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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva dalyvauja 
Baltijos laivynų 

manevruose 
Vilnius, birželio 7 d. (Elta) — 

Lietuvos karinio jūrų laivyno 
fregata su 65 jūreivių įgula 
dalyvaus birželio 8 d. Baltijos 
jūroje prasidedančiuose manev
ruose ,„Baltops-93", kuriuos 
rengia JAV gynybos ministeri
ja. JAV flotilių partneriai juose 
taip pat bus Danijos, Vokietijos, 
Suomijos, Lenkijos, Švedijos, 
Didžiosios Britanijos, Olandijos 
ir Rusijos karo laivai. Manevrus 
stebės Norvegijos, Latvijos ir 
Estijos karo specialistai. 

Manevrų metu bus mokomasi 
bendrų veiksmų, vykdant gelbė
jimo operacijas, palaikant plau
kiojimo tvarką ir užtikrinant 
teisėtumą (kova su kontraban
da, sienų ekonominė apsauga ir 
pan.). Jie vyks išilgai prie Balti
jos esančių valstybių krantų ir 
tęsis keturias dienas. 

Po to laivai su mandagumo vi
zitais lankysis manevruose 
dalyvavusių šalių uostuose. Į 
Klaipėdą birželio 12 turėtų at
plaukti keturi Vokietijos kari
niai kateriai. 

Kodėl atsistatydino 
Egidijus Bičkauskas 

Atsistatydindamas iš Seimo 
pirmininko pavaduotojo parei
gų, Egid jas Bičkauskas sakė 
norėjęs atkreipti dėmesį į nege
ras tendencijas, kada svarbius 
klausimus nuspręsdavo keli 
žmonės, o jų valia būdavo pa
tvirtinama mechanine balsų 
dauguma, paaiškino jis. Tokį 
darbo stilių Egidijus Bičkaus
kas pavadino buldozeriniu. 

Egidijus Bičkauskas Seimo 
pirmininko pavaduotoju buvo 
i š r inktas pernai , gruodžio 
mėnesį, kartu su Socialde
mokratų partijos vadu, Aloyzu 
Sakalu, o šiemet vasaryje per
rinktas iki Seimo naujojo statu
to priėmimo. 

Praėjusią savaitę patvirtinus 
Statutą, Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas trečiuoju pir
mininko pavaduotoju pasiūlė 
LDDP frakcijos atstovą Juozą 
Bernatonį. Opozicinė koalicija 
Tėvynės Santara savo kandida
to nekėlė, tikėdamasi Konstitu
cinio teismo sprendimo dėl Sei
mo pirmininko pavaduotojų 
skaičiaus. Jos nuomone, gali 
būti tik vienas pavaduotojas. 

Egidijus Bičkauskas tikėjosi, 
kad apie pirmininko pavaduoto
jo kandidatūrą jis bus infor
muotas iš anksto, tačiau suži
nojo tiktai posėdžių salėje. Pro
testuodamas prieš tai, jis ir 
pasitraukė iš Seimo pirmininko 
pavaduotojo pareigų, tačiau sa
kė aktyviai dirbsiąs Seime, ypač 
teisinės reformos srityje. 

Egidijus Bičkauskas sakė ne
norįs, kad jo sprendimas būtų 
vertinamas kaip žingsnis Seimo 
dešiniosios opozicijos link. 

Jeigu Tėvynės Santara nesiū
lys savo*atstovo į Seimo vado
vybę, soc'aldemokratai Aloyzo 
Sakalo asmenyje gali atsidurti 
joje kartu su LDDP frakcijos na
riais. Tai bus įvertinta kaip šių 
partijų suartėjimas. Egidijaus 
Bičkausko nuomone, socialde
mokratai vargu ar to norės. 

Kandidatūros į tris Seimo pir
mininko pavaduotojo vietas bus 
svarstomos šią savaitę. 

į ku r t a nauja politinė partija 

Šeštadienį Vilniuje vykusioje 

steigiamojoje konferencijoje 
įkurta nauja politinė partija — 
Lietuvos Centro Sąjunga. Ji įsi
kūrė Centro judėjimo bazėje. 
Pradžią centro judėjimui davė 
buvusios Aukščiausiosios Tary
bos Centro frakcija. 

Seimo rinkimuose Centro ju
dėjimo kandidatai nesurinko 
būtinų 49c balsų ir jų sąrašas 
negavo vietų parlamente. Vien
mandatėse apygardose į Seimą 
išrinkti tiktai du Centro judėji
mo kandadatai — Egidijus Bič
kauskas ir Romualdas Ozolas. 

Steigiamosios konferencijos iš
vakarėse Centro judėjimas turė
jo apie 150 narių ir tiek pat rė
mėjų. 

Romualdas Ozolas sakė, kad 
Centro Sąjunga sieks politinio 
bendradarbiavimo su Socialde
mokratų partija, Liberalų 
Sąjunga, Nuosaikiųjų Judėjimu. 
Centro Sąjunga gins vidutinių 
sluoksnių interesus. 

Sąjungos pirmininku išrink
tas 53 metų amžiaus filosofas, 
Seimo narys Romualdas Ozolas. 
Jis buvo vienas Sąjūdžio steigė
jų 1988 metais ir aktyvus jo da
lyvis. Pirmojoje po nepriklauso
mybės atkūrimo Kazimieros 
Prunskienės vyriausybėje (1990 
m. kovo — 1991 m. sausio) Ro
mualdas Ozolas užėmė vice
premjero postą. 

Rusija peikia JAV 
politiką Ukrainos 

atžvilgiu 

Praėjusį sekmadienį Ispanijoje vykusiuose rinkimuose į valdžią vėl sugrįžo dabartinio ministro 
pirmininko Felipe Gonzales valdančioji socialistų partija, bet nustojusi nemažo vietų skaičiaus 
parlamente, kurias laimėjo Konservatyvioji Liaudies partija. Nuotraukoje — balsai skaičiuoja
mi Madride. 

Kievas, Ukraina, birželio 6 d. 
(NYT) — Rusijos gynybos mi
nistras Pavel Gračev sekmadie
nį kritikavo JAV nusistatymą 
siekti Ukrainos branduolinius 
ginklus pavesti tarptautinei 
priežiūrai. Kalbėdamas su 
reporteriais po susitikimo su 
JAV gynybos sekretorium Les 
Aspin, P. Gračev pareiškė, kad 
Ukrainoje likę branduoliniai 
ginklai priklauso Rusijai ir tad 
turi likti Rusijos žinioje. 

Amerikos pareigūnai pripaži
no, kad rusai nepasitiki Clinton 
administracijos nauja strategi
ja prisivilioti Ukrainą platesnio 
bendradarbiavimo pažadais. Bet 
tiek privačiuose, tiek ir oficia
liuose pasisakymuose Rusijos 
pareigūnai neatmetė JAV ini
ciatyvų su Ukraina, vildamiesi, 
jog JAV-oms gal ir pasiseks iš
rūpinti Ukrainos branduolinių 
ginklų sunaikinimą. 

Aspin bandys įtikinti 
ukrainiečius ir rusus 

Lietuva negali didinti Rusijos 
izoliacijos 

Teisingumo ministerija 
atsisakė įregistruoti Rusijos 

piliečių organizaciją 

Teisingumo ministras Jonas 
Prapiestis susitikime su Rusijos 
ambasadoriumi Nikolaj Oberty-
šev paaiškino aplinkybes, dėl 
kurių atmestas Rusijos piliečių 
asociacijos ,,Rosija" prašymas 
įregistruoti jos įstatus. Šią orga
nizaciją nori įregistruoti Rusi
jos, o ne Lietuvos piliečiai, pa
sakė ministras. Tai prieštarau
ja Lietuvos Respublikos įstaty
mams. 

Asociacija ,,Rosija'\ susikū
rusi pernai Maskvoje, turi savo 
skyrius kai kuriose buvusiose 
sovietu respublikose. Jos tikslas 
yra ginti rusų tautybės žmonių 
socialinius ir kultūrinius inte
resus. 

Jonas Prapiestis priminė, kad 
Lietuvoje įregistruotos ir oficia
liai veikia šešios rusakalbių gy
ventojų organizacijos, tarp jų 
Rusų kultūros centras, Rusų 
kalbos mokytojų asociacija, Sta
čiatikių religinio švietimo 
draugija. Šiuo metu svarstoma 
galimybė įregistruoti labdaros 
organizacijos ,,Ruskij dom" 
(,,Rusų narnai"* įstatus. 

Didėja nedarbas 

Nedarbas Lietuvoje per gegu
žės mėnesį padidėjo nuo 1.4^ 
iki 1.59c Birželio 1 d. darbo 
biržoje įregistuoti 31,487 bedar
biai. 

Tarp miestų didžiausias ne
darbo lygis ir toliau yra Pane
vėžyje - 2.39c (2,332 bedarbiai), 
o mažiausias Kaune — 0.3^ 
(1,711 bedarbių). Vilnius pir
mauja bedarbių skaičiumi — 
6.865, tačiau nedarbo lygis čia 
— 1.6 procento. 

Kas penktas bedarbis Lietuvo
je yra vairuotojas arba trakto
rininkas, kas septintas — žemos 
kvalifikacijos darbininkas, kas 
dešimtas — ekonomistas ir sta
tybininkas. 

Vilnius, gegužės 28 d. — 
Spaudos konferencijoje gegužės 
27 d. Lietuvos Krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius 
pažymėjo: „Retai kuri sritis 
daro tokią įtaką ekonomikos 
vystymuisi ir valstybės klestė
jimui, kaip t a sr i t is , kuri 
užtikrina valstybės saugumą ir 
stabilumą''. Todėl nemažai lai
ko spaudos konferencijoje buvo 
skirta karinių gamyklų tolesnio 
panaudojimo problemai. 

Kaip buvo rašoma „Lietuvos 
ryto" laikraštyje, ministras pir
mininkas Adolfas Sleževičius, 
pažymėjęs, kad dėl to esama 
skirtingų, net d iametra l ia i 
priešingų nuomonių, pranešė, 
jog vyriausybė savo posėdyje 
priėmė sprendimą, kad „ekono
miniu požiūriu tikslinga panau
doti buvusių karinių gamyklų 
potencialą Lietuvos ekonomi
kai, ir kad būtų naudinga kur
ti bendras įmones su civilinėmis 
Rusijos struktūromis, jei šios 
pareikštų tokį norą". 

A. Šleževičiaus teigimu, tam 
pritarė ir valstybinė derybų su 

Rusija delegacija, nors ir ji 
nedavė galutinio atsakymo į la
biausiai diskutuojamą klausi
mą: ką laikyti judama tų ga
myklų turto dalimi. Ministro 
pirmininko nuomone, reikia ieš
koti bendro su Rusija šio klau
simo sprendimo, kad neatsitiktų 
taip, kaip su Šiaulių gamykla, 
kada buvo išvežta visa aktyvioji 
turto dalis. Įvertinus judamąją 
turto vertę, bus galima nustaty
ti ir šalių įstatynio kapitalo dalį 
šiose įmonėse. 

Ministras A. Butkevičius, be 
to, paaiškino, kad ta: bus ne ka
rinės, o civilinės gamyklos, ku
rios neturės nieko bendra su Ru
sijos kariniu pramon.niu komp
leksu ir, ministro nuomone, 
Lietuvai nenaudinga naikinti 
tokias gamyklas. „Jei mes turė
sim galimybę gauti iš Rusijos at
sarginių dalių ir perimti užsa
kymų paketą, tai bus akivaizdi 
nauda Lietuvai", pasakė A. 
Butkevičius. 

Ministras taip pat patikino, 
kad jo vadovaujama ministeri
ja „nėra suinteresuota sueiti į 

kokį nors karinį berdradarbvia-
vimą, atkuriant Varšuvos pak
tą, ir turi aiškias nuostatas". 

Aiškindamas Lietuvos poziciją 
dėl stojimo į NATO. A. Butke
vičius pasakė kad Lietuva 
orientuojasi į Europos kolek
tyvinio saugumo sistemą, bet 
„mes negalim didinti Rusijos 
izoliacijos, kurti tam tikrą kon
frontaciją ir tuo pačiu tikėtis, 
kad mūsų saugumas padidės", 
Ministras mato Lietuvos misiją 
mažinti tą konfrontaciją ir 
sieks, kad Lietuva tą misiją at
liktų. 

Intelektual inio t u r t o 
apsauga Lietuvoje 

Birželio 3 d. prez. A. Brazau
skas priėmė Lietuvoje viešintį 
Europos rašytojų kongreso (Eu
ropos rašytojų organizacijų fede
racijos) prezidentą Jochen Kel-
ter. Pokalbyje daugiausia buvo 
liečiamos intelektualinio turto 
saugos, autoriaus teisių gynimo 
problemos. Lietuva dar neturi 
autorinių teisių įstatymo, jis dar 
rengiamas. Sutvarkius autori
nių teisių apsaugą savo šalyje, 
galima užmegzti daugiau ryšių 
su tarptautinėmis organizaci
jomis, tikėtis paramos iš jų 
fondų, pasakė J. Kelter. 

Prez. Brazauskas sakė para
ginsiąs įstatymų leidėjus ir 
pareiškė įsitikinimą, kad inte
lektualinio turto apsauga Lietu
voje bus deramai sutvarkyta. 

Lenkijos d o v a n a Lie tuvai 

Lenkijos Kultūros ministerija 
padovanojo Lietuvai apie 3,000 
grožinės ir mokslinės literatūros 
knygų, enciklopecijų, dailės al
bumų. Dabar leidiniai ekspo

nuojami lenkų knygos parodoje 
valstybinėje M. Mažv> do biblio
tekoje Vilniuje, o jai pasibaigus 
bus perduoti Lietuvos kultūros 
įstaigoms. 

Parodos atidaryme dalyvavęs 
prez. Algirdas Brazauskas pasa
kė, kad ši dovana yra dar vienas 
žingsnis šalių suartt įmo kely 
je. Prezidentas parapno Lietu 
vos ku l tū ros mn i s t e r i j ą 
padaryti tokią dovan;. lenkams. 

T a u t o s tragedijos muziejus 

Kaune atidarytas lezistenci-
jos ir Tremties muziejus. Ji 
įsteigė Lietuvos Poli inių Kali
nių ir Tremtinių sąjunga. 

Už aukas ir labdaros lėšas su
remontuotame nedideliame pa 
statė yra dvi salės. Jose ekspo
nuojamos nuotraukc-. asmeni
niai tremtinių daiktą, atvežti iš 
Sibiro, Kazachstano, Mordovijos 
lagerių, laiškai, kurr.ios „gula
gų" kaliniai rašė art miesiems 

Eksponuojama tik lalis kovų 
ir kančių relikvijų Nemažai 
eksponatų sukaupta saugyklo
je, todėl ekspozicija ^us kartas 
nuo karto keičiama 

Atostogaujančius 
ministrus pakeis 

kiti ministrai 
Vilnius, gegužės 28 d. — Kaip 

rašo ..Lietuvos rytas", atosto
gaujančius ministrus šiemet pa
keis ne jų pavaduotojai, kaip 
būdavo iki šiol, o kolegos minist
rai. 

Pavyzdžiui, krašto apsaugos 
ministrą pavaduos premjeras, 
ekonomikos ministras po 32 
dienas bus ir energetikos, ir fi
nansų ministru, o teisingumo 
ministras laikinai pakeis vidaus 
ir užsienio žinybų vadovus. Savo 
ruožtu P. Gylys mėnesį pabus 
dar ir kultūros ir švietimo mi
nistru, o R. Vaitekūnas — tei
singumo ministru. 

Lietuvos bankų 
akcinis kapitalas 

Vilnius, birželio 3 d. — Lietu
voje dabar veikia 23 komerci
niai bankai. Lietuvos Bankas 
nustatė, kad bankai iki metų 
pabaigos privalo padidinti ;sta-
tinį kapitalą iki 500 milijonu ta
lonų < 1 milijono dolerių). Dabar 
didžiausią akcinį kapitalą turi 
„Vilniaus bankas" — apie 
523.000 JAV doleriu. Maž.au-
sias kapitalas yra ..Šiaulių kraš
to banko" - tik 48.000 dol< -ių. 
Net dešimties bankų įstatinis 
kapitalas yra apie 80.<!00-
100.000 dolerių. Komerci įiai 
bankai, stengdamiesi įvyk vti 
centrinio banko reikalavimą, 
šiuo metu tęsia akcijų plati
nimą. 

Vokietijoje pasikalbėjęs su 
min. Gračev, JAV gynybos sek
retorius Les Aspin atskrido į 
Kievą, kur dvi dienas tarsis su 
Ukrainos ministrais ir parla
mento nariais dėl branduolinių 
ginklų pašalinimo. Nors Ukrai
nos gynybos ministras Konstan
tui Morozov patikino, jog Ukrai
na atsisakysianti branduolinių 
ginklų, visvien pripažino, jog dėl 
to bus sunki kova parlamente. 

Rusijos naujoji pozicija su
komplikuoja šias derybas. Iki 
šiol, nenorėdama užgauti Rusi
jos, JAV stengėsi neprisistatyti 
savęs kaip tarpininke Rusijos ir 
Ukrainos derybose dėl branduo
linių ginklų, Bet iš tikrųjų 
VVashingtonas kaip tik tą vaid
menį atlieka. 

