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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Brazauskas reikalaus 
kompensacijų 

iš Rusijos 
V i l n i u s , liepos 19 d. (Elta) — 

Algirdas Brazauskas pareiškė, 
kad žalos atlyginimo klausimas 
bus v ienas pagrindinių tolesnė
se Lietuvos ir Rusijos derybose. 
„Rusija y ra Sovietinės Rusijos 
teisių perėmėja" , pasakė j is , 
,,todėl pr ivalo a tsakyt i už visas 
Lietuvai ir jos žmonėms padary
tas skr iaudas nuo 1940 iki 1991 
metų" . 

Pokalbyje su „Laisvosios Eu
ropos" korespondentu preziden
t a s pane igė opozicijos tvir t ini
mus, kad dėl t rumpos ekonomi
nės naudos Lietuva ruošiasi 
padary t i Rusijai didelių nuolai
dų, jų t a rpe ir dėl žalos atlygi
nimo. P a s a k Algirdo Brazaus
ko, derybose galimi kompromi
sai t i ek iš vienos, t iek iš ki tos 
pusės, t ač iau Lietuva a tkakl ia i 
r e ika l aus to , kas jai pr iklauso. 

Prez. A. Brazauskas pasakė, 
kad t uo re ika lu pasiuntė Rusi
jos prez identui Boris Jelcinui 
laišką. J a m e , be kitko, rašoma: 
„Lieka t ik pusantro mėnesio, 
ik i R u s i j o s k a r i u o m e n ė s 
išvedimo iš Lietuvos, ir jis 
v y k s t a s k l a n d ž i a i , p a g a l 
suder in tą tvarkaraš t į . Manau , 
kad šioje situacijoje susi tar imo 
dėl k a r i u o m e n ė s i šved imo 
pas i r a šymas p ra randa prasmę. 
Ate ič ia i l ieka spręst i tokie 
sva rbūs k laus imai , kaip žalos 
a t lyg in imas , kompensacija už 
Lietuvos kar iuomenės tur tą . 
G e r a i s u p r a n t u ir t o k i ų 
s u s i t a r i m ų , ka ip social inių 
garant i jų buvusiems Rusijos 
kar iškiams, iš Vokietijos išveda
mos Rusijos kar iuomenės per 
L i e t u v ą ir k i t ų s v a r b ą " . 
Prez identas a tkreipė dėmesį, 
kad p i rmiaus ia keliami klau
simai dėl a t lyginimo už Lietu
vai padarytą žalą ir dėl kompen
sacijos už Lietuvos kariuomenės 
tur tą . 

„Šie re ika lav imai" , pasakė 
prez identas , „išreikšti t au tos 
valia pernai metų birželio refe
r endume . Aš pats juos visada 
kelsiu, t a ip pat stengsiuosi, kad 
jie bū tų svarbiausi Valstybinių 
derybų delegacijų susitikimuo
se" . 

P rez iden tas sakė suprantąs 
sunkią Rusijos ekonominę padė
tį. Su ne mažesnėmis problemo
mis šioje srityje susiduria ir Lie
tuva . Tač iau jis t ikįs, kad susi
ta r imų bus pasiekta. „Mums pa
da ry ta žala yra akivaizdi ir 
neg inčy t ina" , pabrėžė jis. 

Prezidentas Brazauskas pažy
mėjo, kad laiške prez. Jelcinui 
pasiūlė sudaryt i Lietuvos ir Ru
sijos laisvos prekybos sutart į . 
Prezidento nuomone, ją arti
miaus iu metu galėtų pasirašy
ti vyr iausybių vadovai. 

B r a z a u s k a s p a p r a š ė 
L o z o r a i č i o ir t o l i a u l a ik ina i 
eit i a m b a s a d o r i a u s p a r e i g a s 

Prez. A. Brazauskas paprašė 
S t a s i o Lozoraičio ir t o l i a u 
l a ik ina i eit i ambasador iaus 
Washingtone pareigas, kol, pre
zidento žodžiais tar iant , „nebus 
p a r e n g t a s k i tas sprendimas" . 
Prez identas pr iminė ambasa
doriui , kad lieka ir ankstesnis 
pas iū lymas dėl ambasadoriaus 
posto Romoje. 

La i ške Stas iui Lozoraičiui 
p rez iden tas sako neabejojąs, 
kad j is geranor iškai padės at
s iųs t i ems iš Vilniaus diploma

tams darniai įsijungti į ambasa
dos darbą. „Kalbėdamas apie 
ateitį, noriu pasakyti, jog matau 
galimybę su Jumis viską nuo
dugniai aptar t i ir kar tu nu
spręsti", rašo prez. Algirdas 
Brazauskas. 

Laiške prezidentas pažymi, 
kad „pastaruoju metu suakty
vėjęs ambasados darbas paste
bimas bei pa lankia i Vilniuje 
vert inamas". 

Iš ambasadoriaus Jungtinėse 
Amerikos Valstijose pareigų 
S tasys Lozora i t i s a t le i s tas 
prezidento dekre tu balandžio 
mėnesį. Lietuvos Sūjūdis su
rinko ir birželio viduryje įteikė 
p rez iden tu i d a u g i a u kaip 
140,000 parašų, ginančių Stasį 
Lozoraitį. Algirdas Brazauskas 
per televiziją ir Sąjūdžio vado
vams sakė, kad atleidžiant Sta
sį Lozoraitį padarytos organiza
cinės klaidos, pakeisti sprendi
mo jis neketinąs. 

Ga l imos p e r m a i n o s 
Užsienio reikalų ministerijoje 

Japonijoje baigėsi vienos 
partijos valdymas 

Lietuvos ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius (dešinėje), liepos 7 d. priima pasirašytas su 
Ukraina septynias sutartis iš Ukrainos ministro pirmininko Leonid Kučma (kairėje). Vizito metu 
buvo pasitarta ir dėl abišalės laisvos prekybos sutarties. 

Brazauskas kaltinamas derybų 
pozicijos keitimu 

Dienraštis „Lietuvos rytas", 
remdamasis patikimais šalti
niais, pranešė, kad pareiškimus 
apie išėjimą iš pareigų parašė 
Užsienio reikalų ministro pava
duotojai Algirdas - Miškinis ir 
Virgilijus Papi r t i s . Algirdas 
Miškinis tai patvirtino pokalby
je su dienraščio žurnalistu. Savo 
ir kolegos atsistatydinimo prie
žasčių jis nenurodė. 

Manoma, kad juos pakeis Vla
dislovas Domarkas, prieš savai
tę paskirtas ministro pavaduo
toju, o iki t o laiko dirbęs mi
nisterijos aparate bei ilgalaikė
je stažuotėje Anglijoje buvęs Ro
kas Bernotas, kuris ministro pa
vaduotoju dirbo 1991-1992 me
tais. 

„Laisvosios Europos" radijas 
pranešė, kad tarp kandidatūrų 
į ambasadoriaus Washingtone 
postą minimas buvęs premjeras 
(nuo 1992 m. liepos iki 1992 m. 
lapkričio) Aleksandras Abišala. 
Jis šiuo metu dirba privačioje 
konsultacinėje firmoje. Tačiau 
„Lietuvos ry tu i " Aleksandras 
Abišala sakė, kad šis postas jam 
oficialiai nesiūlytas. 

Ministras Povilas Gylys atsi
sakė komentuoti galimas per
mainas jo vadovaujamoje žiny
boje. Neoficialiomis žiniomis, 
sprendimas bus pri imtas liepos 
pabaigoje vyriausybės posėdyje. 

Vilnius, liepos 15 d. — Lietu
vos Krikščionių Demokratų par
tijos valdybos pirmininkas Po
vilas Katilius ir Tėvynės Sąjun
gos (konservatorių) partijos pir-

! mininkas Vytautas Landsbergis 
liepos 15 d. paskelbė memoran
dumą prezidentui Algirdui Bra
zauskui, kur iame prezidentūra 
yra kal t inama Lietuvos derybų 
su Rusija pozicijos pakeit imu. 
Šiame memorandume j ie rasė: 

Rusija, 1992 m. rugsėjo mėn. 
8 d. pasirašydama susitarimą 
dėl savo kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos, netikėtai atsisakė 
pasirašyti kai kuriuos k i tus vi
siškai suderintus Lietuvos ir 
Rusijos susitarimus tos kariuo
menes išvedimo klausimais. Vė
liau Rusija, vykdydama susi
tarimą — grafiką, pradėjo reika
lauti tuose kituose suderin
tuose, bet nepasirašytuose, su
sitarimuose esminių pakeitimų. 

Kas b u v o s u t a r t a 

Lietuvos Valstybinė derybų 
su Rusija delegacija savo 1992 
m. gruodžio mėn. 14 d. prane
šime nurodė, kad šalys buvo 

liau ilgiam ištremtas į sovietų 
lagerius. 

P r e z i d e n t a s i švyko a to s togų 

Nuo Liepos 19 d. prez. A. Bra
zauskas išėjo atostogų. Pirmą
sias dvi savaites jis praleis lai
kinojoje vasaros rezidencijoje 
Nidos kurorte Kuršių Nerijoje. 

Oficiali prezidento vasaros 
A t k u r t a Vi ln iaus rezidencija irgi bus Nidoje. Jai 

k u n i g ų seminar i j a * * • • vū* d * b a r įmontuo ja -
ma, darbus ketinama baigti 

Vilniaus arkivyskupo met- t iktai kitais metais. Anksčiau 
ropolito Audr iaus Juozo Bač- v į i a p r į k l ausė aukšt iesiems 
kio dekretu įsteigta Vilniaus Kremliaus pareigūnams, 
a rk ivyskup i jos kunigų se- Prez. Algirdas Brazauskas per 
minarija. Rugsėjo mėnesį joje atostogas gyvena trijų kamba-
pradės mokslus 21 jaunuolis. r ių bute poilsio namuose „Rū-

Seminarijos rektorium paskir- t a " . Dar t rys kambariai skirti 
tas Arkikatedros bazilikos kle- prezidento sekretoriato ir ap-
bonas monsinjoras Kazimieras saugos darbuotojams. 
Vasiliauskas. „Seminarijos tiks- Iki 1990 m. „Rūtoje" ilsėdavo-
las būtų, kad, laikui bėgant si daugiausiai tuometinė Lietu-
išaugusi į dvasinę akademiją, vos nomenklatūra. Šiuo metu 
kokia istoriškai ir buvo, ji k e l i a l a p i a i į „ R ū t ą " par-
parengtų intelektualius amži- duodami laisvai , tač iau dėl 
nųjų tiesų skelbėjus", pasakė brangumo (33 litai vienam žmo 
mons. Vasiliauskas. gui per parą, įskaitant ir kuklų 

Katalikų kunigų seminarija maitinimą) daug vietų neužim-
Vilniuje su pertraukomis gy- ta . 
vavo apie 400 metų. Du kartus Kitas dvi savaites prezidentas 
ją buvo uždarę hitleriniai na- žada praleisti pas 84-metį savo 
ciai ir 1945 metais — sovietai, tėvą, kuris gyvena Kaišiadorių 
Tais metais seminarijoje mokėsi miestelyje, aplankyti gimines ir 
ir Kaimieras Vasiliauskas, vė- ar t imiausius draugus. 

susi tarę , be k i t a ko. dėl labai 
svarbių teisinių daiykų Su
tar tuose dokumentuose buvo 
Rusijos patvirtinimas, kad ji 
pr ipažįsta savo tarptautinius 
įsipareigojimus išvesti kariuo
menę i š Lietuvos ir jos konkre
t u s įsipareigojimas kompen
suoti n a t ū r a už sovietinės Rusi
jos 1940 m. užgrobtą ar sunai
kintą Lietuvos karuomenės 
ginkluotę, technika • r.: it •-» turtą 
bei kiti dal iniai įsipareigojimai 
dėl žalos atlyginimo. 

Prie bendrojo susitarimo buvo 
su t a r t a pr idėt i Rusijai žinomo 
tur inio Lietuvos Respublikos 
pareiškimą, kuriuo ji oficialiai 
išaiškina, jog pasirašomos su
ta r tys neį teis ina jokio Rusijos 
kariuomenės buvimo, ir antra — 
jog derybos dėl padarytos Lietu
vai žalos atlyginimo tur i būti 
tęsiamos. 

Principinės teisinės Lietuvos 
Respublikos nuostatos buvo ap
svarstytos Seimo užsienio reika
lų komitete. Jo s nebuvo pakeis
tos, dėl jų net nebuvo pareikšta 
pastabų. Lietuvos prezidentas 
ne ka r t ą y ra pareiškęs, kad šių 
nuosta tų bus laikomasi. 

Vadovaudamasi principinė
mis teisinėmis Lietuvos Respub
likos nuostatomis ir 1992 m. bir
želio mėn . 14 d. referendumo 
re ikalavimu dėl žalos atlygini
mo, Vals tybinė derybų su Rusi
ja delegacija niekad nesutiko su 
vėlesniais Rusijos reikalavimais 
pakeist i minėtas svarbias 1992 
m. rugsėjo 8 d. susitarimų nuo
statas . 

P r e z i d e n t ū r a pake i t ė 
s u s i t a r i m ų nuos ta t a s 

Dabar paaiškėjo, kad prezi
d e n t ū r a sus i t a r imo t e k s t e 
pakei tė t a s nuostatas pagal 
vėlesnius Rusijos reikalavimus 
ir išsiuntė Rusijos prezidentui. 
Tenka ta i vertinti K.aip ketini
mą t r auk t i s nuo Lietuvos anks
čiau į tv i r t in tų pozicijų. 

Lietuva visada la.ksėsi ir tu-
tėtų toliau laikytis darbiausios 
teisinės nuostatos kad Rusijos 
pareiga išvesti kariuomenę ky
la iš tarptaut inės teisės ak tų 
kaip nusikal t imo prieš Lietuvą 
pasekmė. Ši pareiga tu r i būt i 
Rusijos vykdoma besąlygiškai, 
o s u s i t a r i m a i n u s t a t o j o s 
išvedimo tvarką. Jeigu Lietuva 
leistų Rusijai apet: šią nuosta
tą, t u o pačiu sudarytų galimy
bę Rusijai ignoruoti 1991 m. lie
pos mėn. 29 d. sutartimi pripa 
žintą Lietuvos aneksijos faktą. 

Tada Lietuva susilpnintų ir Lat
vijos bei Estijos pozicijas toli
mesnėse derybose. 

K a r i u o m e n ė s i šved imui 
u ž t e n k a e s a m ų s u s i t a r i m ų 

Akiva izdu , jog l igi šiol 
pasirašytų Lietuvos ir Rusijos 
valstybinių susitarimų pakan
ka, kad šiuo metu išvedama 
kariuomenė būtų visiškai išves
ta iki 1993 m. rugpjūčio 31 d., 
ir dėl to kokių kitų susitarimų 
nereikia. Tą neseniai patvirtino 
Lietuvoje lankęsis Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 
prezidentą^ S. Ganev. 

Mes matome, kad dabar, likus 
iki kariuomenės išvedimo pa
baigos vos kelioms savaitėms, 
daugelis bendrojo susitarimo 
straipsnių nebeati t inka šian
dienos tikrovės. 

Tačiau nesunku įžvelgti Ru
sijos interesą: ekonomin iu 
spaudimu pasiekti, kad Lietuva 
padarytų Rusijai svarbių nuo
laidų — pakeistų anksčiau sude
rintas formuluotes ir tuos pakei
timus įtvirtintų bendrajame su
sitarime. Jeigu šie pakeitimai 
būtų tik tokie menki, kaip tei
gia prezidentas, vargu, ar Ru
sija dėl jų darytų tokį didelį 
spaudimą. 

Negal ima sieti k a r i u o m e n ė s 
i švedimo su Rusi jos 

ekonomin ia i s i n t e r e sa i s 

Prezidentas liepos 9 d. per 
Lietuvos televiziją pranešė, jog 
bendrojo susitarimo pasirašymą 
Rusija sieja su ekonominių 
santykių sutartimi, tačiau nėra 
protestavęs dėl tokiu būdu Rusi
jos daromo spaudimo. Mes pri
mename prezidentui, jog Jung
tiniu Tautų rezoliucijoje, ESBK 
ir kitų tarptautinių organizaci
jų dokumentuose įsakmiai pa
brėžta, kad kariuomenės išve
dimas neturi būti siejamas su jo
kiais kitais dalykais. Lietuvai 
naudinga ir būtina tuo remtis. 

Prezidento pareiškimas per te
leviziją, kad „kariuomenė išve
dama pagal dviejų ministrų su
sitarimą", skatina priminti : 
Lietuva iki šiol pabrėždavo, jog 
1992 m. rugsėjo men. 8 d. susi
tarimai sudaryti Lietuvos Res-

T o k y o , Japoni ja , l iepos 19 d. 
(NYT) — Sekmadienį vykusiuo
se rinkimuose Japonijoje nuo II 
pasaulinio ka ro paba igos Japo
n i ja i v a d o v a v u s i L i b e r a l ų 
Demokratų part i ja (LDP) pirmą 
kartą nesu r inko p a k a n k a m o s 
d a u g u m o s p a r l a m e n t e , k a d 
galėtų savarankiška i valdyti . J i 
t a č i au i š l a ikė p a k a n k a m a i 
vietų, kad gali iš s t ipr ios pozici
jos de rė t i s su k i t ų pa r t i j ų 
atstovais dėl dalinimosi valdžia. 

Parodydami savo didelį nepa
si tenkinimą s k a n d a l a i s ir ko
rupcija sus i t epus i a va ldž ia , 
balsuotojai naujoms par t i joms 
atidavė daugiau, ka ip 100 vietų 
511 vietų turinčiuose, politiškai 
į takinguose žemesniuose rū
muose. LDP laimėjo 2 2 3 vietų, 
taigi j i ems t rūko 33 vie tų , kad 
galėtų kontrol iuot i žemesniųjų 
par lamento r ū m ų veikimą. 

