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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Vyriausybės 
pasitarimai su 

Tarptautinio valiutos 
fondo misija 

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (Elta) 
— Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius ir kabineto na
riai susitiko su Lietuvoje vie-
šinčia Tarptautinio valiutos fon
do misija. Tai jau antrasis Lie
tuvos vyriausybės ir stambiau
sios pasaulinės finansinės orga
nizacijos atstovų derybų ratas. 
Misija atvyko praėjusią savaitę 
ir po kelių susitikimų su minist
ru pirmininku vedė derybas su 
atskirų ministerijų bei Lietuvos 
banko vadovais. 

Derybų tikslas — apsvarstyti, 
kaip vykdomas vyriausybės 
ekonominės veiklos memoran
dumas, taip pat aptarti naujo 
susitikimo kitiems trejiems me
tams galimybes. 

TVF misijos vadovas Adalbert 
Knobl pateikė kabinetui pasta
bas, kaip Tarptautinis valiutos 
fondas vertina vyriausybės 
veiklą mažinant infliaciją bei 
stabilizuojant ekonomiką. TVF 
misijai nerimą kelią biudžeto 
situacija ir ypač atsitikimas 
pirmąjį pusmetį. Kartu teigia
mai vertinami vyriausybės 
veiksmai išlyginti mokėjimų 
balansą. 

Keletas pastabų buvo adre
suotos įstatymo leidėjams. TVF 
misija galvoja, kad Pensijų 
įstatymas priimtas skubotai, ir 
kad Lietuvos pensijų politika 
turėtų būti racionalesnė. TVF 
pageidautų, jog Seimas suteiktų 
prioritetinį dėmesį Centrinio 
banko bei Komercinių bankų 
įstatymų projektams, kad šie 
įstatymai būtų priimti dar iki 
spalio vidurio, kai situaciją 
Lietuvoje svarstys TVF direk
torių taryba. 

Vienas iš TVF pageidavimų 
yra suvienodinti juridinių bei fi
zinių asmenų pelno mokesčius. 
TVF, beje, kaip ir Pasaulio ban
kas, teigia, kad reikia neišven
giamai kelti energetikos (apšil
dymo) kainas, labiau priarti
nant jas prie realių kaštų. 

Svarstymo metu ministras 
pirmininkas A. Šleževičius 
teigė, kad vyriausybės ir TVF 
nuomonės daugeliu atveju 
sutampa, galbūt, išskyrus im
porto mokesčius, kuriais vy
riausybė stengiasi apginti vi
daus rinką bei Lietuvos gamin
tojus. Tęsti reformas, tačiau 
kartu ginti ir Lietuvos žmonių 
bei verslo interesusrvyriausybė 
ketina ir naujame ekonominės 
veiklos memorandume, kur pro
jekto pagrindiniai straipsniai 
buvo svarstomi šio susitikimo 
metu. 

TVF misija, kuri pastarąjį 
savo darbo etapą Lietuvoje už
baigs šią savaitę, rugsėjo vidu
ryje vėl atvyks į šalį. 

Sutar t is su Olanduos firma 

Lietuvos valstybinė naftos 
įmonė sudarė sutartį su ter
minalo rekonstrukcijos pro
jektavimo konkurso nugalėtoja 
— Olanduos „Tebodin" kon
sultacine ir inžinerine kompani
ja. Hagoje ją pasirašė naftos 
įmonės generalinis direktorius 

Martin Gusiatin ir olandų fir
mos viceprezidentas W. van 
Pu t t en , dalyvavo Lietuvos 
Energetikos ministras Algi
mantas Stasiukynas. 

„Tebodin" kompanija įsiparei
gojo parengti terminalo projektą 
pagal naujausius techninius ir 
technologinius reikalavimus, 
t iekti įrengimus, prižiūrėti 
statybos ir montavimo darbus. 

Visas sutarties sąlygas „Te
bodin" pasižadėjo įvykdyti iki 
1998 metų kovo 1 dienos, kol 
bus užbaigti įmonės moderniza
vimo darbai. 

Sienų apsauga Vidaus 
reikalų ministerijai 

Vyriausybės nutarimu Krašto 
apsaugos ministerijai priklau
siusi Valstybinės sienos ap
saugos tarnyba reorganizuota į 
Pasienio policijos departamentą 
prie Vidaus reikalų ministeri
jos. Vyriausiasis naujo depar 
tamento komisaras Stanislovas 
Stančikas, vadovavęs ir senajai 
tarnybai, Eltai pasakė, kad per
vedimas iš vienos ministerijos į 
kitą nepakeitė nei pasieniečių 
darbo metodų, nei taktikos. 

Anksčiau sienos apsauga pri
klausė KAM, o dirbo čia ir VRM 
pareigūnai — piliečių judėjimą 
per valstybinę sieną reguliavo 
Migracijos departamentas, su
laikytųjų pažeidėjų deportaciją 
a t l iko vietos policininkai, 
baudas skyrė irgi jie. KAM 
pareigūnai tik saugojo sieną. 
Reorganizacijos tikslas — pa
vesti visas šias funkcijas atlikti 
vienai valstybinei institucijai — 
Pasienio policijos departamen
tui. Šį departamentą sudaro 8 
rinktinės, jame dirba apie 6,200 
žmonių — beveik visi čia tarna
vo ir iki šiol. 

Ekonominiai nusikaltimai 
kiekviename vyriausybės 

posėdyje 

Lietuvos vyriausybė nutarė 
kiekvieną savaitę vykstan
čiuose posėdžiuose, tarp kitų 
klausimų, nagrinėti informaciją 
apie kovą su ekonominiais nusi
kaltimais. Rugpjūčio mėnesį 
kabineto posėdžiuose numatyta 
išklausyti ataskaitas apie kai 
kurių muitinių, policijos komi
sariatų ekonominių nusikalti
mų tyrimų skyrių bei valsty
binės mokesčių inspekcijos sky 
rių darbą. Tikimasi, kad tai leis 
vyriausybei operatyviai priim
ti sprendimus, kaip sustabdyti 
lėšų grobstymą konkrečiais at 
vėjais, išieškoti mokesčius į 
valstybės biudžetą. 

Kanados humanitarinė 
pagalba 

Trečiadienį Karmėlavos aero
uoste nusileido jau antras šio
mis dienomis Kanados karinių 
oro pajėgų transporto lėktuvas 
į Lietuvą atgabenęs šios šalies 
Raudonojo Kryžiaus draugijos 
humanitarinės pagalbos krovi 
nį. 

41 toną sveriančiame krovinv-
je, kurio vertė 700,000 JAV 
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Ilgas kelias, vedęs j taiką, buvo nueitas tarp Izraelio ir Jordano, kad priešai pasidarytų draugais 
beveik po pusės šimtmečio. Prezidentą Clintona iydi Jordano karalius Hussein, kairėje, ir Izraelio 
ministras pirmininkas Rabin Baltųjų rūmų sodelyje, kur buvo pasirašyta formali sutartis baigti 
dešimtmečių nesantaikai. 

Rusai palieka Estiją 
Talinas. Rugpjūčio 1 d. (BH) 

— Estijos ir Rusijos atstovai su
sitiko Maskvoje ir savo posė
džiuose aptarė rimtus nuomo
nių skirtumus dėl rusų kariuo
menės išvedimo iš Estijos ir 
rusų karių, pasitraukusių pensi
jon, problemas bei Paldiski ato
minės stoties perdavimo klau
simus. 

Jelcino 
„prisipažinimas »» 

Maskva. (BH) — Rusijos prez. 
Boris -Jelcinas pripažino, kad 
Amerikos ir Vokietijos vyriau
sybės „spaudė" jį pasirašyti 
susitarimą dėl kariuomenės iš
vedimo iš Estijos. „Estija su
gebėjo įtikinti Vakarus", kad 
būtų iki rugpjūčio 31 d. išvesti 
daliniai ir, kad tuo reikalu jis 
gavo laiškus iš Vakarų valsty
bių prezidentų, raginant jį tai 
nedelsiant padaryti. Bet Rusijos 
Dūmos Užsienio reikalų komi
teto pirm. Vladimir Lukin pa
sakė, jog dabar pasirašytas 
susitarimas tėra tik pradžia, bet 
ne galutinis problemų išspren
dimas ryšium su rusais, kurie 
gyvena Estijoje. 

Rusija pasirašė susitarimą, 
kad jos daliniai iš Estijos bus 
išvesti iki rugpjūčio 31 dienos, 
kaip kad buvo anksčiau nusta
tyta. Taip pat sutarta, jog rusų 
kariškiai pensininkai gaus Esti
joje tas pačias teises kaip ir Esti
jos piliečiai. Taip pat turės tei
ses ir į galimą privatizaciją. Ru
sams bus išduodami leidimai 
apsigyventi, tikrumoje pasilikti, 
Estijoje, tačiau tokių leidimų 
negaus tie rusai, kurie saugumo 
atveju bus nepriimtini Estijai. 
Atominėje Paldiski stotyje galės 
pasilikti 210 rusų, bet ne kariš
kių personalo, kad užbaigtų iki 
1995 m. rugsėjo 30 dienos reika
lingus išsikraustymo darbus. 

Landsbergio 
pareiškimas 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (Elta) 
— Rusijos politikos tikslas lieka 
tas pats — kiek galima pratęsti 
savo buvimą Baltijos valstybė
se, komentuodamas pasirašytas 
Estijos ir Rusijos susitarimus 
dėl kariuomenes išvedimo spau
dos konferencijoje, pareiškė 
Lietuvos Seimo opozicijos va
dovas Vytautas Landsbergis. Jo 

dolerių - medikamentai ir kiti teigimu, jau anksčiau buvo 
medicinos reikmenys, skirti aišku, kad, formaliai išvedus 
visoms Lietuvos vaikų gydymo, Rusijos kariuomene iš Latvijos, 
taip pat gimdymo įstaigoms bei P ten vis tiek pasiliks Skrundos 
skyriams. radiolokacinėje bazėje. Taip pat. 

Ši humanitarinė pagalba - pasak opozicijos vadovo, dabar 
Kanados vyriausybės pro- atsitiko ir Estijoje, nes ten Rusi-
gramos, vykdomos nuo 1991 m. Jos žinioje dar 14 mėnesių bus 
tęsinys. I Lietuvą jau buvo Paldiskio baze Nerimą, anot jo. 
atgabentos trys panašios siun- kelia ir tai. jog pasirašytas 
tos. Programa skirta padėti la- sutartis jau dabar skirtingai in-
biausiai socialiai remtinoms terpretuoja Estijos ir RUSUOS pa-
visuomenės grupėms. Pagalba reigunai 
skiriama sergantiems vaikams, „Kyla klaus -
nėščioms moterims ir gimdy
vėms bei vienišiems ir netur
tingiems seniems žmonėms, ku
riuos globoja Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus gailestingosios 
medicinos seserys. Beje, jų dar
bui palengvinti numatyta atga
benti specialius medikamentus, 
tvarsliavą, instrumentų rin
kinius. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

Demokra tų parti jos centri
nio komiteto pirmininkas David 
VVilhelm Vašingtone pranešė, 
jog jis vyksta į Čikagą ir čia 
šiandien paskelbs, jog 1996 
metų Demokratų partijos kon
vencija vėl bus šiame mieste. 
Spaudos konferencija vyksta 
šiandien 11 vai. ryto Navy Pier 
krantinės patalpose dalyvau
jant Chicagos miesto merui Ri-
chard Daley. 

Lietuvos nuolatinė misija 
Jungtinėse tautose persikėlė j 
naujas patalpas. Jos dabartinis 
adresas: Permanent Mission of 
Lithuania to the United Na-
tions, 420 Fifth Avenue, Third 
Floor, New York. NY 10018. 
Telefonas '212)354-7280, o fakso 
numeris (212)354-7833. 

Čilės ambasadoriaus Juan 
Somavia kviečiamas, amb. A. 
Simutis dalyvavo jo pavaduotojo 
amb. Alvar Zunig išleistu
vėse ir naujojo pavaduotojo amb. 
Juan Larrain sutiktuvėse. 
Gazoje Palestiniečių Išlais

vinimo organizacijos vadas Ya-
sir Arafat pareiškė, jog pales
tiniečiai nori tuojau pat pradėti 
pasitarimus dėl Jeruzalės mies
to statuso todėl, kad Izraelis ten 
pripažino specialią religine role 
Jordanui. 

sugebės atsilaikyti prieš Rusijos 
spaudimą ir neleisti naujo ka
riuomenės buvimo Lietuvoje, ar 
pirmosios kariuomenės išvedi
mo metines nebus sudrumstos 
blogų žinių apie atnaujintą 
kariuomenės buvimą pagal Lie
tuvą įpareigojančią tranzito su
tartį", pasakė Vytautas Lands
bergis. Jis taip pat pabrėžė, kad 

Prasideda Rusijos, 
Baltarusijos ir 

Ukrainos draugystė 
Maskva. (Itar-Tass, Interfax) 

— Naujasis Ukrainos preziden
tas Leonid Kučma iškilmin
game Aukščiausiosios Tarybos 
posėdyje prisiekė būti ištikimas 
Ukrainos liaudžiai. 

O Baltarusijos prezidentui 
Aleksandr Lukašenka pažy
mėjimas buvo įteiktas liepos 154 
Inauguracijon buvo pakviesti 
visų NVS valstybių vadovai. 
Pasak Lukašenkos spaudos sek
retoriaus Vladimir Jadren-
cev , į Minską atvyko ir dau
gelis Maskvoje akredituotų už
sienio valstybių pasiuntinių. 

Rinkimais Ukrainoje ir Balta
rusijoje Rusijos poli t ikai 
patenkinti. Niekas neabejojo, 
kad Kučma ir Lukašenka yra 
artimi Rusijos opozicijai. Tačiau 
ir Rusijos prezidento ad
ministracijos vadovas Sergej 
Filatov TASSo koresponden
tui pasakė: „Prezidento rinkimų 
Ukrainoje ir Baltarusijoje 
rezultatai atveria naujas trijų 
slavų valstybių suartėjimo per
spektyvas". Jo nuomone, dabar 
„greičiau plėtosis bendra
darbiavimas, visų pirma ekono
mikos srityje, taip pat pagerės 
pil iet inio pasitikėjimo ir 
santarvės atmosfera". Filatov 
įsitikinęs, kad dabar geriau 
seksis kurti bendrą ekonomikos 
erdvę, pamažu išnyks sienų 
problema. 

Rengiama 
bendradarbiavimo 

sutartis 

Optimistiškai žvelgia į san
tykius su Ukraina bei Baltaru
sija ir Valstybės Dūmos tarptau
tinių reikalų komisijos pirmi
ninkas Vladimir Lukin. Jis 
pabrėžė, kad Rusijos, Ukrainos 
ir Baltarusijos tautų suartėji-

Pastaba Lietuvai 
Vilnius, rugpjūčio 2 d. (.AP) — 

Lietuvos ministro pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus sprendimas 
panaudoti ekonominio referen
dumo pravedimui rugpjūčio 27 
dieną gautus pinigus iš Pasau
linio banko, susilaukė aštrios 
kr i t ikos . Pasaulinio banko 
vadovybė įspėjo, kad jų pinigai 
tegali būti naudojami importui 
ir investavimams, bet ne kažko
kio referendumo išlaidoms ap
mokėti. 

labai svarbu, ar šalies valdžia 
taikstysis su „satelitiniu Lie
tuvos traktavimu, kokų Rusija iš 
dalies tikisi primesti Latvijai ir 
Estijai". 

