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Ar Clintonui pavyks 
įžiebti Rusijos ir 
baltų draugystę?

Baltijos šalių

Clintono vizitu
Vilnius, birželio 29 d. (LA) — 

JAV prezidentas Bill Clinton 
birželio 27 d. pasakė, kad liepos 
6 dieną su Baltijos valstybių 
vadovais aptars būdus, kaip 
Amerika galėtų paremti jas 
saugumo srityje ir padėti su
klestėti, praneša „Lietuvos 
aidas”. Į videojuostą įrašytame 
pareiškime Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos žmonėms Clinton sa
kė, kad jam yra didelė garbė 
būti pirmuoju JAV prezidentu, 
vykstančiu pas nepriklauso
mybę atgavusias Baltijos tau
tas. Clintonas teigė, jog ame
rikiečiai laukia tos akimirkos, 
kada šiemet „kartu su jumis 
galėsime džiaugtis” paskutinių 
buvusios Sovietų armijos ka
reivių išvedimu.

Tačiau, rašo „Lietuvos aidas”, 
Baltįjos valstybėms, bent jau 
Latvijai ir Estijai, vien tik 
linkėjimų, aišku, nepakaks. 
Joms maža paguoda, kad Ame
rikos spauda ėmė palankiau 
kalbėti apie JAV santykius su 
Rusija, prisųungusia prie pro
gramos „Partnerystė taikos la
bui”. Didžioji Rytų kaimynė, 
matyt, savotiškai ruošiasi B. 
Clintono atvykimui: vėl pradėjo 
kelti toną ir griežtinti reika
lavimus Baltijos šalims.

JBANC atkreipė dėmesį į 
Rusįjos spaudimą

Į tai Amerikos spaudos (reikia 
tikėtis, kad ir prezidento) 
dėmesį atkreipė Jungtinis Ame
rikos Pabaltiečių komitetas 
JBANC, atstovaujantis Ameri
kos Lietuvių Tarybai, Amerikos 
Estų Tarybai, Amerikos Latvių 
Sąjungai. Komiteto pareiškime 
sakoma, kad Rusijos prezidento 
Boris Jelcino birželio 21 d. 
sprendimas vienašališkai 
nustatyti Estijos-Rusįjos sieną 
ne tik prieštarauja tarptau
tinėms normoms, bet tampa pre
cedentu panašiems žingsniams 
tarptautinėje arenoje. Komi
tetas primena, kad Estija nuolat 
mėgina išspręsti šią problemą 
abišalėmis derybomis ir tarp
tautiniuose forumuose, įskai
tant Tarptautinį Teismą Hago
je bei Europos Stabilumo paktą, 
ir tvirtina, kad vienašališkai 
nubrėždama sieną Rusija bando 
pasilaikyti buvusios Sovietų 
Sąjungos neteisėtai užkariautas 
teritorijas.

Taigi iš šio pareiškimo aišku, 
kad Clintonui Rygoje nebus taip 
lengva įžiebti meilę tarp Balti
jos valstybių ir Rusijos arba 
bent jau tapti nešališku arbitru. 
JAV prezidento laukia ir dau
giau galvosūkių. Štai Rusijos 
derybų su Estija delegacijos 
vadovas Vasilij Svirin birželio 
20 d. pareiškė, jog, nesusitarus 
dėl kariuomenės atitraukimo ir 
socialinių garantijų į pensiją 
išėjusiems rusų kariškiams, 
rusų kariniai daliniai nepasi
trauks iš Estijos rugpjūčio 31 
dieną. Maskva reikalauja, kad 
visiems dabar esantiems akty
viems rusų kariškiams ir pen
sininkams (iš viso apie 113,000 
žmonių) būtų išduoti leidimai 
apsigyventi.

Estija nenori mokėti už 
neteisėtą savo okupaciją

Tokios nuolaidos, teigia 
JBANC, įgalintų dabar Estijo

je esančius ar neseniai demobi
lizuotus rusų kariškius tenai

pasilikti. Tai sukeltų grėsmę 
Estijos saugumui, padidintų 
įtarimus ir įtampą. Tokiu būdu 
Estijoje pasiliksiantieji ka
riškiai negali būti laikomi 
nepavojingais pensininkais.

Estijoje jau yra nustatyta 
tvarka, pagal kurią iki 1991 
m. rugpjūčio 20 d. į pensiją 
išėjusieji sovietų kariškiai gali 
prašyti leidimo pasilikti Es
tijoje. Be to, JAV, norėdamos 
paspartinti rusų kariuomenės 
pasitraukimą iš Baltijos šalių, 
pernai ir šiemet yra paskyrusios 
166 milijonus dolerių į Rusiją 
grįžtantiems karininkams apgy
vendinti.

JBANC nuomone, Rusijos rei
kalavimai, kad į pensiją išė
jusiems rusų karininkams būtų 
teikiamos įvairios privilegijos, 
yra visiškai nepriimtini. Tokių 
privilegijų negauna Estijos pi
liečiai ir jų neįteisina Estijos 
įstatymai. Mokėdama pensijas 
buvusiems raudonarmiečiams, 
Estija mokėtų už neteisėtą savo 
okupaciją.

Latvijoje — keblumai dėl 
rusų pilietybės

Latvijoje, be buvusios Sovietų 
kariuomenės, dar yra keblumų 
ir dėl pilietybės įstatymo, kuris 
kliūva tiek Rusijai, tiek ir Eu
ropos Tarybai. Šis įstatymas 
buvo priimtas birželio 21 dieną. 
Jame yra numatytos natūrali
zacijos kvotos. Tai reiškia, kad 
nuo 2000 metų Latvijos pilie
tybę atvykėliams numatoma su
teikti pagal kvotą — 0.1% nuo 
Latvijos piliečių skaičiaus 
praėjusiais metais.

Latvijos vyriausybė paragino 
prezidentą Guntį Ulmanį nepa
skelbti šio pilietybės įstatymo ir 
perduoti jį parlamentui svars
tyti iš naujo. Vyriausybės 
kreipimesi sakoma, kad natūra
lizacijos kvotų principo išsau
gojimas apsunkins Latvijos 
priėmimą į Europos Tarybą. Be 
to, gali ant plauko pakibti 
derybos su Europos Sąjunga dėl 
asocijuotos narystės, kilti prob
lemų dėl Latvijos įstojimo į 
Europos kolektyvinio saugumo 
struktūras.

Kaip pranešė Rusijos žinių 
agentūra ITAR-TASS, antradie
nį Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis pilietybės įstatymą 
grąžino Seimui persvarstyti. 
Laiške, adresuotame parlamen
to pirmininkui, prezidentas 
nurodė, kad kai kurie įstatymo 
straipsniai nėra visiškai geri ir 
kad dėl kai kurių dalykų reikia 
pasikonsultuoti su Europos 
Tarybos ir Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jos (ESBK) ekspertais.

Bus atkasta sovietų
aukų laidojimo vieta

Vilnius, birželio 30 d. (AGEP) 
— Valstybės Saugumo depar
tamente birželio 29 d. įvyko 
pasitarimas dėl palaidotų so
vietų aukų kasinėjimo darbų, 
kuriuos numatoma pradėti lie
pos 4 d., rašo „Lietuvos rytas”. 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas š.m. sausio 25 d. pasirašė 
dekretą „Dėl NKGB-MGB au
kų, palaidotų 1944-1947 m. Vil
niaus miesto Tuskulėnų dvaro 
teritorijoje, nužudymo aplin
kybių ištyrimo”.

Pasitarimo posėdyje, kuriam

Neapolyje, Italijoje, milicininkai patruliuoja vandenis prie Karališkųjų rūmų, kur šį savaitgalį 
vyks Didžiojo Septyneto pramoningųjų šalių vadų susitikimas. Kalno viršūnėje yra viduramžiuose 
statyta Sv. Elmo pilis.

Prez. Clinton išvyko į 
Europą

Vašingtonas, liepos 5 d. (AP) 
— Išvykdamas į kelionę, kurio
je aplankys keturias Europos 
šalis, prezidentas Bill Clinton 
pareiškė, kad pasaulis turi retą 
progą panaudoti augančią pa
saulinę ekonomiją tam, kad su
kurtų naujas darbo vietas ir su
mažintų nesaugumą pasaulyje.

Kalbėdamas JAV pramonės 
vadams kelias valandas prieš 
išvykdamas į kelionę, preziden
tas pasakė: „Mano misija Euro
poje, į kurią šį vakarą išvykstu, 
yra paprasta: sukurti darbo vie
tas klestinčiame pasaulyje. Šią 
naujai atrastą galią turime 
panaudoti, ieškant, kaip duoti 
mūsų šalies ir visų kitų šalių 
piliečiams pasitikėjimą, kurio 
jiems reikia, kad galėtų klestėti 
netikrumo laikais” pasakė Clin
tonas. „Turime pereiti iš krizių 
sprendimo į planavimą klestėji
mui”.

Clintonas keliauja į užsienį 
tokiu metu, kai jo užsieno poli
tika yra kritikuojama ir jo popu
liarumas krašte krenta. Savo 
kalboje prezidentas bandė pa
brėžti, kad ekonominis bendra
darbiavimas su užsieniu yra 
naudingas Amerikos vidaus 
problemoms.

Antradienio vakarą preziden
tas išvyko į Rygą, Latvijoje, kur 
jis bus pirmasis ten atsilankęs 
Amerikos prezidentas. Iš ten jis 
vyks į Lenkiją, kur kalbėsis su 
prezidentu Lech Walesa ir Vidu
rio bei Rytų Europos šalių už
sienio ministrais, kurių šalys 
yra susirūpinusios Rusijos 
grėsme joms.

Abejose šalyse Clintonas už
tikrins, kad stipri Rusija gali 
padėti ugdyti Europos stabilu
mą, nepanaudodama nederamos 
įtakos (spaudimo) buvusioms

pirmininkavo Valstybės Saugu
mo departamento generalinis 
direktorius Jurgis Jurgelis, 
nuspręsta, kad atidengus kapa
vietę, baudžiamąją bylą turėtų' 
kelti Generalinė prokuratūra.

Manoma, jog Tuskulėnų dva
ro teritorijoje palaidotas 
generolas J. Noreika-Vėtra, 
nužudytas 1947 m. vasario 26 
d., ir vyskupas V. Borisevičius, 
nužudytas 1946 m. rugpjūčio 26 
dieną. Iš archyvinės medžiagos 
matyti, kad šioje teritorįjoje iš 
viso gali būti palaidota apie 
įOOO žmonių: apie 800 sušau
dytų KGB pastate ir apie 200 
atvežtų iš Vilniaus apylinkių.

Varšuvos pakto kaimyninėms 
šalims. Be to, jis skatins naųjųjų 
demokratijų pastangas puose
lėti politines ir ekonomines re
formas. „Norime, kad šios šalys 
laikytųsi ekonominių reformų ir 
demokratįjos kelio; tai vienin
telis tikras kelias į klestėjimą ir 
taiką”, pasakė Clintonas. „Jos 
turi tikėti, kad ši sunki kelionė 
apsimoka”.

Iškeldamas ryšius tarp saugu
mo ir ekonominių rūpesčių, pre
zidentas įspėjo, jog ,jei Vidurio 
ir Rytų Europos šalys smuks 
atgal į autoritarinio valdymo 
chaosą, tada pagrįsti saugumo 
reikalai sugers vis didėjančią 
mūsų biudžeto dalį ateityje”.

Birželio mėnesį Rusija paga
liau įstojo į NATO ^Partne
rystės vardan taikos” progra
mą, kuri ilgainiui gali suteikti 
galimybę tapti nare NATO gyny
bos organizacijoje, dalima Rusi
jos įtaka šioje organizacijoje yra 
jautrus klausimas Rytų Euro-

Rudenį gali 
didieji

Vilnius, birželio 30 d. (AGEP) 
— Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) valdybos pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
pranašauja, kad jau šį rudenį 
pradės bankrutuoti didieji 
Lietuvos bankai, tuo sukeldami 
ekonominę katastrofą.

Ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje Vagnorius sakė, kad 
jau dabar dėl didelių ne tik 
valstybinių, bet ir savarankiškų 
verslininkų įsiskolinimu bei jų 
nemokumo didieji Lietuvos ban
kai atsidūrė labai sunkioje pa
dėtyje.

„Bent vieno banko bankrotas 
įžiebs kibirkštį, sukelsiančią 
didelę bankrotų liepsną”, mano 
Seimo narys Gediminas Vagno
rius. Tuo tarpu vyriausybė, 
pasak jo, nesiima jokių veiksmų 
to išvengti. Padėtį dar labiau 
sunkina fiksuotas litos kursas, 
dėl kurio litas negali reaguoti į 
kainų kilimą.

Konservatoriai paskelbė krei
pimąsi į Lietuvos prezidentą bei 
vyriausybę, siūlydami neatidė
liotinų veiksmų programą, kuri 
padėtų išvengti katastrofinių 
ekonominių padarinių.

Konservatoriai pateikia vie
nuolika punktų pasiūlymų. Jie

pos sostinėse, kur bijoma, kad 
Rusija neturėtų per didelio bal
so NATO sprendimuose.

Iš Lenkuos prezidentas Clin
ton vyksta į Neapolį, Italijoje, 
kur vyks kasmetinis septynių 
pramoningųjų šalių vadų pasi
tarimas. Ten jos pasitarimams 
pakvietė ir Rusijos prezidentą 
Boris Jelciną. Clintono kelionė, 
truksianti aštuonias dienas, 
baigsis Vokietijoje, kur jis 
sustos ir Bonoje ir Berlyne.

Prezidentas Clinton sakė, kad 
augančios ekonomijos septy
niose pramoningose šalyse, ku
rioms priklauso Didžioji Bri
tanija, Italija, Japonija, JAV, 
Kanada, Prancūzija ir Vokieti
ja (vadinamosios Didžiuoju Sep
tynetu, arba G -7),, jau pakeitė 
plūduriavimo dešimtmetį tikru 
ryžtu veikti. ... Mes parodėme, 
jog kartu, po truputį, metai iš 
metų šiuose G-7 vadų susiti
kimuose daromi sprendimai tik
rai gali padaryti skirtumą”.

Tačiau, nepaisant šio optimiz
mo, visos šios šalys galynėjasi 
su rekordine bedarbyste visame 
pasaulyje, kuri numatoma, kad 
pramoningame pasaulyje šįmet 
pasieks 35.5 milijonus žmonių.

bankrutuoti
bankai
siūlo atkurti efektyvius finan
sinius svertus; neinfliacinėmis 
priemonėmis didinti rinkos per
kamąjį pąjėgumą; nustatyti ir 
palaikyti realų lito kursą pagal 
valiutų rinkos sąlygas; mažinti 
kainų augimą; sumažinti bankų 
palūkanas ir teikiamų kreditų 
riziką; sureguliuoti mokesčius; 
sureguliuoti sveikatos apsau
gos, švietimo, mokslo ir kul
tūros finansavimą; sustabdyti 
valstybinių įmonių ir akcinių 
bendrovių alinimą ir svetimo 
turto grobstymą; indeksavus 
įmonių ilgalaikį turtą, panai
kinti privatizavimo už pinigus 
apribojimus, išplėsti komercinį 
privatizavimą; sustabdyti žemės 
ūkio produkcijos perdirbimo mo
nopolijų savivaliavimą, pa
laikyti minimalias pieno, gyvu
lių, grūdų ir linų supirkimo 
kainas, užtikrinti, kad būtų 
laiku atsiskaitoma su ūkinin
kais ir bendrovėmis.

Gediminas Vagnorius sakė 
nesąs labai didelis optimistas ir 
nesitiki, kad į konservatorių 
pasiūlymus būtų nedelsiant 
reaguota. Pasak jo, praktika 
rodo, jog po pusės metų ar metų 
konservatorių pasiūlymai atsi
randa įstatymuose bei nutari
muose.

