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Istorinis JAV 
pasisakymas Europoje 

Privalo leisti Pabaltijui turėti 
savo nepriklausomybę 

Kopenhaga . - Čia Valstybės 
sekretoriua James Baker pirmu 
kartą detaliau atsake į Sovietų 
prašomą ekonomine paramą, 
kad Amerika nepalaikys jų bet 
kokio prašymo ekonominei 
pagalbai, įspėdamas Sovietų 
Sąjungą, jog ji privalo įw>ti 
dideles politines ir teisines re
formas dar prieš tai, jei nori 
gauti paramą savo mirštančiai 
ekonomijai. 

Sovietai privalo savo valia 
atidaryti kelią į naują ateitį, jie 
privalo padėti patys sau. ir jei 
jie tai padarys, tai ir mes pa
dėsime, pasakė Baker. Kalbėda
mas NATO užsienio reikalų 
ministerių sesijoje, atskleidė, 
kad jis vyksta į Genevą penkta
dienį intensyviam pasitarimui 
su Sovietu Užsienio reikalu 
ministerių A. Bessmertnyku, 
kurio metu gali būti sutarta. 
kad įvyks viršūnių konferenci
ja Maskvoje. Manoma, jog prez. 
Bushas suteiks Sovietų Sąjun 
gai privilegijuotos valstybės 
statusą prekybai, pasisakyda
mas už 1.5 bil. dolerių paskolą 
žemės ūkio produktu supirkime 
ir ap rūp ins juos t e c h n i n e 
parama. 

Aps igyn imo p r o g r a m o s 
k laus imas 

Tuo pačiu metu Britanijos 
vy r i ausybė p ranešė , jog 
pakvietė Gorbačiovą įteikti savo 
ekonominius planus prezidentui 
Bushui ir kitiems vadams Lon 
done, kai jie susirinks į metinę 
ekonominių galybių konferen
ciją. Prez. Bushas esąs prieš 
didesnę paramą, kurios jau 
prašo Gorbačiovo pasiuntiniai, 
su s id raugavę su H a r v a r d o 

ekonomistais. Iš Maskvos iki 
šiol nebuvo atsakymo. Tuo tar
pu Washingtone buvo aptaria
ma Saugumo taryboje tos 
kliūtys, kur ios neleidžia 
pasirašyti START nusigink
lavimo sutarties. Jei Genevoje 
pavyks užsienio reikalų minis-
teriums susitarti, tai įvyks ir 

ių konferencija. Abi šalys 
norinčios viršūnių susitikimo ir 
abi šalys norinčios turė t i 
strateginio apsigynimo progra
mą, todėl ir esą sunku susitarti. 

Bakerio s v a r b ū s 
re ika lav imai 

Pasaulio ekonomistų apskai
čiavimu. Sovietų Sąjungos eko
nomijai prikelti reikią maždaug 
50 bilijonų dolerių. 

NATO min i s te r i ams 
Valstybės sekretorius pareiškė 
savo kalboje, jog ekonominėje 
srityje Sovietai turi sutikti su 
tikrai laisvo verslo ekonomija, 
privačia nuosavybe, priimti ir 
respektuoti pasikeitimo gėry
bėmis įstatymus, sutikti su 
kompeticija, le is t i laisvą 
iniciaytvą, įvesti tikrus pinigus 
ir tikras kainas. 

Politinėje srityje, pareiškė 
Bakeris, Sovietų Sąjunga pri
valo įvesti visiškai laisvus 
rinkimus, leisti Pabal+«jo vals
tybėms turėti savo nepriklau
somybę, o kitoms respublikoms 
savo autonomiją, eliminuoti 
paramą Kubai ir ki t iems 
režimams, kurie savo viduje 
vykdo prievartą arba orgnizuo-
ja išorinius perversmus kitose 
va'stybėse ir sumažinti karines 
ginklavimosi išlaidas. 