George J Mitchell. JAV Senato 
daugumos vadas, paskelbė savo svei
katos draudimo įstatymo projektą 
Atstovu rūmai jau tokio įstatymo pro
jektą t u n iš anksčiau, kuri pateikė 
kongr Richard Gephardt. jų daugu 
mot vadas 

Lenkijoje kritikuojamas Ru 
sijos prez. Pons Jelcinas, kuris 
atsisakė dalyvauti Varšuvos 
sukilimo prieš nacius paminė
jime — savo krašto vidaus reika 
lus šį kartą vertines labiau negu 
Europos susitaikymą pasaulio 
akyse. Maskvoje oficialūs parei 
gūnai aiškino, jog Jelcino daly 
vavimas būtų ..išsaukęs rusų 
nacionalistų" pasipriešinimą. 

mas remiasi ne vien etniniu 
veiksniu: šių tautų kultūrinė 
tėkmė esanti bendra. „Sis proce
sas, kurį aš vadinu buvusios 
SSSR erdvės sujungimu, yra ne
išvengiamas1 *. Lukin nuomo
ne, dabar būtina ieškoti naujų 
suartėjimo kelių, ir geriausias 
iš jų bus ekonomikos ryšių stip
rinimas. „Noriu pasveikinti abi 
tautas, įveikusias naują sudė
tingą demokratijos plėtros eta
pą", — pasakė Lukin. 

Telefonu kalbėjosi Rusijos ir 
Ukrainos užsienio reikalų mi
nistrai Andrėj Kozyrev ir 
Anatoiij Zlenko. Jie susitarė, 
kad bus greičiau rengiama 
draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartis. 

Laukia Rusijos pagalbos 

Pasveikino naujuosius prezi
dentus ir Gruzijos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Edu
ardas Ševardnadzė. 0 savait
raštis „Moskovskije novosti" 
išspausdino Kučmos ir Luka-
šenko nuotraukas su parašu: 
„Jų nespėjo pasveikinti Kim ir 
Senas", S. Korėjos neseniai mi
ręs komunistas prezidentas. 

Naujieji prezidentai tikisi Ru
sijos pagalbos. Vakar „Kom-
somolskaja pravda" išspausdino 
Lukašenkc ir Kučmos pasisa
kymus. „Baltarusijos pramonės. 
— pažymi Lukašenka, — inte
lektualinės ir gamybinės bei 
techninės galimybės pakanka
mai didelės. Esu įsitikinęs, kad 
jeigu energijos išteklių ir ža
liavų kainos bus suvienodintos, 
respublika gali konkuruoti 
NVS rinkoje. Tai ir turi būti 
strateginis šalies ekonomikos 
reformų tikslas'". O Kučma 
sako: „Mes gyvename tarsi olo
je. Vietose galioja barbariškos 
rinkos įstatymai: teisus tas, 
kuris stipresnis. Apie korupciją 
kalbėti jau nesinori. Su ja reikia 
kovoti. Tačiau kol mes neįtikin
sime žmonių, kad kalbėdami, 
jog valdžia yra ne vadovų, o 
liaudies gerovei, esame nuošir
dūs, tol principas ,.Ne mano 
kiaulės, ne mano pupos" toliau 
diktuos elgesio taisykles". 

Kartu su Rusija 

Baltarusijos užsienio reikalų 
ministras Piotr Kravčenka 
spaudos konferencijoje, sureng
toje šaliai tapus asocijuota 
Europos centrinės iniciatyvos 
nare. pasakė: Baltarusijai 
prireiks ne mažiau kaip 10-15 
metų, kad ji būtų lygiomis 
teisėmis priimta į Europą. „Iš 
pradžių mums reikia užsidirbti 
bilietą į Europos tramvajų". O 
tam respublika turinti išsaugoti 
buvusią rinką, visų pirma Rusi
jos. Pasak Kravčenko. tik kar 
tu su Rusija ir LTkraina suderi
nus savo ekonomiką, galima eiti 
j Europą 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 4 d.: Šv. Domi
ninkas, Jonas. Gerimantas, Ne
mune. Smilgė. 

Rugpjūčio 5 d.: Švč. M Mari 
jos ..Snieginės", Nona, Sniegi
ne. Vaidas. Vilija. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

DETROIT, MI 
SVEIKINAM RAŠYTOJĄ 

JURGĮ J A N K Ų 

Redford. Michigan. liepos 27 
d., minėjo savo 88-tą gimtadienį. 
Gimimo dieną mart i Danutė 
Jank ienė . nusivežė rašytoją 
J a n k ų j Dearborn Heights 
Mountain Jack restoraną, ku
r iame rašytojo laukė art imi 
bičiuliai su šampano taure ir 
„Ilgiausių metų" linkėjimais. 
Pranas Zaranka pasveikino ra
šytoją Jurgį Jankų jo 88 metų 
sukakties proga. Buvo sudai
nuota „Valio, valio!" Rašytoją 
Jurgį Jankų. 88-to gimtadienio 
proga sveikiname, l inkėdami 
Dievo palaimos ir sveikatos 
toliau kurt i , nes jo knygos y ra 
mėgiamos ne tik išeivijoje, bet 
ir Lietuvoje. 

BALFO IŠVYKA -
GEGUŽINĖ 

BALFo 76-to skyriaus išvyka 
į gamtą sekmadienį, rugpjūčio 14 
dieną bus „Pilėnų" stovykloje, 
netoli Manchester miestelio. 
Maistą gamins Ona Šadeikienė 
ir jos ta lkininkai bei talki
ninkės. Skyriaus valdybą suda
ro: pirm. kun. Alfonsas Babo-
nas . vicepirmininkai Stasys 
Garliauskas ir Lidija Mingė-
lienė, sekretor ius / iždininkas 
Vladas Staškus, finansų sekre
torius Cėsys Šadeika. renginių 
vadovė Ona Šadeikienė ir narė 
Regina Juškai tė . Valdyba kvie
čia visus a tvykt i , pra le is t i 
sekmadienio popietę BALFo ge
gužinėje ir savo ats i lankymu 
paremti labdaros organizaciją. 

LANKĖSI 
DAIL. R. LAPŠYS 

Stiklo menininkas Raimun
das Lapšys, po sėkmingos šir
dies operacijos, su savo šeima 
buvo atvykęs į Detroitą aplan
kyti gimines ir Dainavos jau
nimo stovyklą. Detroito apylin
kėje Lapšio stiklo darbų galima 
įsigyti stiklo krautuvėse Ann 
Arbor ir West Bloomfield. Mi
chigan. 

lm 

„Sau lu t ė s " organizacijai va
dovauja darbščioji Indrė Tijū-
nėlienė. J i rūp inas i ve ik la iš
plėsti visuose l ie tuvių telki
niuose, o Floridos „Sau lu t e i " 
vadovaut i pakv ie t ė Day tona 
Beach gyvenančią gerą organi
zatorę Birutę Kožicienę. 

Norėdami sužinoti daug iau 
apie „Saulutės" veiklą ir darbus 
Floridoje, užka lb iname įgalio
t inę Biru tę Kožicienę. 

— Pr ieš „Saulutės" įkūrimą 
jau ve ikė J A V LB Soc ia l in ių 
reikalų t a r y b o s žinioje pana
ši organizacija „Lietuvos Vai
kų vilt is". S a k y k i t e , Birute , 
ar b u v o re ikal inga d a r įkurti 
„Saulutę", ar riebus dubl iuo
j a m a s d a r b a s ? 

— Atsakys iu į jūsų k laus imą 
k laus imu — a r buvo re ika l inga 
jkurti „Sau lu tę" ir ar darbas ne
dubliuojamas — taip pa t klau
simu: Ar bet k u r i a m e darbe 
užteko dirbančiųjų? „Sau lu tė" , 
mano s u p r a t i m u , įjungė tuos, 
kurie n iekur k i t u r nedirbo ar
ba mažai d i rbo. „ S a u l u t ė s " 
p i rmininkė įjungia t iek ameri
kiečius, t iek k i tuose kraš tuose 
esančius l ie tuvius . Darbo daug. 
o dirbančiųjų mažai . Tikslas 
kilnus, t iks las v ienas — šalpa 
negali būt i dubl iuojama. 

— J ū s e s a t e p a s k i r t a „Sau
lutės" įgal iot ine Floridoje. Ar 
darbą jau pradėjote? Kaip se
kasi, kok ius m e t o d u s naudo
jate šiai v e i k l a i vykdyt i? 

— Esu „ S a u l u t ė s " įgaliotinė 
Floridoje. D a r b a s vyksta , nors 
dar ga lu t ina i nesame susior
g a n i z a v ę . „ S a u l u t e i " j a u 
pas iun tėm a r t i 16 s iunt inių — 
drabužių, ba tų , žaislų, knygu
čių, p ieš tukų, dažų. Ne tu r in t 
galutinai suorganizuoto vieneto, 
r emian t i s t ik pavienių žmonių 
pagalba, m a n a u , kad j a u nema
žai padary ta . 

Rugsėjo pabaigoje a r spalio 
pradžioje „ S a u l u t ė s " pirminin
kė Indrė Ti jūnėl ienė žadėjo 
a tvykt i į Daytona Beach. Tada 
jau dauguma „sniego paukščių" 
bus sugrįžę j savo lizdus, tada 
oficialiai įkurs ime „Sau lu tė s" 
skyrių Daytona Beach. Florido
je-

— J ū s keletą kartų lankėtės 
Lietuvoje. B e abejo susipaži
note su n a š l a i č i ų g loba , na-

JAV LB Vakarų apygardos valdyba š.m. birželio 19 d. Los Angeles įvykusiame šios apygardos 
atstovų suvažiavime. Iš k.: I eil. — Antonija Petrulienė, Violeta Gedgaudienė, Danguolė Na
vickienė, Danguole Varnienė. II eil. — Vyt. Vidugiris, Monte Sodeika ir Zigmas Viskanta. 

ten praktiką atliko studentė iš 
Vytauto Didžiojo universiteto. 
Matėsi ir darbo vaisiai: atre
m o n t u o t a v a l g y k l ė l ė , ap ie 
bažnyčią aptvarkyta aplinka. 
Į s p ū d i s labai g e r a s , t ik . . . 
nežinia, ką duos vaikams paval
gyti t a dieną... 

Gražiai tvarkosi Garliavos ligo
ninės pediatrinis skyrius — šva
ru, darbuotojos užsiima su vaiku
čiais. Dalis vaikučių galėtų eiti 
namo, bet...namų nėra! Sky
riaus gydytoja parodė naujagi
mį, kurį pagimdžiusi motina 
paliko ligoninėje: buvo praėjęs 
mėnuo, o motina nė karto nebu
vo pas i rodž ius i ir n i e k a s 
než ino kur ji g y v e n a . 0 
vaikutis žiūri mėlynom akytėm 
ir paka lb in tas nereaguoja.. . 
Mačiau vaikučius gulinčius ant 
guminių patiesalų, nes paklode-
lių nėra . 

Daugiavaikės šeimos įvairios: 
vienos labai švarios, vaikai sėdi 
su knygom, vystyklai išskalbti, 
drabužėliai sukabinėti , nesis
kundžia. Tik batų labai trūksta! 

Iš partizanų istorijų (8) 

LEONAS GRIGONIS-
MOKYTOJAS, 

PARTIZANAS, KARŽYGYS 
HENRIKAS KUDREIKIS 

Selynės ir apylinkių kaimų se
nieji žmonės ir dabar su pagar
ba prisimena savo buvusį moky
toją Leoną Grigonį. J i s buvo 
labai ku l tū r ingas ž m o g u s , 
įžiebė savo mokinių širdyse 
tėvynės meilę. Ir dabar Selynėje 
yra gausus šaulių būrys, vado
vaujamas Petro Diržio, kurio 
brolis paaukojo gyvybę už Lie
tuvos laisvę. 

Rokiškio Šaulių rinktinės na
riai ir Selynės apylinkės gy
ventojai dėkingi L. Grigonio 
kovų bendražygiui Viktorui 
Šniuoliui - Vytvyčiui, nes jo 
dėka galėjo sužinoti tolimesnę 

Kitos net pajuokauja - j e i būtu Grigonio veiklą Lietuvos laisvės 
daugiau vietos, nebūtų tiek 
vaikų — 'a tsakymas į pastabą 
dėl labai mažo buto L 

Kitos gi šeimos labai apsilei
dusios, nešvarios, meluoja („de
šimt vaikų", bet kad trys iš ju 
dvidešimties metų ir vyresni — 
to nesako). Šių metų balandžio 
mėnesį kai kur ias šeimas lan
kiau antra kartą. Dalinau „Sau
lu tės" paramą. 

kovose. „Tikimės kada nors 
paskaityti plačiau apie Prisi
kėlimo apygardos žygius Lais
vės kovų archyvuose. Sėkmės 
jums gerb. V. Šniuoli-Vytvyti'", 
— laiške rašo rokiškėnas Kostas 
Jasinevičius. 

Leonas Grigonis gimė 1906 m. 
Rokiškio apskr.. Rokiškio valsč. 
Puzonių kaime. Gimė ūkininko 

Detroito „Žiburėlio" šventiškai nusiteikęs jaunimėlis. 

DAYTONA BEACH, FL 

FLORIDOJE SUŠVITO 
„SAULUTĖ" 

Ats tač ius Lietuvos nepri
klausomybę. Amerikos lietuviai 
pakilo dideliems Lietuvos šel
pimo darbams. Susikūrė visa 
eilė labdaros organizacijų: „Ca
ritas"'. „Lietuvos Vaikų viltis", 
„Lith. Mercy Lift". o prieš vie
nerius metus Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pastangomis gi
mė ir „Saulutė". 

Šių organizacijų tikslai kil
nūs, prasmingi, net būtini. Šios 
organizacijos nepolitikuoja, bet 
nuoširdžiai atsiliepia į Lietuvoje 
vargstančiųjų šauksmą — trem
tinių, kalinių, našlaičių, ligonių 
ir kt 

Minėtų organizacijų padali
niai veikia didesniuose lietuvių 
telkiniuose. O PLB įkurtoji 
„Saulutė" pradėjo šviesti ir 
Floridos lietuvių telkiniuose. 

šlaitynų adininistravirnu. Ko
ki į spūd į sus idarė te , kokią 
p a g a l b ą š i o m s inst itucijoms 
r e k o m e n d u o t u m ė t e ? Ar vai
kų g l o b o s n a m ų administra
cija t i n k a m a i panaudoja šal
pą? 

