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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Kaltinimas Lietuvos 
vyriausybei atmestas 

Vilnius, birželio 17 d. (Elta) -
Keturi nauji ministrai — Vla-
dislavas Domarkas, Albertas 
Vasiliauskas, Bronius Bradaus-
kas, Aleksandras Vasiliauskas 
bei ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius Vyriausybės rū
muose surengė spaudos konfe
renciją. Buvo svarstytas Social
demokratų frakcijos pateikto 
nepasit ikėjimo vyriausybe 
klausimas. Seime balsavimo 
metu pasitikėjimą vyriausybe 
pareiškė 65 deputatai. 51 depu
tatas balsavo prieš. 

Adolfas Šleževičius pasakė, 
kad pusšimtis balsų tarusių 
,,ne" vyriausybei, jo nenuste
bino. I kritines pastabas minist
rai žada atsižvelgti rengdami 
programą Jos pagrindinės nuo
statos: privatizavimas, mokes
čių kontrolė, muitines darbo 
gerinimo klausimai, investici
jos. { klausimą, ar pagrįstos 
kalbos apie lito nuvertinimą, A. 
Šleževičius atsakė, kad šiuo 
metu nuvertinti nacionalinį pi
nigą nėra jokių prielaidų. 

„Mūsų tikslas iki metų galo iš 
apyvartos išimti investicinius 
čekius, kad toliau privatizavi
mas vyktų pagal ekonomikos 
dėsnius, o ne dalijant turtą", — 
pasakė Ekonomikos ministras 
Aleksandras Vasiliauskas. 

Aplinkos apsaugos ministro 
Broniaus Bradausko žodžiais 
gamtosauga be ekonominio pa
grindimo neįmanoma, todėl 
naujojoje ministerijoje bus stip
rinamos ekonominė, teisinė ir 
ekologinio švietimo tarnybos. 

Švietimo ir mokslo ministras 
Vladislavas Domarkas sakė: 
„Mano, kaip ministro, pagrindi
nis uždavinys — pasiekti, kad 
švietimas būtų akcentuojamas 
kaip prioritetinė šaka". 

Miškų ūkio ministras Alber
tas Vasiliauskas susirūpinęs, 
kad jo ministerija ne visai 
pagrįstai apkaltinta spaudos ir 
kai kurių deputatų dėl piktnau
džiavimų. Tode! atstatyti minis
terijos gerą vardą — pirmiausias 
uždavinys. O kasdieniam darbui 
sąlygos yra, nes įstatymai tą 
leidžia. 

Seimo pirmininkas 
atsisakė priimti 

pa rašus 
Vilnius, birželio 17 d. (Elta) -

Referendumo iniciatyvinės gru
pės atstovai Seimo pirmininkui 
Česlovui Juršėnui pristatė dau
giau kaip 600,000 parašų dėl re
ferendumo, skirto Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservatorių) 
parengtam konstituciniam įsta
tymui „Dėl neteisėto privatiza
vimo, nuvertintų indėlių ir ak
cijų bei pažeistos teisėsaugos'-. 
Seimo pirmininkas atsisakė pri
imti parašus, vadovaudamasis 
galiojančiu Referendumo įstaty
mu, kuris numato, kad šiuos 
parašus turi priimti ir tikrinti 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos prezidiumas. 

Seimo pirmininkas Eltai sakė, 
negalįs atstovauti neesamam 
prezidiumui, o priimti parašus 
neturi Seimo įgaliojimų. Jis taip 
pat pažymėjo, kad iniciatyvinė 
grupė nepateikė baigiamojo ak
to, kaip to reikalauja Referen
dumo įstatymo 10 straipsnis. 

Tėvynės sąjungos pirminin
kas Vytautas Landsbergis taip 
komentavo šį faktą: 

„Mums gaila, jog Seimo pir
mininkas rado formalią prieka
bę, norėdamas pasijuokti arba 
pažeminti tai, kas yra nebe ini
ciatyvinės grupės, o puses mili
jono Lietuvos piliečių valia 
teikiamas referendumui įstaty
mas. Už pono Č. Juršėno nuga
ros stovi daug mažiau, negu 
pusė milijono balsų. Mes mano
me, kad Seimo pirmininkas su
pras, jog su trupučiu geros va
lios tikrai galima rasti sprendi
mą be jokių formalių kliūčių. 
Mes neabejojame, kad LDDP 
vadovybė ras tos geros valios*', 
— pasakė V. Landsbergis. 

Norima susigrąžinti 
okupaciniais metais 
nacionalizuotą turtą 

Numatomas naujas JAV 
ambasadorius Lietuvai 

Vilnius, birželio 16 d. (AGEP) 

Vytauto Landsbergio 
nuomonė apie valdančiąją 

partiją 
Vilnius, birželio 20 d. (Elta) -

Balsavimo rezultatai nepasiti
kėjimo vyriausybe klausimu pa
rodė visišką LDDP krize, teigė _ Amerikos dienraštis „Wa-
spaudos konferencijoje opozicijos shington Post" paskelbė, kad 
lyderis Vytautas Landsbergis, naujuoju JAV ambasadoriumi 
Vienintelė jos rėmėja beliko Lietuvoje greičiausiai bus Vals-
Lenkų frakcija. Bet ir ji už tai tybės departamento veteranas 
pareikalavo atlyginimo — per- James Svvihart. 1989-1990 m., 
žiūrėti jau priimta Savivaldybių jįs vadovavo departamento Rytų 
tarybų rinkimų įstatymą. Atro- Europos skyriui, o dabar turi 
do. Lenkų irakcijos" Balsai, antrąjį JAV ambasados Vieno-

Europos Parlamento prezidentas Egon Klepsch 'dešinėje) viešnagės Lietuvoje metu birželio 1 d. 
susitiko su Seimo pirmininku Česlovu Juršėnu. Kiepsch pritarė Baltijos ir Vyšegrado grupių 
valstybių bendradarbiavimui, teigiamai įvertino Lietuvos ir Lenkijos sutartį, gerai sprendžiamas 
nacionalinių mažumų problemas. Jis pabrėžė, jog dabar yra svarbu normalizuoti santykius su 
Rusija. 

labai patyręs diplomatas ir 
gerai išmano Baltijos valstybių 
reikalus. 1989-1990 metai buvo 
labai įdomūs ne tik lietuviams 
Lietuvoje, bet ir mums, Ameri 
kos lietuviams. Būtent tada ma
tėme, kad Svvihart, pradėjęs eiti 
Valstybės departamento Rytų 
Europos skyriaus direktoriaus 
pareigas, irgi pamatė, kad šis 

kuriais ji parėmė vyriausybe, j e diplomatinį postą. Laikraštis laikotarpis revoliucinis, žiūrėjo 
•t i _ . i •• _ _ _ i - i i i i : : T . . • - — — * » * - » « - • . . i • « • • susilauks kompensacijos, sakė mano, kad ambasadoriumi Lat-

opozicijos lyderis: Respublikos vijoje bus paskirtas Larry C 
prezidentas nepasirašė šio įsta- JsTapper. turėjęs antrąjį diplo

matinį rangą JAV ambasadoje 
Rumunijoje. Tai pirmasis Larry 
C. Napper paskyrimas ambasa
doriumi. 

„Amerikos balso'* radijas ap
klause Amerikos lietuvių bend
ruomenės visuomeninių reikalų 

tymo. jis grąžinamas Seimui. 
Kita išvada, kuri. V. Lands 

bergio nuomone, darytina po in
terpeliacijos svarstymo, yra ta, 
jog iš LDDP frakcijos pasitraukė 
ir, tikriausiai ateityje dar pasi
trauks, įžvalgesni žmonės. Tai, 
sakė jis, dar kartą patvirtina, tarybos atstovę Vašingtone As-
jog valdančiąją partiją yra apė- ią Banionytę, ar šis pranešimas, 
muši krizė. Tačiau jos frakcija 
Seime nenoriai išleidžia savo 
buvusius narius. Vytautas Bub
nys, jau gerokai anksčiau pa
reiškęs apie išėjimą, vis dar lai
komas jos biolauke, priminė V 
Landsbergis. 

Jis sakė. kad vyriausybės gy 

jos nuomone, teisingas. „Kai 
kurie šaltiniai Valstybės de
partamente patvirt ino, kad 
James Swihart bus paskirtas 
ambasadoriumi Lietuvoje, — 
atsakė Banionytė. — tačiau bu
vau perspėta, kad dar Baltieji 
rūmai nėra oficialiai paskelbę. 

į Sąjūdžio judėjimą kaip į labai 
pažangų judėjimą, vadovaujantį 
išsilaisvinimui. 

Svvihart visą laiką rėmė ir 
skatino savo skyriaus tarnau
tojus ypač daug dėmesio kreip
ti į žinias iš Baltijos regiono ir 
skatinti Amerikos politiką vi
sam šiam laisvėjimo procesui 
paremti. Kaip tikras profesio
nalas diplomatas, Swihart ne
skelbdavo komentarų laikraš
čiuose. Tačiau jis prižiūrėjo, kad 

labai tiksli ir visa informacija 
būtų pateikiama tiems žmo
nėms, kurie darė sprendimus 
Amerikoje. Aš žinau, kad tei
giamas Baltųjų rūmų pareiški
mas kovo 11 d., kuriuo buvo pa
remta Lietuvos nepriklausomy
bė, buvo pakoreguotas kaip tik 
Svvihart. Suprantama, jog rei
kėjo kelių mėnesių, kad Baltie
ji rūmai galėjo parengti ir pa
skelbti tokį pareiškimą. Po to 
tuometinis JAV prezidentas 
George Bush ėmė tolti nuo šio 
pareiškimo. Svvihart ėmėsi ir 
kitų žygių Baltųjų rūmų dėme
siui į Baltijos šalis atkreipti". 

JAV ambasados Lietuvoje 
kultūros atašė V. Sidabras „Lie
tuvos aidui" sakė specialiai 
klausęs laikinojo ambasados rei
kalų patikėtinio Stepanchiuk, 
ar galima komentuoti šį „Wa-
shington Post" pranešimą. „Kol 
JAV prezidentas oficialiai nepa
tvirtins, ambasada negali ko
mentuoti šio paskyrimo", — pa
sakė Sidabras. 

Karo grėsmė tarp Graikijos 
ir Turkijos 

Vilnius, birželio 16 d. (AGEP; 
— Namų savininkai, sovietme
čiu praradę teises į savo turtą, 
kreipėsi į Konstitucinį teismą. 
Teismas grupės Seimo narių rei
kalavimu, pradėjo svarstyti ar 
pernai liepos 15 d. priimti įsta
tymo „Dėl piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir 
sąlygų" pakeitimai ir papildy
mai atitinka šalies Konstituciją 
Grupė Seimo narių į Konstitu
cini teismą kreipėsi Lietuvos 
respublikos namų ir sklypų 
savininkų sąjungos iniciatyva. 
o sovietmečiu turto savinin
kams Konstitucinio teismo 
sprendimas — paskutine viltis 
atgauti atimtą nuosavybę. 

LDDP laimėjus rinkimus, 
1993 m. sausio 12 d. atsirado šio 
įstatymo pataisos, savininkų 
nuomone, pažeidžiančios Kons
titucijos 23 str., sakantį, jog 
nuosavybė yra neliečiama ir 
nuosavybės teises saugo įstaty
mas. 1990 m. kovo 11d. atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, tuo
metinė Aukščiausioji taryba 
priėmė nuostatą, jog neginčija
mai pripažįstamas Lietuvos 
valstybės ir jos piliečių nuosa
vybės teisės tęstinumas. Todėl 
natūralu, jog savininkai ir jų 
įpėdiniai turi atgauti sovietme
čiu nacionalizuotą turtą. 

Pasak Namų ir sklypų savi
ninkų sąjungos pirmininko M. 
Vitkausko, labiausiai šalies 
Konstitucijos nuostatas ir 
Žmogaus teisių deklaraciją 
pažeidžia įstatymo del nekil
nojamo turto grąžinimo pataisų 
8 str. 4 punktas, iš esmės su
teikiantis nuomininkams teisę 
ir galią spręsti: grąžinti namus 
jų savininkams ar ne, nes patai
sose sakoma, kad išlikę gyve
namieji namai savininkams gali 
būti grąžinami tik tuomet, kai 
dabartiniai jų nuomininkai lais
va valia sutinka išsikelti. Tiesa, 
savininkams siūlomos kompen
sacijos, tačiau pamirštama, kad 
nuosavybės grąžinimas turi ne 
tik materialinį, bet ir moralinį 
aspektą, todėl kompensacijas 

nimasis ir jos gynimas Seime kas bus nauji JAV ambasado 
buvo toks monotoniškas, jog 
susidarė įspūdis, kad kalbėto
jams iš anksto išdalytas vienas 
ir tas pats argumentų modelis. 
Tai, opozicijos lyderio nuomone, 
rodo. jog partijoje stokojama 
mąstančių žmonių. Neatrodo, 
pridūrė jis. kad nauji protai 
norėtų stoti į LDDP. 

riai Lietuvoje ir Latvijoje. 
Amerikos lietuvių bendruo

menė būtų labai patenkinta, jei 
J. Svvihart būtų paskirtas am
basadoriumi Lietuvoje, nes jis 

Rusijos poli t ika gali 
sukelti ka rą Kaukaze 

Vilnius , birželio 9 d . — 
Grubus Rusijos spaudimas Če
čėnijai gali labai pabloginti 
padėtį Šiaurės Kaukaze ir net 
sukelti rimtus karinius kon
fliktus, mano Čečėnijos prezi
dentas Džochar Dudajev. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas" 
pasak Čečėnijos prezidento, į 
Grozną jau atvyksta jaunuoliai 
iš kitų Šiaurės Kaukazo vals 

kų bažnyčiai grąžintuose Seinų tybių, kurie susirūpinę pade 
vyskupų rūmuose. t 'm: Čečėnijoje ir nori tarnauti 

Manoma, kad naujoji Lietuvos Čečėnijos armijoje. 
atstovybė turės daug darbo - Neseniai Rusijos prezidento 
pernai Lietuvos ir Lenkijos administracijos vadovas Sergej 
sieną tarp Lazdijų ir Agradnikų Filatov apkaltino Čečėnijos 
perėjo beveik pusantro milijono prezidentą Rusijos ir Čečėnijos 
mūsų šalies piliečių. Be to Sei- derybų nutraukimu. Rusijos 
nuose gyvena daug lietuvių - prezidento adminis t raci jos 
apie trečdalis visų miestelio vadovas pripažino, jog Dž. Dūda 
gyventojų. Iš viso Suvalkų vai- jev yra realus Čečėnijos vado 
vadijoje, kurioje yra Seinai ir vas. ir išreiškė viltį, kad 
Punskas, gyvena apie 15,000 Maskvos ir Grozno derybos bus 
lietuvių. atnaujintos. 

Seinuose atidarytas 
Lietuvos konsulatas 

Vilnius, birželio 17 d. (Elta) — 
Ten, kur kadaise gyveno ir vys
kupavo mūsų tautos dainius 
Antanas Baranauskas, šiandien 
atidarytas Lietuvos konsulatas. 
Jis įsikūrė dviejuose nedideliuo
se kambariuose, neseniai katali-

Vilnius, birželio 9 d. - Turki
jos premjerė Tansu Ciller pa
reiškė, jog gali kilti karas, jeigu 
Graikija bandys išplėsti savo te 
ritorinius vandenis Egėjo jūroje. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
lapkričio mėnesį įsigalioja tarp
tautinė Jūrų sutartis, ir Tur
kijoje kyla susirūpinimas, jog 
Graikija, pasinaudodama šia su
tar t imi , gali išplėsti savo 
teritorinius vandenis. „Jeigu 
Graikija Egėjo jūrą pavers savo 
jūra, Turkijos pajėgos išsilaipins 
jos salose", pasakė Turkijos 
premjere i . Ciller. 

Graikijos vyriausybės spaudos 
atstovas E. Venizelos atsisakė 
komentuoti Turkijos premjerės 
pareiškimą. Aukštų Graikijos 
pareigūnų nuomone, Turkijos 
vyriausybė kursto kalba; apie 

tais neregėtai sparčiai gink
luojasi. Tokią išvadą padarė 
grupė nepriklausomų ekspertų 
iš Didžiosios Britanijos, JAV ir 
Vokietijos, ištyrę JTO oficialų 
rejestrą, kuriame pateikiami 
duomenys apie įprastinę gink
luotę. 