Senosios santvarkos Japonijo
je suir imą rodo ir t a i , kad So
cialistų part i ja, didžiausia opo
z ic inė p a r t i j a b e v e i k v i są 
pokario laikotarpį, p r a r ado be
veik pusę t u r ė t ų vie tų par
lamente . Pirmadienio rytą visų 
kandida tavus ių part i jų vado
vaujantys kand ida ta i skelbėsi 
laimėję r ink imus . Tač iau visų 
partijų vadai už t ikr ino , kad 
nebus jokių esmin ių užsienio 
politikos pakei t imų, imt ina i ir 
santykiuose su JAV. 

V i s o s p a r t i j o s p a s i s k e l b ė 
l a i m ė j u s i o s 

Liberalų Demokra tų partijos 
vadovybė p ranešė s ieks iant i 
pratęs t i savo vadovavimą, kurį 
pradėjo nuo įsisteigimo 1955 

Tsutomu Hata 

mo mintis , Povilas Ka t i l ius ir 
Vy tau ta s Landsbergis savo va
dovaujamų parti jų vardu „tvir
ta i pas isako": 

• Nedera įvelti Lietuvos į ne
b e r e i k a l i n g a s ir pavoj ingas 
derybas dėl ka r iuomenės išve
dimo, kai iki jo pabaigos liko vos 
kelios savai tės . 

• Nega l ima atsisakyti anks
čiau suderėto principinio Rusi
jos įsipareigojimo kompensuoti 
n a t ū r a už 1940 m. užgrobtą ar 
suna ik in tą Lietuvos kariuome
nės g inkluotę , techniką ir kitą 
t u r t ą bei k i tų Rusijos įsiparei
gojimų dėl da'ties žalos atlygi
nimo. 

• Nere ik ia sutikti su Rusijos 
s iūlymais , kur ie verstų Lietu
vos Respubliką ats i t raukti išjos 
te is in ių pozicijų tol imesnėse 
derybos dėl žalos at lyginimo. 

„Neats i sakykime Lietuvos 
pareiškimo, atmetančio Rusijos 
pretenzijas del jos kar iuomenės 
s t a tuso ir reikalaujančio toli-

publikos ir Rusijos Federaci- mesnių derybų dėl žalos atlygi-

metais. Bet t u o pačiu metu Tsu-
tomo Ha ta Japonijos Atsinau
j inimo partijos vadas, kvietė 
LDP „gražiai perleisti pareigas, 
pagal konsti tucinės valdžios 
įprastines procedūras". 

„Mes žengiame į naują, koa
licijų erą", pažymėjo Morihiro 
Hosokavva, Japonijos Naujosios 
partijos vadas . „Tai bus labai, 
labai sunkus metas". Su šios 
partijos susikūrimu prieš metus 
pradėjo skilt i per visą Šaltąjį 
karą Japonijos politikoje į vie
nas kitą besitrynę ledkalniai. 

M a ž a i k a s b a l s a v o 

Smulk iam lietui ištisą dieną 
lynojant, liepos 18 d. iš 93 
milijonų registruotų balsuotojų 
balsavo apie 67%. Pagal Japoni
joje įprastą balsuotojų skaičių, 
tai žemas skaičius. Gali būti, jog 
balsuotojų skaičiaus sumažėji
mas nurodo ir balsuotojų frust
raciją sunk iu sprendimu, jau
čiant pyktį a n t valdančiųjų po
litikų, kad išdavė žmonių pasi
tikėjimą, bet tuo pačiu nenorint 
rizikuoti nestabilios valdžios 
kraš te , į s ta tant naują valdžią. 

LDP tuos būkštavimus išnau
dojo, dvi savaites trukusioje 
r inkiminėje kampanijoje nuro
dydama įvairius ekonominės bei 
politinės suirutės scenarijus, 
panaš ius į įvykius Filipinuose 
a r Italijoje, jei balsuotojai iš
r ink tų naujus, nepatyrusius as
menis . PoUtinių komentatorių 
nuomone, greičiausiai šios bai
mės iš esmės konservatyviai 
nusiteikusių balsuotojų tarpe ir 
nulėmė, kad LDP dar t iek savo 
vietų išlaikė parlamente. 

L D P ieškos koal ic i jų 

Sekmadienio vakarą, dar net 
nesuskaičiavus paskutinių bal
sų, LDP vadovybė jau kalbėjo 
apie LDP priklausančio dabar
t inio ministro pirmininko Kii-
chi Miyazavva pašalinimą. LDP 
generalinis sekretorius Seiroku 
Kadžijama pareiškė, kad tuoj 
pat pradėsiąs derybas su mažes
nėmis partijomis, kur ian t koa
liciją, kur i „padėtų išpildyti 
t au tos valią leisti Liberalų De
mokratų partijai likti vadovau
jančia partija". 

Ministras pirmininkas K. Mi-
yazawa sekmadienio vakarą, te
beskaičiuojant balsus, pasakė: 
„Aš norėčiau atsiprašyti visų 
LDP kandidatų už vargus, ku
riuos jiems padariau". Du stam
būs Japonijos dienraščiai pa
skelbė, jog po poros dienų jis pa
siskelbsiąs atsistatydinąs. 

Opozicijos politikai bei keli 
la ikraščiai džiaugėsi „1955 m. 
režimo užbaigimu": vienvaldės 
LDP piktnaudojimo ir Socialis
tų nuolat inio išmetinėjimo pa
baiga, kurią daug kas laiko nie
kuomet negalėsiančia pasi imti 
valdžios. 

jos vardu ir yra valstybių su
tartys, įregistruotos Jungtinėse 
T a u t o s e . K i tok ra p a ž i ū r a 
at i t inka Rusijos interesus. 

K a r i u o m e n ė s i šved imui 
nebe re ik i a d a r y b ų 

Apibendrindami memorandu-

n imo . 
„Lietuvos Krikščionių Demo-

k r a t ų parti ja ir Tėvynės Są
j u n g a s iūlo r emt i Lietuvos 
Respubl ikos ir Rusijos Federa
cijos prezidentų sus i t ik imą tik 
po to , kai paskut inis Rusijos ka
re ivis pa l iks Lietuvos žemę". 

— L ie tuvos Krikščionių De
mokratijų partija ir Tėvynės Są
jungos (konservatorių) partija 
pasirašė sutartį reguliariai kon
sultuoti „svarbiausiomis Lietu
vos v idaus padėties ir užsienio 
politikos temomis'". Susitarimą 
pasirašė partijų pirmininkai P. 
Kat i l ius ir V. Landsbergis. 

K A L E N D O R I U S 

L i e p o s 20 d.: Česlovas, Aure
lijus, Jeronimas, Elijas, Alvy
das, Aukštuolė. 

L i e p o s 21 d.: Šv. Laurynas iš 
Brindisio, Prakseda. Lionginas, 
Daniel ius . Rimvydas. Lasota. 

* I 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

GYVENKIME BE VAISTŲ 
DR. IRENA BURBIENĖ 

Gražiame Lietuvos kampe
lyje, ant Baltijos jūros kranto, 
pušyne, grupė entuziastų jau 
daugiau kaip 10 metų dirba, 
stengdamiesi pamokyti žmones 
sveikai ir ilgai gyventi, apsi
einant be vaistų. 

Man ta mokykla parūpo, 
įvykus mano šeimoje didelei tra
gedijai. Panorau sužinoti, ką gi 
ten veikia žmonės toje vietoje, 
kurią palangiškiai vadina 
„kvailių slėniu". Su mokykla 
susipažinau 1991 m. rugpjūtyje. 

Mokykloje užsiėmimai vyksta 
pamainomis. Pamainos trukmė 
— 2 savaitės. Metodika: paskai
tos ir pratimai, užsiėmimai, o 
šūkis — „Sveikame kūne, 
sveika siela!" 

Štai pavyzdinė mokyklos pro
grama: 1. rytinė mankšta; 2. 
maudymasis jūroje; 3. paskai
tos; 4. specialus kūno kultūros 
kompleksas; 5. vegetariška 
mityba; 6. badavimas (1-2 die
nos savaitėje); 7. atsisveikinimo 
„maratonas" — 4 km. bėgimas. 

Dėstytojai yra pedagogai, 
biologai, filosofai. 

Šiuo metu mokykla turi savo 
pasekėjų visoje Lietuvoje ir 
stambiausiuose miestuose 
(Kaune, Vilniuje, Panevėžyje) 
yra įsikūrę sveikatos klubai. 
Mokyklos direktorius Dainius 
Cepenis prieš keletą metų 
lankėsi JAV, studijavo kūno 
kultūros programą ir net daly
vavo bėgimo maratone, iš 
200,000 dalyvių užimdamas 815 
vietą, tuo pagarsindamas Lietu
vos vardą. 

Mokytojai savo paskaitose 
remiasi Vydūno, Šalkauskio, 
Sezemano, Dineikos filosofiniais 
mąstymais apie sveiką 
gyvenimo būdą. Mokykloje nėra 
prievartos. Tai laisvės mokykla. 
Sveikatos, kaip ir laisvės niekas 
nedovanoja — ją reikia pačiam 
išsaugoti. 

Keliasi mokyklos lankytojai 
anksti, 6:45 vai. ryto. Diena pra
sideda rytine mankšta gryname 
ore, lengvai apsirengus. Iš 
mokyklos kiemo bėgama 2 km 
į jūrą. Mokinių kiekvienoje pa
mainoje po 500; amžiaus cenzo 
nėra. Dalyvauja nemažai 
nutukusių žmonių. Visi bėga 
lengva ristele, visi spėja, nes bė
gama iš lėto. 

Labai efektingas maudymasis 
jūroje, saulei tekant. Grįžimas 
iš jūros individualus. Po to visi 
privalo imti šiltą vonią, o po jos 
— vėsų dušą. 9 vai. ateiname į 
valgyklą. Po pusryčių konfe
rencijų salėje klausomės 
paskaitų. Apie 12 vai. vyksta 
specialūs kūno kultūros pra
timai sporto salėje. Po pietų — 
poilsis, tuomet vėl paskaitos ir 
vakarienė. Po vakar ienės 
laisvas laikas, o 8 vai. einame 
miegoti. Ir miega visi kietai, be 
vaistų pagalbos. 

Mokykloje mokoma judėjimo 
meno. pratimų, bėgimo. Moky
tojai kartu bėgioja, mankš
tinasi, kartu ir valgo. Žmogui 
yra svarbu anksti ryte (nakties 
ir dienos sąvartoje) pabėgioti. 
Tada oras yra ionizuotas, ir 
paimame labai daug energijos iš 
gamtos. Žmogui energija ateina 
ne vien per maistą, bet ir bend
raujant su gamta, medžiais, 
prisilietus kojomis prie žemės. 
Bėgti reikia iš lėto, taip, kad 
galėtum kalbėtis su kaimynu. 
Pradžioje užtenka nubėgti 0,5 
km, o paskui — net 10 km. Ir 
jokio nuovargio. 

Po bėgimo labai svarbu van
dens procedūros — keičiant 
karštą ir šaltą vandenį. 

Specialūs pratimai padeda 
palaikyti organizmo veikimą, iš
judina visus muskulus. Visi 
raumenys pasitempia, tarsi 

pajaunėja. Tačiau didžiausias 
dėmesys mokykloje teikiamas 
taisyklingai mitybai. 

Mokykla pripažįsta grynai 
vegetarišką maistą. Nei sriubos, 
nei mėsos, nei žuvies, nei pieno 
ar jo produktų. Mūsų mokytojai 
nuolat kartoja, kad reikia mai
tintis „iš maišo ir iš rūsio". Ką 
ta i reiškia? „Iš maišo" — 
visokiausi grūdai, kruopos. Grū
dus būtina sudaiginti, prieš tai 
vieną parą pamirkius vandeny
je. Reikia taip pat švariai nu
plauti. Daigintas grūdas turi di
džiulę energiją, t ik reikia tą 
energiją paimti. 

Sudaigintus grūdus galima 
valgyti su trupučiu medaus ar 
sumalti. Iš tokių miltų galima 
išsikepti gardžių paplotėlių. 

Labai svarbu valgymo pra
džia: tinkamai paruoštas stalas, 
rami apl inka, geriausiai 
nesikalbėti ir ilgai kramtyti 
kiekvieną kąsnį. 

„Iš rūsio" vartojamos įvai
riausios daržovės. Geriausia 
valgyti žalias, bet taip pat 
galima gaminti įvairiausias 
mišraines, skanias tirštas sriu
bas (žinoma, be druskos). Mais
t a s pa įva i r inamas įvairių 
kruopų košėmis. Jos verdamos 
trumpai (2-3 minutes), o paskui 
laikomos šiltai. 

Mokykla rekomenduoja 1-2 
šaukštelius medaus parai ir 
riešutų bent saujelę. Labai gerai 
valgyti daug įvairiausių vaisių. 
Ryte geriausia visai nevalgyti. 
Juk maistą reikia užsidirbti! O 
kai ryte nedirbęs, sėdi prie stalo, 
ta i gali išgerti arbatos stiklinę 
su medum ir 1 obuolį suvalgyti. 
Pietums tinka daržovių sriuba. 
Vakarienei įvairios košės ir vai
siai ar daržovės. Kas mano, kad 
taip valgyti negali, tegul sau 
kerta dešras ir kumpius. Nors 
Amerikoje parduotuvės lūžta 
nuo vaisių ir daržovių, dažniau
siai reklamuojami r iebūs, 
saldūs valgiai, nors jie žmogui 
tik žalą daro. 

Mokykla labai rekomenduoja 
įvairių žolelių arbatą. Reikia 
stengtis žoleles pažinti: čia 
mėta, ten pelynas, čiobrelis, 
ramunėlės ar kitos. Tikroji 
(arbatžolių) arbata nevartotina. 
Netinka ir druska, ir cukrus. 

Sakoma, kad žmogui skirta 
gyventi apie 140 metų, todėl savo 
sveikata reikia rūpintis iš 
anksto. Mokyklos dėstytojas 
Bronius Vyšniauskas savo 
knygoje „Mokykimės gyventi be 
vaistų", sako: „Idealu turėti 
žemės sklypą, auginti savo vai
sius bei daržoves, turėti kelis 
avilius bičių ir gyventi ilgą, 
sveiką, laimingą ir naudingą 
gyvenimą". Žinoma, toks pa
tarimas gal tiktų kaime, bet 
didmiestyje galima rasti visų 
šių produktų parduotuvėse —jie 
ir švieži, ir sveiki. 

Iš tikrųjų viskas priklauso 
nuo paties žmogaus. Gali gulėti, 
riebiai bei saldžiai valgyti ir 
tukti. Tačiau, jei turi bent kiek 
valios, gali anksti kelti, paju
dėti, saikingai maitintis ir 
pajusti t ik rą gyvenimo 
džiaugsmą. 

Pabaigai verta prisiminti šį 
patarimą: „Galima už pinigus 
nusipirkti lovą, bet ne miegą; 
valgius, bet ne apetitą; vaistų, 
bet ne sveikatą; knygų, bet ne 
proto; prabangą, bet ne kultūrą; 
pramogų, bet ne laimę; religiją, 
bet ne sielos išgelbėjimą..." 

• 1798 m. reikėjo ilgiau 
laukti pilietybės: tų metų 
birželio 25 d. JAV Kongresas 
pasirašė įstatymą, kad imigran
tai turi išgyventi Amerikoje 14 
metų ir tik po to suteikiama 
teisė gauti pilietybę. 

Sergančios moter iškės Ariogalos l igoninėje, kusia. stipriai r emia Li thuanian Mercy Lift organiza
cija, tuo už t i k r i ndama ligonines veiklą ir te.-;:numą. 

KAIP APSAUGOTI 
SVEIKATĄ 

KARŠČIŲ METU 

Nors šiemet (bent Čikagoje) 
vasara gan vėsi ir lietinga. 
Sveikatingumo įstaigos, kaip ir 
kiekvienais metais , duoda 
keletą lengvai įgyvendinamų 
patarimų, kaip apsisaugoti 
karščių metu, kad nesusidarytų 
sveikatai pavojų. 

Pernai Čikagoje pasitaikė tik 
dvi mirtys, susietos su karštu 
oru (vasara taip pat buvo vėsi), 
nors 1988 m. mirčių buvo net 
52. Nepaisant įsitikinimo, kad 
karščiai pavojingi tik seniems ir 
nepajėgiems, keli mirusieji buvo 
jauni ir sveiki, maždaug 25-39 
metų amžiaus. 

