą.

(LR, 05.041
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. gegužės mėn. 25 d. RA, KELIAUJAME KARTU MŪSŲ ABITURIENTAI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
f

Visuomeniškos mirusiųjų 
pagerbimo iškilmes prie Stei
gėjų paminklo Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse vyks pirma
dienį, gegužės 29 — Kapų puo
šimo dienų, tuoj po Mišių 
kapinėse. Iškilmes daug metų 
praveda Bendruomenės pasau
liečių komitetas ir Kapų sklypų 
savininkų draugija, garbės 
sargyboje dalyvaujant šauliams 
ir ramovėnams. Kapinių stei
gėjai, šiose kapinėse palaidotie
ji ir visi mūsų tautos mirusieji 
bus prisiminti maldomis, vado
vaujant Šv. Kazimiero liet. 
kapinių direktoriui kun. Jonui 
Kuzinskui ir visuomenės at
stovo Algio Regio žodžiu. Pager
biant visus mirusiuosius bus pa
dėtas puošnus vainikas ir prie 
Steigėjų paminklo uždegta 
Prisiminimo žvakė. Iškilmės 
bus baigtos visų dalyvių bendra 
giesme ir Lietuvos himnu. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Pasaulio lietuvių centro 
renginių komitetas, vado
vaujamas darbščiosios Bronės 
Nainienės, nusprendė suruošti 
„kitokį” renginį — supažindin 
ti lietuviškųjų visuomenę — ne 
vien gyvenančių vakariniuose 
Čikagos priemiesčiuose ir lan
kančių sekmadieniais Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijų — 
su kun. Algirdu Palioku, SJ, ku
ris taip lengvai ir jaukiai įsijun
gė į mūsų tarpų, tapo toks sa
vas, tarytum visų gyvenimų čia 
gyvenęs. Specialūs pietūs ir pa
bendravimas su kun. A. Palio
ku ruošiamas gegužės 28 d., tuoj 
po šv. Mišių misijoje (apie 12 
vai.), Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Rezervacijas 
priima (o jas padaryti — būtina) 
A. Palekienė 708-448-7436 ir V. 
Marchertienė 708-985-7216.

Pirmadienį, gegužės 29 d. —
Kapų puošimo šventėje — 
„Draugo” redakcija, administ 
racija ir spaustuvė nedirba, 
todėl dienraštis antradienį ne
išeis.

Šakiečių klubas Čikagoje 
ruošia linksmų gegužinę sekma
dienį, gegužės 28 d., šaulių 
namuose. Pradžia 12 vai. Šeimi
ninkės vaišins visus cepelinais, 
veiks baras, laimėjimai ir sve
čius linksmins Kosto Rama
nausko muzika. Čikagos ir apy
linkių visuomenė maloniai 
kviečiama ir laukiama su šakie
čiais linksmai praleisti laiką.

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse Memorial dieną — pir
madienį, gegužės 29 d., šv. Mi
šias 10:30 vai. ryto koncelebruos 
kun. Jonas Duoba, MIC, ir Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas. 
Pamokslų sakys kun. J. Duoba, 
MIC. Giedos Lietuvos Vyčių 
choras, vadovaujamas muz. 
Fausto Strolios. Mišios bus 
aukojamos atvirame ore, aikš
telėje prieš kapinių administra
cijos pastatų. Nepalankiam orui 
esant — administracijos pasta
te. Visi kviečiami dalyvauti šv. 
Mišiose ir tų rytų kapinėse 
vyksiančiose kitose mirusiųjų- 
pagerbimo apeigose, o taip pat 
aplankyti artimųjų ir pažįstamų 
kapus.

Moksleivių ateitininkų sto
vykla Dainavoje vyks birželio 
25 - liepos 9 d. Registracijos 
lapai gaunami paskambinus 
Danai Grajauskaitei, tel. 416- 
534-8544. Nedelskite. Užpildyti 
registracijos lapai turi būti 
grąžinti iki š.m. birželio 16 d.

Aleksytė Stalionytė (kairėje) ir Dovilė Saldaitytė 
Kriaučeliūnų vardo Vaikų namelius Čikagoje.

dvi draugės, lankančios

Vyresniųjų lietuvių centro ke
liautojai balandžio 20 d. ir vėl 
„pakėlė sparnus”. Šį kartų — į 
Schiller’s park, gangsterių 
miestą (Gangsterstovvn).