Ekspertai nustatė, kad vien 
1993 metais Turkija gavo iš 
Vokietijos ir JAV 1.017. o 
Graikija - 725 tankus. 1992-
1993 metais Turkija iš šių šalių 
gavo iš viso 2,822 tankus, 1,084 
šarvuotąsias mašinas. 303 stam
baus kalibro artilerijos siste
mas. 28 sraigtasparnius ir 14 
kovos laivų. Dauguma šių gink
lų buvo atsiųsta nemokamai pa
gal programą „Cascaden". 
Pagal ją „antraeilės" NATO 
šalys gauna ginkluotės iš tų al-

Suomiai nori būti 
Europos Sąjungos 

nariais 
Vilnius, birželio 9 d — 

Daugelis suomių teigiamai ver
tina galimą jų šalies įstojimą į 
Europos Sąjungą ir ketina bal
suoti už Suomijos prisijungimą 
prie ES per valstybinį referen
dumą šiuo klausimu. „Lietuvos 
ryto" žiniomis, jį numatoma 
surengti spalio 16 dieną. 

Suomijos radijo ir televizijos 
tarnybos surengtos apklausos 
duomenimis, už Europos Sąjun
gą yra 44% suomių, prieš — 30** 
balsavusiųjų 26<* vis dar neap
sisprendę, ar Suomijai verta 
stoti į ES, ar ne. 

galimą konfliktą su Graikija. Janso šalių, kurios, įgyvendin-
norėdama nukreipti savo visuo
menės dėmesį nuo vidaus eko
nomikos problemų ir besitę
siančio karo su kurdų separa
tistais. 

Graikijos užsienio reikalų mi
nistras C. Papoulias ketina ap
tarti dviejų šalių santykius šią 
savaitę Istambule įvyksian
čiame NATO šalių susitikime. 

Turkija ir Graikija, kurių tar
pusavio santykiuose nuolat jau
čiama įtampa, pastaraisiais me-

damos tarptautinius susitari
mus, priverstos ją mažinti. 

Politikos stebėtojai nurodo, 
kad spartus dviejų šalių gink-
lavimasis yra pavojingas, kai jų 
interesai susiduria karo apim
toje Bosnijoje ir Hercegovinoje. 
Ankara, kaip žinoma, aktyviai 
remia tarptautinėje politinėje 
arenoje Bosnijos musulmonų 
bendruomenę, o Atėnai neslepia 
savo simpatijų serbams. Jas 

įkurta Baltijos 
ministrų taryba 

Vilnius, birželio 16 d. I AGEP) 
- Trijų Baltijos valstybių prem
jerai Taline pasirašė sutarti dėl 
Baltijos ministrų tarybos įkū
rimo. Tarybos pirmininku vie
neriems metams išrinktas Lat
vijos premjeras Valdis Birkavs. 
Tarybos būstinė bus jsteig 
ta Rygoje. Artimiausiu metu 

labiau derėtų siūlyti ne namų 
savininkams, o nuomininkams. 
Be to, savininkams siūloma 
kompensacija yra prievartinė ir 
iš esmės fiktyvi, nes kompen
suojama tik labai maža dalelė 
išlikusio grąžinamo turto ver
tės. Pavyzdžiui, trijų aukštų 12 
butų 1939 m. statytas namas 
Kauno centre įvertintas 38,000 
Lt, kai rinkoje tiek kainuoja vie
nas butas blokinėje „dėžutėje". 

Didelė dalis nuomininkų yra 
ir savininkai, nes jie atsiima 
žemės sklypus miestuose ar kai
muose, turi pasistatę nuosavus 
namus, turi keletą butų, tačiau 
sąmoningai neišsiregistravę iš 
grąžintų arba grąžinamų namų, 
tikėdamiesi pusvelčiui pagau
sinti savo nuosavybę. Tuo tar
pu savininkai, kurių dauguma 
— buvę tremtiniai ar politiniai 
kal in ia i , dažnai gyvena 
susispaudę viename bute su 
vaikais ir vaikaičiais, neturi 
galimybių pager in t i savo 
buitines sąlygas. Grąžinus nuo
savybės teises, savininkai turi 
išsikelti iš iki tol nuomotų 
patalpų. Jie taip ir pasielgtų, jei 
natūra būtų grąžinama tiek gy
venamojo ploto, kiek jo reikia 
šeimai. Savininkai nuominin
kams siūlo keistis butais, tačiau 
nuomininkai dažnai pareika
lauja solidžios priemokos už 
„gerą valią". Ne kiekvienas gali 
ir pagaliau nori antrą kartą 
mokėti už savo nuosavą turtą. 

Namų ir sklypų savininkų są
junga Seimui siūlė ir tebesiūlo 
pasielgti taip, kaip padaryta 
Čekijoje, Lenkijoje ir daugelyje 
kitų postkomunistinių valsty
bių: grąžinti savininkams gyve
namuosius namus natūra arba 
jų pageidavimu sumokėti rea
lias kompensacijas, o nuominin
kams sudaryti taip pat ne fik
tyvias, o realias garantijas 
apsirūpinti savais butais ir 
leisti juos lengvatinėmis sąlygo
mis išsipirkti, kad ir po dešim
ties metų. 

Grąžinant nuosavybės teises į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą ig
noruojama ir išeivija. Pasak Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
pirmininko B. Nainio, dabarti
niai Lietuvos vadovai, užliūliuo
dami išeiviją gražiais žodžiais, 
nederina su jais savo veiksmų 
ir su išeivija nesiskaito, kaip ir 
su nuo okupacijos kentėjusiais 
Lietuvos žmonėmis — tremti
niais, politiniais kaliniais. 

Kiek kitaip mano, pavyzdžiui. 
LDDP narys, Seimo Valstybės 
ir teisės komiteto pirmininkas 
P. Vitkevičius. „Manau, kad na
cionalizavimo pagrindu buvusių 
savininkų nuosavybės teisė 
nutrūko. Nei žemės, nei kito 
turto nacionalizavimo aktai, 
atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, nebuvo panaikinti", — 
rašo šis buvęs LTSR Aukščiau 
siojo teismo narys savo rašte 
Namų ir sklypų savininkų są
jungai. 

Šį kartą spręs ne LTSR Aukš
čiausiasis, o nepriklausomos 
Lietuvos Konstitucinis teismas. 

sąlygoja istorinės ir religinės bus suderinti pasienio ir mui 
tradicijos. t i n i u susitarimai 

KALENDORIUS 

Birželio 21 d.: Šv. Aloyzas 
Gonzaga, Pirmoji vasaros diena 
Aloyzas. Apolinaras, Demetrija, 
Galminas, Vasarė. 

Birželio 22 d.: šv. Paulinas 
Nola, Šv. Jonas Fisher, Šv. To
mas Moore; Paulinas, Jonas, To
mas, Sudargas, Kaributas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

PRIEŠKALBINIS 
LAIKOTARPIS - ANTROJI 

PAKOPA 
DOMICĖLĖ PETRUTYTĖ 

Prieškalbiniu laikotarpiu (per 
pirmuosius 12 mėn.) kalbos „pa
gavimo" darbas vyksta labai in
tensyviai ir paslaptingai. Kal
bos pagrindai sukuriami smege
nyse, jai skirtoje „buveinėje". 
Tai vidinis darbas, reikalingas 
sąmoningos išorinės pagalbos — 
motinos pagalbos. 

Tą paslaptingą vyksmą, susi
jusį su kalba, manau, galima 
palyginti su žmogaus pavidalo 
kūrimusi motinos įsčiose. To 
paslaptingo darbo rezultatas — 
po devynių mėnesių gimstantis 
žmogus. Tačiau to žmogaus dva
sinės ir fizinės prigimties ko-
kybiškumas labai priklauso nuo 
motinos įnašo į šį nematomą 
kūrybinį vyksmą. 

Kalbos kūrimosi procese moti
nos vaidmuo irgi yra labai reikš
mingas. Jos teikiamoji išorinė 
pagalba lemia kūdikio kalbos ir 
būsimos asmenybės kokybę. 
Kaip gaila, kad šie du svar
biausi žmogaus gyvenimo eta
pai šiandien yra mažiausiai ver
tinami. Tik vis garsiau dejuo
jama ir stebimasi, iš kur tiek ne
dorų žmonių. 

Pirmuosiu. žmogaus gyveni
mo metus būtų galima pavadin
ti ..mokymosi, klausymosi ir 
prasmingo spoksojimo metais". 
Tie metai kūdikiui bus tiek 
našūs (produktyvūs), kiek mo
tina supras jo dvasinius porei
kius ir pasistengs juos paten
kinti. Nelengvas tai darbas — 
maitinti alkaną kūdikio sielą, 
juo labiau, kad tėvai šiam užda
viniui yra neparuošti, nes bejė
giame kūnelyje neįžiūrima jo
kių dvasios pėdsakų. 

Kūnelis yra inertiškas, bet 
nepaliegęs (ligotas). Jame gy
vuojąs dvasios gemalas trokšta 
Įspūdžių — sveikų, gerų įspū
džių savo kūrybinei veiklai — 
būsimos individualios asmeny
bės kūrybai. įspūdžiams rinkti 
kiekvieno žmogaus prigimtis 
yra apdovanota penkiomis juslė
mis, kurios pradeda veikti tuo
jau pat po gimtuvių, kaip ir 
gyvuliukų instinktai. 

Aristotelio teigimas: „Nieko 
nėra prote, ko pirmiau nebūtų 
buvę juslėse", tinka ne tik 
suaugeliams. bet dar labiau 
kūdikiams ir vaikams. Be jų 
(įspūdžių) dvasia vegetuoja. 
Įspūdžiai turi būti teigiami. 

Kai kūdikis nemiega, motina 
turi būt ; pasiruošusi su meile 
teikti jam paslaugą. Ji turi 
pasirūpinti, kad jis „skendėtų" 
švelnių garsų atmosferoje, kurią 
sudarytų kalbėjimas, dainavi
mas, deklamavimas ar klasiki
nė muzika. 

Pirmą ir antrą mėnesį kūdi
kiu verksmas — įdomus skirtin
gais kvėpavimo intervalais. Tai 
būdas pasakyti mums: „Noriu 
bendrauti su aplinka, laukda
mas jos atsiliepimo". Ir koks 
nusiminimas turi apgaubti kū
dikėlio sielą, kai į jo „šauksmą" 
neatsiliepiama. Dar liūdniau, 
kai atsiliepiama nepatenkintu, 
priekaištingu ar net piktu bal
su. 

Po dviejų mėn. kūdikis jau 
gali savo balsą formuoti. Tai 
pasekme įvykusio pasikeitimo 
gerklose. kai užsibaigia skir
tingų nervų susiformavimas. 

Geriausias laikas meilingam 
bendravimui, iki soties įsi
žiūrint į vienas antro akis, kai 
motina apžiūri kūdikėlį. Kalba 
turi būti natūrali ir rišli su tuo, 
kas daroma, įvardinant liečia
mas kūno dalis. 

Trečią-ketvirtą mėn. jau gali
ma išgirsti ištariamus balsius 

„a" - „e". Kartais jie yra net 
labai aiškiai išdainuojami. Jei 
kūdikis pajunta domėjimąsi jo 
vokalinėmis pratybomis, tai jis 
džiaugsmingai krykštaudamas 
pradeda tikrą pokalbį. Tai at
lygis motinai užjos kantrų triū
są. 

Penktą-šeštą mėn. jau pra
dedami ištarti ir kai kurie prie
balsiai: „m", „n",„t" ir kt. 
Dažnai juos kartojant, jie pra
deda sudaryti skiemenis: ma -
ma • ma, te - te -te ir kt. Greitai 
kūdikis suvokia, kad, jam kar
tojant ma-ma, džiaugsmu nu
švinta motinos veidas. Tatai pa
skatina jį dar su didesniu 
uolumu juos kartoti. Taip vog
raudamas, jis patiria, galįs vis 
daugiau ir kitokių garsų pada
ryti. Tai paskatas dar uoliau 
darbuotis. Dabar, vos tik pa
budęs, jis pradeda „kalbėti". 
Įsiklausę pastebėsime, jog tai 
tikros balso lavinimo pratybos, 
atliekamos su dideliu susitel
kimu ir rimtumu. Džiaugsmas 
ir pasitenkinimas dar didesnis, 
jei susilaukia motinos pritarimo 
ir įvertinimo. 

..Kalbėdamas", vaikutis pra
deda suprasti, kad jis savo 
burnytėje turi puikų aparatą, 
kuriuo gali naudotis, kada tik 
nori. 

Laisvi judesiai irgi didelis 
džiaugsmo šaltinis. Todėl svar
bu, kad jų nevaržytų apklotas ar 
apranga. Kūdikėlis, tik laisvai 
judėdamas, patiria, jog jis daug 
ką gali daryti su savo kūnu, jo 
galūnėmis. Tai ugdo pasitikė
jimą savimi — ..aš galiu". 

Laimingi vaikai , kurie turi 
motinas-auklėtojas, suprantan
čias jų dvasinius poreikius ir su
gebančias juos patenkinti. Ką 
žmogus įsigyja nesąmoningai -
išlieka visam gyvenimui. 

Kalbos vystimęsi yra du svar
būs tarpsniai: 1. sugebėjimas 
tarti garsus ir žodžius; 2. 
tariamų žodžių reikšmės supra
timas. 

Paprastai antrasis tarpsnis 
pranoksta pirmąjį. Vaikas 
supranta, kas yra sakoma, bet 
pats dar negali to padaryti. 
Todėl nereikia mažų vaikų 
klausti, kas čia? Pasitenkinki
me, kad jis supranta, kas sako
ma. 

Septintą-aštuntą mėn. kūdi
kiai jau gali tinkamai atsiliep-

APIE MEDICINIŠKUS 
PRIETARUS 

R. SIDRYS, MD 

(Tęsinys) toją, visą savaitę „gydė" akį 
Tai buvo senovėje, o kaip da- tais lašais. Per tą laiką įsigalėjo 

bar? Ar šiame — apsišvietusią- infekcija ir akį teko išimti, 
me — amžiuje, kur žmogus Prieš beveik 100 metų vienas 
apšvietos iš laikraščių ir TV Iowa valstijos krautuvininkas, 
gauna daugiau, negu gali ap- D. Palmer juokavo su savo drau-
rėpti, ar mediciniški prietarai gu, ir draugiškai barkštelėjo 
jau išnykę? Deja, ne. Tie apšvie
tos šaltiniai ne tik palaiko senus 
prietarus, bet ugdo ir daugybę 
naujų. Štai per televiziją atkak
liai reklamuojami akių lašai, 
milijonai amerikiečių juos var
toja, nepagalvodami, kad, jei tai 
tikrai būtų vertingas vaistas, 
nereikėtų jų taip reklamuoti. 
Penicilino, rodos, niekas nerek
lamuoja. Tie televizijos lašai yra 

jam į nugarą. Draugas, kuris 

Gaila, bet ir Lietuvos spauda 
ima skelbti mediciniškus prie
tarus. Štai skaitau: „Kaip gerin
ti regėjimą, remiantis Brego 
sistema". Jei norime, kad akių 
regėjimas būtų geras, reikia 
akių pratimam skirti 20-30 
min. per parą. Pateikta 10 
nurodymų, kaip akis lavinti. Iš 
jų tik vienas logiškas: „Nebijo
kite apkrauti akis darbu. Akių 
raumenys dirbdami stiprėja". 
Visi kiti nurodymai yra prati
mai, nieko bendra su akių fizio-

gerokai neprigirdėjo, pastebėjo, logija neturintys. Štai vienas ti-
kad jo girdėjimas nuo to smūgio piškas pavyzdys: „Lokio linga-
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pasitaisė. Tai gimė chiroprakti-
ka. D. Palmer nusprendė, kad 
visas vidaus ligas sukelia stubu
ro iškrypimai, pagal jį — „sub-
luksacijos". kurias išlyginus, 
organizmas pats išgydo ligą. Jo 
sūnus, B. J. Palmer buvo geras 
propagandistas, išplėtė tėvo 

silpnas boro rūgšties skiedinys, įkurtą mokyklą ir chiropraktika 
be jokios gydomosios vertės. Jau tebegyvuoja iki šiandien. Dau-
prieš 50 metų boro rūgštis buvo 
išimta iš farmakopėjų. Galima 
būtų sakyti, kad tie lašai, jei 
nepadeda, tai ir nekenkia, o 
tačiau iš savo praktikos at
simenu kelis atvejus, kada akis 
buvo suluošinta, nes glaukomos 
apimti žmonės, užuot gydęsi, 
kelias dienas vartojo lašus. 
Ypač skaudu prisiminti vieną 
berniuką, kuris susižeidė akį. 
Tėvai, užuot kreipęsi pas gydy
ti į suaugėlių sugestijas, pvz., 
„Prašau, parodyk savo rankutę, 
kojytę", „Suplok rankutėmis" ir 
1.1. Dabar mažyliai jau gerai 
supranta žodį „Ne". Jei aplinka 
yra stimuliuojanti (duodanti 
impulsą veikti) ir padedanti, jie 
greitai daro pažangą ir apie 
dvyliktą mėnesį pradeda ištarti 
pirmuosius žodžius. Tai viena-
žodės frazės", kurias supranta 
tik motina, nes ji žino, ką 
reiškia gestas ir tonas, susijęs su 
šia specialia bendravimo forma. 
Normaliai vienerių metų am
žiaus kūdikiai jau vartoja tris ar 
keturias vienažodes frazes. 

gelis susigundo tapti „gydytoju" 
be ilgų ir sunkių medicinos stu
dijų. Chiropraktų mokyklos net
gi nereikalauja baigti kolegiją, 
o kandidatus priima po dvejų 
metų. 