Tarp sveikatos apsaugos 
patarimų Čikagos Sveikatos 
departamento išleistame biule
tenyje (š.m. birželio 25 d.) 
siūloma: 

daug gerti, geriausia vėsų 
vandenį, kad kūne būtų 
palaikytas vienodas kiekis skys
čių, prarandamų prakaituojant 
(visiškai vengti alkoholiniu 
gėrimų); 

per daug nebūti saulėje, nes 
nudegusi oda mažiau prakai
tuoja ir organizmas negali na
tūraliai atvėsti; 

nepaisant, kad žmogus pa
vargęs, nereikia užmigti labai 
karštame kambaryje, nes kūno 
temperatūra gali pakilti 
bemiegant; 

geriau vartoti vėsinimo sis
temą, nes paprastas vėsintuvas, 
besisukdamas tik maišo tą patį 
karštą orą ir žmogui gali 
pasidaryti dar šilčiau, ypač jei 
ore daug drėgmės; 

patariama vilkėti lengvais, 
neaptemptais, medvilniniais 
drabužiais, kur ie sugeria 
prakaitą; 

įvairūs gėrimai, kurie rekla
muojami kaip „mažinantys troš
kulį", ypač su cukrumi, kafeinu, 
druska, potasium ar kitomis 
priemaišomis, prasčiau veikia, 
nes jiems ilgiau trunka patekti 
į kraują. Pa ta r iama gerti 
vandenį arba vaisių sultis; 

galima kelis kartus pasi
maudyti vėsiame vandenyje 
(vonioje arba po dušu), nes van
duo greičiau atvėsina kūną 
negu oras; 

nereikia imti durskos tab
lečių, nes druskos ir taip yra 
maiste, o jos per didelis kiekis 
pakelia kraujospūdį. Jeigu kas 
t ikrai mano, kad reikia 
papildomos druskos, patariama 
pasikalbėti su savo gydytoju; 

jeigu įmanoma, vyresnieji ar 
silpnesni neturėtų būti vieni per 
didelius karščius, ypač jeigu 
jaučia pavojų apalpti nuo 
karščio arba per daug ima 
miegas; 

jeigu kas nuo karščio pradeda 
tikrai blogai jaustis: svaigsta 
galva, pykina, darosi labai 
silpna, reikia paskambinti 911 
numeriu ugniagesiams ir 
pasakyti, kad jaučiamas rimtas 
pavojus sukristi nuo karščio. 

RŪPESTIS YPATINGAISIAIS 
LIETUVOS VAIKAIS 

Lietuvos vaikai yra jos ateitis. 
Bet kokia ateitis laukia vaikų 
su specialiai- poreikiais? Kokia 
ateitis tėvų. kurie augina ypa
tingus (su specialiais poreikiais) 
vaikus namie, neatiduodami jų 
j internatus'.' Kokia pagalba su
te ik iama šeimoms, kurios 
augina tuos ypatingus vaikus? 

Kauno Bendrija „Viltis" sten
giasi padėti ypatingiems 
vaikams ir jų šeimoms. Šiuo 
metu Kauno Vilties organiza
cijai priklauso 118 šeimų. 
Šeimos turi įvairaus amžiaus 
ypatingų vaiku — nuo kūdikių 
iki 40 metu amžiaus. Vaikai 
turi įvairių poreikių, ne tik pro
tinių sutrikimų, bet taip pat 
emocinių ir fizinių. Jie kenčia 
nuo traukuliu, negali kramtyti, 
sėdėti, vaikščioti ir kalbėti. 
Tokiems vaikams reikalinga 
nuolatinė pnežiūra'.'Tė'vų meilė 
juos palaiko. Tėvai viską ati
duotų, kad tik galėtų palengvin
ti savo vargšų vaikų gyvenimą. 

Joana Simanauskienė, Kauno 
..Vilties" bendrijos pirmininkė, 
augina 5 metų sūnelį su įvai
riais poreikiais. Joana ir Rimas 
Simanauskai ne tik rūpinasi 
savo seimą, bet taip pat kovoja 
už ypatingų vaikų šeimų teises. 
Bet kokios pagalbos sunku su
laukti . Pagaliau, po daug 
prašymų ir rašymu, buvo 
paskirtos patalpos. Buvusį 
darželį, dabar atiduotų Vilties 
organizacijai, patys tėvai 
remontuos. Patalpos erdvios, tik 
labai apleistos. Paskutiniu 
metu darželyje mokėsi 12 
vaikučių, o kai remontai bus 
baigti , naujieji „Vi l t ies" 
namai mokykla sulauks iki 150 
mokinių. Šiuo metu visus 
remonto darbus atliks patys 
tėvai, bet kaip reikės darželį 
išlaikyti toliau, neaišku. Kas 
mokės už dujas, elektr;.. ir 1.1.? 
Sutvarkiu.- mokyklų, reikės 
baldų, indų. mokymo prie
monių, žaislų ir daug daugiau. 

Šių namų tikslas — padėti 
vaikams ir tėvams. Dienos metu 
tėvai galės vaikus palikti gero
je ir saugioje aplinkoje, po dar
bo pasiims atgal vaikus į 
namus. Auginant ypatingą 
vaiką namuose, motinai 

neįmanoma dirbti. Jau ir taip 
ekonominė būklė Lietuvoje 
sunki, bet kai vienas dirba, o 
vaikui reikia specialaus maisto 
ar vaistų — padėtis dar 
pasunkėja. Skaudžiausia tai, 
kad šeimos neturi nei moralinės 
paramos. Visuomenė dažnai 
nusisuka nuo šeimų, au
ginančių ypatingus vaikus. 

Iki šiol Kauno „Viltis" yra 
sulaukusi pagalbos tik iš 
Lithuanian Mercy Lift. Džiau
gėsi sulaukė nors ir mažos siun
tos, kurioje buvo specialaus 
maisto ir medikamentų. 

Praleidusi pusdienį Šima-
nauskų šeimoje, mačiau, 
kokiomis sunkiomis sąlygomis 
šeima gyvena. Mačiau begalinį 
skausmą tėvų akyse, jaučiau 
šilumą, meilę. Joana Šima-
nauskienė nepaprastai pasi
ryžusi padėti ne tik savo 
sūneliui, bet ir kitiems, kurie 
augina ypat ingus vaikus. 
Namie telefonas nesustoja 
skambėti, o naktį Joana miega 
kartu su sūneliu, vis pasiruo
šusi atgaivinti vaiką, jei prade
da dusti. 

Joana šiais žodžiais išreiškia 
savo skausmą: „Gimsta vaikas. 
Su juo į pasaulį ateina džiaugs
mas arba... skausmas. Džiaugs
mas tada, kai jis sveikas ir 
gražus, o skausmas, kai mažy
lis gimsta nuskriaustas aplin
kos, kurioje nešiojo motina, ar
ba nuskriaustas turinčiųjų 
padėti jam ateitį į pasaulį. Ir 
nuo tada tėvų širdyje atsiveria 
žaizda. Auga vaikas, didėja ir 
skausmas, daugėja rūpesčių ir 
vargų. Bet kai apsipranti su 
tokiu likimu, kreivais žmonių 
žvilgsniais, nepritekliais, visom 
kitom bėdom, gimsta meilė tam, 
kuris visą gyvenimą bus bejėgis 
kūdikis, kiek jam Dievas beskir-
tų gyventi. Toji motinos ir tėvo 
meilė pririša vienus prie kitų 
tokiais tvirtais saitais, kad. 
rodos, atplėši ir liks visam 
gyvenimui kraujuojantis 
sopulys". VL 

JAV Aukščiausiojo teismo 
nutarimu, 1962 m. birželio 25 d. 
uždrausta kalbėti maldą New 
Yorko valstijos valdiškose mo
kyklose. 
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PRANCŪZIJOS LABDARA 
VAISTAIS 

Birželio 15 d. Vilniuje, prie 
Prancūzijos ambasados, buvo 
perduota medicinos įstaigoms j 
beveik 4 milijonų frankų vertės 
humanitarinės pagalbos siunta, 
sunkvežimiu atgabenta iš Pran
cūzijos. Tai — dešimt tonų vi
taminų, keturi kubiniai metrai 
antibiotikų, daug įvairių kitų 
vaistų. Šią labdarą organizavo 
asociacija „Farmacininkai be 
sienų", finansiškai parėmė 
kelios prancūzų firmos. 

Tuo pačiu sunkvežimiu aso
ciacija „Dializė be sienų" Lietu
vos Inkstų fondui atsiuntė du 
naujus dializės (dirbtinio inksto) 
apara tus , daug atsarginių 
detalių. 

MOKĖ PRIDĖTI 
DIRBTINĘ AUSĮ 

Profesorius iš Bostono Martin 
J. Dunn, trečią kartą atvykęs į 
Lietuvą, atl iko t r i s ausų 
operacijas vaikams, kurie gimė 
su viena ausimi. Jas stebėjo Lie
tuvos gydytojai. Buvęs sveika
tos apsaugos ministras mikro-
chirurgas Juozas Olekas pasa
kė, kad dar po vienos profeso
riaus pamokos ir mūsų gydyto
jai galėtų atlikti šias operacijas, 
jei turėtų reikiamų medžiagų. 

OR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Suparlor. Sulte 402 

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

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat. Chicago 

Tai. 312-434-5649 (veikia 24 vai ) 

Cardlac Diagnosls, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 
Pirm . antr., ketv. penkt. nuo 12 iki 3 v p.p RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
10401 S. Robarts Rd., Palo. Hllla, IL s . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)2464)067; arba (708)246-658 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. #S St. Tai. (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 saStd 9 v r-12 v.p p 
•132 S. Kadzia Ava., CMcago 

(312) 77S-S9M arba (312) 489 4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Tai. kabUMte Ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v. 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., HIckory Hllla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tai. (312)737-5149 
Vai. pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12. Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312)585-7755 

J o a n a ir Rimas Š i m a n a u s k a i su ligoniu sūnel iu . 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvlll* Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Sutta 310, 

Naoarvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. t a i . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - Š IRDIES LIGOS 

7 7 2 2 8 . K«daJ« A v « . , 
C h i c a g o . IH . 6 0 6 5 2 

U N A S A . S I D R Y S , M . D . 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71at St 
312-436-8666 

4 1 4 * W. 63rd St. 
312-7S6T709 

H. 
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II 

Spauda gyvenimo veidrodis, 

BET NE LIETUVOS 
SPAUDA! 

Kol buvome geležinės uždan
gos skir iami, žinojome, kad, 
s k a i t a n t L ie tuvos spaudą, 
reikėjo mokėti „tarp eilučių* 
s k a i t y t i . Nejaugi ir d a b a r 
re ikala i da r nėra pagerėję, 

laivyną. Lietuvos žvejai, nors ir 
ne su v i sa i s l i e tuv i ška i 
susikalbėsi, žvejoja prie Ar
gentinos, Afrikos pakrančių ir 
poliariniuose vandenyse, bet 
apie ta i tik tuomet išgirstame, 

k a d a n g i Lie tuvos spaudoje jeigu kokia nelaimė atsitinka, 
beveik nieko gero negalima Kasdieniniuose 
ma ty t i . Ta ryb in ia i s la ikais 
spaudoje buvo pilna įvairių 
„pergalių ir laimėjimų". Bū
davo aprašomi darbo didvyriai 
ir didvyrės ir „pasižymėjusios 
kiaulininkės*'. Dabar to viso ne
bėra. Galbūt už tai ir rašoma, 
kad mėsos skonį jau žmones pra
deda užmiršti . Atsimenu, dar 
per pirmąją okupaciją tuomet 
Dvidešimt devintajam ter i 
toriniam šaulių korpe (buvusios 
Lietuvos kariuomenės likutis) 
vietoje buvusio „Kario" buvo 
l e idž i amas , je igu teisingai 
prisimenu, „Radonarmietis". 

Dabar jį prisimenu dėl to, kad, 
berods, 1941 m. sausio mėn. 
buvo tokia įdomi žinutė. Buvo 
r a š o m a , k a d K a z a k s t a n e 
k o l e k t y v i n i a m e koksagyzo 
ūkyje vienas kolūkietis (turbūt 
brigadininkas) už darbo spartą, 
gavo leidimą nusipirkti kalio
šus. Tuomet kariuomenėje, per
vadinamus laisvalaikius, buvo 
organizuoti spaudos skaitymai 
ir „diskusijos". Taigi, toks pa
vyzdys buvo iškeltas kaip „ta
rybinis laimėjimas' ' . Nejaugi 
dabar Lietuvoje žmogus, sąži
n inga i d i rbdamas , nebegali 
kaliošų ar dviračio padangos 
nusipirkti? Ar nebūtų geriau, 
jeigu vietoje vagysčių, būtų 
aprašomi naujakurių laimė
j imai? Lietuvoje gyvenimas 
vyksta, nors gal ir ne taip, kaip 
mes norėtumėme. Tad kodėl 
spauda jo neaprašo? Ir į Čikagą 
buvo atplaukęs didelis prekinis 
Lietuvos laivas ..Kapitonas 
Stulpinas", vadovaujamas lietu
vio kapitono. Jeigu jūrininkų 
b ū r e l i s n e b ū t ų į Seklyčią 
u ž s u k ę s , t a i t a ip n i e k o 
nebūtumėme nė žinoję. 

Cia jau man yra visai nebe
aišku, kad dabartiniu metu, 
kuomet tėvynainiai taip pasi
ilgę užjūrio tautiečių ir kuomet 
„lietuvis glaudžias prie lietu
v i o " , n e b e a t s i r a d o kores 
pondento, kuris su jais plauktų 
ir kel ionę aprašytų. Paga l 
lietuvišką spaudą, atrodo, kad 
Lietuva prie jūros dar nepri
ė jus i . A t s i m e n u , kuomet 
Lietuva nusipirko tik laiviūkš-
tį (berods „Maistą"), tai Pulgis 
Andriušis, su juo į Angliją 
plaukdamas, tą savo kelionę lyg 
Odisėją aprašė. Dabar Lietuva 
tur i didžiulį žvejybos ir prekinį 

LIŪDNAI SUKAKČIAI PRAĖJUS 
Už ką jie buvo tremiami sunaikinimui 

,Eltos" žinių 
pranešimuose daug žodžių, bet 
mažai žinių. 

Žinios, kur ios yra paren
giamos Lietuvos spaudai, mums 
netinka. Dabar tokios žinios, 
kaip: „Atidėtas naujos sienos 
perėjos at idarymas"; arba — 
„Sutaupų indeksavimas — tik iš 
biudžeto", galbūt labai reika
lingos Lietuvos gyventojams, 
bet mums jos visai nenaudingos, 
kadangi per t a s perėjas nevaikš
čiosime ir jokių indelių neindek
suosime. Lygiai kaip gyve
nantiems Lietuvoje būtų visai 
neįdomu ir nesuprantama, jeigu 
Amerikos balsas perduotų į 
Lietuvą, kiek kainuoja auto
busu kelionė iš Marąuet te 
Parko į miesto centrą. Arba apie 
dabar Čikagos miesto taryboje 
v y k s t a n č i u s deba tus dėl 
papildomo cigarečių apmokes
tinimo. Mes gerai suprantame, 
kad Lietuvos spauda nė ra 
mums skirta. Tačiau, manyčiau, 
kad ir Lietuvos žmonėms yra 
kasdieniai nusikaltimų apra 
šymai nusibodę. 

Būtų visai kitas reikalas, 
jeigu būtų nurodoma, kad nie
kur pasaulyje organizuoti kri
minalistai neveikia be val
dančiųjų sluoksnių žinios. Tad 
ir Lietuvoje tuo pačiu keliu yra 
einama. Atrodo, kad Lietuvos 
žmonės patys tai labai gerai 
ž ino. Tai parodo viešas is 
nuomonių apklausinėjimas, ku
riuose policijai rodomas labai 
mažas pas i t ikė j imas . Kaip 
galima policija pasitikėti, jeigu 
ji į nusikalt imus pro pirštus 
žiūri. Arba, kuomet Šiaulių 
policijos komisarai sako. kad 
visi. kurie daro nusikaltimus ir 
sprogdinimus, yra jiems žinomi. 
Tačiau — trūksta įrodymų! O aš 
manyčiau pr ieš ingai : tokie 
komisarų pasisakymai kaip tik 
įrodo, kad yra kažkokie ryšiai. 
Arba jie dengia dar aukštes
n iuose pos tuose esanč ius 
asmenis. Kuomet, policiją or
g a n i z u o j a n t , pag r ind in i s 
dėmesys buvo kreipiamas į uni
formas, tai jau buvo galima 
m a t y t i , k u r i a l inkme bus 
einama. Kai vagys ir organizuo
ti nusikaltėliai siaučia, reikia 
akselbantus, baltas pirštines 
pasidėti ir rankoves atsiraitoti. 

J .Ž . 

Baisiojo birželio sukaktis buvo 
paminėta Lietuvoje ir išeivijoje. 
Ypač įspūdingai buvo šis tragiš
kas lietuvių tautai įvykis minė
t a s Vilniuje, Dainų slėnyje, 
t r emt in ių dainų ir poezijos 
vakaru . Chorui vedant, visi įsi
jungė į tremtinių skausmo ir il
gesio dainas. Po prakalbų pro
grama baigta duonos pasidali
nimo apeiga, kurią at l iko arki-
vysk. Audrys J. Bačkis. Kitą 
dieną N. Vilnioje, prie pamink
lo genocido aukoms, paminėtos 
t rėmimų 52-sios metinės . Pa
minklo papėdėje padėjo vaini
kus Respublikos prezidentas, 
sostinės savivaldybė ir kitos 
žinybos. Minėjimo dalyviai šalia 
geležinkelio ilgą ruožą nuklo
jo gėlėmis. Uždegtos žvakutės , 
buvo dainuojamos t remt in ių 
suku r to s ilgesingos da inos . 
Miestuose buvo iškabintos juo
du kaspinu perrištos t au t inės 
vėliavos. 