Jei tai bus padaryta, tai 
Sovietai gaus t ikrai žymią 
paramą iš Vakarų, pasakė JAV 

NATO vakar įspėjo buvusias Varšuvos pakto šalis apie galimą Sovietų 
karo pajėgu sugri/ima. -JAV Valstybės sekretorius*James A. Baker III. 
viduryje, taria.-.; Kopenhagoje su Manfred Voerner, NATO generaliniu 
sekretoriumi, kairėje, ir Danijos Užsienio reikalų ministerių UfTe 
Ellemann-Jensen, Lietuvos naujuoju užtarėju, dešinėje. 
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Valstybės sekretorius ir jam pri
tarė visi 15 NATO valstybių už
sienio reikalų ministenai. Ad
ministracijos oficialus pareigū
nas čia dar pasakė, jog tos 
ekonominės sąlygos yra 
būtinos, jei norima. V.&4 
Amerika padėtų , tačiau 
politinės sąlygos gali būti 
įvairaus pobūdžio ir ne taip 
griežtos. 

- Vy tau ta s Landsbergis 
prašė pasilikti žmones sargyboje 
prie Parlamento iki birželio 12 
dienos, kurią turi būti Rusijos 
Respuhlikos rinkimai 

— Rusijos Respublikos rinki 
minėje kampanijoje ryškėja 
pasisakymai už tikrą demokra
tiją. Tiesioginiai prezidento rin
kimai ten bus birželio 12 d. 

Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos p 
sekmadienio naktį Parlamento rūmuose. 

.aentas, sausio 13-osios — Kruvinojo Lietuvos 

Iš albumo „Lietuva" 1991.01.13 
išleisto okupacinėmis sąlygomis 

Švedija tarė tiesos žodį 
Sovietų vadui 

O jis: „Nekiškite nosies į Sovietų vidaus reikalus" 
Stockholmas . — Iš Oslo 

Sovietų prez. M. Gorbačiovas 
išvyko į Stockholmą ir čia 
susilaukė didesnės kritikos už 
savo vedamą politiką Pabaltijo 
respublikų atžvilgiu. Tačiau, 
nekreipdamas dėmesio, įspėjo 
Vakarus nesikišti į Sovietų 
vidaus gyvenimą ir neraginti 
separatistinių sąjūdžių, praneša 
Reuterio žinių agentūra. 

Gorbačiovo vizi tas , kur i s 
turėjo būt šaunus pasirodymas 
a ts i imant Nobelio t a ikos 
premiją, buvo a p t e m d y t a s 
žurnalistų klausimais apie 
Sovietų dalinių a takas Lietu
voje. ..Kaimyninio krašto užuo
jauta neprivalo turėti kišimosi 
formos į Sovietų v idaus 
reikalus, ypač kad vyksta 
reformų procesas" , pasakė 
Gorbačiovas išėjęs iš pasitarimo 
su Švedijos ministerių pirmi
ninku Ingvar Carlsson. Sovietų 
prezidentas vėl pakartojo savo 
prašymą Vakarams, kad padėtų 
geriau tam procesui konstitu
ciniuose rėmuose, vietoj kad kri
tikuotų. "Separatizmo ir pri
spaustų mažumų palaikymas 
yra nepr i imt inas" , pasakė 
Gorbačiovas. 

Vėliau paaiškėjo, kodėl taip 
kalbėjo Gorbačiovas Stockhol-
me. Švedijos ministeris pir
mininkas Carlsson po pasita
rimų su juo, pasakė, jog jis savo 
vyriausybės ir Švedijos žmonių 
vardu pareiškė Gorbačiovui, 
kad palaiko padarytą Pabaltijo 
žmonių apsisprendimą į nepri
klausomybę. 

Ka l tas užsienis 
Taip pat AP žir= - ,ranešimu 

iš Maskvos, KGB agentūra 
paskelbė, kad par. iėjo politinis 
terorizmas nuo b - :<ardavimų 
iki pagrob m --.rangoje. 
Kaltinami tautiniai jmčai ir 
valdžios įsakymų nes . įkymas 
ir dalinai e-;ančios užsienio jėgos 
kaltos už tai. Gen. V. Vorotni-
kovas, kuris vadovauja KGB 
konstituciniam skyriui, pasakė, 
jog Sovietų vyriausybe turinti 
dabar laikyti, kad šios rūšies 
nusikaltimai kelia rimtą pavojų 
krašto saugumui. Šis KGB pa
reigūnas kalbėjo, jog pavojinga 
vidinė situacija Sovietų Są
jungoje privedusi prie „subver-
syvinės veiklos", kurią atlieka 
užsienio teroristinės organizaci
jos Sovietu Sąjungoje. J i s 
pasakė, jog islamo grupės iš Af
ganistano dalyvauja toje veiklo
je prieš centrinės Azijos respub
likas, platindamos propagan
dinę literatūrą ir dalindamos 
ginklus. Jis taip pat sakė. jog už
sienio armėnu organizacijos ga
lėjusios sukeh i kruvinuosius jvy-
kius Nagorn< -Karabacho srity
je Azerbaidžane Armėnų slap
toji išlaisvinamo armija esanti 
pati viena kaita ž daugiau kaip 
200 teroristiniu įvykių. 