— Lietuvoje ilgesnį laiką dir 
bau ligoninių laboratorijose. Tik 
per p a s k u t i n i u s du apsilanky
mus įs i jungiau į šalpos darbą. 
Kokius metodus naudojame sa
vame darbe? Kol kas tik asme
niški ryšiai. Dirbu ne su našlai-
tynais , bet su daugiavaikėmis 
šeimomis ir našlaičiais, paim
tais globon pavienių asmenų, ar 
šeimų. Š i ame darbe ar t imai 
bendradarbiauju su p Adomavi
čium (dr. Adomavičiaus brolvai
kiu) , ir „ C a r i t o " social iniu 
skyr iumu (p. Vitalija). Teko 
ap lankyt i Vytau to bažnyčios 
(Tėvo Pauliaus) globoje esančius 
va ikus . Šių vaiku d a u g u m a 
nėra našla ič ia i , bet alkoholikų 
tėvų vaikai. Nakvynei jie grįžta 
namo. Dienos metu jie užsiima 
su Tėvu Paulium. Man lankantis. 

dentę medikę Kaune, bet surin
ko žaislų, drabužiu ir parėmė 
finansiniai, ir pati darbavosi 
pakuodama dėžes. Daug prisidė
jo daytoniškiai: A. Bacevičius , 
Dana Kurauskienė, Aldona 
Sandargienė, Regina Snarskie-
nė, Vera Juškienė , Izabelė 
R a m a n a u s k i e n ė , V e r o n i k a 
Janušaitienė, F. Dippel ir kitos. 
Joms esu labai dėkinga. 

Remiam ir Kauno Slaugos na
mus (Hospice). Paklodes, pagal
ves, nak t in ius m a r š k i n i u s , 
pižamas bei šiltas antklodes 
siunčiam „Carito" ir Kauno 

. . . . savivaldvbės žinioje esant iems 
Alytaus apskrityje prašė iškeisti g l n a m a m s . Ten benamiai 
1 1 ' 1 MA. i . - * J „ i I I n ii • C? 

seneliai, dalis jų sergantys vėžio 

Nuotr. T. Underienės 

Įspūdis tas pats. Viena motina 

dolerius į l i tus - - tada vyras 
nežinos, ir ji galės po truputį 
vaikams pripirkti šio bei to. Ki
taip vyras pr imuš, atims pini
gus ir pragers. Kitoje šeimoje 
mačiau kaip laidojo nuo degti
nės mirusį vyrą. Paliko savo 
šešetą vaikučių ir du paimtus 
augint i . Visiems labai reikalin
ga pagalba, bet būtina kontrolė. 
Pasit ikiu pilnai „Car i tas" dar
buotojomis ir p. Adomavičium. 

Našlaitynai — ne mano darbo 
sritis. Nei rekomenduoti, nei ką 

ar kitomis ligomis. Daiktus , 
kurie mūsų manymų net inka 
vaikams, siunčiami seneliams 
per „Caritą", 

Kiek prie „Saulutės" darbo 
pr i s idės Floridos v ie tovės , 
parodys ateitis. 

— Bet turite vilčių? 
— „Saulutės" veikla — mūsų 

visų meilė varge esant iems 
vaikučiams, seneliams, bena
miams ir ligoniams Lietuvoje. 
Esame jautrūs, atsiliepiame j 
pagalbos reikalingųjų šauksmą. 

šventai tikiu, kad ir 

apie juos pasakyti negaliu. 
— Ar Jūsų veikla Floridos j ~ j~ ] 

l ietuvių tarpe susi laukia dė- F l o r i < ^ i ^ " ™ nuoširdžiai 
mes io ir konkreč ios para- ? S a u l u t e s - v e i k U r e m s . u ž k a 
m o s - , , _ . ... Lietuvoje vargstantys tėvynai-

- Man atrodo, kad „Saulute. ^ „ £ ^ . — d e k i n g į 
ir „Caritui ' pasiųsti 16 siun 
t inių sako, kad parama didelė — Birute, J u m s l inkime 
Tai ypač pajutau po Lietuvių sėkmingo darbo. Tegul „Sau-
bendruomenės paskutinio susi lutė" skaisčiai savo darbus 
rinkimo. Bene pirmoji su pagal šviečia ir Floridos padangė-
ba atskubėjo dr. B. Preikštiene, j e . 
kuri ne tik nuolat remia stu- Jurgis Januša i t i s 

L. Grigonis 1940 metais. 

šeimoje. Baigęs Rokiškio gimna
ziją, grįžo į gimtąjį kaimą. 
Lietuva buvo t ik neseniai at
gavusi nepriklausomybę, tad 
jaunasis Grigonis įsijungė į 
kaimo švietimo darbą, (kurda
mas pas ūkininką Kuprį pradi
nę mokykla. K a r t u ir ūkinin
kavo. 

Savanoriams ir mažažemiams 
buvo dalinama žemė. Prie Litvi-
niškio dvaro atsirado nauja
kurių kaimas. Kaimui istorinį 
Selynės vardą parinko mokyto
jas Grigonis, kur i s buvo skaitęs, 
kad šioje apylinkėje klajoja sėlių 
gentis. 

Iki 1944 me tų Grigonis tęsė 
mokytojo darbą. Rūpinosi naujų 
mokyklų s ta tyba. Vienu laiku 
vadovavo Selynės šaulių būriui 
ir buvo Rokiškio apskr. šaulių 
rinktinės komiteto narys. 1944 
m. vėl artėjant sovietinei oku
pacijai, L. Grigonis su sesers 
vyru Zablockiu, nepriklausomos 
Lietuvos kar in inku , pasikeitu
siu pavardę į Užubalį. sugrįžo į 
gimtąsias v ie tas — prie Šušvės 
esantį Mumselio mišką. Prasi
dėjo part izaninis judėjimas ir 
mokytojas Leonas Grigonis įsi
jungė į tėvynės gynėjų eiles. 
Apylinkėje jau veikė „Žaliosios" 
rinktinės „Geležinio vilko" tė
vūnija. Tėvūnijos vadas buvo 
Juozas Mingilas iš Mažuolio 
kaimo, slapyvardis — Vilkas. 

Po penkerių metų kovos Leo
nas Grigonis su keturiais Pri
sikėlimo apygardos gen. štabo 
darbuotojais žuvo 1950 m. liepos 
22 d. Ariogalos apylinkės Dau 
geliškių miške, prie Maceniš 
kių vienkiemio. Visi tyrimai 
rodo, jog štabą išdavė ryšinin 
kė-įgaliotine Marytė Pranevi 
čiūtė, slap. Vėtra. Ne visi išlaikė 
sunkius kovos bandymus, ne vi
si sugebėjo karžygiais numirti... 

Ilgai buvo nežinoma Grigonio 
žuvimo vieta. Tą paslaptį ati
dengė Prisikėlimo apygardos 
kovotojas Vy tau tas Smitrius-
Gilė. Ariogalos apylinkėje su 
rasti ir palaidoti 53 partizanų 
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palaikai . Vytautas Smitrius po 
sunkios katorgos nepalūžo ir pa
statė kovos brolių atminimui 
granitinį paminklą. Plokštelėse 
įamžintos žuvusiųjų pavardės, 
jų tarpe — Leono Grigonio. Prie 
įėjimo įrašas: „Šlamėk, Dubysa, 
amžina malda Tėvynės karžy
giams" . 

Leonas Grigonis — šviesi as
menybė, savo pavyzdžiu pa
veikęs savo mokinius. Nemažai 
jo buvusių mokinių kovojo ir 
žuvo už Lietuvos laisvę Rokiš
kio apskrities miškuose. Mo
kykla, kuri pastatyta L. Gri
gonio iniciatyva, tebestovi. Da
bar ten yra keturmetė pradžios 

mokykla, mokytojauja Otilija 
Baltušienė. 

Pažymėtina, kad žinomi kar
tu su Grigoniu žuvę gen. š tabo 
nariai: 1. Meškauskas Aleksas 
- Alytis; 2. Kuzmickas Vitas-
Sakaliukas; 3. Tomkus Juozas ; 
Tomkaus tėvas n u k a n k i n t a s 
Rainiuose slapyvardis - Banga . 
Jokių kitų žinių apie jo asmenį 
nėra. 

Juoda duobė šiandien žymi ge
neralinio štabo būstinės vietą 
Daugėliškiu miške, netoli Ario
galos. 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
• O DANTŲ GYDYTOJA 
' - ( 7915 W. 171st 

Tinley Park, IL 60477 
(708) 614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) to l . 708-422-8260 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067: arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GvDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimo, 

P,rmd 3 v p p-7 v v antrd !2 30-3vpp 
trečd uždaryta, ketvd 1-3v.pp. 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p.p 

6132 S. Kedzie Ave . Chicago 
(312) 778-6969 Sba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELI? 
Dantų Gydytoja 

3315 W 5Sth St . Chicago. IL 
Tel. (312) 476-2112 

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

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien i iki 8 v v 
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 

Tol. 312 585-1955 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliai te1 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie. Chicago 60852 
Tel. 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 

• 1923 m. gegužės 13 d. iš
r i n k t a s a n t r a s i s L i e t u v o s 
Seimas 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmoi'.gas/^ iirurgas 

9830 S. Rklgeland Ave. 
Chicago Rkjga, IL 6C • 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 

K a b . tel. ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L I G O S 

7 7 2 2 S. Kedz ie A v e . , 
Ch icago, I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Bullding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

E0MUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLI08A. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarftan Medical Center 

Napervllle Campul 
1020 E. Ogden Ave . Sulte 310 . 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 
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KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIJA APIE 

BALTIJOS BATALIONĄ 
J T ta ikdarės rolėje 

Tarptautinei taikai palaikyti 
Jungtinių Tautų Organizacija 
(Jungtinės Tautos - JT) gali im
tis tam tikrų priemonių, kurių 
visuma vadinama „JT taikos 
palaikymu". JT taikos palaiky
mas reiškia priešiškumo tarp 
šalių arba šalių viduje iš
vengimą, sulaikymą, sušvelni
nimą ir panaikinimą, įsikišant 
trečiajai šaliai ir panaudojant 
tarptautines karines, policijos 
arba civilines pajėgas, siekiant 
išsaugoti arba atkurti taiką. 

JT taikos palaikymo teisinį 
pagrindą sudaro JT Chartijos 
39-51 s t ra ipsniai . 442-47 
straipsniai sukuria tarptautinį 
teisinį pagrindą, kaip naudoti 
šiems tikslams ginkluotąsias 
pajėgas. 42 str. numato, kad 
„...Saugumo taryba... gali imtis 
oro, jūrų bei sausumos pajė
gomis tokių veiksmų, kurie gali 
būti reikalingi tarptautinei 
taikai bei saugumui palaikyti 
arba atkurti. Tokie veiksmai 
gali būti; demonstracijos, bloka
da ir kitokios Jungtinių Tautų 
Organizacijos Narių oro, jūrų 
bei sausumos pajėgų opera
cijos". 43 str. įpareigoja JTO 
narius tam tikromis sąlygomis 
teikti Jungtinėms Tautoms 
pajėgas šioms operacijoms 
vykdyti. 

Klasikinis taikos palaikymas 
vyksta dviem būdais: 1. išsta
tant paliaubų stebėjimo misijas, 
kuriose dalyvauja neginkluoti 
kariniai stebėtojai; 2. taikos 
palaikymo misijas, suside
dančias iš karinių padalinių, 
kurie apginkluojami tik savi

gynai, zonose, kur taikomas 
taikos palaikymo mechanizmas 
JT (arba ESBK) mandato 
pagrindu. 

Karinių stebėtojų misijos ste
bi faktišką ugnies nutraukimą, 
reguliariai informuoja Jung
tines Tautas apie situacijos 
vystymąsi, nagrinėja atskirus 
politinės ir karinės padėties 
savo buvimo vietoje aspektus, 
užtikrina konfliktuojančių 
pusių kontaktus su pasaulio 
visuomene ir ypač JT Saugumo 
taryba, palaiko ryšius su gyven
tojais, tarpininkauja derybose ir 
pan. 

Tai, kuo užsiima JT pajėgos, 
jokiu būdu nėra karo veiksmai. 
JT kariams leidžiama naudoti 
ginklą tik būtinai savigynai. 
Praktiškai vykdant operacijas, 
tai tenka daryti iš tikro labai 
retai, tik išimtiniais atvejais. 
Nors pasitaiko pavojingų inci
dentų ir organizuotų užpuolimų, 
o taikos palaikymo operacija 
neabejotinai vyksta aukštesnės, 
negu normaliai, rizikos sąly
gomis, tačiau taikos palaikymo 
pajėgos nėra į t rauktos į 
karinius veiksmus su jiems bū
dingais elementais. Jeigu viena 
iš konfliktuojančių pusių pra
deda organizuotus prievartinius 
veiksmus prieš JT pajėgas, misi
ja paprastai nutraukiama. 

Pirmas žingsnis, kurį turi 
padaryti valstybė, ketinanti 
dalyvauti taikos palaikyme, yra 
sukurti atitinkamą įstatyminę 
bazę — parlamento priimtą įsta
tymą, kuriuo gynybos struk
tūros įpareigojamos suformuoti 
padalinius, JTO prašymu pasi

ruošusius skubiam išskleidi
mui. 

Taikos palaikymo srityje ypač 
vertinga Šiaurės šalių patirtis. 
Pvz.jNorvegya išleidžia 3,3 proc. 
savo gynybos biudžeto vien t ik 
JT operacijoms. Taikos palai
kymo misyų rengime egzistuoja 
tam tikras darbo pasidalijimas 
tarp Šiaurės šalių: Danijoje 
kartą per metus vyksta JT 
karinės policyos kursai, Norve
gijoje — JT užnugario karininkų 
kursai, Švedijoje — JT Štabo 
karininkų kursai, o Suomijoje 
tris kartus per metus — JT 
karinių stebėtojų kursai. Visi 
kursai dėstomi anglų kalba, ir 
juose dalyvauja visų keturių 
šalių kar in inkai . Tai y ra 
dešimtmečiais išbandyta 
bendradarbiavimo struktūra, 
kuri gali priimti ir Baltijos vals
tybių karius. 

Baltijos šalių 
taikos batal ionas 

Lietuvai dalyvavimas tarp
tautinėse taikos palaikymo 
operacijose ir su jomis susiju
sioje veikloje būtų: 

1. galimybė savarankiškai 
pasireikšti tarptautiniuose 
reikaluose, pademonstruoti tau
tų bendrijai, kad ši šalis 
pripažįsta civilizuoto pasaulio 
vertybes ir yra pasiryžusi var
dan jų imtis konkrečių veiksmų; 

2. galimybė orientuoti savo 
gynybos sistemą į Vakarų šalių 
organizacinius, te is in ius , 
valdymo ir ginkluotės standar
tus. 

Baltijos šalių Vyriausybių 
vadovų susitikime, vykusiame 
Taline 1994 m. birželio 13 d., 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
ministrai pirmininkai dar kartą 
aptarė Baltijos valstybių 
ketinimą sukurti bendras taikos 
palaikymo pajėgas (batalioną). 