T r e m t i n i ų p a l a i k a i g r į ž t a į 
L ie tuvą 

MIRTYS MASKVOS 
GREITKELYJE 

V Y T A U T A S Š E Š T O K A S 

• 

Tauta naikinta be pasigai
lėjimo. Labai gaila, kad okupan
t a s sugebėjo tautą suskaldyti . 
Ka i vieni aukojosi dė l jos 
laisvės, kiti ta lkino okupantu i 
ir prisidėjo prie savo brolių 
žudymo bei trėmimo. Vienerius 
metus išgyvenę pirmojoj sovietų 
okupacijoj, pa tyrę okupan to 
žiaurumus, daugelis j a u neno
rėjo likti tėvynėje. Viską palikę, 
pasirinko nežinomą tremtinio li
kimą Vakaruose. Likusieji pa
tyrė šiurpiausius išgyvenimus. 
Areštai , namų deginimas, žiau
rūs kankinimai. Traukiniai juos 
vežė j rytus alkiui ir mirčiai . 
Partizanai, išėję į miškus, ryžosi 
žūtbūtinei kovai. Daugelis jų 
kri to toje kovoje. J ų kūnai 
buvo išniekinami miestų aikš
tėse. Geriausi Lietuvos sūnūs 
buvo sugrūsti į lagerius , Vor
kutos ir Igarkos šachtas . Dau
gelio kūnai liko amžinam poil
siui tundrose, tik dalis trem
tinių ištvėrė ir galėjo grįžti 
tėvynėn. Beveik kas t rečias 
žmogus nukentėjo. Šiandien tik 
kai kurių kaulai grįžta į Lie
tuvos žemę. 

Neseniai Lietuvos spauda pra
nešė, kad Onuškio bažnyčios 
šventoriuje šeimos kape palai
doti Nepriklausomybės akto sig
na taro Donato Mal inauske , jo 
žmonos ir sesers, į Lietuvą par
vežti iš Altajaus kraš to , palai
kai. 

I G N A S MEDŽIUKAS 

N e a t s a k y t i k laus imai 

Rašytojas Justinas Marcin
kevičius prisimena pirmuosius 
t rėmimus , kai jis buvo dar vai
kas: 

„Tą 1941-ųjU birželio 14-osios 
nakt į atsibudau, pajutęs gry
čioje kažkokį nerimą. Motina 
sėdėjo a n t lovos krašto, tėvas 
vienmarškinis , užsigulęs an t 
lango, žiūrėjo į vieškelį. Buvo 
girdėti tol imas šunų lojimas, 
re tkarč ia is amtelėdavo ir mū
siškis. Miegok, vaikelį, miegok. 

Atėjo kaimynas. Sėdėjo abu 
ant suolo, rūkė. Žiburio nedegė. 
Atrodė, jeigu sėdėsim ty lūs 
patamsyje, — nelaimė praeis pro 
šalį. Jaučiau: niekada mūsų 
gryčioje nebuvo tiek baimės. 
Net ir vasaros perkūnijų metu, 
k a i , suk lupdž iu s i v a i k u s 
melstis, motina, degindama iš 
po sijos ištrauktą verbą — 
š v e n t i n t ą ėglio šakelę, jos 
dūmais gynė namus nuo žaibo, 
nuo ugnies. Galvojau: maty t 
nuo to, kas dabar vyksta, nė 
tėvai nežino apsigynimo. Tiktai 
tylėti susigūžus tamsoje. Mie
gok vaikeli , miegok... 

Rytą ka imas klėsi nedrąsiai. 
Vėliau nei paprastai išginė 
gyvulius, vėliau ugnį užkūrė. 
Girdėjau šnabadantis: mokytoją 
išvežė. . . ne mūsiškį, k i tą . 
(Mūsiškį išvežė vėliau, po karo, 
ir mirė j is tremtyje. Jo atmi
nimui esu paskyręs eilėraštį 
„Mokytojas"). 

ūkio į s ta tymą, a t v y k ę s iš 
Amerikos „panorėjo" ūkinin
kauti . Gavęs tuo metu buv. 
Ministrų Tarybų pirmininko V. 
Sakalausko ir jo pavaduotojo J . 

V a ž i u o t i Rusi jos sos t inės 
Maskvos greitkeliu yra labai pa
vojinga: ga l i p ra ras t i gyvybę. 

Šta i ką rašo vienas amerikie-
Jagmino rezoliucijas „išimties t į s korespondentas iš Maskvos. 
tvarka" Trakų rajone, Sėme 
liškių apylinkėje, gražioje vie
toje, prie ežerėlio J . Gin tautas 
gavo 48 ha žemės, priklausiu
sios stribų likviduotai Kar
čiausku šeimai. Priedo dar ne
atlygintinai buvo pridėti Bag
donių kultūros namai , kuriuose 
jis neva buvo žadėjęs steigti kli
niką. 

Taigi susikirto interesai ame
rikiečio daktaro ir teisėtos tur
to paveldėtojos Elenos Karčiaus-
ka i t ės -Vankev ič ienės . Kyla 
klausimas, kodėl šiam daktarui 
tokie malonūs ir dosnūs buvo 
aukšto rango Lietuvos pareigū
nai? Sužinota, kaip rašoma 
„Lietuvos aido" birželio 1 d. nr„ 
A. Anskaičio str., kad J . Gintau
t a s , ku r io t ikroj i p a v a r d ė 
Širšinas yra buvęs KGB agen
t a s ir veikęs s lapyvardž iu 
„Tulpė, užsienyje P Gražys". 
Gimęs 1938 m. Raseinių rajone, 
Jus t inavos k a i m e , mokęsis 
Šiauliuose, vėliau Maskvoje. 
KGB užverbuotas 1962 m., o po 
ketverių metų išvyko į JAV. 
(„Lietuvos aidas", 1992.VIII,4), 

Kai teisėtoji ūkio paveldėtoja 
Elena Karčiauskaitė-Vankevi-
čienė („bandito duktė") kreipėsi 
į Lietuvos prokurorą, jis 1992 m. 
gruodžio 2 d. raštu šitaip atsakė: 

„Žemė buvo jam (J. Gintautui) 

Maskvą ir jos apyl inkes juo
s iant is gre i tke l i s , pavadintas 
Mi r t i e s ke l iu . J e igu re ik ia 
naudotis š iuo grei tkel iu, prieš 
tai įdomu pažvelgti į statistinius 
duomenis . > 

P rae i t a i s me ta i s tik viename 
šiame Rusijos 65 mylių ilgumo 
greitkelyje buvo užmušti 243 
žmonės. Tuo t a rpu Amerikoje 
d a u g i a u s i a n a u d o j a m a m e 
v iename greitkelyje 60 mylių 
nuo to ly je per m e t u s vidu
t in iška i žūs ta 13 žmonių. 

Maskvos grei tkel is yra di
džiausias ir daugiaus ia naudo
j a m a s susis iekimui kelias viso
je Rusijoje. Važiavimas šiuo 
kel iu yra mir t ies ieškojimas. 
J a m e nėra centro arba barjero, 
kur is atskirtų priešinga kryp 
t i m i važ iuo janč ius au tomo 
bi l ius . 

Kelyje nėra jokių pažymėtų 
linijų automobi l iu i . Nak t i e s 
m e t u prie kelio nedega jokios 
šviesos. Viena l inkme dėl kelio 
s i au rumo gali važiuoti t ik trys 
automobil iai . 

Nusidėvėjęs kelio gr indinys 
su vairuotojui nepastebimomis 
skylėmis . » 

Nepažymėtos iš greitkelio iš
važiavimo linijos, neapšviesti ju
dėjimo ženklai . 

Jaunoj i ka r t a , ypač turt in-
skirta valstiečio ūkiui steigti, gięji, su užsienietiškais automo 

Ką re i šk ia ..išvežė"? Kur 
išvežė? Kodėl išvežė? Jeigu tai 
bausmė — ta i už ką? 

pagrįstai... Teisėti dabar J . Gin
tauto nuosavybėje esančios že
mės paveldėtojai negalėjo pasi-

Tuos vaikiškus k laus imus naudoti pirmumo teise valstie
čio ūkiui steigti, nes spren
džiant žemės skyrimo klausimą, 
negyveno ir nedirbo Trakų 
rajone". 

Keista teisinė logika: o J . 
Gintautas ar gyveno tame ra
jone, ar bent Lietuvos terito
rijoje? J i s buvo toli už Atlanto, 
Amerikoje. Tikra stalinist inė 
įstatymo interpretacija". 

1993 m. sausio 20 d. potvarkiu 
Nr. 27 Trakų rajono valdyba 
leido J. Gintautui išpirkti žemę, 
nors Elena Vankevičeinė į teiš

galėčiau pakartoti ir šiandien, 
nes ligšiol niekas man j juos 
nea tsakė . („Literatūra ir me
nas" 1988.V.28, Nr. 22). 

„ I š imt ies t v a r k a " 

Grinapolio vienkiemyje, Tra
kų apskrityje, ramiai ūkininka
vo Boleslovas Karč iauskas . 
1945 m. Karčiauskų šeima buvo 
stribų sušaudyta, nes slėpė par
t izanus. Kažkokiu būdu pavyko 
išlikti gyvai tik vienai duktė 
riai, Elenai 1989 m. rugpjūčio mą kreipėsi 1991 m. lapkričio2 
25 d. Elena Karčiauskaitė-Van-
kevičienė įteikė pareiškimą 
Trakų rajono vykdomajam ko
mite tui , kad nori a tgaut i savo 
tėvo žemę. Bet štai kas įvyko. 
Amerikoj gyvenantis daktaras 
Jonas Gintautas, 1989 m. Lie
tuvos AT priėmus Valstiečių 

d., tačiau byla buvo at idėta. To 
nepaisant, rajono valdyba nuta
rė žemę parduoti J. Gin tautu i . 
Atrodo, kad Lietuvoje dar te
bėra gyva Stalino dvasia. 

Į akis kaip šilkas, už akių kaip 

Lietuvių patarlė 

biliais zigzaguoja dideliu greičiu 
ir juokias i iš policijos, kuri kar
t a i s parašo vieno dolerio pa
baudą už greitą važiavimą. 

Šis grei tkelis buvo at idarytas 
naudojimui 1960 metais. Tačiau 
j au nuo pirmųjų dienų buvo 
perkrautas . Jo planuotojai nepa
liko vietos naujų važiavimo 
t a k ų plat inimui . 

Trijų automobilių viena kryp
t imi važiavimo plotmė jau iš 
pradžių nebuvo pakankama . 

Komunizmo valdymo metais 
svarb iaus ia buvo turėt i greit 
kelį. Į jo Saugumą nebuvo krei
p iama daug dėmesio. Dab^r 
Maskvos pareigūnai nu t a r ė in
vestuoti 25 milijonus dolerių ir 
šį grei tkel į modernizuoti . 

P i r m a s i s p r o j e k t a s y r a 
padaryti centro barjerą ir atski
rai dviejų krypčių judėjimą. Iki 
šio laiko to perskyrimo padaryta 
t ik 3 mylios, nes lėšų stoka 
lė t ina visą programą. 

Judėj imo krypčių a tskyr imas 

yra bū t inas veiksnys, norint iš
vengti šiuo metu daugiausia 
įvykstančių tiesioginių susidū
rimų. 

Maskvos nustatytas greičio 
važiavimas yra 36 mylios į 
valandą. Tačiau daugiausia vai
ruotojų važiuoja 60 mylių. 

Pėstieji keleiviai, kurie nori 
perkirs t i skersai kelią, rizikuo
j a savo gyvybe. 

Pėsčiųjų žūsta apie 4 0 ^ tarp 
ki tų nelaimių. 

Mašinų vairuotojai su nekan
t rumu ir dideliu greičiu laksto 
iš vienos linijos į kitą, vieni 
kitus pralenkdami. Iš jų tik 30% 
naudoja saugumo diržus. Tur
tingi vairuotojai neboja jokių 
policijos rašomų baudų. J ie iš 
anksto viską padengia kyšiais. 

Saugumo dėlei yra geriau 
važiuoti dideliais sunkvežimiais 
negu automobiliais. Geriausia 
yra vairuoti tanką, sako jų poli
cijos pareigūnas . 

T rūkumas automobilio dalių, 
padangų ir taisymo dirbtuvių 
didina nelaimių skaičių. Ava
rijų paliestiesiems suteikti me
dicinos pagalbą trukdo trūku
mas greitos pagalbos mašinų. 
Nėra koordinacijos tarp polici
jos ir greitosios pagalbos. 

Rusų judėjimo policijos pra
nešimu, 15 žmonių miršta iš 100 
automobil ių nelaimių. Svar
biausia priežastis yra, kad nėra 
kas sute ik tų pirmąją pagalbą. 

Ilgas Maskvos su apylinkių 
apjuosimo greitkelis pakelėje 
neturi jokių restoranų, susto
jimui vietų, užkandinių, viešbu
čių ar telefono. Pakelyje neeg
zistuoja kuro papildymo stotys. 

Vairuotojai automobilių ba
gažinėje ka r tu su savimi vežasi 
benzino atsargas. Tai sukelia 
dar didesnius sprogimus, įvykus 
nelaimei. 

Pažvelgus į šią apgailėtiną 
Rusijos greitkelių sistemą ir 
palyginus ją su moderniškais 
Amerikos greitkeliais, maty t i 
d i d ž i a u s i a s s k i r t u m a s . Šio 
kraš to greitkeliai yra labai 
gerai suplanuoti . Šis progresas 
buvo p a s i e k t a s ilgų me tų 
demokrat iško 'gyvenimo dėka, 
pinigais ir laisvo žmogaus ne
varžoma iniciatyva, kuri atnešė 
gerovę visiems gyventojams. 

Saugokimės nedraugingų pe
dantų, kurie , priversti nueiti į 
subuvimą, sugrįžę sako, „Kad 
jeigu ta i būtų buvusios knygos, 
jie nė vienos nebūtų atvertę ' . 

John Morley 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 
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Poeto Antano Miškinio kapas tarp šviesos ir šešėlio žaismo 
Nuotr. V. Jakovicko 

Kitas ta rdymas — be rezultatų. Sakau jiems: 
— Laukėte ką pasakysiu Mamai? 
Daugalas įsiutęs. Be t šypsosi: 
— Kai tardžiau tavo motiną, jai net kojos drebėjo. 

Matyt, turėjo ką pasakyti . Tardžiau visą dieną Tylėjo. 
Kažką slepia. 

Jaučiu šaltą drebulį. Ir stebiuosi, kad nenoriu mesti 
į jį stalo ar ko nors panašaus . Lyg plaukioju erdvėje. 
Ir galvoju: „Jūsų daug ir jus reikia naikinti. Kaip marą. 
Deginti. Be jokio gailesčio". Suprantu, kad nieko nepa
sieksiu, jei sutrinčiau Daugalą. Toks šaltas supratimas. 
Be emocijų. Turėčiau ginklą — eičiau per kabinetus 
ir šaudyčiau. Visiems į kaktą. Be jokio jausmo. 

Tardytojas perrašinėja protokolą. Sėdžiu gal t r i s 
valandas ir galvoju — vis tą patį ir tą patį. 

K A R I N I N K A I I R K A R I N I N K Ų S Ū N Ū S 

P a t e k a u į įdomią kompaniją. J e ron imas ir 
Memedas. Viskas n ieko — ka ip visada pirmomis 
dienomis, t ik per vakar ienę Je ron imas dideliais ga
balais suryja pusę mano mėnesio normos lašiniu- Per 
pusryčius — kitą. Diedas s tambus , pilvas kabo virš 
kelnių juosmens. Gal j a m daug reikia... Bet šitaip ryti 
— kriminalistų įprotis. Ką šiandieną pagavai — suryk. 
Rytoj gal nebebus. Jeronimas sakosi esąs kaunietis. Jo 
kišenėje radę atsišaukimą, parašytą ant trispalves. J i s 

pats neatsimena, iš kur t a s lapelis. Buvo gerai įgėrę, pamišėliu, imtynės nepadės. Bet dabar mes jau dviese, 
nežino net kur - „Šnekurtyje" a r „Apynyje". P a ė m ė i r prisibijo Jeronimas . Kalbame nedviprasmiškai. Ne
gir tus , pakratė, rado... Keistos Jeronimo istorijos. d a u 8 S u sa iku . Tai pal ieka jam šiokį tokį įspūdį. 
Atrodo, toks susipratęs taut ie t is , o ka lba — padugnių . S u ka r in inko bei mulos sūnumis pakeičiau kelias 
Jo tėvas, žinoma, Lietuvos ka r in inkas — k iek dar j ų kameras. Tardymai vangūs. Nors medžiagos susikaupė 
bus mano kamerose, kar ininkų sūnų. Kar in ink i škos d a u 8 Siaubingai daug. 
Jeronimo istorijos baigiasi grei tai , daug smag iau j a m Tardytojas Balčiūnas, išstypęs, nesveiko veido 
pasakoti apie savo — aferisto gyvenimą. dilba, išsiima iš seifo sportinį šautuvą. 

Memedas — adžaras. Senelis buvo mula . M e m e d a s 
tarnavo čia kariuomenėje — saugojo ka l in ius . I r 
pasiliko. Norėjo stoti universitete į teisę. Čia lengviau. 
Gruzijoje egzaminai brangiai kainuoja. Baigė kažkokią 
Vilniaus mokyklą, dirbo kažkokiu techniku... Susidrau
gavo su vienu Vilniaus žydeliu taks is tu , j a u tu rė jus iu 
kriminal inių reikalų. Žydelis paprašė Memedo suor
ganizuoti pistoletą, šis ir suorganizavo. K a r t ą t a s ' 
žydelis, prisigėręs su pažįstamu milicininku, nusprendė 
pasilinksminti: pašaudyti iš važiuojančios maš inos . 
Milicininkas patupdė žydelį, žydelis ka ip m a t nurodė 
Memedą, ir Memedas dabar aiškinasi , k a d t ik ra i 
nenorėjęs nuvaryti lėktuvo. 

Praeina kelios dienos. įvedu maisto normą, nes nuo
stabioji Kazakevičiaus žmona, gyvenanti K a u n e , San 
čiuose, neatsiunčia jam nei maisto, nei p in igų. Apie 
Memedo nuotykius Gruzijoje kol kas n i ekas nežino 
Kažkokia panelė a r buto seimininkė jį r emia , bet t a i 
— t ik ašaros. Nemedas su t inka normuoti mais tą , be t 
pasišiaušia Jeronimas. Jis valgys, kiek norės, ir n iekas 
j am nekomanduos. 