Ryga, Latvija, liepos 6 d.— 
Trečiadienį Rygoje Baltijos šalių 
prezidentai susitiko su JAV 
prezidentu Bill Clinton, kuris 
specialiai atvyko į Latviją, prieš 
išvykdamas į pramoningų Va
karų šalių — Didžiojo Septyneto 
(G-7) šalių vadų susitikimą Nea
polyje, Italijoje. JAV prezidento 
apsilankymo proga Baltijos ša
lių prezidentai: Estijos — Len- 
nart Meri, Latvijos — Guntis 
Ulmanis ir Lietuvos — Algirdas 
Brazauskas paskelbė pareiški
mą, kurio tekstą čia perduoda
me.

Mes, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos prezidentai, šiltai sutin
kame Jungtinių Amerikos Vals
tijų prezidento William J. Clin
ton vizitą į Latviją. Šis istorinis 
įvykis — pirmas bet kurio Ame
rikos prezidento vizitas į Balti
jos šalis — patvirtina ypatingą 
ryšį tarp Baltijos šalių ir Jung
tinių Amerikos Valstijų. Jungti
nių Valstijų politika tuo metu, 
kai sovietai okupavo Estiją, 
Latvįją ir Lietuvą, atsisakant 
pripažinti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos inkorporavimą į So
vietų Sąjungą, buvo vilties 
šaltinis baltų tautoms.

Šis vizitas yra geriausias pa
liudijimas, kad Jungtinės Vals
tijos remia Baltijos šalių nepri
klausomybę ir pripažįsta žymią 
pažangą, kurią trys Baltuos 
šalys padarė demokratinių ir 
ekonominių reformų atžvilgiu.

Susitikimo metu prezidentai 
skyrė gana daug dėmesio Bal
tijos regiono saugumo ir stabi
lumo reikalams. Keturi vadai 
aptarė būdus, kaip galima stip
rinti regioninį saugumą ir pa
tvirtino įsipareigojimus NATO 
„Partnerystės vardan taikos” 
programai. Estuos, Latvijos ir 
Lietuvos prezidentai išreiškė 
norą platinti ir gilinti bend
radarbiavimą Partnerystės rė
muose, kad ilgainiui taptų 
NATO nariais, ir pareiškė įsi
tikinimą, kad tai skatins 
stabilumą ir pasitikėjimą Euro
poje. Prezidentai užtikrino 
prezidentą Clinton, kad jie ir 
toliau bendradarbiaus su kai
mynais, kuriant geresnę, nepa
dalintą Europą, pagrįstą abi
puse pagarba ir gera valia.

Prezidentai pasidžiaugė Lat
vijos ir Rusijos sutartimi dėl 
Rusijos dalinių išvedimo. Pre
zidentai pabrėžė svarbą rug
pjūčio 31 d. datos, kaip galu
tinės iki kurios Rusijos daliniai 
privalo apleisti Estiją ir Latviją. 
Jie pareiškė įsitikinimą, kad 
Rusijos Federacija įvykdys vi
siško, besąlyginio ir tvarkingo 
pasitraukimo įsipareigojimą, 
kurį prisiėmė Helsinkyje 1992 
metais.

Baltijos šalių prezidentai 
nurodė, kad Kaliningrado sritis, 
kaip dalis Rusijos Federacijos, 
neturėtų tapti įtampos priežas
timi šiame regione. Srities 
veikimo klausimai turi būti iš
spręsti taikiai ir dalykiškai, 
nespaudžiant nei vienos šalies.

Baltuos šalių prezidentai pasi
džiaugė padidėjusiomis JAV pri
vataus kapitalo investicijomis 
įvairiuose Baltijos šalių eko
nominiuose sektoriuose, o taip 
pat ir intensyvesniais prekybos 
santykiais su JAV. Prezidentai 
yra įsitikinę, kad JAV sukurtas 
Baltic Enterprise Fund prisidės 
prie tolimesnio privataus sekto
riaus vystymo Baltijos šalyse.

Prezidentai pakartojo savo 
pritarimą, kad būtų ir toliau 
tęsiamos Laisvos Europos ir 
Amerikos Balso laidos estų, lat
vių ir lietuvių kalbomis, kadan
gi šios transliacijos yra esminės 
tolimesniam šių šalių demokra
tiniam vystymuisi.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
prezidentai išreiškė pasiten
kinimą dabartiniais ryšiais su 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
tvirtą tikėjimą, kad šis vizitas 
skatins tolimesnį šių santy
kių vystymąsi. Prezidentai 
pažymėjo, kad šis vizitas sutvir
tino jų tikėjimą, kad JAV liks 
ištikimu Baltijos šalių draugu, 
joms toliau kuriant demokratija 
ir gerovės vilties idealais grin
džiamas visuomenes, kuriomis 
Amerika pažymi savo vietą pa
saulyje.

Australuos ministras
susitiko su

Landsbergiu
Vilnius, liepos 5 d. — Austra

lijos užsienio reikalų ministras 
Gareth Evans ir jį lydintis Aus
traluos ambasadorius John Bur- 
gess bei kiti asmenys susitiko su 
Seimo Opozicijos vadovu prof. 
Vytautu Landsbergiu, praneša 
Seimo opozicijos atstovė spau
dai. Aukštasis svečias domėjosi 
Lietuvos-Rusijos santykiais, 
opozicijos ir prof. V. Landsbergio 
požiūriu į Rusijos siekiamą ka
rinio tranzito sutartį bei Rusi
jos tarptautinę politiką apskri
tai, taip pat pilietybės įsta
tymais Baltijos šalyse ir Lietu
vos požiūriu į Lietuvos žydų 
genocidą nacių okupacijos me
tais. Pokalbis truko 45 minutes.

Pokalbio metu paaiškinta, jog 
Lietuvos padėtį sunkina Rusįjos 
valdžios norai atkurti tos šalies 
viešpatavimą kaimyninėse vals
tybėse ir stoka sudraudžiančių 
nuostatų iš didžiųjų Vakarų 
valstybių pusės. Karinio tran
zito klausimą Rusija atsisako 
spręsti siūlytais praktiniais bū
dais, nes turi grynai politinį 
tikslą per tranzito įsipareigo
jimus įtraukti Lietuvą į Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos karinę strateginę sistemą.

Paaiškinta, jog Lietuva nepri
skiria holokausto tik praeičiai, 
smerkia ir apgailestauja bet ko
kį dalyvavimą Vokietijos nacių 
vedamose žudynėse okupuotoje 
šalyje. Lietuva mato genocido 
apraiškas plačiau ir jų pradžią 
Lietuvoje jau pirmosios sovietų 
okupacųos metais. Ir žydų naiki
nimas prasidėjo jau tada.

Vytautas Landsbergis padėko
jo ministrui Evans už vizitą ir 
pasakė, jog Lietuva prisimena jo 
kaip Australijos užsienio reika
lų ministro paramą Lietuvos 
nepriklausomybei jau kitą 
dieną po Kovo ll-osios. „Jūs 
buvote pirmas tai padaręs aukš
tas užsienio valstybės parei
gūnas, ir Lietuva negali to 
pamiršti”, pasakė V. Lands
bergis.

KALENDORIUS

Liepos 7 d.: Vilibaldas, Astas, 
Eitautas, Skinutė. Poetas Jonas 
Aistis gimė 1904 metais.

Liepos 8 d.: Kilijonas, Kolo- 
natas, Audrius, Bitė.
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GIMNAZIJA IŠLEIDO 9 
ABITUTIENTUS

Vasario 16-osios gimnazija- 
nedidelė mokykla. Mokinių per 
visas 9 klases būna tarp 60 ir 
100, todėl ir abiturientų skai
čius būna nedidelis: tarp 2 ir 8. 
Abitūrą paprastai įsigyja tik tie, 
kurie Vokietijoj nori studijuoti. 
O ją įsigyti ne taip lengva, nes, 
pagal Vokietijos tvarką, į 
gimnaziją priimami tik geriau
si mokiniai, o ir jų tik dalis 
gauna brandos atestatą. Ją gau
ni, tik išlaikęs egzaminus, kurie 
privačiose mokyklose būna 
sunkesni, nes egzaminuojama 
valstybinės komisijos priežiūroj 
iš 8 dalykų. Taip yra ir Vasario
16-osios gimnazijoj. Tačiau 
lietuvių gimnazijos abitūros 
rezultatai būna ne blogesni, o 
dažnai net geresni, kaip vals
tybinėse gimnazijose. Taip ir 
šiais metais buvo. Egzaminai 
raštu vyko nuo kovo 21 iki 25, 
o žodžiu — birželio 16 ir 17. Ben
dras visų abiturientų pažymių 
vidurkis buvo 2,6, o abiturien
tų buvo daugiau, negu bet kada: 
devyni, nes prie 4 abiturientų iš 
Vokietijos prisidėjo 5 iš Lietu
vos. Visi egzaminus išlaikė ir 
egzaminų komisija stebėjosi 
gerais rezultatais.

Geriausią pažymių vidurkį 
gavo Vytautas Lemkė — 1,0. Tai 
yra pats geriausias pažymys, 
kurį tik gali gauti ir jis labai 
retai kada pasitaiko, o mūsų 
gimnazija kelių metų eigoje jau 
antrą kartą gali pasidžiaugti 
tokiu geru abiturientu. Vytau
tas Lemkė lietuvių gimnaziją 
lankė visus 9 metus, gyveno pas 
tėvus Hiutenfelde ir visuomet 
buvo geras mokinys, geras 
muzikantas. Iš mažens grojo 
akordeonu, vėliau ir pianinu, 
smuiku bei gitara. Dažnai kon
certavo ne tik lietuvių gimnazi
joj, bet ir vokiečių publikai. Visą 
laiką buvo aktyvus skautas ir 
paskutiniais metais rūpinosi 
muzika bažnyčioje Mišių metu. 
Savaime aišku, kad grojo 
gimnazijos orkestre ir dainavo 
chore. Vytautas patvirtino 
taisyklę, kad geri mokiniai, yra 
aktyvūs mokiniai ir daly
vavimas saviveikloj mokslui ne
kenkia. Žada studijuoti muziką, 
matematiką ir pedagogiką, ir 
tapti gimnazijos mokytoju.

Antroji pagal vidurkį yra 
Ramunė Čukšytė. Jos pažymys 
— 2,2. Ramunė atvyko į gimna
ziją prieš trejus metus iš Lietu
vos, nemokėdama nė žodžio 
vokiškai. Ji buvo gera mokinė, 
dainavo chore ir priklausė 
dainų būreliui. Dabar žada 
studijuoti ekonomiką Man
heimo universitete, kur spe
cialiai skiriama daugiau 
dėmesio Rytų Europos kultūrai 
ir problemoms.

Taip pat nemokėdamos nė žo
džio vokiškai prieš 3 metus iš 
Lietuvos atvyko Giedrė Bab- 
ravičiūtė, Ieva Kurmanavičiūtė 
(abidvi iš Vilniaus), Kristina 
Holzmann (Klaipėdos) ir Aistė 
Terekaitė (Kauno). Pirmos dvi

VokietŲos ateitininkų šventėje, Memmingene. Iš k. — kun. H. Šulcas, vysk. P. Baltakis, prel. 
A. Bunga ir kun. V. Aliulis.

Nuotr. M. Šmitienės

žada studijuoti rusų ir ispanų 
kalbą ir tapti vertėjom, o ketvir
tos — teisę, visos Heidelbergo 
universitete. Kristina, kuri dėl 
vokiečio tėvo gavo vokiečių pi
lietybę ir gali likti Vokietijoj, 
žada vienerius metus padirbėti, 
o po to studįjuoti socialinę peda
gogiką arba mediciną, nes norė
tų tapti auklėtoja arba vaikų 
gydytoja. Kristina mėgo spor
tuoti, šoko tautinius šokius ir 
buvo gera artistė. Ji daug 
vaidindavo „Talentų vakaruo
se” ir kitomis progomis, daina
vo chore, priklausė dainų 
būreliui ir buvo labai aktyvi 
ateitininkė. Choristės buvo ir 
kitos trys suminėtos abiturien
tės.

Likę trys abiturientai atvyko 
iš Vokietijos. Henrikas Martens 
(iš Swisttal prie Bonos) lankė 
mūsų gimnaziją nuo pat pirmos 
klasės, o Rolandas Černauskas 
(Itzehoe) ir Gabrielė Žemaitytė 
šoko tautinius šokius, dainavo 
chore, gera menininkė ir žada 
studijuoti grafiką. Rolandas 
myli sportą, ypač šokimą į aukš
tį su kartimi. Vienu laiku net 
buvo Šiaurės Vokietijoje Šlesvi- 
go-Holšteino čempionas. Gimna
zijoj organizuodavo sporto 
varžybas. Dabar žada padirbėti, 
o vėliau studijuoti ekonomiką. 
Henrikas vienu laiku aktyviai 
reiškėsi mokinių saviveikloj: 
šoko tautinius šokius ir 
priklausė mokinių komitetui. 
Dabar turi atlikti civilinę 
tarnybą (vietoj kariuomenės) ir 
po to dar nežino, ką studijuos.

Įdomu, kad iš Lietuvos atvy
kusios gimnazijos absolventės 
žada studijuoti tokius dalykus, 
kurių Lietuvoj labai reikia, kad 
vėliau tėvynei būtų naudingos. 
Jeigu jos ir dėl finansinių 
sumetimų nepajėgtų čia studi
jas baigti arba net pradėti, jos, 
gerai išmokusios vokiečių 
kalbą, jau ir dabar grįžusios 
Lietuvai bus reikalingos. Taigi 
jų mokslas Vasario 16-osios gim
nazijoj yra didelė pagalba Lietu
vai. Antra vertus, mokiniai iš 
Lietuvos praturtina gimnaziją, 
nes jie padeda išeivijos vaikus 
išmokyti geriau lietuviškai. 
Reikia džiaugtis, kad čia išei
vijos ir Lietuvos vaikai gali kar
tu gyventi, mokytis, bendrauti 
ir geriau vienas kitą pažinti. 
Čia užmegzti ryšiai abiem 
pusėm labai reikalingi ir 
naudingi.

Abiturientų pagerbimas vyko 
birželio 17 d. per vakarienę. 
Gimnazijos direktorius jiems 
įteikė brandos atestatus ir 
kiekvienam padovanojo po 
knygą. Juos sveikino Vokietijos 
LB valdybos pirmininkas Armi
nas Lipšys, kuratorijos pirmi
ninkas Vingautas Damijonaitis, 
Moksleivių ateitininkų pirmi
ninkas Almis Udrys, klasės 
auklėtojas Alois Weigel ir kiti. 
Abiturientų vardu dėkojo 
Vytautas Lemkė.

A.Š.

Muz. Antanas ir žmona Valė Skriduliai savo sodyboje, Daytona Beach, 
Floridoje. ,,,

LIETUVIŲ TELKINIAI

DAYTONA BEACH, FL

VASARAI SUGRĮŽUS

Po gražios, malonios žiemos, 
po nuskubėjusio pavasario, į 
gražiąją Daytona Beach sugrįžo 
vasara. Atlante vanduo šiltas, 
bangos vilioja atgaivai, oras jau 
karštokas, tačiau dėl to netenka 
vargti. Pripratome. O vyresnio
jo amžiaus žmonėms čia vis tik 
gera gyventi. Todėl kartais ir 
pagalvojame — tinkama ir čia 
lietuviams vieta gyventi. 
Pagalvokite. Ar saulėlydį ne
verta praleisti čia, prie Atlanto, 
mūsų gražioje lietuviškoje 
šeimoje, kur veiklos, gyvas
tingumo nestokojame. Judame, 
kaip sugebėdami. Lietuvių klu
bas rūpestingai organizuoja 
lietuviškas pamaldas, proginius 
renginius, o LTS-gos skyrius ir 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė suruošia taip pat gerus, 
kultūrinius renginius, minėji
mus.