Prieš tai, 1994 m. vasario 15 
d., Rygoje įvykusiame Baltijos 

BALFo pirm. Marija Rudienė su Vašingtono BALF'o skyriaus valdyba ir svečiais. Iš kairės: 
Vašingtono Moterų klubo pirm. Genė Vasaitienė, Marija Rudienė, Židiniečių pirm. skautininke 
Meilė Mickienė, Vašingtono.BALFo skyriaus pirm. Elvyra Vodopalienė, skyriaus sekr. Loreta 
Leimonienė, iždininkas Sigitas Leimonas; II eil.: buvęs BALFo valdyboje Tadas Mickus, vicepirmi
ninkai Mindaugas Juodeika ir Joe Simanis. 

valstybių gynybos (krašto 
aptougoal ministrų susitikime 
buvo apte-ti gynybos bendra-

• darbiav$i '•Baltijos regione 
klausimai tame tarpe ir bendro 
taikos palaikymo bataliono įkū
rimas. * k 
•Vėliau JT taikos palaikymo 

bataliono kūrimo klausimai 
buvo aptarti Šiaurės ir Baltijos 
šalių gynybos (krašto apsaugos) 
ministrų susitikime, vykusiame 
Visbyje, Švedijoje 1994 m. 
birželio 3 d. Susitikimo dalyviai 
pasirašė tarpusavio supratimo 
memorandumą, kuris įtvirtino 
bendradarbiavimo taikos 
palaikymo pajėgų formavimo 
rėmus. Šiaurės šalys pagal šį 
memorandumą ketina teikti 
paramą bataliono įsteigimui 
trejų metų laikotarpyje, kiek
viena savo tradicinės specializa
cijos srityje. 

Nuo 1994 m. vasario 21d. iki 
kovo 5 d. Lietuvos karininkų 
grupė stebėjo taikos palaikymo 
padalinių paruošimą Danijoje ir 
Danijos JT taikos palaikymo 
dalinio veiklą Kroatijoje. Balti
jos šalių Taikos palaikymo 
bataliono įkūrimo klausimai 
buvo aptarti su Danijos Gyny
bos vado generolo Jorge Lyng 
atstovu. Danijos Gynybos minis
terija ir Kariuomenės vadovybė 
pasiūlė savo paramą tokiam 
batalionui įsteigti. Buvo numa
tyta kartu su Danija organizuo
ti taikos palaikymo pratybas 
Lietuvoje. Už šias pratybas iš 
Danijos pusės bus atsakingas 
Bornhomo salos pulkas. Šios 
pratybos turėtų būti pirmasis 
žingsnis, ruošiant lietuvių būrį, 
kuris, esant teigiamam Seimo ir 
vyriausybės sprendimui, galės 
dalyvauti JT taikos palaikymo 
misijoje buvusioje Jugoslavijoje, 
Danijos bataliono sudėtyje. Į 
p ra tybas danai atsiunčia 
padalinį, kuriame yra kariai, 
turintys Jungtinių Tautų misijų 
vykdymo patirtį, ir kariai, 
ruošiami JT taikos palaikymo 
misijai Kroatijoje. Lietuvos ir 
Danijos kar ia i bus kartu 
mokomi specialių taikos palai
kymo operacijų elementų. 

Antrasis lietuvių taikos palai
kymo būrio paruošimo žingsnis 
būtų būrio išvykimas į mokymo 
kursus Danijoje. Šie kursai vyks 
rugpjūčio mėnesį. Mokymo kur
sams pasibaigus, būriui būtų 
galimybė rugpjūčio pabaigoj 
vykti į taikos palaikymo misiją 
Danijos dalinio sudėtyje. Tai dar 
nereiškia lietuvių dalyvavimo 
karo veiksmuose. Taikos pa
laikymo pajėgų uždaviniai ir 
veiksmų būdas kaip tik būtų 
nukre ip tas prieš konflikto 
išsiplėtimą: jos skiria konflik
tuojančias puses, stebi ugnies 
nutraukimo laikymąsi, lydi 

humani ta r in ius krovinius, 
esant reikalui vykd^gelbėjimo 
darbus, teikia reikalingą pirmą 
medicininę ir kitokią pagalbą 
civiliams gyventojams. Grįžęs į 
Lietuvą, tas būrys taptų Lietu
vos kuopos Baltijos taikos pa
laikymo batalione branduoliu. 

Taikos palaikymo 
pajėgos Danijoje 

Šiuo metu 1,414 skirtingus 
laipsnius turintys Danijos 
kariai ir 45 policijos karininkai 
dalyvauja taikos palaikymo 
misijose įvairiose šalyse. 

Nuo 1948 m. daugiau kaip 
42,000 danų dalyvavo 22-jose iš 
31 Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo misijos. 

1992 m. kovo 6 d. Danija ofi
cialiai buvo pakviesta teikti 
pagalbą Kroatijoje. Danijos ba
talionas (DONBAT), įkurdintas 
serbų provincijoje Krajinoje, 
bataliono štabas — Kostanjicos 
mieste. Batalione yra 948 
kariai. Visi JT kariai aprūpi
nami naujo tipo neperšaunamo
mis liemenėmis ir naujais leng
vais šalmais. DONBATO pa 
grindinė užduotis — įsteigti ste
bėjimo ir kontrolės postus bei 
patruliuoti teritorijoje. Šiuo 
metu teritoriją kontroliuoja 
ketvirta Danijos karių koman
da nuo atvykimo 1992 m. kovo 
12 d. Iš viso per šį laiką Kroa
tijoje tarnavo ir tebetarnauja 
3606 danai. Šiuo metu Kroa
tijoje karo veiksmai nevyksta, 
nes pasirašytas ugnies 
nutraukimo susitarimas. 

Danijos ir Lietuvos 
karių mokymai 

Pagal Lietuvos Respublikos 
vyriausybės 1994 m. liepos 8 d. 
nutarimą Nr. 573, ir Danijos — 
Lietuvos taikos palaikymo 
padalinio karių ruošimo tvarką, 
Rukloje nuo 1994 m. liepos 17 
iki rugpjūčio 1 d. imtinai vyks 
Lietuvos — Danijos karių 
mokymas taikos palaikymo ope
racijoms vykdyti. 

Už taikos padalinių ruošimo 
programą atsakingu paskirtas 
Krašto apsaugos ministerijos 
sekretorius pik. Jonas Gečas. 
Lietuvos taikos palaikymo būrio 
vadu paskirtas kpt. A. Chrapko. 
vado pavaduotoju — ltn. G. 
Kastickas. 

Krašto apsaugos ministro at
stovė spaudai — Lolita 
Zegerienė. 

• Amerikos kariuomenė 
buvo įkurta 1775 m. birželio 14 
d. Philadelphijoje vykusiame 
Continental suvažiavime. 

• Maine buvo pirmoji val
stija 1851 m. birželio 2 d. 
uždraudusi svaigalų gamybą ir 
pardavinėjimą. 

Danutė Rindokienė 

Pašto pristatymo 
įdomybės 

Mūsų skaitytojų nuolatinis 
skundas: „Draugas" vėluoja — 
ne tik tolimose vietovėse, bet ir 
artimiausiuose Čikagos prie
miesčiuose. Galima suprasti ir 
užjausti žmonių nepasitenki
nimą, kai laikraštis, kurio jie 
laukia ir informacijomis 
remiasi, staiga kažkur pakelėje 
„užspringsta" ir kelias dienas 
nepasirodo. Po kiek laiko vėl 
atsiranda, bet jau kone glėbiais, 
ne po vieną egzempliorių, kaip 
nustatyta. „Draugo" administ
racija jaučia nemažesni susi
erzinimą ir bejėgiškumą, nes 
dienraštis į centrinį Čikagos 
paštą pristatomas kasdien tuo 
pačiu metu. Kodėl antradienį jis 
pasiekia skaitytojus laiku, o 
trečiadienio laida nepasirodo iki 
kitos savaitės? Kas gali išnarp
lioti pašto įstaigų paslaptis, kai 
net federalinės valdžios atsiųs
ti tyrinėtojai to nepadaro... 

Apie Amerikos, o ypač Čika
gos, pašto darbą šiais metais ne 
tik daug rimtų, piktų ir net 
anekdotiškų žodžių prirašyta. 
bet mėginta įvairiais būdais 
nepaslankius pašto tarnautojus 
pajudinti. Tačiau, pakeitus 
senąjį mūsų pašto viršininką 
nauju, reikalai mažai pagerėjo. 
Galima sakvti, dar pablogėjo. O 
tie laiškai ir laikraščiai te
beklaidžioja po miesto patiltes, 
užpakalinių gatvelių atmatų 
dėžes, laiškanešių rūsius bei 
pastoges. Visur, tik ne ten, kur 
turėtų nueiti. 

Pasitaiko ir tikrų keistenybių. 
Neseniai Čikagoje į pašto dėžutę 
įmesta vieno mūsų tautiečio 
dujų sąskaita su čekiu pateko į 
Romą, į Šv. Kazimiero kolegi
ją... Iš ten buvo atsiusta į „Drau
gą". Prieš porą savaičių iš 
Vilniaus gavome du laiškus, 
siųstus iš Čikagos elektros ir 
telefono bendrovėms, kurios 
taip pat yra Čikagos mieste. 
Atrodo, kad ir tais laiškais 
žmonės mėginę apsimokėti 
sąskaitas. Abu siuntėjai buvo 
lietuviai, laiškai adresuoti 
aiškiai ir tiksliai — tikrai ne 
Vilniui! 

Pasirodo, kad Čikagos paštas 
vis dėlto nėra prasčiausias šia
me krašte. Amerikoje ši „garbė" 
suteikta sostinei Vašingtonui. 
Visos valstybės didesnių mies
tų pašto ištaigų darbo eigą 

tikrino nepriklausoma Price 
Waterhouse agentūra, kuri ir 
suteikė Vašingtonui „žymenį" 
už netvarkingiausią pašto pn 
statymą. Buvo rasta, kad 
laiškai, paleisti Vašingtone pra
ėjusią žiemą, gegužės mėnesio 
viduryje dar nebuvo išsiųsti iš 
pašto įstaigų. Maryland valsti
joje, netoli mūsų sostinės cen
trinio pašto, užtikta 2,3 mil. ne-
išskirstyto pašto vienetų, su
grūstų didžiuliuose sunkveži
miuose. Čikagoje daugiausia ne 
išnešiotų laiškų vienu metu bu
vo apie 30,000. Žinoma, nėra čia 
ko girtis ar džiaugtis, ypač kai 
mūsų pačių laiškeliai ir laik
raščiai atsiranda kurioje „slap
toje" vietoje, o ne pašto dėžutėse 
prie adresatų namų. 

Turbūt nėra pasaulyje šalies, 
kur nebuvo pasitaikę ne
sklandumų su paštu. Šiaip ar 
taip, laiškų skirstymo, išvežio-
jimo ir išnešiojimo darbą atlieka 
paprasti „mirtingieji", kurių 
tarpe yra ir tinginių, ir vagių, 
ir apsileidėlių. Amerikietiškas 
posakis, kad „nei lietus, nei 
sniegas, nei žemės drebėjimas 
nesukliudo laiškanešiui atlikti 
savo darbo", yra tik gražus 
sakinys, kuriuo norima sustip
rinti žmonių pasitikėjimą pašto 
įstaigomis. Tikrovė su tuo 
sakiniu nedaug derinasi. 

Mes jau seniai susidūrėme su » 
pašto pristatymo nesklan
dumais Lietuvoje. Anksčiau, kai 
prie nepareigingų pašto tar
nautojų dar prisidėdavo vals
tybinė cenzūra, niekam nekildavo 
abejonių, dėl blogų pašto prista
tymo priežasčių. Iš dalies 
suprantame ir dabartinius ne
sklandumus — tai dolerių 
ieškoma užsieniniuose laiš
kuose, tai knygos ir laikraščiai 
iš užjūrio nukreipiami į .juo
dąją r inką" , tai tyčiomis 
užsienio lietuvių laiškai išme
tami, kad kiltų didesni susikir
timai tarp. „mūsų ir jų". 
. Žmogelis. įmetęs laišką į 
pašto dėžutę, jokios kontrolės 
daugiau dėl jo likimo nebeturi. 
Reikia pasitikėti pašto įstaigų 
ir jų tarnautojų gera valia bei 
sąžiningumu. Deja, per dažnai 
tenka nusivilti. Tačiau vienu 
dalyku visuomet galime pasi
tikėti: laiško persiuntimo kaina 
netrukus vėl pakils... 

• Naujų žemių atradėjas, 
keliautojas Kristupas Kolum
bas mirė 1506 m. Ispanijoje 
visiškame skurde. 

1950 m. birželio 25 d. prasi
dėjo Korėjos karas, kai Šiaurės 
Korėja įsiveržė į Pietų Korėjos 
teritoriją. 

NEBUVO LEMTA ZUTI 
JUOZAS KULIUKAS 

ATSIMINIMAI 

16 
Gavęs tuos dokumentus, pakeičiau virtuvės budė

toją, viską sutvarkiau ir per tą laiką visiškai pamiršau 
Zimaną. Net vėliau negavau žinios, kas su juo atsitiko, 
nes pas mane nebeatėjo, kaip buvo žadėjęs. 

Netrukus traukinys pajudėjo. Vakare sustojo kažko
kioje mažoje stotelėje praleisti kitą traukinį, kuris važia
vo fronto link. Anksti rytą vėl pajudėjome Tūlos link. 
Pakelėje pamatėme nemažą kaimą. Mūsų ešalono karei
viai buvo paraginti, pro šalį važiuojant, dainuoti. Kele
tas pradėjo šaudyti į viršų ir paleido apšviečiamų rake
tų. Iš mūsų vagono kažkas paleido raketą per žemai. Ji 
nesudegus nukrito kaime, tiesiog ant šiaudinio stogo. 
Namas užsidegė. Matėm, kaip kareiviai bėgo gaisro ge
sinti, bet neteko matyti, ar jiems pasisekė. Manėm, kad 
pradės apklausinėti, kas tą raketą paleido, bet jokių 
tardymų nebuvo. 

Traukinys pagaliau sustojo Tūlos geležinkelio stoty
je. Pulkas išlipo iš vagonų. Mūsų kuopą nuvedė kažkur 
į priemiestį, kur matėme nemažai sunaikintų namų. 
Atrodė, kad ten buvo nemažos kautynės su vokiečiais. 
Kuopa apsistojo, kur kas galėjo. Mūsų skyrius sustojo 
mažame name. Ten gyveno jauna moteriškė su maža 
dukrele. Jos vyras, karui prasidėjus, buvo mobilizuotas, 
kaip ir visi jauni vyrai visoje Rusijoje. Jau ilgą laiką 
apie jį nieko nebuvo girdėjusi. Kol mūsų kuopa stovėjo 
toje vietoje, kai vakare po pratimų grįždavome atgal, 
ta moteriškė visą laiką buvo labai maloni, linksma, su 
visais šnekučiavosi. Kadangi mieste buvo nedaug jaunų 
vyrų, tai ir jai pasitaikė proga su mumis pabendrauti. 