Kalbėdamasis su min. Gračev 
ir JAV ambasadorium buvu
sioms sovietinėms respublikoms 
Strobe Talbott, sekretorius Les 
Aspin bandė įtikinti generolą 
Gračev, kad spaudimas ir gra
sinimas diplomatinės izoliacijos 
neįtikins Ukrainos atsisakyti 
branduolinių ginklų. Šiuo klau
simu „laikas nėra mūsų drau
gas", pasakė vienas aukštas 
JAV pareigūnas, tvirtindamas, 
jog būtina išbandyti naują JAV 
politiką. 

JAV administracija taip pat 
stengėsi įtikinti rusus, kad ši 
nauja JAV politika nereiškia, 
kad JAV-oms neberūpi, kad Uk
rainoje neliktų branduolinių 
ginklų ir kad tuo JAV nebando 
su Ukraina sudaryti sąjungos 
prieš Rusiją. 

JAV didina 
bendradarbiavimą 

ir su Rusija 

Be to, sekr. Aspin pranešė, 
kad JAV pakeis savo povande
ninių laivų operacijas terito
rijose, kurias naudoja Rusijos 
s t ra teg in ia i povandeniniai 
laivai. Iki šiol JAV povandeni
niai laivai sekiojo Rusijos po-
vandenius laivus ir dėl tojau de
šimt kartų JAV ir Rusijos po
vandeniniai turėj© avarijas. 
Nors JAV negalėjo pasakyti, 
kaip pakeistos operacijos, nes 
visos povandeninių laivų opera
cijos yra slaptos, sekr. Aspin pa
sakė, jog dabartinis pertvar
kymas žymiai sumažins galimy
bę JAV ir Rusijos povandiniams 
laivams atsitrenkti vienas į 
kitą. 

Paga l JAV planą ginklai 
išmontuojami Ukrainoje 

Pagal JAV administracijos 
planą, kurį sekr. išdėstė minist
rui Gračev, branduoliniai gink
lai bus nuimti nuo Ukrainoje 
esančių raketų ir laikinai bus 
laikomi Ukrainoje tarptautinių 
inspektorių priežiūroje. Palaips
niui jie bus siunčiami į Rusiją, 
kuri jų radioaktyvią medžiagą 
galės parduoti JAV-oms su savo 
branduolinių ginklų radioakty
via medžiaga. 

Tuo planu norėta nuraminti 
ukrainiečių susirūpinimą, kad 
jie nustos nuo jų ginklų nuimto 
parduodamo uranijos pelno ar
ba, kad rusai nuo ukrainiečių 
raketų nuimtą uranijų uždės 
ant savų raketų. 

Bet kalbėdamas su reporte
riais po susitikimo su sekr. Les 
Aspin, gen. Gračev perspėjo, 
kad Washingtonas neturi ban
dyti tarpininkauti tarp Rusijos 
ir Ukrainos vykstančiose dery
bose, o turėtų remti Rusiją, jai 
spaudžiant Ukrainą ištesėti 
savo pažadą panaikinti savo 
branduolinį arsenalą. Gračev 
nori, kad visos raketos su bran
duoliniais ginklais būtų tiesiai 
išvežtos į Rusiją ir ten išmontuo
jamos ir jų uranijus parduoda
mas JAV-oms. Jis taip pat iš
reiškė abejonę, ar įmanoma už
tikrinti Ukrainoje laikomų 
brandulinių ginklų saugumą. 

JAV pareigūnai, nors pripa
žindami kad gen. Gračev kriti
kavo JAV planą, skubėjo pa
brėžti, kad generolas neatmetė 
jo katgegoriškai. Ir nepaisant 
Rusijos kritikos. JAV pareigū
nai yra įsitikinę, jog Maskva 
vertina JAV pastangas įtikinti 
Ukrainą atsisakyti branduoli
nių ginklų. Bet tuo pačiu metu, 
kai sekr. Aspin stengėsi užtik
rinti Rusiją, kad JAV nenusi
gręžia nuo Rusijos, jis taip pat 
turi užtikrinti Ukrainą, kad ne
bando jos vienašališkai nupnk-
luoti. 

— Ukmergės akcinė bendro
vė „Vilkma" kas mėnesį išsun-
čia j Vokietiją apie 120,000 vy
riškų marškinių. Marškiniai 

Norėdamas įrodyti, kad JAV 
nori stipresnių ryšių su Rusija, 
sekr. Aspin papasakojo, kad 
JAV yra numačiusi bendras 
JAV-Rusijos kariuomenių tai
kos palaikymo operacijų treni
ruotes, kurios galėtų vykti ir 
Rusijoje, ir Europoje. 

siuvami iš Alytaus medvilnės 
kombinato medžiagos. Vokiečių 
firma „Sohl & Sohlke" už juos 
moka po dvi su puse markių. 
Stengiantis įvykdyti užsakymą, 
teko priimti naujų žmonių. Da
bar firmoje dirba apie 850 dar
buotojų. Rudenį Ukmergėje nu
matoma statyti bendrą Lietu-
vos-Vokietijos įmonę. 

KALENDORIUS 
Birželio 8 d.: Medardas. Vil

helmas. Kaliopas, Germinė, Me-
rūnas. 

Birželio 9 d.: Šv. Efremas 
diakonas mokytojas, Felicijus, 
Maksimijonas. Gintas. Gintė. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienį saulė tekėjo 5:15, 
leisis 8:24. Temperatūra dieną 
83 F (28 C), debesuota, tvanku, 
naktį 61 F (16 F). 

Trečiadienį saule teka 5:14, 
dalinai debesuota, gali palyti, 
panaši temperatūra kaip antra
dieni. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

NORMALUS SENĖJIMAS 
Dr. ANTANAS RAZMA, SR 

Mes esame laimingi, gimę 
š iame progreso šimtmetyje, nes 
gal ime gyventi ilgiau, būti svei
kesn i , džiaugtis įvairiais pato
gumai s , ko mūsų seneliai, o 
ypač proseneliai, neturėjo. 

Vyrai dabar lengvai pasiekia 
70 ir daugiau metų, o moterys 
— 80-90 metų. P r a e i t a m e 
šimtmetyje žmonės gyveno pu
sę to vidurkio amžiaus, kurį 
mes turime dabar laimę pra
gyventi . Žinoma, senėjimo ir 
mir t ies niekas negali išvengti, 
todėl yra naudinga apskritai 
susipažinti su senėjimo procesu 
ir įvairių mūsų kūno organų 
pasikeitimais. 

Iš eilės suminėsime žmogaus 
k ū n o organus, atkreipdami 
dėmesį į pasikeitimų vyksmą ir 
kaip prie jo prisitaikyti senat
vėje. 

Oda 

Tai didžiausias žmogaus kūno 
organas , kuris, kaip koks mai
šas, apgaubia visą žmogų, visus 
kūno audinius, ir apsaugo juos 
nuo pavojingų saulės spindulių, 
užkrėtimų — infekcijų — nuo 
skysčių išgaravimo ir k i tų 
pavojų. Netekęs odos, žmogus 
grei tai miršta. 

Su senėjimu keičiasi odos 
sluoksniai. Oda plonėja, atsiran
da raukšlių, greitai išdžiūsta, 
pasidaro sausa. Ypač t iems, 
kurie daug saulėje „gražinasi'*, 
veidas ir apskritai oda susi-
raukšlėja. 

Reikia labai budėti ir ankst i 
pastebėti visokius odos pasikei
t imus . Tuo apsisaugosime nuo 
vėžio. Štai keli odos vėžio pava-
dinmai : „melanoma"', „basei 
cell" , „sąuamous cell". Yra ir 
daugiau, tačiau pavojingiausia 
— „melanoma". Esant įtarimui, 
geriausia kreiptis pas odos ligų 
gydytoją. 

Yra ir kitokių odos ligų, 
kurios nepavojingos — tai viso
kios dėmės ir pakilimai, pvz.: 
„senile keratosis", „liber spots' 
( tamsiai rudos dėmės ir dė
melės I, „skin tag". 

Kad oda nebūtų sausa, vartoti 
k r e m u s su ,,lanolin" a rba 
tikrąja ayva. Patartina vartoti 
muilus, kurie neturi alkaloi-
dinių medžiagų, pvz.: „Dove", 
. .Basis" ir pan. 

Raumenų, kaulų, sausgyslių 
ir kremzlių sistemos 

Raumenų kiekiai sumažėja, jų 
vieton atsiranda riebalai; saus
gyslės ir sąnarių kremzlės 
keičiasi, darosi mažiau elas-
tiškos — kietėja, kalkėja. Kaulai 
praranda kalcių - minkštėja 
(„osteoporosis"), ypač moterims 
po 40-50 metų amžiaus dėl hor
monų (estrogeno) sumažėjimo. 
Dažni kaulų lūžiai: stuburo, 
riešo, šlaunies („hip fractures"). 

Kai kurie žmonės yra nelai
mingesni, nes turi įvairių rūšių 
ar t r i tus . 

Nor in t sulėtinti m i n ė t u s 
raumenų, kaulų, sausgyslių, 
kremzlių pasikeitimus, reikia 
reguliariai — kasdien ar kas 
an t rą dieną — daryti įvairią 
mankštą: plaukimą, vaikščio
j i m ą , šokimą, į va i r i u s 
judėj imus , atlikti namų ir 
kiemo darbus. 

Reikia naudoti sveiką maistą: 
daug daržovių, vaisių, proteinų 
(ypač žuvies), karbohydratų; 
vengti: gyvulinių riebalų (svies
to, grietinės, kiaušinio trynio, 
riebios kiaulienos ir jautienos; 
naudoti augalinius riebalus; 
margariną, alyvą. 

Reikia naudoti kalcių — ger
ti \% liesumo pieną, ar imti 
kalcių tabletes. 

Taip pat naudoti v i taminus , 
ypač vit. A, E, ir dažnai „B -
complex". Moterims pa ta r t ina 
imti estrogeną, žinoma, pasita
r u s su gydytoju. 

Kaip anksčiau rašiau, nesant 
kontraindikacijos, patartina im
ti vieną aspiriną (325 mg) kas 
antrą dieną. 

Akys 

Regėjimas taip pat negali iš
vengti senėjimo pasikeit imų. 
Ypač reikia nepavėluoti, nusta
t an t diagnozę glaukomai, nes ji 
greitai priveda prie apakimo. 

Normalų akių ma tomumo 
sumažė j imą ( , ,P resbyop ia" ) 
lengvai pataiso įvairūs akiniai . 
Ka ta rak ta i yra lengvai išope
ruojami modernios technikos 
priemonėmis, nere ika laujant 
buvimo l igoninėje . Laze r i s 
(„laser") t a ip pat dažnai panau
dojamas akių gydymui. Žmonės 
su cukrine liga („diabetes melli-
tus") ypač tur i būt i a t sargūs ir 
reguliariai pasitikrinti akis pas 
oftalmologą. 

Apie akis , jų ligas ir gydymą 
jau buvo išsamūs straipsnai 
„Drauge" , Sveikatos skyriuje, 
parašyti dr. Rimo Sidrio ir dr. 
Lino Sidrio. 

Ausys 

Su amžiumi girdėjimas ma
žėja, ypač sunkiau išgirsti aukš
tuosius tonus . Modernūs gir
dėjimo aparatai lengvai išspren
džia šią problemą. 

Be girdėj imo pas ike i t imo 
ausies — klausos sistemoje atsi
randa įvairių kitų ligų, kur ias 
galima gydyti vaistais ir opera
cijomis. 

Medicina yra padariusi didelę 
pažangą girdėjimo funkcijų 
pablogėjimui pagerinti. 

Dr. E. Lenkauskas jau yra 
atsakęs „Drauge" į kai kuriuos 
k l aus imus girdėjimo sistemos 
pasikei t imuose. 

Širdis ir kraujotaka 

Mūsų amžius yra daug ilges
nis, negu j is buvo praeitais šimt
mečiais, t ad širdies ir kraujo
takos pasikeitimai yra žymesni. 
Ke ič i a s i š i rd ies r a u m e n y s , 
k rau jo inda i , vožtuvai dėl 
arterosklerozės, kuri nevienodai 
vystosi a tskiruose asmenyse. 

A r t e r i o s k l e r o z ė l a b a i 
pr ik lauso nuo šeimos pavel
dėjimo, gyvenimo būdo, nervų 
įtampos, dietos, nuo kai kur ių 
ligų, pvz. diabeto, aukšto krau
jo spaudimo, įvairių infekcijų. 

Dar k a r t ą noriu pabrėžti, kad 
svarbu būt i fiziniai bei protiniai 
aktyviam, kontroliuoti svorį, iš
vengti ne rvų įtampos, mėginti 
p a l a i k y t i gerą n u o t a i k ą 
(gyvename tik vieną kartą — 
d ž i a u k i m ė s gyven imu! ) 

Kardiologija ir kraujo indų 
s p e c i a l y b ė y r a p a d a r i u s i 
nepaprastą pažangą gydyme 
vaistais bei elektroniniais apa
ra ta is ir, žinoma, komplikuo
tomis operacijomis. 

Plaučia i ir kvėpavimas 

Krūt inės ląsta keičiasi, jos 
įkvėpimas ir iškvėpimas ne toks 
g i l u s , k a d a n g i s ena tvė j e 
p a s i k e i č i a k v ė p a v i m o 
raumenys , šonkauliu sąnariai 
nebėra t a i p lanks tūs , ka ip 
j aunų žmonių. 

Bronchai, alreolės ir jų siene
lės surambėja, deguonies (taip 
pat CO2) pasikeit imas sulėtėja 
ir plaučių išsivalymas nebe toks 
greitas, todėl greičiau prasideda 
infekcijos. 

Ž i n o m a , r ū k a n t i e j i savo 
plaučių padėtį pablogina ke-

Li thuan ian Mercy Lift posėdis: (trečias iš dešinės) kalba dr. Leonidas Ragas, A D A A L p i r m i n i n k a s . 
Nuot raukoje taip pat maty t i Computer Lift programos nar ia i . 

liolika kartų ir pagreitina vėžio 
atsiradimą. 

Plaučių specialybė taip pat 
y ra padariusi didelę pažangą 
gydyme. Nauji vaistai, kvėpa
vimo aparatai, operacijos labai 
pagerina sergančiųjų padėtį, tik 
reikia neuždelsti ir kreiptis pas 
gydytoją, kai prasideda pro
b lema . Į s i senėjus i ar 
pasunkėjusi liga sunkiau pa
gydoma. 

Virškinimo sistema 

Keičiasi, sulėtėja maisto virš
kinimas, jo absorbacija į krau
jo ir limfinės apytakos sistemas, 
išmatų pašalinimą. 

Vyresnio amžiaus žmonėms 
reikia palengva valgyti ir gerai 
maistą sukramty t i , naudoti 
daugiau skysčių (sriubas, sultis, 
vandenį). Gastroeuterologija 
y r a atskira specialybė, galinti 
vaistais ir operacijomis sergan
t iems pagelbėti. 

Reikia i švengt i vi taminų 
trūkumų, konstipacijos ir laiky
t i s dietos. 

(Bus daugiau) 

STOMATOLOGAI 
ĮVERTINO DARBA 

J u d i t a M a r t i n , RDH 
(Registered Dental Higienis-
diplomuota burnos higieniste) iš 
Kansas City, MO, Lietuvos 
stomatologų kongrese Druski
ninkuose gegužės pradžioje 
a t l i ko dalį moksl inės pro
gramos. J i atstovavo American 
Dental Association for Assis-
tance to Lithuania 'ADALi 
organizacijai, kurioje ji aktyviai 
ir energingai reiškiasi. Taip pat. 
pakviesta KMA, dalinosi savo 
patirtimi Kaune su akademijos 
bei poliklinikų stomatologijos 
srities kolegomis/kolegėmis. 

Kauno Medicinos Akademijos 
Terapinės Stomatologijos Kli
nikos vedėja prof. Nijolė Kel-
bauskienė padėkos pareiškime 
taip atsiliepia; „KMA Terapinės 
Stomatologijos skyrius dėkoja 
panelei Juditai Martin už jos 
atliktą darbą Lietuvoje. J inai 
skaitė paskaitas odontologijos 
studentam ir praktikuojantiem 
dantų gydytojam. Ji aplankė 
v i s a s , K a u n e e sanč ia s , 
poliklinikas ir KMA Klinikas, 
kuriose, dirbdama su pacien
ta is , ji supažindino studentus ir 
stomatologus su burnos hi
gienos metodais ir dalyvavo 
Lietuvos stomatologų kongrese 
Druskininkuose. Mes reiškiame 
dėkingumą p. Juditai Martin ir 
ADAAL. kur ios in ic ia tyva 
įgalino jos apsilankymą pas 
mus. Mes įvertiname žinias ir 
instrumentus, kuriuos per ją 
gavome Mūsų dak ta ra i ir 
studentai yra ne vien t ik jos 
at l iktu darbu patenkinti — jie 
yra sužavėti jos nuostabia asme
ny1*"- L. R. 

PEDAGOGINĖ PAGALBA 
LIETUVOS MEDICINOS ŠVIETIMUI 

Tenka spaudoje skaityti apie 
įvairią technologinę pagalbą 
Lietuvos aukštesnėms mokyk
loms. Kadaise tai reikšdavo, 
kad asmenys ar g r u p ė s 
įtaisydavo kompiuterius in
dividams ar skyriams. Tačiau 
nauja tendencija taip pat ver ta 
dėmesio — pavyzdiniai centrai . 
Šiuo atveju n a u j a u s i a 
technologija nėra vieno asmens 
ar skyriaus nuosavybė — daug 
kas gali išmokti ir naudotis 
riboto kiekio kompiuteriais. 
Teko girdėti apie pavyzdinę 
odontologijos kliniką, pavyzdinę 
kompiuter inę klasę aklųjų 
mokykloje ir pan., o dabar 
vienas švietimo specialistas 
ieško pagalbos įsteigiant pavyz
dinę kompiuterinę „laborato
riją" pedagoginiams reikalams 
Vilniaus u-teto Medicinos mo
kykloje. 