Chiropraktika laikosi tuo, kad 
labai daug žmonių kenčia nuo 
nugaros skausmų. Vadinamo
sios nugaros manipuliacijos yra 
iš esmės masažas ir padeda 
sumažinti raumeninį skausmą. 
Laukti, kad nugaros manipulia
cija pagydys vidaus organų ligą, 
yra beprasmiška ir gali būti 
pavojinga. 

Panašioj padėty yra ir home
opatijos menas, sukurtas S. 
Hahneman prieš beveik 200 
metų. Paga! ji, juo vaistas bus 
daugiau atskiestas, tuo jis bus 
veiksmingesnis. Prieinama iki 
juokingumo. Hahnemano pase
kėjai įlašina vieną chemikalo 
lašą į litrą vandens, ir taip to
liau — 33 sykius. Paskutiniame 
skeidinyje galbūt lieka vienas 
atomas chemikalo, nuo kurio 
pradėta, o gal nei vieno. Ir tai 
jau vaistais. 

vimas. Patogiai atsistokite ir 
pamėginkite linguoti, kaip 
lokys — iš vienos pusės į kitą. 
Linguokite ritmiškai visu kūnu, 
kraipykite galvą ir rankas. 
Tyliai niūniuokite valsą, 
spyruokliuokit nuo vienos kojos 
ant kitos. Žiūrėkite ne toliau, 
kaip į savo nosį. Šis pratimas 
atpalaiduoja smegenis, stu
burą", Visi kiti pratimai yra 
panašaus pobūdžio, galbūt 
lavina autoriaus fantaziją, bet 
tik jau ne akis. 

Amerikoje panašus neva akių 
stiprinimo metodas yra žinomas 
Bates vardu. Jis susideda iš to, 
kad pacientas ateina pas tuo 
mokslu besiverčiantį, pusva
landį žiūri į linguojančią 
lemputę ir užmoka už tai ati
tinkamą kainą. Kursas vyksta 
ilgai ir kainuoja šimtus dolerių. 
Nauda akims — nulis. 

Vienoje Vokietijos universi
teto bibliotekoje buvo skyrius, 
skirtas medicinos, prietarams. 
Bene storiausia knyga jame 
buvo apie „Iridologiją". Pagal tą 
mokslą, visas ligas galima 
atspėti iš to, kaip atrodo akies 
rainelė. Knyga buvo išleista 
šimtmečio pradžioje ir laikoma 
istorine keistenybe, be gyveni
miškos vertės. Bet medicinos 
prietarai turi nuostabų gyvas
tingumą. Tik visai neseniai iš 
knygų klubo gavau pasiūlymą 
pirkti „Iridology", parašytą natu-
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JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
T ik šeš tad ien io laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Užsakant i Lietuvą — 
Oro paštu 
Tik šeštadienio laida 
Paprastu paštu 
Tik šeštadienio laida 

m o k a m a iš anks to 
metams ^ metų 3 men. 
$90.00 $50.00 $30.00 

$100.00 $55.00 $3500 

$5000 $35.00 $25.00 
$55.00 $3500 $3000 

$500.00 $250.00 
$160.00 $85.00 
$100.00 $55.00 
$55.00 $35.00 

CITY CENTER GT — INTERNATIONAL 

VISOS VIETOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠPARDUOTOS! 
DĖKOJAME GAUSIEMS KUENTAMS IR PRIMENAME, 
KAD TIE, KURIE UŽSISAKĖ Į DAINŲ ŠVENTĖS RENGI
NIUS BILIETUS JUOS ATSIIMTŲ MŪSŲ RAŠTINĖJE VIL
NIUJE IKI PIETŲ LIEPOS 6 D. RAŠTINĖ DIRBS 4 UEPOS 
IKI 2 VAL. P.P., 5 UEPOS BUS UŽDARYTA. 
RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Yra ribotas skaičius vlotų slojo ekskur
sinėje kelionėje po Lietuvą. Šis turas taip pat pratęsiamas dar 
pankloms dienoms Į Latviją ir Estiją. 

PRIMENAME, kad organizuojama kollonas pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu. 

KVIEČIAME KEUAUTI SU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IK113... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖUAU. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Motinos kalbos meilė. Adomo Var
no piešinys. 

Mūsų Vilniaus rastine — jūsų paslaugoms! 

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

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

PROFESIONAUAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIMI ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

Q. T. INTERNATIONAL, INC. 
§828 SOUTN 7tTN AVINUI 
MCKORY M U S , NJJNOIS 
•0487 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TBLEFAJt: (708)430-8783 
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Member 
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10ŠW»'BowllBBV r f W 9 r l r i T r \ 9 PJPJ* J r 

VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2.223-147 
2-223-184 

TELEFAK (370) 2-223-148 

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus Redakcija 
už skelbimų turinj neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą. 

ropatės-herbalistės D. Hali. 
Pavyzdžiai iš tos knygos: inkstų 
liga pasireiškia šviesiu tašku 
rainelėje šeštos valandos pozici
joje, o per aukš tas kraujo 
spaudimas sukelia juodą tašką 
ties 12-ta valanda. Kad tai 
paremta ne fiziologija, o tik fan
tazija, naturopatei nesvarbu. 

(Bus daugiau) 

• Padangė be žvaigždžių, 
upė be vandens ir lietuvis be 
dienraščio „Draugo" tik liūdesį 
sukelia. 

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

9830 S. Rklgaland Ava. 
Chicago Rktga, IL 60415 

708 636-9*22 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1S6 C. Supertor, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Ta i . — (1-312) 337-12S5 

J 

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

K A R D I O L O G A S - Š IRDIES L IGOS 
7 7 2 2 S . Kedz ie A v e . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Ū 
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 

4S47 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) ta i . 708-422 8260 

Card iac D lagnos ls L t d . 
M a r q u e t t e M e d l c a l Bu l ld lng 

6 1 3 2 S . K e d z i e 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

T a i . ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Re*. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

S44S So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai . (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt >r šeštd 9 v r.-12 v.p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. I I I . 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ava. , Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 7 4 2 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedrte Ave.. Chtcago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago. IL 
Tai . (312) 478-2112 

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

Tai . kabineto Ir buto: (708)032-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t e . SOth A v a . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai p p 

OR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585-1955 
172 Sanalai St., HmHuraL IL 00126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto t e l . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.CJ 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7723 S. KaaMa, CMcega 00652 
Tat. 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p. -7v .v . .an t r . 9v.r -12, 
ketvd 1 2 - 4 v. p p., penktd 1 2 - 6 v v 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan Medlcal Centar-

r90p#rviff# C s m pus 
1020 E. Ogden Ava. , t u n e 310 . 

Napervllla IL 60503 
Tai. 700-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 500-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S West 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

• 
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16-TA LIETUVIŠKOJI 

DIVIZIJA: FAKTAI 
IR MITAI 

HENRIKAS KUDREIKIS 

lietuviai raudonosios 
armijos eilėse 

Lietuviškų dalinių raudonojo
je armijoje pradžia — sufor
mavimas vyko iš vad. Lietuvos 
liaudies (vardą suteikė Paleckis) 
kariuomenės 29-to teritorinio 
šaulių korpo. Korpo didesnė da
lis įkuriama Vilniuje ar arti Vil
niaus. Tuo lengviau rusai galėjo 
kontroliuoti lietuvių divizijas. 
Maždaug 9 mėnesius lietuvių 
kariai išgyveno siaubą ir tero
rą. Šimtai lietuvių kankinami 
ir tardomi. Šimtai išvežti Sibi
ran, kiti sušaudyti. Prieš pat ru
sų-vokiečių karo pradžią vyksta 
masiniai lietuvių karininkų 
areštai. 184-ta šaulių divizija 
Varėnos poligone pirmą karo 
dieną sukyla prieš okupantus, 
nors lietuviams nebuvo išduoda
mi šoviniai. Kulkosvaidžiai ir 
šautuvai, išskyrus sargybas, 
nuolatos užrakinti. Lietuvių 
palapinės buvo apsuptos tankų 
ir pėstininkų rusų divizijų. Tik 
vokiečių puolimas ir jų numesti 
šoviniai, kurie tiko lietuvių 
ginklams, padėjo naktį atlaikyti 
besitraukiančių rusų puolimą. 
Kovos metu žuvo daugiau kaip 
15 lietuvių karių, dvigubai tiek 
sužeista, bet Varėnos poligonas 
liko lietuvių rankose. Vokiečiai 
lietuvių nenuginklavo. 

Daug blogiau sekėsi 179-tai 
šaulių divizįjai, stovyklaujan
čiai Pabradės poligone. Daug 
kuopų spėjo politvadovus ir at

siųstus rusus nuginkluoti, kurie 
nepasidavė — sunaikinti. Visgi 
didelę dalį divizijos komisarų, 
rusų ir sukomunistėjusių lietu
vių karininkų spaudimu priver
tė trauktis link Gudijos. Nuo 
Pabradės iki Gudijos sienos vi
sos pakelės nusėtos lietuvių ka
rininkų ir karių kapais. Komi
sarai sušaudė kiekvieną įtaria
mą pabėgimu. Tik patys bai
liausi ar labai rusų saugomi 
pasiekė Velikije Lūki rajoną 
jie įjungti į fronto pirmąsias li
nijas, sumaišant su rusų dali
niais. Ir čia, esant palankioms 
aplinkybėms, daugelis lietuvių 
pasirinko pabėgimą. Kiti atsi
dūrė vokiečių belaisvių stovyk
lose. Komjaunuoliai ir „parau
dę" karininkai (tokių buvo tik 
keletas) kovojo rusų eilėse. 

Sniečkus, Paleckis nori 
lietuviškos divizijos 

Kai latvių šaulių 202 ra divi
zija labai pasižymėjo Maskvos 
gynyboje ir už drąsą Stalinas jai 
suteikė gvardijos vardą, estų 
5-tas šaulių korpas (2 div.) gynė 
Velikije Lūki ir Gorodok apylin
kę, Lietuvos raudonieji pasijuto 
atsidūrę bėdoje ir gėdoje. Snieč
kus ir Paleckis be paliovos beldė 
Vorošilovo ir net Stalino duris. 
Po kelių nepasisekimų, 1941 m. 
gruodžio gale, Stalinas sutiko. 
Lietuviškoji (tik vardas) 16-ta 
šaulių divizija pradėta formuoti 
1942 m. birželio pradžioje. Divi-

ALTo Čikagos ruoštojo Baisiojo birželio minėjimo proga birželio 12 d. i 
P»TW«1/<«« §vč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Marquette Park 
apylinkėje žygiuoja iškilminga procesija. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

zijos vadu paskirtas gan. majo
ras Feliksas Baltušis-Žemaitis, 
surusėjęs raudonosios armijos 
karininkas. Komisaru — Jonas 
Macijauskas, buvęs komisaras, 
bet Stalino išsiųstas į gulagus, 
dabar grąžintas atlikti mauro 
darbą. Diviziją sudarė 156,167, 
246 šaulių pulkai, 224 artileri
jos pulkas, keli pagalbiniai 
batalionai. Sausio 1 d. divizijo
je buvo 104200 karių. Personalą 
sudarė 29-to šaulių teritorinio 
korpo likučiai, karo mokyklos li
kučiai, mobilizuoti evakuotieji 
(komunistai, komjaunuoliai, 
emvedistai, milicininkai ir Ru
sijos lietuviai). Didžiausią dalį 
sudarė rusai, ukrainiečiai, net 
ir mongolai. Kokį procentą su
darė lietuviai, nelengva nu
statyti, nes kiekvienas sluoks
nis suteikia skirtingus skaičius. 
Paskaičius izraeliečių spaudą, 
atrodo, kad divizijos daugumą 
sudarė žydai. Vartojant patiki
miausius spaudos duomenis, at
rodo, kad lietuvių būta apie 
30%, žydų — 25%, rusų ir kitų 
— 45%. Rašytojas Antanas 
Venclova knygoje „Vidurdienio 
vėtra" prisipažįsta, kad divizi
joje lietuviai sudarė daugumą, 
kai jie grįžo į Lietuvą ir pasi
pildė lietuviais naujokais. Rusų 
tautybės kariai atsiųsti divizi-
jon ne vien dėl to, kad trūko 
lietuvių, politiniai motyvai bu
vo tikroji priežastis, nes rusai 
lietuviais niekur nepasitikėjo, 
išimtis — raudonųjų fanatikai, 
kurie tarnavo sovietams ir lietu
vių tautos interesai jiems buvo 
visai svetimi. 

Divizijos politinis 
parengimas 

Divizijoje kiekviename kampe 
zujo politvadovų-komisarų gau
jos. Politiniam darbui — karių 
patikimumo išaiškinimui vado
vavo Lietuvos KP(b) CK ypatin
gasis sekretorius, kurio galva 
buvo Boruchas Šneideris, jo pa
dėjėjas — Chaimas Aiženas. Ga
liu pridurti, kad E. Jacovskio 
knygoje „Fronto užrašai" mato
mas 249-to pulko agitatorius, 
Lietuvos komunistas Gvidonas 
Sipavičius, 29-me korpe, žiemos 
manevruose Vilnijoje vos mane 
nesuareštavo, neva už sovietinio 
turto žalojimą. Bet jis su dau
geliu kitų politinių vadovų 
(Kirstukas, Šarmaitis, Grigai
tis, Gluchas) padėjo galvas už 
draugą Staliną. 

Bolševikai, berinkdami me
džiagą apie karių praeitį, išryš
kino „nepatikimus asmenis". 
Šie atsidūrė „tėvynės išdavikų" 
eilėse. 1942 m. vasarą per 130 
karių, kaip nepatikimi pasalinti 
iš divizijos ir pasiųsti į Molotovo 
anglies kasyklas. 1942 m. Boru
chas Šneideris pasirašė 118 de
zertyrų ir nuteistųjų karių są

rašą, lb karių sušaudė. Jie bu
vo Pranas Ignataitis-Ukmergės 
apskr., St tfys Rimdeika — Kau
no m., Balys Paradnykas — Za
rasų a., Vladas Rainys — Zarasų 
a., Adolfas Vagneris-Šakių a., 
Alfonsas Zaluba - Radviliškis, 
Vladai Pečiulis - Vilniaus m., 
Bronius Kabalickas — Kretin
gos a., Kazys Lukavičius — Kre
tingos a., Aleksandras Bovkys 
— ii Saratovo srities. Nesušau-
dyti kariai išvežti į Gorkio bei 
Tūlos kalėjimus. Kpt. Ant. 
Verksnys knygoje,Mano gyve
nimas — liudininkas" mini, jog 
sutikęs Šiaurės Angaros gula
guose nuteistų lietuviškos divi
zijos karių. 

Pirmosios divizijos 
dienos fronte 

Per dideles sniego audras al
kana divizija 1943 m. vasario 19 
d. atvyko į Aleksejevkos rajoną, 
kur įjungta į sovietų 48-tą armi
ją Briansko fronte. Tuoj gavo 
įsakymą pradėti vokiečių dali
nių puolimą. Kadangi divizija 
nebuvo aprūpinta nei ginklais, 
nei maistu, divizijos vadas gen. 
Baltušis-Žemaitis armijos vadui 
pranešė telefonu, kad divizija 
puolimui dar neparuošta. Tele
foną griebė komisaras Maci
jauskas ir arnnjos vadui pasakė, 
jog divizija pradės puolimą įsa
kytu laiku. 