Vieną rytą visus mus nuvedė į Tūlos geležinkelio 
stotį, kur buvo įrengtos pirtys ir taip pat dezinfekcijos 
vagonai. Pirmiausia nukirpo, apskuto, drabužius 
dezinfekavo. Daugumą utėlių bent laikinai sunaikino, 
todėl buvome gan patenkinti. 

Sugrįžus iš pirties, viršila pranešė, kad rytojaus rytą 
trauksime toliau. Nors kambarys buvo labai mažas, mes 
gulėjom ant grindų vienas prie kito, o prie durų buvo 
lova, kurioje miegojo ta moteris. Naktį išeiti į lauką ne 
buvo lengva, neužlipus ant visų kitų. Visi buvome la
bai išvargę, tai ir ant kietų grindų gerai miegojome. 

Persikėlėm kiek toliau už Tūlos, į mažą miestelį ar 
didelį kolchozą. Ten prabuvome keletą savaičių, dar stip
riau apmokant, ruošiant frontui. Nuolat atlikdavom 
įvairius pratimus prie mažo upelio pievoje. Jau buvo rug
sėjis, nors oras gražus, šiltas. Antroje upelio pusėje buvo 
dideli plotai visokių daržovių. Pamatėme nemažą lauką 
pomidorų. Mes perbrisdavome upelį, kuris nebuvo la
bai gilus ir parsinešdavome tų pomidorų. Jie buvo la
bai dideli, gražūs. Netrukus pulko štabui mūsų keliones 
į tą lauką buvo praneštos, tai griežtai uždraudė 
pomidorus liesti. Sakė, kad kolchozas išstatys sargy 

binius ir nusikaltėliai bus apšaudomi. Dar kelis kartus 
nakties metu buvome nuėję pasipomidorauti, bet paskui 
sustojome. Aš pats pomidorų labai nemėgau, net kvapo 
negalėjau pakęsti, bet dabar, kai buvau labai alkanas, 
pripratau ir prie pomidorų. 

Vi eną rytą atsikėlę, visur pamatėme laukus 
padengtus balta šalna. Kai nuėjome prie to daržo, sargy 
binių jau nebuvo. Paskut ines kelias dienas 
kolchozininkai jau buvo pradėję pomidorus raškyti, tai 
visur buvo sudėtos krūvelės, bet jau visi buvo kietai 
sušalę. Aną kartą mums neleido jų imti,o dabar ir patys 
nebeturi! Atėjo kolchozo viršininkai, bet jau nieko ne
besakė, kad mes jų lauke. Dar tikėjom, kad gal krūvelių 

apačioje rasime nesušalusių daržovių, bet tokios laimės 
nebuvo. 

Kol stovėjome tame miestelyje, vietinės mergaitės 
suruošdavo šokius, kartais ir kino seansas būdavo. Tiesa, 
rusų kariuomenėje buvo nemažai moterų ir merginų, 
bet fronte jos su paprastais kareiviais nebenorėjo nei 
kalbėti, vis tik su karininkais. Kai pirmosiose linijose 
sproginėjo sviediniai, jos nelaukė, kol karas pasibaigs, 
bet vis tebežiūrjėo, koks laipsnis vyrui ant pečių. Kaimo 
merginos buvo kitokios, nes jos buvo pasiilgusios jaunų 
vyrų. Mes galėjome iš jų tarpo pasirinkti mergaites ir 
su jomis bendrauti. . 

1943 m. rugsėjo pabaiga — 
Nevelio-Vitebsko frontas 

Netrukus kuopa vėl pajudėjo ir pagaliau apsistojome 
kažkur netoli Velikij-Luki kolchoze. Vietiniai gyvento
jai mums parodė lietuviškų cigarečių, net ir tuščių 
lietuviškos degtinės buteliukų. Jie pasakojo, kad ten 
neseniai stovėjo lietuvių kareiviai. Pradžioje jie apie 
lietuvius labai gerai kalbėjo, bet kai pasirodė politrukas. 
tuoj pakeitė pašnekesį. 

Laukuose dar stovėjo daug nenupjautų rugių ir 
sustatytų kviečių gubų. Nebuvo kam javus suvežti, nes 
visi vyrai buvo paimti į kariuomenę, o kiti pasitraukė 
kartu su vokiečiais. Teko matyti nemažai civilių enka
vedistų, kurie varė areštuotus, sakydami, kad tai 
vokiečių pakalikai. Mums įsakė padėti suvežti javus į 
stirtas. Vienas senyvas ūkininkas kelias dienas dirbo 
kartu su mumis. Jis visą laiką keikdavosi ant politrukų. 
Kartą ir sako: 

— Politrukai, kokių velnių čia atėjote? Prie vokiečių 
mums buvo geriau... 

Po to jau daugiau jo nematėme. Kiti sakė. kad matė, 
kaip jis buvo sušaudvtas. 

Netrukus pulką pasiuntė į pirmąsias linijas. Mes 
pakeitėme kitą dalinį. Matėme, kaip visuomet, kad jame 
jau buvo likę mažai karių, o kaimas, iš kurio neseniai 
buvo išstumti vokiečiai, visiškai sunaikintas. Priekyje 
buvo nemaži ežerai, o už jų — siauras žemės ruožas. 
Vokiečiai įsitvirtinę antroje pusėje tų ežerų, dideliame 
kaime. Nebuvo galima tiesiog pulti. Dešinėje buvo 
pelkės, per kurias mėgino pasiųsti vieną dalinį. Nieko 
neišėjo. Tuomet mūsų dalinį perkėlė į kitą fronto barą, 
perorganizavo ir bandė prieiti iš kitos pusės. Kai 
apylinkėse buvo pelkės, ežerai ir balos, tai puolimus 
atlikdavo mažesnės karių grupės. 

Po kiek laiko nesunkiai pasisekė užimti vokiečių 
linijas. Matėme, jog tai nebūta didelio dalinio. Apkasai 
buvo visiškai sunaikinti, keli vokiečiai užmušti, palikta 
nemažai lengvųjų ginklų, šaudmenų, o taip pat šiek tiek 
maisto ir vokiškų cigarečių. Kuprinės ir dujokaukės 
buvo tokios pat. kaip ir mes turėjome Lietuvos kariuome
nėje. Vieno kario munduro Icišenėje radau kareivio 
knygutę, pavardė — Freitag. Mums gerai sekėsi 
puolimas, nes netoli buvo durpynas ir sviediniai dau
giausia sulindo į tą liūną, mažai jų sprogo. 

Batalionas nedaug nukentėjo. Kai užėmėme vokie
čiu pozicijas, jau buvo pavakarys. Gavom jsakvmą pasi
rengti nakties puolimui. 

Mūsų skyrių — automatų būr) — priskyrė prie an
tros kuopos Sudarė stiprią lengvųjų ginklų kuopą Ne 
per toli pamatėme aukštumą. Kiek toliau buvo kaimas. 
Bataliono vadas davė įsakymą užimti tą aukštumą Pra 
dėjus temti, kuopa užėmė išeities pozic.jas Skyrininkas 
buvo jaunas žydas, labai nervingas, tikfai nebežinojo, 
ką daryti. Dar nebuvo labai tamsu, apsikasėme ir 
laukėm įsakymo. 

Hus daugiau" 
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Poetas kun. Ričardas Mikutavičius, Kauno Įgulos bažnyčios klebonas ir 
svečias iš Los Angeles. Kalifornijos, prel. Jonas Kučingis. 

IŠEIVIJOS DVASININKIJOS 
BENDRADARBIAVIMAS 

SU LIETUVA 
VYTAUTAS Š E Š T O K A S 

Po 50 metų komunistinės 
priespaudos Lietuva 1989 m. 
pradėjo keltis naujam gyveni
mui. Grąžinamos tradicijos, isto
r in ia i ženklai ir datos, vėl 
pradėjo veikti iki tol uždarytos 
kunigų seminarijos. Komuniz 
mo valdymo metais Lietuvoje 
buvo leidžiama veikti tik Kauno 
kunigų seminarijai i r t a i t ik su 
25 klierikais. Toks buvo visa: 
L i e t u v a i l e i d ž i a m a s kon
t ingentas . 

Maždaug nuo 1992 metų atsi
vėrė durys platesniam bendra
darbiavimui su dvasininkais 
Lietuvoje. 

Vienas iš iškilmingiausiai 
švenčiamas amžinam poilsiui j 
tėvynę grįžtančių dvasininkų 
palaikų buvo 1993 metais, kai 
Los Angeles lietuvių parapijos 
buvęs klebonas (dabar emeritus1 

prelatas Jonas Kučingis parga 
beno Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos steigėjo pre!. Juliaus 
Maciejausko palaikus, kurie 
1993 m. gegužės 26 d. iškilmin
gai buvo palaidoti Švėkšnos baž
nyčioje. Šios įspūdingos laidotu
vės tuo metu atkreipė visos 
Lietuvos dėmesį. 

Į š.m. liepos mėnesį Lietuvo
je vykusia Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių šventę iš Los 
Angeles vyko Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovaujamas 

dirigento Viktoro Ralio ir muz . 
Pauliaus Vyto.ir jaunimo t au t i 
nis ansamblis . .Spindulys", va
dovaujamas Danguolės Varnie
nės. Su ansambliečiais ir choris
ta i s vyko ir jų dvasios vadovas 
prel. Jonas Kučingis. 

Los Angeles parapijos choras 
aplankė Šv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos* bažnyčią Kaune , k u r 
atliko Teodore Dubois k a n t a t ą 
..Septyni paskut iniai K r i s t a u s 
žodžiai". Sią kantatą atliko kar
tu su tos bažnyčios choru, diri
guojant muz. Viktorui Ral iu i ; 
muzika palydėjo Paul ius V y t a s 
ir Dainius Kepežinskas. Solo 
partijas giedojo jauni daininin
kai. Šioje bažnyčioje iškilmingas 
šv. Mišias aukojo ir svečias iš 
JAV prel. Jonas Kučingis. 

Pažymėjimo vertas įvykis — 
š.m. gegužės paskutinį šeštadie
nį Telšiuose vykę pirmieji šios 
kunigų seminarijos auk lė t in ių 
šventinimai. Pašvent inimą su
te ikė Telšių vysk. A n t a n a s 
Vaičius. 

Telšiuose apsilankiusi Šiaulių 
laikraščio korespondentė Aldo
na Sereikienė turėjo įdomų po
kalbį su vysk. Ant., Vaičiumi ir 
prel. J. Kučingiu. įs imintini šio 
pokalbio metu vysk. A. Vaičiaus 
pasakyti t rys žodžiai, išryški
nantys dabart inės Lietuvos sto

vį „Lietuva susiskaldžiusi, išsi
blaškiusi , žaizdota"... 

Tol imesniame pokalbyje vysk. 
A. Vaičius teigė: „Neslėpkim, 
kad daug žmonių pasimetę, pa
skendę varguose, kiti jaučiasi 
apgaut i , nuskr iaus t i , neranda 
vietos š iame pasaulyje. K u r 
ieškoti atramos?" Tačiau vysku
pas viltingai pareiškė tikįs, kad: 
„ K a s bus, kas nebus, bet žemai
t i s nepražus" . 

Prel . J . Kučingis pasakojo, 
kad jis iš Lietuvos išvyko 1944 
meta is . Laisvoje Lietuvoje j is 
dirbo gimnazijos, karo ir amatų 
mokyklos kapel ionu. Po dauge
lio metų dabar antrą ka r t ą 
lankosi Lietuvoje. Laikraščio 
korespondentei pre la tas pareiš
kė , kad prieš metus vaizdai Lie
tuvoje buvo l iūdnesni . Šį ka r t ą 
pastebėjęs daug iau besišypsan
čių. Vargo Lietuvoje daug. bet 
nereikia nus imint i . 

Prel. J. Kučingis pareiškė Lie
tuvoje matęs tris stebuklus. Pir
masis stebuklas — įgulos bažny
čia Kaune buvo pilna pilnutė
lė žmonių, labai gražiai giedojo 
choras, susi t ikęs poetą kun. Ri
čardą Mikutavičių. Kauno Igu-

APLANKYKITE PABALTIJĮ 
LIETUVA 94 

Kre ipk i tės į m u s — s u p l a n u o s i m e j ū s ų ke l ionę . 
P r i e inamiaus ios ka inos 

F inna i r ir SAS o r o l ini jomis 
" e c o n o m y " ir " b u s i n e s s " k l a sė 

Viešbučiai 

GO BALTIC 
Must j nau ja s leidinvs a p i e S k a n d i n a v i j o s 

ir Baltijos k raš tus — p e r s k a i t y k i t e ! 

1-800-451-9511 
U N I O N T O U R S 

Įsteigta 1931 m. 

245 Fifth Ave., Nevv York, N.Y. 10016 
Tel. 212-683-9500 55 Fax 212-683-9511 B 

los bažnyčios kleboną. 
Antras stebuklas — aplankęs 

Viešvėnų mažą bažnytėlę, joje 
tiek daug žmonių, t iek daug 
jaunimo... Išgyvenęs pasigėrėji
mą, pasididžiavimą. Žavėjęsis 
susirinkusiais žmonėmis, tokiu 
jų iškilmingu buvimu. 

Trečias stebuklas — Telšių ka
tedroje šventinami diakonai. 

Yra ir liūdnų prisiminimų -
Rainiuose buvo nužudyti 7 jo 
buvę mokiniai. Jie mokėsi Tel
šių amatų mokykloje, taip pat 
ir 2 buvę jo gimnazijos mokiniai. 

Visi užsienio lietuviai myli 
savo tėvynę ir iš visų pasaulio 
šalių jai padeda, sielojasi jos 
va rga i s ir nepri tekl ia is , o 
sulaukę vyresnio amžiaus, ne 
vienas grįžta Lietuvon, kad 
pasilaidoti numylėtos tėvynės 
žemėje. 

S E K M I N I Ų RENGINIAI 
KARIAMS 

Kauno kataliku bendruomenė 
„Gyvieji akmenys" ir arkivys
kupijos Katalikų evangeliza
cijos centras, koordinuojantis 
įvair ių arkivyskupijoje vei
kiančių kataliku organizacijų 

bei bažnytinių įstaigų evan
gelizacijos veiklą, Sekminių 
švenčių proga organizavo keletą 
renginių, kuriuos įgyvendinti 
padėjo FIRE projekto dalyvis 
pasaul ie t is teologas iš JAV 
P e t e r i s H e r b e c k a s ir j a m 
talkinę T. Stemkey, J. Burns, S. 
Tomashefski. Keturias dienas 
Kaune ir Marijampolėje pa
mokslininkai nenuilstamai dali
josi savo dvasine pat ir t imi, 
liudijo Jėzų Kristų, meldėsi už 
visus, šlovino Dievą. 