Dr. Craig Locatis yra specia
listas JAV pagrindinėje medici
nos bibliotekoje Bethesda, MD, 
(angliškai jo pareigos tokios — 
Educational Research Spe-
cialist. Lister Hill National Cen-
ter for Biomedical Communica
tions, Nations Library of Medi-
cine). Jį pakvietė į pagalbą Vil
niaus u-teto medicininė profesū
ra. Profesoriai nori pagerinti sa
vo mokymo metodiką, naudo 
jant kompiuterius (angliškai, 
tai būtų „interactive medical 
coursevvare"). Sis mokymo 
būdas labai išpopiuliarėjo JAV 
medicinos mokyklose, nes kiek
vienas medicinos studentas gali 
išmokti faktus ir daryti pažan
gą savo paties greitesniu ar 
lėtesniu tempu. Profesoriai gali 
sugalvoti savo mokymo būdus, 
kurie nėra vienos dimensijos 
kaip popierius ir skaidrė. Dr. 
Locatis jaučia, kad 4 0 ^ geres
nių programų, kurios jau nau
dojamos šioje srityje, pritaikytos 
Macintosh kompiuteriams. Ap
ple kompanija nepanorėjo dova
noti kompiuterių, nes šiuo metu 
Lietuvoje nėra tokių kompiute
rių pardavimo įstaigų. Dr. Loca
tis jau yra padavanojęs savo 
asmenišką naudotą kompiuterį, 
kuris prijungtas prie CE-ROM 
medicininės literatūros (MED-
LINE), ieškant šaltinių, o dabar 

norėtų sus i laukt i paramos, spe
cifiškai Mac II su spalvotu 
ekranu . Projektas iš dalies pra
dėtas (naudojantis paaukotomis 
lėšomis iš Kanados), įs te igiant 
kompiuter inę laboratoriją. 

Dr. Locatis projektuoja pavyz
dinę klasę/laboratoriją, kur i pa
dėtų profesoriams išmokti dės
tymo metodus , naudojant kom
piuter inę technologiją (LCD-
liąuid crystal display e k r a n u i r 
pan.). Sandoz vaistų bendrovė 
jau padovanojo kompiuter in ių 
programų. Sustačius klasę/labo
ratoriją ir t r u m p ų kursų dėka, 
profesoriai bei dėstytojai iš kitų 
sričių (ir mokslo įstaigų) galės 
pasimokyti , k i tus mokyti . 

Lietuvė Dalė Lukienė dirba 
k i tame Nat iona l Library of 
Medicine skyriuje. Jos darbas 
remiasi vaizdinėmis priemonė
mis ir k o m p i u t e r i n i a i s , ne 
spausdintais šalt iniais, kur iuos 
renka pat i biblioteka. Sį rude
nį Lietuvoje vyks kompiuterinės 
technologijos konferencija Lie
tuvoje — Dalė Lukienė y ra vie
na pagalbinių rengėjų; dr. Loca
tis bus vienas iš pristatytojų. 

Lietuvos šviet imo pažanga ir 
„subrend imas" vystomi įvai
riais būdais. Ka i kurie pedago
gai deda pas tangas priešmokyk
linio ir mokyklinio amžiaus 
mokinių lavinime. Norima su
daryti progos Lietuvos gim
nazistams ir s t uden t ams vykti 
i ki tas šalis moks l in iams apsi
keitimams. Dar kitos pastangos 
— tai Lietuvos mokytojų ir pro
fesūros žinių p la t in imui : iš
mokyti naujos metodologijos ir 
susipažinti su nauja technologi
ja. Tuo pačiu metu . kai vyksta 
pasikeitimai JAV-vių medicini
niame švietime, Lietuvos profe
sūra t a ip pat ma to reikalą per
siorientuoti. 

• Dr. Craig Locatis pasiekia
mas „elektroniniu paš tu" : loca
tis. lhc.nlm.nih.gov; telefonu 
301-496-6289; FAX 301-480-
3035. t 

R a m u n ė Kubi l iūtė 

• CTara Barton 1881 m. 
gegužės 21 d. įsteigė Raudonąjį 
Kryžių. 
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PAGALIAU - ŠEIMOS 
GYDYTOJAI 

Iki šiol Lietuvoje šeimos gydy
tojas buvo nostalgiškas prisimi
nimas arba pavydus žvilgsnis į 
Vakarų mediciną. Dabar ir 
Lie tuva t u r ė s savo šeimos 
gydytojų. Gegužės 6 d. Vilniu
je, u n i v e r s i t e t o bendros ios 
prakt ikos (šeimos) fakul tete 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
186 East Suparlor, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Ta i . — (1-312) 337 1285 

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

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

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr, ketv . penkt nuo 12 iki 3 v p p 
10401 S. Robarts Rd.. Palo* Hllls. IL 

Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm , antr., ketv . penkt. 4 v p.p.— 7 v v 

apginti pirmieji 9 diplomai 
Džiugu, kad pirmoji šį diplomą 
gavo kaunietė, Dainavos polikli
nikos gydytoja Vida Pakerienė. 
Devyneto diplomantų dabar 
laukia 2 mėnesių stažuotė Nor
vegijoje, o, sugrįžus į Lietuvą, 
darbas ir dideli planai: planuo
j ama sukurti šeimos gydytojų 
centrus kiekviename mieste. 
(..Kauno diena", 05.21). 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9: antr 12-6. penkt 10-12; 1-6 

K a b . t e l . (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 LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedz le A v e . . 
Ch icago, I I I . 60652-

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246 8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnoels, L td . 
Marquette Medical Buildlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd. 3 v p.p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p.. 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p.p. 

• Pirmasis keleivinis trau
kinys Amerikoje pradėjo vežioti 
keleivius tarp Baltimores ir EI- _ - B - I - I ^ | ^ I I — ^ ^ eaaaaaa-—«aaaaaaaMr*eaaai 

24^ T l K ^ i ! 8 3 0 ^ " T ! " t h U a n , a n , M<T-V L j f t t a ' P i n t l I V a S - t , k ^ykaaiSvoik,,,W!lps.,u;;,>mSį. «S4 d. M M ilgis — 13 mylių. tenjos sandelį Vilniuje. 

6132 S. Kedzle Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIAtISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago. III. 
Tai. (312) 925-2670 

1185 Oundae Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 7 4 2 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 myha i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus >r kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5340 S. Pulaakl Road. 

Tai . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr. penkt 12-3 v p.p.. ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71st St. 

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal sus'tanmą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

Kasdien i iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

EDMUNDAS VIZINAS,M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center-

Napervltle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708 5271>090 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St., Chicago. IL 60638 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

I 

http://lhc.nlm.nih.gov


Kaip bekeliaujant į 

HONG KONGĄ, 
BUVO ATSIRASTA 

KALKUTOJE 
Yra sakoma, kad juo labiau cijas. Tuo viskas ir pasibaigia, 

įvykiai keičiasi, tuo labiau tebuvo tik pasivažinėta! Užsie-
viskas vietoje pasilieka. Taip niečiams j Vilnių atvykus, jie 
buvo rašoma prieš daugelį metų arba neranda vadinamų „val-
angliškoje spaudoje, ap rašan t džios ponų", su kuo galėtų 
Kolumbo keliones ir Amerikos kalbėtis, a rba Lietuvos sta-

LENKIJOS LIETUVIŲ „AUŠRA" 
KAZYS BARONAS 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s 
Europo je 

atradimą. Visi gerai žinome, 
kad Kolumbas, i šplaukdamas į 
ne iš t i r tus vandenynus nesi
t ikėjo s u r a s t i n e ž i n o m ų 
žemynų, bet naują kelią į Indiją, 
k u r i t u o m e t buvo į s iva iz
duojama, kaip pasakiškų tu r tų 
šalis. Buvo rašoma: „Kuomet 
Kolumbas keliavo į Indiją, išlipo 
San Dominge. Dabar reikalai 

tomos sąlygos yra vakariečiams 
visai nepriimtinos. 

Iki šiol išeivijos didžiuma į 
įvykius Lietuvoje žiūrėjo per 
rausvus akinius ir klausėsi 
atvykstančių premjerų bei kitų 
pareigūnų pasakų. Tik, kuomet 
buvo parašyta, kad Lietuva 
rikiuojasi šalia Etiopijos — tai 
buvo užgauta taut inės ambici-

pasikeitė į gerąją pusę, jeigu kas jos styga. Iš miego pabudę, pra-
vyksta į Kalkutą — tai j is 
Kalkutoje ir atsiranda, bet jo la
gaminai nukeliauja į San Do
mingo". 

Bet lietuviams kažkaip kortos 
susimaišė. Buvo kalbama ir 
rašoma apie tai , kad Lietuva, 
būdama tiltu tarp Rytų ir Vaka
rų, galės tapti Baltijos jūros 
Hong Kongu. Buvę partijos biu
rok ra t a i , kur ie dabar t apo 
įmonių, prekybos f i rmų ir 
bankų direktoriais, savo vizijo
se matė neono lempomis ap
šviestus puošnius dangoraižius, 
kuriuose bus ju kil imais išklo
tos įstaigos, o Dangės upėje plū
duriuojančias prabangias jach
tas . Bet čia jų svajonės ir su
pliuško — lyg toje pasakoje 
„apie bobutę ir auksinę žuvytę". 
Vietoje neono šviesų — vakarais 
dėl taupumo neapšviestos gat-
vės,o vietoje Viduržemio jūros 
š i l tų b a n g ų — v ien š a l t o 
vandens tekėjimas iš čiaupų. 
Kas atsitiko? Gal piktasis ra
ganius užbūrė, kad dingo t a s 
gražusis Hong Kongo sapnas? 

Pasku t inės žinios daugel į 
pažadino iš sa ldaus miego. 
Kuomet rašydavau apie eko
nomine ir bendrą netvarką, tek
davo net piktokų pastabų gir
dėti. Dabar „Draugas" parašė: 
„Anglų žurnalas „Euromoney" 
pateikė ekspertų išvadas, kad 
pagal investicinį pa t ik imumą 
Lietuva iš 169 šalių užima 134 
vietą, šalia Etiopijos bei Bosni
jos ir He rzegov inos (Dr . 
1993.V.25V. Tai reiškia, kad 
p rak t i ška i ž iūr int , užsienio 
kapi talas Lietuvos net iš tolo 
vengia. Ir dėl to nega l ime 
kal t int i jokių okupantų, bet tai 
yra grynai lietuvių pastangomis 
pasiekta . Laikraščių ski l tys 
mirga įvairiais pranešimais , 
kad Lietuvos „ekonomis ta i" 
dalyvavo šen ir dalyvavo t e n ; 
pasirašytos sutar tys ir įstota į 
įvairias tarptaut ines organiza-

dėjo teirautis , nejaugi teisybė 
parašyta? Keletas net man 
skambino, nenorėdami savo 
akimis tikėti. Tiems, kurie ste
bėjo Lietuvos įvykius, jokios blo
gos žinios neturėtų būti staig
mena. Reikia numatyti , kad 
ateityje gali būti dar blogiau. 
Rusija jau žada dujų tiekimą be
veik visai sustabdyti , kadangi 
Lietuva yra skolinga per 40 
milijonų dol. Yra svarstoma 
panaudoti — užsienio kreditus 
skolos mokėjimui. \ kur kraštas 
nueis, jeigu užsienio kreditai 
bus sunaudoti šiltam vandeniui? 
Dabar dar pavasaris , kas bus, 
kuomet ateis žiema? Lietuva, 
kuri beveik visą savo užsienio 
prekybą rėmė Žemės ūkio ga
minių eksportu, dabar jau mėsą 
importuoja. Spaudos prane
šimais, gyvuliai be priežiūros 
stimpa, o mėsą tenka impor
tuoti. Atrodo, kad visa Lietuva 
tapo lyg ta mums parodyta Ker
nagio ..Psichiatrinė palata" . 

Minėtas įspūdis gaunasi, nors, 
kaip žinome, „psichiatras" yra 
nepopuliarus žodis, ir visi vengia 
žmonių, kurie yra su juo susiję. 
Tad ir tas minėtas ti l tas gali 
tapti miražu, jeigu jis bus per il
gai statomas ir su baltais chala
tais sargybinių saugomas. Šiuo 
reikalu buvo taip rašyta: „Maža 
to. gali sužlugti ir svajonės tap
ti savotišku ti l tu tarp Vakarų ir 
Rytu. Aš esu daug girdėjęs iš 
didelių Amerikos ir Vokietijos 
vadovų, kad jie y ra pasiryžę 
..peršokti" Lietuvą ir užmegzti 
tiesioginius ryšius su Rytais. 
Žinoma, jeigu per ar t imiausius 
metus ar dvejus lietuviai nesu
gebės patraukt i į savo pusę 
investitorių (..Lietuvos Rytas" 
1992.08.06)". Tai yra sampro

tavimai žmogaus, kuris gerai 
sus ipažinęs su t a r p t a u t i n e 
prekyba. Pagal lietuvišką pa
tarlę: „Ilgą iešmą drožiant, šuo 
ir kepsnį nuneša" . j j r 

Vėlokai mane pasiekė Len
kijos lietuvių balandžio mėn. 
„Aušros" žurnalas. Laukiu jo, 
kadangi „Aušroje" pulsuoja 
Lenkijos lietuvių gyvenimas, jų 
vargai, Golgotos kelias, labai parapijos kūrimo istorija? 
p a n a š u s į Vi ln iaus k r a š t o St ra ipsnio autorius Raimun-
l ietuvių gyvenimą Lenkijos das Yla toliau rašo: „Esu gir-
okupacijos metais. dėjęs ka lbant , kad dabar t inė 

Šis Lenkijos lietuvių žurnalas P u n s k o klebonija stovi an t pa
yra skirtas dr. J. Basanavičiaus matų , sumūrytų iš minėtose 
prieš 110 m. išleistai „Aušra i" , senosiose kapinėse surinktų lie-
kurioje daktaras- redaktor ius tuv i škų paminklu Netikėjau, 
viename straipsnyje rašė: „Ar Dabar t ik iu , 
lenkai kone užmiršo jau apie tą P u n s k o parapiečiai l aba i 
garsingąjį unijos atsišaukimą — norėjo išgirsti , a yra kas lietu-
volni su volnais, lygūs su ly- v i š k a i p a r a š y t a V idug i r i ų 
giais"? Teisybė, nesyk mums bažnyčios (ar koplyčios?) sieno-
atsit iko užtėmyti ir tarsi meilę j e įmūry tame statybos pradžios 
dėl mūsų, ale t ik tada, kada ak te . Pre la tas I Dzermeika 
L i e t u v a y r a s k a i t o m a už pasakė , jog į tą aktą yra jrašy-
lenkišką žemę, tačiau lietuviai, t a s p a t s lietuviškiausias Puns-
kurie trokšta užlaikyti savo pri- ko l i e t u v i s K a z i m i e r a s 
gimtą lietuvišką kalbą ir jokiu Budzeika. Mokytojai D. Pečiu-
būdu nenori susilenkuoti, o savo l ienei rūpėjo, ar iš t ikrųjų 
žemę nepripažįsta už lenkišką b ū s i m o s bažnyčios p a s t a t o 
— tokius lietuvius nebroliškai uždarymas yra tokia didelė nuo-
lenkai priima, nors apie brolys- dėmė, kad jai atleisti tegalįs t ik 
tę mėgsta paišyti ir šnekėti , popiežius? Į ta i palyginimu at-
kaip kur kada jiems reikia. sakė Vilkaviškio dekanas V. 

Seinų vyskupystėje vysk. Gusta i t i s : ar nuodėmė at imti iš 
S t r a š i n s k o l a i k a i s v i sose vaiko peilį? Iš pirmo žvilgsnio — 
bažnyčiose buvo įversta lenkis- taip, nes toks veiksmas yra prie-
ka kalba dėl išnaikinimo lietu- va r t a , o prievarta - nuodėmė, 
viškos (...) Kaip tuomet Seinų, Tačiau. . . Susirinkusieji negavo 
taip šiandien dar Vilniaus vys- t i e saus atsakymo i k i tus du 
kupystėje mozūrus ir gudus, nė k l aus imus ; ar nebūtų gal ima 
žodžio lietuviškai nemokančius, 
siunčia į lietuviškas parapijas, 
o l i e t u v i ų k u n i g u s — į 
gudiškas' . 

Balandžio mėn. 3 d. Punske 
įvyko parapiečių susir inkimas, 
dalyvaujant Lietuvos dvasinin
kams. Punsko parapijos prel. I. 
Dzermeika pasakė: „Vidugirių 
bažnyčią stačiau ir norėjau ją 

a t s iųs t i į Punską jauno, ener
gingo kunigo iš Lietuvos? Ką 
dary t i toliau su savo pačių sta
ty t a ir savo pačių uždaryta 
b ū s i m a Vidugirių bažnyčia? Į 
pirmąjį klausima dekanas V. 
Gus ta i t i s atsakė, kad ir pačioje 
Lietuvoje dešimtys parapijų 
l i k u s i o s be kunigų, t a č i au 
pr ipažin ta , kad Lietuvoje dirba 

tuvių tikinčiųjų skaičių Punsko 
ir Seinų parapijose, dėl to iškyla 
mišių lietuvių kalba panaiki
n imo g r ė s m ė Seinuose ir 
didesnio apribojimo Punske; 3. 
gresia konflikto paaštrėjimas 
tarp lenkų ir lietuvių tautybės 
tikinčiųjų; 4. lietuvių kunigų 
t rūkumas; 5. naujos parapijos 
turėtų būti steigiamos parapie
čių iniciatyva. 