Daytona Beach gali didžiuotis, 
turėdama chorą „Sietyną”, iš
tverusį dešimtmetį, į savo reper
tuarą surinkusį po keliasdešimt 
giesmių ir dainų. „Sietynas” 
džiaugiasi savo vadovu, maestro 
Antanu Skriduliu, jo darbš
tumu, ramumu, taktiškumu ir 
kantrybe. Dėka „Sietyno” gies
mėmis bažnyčioje ir dainomis 
renginiuose gėrimės beveik iš
tisus metus.

Po žiemos, rudens ir pavasario 
darbų ateina poilsio metas. Ap
tyla veikla. Daugelis šio telki
nio lietuvių ir šiemet įvairiais 
mėnesiais vyksta į Lietuvą, 
Dainų ir šokių šventėn. Keli at
stovai vyksta į Lietuvos Tau
tininkų s-gos Pasaulio Lietuvių 
Tautininkų kongresą, kuriame 
mūsų telkinio ALT s-gos skyr. 
pirm. Vytautas Abraitis bus 
tarp pagrindinių kalbėtojų. 
Daugelis vyks į Šiaurę lankyti 
giminių, artimųjų. Žodžiu, į

Daytona Beach sugrįžta vasara 
ir atostogos. Tik po jų, rugsėjo 
mėnesį, vyks pirmas renginys. 
ALTS-gos skyriaus ruošiamas 
Tautos šventės minėjimas.

Šitokioms nuotaikoms esant, 
tarytum veiklos ir „Sietyno” 
darbų užbaigtuvės suruošė „Sie
tyno” vadovas Antanas ir jo 
žmonelė Valytė Skriduliai, savo 
svetingoje sodyboje, š.m. birželio 
14 d. Ta proga švęsta ir maestro 
vardo diena — Antaninės.

Vaišėms įpusėjus, klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla 
klubo vardu pasveikino vardu
vininką muz. Antaną Skridulį. 
Prie linkėjimų jungėsi „Sie
tyno” valdybos pirm. Juozė 
Daugėlienė ir choro narė Jadvy
ga Barūnienė, kurios įvertino 
„Sietyno” vadovo Antano Skri
dulio didelį įnašą į šio telkinio 
lietuvių gyvenimą, ypač išlai
kant aukštumoje „Sietyną”. 
Klubo pirmininkas ir abi kalbė
tojos prisiminė ir kitus čia daly
vaujančius Antanus — Antaną 
Sprindį, Antaną Kalvaitį. Pa
keltas už Antanus šampano tos
tas ir nuaidėjo „Ilgiausių 
metų” ir „\alio” linkėjimai.

Antanų vardu padėkojo An
tanas Kalvaitis, humoro forma 
papasakojo nuotykius apie Šv. 
Antaną ir moterų viltis į jį sude
damas. Prisiminė sunkiai ser
gantį Antaną Žindžių, ir jam 
palinkėta sugrįžtančios sveika
tos.

Svečiai atsisveikino su Skri
duliais ir visais šiais metais 
vykstančiais tėvynėn, palinkėjo 
gero vėjo.

Tikime, kad klubas, LB apy
linkė, ALT s-gos skyrius rudenį, 
žiemą ir pavasarį sujudins šio 
telkinio kultūrinę veiklą, o 
choras „Sietynas”, vadovau
jamas muz. Antano Skridulio, 
dainomis ir giesmėmis teiks 
džiaugsmo ir atgaivos. Visiems 
malonios vasaros!

Jurgis Janušaitis

GINTARAS GRUŠAS - 
JAU KUNIGAS

Praėjusį šeštadienį Vilniaus 
Arkikatedroje bazilikoje į 
kunigus buvo įšventintas Ginta
ras Grušas. Šventimus davė 
arkivyskupas Juozas Audrys 
Bačkis.

Iškilmėse dalyvavo Kalifor
nijos Benediktinu vienuolijos 
abatas Frensis Benedictas. bu
vęs Romos kolegijos ir Vilniaūs 
seminarijos rektorius prelatas iš 
Romos A. Tulaba, G. Grušo Los 
Angeles gimtosios parapijos 
klebonas prelatas J. Kučingis ir 
daug garbingų svečių iš 
Lietuvos.

Šį birželį G. Grušas baigė Šv. 
Kazimiero popiežiškąją lietuvių 
kolegiją Romoje. Jo kelias į 
kunigavimą buvo sudėtingas ir 
ilgas. Prieš tai kunigas mokėsi 
filosofijos Amerikoje, Pranciš
konų kolegijoje, po to mokėsi Šv.

NEW YORK, NY

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Knyga, kuri pasmerkta Lietu
voje ir išeivijoje kaip melų 
rinkinys, viešai buvo sudeginta 
New Yorke, Baisiojo birželio 
minėjime prie Nepriklausomy
bės kryžiaus,Kultūros židinio 
sodelyje. Tai buvo pati jaus
mingiausia dalis minėjimo, 
kuris įvyko sekmadienį, birželio 
19 d. Jį rengė JAV LB New Yor
ko apygardos valdyba.

Birželio 19-oji pradėta pamal
domis Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, kur 11 vai. Mišias auko
jo buvęs nacių kalinys kun. 
Vytautas Pikturna ir pasakė 
atitinkamą pamokslą. 3 vai. p.p. 
Kultūros židinio salėje įvyko 
minėjimas, kuriam įžangos žodį 
tarė ir vadovavo apygardos pir
mininkas Kęstutis Miklas. In- 
vokacną atliko „Darbininko” 
redaktorius kun. dr. Kornelijus 
Bučmys.

Lietuvos ambasadorius Jung
tinėse Tautose Anicetas Simutis 
prisiminė, kaip, Lietuvą okupa
vus, buvo reikalaujama, kad 
diplomatai sugrįžtų į Lietuvą, 
bet jis nepaklausė įsakymo ir į 
sovietinę Lietuvą negrįžo. 
Niekad nesugrįžo, ligi ji buvo 
okupuota. Laisvąjame pasaulyje 
veikdamas, dirbo jos labui, 
rūpinosi vadavimo reikalais. Jis 
kalbėjo ir apie tą knygą, kurią 
jis pavadino: „Tai ne knyga — 
tai melų rinkinys!” Ta proga jis 
prisiminė savo tėviškėje Žemai
tijoje gyvenusią pamaldžią se
nutę, kuri caro laikais sudegi
nusi maldaknygę-graždanką. 
Taigi — ne viskas šventa, kas 
išspausdinta. Tokio likimo turi 
sulaukti ir ši knyga.

Rašytojas Paulius Jurkus, 
„Darbininko” redaktorius, savo 
kalboje prisiminė, kaip, būda
mas Vilniaus universiteto stu
dentu, matė pirmuosius žmonių 
trėmimus, prisiminė karo pra
džią ir pabrėžė, kad dabar vėl 
atgyja komunizmas. Tai rodo ir 
tokios knygos, kaip dabar iš
leistasis 1-asis tomas. Jurkaus 
sukurtasis paveikslas, vaizduo
jantis traukinio bėgius, vedan
čius į nežinią, puošė sceną.

Pasibaigus kalboms, New 
Yorko šauliams su JAV ir Lie
tuvos vėliavomis lydint ambasa
dorių Simutį ir LB NY apygar
dos pirm. Miklą, nešantį tau
tiškais motyvais juosta pa
puoštą vainiką, minėjimo daly
viai patraukė prie Kryžiaus 
sodelyje. Ten ambasadorius pa
dėjo vainiką žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės ir pabrėžė reikalą 
čia pasmerkti tokią knygą, 
melagingą ir tendencingą, kuri 
nuvertina ir įžeidžia Lietuvos 
didvyrių auką. Iškilmėms vado
vavęs, LB NY apygardos pirm. 
Miklas, prieš įžiebdamas ugnį 
perskaitė ilgą, oficialų pa
reiškimą, kuriame be kitų, jau 
daug kartų spaudoje minėtų 
siūlymų, susietų su šia knyga, 
buvo pasiūlyta PLB valdybos 
pirm. B. Nainiui ir valdybai

Tomo Akviniečio universitete.
šias studijas metams buvo 

nutraukęs, kuomet Lietuvoje 
padėjo rengti Šventojo Tėvo 
Jono Pauliaus II sutikimą ir 
dirbo popiežiaus apsilankymo 
komiteto generaliniu sekreto
riumi.

Prieš ketverius metus dirbo 
Amerikoje, garsioje IBM firmo
je, kompiuterių prekybos tech
niniu patarėju, 1983-1987 m. 
buvo Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas, rengė 
šeštąjį ir septintąjį Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresus, o ; 
aštuntajame, kuris vyks šią va
sarą Lietuvoje, dalyvaus kaip I 
kapelionas.

Vakar G. Grušas jau kaip 
kunigas laikė pirmąsias šv. Mi
šias Vilniuje, Aušros Vartų 
koplyčioje ir laukia paskyrimo 
dirbti kunigu Lietuvoje. („Lietu
von rvtnd” VI.28)
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Tol. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5638 S. Pulaakl Rd., Chlcaso, IL 

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

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel.706-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, Chlcaso 60652 
Tel. 312-434-2123

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

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

Nuotraukose pavaizduota nema
žai momentų iš slaptosios ka
riuomenės, išdrįsusios pasiprie
šinti okupantui. Pabaigoje ne
mažai minėjimo dalyvių susirin
ko Židinio kieme, prie atgaivos 
dalijosi įspūdžiais ir spėliojo, ar 
šis niujorkiečių laužas pasikar
tos kituose JAV ir pasaulio lie
tuvių telkiniuose.

Salomėja Narkėliūnaitė

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 8. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (706) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71st St.

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

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

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avė., Suite 310, 

Nepervllle IL 80563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (1-312) 580-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Street
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą
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Poetas Bernardas Brazdžionis (viduryje) su Vytauto Didžiojo universiteto Kaune bičiulių grupe. 
Š.m. birželio 17 d. B. Brazdžioniui universitetas suteikė garbės daktaro laipsnį.

JAU KAUKIA 
RAUDONIEJI VILKAI

KAROUS MILKOVAITIS
Paragavę posovietinės eko

nominės bei politinės laisvės ir 
nusivylę, vienas po kito Rytų 
Europos kraštai grįžta į mark
sistinį gardą. Pirmoji ta gėdinga 
garbe apsivainikavo Lietuva. 
Dar nepraėjus dviems metams 
nuo laisvės atgavimo, Lietuvos 
žmonės pasmerkė taip sunkiai 
iškovotą laisvę ir rinkimais į 
valdžią grąžino buvusius komu
nistus, dabar pasivadinusius 
nekaltu LDDP vardu. Tikėdami 
jų „atsivertimu”, Lietuvos žmo
nės jiems patikėjo, bet Vakarų 
laisvoji spauda juos vadina tik
ruoju vardu — komunistais. Ko
kiu gi kitu vardu gali pavadin
ti krašto Komunistų partijos 
pirmininką ir jo bendraminčius, 
žadėjusius pakelti žmonių gyve
nimo gerovę, o dabar niokojan
čius ne tik žmones, bet ir visą 
kraštą? Po Lietuvos Lenkija iš 
ualies pasuko ta kryptimi. Po 
Lenkijos — Ukraina, o dabar — 
ir Vengrija, kuri 1956 metais 
tokia nepaprasta narsa pasiprie
šino Kremliaus tankams, dabar 
rinkimais parlamente komunis
tams suteikė net 15 vietų 
daugumą.

Kyla susirūpinimą keliantis 
klausimas: kodėl taip atsitiko? 
„The New York Times” Budapeš
to korespondentė Jane Perlez 
priežastį keliais žodžiais bus 
bene tiksliausiai nusakiusi: 
„Apklausinėtojų ir padėties 
nagrinėtojų teigimu, pasijuto 
apvilti. Tikėjęsi ir nesulaukę 
ekonominės padėties pagerėji
mo, jie nusivylė reformų vykdy
tojais. Labai tam dar pakenkė 
Vakarų Europą tuo metu užpuo
lusi ekonominė krizė”.

Paprastais žodžiais tariant, tų

KUNIGAS JUOZAS 
LIETUVNINKAS

Baltimorės lietuvių patriarchas — parapijos klebonas 
(1865.1.25—1943. VII.22)

CEZARIS SURDOKAS

4
Arkivysk. Matulaitis 
lankėsi Baltimorėje

Šalia šventinių apeigų dar bū
davo metiniai 40 valandų atlai
dai ir, pagal galimybę, misijos 
bei kiti suplanuoti ar proginiai 
momentai, kurie būdavo įjun
giami į bažnytinių apeigų pynę. 
Pavyzdžiui, „Darbininkas” 
(1926.VI.25) pranešė, kad „1926 
m. birželio 9 d. netikėtai Šv. 
Alfonso bažnyčią aplankė arki
vysk. Jurgis Matulevičius. Kun.
J. Lietuvninkui pabaigus miš
parus, išėjo iš zakristijos 
Ekselencija, lydimas kun. prof. 
Bučio, kun. Mockaus ir vieno 
seminarijos auklėtinio. Pa
laiminęs Šv. Sakramentu, pa
ėmęs savo ganytojišką lazdą, 
gražia lietuvių kalba, pasakė 
iškilmingą pamokslą”.

1911 m. gegužės 30-31 d. Bal

kraštų žmonių, kartu ir lietu
vių, pakantos dienos labai su
trumpėjo, taurieji tautinio idea
lizmo įsitikinimai suprastėjo ir 
dauguma pradėjo galvoti pilvu, 
tikrąją krašto laisvę be jokio 
sąžinės priekaišto parduodami 
už skalsesnį duonos kąsnį.

Visa tai mums nekeltų ypa
tingo rūpesčio, jeigu tų raudonė- 
jančių dalyvių centre nebūtų 
Rusijos, iš kurios pusės visi 
atšiaurūs pavojaus vėjai pradėjo 
pūsti.

Lietuvos laisvė ligi šiol buvo 
gana saugi tik vieno asmens — 
prezidento Jelcino dėka. Ne 
todėl, kad jis kokių išimtinų 
altruistinių jausmų Lietuvai 
turėtų, bet dėl to, kad, aplinky
bių varžomas, jis turi laikytis 
tam tikro santūrumo. Būdamas 
geruose santykiuose su Rusijos 
ekonomine globėja Amerika, jis 
pakenčia jos reikalavimą at
sisakyti svetimų žemių grobimo 
politikos ir laikytis demokrati
nių piliečių apsisprendimo nuo
statų. Bet Jelcino preziden
tavimo dienos baigiasi. Daug 
vilties į Jelciną dėję, kraštai ir 
politikai dabar, nors labai 
nenoriai, pripažįsta, kad jo 
žvaigždė, dar taip neseniai 
šviesiai spindėjusi politiniame 
Europos danguje, jau prarado 
savo švytėjimą. Nors jis ir išsi
laikytų iki nauju rinkimų, kurie 
įvyks už mažiau kaip dvejų 
metų, nedaug tėra vilties, kad 
jis būtų vėl išrinktas, nes vidaus 
opozicija yra per stipri. Gegužės 
1-ją daugelyje Rusijos miestų 
įvyko masinės demonstracijos, 
kuriose buvo nešami Lenino ir 
Stalino paveikslai, o kalbėtojai 
Jelciną vadino „Judu” ir „Ame

timorėje įvyko katalikų susivie
nijimo suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo ir pamokslą pasakė 
kardinolas Gibbons. Šio su
važiavimo proga Baltimorės 
lietuvių teatro mylėtojų drau
gija pirmąjį kartą suvaidino V. 
Nagornoskio parašytą ir sureži
suotą istorišką tragediją 
„Rutvilė Žemaitijos Mergelė”. 
Kitą vakarą buvo mokyklos vai
kučių ir bažnytinio choro kon
certas.