— Norėsi, bet nevalgysi, — sakau . — Negaus i 
nieko! 

J i s aprimsta. Bet kai žaidžiame domino, k y l a bai 
siausi pykčio priepuoliai. Mane ir Memedą k a r t u 
sudėjus, vargu ar būtų jo svoris. O ir ūgis! Memedas , 
kol buvo vienas, truputį jo prisibijojo, nors toje savo 
mokykloje mokėsi džiu-džitsu. Nejuokinga bū t i su 

— Gal pr ieš šitą pašneksi? 
Tyliu. 
— Tai ku r padėjai? — klaus ia Daugalas. 
— Ką? 
— Žinai pats . 
Daugalas dviprasmiškai šypsosi, Balčiūnas laido 

kvailus sąmojus. 
— J ū s skai tė te Šveiką? — klausiu Balčiūno. 
— Na tai kas? •< 
— Gal a t s imenate užrašą viename trakt ier iuje: 

„Nelįsk, patarėjau. pYie losiančių, nes gausi per 
dant is" . 

Balčiūnas virškina. 
— Tu ką norėjai pasakyt i? 
Aš kreipiuosi į Daugalą: "** 
— J i s paski r tas mūsų bylai? 
Ne. 
— Tą ir norėjau pasakyti . Tegu laiko savo sąmojus 

sau. ' ' 
Daugalas išeina manęs skųst i Rimkui, Balčiūnas 

varto bylas.. . 
Kal t in imai pilasi: buvau pasiruošęs nužudyt i , 

visuomenės veikėją. Šarūnas prisipažino. Ir tas žmpgup, t 
ku r i am buvo pat ikėta žudyti , prisipažino taip pat. Be 
to, mūsų organizacija vogė liaudies skulptūras . 

— Nebuvo jokios organizacijos, — kartoju šimtąjį 
kar tą . 

(Bus daugiau) 

i 
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Zita ir dr. Leonardas J. Šimučiai. 

VEDYBŲ SUKAKTIS 
Zitos ir dr. Leonardo J. Šimu

čių 50 metų vedybų sukaktis 
įvyko 1993 m. gegužės 8 dieną. 
Jų vaikai, dr. Leonardas J. 
(Nancy>. dr. Zita M. (dr. 
Michael). dr. Pranas (Joyce) ir 
Robertas (Eva), sukvietė šeimos 
narius, iš kurių 40 dalyvavo 
Oak Lawn Hilton banketo 
salėje. Iš dešimties sukaktu
vininkų anūkų dalyvavo de
vyni. Giminė? atvažiavo iš Cali-
fornia, Wisconsin, Ohio, Illinois 
ir Washington. DC. Iš ne šeimos 
narių dalyvavo kun. Antanas 
Zakarauskas, buvęs Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos Mar-
ąuette Parke klebonas. 

Dr. Leonardas Šimutis buvo 
Čikagos Valstybinio universi
teto muzikos depar tmento 
vedėjas ir ilgametis universiteto 
choro vadovas. Pensijon pasi
traukė 1985 m. Jis taip pat buvo 
De Paul universiteto Muzikos 
mokyklos fakulteto narys ir Šv. 
Ritos parapijos vyrų bei 
berniukų choro vedėjas 
(1954-1968). 

Tarp 1941 ir 1951 metų diri
gavo Čikagos apskr. Lietuvos 
Vyčiu chorą. Tame laikotarpyj 

buvo vargonininkas keliose 
lietuvių parapijose. Irgi yra 
buvęs De LaSalle ir Fenwick 
aukštesniųjų mokyklų berniu
kų choro vadovas. L. Šimutis įsi
gijo doktoratą Ottavva universi
tete, Kanadoj, 1961 metais. 

Zita Simutienė, buvusi moky
toja. 1984 metais pasitraukė 
pensijon iš savo pareigų District 
143. Midlothian, Illinois. Ji 
buvo vargonininkė Šv. Ritos 
parapijoje 11954 1965 m.>. Ma
gistro laipsnį Z. Simutienė įsi
gijo St. Xavier kolegijoje. Dabar 
ji yra Beverly Hills Embroide-
rors Guild parodų pirmininkė. 

Zita ir Leonardas Šimučiai 
sykiu baigė De Paul universi
teto Muzikos mokyklą 1942 
metais. 

Dr. Leonardo J. Šimučio tėvas 
buvo ilgametis „Draugo" re
daktorius (1927-1968). Lietuvos 
seimo narys (1926-27). Ameri
kos Lietuviu Tarybos pirmi
ninkas (1940-1965), Katalikų 
Federacijos sekretorius '1932-
1952> ir Amerikos Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo pirmi
ninkas (1934-1972). 

L.J. S. 

SPAUDOS KONFERENCIJA 
SU MINISTRU PIRMININKU 

ADOLFU ŠLEŽEVIČIUM 
IR SEIMO ATSTOVAIS 

LIUDA RUGIENIENE 

(Tęsinvs> 

Liuda Rugienienė i..Drau 
gas"'): Noriu paklausti opu 
klausima apie mūsų tautos ge
nocidą. Lietuvoje yra žuvęs kas 
penktai lietuvis ir yra įvykusi 
baisi tragedija. Dr. Bieliauskas 
labai konkrečiai pasiūlė, kaip 
būtų galima šita problema 
spręsti. Jis pasiūlė modernios 
psichologijos metodą, ir atrodė, 
kad galbūt jo įdėjos būtų priim
tinos. Jūs visiškai tą pasiūlymą 
atmetėt. Kaip jūs galvojate, ką 
m*'s turime šiuo klausimu dary
ti ? 

Adolfas Šleževičius: Kodėl 
jūs sakot, kad atmečiau? 

Liuda Rugienienė: Susidarė 
toks jausmas. 

Adolfas Šleževičius: Papras
čiausiai mes susitarėm su dr 
Bieliausku, kad susitinkame 
Birštone rugpjūčio 15 d ir pra
tęsime diskusijas. V. Bieliaus
kas turi gan didelę patirtį tais 
klausimais, todėl visi pasiū
lymai turi būti išnagrinėti ir čia 
apie jokius atmetimus (nei vie
nos idėjos, kuri čia praskambė
jo) negali būti kalbos. Reikia 
išnagrinėt ir tik tokiu pagrindu 
galima priimt ar atmest. 

Liuda Rugienienė: Jūs neat

sakėt į mano klausimą. Būda
mas partijos vadas, šiuo reikalu 
turėjot daug galvoti, kaip kad 
mes. kiekvienas lietuvis, galvo
jam. Koks yra atsakymas ir 
kaip šita problemą reikia spręs
ti? 

Adolfas Šleževičius: Kokią 
problemą? 

Liuda Rugienienė: Genocido 
problemą. Kas lieka atsakin
gas? Dabar, po visų šitų žudy
nių, atrodo, nėra kaltininkų. 
Kaip mūsų tauta turi susidoroti 
su šita psichologine problema? 

Adolfas Šleževičius: Klausi
mas labai sudėtingas. Aš su
prantu, kad čia klausimas veda
mas ta prasme — kas yra geno
cido autoriai ir vykdytojai? 

Liuda Rugienienė: Ne visai. 
Mano klausimas yra -- kaip 
mes turime gydyti šitą tautos 
žaizdą? Jūs esate vadovaujantis 
organas, turit apie tai galvoti ir 
duoti tam t ikrus pasiūlymus. 
Koks jūsų pasiūlymas, kaip mes 
tą problemą spręsim9 

Adolfas Šleževičius: Aš da
bar jums negaliu konkre^ i pa
sakyti, koks pasiūlyrr tokį 
opų ir sudėt inga jusimą 
sprendžiant. Viena i ^ku . kad 
tai didžiulė problema, genocido 
aukų arba kankintojų vertini

mas ir nustatymas. Tame skai
čiuje, mano supratimu, labai 
aktualus klausimas, tai Rainių 
kankintojo, kuris yra dar gyvas, 
teisimas. Mes manome, kad ar
timiausiu metu turėsime sufor-
muot tą klausimą ir, be abejo, 
teisės tvarkos organai grįžtų 
prie Raslano bylos ir kitų, kurie 
dar yra gyvi. 

Romualdas Ozolas: Yra du 
darbai, kuriuos reikia nedel
siant atlikti. Pirma, atnaujinti 
desovietizacijos įstatymo rengi
mą, nustatant kategoriją žmo
nių, kurie privalo atsakyti už 
tai, kas buvo. Antra, nelaukiant 
to įstatymo priėmimo, penketas 
šešetas kalčiausių asmenų tur i 
būti patraukti teisman. Mes pa
darysime viską, kad šitas pra
sidėtų. 

Aloyzas Sakalas: Aš manau, 
kad turėtų būti įvardinti ir ge
nocido vykdytojai. Minėjau, kad 
buvo įvardinti nusikaltimai, bet 
neįvardinti vykdytojai. Vykdy
tojai turi būti įvardinti, ir tie, 
kurie yra gyvi, turėtų būti at
sakingi per teismą už savo 
veiksmus. 

Saulius Šaltenis: Nėra nieko 
blogiau, kai ne tik turtas neturi 
šeimininko, bet kai istorijoj 
padaryti nusikaltimai neturi 
šeimininko. Tada jie, kaip 
vaiduokliai, kaip piktos dvasios, 
nuodija gyvenimą. Šita proble
ma galėjo būti puikiai išspręsta 
tame pačiame dvidešimtame su
važiavime, kur buvo sudaryta 
mano kolegos rašytojo Gudaičio 
komisija nusikaltimams tirti. 
Gudaitis ir ta komisija nieko 
nepadarė ir užkrovė mums, vi
sai visuomenei, šitą slogutį, šitą 
problemą. Tai yra labai labai 
nedovanotina. Visi turi laužyt 
galvas, kaip tą reikia atlikt. 
Dabar dėl tų nusikaltėlių tei
simo. Čia negali būti, kad kaip 
pavyzdį pasirinkskim šitą ar 
aną. Nesvarbu, kas praliejo 
kraują, tas turi būti automatiš
kai traukiamas atsakomybėn, 
nes iš tikrųjų dabar Lietuvoj už 
vieno stalo gali susėst budelis ir 
jo auka. Šita padėtis yra šizofre
niška, nenormali. Čia, many
čiau, būtų valdančios partijos, 
jeigu suvoktų ir geranoriškai 
paklausytų, kas siūloma, vienas 
svarbiausių ir ryžtingiausių 
žingsnių. 

Adolfas Šleževičius: Klausi
mas vedamas, lyg tik dabar is
torija prasideda. Aukščiausioji 
taryba veikė trejus nepriklauso
mybės metus. Jeigu dabar ban
doma pradėti nulį mūsų istori
jai, tai ne visiškai teisinga. Mes 
turime negalvot, kad čia val
dančios partijos rūpestis, čia yra 
visų mūsų istorijos rūpestis. 

Romualdas Ozolas: Prem
jere, atsiprašau, kad pertrau
kiu. Kaip tik apie tai šnekam, 
ne apie partiją. Kalbam apie vi
suomenę. Kalbama apie atsa
komybę tų, kurie turėjo galimy
bę ką nors padaryti ir nieko 
nepadarė. Jie taip pat privalė
tų už tai atsakyti. Atpažinimo 
momentas tu r i būti visai 
ryškus. Pradžioje turi eiti tie, 
dėl kurių abejonės nebus. 

R o m a s Sakadolskis („Ame
rikos balsas"): Jūs savo pra
nešime vakar minėjote, kad yra 
Amerikos lietuvių bendrovė, 
kuri galbūt dalyvausianti naf
tos paieškose Lietuvoje. Ar 
galite įvardinti, kas yra ta 
bendrovė, kur ji bazuojasi ir kas 
yra jos savininkai? 

Adolfas Šleževičius: Aš tik
rai negaliu pasakyt, nes neatsi
menu. Buvo raštas, kad daly
vauja naftos verslovų konkurse. 
Kokie to konkurso rezultatai, aš 
negaliu pasakyt, nes nežinau, 

kokioj stadijoj yra Aš manau, 
kad šiame projekte Amerikos 
lietuvių dalyvavimas yra labai 
pozityvus Žingsnis. 

Darius Ambrozaitis („Ame
rican Baltic News"): Aš norė
čiau sugrįžti prie nusikaltimų 
klausimo. Ar nebuvo diskutuoti 
tie visi dalykai prieš rinkimus? 
Aš norėčiau žinoti, ar jūs, Lie
tuvos valdžia, jau esate nutarę 
šį reikalą, ir čia tik Amerikos 
lietuviai jį kelia vėl iš naujo? 

Romualdas Ozolas: Kaip ži
note, aš buvau išrinktas po to 
žymiojo atsiskyrimo, suvažiavi
mo ne tik į Centro komitetą, bet 
ir į biurą. B pradi.ų nebuvo taip 
suplanuota, bet reformistų gru
pė jėga paėmė dalį valdžios, ir 
mes ilgai dirbom Tame tarpe ir 
p. Gudaitis, kuriam buvo pa
vesta sukurti principus ir pra
dėti darbą, tiriant, traukiant at
sakomybėn nusikaltėlius, vyk
džiusius genocidą ir nusikalti
mus žmogaus teisėm. Deja, po 
kurio laiko pradėjo ryškėti — tas 
darbas nėra pirmaeilis, nors 
man atrodė, kad tai yra pirmos 
eilės darbas. Po trečio tuometi
nio partijos sekretoriaus p. Bra
zausko paklausimo, aš išėjau ir 
iš biuro, ir, Centro komiteto, ir 
iš partijos kaip tik dėl to, jog 
visiškai aiškiai supratau, kad 
jokio teismo nebus. 

Aloyzas Sakalas: Iš tikrųjų 
Aukščiausios tarybos laikais 
buvo priimtas gana svarbus ge
nocido įstatymas. Prisidėję prie 
genocido, turėjo būti traukiami 
pagal specialų įstatymą bau
džiamojon atsakomybėn, tačiau 
negirdėjau, kad kas nors būtų 
patrauktas. Kodėl tai nebuvo 
padaryta, negalėčiau pasakyt. 
Gal kolega Šaltenis geriau žino, 
kodėl nebuvo niekas patrauktas 
pagal šitą įstatymą į baudžia
mąją atsakomybę. Man regis, 
niekam nėra abejonių, kad An
tanas Sniečkus buvo vienas iš 
genocido organizatorių. Tačiau 
niekad negirdėjau, iš LDDP va
dovų pasisakymų, įvertinančių 
Antano Sniečkaus veiklą. Pa
prastai stengiamasi ginti, kad 
tai geras ūkinis vadovas, ko aš 
neginčiju, bet kad jis genocidą 
Lietuvoje organizavo, man tokių 
abejonių taip pat nėra. 

Romualdas Ozolas: Noriu 
pabrėžti, kad turi būti organi
zuotas teisminis vertinimas. 
Štai kas turi būti daroma. Nu
teis ar nenuteis, — kitas klau
simas. 

Adolfas Šleževičius: Norė
čiau vieną komentarą p. Saka
lui. Lietuvos komunistų partija 
perėmė tam tikras funkcijas iš 
komunistų partijos. Lietuvos de
mokratų darbo partija susifor
mavo, iš esmės, kaip nauja par
tija. Čia ne tik LDDP rūpestis, 
visų demokratinių partijų rū
pestis, pažangios visuomenės 
rūpestis, kad tie procesai turėtų 
įprasminimą ir įteisinimą. Jūs 
sakot, kad per tą laikotarpį ne
buvo vykdomas genocido įstaty
mas. Mes visi po truputį turime 
priimti atsakomybės dalį. Iš 
tikrųjų geras impulsas, dabar 
grįžus, susėst, sudaryt grupę, 
sudaryt programą, kur buvo 

pradėtas p. Gudaičio darbas, jį 
provizuoti. Pakankamai mes da
bar turim sandoros ir bendro po
žiūrio į tuo visus klausimus, nes 
jeigu kitaip traktuojama, susi
daro vaizdas, lyg nėra pradedan
čio. 

Aloyzas Sakalas: Tą inicia
tyvą sveikinčiau. 

Adolfas Šleževičius: Šitą pa
darysim. 

Aloyzas Sakalas: Daug kas 
iš politinių jėgų prie to prisi
dėtų. Jūsų partija, netgi jei jūs 
laikote, kad nesate tęsėjai anos 
partijos ir tęstinumas negalioja, 
jūs galėtumėte įvertinti Antano 
Sniečiaus veiklą dar geriau, ka
dangi yra kitos partijos žmogus. 

Adolfas Šleževičius: Mes su
tarėm. Taip pat lengva ir jums, 
taip pat lengva Centro judėji
mui. 

Algis Zaparackas („Lietu
viškos melodijos" ):Paskutinis 
mano klausimas premjerui. Ko 
jūs tikitės Vašingtone ir ką gal
vojat ir Vašingtono parsivežti 
Lietuvai? 

Adolfas Šleževičius: Vašing
tone, mano manymu, bus susi
tikimas su valstybės sekre
torium, Žemės ūkio ministru. 
Reikės aptarti naujus projektus. 
Labai svarbūs susitikimai su 
Tarptautiniu valiutos fondu, pa
saulio banku, Eksporto impor
to banku. Tos trys finansinės in
stitucijos yra labai svarbios, to
liau formuojant papildomus kre
ditus, išteklius Lietuvai. 

Liuda Rugien ienė : Kaip 
jums pasisekė praeitą penkta
dienį, kai susitikote su General 
Motors viceprezidentu, Fordo at
stovais, unijų atstovais ir kokią 
viltį jie jums davė? 