Dėka ekskursijų vadovės E. 
Sirutienės, teko susipažinti su 
Čikaga, jos apylinkėmis ir už jų 
ribų Tad šį kartą vykome į 
Schiller’s park. Nors apsi
niaukę, lietutis purškia, mūsų 
entuziastai nieko neboja. Tad 
susėdę autobusan, nei nepa
jutome kaip atsiradome 
numatytoj vietoj. Išlipę iš 
autobuso, stebime pastatus, sta
tytus 1920 m. laikotarpy. Mus 
pasitinka linksmi, draugiški 
„gangsteriai” ir malonios mer
ginos, kurios mus aptarnauja ir 
kartu atlieka programų. Bema
tant ant stalų atsiranda šilti ga
ruojantys pietūs, kuriuos su 
apetitu sudorojame. Kol 
pavalgome, kai kurios merginos 
ir lietuviškai išmoksta, klausia: 
„Kaip tau einasi?” Baigus 
pietus, pasirodo tos aktorių 
grupės vadovas, kiekvienos 
grupės paklausia iš kur 
atkeliavo? Atėjo ir mūsų eilė. 
Vadovas jau žino, kad mes lietu
viai. Prasidėjus seansui, gir
dėjosi 1920 metų muzika ir 
dainos. Atsiranda ir iš mūsų 
grupės žmonių, kurie anais 
laikais gyveno Amerikoje ir 
seniai girdėtas, žinomas dainas 
dainuoja kartu. Malonu ir 
graudu. Vos baigus dainuoti, iš
bėga šokėjos, apsirengusios 
pagal 1920 m. madą. Šokiai 
gyvi, judesiai grakštūs, tad 
džiaugėmės šokėjų ir šokių 
patrauklumu. Atbėga ir komi
kas. Kadangi „gangsterių” j 
mieste jokių susišaudymų ne
buvo, tad pasibaigus programai, 
sėdome atgal į autobusą visi 
sveiki geriausioj nuotaikoj. 
Mūsų akiratis vėl prasiplėtė, 
turėjome „išvykų” į 1920 metus. 
Grįžtant lietutis lyja kaip 
reikiant, todėl kelionė truko 
ilgėliau. Mums malonu, kad 
turėjome daugiau laiko pana 
grinėti šios dienos išgyvenimus.

Jau daugelį metų vadovau
jami E. Sirutienės daug kelia
vome, matėme, daug patyrėme, 
tik ar yra norui galas? Nėra... 
Tad tikimės ir laukiame kitos 
išvykos. Dėkodami vadovei E. 
Sirutienei, prašome Viešpatį 
Aukščiausiąjį, kad ir toliau ją 
laimintų, suteikiant jėgų ir 
kantrybės ruošiant ateinančias 
išvykas.

Ona Lukienė

Krista Fielding, yra dr. Ivor 
Rene ir Onutės Fielding dukra. 
Ji baigia Benet Academy, Lisle, 
IL. Būdama savo klasės pirmo
ji mokinė, ji išrinkta šių metų 
Benet akademijos abiturientų 
atstove — kalbėtoja mokslo me
tų užbaigimo iškilmėse.

Mokykloje bendradarbiavo 
laikraštėlyje, o šiais metais dir
bo kaip vyriausia jo redaktorė. 
Dalyvavo krepšinio rungtynėse, 
kaip savo komandos įvertinimo 
vadovė — „cheerleader”. Visus 
ketverius metus buvo gerųjų 
mokinių sąrašuose, šoka tauti 
nius šokius „Spindulio” an
samblyje.

Ateinančiais metais Krista ža
da pradėti studijas Stanford uni 
versitete, Kalifornijoje.

IŠ ARTI IR TOLI
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UOLUS SPAUDOS 
BENDRADARBIS

KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS

x A.a. Algirdo Manvydo 
atminimui aukoju $20 Lietuvos 
našlaičių vargams sumažinti — 
Ona Rušėnienė. Užuojauta 
artimiesiems. Našlaičių vardu 
dėkojame. „IJetuvos Našlaičių 
Globos” komitetas.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
gegužės 28 d. Baltia Ex- 
press priiminės siuntinius 
į Lietuvą Lemonto lietuvių 
centre nuo 9 vai. ryto. Siunti
niai laivu gegužės 31 d. Pa
siteiravimui skambinti ne
mokamu tel.l-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624.