Vargonininkų veikla 
Baltimorėje

Šio suvažiavimo metu Bal
timorėje įsisteigė Lietuvių 
vargonininkų sąjunga. Daly
vavo 8 vargonininkai, kurie iš
rinko pirmąją sąjungos valdybą. 
Ta proga Baltimorės vargoni
ninkas P. Grajauskas surengė 
koncertą (J. Žilevičiaus, 
„Amerikos lietuvių katalikų

rikos vergu”, išdavusiu Rusijos 
žmones. Demonstrantai reikala
vo jį pašalinti iš pareigų. Svar
biausios nepasitenkinimo prie
žastys: ekonominės padėties pa
blogėjimas ir nusikaltimai, 
kurių skaičius per 3 metus pa
kilo net 43 nuošimčius. Dar 
daugiau nerimo kelia kariuome
nė, kuri anksčiau jam rodė šio
kį tokį pavaldumą, dabar Jelci
ną tik pakenčia.

Todėl net tokio plataus paty
rimo politikas, kaip Ričardas 
Nixon, viešėdamas Maskvoje, 
rado būtina Jelciną aplenkti ir 
pirma susitikti su tik iš kalėji
mo išėjusiu, jo aršiausiu politi
niu priešu, bet galimu preziden
tu, sovietų generolu Aleksandru 
Ruckoj. Jis, generolo laipsnį 
pasiekęs Raudonoje aviacijoje, 
yra įsitikinęs ir užsispyręs 
komunistas. Po 1993 metų spa
lio mėnesio parlamento rūmų 
ginkluoto išvadavimo iš ten 
įsitvirtinusių komunistinių su
kilėlių, Jelcinas jfen. Ruckoj 
kartu su kitais uždarė į kalėji
mą, bet neseniai, prieš Jelcino 
valią, parlamento žemieji rūmai 
kalinamuosius paleido. Iš Lefor- 
tovo kalėjimo išeinantį Ruckoj 
sutiko nemaža džiaugsminga 
minia, mojuojanti raudonomis 
vėliavomis ir šaukianti: „Ruc- 
ckoj, mūsų būsimas preziden
tas”. Kreipdamasis į minią 
Ruckoj savo prezidentinių sie
kių nepaneigė ir pareiškė, kad 
sovietų Rusijos sienos turi būti 
atstatytos. Nepatenkinta nuola
tiniu etatų mažinimu, butų sto
ka ir karininko iškilnumo nuo
smukiu, dauguma aukštosios 
karininkijos jam pritaria.

Kitas, panašius teritorinius 
siekius skelbiantis būsimas 
prezidentinis kandidatas yra 
kraštutinių įsitikinimų Vladi
miras Žirinovskis.

Tad aišku, kad Rusijos politi-

darbai”. 1943).
Reikia pabrėžti, kad klebonas 

kun. Lietuvninkas rūpinosi 
parapijoje turėti aukšto lygio 
liturginį giedojimą ir gerą 
lietuvišką chorą. Tą rodo jo gerų 
vargonininkų pasirinkimas, 
ypač pažymėtini yra: Jonas 
Čižauskas, buvęs čia vargoni
ninku 1917-23 m. ir 1933-37 m. 
Jo žmona Marijona, koloratū
rinis sopranas, studijavo daina
vimą Peabody, konservatorijoj 
1918-23. Čižauskas Baltimorėje 
vedė du chorus — parapijos ir 
vyčių. Jis ir žmona su koncer
tais aplankė visas Amerikos 
lietuvių kolonijas. 1921 m. 
birželio 6 d. Baltimorėje buvo 
Čižausko mokinių muzikos ir 
dainavimo vakaras-koncertas. 
1926 m., minint Filadelfijos 
miešto 150 m. sukaktį, Čižaus
kas dirigavo 900 lietuvių jung
tiniam chorui.

Rapolas Juška, bosas, muziką 
studijavo Yale universiteto 
muzikos mokykloj ir Philadel
phijos Curtis institute. 1929-31 
m. jis dainavo Philadelphijos 
operoj (26 vaidmenis). 1929-34 
jis buvo Baltimorės lietuvių 
parapijos vargonininku. Jis čia 
tuoj suorganizavo bažnytinio 
choro su solistais religinės

BALTIJOS 
ŽYDRIEJI ŠALMAI

Pey pastaruosius penkerius 
metus JTO surengė daugiau tai
kos palaikymo Operacijų, nei per 
ankstesnius keturiasdešimt. 
Šiandien taikai palaikyti reikia 
didesnės kariuomenės, paramos 
ir daugiau lėšų, kad galima 
būtų nuslopinti taikai ir sta
bilumui pasaulyje gresiančius 
konfliktus. Padėti ruošiasi ir 
trys naujosios JTO narės. 
„BALBAT Estija, Latvija 
ir Lietuva ėmė formuoti Balti
jos taikos palaikymo batalioną, 
kuris turėtų būti parengtas 
tarptautinėms operacijoms iki 
1996 metų. Baltijos šalių 
kariuomenės vadai numato, kad 
batalioną sudarys penkios kuo
pos iš 700 visų rangų kariškių. 
Jau įvyko bendros karinės pra
tybos. Gali būti, jog bataliono, 
neoficialiai vadinamo BALT- 
BAT, pratybų centru taps bu
vusi rusų oro desantininkų bazė 
Lietuvoje. Tikimasi, kad centras 
bus integruotas į Šiaurės šalių 
mokymo centrų sistemą.

Baltįjos JTO bataliono idėją 
parėmė tarptautinė bendruo
menėj pažadėjusi padėti ap
mokymuose bei suteikti įrangą. 
Britanijos gynybos ministras 
Malcolm’as Rifkind’as pranešė, 
savo šalies įstatymų leidėjams, 
kad Didžioji Britanija pasiruo
šusi padėti mokyti batalioną. 
Neseniai Vilniuje apsilankęs 
Danijos gynybos ministras 
Hans’as Haekkerup’as pabrėžė, 
kad, jei bataliono kariai laiku 
pasiruoš, Danija mielai sutiks 
juos prijungti prie savo dalinių 
buvusioje Jugoslavijoje. Kovo 
pradžioje Baltijos šalių kari
ninkai lankėsi Danijoje ir Kroa
tijoje, kur stebėjo, kaip kariai 
ruošiami taikos palaikymo ir 
karinėms operacijoms.

Baltijos šalių kariuomenės 
bando suformuoti naujas gyny
bos struktūras, o valdžios vyrai 
iš bendradarbiavimo su Vaka
rais tikisi naudos. Kaip teigia 
Lietuvos Krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius, nauja 
karta karininkų, kurių daugelis 
mokosi užsienyje, įneš naujų 
jėgų į ginkluotąsias pąjėgas. 
Parama iš Vakarų labai svarbi

niame akiratyje jau pradeda 
ryškėti niūrūs demokratijai, 
Rusijai, ar Lietuvai gero neža
dantys veidai. Jelcinas, gauda
mas Amerikos paramą, turėjo 
laikytis tam tikrų sąlyginių 
įsipareigojimų Baltijos kraštų 
atžvilgiu. Busimasis Rusijos 
prezidentas tų įsipareigojimų 
nebus saistomas.

Taigi Rytų Europos dangus 
raudonėje. Jeigu iki Rusijos

muzikos koncertą. Programoje 
buvo ištraukos iš oratorijų, 
Mišių, giesmių ir pan. Tai buvęs 
pirmasis tokios rūšies ir lygio 
koncertas užsienyje.

Baltimorės Šv. Cecilijos giedo- 
rių draugija buvo įsteigta 1900 
m. rugsėjo mėn. Jai priklausė 
merginos ir moterys. 1901 m. 
turėjo 42 nares.

Didelės iškilmės Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioje (prie 
Paca ir Saratoga gatvių) buvo 
1915 m. spalio 31 d., kada kar
dinolas Gibbons suteikė Sutvir
tinimo sakramentą 315 vai
kučių ir suaugusių. Šv. Kazi
miero ir Šv. Jurgio kareivių 
draugijų nariai su vėliavomis 
atlydėjo kardinolą, važiuojantį 
su lietuvių klebonu automo
bilyje nuo pat jo namų į 
kleboniją. Žmonių prisirinko 
daugybė. Bažnytinio choro mer
gaitės giedojo „Ecce Homo”. 
Einantieji prie grotelių priimti, 
sutvirtinimo sakramento buvo 
gražiai pasipuošę, ypač dailiai 
atrodė mergaitės, pasipuošusios 
gėlių vainikėliais.

Kun. Lietuvninkas ragina
* steigti mokyklas

Lietuviškų mokyklų reikalu

šiuo metu, kai sunku įsigyti 
batų ir uniformų žiemai, jau 
nekalbant apie tinkamą moky
mą.

Kita vertus, regiono saugumo 
sumetimais Baltijos batalionas 
hebus dislokuojamas galimuose 
karštuosiuose buvusios Sovietų 
sąjungos taškuose. Lietuvos ar
mijos vadas generolas Jonas 
Andriškevičius pabrėžė", kad 
tokiu atveju vienintelis Baltijos 
bataliono pliusas būtų puikus 
rusų kalbos mokėjimas, o visa 
kita — vieni minusai. Estuos ar
mijos vadas generolas mąjoras 
Aleksandras Einseln’as teigia, 
jog „tai tiesiog per daug opus 
klausimas”.

Baltijos batalionas neišvengė 
kritikos namuose. Nors jie 
padėtų Baltijos šalims gauti 
karinę paramą iš Vakarų, nie
kas gerai nežino, kiek kainuos 
sukurti ir išlaikyti tokį dalinį. 
Kai kurie Lietuvos parlamen
tarai abejojo, ar reikalingas ba
talionas, kuris, jų manymų, 
kainuos Lietuvai nuo 12 iki 20 
milįjonų JAV dolerių. Dienraš
čio „Respublika” vedamajame 
buvo svarstoma, ar Lietuva, 
visame pasaulyje ieškodama 
paskolų ir investicijų, gali 
lengva ranka tuos pinigus iš
leisti nelabai reikšmingiems 
dalykams. Laikraštyje taip pat 
pažymima, kad Lietuvos autori
tetas pasaulyje daugiau pri
klauso nuo palankių investici
joms įstatymų ir teisingos 
ekonominės politikos, nei nuo 
dalyvavimo JTO taikos palai
kymo operacijose.

Be jokios abejonės, diskusijos 
dėl Baltijos taikos palaikymo 
bataliono reikalingumo dar ne
sibaigė. Tačiau šiandien, kai į 
taikos palaikymo sąvoką įeina 
ir pagalbos siuntų apsauga, pa
bėgėlių reikalų tvarkymas, em
bargo užtikrinimas bei kariau
jančių šalių nuginklavimas. 
Baltuos šalių karinė vadovybė 
mano, jog batalionas turės ne 
tik simbolinę reikšmę. Generolo 
majoro Einseln’o nuomone,, jei 
norime tvarkos pasaulyje, priva
lome visi kuo nors prisidėti ją 
kuriant — tai mūsų pareiga”.

(JTO Biuletenis, nr. 4)

pasikeitimų Lietuvoje neįvyks 
politinių permainų, tai kraštas, 
kurio prezidentas yra pasižymė
jęs komunistas ir Seimo pir
mininko pavaduotojas (Ber
natonis) drįsta įnešti įstatymo 
projektą, kad Lietuvoje būtų 
atkurta komunistinė Gegužės 
1-sios šventė, tai Lietuva prieš 
Rusijos raudonųjų užmačias 
beveik neturi ryžtingo atsparos 
taško.

Brooklyne leidžiamas laikraštis
„Žvaigždė” 1902.IX.25 išspaus
dino straipsnį, pavadintą „Apie 
lietuviškas mokslaines Ameri
koje”, kuriame pabrėžiama, kad 
labai svarbus reikalas mokyti 
vaikelius prigimtos lietuviškos 
kalbos, kuri kiekvienai gen- 
tkartei atneša didelę naudą. Bet 
lietuviški tėvai ir motinos tan
kiausiai liuosesnius laikus myli 
praleisti prie alaus stiklo, arba 
dar ir degtinės, jau visai nepai
sydami dėl savo vaikelių atei
ties. Šiomis dienomis atsiranda 
jau daugybė suaugusių lietu
viškų vaikelių visai nemo
kančių savo gimdytojų kalbos. 
Tėvai numiršta ir jų vaikai tik 
retas kuris galės priklausyti 
prie lietuviškos parapijos, o apie 
vaikų vaikus nėra ko ir kalbėti. 
Tai iš kur mes gausim lietuviš
koms parapijoms parapijonų, 
'kas atmins Lietuvos gai
vintojus? Tik jau ištautėjęs 
lietuvis to nedarys, nes jis jau 
bus kitą tautą prisisavinęs. Žus 
čia, Amerikoje, visa mūsų stip
rybė, jeigu taip ir toliau mes 
elgsimės! Ir straipsnio autorius 
toliau pasako, jog panašiais žo
džiais savo pamoksle kalbėjo 
garbus Baltimorės klebonas, 
kviesdamas parapįjonus, kuo

Ir prezidentas prašo 
išmaldos

Amerikiečiai iš esmės yra 
geraširdžiai. Jeigu kas sugeba 
pagauti jų dėmesį ir patuksenti 
į jautriausią širdies kertelę, 
bematant atsiveria piniginės, 
pasipila dovanos arba bent 
geriausi linkėjimai. Beveik 
kiekvieną kartą, kai žiniasklai- 
doje paminima, kad nuo gamtos 
ar kitokių nelaimių nukentėjusi 
šeima neturi jokių santaupų, 
negali apsimokėti susidariusių 
išlaidų, netrukus įsteigiamas 
pagalbos fondas, atidaroma 
kuriame banke sąskaita 
nukentėjusių vardu, o žmonės 
yra raginami siųsti aukas.

Tą natūralią ir kartu kiek ste
binančią Amerikos gyventojų 
užuojautą nelaimingiesiems 
dažnai išnaudoja sukčiai, apga
vikai, pasipinigautojai, kurių 
kiekviename krašte yra pakan
kamai. Tačiau pagrindinis žmo
gaus gerumas ir noras padėti 
vargstančiam nuo to nepasikei
čia. Kurį laiką, toms suktybėms 
paaiškėjus, visi būna kiek atsar
gesni, bet netrukus vėl kloja 
dolerius į kiekvieną ištiestą ir 
prašančią ranką. *

Žinoma, panaši padėtis yra ir 
su lietuviais. Po Lietuvos lais
vės atgavimo žmonės buvo pasi
ruošę viską atiduoti vargstan
tiems tėvynėje. Atrodė, jog tik 
dėl to karo siaubas mus privertė 
pasitraukti iš Lietuvos ir kone 
penkiasdešimt metų sunkiai 
dirbti tolimuose pasaulio kraš
tuose, kad galėtume, progai 
atsiradus, paremti savuosius, 
atsikuriamojo laikotarpio 
sunkumams apnikus.

Daugelis geradarių netrukus 
nusivylė, kai iš anapus Atlan
to pasipylė melagingi prašymai, 
apgaulingos vargo pasakėlės, 
kai parama pradėjo „nuslysti 
pro šalį” į visokių sukčių kiše
nes. Dabar jau esame atsargesni 
ir daug skeptiškiau žiūrime į 
pagalbos prašymus, mėgindami 
tarp eilučių įskaityti, ar tikrai 
verta remti tą žmogų, šeimą, 
organizaciją, instituciją. Turime 
savo šalpos organizacijų (pvz., 
„Saulutę”, „Lietuvos Vaikų 
viltį”, „Lithuanian Mercy Lift” 
ir kitų), kurių veikla pasi
tikime, žinodami, kad mūsų 
aukos pateks tiems, kuriems la
biausiai reikia paramos.

Turi patikimų šalpos or
ganizacijų ir amerikiečiai, bet

greičiau įkurti lietuvišką 
mokslainę, sakydamas: „neno
rėkime, kad mūsų brangi bažny
čia papultų į airių rankas. O 
brangūs lietuviški gimdytojai, 
jeigu jumyse yra dar nors 
kibirkštėlė tėvynės meilės ir 
prigimtos kalbos, neužmirškit 
tai įkvėpti ir savo vaikeliams, 
nuo jaunuomenės juos pra
tindami, kas mūsų prabočių yra 
palikta”.