Adolfas Šleževičius: Labai 
įdomios diskusijos buvo su unijų 
atstovais. Susitarėm, kad jie 
mums duos mus dominančius 
dokumentus. Labai įdomus ir 
naudingas susitikimas buvo su 
General Motors viceprezidentu. 
Rugsėjo mėnesio vidury jie turi 
atvažiuoti į Lietuvą ir numa
tomas atidaryti punktas jų pro
duktų pardavimui. Tai labai 
svarbus ir reikšmingas įvykis 
mūsų šalies gyvenime Buvo ir 
kitų, labai įdomių ir naudingų 
susitikimų. Labai dėkingas esu 
jums už sudarytas galimybes. 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR RENT REAL ESrATE 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
prie Marųuette Parko su virtuvės 
įrengimais ir šiluma. $380 į mėn. 
Kreiptis tel. 708-425-7160. 

MlrfCELlANtOTt^ 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus 

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

(312)581-8664 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

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

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

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

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

* 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE " 
EVERGREEN PARK, IL 60642 >. 
TEL. (708) 422-3000 *' y^T 
FAX (708) 422-3163 

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: 1-706-422-3000. Darbo vai., pirmad., antrad., 
trečd., katvd. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p., saštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Žaifcaį" 

O r g a n i z u o j a m e grupines ir individual ias Keliones į Lietuvą ir v isus kitus pasaul io kraštus žem iaus iom is ka inomis . 

CAftOO — siunčiame oro linija 

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

•626 South 7tth Avenue 223 Katvarlfc gatve 
HvdlOry HM, ̂ HOOIS 90497 VHttflM, Ll9tUV9 
Te l . 7O.-430 7272 Telefonai: 77-7f-»7 Ir 77-8»-§2 

GREIT i 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• M L S . Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių Įkainavimas v a t u i 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pens in inkams Nuola ida." 

JAUNIMO STOVYKLOS IR 
POPIEŽIAUS VIZITAS 

Lietuvos katalikų jaunimo va
saros stovyklos šiais metais ski
riamos artėjančiam popiežiaus 
vizitui. Bus klausomasi paskai
tų, vyks videofilmų peržiūros, 
pokalbiai apie Jono Pauliaus II 
asmenį, jo darbus, bendros 
maldos. Pranciškonų jaunimas, 
pavyzdžiui, rengia Šventojo 
Rašto studijų savaitę, o liepos 
pradžioje numatytas žygis iš 
Kretingos į Žemaičių Kalvariją. 
Studentų bendrija „Verus" sto
vyklaus Anykščių rajone, o 
skautai liepos mėnesį rinksis 
Palangoje ir Gulbinuose. Atei
tininkai numatę surengti per 
visą Lietuvą keliaujančią sto
vyklą. 

FOR SALE 
Oak Lavvn, 3 bdrm., tn-ievel with IV2 
bathrooms; basemeni, attached 2 car 
garage; excellent condition. 

$178,000. Tel. 708-424-6075. 

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

Re/Max Home Centor 
Ask for Frank Z lc , t o l . 

312-735-6000 

Parduodamas 4V2 mieg. na
mas; įrengtas rūsys; kompiuterio, 
siuvimo kambariai ir skalbykla. 
Oak Lawn, IL. 

Tel. 708-636-7278. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

\ pubtk s t m i e <>• this new>|>.i|XT 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

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

THEMARIANS 
OFTHE 

IMMACULATE 
CONCEPTION 
Responding to God 
with faith and trust in 

imitation of Mary. 
Foundedm 1673, 
an international 

community of Priests and 
Brothers with locations 

around the wortd. 

Contact: 
Fr. Bill Hayward, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

Name., 

Ad*ess_ 

C<ty 

S»ate_ _Z*> 

Pfione( ) 

/C~SS 



60 M. DARIAUS GIRĖNO 
TRANSATLANTINIAM 

SKRYDŽIUI 
J U O Z A S MASILIONIS 

S. Darius , jaunystėje Ameri- darbiauti: dirbo 
koje buvęs įvairių sporto šakų 
e n t u z i a t a s , t o e n t u z i a z m o 
nenustojo ir Lietuvoje. Tiek 
kariuomenėje, tiek visuomenėje 
j is propagavo sportą: futbolą, 
beisbolą, krepšinį , bėgimą, 
šokimą, čiuožimą, ieties meti
mą, buvo vienas iš LFLS kūrėjų 
ir p i rmininkas . Ruošė įvair ias 
sporto rungtynes kariuomenėje 
ir visuomenėje. Dėl vedybų ir 
sporto S. Darius nukentėjo, nes 
nepaprašęs leidimo vesti, vedęs 
nepranešė. Karinei vadovybei 
nepatiko S. Dariaus lankymasis 
su sport ininkais Latvijoje. Dėl 
vedybų 30 parų arešto, dėl spor
to 5. P . Jurgėlos liudijimu, 
kažkoks svetimtautis aviacijos 
viršininkas nemėgęs patrioto S. 
Dar iaus ir jį pradėjęs persekio
t i . Buvo numatytas siųsti į 
Angliją pasitobulinti aviacijoje, 
bet vietoj to kariuomenės įsa
kymuose pradėjo rodytis baus
mės ir papeikimai, net atesta
cijoje atsirado posakis: „Tur i 
būt i paleistas iš kariuomenės". 
Tų ar da r ir kitų priežasčių 
verčiamas, S. Darius prašosi 
p a l e i d ž i a m a s bent m e t a m s 
neapmokamų atostogų. 1927 m. 
gegužės 1 d. pake l i amas į 
kapi tono laipsnį, o geg. 4 d. 
paleidžiamas atostogų. Atsisvei
k indamas draugams pasakęs: 
„Aš į Lietuvą iš Amerikos par-
skr is iu" . 

Trauk in iu išvažiavo iš Lie
tuvos į Paryžių, kur kaip t ik 
pa ta ikė į iškilmingą ir t r iukš
mingą Lindbergo, perskridusio 
iš New Yorko per At lantą į 
Paryž ių , sut ikimą. Tai d a r 
kartą sukėlė Dariuje pasiryžimą 
perskr is t i Atlantą ir nusileist i 
Kaune , tuo būdu išgars inant 
l ietuvio i r Lietuvos vardą. 

Gr į žę s į Amer iką , p i r k o 
trivietį lėktuvą, gavo leidimą 
prak t ikuot i skraidymo sportą. 
Daug skraidžiojo, kas kar tą nu
galėdamas didesnius a t s tumus , 
t u r ė d a m a s keletą avarijų, ta
čiau t a s neatbaidė ir toliau būt i 
„paukštižmogių", lėktuvo spar
n a i s sk r i s t i į savo t ė v y n ę 
Lietuvą. Amerikoje sutiko k i tą 
t ok į p a t , , p a u k š t i ž m o g į " , 
ku r i am irgi pasidarė nesvetima 
svajonė skristi į Lietuvą. 

S t a s y s G i r ė n a s 

Tokia jau abiejų lakūnų dalia, 
kad pradžioje nei Darius nebuvo 
Dar ius , nei Girėnas negimė Gi
rėnu, o Girskiu, vėliau Girch-
Girčius.. . 

Stasys, Juozo ir Marcelės Mar-
t ink iū tės , jauniausias , šešio
l ik tas is vaikas, gimė 1893 m. 
spalio 4 d. Vytogalos ka ime, 
Ka l t inėnų valsčiuje, Raseinių 
apskrityje, neturtingų ūkininkų 
šeimoje. Palyginus albumuose 
įdėtas S. Dariaus ir S. Girėno 
g imt inės gyvenamuosius na
mus, S. Dariaus — dvaro a rba 
labai tu r t ingo ūkininko rūma i , 
o S. Girėno — menka menkutė 
trobelė. Tai rodo, kad didvyriai 
gali gimti ir dideliuose bei 
gražiuose rūmuose, ir menkose 
pirkelėse, o vargas prispaudė ir 
vienų, ir ki tų šeimas ieškoti 
laimės svečioje šalyje, Ameriko
je. 

Iš šešiolikos Girskių vaikų iš
augo t ik keturi: Barbora, Jonas, 
Pe t r a s ir Stasys. 1904 m., ka i 
Stas iui buvo tik 11 m., mirė 
tėvas , o 1908 m., būdamas 15 
m., netenka motinos. Vyr. brolis 
Jonas j au nuo 1900 m. gyveno 
Amerikoje, todėl ir Stasys su 
broliu Petru 1910 m. a tvyko į 
Ameriką, apsigyveno Čikagos 
Bridgeporte, tada didžiausiame 
l ietuvių telkinyje. Pe t ras sėk
mingai vertėsi s tal iaus a m a t u , 
įsigijo namus ir parduotuvę. 
Stasys, trejus metus pasimokęs 
pradžios mokykloje, pradėjo už-

,,Naujienų" 
spaustuvėje, vėliau amerikie
čių. Buvo susisiekimo priemo
n ių e n t u z i a s t a s : dv i ra t i s , 
motociklas, laivelis. Buvo sava
mokslis mechanikas: išardyti, 
apžiūrėi, vėl sustatyti. Mėgo 
būti aerodrome ir stebėti lėk
tuvus. 1917 m. stojo savanoriu 
į kariuomenę Illinois valstijoje. 
Nepriėmė. Tada Girch pavarde 
stojo kaimyninėje Missouri vals
tijoje ir buvo priimtas į oro 
eskadrilę. Prižiūrėjo ir taisė 
lėktuvus. Svajonė tapti lakūnu 
neišsipildė: karas baigėsi, ir 
Stasys Girch buvo paleistas ei
liniu atsargon. 

Grįžęs iš kariuomenės, vėl dir
bo amerikiečių spaustuvėje ir 
nusipirko dar kitą susisiekimo 
priemonę — automobilį. Daug 
kartų sudaužė, daug kartų pats 
susitaisė. 1921 m. su kitais 
lietuviais įsteigė taksi kom
paniją — Hub Cab Co. Depresi
jos pradžioje, 1929 m., ši kom
panija bankrutavo. 

1924 m. pabaigoj su švedu 
Larson, dar būdami skraidymo 
mokyklos mok in ia i , p i rko 
tirvietį sportinį lėktuvą. 1925 
m. rūgs. 20 d. turėjo abu didelę 
nelaimę, nukrito, sudaužė lėk
tuvą. Stasys buvo sunkiai su
žeistas. Nei giminių atkalbinė
jimai, nei sužeidimas neatbaidė 
nuo noro skraidyti. 1927 m. pa
vasarį trys bendrai pirko lėk
tuvą. Pirmą ka r t ą savaran
kiškai skrido 1927 m. kovo 8 d. 
1927 m. gruodžio 2 d. Stasys 
gavo laikinąjį komercijos piloto 
liudijimą. Labai mėgo su lėktu
vu vartal iot is ore, vykdyt i 
figūrinį skraidymą. 1930 m. 
gavo transporto piloto liudijimą. 

S t eponas D a r i u s i r 
S tasys G i r ė n a s 

Rengimas i s sk rydž iu i 

1932 m. birželio 17 d. dien
raščiai „Draugas" ir „Nau
jienos" pirmame puslapyje įdėjo 
pranešimą apie Dariaus ir Girė-
nmo pasiryžimą savo lėktuvu 
skristi iš New Yorko į Kauną. 
Nusipirktas lėktuvas buvo rei
kalingas didelių pataisymų, pri
taikymo ilgai t ransat lant inei 
kelionei. Lakūnai šiam reikalui 
neturėjo pinigų, teko kreiptis į 
visuomenę. Lietuvos konsulas 
Čikagoje A. Kalvaitis sudarė 
skrydžiui remti komitetą. Tuo
met Amerikoje dar tebesitęsė 
depresi ja , žmonės ne turė jo 
darbų ir pinigų. Pinigus uždirb
t i pasiryžo p a t y s l a k ū n a i : 
stengėsi per 1932 m. vasarą 
kiekviename didesniame lietu
vių telkinyje suruošti Aviacijos 
dienas, už nedidelį mokestį 
lėktuvu paskraidinti norinčius, 
tuo būdu kaupiant pinigus. 
Aviacijos dienos sekėsi, lakūnai 
žavėjo minias savo oro akroba
t ika, įvairiausiomis figūromis. 
Lakūnų vardas garsėjo ir popu
liarėjo ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių tarpe. Žiemą buvo 
rengiami šiam tikslui šokių va
karai. Žiemą lėktuvas buvo per
statomas, pri taikomas skry
džiui. 

Lakūnai pasiryžo savo žygį 
atl ikti 1933 m. vasarą. „Bel-
lankos" vardą reikėjo pakeisti 
lietuvišku. Visuomenė siūlė 
daugybę skirtingų vardų: Vy
tautas, Amerikos lietuvis, Ame
rikietis, Lietuvių dvasia, Vy
tauto ainis, Aitvaras, Sakalas. 
Buvo priimtas A. Vaivados pa
siūlytas „Lituanicos" vardas. 
Lėktuvas buvo pašventintas ir 
„pakrikštytas" 1933 m. gegužės 
6 d. 

DRAUGAS, an t rad ien i s , 1993 m. liepos mėn. 20 d. 

Panemunės pilis. 

Stasys Girėnas, tada Girčius, 
sužeistas 1925 m. lėktuvo nelai
mėje, keletą mėnesių turėjo 
vaikščioti su ramentais, kartais 
užeidavo į Dariaus motinos res
toraną. Motina pasiguosdavo, 
kad ir jos sūnus Lietuvoje yra 
lakūnas, bijanti, kad ir jam 
skraidant neatsitiktų nelaimė. 
O kai Darius 1927 m. grįžo, tais 
pačiais metais pirmuosius savo 
skridimus Amerikoje jis atliko 
Stasio lėktuvu. Geriau susi
pažinę ir išsikalbėję, išsipa
sakojo savo svajones skristi 
lėktuvu į Lietuvą. Tos svajonės 
kristalizavosi pamažu, pradžioje 
t ik retam kam iš artimųjų jas 
pasakant, bet intensyviai besi
ruošiant. Plačiau apie ruošimąsi 
skristi į Lietuvą pradėta rašyti 
Amerikos lietuvių laikraščiuose 
nuo 1931 m., be t dar t ik užuo
minomis. 1932 m. pavasarį Da
rius pasiūlė Girėnui drauge 
pirkti lėktuvą ir skristi per 
vandenyną . K e l i a s d i e n a s 
pasvarstęs, sutiko, ir 1932 m. 
birželio 18 d. abu nusipirko 
šešiavietį „Bellanka" lėktuvą. 

P. Jurgėla aprašo, kaip S. Da
rius supažindino jį su savo 
būsimo skridimo bendru: „1932 
m. pradžioj pas mane atvyko 
Darius su jaunu vyru ir supa
žindino: 'Stasys Girskis-Girch, 
taip pat lakūnas. Mes abu skri
sim Lietuvon'. Po kelių dienų 
atvykusį vieną Darių paklau
siau, ar Girskis yra t ikras 
lietuvis. Stepas nusišypsojo ir 
atsakė: „Girskis yra t ikriausias 
lietuvis ir dargi žemaitis, geras 
ir drąsus lakūnas. Su nelietuviu 
aš neskrisčiau savo Tėvynėn". 
P. Jurgėlos s iū lymu, Girs-
kis-Girčius susilietuvino savo 
pavardę į Girėnas (157). 

D a r i u s ga r s i a i m ą s t ę s : 
„Girėnas... Girėnas... Darius ir 
Girėnas. Gerai". Ir iš tikrųjų 
sąvoka „Darius ir Gi rėnas" 
amžiais gerai skambės lietuvių 
širdyse. 

Nuotr. J . Minkevičiaus 

DARIAUS-GIRĖNO SKRYDŽIO Į 
LIETUVĄ PRISIMINIMAS 

Į t e m p i m a s s k r y d ž i o 
b e l a u k i a n t 

Kitą dieną, gegužės 7, abu 
lakūnai išskrido į New Yorko 
Bąnnet Ford aerodromą, kur 
buyo laikomas ir garsaus la
kūno Wiley Post lėktuvas. Čia 
vyko galutiniai remontai , rei
kalingų tolimam skrydžiu prie
taisų įsigijimas ir įmontavimai. 
Daugiausia vietos ir svorio už
leista kelionės gyvybei — ben
zinui. Pirmoji išskridimo data 
buvo numatyta gegužės 20. Tai 
diena, kai Lindbergas pakilo 
s k r i s t i per A t l a n t ą . D a t a 
atidėta. Ir dar keletą kar tų 
datos buvo atidėliojamos. Lietu
viškieji laikraščiai, kurių tada 
Amerikoje ėjo apie 15, pradėjo 
iš viso skrydžiu abejoti, o ko
munistinė ir socialdemokratų 
spauda labai aštriai iš lakūnų 
ir paties skrydžio tyčiojosi. Tai 
kėlė lietuviškoje visuomenėje 
nerimą. O lakūnai tvarkėsi , 
laukė palankaus oro ir atitin
kamų leidimų. Palankaus oro 
laukė ir VViley Post. Apie 
lakūnus nuolat zujo žurnalistai. 

Liepos 15 atėjo išskridimo 
valanda. Wiley Post išskrido 
5:24 vai. ryto, Darius ir Girėnas 
lygiai po valandos — 6:24 vai. 
ryto, neva dar tik mėginimui, 
ka ip nuo žemės a t s i p l ė š 
perkrautas lėktuvas. Atsiplėšė 
sunkokai. Palydėjo konsulas ir 
būrys lietuvių, būrys amerikie
čių žurnalistų. Pasklido žinia po 
pasaulį, kad Darius ir Girėnas 
išskrido į skrydį, sk i r iamą 
Lietuvai garsinti , lietuviuose 
kelti pasitikėjimą savomis jėgo
mis ir gabumais. 