Nereiktu -tebėtis, kad po 
tokių pareišk:mų, vėl prasidėtų 
..valymai" netik Pabaltijo, bet 
ir kitose re-publikose. ypač 
kurios nepasirašo Gorbačiovo 
verčiamos unijos sutarties. 

Gorbačiovas įsakęs likviduoti 
pasienio muitines 

Vilnius. Gegužės 25 d. — Lie 
tuvos ministerio pirmininko pa
dėjėjas Zigmas Vaišvila šian
dien, maždaug 1:00 valandą po 
pietų, kalbėjosi su Sovietų Są
jungos Vidaus reikalų ministru 
Borisu Pugo telefonu Jis patvir
tino žinąs, kas darosi Lietuvo
je, kad užpuldinėjami pasienio 
darbininkai muitinėse ir pasą 
ke. jog OMON (Juodosios bėre 
tes) grupės Rygoje ir Vilniuje 
veikiančios bėjo jsakymo. Mi 
nistro Vaišvilos nuomone, pasi 
kalbėjimas buvęs nenaudingas. 
Sovietų Vidaus reikalų ministe 

Gorbačiovo, kaip Sovietų Są
jungos prezide: i, įsakymu, kad 
pasienio mu;': sbei postai bū
tų likviduoti : - bandęs kalbo
je pakeisti ten.,: ir kalbėti apie 
Lietuvos nepriKlausomybe. 

J a m Vaišv pasakė, jog So
vietų Sąjun^ - didaus reikalų 
min is te r i j a , pa la ikydama 
OMON skyr: i- kurie atlieka 
kriminalinius • įksmus ir tyčio
jasi iš negink u >tų žmonių, at
lieka sauvalisKus bei teroristi
nius puolimu- 'is pabrėžė, jog 
visa a tsakombė už tokius 
veiksmus ten!a Sovietų Sąjun , . .UUUo icmaių iiiuiisie- veissmus iem> oovieių sąjun 

ris grindės savo argumentus 0W Vidaus rekalų ministerijos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje, kaip vakar buvo 
pranešta nepatvirtintomis ži
niomis pasinaudojant, Parla
mento apsupimo ar jo paėmimo 
neįvyko, tačiau buvo padidėjęs 
Sovietų kariuomenės dalinių 
judėjimas. Žiniomis iš Vilniaus, 
Šiaurės miestelyje buvo pa
ske lb tas ypa t ingas stovis. 
Sovietų parašiutininkai arba 
„Juodosios beretės", kurios yTa 
KGB jurisdikcijoje, atvyko j 
Vilnių. Keli sunkvežimiai tų 
kareivių su riaušių skydais 
pasirodė Antakalnyje, buvo 
pranešta ..Amerikos balso" 
laidoje. 

— Vilniaus aerouoste įvestas 
nepaprastos padėties stovis ir 
gali būti ruošiamasi dalinių 
a tvyk imui . Buvo į sakyta 

ištuštinti aerouosto sandėlius. 
Taip pat įsakyta ištuštinti Kir
timuose dideliam fabrikui savo 
sandėlius. Ši informacija gauta 
iš privačių šaltinių. Manoma, 
kad gali a tvykt i daug iau 
kariuomenės arba ruošiama 
vieta kariškiems pabūklams 
patalpinti. 

— Lietuvos Tautinės gynybos 
skyriaus pranešimu, ketvirta
dienio naktį sovietai šaudė į orą 
netoli tunelio miesto centre Vil
niuje. Vėliau buvo girdėtas spro
gimas tunelio viduje, kuris yra 
netoli Parlamento rūmų. 

— Pabradės apylinkėje buvo 
sovietų kareivių stabdomi 
pravažiuojantys automobiliai ir 
tikrinami žmonių dokumentai. 