(sk)

x Dr. Gedas ir Aldona Giri
niai, St. Petersburg Beach, FL, 
pagerbdami a.a. Onos Vytėnie- 
nės atminimų aukoja $25. Taip 
pat pagerbdami a.a. Gražinos 
Daunienės atminimą aukoja 
$25 Lietuvos našlaičių globai. 
Lietuvos našlaičių vardu 
reiškiame užuojautą velionių 
artimiesiems ir dėkojame auko
tojams. „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x Dr. Vytautas Vygantas 
paaukojo $200 Lietuvos atei
tininkų vykdomiems jaunimo 
auklėjimo darbams remti. Atei
tininkų Federacijos Fondas, 
12690 Archer Avė., Lemont, 
IL 60439, už auką nuoširdžiai 
dėkoja. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių.

(sk)
x Dr. Lilija Ignatonienė, 

Chicago, IL pratęsė globą ki
tiems metams Lietuvos našlai
čiams atsiųsdama $150. Naš
laičio vardu dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių Globos” komi
tetas.

(sk)

Pranas Budininkas, Juno 
Beach, FL, į Draugo fondo pa
vasario vajų atsiliepė su 500 do
lerių įnašu, iš karto pasiek
damas pusiaukelę į DF garbės 
narius, kurie bus įamžinti 
„Draugo fondo garbės narių” 
bronzos lentoje. Jos atidengimas 
įvyks liepos 30 d. dienraščio 
patalpose „Draugo” gegužinės 
metu. .

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei- į 
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)(

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Disney World atostogos 
— $359. Skambinti: T.
Lesniauskienei, Travel Cen
tre, Ltd., tel. 708-5264)773.

' * (sk)

x „Kalba Vilnius”. Klau
sykit Grundig radijais. Gradins- 
kas J. G. Television, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632. Taip pat 
koncertiniai radijai su fono
grafais ir rekorderiais. Ga
rantuotas vokiškų aparatų 
taisymas. Pirmiausia — pa
skambinkit 312-376-1998.

(sk)

Krista Fielding.

Dainius Rimantas Dumb-
rys, Dainos ir Rimanto Dumb 
rių sūnus, šiais metais baigia 
St. Ignatius College Prep gim
naziją, kurioje jis buvo geras 
mokinys, sportininkas ir visuo
meninis veikėjas. Dainius yra 
Illinois valstijos stipendininkas, 
paminėtas „Who’s Who Among 
American High School Stu- 
dents” leidinyje. Dalyvavo 
mokyklos imtynių ir teniso ko
mandose visus ketverius metus, 
laimėdamas daug žymenų. Jis 
priklausė Rytų europiečiu klu
bui, fotografu klubui, S.H.O.P. 
— „Student’s Helping Out 
Peers”, prisidėjo prie rekolekci
jų pravedimo kitiems gimnazi
jos mokiniams. Vasaros metu 
važiavo dirbti į Pennsylvanijos 
kalnynus su neturtingaisiais tų 
vietovių gyventojais, įsijungęs į 
tų darbą per Caritas misijas.

Dainius yra baigęs Marųuette 
Parko lituanistinę mokyklą, Kr. 
Donelaičio pradžios ir Čikagos 
lituanistinę mokyklą. Jis taip 
pat lankė Kriaučeliūnų vardo 
Vaikų namelių montessorinę mo
kyklėlę ir yra baigęs Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos pra 
džios mokyklą.

Nuo mažų dienų Dainius pri
klauso skautams, Lituanicos 
tuntui. Dabar jis eina vadovo 
padėjėjo pareigas Gedimino 
draugovėje ir taip pat yra Vyčių 
kandidatas. Šoko su „Grandies” 
tautinių šokių ansambliu. Nuo 
penkerių metų savo amžiaus 
skambina pianinu. Mėgsta žais
ti golfą, tenisą, slidinėti, skam
binti pianinu, skaityti, keliau
ti ir muziką. Ateityje planuoja 
studijuoti mediciną, o savo 
mokslus pradės Loyola univer
sitete Čikagoje.

Onutė Utz.

Onutė Vilija Utz, John ir Ma
rytės Utz duktė. Šiais metais 
baigia Maria aukštesniąją mo
kyklą Čikagoje. Baigusi Kriau
čeliūnų vardo Vaikų namelių 
mokyklėlę, Kristijono Donelai
čio pradžios mokyklą, Čikagos 
lituanistinę mokyklą ir dabar 
lanko Pedagoginį lituanistikos 
institutą.