Bet pirmosios kautynės buvo 
tragiškiausias šio karinio jungi
nio gyvenimo puslapis. Prieš pat 
puolimą, t.y., vasario 20-23 d., 
vokiečių aviacija ir artilerija 
užmušė 501, vasario 24-25 d. 
puolime žuvo 998, vasario 26 d. 
— 926 kariai. Iš viso per 2 savai
tes divizija neteko 2,100 karių. 
Iki kovo 17 d. nuostoliai pasie
kė 4,751, iš jų nuo žaizdų mirė 
ar žuvo kautynėse 1,096, dingo 
be žinios — 385, sužeisti kauty
nėse — 3,256. Tačiau vėliau šie 
duomenys buvo „tikslinami" ir 
skaičiai keitėsi. Vėlyvesniame 
pranešime — nuo vasario 18 d. 
iki gegužės 1 d. žuvo 1,400 ka
rių: 462 lietuviai, 461 žydas, 476 
rusai ir 35 įvairių kitų tautybių. 
1943 m. gen. majoras Jonas Ži-
burkus (Rusijos komunistas) 
rašė Sniečkui: „Žiemos metu 
man skaudu buvo, kad guldėm 
žmones be reikalo, taip buvo ir 
kai kada vasarą". 

Nežinomo kario laiškas 
Tragiškas Aleksejevkos kau

tynes aprašo vienas dalyvis, ne-
nurodes pavardės. Jo laiškas pa
teko į LKP(b) CK. Divizijos če
kistai ypač ieškojo šio laiško 
autoriaus. Ar jis buvo surastas? 
Laiško ištraukos: „Pusbadžiai 
pragyvenau 10 mėnesių divizi
joje. Su naujais metais prasidė
jo neprotingos kelionės nakties 

metu. Reikėjo nueiti 30-35 km 
be poilsio, apsikrovus sunkiais 
maišais. Viskas pakeliama, bet 
maisto gaudavome vieną kaušą 
sriubos visai dienai. Žmonės kri
to pakelėje nuo bado ir nuovar
gio. Po kelių dienų žygio pasie
kėme frontą, pailsėti neleido, 
gavome kaušą burokų sriubos ir 
— į pirmas linijas. Pėstininkai 
teturėjo tik po 65 šovinius, vie
nam minosvaidžiui — 6 minos. 
Artilerijos ir aviacijos nebuvo. 
Pulkai, atžygiavę tankinėje ri
kiuotėje ir dienos šviesoje sklai
dėsi po laukus grupėmis, o vo
kiečiai pylė iš minosvaidžių; 
nuo vienos minos krito 10-15 
žmonių, sužeisti ar užmušti. Po 
mūšio batalionuose liko tik 
50-150-200 žmonių... Po puoli
mo, sugrįžus į kaimą, nesant ko 
valgyti, prasidėjo išdvėsusių 
arklių lupimas, kapojimas. Iš
alkę kariai lindo į civilių rūsius 
ir vogė jų bulves. Rusai verkė ir 
keikė. Matėsi, kad vokiečiai iš 
civilių maisto neatėmė, nes 
rusai turėjo ką valgyti. Po trijų 
nevykusių puolimų, surinkę pa
skutinius invalidus, keliasde
šimt vyrų vėl išvyti puolimui. Šį 
kartą buvo artilerija ir mino
svaidininkai, bet kcip jie šaudė? 
Į tuščią lauką, ar į savo kovoto
jus. Į vokiečių pozicijas vargu ar 
nukrito vienas sviedinys. 

Rusų kulkosvaidžių ugnis 
į lietuvius 

Taip negarbingai, nepasieku
si tikslo, žuvo 16-ta lietuviška 
divizįja. Lietuviai, žydai nuklojo 
lavonais Rusijos kalnelius. 
Aleksejevkos puolimas sukėlė 
nepasitenkinimą divizijos vadu 
gen. majoru Baltušiu-Žemaičiu 
ir komisaru Macijausku. 1943 
m. balandžio 27 d. gen. Baltu-
šį-Žemaitį atleido iš pareigų. Jo 
pareigas perėmė didelis raudo
nųjų fanatikas gen. mjr. Karve
lis. Baltušis-Žemaitis drįso pa
rašyti piktą raportą 48-tosios 
armijos vadui gen. Įeit. Roma-
nenkai. Iš šio rašto matome, kad 
rusų armijos vadovybė ne
paprastai lietuvius persekiojo, 
keikė biauriausiais rusiškais 
žodžiais. Armijos vado pavaduo
tojas pulkininkas Kolganovas 
neteisingai tvirtino, kad lietu
viai bėga iš fronto. „Draugas 
Kolganovas atėjo į mano štabą, 
— rašo Baltušis-Žemaitis, — iš
kvietė 6-tos šaulių divizijos 
gvardijos vadą ir įsakė nedel
siant šaudyti dviem sunkiai
siais kulkosvaidžiais į kaimyni
nį lietuvių batalioną" („Kar
das" Nr. 4, 1993 m.). 

Š.m. vasario mėn. „Tiesos" 
numeriuose tęsiasi buv. divizi
jos kario Vaišvilos atsiminimai. 
Aprašydamas 16-tos div. bado 
laikus, Vaišvila rašo, kaip 
kariai, maistui tegavę tik 

Danutė Bindokienė 

Kai neprašyti svečiai 
pagaliau išsidangina 

Okupacija yra kaip liga: 
neilgai trunka ateiti, bet labai 
ilgas procesas, kol pagaliau 
išeina, t.y., kol visi okupanto 
likučiai išsikrausto iš buvusio 
okupuoto krašto. Žinoma, 
okupacija nelygi okupacijai. 
Priprasta manyti, kad ame
rikiečių okupacija, palyginus, 
s?kykim, su sovietų ar ku
rio kito totalitarinio režimo 
valdymu, yra beveik pageidau
tina. Lietuva tikrai nebūtų taip 
atkakliai kovojusi — viešai ir 
pogrindyje — jeigu, užuot rusų, 
kraštą Antrojo pasaulinio karo 
metu būtų užėmę amerikiečiai, 
kurie pasižymi humanitarine ir 
materialine pagalba net 
buvusių priešų teritorijoje, be to, 
ir labai „lengva valdymo 
ranka". 

Nors Europoje II pasaulinis 
karas seniai pasibaigė, dar daug 
kur maišosi svetimų kariuo
menių likučiai, užsibuvę lyg 
nekviesti svečiai, apsipratę ir la
bai nerangūs kraustytis namo. 
Buvusios Sovietų sąjungos (ar
ba dabartinės Rusijos) daliniai 
TTTVOA »>*sc'i^rtrrr»« f n l n i i n n r t o c i o n . 

kurnu, kaip žinome iš Baltijos 
valstybių patirties. Jeigu ir 
pasižada išsikraustyti, tai kraš
to vyriausybei pateikia ilgiau
sią sąlygų sąrašą, tik jas 
išpildžius (jeigu per tą laiką 
neprigalvoja naujų), rusai pra
dės judėti namų link. Jiems ne
verta net priminti, kad Lietuvą 
ar kitas Baltijos šalis užėmė be 
„jokių lengvatinių sąlygų", 
nepaklausę, ar jų kas laukia, ar 
paruošti butai bei kiti 
patogumai. 

Lietuvai jau pernai vasarą 
pavyko atsikratyti okupacine 
kariuomene, nors rusų karių 
transportai vis dar rieda jos teri
toriją į Karaliaučių — iš Kara
liaučiaus, sudarydami nejaukią 
įtampą ir galimos katastrofos 
jausmą. Latvija tikisi, kad š.m. 
rugpjūčio pabaigoje rusai išsi
kraustys, iš kur atsidanginę. 
Šiuo atveju latviams nėra ko 
per daug džiūgauti: pakeitę ka
rinę uniformą civiliniais drabu
žiais, jie turi teisę pasilikti Lat

vijoje. Čia beveik kaip toj mūsų 
patarlėj: „Gyvatė odą metė, bet 
liko ji vis tiek gyvatė..." 

Praėjusį šeštadienį, birželio 18 
d., sąjungininkų — anglų, 
amerikiečių ir prancūzų — dali
niai atsisveikino su berlynie
čiais, prieš iškeliaudami namo 
po 50 metų okupacijos. Jų pa
skirtis Berlyne buvusi išlaikyti 
vakarinės miesto dalies demok
ratiją, kai tuo tarpu rytinę 
buvusios „Reicho sostinės" pusę 
sovietai „gėdos siena" atitvėrė 
nuo Vakarų 1948-1949 m, buvo 
mėginta griežta blokada pri
versti Vakarų Berlyno gyven
tojus atsisakyti laisvės principų, 
tačiau sąjungininkai blokados 
veiksmingumą sugriovė, per 
metus lėktuvais Berlynui pri
statydami per 2 milijonus tonų 
būtiniausių reikmenų. 

Įdomu, kad ir sąjungininkų 
atsisveikinimas su Berlynu 
dvelkė buvusio šaltojo karo liku
čiais. Parade, kurį stebėjo bent 
75,000 berlyniečių, žygiavo tik 
amerikiečiai, anglai ir prancū
zai. Žiniasklaidai paklausus, 
kur rusai, pasiteisinta, kad toks 
karinis paradas Vakarų Berly
ne buvo kasmetinis renginys, 
pradedant 1961 metais, kai 
miestas padalintas neperžen
giame užtvara tarp vakarinės ir 
rytinės dalies. Paradai būdavę 
akivaizdus priminimas sovie
tams, kad sąjungininkai labai 
rimtai žiūri į savo įsiparei
gojimus Vakarų Vokietijai ir 
niekam neleis jos, ar Berlyno, 
laisvės pažeisti. Nugriovus gė
dingąją sieną 1989 metais, pa
radai sustabdyti iki praėjusio 
šeštadienio ir oficialaus atsi
sveikinimo su Berlynu. 

Rusų karinė vyriausybė Ber
lyne buvo pareiškusi norą daly
vauti parade su vakarų sąjun
gininkais, bet noras nesu
silaukė pritarimo. Su Berlynu 
atsisveikinti rusams teks atski
rai. Kažin, ar vokiečiai taip 
šiltai plos ir reikš padėką sovie
tiniams okupantams? Galbūt 
džiaugsmas bus tik dėl to, kad 
nekviestieji svečiai pagaliau 
susiprato išeiti. 

ruginius miltus, juos maiše su 
sniegu ir valgė. Kad karius 
būtų lengviau pakelti puoliman, 
jiems neleido išsikasti gilesnių 
apkasų. 

Mitai subyra i dulkes 
Kur tie didvyriški divizijos žy

giai? Tūkstančiai užmuštų vo
kiečių, šimtai sunaikintų tan

kų? Bolševikų generolų Karve
lio, Macijausko ir tuzinai divi
ziją šlovinančių knygų, enciklo
pedijų, rašytojų Venclovos, Gi
ros, Korsako, Cvirkos, Mieželai
čio, Salomėjos Nėries romanai ir 
poezija. Po 50-ties metų sužino
jome faktus, o bolševikiniai mi
tai subyrėjo į dulkes. 

KAI VIEŠKELIAI DULKĖJO 
JUOZAS ŽYGAS 

Vokiečiams fronto skylių lipdymui „patrankų 
mėsos" reikėjo. Lietuviais negalėdami pasitikėti, latvių 
ir ukrainiečių dalinius naudojo. 0 tiems pasirodžius, sau
gotis reikėjo. Gerai, kad Saugumo departamente ir 
centrinėje nuovadoje draugų turėjau, tad laiku perspė
davo. Vasario ir kovo mėnesiais, jeigu vėjas pūsdavo iš 
vakarų, tai Kauną, o ypač Žaliakalnį pasiekdavo aitrūs 
durnai, lyg deganti guma ar kaulai. Žmonės kalbėjo, kad 
vokiečiai savo nusikaltimų pėdsakus naikina. Tad prie 
IX forto pastoviai laužai degė ir darbas virė. Tai jau buvo 
aiškus ženklas, kad vokiečiai numatė Kauno evakuacijos 
galimybes. Ir kauniečiai, kurių tėviškės buvo Suvalki
joje ar arčiau vokiečių pasienio, tyliai ir nesireklamuo-
dami vieną ar kitą lagaminą išgabendavo. Paklausti 
sakydavo, kad apsaugai nuo oro puolimų. Kaunas, 
žinoma, buvo karinis objektas, kuris galėjo susilaukti 
didesnio oro puolimo. 0 gynybos beveik jokios nebuvo, 
išskyrus Žaliąjį tiltą ir aerodromą, kurių gynybai buvo 
kalėtai pabūklėlių, miestas buvo atviras. Provincijoje 
kasdien didėjo banditų pavojus. Tie rusų lėktuvai, kurie 
nava Kauno nesurasdavo, į pamiškes parašiutistus 
leisdavo. 

Tie, kurie buvo į Rusiją pabėgę, buvo nuleidžiami, kad 
gaujas organizuotų. Beveik kiekviename miestelyje buvo 
tokių, kurie viešai nesirodė, bet slaptai laukė komunis
tų atėjimo. Tai visokie nuskriaustieji, nepatenkintieji, 
vietiniai burliokai, pabėgusieji belaisviai. Vilniaus 
knate lankai vėl salva* nekėlė ir lietuviams atvirai gra

sino. Miškingose vietovėse ir mažesniuose miesteliuose 
Armija krajova dienos viduryje paradavo. Lietuvių poli
cija buvo negausi ir nepajėgė padėties kontroliuoti. 
Nesuprantamu būdu lenkų daliniai buvo net vokiečių 
globojami. Turbūt jie manė, kad lenkai bus pajėgesni 
prieš bolševikus kovoti. 

Mūsų laimei, vokiečiai nesutaria 
Yra liaudies posakis: „Kur du pešasi, tai trečias 

laimi". Tad vokiečiams nesutariant, ir tokie kaip aš, 
galėjome laviruoti. Buvo galima visą laiką jausti, kad 
kariuomenė nekentė rudmarškinių. Kuomet kariai 
rytuose šalo, rudmarškiniai okupuotuose kraštuose 
pilvus augino. Tad kareiviai, ypač jeigu kiek išgėrė, juos 
„rudosiomis kiaulėmis" vadino. Ką išgėrė kareiviai 
kalbėjo, tai partiečiams gal ne tiek daug rūpėjo, bet dar 
didesnis nesutarimas buvo viršūnėse. Zivilverwaltungui 
rūpėjo iš okupuotų kraštų, kiek galima daugiau išspaus
ti. Su priemonėmis jie nebuvo linkę skaitytis, o kariuo
menei rūpėjo turėti saugų užnugarį, tad ji nebuvo linkusi 
gyventojus prieš save nustatyti. Kariuomenės sluoks
niuose lietuviai turėjo gerą draugą generolą E. Just. 
Jis buvo vyriausias Lietuvos karo komendantas, tad nuo 
jo daug kas priklausė. Jeigu ne jis, tai padėtis būtų buvusi 
daug blogesnė. Jis buvęs Vokietijos karo atstovas Lietu
vai, tad turėjo daug pažįstamų Lietuvos aukštųjų 
karininkų ir valdančiųjų sluoksnių tarpe. Tad, kiek 
galėjo, reikalus pakreipdavo mūsų naudai. 

Vietinės rinktinės organisavimas 

Krašte banditai, o Vilnijoje Armija krajowa siautė. 
Vokiečiai mūsų savisaugos dalinius įvairiais preteks
tais ui Lietuvos ribų išsiuntinėjo. Kaktas likusių ba
talionų su žymiai gausesnėmis (ir dainai geriau gink

luotomis) gaujomis nepajėgė kovoti. 
Kaune yra keletas pažįstamų iš buvusio dalinio. Ret

karčiais susitinkame, pasikalbame — bendri prisimi
nimai. Girdėję, kad keletas kuopų iš buvusio dalinio jau 
pasiųsta į Gudiją. Susidūrimuose su partizanais patir
ti dideli nuostoliai. Buvo kalbama apie Lietuvos terito
rijos apsaugą, o dabar jau ir Gudija. Taip ir nebėra aišku, 
kur ta Lietuvos teritorija? Vadinasi, mano nujautimas 
išsipildė, kad gali nesibaigti su sargybomis. Pasitaikė 
susitikti keletą parvažiavusių atostogų, tai, sako, ir 
Vilniaus krašte nebėra saugu. Partizanai, vadinami ban
ditais, ir Vilrujoje siaučia Pačiame Vilniuje ir didesniuo
se miesteliuose dar nieko, bet miškus ir nutautėjusius 
kaimus kontroliuoja partizanai. Kol kas iš miškų dar 
jie nebando eiti, bet ką gali žinoti? 