— Maskvoje esantys užsienio 
žurnalistai pradėjo atvykti j 
Vilnių, sakydami, jog sklei
džiami gandai, kad bus paša
linta Lietuvos vyriausybe. 

— Prez. Vy tau tas Lands
berg i s paprašė žmones su
sirinkti ir saugoti Parlamento 
rūmus. Keli tūkstančiai lietu
vių ir ne lietuvių atsiliepė į jo 
prašymą. Šiuo metu Parlamento 
rūmai saugojami beginklių Lie
tuvos žmonių. Ta vigilija tęsiasi 
dieną ir naktį Pradedamas vėl 
rotacinu būdu iš visos Lietuvos. 
Sąjūdžio suorganizuotas Parla
mento ..apsupimas". 

vadovybei. Ministeris Pugo ne
paaiškinęs jam priklausančių 
OMON grupių veikos, bet pasa
kęs, kad pasiųs grupę asmenų 
ištirti situacijai. 

Perestroikos politika 
Oslo forume 

Gorbačiovas tęsia žaidimą toliau 

Maskva . — K a i prez. M. 
Gorbačiovui buvo p a s k i r t a 
Nobelio Taikos premija spalio 
mėnesi, tai Sovietų vyriausybės 
kalbėtojas Gennadi Gerasimo-
vas juokaudamas pasakė, jog jis 
nenorėtu laimėti premijos už 
ekonomiją, kai Sovietų ekono
mija y r a tokio je b logoje 
padėtyje. 

Ta ekonomija nė ra geresnėje 
padėtyje ir šiuo metu, kai pra 
ėjusį trečiadienį Gorbačiovas 
pasakė savo Nobelio Taikos pre
mijos priėmimo kalbą Oslo 
mieste. Kalba pasižymėjo, kaip 
ją perdavė Nobelio komitetas, 
prašymu Vakarams, kad padėtų 
nuolatine savo parama Sovietų 
Sąjungai, kuri pagrįsta nauju 
pertvarkymo planu, pr i imtu 
devynių respublikų. 

Gorbačiovas įspėjo, jog nepa-
dėjimas nuteriotai Sovietų eko
nomijai gali reikšti , kad bus 
prarasta dabar geriausia proga 
naujos eros taikai . Atrodo, kad 
jis paėmė prez. Busho pasaky
mą, kuris sakė, jog geriausia 
proga „naujojo pasaulio tvarko
je" dabar būtų jo pastangos 
pakeisti Sovietų sistemą. „Jei 
perestroika nepasiseks, ta i nau
jo taikingo periodo istorinė 
perspektyva bus nušluota kai 
ku r i am l a i k u i " , i š s i r e i škė 
Gorbačiovas. Nežiūrint , kad jis 
norėjo pasitikėjimo, bendra
darb iav imo i r e k o n o m i n ė s 
politikos koordinavimo tarp 
Sovietų ir Vakarų, Sovietų 
prezidentas nereikalavo spe
cialios finansinės paramos arba 
neprisiminė, kad pageidauja 
dalyvauti Londone 7 didžiųjų 
demokratijų ekonominėje kon
ferencijoje. 

F o r u m a s s a v o pol i t ika i 
skle is t i 

Gorbačiovas šį forumą panau
dojo išryškinti savo kovai per 6 
metus pakeisti tai sistemai, 
kuri esanti prie prarajos. Jis 
kritikavo tuos Sovietų Sąjun
goje, kurie nori iš viso pakeisti 
kursą ir buvo nepatenkintas 
e tn inėmis grupėmis, norin
čiomis atsiskirti, kurie „turį iš
mokti paaukoti savo interesus 
visuomenės labui". J is pasakė 
nekeisiąs savo nusistatymo, kai 
daromos išvados po kiekvieno 
Sovietų vyriausybės sprendimo, 
po kiekvieno prezidento įsakymo 
ir bandant išaiškinti, ar jis suka 
į kairę ar į dešinę, pirmyn ar 
atgal ir iš to padarant savo 
i švadas , t a i esą neveda į 
susipratimą. Perestroika jau ir 
dabar padėjusi žmonijai, nes 
padaryti nusiginklavimo susi
t a r ima i ir ba ig tas ša l tas i s 
karas. 