Iš to straipsnio matome 
ankstyvą kun. Lietuvninko 
susirūpinimą lietuviškos mo
kyklos reikalingumu. Iš pri
einamų šaltinių šiuo metu ną- 
buvo galima nustatyti, kada 
parapinė mokykla čia buvo 
įsteigta, bet yra aišku, kad 1909 
ji jau veikė, o 1911 m. jos 
mokiniai jau dalyvavo koncerte 
Katalikų susivienijimo suvažia
vimo metu. Mokyklos vedėju 
pradžioje buvo vargonininkas P. 
Grajauskas. Vėliau buvo pasi
telkta dar keli mokytojai. 
Parapijai persikėlus į Šv. Alfon
so bažnyčią 1917 m., tuojau 
buvo pradėta rūpintis seselių 
kazimieriečių pakvietimu. Jos 
čia atvyko 1921 m. ir pradėjo 
darbą su 91 mokiniu. 1929 m. 
mokyklą lankė 159 mokiniai

Danutė Bindokienė

lengvatikių iš tokios gyventojų 
gausybės visuomet atsiranda, 
todėl ir sukčiams pragyvenimą 
palengvina.

Neseniai žiniasklaidoje nuai
dėjo netikėta naujiena: JAV 
prezidentas ruošiasi kreiptis į 
tautą, kad aukotų pinigus jo 
teismų išlaidoms padengti. Tur
būt kito panašaus įvykio nėra 
Amerikoje pasitaikę per dau
giau kaip du šimtus metų, todėl 
spaudos, radįjo bei televizijos 
žurnalistams vien tokia 
prielaida sukėlė daug diskusijų, 
o amerikiečiams apskritai 
(galbūt ir visam pasauliui) — 
nemažai pasipiktinimo ir net 
juoko.

Kas gi tą mūsų prezidentą 
taip puola, kad net visa tauta 
turi skubėti į pagalbą? Bill Clin
ton turi talentą įsivelti į tikrus, 
ar tik dirbtiniu būdu išpūstus, 
nuotykius (ypač su moteriška 
gimine). Jo nekaltumu galima 
tikėti, galima ir netikėti, bet 
teisingumo procesas eina .savo 
keliu, o advokatai nemokamai 
nė piršto nepajudina. Būtų nei 
šis, nei tas, kad turtingiausios 
pasaulyje valstybės prezidentas 
dėl bylinėjimosi „ubagais išei
tų”, todėl jis ir ryžosi kreiptųŲ 
savo pavaldinius.

Galbūt tai tikrosios demokra
tijos ir visuotinio tolerantiš
kumo pavyzdys, kad net pre
zidentas neturi imuniteto nuo 
kritikos, priekabių, pašaipų. 
Visa tai, kas apie jį rašoma ar 
kalbama jokioje griežtesnėje 
valdymosi sistemoje nebūtų 
toleruojama. Kaltintojai — ir 
kaltintojos — bematant atsi
durtų kaltinamųjų suole. Nors 
kartais vyriausybės narių užka- 
binėjimai bei apkaltinimai 
nueina į kraštutinumus, bet 
ilgainiui išryškėja ir įvairūs 
„nešvarūs” darbeliai. Liaudis 
sako, kad nėra dūmų be ugnies, 
todėl ir pirminiai kaltinimai, be 
abejo, dažniausiai ne iš piršto iš
laužti.

Atsižvelgus į tai, kad žodžio 
laisvę amerikiečiai gerbia ir 
supranta tikrąją jos prasmę, 
prezidentas yra priverstas ieš
koti finansinės paramos tautoje 
(kuri jį į prezidento vietą 
neseniai išrinko), kad įrodytų 
savo nekaltumą (jeigu tai jam 
pavyks). Ar žmonės ir preziden
tui parodys savo dosnumą, 
netrukus pamatysime.

(„Amerikos lietuvių katalikų 
darbai”. 1943).

Visuomeninis parapijos 
veikimas

Suorganizavus parapiją ir 
kiek aprimus steigiamojo laiko
tarpio įtampoms, joje ir šalia jos 
kūrėsi įvairios draugijos. Kai 
kurios jungėsi, ruošė suvažia
vimus, steigė centrus, vienijo 
bendraminčius. Deja, besklai
dant to laiko katalikiškų orga
nizacijų raportus ir aprašymus, 
yra sunku užtikti Baltimorės 
klebono pavardę. Tikriausiai jįp 
tuose suvažiavimuose ir nedaly
vavo, peš negalėjo iš savo 
parapijos išvykti. Parapija grei
tai augo, ji buvo miesto centre 
ir jokio pagalbininko »per pir
muosius 25 metus klebonas 
neturėjo. Tačiau iš įvairių 
aprašymų galima matyti, kad 
kun. Lietuvninkas buvo kai ku
rių organizacijų veikėjas ir 
rėmėjas, ypač Kataliku federaci, 
jos, Katalikų susivienijimo ir 
Kunigų vienybės. Jis yra buvęs 
dviejų svarbių kopiisįjų narys*— ( 
imigracijos ir labdary bės. Pasta
rojoj komisijoj iš Baltimorės dar 
buvo A. Bąjoriūtė ir J. Grėbliū- 
na8‘ (Bus daugiau)

t
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„Serbai per mergaičių pasiro
dymus po kojomis arba už kel
naičių kišo banknotus”. Apie 
tokią apsinuoginančių lietuvai
čių grupę savo šokiais, vadina
mu „striptizu” belinksminan- 
čią ne tik serbus, bet ir Balta-- 
rusijos, Rusijos, Kaukazo, Kry
mo, Bulgarijos vyrus, aprašo 
, .Respublika” savo Teatro 
skyriuje. Ką gi, mūsų Lietuvėlėj 
ir tokie dalykai teatru vadina
mi. Pasikalbėjime „Respubli
kos” dienraštyje su to „teatro” 
steigėju ir z vadovu sužinome, 
kad 1985 m. lietuviai buvę 
pirmieji SSRS pradėję rodyti 
scenos „striptizą”. Anot to 
vadovo, įdomu buvo Charkove: 
„Koncerto rengėjai bijojo, kad 
nesusirinks žiūrovų, tad pakvie
tė 14-16 metų moksleivių. 
Mums labai patiko reakcija — 
jie šventai žiūrėjo pirmą kartą 
atvirai parodytą erotiką”. 
Galime tik įsivaizduoti, kaip 
turėjo „džiaugtis” tų moksleivių 
tėvai ir dėkoti lietuvaitėms už 
„atvirumą”. Stebino lietuvaitės 
ir bulgarus: „...Bulgarijos spau
da paminėjo, kad tai buvo erotiš- 
kiausia programa per visą 
Bulgarijos istoriją”. Nusirengi- 
nėjo lietuvaitės ir už 12 
kilometrų nuo serbų ir kroatų 
karo fronto linijos. „Žiūrovai — 
serbų kareiviai kiek priekaišta
vo, kad Lietuva pripažino 
Kroatijos nepriklausomybę, bet 
labai šiltai sutiko mūsų trupę”,
— porina „Respublikoje” vado
vas. Neatrodo, kad mūsų lietu
vaitėm ir „teatro” vadovui 
rūpėjo, kad tie serbų kareiviai 
prievartauja ir žudo kroatų ir 
musulmonų moteris. Šis pasi
kalbėjimas, „Respublikoje” 
užimąs ištisą puslapį, paįvairin
tas dviem nuotraukom, kurių 
tikrai nedėtų toks Amerikoje 
bulvarinis laikraštis, kaip „Na
tional Enųuirer”, bet jos labai 
tiktų žurnalams kaip „Playboy” 
ar „Hustler”.

Laikraštis „Respublika” Lie
tuvoje yra antrasis savo tiražu. 
Plačiausiai skaitomas yra „Lie
tuvos rytas”, „Lietuvos aidas”
— trečioje vietoje ir ketvirtoje 
vietoje yra „Tiesa”, kuri nuo 
liepos 1 d. tapo „Diena”. Sten
giuosi kasdien šiuos didžiuosius 
Lietuvos laikraščius per
skaityti, bet pripratusiam prie 
išeivijos ir Amerikos bei Vakarų 
spaudos sunku būti objektyviu 
ir nekritišku. Stebina redakto
rių ir bendradarbių gausa tuose 
dienraščiuose, nors, mano ma
nymu, jų turinys to nepateisina. 
Kažkodėl Lietuvos laikraščiuo
se ištisi puslapiai paskirti ver
timams iš vokiečių, lenkų, rusų, 
italų ir kitų kalba laikraščių ir 
žurnalų. Kaip palydovas — 
Aleksandras. Naudojant čio
nykščių terminologiją, galima 
drąsiai tarti, kad po šitokio ser
viso nei žaviajam palydovui, 
nei kitiems, nebus sukelta no
sies pojūčio trauma.

Apskritai paėmus, labiausiai 
sensacijomis Lietuvos skaityto
jus maitina abu didieji dien
raščiai: „Lietuvos rytas” ir 
„Respublika”. To nepaisant, 
pirmasis gali pretenduoti į 
rimtą laikraštį, tiek straipsnių 
išdėstymui, tiek jų turiniu bei 
politiniu objektyvumu. Antrasis
— pamėgdžioja Vakarų vulga
rius, bulvarinius laikraštukus, 
nepagailįs satyros ir kritikos 
tiek valdžiai, tiek opozicijai, bet 
kažkaip kur kas daugiau jos 
rodydamas opozicijai. Jei pir
mieji du tapo labiausiai skaito
mi, pataikaudami skaitytojų 
skoniui, tai, smarkiai tiražu nuo 
jų atsilikęs, „Lietuvos aidas” 
yra dešiniųjų arba dabartinės 
opozicijos balsas, o paskutinėje 
vietoje esanti „Tiesa” atstovau
ja kairiesiems ir gina dabarti
nės valdžios pozicijas.

Nors „Tiesa” ir pasikeitusi, 
bet kartais joje vis pasirodo 
bolševikinio raugo. Vytautas 
Kazakevičius, prisimindamas 
anuos „gerus” laikus, parašo 
apie Amerikos „pažangiuosius”, 
(aišku, vadindamas juos kairiai
siais socialistais) ir jų, anot jo, 
kultūrinę, demokratinę veiklą. 
„Tiesoje” randa vietos ir 
aprašymai apie pokario lietuvių 
partizanų žiaurumus ir apie 
16-sios, vadinamos lietuviško
sios divizijos, buvusių karių 
priekaištus, kad jie esą užmiršti. 
Charakteringas komunistinės 
rašliavos pavyzdys, tai buvusio 
raudonarmiečio Vlado Juciaus 
straipsnis; „Kuo mes kalti?”. 
Jame jis smulkiai aprašo užėju
sių vokiečių ir baltaraiščių 
žiaurumus, šaudant žydus. Jis 
porina: „Nepriklausiau jokiai 
partijai, bet, matydamas vokie
čių žiaurumus, pasitraukiau į 
Tarybų Sąjungos gilumą”. Ga
lima suprasti jo pasipiktinimą, 
bet kodėl jo nejaudino Praveniš- 
kių, Rainių žudynės, ištremtieji 
į Sibirą, nukankintieji sovieti
niuose kalėjimuose? O kaip jis 
į tą Tarybų Sąjungą karo metu 
pasitraukė? Juk tikrai bilieto 
nenusipirko ir traukiniu nenu
važiavo. Ar kartais nereikėjo 
eiti miškais su raudonaisiais 
banditais, plėšiant ir žudant 
ūkininkus? Rašo jis, kad išvada
vęs savo gimtąjį Balsių kaimą, 
Šilalę, Šiaulius, Klaipėdą, 
Kuršių žemę. Bet nuo ko jis 
išvadavo? Ar jo divizija buvo 
sutikta kaip išvaduotoja, ar 
kaip atnešusi dar žiauresnį 
okupantą? O ką jis darė, kai 
raudonarmiečiai Rytprūsiuose 
prievartavo vokiečių moteris ir 
mergaites?

Pavyzdį, kokioje kultūroje 
gyvenama ir kas, redaktorių 
nuomone, yra verstina, pailius
truoja šis sakinys iŠ „Tiesoje” 
spausdinto straipsnio moterims 
automobilių vairuotojoms (ver
timas iš lenkų žurnalo): „Vai
ruojančioms damoms praverstų 
vežiotis ir butelį degtinės — 
būtų puikus atlyginimas vy
rams už gerą pagalbą kelyje!” 
Štai „Lietuvos ryto” (birželio 18 
d.) 44 puslapių numeris. Iš jų 20 
puslapių skirta skelbimams ir 
reklamoms, 12 puslapių ver
timams iš kitų kraštų spaudos 
ir 12 originaliems straipsniams. 
O vertimų antraštės: „Vyras 
nebuvo tikras — moteris jį 
tiesiog pripūtė”, „Skaistybė vėl 
tampa madinga, bet ši mada 
labai greitai praeina”, „Rokas 
padarė žmones tolerantiškes- 
niais ir padėjo seksualiai išsi
laisvinti”, „Honkonge jau gali
ma „užsakyti” vaiko lytį” ir t.t. 

Lietuvos laikraščiuose yra ir
skyriai: šeimynai, mokslui ir kt. 
Tad va, „Lietuvos ryte” skyrius 
— šeimyna. Kadangi šie metai 
yra Jungtinių Tautų paskelbti 
šeimos metais, o Lietuvos šeima 
tikrai nepavydėtinoj padėty, tai 
tikiesi viso puslapio skyriuje 
šeimai, rasti ką nors vertinga. 
O randi tris straipsnius. „Žavu
sis palydovas Aleksandras”, 
„Seksualu, raudona, panašu į 
kičą” ir „Dar vienas grožio 
salonas sostinėje”. Pasirodo 
Vilniuje moteris gali užsisakyti 
žavųjį palydovą — rusą Alek
sandrą, kuris, su ja praleidęs 
vakarą pobūvyje, palydės namo 
ir pakviestas nakčiai, neretai 
neatsisakys... Kitame pusės 
puslapio straipsnyje aiškinama 
apie grįžtančius purpurinius 
lūpų dažus ir kaip „lūpų raudo
nis vienareikšmiškai pabrėžia 
seksą”. Trečiasis straipsnis apie 
Vilniuje naujai atidarytą grožio 
saloną. Čia moterims suteikia
mos įvairios paslaugos: kojų 
plaukų nuvalymas už 40 litų, 
veido — 20 litų,bikini — 15 litų. 
Ten siūlomi ir įvairūs kremai —

Klaipėdietis Marius Janulis 
baigė gimnaziją š.m. švento 
Jono (1994.06.24).dieną toli nuo 
namiškių ir tėvynės. Janulis, 
pasižymėjęs krepšinyje ir gerais 
pažymiais, paskutinius gim
nazijos metus praleido JAV 
mažame miestelyje Prattsburg, 
New York . (Prattsburg yra 
vakarų New Yorke, į pietus nuo 
Rochesterio). čia Marių Janulį 
ypač gražiai priėmė, ir jis padėjo 
Prattsburgo gimnazijai pasiekti 
nemažai dėmesio per laikraščių

kaukės veidui. Gi, „Kol užtepta 
kaukė, jums darbuotojos gali 
atlikti rankų, kojų ar stipresnį 
kaklo masažą druskų nusėdimo 
profilaktikai, hidromasažą” 
rašoma straipsnyje. Nenuver
tindamas hidromasažinės pro
filaktikos druskų nusėdimui 
visgi siūlyčiau kitokio pobūdžio 
saloną, būtent •— hidropažastinį. 
Įsivaizduoju jį šitaip: įeina 
vilnietė, jai išplaunamos pažas
tys, išdžiovinamos ir išpurškia- 
mos deodorantu. Šiai pro
filaktikai pritaikius „assembly 
line” metodą, viskas galėtų būti 
atliekama greitai ir pigiai. 
Pavyzdžiui: per vienas duris 
įeinama vienoj vietoj plaunama, 
kitoj džiovinama, dar kitur 
purškiama ir per kitas duris 
išeina vilnietė, kur jau galėtų 
laukti žavusis Aleksandras...