Žinioms iš fronto kasdien blogėjant, vokiečių 
spaudimas gen. Kubiliūnui vis didėja. Įvairūs po
tvarkiai, šaukimai ir registracijų skelbimai beveik jokių 
rezultatų neduoda. Ir lietuviai, jausdami, kad pavojus 
artėja, kokios nors išeities ieškojo. Vilniaus krašte 
padėtis darėsi kritiška. Bolševikiniai daliniai veikdavo, 
dangstydamiesi net lietuviškais vardais. Nors tuose dali

uose didžiumą sudarydavo rusai ar žydai, tačiau jie 
bandydavo prisidengti lietuviška skraiste. 

Priešingai bolševikiniams partizanams, Armija 
krajova rodydavo neslepiamą neapykantą lietuviams. 
Jų kova buvo beveik išimtinai prieš lietuvius nukreip
ta. Jie turėjo stiprų užnugarį. Dar nuo Pilsudskio laikų 
krašte buvo daug lenkiškos ekspansijos apaštalų. Kuni
gai buvo didžiausi lenkiškumo propaguotojai ir gynėjai. 

Net kiekviena davatka galėjo „polskos wiaros" var
dan akis išplikyti. Jeigu mes turėjome daug kunigų, 
kurte kalbėdavo apie Dievo ir artimo meile, tai tokių 
lankų nebuvo. Bent Vilniaua krašte nebuvo! 

Tokiai situacijai esant, reikėjo ką nors daryti, 
kadangi laukti vokiečių talkos nebuvo jokios prasmės. 
Savisaugos dalinių aiškiai jau nebeužteko tvarkai 
palaikyti. Kadangi didelė dalis tų dalinių buvo už Lietu
vos ribų pasiųsta, tad jaunimas jais nepasitikėjo ir įjuos 
nestojo. Be vokiečių žinios nieko nebuvo galima or
ganizuoti, tad buvo gautas jų sutikimas organizuoti 
Vietinę rinktine. Iki šiol visos mobilizacinės pastangos 
beveik jokių rezultatų nedavė. Reikėjo vado, kuris 
žmonių tarpe turėtų autoritetą ir pasitikėjimą. 

Buvo apsistota prie gen. P. Plechavičiaus asmens. 
Jis buvo žinomas, kaip griežtas ir geležinės drausmės 
šalininkas ir taip pat griežtas antikomunistas. Šįkart 
ir pogrindis pritarė numatomai mobilizacijai. Jaunimo 
ir tarp tų, kurie buvo slapukai, buvo daug tokių, kuriems 
„zuikių" gyvenimas buvo atsibodęs ir norėjo legalizuo
tis. Tad ir įvyko tai, ko beveik niekas negalėjo tikėtis. 
Daugiausia nustebę buvo vokiečiai. 

Eilės prie registracijos 

Vos spėjus žiniai pasklisti, kad bus pradėta regist
racija i Vietinę rinktinę ir pranešusiJrar ta registradja 
bus vykdoma, prie registracijos punktų pradėjo darytia 
eilutės. Savaime aišku, vokiečių žvalgyba viską sakė, 
žinojo ir, reikia manyti, iš to atitinkamas iii artas padarą. 
Su vokiečiais buvo susitarta suorganizuoti 5.D00 vyrsj 
ir iš jų sudaryti 10 batalionų. Pradėjus registraciją, P » 
keletą dienų užsiregistravo 19,600 vyrų. Ii karto prasi
dėjo trintis su vokiečiais, kurie norėjo tą vyrų pertektai 
savo tikslams panaudoti. Gen. P. Plechavičiui b? jo šta
bui priešinantis tuos vyrus jų žinion perduoti, vokiečiai 
reikalavo skelbti mobilizaciją ir duoti frontui 100,000 
vyrų. 

(Bus 
I 
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KUN. VINCENTO 
J. PARULIO MIC, 

KUNIGYSTĖS AUKSINIS 
JUBILIEJUS 

PALAIDOTAS AMBASADORIUS 
STASYS LOZORAITIS 

Šv. Kazimiero parapijos para
pijiečiai Vincentas ir Agniete 
Paruliai išaugino tris sūnus, iš 
kur ių vyriausias Vincentas 
prieš 50 metų išgirdo Viešpaties 
balsą, kviečiantį jį j savo vynuo
gyną. Jis gimė 1914 m. spalio 8 
d. Worcesteryje. Čia augo ir pra
dėjo pirmuosius mokslo žings
nius. Baigęs Šv. Jono aukš-
tesnią mokyklą įstojo į Marijonų 
kolegiją, Hinsdale, 111. Vėliau 
grįžo į Marianapolio kolegija. 
Thompson, Conn., ir po dvejų 
studijų metų ją baigė. 1935 m. 
išvyko į marijonų vadovaujamą 
kunigų seminariją, Hinsdale, 
111., 1944 m. rugpjūčio 13 d. 
Čikagos arkivyskupas Samuel 
Strich Vincentą Parulį įšven
tino kunigu, vienuoliu mari
jonu. Didį džiaugsmą širdyje 
pergyveno jaunasis kunigas 
V incen ta s , MIC, jo tėvai , 
broliai, Marijonų kongregacija. 
o ypatingai Worcesterio Šv. 
Kazimiero parapijos parapi
jiečiai, kuriai jaunasis kunigas 
priklauso. 

Pirmoji kun. V. Parulio MIC, 
pastoracijos vieta — Šv. Jurgio 
parapija Čikagoje. 

1945 m. pradėjo muzikos stu
dijas De Paul University ir dės
tė Gregorianišką giedojimą 
Marijonų kunigų seminarijoje. 
Po keletos metų marijonams 
trūkstant darbininkų spaustu
vės darbams, šalia muzikos 
studijų universitete, kun. V. 
Parulis, MIC, paskirtas reikalų 
vedėju ir redaktorium jų lei
džiamų žurnalų „Laivas" ir 
„The Marian". 

Laikui bėgant ir spaustuvės 
da rbams didėjant, tur imos 
patalpos pasidarė per mažos, 
nes čia buvo spausdinami, ne 
tik dienraštis „Draugas", kiti 
savai t iniai , mėnesiniai žur
nalai bei paruošiami ir išsiun
t i m u i . Mari jonų vadovybė 
nusprendė statyti naują vie
nuolyną ir spaustuvę. Kun. V. 
Parulis, MIC, paskirtas Staty
bos fondo vajaus vyriai ^iu 
iždininku. 1956 m. naujo vie
nuolyno ir (Catholic Press 
Center) spaustuvės patalpų sta
tyba baigta, kuri atsiėjo viena 
milijoną dolerių. 

1957 m. kun. V. Parulis, MIC. 
skiriamas klebonu į Šv. Jurgio 
parapiją Niagara Falls, N.Y. 
Šalia parapijos darbų ir reika
lų jis buvo „The Planning Board 
of the City of Niagara Falls'" 
narys ir miesto ugniagesių 
kapelionas. 

1967 m. perkeliamas toms 
pačioms pareigoms į Švenč. 
Marijos parapiją, Plano, 111. ir 
Šv. Patriko parapiją, Bristol. 
111., kur klebonauja dviejose 
parapijose. 1969 m. birželio 22 
d. Švenč. Marijos parapijoje 
šventė sidabrinį kunigystės ju
biliejų. 

1978 m. sugrąžintas į Maria-
napolį ir paskirtas Marianapo
lio namų viršininku. 1987 m. 
rudenį kun. V. Parulis, MIC. 
sk i r i amas klebonu į Šv. 
Kazimiero parapiją Worces-
teryje. Nėra laiko naujam kle
bonui pailsėti ir pasigėrėti savo 
gimtąįa parapija, į kurią sugrįžo 
ne kaip mokinys pas tėvus ato
stogų, bet kunigas ir jos vado
vas, kurio laukia dideli parapi
jos darbai ir rūpesčiai. 

Pirmas jų — būtinas parapijos 
salės po bažnyčia atnaujinimas. 
Parapijai esant perame finansi
niam stovyje, 1989 m. klebonas 
ir parapijos taryba nutaria šį 
darbą pradėti. Vyskupija labai 
ilgai delsė ir nedavė leidimo. 
Parapijos taryboje dirbančiam 
Antanui Minikauskui-Miner 
buvo pavesta šį reikalą tvarkyti 
su vyskupija ir išreikalauti išjos 
leidimo. 1991 m. sausio mėnesį 
pradėtas darbas sklandžiai 

Kun. Vincentas Parulis, MIC 

vyksta, bet staiga atsiranda 
nenumatytos kliūtys, darbas su
stabdomas. Dar prisideda ir 
bažnyčiai reikalingi atlikti 
pataisymai, parapijos iždas 
išsisemia, kleboną slegia rūpes
čiai. 

1993 m. rudenį beveik užbaig
tas išorinis bažnyčios patai
symas. Pasilikę tik salės at
naujinimo darbai, bet dar netu
rime sukaupę tiek lėšų, nes 
reikia ne tik salę užbaigti, bet 
ir parapijos iždą papildyti, kad 
jame pasiliktų tam tikra suma 
atsiradus nenumatytiems dar
bams. Šių ir kitų parapijos 
rūpesčių ir darbų fone kun. V. 
Parulis. MIC, švenčia auksini 
kunigystės jubiliejų, tad džiau
giamės kartu su juo, kad jo 
sulaukė. Tai gražiausia ir 
džiaugsmingiausia gyvenimo 
šventė kunigui, kuris ištikimai 
tarnauja Dievui ir žmonėms. 

Jubiliatas kun. Vincentas J. 
Parulis, MIC, Dievui padėkos 
šv. Mišias atnašaudamas savo 

Birželio 17 d. Putnam, Con-
necticut. 11 valandą ryte Mišio-
mis Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyno koplyčioje 
prasidėjo ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio laidotuvės, kuriose 
dalyvavo velionio našlė 
Daniela, brolis ambasadorius 
Kazimieras Lozoraitis su žmona 
Giovanna, Marinella D'Ercole, 
ambasadorius Anicetas Simutis 
su žmona, buvę diplomato štabo 
Vašingtone darbuotojai, ar
timieji. Mišias laikė vyskupas 
Paulius Baltakis , prelatas 
Vytautas Balčiūnas, kunigas 
Valdemaras Cukuras, kunigas 
Rapolas Krasauskas, maldas 
lydėjo seselių giesmės. Mišių 
pabaigoje ambasadorius Kazys 
Lozoraitis perskaitė popiežiaus 
Jono Pauliaus II užuojautos 
telegramą, kurioje jis „prašo 
Dievo gailestingumo, paramos 
ir krikščioniškos vil t ies, 
melsdamas amžinos ramybės 
mirusiajam ir, tikėdamas Kris
taus pris ikėl imu, siunčia 
Apaštalinį palaiminimą". 

Po Mišių lietuviška trispalve 
apdengtas karstas su velionio 
palaikais buvo nuneštas į 
vienuolynui priklausančias 
Dangaus Vartų kapines. Atsi
sveikinimo žodj tarė Viktoras 
Nakas, šeimos vardu susirinku
siems padėkojo ambasadorius 
Kazys Lozoraitis. Po to, kai 
buvo sugiedotas Lietuvos him
nas, ambasadorius Anicetas 
Simutis įteikė Danielai Lozorai
tienei trispalvę. Skambant 
„Marija, Marija", karstas buvo 
nuleistas ir svetinga Putnamo 
žemė, mažas Lietuvos kampelis 
tolimuose užjūriuose, amžina
jam poilsiui priėmė a.a. Stasį 
Lozoraitį. 

Visų, norinčių savo aukomis 
pagerbti a.a Stasio Lozoraičio 
atminimą, velionio šeima prašo 
aukoti Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolynui. Surinktas 
lėšas vienuolyno seselės numa
to skirti Kaune statomai kop
lyčiai įrengti. 

A. Samsonienė 

NEPAMIRŠKIME LIETUVOS 
GENOCIDO AUKŲ 

ZINA ANTANAUSKAITĖ-
BRAZAITIENĖ 

Paskelbus 1990 m. kovo 11 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimą, pūstelėjo laisvės vėjai, 
suteikdami galimybę prisimin
ti tuos, kurie kovojo rezistenci
jos laikotarpiu, su nepalaužia
ma dvasia, aukodami didžiausią 
savo turtą — gyvybę, kurie žuvo 
badu, buvo sušaudyti lageriuo
se, ištremti į Sibirą. Didelio 
masto patriotiška 1944-1945 

gimtosios Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje rugpjūčio 28 d. 
10 vai. ryto. J # M > 

metų rezistencinė kova prieš 
okupantą buvo remiama inteli
gentų, kaimo žmonių ir užsienio 
lietuvių, tačiau jie žuvo, nesu
laukė Vakaru pagalbos. 

Tik atgavus nepriklausomy
bę, imta kalbėti apie tautos il
gai slėptą skausmą. Artimieji, 
suradę partizanų palaikus pa
tvoriuose, šiukšlių duobėse, 
perlaidojo į kapines, pastatė 
paminklus. Kai kurie palaikai 
buvo atvežti ir iš Sibiro į 
Lietuvos kapines. Tačiau dar 
daug iiko užmirštų kauburėlių, 
užžėlusių tankia žole, dengiamų 
prikritusiais lapais. 

Kai išeis paskutinieji šių 
šiurpių įvykių liudininkai, pri

simenantys juos ir tas žuvimo 
vietas, kas bylos ateinančioms 
kartoms apie patirtas neišpasa
kytas kančias, aukas, didvy
riškumą? 

Lietuvių tautos priešų okupa
cijos metu skleidžiama iškreip
ta propaganda, neteisinga infor
macija, tarybinis auklėjimas 
prislopino teisybę. Dalis tautos 
tapo abejinga. Nors su atgauta 
laisve atsirado egzistencinė lite
ratūra, lagerinio genocido ir 
tremties prisiminimai, tačiau po 
50-ties metų okupacijos ji ne 
visus domina. Mažai apie tai 
kalba televizija, radijas. Dabar
tinė Lietuvos politinė ir ypač 
ekonominė padėtis nepalanki 
šiuo metu spręsti žuvusiųjų 
įamžinimo problemas. 

Pokario metais partizanus 
rėmęs VLIK-as išsiskirstė. 
Buvęs pirmininkas Lietuvos 
Seime kol kas nekelia žuvusiųjų 
pagerbimo — įamžinimo klau
simo. Tačiau būtina ir būtų gar
binga dar kartą prisiminti žuvu
sius, kovojusius už mūsų Tėvy
nę, taip pat sunaikintus lage
riuose žmones. Suorganizuoti 
visiems bendromis jėgomis lė
šas. Surinkti jų kaulelius, išsi
mėčiusius po visą Lietuvą, pa
laidoti palaikus kapinėse, pasta
tyti nors kuklius paminklus, pa
žymint žinomas partizanų ir nu
kankintų, sušaudytų lageriuose 
pavardes. Tad ar neverta šiam 
kilniam tikslui dar kartą su
jungti jėgas? Juo labiau, kad 
šiais metais — nelygios rezisten
cinės kovos su priešu 50-ties 
metų sukaktis. 

Straipsnio autorė Zina Antanaus-
kaitė Brazaitienė, Zarasų gimnazijos 
abiturientė, 1941 m. kartu su tėvais 
buvo areštuota ir išvežta į Sibirą, 
Tomsko sritį. Jos tėvelį atskyrė nuo 
šeimos ir ištrėmė i Krasnojarsko 
lagerį, kur 1942 m. nukankintas 
mirė — jo palaikų vieta iki šiol nėra 
žinoma. Zina su ligota motina 1962 
m. grižo j Lietuvą. Ji yra viena, 1992 
m. Vilniuje,.Minties" išleistos, 
knygos „Tremties keliais" autorių. 

CLASSIFIED GUIDE 

Making a big vvorld smaller. 

What difference does it make that Luftnansa flies 
to more mternational destinations than arty otrter 
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And that can make this btg workl feel very 
small indeed. 

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

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

FRANK ZAPOUS 
I Vi W M ( 95th 8tr««t 

TeL — (7063) 424-8654 
(312) 581-6654 

REAL t S T A T E 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-776-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

H. Dackys 
Tol. 585-6624 

Lufthansa 
Cor f i t i n m t o i n «n« m«DnmW»w caM 1-MO-MS-SM0 «r M * jout lu»»l ag ant LiffttiMM Mtl«* t M — " M 
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GREIT 
PARDUODA 

w 
RE/MAX 

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

RIMAS L. STANKUS 

»Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS komputeriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parauodame namus 
»Apanmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

FOR R E N T 

„ŽYDRASIS DRAMBLYS" 
Firma, užsiiminėjanti maisto ir 
pramoninių prekių impor-
tu-eksportu kviečia bendradarbiau
ti Amerikos verslininkus. Norin
tiems nupirksime butą arba namą 
Lietuvoje. Atvykstantiems trumpam 
į Lietuvą parūpinsime vietą gyve
nimui, automobilį su vairuotoju 
Pasitiksime aerouoste arba geležin
kelio stotyje. 