Platus raštas Lenkijos minis
trų tarybai Varšuvoje dėl nau
jo Lenkijos administracinio 
padalinimo, prašant a tkur t i 
Seinų apskritį 1975 m. ribose. 
Savo raštą Lenkijos LB-nė. 
Lenkijos Lietuviu draugija bei 
Šv. Kazimiero draugija remia 
tokiais pagrindais: 1. Seinų 
apskr. giliai įsiminė Žečpospoli
tos šiaurės rytuose gyvenančios 
t i ek lenkų, tiek l i e t u v i ų 
visuomenės. Ši apskritis gyva
vo, kol buvo nustatyta demarka
cinė linija t a rp Žečpospolitos ir 
Lietuvos respublikos, ir vėliau 
1956-1975 metais, t.y. iki pasku
tinio šalies administracinio 
padalijimo. 2. Seinų apskr. buvo 
beveik visa Lenkijoje gyve
nančių l ietuvių autochtonų 
visuomenė. J i sudarė apie 40T 
visų gyventojų. Seinų apskr. tai 
vis taikesnio lietuvių-lenku 
sugyvenimo ir bendradarbia
vimo teritorija. Dėl šios labai 
svarbios priežasties Se inų 
apskr. atkūrimas labai pagei
dautinas. 3. Lietuviai Seinų 
apskr. sudarytų didelį nuošimtį 
visų apskrities gyventojų. Būtų 
reali galimybė tinkamai tiems 
gyven to jams a t s t ovau t i 

renkamose savivaldybėse. Len
kijoje gyvenantys 1 ^tuviai pasi 
jus tų t ikri savo žemės šeimi
n inkai . Tokių galimybių nelik
tų, jeigu būvu.-.' ^ i n ų apskr. 
būtų pri jungta prie Suvalkų 
apskr . Didelėje Suvalkų apskr. 
lietuviai sudarytų apie b''< visų 
gyventojų. 4. Yra ir ūkinių argu 
mentų. Tiek Seinų miestas, tiek 
apskritis daug laimėtų, kadangi 
Seinų apskr. atsirastų dvi perė
jos į Lietuvos respublika: kelio 
Aradnykuose (lenk. Agrodniki 
— K.B. i ir geležinkelio 
Trakiškėje. 

Š.m. kovo mėn. 9 d. į Punsko 
valsčių (viršaitis yra lietuvis) 
kreipėsi senatorius Zbignievv 
Filipkovvski. klausdamas, ku
riai apskričiai Punsko valsčius 
norėtų priklausyti . Jam buvo 
a t saky ta , kad Punsko valsčius 
nori priklausyti Seinų apskri
čiai, o kovo men. 23 d. Punsko 
valsčiaus taryba pareiškė savi
valdybės seimeliui, kad nori 
p r i k l ausy t i Seinų apskr. J 
L e n k i j o s m i n i s t r u taryba 
balandžio 5 d. kartu kreipėsi 
Seinų miesto, Seinų kaimo. 
Punsko. Krasnopolio ir Gibu 
tarybos (visos daugiausia lietu
viškos), prašydamos atkurti 
Seinų apskritį . 

Balandžio mėn. buvo įregist-

kijos po l i t in iame gyvenime. 
LLB-nės registravimą pranešta 
Lenkijos prezidento rašt inei , 
Lenkijos seimo taut in ių ir etni
nių mažumų komisijai, Lenkijos 
s e i m o a t s t o v a m s , vokieč ių 
frakcijos pirm. ir provoslavų 
ats tovui bei kitoms svarbioms 
įs ta igoms bei politinio gyve
n imo a ts tovams. 

MARTYNO J A N K A U S 
P A L A I K A I - B I T Ė N U O S E 

Gegužės 30 dieną, po išva
karėse įvykusio penktojo lietuv
ninkų — senųjų Klaipėdos kraš
to gyventojų — susiėjimo, į Am
žinojo poilsio vieta atgulė Mar
tyno Jankaus palaikai. Žymusis 
Mažosios Lietuvos veikėjas da
b a r ilsėsis senovinėse Ramby-
no-Bitenu kapinaitėse, savo šei
mos kape, greta motinos, brolio, 
šal ia kitų giminės narių, kaimy
nų, bei pažįstamų, tarp daugy
bės ankstesniųjų amžių bitėniš-
kių. („Kauno laikas". 5.29) 

D I D E S N Ė S P A Š A L P O S , 
MAŽIAU G A U N A N Č I U 

V y r i a u s y b ė n u t a r ė n u o 
birželio 1 d. šiek tiek padidint i 
socialine pašalpą mažai aprū
p in toms šeimoms, tač iau ją 

m o t a Lenkijos Lietuviu B-nė. Si g a u s mažiau žmonių, negu iki 
teis inė procedūra atlikta Suval- šiol. Pašalpa sudarys 40<# skir-
kų teismo. Pagal patvirtinta tumo t a rp 4,300 talonų ir pasku-
s ta tutą . Lenkijos LB bus ir poli 
t inė organizacija. Ji galės daly
vau t i rinkiniuose į vietos savi 
valdybes , i Lenkijos seimą. 
senatą. Tai labai svarbus įvykis. 
nes iki šiol nei viena iki šiol 
veikusi l ietuviška organizacija 
neturėjo teisės dalyvauti Len

t in ių tr i jų mėnesių vidut inių 
pajamų, tenkančių vienam šei
mos nar iu i , jeigu šios pajamos 
ne didesnės kaip 4.000 ta lonų 
per mėnesį. Tačiau pašalpą gaus 
t i k vaikai , o t ėvams ji bus mo
k a m a t i k tuo atveju, jei j ie 
nedirba dėl svarbių priežasčių. 

lietuviškai išpuošti, kad kada j au penki iš Lenkijos atvykę 
dvasininkai . Antruoju klausimu 
p a t a r t a tikėtis Dievo pagalbos". 

P u i k i a i savo straipsnį Rai
mundas Yla užbaigia tokiais žo 
džiais: „O gal tą Vidugirių 
pas ta tą taip ir palikti uždarytą. 
kad k a d a nors a te i ty pra
važiuojantieji turistai, apžiūrėję 
bažnyčią, žinotų, jog čia a t k a k 
l ū s l i e tuv ia i gyvena! (mano 
p a b r a u k t a — K. B. ' 

Vidugir ių bažnyčios reikalu 
pas i sakė taip ir Lietuvos žmo
gaus te isėms ginti sąjunga. Jos 
parašytame rašte Lenkijos kard. 
J . Glemp, Lietuvos kard. V. 
Sladkevičiui , Lenkijos prez. L. 
Valensai , Lietuvos prez. A. Bra
z a u s k u i , „Vorutos" red. J . 
V e r c i n k e v i č i u i „ A u š r o s " 
žurna lo vyr. red. S. Birgeliui 
r a šoma , kad naujos parapijos 
į s te ig imas Vidugiriuose Lenki
jos l ietuvių bendruomenei y ra 
nepri imtinas, kadangi iškyla: 1. 
ekonominiai sunkumai išlaikvti 

nors ateityje pravažiuojantys 
tur i s ta i , apžiūrėję bažnyčią, 
žinotų, jog čia kažkada g y v e n o 
(mano pabraukta — K.B.) lietu
viai! 

Visai teisingai „Aušra" rašo: 
„Kodėl gyveno, ne gyvena? Juk 
maras gal neištiks, galgi ir po 
kitų 110-ties metų čia dar skam
bės lietuviškos giesmės ir lietu
viu kalba? Bet gali būti ir 
kitaip, taip kaip jau yra atsitikę 
su senosiomis Punsko kapinė
mis, kad čia „kažkada lietuviai 
buvo laidojami" nebėra nė ženk
lo. Prieš kurį laiką šiose kapi
nėse dar buvo ir du paminklai 
su lietuviškais užrašais, tačiau 
juos atkakliai bandyta sudaužy
ti , todėl abu rado prieglobstį 
Punsko etnografijos muziejuje. 
Kodėl tie paminklai daužomi? 
Ar ne todėl , kad k a p i n i ų 
kalnelyje gre ič iau i šnyk tų 
paskutiniai pėdsakai, kad „kaž
kada čia lietuviai gyveno"? Ar 
ne to siekiama visa Vidugirių dvi parapijas; 2 sumažina lie-

Pauegiu Našlaičiu namu vaikai , pasipuošę JAV I.B Arizonos .ipvlinkes atsiustais drabužėliai^ 
ir batais (aprašymas buvo anksčiau1. 

Vaikučiai Specialiniuose Kūdikiu namuose, kuriems medicinišką pagalba 
siunčia Lithuanian Mercy Lift 

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI 
MOKSLAI 

V Y T A U T A S V O L E R T A S 
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Labai įdomus buvo skulptorius, t i k ra s menininkas 

Vytautas Brazdžius, kar ta i s p iktas , ka r t a i s malonus, 
juokingas. Viską, kas gražu, j is valdė: paišybą, dar
belius, dailyraštį, grafiką, braižybą, meno istorija An
troje klasėje turėjome paišybą ir darbelius, kurių svar
biausias projektas — bent du paukščių inkilėliai. 
Jaunesnių klasių mokiniai prikabinėjo jų pilną mišką, 
pritaisė lesyklų, žiemos metu braidžiojo po sniegą ir 
nešiojo trupinius. Tai mokytojo V. Brazdžiaus meilė 
gamtai. O su dailyraščiu — sunkesni reikalai. T ū n o m e 
kiekvienas ant specialaus popieriaus gražiai išrašyti 
visą „Anykščių šilelį". Tai bent vargas , kai net pavar
dės dailiai parašyti neįstengiau.. . 

Toje mano pirmųjų gimnazijos metų klasėje vaikai 
buvo labai mieli. Tuojau sus id raugavau , tapau p .na-
teisiu jų nariu. Kai kurie iki š iandien yra geri pažįs
tami arba bičiuliai. Tai Sofija Vaškelytė-Salienė, 
Gediminas Balukevičius (dr. G. Balukas) , Vaclovas 
Aliulis, dabar kunigas Vilniuje, Pet ras Šadžius, gydyto
jas, Bronius Saulėnas, agronomas, dabar gyvenąs 
Kanadoje. Prisimenu, klasėje buvo toks Sikeris, 
vokietukas. Buvo s tambokas ir a u k š t a s vaikinas, 
kasdien žuvų tauka i s atsiduodąs,nes juos labai nvgo. 
Jo brolis, ulonų pulko ka r in inkas , j a m buvo le dęs 
Grušnio knygyne pirktis rašomąsias priemone:- už 
kur ias užmokėdavo mėnesio pabaigoje. Kas geben me 

priėjo prisitaikyti, gaudavome, ko tik užsigeisdavome. 
Brolis pastebėjo, kad vaikinukas yra išnaudojamas, ir 
sąskai tą pas Grušnį uždarė. 

Knieti papasakoti dar du įvykėlius, kur ie t uo laiku 
man atrodė labai svarbūs. 

Gimnazijoje buvo mokiniu kooperatyvėlis. J a m e 
pardavinėdavo rašymo priemones ir priešpiečių ban
deles. Gale ilgojo koridoriaus stovėjo dvi spintos , 
kuriose tilpo visas prekybos turtas. Prekybos vedėjas 
buvo vienas iš mokinių, rinktas kooperatinnkų būrelio. 
Pertraukų metu jis atrakindavo -pintas, pardavinėdavo 
prekes ir už tai gaudavo mažytį atlyginimą. Koopera
tyvėlis buvo kooperatininkų būrelio nuosavybė ir 
duodavo šiokį tokį pelną. Būrelį globojo ka i rys i s moky
tojas M. Gavelis. Tuo metu, dar neseniai užda r iu s atei-

( t ininkus, tarp mokinių vyravo gana st iprus ideologinis 
pasiskirstymas. Tad buvo varžomasi ir dėl koopera-
tyvėlio valdžios. Prasidėjus mokr-io metams, reikėjo iš
r inkt i naują valdybą. Vieną sekmadieni, po mokin ių 
pamaldų, įvyko narių susirinkimas Vladas Bražins
kas, mane paruošęs egzaminams, jau šeštosios k lases 
mokinys, į šį susirinkimą nusiv.de ir m a n e . d a r ne
girdėjusį kooperatyvo žodžio ir nieko ne i šmanan t i apie 
prekybą. Atsisėdau prie Vlado i: atrodžiau k a i p prie 
rugių gubos prisišliejusi pelė O ai link vien seniai , šeš
tokai , septintokai, aštuntokai. 

— Kas tas vaikas 9 paklau-f visų d ičk iu vadas . 
— Naujas narys. — atsakė Bražinskas. 
— Tokio nebuvo. 
— Bet dabar yra. 
— Ar sumokėjo nario mokesti'.' 
— Sumokėjo, patikrinkite, — atsakinėjo Braž ins 

kas j piktus klausimus, o aš sėd*•> ui. jokių mokesčiu 
nemokėjęs, ir buvau stipriai nusigandęs. Už m a n e . 

aišku, sumokėjo kažkas iš didžiųjų herojų. Pusė tų su
augusių vyru manės š iame susir inkime visai nenorėjo. 
Kilo kažkokie nesuprantami ginčai. Vieni mane . kad 
aš turjs išeiti, kiti tvirtino, k a d privalau l ikti . Tūno
jau Vlado rankos prispaustas, raudonavau, bet kar tu 
ir stebėjausi, kaip šie gimnazistai moka gudriai kalbėti. 
Mačiau, kad paskutiniame suole sėdįs mokytojas M. 
Gavelis visą laika sa rkas t i ška i šypsojo^, bet nieko 
nesakė. 

Mano gynėjai laimėjo. Dabar Vladas pakuždėjo: 
— Kai balsavimuose kels iu ranką, kelk ir tu. 
Balsavau, kėliau ranką. Už ką? Prieš ką? Kodėl 

žinoti? Po susirinkimo mano gynėjai triumfavo ir džiau
gėsi laimėjimu. Kiek vėliau supratau, kad tasai 
laimėjimas buvo prieš senąja kooperatyvėlio valdybą. 
Vos sulaukės vienuolikos metų, vos įžengęs gimnazi-
jon, tapau nesąmoningu, neišmanėl iu politiku. 

Praėjus kelioms dienoms, mane namuose, pas Ka-
rosaite. aplankė V. Bražinskas ir kitas šeštokas, 
Lepeška Stebejau-i ir didžiavausi tokiais aukš ta is 
svečiais, kurie mare pakvie tė išeiti parkan pasivaikš
čioti Kaip neisiu! Ir š ta i jie e m e pasakoti: prezidentas 
A. Smetona nemėgstąs Bažnyčios; todėl e inant i slap
ta kataliku moksleivių organizacija, a te i t in inkai ; ir 
taip toliau; ir taip toliau. 

Pasidariau ateitininku, nes iš namų buvau reli
gingas vaikas. Be to. sus idraugavau su aukštesnių 
klasių moksleiviais. Tuojau pradėjau gauti „Ateities 
spindulių'" žurnalą. Ka i per Visų šventųjų atostogas 
kelioms dienoms grįžau tėviškėn ir namuose papasako
jau apie ateitininkus, tėtis griežtai pasakė: 

Nereikia jokiu slaptų organizacijų! Žiūrėk, kad 
tuojau išsihrauktum' 

(Bus daugiau) 

I s 

http://nusiv.de
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NUTYLA SKAMBUČIAI, 
BET DARBAS NESIBAIGIA 

JURGIS J A N U Š A I T I S 

Gegužės pabaiga, birželio pra
džia. Pavasar is skuba į vasarą. 
Ateina lauktos atostogos, poilsio 
metas, kurių metu aprims orga
nizacinė, visuomeninė, kultūri
nė veikla. Daug kas paliks sa
vo gyvenvietes ir keliaus atgai
vai į k i tas vietoves, kurortus, j 
ki tas šalis, o daug kas pakels 
sparnus tėvynės link. Dar kartą 
nori susitikti savo mylimuosius, 
dar kartą nori pakvėpuoti tėvy
nės oru, pasigėrėti gražia gam
ta, o taip pat drauge su artimai
siais išgyventi tėvynės bėdas, 
kurių tiek daug atsirado laisvę 
ir nepriklausomybę atgavus. 

Taigi, gražioji vasara. Telki
niuose likusieji skubės taip pat 
į gamtą, į ruošiamas geriems 
tikslams gegužines, valandėlei 
atgaivos. 

Tik ne visi, ne visos orga
nizacijos ta i s malonumais nau
dosis. Ne. 

Štai jau nutyla lituanistinėse 
mokyklose k a s šeštadienį 
skambėję skambučiai, kviesda
mi mūsų mažuosius ir paaug
lius r imtam darbui — mokytis 
tėvelių gimtinės a r gimtojo 
žodžio kalbos. Nutyla lituanis
tinėse mokyklose mažųjų klegė
jimas, juokas, (žaidimai, pamo
kos. Vaikučiai t a r ia savo myli
miesiems auklėtojams — moky
tojams ačiū už meilę ir mokslą, 
taria savo draugams — iki pasi
matymo rudenį, vėl susirenkant 
į l i tuanist ines mokyklas. 