Birželio 30 d. išėjo paskutinis 
„Tiesos” numeris, kuriame re
dakcija rašo: „Nuo rytojaus 
dienos Jus pradės lankyti refor
muotos „Tiesos” tradicijų 
tęsėjas — dienraštis „Diena”. Ją 
leis tas pats žurnalistų kolekty
vas... Tikimės, jog ir ateity 
mūsų bendradarbiavimas tęsis, 
stiprės, kad bendromis pastan
gomis kelturrite Lietuvą iš eko
nominio pasiligojimo, chaoso ir 
nesusikalbėjimo”.

CITY CENTER GT — INTERNATIONAL

Mūsų Vilniaus raštinė — 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.

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

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE.

VISOS VIETOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠPARDUOTOS!
DĖKOJAME GAUSIEMS KLIENTAMS 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 LIEPOS 
IKI 2 VAL. P.P., 5 LIEPOS BUS UŽDARYTA.

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Yra ribotas skaičius vietų šioje ekskur
sinėje kelionėje po Lietuvą. Šis turas taip pat pratęsiamas dar 
penkioms dienoms Į Latviją Ir Estiją.

PRIMENAME, kad organizuojame keliones pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu.
KVIEČIAME KELIAUTI ŠU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IK113... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU.

TURISTINIS PATARNAVIMAS:

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

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS

Q. T. INTERNATIONAL, INC. 
9528 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457

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

ir televizijos pasikalbėjimus. Ja
nulis žaidė ryžtingai ir Pratts
burg beveik laimėjo New York 
valstijos krepšinio turnyrą.

Svarbiau už krepšinį yra 
moksleivio elgesys. Bob ir 
Sylvia Putnam per Rotary klu
bo stipendiją priėmėJanulį kaip 

| antrą sūnų. „Mums buvo tik 
malonumas su Marium”, 
aiškino Bob Putnam. Sylvia 
Putnam taip pat pridėjo, kad 
Mariui viskas buvo gerai: 
„Sunku gauti tikslų atsakymą 
iš Mariaus: jam nesvarbu, ką jis
valgys ar kaip”.

Syracuse universitetas priėmė 
Janulį su krepšinio stipendija. 
Janulis žada studijuoti kompiu
terius, ir visi žmonės Pratts- 
burge tiki, kad šitam jaunuoliui 
seksis. Visas miestelis myli 
Janulį, kaip savo. Retai taip 
išeina gyvenime, kad tokia sve
tima vieta taip gražiai priimtų 
užsienietį. Mariaus Janulio pa
vyzdys yra nuostabus.

Prattsburgo miesto versli
ninkai net užmokėjo kelionę Ja
nulio tėveliams atvykti ir daly
vauti savo sūnaus baigtuvėse. 
Visi žmonės ir abiturientai ste
bėjosi, kaip Juozas ir Audronė 
Januliai įteikė gimnazijos 
direktoriui ir ponams Putnam

Sėkmingus mokslo metus toli nuo tėvynės užbaigęs Marius Janulis (vidury
je), Paulius Klimas ir Danguolė Klimienė.

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 585-6624

Member

American Society 
ot TTavel Agents

City Center GT-Internetlonel 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA

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

TELEFAX (370) 2-223-149 This Is A Happy Retirement

Marius Janulis.

lietuviškas juostas. Abu 
Januliai yra gydytojai ir jie 
gerai supranta, kaip svarbu 
gerai išauklėti vaiką. Per savo 
kalbelę dr. Juozas Janulis 
dėkojo Bob ir Sylvia Putnam, 
mokytojams ir visiems artimie
siems, kad jie taip gražiai globo
jo jų sūnų. Dr. Janulis linkėjo 
abiturientams sėkmės ir 
pasiūlė, kad vienas/viena iš jų 
taptų Amerikos prezidentu.

Tikėkimės, kad yra daugiau 
šaunių jaunuolių Lietuvoje. 
Marius Janulis nėra tik labai 
geras sportininkas, bet tikrai 
gabus jaunuolis. Mums yra la
bai reikalinga tokių tvirtų 
žmonių.

P.K.

CLASSIFIED GUIDE

HELP VVANTED • REAL Ė*VTATE

SIŪLOME DARBUSI

Gail. seserų padėjėjoms, kompanijo
nėms ir namų ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykt į dar

bą ir išvykt. Kreiptis:

All Care
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

Ieškau patyrusios manlkiūrls- 
tės/podlklūrlstės dirbti kirpykloje 
Palos Heights, IL. Reikia mokėti 
anglų kalbą. Skambinti Jocelyne 
(708) 361-1875.

MISCELLANEOUS

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

FRANK ZAPOLIS
3208 Va VVest 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

ĮVYKIAI, MOKSLAS, FESTIVALIAI 
IR DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJE.
Jei mylite Lietuvą, prašau užsisakyti 
video vaizdų. Kaina $10, persiuntimas 
$4. Čekius siųsti: V. R. A. ALMINAS, 
P.O. BOX 82S3. VVOODRIDGE STA
TION, IN 47407.

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan

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

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

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi
ty Press of America, Ine., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

Draugas
4848 W. 63rd St.,
Chicago, IL 80629

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

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

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. apšildytas 
butas 1 arba 2 suaugusiems asm. 71 
St. ir Washtenaw apyl. $325 Į mėn. 
Skambinti nuo 8 v.r. - 4 v. p.p. Al
mai: tel. 312-476-8727.

Išnuomojamas S kamb. butas. 
Tel. 312-471-0720



ČESLOVĄ GRINCEVIČIŲ 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS

KUN. V. RIMŠELIS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. liepos mėn. 7 d. 5

Česlovas Grincevičius šioje 
žemėje gyvenimo kelionę pra
dėjo prieš 81 metus. Gimė 1913 
m. sausio 17 d. Vilkijoje, Kauno 
apskrityje ir mirė birželio 28 d. 
ryte apie 9 valandą.

Česlovas visą savo gyvenimą 
praleido prie knygos, spaudos ir 
meno. Gimnazijos mokslą pra
dėjo Kėdainiuose ir užbaigė 
Jėzuitų gimnazijoje Kaune. 
Vytauto Didžiojo teologijos-filo
sofijos ir humanitarinių mokslų 
fakultetuose studijavo prancūzų 
ir slavų literatūrą, pedagogiką 
ir teatro mokslą. Teologijos-filo- 
sofijos fakultetuose buvo jis ket
verius metus bibliotekos di
rektorius ir trejus metus Kauno 
universiteto bibliotekos direk
toriaus pavaduotojas. Įsigijo 
daug praktiškos patirties po to, 
kai jau buvo porą metų studija
vęs bibliologiją tame pačiame 
universitete. Bolševikams 
užimant Liėtuvą, 1944 m. jam 
pasisekė išvykti į Austriją. Salz- 
burge praleido 5 metus, dirb
damas lietuvių komitete. Čia 
įsikūrus lietuvių gimnazijai, jis 
buvo dvejus metus joje mokyto
jas ir vicedirektorius. Į Ameriką 
atvyko 1949 m.

Česlovas gausiai reiškėsi teat
ro, istorijos ir literatūros 
temomis anuomet laisvoje 
tėvynėje, rašydamas į „Ateitį”, 
„XX Amžių”, „Naująją Ro
muvą”. Taip pat gausiai bendra
darbiavo išeivijos periodikoje — 
„Aiduose”, „Ateityje”, „Drau
ge”, „Eglutėje”. Devynerius 
metus jis redagavo „Draugo” 
pirmą puslapį, paskui pavaduo
davo „Draugo” redaktorius.

Savo bibliotekinę žinybą ir 
patirtį gyvenime jis labai 
gražiai panaudojo. Visi mes 
džiaugiamės jo darbu, atliktu 
Pasaulio lietuvių archyve, 
kuriam jis vadovavo nuo 1972 
m. iki mirties. Česlovas visur, 
kur tik galėjo, maloniai padė
davo, ypač paruošti spaudai 
autorių knygas, nors šia darbas 
nelabai yra dėkingas. Jis pa

ruošė ir Aloyzo Barono veikalą 
„Mirti visada suspėsi”, kuris 
išleistas 1981 m. Dėl savo 
straipsnių ir knygų jis mums 
žinomas kaip rašytojas, išleidęs 
„Gerąją vasarą”, „Vidurnakčio 
vargonus”, „Vyskupo katiną”, 
„Vidurdienio varpus”.

Nuo 1927 m. Česlovas pri
klausė Ateitininkų federacijai. 
Lietuvoje buvo Šatrijos kor
poracijos meno draugijos pirmi
ninkas ir 1952 atgaivino ją čia 
Amerikoje. Į ateitininkų or
ganizaciją jis buvo labai nuošir
džiai įsijungęs, tarsi ji būtų jo 
paties šeima. Prieš pat mirtį jis 
parašė sveikinimą Ateitininkų 
kongresui Lietuvoje, kuris 
prasidės liepos 14 d. Vilniuje.

Pažinojau Česlovą beveik nuo 
jo atvykimo į Ameriką. Tekdavo 
dažnai susitikti, ypač, kai jis 
dirbdavo „Draugo” redakcijoje. 
Bet niekad nemačiau jo juokian
tis labai garsiai. Jis man atrodė 
santūrus visame savo gyve
nime, bet su šypsniu veide. 
Šitoks jo elgesys viešame 
gyvenime man primena len
kišką posakį, kad kvailą 
pažinsi iš juoko. Galbūt jis iš 
mažens buvo mokomas bajoriš
kai gyventi ir elgtis. Mūsų 
kilmingieji, kuriuos mes va
diname bajorais, visur stengėsi 
sekti lenkų bajorus, ypač po 
Liublino unijos. Nežinau 
Česlovo vaikystės gyvenimo, bet 
man atrodo, kad jis bus gimęs 
bajoriškoje šeimoje. Jis išmoko 
lenkų kalbą šeimoje. Kai Čika
goje turėjome poezijos vakarą, 
tai jam teko ką nors iš lenkų 
literatūros padeklamuoti. Tai jis 
paskaitė visą puslapį iš Adomo 
Mickevičiaus „Pono Tado”. 
Kalba buvo, tiesa, lenkiška, bet 
lietuviškai ištarta. Mūsų 
lietuviškieji bajorai daug varto
davo lietuviškų žodžių, 
pridėdami lenkiškas galūnes. 
Česlovo ir mokslai universitete 
buvo tokie, kokių bajorams
reikia. Jis studijavo lenkų ir 
prancūzų literatūrą. Anuomet 
Lenkijoje, Rusijoje ir Lietuvoje 
bajorai tarp savęs stengdavosi 
kalbėti prancūziškai. O 
Lietuvos bajorai turėjo bent jau 
lenkiškai kalbėti, taip kaip visi 
kunigai Lietuvoje turėjo mokėti 
lenkų kalbą. Vienas lenkų 
vyskupas kartą pokalbyje 
pasakė, kad kiekvienas išla
vintas kunigas moka lenkų 
kalbą. Bąjoriškoji Česlovo kilmė 
išsiliejo į jo lietuvišką patrio
tizmą taip, kad jam lietuviškieji 
reikalai daugiau rūpėjo kaip jo 
paties gyvenimo poreikiai. Jis 
per visą savo gyvenimą net ne
bandė sau susikurti šiek tiek 
turto, bet išėjo į amžinybę tur
tingas su gerais artimui ir 
tėvynei darbais, kurie lydi

Liaudies meno puoselėtojai uoliai mokosi lipdyti molinukus. IS kairės: Vidmantas Abramavičius,' 
Justinas Abramavičius; Vadovas; Gintautas Atkočiūnas; Gvidas Astromskas; Sigita Abramavičiū- 
tė ir Eimantas Astromskas.

LIETUVIŲ LIAUDIES 
MENO PUOSELĖTOJAI

Simonas Stanevičius savo pa
sakėčioje „Arklys ir meška” 
rašė: „Kur Nevėžis nuo amžių 
pro Raudoną dvarą”... Ir dabar 
šioje vietoje, netoli Kauno yra 
jaukus miestelis Raudondvaris, 
su sena pilimi, dvaro pastatais, 
parku, bažnyčia,garsėja darbš-

nemirštamą sielą.
Turėjome šv. Mišias ir atsi

sveikinimą be jo kūno, nes ne
buvo už ką karste kūną pašar
voti. Jo kūnas sudegintas, ir 
pelenai bus nuvežti į Lietuvą.

Šitoks atsisveikinimas ir išly
dėjimas Česlovo sielos į amži
nybę nėra jam pažeminimas nei 
šiame pasaulyje,nei amžinybėje. 
Yra tik mums priminimas apie 
tai, ką duoda šis pasaulis nemir
tingai sielai. Žmonės, lyg būtų 
apakę, kovoja iki mirties dėl 
tuščios garbės ir turto, o visą 
garbę ir turtų vertę galima 
sutalpinti į mažą urną, kurioje 
yra gal tik pora saujų pelenų. 
Be galo nelaimingi yra tie 
žmonės, kurie visas viltis yra 
sudėję į šio pasaulio buveinę.

Česlovas Grincevičius buvo 
giliai religingas žmogus, gyveno 
pagal Kristaus mokslą ir įsa
kymus. Jo gyvenimo šūkis buvo: 
„Visa atnaujinti Kristuje”. To
dėl jis išėjo į tą buveinę, apie ku
rią Viešpats kalbėjo savo moki
niams, kaip šv. Povilas skelbia: 
„Ko akis neregėjo, ko ausis ne
girdėjo, kas žmogui į mintį 
neatėjo, tai parengė Dievas 
tiems, kurie Jį myli” (1 Kor. 2, 
9). Dabar jis laukia su visomis 
sielomis galutinio ir pilno žmo
nių atpirkimo, kuriuo bus 
viskas atnaujinta Kristuje, nes 
visi teisiųjų kūnai bus prikelti 
iš šios žemės dulkių amžinajam 
gyvenimui dieviškoje garbėje.

čiais, grožį kuriančiais žmonė
mis. Raudondvaryje 1956 me
tais įkurtas Lietuvos žemės ūkio 
mechanizacijos institutas, vidu
rinėje mokykloje yra atskiros 
klasės kalboms gabiems vai
kams, yra daug būrelių įvairius 
polinkius turintiems vaikams. 
Vienas jų — vaikų keramikos 
būrelis, kuriam vadovauja 
jaunas Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos narys Ričardas Gaška. 
Nuo vasario 1 d. būrelis skai
čiuoja aštuntus darbo metus. 
Kiekvienais metais būrelį lanko 
apie 20 įvairaus amžiaus rau- 
dondvariečių, kurie du kartus 
per savaitę po pamokų renkasi 
į instituto pusrūsio nedidelį 
kambarį. Čia didelis stalas, 
paprasti, vadovo rankomis pa
daryti darbo įrankiai, specialiai 
paruošto molio gabalai, nedidelė 
krosnis molinukams išdegti. 
Viskas labai paprasta ir kuklu, 
bet kokie laimingi vaikai! Kiek
vienas lipdo, kas jam patinka: 
žvėrelį, medalį, nykštuką, švil
pynę ar dar ką nors, kas jam 
malonu. Vadovas nenurodo, ką 
lipdyti, o skatina pačių vaikų 
fantaziją. Jis tik pataria, padeda 
darbelius gražiai užbaigti, sude
rina švilpynių balsus, papasako
ja vaikams apie molio paslaptis, 
senas lietuvių meno tradicijas.

Būrelį labiausiai mėgsta 9-11 
metų vaikai. Jauniausiai lip
dytojai vos 6 metai, bet ji jau 
mokosi lipdyti švilpynes, o 
devintokė Sigita Abromavičiūtė 
būrelį lanko jau šeštus metus. 
Jos darbeliai pabuvojo įvairiose 
parodose. Ypač kruopščiai mer
gaitė lipdo ir puošia švilpynes.