Kreiptis Į Virginijų Giedraitį 
Pranciškonų 4a - 10 

2001 Vilnius 
tel./fax. (370-2) 62-72-74". 

Marquette Rd & Kedzie Ave. apyi 
naujasniame name. vyr amžiaus žmonėms 
išnuomojamas modernus 2 mieg. butas su 
šaldytuvu, vinrrto plyta, skaibykla; yra vieta 
pastatyt automob. $375 [ mėn. Kreiptis. 
708-656-6599. 

rlELP WANTED 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
WJ m t 

A public service of thls newspapet 

DĖMESIO VISI JAV IR KITŲ 
ŠALIŲ GYVENTOJAI! 

Pasaulinio lygio kompanija, turinti 
savo atstovybes 21 pasaulio vals
tybėje, ieško žmonių darbui. Dėl 
informaejos apie kompaniją prašo
me skambinti nemokamu telefonu: 

JAV 1-800-557-7781 
Kanada 1-800-557-7785 
Australija 1-800-815-255 

D. Britanija 0-800-448-812 
Dėl smulkesnės informacijos ir dar
bo ypatybių prašome skambint tel. 
(JAV) 1-800-578-6654. 

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Knygos kaina 
25 dol. Illinois gyventojams Tax 2.19 dol. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 3 dol., Canada — 4.50 do!. Užsakymus 
siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

OAVID H. MACKIEVVICH, 
Standard Faderal Banko prezidentas. 

„Lietuvos našlaičių globos" komitetui įteikė $1000. Pinigai 
yra skirti našlaičiams, našlaičiams invalidams studentams 
paremti Lietuvoje. David Mackevičius yra visų lietuviškų 
darbų ir pasireiškimų rėmėjas, nuolat aukojantis ir remian
tis lietuvišką veiklą. O dabar įsijungė ir į paramą Lietuvos 
našlaičiams — į kūrimą gražesnės Lietuvos ateities 
„Lietuvos našlaičių globos" komitetas, našlaičių — studentų 
vardu, dosniam gerdariui labai dėkingi. 



LAIŠKAI 
ŽINOMA, ČIA TK 

PROPAGANDA 

Pastebėjome, kad „Drauge" 
dažnai paminima Illinois gu
bernatoriaus Jim Edgar pavar
dė ir jo skiriamas dėmesys lietu
viams. Atrodo, kad be jo ištaigos 
etniniams reikalams atstovės 
Pat Michalski neapsieina joks 

GRAŽIAI PAMINĖJOME 
A.A. STASĮ LOZORAITI 

Noriu padėkoti „Draugui", 
kad taip gražiai paminėjote am
basadorių Stasį Lozoraitį, jam 
iškeliavus iš šio pasaulio. Ir pir
mame, ir kituose puslapiuose 
straipsniai bei nuotraukos pa
rodė, kad „Draugas" visuomet 
eina „su laiku" ir spausdina 
tam pritaikytą medžiagą. A.a. 
Stasys Lozoraitis buvo mums 
tikrai gerbtinas žmogus, atsto
vavęs Lietuvai ir užsienio lietu
viams, nesigailėdamas nei savo 
sveikatos, nei darbo. Jam svarbesnis lietuviškas renginys 

Čikagoje ir artimose apylinkėse, priklauso visų padėką ir amži 
Toks amerikiečio gubernato- nas atminimas 

riaus dėmesys mums būtų labai 
malonus, jeigu jis nedvelktų 
paprasta propaganda: artėja 
gubernatoriniai rinkimai, o jis 
yra kandidatas. Balsus medžio
ti reikia įvairiais būdais. Su
tinkame, kad Jim Edgar sudaro 
reto — teisingo — politiko 
vaizdą, bet vis dėlto pasi
rinkimas yra balsuotojų ir jis 
neturėtų pasinaudoti savo įstai
ga juos įtaigodamas. 

Vilija Užpalytė-Mariano 
Lockport, IL 

SVEIKINAME I. REGIENE 

Dar iki šiol nemačiau laiškų 
skyriuje paminėtos penktadie
ninės Sporto apžvalgos, kurią 
redaguoja Irena Regienė. Mano 
dėmesį į tą skyrių atkreipė 
tėvas, nes jis žino, kaip mėgstu 
sportuoti ir domiuosi sportu. 
Pradėjęs nuo Sporto apžvalgos, 
dabar skaitau ir kitus „Draugo" 
puslapius, ypač laiškų skyrių (jį 
lengva skaityti, nes trumpi 
straipsneliai ir paprastai 
parašyti, galiu suprasti). Tai ir 
noriu pasakyti, kad aš ir mano 
draugai, kurįe skaitome tą spor
to skyrelį, sveikiname Ireną 
Regienę, kad jį įdomiai paruošia 
įvairias žinias ne tik iš ameri
kiečių sporto pasaulio, bet la
biausiai iš lietuviško. 

Tomas Žalys 
Evanston, IL 

ČEKIAI I LIETUVĄ 

Daug kas nežino, kad pinigus 
giminėms ir negiminėms 
galima siųsti asmeniniais če
kiais į Lietuvą. Jiem už iškei
timą, Vilniuj ir Klaipėdoj iki 50 
dol. nieko neima. Kituose mies
tuose nežinau. Vokų neužlipinu, 
tik užkišu į vidų užpakalinę 
voko dalį. Kai vokas užlipintas, 
vagis ieško pinigų ir laiškas 
dingsta. Kas gi dės pinigų į 
neužlipintą voką? 

Čekis grįžta maždaug už 
mėnesio, jau iškeistas. 

Albinas Grigaitis 
Manchester, MI 

KODĖL DAUG SKE! "IMŲ 

Nežinau, ar man tik taip atro
do, ar tikrai „Drauge" padau
gėjo skelbimų, ypač labai 
didelių. Nepasidarykite, kaip 
Lietuvos didieji dienraščiai — 
daugiau reklamų (net apie laik
raščio pavadinimą prikrauta!), 
negu žinių ar šiaip pasiskai-
tomos medžiagos. 

Anicetas Tumonis 
Burbank, IL 

Redakcijos pastaba. Skelbi
mai, ypač vasaros metu, yra 
dienraščiui labai vertingi, nes 
padeda apmokėti išlaidas. 
Visiems būtų smagiau „Drau-

Violeta S. Kontautienė 
Waukegan, WI 

APIE LIETUVIŲ KALBĄ 

Gal per greitumą ar neapsi
žiūrėjimą, rašydama laišką ir į 
spaudą, ne visur sudedu 
kabliukus, taškiukus, brūkš
niukus ar nosinytes, bet jaučiuo
si turinti didelį ir taisyklingą 
lietuvių kalbos žodyną. 
Perskaičiusi Algimanto S. Gečio 
straipsnį („Pasirinktas ne tas 
taikinys", š.m. gegužės 24 d. 
„Drauge"), nustebau, kad ir 
mes, išeiviai, padedam Lietuvos 
lietuviams „lietuvinti" gimtąją 
kalbą. 

Straipsnyje mirga žodžiai 
„sankcionuoti", „ratifikuoti" ir 
kiti. Kai bent kiek pagalvoji, 
lengva atrasti gražius, taisyk
lingus lietuviškus žodžius ir 
anuos pakeisti. Kodėl mes, 
išsivežę iš Lietuvos taisyklingą 
lietuvių kalbą, po 50 metų pra
dedame ją „lietuvinti" Lietuvoje 
išgalvotais žodžiais ir sakiniais? 

Kodėl „į senatvę" mes taip 
greitai bėgame lietuvių kalbos 
darkymo keliu? Ar penkias
dešimt metų išeivijos išlaikyta 
švari lietuvių kalba bus pačios 
Lietuvos lietuvių sunaikinta? 

Aldona Palukaitienė 
Chicago, IL 

ŠIURPUS REPORTAŽAS 

M. D. Šmitienės straipsnį 
„Karas Ruandoje" („Draugas", 
birželio 8 d.) sukėlė šiurpą, nors 
apie Ruandos baisybes dažnai 
skaitome amerikiečių spaudoje 
ir net matome televizijoje. 
Galbūt, kad tuose įvykiuose 
buvo pakliuvęs ir lietuvis, jau 
anksčiau mums pažįstamas, o 
visas teroras aprašytas lietuviš
kai, paliko tokį neišdildomą 
įspūdį. Kur tų lietuvių nėra! 
Atsimenu, buvo anksčiau 
rašyta, kad kun. H. Šulcas net 
į Lietuvą savo globotinius ruan
diečius buvo nusivežęs. Kažin, 
ar jie dar gyvi? 

Magdalena Vasienė 
Lakeside, MI 

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. birželio mėn. 21 d. 

Visų mūsų mylimam ir gerbiamam 
A.tA. 

amb. STASIUI LOZORAIČIUI 
iškeliavus į Amžinybe, žmonai DANIELAI ir broliui 
KAZIUI su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė 

Krakių parapijos (Kėdainių rajone) Švč. M. Marijos vaikų globos namai su parapijos klebonu kun. 
Romualdu Ramasausku. 

99 DRAUGO" RĖMĖJAI 
Mūsų visų nuoširdžiausia 

padėka mieliems „Draugo" 
rėmėjams. Jūsų parama yra 
tikrai įvertinama ir svarbi. 

IEŠKO IGNO MEDŽIUKO 
STRAIPSNIŲ 

„Draugas" turi nemažai nau
jų bendradarbių, ir tai labai 
gražu, bet man labiausiai 
patinka Igno Medžiuko straips
niai. Visuomet jų ieškau 
trečiame puslapyje ir radęs 
pirmiausia perskaitau. Auto
rius vartoja medžiagą iš įvairių 
šaltinių ir moka ją perduoti 
sklandžia, tikslia, neperkrauta 
lietuvių kalba. Ignas Medžiukas 
turi daug gerbėjų „Draugo" 
skaitytojų tarpe. Tikiuosi, kad 

ge" rasti įvairios pasiskaitymui ji» d " " * » mums rašys savo 
medžiagos - jos mums tikrai &<*&»* straipsnius. 
netrūksta - tačiau gyvenimo 
realybė yra ne visuomet labai 
maloni. Jeigu pastebėjote, pra
ėjusią savaitę pridėjome net du 
puslapius ir išleidome dienraštį 
8 psl., kad dėl skelbimų 
nenuskriaustume skaitytojų, 
kurie tikisi straipsnių, žinių, 
aprašymų. Jeigu „Draugas" 
įgyvendins milijoninio fondo 
svajone, tuomet galėsime būti 
atrankesni ir mažiau skelbimų 
dėti. 

Vaclovas Paulauskas, 
Oak Park, IL 

• 1949 m. gegužės 12 d. 
sovietai nutraukė Vakarų Ber
lyno blokadą, trukusią 328 
dienas. Tos miesto dalies gyven
tojams į pagalbą buvo atskubėję 
Vakarų sąjungininkai, lėktu
vais atgabendami maistą, vais
tus ir kitus reikmenis. 

60.00 dol. Povilas Karosas, 
New Britain, CT; Genovaitė 
Viskanta, Chicago, IL; 

50.00 dol. Leonas ir Laima 
Bildušas. Evergreen Park, IL; 
East St. Louis, IL. JAV LB 
Apylinkės valdyba 'per Vytautą 
Gavelį), Collinsville, IL: Edward 
Boreisha. Chicago. IL: Stanlev 
Budrys. Racine, WI: dr. Elena 
Pertik, New Buflalo. MI; Petras 
Venskus, Sudbury, Kanada; 
Ona Skardienė, Eutlid, OH: 

45.00 dol. Vincas Sima
navičius, Salt Lake City, UT; 

40.00 dol. Liudas Kulnys, 
Sudbury, Kanada; Ernest Leng-
nikas, Hamilton, Kanada: 
Algis Danta, Lederach, PA; 

30.00 dol. Marija Jasiu 
levičius, Cicero, IL; Edward 
Jackson, Lansing, MI; Emilija 
Dėdinas, Brooklyn, NY; Sofija 
Plenienė, Oak Lawn, IL; Kazi
mieras Laucius, Chicago, IL: 
Antanas Polikaitis, VVestlake 
Village, CA; Elena Pagirys, 
Hollywood, Fl; Jonas Stankus. 
Evergreen Park. IL: 

25 dol. dol. Liudvika Mor 
kūnas. Etobicoke, Kanada; 
Olympia Chonin, Bellevue, WA; 
P. Tamulionis, Indialantic, FL; 
A. Vedeckas, Massapequa, N Y; 
Sisters of the Immaculate Con-
ception rėmėjai, Chicago, IL; 
Kazys Bukauskas, Hot Springs, 
AR; A. Brazdžionis, Waterbury. 
CT; Tadas Bukaveckas, Chica
go, IL; Saulius Butėnas, Bur 
lington, VT; 

20.00 dol. Jonas Švarcas, 
Wickliffe, OH; E. Diminskis, 
Hot Springs Village, AR; Pra
nas Gasparonis, Los Angeles, 
CA; Aniceta Giedraitienė, 
Willowick, OH; Ona Kindurie-
nė, Gulfport, FL; Emanuelė 
Kuodys, South Boston, MA: 

15.00 dol. Valeria Tumpienė. 
Chicago, IL; Stasys Pikunas, 
Warren, MI; 

10.00 dol. Albinas Ruigys. 
Los Angeles, CA; Uršulė Bube-
lis, Oak Lawn, IL; Stasys Mar-
tinkus, Omaha, NE; Stasys Er-
lingis, Dearborn Heights. MI; 
Jonas Jurkūnas, Beverly 
Shores, IN; Linda Bendoraitis. 
Hollywood, FL; Vincas Vaitkus, 
New Buffalo. MI; Ona Venc-
kauskas, Brockton, MA; Pranas 
Jonelis, Rockford, IL; Stanley 
Smaizys, St. Pete Beach, FL: 
Auksė Antanaitis, Chicago. IL: 
Helen Muskus, Chicago. IL; 
Audrius Regis, Arlington, VA; 
Stasė Kavaliūnas, New Smyrna 
Beach, FL; Tomas Dundzila, 
Alexandria, VA; Vytautas 
Bulota, Chicago, IL; Kostas 
Podolskis, Worcester, MA; 
Kazys Kalasiūnas. Kankakee, 
IL; Vytautas Sabaitis, Brockton, 
MA; Teresė Merkelis, Chicago, 
IL; Valentina Dailidkienė, 
Albuquerque, NM: Vlada Žem-
liauskienė, West Haven, CT; 

George Vaškas. Cleveland, OH: 
V.M. Matuzas. La Grange, IL; 
Juozas Pečkaitis. Sunny Hills, 
FL; L. Baltrušaitienė. Chicago, 
IL; Vladas Cyvas, Cleveland, 
OH; Kazys Linkus, Miami 
Beach, FL: Algirdas Reivytis. 
Lombard, IL; Leo Venckus, 
Fennville, MI; kun. Joseph 
Grabys, Amsterdam, NY; V. 
Stancaitis, St. Petersburg, FL; 
Kazys Gricius, Santa Monica, 
CA; Stasys Dargis, Oak Lawn, 
IL: R. Liutkus, Webster, NY; A. 
Liutkevičius. Norwood, MA; S. 
Vaškys, St. Pete Beach, FL; 
Vale Jančauskas, Chicago, IL; 
A. Šermukšnis, Boylston, MA; 
E.S. Kirkus, Lemont, IL; Jonas 
Grebliauskas, St. Pete Beach, 
FL; Marija Kušlikienė, Grand 
Rapids, MI; Petras Matekūnas, 
Richmond Hill, NY; Zita 
Dreslius, Hartford. CT; Zina 
Zabulis, Glastonbury, CT; dr. 
Edmunnd Butrimas. Sebring. 
FL; A. Marciuska, Las Vegas. 
NV; Dalia Augunas, Jupiter, 
FL; Elena Mazuraitis, Hot 
Springs, AR; Ona Jusys, Wor-
cester, MA: Stasė Leikus, West 
Haven, CT: Marija Jankauskas, 
Redford. MI: Barbara Jakutis. 
Los Angeles, CA; Juozas Juozai
tis. Juno Beach, FL. 

60.00 dol. Elegijus Kamins 
kas, Chicago, IL; Vytautas P. 
Janulaitis, Oak Lawn, IL; 
Juozas Ardys, Fairview, PA: 
Stasys Rudys, Midlothian, VA; 

50.00 dol. Rima Kašubai-
tė-Binder, Cary, IL; Petras Au-
gaitis, Delhi, Kanada; Edmund 
Arbas, Santa Monica, CA; 
Stasys Rauckinas, Lemont, IL. 