Per susit ikimus su Lietuvos 
kariais ir karininkais Kauno 
Kar in inkų Ramovėje svečiai T. 
Stempkey ir J. Burns, patys 
buvę kareiviais ir tarnavę JAV 
elitiniuose daliniuose, tvirtino, 
jog Kris tus mus visus myli 
vienodai ir nori, kad jį pažin
tume, „Kelias pas Dievą yra la
bai siauras, o kelias į pražūtį la
bai platus, nes daugelis didžiuo
jasi savo padarytomis nuodė
mėmis. Tereikia trupučio nuo
l ankumo ir mes su t iks ime 
Dievą", — sakė jie, kviesdami 
karius būti t ikrais vyrais, my
linčiais tėvynę ir jos žmones. 
„Tikras karys tas, kuris laikosi 
Dievo įsakymų". 

CLASSIFIED GUIDE 

įgulos bažnyčioje. Kaune, tos bažnyčios klebonas kun. Ričardas Mikutavičius 
ir svečias iš JAV — prelatas Jonas Kučingis iš Los Angeles. Kalifornijos. 

Iš Švėkšnos kilę kunigai, dalyvavę a.a. prel. J. Maciejausko perlaidojimo Švėkšnos bažnyčios krip
toje iškilmėse. Iš k. T. Poška, P. Girčius. neatpažintas, prel. J Kučingis, K. Žąsytis ir P. 
Merkeliūnas. 

^S CITY CENTER GT — INTERNATIONAL 

DĖKOJAME VISIEMS KLIENTAMS, KELIAVUSIEMS SU G.T. INTL. 
Į LIETUVOS DAINŲ - TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ. BUVO MALONU 
JUMS PATARNAUTI. TEPASILIEKA ILGAI SU JUMIS GRAŽUS 
KELIONĖS PRISIMINIMAI! SAKOME — IKI PASIMATYMO VĖL! 

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Kelionės išparduotos. 

PRIMENAME, kad organizuojame keliones pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu. 

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IKI 13... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas (vairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

5-^ .m f % W\\ 

• f % J 1 Mūsų Vilniaus raštinė - jūsų paslaugoms1 

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus Į visus 
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome 
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis. 

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas Į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje. 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY MILLS. ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Memner 

ASTA 
American Sociery 
of Trovei Agertts 

" City CmrttT •MnUmatlonsI 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 

R E A L E S T A T E 

REALMART, INC. 
6602 S. Puiaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirtume bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bu«.:312-58S-6100, r*».: 312-778-3971 

Q$%> KMIECIK REAITORS 
rOrl ' 7922 S. PuUski Rd. 
" • • 43*5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Va West 95«h Street 

Tel. - (708) 424-8054 
(312) 581-8054 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 585-0024 

NAMŲ REMONTAI 
Užkalam „siding", remontuojame: 
stogus, langus, duris „porches", rū
sius; dedame keramikines plyteles, 
atliekame įvairius mūrijimo darbus. 

Kreipkitės: tel. 312-409-1478 

J.M.Z. Construction Co. 
Custom carpeting, rec. rm. addi-

tions; kitchen, bathrm., basement 
& deck construction; dry-wall hang-
ing & taping; aluminum siding, sof-
fit, facia & seamless gutters; 
repiacement glass block windows; 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpcinting; all colors; 
chimneys rebuilt. Tel. 
708-620-9942. 

R E A L E S T A T E 

mm 

P 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(812)586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

FOR SALE 
very clean, vvell kept home on 
park-like acre in quiet location 
just southeast of Lemont. 3 bed-
rooms, 21/2 baths, family room. 
$289,900. 

BAIRD & VVARNER 
(708) 323-1855 

I E Š K O 

Ieškoma pirkti l ie tuvišku raidy
n u , gerame stovyje, rašoma 
mašinėlė. Siūlyti Valiukėnams, 
ta i . 312-581-4420. 

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode. Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, | 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Raanan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Unrverst-
ty Press of America, Inc., Lanham, Nevv York and London. 
Kaina su persiuntimu 37 do l . Illinois gyv. dar prideda 2 d o l . 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

4 S 4 I W. SSrd SL, 
CMoafO, IL SOS29 



JAV LB KRAŠTO 
VALDYBOS BIULETENIS 

NR. 6 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

JAV LB Kraš to valdyba lei
džia neperiodinį informacijos 
biuleteni, skirtą LB apygardų ir 
apylinkių valdyboms bei LB ta
rybos nar iams. Pas t a r a s i s biu
letenis, Nr. 6, iš leistas š.m. 
birželio mėn. da ta , redaguotas 
valdybos sek re to r i aus Balio 
Raugo ir aprobuotas K V pirm. 
Vyto Maciūno, ap ta r ia Krašto 
valdybos veiklą ir pateikia dau
gelį rūpimų klausimų. 

Kaip ir pr idera, p i rmiausia 
KV pareiškia užuojautą dėl am
basadoriaus Stasio Lozoraičio 
mirt ies ir t r umpa i supažindina 
su jo gyvenimu. 

Plačiai ap ta r ia JAV ir Ka
nados LB kraš tų valdybų at
stovų pas i ta r imus , įvykusius 
1994.IV.30-V.1 d. Detroi te ir 
gegužės 29 d. Lemonte , ir pa
teikia priimtą praneš imą spau
dai „Lietuvos kančių ir kovų is
torijos" reikalu. 

1994.VI. 16 ir 17 d. LB krašto 
valdyba posėdžiavo Lemonte ir 
išklausė PLB valdybos vice-
pirm. dr. Petro Kisiel iaus, da
bar t in io „ K a n č i o s " istorijos 
leidybos koordinator iaus, žodį, 
prašant į „a t la idumo P L B val
dybos pirm. Br. Nainiui ir visai 
valdybai". Sutar ta sudaryti per
žiūros komisiją iš išeivijos, Lie
tuvos politinių ir t r emt in ių or
ganizacijų atstovų bei istorikų, 
kurie dirbs su rašančiais „Kan
čių" istoriją. P r i im ta s PLB, 
JAV ir Kanados LB valdybų 
bendras pareiškimas ir paskelb
tas spaudoje. 

Toliau skelbiami KV-os siūly
mai XrV tarybos sesijos svarsty
mams, tarp kur ių minė t in i šie: 

1. Glaudesnio J A V LB ir Lie
tuvių fondo bendradarbiavimo 
beieškant . 

2. JAV LB rolė a t s tač ius ne
priklausomybę. 

3. Bendradarbis ar pavaldi 
n y s ? _ JAV ir PLB santykia i . 

P a t e i k t i e m s k l a u s i m a m s 
svarstyti KV prašo tarybos pre
zidiumo pri tar imo ir a t l ik t i dar 
šios tarybos sesijos susirinkime, 
simpoziumų forma, prie apvalio
jo stalo. 

Plačiau sustojo prie Lietuvių 
fondo ir JAV LB KV santykių 
bei atstovų skyr imo į L F pelno 
skirstymo komisiją, nes LF ta
ryba dėl „conflict of in teres t" , 
nepriėmė krašto valdyboje esan
čių nar ių , kaip t iesiogiai suin
teresuotų daugiau paramos gau
ti atstovaujamai savai instituci
jai. LF taryba j au anksčiau buvo 
padariusi nu ta r imą į L F pelno 
skirstymo komisiją skirti tik to
kius nar ius , kur ie tur i mažiau
sią interesą gauti paramą savai 
institucijai. 

Ši kraš to valdyba, susidec ,~r! 
ti iš 15, mažiau ar daugiau 
žinomų, jaunų ir vyresnio am
žiaus žmonių, vadovaujama jau
nesnės kartos visuomenininko 
Vyto Maciūno, pareigas perėmė 
1991 metais , j au Lietuvai atga
vus nepriklausomybe. Pasikei
tusi Lietuvos padėt is ver tė ir 
išeiviją keisti veiklos kryptį, ku
rią jau buvo pradėjusi ankstesnė 
valdyba, vadovaujama dr. Anta 
no Razmos. Tuo laiku išeiviją 
užplūdo iš Lietuvos a tvykę an
sambliai , solistai, muzikanta i , 
aktoriai : kalbas sakė politi
kieriai , rašytojai, žurnal is tai , 
mokslininkai. Išeivija neliko 
skolinga ir mezgėsi ar t imesni 
ryšiai, ypač t a rp giminių. 

Dabart inė KV-ka daug dėme 
sio skyrė Lietuvos re ika lams, 
kar ta is net pr imiršdama išeivi
jos reikalus . KV veiklai reikėjo 
daug pinigų, kurių kasoje nebu
vo. Fondas „Dovana Lie tuvai" 
buvo išsisėmęs, o re ikalų vis 
daugėjo. Dėmesys krypo į Lietu 
vių fondą ir gaunamą pelną. 
Net nesi tenkino sk i rs tomu pel 
nu, bet panoro Lietuvių fondą 
padaryti savo iždininku, kaip 
buvo VLIKo veikloje Tautos fon
das. 

Biuletenio 7 psl. rašoma: „Su 

Lietuvių fondu būtina išsiaiš
kinti dėl JAV LB teisių pelno 
skirs tyme ir specifiniai dėl eilę 
metų ka i kurių asmenų sąmo
n i n g a i (mano pabraukta, A.J.) 
mažinamos LB įtakos Lietuvių 
fonde..." 

Biuletenio 8 psl. rašoma: „Ski
r iant J A V LB krašto valdybos 
nar ius į pelno skirstymo komi
siją, buvo atsižvelgta į dabar
tinės L F tarybos pirmininkės 
M. Remienės nuogąstavimą 
spaudoje, kad „JAV Lietuvių 
bendruomenės atstovai nėra pa
k a n k a m a i informuoti apie išei
vijos reikalus" . (Lietuvių fondas 
į pelno skirstymo komisiją ski
ria t ik ta i LF vadovybės narius). 

Biuletenyje kabutėse paimti M. 
Remienės žodžiai, nenurodant 
kokioje spaudoje ir kada buvo 
parašyti , y ra nieko nepasakan
tys, o t ik bandantys nuvertinti 
LF vadovus. Jei taip ir būtų 
buvę pasakyta , ta i gal nebūtų 
buvę pras i lenkta su tiesa, nes 
šios K V kadencijoje b u v o 
a p l e i s t a ka i k u r i išeivijos 
veikla. 

Esu ilgą laiką buvęs LF vado
vybėje (taryboje ir valdyboje) ir 
visą laiką aktyviai dalyvauju 
LF veikloje, bet nepastebėjau ir 
nejaučiau, kad kas nors norėjo 
sąmoningai mažinti LB į taką 
Lietuvių fonde, kaip pacituoto
je ištraukoje teigia LB vadovas. 
Lietuvių fondo vadovybėje yra 
visi bendruomenininkai ir net 
du trečdaliai LF tarybos nar ių 
yra aktyvūs LB veikėjai, yra, ar 
anksčiau buvę, išrinkti į vado
vaujančius organus. Bet to ne
galima pasakyti apie LB Krašto 
valdybos narius, kurių tik apie 
trečdalis (6) yra LF nariai, o nori 
gauti gaunamą pelną(1992.XII. 
31 duomenimis). 

Lietuvių fondas į pelno skirs
tymo komisijos sudarymą žiūri 
labai r imta i ir deleguoja t i k ta
rybos nar ius , bet neskiria val
dybos nar ių , kaip daro LB kraš
to valdyba. Jei LB KV skir tų 
atstovus iš LB tarybos nar ių 
tarpo a r ki tus kultūrininkus, tai 
toks k laus imas niekad nebūtų 
iškilęs. 

Atsiminkime, kad Lietuvių 
fondas y ra savarankiška insti
tucija, atsako per savo narius — 
aukotojus ir laikosi valstybės 
nuostatų. Iki šiol galime pasi
didžiuoti, kad Lietuvių fondas 
neturėjo problemų su IRS dėl 
pelno paskirstymo ir skir to 
kapitalo perdavimo Lietuvai, 
nei su kitomis valdžios instituci
jomis. Sukauptas 6 milijonų 
dolerių kapitalas ir gaunamos 
400,000 dol. pajamos tvarkomos 
pavyzdingai. Už Lietuvių fondo 
veiklą y ra atsakingi LF tarybos 
nariai, o ne kiti asmenys. 

Baigiant šią apžvalgą apie 
JAV LB krašto valdybos veiklą 
ir kel iamus reikalavimus, kaž
kaip išryškėja jos santykiai su 
savo vidaus organais, savomis 
s t ruktūromis ir giminingomis 
organizacijomis. LB-nė jungia 
visus lietuvius, o taip pat turėtų 
apjungti ir veikiančius klubus 
bei klubelius, o nereikalauti 
paklusti jos reikalavimams. Ap
valiojo stalo konferencijos ar 
simpoziumai yra galimi, bet rei
kia susi tar t i su tomis organi
zacijomis, o ne vienašališkai 
nus ta ty t i vietą ir laiką. LB dir 
ba svarbų darbą ir turi tęsti nu
sistovėjusias tradicijas, bend
raudama su visais. 

A n t a n a s Juodva lk i s 

Rugp jūč io 5 d. — Jūragio 
Burkšaičio grafikos parodos ati
d a r y m a s Balzeko l i e tuv ių 
kultūros muziejuje 7:30 v.v. 

Rugp jūč io 4-7 d. — Lietuvos 
Vyčių 81-sis seimas Čikagoje, 
Marriott viešbutyje. 

Rugpjūčio 7 d. — LB Vidurio 
Vakarų apygardos šaukiamas 
LB apylinkių ir 14-tos LB Tary
bos narių suvažiavimas 12:30 
v.p.p. Lietuvių centre, Lemonte. 

— Marąuette Parko Lietuvių 

los jubiliejinis banketas Con-
dessa del Mar pokylių salėje 
(127 & Cicero). Pradžia 6:30 v.v. 

Spa l io 2 d. Koncertas Jau 
nimo centre 3 v. p.p. Rengia 
„Margutis". 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Akademinio Skautų sąjū
džio metinės šventės šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Po Mišių — mirusių narių 
kapų lankymas kapinėse. 

— Šv. Pranciškaus Seserų 
N a m ų sav in inkų draugijos vienuolijos rėmėjų seimas Mari-
gegužinė Marąuette parke prie jonų vienuolyno patalpose 11 
71 ir California gatvių. 

Rugp jūč io 14 d. Amerikos 
Lietuvių Tautinės s-gos metinė 
gegužinė ateitininkų namų so
de, Lemonte. 

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose. 

Rugp jūč io 21 d. - BALFo 
tradicinė gegužinė Jaunimo 
centre. Pradžia po pamaldų Jė
zuitų koplyčioje. Kavinė veiks 
nuo 10 vai. r. 

Rugpjūč io 28 d. Ateitininkų 
namų gegužinė namų sode. 
Lemonte. 

Rugsėjo 5 d. ALTo Čikagos 
skyriaus tradicinė gegužinė 
Aldonos ir Anio Grinių sody
boje, Lockport, IL. 

R u g s ė j o 8-11 d. San ta 
ros-Šviesos suvažiavimas Lietu
vių centre, Lemonte. 