Tarptautinė politika esanti ta 
sritis, kurioje daug kas priklau
so nuo teisingos interpretacijos, 
kas vyksta Sovietų Sąjungoje 
Tai esanti t iesa šiandien ir ji 
būsianti ir rytoj. Esama prie 
l emt ingo s p r e n d i m o , kai 
pasaulio bendruomenė, o ypač 
tos valstybės, kurios tur i dau
giausia įtakos pasaulio gerovei, 
turi apspręsti savo nusistatymą 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu ne 
žodžiais, bet darbais. Jis pasakė, 
jog kuo ilgiau mąstąs, kas 
vyksta pasaulyje šiandien, juo 
labiau įsitikinąs, kad pasauliui 
reikia perestroikos ne mažiau 
kaip ir Sovietų Sąjungai. Ir kai 
perestroika priėjo kritišką fazę. 
tai Sovietų Sąjunga galinti 

tikėtis plačios skalės paramos, 
kad būtų užtikrintas jos pasi
sekimas. 

Du p ro tes ta i 
Gorbačiovas čia kalbėjo 50 

minučių maždaug 400 asmenų 
Oslo miesto salėje ir buvo per
trauktas dviejų protestuotojų, 
kurie audiencijoe atsistojo ir 
pro tes tavo p r ieš Sovietų 
politiką Afganistane Pirmoji 
buvo afganų moteris, kurią 
saugumas išvedė iš salės, o 
antrasis buvo norvergas, kuris 
angliškai paklausė ką Sovietų 
vadas mano daryti su tūkstan
čiais paliktų minų Afganistane. 
Gorbačiovas patylėjo ir pasakė: 
„Aš prileidžiu, kad šios rūšies 
dalykai yra neišvengiami". Ir 
šypsodamasis pridėjo: „Aš 
nežinau, ar jūs esate sugėdinti, 
bet aš ne". Žmonės tada paplojo. 

Išėjus iš salės, žmonės man
dagiai jam plojo, kai Gorbačiovo 
motorkada nuvažiavo. Jų tarpe 
nemažai buvo demonstrantų, 
kurie turėjo Pabaltijo valstybių 
vėliavas. Tą dieną buvo iškeltas 
vienas klausimas Gorbčiovui 
apie Sovietų veiksmus Lietu
voje, kai reporteris paklausė, 
kodėl ten vykstą Sovietų kari
niai veiksmai paskutinėmis 
dienomis. Gorbačiovas bandė 
įtikinti, jog nieko ypatingo ten 
nėra atsitikę ir bandė sugestijo-
nuoti. kad tie pranešimai buvo 
tyčia sugalvoti ir suderinti su jo 
kelione į Oslo. Ir jis pasakė 
nemanąs, kad kas nors bandąs 
ten ką nors daryti. ..Bet galbūt 
jie galvojo, kai Gorbačiovas 
vyksta į šiaurės kraštus, tai 
tegu būna leista apie ką nors 
pamąstyti". Bet jis nepaaiškino, 
ką jis tuo norėjo pasakyti. 

Žaidimas tęsiasi 70 metų 
Norvegijos komiteto vadovas 

Francis Sejested, pristatydamas 
Gorbačiovą, pasakė, pareikš
damas, kad j is padarė 
..sprendžiamą auką", kad būtų 
pagerinti tarptautiniai ryšiai ir 
kad jopohtika vedė į tikrą taiką 
ir kad pasikeitimo procesas 
pagaliau nuves į geresnį ir 
labiau taikingesnį pasaulį". 

Maskvoje intelektualų atstovė 
ekonomistė Larisa Piaševa pa
sakė ..New York Times" žurna
listui C. VVhitney. jog „vyksta 
žaidimas, kuris yra toli nuo 
tikrosios ekonomijos, tai kaip ir 
planavimo žaidimas, kurį mes 
žaidžiame daugiau kaip 70 
metų". Problema glūdinti tame, 
jog Gorbačiovo strategija yra 
žaisti dviem pusėm — pažadas 
eiti į verslo ekonomiją ir kartu 
išlaikyti socializmą. Jis sako. 
kad Raudonoji armija leido 
išsilaisvinti Rytų Europai 1989 
m., bet jis neužstojo savo seno 
draugo užsienio reikalų minis
terio Ševardnadzės, kai Sovietų 
generolai kaltino Sovietą dip
lomatiją už ta i . kad prarado 
Rytų Europą. Ševardnadze pasi
traukė, jspėjęs. kad »inama į 
diktatūrą. 