40,00 dol. James J. Nikste-
nas, Amsterdam, NY. 

30.00 dol. Jonas Miežinskas, 
Hot Springs, AR; Marija Sol 
tanas, Jupiter, FL; Stanley Dre-
vinskas, Hartford, CT. 

25.00 dol. Juozas Šalčiūnas, 
Beverly Shores, IN; Algis Abra-
mikas, Chicago, IL; JAV LB 
Floridos apygarda (per Loretą 
Kynienę). St. Petersburg, FL; 
Edith Matthes, Boca Baton, FL; 
D. ir J. Kapačinskas, Riverside, 
IL; E. Mikuckienė, Green 
Valley, AZ; 

20.00 dol. Mykolas Pranevi
čius, Chicago, IL; Gražina 
Brown. Chicago. IL; Augustinas 
Varškys, Chicago, IL; Loreta 
Stanulytė. Toronto, Kanada: 
Jonas Morkūnas, Midvale, UT; 
Vitalis Svazas, Bellevue, WA; 
Jonas Savickas, Carson City, 
NV; Juozas Doveinis, Clinton 
Twp., MI; A. ir E. Paužuolis, 
Chicago, IL; Gediminas Ra 
jeckas, Maspeth, NY; Robertas 
Mingėla, Chicago, IL. 

15.50 dol. Izolda Cernis, W. 
Bloomfield, MI. 

15.00 dol. Alfonsas Pivo
riūnas, Port Colborne, Kanada. 

10.00 dol. John Dobrovols
kis, Chicago, IL; Vytautas E. 
Orentas. Chicago, IL; Stasė 
Staponkus, Union Pier, MI; 
Dana Bendikas, Deerfield, IL; 
Ona Simonaitis, Cicero. IL; An

tanas Skridulis, Daytona Beach, 
FL; Alfonsas Velavičius, Sunny 
Hills, FL.; Juozas Toliušis, 
Chicago, IL; Janina ir Edvardas 
Šišas, Santa Monica, CA; Anelė 
Domeika, Rochester, NY; Vida 
Balčiūnas Toliver, Overland 
Park, KS; B. Sakalas, Toronto, 
Kanada; Stasys Ramonas; Ve-
nice, CA; Jonas Žukas, Wood-
haven, NY; Irena Meile, Tinley 
Park, IL; Birutė V. Šležas, Bos
ton, MA; Bronė Sadauskas, 
Decatur, IL; Anelė Sulaitis, 
Cicero, IL; Kostas Zalnieraitis, 
Clarendon Hills, IL; Jurgis ir 
Regina Mikaila, Seminole, FL; 
Maria Ambraziejus, Lake 
Geneva, WI; dr. George Volod-
ka, Largo, FL; Al. Smilga, 
Chicago, IL; Gražutė Sirutis, 
Santa Monica, CA; Jonas Kal
nietis, Chicago, IL; Marijona 
Dikinis, Park Ridge, IL; Ona 
Strimaitis, Putnam, CT; Geno
vaitė Diržys, Wood Haven, NY; 
Vytas Raudys, Chicago, DL.; A. 
Ratkelis, South Lagūna Beach, 
CA; Violeta Chaves, Marstons 
Mills, MA; kun. Paul A. Gillis, 
Ocean Springs, MS; V. Pri-
kockis, Kirtland, OH; M. ir R. 
Arlauskas, Arlington, TX; 
Marija Polteraitis, Detroit, MI; 
Danutė Liaugminas, Surfside, 
FL: Lidiia Rasutis, Chicago, DL; 
Algirdas Simukonis, Richmond 
Hill, NY; Janina ir Ignas Rugi
nis, Cicero, DL. 

Mano geram draugui 

A.TA-
DONATUI BIELSKUI 

Vilniuje mirus, jo dukrai JŪRATEI DOVTUENEI ir 
sūnui MINDAUGUI su jų šeimomis reiškiu gilią 
užuojautą. 

Vincas Akelaitis 

A.tA. 
inž. DONATUI BIELSKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai 
JŪRATEI DOVTLIENEI ir sūnui MINDAUGUI su 
šeimomis. 

Liucina ir Jurgis Grigalauskai 
Jolanta ir Jonas Zubinai 
Judita ir Robertas Yuikai 

Lietuvos Nepaprastajam ir Įgaliotajam Ambasadoriui 
Italijoje ir buvusiam Lietuvos Respublikos Am
basadoriui Washington, DC 

A.TA. 
STASIUI LOZORAIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai DANIBLLEI 
LOZORAITIENEI, Broliui LOZORAIČIUI ir 
visiems artimiesiems. 

Joint Baltic American National Committee 
Representing: 

Estonian American National Council 
American Latvian Association, Inc. 
Lithuanian American Council, Ine 

PETKIĮ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 
A T -deda daug pastangų, reikalui iškilus, patarnauti Jūsų šeimai. Visai 

neseniai m e s pastatėme naują laidotuvių jstagą Lemont, IL. Šie 
didžiuliai ir gražūs namai skirti patogumui šeimų, kurios išsikėlė 
į pietinius ir vakarinius priemiesčius. 

Mes taip pat galime pasidžiaugti, kad priklausome „The Sub-
urban Family Funeral Home", Cicero, IL. Si, pagyrimus laimėjusi, 
įstaiga yra puikiai įrengta, turi daug vietos automobiliams pastatyti 
ir aptarnauja artimuosius vakarinius priemiesčius. 

Taigi, šios yra mūsų nuoširdžios pastangos suteikti pagalbą ir 
suraminimą Jūsų šeimai liūdesio valandose. 

Visos še imos, kurioms mes patarnavome Cicero ir Benvyn 
miestų apylinkėse, reikalui iškilus, gali kreiptis į Petkus-Butkus 
įstaiga. 

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

Mūsų šeima patarnauja Jusi) Seimai nuo 1929 m. 

PETKUS LEMONT CHAPEL 
12401 S ARCHER AVE (AT DERBY RD.) 
LEMONT, IL 60439 
708-257-6667 

PALOS HILLS CHAPEL 
10201 S. ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60464 
708-430-4455 

PETKUS MARQUETTE CHAPEL 
2533 W. 71 ST. 
CHICAGO, IL 60629 
312-476-2345 

CICERO CHAPEL 
5940 W. 35 ST. 
CICERO, n. 60650 
709-652-1003 

Nemokamas tel. 
800-994-7600 

•* iž*"i«r~ 



DRAUGAS, ant radienis . 1994 m. birželio mėn. 21 d. LIETUVOS VAIKŲ VILTIES" 
VAIKAI 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
L i e t u v o s G e n e r a l i n i s k o n - Lietuvių fondo tapybos posė-

s u l a t a s Čikagoje kviečia visus, dis, p i rmininkaujant Mar i j a i 
norinčius išreikšti užuojautą Remienei, įvyko birželio 17 d. 
a.a. ambasador iaus Stasio Lo- Lemonto lietuviu cent re Po 
zoraičin č p i m a i ««„; Z l r ? ^ m « n ™ " t iuv ių centre , r o a v c o W n nuo savos šeimos, is m e r g a n e , praleidusi šešia: 
zoraicio seimai, pasirašyt i Ge- pirmininkes pranešimo sio posė- visų Čikagoje šiuo metu esančių savaites ligoninėje Iš dalies per 
duloknygoje konsulato patalpo- džio svarbioji dalis buvo tvir- v a i k ų . E g l u t ė v ien in te lė s tatytas k Ę S k lubas, TXn 

t in t i 1994 m. pelno sk i r s tymo •- * " . • • • . • - - -

Anks tyvas rytas . Tekančios pėda. Rasytė grįžta Lietuvon 
saulės auks in ia i pirštai glosto pas t ė t e , broliuką "* seseris, 
miegančių vaikų veidus. Sekly- vaikščiodama (nors laikinai ir 
čios an t ra jame aukš te tylu, t r u p u t ė l į š lubuodama) be 
ramu. . . ramentų. 

Pirmoji pakyla Eglutė Česo- Daivą, deja, neišleidom visiš-
nytė, kuri dešimtąjį gimtadienį kai „atnaujintą". Išvažiavo 
švęs toli nuo savos šeimos. Iš merga i t ė , praleidusi šešias 

se, Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.. 
Chicago, birželio 22, 23. 24 ir 25 
d., nuo 10 vai. ry te iki 4 vai. po 
pietų. 

A l v i n Liebl ing , vienas Illi
nois teisėjų, praėjusio penkta
dienio vakare suruošė savo 
namuose pagerbimą Valdui 
Adamkui jo teisės garbės dokto-

komisijos atliktą darbą. Apie 
šios komisijos darbą referavo 
pe lno s k i r s t y m o k o m i s i j o s 
pirmininkė Daina Kojelytė. Po 
kai kurių pasisakymų pe lno 
skirs tymas buvo LF t a rybos 
patvirtintas ir padėkota komisi
jos nariams, ypač p i r m i n i n k e i 
Dainai Kojelytei. LF valdybos 

n j n c i : i i i Iii U 

laukiant i rizikingos stuburo tie- šyvi fizioterapija būvį š iek tiek 
pe rac i j o s . O tas pagerino, palengvino vaikšcio 

laukimas sunkus, kai mato, kad jimą. Gydytojai pranašauja, kad 
ki t iems va ikams, neseniai at- artrito suėsti klubai ateityje 
važiavusiems, operacijos jau turės bū t i pakeisti dirbtiniais, 
padarytos ir jie jau pradėję skai- Tačiau bent dešimt metų mer-
čiuoti dienas iki išleistuvių, gaitė, kad ir su ramentų pa-
Eglutės sveikatos padėtis ypač galba, bus žymiai savarankiš-
sudėtinga, nes pas ją tyrimų kesnė. 
eigoje rast i viduriuose išsiplė- Su Eglute Seklyčioje pasiliko -muummju teises garues aoKto- . " " ~ ; " ^s^ - j^ id^n viuuiiuuse įssipie- ou r^giuteoeKlycioje pasiliko 

rato gavimo proga. Doktoratą Pranešimą padarė p i r m i n i n k a s toje augliai . Nors ir nepikty- gyventi, gyti, šešerių metų Rūta 
suteikė N'r>rth«.'octo»-r. iir^;,-Q^o; Stasys Baras. Po to sekė v isu biniai ta r iau t m W n m o ^ t n ** * - - - - - - - - . suteikė Northvvestern universi 
t e tas . Dalyvavo daug teisi
n inkų , keliolika jo įstaigos 
ats tovų ir nemažas skaičius 
lietuvių, o muz. Ričardas Šokas 
pagerbimo metu atliko muzi
kinę dalį. 

L e m o n t o L B a p y l i n k ė s 
ruoštas Birželio žiauriųjų įvykių 
pr is iminimas praėjo su giliu 
susikaupimu. Šv. Mišių auką 
aukojo kun. Algirdas Paliokas, 
SJ , ir prel. Juozas Prunskis . 
Pamokslo metu buvo iškelta la
bai įdomi tema — Milašiaus 
pranašystės , kuries visos jau 
išsipildė. Pamaldų metu giedojo 
Lietuvių Operos vyrų choras, 
muz. Alvydo Vasaičio vedamas. 
Solo giedojo Dana Stankai ty tė 
ir Vaclovas Mcmkus. Po pamal
dų salėje įvyko žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę paminėjimas. 
Dalyvavo labai daug žmonių. 

V y t a u t o Didž io jo š a u l i ų 
r inkt inė ruošia tradicines Jo
nines birželio 25 d.. 7 vai. vak. 
nuosavuose namuose (2417 W. 
43 St.). Kviečiame šaul ius ir 
visuomenę gausiai dalyvaut i 
š i ame pobūvyje. Bus ša l tų 
užkandžių ir ši l ta vakar ienė, 
veiks laimės šulinys, dovanų pa
s k i r s t y m a s ; š o k i a m s gros 
V y t a u t o Didžiojo š a u l i ų 
r i n k t i n ė s o r k e s t r a s , vado
vaujamas Kosto Ramanausko. 
Prašome informacijai pasinau
doti š iais telefonais: 376-0551 
arba 434-3713. 

L B Švie t imo t a r y b o s ruošia
moje mokytojų studijų savaitėje 
pedagogo ir rašytojo Vaciaus 
Kaval iūno (mirė š.m. gegužės 
15 d., Clevelande) paruoštą 
paskaitą: „Jie ir mirdami kūrė: 
„S ib i ro t r e m t i n i ų poezija", 
pe r ska i ty s duk t ė dr. Jo l i ta 
Kaval iūnai tė . 

P a s a u l i o l ie tuvių c e n t r e Le-
monte birželio 26 d., sekma
dienį, 12 vai., ruošiama smagi 
gegužinė. Kviečiame skania i 
pavalgyti , pabendraut i ir sma
giai medžių pavėsyje praleist i 
popietę. 

V y t u k a s M a t u ž a , 8 m., ser
gant i s trapiųjų kaulų liga, 
šeš ias savai tes po su tv i r t i 
nančios kojų operacijos, žengė 
pirmuosius žingsnius an t savų, 
nors da r ir sugipsuotų, kojų. 
V y t u k ą globoja „ L i e t u v o s 
Vaikų viltis". 

x T A L P I N T U V A I P E R 
T R A N S P A K siunčiami kas sa
vaitę. Skubius s iunt inius siun
čiame A I R C A R G O . Siunčia
me a u t o m o b i l i u s . Pinigai per
vedami d o l e r i a i s . T R A N S 
PAK, 2838 W. 69 St., C h i c a g o , 
IL 60629, tel . 312-436-7772. 

(sk) 

Stasys Baras. Po to sekė visų 
kitų taryboje veikiančių komi
sijų pranešimai. Pas tebėta , k a d 
dėl profesinių — t a rnyb in ių 
įsipareigojimų, kai kur ie t a ry 
bos nariai ne visuose t a rybos 
posėdžiuose gali d a l y v a u t i . 
Tačiau kvorumas buvo suda
ry tas ir nutar imai pr i imt i . 

„ E g l u t ę " , vienintelį ka t a l i 
kišką lietuvišką žurnalą vai
kams. 40 metų redagavo ir 
admin i s t r avo N e k a l t a i P r a 
dė tos ios M e r g e l e s M a r i j o s 
sese rų k o n g r e g a c i j a . P r i e š 
pusant rų metų JAV LB Švie
t i m o t a r y b a , n e n o r ė d a m a 
praras t i vienintelio v a i k a m s 
laikraštėlio, leidžiamo užsie
nyje, perėmė leidybos rūpesčius, 
pakviečiant redaktore Nijolę 
Nausėdienę. Nuo š.m. birželio 1 
d. adminis t ravimą t a ip pa t pe
rėmė Švietimo ta ryba . Visa is 
reikalais, susietais su „Eglu te" , 
prašome kreiptis šiuo adresu : 
E G L U T E . 13648 K i c k a p o o 
Trail . Lockport, IL, 60441; t e l . 
708-301-6410. 

biniai , tačiau trukdo maisto 
virškinimą ir juos panaikinti 
nėra gal imybės. Specialistai 
gydytojai tv i r t ina , kad, mergai
tei bręstant , sveikata pagerės, 
o birželio mėn. gale nustatyta 
s tuburo operacija irgi galbūt 
padėtį palengvins. 

Gegužės 22 d. atsisveikinom 
su Rasa Urbelionyte (10 m. iš 
Sal ininkų) ir Daiva Šidiškyte 
(14 m. iš Kauno). Rasytė Cika-

Burbaitė iš Alytaus, po vasario 
mėn. padarytos klubo operacijos 
beveik du mėnesius praleidusi 
gipse. Rūtelė kasdien vis 
d r ą s i a u ir s a v a r a n k i š k i a u 
vaikščioja. Tikisi jau liepos mėn. 
pradžioje grįžti pas t ė t ę ir 
broliuką. 