Ištikimieji mūsų tautos švie
tėjai — l i tuanist inių mokyklų 
mokytojai, didieji idealistai gė
risi savo darbo vaisiais, maty
dami, kad da r vis tiek lituanis
t inis švietimas išeivijoje su
silaukia dėmesio, pastangų ir 
rūpesčio. Ištikimieji tautos švie
tėjai — mokytojai, dirbę už men
kutį atlyginimą, nesiskundžia 
nuovargiu, bet ir vasarą planuo
ja darbus ateičiai. 

Štai JAV LB Švietimo tarybos 
darbščioji pirmininkė, jau antrą 
terminą veždama Švietimo tary
bos vežimą, Regina Kučienė tu
ri daugybę planų, kaip stiprin
ti l i tuanist inių mokyklų darbą, 
kaip sur inkt i į t a s mokyklas 
išeivijos vaikučius, kokias pa
ruošti programas, kad jos būtų 
įdomios šių dienų mažiesiems, 
kaip sutelkti lėšų, kaip išleisti, 
paruošti vadovėlius. 

Tai kasdieninis pirmininkės ir 
jos tarybos rūpestis, neleidžiąs 
poilsiauti, atostogauti, keliauti, 
pramogauti, bet šaukia darban. 

. .Drauge" kronikos skiltyje 
įdomi žinutė, reiškianti Švie
t imo tarybos ir lietuvių tėvų 
susirūpinimą lituanistinių mo
kyklų atei t imi. Rašoma, kad 
„reikia paskelbti net lituanisti
nių mokyklų mokinių vajų vi
suose lietuvių telkiniuose..." 
Labai gera mintis. Dar veikia 
didesniuose telkiniuose litua
nistinės mokyklos su apie 1,200 
mokinių. Bet yra mažesni telki
niai, kur gyvena jaunos lietuvių 
šeimos, kur yra mokyklinio am
žiaus vaikučių. Ar nebūtų gali
ma suorganizuoti „mažąsias li
tuanis t ines mokyklas", saky
sime, kad ir su keliais vaikais. 
Tokios mokyklėlės galėtų veikti 
prie lietuvių klubų ar net gau
nan t parapijos mokyklose kam
pelį. Mokytojai — tai patys tė
vai, kurie kalba, skaito, rašo lie

tuviškai. O mokymo priemonių 
būtų gauta iš Švietimo tarybos. 
Čia nebūtų „universitetinis" 
mokslas, bet vaikučiams širde-
lėn įdiegiamas Lietuvos pažini
mas, meilė jai, išmokyti skaity
ti, rašyti, dainuoti, o tuo pačiu 
ir pats principas — augančioje 
kartoje išlaikyti lietuvybę. 

Ir šią vasarą į Dainavos sto
vyklą sulėks išeivijos, ypač 
Amerikos ir Kanados, lituanis
tinių mokyklų mokytojai. Čia 
būna išklausoma geros pedago
ginės paskaitos, susipažįstama 
su dėstymo metodais, vadovė
liais, ateities planais, su mūsų 
tautiniu šokiu, Lietuvos kultū
ra. Tai labai svarbios studijų 
dienos, ir manytina. kad jomis 
mokytojai ir šiais metais plačiai 
pasinaudos. 

Švietimo tarybos pirmininkė 
R. Kučienė. tai t ikra savo srities 
„sirgalė". J i tur i begales planų 
ir. be abejo, juos išdėstys studijų 
dienų metu Dainavoje. 

Informaciniame laiške rašo: 
„Ir štai man kilo mintis tokia te
ma — „Knygnešių tęstinumas". 
Kyla spausdinimo kainos Ame
rikoje ir beveik visiškai išsekus 
jaunimui rašantiems autoriams. 
LB Švietimo taryba atkreipė 
dėmesį į Lietuvoje padidėjusi 
mokykloms skirtų knygų leidi
mą. Išvysčius kontaktus su pa
skiromis leidyklomis ir Lietuvos 
Respublikos kultūros ir švieti
mo ryšių su tautiečiais taryba 
yra pastoviai gaunama įvairių 
jaunimui tinkamų knygų, sie
kiančių net arti šimto pavadini
mų. Knygų pasirinkimas yra 
nuo priešmokyklinio amžiaus 
vaikų iki paskutiniųjų klasių. 
Knygų eksplotacija yra vargi
nantis darbas, bet atsiranda 
entuziastų, kurie knygų vežimą 
atlieka. Knygos yra platinamos 
ir už Amerikos sienų, kaip an
t a i : Kanadoje. Australijoje. 
Pietų Amerikoje. 

Knygų, vadovėlių išleidimas 
Amerikoje ar Kanadoje yra pro
blema. Tad siūlomos paslaugos 
iš Lietuvos, atrodo, būtų priim
tinos, t ik reikia jomis pasinau
doti. Knygų pasirinkimas yra 
didelis ir. sakoma, kad čia 
galėtų tėveliai bei seneliai savo 
vaikams ir vaikaičiams lengvai 
jų įsigyti. Tad tokiomis nuotai
komis, skambučiams lituanisti
nėje mokykloje nutilus, gyvena 
mūsų tautos ištikimieji švietė
jai. Išeivijos pareiga šias pastan
gas visokeriopai remti — auka. 
patarnavimais, darbu. Lietuviu 
Bendruomenės darbų plotmėje 
lituanistinis švietimas tebūnie 
pirmoje vietoje. 

CLASSIFIED GUIDE 

Mokiniai ir svečiai 
t,':mo iškilmes. 

susirinkę į Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte mokslo metu užbai-

Medininkų pilis — 
Lietuvos garbingos 
praeities liudininkė 

Projektas atstatyti pilį 
I G N A S MEDŽIUKAS 

Medininkai šiuo metu yra 
nežymi vietovė, esanti už 31 
kilometro į pietų rytus nuo Vil
niaus, prie Ašmenos kelio. Me
dininkų kaimas 1986 m. turėjo 
543 gyventojus. Už trijų kilo-

Kazimieras, kuris, s i rgdamas 
plaučių džiova, buvo reikalingas 
gryno oro. Čia lankydavosi Di
dysis kunigaikštis Vytautas . 

Manoma, kad iš pradžių čia 
buvusi medinė pilis, t ik vėliau 

metrų į rytus jau yra Stalino jos sienos buvo pastatytos iš 
nubrėžta Lietuvos — Baltarusi
jos siena. 

Medininkai garsūs savo isto
rine praeitimi, nes čia. Kuosinės 
upės slėnyje, pelkėtoje vietoje 
buvo pastatyta pilis, kurios 
paskirtis — ginti Lietuvą iš rytų 
pusės nuo Aukso ordos totorių, 
įsitvirtinusių Kijeve, ir kry
žiuočių, kai jie įsiverždavo į 
krašto gilumą. Kai kurie istori
kai mano. kad pilis buvo pasta
tyta XIII amž. pabaigoje a r XIV 
amž. pradžioje. Istoriko dr. J. 
Jurginio nuomone, pilis negalė
jo būti pastatyta anksčiau, negu 
Mindaugas tapo kara l iumi . 

Medininkų pilies plotas užima 
(viduje I beveik 2 ha . Išorėje pilį 
supo 5-8 metrų gilumo grioviai. 
Aptvaro sienos 14-15 m. aukščio 
ir 1,8-1.9 m. storio. Su apsau
giniais grioviais ir pylimais pi
lies plotas užima 6,5 h a . Tai 
buvo viena didžiausių pilių Lie
tuvoje. 

Važiuojant keliu iš Vilniaus, 
jau iš tolo matyti skurdžios baž
nyčios bokštas ir didelės pilies 
griuvėsių liekanos, primenan
čios, kad pilis čia turėjo svarbią 
paskirtį. Medininkų bažnyčia 
pastatyta kaip viena pirmųjų 7 
bažnyčių Lietuvoje. Medininkų 
pilyje mėgdavęs apsistoti Didy
sis Lietuvos kunigaikšt is Algir
das su savo žmona Julijona. 
Manoma, kad tenai kur į laiką 
gyvenęs ar atvažiuodavęs šv. 

Čikagos Lituanistines mokyklos mokyt. Jūrate Jankauskaitė su savo lietu 
viškai besimokančiais mokiniais, baigusiais mokslo metus penketukais 
Iškilmės vyko mokslo metu užbaigime Jaunimo centre. 

Nuotr. Ramunės Kuhiliūtės 

akmenų ir plytų. Į pilį gal ima 
buvo patekt i , nuleidus tiltą. 

Netekusi savo reikšmės, ne
prižiūrima pilis ėmė griūt i . 
1519 m. rusai ją smarkiai ap
griovė. XIX amž. pilies kieme 
buvo užveistas sodas, įruošti 
daržai . 1812 m. p rancūza i 
t raukdamiesi iš Rusijos, buvo 
apsistoję pilyje ir šildydamiesi 
sudegino visus ten buvusius me
dinius pasta tus , ir net baldus. 
Per Antrąjį pasaulinį karą Me
dininkų pilį gerokai apnaikino 
vokiečių kariai, kurie, norėdami 
turėti patogų įvažiavimą į pilį. 
išgriovė dalį sienos. Čia jie buvo 
numatę pasipriešinti prieš bol
ševikus ir buvo sienose iškirtę 
šaudymo angas. Pilies šiaurės 
rytų pusėje buvęs penkiaaukš
tis bokštas 30 m aukščio. Mažes
nis bokštas buvęs prie pietinės 
sienos. Šiuo laiku jie jau ap
griuvę. 

Nuo seniausių laikų prie 
Medininkų bažnyčios veikė 
mokykla. Šiuo metu bažnyčia ir 
parapija priklauso Turgelių de
kanatui. Didžiojoje Lietuvos ku
nigaikštijoje Medininkai buvo 
pavieto centras. 

Lenkų okupacijoje Medinin
kai labai nuskurdo. 1931 m. čia 
buvo t ik apie 30 gyvenamų na
mų ir 223 gyventojai. Lietuvai 
Medininai buvo grąžinti 1939 
m., bet, būdami tik už 3 km nuo 
sienos, neturėjo jokio užnugario. 
1939 m. čia buvo valsčiaus cent
ras. Apylinkėse gyvena daug 
lietuviškai kalbančių, kiti save 
laiko , , tuteišais". 

Šiandien, žiūrint į Medininku 
pilies griuvėsius, tenka stebėtis, 
kiek reikėjo pastangų ir darbo 
jėgos, neturint modernių kėlimo 
priemonių, akmenis ir plytas 
užkelti aukštyn ir sucementuo
ti. 

Medininkai pateko į pasaulio 
spaudą, kai 1991 m. liepos 31 d. 
buvo netikėtai užpulti ir užkar
doje nužudyti Lietuvos pasienio 
ir muitines pareigūnai, iš kurių 
tik vienas po sunkaus sužaloji
mo išliko gyvas. 

Tuo metu Vilniuje vyko Pa
saulio lietuvių sporto žaidynės. 
Iškilo pasiūlymas a ts ta ty t i Me
dininkų pilį. Čikagos l ietuvių 
prekybininkų industrinės para
mos sąjunga(IPSA) 1992 m. pra
džioje sukvietė Amerikos lie
tuvių inžinierių ir a rch i tek tų 
susirinkimą, kur iame išr inko 
pradinę Medininkų pilies a ts
ta tymo valdybą. Jos pirmininku 
tapo inž. Leonas Maska l iūnas . 
Pasaul io ir Amerikos l ietuvių 
inžinierių ir archi tektų sąjun
gos spaudos organo .,Technikos 
žodis". 1993 m. Nr. 1, kurį sure
dagavo V. Peseckas ir A. Kere
lis, buvo specialiai sk i r tas Me
dininkų pilies a ts ta tymo reika
lui. Įžanginiame straipsnyje L. 
Maskal iūnas rašo: . .Medininkų 
pilies a ts ta tymo projektas t u r i 
būt i dedikuotas Lietuvos didin
gai praeičiai ir atgimusios Liet-
tuvos kank in iams . Medinin
kuose žuvusiems Lietuvos pa
sienio sargybiniams" . 

,.Technikos žodyje" Nr. 1 y r a 
išspausdinti žymių šios sr i t ies 
specialistu s t raipsniai : L. Mas-
kaliūno „Atstatykime Medinin
kų pilį", V. Zubovo „Atsta ty
sime Medininkų pilies bokštą", 
N. Kitkausko „Medininkų seno
vė ir nūdiena", S. Mikulionio 
„Medininkų pilies apsauga ir 
konservavimas", J . Da inausko 
„Būtina tęsti Medininkų pilies 
atstatymą". M. Blyno ..1993 . — 
Karal iaus Mindaugo meta i" . J. 
Jurginio „Medininkų pilis" ir G. 
Aleliūno ..Medininkų pilies ar
cheologiniai tyr imai 1992 m." 

Atstatyta Medininkų pilis bus 
Lietuvos istorinės didybės pri
minimas ir tur izmo atrakcija . 

Kaip praneša Lietuvos spau
da, neseniai prie Medininkų 
pilies įvyko iškilmės. Buvo pa
sodinta 13 ąžuoliukų, sk i r tų 
sausio 13 ir Medininkų žudynių 
a u k o m s a t m i n t i . R e n g ė j a i -
„Ąžuolyno" bendrija ir Sausio 
13 brolija. Ažiuoliukus pasodino 
įvairių valstybės įs ta igų ir 
organizacijų atstovai, ak tor ia i , 
televizijos ir radijo žurnal is ta i . 
Dalyvavo Respublikos preziden
tas A. Brazauskas . Sodintojai 
iškasė duobes ir išdėliojo ąžuo
liukus. Grojo SKAT-o orkestras . 
Atvykus prezidentui su palydo
vais ir vyskupui J. Tunaičiui su 
mons. K. Vasi l iausku, ministe
rijų ir žynybų vadovai išsiri
kiavo prie ąžuoliukų. Preziden
tas, su visais pasisveikinęs ir 
pakalbėjęs, nuėjo prie j am skir
to medelio, iškasė duobę ir ji 
pasodino. Iškilmėse dalyvavo ir 
Medininkų mokvklos mokiniai . 
Pasodinę medelius, visi susi
rinko į būrį. Prezidentas t a r ė 
iškilminga žodį. r ag indamas 
siekti tautos vienybės. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ~7Ą į C j j į i 

Organizuojam© grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virs 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•828 leuth Ttth Avenue 223 Kalvarijų gatv* 
HMrary HM, Mlnoto 60457 Vimiue, Lietuva 
Tai . 706-430-7272 Tat«fonal: 77-76-*7 !r 77-63-62 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

* 

>r 
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai p.rmad., an t rad . , 
trečd. ir p«nktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r .—1 v. p.p. 

H E L P VVANTED REAL ESTATE 

Ieškom darbščios ir tvarkingos jau
n e s n e s l ietuvės prižiūrėti mūsų 
dukras 9 ir V / i m amž . padėti namų 
ruošoje ir gyventi Karto nuo liepos 
m ė n . 1 d. Gyvename Los Angeles 
užmiestyje Kreipt.s ; Viliją, tel. (darbo
v ie tės ) 1-909-920-0373. (namų) 
1-619-868-4382 

I E Š K O 

Moter is iš Lietuvos ieško dar
bo prie ligonių slaulgymo arba 
senelių priežiūros Gali gyventi 
kartu. Skambinti: 312-778-8595. 

MISrEULANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

1 0 % — 2 0 ° ' o — 3 0 % p ig iau mokėsi t 
už apdraudą nuo ugnies ir automobi l io 
p a s m u s 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581 8664 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir PAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. . _ 

INVESTOR VVANTED 
3933 W. 63 St. 3-story bldg. has 3 
stores. 5 apts. bsmt, 4-car bnck garage. 
fenced yard 

Re/Max Home Conter 
Ask for Franke Zic, te l . 312-735-6000 

M.I.E. remontuoja namus, atlie-
ka visus vidaus ir lauko darbus. 
Garantuoja darbo 
312-776-9371 nuo 
p.p. 312-582-5539 
v.v. 

kokybę 
11 v.r -
nuo 5 v 

. Tel . 
- 3 v. 
v - 8 

Moving—Kraustymas 
Pro fes iona lus patarnav imas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku Draudimas garantuotas Kreiptis 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; kanki
nys kun. J Dabrila: suvalkiečių ūkis 
— sodyba, darbai, darbininkai, 
valgiai: šeimos istorija — studijos, 
mokytojavimas Plungėje, Pasvaly, 
Vilniuje: gyvenimas Austrijoje, 
Vokietijoje. Amerikoje; darbas 
Lietuvių Enciklopedijoje". Knygos 
kaina 8 dol. Illinois gyventojams 
Tax 0.70 et. Persiuntimo išlaidos: 
USA - 2.50 dol., Canada — 3.50 
dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI
VIJOJE. Dan. Brazytė-Bindokienė. 364 psl. $15.00 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas 37 x 27" $5.00 
ŽVILGSNIS | DABARTĮ, atsiminimai. Liudas 

Dambrauskas. 230 psl $12.00 
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 

Dr. Petras Jonikas. 454 psl $20.00 
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE, I dalis, kelionių 

aprašymai. Antanas Rubšys. 430 psl. . . . $9.00 
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE. II dalis, kelionių 

aprašymai. Antanas Rubšys. 477 psl. . . . $10.00 
AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI, 

romanas. R. Spalis. 384 psl $10.00 
METAFORŲ SMUIKAS, poezija. B. Auginąs. 207 

psl $12.00 
NAUJIEJI VĖJAI, šiuolaikinės prancūzų poezijos 

antologija Vertė P. Gaučys. 247 psl. . . . $8.00 
SUSITIKIMAS PAMARY, novelės. Aurelija Bala-

šaitienė. 211 psl $8.00 
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Bronius Po

vilaitis. 367 psl $15.00 
A GUIDE TO THE BALTIC STATES. Ingrida Kal-

nins. 309 psl $17.95 
BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE. 