A.fA.
LEOPOLDUI

JAKUBAUSKUI
mirus, žmoną EUGENIJĄ, sū
nus dr. HENRIKĄ , ROMĄ ir 
ALGĮ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Eleonora Matulevičienė 
Janina ir Petras Mikšiai 
Regina ir Jonas Palubeckai 
Rita ir Albinas Valinskai 
Etna ir Stasys Vaškeliai 
Maria ir Jonas Vidūnai ir 
Povilas Babickas

Visus kūrinėlius vaikai nešasi 
namo. Daugelio jų namuose yra 
nemažos molinukų kolekcijos, 
įvairiomis progomis savo kūri
nėlius dovanoja draugams, na
miškiams.

Būrelio vadovas Ričardas 
Gaška ne tik lipdo, jo rankoms 
paklūsta ir kaltai, kur ąžuolo 
rąstus paverčia skulptūromis, o 
paprastą lentą — nuostabia lie
tuviška verpste ar medaliu su 
Lietuvos herbu. Sudėtingiau
sias ir daugiausia darbo reika
lavęs jo kūrinys — beveik 8 
metrų ąžuolinis koplytstulpis 
su nepaprastai kruopščiai iš
drožta Vytauto Didžiojo skulp
tūra. Tris praėjusias vasaros 
mėnesius menininkas įtemptai 
dirbo Karalgirio parke prie 
Cinkiškio, kur kuriamas medžio 
skulptūrų ansamblis Žalgirio 
mūšiui ir Žalgirio vardui 
atminti.

Ričardo žmona Nijolė taip pat 
tautodailininkė, lipdo iš molio, 
audžia gražias tautines juostas, 
piešia pastele ir aliejumi, kuria 
floristinius atvirukus ir pa
veikslėlius. Ši menininkų šeima 
per 15 bendro gyvenimo metų 
dalyvavo įvairiose parodose 
Lietuvoje, o praėjusį rudenį jų 
kūriniai buvo atkeliavę į Los 
Angeles, CA.

Parodose dalyvauja ir jaunie
ji lipdytojai. Kas metai Vasario 
16-ąją surengia darbelių parodą 
Raudondvaryje, o 1991 metais 
surengtoje Lietuvos dailiųjų 
amatų būrelių parodoje Vilniu
je Ričardo auklėtinio Martyno 
Glušausko švilpynės laimėjo 
pirmąją vietą. Dabar jaunuolis 
mokosi dailiųjų amatų mo
kykloje .

Adelė Astromskienė

JAUNIMO DIENA KAUNE

Gegužės 14 d. Kauno Aušros 
vidurinėje mokykloje buvo 
surengta arkivyskupijos jauni
mo diena ir bažnytinių chorų 
šventė „Soli Deo Gloria”. Ren
ginyje dalyvavo katalikų jauni
mas iš įvairių arkivyskupijos 
vietovių. Iš pradžių kiekviena 
parapijos grupelė supažindino 
susirinkusius su savo darbu, 
pasakojo apie karitatyvinę 
veiklą, senelių, invalidų ir 
vaikų namų globą, patarnavimą 
Mišioms ir pan.

Kauno vyskupas augziliaras 
Sigitas Tamkevičius perdavė 
katalikų jaunuoliams kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus nuošir
dų sveikinimą. Ganytojas pasi
džiaugė jaunimo katalikiška 
veikla, trumpai apibūdino šian
dieninį laikmetį. Jis pažymėjo, 
jog Lietuva, po 50 metų sovietų 
okupacijos,paveldėjusi negausią 
katalikų inteligentiją, priešiš
kumą kitaip mąstančiam,prisi
taikėliškumą ir materijos

A.tA.
STEPONAS RUDOKAS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. liepos 5 d., 1:18 vai. ryto, sulaukęs 79 metų.
Gimė Rygoje. I Lietuvą grįžo būdamas 3 metų. Ameriko

je išgyveo 37 m.
Nuliūdę liko: žmona Stasė Mankutė, sūnūs — Ronald, 

marti Mary, anūkas Michael; Edward; podukra Cynthia 
Marin, žentas Bruce, anūkas Marcus. Taip pat kiti giminės.

Velionis priklausė: Lietuvių Krikščionių demokratų par
tijai, ramovėnams, Lietuvių Šaulių sąjungai, R. L. Ben
druomenei; klubams: Anglijos lietuvių, Venecuelos lietuvių, 
zarasiškių, East Chicago medžiotojų-meškeriotojų; Lietuvos 
Vyčiams, kuopa #36, Švč. M. Marijos Gimimo parapijos chorui, 
Lietuvos Vyčių chorui; buvo ilgametis BALFo ir ALTo 
rėmėjas.

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, liepos 7 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsi
sveikinimas liepos 7 d. 7 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 8 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnūs, marti, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

A.tA.
kpt. SERGIJUS PAULAVIČIUS

Gyveno Davenport, IA.
Mirė 1994 m. liepos 2 d., sulaukęs 94 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Liucija, duktė Irena su vyru, anūkai: 

Dovydas ir Jonas.
Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 

penktadienį, liepos 8 d. 11 vai. ryto po trumpų religinių 
apeigų.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

A.tA.
kpt. SERGIEJUI PAULAVIČIUI

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną LIUCIJĄ, dukrą 
IRENĄ su šeima ir kartu liūdime.

Marija ir Jurgis Janickai

pomėgį, esantį netoli pavojingos 
ribos, kurią peržengti neturėtų 
leisti šiandieninis jaunimas. Jis 
privaląs atsakyti į metamą iš
šūkį ir įsilieti į aktyvią kari
tatyvinę veiklą, skatinti pasau
liečių aktyvumą, studijuoti įvai
rius mokslus, ruoštis kurti šei
mas, palaikyti savyje optimiz
mą, kovoti su prisitaikėlišku
mu. „Jūs privalote būti žmonė
mis, kurie gyvena pagal sąžinę. 
Yra tik viena tiesa, vienas as
muo, prie kurio reikia prisitai
kyti, — Jėzus Kristus”, — sakė 
ganytojas.

PAGAUSĖJO KATALIKŲ

Katalikų skaičius Jungtinėse 
Valstijoje praėjusiais metais 
padidėjo beveik iki 60 milijonų. 
Biuletenio „Official Catholic 
Directory” duomenimis, metų 
pabaigoje jų buvo 59,9 milijono, 
600,000 daugiau negu metais 
anksčiau. Į katalikybę perėjo 
apie 160,000 kitų konfesijų 
žmonių.

Maironio lituanistinės m-klos 1993-94 mokslo metų V sk. su mokytoju Saulium Palionių ir padėjėja 
Solveiga Palioniene.

Nuotr. D. Cyvienės

,ij& A#-
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6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. liepos mėn. 7 d.

(

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

KINTANTIS AKIRATIS

Miestas patvirtino planus ir
suteikė leidimus statyti tris 
naujus didžiulius pastatus, skir
tus vyresnio amžiaus žmonėms 
kad jiems nereikėtų keltis iš 
Marąuette Parko apylinkės. 
Pastatus numatoma statyti 
maždaug prie 63 ir Kedzie, 79 
g. tarp Western ir California ir 
59-toje gatvėje. Juose bus nedi
deli, modernūs 1 ar 2 miegamų
jų butai, kainuosią tarp 480 ir 
575 dol. mėnesiui . Vyresnie
siems apylinkėje bus patogu ir 
dėl to, kad Šv. Kryžiaus ligoni
nė plečia savo patarnavimus ir 
pasiryžusi įrengti klinikas die
niniams pacientams.

Valdemaras Šadauskas,
ALTo įstaigos vedėjas Čikagoje, 
šiomis dienomis gavo laišką iš 
„All-New Hammond World At
las” (II t.) redakcijos. Laiške 
dėkojama už atkreiptą dėmesį, 
kad Marijampolės miesto var
das grąžintas, o Kapsuko jau ne
bėra, todėl Lietuvos žemėlapyje 
reikia padaryti pataisymus. 
Leidykla pažadėjo artimiausioje 
atlaso laidoje atitaisyti šią 
klaidą.

Dr. Laimutė O. Griniūtė, 
šiuo metu gyvenanti Melrose 
Park, IL, prie prenumeratos 
mokesčio prijungė ir 110 dol. 
auką „Draugo” dienraščio iš
laikymui. Nuoširdžiai jai 
dėkojame už šią paramą.

Adv. Vytenis Lietuvnin
kas, vienas mūsų jaunųjų teisi
ninkų, kuris savo įstaigą turi 
Marąuette Parke ir patarnauja 
daugeliui lietuvių teisiniais 
klausimais, su pratęsimu 
„Draugo” kitiems metams 
atsiuntė ir 100 dol. dienraščio 
išlaidoms sumažinti. Nuoširdus 
ačiū jam už pagalbą.

Dr. Edmundas Juodėnas,
Cleveland, Ohio, užsisaky
damas „Draugą” kitiems me
tams, prie metinės prenumera
tos sumos dar pridėjo ir 100 dol. 
auką, kad „Draugas” ir toliau 
lankytų ir kitus lietuvius. Jam 
nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

Dr. Robertui Vitui ir jo žmonai Gailei (abu jie yra baigę Pedagogini lit. ins
titutą) vedybinio gyvenimo vienerių metų sukakties proga per PLI vakarą 
Įteikiama dovana — paveikslas. Su jais absolventai — Gytis Vygantas ir Kris
tina Liaugaudaitė.

Primename mūsų skaityto
jams, kad, siunčiant atgal lai
mėjimų bilietų šakneles, į 
kiekvieną įrašytumėte pavardę 
ir adresą. Mes tikrai neturime 
atliekamų rankų į visas atsiun
čiamas tuščias šakneles įrašyti 
galimo laimėtojo pavardę, todėl 
prašome siuntėjus tai atlikti.

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

Čekius rašyti:

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės išky
la pas Baniutę ir Romą Kronus, 
Clarendon Hills, IL, bus šešta
dienį, liepos 16 d. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

Kun. Edis Putrimas bus
moksleivių ateitininkų sto
vyklos, kuri vyksta Dainavoje 
rugpjūčio 7-14 d., kapelionas.

Irena Rimavičienė, gyv. 
Michiana, IN, atsilankiusi 
„Drauge”, su savimi atsivežė 
būrelį svečių — dukrą Mirgą 
Rimavičiūtę iš Washington, DC, 
o iš Lietuvos dr. Miką Garmų (I. 
Rimavičienės brolis) ir Paulių 
Račą. Visi gyvai domėjosi dien
raščio leidimo darbais ir 
susipažino su redakcijos bei 
spaustuvės personalu.

Rimas J. Banys, Western 
Springs, IL, atsiųsdamas prenu
meratos mokestį kitiems me
tams, atsiuntė ir 110 dol. auką 
„Draugo” leidimo išlaidų 
sumažinimui. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą lietuviškai 
spaudai.

Lidija Petravičienė, Oak 
Lawn, IL, atsilygindama už 
dienraščio siuntinėjimą, kartu 
įteikė ir 100 dol. auką „Draugo” 
išlaikymui. Jai tariame nuošir
dų ačiū, kad padeda išleisti vie
nintelį dienraštį užsienio lietu
viams.

„Į Laisvę” fondo Lietuvos 
skyriaus taryba liepos 20-24 d. 
rengia studijų savaitę tema: Lie
tuvos politinė kultūra. Studijos 
įvyks prie Garliavos, Mastaičių 
Aukštesnėje žemės ūkio mokyk
loje. Paskaitininkai dalyvaus iš 
Lietuvos ir užsienio. Ten pat 
vyks ir koncertai, ir literatūros 
vakarai, dalyvaujant B. Braz
džioniui, K. Bradūnui ir kt. 
Lietuvos rašytojams.

Vietų skaičius ribotas, prašo
ma iš anksto registruotis: Ignas 
Misiūnas, Kaunas, Eivenių 
31-43; tel.: (8-27) 73 40 58.

Prof. V. Bieliauskas skaitys 
paskaitą „Užsienio lietuvių po
litikos kultūra ir psichologija”.

Nuotr. J. Tamulaičio

x TALPINTUVAI PER 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Siunčia
me automobilius. Pinigai per
vedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

Birželio 22 d. atsisveikinom 
su vienuolikmete Justa Girža- 
daite, Lietuvos „Vaikų vilties” 
globoje Čikagoje išbuvusia 
penkis mėnesius. Byrėjo ašaros 
susirinkusiems savanoriams, 
pasiliekančiom mamom, įvai
riose gydymo ir gyjimo stadijose 
esantiems vaikams. Nuriedėjo 
ne viena ašara ir man. Rodos, 
jau būčiau prie tokių išleistuvių 
įpratusi; turėčiau namų, šeimų 
išsiilgusius globotinius paguos
ti. Tačiau tai nebuvo grynai liū
desio ašaros, bet ir džiaugsmo.

Justa, kurią atvažiavus tėvas 
Romas turėjo laiptais užnešti, 
kuri be ramentų, ratukų pagal
bos negalėjo iš Lietuvos Duk
terų namelių ateiti Seklyčion 
pavalgyti, pabendrauti su kitais 
vaikais, vakar pati nulipo laip
tais ir be jokios pagalbos nu
žingsniavo į laukiančią mašiną. 
Dėka Shriners ligoninės chirur
gų, Lietuvos „Vaikų vilties” 
darbus remiančių aukotojų, 
nuostabaus gerumo savanorių, 
Justa grįžta pas mamą į 
Šiaulius, atsistojusi ant savo 
kojų.

Kasdieniniame bendravime 
su Lietuvos invalidais vaikais 
tenka dalyvauti ne vienam 
pokalbyje su jų globėjais,

NAUJI „DRAUGO” 
SKAITYTOJAI

Teresė ir Linas Šoliūnai, Oak 
Lawn, IL

Audrius Dragūnas, So. San 
Francisco, CA

Dr. R. ir dr. G. Vitas, Oak 
Lawn, IL. Užpren. A. Antanai
tis, Chicago, IL.

R. John Rapšys, Chicago, IL
John Thomas, Gulfport, FL
Victor Dapšis, Glendale, C A
E. Laniauskas, Richmond 

Heights, OH
Mrs. Louise Bartus, Canoga 

Park, CA. Užpren. Sylvia 
Kesilis, Northridge, CA.

Juozas Stropus, Tinley Park, 
IL

Dr. William Ramanauskas, 
Palos Park, IL

Milda Rudaitytė, Union Pier, 
MI

J. L. Račkauskas, Chicago, IL
Saulius Jakimčius, Vilnius. 

Užpren. Zigmas Jakimčius, Ann 
Arbor, MI

Onutė Kazlauskienė, Šiauliai. 
Užpren. Stasė Kankus Necedah, 
WI

Kęstutis Vaznys, Šilalė. 
Užpren. Frank Joga, Acron, OH

Stepas Jautakas, Rietavo paš
tas, Pelaičių kaimas. Užpren. 
Regina Jautokaitė, Chicago, IL.

Vaclovas-Vytautas Češka, 
Šiauliai. Užpren. Jonas Kučins
kas, Miami Beach, FL

Zita Jarulienė, Jonava. 
Užpren. Marija Škėmaitė, 
Chicago, IL

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

(sk)

x Valentina Gudienė aukoja 
Lietuvos našlaičiams $30. 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas našlaičių vardu 
dėkoja.

(sk)
x A.a. Danutės Mičiūnienės

atminimui, jos vyras Antanas 
E. Mičiūnas atsiuntė „Saulu
tei”, Lietuvos našlaičių globos 
būreliui ,$200 padėti vargstan
tiems vaikams Lietuvoje. Šią 
sumą suaukojo; K- R. Giedrai
tis, B. V. Nevarauskas, R. R. 
Kasputis, A. E. Rašytinis, K. A. 
Stašaitis, K. R. Ražauskas, I. 
Sušinskienė, O. §vigėdienė, D. 
Alkus, E. Alkuvien*1 V. A. 
Lelis, A. A. Lelis h Puš- 
korius. „Saulutė” m ‘ 'tai 
dėkoja ir reiškia užuoja 
Danutės Mičiūnienės ar. 
siems.