Rugsėjo 10 d. — Lithuanian 
Mercy Lift pokylis Montefiori 
salėje. 

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų savininkų draugijos me
tinis banketas Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje. 

Rugsėjo 11 d. LB Lemonto 
apyl. gegužinė Lietuvių centre. 
Lemonte. 

— Dailės muziejaus tautinės 
muzikos ansamblio „Kanklės" 
koncertas Jaunimo centre. 

— Madų paroda Drake Oak-
brook Ifotel 11:30 v.r. Rengia 
Čikagos Lietuvių Moterų klu-

<bas. 
— Išeivijos Lietuvių Krikščio

nių Demokratų s-gos Čikagos 
skyriaus gegužinė Lidijos ir 
Vlado Šoliūnų sodyboje, Willow 
Springs, IL. 

Rugsėjo 16 d. — Dail. Nijolės 
Dirvianskytės akvarelės darbų 
parodos atidarymas 7 v.v. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre. 

Rugsė jo 17 d. - Vytauto 
Didž. šaulių kuopos gegužinė 
Šaulių namuose. 

Rugsė jo 18 d. - Tauragės 
lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

R u g s ė j o 24 d. Br ighton 
Parko Lietuvių Namų savininkų 
dr-jos metinis pokylis Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos salėje. 

Rugsė jo 25 d. „Draugo" me
tinis banketas Martiniąue po
kylių salėje. 

— V y t a u t o Didž. š au l ių 
rinktinės kavutė „Trimitui" pa
remti 1 v. p.p. Šaulių namuose. 

Rugsė jo 30 d. Akademinio 
Skautų sąjūdžio šventė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Spal io 1 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio 70 metų veik-

val. r. šv. Mišios. 1:30 v. p.p. -
pietūs, registracija ir posėdis. 

Spa l io 7 d. - Dail. Gėrio Jo 
naičio grafikos darbų parodos 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre atidarymas 7 v.v. 

Spa l io 8 d. - „Derliaus" 
šventė Lietuvių centre, Lemon
te. 

Spa l io 9 d. — Toronto „Gin
t a ro" ansamblio koncertas 4 v. 
p.p. Jaunimo centre. Rengia 
„Grandis". 

Spa l io 15 d. — „Puota jūros 
dugne" —jūros skautų,-čių me
tinis renginys Lietuvių centre. 

Spa l io 16 d. — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės gegužinė Šau
lių namuose, Čikagoje. 

— LARK Moterų sąjungos 80 
m. sukakties minėjimas, 10:30 
v.r. šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Pietūs ir programa parapijos 
salėje. 

Spa l io 21 d. — Kasmetinės 
fotografijos darbų parodos 
at idarymas Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, 7 v.v. 
Rengia Budrio Lietuvių Foto ar
chyvas. 

Spa l io 21-23 d. - Lietuvių 
Filatelistų draugijos „Lietuva" 
filatelijos paroda „LITHPEX 
XXV" Jaunimo centro žemuti
nėje salėje. Atidaryta lankymui: 
penktadienį, nuo 10 vai. ryto iki 
9 vai. vak. Šeštadienį ir sekma
dienį — nuo 10 vai. ryto iki 6 
vai. vak. 

Spa l io 22 d. — Lietuvos Duk
terų pokylis Jaunimo centre. 

— Dail. Domšaičio parodos 
atidarymas 7 v.v. Lietuvių cent
re , Lemonte. Rengia Lietuvių 
fondas. 

— BALFo 50 metų Jubilieji
nis seimas. Iškilmingas atidary
mas ir posėdžiai Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos vienuolyno 
auditorijoje, Čikagoje. 

Spa l io 23 d. BALFo Jubilie
jinio seimo iškilmingas banke
tas ir seimo užbaigimas 3 v. p.p. 
Oak Lawn Hilton Inn viešbu
tyje. 

— Karinės ir tautinės minties 
spaudai paremti kavutės rengi
nys Šaulių namuose. Rengia 
ramovėnai ir šauliai. 

— PLC Madų paroda Lietu
vių centre, Lemonte. 

Spal io 29 d. — Lietuvių fon
do balius Lietuvių centre, Le
monte. 

Spa l io 29 ir 30 d. - Ameri
kos Lietuvių Tarybos kongresas 
Balzeko Lietuvių Ku l tū ros 
muziejaus patalpose. 

Spal io 30 d. - Vėlinių iš 
kilmes Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse 12 vai. prie Steigėjų 
paminklo praveda Kapų sklypų 
savininkų draugija ir Bend
ruomenės pasauliečių komi
tetas, dalyvaujant dvasininkui 
i r garbės sargyboje budin t 
šauliams,-ėms ir Ramovėnams. 

— Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas Jaunimo centre. 

— Šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų dr-jos 75-tas Jubiliejinis 
banketas Pressman salėje prie 
57-tos ir Kedzie Ave. 

Lapk r i č io 5 d. — Lietuvių 
Golfo klubo pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Lapkr i č io 1 1 d . Tautos šven
tės minėjimas 1 v. p.p. Saulių 
namuose. Rengia Vytauto Didž. 
šaulių rinktinė. 

Lapkr ič io 12 d. — LB Lemon 
to apylinkės bal ius Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Lapk r i č io 13 d. — Vytauto 
Didž. šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Anglijos lietuvių klubo na
rių susirinkimas Jaunimo cent
re. 

Lapkr ič io 19 d. — Operos ba
lius Jaunimo centre. Programą 
atliks Operos choras. 

— Lietuvių futbolo klubo „Li-
tuanica" metinė vakarienė ir 
šokiai 6:30 v.v. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

L a p k r i č i o 20 d. — Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 76 m. 
sukakties minėjimas Šaulių na
muose. Rengia ramovėnai . 
šauliai ir birutietės. 

Lapkr i č io 27 d. — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties mi
nėjimas 2 v. p.p. Šaulių namuo
se. Rengia Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis. 

Gruodž io 4 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė Jau
nimo centro didž. salėje. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. rugpjūčio mėn. 4 d 

Gruodžio 10 d. — Labdaros 
vakaras „Seklyčioje". Rengia 
JAV LB Socialinių r e ika lų 
taryba 

Gruodžio 18 d. — Vytauto 
Didi. šaulių r inktinės Kūčios 
Šaulių namuose. 

Gruodžio 23 d. — Kūčios 

„Seklyčioje". Rengia JAV LB 
Social inių reikalų t a ryoa . 

G r u o d ž i o 31 d- — Lietuvių 
Operos Naujųjų Metų sutikimas 
J a u n i m o centre. 

— Vytau to Didž. šaul ių rink
t i n ė s Naujųjų Metų su t ik imas 
Š a u l i ų namuose. 

P O P I E Ž I U S APIE 
ŠEIMOS METUS 

Popiežius Jonas Paulius H vėl 
įspėjo apie „mirties kultūros" 
pavojų ir pareikalavo sustiprin
tos gyvybės ir šeimos apsaugos. 
Per audienciją, suteiktą balan
džio 6 d. po atviru dangumi Šv. 
Petro aikštėje, jis pabrėžė, kad 
...„Šeimos metai" neturi virsti 
„metais prieš šeimą". Šeimos 
privalančios „atsispirti klaidin
goms mirties kultūros pretenzi
joms ir drąsiai bei ryžtingai 
pasirinkti gyvybės, pagarbos 
žmogaus asmeniui bei solidaru
mo vertybes". 

Tarptautiniai šeimos metai 
gali „nesunkiai virsti metais 
prieš šeimą", jeigu rugsėjo 
menes} 7 Kaire planuojama 
Jungtinių Tautų konferencija 
gyventojų klausimais patvirtin
sianti parengiamuosius doku
mentus, pabrėžė popiežius, at
kreipdamas dėmesį į juose dės
tomas nuostatas abortų, eutana
zijos ir šeimos atžvilgiu. „Mes 
negalime pritarti sistemingam 
negimusiųjų žudymui", akcen
tavo Jonas Paulius II. 

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Aviacijos 
kapitonas 

KLEMENSAS 
MARTINKUS 

Nepamirštamas Broli, Tu buvai mano gyvenimo kelrodis, 
broliškos meilės simbolis ir mano gyvybės gelbėtojas... Jau 
20 metų prabėgo, kai toli nuo savo mylimos Tėvynės užbai
gei savo audringo gyvenimo kelionę... Bet aš vis matau Tave 
savo sapnuose, nenykstančioje atmintyje ir meldžiu Aukš
čiausiąjį, kad Amžinoji Šviesa tau šviestų ir suteiktų Amžiną 
Atilsį... 

Už mirusio sielą tegul bus pasimelsta šv. Mišiose Tėvų 
Marijonų koplyčioje 'prie „Draugo") š.m. rugpjūčio mėn. 9 d.. 
8 vai. ryto. 

Prašome gimines ir artimuosius prisiminti mirusį savo 
maldose. 

Liūdintis brolis Aleksandras Atutis ir seimą. 

Mirus Lietuvos savanor iu i 

A.tA. 
JONUI PETRAUSKUI 

mūsų šeimos geram d raugu i , nuoš i rdž i a i už jaučiame 
jo žmoną A L E K S A N D R Ą P E T R A U S K I E N E ir 
l iūdime ka r tu . 

Danutė Balienė 
Aldona Valicenti su šeima 
Saulius Balvs su šeima 

A.tA. 
BRONEI VESELKIENEI 

mirus. JONĄ VESELKĄ, m ū s ų mielą k r ik š t a t ėv į , 
nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u l i ūd ime . 

Karolė, Danutė, Kristina ir Rasa 
Veselkaitės su šeimomis 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto t iek imu (catering) 

talman 

312-434-9766 

delicatessen 
Valgis Catering 

Skaniausi l ie tuviški g a m i n i a i 
Geriausias spaudos ' inkmys Čikagoje' 

2624 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

L I A I E T U V O S A I D 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTF 

Nuo trečiadienio iki penktadienio. 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVChV stoties 
1450 AiVi banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-00 

£-i 

n^mro evroc 

OON'T SPENO IT A l i SAVE SOME AT 

MUTUAL yeJvuit SAVINGS 
ANO IOAN A.",SCX IATION 

Chorlftpd ctnd Supcvsed by #>e Umted Slofn (Jo»e<n«TX>'>i 

2212W CERMAKROAD* CHICAGO, RIINCHS 60608 PHONE (312)847 7747 

f$$ micllcincl Fecleral 
^ ^ ^ ^ ^ Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
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6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. rugpjūčio mėn. 4 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

BALFo Čikagos apylinkės 
ir skyrių rengiama gegužinė 
įvyks rugpjūčio 21 d., sekma
dienį, Jaunimo centro patalpo
se. Bus puikaus maisto, gėrimų, 
veiks , , la imės š u l i n y s " ir 
didesnių la imėj imų s ta las . 
Rengėjai labai prašo, kas galėtų 
paaukoti fantų „laimės Šuli
niui" ir didesniems laimėji
mams, juos atvežti ar atnešti į 
BALFo raštinę, 2558 W. 69th 
St.. Chicago, IL. Jeigu negalite 
patys pristatyti, paskambinkite 
tel. 312-776-7582 ir fantai bus 
pasiimti iš namų. 

Š. m. l iepos 9 d. „Drauge" 
buvo pradėti spausdinti atsimi
nimai „Lietuvos karininko kan
čios kelias", kurių autorius 
Stasys Balč iūnas pristatytas 
kaip dim. pik. ltn., tačiau dabar 
sužinota, kad j a m Lietuvos 
Krašto apsaugos ministras yra 
suteikęs dim. p ik , laipsnį. 

Matt ir Pbi lcmene Vilutis, 
Lietuvos Vyčių 112 kuopos na
riai, apsiėmė rūpintis vienu 
našlaičiu Lietuvoje. Tas laimin
gasis berniukas yra Remigijus 
Kleponis iš Varėnos, o Vilučiai 
jo pavardę pasirinko iš „Lietu
vos Našlaičių globos" komiteto 
turimų sąrašų. 

„Draugas" turi naują admi
nistratorių- Nuo š.m. rugpjūčio 
1 d. „Draugo" administratorius 
yra Pijus Stončius. Visais, su 
administracija surištais, dien
raščio bei spaustuvės reikalais, 
prašome kreiptis j jį. Porą metų 
administratoriaus pareigas ėjęs 
Vytautas Radžius „Drauge" 
daugiau nebedirba. 

Vytauto Didžiojo universi
teto Kaune rektorius prof. Bro
nius Vaškelis apie savo darbą 
universitete papasakos Pasaulio 
l i e t u v i ų cen t re , L e m o n t e , 
sekmadienį, rugpjūčio 7 d., tuoj 
po šv. Mišių Palaimintojo Ju r 
gio Matulaičio misijos bažnytė
lėje (maždaug 12 vai.). Į šį, j au 
Šeštąjį, Atviro žodžio forumą 
visus kviečia „Saulutė" . Prof. 
Vaškelis šiuo metu atostogauja 
Čikagoje. Į Vytauto Didžiojo 
universitetą grįš rugpjūčio 20 
dieną. 

S m a g i ą g e g u ž i n ę ruoš ia 
M a r ą u e t t e P a r k o L ie tuv ių 
namų savininkų draugija ši 
sekmadienį, rugpjūčio 7 d., pra
dedant 11 vai. r. Gegužinė vyks 
Marąuette parke, prie 71 ir 
Ca l i fo rn ia g a t v i ų (ne to l i 
žaidimų aikštelės). Bus gerų 
užkandžių, gaivinančių atsigė
rimų, smagi muzika ir visokių 
įvairybių- Visi kviečiami ir 
maloniai laukiami. 

Kun. J . Savukynas , MIC, 
Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
veikiančios Marąuette Parke , 
dvasios vadas, įsipareigojo per 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetą remti vieną našlaitį 
Lietuvoje. Jo globojamas ber
niukas yra Aurimas Miseika 
Viduklėje. 

i S Birute Vindašienė (iš kairės), Elizabeth Edgar ir lietuviškas Rūpintojėl 
Etniniu muziejų parodoje Čikagos miesto centre. 

Nuotr. I. Tjjūnėlienės 
Sophie Gliozeris, Lemont, 

IL, atsiųsdama prenumeratos 
mokestį už „Draugą", pridėjo 
dienraščio išlaidoms sumažinti 
100 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą. 

Naujasis „Draugo" administratorius Pijus Stončius. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West C e n n a k Road — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 
x A.L. Tautinė s-ga rengia 

linksmą gegužinę š.m. rugpjūčio 
14 d. A t e i t i n i n k ų n a m u 
ąžuolyne, Lemont, IL. Karšti 
pietūs bus t iekiami nuo 1 vai. 
p.p. Visi k v i e č i a m i , visi 
laukiami' Čikagos skyriaus 
valdyba. 