Vai. Raonis. 79 psl $5.00 
POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephine J. 

Daužvardis. 127 psl $7.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 

V Y T A U T A S LANDSBERGIS 

ATGAVĘ VILTĮ 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrovę atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. Jžanga pa
rašė PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonai-
tiene. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas, šią knygą 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Knygos 
kaina 10 dol. Illinois gyventojams Tax 0.88 et. Persiuntimo 
išlaidos: USA - 2 dol., Canda - 3 dol. 

Už.sakvmus siųsti: 
Draugas 

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

- « 



PLUOŠTELIS PRAEITIES 
IR „MARIJA, GELBĖKI MUS 

1982 metais, pirmą kartą ap
silankiusi Lietuvoje, sesuo Ago
t a Suopienė atvežė maldaknygę 
„Marija, gelbėki mus". Pra
skleidus ją, džiaugsmo ašaromis 
suvilgo akys. Atgijo prisimi
nimai iš kančios metų. Tik klau
simas: kodėl „Marija, gelbėki 
mus"? Mes, buvusios kalinės, 
1990- ta is m e t a i s K a u n e , 
r a š y d a m o s j „ C a r i t a s " , 
prisiminėme, kad mūsų malda-
knygelė vadinosi „Viešpatie, 
prikelk mano tautą". Be to, šioje 
maldaknygėlėje pasigendame 
rožančiaus maldų. J c mūsų 
knygelėje buvo. Daug* ia mūsų 
persirašinėdavome ti-s maldas 
į savo pačių padarytas , įrištas 
knygeles. Jos būdavo ta i iš 
cemento maišelių popieriaus, 
t a i šiaip a t s i t ik t ina i gau tų 
lapelių. Viršel ius išsiuvinė-
davome taut in ia is rašteliais. 
Knygeles, kaip ir bet kokį 
rašytą žodį, turėdavome stropiai 
slėpti, nes per kra tas , kurios 
būdavo dažnos ir staigios, atim
davo ir dar bausdavo. Kam 
pavyko išsaugoti, išsinešti už la
gerio vartų, ir tai reikėjo būti at
sargiems. 

Kai pasaulis išvydo spaus
dintą maldaknygę, Lietuvoje 
pras idė jo „ m e d ž i o k l ė " . 
Saugumas sukruto. Pranutes , 
Lionę (Leontiną Eimontaitę) 
klausinėjo, tardė. Gundė gali
mybe atsiimti honorarą. Atsiža
dėti vilionių visoms pavyko. Kai 
kurios, pabūgusios pakartotinos 
lagerio grėsmės, maldaknyges 
sunaikino. Aš savąją išsau
gojau. Gavusi dovanų iš sesės 
spausdintą ir Adelės r a n k a 
rašytą savo, pačios padarytą ir 
persirašytą, a t idaviau sesei. 
Labai jos pasigedome, rašy
damos į „ C a r i t a s " . Sesutė , 
grįžusi į Čikagą, „Viešpatie, pri
kelk mano t au tą" ir dar vienų 
iš lagerio išsineštą relikviją, per 
Robertą Vitą perdavė Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui. 
Apsilankius Čikagoje, nema
tydama jos prie kitų lagerių 
eksponatų, bandžiau teiraut is , 
tačiau gavau atsakymą, kad 
minėti eksponatai laukia eilės, 
o grąžinti negal ima. Gaila. 
Dabar Lietuvoje slėptis jai 
nereikėtų, o čia mažytė, pasikly
dusi Centro labirintuose, vargu 
beišvys dienos šviesą... Norėtųsi 
dabar ją pavartyt i , pajusti anų 
dienų palaimą ir gėlą. 

Dar klausimas, kodėl visur 
pabrėžiama, kad tai t remtinių 
maldaknygė? Kodėl vengiama 
žodžio kalinys? Galbūt, kad 
Kalinys — tai nusikaltėlis? Buvo 
tremtiniai, buvo ir kaliniai. No
r iu p a t i k s l i n t i , kad šią 
maldaknygę rašė kalinės. Taigi 
čia sudėtos kraujuojančių 
s k a u s m u š i rdž ių , ka l inau 
maldos. 

Grįžtu į tolimą praeitį. Po 
teismo 1946 m. gruodžio 20 d. 
Vilniaus Lukiškių kalėjime pa
tekau į kamerą, kurioje buvo 
per penkiasdešimt moterų. Vos 
spėjus apsidairyti, prie manęs 
priėjo viena ir klausia: kiek? Iš
girdusi, kad dešimt, su šypsena 
paguodė: „Nenusimink, būsime 
kartu, mūsų daug" . Tai buvo 
aukš ta , giedrių gilių akių, 
skambaus balso, jauna, bet jau 
su sidabrinėmis gijelėmis plau
kuose Stefani ja Lad ig ienė . 
Greta jos (pasienio gultuose) 
rami, tyli, vis mąstanti , stebinti 
mokyto ja Adelė D i r sy t ė . 
K i t a m e pas i eny je t a ipg i 
mokytoja nuo Ukmergės, Mari
ja Pociūnaitė, kuri priglaudė 
mane po savo užsiklojimais (aš 
buvau suimta gatvėje ir nieko 
su savim neturėjau). Aplinkui 
daug jaunimo: vilnietės, aukš-
ta i t ės , viena k i ta žemai tė , 
suva lk i e t ė ir m e r g a i t ė s iš 
p u š y n a i s pa s ipuošus io s 

Dzūkijos. Kaip diegeliai stie
biasi į šviesą, ta ip mes linkome 
prie jų, mielųjų mokytojų, kurių 
meilės ir dėmesio užteko vi
soms. Po ilgų tardymų ir nemi

go nak tų čia pajutau atsi
gaivinimą. Ilgi pašnekesiai su 
jomis duodavo dvasinio peno. 
Prasimanydavome ir užsiėmi
mų. Je i duonos pluta pasi
taikydavo labai sudegusi, ją 
nugramdydavome, ta ig i ati
t raukdavome tą kąsnelį nuo 
burnos , ilgai, i lgai delnais 
m i n k y d a v o m e , kol pasi
darydavo vientisa, tamsi masė. 
Iš jos darydavome rožantėlius, 
rėmelius, net dėžutes. Išvesdavo 
mus ir padirbėti: pirties plauti, 
ko r idor ių š luo t i , k i rpyk los 
tvarkyt i . Tai būdavo pramoga 
mūsų niūr iame gyvenime. Pa
vasariop Ladigienei, Pociūnai-
tei ir man teko laimė tvarkyti 
kalėjimo biblioteką. Jos vedėja 
pasi taikė gera moteriškė, ir su
tvarkius , mus dar keletą kartų 
nuvedė ten, kur galėjome jaus
t i dvasinį poilsį. Slapčiomis 
vieną kitą knygelę ir į kamerą 
atsinešdavome, kur mergaitės, 
išsiilgusios rašyto žodžio, galė
davo pasidžiaugti. Taip slinko 
dienos poteisminėje kameroje. 
Apsipratome su užraktų žvan
gėjimu. Naktys j au buvo mūsų, 
kurių pikti tardytojai nedrums
tė . Beje, buvo ir „gerų" tardy
tojų, m a n e k a m a n t i n ė j ę s 
pasakė, kad tė t is išvežtas į Pe-
čioros lagerius, o sesuo Bene
dikta gavusi 10 metų. 

1947-jų birželis — Dievo Kū
no šventė. Išvedė mūsų „pro
cesiją" iš Lukiškių kalėjimo į 
Vilniaus persiuntimo punktą. 
Apibėrė mus šiltais spinduliais 
saulutė po devynių mėnesių, 
praleistų tvankiose kamerose, ir 
oro t a r t u m buvo per daug. 
Ėjome V i l n i a u s g a t v ė m i s , 
l yd imos šunų , s a r g y b i n i ų . 
Pastarieji keiksnodami vydavo 
šalin smalsius praeivius, neleis
dami j iems sustoti ir žvilgterėti 
į liūdną eiseną. Ėjome tylomis, 
kiekviena nešdama savo šird
gėlą. Skverbėsi mintis , ar ne 
p a s k u t i n į k a r t ą ž e n g i a m e 
Vilniaus gatvėmis? 

Už geležinkelio, ant kalnelio, 
aukšta mūro siena aptverti keli 
namai — tai paskut inė vieta 
prieš paliekant Tėvynę. Po niū
raus kalėjimo čia pasijutome 
laisviau. Dienomis išleisdavo į 
kiemą, kur galėjome pabend
r a u t i , pa s i šnekė t i su k i tų 
kamerų kaliniais. Čia sutikome 
ir iš kitų kalėjimų suvežtų 
pasmerktųjų- Prie mūsų su 
meile prisijungė jauna mokytoja 
iš Kauno, Elena Pavalkienė. 
jonaviškės mokinės: Aleksand
ra Baranauska i t ė . Leontiną 
Eimontaitė, Elytė Simonavičiū-
tė. Susibūrus į draugišką gru
pelę, lengvesni buvo ir įkali
nimo sunkumai. Turėdavome ir 
. .pasimatymų". Sužinoję ar
timieji ateidavo į gatvelę prie 
mūsų buveinės. Ateidavo ir 
Ladigienės dukrelės, stovėdavo 
prigludusios prie medžio, žiūrė
davo, žiūrėdavo. Ką jautė tos 
mergaitės, matydamos motiną, 
stovinčią ant kalnelio, prie gro
tomis apkaltais langais niūraus 
pastato? Motina vis stengdavosi 
šypsotis ir t am jai užteko jėgų. 
Palydėjus liūdnu žvilgsniu nuei

nančias savo dukreiea, o~„... ąs-
tydavo. Nubraukė ašarą ir vėl 

.edras veidas, vėl šypsenėlė ir 
žodžiai, kurie mus sušildo: „Aš 
dabar būsiu jums mama, aš-ir 
čia reikalinga". Taip iš tolo ir aš 
a ts isveikinau su panevėžie 
temis studentėmis Lile ir Van
da, kurių rūpestis ir pa rama 
lydėjo mane net lageryje. Pasi
džiaugėme paskutine vasara 
Tėvynėje. 

Rugpjūty atvažiavo „pirkliai" 
iš Vorkutos raj: io. Mus ruošė 
kelionėn. Po kruopščios, orumą 
žeminančios kratos, leido pirtyje 
šlakeliu vandens apsiprausti ir 
suklupdė k ieme. Buvo j a u 
naktis. Visi, apimti rūpesčio dėl 
nežinios, tylime. Slegianti ty la 
suskeldėja ir, tarsi atsisveiki
nimui, paliesdami mus, į nakt į 
nuaidi Ladigienės tariami žo
džiai: „...nešė vėjas dūzgesį 
kamanių..." (iš „Savanorių pa
vasaris" fragmentas „Mylimųjų 
vakaras". Gal B. Brazdžionio?) 
Ji deklamavo, o mes, prigludu
sios viena prie kitos, tyl iai 
verkėme. Tą įsimintina naktį iš
girstą eilėraštį vėliau išmokau, 
perdaviau jį ne vienai, mėgs
tančiai poeziją. Sakydavome jį 
lageriuose ir dabar (jei yra k a s 
klauso) padeklamuoju ir sau 
viena dažnai kartoju, prisimi
nimais nusėlindama į tą šiurpią 
naktį. 

„Pirkl ia i" mėgsta dirbti nak
timis. Nakt į mus nuvedė į 
prekių stotį ir „pakrovė" į 
prekinius vagonus. Pasisekė 
mums: į vagoną patekome su 
mokytoja Adele . V a g o n ų 
dundesys kelia nerimą, tačiau ji 
kiekvienai randa paguodos žodį, 
pakviečia bendrai maldai ir pra
giedrėja liūdni veidai. 

Ilgą kelionę baigėme pėsčio
m i s . Po ke le tos v a l a n d ų , 
iškankintos nuovargio ir a lkio, 
pasiekėme 12-tą koloniją, tuo 
metu garsios savo sunkumais 
501-os statybos. Apgyvendino 
mus palapinėje. Sienų nebuvo, 
t ik stogas dengė dviaukščius 
narus. Vėliau davė faneros lapų. 
iš kurių pasidarėme sienas. Tai 
nuo rudens darganų maža i 
gelbėjo, tačiau visgi buvo sienos. 

Dirbome prie geležinkelio — 
tiesėme jį link Uralo ka lnu 
Visa mūsų „technika" — kas tu 
vas. karut is , laužtuvas, kir 
tiklis, kirvis, sauja naudotu 
vinių sukalt lentų takams karu 
č iams s tumt i , na ir m ū s ų 
j auna tv i ška energija, ku r i ą 
keitėme į gabalėlį duonos (nor
mos nepadarius, mažindavo 
duonos gramus). Ruduo, dažni 
lietūs. Iš darbo grįžtame šlapiais 
drabužiais . Spiečiamės apie 
vienintele palapinėje krosnį — 
geležinę statinę. Nuo mūsų 
šlapių drabužiu trenkia praka i 
to ir tundros purvo tvaikas* Čia 
pasigirsta ir piktų, nekan t r ių 
žodžių. Tačiau neteko jų girdėti 
iš mūsų gerųjų mokytojų. 

Atšuoliavusi nuo Siaurės led 
jūrio. ankstyva žiema su pu 
gomis, buvo savotiškai graži . 
Nepamirštamos liko S iaurės 
pašvaistės. Tarsi degtu dangus : 
liepsnoja, spinduliuoja, keičiasi 
spalvos. Jose mūsų vaizduotė 
sugebėdavo ir Trispalvę išvys
ti. . . 

Vėl vagonu dundesio ,.lopši 
nė" . Vėl žiaurių sargybinių 

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. birželio mėn. 8 d. 

Lithuanian Mercy Lift ::are Viligailė Lendraitienė lanko leukoze (leukemia) 
sergančią 14 metų Vaidą Milašiūtę Vilniaus Vaikų universitetinėje 
ligoninėje. 

ŠŪKIAI, AR TIK PAŠŪKAVIMAI? 
Apie Lietuvos prezidento rin

k imin ius šūk ius i r jų tolimesnį 
vykdymą, r ink imus laimėjus, 
įdomiai rašo Alfonsas Vaišnoras 
, , K a u n o l a i k o " dienraštyje. 
1993 m. gegužės 14 d numeryje: 

„Šiemet , ka ip niekada, ka r tu 
su sodais sužydėj" alyvos ir 
kaštonai. Toks jau šis pavasaris, 
be t a ip geidžiamo lietaus, su 
vasaros karščiu . Visur dulka 
įd i rbama žemė. L^imė, kad 
gamtos procesai dėsningai kin
t a : pa la ipsniui praeis karščiai , 
viskas stosis į savo vietas. 

Gerai būtų, kad taip kuo grei
čiau nu t ik tų ir politikoje, nes jo
je vietoj sodų žydėjimo dabar 
s teb imas intensyvus sąskai tų 
suvedinėjimo meta-, kuris tebe
sitęsia nuo pat žieinos pradžios. 
Jo v i r šūnė — Stas'o Lozoraičio 
a t le id imo istorija. Susir inki
muose r inkėjai visada teirauja
si apie tokio keisto LDDP spren
dimo motyvus , niekas neabejo
j a šio k i l naus žmogaus kompe
tencija, pasišventimu Lietuvai 
ar sveika nuovoka. Tiesa, jos gal 
kiek ir p r i t rūko , vertinant ga
l imas pasekmes sa :. nelaimėjus 
prezidento r inkim.i . bet tai ne 
vieno klaida. Dai prieš seimo 
r ink imus daugelL> Lietuvoje gal 
ir patikėjo, kad darbo Demokra
t inė, a rba t iksl iau — Brazausko 
parti ja, ne laukdama pavasario, 
šalį ūma i pavers žydinčiu sodu. 
pasidėjusi ant delno išneš Lie
tuvą iš bendro buvusio sovieti
nės sistemos ekonomikos sąvar
tyno. 

Tokie bvuvc pažadai, o k u r 

p a t i k r i n i m a i . s u d u o d a n t 
mediniu plaktu-'.:, nespėjusiam 
perbėgti iš vien vagono galo į 
kitą. Mes Taišeto lageriuose. 
Čia radome iš Mordovijos la
gerių atvežtų m< rgaičių. Viena 
jų. Aldona Pak- .v tė nuo Šėtos, 
j au t r i grožiui i gėriui , mėgs
t an t i poeziją, gi it m u m s tapo 
sava. 

Dar per arti T 
tol iau į Rytus 
ku r a tvykę . 