L ie tuva l a u k i a 

Apie Dariaus Girėno ruoši
mąsi skristi į Lietuvą nuo 1932 
m. rašė ir Lietuvos laikraščiai. 
Laukėjų gal ne su tokiu karščiu 
ir susijaudinimu, kaip Ameri
kos lietuviai, nepriekaištau
dami dėl atidėliojamos datos, 
pasiruošę iškilmingai sutikti ir 
priimti. Kai buvo sužinota, kad 
išskrido ir Kaune numaty ta 
nusileisti liepos 17 d. anksti , 
apie 2 ar 3 vai. ryto, susirinko 
tūkstančiai laukėjų. 

Netrukus buvo gauta žinia, 
kad Darius ir Girėnas, Lietuvos 

J ų ga rbe i muziejus 
Alytuje 

Ne t rukus minėsime „Litu
anicos" skrydžio į Lietuvą 60 
metų sukaktį . Prisiminsime 
didvyrius — Steponą Darių ir 
Stasį Girėną. Ta sukaktis bus 
p l a č i a i paminė ta v i s a m e 
pasaulyje, kur tik lietuviai be
gyventų. Daug tokių renginių 
įvyks mūsų tėvynėje Lietuvoje. 
I r Čikagoje liepos 17-18 d. 
prisiminsime mūsų didvyrius. 

Noriu papasakoti savo įspū
džius iš neseniai turėto vizito 
Alytuje; miesto, kuris vadi
namas Dzūkijos sostine. Alytu
je buvo proga svečiuotis ir pas 
miesto merą. aplankyti nemaža 
prekybos bei kultūrinių įstaigų. 
Tačiau t i k viena vieta sukėlė 
daugiau jausmų, nes ji buvo 
skir ta Dariaus ir Girėno atmi
nimui. - • 

Netoli miesto centro teko 
užtikti iš lauko nieko nepa
sižymintį namą su užrašu 
„Skryd is" . Tas dar nedaug 
pasakė, nors iš anksto buvau 
įspėtas, kad čia muziejus Da-
riui-Girėnui bei jų „Lituanicai" 
prisiminti įėjus į vidų, nuo 
sienų ir stalų žvelgė eksponatai 
apie šių lakūnų žygį (arba 
skrydį) į Lietuvą. 
Muziejus dar gan kuklus, tačiau 
sužinojus, kad tai vieno žmo
gaus — Vytauto Burinsko — 
darbo bei pastangų vaisius, 
reikia tikrai nudžiugti mūsų 
tautiečio darbštumu. Ne tik 

sakalai , savo sparnus atmušė į 
Soldino pušis, nuskridę nuo 
New Yorko 4,000 mylių arba 
apie 6,500 kilometrų, belikus 
vos 400 km ligi Kauno. Nuliūdo 
visa Lietuva. Po kelių dienų 
iškilmingai sutiko aerodrome jų 
kūnus , dar iškilmingiau juos 
palaidojo. 

Ir vargiai, ar rasi sąmoningą 
lietuvį, kuris nežinotųjų vardo. 
Pirmąja Dariaus ir Girėno gatve 
iš aerodromo buvo parvežti į 
Kauną lakūnų palaikai. Neliko 
Lietuvoje miesto ir miestelio, 
turinčio kelias gatves, kurių 
viena nebūtų pavadinta jų var
du. Iškilo jiems paminklai, gal 
vienas pirmųjų Čikagos Mar-
ąuette Parke, kuri pašventino 
vysk. T. Matulionis. Atsirado jų 
vardais organizacijų, mokyklų. 
Nuo tų metų atsirado daug ber
niukų Dariaus vardu. Yra ir Li
t u a n i c o s g a t v i ų (Čikagos 
Bridgeporte), Lituanicos sporto 
klubas, skautų tuntai . Buvo iš
leisti jų garbei Lietuvos pašto 
ženklai, tikėkim, jie vėl yra 
išleisti ir dabar, o jau t ikra, kad 
šių lakūnu atvaizdas yra ant 
naujojo 10 litų banknoto. Taigi 
daug ir įvairių paminklų yra 
Dariui ir Girėnui. Bet, anot 
poeto, didesnio paminklo did
vyriams nebus, kaip vykdymas 
jų idealo O tas idealas: dirbti ir 
aukotis Lietuvai. 

(Pabaiga) 

muziejumi šis pastatas gali pasi
girti , bet ir jaukia kavine bei 
įspūdingu baru, nes buvo norė
t a lankytojui parodyti ir retes
nių eksponatų , ir su te ik t i 
galimai geresnę atmosferą. O, 
be to, tikimasi, kad šie „priedai" 
net įgalins muziejaus savininką 
bent iš dalies susigrąžinti įdėtas 
lėšas į muziejų. 

Mintis įsteigti muziejų V. 
Burinskui kilo 1984 metais, 
kuomet jis savo kelionės po 
Žemaitiją metu užsuko į S. 
Girėno t ėv i škę . Čia r a s t a 
lakūno tolima giminaitė davė 
mažų eksponatėlių būsimam 
muziejui ir nuo to laiko V. Bu-
rinską persekiojo mintis, kad 
būtinai reikia rūpint is muzie
jaus steigimu. Tada jis pradėjo 
lankytis pas įvairius kolek
c ion ie r iu s ir „ m e d ž i o t i " 
eksponatus, už kuriuos dažnai 
reikėdavo net visą algą paklo
ti. Tuos eksponatus pradžioje jis 
kaupė savo sodo namelyje ir tik 
artimieji bičiuliai ten juos galėjo 
matyti. 

1987 m. jis buvo sukvietęs 
keletą šios minties palaikytojų, 
kurių tarpe buvo ir Dariaus 
dukra Nijolė. Nu ta r t a steigti 
bendrovę ir ją pavadinti „įgu
los" vardu. Ji rūpintųsi galimy
bėmis tokio muziejaus įstei
gimui. 1989 m. Alytaus miesto 
valdžia davė patalpas Dariaus 
ir Girėno gatvėje, tačiau pa
aiškėjo, kad iš jų gyventojai dar 
i lgai n e i š s i k r a u s t y s . Tada 
dėmesys nukrypo į apleistą 
transformatorinę šalia mėsos 
parduotuvės, Vilniaus gatvėje. 
Po trejų metų rekonstrukcijos 
bei statybos išaugo dabart inis 
„ S k r y d i s " , k u r i s oficialiai 
birželio pradžioje dar nebuvo 
atidarytas, nors visi įrengimai 
jau buvo atlikti . 

Kaip pats V. Burinskas sako, 
šį darbą jis pradėjo, tu rėdamas 
tik 20 rublių kišenėje, o rėmėjų 
buvo vos keletas. Jis apie kokį 
pelną negalvojo ir negalvoja. 
Visą įrengimo darbą atliko pats 
su savo dviejų žentų pagalba. 
Interjero planavime ir ekspozici
jos komponavime padėjo daili
ninkė Dalia Kubiliūtė. 

Dabar V. Burinsko „Skrydis" 
laukia svečių ne tik iš Lituvos, 
bet ir iš tolimojo pasaul io 
kampų. Reikia dar pridėti, jog 
tokių jaukių pa ta lpų , ka ip 
„Skrydis", nedaug yra visoje 
Lietuvoje. 

Ed . Šu la i t i s 

NERINGĄ MĖGSTA 
UŽSIENIEČIAI 

G r a ž i a u s i a s , v a s a r o j i m u i 
maloniausias Lietuvos kampe
lis y r a Kurš ių N e r i n g a . Jos 
aukštas smėlio kopas glosto Bal
tijos bangos. Iš an t ros pusės — 
pušelių mišku apaugusi Kurš ių 
marių p a k r a n t ė vilioja žvęjo-
tojus su mar ių ungur i a i s , vė
gėlėmis, karš ia is ir k i tomis žu
vimis. Trys Ner ingos vasarvie
tės — J u o d k r a n t ė , N i d a ir 
Prei la, pasipuošę europie t iškų 
s tandar tų vilomis, labiaus ia i 
mėgstamos vasarotojų iš Vokie
tijos. Septynios vilos Neringoje 
pri ima vasarotojus t ik už valiu
tą. Dabar , įvedus l i tus , j ie bus 
imami paga l n u s t a t y t ą lito 
santykį su užsienio val iutomis . 
Penkios val iu t inės vilos y ra Ni
doje ir dvi Juodkran tė je . Yra 
vilų — poilsio n a m ų — ir už 
t a l o n u s ( „ L i e t u v o s r y t a s " 
1993.VI. 19), t a č i au Lietuvos 
va l s tyb in ių į s t a i g ų t a r n a u 
tojams, su 10-20 tūks tanč ių 
ta lonų (dabar 100-200 litų) 
mėnesiniu a t lyg in imu , šie po
i ls io n a m a i p e r b r a n g ū s . 
„Rūtos" poilsio n a m u o s e pa ra 
vienam žmogui ka inuo ja 3,540 
talonų, a rba 35 l i ta i ir 4 0 centų 
(arba maždaug 8 J A V doleriai , 
ar 55 Vokietijos markės ) . „Rū
tos" valgykloje vienos dienos 
maistas kainuoja 1,000 ta lonų 
(dabar 10 li tų, a r b a 2.20 dole
riai). „Rūtoje" rūp inamas i ir po
ilsiautojų apsauga. Pe rna i buvo 
apiplėšimų, todėl š įmet „ R ū t a " 
jau tu r i savo apsaugą, nepri
klausančią „ r e k e t i n i n k a m s " , 

kur ie dėjo pastangas „įsitvir
t in t i " Neringoje, bet policijai pa
vyko juos sutvarkyti . 

Nidoje vasarotojai vaka rus 
gali praleisti kavinėse ir ba
ruose, netoli „Rūtos" vilos. 
Kainos, — kaip ir visur Lietu
voje, o pasirinkimas įvairus. 

Nenuostabu, kad Neringą va
sa romis užplūsta svečiai i š 
Vokietijos, ku r kainos kelis kar
tus aukštesnės. Neringos vasar
viečių ir maisto kainos, bent šią 
vasarą-pavasarį , buvo dešimt 
ka r tų mažesnės, negu Ameriko
je a r Kanadoje. Gal ir mums, va
sarą l ankan t Lietuvą, verta ato
stogauti Nidoje ar Juodkrantėje, 
išsimaudyti ten dar neužterštoje 
Baltijos jūroje, kai maudymasis 
t a rp Šventosios ir Palangos t i l to 
dėl užterš tos jūros šią vasarą 
uždraus tas . 

Br. J u o d e l i s 

D A U G N O R I N Č I Ų SAVO 
T U R T O 

T u r t o g r ąž in imas K a u n o 
mieste: norinčių daug, prog
nozių nėra . Taip jau susiklostė 
istoriškai, kad Kaune yra labai 
daug grąžintino turto savinin
kų. Grąžintinų objektų mieste 
y ra dvigubai daugiau negu viso
je Lietuvoje. Kaip informuoja 
Nekilnojamo turto grąžinimo 
ta rnyba , pareiškimų grąžinti 
pas ta tus y ra per 5,000, dėl že
mės kreipėsi 12,000. Kada pa
s k u t i n i a m kauniečiui bus grą
žinta ar kompensuota nuosavy
bė, prognozuoti taryba nesiima. 
(„Lietuvos rytas", 07.02). 

A.tA. 
Mokyt. Anupras Tamulynas 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. liepos 18 d , 8:50 vai ryto, sulaukęs 86 metų. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Pilotiškių 

kaime. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: žmona Anastazija Liorentaitė, duktė Birutė, 

svainis Valentinas Liorentas su žmona Stefa; brolis Alfonsas 
Tamulynas Argentinoje: svainė Anelė Tamulynienė ir jos 
sūnus Antanas Lietuvoje; taip pat kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių žurnalistų sąjungai. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, liepos 21 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, liepos 22 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Tau
tines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė , brol is ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
ONUTEI JURSKIENEI 

mirus , s k a u s m e ir l iūdesyje pas i l ikus ius sūnų 
LIŪTAVERĄ, d u k r ą S N I E G U O L Ę ir visus g imines 
užjaučiu ir k a r t u l iūdžiu. 

Teofilė Mišauskienė 

A.tA. 
Dail. VIKTORUI VIZGIRDAI 

mirus, liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiu 
žmonai E L E N A I V I Z G I R D I E N E I , sūnui RIMTAU
TUI ir m a r č i a i B I R U T E I VIZGIRDAMS. 

Marija Remienė 

L I E T U V O J E A T K U R T A 
K O R P ! P A T R I A 

Š.m. balandžio 6 d. Farmacijos 
muziejaus patalpose K a u n e 
buvo sušauktas a tkur iamasis 
studenčių medikių ir odon-
tologių Korp! P a t r i a susi
rinkimas. J Patr ia korporaciją 
įstojo 17 naujų narių, o pirmi
ninke išrinkta studentė medikė 
Nijolė Goštautienė. 

M i e l a m K r i k š t a t ė v i u i 

VIKTORUI VIZGIRDAI 
m i r u s , u ž j a u č i a m e E L E N Ą V I Z G I R D I E N Ę i r 
R I M T A U T Ą . 

Rasa Gimbutaitė ir Paul Thies 
Marija Gimbutienė 
Jurgis Gimbutas 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. liepos mėn. 20 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Laimės šulinys" dugną 
turi, bet jis labai labai gilus. 
Reikia daug dovanų, kad jis 
prisipildytų ir „Draugo" 
gegužinės lankytojai (rugpjūčio 
1 d.) turėtų progą jame savo 
„laimę sužvejoti". Būtume 
dėkingi, jeigu kas galėtų pa
aukoti dovanų laimėjimams. 
Tik atvežkite į „Draugo" admi
nistraciją darbo valandomis, ar
ba paskambinkite tel. 585-9500, 
bus pasirūpinta, kad dovanas 
paimtų iš namų. 

Kun. Vladas Aleksonis, 
rašyt. Česlovas Grincevičius, 
Pranė Masilionienė, Chicago, 
111., Stanley Rastutis, Oak 
Lawn, 111., Salomėja Teresevi-
čius, Princenton, 111., atvyko į 
„Draugą" su dovanomis, kurias 
įteikė „Draugo" gegužinės lai
mėjimo stalui. Dėkojame. Ge
gužinė bus rugpjūčio 1 d., 
sekmadienį, Marijonų sode prie 
„Draugo". 

Aleksandras Pakalniškis, 
pedagogas ir serijos knygų au
torius, ir jo žmona, buvusi Lietu
vos Vyčių skyriaus „Drauge" 
redaktorė, atostogauja Euro
poje. Iš Garmisch-Partenkir-
chen atsiųstoje atvirutėje rašo: 
„Sveikinimus ir geriausius lin
kėjimus iš Alpių kalnų pavėsio 
siunčiava gerbiamoms „Drau
go" redaktorėms, „Drauge" dir
bantiems žmonėms ir draugams 
bei pažįstamiems savo, kurie 
skaito dienraštį „Draugą". 
Pakalniškiams linkime smagių 
atostogų. 

Stanley Balzekas, Lietuvių 
kultūros muziejaus prezidentas, 
liepos 17 d. vakare savo Han
cock dangoraižio 87 aukšto re
zidencijoje turėjo priėmimą ir 
vaišes svečiams iš Lietuvos: 
Vilniaus miesto tarybos pirm. 
Valentinui Šapalui, Vilniaus 
merui Vytautui Jasulaičiui, 
tarybos nariui prof. Jurgiui 
Vanagui ir vyriausiam Vilniaus 
architektui Danui Ruseckui. 
Priėmime dalyvavo ir keliolika 
St. Balzeko artimų bendradar
bių, veikėjų ir Lietuvių kultū
ros muziejaus rėmėjų. Visų 
malonus pabendravimas su 
svečiais iš Vilniaus tęsėsi iki 
vėlyvaus vakaro. 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, 
vitaminai — viskas užsienie
tiška. 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) 

x „ŽAIBAS" ketvirti 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS*, 9625 So. 79th 
A ve., Hickory Hills, II60457, 
tel. 708-430-3090. 

(sk) 
x Gera naujiena Los Ange

les apylinkės lietuviams! Bal-
tia Expres8 atstovas kasdien 
priiminės jūsų siuntinius Lietu
vių Tautiniuose namuose. Tei
raukitės tel. 213-661-6028 arba 
pristatykite siuntinius 3354 
Glendale Blvd., Los Angeles, 
CA 90039. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-5260773. 

(sk) 

Dėmesio, Dėmesio, Čikagos 
apylinkių tautiečiai! Nepa
mirškite, kad rugpjūčio 1 d., 
sekmadienį, 12 vai. Marijonų 
sodelyje bus „Draugo" gegužinė 
- 4545 W. 63rd St. Tikimasi, 
kad bus svečių iš Lietuvos ir iš 
tolimesnių vietovių. Nepra
leiskite progos pasimelsti savo 
kalba, pasivaišinti lietuvišku 
maistu, susitikti su pažįstamais 
ir tuo pačiu paremti dienraštį 
„Draugą". Visus kviečiame ir 
visų laukiame. 

Gražina Reškevičienė iš 
Omahos rašo, jog labai blogai 
gauna „Draugą' — po kelis 
numerius iš karto. Ji atsiuntė 
gautą iš savo pašto laišką — 
atsakymą į jų pasiteiravimus, 
kodėl vėluoja mūsų laikraštis. 
Omahos pašto panašių reikalų 
tvarkytoja Vickie Schroeder 
pažadėjo, kad bus situacija ge
resnė, kai bus gauta pašto for
ma „Publication Watch". Ši for
ma su reikalinga jiems informa
cija jau išsiųsta. 