(fa.

susipažinti su jų ir atvežtųjų 
gydytis vaikų gyvenimo sąly
gomis. Pačio krašto sunki eko
nominė padėtis slegia sveikus 
žmones, šeimas. Verguos ilgasis 
laikotarpis yra padaręs neįkai
nuojamos žalos gyventojų 
pasaulėžiūrai. Tai ne vienas iš 
mūsų vienokiu ar kitokiu būdu, 
tiesiogiai ar netiesiogiai, esame 
pąjutę, patyrę.

Su tėvynainių asmenybių 
bruožais susidūrę, palinguojame 
galvas, pakritikuojame, paaiš
kiname kaip turėtų būti ir 
toliau tęsiame įprastinį savą 
gyvenimą. Tai yra normalu ir 
suprantama, nes nelabai aišku, 
kaip mes galime visa tai pakeis
ti. O be to, juk yra žmonių, 
organizacįjų, sambūrių, kurie 
stengiasi Lietuvos žmonėms su
teikti vienokią ar kitokią 
pagalbą.

Džiugu išleisti pagydytą 
vaiką, kuriam ateitis yra žy
miai šviesesnė. Sunku, liūdna 
stebėti vaiką, kuriam aplinka 
yra sudariusi neįmanomas sąly
gas ugdyti pilnutinę, žmonišką 
asmenybę.

Koks yra gyvenimas Lietuvos 
invalidui vaikui? Didžioji dau
guma šių vaikų yra laikomi 
uždaroje aplinkoje — tarp 
šeimos mažylio buto arba šaltų 
internatų sienų. Drąsesni, per
žengę savą slenkstį, susiduria 
su pašaipa, pąjuoka, skriauda. 
Jie yra laikomi nepilnaverčiais, 
krašto ir taip sunkų gyvenimą 
dar daugiau apsunkinančiais 
žmonėmis. Tėvai, kurie nėra 
savų sergančių vaikų atsisakę, 
neatidavę į valdiškus globos 
namus, yra laikomi kažkokiais 
nusikaltėliais, kuriems už 
neaiškius griekus yra uždėta 
amžina akivaizdi bausmė.

O invalidui vaikui, gyve
nančiam be tėvų, nejaučiančiam 
bent šeimos rate bręstančiai 
asmenybei reikalingos jautrios 
šilumos, prošvaistės yra žiaurios 
ir visiškai beviltiškos. Daugėja 
su išeivijos paskata ir parama 
šeimų, priimančių savo globon 
auginti sveikų našlaičių 
skaičius. Tačiau invalidai 
vaikai, sulaukę 18 metų, netu
rintys globėjų, neišauklėjami 
būti savarankiškais, atmestinai 
gydomi arba visiškai negydomi, 
patenka į senelių namus (nes 
nėra kur kitur jų dėti) merdėti.

Šeimose augantiems invali
dams vaikams bent yra šeimos 
nariai, kurie gali vaikui iš
rūpinti šiokią tokią pagalbą. 
Pasklidus žinioms Lietuvoje 
apie Lietuvos „Vaikų vilties” 
galimybes, kreipimųsi atsiran
da šimtais. Pradeda kreiptis ir 
Lietuvos labdaringos organiza
cijos, globojančios pames
tinukus, našlaičius.

Yra nuostabiai džiugu ir 
malonu, kai galima sergančiam 
vaikui padėti, sudaryti savaran
kiškesnes, normalesnes gyve
nimo sąlygas. Tačiau, pradėjus 
suteikti tokią pagalbą, pasi
aukojus dirbti darbą, reikia jį ir 
tęsti, plėtoti, ne tik savos 
visuomenės tarpe, bet ir pačioje 
Lietuvoje.

Neabejoju, kad JAV LB socia
linių reikalų tarybai įsteigus

Justa Giržadaitė su tėte Romu 
‘ržadu ir Lietuvos „Vaikų vilties”

alų vedėja Jūrate Budriene.

ALTo Čikagos skyriaus valdybos ruoštame Baisiojo birželio įvykių minėjime Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje Marųuette Parke publika klausosi, paskaitos. Iš kairėB (I eil.): Lietuvos 
gen. garbės kons. Čikagoje Vaclovas Kleiza, vyBk. Paulius Baltakis, OFM, Asta Kleizienė, arki
vysk. Audrys Bačkis, Grožvydas Lazauskas, Matilda Marcinkietaė, Teodoras Blinstrubaa ir kiti.

Lietuvos „Vaikų viltį”, ne 
vienas iš steigėjų, dabartinio ko
miteto narių, savanorių, pradėjo 
dirbti kartu su invalidais 
vaikais, tikėdamiesi, kad įsipa
reigojimas anksčiau ar vėliau 
baigsis. Deja, susidūrėme su 
griežta tikrove. Vežamų į JAV 
Shriners ligonines gydytis 
vaikų skaičius kasdien didėja, 
ortopedinių ligų sudėtingumas 
reikalauja išskirtinės pagalbos 
priemonių. Aiškėja Lietuvos 
„Vaikų vilties” ortopedinės 
operacinės ribotos galimybės, 
Lietuvos chirurgų paruošimo 
reikalas. O kur visos pagalbinės 
medicininės ortopedinės prie
monės — langetės, ratukai, 
paaukštinamieji batukai, 
tyrimai ir pan.?

Atrodo, kad palyginus daug 
padaryta. Tačiau kiekvienas 
atlikto darbo rezultatas neša 
kartu ir aibes naujų darbų, 
rūpesčių.

1993 m. spalio mėn., atidarius 
Lietuvos „Vaikų vilties” 
ortopedinę operacinę Vilniuje, 
Lietuvos „Vaikų vilties” 
pagrindinis ir vienintelis tikslas 
— suteikti pagalbą Lietuvos 
vaikams, sergantiems ortope
dinėm ligom — nepasikeitė. 
Pakito, praplito pagalbos 
suteikimo galimybės, sudarė 
sąlygas padėti žymiai dides
niam vaikų skaičiui, negu būtų 
buvę galima išgydyti vežant tik 
į JAV Shriners ligonines.

Žinoma, būtų buvę daug leng
viau pasirinkti, pasilikti ir apsi
riboti veikla šioje Atlanto 
pusėje. Nebūtų reikėję rūpintis 
milijonų dolerių vertės įrangos 
surinkimu, Amerikos chirurgų 
specialistų kadro pastoviu 
sudarymu ir jų kelionių koor
dinavimu. Nebūtų iškilęs 
reikalas mokyti ir auklėti Lietu
vos medicininį personalą, įkur
ti Lietuvos „Vaikų vilties” 
Lietuvos skyrių, verbuoti 
Lietuvos žmones darbui. Ir... 
daugelis Lietuvos vaikų netu
rėtų vilties gyventi normalesnį, 
savarankiškesni gyvenimą.

Kiekvieno vaiko ir kartu į 
JAV atvykstančio globėjo, kiek
vieno, pagydyto ortopedinėje 
operacinėje Vilniuje, kiekvienos 
JAV specialistų kelionės 
rezultatai neša ne tik sveikatos 
stovio tobulinimą, bet ir tą 
neapčiuopiamą vaisių — Lie
tuvos žmogaus akiračio, pasau
lėžiūros paveikimą, pakitimą.

Asmuo, ar tai būtų mažylis 
vaikas, ar paauglys, ar suaugęs, 
subrendęs žmogus, pajutęs, 
pamatęs, paliestas Lietuvos 
„Vaikų vilties” darbuotojų, 
susidaro tam tikrus įspūdžius, 
kurie su kiekvienu tvirtu 
žingsniu neišblėsta, o stiprėja, 
plinta ir sklinda giminių, 
draugų ir pažįstamų tarpe. Tai 
liudįja grįžusių iš JAV ir Vilniu
je gydytų vaikų tėvų įsi
jungimas, rėmimas Lietuvos 
„Vaikų vilties” veiklos pačioje 
Lietuvoje. Tai įrodo Lietuvos 
medicininio personalo noras ir 
pastangos tobulintis, stengtis 
pakeisti darbo sąlygas.

Visa tai skatina atsakomybę, 
savarankiškumą bei visas tas 
būtinybes, kurios yra reikalin
gos atgimstančiam kraštui. Tai 
yra galbūt mūsų pati svarbiau
sia ir reikšmingiausia dovana 
tėvynei.

Jūratė Budrienė

' ATSIŲSTA PAMINĖTI
• „Pensininkas”, 1994 m. 

birželio mėn., šis lietuvių pen
sininkų žurnalo numeris pra
dedamas D. Mickutės-Mit- 
kienės eilėraščiu „Atsimenam 
baisų birželį”, tačiau žurnalo 
turinyje daug sveikatos, sveikos 
mitybos ir „ilgo amžiaus” pata
rimų, įvairybių-įdomybių, kro
nikos iš Socialinių reikalų ta
rybos veiklos („Pensininką” lei
džia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba) ir kitos medžiagos. Mė
nesinio žurnalo redaktorius yra 
Karolis Milkovaitis, o administ
ratorė — Elena Sirutienė. Žur
nalas tik patvirtina daugelio 
nuomonę, kad pensininkai yra 
įdomiausi žmonės, o šis „Pen
sininkas” tikrai nuo to neatsi
lieka.

• „Draugo” knygyne gauna
mos trys naujos knygutės iš Lie

tuvos, kurias norima paminėti 
kartu. Visos trys nedidelio for
mato, išleistos „Kardo” 1993 ir 
1994 metais, visos turi istorin- 
ės-pažintinės svarbos ir šių te
mų mėgėjams ar tyrinėtojams 
gali būti labai įdomios.

• Antanas Malijonis (Gen. 
štabo pulkininkas), „Stipresni 
už mirtį”. NKVD aukos — Lie
tuvos karininkai serija. 
Aprašoma A. Malijonio tragedi
ja ir jo biografijos apybraižos.

• A. Martinionis, „Generolo 
Raštikio tragedija”. Pavadini
mas apibūdina ir turinį, kuris 
atskleidžia galbūt naujų faktų 
apie 1941-1944 metų šio pasižy
mėjusio Lietuvos kariuomenės 
generolo gyvenimą.

• Antanas Martinionis, 
„Nutraukti gyvenimai”, aprašo 
B. generolą J. Juodišių ir B. 
gen., K. Sprangauską.

• „Skautų aidas”, 1994 m. 
gegužė, nr. 5. Oficialus Skautų 
sąjungos organas, leidžiamas 
nuo 1923 metų (įsteigtas Šiau
liuose). Dabartinis redaktorius 
yra Antanas Saulaitis ir Pelėdų 
skiltis; administratorė — Albina 
Ramanauskienė. Žurnale atsi
spindi graži, sėkminga skautų 
veikla — pavaizduota reporta
žais ir nuotraukomis. Yra ir 
kitokios įdomios medžiagos (net 
kiniečių rašto pavyzdžiai ir jų 
lietuviškas vertimas!) Reikia 
tikėtis, kad nėra nei vieno 
skauto-skautės, kurie neskaity
tų ir nesidomėtų „Skautų aidu” 
(žurnalas įdomus ir nepriklau
santiems skautams).

• „Vytis, 1994 m. birželis, nr. 
6(80). Lietuvos Vyčių organiza- 
cįjos žurnalas. Redaktorius — 
Eduardas V. Meilus, Jr.; me
džiagos išdėstymas — techninė 
redaktorė — Teresė I. Meilus. 
Redakcijos adresas: VYTIS, PO. 
Box 17514, Worcester, MA 
01601-7514. Birželio numeryje 
daug informacijų apie Lietuvos 
vyčių veiklą, daug nuotraukų, 
nors dauguma medžiagos yra 
anglų kalba, bet antraštės 
pakartotos ir lietuviškai. Visas 
žurnalas daro gerą, lietuvišką 
įspūdį, todėl lengva užmiršti, 
kad jis leidžiamas ne lietuvių 
kalba.

• „Viltis”, folkloro ir tauti
nių šokių žurnalas, 1994 m. lie
pa-rugpjūtis, nr. 2 (54). Žurnalas 
leidžiamas nuo 1942 m. Jo re
daktorius ir leidėjas yra Vytau
tas F. Beliajus (1337 Marion 
Str., Denver, CO 80218). „Vil
tis” — tikras daugiatautis mar
gumynas, bet jame yra ir su 
lietuviais bei Lietuva susietos 
medžiagos. Iliustruotas nuo
traukomis, gražiai išleistas 
(anglų kalba).

• „Versmė”, 1994 m. birželio 
49d., nr. 6. Mėnesinis laikraš
tis, leidžiamas Lietuvos Nepri
klausomybės rėmėjų, Los Ange
les, CA, nuo maždaug pereitų 
metų. Redakcijos adresas: P.O. 
Box 7953, Van Nuys, CA 91409. 
Kaip rašoma laikraščio metriko
je: „Šio numerio redakcijos zic-

irmininku (?) yra Vladas 
akalys”. Tai disidentiškos 

krypties ir turinio laikraštis, 
stipriai nusiteikęs prieš LDDP 
ir buvusius komunistus vyriau
sybėje, nesidrovintis iškelti jų 
klaidas bei žalingą demokratijai 
politiką. Daug politinių karika
tūrų (kai kurios labai šaižios ir
taiklios).

• „Pasaulio lietuvis”, 1994 
m. birželis-liepa, nr. 6(296). Lei
džia Pasaulio Lietuvių bendruo
menės valdyba — „Bendruome
nės minčiai ir gyvenimui”. 
Redaktorius — Bronius Nainys, 
administratorė — Baniutė 
Kronienė. Žurnalas spausdi
namas „Draugo” spaustuvėje 
Čikagoje, gausiai iliustruotas 
nuotraukomis iš lietuvių gyve
nimo daugelyje pasaulio kraštų; 
yra švietimui skirtas skyrius ir 
įvairios, daugiausia kronikinės, 
medžiagos; 50 psl.

• Antanas Klimas, „Lietuvių 
kalbos dalyvių vartosena”, 
Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla, Vilnius, 1993 m. Knyga 
skirta gimtosios kalbos ugdy
mui, išleista Lietuvių kalbos in
stituto rūpesčiu, kaip mokslo 
populiarinamasis leidinys, kurį 
trumpai apibūdinti būtų galima 
taip: viskas, ką bet kada norė
jome žinoti apie lietuvių kalbos 
dalyvius, bet nedrįsome klausti, 
kad nepasirodytume nemok
šos... Iš tikrųjų dalyviai yra 
„paslaptingiausia” lietuvių 
kalbos ir „nepopuliariausia” 
gramatikos dalis. Ne tik mo
kiniai lituanistinės mokyklos 
suole, bet ir jų tėvai bei seneliai 
bematant prisipažįsta, kad 
dalyviai nesuprantami, sunkiai 
pavartojami, o dar sunkiau iš
mokstami. Prof. Antanas Kli
mas visas tas „paslaptis” at
skleidžia paprastai, prieinamu, 
suprantamu būdu. Galima suži
noti, kodėl lietuvių kalboje tiek 
daug dalyvių, kaip jie ten įsi- 
pilietino, kaip su jais „elgtis”, 
šnekamojoje ar rašomojoje kal
boje susidūrus, kokia apskirtai 
iš dalyvių nauda, kokia jų ver
tė kalbai (o gal iš viso galėtume 
be jų apsieiti?) ir daug kitos, 
praktiškai naudingos, medžia
gos. Kol kas nepastebėjome, kad 
ši knygelė (sakome „knygelė”, 
nes leidinys tikrai vertas ge
resnės spaudos technikos) būtų 
platinama užsienyje.