Visus ketverius metus Onutė 
buvo gimnazijos gerųjų mokinių 
sąrašuose, o pastaraisiais trejais 
metais yra priimta į „National 
Honor Society”, taip pat pami
nėta „Who’s Who Among Ame
rican High School Students”, 
yra Illinois valstijos stipendi
ninkė.

Gimnazijoje besimokydama, 
Onutė priklausė Vokiečių klu
bui, „Rūtos” rateliui, įstojo į 
Lietuvių Skautų sąjungą kaip 
„paukštytė” Kernavės tunto 
Dubysos draugovėje, o šiuo lai
ku eina tos draugovės draugi 
ninkės padėjėjos pareigas Auš
ros Vartų/Kernavės tunte. Jau 
ketveri metai šoka Lietuvos Vy
čių tautinių šokių ansamblyje. 
Ji skambina pianinu, mėgsta 
stovyklauti ir skaityti. Rudenį 
pradės studijuoti St. Xavier uni
versitete Čikagoje.

Danutė M. Genčiūtė.

Dainius DumbryB

Danutė M. Genčiūtė, Valen
tino ir Kristinos Genčių duktė, 
šiais metais baigia Maria aukš
tesniąją mergaičių mokyklą Či
kagoje. Beveik visus ketverius 
metus ji buvo gerųjų mokinių 
sąrašuose.

Danutė baigusi Kriaučeliūnų 
vardo Vaikų namelių mokyklė
lę, Marųuette Parko lituanisti
nę mokyklų ir Čikagos lituanis
tinę aukštesniąją mokyklą. Ji 
šoko baletą su J. Puožiūno stu
dijos mokiniais 7 metus, grojo 
klarnetu gimnazijos orkestre, 
pradėjusi savo „muzikinę katje- 
rą” Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos pradžios mokyklos or
kestre.

Į skautus Danutė įstojo būda
ma pirmame skyriuje, šiuo 
metu ji yra draugovės iždinin
kė ir dirba su jaunesnėm skau
tėm. Anksčiau yra šokusi su 
„Grandies” tautinių šokių an
sambliu, dalyvavusi Tautinių 
šokių šventėse Hamiltone ir Či
kagoje.

Gimnazijoje Danutė veikė su 
dramos grupe, priklausė „Rū
tos” rateliui ir Service Club. Ji 
talkininkavo kaip savanorė Lie
tuvos Respublikos konsulate Či
kagoje. Mėgsta skaityti, išban
dyti naujus rankdarbius, žada 
studijuoti St. Xavier universite
te kompiuterių mokslus. Jau 
yra gavusi ketveriems metams 
stipendųų už pasireiškimą vado
vavimo darbuose.

Vilius Bražėnas, gyv. Bonita 
Springs, FL, kurio straipsniai 
bei laiškai dažnai pasirodo lietu
viškoje periodikoje, einančioje 
už Lietuvos ribų (ir „Drauge”), 
nuolat bendradarbiauja ameri
kiečių spaudoje Floridoje, ypač 
aštriai pasisakydamas prieš ko
munistinės galvosenos liekanas, 
vis dar iškylančias JAV bei kitų 
valstybių politikoje. Š.m. 
balandžio 26 d. laidoje „Bonita 
Banner” laikraštyje vedamuoju 
išspausdintas įžvalgus Viliaus 
Bražėno straipsnis apie 
pavėluotą Robert McNamara 
„atsiprašymą” dėl Vietnamo 
karo („Veterans Should De- 
nouce McNamara”).

LIETUVIS PEACE CORPS

Tadas Mikelevičius iš Colo
rado neseniai buvo priimtas į 
Peace Corps. Jis išvyks į Estiją 
gegužės mėnesio pabaigoje.

SVARBUS MEDICINOS 
IŠRADIMAS

Kaip didžiausias Delavvare 
valstijos laikraštis „The News 
Journal” skelbia š.m. balandžio. 
19 d. laidoje, DuPont Merck 
bendrovės išrastą naują vaistą 
nuo aukšto kraujospūdžio („Co- 
zaar”) patvirtino ir davė leidimą 
vartoti Amerikoje JAV „Food 
and Drug” administracija. Vais
tas jau anksčiau pradėtas var
toti Europoje ir Japonijoje.

Kartu su straipsneliu, apibū
dinančiu vaisto veikimą, iš-» 
spausdinta bendrovės darbuo- 
tojų-mokslininkų nuotrauka, 
kurioje yra ir dr. Jonas Vy
tautas Dunčia, atlikęs didelę 
vaisto tyrinėjimo bei pritaikymo 
darbų dalį.