(sk) 

x A. a. Onos Vileniškienės 
a t m i n i m u i M a g d a l e n a ir 
Leonas Lendraičiai, Viligaile ir 
Jurgis Lendraičiai paaukojo $50 
Li thuanian Mercy Lift. Auka 
s k i r i a m a tuberkul ioze ser
gan t i ems vaikučiams. LML 
nuoširdžiai dėkoja už auka 

<sk) 

x Parduodame bilietus ke
l ionėms į Lietuvą ir į visus pa-

Gražioje, gamtos papuoš
toje Michigan ežero pakrantėje, 
Grant Parke, bus aukojamos šv. 
Mišios sekmadienį, rugpjūčio 7 
d., 2:30 vai. p.p., minint Čikagos 
a rk ivyskup i jo s 150 m e t ų 
sukaktį. Prieš šv. Mišias bus 
muzikinė preliudija 1 vai. p.p. 
J šias iškilmes vyks autobusas 
nuo Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios 12:30 vai. p.p. ir su
grįš 5 vai. p.p. Kaina į abi puses 
— 3 dol. Vietas dar galima už
sisakyti sekmadienį bažnyčios 
prieangyje po visų šv. Mišių. 
Visi kviečiami. 

x DĖMESIO! 49 c e n t a i už 
svarą! Per 49 dienas ir trum
piau jūsų siuntiniai nukel iaus 
į Lietuvą. Ši kaina galioja tik 
siunčiant iš Chicagos. Minimu
mas $20. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, 60629, IL, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Plaukiame į Havajų sa
las! Septynių naktų kelionėje 
aplankysime 4 salas: nuostabią 
Oahu, didžiąją Hav/aii. tropiki-
nių sodų salą Kauai ir gražiąją 
Maui. Visas salas aplankysime 
nekeisdami viešbučių ir ne
bandydami suspėti į lėktuvus. 
Išplauksime iš Honolulu vasario 
18-25 d., 1995. Reikia užsi
registruoti iki rugpjūčio 30 d. 
Informacijai skambinti Ameri
can Travel Service tel. 708-
422-3000. 

(sk) 

x Pasaul io Lietuvių dainų 
šventė Vilniuje! Tris aukštos 
kokybės vaizdajuostes „An
samblių vakaras Kalnų parke" 

Auka „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St, Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federaliniu mokesčiu. 

šaulio kraštus geriausiomis kai- (liepos 8 d., t rukmė 2 vai.), 
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- Šokių diena „Žalgirio" stadione 
kienei , TravelCentre. Ltd., (liepos 9 d., t rukmė 2 vai.), 
tel. 708-526-0773. ..Pasaulio lietuvių dainų šventė 

(sk) Vingio pa rke" (liepos 10 d., 
t rukmė 4 vai.) jau dabar galite 
užsisakyti pas International 
Historic Films, Inc., telefonu 
312-927-2900, r a š t u , a r b a 
asmeniškai atvykdami į mūsų 
raštine, 3533 S. Archer A ve., 
Chicago, IL 60609. Vienos 
vaizdajuostės kaina tik $20, ar
ba visų trijų $50 ir $5 už 
persiuntimą Mes priimame če
kius ir Visa/Mastercard kredi
to korteles. Sav. Petras Berno
tas. 

(sk) 

N A U J I „DRAUGO" 
SKAITYTOJAI 

Barbora Jasait is , Chicago, IL; 
užprenumeravo Antanas Jasai
tis, Bedford Park, IL. 
, Birutė Sudintienė, Downers 
Grove, IL; užpr. Salomėja Nar-
kel iūnai tė , Brooklyn, NY. 

J o l a n t a Zakarauskas , Chica
go, IL. 

Kazys Misiūnas, Balt imore, 
MD; užpr. J . Chesonis, Fishers , 
IN. 

Ju l ius Lapkus, Evanston, IL; 
užpr. Ju l i a Lapkus, Palos Hills, 
IL. 

Ona Bates , VVichita, KS. 
M r s . B. M. Rizzuto, Chicago 

Ridge, IL; užpr. Eva Paulaus
kienė, Chicagc. IL. 

Alfonse Andrės, Balt imore, 
MD. 

Mr. & Mrs . Vavilonis, Royal 
Oak, MI. 

Vysk. A. Vaičius, Telšiai; 
užpr. Jonas Kučingis, Los Ange
les, CA. 

Marcelė Naujai ienė, Sasnava; 
užpr. J . Bacevičius, Chicago, IL. 

Pe t r a s Ardinskas , Šiauliai; 
užrp. Joseph J . Ardys, Fairview, 
PA. 

Cent r inė biblioteka, Utena; 
užprenumeravo M. Valiukėnas, 
Chicago, EL. 

A n t a n a s Ratnikas , Panevė
žys; užpr. J . Ratnikas , Sunny 
Hills, FL. 

„ D r a u g a s " visiems š iems 
naujiems skaitytojams sako: 
„Sveiki, įsijungę Į mūsų šeimą", 
o užprenumeravusiems laikraš
tį k i t iems asmeninis reiškia 
padėką. 

Praėjusių mokslo metų užbaigimo šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Juozas Vaišnys, SJ, Komuniją 
priima Čikagos lit. mokyklos mokiniai (iš kairės): Tomas Ripskis ir Julius Griauzdė. 

GLOBOS SUPRATIMAS 

„Saulutės" , 
la ič ių g lobos 
r i n k i m a s b u s 
rugpjūčio 11 d. 

Lietuvos naš-
būre l io sus i -
ketvi r tadienį , 
, 7:30 vai. v., 

Lemonte, Pasaulio lietuvių cen
tro konferencijų kambaryje . 
Birutė Kožicienė, „Sau lu tės" 
Floridos skyriaus pirmininkė, ir 
„Sau lu t ė s " narės, grįžusios iš 
Lietuvos, padarys praneš imus . 
Laukiame visų „saulučių" ir 
tur inčių entuziazmo jungt is į 
darbą, padėti va rgs tan t i ems 
va ikams Lietuvoje. 

Algirdas Titus Antanai t i s , 
l i teratas ir l i teratūros kri t ikas, 
prieš išvykdamas į Kauną dės
tyti išeivijos l i teratūros istorijos 
kursų Vytauto Didžiojo univer
sitete, rado savo paskai toms 
pratur t int i vertingos medžiagos 
Lituanistikos tyr imo ir studijų 
centre. Pakvies tas VDU rek
t o r i a u s prof. d r . B r o n i a u s 
Vaškelio, jis dėstys apžvalginį ir 
vieną iš beletr is t ikos kursų 
rudens semestre. 

Dreba Seklyčios sienos. Ap-
kurs t inančia i dūzgia didžiulė, 
vos žmoniškom rankom suval
doma mašina. Debesimis laksto 
dulkės. Dūzgimui nutilus, pasi-

Phyl l i s M. Pelletier, Lietu 
vos Vyčių 112 kuopos veikėja 
per „Lietuvos Našlaičių globos'' 
komite tą pasirinko globoti Jū
r a t ę Dapkutę iš Panevėžio. 
„Lie tuvos Našlaičių globos" 
komi te tas šiuo metu j a u yra 
suradęs 212 geradarių Ameriko
je , kur ie rūpinasi 212 našlai
čiais Lietuvoje. Tačiau d a r yra 
labai daug apleistų našlaitėlių 
Lietuvoje, kuriems reikalinga 
pagalba. 

Lituanist inių mokyklų ve
d ė j a m s , mokytojams ir Švie
t imo tarybos nariams Lituanis
t ikos tyrimo ir studijų centras 
ką t ik išsiuntė apie 150 laiškų., 
p rašydamas atsiųsti mokyklų 
is torinės ir dabartinės veiklos 
medžiagos Centre kaupiamam 
u ž s i e n i o l i e t u v i u šv ie t imo 
archyvui . Buvę mokytojai ir 
mokiniai šiuomi irgi prašomi 
prisidėti prie lituanistinio švie
t imo dokumentacijos apsau
gojimo nuo išnykimo, archyvui 
perleidžiant dar turimus raštus. 
nuo t r aukas ir leidinius. Pasi
t a r t i galima su dr. Kęstučiu 
Pečkumi , archyvo tvark\-toju, 
LTSC telefonu (312 434-4545). 

Čikagos lit mokykloje užbaigiant 199M994 mokslo metus, vėliavas neša 
(iš kairės) A. Čarauskas ir P. Genčius. 

srirsta plaktukų dūžiai, siurblio 
urzgimas. 

, .L ie tuvos Vaikų v i l t i e s " 
( L W ) globojami vaikai, plačiom 
akim, susėdę tarp ne vietose 
p a s t a t y t ų čiužinių ir ba ldų 
kalnų, seka savos aplinkos pa
kitimus. Laksto laiptais marnos 
su skalbiniais, kibirais, šluostu
kais . Prajuokina visus Vytuko 
Matužos tė tė Vitas, kurio pusė 
veido apgaubtas nuo dulkių ap-
saugojančia kauke, sudrėk in ta 
varvančio prakaito. 

P a č i a m e Čikagos vasa ros 
įkarštyje L W vaikams ir moti
n o m s skir to je gyvenvie tė je 
vyksta remontas. L W savano
ris Kęstut is Paul ikas su Vi to 
Matužos pagalba „šve ič ia" , 
blizgina miegamų, salono grin
dis. Savanoris Albinas Hoff-
manas tvarko prausyklų sienas, 
taiso palanges, slenksčius. Dvie
jų savaičių laikotarpyje pasikei
tė Seklyčios antrojo aukš to 
vaizdas. 

Spindi ąžuolinės, naujai nu
lakuotos grindys. Šviečia baltos 
sienos. Vaikų miegamųjų palu
bes puošia žaismingai vaizdžios 
juostos. Lovos apklotos spal
vingais užtiesalais, o Brigitos 
Hoffmanaitės-Zydzik pasiųtos 
ir prie užtiesalų specialiai kiek
vienam kambariui meniškai 
pri taikytos užuolaidos t r auk ia 
ir džiugina gyventojus, svečius. 

Nuostabiai įdomu stebėti pa
kilusią, pakitusią L W globoja
mų vaikų ir motinų nuotaiką 
specialiai j iems įrengtoje ir 
pritaikytoje dailioje aplinkoje. 
Neužsiker ta ratukai (wheel-
chairs") I rmai ir Vytukui, len
gviau mokytis vaikščioti, man
kšt int is po operacijų Rokui, 
Jurgi ta i , Rūtai ir Eglutei, ka i 
n ė r a t rukdanč ių , n u d ė v ė t ų 
kilimų. 

Kaip džiaugiasi mamos, susi
rinkusios virtuvėje, gurkšnoda-
mos kavą prie dr. A. ir V. Do-
manskių padovanoto gražaus 
virtuvinio stalo, bešildančios M. 
Brusokienės padovanotoje mi
krobanginėje va ikams įvai
rius, dar niekad neragautus 
užkandžius. 

I šią pradėjusią kisti aplinką 
pateko ir Shriners ligoninės 
gydytojai ir med. sesutės, kurie 
pirmą kartą apsilankė Seklyčio
je LVV JAV medicininio kadro 
važiavusio ir dirbusio Lietuvo
je pagerbimo vakarienės proga. 
Stebėjosi LVV savanorių darbš
tumu, pasiaukojimu, lietuvių 
visuomenės dosnumu ir sutei
kiama ypatinga globa Lietuvos 
vaikams. Džiaugėsi LVV dar
buotojų suvokimu, kad apl inka 
ir a r t imųjų nuo ta ika d a u g 
reiškia gyjančiam vaikui, ypač 
tam, kuris atvežtas ir praleidžia 
ilgus, skaudžius mėnesius sve
timųjų tarpe . 

Dauguma LVV globojamų 
vaikų, motinų ir tėvų JAV 
praleidžia šešis mėnesius ir ne t 

ilgiau, glaudžiai gyvendami, 
praleisdami ilgas dienas, savai
tes, mėnesius toli nuo savųjų. 
Ypač sudėtingos ortopedinės ne
galės, kai kur ių tiksli diagnozė, 
net ir čia esantiems stebuklada
riams gydytojams sunkiai nu
statoma, slegia motinas ir tėvus. 
Retas vaikas, a tvežamas gydy
tis į JAV Shriners ligonines po 
1993 m. spalio mėn. LVV Orto
pedinės operacinės Vilniuje ati
darymo, gali t ikėt is grįžti namo 
visiškai „atnauj intas" . Tačiau 
reta motina a r tėvas, atlydėję 
vaikai šį stebuklų pilną kraštą, 
giliai pasąmonėje vis vien lau
kia tos dienos, kai sūnus, dukra 
stovės tiesiai, žengs tv i r tus 
žingsnius. Ir koks gi tur i būti 
tiesiog neįsivaizduotinas jaus
mas, kai gydytojas praneša, kad 
galima suteikti tik dalinę pagal
bą, nors protas visa tai supran
ta, bet širdis plyšta. Kaip tur i 
būti sunku išspausti šypseną, 
kai iš akių byra ašaros. 

Ne kartą esame girdėję įvai
rių p r i eka i š tų , kad va ika i 
vežiojami į Čikagos ir jos 
apylinkėje esančias įdomybes. 
Pasigirdo jų ir a t remontavus 
Seklyčios antrąjį aukštą, kad 
eikvojame jėgas ir lėšas. Sunku 
į visus tokius pokalbius nekreip
ti dėmesio, nes jie iškyla ir yra, 
turint tik dalį žinių, skleidžiami 
mūsų visuomenės tarpe. Pap
rastai tokie nejausmingi žodžiai 
išplaukia iš asmenų, nesusipaži-
nusių su padėtimi, nesupran
tančių ar nenorinčių supras
ti pagr indin ių žmoniškumo 
dėsnių. 

Idealu būtų, kad kiekviena, 
vaiką gydanti šeima, galėtų 
dienas praleisti a tskirame, tik 
jioms skirtame kambaryje; su
sipirkti ir pagamint i savam 
vaikui maistą. Be abejo, ir 
atvažiavusiom motinom, tėvam, 
būtų žymiai lengviau, ir pel
ningiau, jeigu jie galėtų gauti 
darbą, užsidi rbt i , begydan t 
vaiką, ir šiek t iek pinigų. Deja, 
tai neįmanoma. Dirbti neleidžia 
JAV valdžia, išdavusi medicini
nes vizas. Priglausti atvykstan
čius gydytis vieta ribota ir ilgas 
sąrašas atvažiavimo laukiančių 
vaikų priverčia gyventi glaudų 
gyvenimą. Visą tai prisideda 
prie ir taip LVV globotinių 
sunkiai nešamos naštos. 

Jeigu ka r tka r t inės iškylos 
kasdieninį gyvenimą palengvi
na, jeigu kibiras dažų ir marga
spalvis užtiesalas pakelia nuo
taikas, argi tai nepadeda gyjan
čiam vaikui greičiau sustiprėti? 

Neužtenka t ik lovos ir duonos 
kąsnio, aprėdo. Žmoniškumas 
re ikalauja ir viso to , k a s 
neapčiuopiama, nematoma ir 
reikalinga ugdyti ir išlaikyti 
kiekvienos asmenybes pusiaus
vyrą. Taip supranta LVV komi
tetas ir savanoriai, ir, be abejo, 
visi tie asmenys lankantys vai
kus, žodį, „globa". 

J ū r a t ė Budrienė 

: 