Mūsų dienų Darius ir Girėnas... Du narius lietuviai lakūnai liepos 15 d. iš Čikagos Lansing 
aerodromo išsiruošė skrydžiui per Atlantą j Lietuva Liepos 19 d. jie pasiekė Karmėlavos 

Nuotr. Anatoli jaus Šluto aerodromą. Iš kairės: Jonas Juknius ir Edvardas Slušnis. 

MAŽAI REKLAMUOTAS SKRYDIS 

Lietuvių centro Lemonte 
gegužinė rengiama šį sekmadie
nį, liepos 25 d. Centro sodelyje 
po šv. Mišių 12:30 vai. p.p. Tarp 
12:00 vai. ir 12:30 vai. p.p. di
džiojoje centro salėje PLB pirmi
ninkas Br. Nainys duos trumpą 
pranešimą apie viešnagę Lietu
voje. 

Akademinio skautų sąjū
džio „Gaudeamus" pastovy k-
lės LSS Jubiliejinėje stovyklo
je viršininkas fil. Kęstut is 
Ječius ragina visus akademikus 
skautus dalyvauti stovykloje ir 
nedelsiant siųsti jam registra
cijos lapus ir stovyklinį mokestį. 
Šioje stovykloje dalyvaus ir pora 
akademikų skautų iš Lietuvos. 
Numatyta įdomi skautiška ir 
visuomeniška programa. 

Gal ima atsikratyti senomis 
telefonų knygomis (yellow 
pages) nuo liepos 15 iki 
rugpjūčio 31 d. jas nuvežant į 
artimiausią surinkimo punktą, 
kur bus padėtos ryškiai geltonos 
dėžės toms knygoms sumesti. 
Arčiausia Brigbton Parko ir 
Marąuette parko lietuviams 
vieta - McKinley Parkas, 2210 
W. Pershing Rd., arba Kennedy 
Park 11320 S. Western Ave. 

x SPALIO 9 d. - 17 dienų 
kelionė į TOLIMUOSIUS RY
TUS, aplankant Singapūrą, 
Kua la lampūrą , Penangą, 
Bankoką ir Hong Kongą. Rezer
vuokite vietas iki rugpjūčio 2 
d., 708-524-2244, pas Birutę 
Zalatorienę. Travel Advisers 
Inc. 

(sk) 
x Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutini sekmadienį, lie
pos 25 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Express priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemont, IL. 
Teiraukitės nemokamai: tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6 
rūšių traktorius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
rinkimas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (sit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
tina delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas. 4% už persiuntimą -
pristatymas. Siunčiant virš 
$2,100 - 3% + pristatymas 
Rašyti ar skambinti: KAIRYS 
BALTIC EXPEDITING Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario. Tel. (416) 643-3334, Fax: 
1416) 643-8980. 

(sk) 

Kaip pranešė Amerikos Lietu
vių radijo Čikagoje programų 
vedėjas Anatolijus Siutas, du 
l ietuviai lakūnai — Jonas 
Juknius ir Edvardas Šlušnis — 
liepos 15 d. naktį, 1:55 vai. iš 
Čikagos Lansing aerodromo 
pakilo vienmotoriu lėktuvu 
Piper 140 (N 6600 W) skrydžiui 
į Lietuvą Dariaus ir Girėno 
skrydžio 60-jų metinių proga. 
Jie žadėjo perskristi Atlantą ir 
nusileisti Kaune. Jų maršrutas 
turėjo sekti rytinę Amerikos 
pakrantę iki Bangor, Maine, 

Vita Polikaitytė-Rosynek ir 
Veronika Polikaitienė iš Mid-
lothian, 111., atvyko į „Draugą" 
su vertingomis dovanomis, 
kurias įteikė „Draugo" gegu
žinės laimėjimų stalui. Be kitų 
daiktų, Vita Rosynek padovano
jo naują „Polaroid, instant 
land" aparatą. Labai dėkojame. 
Gegužinė bus rugpjūčio 1 dieną, 
sekmadienį, Marijonų sode prie 
„Draugo". 

Zuzana Zilevičienė, Palos 
Hills, 111., J o n a s Sema ir An
t anas Kuliešius, Chicago, 111. 
taip pat buvo atvykę į „Draugą* 
ir padovanojo įvairių, vertingų 
daiktų „Draugo" gegužinės 
laimėjimų stalui. Labai miela ir 
džiugu, kad dienraščio rėmėjai 
nuoširdžiai remia renginių 
komiteto pastangas, linkėdami 
geriausio pasisekimo. Nuošir
dus ačiū. 

Kazimierietės seselės iš Mo
tiniško namo, Chicago, 111., 
nuoširdžiai rūpinasi , kad 
išeivijoje išliktų lietuviškos tra
dicijos ir spauda, atvežė į 
„Draugą"' kelias dideles dėžes, 
prikrautas vertingų dovanų 
„Draugo" gegužinės laimėjimų 
stalui. Nuoširdus ir didelis ačiū. 
Gegužinė bus rugpjūčio 1 dieną, 
sekmadienį, prie „Draugo" 
Marijonų sode. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti ir tuo pačiu 
paremti „Draugą*. 

x „Saulutė" dėkoja Maerc-
ker School of Clarendon 
Hills, kuri per Giedrę Pen-
čylienę atsiuntė 120 kimštų 
žaislų Lietuvos našlaičiams. 
„Saulutė" taip pat renka rūbe
lius, ypač batukus, multivi-
taminus ir lavinančius („educa-
tional") žaislus. „Saulutė" 419 
Weidner Rd. Buffalo Grove, 
IL 60089, tel. 708-541-3702. 

(sk) 

x Parduodamas Oak 
Lawn, IL 4M- mieg. kamb. 
namas; įrengtas rūsys; kompiu
terio, siuvimo kambariai ir skal 
bykla. Tel. 708-636-7278. 

(sk) 
x Prašau atsiliepti mano 

pusbrolius Joną ir Juozą Rūtą, 
kadaise gyvenusius Wilkes 
Barre , PA. Atsi l iepki te , 
parašykite: Aleksas Krištapa-
vičius. Statybininkų 3-91, 
Panevėžys, Lietuva — Lithu-
ania — Europe. 

(sk) 

toliau — šiaurinę Kanadą—Is-
landiją-Lietuvą. 

Lietuvą jie buvo planavę 
pasiekti liepos 17d.. bet dėl la
bai stipraus vėjo liepos 16 d., 
19:00 vai. vakaro jie dar buvo 
užsilaikę New Foundland, 
Kanadoje. Apie tolimesnę jų ke
lionę tuo ta rpa daugiau 
informacijų neturime. Žinome, 
kad šie du drąsūs lietuviai iš 
Čikagos aerodromo buvo 
išlydėti tik trijų draugų — 
Amerikos Lietuvių radijo 
programų vedėjo Anatolijaus 
Šluto bei svečių iš Lietuvos: 
Sigitos Tylienės ir Alfonso 
Juškos. Tačiau pagrindinė skry
džio mecenatė — Domicėlė 
Petrutytė, kurios finansinė 
pagalba įgalino lakūnus Joną 
Juknių ir Edvardą Šlušnį įsigyti 
lėktuvą. 

Pastaba: prieš pat paduodant 
šį straipsnelį spausdinimui, A. 
Siutas telefonu pranešė, kad 
drąsuolių l ie tuvių lakūnų 
lėktuvas tikrai sėkmingai per
skrido Atlantą ir 9:30 vai. ryto 
(Čikagos laiku) nusileido 
Karmėlavos aerodrome Lietu
voje. Išlipę iš lėktuvo, lakūnai 
pirmiausia nuvyko prie Dariaus 
Girėno paminklo ir padėjo gėlių. 
Vadinasi liepos 19 d. Lietuvos 
aviacijos istorijoje taip pat bus 
svarbi diena. 

VYRESNIEJI PAMINĖJO 
DARIŲ IR GIRĖNĄ 

Liepos 14 d. savo trečiadienio 
popietėje programų vadovė 
Elena Sirutienė suorganizavo 
mūsų didžiųjų lakūnų Ste
pono Dariaus ir Stasio Gi
rėno 60-ties metų žuvimo pa
minėjimą. Gana punktualiai, 
kaip visada, ji trumpu žo 
džiu priminė šio minėjimo 
prasmę ir pristatė prelegentą 
pedagogą Juozą Masilionį. Jis 
gerai paruoštoj paskaitoj 
pateikė abiejų lakūnų biogra
fijas, skridimo organizavimą ir 
patį skrydį. 

Populiarusis Steponas Darius 
buvo pagal tėvą Darašius, bet 
čia, Amerikoje, sutrumpino 
pavardę į Darių. Nuo jaunų 
dienų labai pamėgo sportą, o, at
vykus į JAV, atsirado galimybė 
jį praktikuoti. Įstojo į JAV 
kariuomenę 1917 m„ po karo 

netrukus grįžo Lietuvon ir, 
baigęs Karo mokyklą, perėjo į 
aviaciją ir skraidė, neturėdamas 
nė vienos avarijos. 1924 m. 
sukūrė šeimą ir turėjo dukterį. 
Vėliau paleistas iš kariuomenės 
vėl atvyko į JAV ir čia ėmė 
skraidyti. Susipažino su Stasiu 
Girėnu, tuo metu dar Girskiu, 
kuris nuo jaunų dienų turėjo 
palinkimą prie mechaninių 
darbų. Sutarė abu skristi per 
Atlantą. Susiorganizavo komi
tetai jų skrydžiui paremti. Tam 
reikalui parinkę aukų, įsigijo 
lėktuvą, kur į pavadino 
Lituanica. 

1933 m. liepos 15 d. jie pakilo 
New Yorke, pasiryžę nusileisti 
Kaune. Jų kelionė turėjo tęstis 
apie 40 valandų. Beveik visi 
vyresnieji ir prisimename jų tra
gišką žuvimą Soldino miškuose, 
400 km nuo Lietuvos. 

Daug gatvių buvo pavadinta 
Dariaus ir Girėno ar Lituanicos 
vardu, daug paminklų prista
tyta. Apie Darių ir Girėną dar 
kalbėjo svečias iš Lietuvos 
Petras Filmanavičius, atvykęs 
čia su dukra Greta. 

Po to Apol. P. Bagdonas 
paskaitė savo kūrybos eilėraštį 
„Padangių sakalai", o Onutė 
Lukienė, akompanuojant Bro
nei Variakojienei, padainavo 
dvi dainas. B. Variakojienė dar 
paskambino 3 atskirus kūrinė
lius. Pabaigai Aldona Pankienė 
padeklamavo ir kartu dainavo 
posmus Dariaus ir Girėno 
garbei. 

E. Sirutienė nuoširdžiai 
dėkojo programos atlikėjams ir 
visiems dalyviams, kar tu 
pakvietė pasilikti pietums ir 
pabendrauti. 

Apol. P. Bagdonas 

NAUJA ALTO VADOVYBĖ 

Kiekvienais metais Amerikos 
Lietuvių Tarybos Čikagos 
skyrius šaukia metinę darbo 
konferenciją, kurios metu 
valdyba padaro pranešimus: 
pirmininkas — kas padaryta 
metų eigoje, iždininkas — 
finansinį atsiskaitymą. Žinoma, 
tokie pranešimai yra reikalingi, 
nes kiekvienais metais dar
bo konferencijos vadovavimą 
perima kita organizacija. Po 
pranešimų yra sudaroma val
dyba ir taryba vienerių metų 

IŠ ARTI IR TOLI 

JAV 
Olandijos ambasada bir

želio 28 d. pranešė, kad amba
sadoriaus padėjėja mokslo ir 
švietimo reikalams D. Vidu-
tienė tapo Diplomatų (mokslo 
reikalams) klubo (Science Dip-
lomat Club) pilnateise nare. Kol 
kas ji vienintelė iš visų trijų 
Baltijos šalių šio klubo narė. Iš 
visų buvusių Sovietų Sąjungos 
respublikų tik Rusija čia turi 
savo atstovą. Apskritai klubui 
priklauso 95 nariai iš 40 amba
sadų Vašingtone. 

Algimantas Sidas, Berkeley, 
Cal., prašo nutraukti jo adresu 
s iunčiamą „Draugą", nes 
išvyksta nuolatiniam apsi
gyvenimui į Lietuvą. Ta proga 
palinkėjo viso geriausio su 50 
dol. auka. 

TARPMIESTINĖS GOLFO 
ŽAIDYNĖS 

Tarpmies t inės Detroi to-
Clevelando golfo žaidynės vyks 
šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 10:30 
vai. r. Sugar Creek G.C., Elmo-
re, Ohio. Šios žaidynės čia vyks
ta jau daug metų. Tuo pat laiku 
čia vyks ir Elmore Open, tai bus 
proga laimėti įvairių dovanų ir 

pasivaišinti. Tikimasi gausaus 
būrio golfo žaidėjų iš Cievelan
do ir Detroito varžybose dėl 
pereinamosios taurės, kuri šiuo 
metu priklauso Detroitui. 

ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
NARIAMS: 

Kviečiame gausiai dalyvauti 
Centro valdybos rinkimuose, 
komisijai pasiūlant kandidatus 
pi rmininko,ės vietai atei
nantiems trejiems metams. 

Atsiliepkite iki rugsėjo 
mėnesio šiuo adresu: Saulius 
Šimoliūnas, 665 W. Warren, 
Detroit, MI 48201-3714. 

Dr. Aldona ir dr. Remigijus 
Gaškos, Missouri City, TX, pra
tęsdami prenumeratą, pridėjo ir 
visą 100 dol. „Draugo" dien
raščio paramai. 

KANADOJE 

A.a. Juozas Starkevičius 
mirė Toronte, Ont. š.m. gegužės 
15 d., sulaukęs 79 m. amžiaus. 
Palaidotas Anapilio lietuvių 
kapinėse. Velionis buvo kilęs iš 
Veiverių, buvęs kūno kultūros 
mokytojas Tauragės gimna
zijoje, o prieš pasitraukimą iš 
Lietuvos kūno kultūrą dėstęs 
Šančių 6-je gimnazijoje. Kiurį 
laiką buvo Klaipėdos apskrities 
sporto vadovas. 

Algimantas Barniškis groja ir dainuoja LTS Čikagos skyriaus gegužinėje Atei
tininkų namų sode, Lemonte Jam dainuoti padeda Vacys Bazis (dešinėje). 

Nuotr. Edva rdo Šulaičio 

kadencijai iš organizacijų prista
tytų atstovų. 

Yra keturios pagrindinės or
ganizacijos: ALRKF, Social
demokratų sąjunga, Tautinė 
sandara ir Liet. Tautinė 
sąjunga, kurios rotaciniu būdu 
per ima vadovavimą. Šiais 
metais darbo konferencija 
įvyko gegužės 1 d. ir vadovavo 
Tautinė sandara su pirm. dr. 
Vytautu Dargiu. Po konferenci
jos vadovavimą turėjo perimti 
Socialdemokratų organizacija. 
Dėl susidėjusių aplinkybių 
Socialdemokratų organizacija 
atsisakė vadovauti ir prašė 
ALRK federaciją perimti vado
vavimą. Staiga užkluptiems, il
giau truko sudaryti valdybą. 

Alto Čikagos skyriaus po
sėdyje, įvykusiame birželio 25 d. 
pristatyta nauja valdyba viene
rių metų kadencijai. Pirmininkė 
— Antanina Repšienė, Ameri
kos Lietuvių R. Katalikų fede
racijos atstovė; vicepirmininkai: 
dr. Vytautas Dargis — Tautinės 
sandaros atstovas, Pe t ras 
Buchas — Liet. Tautinės s-gos, 

Bronės Nainienės vadovaujama savanorių moterų grupė (ir vienas nebailus vyras...), susirenkanti 
bent 2 kartus per mėnesj gaminti virtinukus („koldūnus"), kurie pardavinėjami Lietuvių centre 
Lemonte, o pelnas skiriamas Centro išlaikymui. Ši savanorių grupele per 3 vai. pagamino 6,000 
virtinukų! Nuotr. V. Jas inevič iaus 

Juozas Bagdžius — Socialde
mokratų s-gos ir Evelina 
Oželienė — ALRK federacijos. 

Vykdomoji sekretorė — 
Matilda Marcinkienė, protokolų 
sekretorius — dr. Petras Ironis 
Jokubka, iždininkė — Mary 
Kinčius, finansų sekretorė — 
Jūratė Jasiūnienė. Kontrolės 
komisija: Valerija Stanaitis, 
Joseph Stanaitis ir Jeronimas 
Gaižutis. Likę 31 — tarybos 
nariai. 

Norisi pasidžiaugti, kad dar 
nesant sudarytos valdybos, 
rengiant Birželio išvežtųjų 
minėjimą, visi sutartinai ir 
sąžiningai atliko savo pasiimtas 
pareigas. Viskas vyko tvarkin
gai, publikos minėjime prisi
rinko užtektinai ir savo dos
niomis aukomis parėmė šį mūsų 
tautos kankinių prisiminimą. 

Alto skyrius rengia išvyką į 
gamtą — gegužinę rugsėjo 6 d. 
Darbo dieną (pirmadienį) Anio 
ir Aldonos Grinių sodyboje, 
Lockport, Illinois. Pereitais 
metais Altas tą pačią dieną 
turėjo išvyką toje pačioje vietoje. 
Išvyka labai gerai pasisekė. 

Alto Centro suvažiavimas 
įvyks š.m. spalio 30 d. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Išvaka
rėse, t.y. spalio 29 d., Alto Čika
gos skyrius rengia suvažiavimo 
atstovams ir svečiams susi
pažinimo vaišes. Reikia tikėtis, 
kad Alto Čikagos skyrius su
galvos ir kitokių netikėtumų. 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avrnue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak. 
^estad 9 v r iki 1 vai. d. 
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