„DAINA” ATOSTOGAUS

„Dainos” choras (Palm Beach, 
FL) savo darbą baigs gegužės 31 
d. Susirinkę į repeticiją choris
tai tylos minute pagerbė nese
niai mirusią Eleonorą Ščiu- 
kienę, vieną šio choro pradi
ninkių. Prieš keletą metų ji su 
vyru apsigyveno Rochesteryje.

RUOŠIAMA PAGERBIMO 
POPIETĖ

Birželio 4 d., 3 vai. po pietų, 
So. Bostono Lietuvių piliečių 
draugijos klubo trečiojo aukšto 
salėje vyks Petro Viščinio, 
41-nerius metus vedusio „Lais
vės Varpo” radijo programas, 
pagerbimo popietė. Meninę dalį 
atliks Bostono vyrų sekstetas. 
Stalus galima rezervuoti, pa
skambinus Algiui Skabeikiui, 
tel. 617-268-9058 arba Kazimie- 

Bačanskui, 617-282-7755.rui

Birželio 3 d. Vilniuje vyks Lie
tuvos Moterų katalikių sąjun
gos suvažiavimas, kuris prasi
dės šv. Mišiomis katedroje. Iš
kilmingo suvažiavimo, vyksian
čio Radvilų rūmuose, atidarymo 
metu kalbės Lietuvos Vyskupų 
konferencijos pirm. arkivysk. 
Audrys J. Bačkis ir Pasaulio 
lietuvių katalikių organizacijų 
sąjungos pirm. prof. dr. A. Šle- 
petytė-Jariačienė. Suvažiavime 
numatyta LMKS dvasinio pata
rėjo kalba, katalikių moterų 
draugijų pasisakymai, įstatų ir 
programų svarstymai, vadovy
bės rinkimai.

Pagerbimą organizuoja Bostono 
ir Brocktono lietuvių organiza
cijos.

RUOŠIASI KONCERTUI

Pasižymėjusi New Jersey pia
nistė Frances Covalesky-Kava- 
liauskaitė sparčiai ruošiasi savo 
soliniam koncertui, kuris įvyks 
birželio 10 d., šeštadienį 7:30 
vai. vak. Šv. Mato Apaštalo (St. 
Matthew8, the Apostle) bažny
čioje, 335 Dover-Chester Road, 
Randolph, New Jersey 07869.

Pranutė (tėvelio taip dažnai 
vadinama) šiuo metu įtemptai 
dirba ir baigia studijas doktora
to laipsniui įsigyti Miami uni
versitete, Floridoje. Būdinga tai, 
kad tema savo tezei apginti ji 
pasirinko mūsų M. K. Čiurlionį. 
Tai bene pirmas atvejis Ameri
koje, kai doktorato laipsnis bus 
suteiktas, nagrinėjant šio 
žymiojo lietuvio muzikinę 
kūrybą.

Bakalauro laipsnį ji įsigijo 
New Jersey Rutgers universi
tete ir, laimėjusi konkursą su 
simfoniniu orkestru, atliko 
Mendellsohn koncertų g-moll. 
Po toji studijas tęsė Manhattan 
muzikos mokykloje New Yorke 
ir įsigijo magistro laipsnį. 
Pianistė yra gausiai koncer
tavusi New Jersey ir New 
Yorko valstijų auditorijose. 
Keletą pasirodymų ji yra pasky
rusi labdarai, koncertuodama 
County of Morris College, 
Dover, N.J.

Pažymėtina, kad ji buvo „Har
monijos” akompaniatorė New 
Yorke, kai ansambliui vadovavo 
Viktoras Ralys. Pereitais 
metais ji gavo ir stipendiją, 
vasarą studijas gilino Salzbur- 
ge, Austrijoj, o, grįžusi prieš 
Kalėdas, koncertavo su New 
Jersey „Pops” orkestru. 
Būdama Floridoj, konkurso 
metu ji laimėjo „Miami miesto” 
premiją ir buvo pakviesta kon
certui į Manuel Artime teatrą 
Floridoj. Ji visur pabrėžia savo 
lietuvišką kilmę ir tuo di
džiuojasi.

Bilietus į jos koncertą galima 
įsigyti skambinant: Susan 
Covalesky, 201-328-2850 arba 
Genevieve Pladis, 201-377-0917 
ir prie įėjimo birželio 10 d.

Julius Veblaitis

Pianistė Frances Covalesky-Kavaliauskaitė
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