Rasytės labiausiai pasiilgsta 
Justa Giržadaitė (10 m. iš Šiau
lių). Mergaitės vienmetės, gel
tonkasės, kartu žaidė, kartu 

„Grandies" šokėjų grupė su Illinois gub. Jim Edgar jo įstaigoje birželio 13 d., kur buvo suruoštas 
priėmimas visoms mūsų tautinių šokių grupėms iš Čikagos ir apylinkių. Gubernatorius prašė 
juos atstovauti Illinois valstijai ir visuomet didžiuotis savo lietuviška kilme. Iš kairės: Tania 
Mikaitytė, Irena Smieliauskienė — vadovė, Rimas Putrius, gub. Jim Edgar, Krista Šilimaitytė, 
dr. Audrius Polikaitis ir Lietuvos gen. garbės konsulas Čikagoje V. Kleiza. 

gos Shr iners ligoninėje gydėsi draugavo ir gyveno Lietuvos 
vienuolika mėnesių. Ištiesinta 
ir pra i lg inta dešinioji koja ir 

J A V LB E a s t C h i c a g o apy
l i n k ė s visuotinis nar ių susi
r inkimas įvyks birželio 26 d., po 
lietuviškų pamaldų Šv. Kazi
miero parapijos patalpose, Gary, 
IN. M a l o n i a i kviečiame 
apylinkės l ietuvius dalyvauti. 

Ligi ja T a u t k u v i e n ė mokys 
tau t in ių šokių Mokytojų, tėvų 
ir j aunimo studijų savaitėje 
Dainavoje. Registraciją tvarko 
Vida B r a z a i t y t ė , t e l . (708) 
598-8331. 

Eglutė Česonytė (pirmoji iš kairės), kuriai birželio mėn. pabaigoje bus daroma 
sudėtinga operacija, kartu su Jurgita Dambrauskaite ir Daiva Šidiškyte. Šias 
mergaites globoja „Lietuvos Vaikų viltis". 

x A.a. V i l h e l m i n o s L a p i e 
n ė s atminimą pagerbti, Balzeko 
lietuvių kul tūros muziejui su
aukojo $370: Stasys Balzekas , 
Ju l ie (Daraškaitė) ir Rober tas 
Balzekai, BLKM moterų gildi
ja, Margi ir Edvardas M a n k a i . 
Muziejaus vadovybė r e i šk i a 
užuojautą Velionės vyrui , sū
nums su šeimomis bei giminėms 
ir dėkoja aukotojams už pagalbą 
skleisti l ietuvių kul tūrą . 

(sk) 
x P a r d u o d a m e b i l i e tus ke 

l i o n ė m s į L i e tuvą ir į visus pa
saulio kraš tus geriausiomis kai
nomis . S k a m b i n t i : T. L e s -
n i a u s k i e n e i , T r a v e l C e n t r e . 
Ltd . , te l . 708-526-0773. 

(sk) 

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

Čekius rašyti: 

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

Dukterų nameliuose. Justai 
padarytos dvi sudėtingos kojų 
operacijos. Viena kojytė j a u be
veik visiškai sugijusi, įstatyta į 
langetę; antroji dar porai sa
vaičių palikta gipse. Dr. Lu-
bicky, Shriners ligoninės vyr. 
ch i ru rgas , pranašauja, kad 
Jus t a galės s a v a r a n k i š k a i 
vaikščioti. 

Mažajam Rokui, mūsų „se
n i a u s i a m " penker ių metų 
gyventojui, padarytos j au trys 
abiejų kojų ir klubo atstatymo 
operacijos. Rokas pirmą kartą, 
su „walker" pagalba, atsistojo 
ant savų kojų. Poros mėnesių 
laikotarpyje, kojytėm sugijus 
tikimės, kad Rokas galės vaikš
čioti j au savarankiškai. O ru
deniop, grįžęs j Kulautuvą, 
galės pa t s v i enas t v i r t a i s 
žingsniais nužingsniuoti tėtės 
glėbin. 

Vytukas Matuža, sergantis 
trapiųjų kaulų liga, rimtas, 
ypač gudrus, aštuonerių metų 
vyrukas iš Panevėžio. Vytukas 
net ir nespėjo apsiprasti Lietu
vos Dukterų nameliuose, kai 
visai netikėtai, savaitę po at
vykimo jį pakvietė operacijai. 
Sutvirtinti kojų kaulai , gipse 
praleisti reikės daugiau kaip 6 
savaites. Deja, Vytuko padėtį 
t ik šiek tiek pager ins , bet 
pagydyti vaiką, sergantį šia 
liga, y r a neįmanoma. 

Keturiolikmetei Irmai Zabu-
lionytei, kartu iš Panevėžio 
atvykusiai su Vytuku, opera
cijos ilgai irgi nereikėjo laukti. 
Gegužes mėn. gale padaryta 
pėdų ir kojos operacija paleng-

x P in iga i do le r i a i s pasieks vins mergytei vaikščioti, 
j ū s ų g i m i n e s greičiausiai , jei Visų esančių vaikų vyriausiai 
siųsite juos per Balti a Express. Jurgitai Dambrauskaitei (16 m. 
Teiraukitės dėl naujų sumažin- iš Vilniaus) gegužės mėn. buvo 
tų kainų pinigų pristatymui padarytos dvi stuburo tiesinimo 
nemokamu tel . 1-800-SPAR- operacijos. Jurga po šių sunkių 
N A I (1-800-772-7624) a r b a operacijų gyja, sveiksta, stip-
s i ų s k i t e p i n i g u s a d r e s u 3782 rėja. Jos prošvaistės ypač džiu-
W. 79 St., C h i c a g o , I L 60662. g i o s . 

(sk) Los Angeles Shriners ligoni-
x L i t h u a n i a n M e r c y Lift nėję nuo nudegusio veido trauk-

nuoširdžiai dėkoja ponams A. V. l i ų g y d ° m a s 6 metų Just inas 
Adamkams ir D. Z. Mikužiams G a t a u t a s i š Kupiškio. Just inui 
už $120 auką a.a. Valerijos Vai- J a u P a a r t a pirmoji, laukia dar 
tekūnienės a tmin imui . Auka dvi skaudžios operacijos, 
sk i r iama tuberkulioze sergan- S a n Francisco „Lie tuvos 
t iems vaikučiams. V a i k l * vilties" komite tas glo-

(sk) k°Ja ' ' m e t u Vilyą Lynikaitę iš 
Kauno. Vilijai liepos mėn . bus 

x „ S i u n č i u .Saulutes* glo- da roma rankos a t s t a t y m o 
b o j a m ų n e l a i m i n g ų vaikučių operacija. 
r e i k a l a m s , nedidelį, bet nuošir- Gydosi, stiprėja Lietuvos 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
• Alicija S i ta r sk ienė , „Prieš

karinis Punskas" . Kalendorius 
1994 m. „Aušros" priedas. Išlei
do „Aušros" leidykla 1993 m. 
P u n s k e . Vadin t i šį didelio 
formato leidinį kalendoriumi 
galbūt netikslu, nes kalendoriui 
skir tas t ik vienas iš 86 psl. 
Į d o m i a u s i a j a m e i s t o r i n ė 
medžiaga apie Punsko vietovę 
š iandien ir seniau, apie jo 
gyventojus lietuvius ir nelie
tuvius. Gausu nuotraukų. Ypač 
dėmesį pa t raukia antroji di 
dž iaus ią P u n s k o gyventojų 
grupė — žydai. Tai re ta i mūsų 
l e i d i n i u o s e l i e t u v i ų k a l b a 
skelbiamr medžiaga ir geras is
torinių žinių šaltinis. 

• M o t e r ų są jungos „Žinia
r a š t i s " , 1994 m. vasara, nr. 2. 
Leidžia Amerikos Lietuvių Ro
mos katal ikių moterų sąjunga, 
į s t e i g t a 1914 m e t a i s . Ta i 
daugiau biuletenio pobūdžio, 
lietuvių ir anglų kalba lei
džiamas, periodinis-informa-
cinis leidinys. Spausdinamas 
„Draugo" spaustuvėje Čikagoje. 
Šis numeris 16 psl., iliustruotas 
nuotraukomis, daugiausia me
džiagos apie sąjungos veiklą ir 
toje veikloje pas ižyminčias 
moteris. 

• L a d a s T u l a b a , „Nuo Du
sios iki Tiberio". Atsiminimai. 
II. Roma, 1993 m. Spaudė 
„Draugo" spaustuvė Čikagoje. 
Ši 428 psl. knyga apima prel. 
Lado Tulabos gyvenimo laiko
tarpį t a r p 1960 ir 1969 metų. 
Laikotarpis pavadintas „Prie 
Kolegi jos v a i r o " . K n y g a 
gaunama „Drauge". 

• „Br idges" , 1994 m. gegužės 
mėn., nr . 4(18). Leidžiamas JAV 
LB Kraš to valdybos (pirm. 
Vytas Maciūnas) dešimt kar tų 
per metus , žurnalas-laikraštis 
yra anglų kalba, informuojantis 
ki tataučius ir lietuvius, nemo
kančius lietuviškai, apie svar
biuosius lietuvių tautos ir Bend
ruomenės darbus, rūpesčius, rei
kalus. Redaktorius — Rimantas 
A. Stirbys, administratorė — 
Audronė Gulbinienė . Daug 
b e n d r a d a r b i ų , d a u g i a u s i a 
jaunesnio amžiaus. 

„DRAUGAS" DĖKOJA 
Birželio 19 d. pagaliau sulau

kėme daug reklamuotos „Mažo
sios taut inių šokių šventės". 
Reklamos beve ik v isuomet 
skamba geriau, negu rekla
muojamas dalykas, bet šis kon
certas buvo išimtis: nepaisant 
masinančių žodžių prieš šventę, 
ji vis tiek buvo įspūdingesnė u? 
g r a ž i a u s i a s r e k l a m a s . Iš 
tikrųjų publikos kupinoje Jau
nimo centro salėje buvo tiek 
geravališkumo ir šilumos, kad 
net veiksmingiausia vėsinimo 
sistema būtų salės neatvėsinusi 
(o Jaunimo centro vėsinimo sis
tema veiksmingumu pasigirti 
negalėjo...). 

J au pats šokėjų įėjimas į salę 
s u k ė l ė e n t u z i a z m ą : a b i e m 
takais , šokio t ak tu susirinko 
šimtinė šaunaus jaunimo ir 
kiek vyresnių amžiumi, bet 
jauna širdimi — net grindys lin
gavo, o publikos delnai įkaito 
nuo plojimo. Ir ta ip per porą 
valandų scenoje mirguliavo 
šokėjai iš septynių Čikagos bei 
a p y l i n k i ų t a u t i n i ų šokių 
grupių, parodę labai juos įverti
nusiems žiūrovams 20 šokių. 
Tiesiog reikia stebėtis lietuvių 
tautinio meno įvairumu, šokių 
mokytojų sumanumu bei išra
dingumu tą ar kitą šokį kaip 
galima geriau paruošti, pateikti 
publikos džiaugsmui. 

Kad šokiai nesikartojo ir 
viskas labai sklandžiai vyko. 
didelis šventės koordinatorės 
Nijolės Pupienės nuopelnas. 
Kiekviena grupė prieš pasiro
dymą pasiuntė prie mikrofono 
savo pranešėją, gražiai api
būdinusį tos grupės istorijos 
f r a g m e n t u s , v a d o v u s ir 
atl iksimus šokius. „Mažojoje 
taut inių šokių šventėje" daly
vavo (pasirodymo eilės tvarka): 
„Spindulys" (jauniai) — vadovė 
Rasa Poskočimienė; „Lėtūnas" 
— vadovė Nijolė Pupienė; Lietu
vos Vyčiai — vadovai F rank 
Zapolis ir Lidija Ringienė; 
„Grandis" — vad. Irena Smie
l i a u s k i e n ė , V io le t a Fab ia -
novich, Rėdą Pliūrienė ir Dalia 
B i l a i šy t ė (po p e r t r a u k o s ) ; 
„Klumpė" — vad. Giedrė ir Sta
sys Milašiai; „Vėjūnas" — vad. 
Rita Kėželienė; „Vilt is" - vad. 

dų n a š l ė s s k a t i k ą . Labai 
norėčiau nušluostyt i ašarėlę 
nuo vieno, k i to liūdno ir nelai
mingo vaikelio veidelio", rašo 
J a d v y g a Povi la i t ienė , atsiųs
dama $50 auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. „Sau lu tė" , Lietuvos 
našlaičių globos būrelis, 419 
W e i d n e r Rd. , Buffalo Grove, 
IL 60069. 

(sk) 

vaikai su palaužtais sparneliais. 
Išvažiuoja vieni, į jų vietas atva
žiuoja kiti . 

Nuo pat įsteigimo „Lietuvos 
Vaikų viltis" iki i.m. gegužes 
mėn. galo į JAV Shriners ligoni
nes atvežusi gydytis 46 vaikus. 
36 vaikai yra j a u grįžę Lietu
von, gyveną normalesnį , sa
varankiškesni gyvenimą. 

Jūrate Budrienė 

Birželio 13 d. Illinois gubernatoriaus įstaigoje Čikagos vidurmiestyje buvo 
mintosios išleistuvės visoms, Čikagoje bei apylinkėse veikiančioms, tautinių 
šokių grupėms, kurios išvyksta į Lietuvą dalyvauti Dainų šventėje. Ta pro
ga gubernatorius Jim Edgar įteikė dovanėlę Lietuvos Respublikos prez. Algir 
dui Brazauskui - popierių slėgtuką, kuriame įrėžtas Illinois valstijos ženklas. 
Dovaną prižadėjo perduoti adv. Regina Narušienė. 

Virginija Jucienė. 
Vienos grupės čikagiečiams 

labai gerai pažįstamos, kitos 
Jaunimo centro scenoje pasirodė 
pirmą kartą. Įdomiai pastebėjo 
„Lėtūno" pranešėja Rūta Jau-
tok ienė , kad „grupė (mat , 
vyresnieji) ilsisi 3 metus, o ket
vir tuosius ruošiasi t au t in ių 
šokių šventei". Šį kartą „poilsį" 
nu t raukė ir pirmą kartą pasi
rodė Jaunimo centre — vis 

Drau°o" labui. Panašiai išsi
reiškė ir Giedrė Milašienė, 
supažindindama su „Klumpe". 

Akordeonais šokėjus palydėjo 
Darius Polikaitis, Rasa Posko
čimienė ir Algimantas Bar-
n i š k i s . Scenos apšv i e t imą 
tvarkė Vida Momkutė. Buvo 
ypač malonu, kai prieš kiek
v ienos g rupės pas i rodymą 
pranešėjas pabrėžė, kad grupė 
skiria savo pastangas ir darbą 
„Draugui". Tiek daug gražių žo
džių vieninteliam užsienio lietu
vių dienraščiui iš jaunimo lūpų! 
Vyresnieji kartais mėgsta šnai-
riai pažiūrėti į jaunimo atsiri
bojimą nuo lietuviškų reikalų, 
bet koncertas dar kartą parodė, 
jog tai netiesa. Ir pilna salė žiū
rovų, ir šokėjų pastangos, ir 
„Draugo" renginių komiteto 
darbas liudijo, kaip svarbu išlai
kyti mūsų dienraštį. „Draugas" 
visiems dėkoja! 

Koncertas tai pat parodė ir 
šokė jams , kad l ie tuviškoj i 
visuomenė jais rūpinasi, remia, 
džiaugiasi . Tai buvo t ik ra i 
gražus šokėjų išlydėjimas į 
Lietuvą dalyvauti Dainų ir tau
tinių šokių šventėje. Laimingos 
kelionės jiems dar kartą pa
linkėjo Illinois gubernatoriaus 
J im Edgar atstovė Pat Michals-
ki, pasveikinusi „Draugą" ir 
s u s i r i n k u s i u s šios graž ios 
šventės proga. 

Pasibaigus programai, „Drau
g o " va rdu moky to j ams , 
šokėjams, publikai nuoširdžiai 
padėkojo Marytė Remienė, o 
grupių vadovai dar buvo ap
dovanot i gėlėmis. J i visus 
pakvietė pratęsti šią malonią 
popietę JC kavinėje. 

Baigiant norisi pridurti, kad 
sekmadienio popietė buvo tikrai 
puiki ir ją pratęsti vertėjo: 
šokėjai dailiai šoko, renginių 
komi te tas kruopščiai a t l iko 
parengiamuosius darbus, lietu
viškoji v i suomenė g a u s i a i 
atsiliepė į kvietimus ir pripildė 
salę, bet koncertas paliko be
veik žodžiais neišreiškiamą 
įspūdį dėl to, kad buvo jaučia
mas nepaprastas vieningumas, 
noras padėti, prisidėti ir užtik
rinti „Draugo" tęstinumą. Kaip 
šventės koordinatorė N. Pu
pienė išsireiškė: „Šokėjai ilgas 
valandas ruošėsi ir dirbo su 
n o r u , e n t u z i a z m u . N i e k a s 
nemurmėjo dėl daugybės repe
ticijų, sugaišto laiko, karšto oro. 
Buvo t ikras malonumas ruošti 
šią šventę". Buvo dar didesnis 
malonumas joje dalyvauti. 

D.B. 