.ynės, dar veža 
Žinodamas, iš 

turkliai", kari
n inkas išrikiav 
vimui , pasakė: 
sų". Supratome, 
nių pakuoti ve/ 

•s m u s perda-
Gaila man jū-
<ad ne sausai-

Bus daugiau 

dar svaigūs partijos pavadinime 
ir programoje įrašyti žodžiai, 
ku r i e taip ir netapo Darbu, Do
ra ir Darna. Šūkiai liko šūkiais, 
nes , vos susirinkę į Seimą, 
LDDP atstovai, kur ių daugu
mos galvos papuoštos lyg ir iš
minties sidabru, pamiršo tr is D, 
palikdami tik Darbą, tokį, kokį 
j ie supranta . Praėjus pusei me
tų, kas nesuvokė tada, dabar jau 
gali įvertinti Demokratinio Dar
bo vaisius: keičiamas ambasado
r ius , nes jis buvo konkurentas 
LDDP ir todėl la ikyt inas „ne 
savu žmogumi", ..interpeliuo-
j a m a " Vilniaus miesto taryba, 
nes ten per mažai Darbo parti
jos atstovų, keičiamas Seimo 
rinkimų įstatymas ir Vyriausio
ji rinkimų komisija, kad, neskel
b iant naujų r inkimų, būtų ga
lima perskirstyti Seimo narių 
mandatus savo naudai , atiduo
dami Vilniaus rajono deputatų 
mandatai Lenkų sąjungos atsto
vams, nors r inkimai neįvyko, 
nepagrįstai keičiama derybų de
legacija su Rusija ir ta ip toliau, 
ir dar daugiau. 

Kaip tik todėl ir pasigendame 
Darnos Seime, kur spaudimu ir 
jėga pr imetami sprendimai, va
dinami Seimo Darbu. Turint 
daugumą, pasirodo, nebūtina 
diplomatija, galima tęsti ko
mandinio valdymo stilių, nebū
t ina i civilizuotai kalbėtis su 
opozicija, pastoviai ir necen
zūruojamai ja i leisti išsakyti 
savo pažiūras televizijoje. Tokia 
politika, nepaisant jokių metų 
laikų, tęsiasi kar tu su konsti
tucinių normų laužymu dėl nuo
savybės teisių atstatymo, Seimo 
D a u g u m a pr ieš ta rau ja , kad 
Konsti tucinis Teismas svarsty
tų Vyriausios r inkimų komisi
jos veiksmus, stabdomas namų 
ir žemės grąžinimas 

Situacija šiuo atveju ypač įdo
mi — vėl pr is i imama išimtine 
teisė skirstyt i : „ tam davė, tam 
davė, o...". Betgi tokios mora
linės teisės negali turėt i ar pri
siimti jokia part i ja, juo labiau 
LKP darbų tęsėjai. Svetimos jė
gos valia ir jų pagalba, buvo ati
minėjama viskas iš tu. kuriems 
šiandien vėl negrąžinama arba 
statomi neperžengiami barjerai. 

Eina LDDP valdžios mėnesiai. 

o ekonomika žadėtai nesitaiso. 
Renkasi stichiški piketai prie 
Seimo rūmų, streikus žada mo
kytojai, studentai. Seimo daugu
ma, užuot ieškojusi išeities iš 
krizės, intensyviai tebeieško at
pirkimo ožio, kuris būtų plaka
mas, jog negalima išsiropšti „į 
šviesų rytojų", iš tos pamatų 
duobės, kuri buvo iškasta viso
je sovietijoje. Per ilgai būnant 
valdžioje, matyti , ir pristigo tos 
kompetencijos, kuri leistų beto
nuoti pačius pamatus. Būtų ge
rai , jei kompetencija staiga at
sirastų. 

Premjeras viešai paskelbė 
vykdysiąs LDDP rinkimų paža
dus, bet kol kas visuomenė tik 
pažadus ir tebegirdi. Seime t ik 
ir girdėti apie nekonstruktyvią 
opozicijos veiklą, kuri t rukdan

ti darbui. Turint tokią daugumą 
ir vieningo balsavimo įgūdžius, 
vargu ar opozicija pajėgi sutruk
dyti priimant LDDP numatytus 
sprendimus. Vien buvusios re
formų politikos neigimas jau 
pradeda visiems įkyrėti. Todėl 
Vyriausybė, neturėdama aiš
kios ekonominės politikos mode
lio ateičiai, beviltiškai blaškosi 
tarp kainų kėlimo ir nepagrįsto 
at lyginimų „procentavimo", 
Seimas įklimpęs įstatymų patai
sose, kurios vis labiau stabdo 
ekonomines ir ki tas reformas, 
kelia vis didesnę sumaištį visuo
menėje. Taigi Darbo principas 
išlaikomas pirminiu, kaip ir 
anais laikais, o Dora ir Darna 
atidedama nenusakomai atei
čiai, nes pirmiausia reikia su
vesti sąskaitas". 

A.tA. 
ANTANINAI ADOMĖNIENEI 

i ške l i avus : A m ž i n y b ę , jos dukrą N I J O L Ę , žentą 
RIMĄ B A M U S , a n ū k e s F E L E ir INGRIDĄ su vyru 
l iūdesio v; andoje nuoš i rdž ia i užjaučiame. 

Gražina ir Jonas Vita ir 
Krikšto dukra Alida 

A.tA. 
VALERIJONUI JAKUI 

Poete Gwendolyn Brooks ir Indre Tijūnehene priima sveikinimus jų pager 
bimo metu Čikagoje gegužes 22 d Pritzker Parke 

Nuotr. Jono MaleiSko* 

i ške l i avus 
žmonai D 
g iminėms , 
džią užuoj 

Vmžinyben. mie l i ems brol iui VACIUI , 
NJUTEI. jų d u k r a i RŪTAI ir k i t i ems 
ūdėdami k a r t u , re iškiame gilią i r nuošir-
itą. 

A V. Laniauskų. 
P. A. Tamošiūnų ir 
R. -/. Šarausku šeimos 

A.tA. 
SIMAS KUZMICKAS 

Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1993 m. birželio 5 d., vakare, sulaukęs 76 metų. 
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Dubenių kaime. 
Nuliūdę liko: žmona Stefanija Jurkūnaitė, dukterys — 

Milda Iverson, žentas Tarvis ir jų vaikai: Eric, Kristoffer; 
Danguolė Kuzmickaitė: sūnūs — Jurgis, marti Marilyn ir jų 
dukros Kathryn, Kourtney ir Nicole; Stasys; Kęstutis, marti 
Candice, jų vaikai: Sarah, Patrick, Paul; seserys — Stasė ir 
Pranutė Kuzmickaitės bei kiti giminės Lietuvoje; taip pat 
svainiai: Jonas ir Vincentina Jurkūnai su šeima; Balys ir Teo
filė Rymantai, Stasio Jurkūno žmona su šeima. 

Priklausė St. Petersburg Romo Kalantos šaulių kuopai, 
St. Petersburg lietuvių ir pensininkų klubams. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, birželio 9 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba lietu
viškoms organizacijoms. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys, sūnūs, anūkai, seserys ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
Valerijonas Jakovickas 

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

Mirė 1993 m. birželio 4 d., 6 vai. ryto, sulaukęs 72 mitų. 
Gimė Lietuvoje. Toleme. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: brolis Vaclovas su žmona Danute ir dukra 

Rūta bei kiti giminės. 
Velionis buvo pašarvotas pirmadienj. birželio 7 d. nuo 2 

iki 9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 8 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Vaikų Vilties 
fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę brolis su šeima ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800 994 7600. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUZEFĄ EIDIMTAITĖ 
DŽIUBINSKIENĖ 

Mūsų mylima Mamytė. Bobutė ir Probobute. Vlado Džiu-
binsko našle, gimusi Rainiuose. Lietuvoje 1901 m., mirė 1993 
m. gegužės 11d. sulaukusi 92 metų ir buvo palaidota gegužes 
14 d. Šv. Marijos kapinėse, New Britam. CT. 

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Andriejaus bažnyčios klebonui 
kun. Jonui Rektoraičiui už atsisveikinimo maldas ir šv. Mišių 
atnašavimą 

Dėkojame muzikui Jurgiui Petkaičiui ir visiems choris
tams už giesmes Mišiose. 

Dėkui visiems atsilankiusiems į atsisveikinimą ir daly
vavusiems Mišiose Dėkui už nuoširdžius užuojautos žodžius, 
aukas našlaičiams Lietuvoje ir palydėjusiems i Amžinybę 
mūsų mylimą Mamytę. 

Giliame liūdesyje dukterys Regina Martinonienė ir 
Marija Aleksandravičienė ir jų šeimos. 



• 

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. birželio mėn. 8 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Studentai ateitininkai šį 

šeštadienį, birželio 12 dieną, 
kviečia visus ateitininkus daly
vauti 5 vai. vakaro šv. Mišiose 
Pal . J. Matulaičio misijos 
koplyčioje, Lemonte. Mišių 
metu nauji studentų atei
tininkų draugovės nariai duos 
iškilmingą pasižadėjimą. Po Mi
šių — pabendravimas. 

Prisiminkime baisiuosius 
1941 m. birželio įvykius, mels
damiesi už Lietuvą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte, birželio 13 d., 11 
vai. ryto. Minėjimą ruošia ;r vi
suomenę kviečia dalyvauti LB 
Lemonto apylinkės valdyba. 

Į Lietuvių fronto bičiulių 
tarybą yra naujai išrinkti šie 
asmenys: Juozas Ardys, dr. 
Zigmas Brinkis, dr. Petras 
Kisielius, dr. Vytautas Ma
jauskas, Vytautas Petrulis, P. 
Algis Raulinait is , Vladas 
Sinkus , Jonas Urbonas ir 
Vytautas Volertas. Kontrolės 
komisiją sudaro: Jonas Kavaliū
nas, Pilypas Narutis ir dr. Vac
lovas Šaulys. 

Adolfas Valšeka, žinomas 
dailininkas, Bažnytinio meno 
muziejaus organizatorius. Meno 
Akademijos dėstytojas, Dailės 
muziejaus organizatorius, turė
jęs Čikagoje dekoratyvinio 
meno studiją, išvyksta į 
Lietuvą. Koks jis yra žymus 
menininkas, rasite Lietuvių En
ciklopedijos XXXIII tome, kur jo 
biografijai yra skirta net 4 
puslapiai. Birželio 14 d. Beverly 
Shores lietuviai jam rengia 
išleistuves. 

Mokyt. Stasė Petersonienė, 
tik grįžusi iš viešnagės Lietu
voje, papasakos savo įspūdžius 
Jaunimo centro Moterų klubo 
rengiamoje vakaronėje šį 
penktadienį, birželio 11d., 7:30 
vai. vakaro. Visi kviečiami. 

Audra i Prialgauskaitei, lan
kančiai Maria aukštesniąją 
mergaičių mokyklą, paskirta 
Ses. Bernardos vardo muzikos 
stipendija ateinantiems mokslo 
metams. 

x TĖVU DIENOS šv. Mišių 
bei maldų novena prasidės bir
želio 11d. ir tęsis iki 21 d.. Mari
jonų koplyčioje prie „Draugo". 
Ši novena skirta Švč. Jėzaus 
Širdies garbei, meldžiant tė
vams kūno ir sielos sveikatos, 
sėkmės darbuose, kantrybės 
kančioje, gi mirusiems — amži
nosios laimės. Maloniai 
kviečiame įsijungti į šias ypa
tingas mūsų maldas. Savo tėvų. 
vyrų, uošvių ir senelių vardus 
siųskite: Marian Fathers, 6336 
S. Kilbourn Ave., Cbicago, IL 
60629. 

(pr) 

x TIK $35 kava. arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
a l ie jus , mėsos konservai, 
vitaminai — viskas užsienie
t i ška . 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
_ $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Edmundas Jakaitis, dažnas 
ir uolus mūsų dienraščio 
bendradarbis, staiga mirė š.m. 
birželio 3 d., 7 vai. vakaro 
(Lietuvos laiku) Kaune, kur jis 
buvo nuvykęs ap lankyt i 
giminių. 

Dr. Bronius Nemickas iš 
New Yorko atstovaus Amerikos 
Lietuvių Tautinę sąjungą JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų tarybos 
ruošiamoje visuomeninėje-po-
litinėje konferencijoje š.m. 
birželio mėn. 19-20 d. Detroite. 

Jū r a t ė Budrienė Lietuvos 
Vaikų Vilties komiteto reikalų 
vedėja, birželio 2 d. išvyko į 
Lietuvą. Lietuvoje bus iki 
birželio mėn. 22 d., tvarkydama 
Lietuvos Vaikų Vilties reikalus, 
tarsis su atitinkamais parei
gūnais Vilniaus ortopedinės 
operacinės steigimo reikalais. 
Kartu su J. Budriene namo — į 
Biržus — grįžo Violeta Braš-
kytė. Violetai per praėjusius 14 
mėnesių buvo padarytos dvi 
operacijos Čikagos Shriners 
ligoninėje. 

Nijolė Zelwinder, LB Detroi
to apylinkės pirmininkė, visuo
meninės-politinės konfe
rencijos metu Detroite or
ganizuoja Lietuvos vaikų 
piešinių apie laisvę parodą. 
Atidarymas įvyks šeštadienį, 
birželio 19 d., 7:30 vai. vakare 
Dievo Apvaizdos l ietuvių 
parapijos Kultūros centre. Žodį 
tars Seimo narys ir Lietuvos 
centro judėjimo pirmininkas 
Romualdas Ozolas. 

Union Pier Lietuvių drau
gija birželio 13 d., sekmadienį 
..Gintaro" vasarvietėje, Union 
Pier. MI, rengia metinį 
birželinių trėmimų paminėjimą, 
kuriame kviečiami visi drau
gijos nariai. Beverly Shores, 
Michiana, New Buffalo, Union 
Pier, Harbert, Savvyer ir 
apylinkėse gyvenantieji tau
tiečiai dalyvauti. Programoje: 
vasarvietės gamtoje — 11 vai. 
ryto (Michigan laiku) pamaldos, 
ir po pamaldų — oficialioji mi
nėjimo dalis, „Gintaro" vasar
vietės valgyklos patalpose. Po 
minėjimo — bendri dalyvių 
užkandžiai. 

ALTO valdybos posėdis 
įvyks birželio 11 d., 7 vai. vak. 
ALTO būstinėje. Čikagoje. Posė
džio darbotvarkėje bus svars
tomi JBANC'o pusmečio posė
džio reikalai ir pasiruošimas 
metiniam suvažiavimui. 

x „ŽAIBAS" ke tv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje j namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų rjasiririkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų i namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms i Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre , 
Ltd.. tel. 708-526-0773. 

'sk) 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Kriaučeliūnų Vardo Vaikų namelių padėjėja (kairėje) Aldona Pankienė ir 
direktorė Marytė Utz su 35-ąja abiturientų laida, iš kairės: Linas Aleksiūnas, 
Veronika Grybauskaitė. Paulius Trimakas, Lisa Bartašiūte. Aras Hannan. 
Laura Palukaitytė ir Jonas Vaičikonis. 

POPIETĖ APIE KELIAVIMĄ 

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 
D R A U G A S 

MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 
IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

Birželio 2 d. į Vyresniųjų 
lietuvių centrą, Seklyčią, susi
rinko tiek žmonių, kad nebe
tilpo. Matyt, paskaitininkas ir 
jo tema tiek daug jų sutraukė. 

Programų vedėja Elena Siru
tienė, pradėdama popietę, 
paminėjo žmonių palinkimą ke
liauti. Todėl ji ir pakvietė šios 
dienos prelegentą Aleksą Lau
raitį, kurio ir pristatyti beveik 
nereikėjo, nes daugumas jį gerai 
pažįsta. Po toji pranešė, kad po 
paskaitos Vladas Plepys 
parodys filmą iš savo kelionių. 

A. Lauraitis gana išsamiai nu
švietė įvairius keliavimo būdus. 
Svarbiausi yra du: keliauti pa
vieniai arba su grupe ir vadovu. 

Martynas Gudelis, buvęs 
„Naujienų" redaktorius, pra
ėjusio šeštadienio popietę, 71-je 
gatvėje (prie Washtenaw Ave.) 
buvo kliudytas važiuojančio au
tomobilio. Sužalota koja, ranka. 
Greitąja pagalba nugabentas į 
ligoninę. 

Lietuvių Skautų sąjungos 
vadovybė ragina visus, vyks
tančius į Jubiliejine skautų sto
vyklą, nedelsiant registruotis. 
Stovykla vyks Rako stovykla
vietėje, Custer, Michigan, nuo 
š.m. liepos 31 d. iki rugpjūčio 11 
d. 

Pranešame visų bičiulių ir 
suinteresuotųjų žiniai, kad šiais 
metais rengiamos dvi poilsio ir 
studijų savaitės — stovyklos. 

Pirmoji įvyks Birštone, Lietu
voje, liepos mėnesio 11-18 d. 
Paskai tas skai tys žinomi 
Lietuvos ir išeivijos kultūri
ninkai. Pagrindinė studijų sa
vaitės tema — ,,Lietuvos 
nepriklausomybei — 75-eri". 
Registracijos mokestis 50 dol. 
Po studijų savaitės pageidau
jantieji turės progą pasinaudoti 
specialia dviejų savaičių poilsio 
programa. Stovyklą ir jos 
programą rengia J Laisvę fondo 
lietuviškai kul tūrai remti 
Lietuvos filialas. 

Iš Čikagos ir Newarko išvyks
tama liepos 4 dieną. Grįžimui 
galima pasirinkti pageidaujamą 
laiką. Stovyklos sąlygos Birš
tone palankios. Kambariai ir 
maistas prieinamomis kai
nomis. Informacijai skambinti: 
A. Pargauskui - (708) 361-2817. 

Rugpjūčio 1 d. prasidės Ka 
nados ir JAV Lietuvių fronto 
bičiulių studija ir poilsio savai
tė — stovykla Dainavoje. Daina
vos stovyklos registracijos 
reikalus tvarko: Viktoras Nau
džius, 5733 N* Sheridan, Chi
cago. IL 6O660: '312) 275-4222. 

Dainavos stovyklos metu šau
kiama LFB konferencija bei 
LFB tarybom posėdis. Juose 
svarstysime I.FB ateities klau
simus. Visus bičiulius ir kitus 
norinčius da'vvauti stovyklose, 
prašome kuo greičiau registruo
tis nurodyta;* adresais. 

dicine diena, kasmet vykstančia 
tuo pačiu metu , į kurią 
suplaukia tūkstančiai žmonių. 

Detroito š.m. birželio 1S-20 
d. ruošiama politinio-visuo-
meninio pobūdžio konfe
rencija. Konferencijos tech
niškus darbus vykdo LB Michi-
gano apygardos valdybos 
sudarytas komitetas, vado
vaujamas L. Rugienienės . 
Konferencijos tikslas; apžvelgti 
padėtį Lietuvoje, išsikalbėti dėl 
išeivijos nuotaikų Lietuvos 
atžvilgiu ir pan. Konferencijoje 
dalyvauti pakviestas min. pirm. 
Šleževičius, LSP pirm. Sakalas, 

Tautinių šokių grupė „Rū- Lietuvos centro judėjimo pirm. 
ta", vadovaujama Antaninos įr Seimo narys Ozolas ir Sąjū-
Bulotienės, jau 15 metų gyvuo- džio aktyvistas Šaltenis. Kiti 
ja Colorado LB apylinkės ribose, p re legen ta i kviečiami iŠ 
Pasirodo įvairiomis progomis išeivijos. Dalyvaus ir amb. S. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Popiežius Jonas Paulius II 
savo ganytojišką kelionę į Lietu
vą pradeda šeštadienį, rugsėjo 4 
d. ir į Vilniaus aerouostą 
atvyksta trečią valandą po 
pietų. Popiežių lydi 30 žmonių, 
kurie dalyvaus ten visuose 
renginiuose. Kartu atskrenda ir 
53 Vat ikane akredi tuot i 
žurnalistai. 

JAV 

Kas keliauja per kelionių agen
tūrą, sutaupo nemaža kelion
pinigių už lėktuvo bilietus, nes 
tiesiai perkant iš kelionių biu
rų, tenka mokėti brangiau. 
Kodėl taip? Mat agentūros 
gauna nuolaidą savo grupės 
keliautojams. Agentūra užsako 
pagal kompiuterį, atradusi pi
giausią kainą. Skrendant į 
užsienį, reikia prisilaikyti 
taisyklių. Reikia rezervuoti 
grupėje vietą iš anksto bent 
mėnesį ar du. Paprastai vasaros 
mėnesiais, ypač liepos-rugpjūčio, 
lėktuvai būna perpildyti. Jis dar 
pastebėjo, kad lėktuvuose rūko
rių labai sumažėjo JAV-se, 
Europoje jų esama daug dau
giau. Lėktuvų bilietai, kuriuos 
galima pratęsti, kainuoja bran
giau, o išskrendant paskirtąją 
dieną būna pigesni. 

Be to, dar priminė, kad šiame 
krašte galima automobilius iš
nuomoti tik su kredito kortele, 
nemokant grynais pinigais. 
Grupinės kelionės turi daug 
teigiamų privalumų: pigesni 
bilietai, parūpina nakvynes 
viešbučiuose iš anksto, kur 
paprastai gaunami geri pus
ryčiai — sočiai prisikimšus, ne
bereikia nei pietų. Su grupėmis 
keliaudami, gali pamatyti daug 
daugiau ir įdomesnių vietų. Pa
tarė, nuvykus į Lietuvą, nepra
dėti visko kritikuoti, tenka 
priimti gyvenimą tokį, koks yra. 

Labiausiai pabrėžė keliaujant 
būti atsargiems. Pasitaiko suk
čių, kurie nori įpiršti bilietą la
bai pigiai, bet dažnai apgauna. 
Negalima kelionėje nieko priim
ti iš nepažįstamų, nes gali būti 
narkotikai , ir už tai gali 
susilaukti daug nemalonumų. 
Lygindamas įvairias tautybes, 
jis priėjęs išvados, kad lietuviai 
esą patys geriausi ir sąžinin
giausi. 

Buvo iškelta keletas 
klausimų, A. Lauraitis labai 
gerai viską paaiškino. 

Po to Vladas Plepys rodė vaiz
dajuostę iš savo kelionių po Azi
jos kraštus. Pirmiausia pama
tėme tolimąjį Hong-Kongą su 
didžiuliais dangoraižiais, lygiai 
kaip Čikagoje ar New Yorke. 
Paskui rodė kitus kraštus: 
Singapūrą, Malaiziją ir kt. Bet 
ten vaizdai jau skyrėsi: daug 
žalumos, parkų ir gėlių. Pama
tėme ir keletą lietuviškų veidų 

! — jo kelionės draugų. 
Programų vadovė E. Sirutienė 

nuoširdžiai dėkojo A. Lauraičiui 
už paskaitą ir VI. Plepiui už 
parodytą įdomią šviesiajuostę. 
Kartu ji pakvietė visus pasilikti 
pietų ir pabendrauti. 

APB 

MOKSLO METŲ 
PABAIGTUVĖS VAIKŲ 

NAMELIUOSE 

Penktadieni, gegužės 28 d., 
susirinkome Kriaučeliūnų Var 
do Lietuvių Montessori Vaikų 
nameliuose užbaigti mokslo 

saviems ir kitataučiams. 

Jaunimo sąjungos suvažia
vimas, įvykęs š.m. balandžio 
mėn. Los Angeles, išsirinko 
naują valdybą ir svarstė savo 
veiklos planus. Į valdybos pirmi-
ninkes kandidatavo Gai lė 
Radvenytė (Los Angeles, C A) ir 
Audra Krokytė (St. Claire, NJ). 
Išrinkta Gailė Radvenytė. Nors 
suvažiavime dominavo socia
linio bendravimo nuotaika, 
tačiau rūpestingai buvo svars
tyta jaunimo galimybė padėti 
Lietuvai. Šį klausimą analizavo 
paskaitininkai: dr. A. Devei
kytė, prof. A. Avižienis ir D. 
Venckutė. Pirmininkė nusi
skundė, kad Jaunimo sąjungos 
valdybai trūksta lėšų aplinkraš
čio išleidimui. KV pirmininkas 
siūlė naudoti JAV LB pašto 
duotą Nr., kuris žymiai su
mažins išsiuntinėjimo išlaidas. 

Ekonominių reikalų taryba 
organizuoja konferenciją Los 
Angeles š.m. rugsėjo 25-26 d. 
Jos tikslas — skatinti verslą ir 
investicijas Lietuvoje. Tuo metu 
taip pat vyks jau senokai 
užplanuota Lietuvos versli
ninkų gaminių paroda. 
Konferencijoje tikimasi 150 
dalyvių. Konferencija vyks Ritz 
Carlton viešbutyje. Numatomas 
Lietuvos Ekonominių reikalų 
ministro dalyvavimas. Šios kon
ferencijos data derinama su Los 
Angeles lietuvių parapijos tra-

metus ir išleisti šių metų abi
tur ientus . Vaikų namel ių 
direktorė Marytė Utz ir jos 
padėjėja Aldona Pankienė subū
rė visus auklėtinius į ratą, 
kuriame vaikučiai parodė tė
veliams, broliukams ir sesutėms 
bei kitiems svečiams, ką jie šiais 
mokslo metais išmoko — 
dainavo, deklamavo ir šoko. 

Po to 7 auklėtiniai — 35-oji 
Vaikų namelių abiturientų 
laida — susėdo į kėdutes, 
laukdami, kol d i rektorė 
kiekvieną pakvies į priekį. 
Marytė Utz įteikė baigimo 
pažymėjimus Linui Aleksiūnui. 
Lisa Bartašiūtei, Veronikai 
Grybauskaitei, Arui Hannan, 
Laurai Palukaitytei, Pauliui 
Trimakui ir Jonui Vaičikoniui. 
Aldona Pankienė apdovanojo 
visus lietuviška knygute, A. 
Palukaitis tėvų komiteto vardu 
įteikė kiekvienam dovanėlę, o 
Kristina Genčienė, mokyklėlės 
sekretorė, pasveikino abi
turientus su gėlėmis. 

Apdovanojom ir savo moky
tojas. Marytė Utz ir Kristina 
Vaičikonienė jau kitais metais 
nebegrįžta į Vakų namelius, tai 
atsisveikinom su dėkingumu ir 
liūdesiu. Irena Kriaučeliūnienė, 
savo ir dr. Leono KriauČeliūno 
vardu pasveikino abiturientus, 
o tėveliams priminė prieš 35 
metus ištartą pažadą — kol 
nors vienac '. . tuviukas šią 
mokyklėlę lankys, tol dr. ir I. 
Kriaučeliūnai savo pastatą pa
skirs mokyklėlės tikslar." r.eim-
dami už tai jokio užmokesčio. 

Visi pasivaišinom E. Mar-
kulienės paruoštais užkandžiais 
ir išiskirstėme, džiaugdamiesi 
sėkmingai praėjusiais mokslo 

Lozoraitis. Registracijos mokes
tis, mokant iš anksto — 65 dol. 
Atvykus registruojantis — 75 
dol. Registracija siunčiama ją 
tvarkančiam vadovui: Algis Ru
gienius, 3620 Burning Tree 
Drive, Bloomfield Hills, MI 
48302-1511, tel.: (313) 642-7049. 

L i e t u v o s a m b a s a u o r i u s 
pr ie J T A. Simutis gegužės 27 
d. perėmė Rytų Europos grupės 
pirmininkavimo pareigas tų 
valstybių ambasadorių bendruo
se priešpiečiuose, kuriuos Jung
tinėse Tautos surengė gegužės 
mėnesį einantis grupės pirmi
ninko pareigas Latvijos amba
sadorius A. Baumanis. Birželio 
mėn. ambasadorius Simutis 
pirmininkaus Rytų Europos 
vals tybių grupei , kur ia i 
priklauso devyniolika valstybių: 
Albanija, Armėnija, Azerbaidža
nas, Baltarusija, Bosnija ir 
Hercegovina, Bulgarija, Jugo
slavija, Kroatija, Čekija, Gru
zija, Latvija, Lietuva, Moldova, 
Lenkija, Rumunija, Rusijos Fe
deracija, Slovakija, Ukraina ir 
Vengrija. 

Gegužės 21 d. ambasado
r iaus padėjėjas spaudos ir 
politikos klausimams V. Nakas 
padarė pranešimą apie Lietuvą 
„Paramos projekto" („Project 
Assist") nariams, vykstantiems 
š.m. gegužės mėnesį į Baltijos 
šalis, kur panašios delegacijos 
lankėsi ir praeitais metais. 
Delegacijos nariai yra patyrę 
Amerikos teisininkai, kurių 
pagrindinis tikslas yra užmegz
ti ryšius su teisės specialistais 
Baltijos šalyse, pasidalinti min
timis apie esamą teisinę sistemą 
šiose šalyse. 

Tą pačią dieną ambasadorius 
St. Lozoraitis ir V. Nakas daly
vavo Valstybės departamente 
d ip lomat in iam korpusui 
surengtame susitikime su JAV 
ambasadoriumi Rusijai ir nau
joms nepriklausomoms valsty
bėms S. Talbott, kuris neseniai 
grįžo po kelionės į buvusias 
Sovietų respublikas bei Estiją. 
Ambasador ius S. Talbott 
papasakojo apie įvykusius susi
tikimus, savo pastebėjimus apie 
politinę padėtį šiame regione, 
atsakė į jam pateiktus klau
simus. 

metais bei ateinančiomis 
saros atostogomis. 

VOKIETIJOJE 

Vokietijos piliečiai lietu
viai, turį Lietuvos pilietybę, 
nepraranda vokiečių pilietybės. 
Tokia išvada siūlosi iš 
Federalinės Vokiečių Respub
likos Vidaus reikalų minis
terijos atsakymo į paklausimą, 
ar Vokietijos pilietis lietuvis, 
įsigijęs Lietuvos Respublikos 
pasą, neturi grąžinti vokiečių 
paso. 

Paaiškinęs vokiečių pilietybės 
įstatymo atitinkamus straips
nius, Vidaus reikalų minis
terijos va ld in inkas 1993 
balandžio 5 rašte daro išvadą, 
kad pagal sakytus nuostatus, 
Vokietijoje gyvenantis vokiečių 
pilietis lietuvis nepraranda 
vokiečių pilietybės tuomet, kai 
Lietuvos pilietybę ne naujai įsi

gyja, bet Lietuvos įstaigos 
va- patvirtina, kad ją tęsia, t.y. 

jau turėtą pilietybę atstato. 
kv Toliau — Lietuvos pilietybės 

įgijimas prašymu neveda prie 
vokiečių pilietybės netekimo, jei 
prašytojas savo gyvenamąją 
vietą (t.y. pagrindinį savo 
gyvenimo svorį) pasi la iko 
Federalinėje Respublikoje. Pa
prastai tariant, jei Vokietijos 
pilietis, nuolat gyvenąs Vokie
tijoje, vienokiu ar kitokiu būdu 
įsigyja Lietuvos pil ietybę, 
vokiečių pilietybės nepraranda. 
Dėl vokiečių pil ietybės 
netekimo gali kilti klausimas 
tik tada, jei Vokietijos pilietis 
persikelia nuolat gyventi į 
užsienį. (Vokietijos LB valdybos 
„Informacijos", 1993 gegužė). 

Vasario 16-osios gimnazija 
naujuosius mokslo metus pra
deda š.m. rugpjūčio 30 d. 
Bendrabutis veiks nuo 
rugpjūčio 29 d. Mokiniai pri-

"ami į visas klases. Bendra-
bu •> kaina naujuose mokslo 
* , L e mokiniams iš Vokie
tijos b t .500, — DM per metus 
t.r. 37.* — DM per mėnesį. 
Vyresni cį Klasių mokiniai gali 
gauti stipendijas, jeigu jie yra 
Vokietijos piliečiai. Mokslas 
nemokamai, tik už papildomas 
pamokas reikia mokėti, jeigu jos 
reikalingos. Mokslas einamas 
pagal Hesseno švietimo minis
terijos nustatytą programą 
vokiečių gimnazijoms. Absoven-
tams išduodamas valdiškas 
brandos atestatas, kuris su
teikia tas pačias teises stotį į bet 
kurį Vokietijos universitetą, 
kaip ir valdiškų vokiečių 
gimnazijų ab i tu r ien tams . 
Vaikai auklėjami tautine ir 
krikščioniška dvasia. Veikia 
tradicinės lietuviškos jaunimo 
organizacijos, kaip skautai ir 
ateitininkai. Gimnazija turi 
savo tautinių šokių grupę, 
chorą, orkestrą ir kitus savi
veiklos būrelius. Tėvai iš Vokie
tijos prašomi savo vaikus 
užregistruoti dar iki gegužės 
mėnesio galo, nes vėliau gali 
pritrūkti vietų bendrabutyje, 
kadangi laisvos vietos bus ati
duotos mokiniams iš užsienio ir 
Lietuvos. Bendrabučio vietų 
skaičius ribotas ir praeitais me
tais visos buvo užimtos. (Vokie
tijos LB „Informacijos", 1993 
gegužė) 

BRAZILIJOJE 

Gauta žinia iš Brazilijos, 
kad mirė buvęs Lietuvos karo a-
viacijos naikintuvų grupės va
das majoras Vytautas Čemarka. 
Iš Lietuvos buvo pasitraukęs 
1944 metais, gyveno Vokietijoje 
Kempteno lietuvių stovykloje, 
Bavarijoje. Brazilijon atvyko 
1949 metais. 

Š.m. sausio 17 d. Itaųueros 
valsčiaus ligoninėje plaučių 
uždegimu ir kitoms komplika
cijomis mirė Vytautas Čemar
ka, sulaukęs 92 metų. Pasku
tinius keliolika metų velionis 
gyveno su seserėčia Olimpija 
Kizlauskaite Guainazes prie
miestyje ir buvo kun. Juozo Šeš
kevičiaus aprūpintas bei prižiū
rimas. Velionis buvo paskutinis 
gausios Čemarkų šeimos narys. 
Jis buvo palaidotas Vila For-
moza kapinėse. Laidojimo apei
gas atliko kun. Aleksandras 
Milašius, o kun. J. Šeškevičius 
padengė laidojimo išlaidas ir 
aukojo už velionį Mišias. 

Olimpija Kizlauskaite mirė 
kovo 12 d. Monte Ararat ligoni
nėje, turėdama 80 metų. Sirgo 
ilgą laiką. Velionė buvo kilusi 
iš Kudirkos Naumiesčio. Bra
zilijon atvyko su Čemarkų 
šeima. Paskutiniu metu gvveno 
su dėde Vytautu Čemarka 
Guainazes mieste. Jie buvo glo
bojami kun. Juozo Šeškevičiaus. 

Laidotuvėmis rūpinosi kun. 
Petras Rukšys. J is taip pat 
atliko laidojimo apeigas Via 
Alpina kapinėse. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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