Gorbačiovas taip pat nesulai
kė kariuomenės, kai ji naudojo 
smurtą prieš civilius Lietuvoje 
sausio mėnesį Vilniuje ir bando 
sulaikyti Lietuvą nuo išėjimo iš 
Sovietų Sąjungos, rašo ..Nevv 
York Times". O birželio 4 vėl 
Sovietų daliniai pasirodė Vil
niuje aplink Parlamentą, bau
gindami parlamentarus, kad jie 
pasiduotų Tūkstančiai lietuvių 
subėgo ginti savo Parlamentą 

* 
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PENKERI METAI BE PREL. 
PETRO CELIEŠIAUS 

Dar. rodos, taip neseniai jj 
sutikdavome visur, kur tik 
būrėsi kokia nors veikla. Bet 
laikas greitai bėga. Neįtikėtina, 
kad jau penkeri metai praslinko 
nuo prel. Petro Celiešiaus mir 
ties (mirė Los Angeles mieste 
1986 m. sausio 1 d.). Jis buvo la
bai judrus žmogus: vis ko nors 
siekė, daug keliavo, norėjo 
pažinti pasaulį. Net pasku
t in i a i s i a i s savo gyvenimo 
metais kėlėsi keletą kartų iš 
vienos vietos j kitą. 

Kažin ar būsimas kun. P 
Celiešius būtų turėjęs sąlygas 
siekti mokslo, jei ne kun. P. 
Martišius, apsirūpinęs ,,Žibu
rio" draugijos įgaliojimu ir vo
kiečių okupacinės valdžios lei
dimu, 1918 m. nebūtų atvykę į 
Prienus steigti progimnazijos. 
kuri vėliau išaugo į 8 klasių 
gimnaziją ir 1925 m. išleido 
pirmąją abiturientų laidą. 

Įstojęs į šią gimnaziją, Petrą 
radau besimokantį ketvirtoje 
klasėje. Jis jau buvo 17 metų. 
aukšto ūgio, skaistaus veido. Tė
vai ūkininkai gyveno Apušoto 
kaime, Jiezno vaisė. Dėdė, pra
džios mokyklos mokytojas, į šią 
gimnaziją leido savo dukterį 
Onutę, kuri. ištekėjusi už mano 
kraštiečio agr. A. Matulionio, 
gyvena kažkur ryt iniame 
Amerikos pakraštyje. 

Besimokant gimnazijoje, su 
Petru tekdavo dažnai susitikti 
gimnazijoje ir už jos ribų. 
Gyvenome netoli Nemuno, tai 
susitikimo vįeta buvo dažniau
sia panemunėje. Atšilus orui. 
ten sėdėdami ar vaikščiodami 
ruošdavome pamokas. Kai 
mokytis nusibosdavo, susi
rinkdavome į būrelį ir uždai
nuodavome. Antra gimnazistų 
susitikimo vieta buvo labai 
gražios katalikų kapinės, kurios 
atrodė kaip koks parkas. Dabar, 
rodos, ta vieta paversta miesto 
parku , o kapinės iškeltos 
anapus Nemuno. 

Kiek atsimenu, Petras buvo 
rimtas ir draugiškas jaunuolis. 
Į gimnazijos rengiamus pasi
linksminimus, kad ir ateidavo. 
bet į besilinksminančių sūkurį 
nejsijungdavo, nebent kartais j 
ratelius būdavo įtraukiamas. 
Gimnazijoje jis nebuvo pirmųjų 
mokinių eilėse, bet mokėsi 
gerai, pereidamas be pataisų iš 
klases j klasę. Dar nebaigęs 
gimnazijos, buvo išvykęs į 
Kauno kunigų seminariją, bet 
po kiek laiko vel pamatėme j) 
grįžusi ir tęsiantį mokslą. 
Aiškinosi, kad grįžęs sveikatos 
pataisyti . Baigęs gimnaziją 
1928 m., vel išvyko į Kauno 
kunigų seminariją, kurią baigęs 
1933 m. įšventintas kunigu. 

Gimnazijoje būdamas. Petras 
įsijungė i ateitininkus, bet karš
tu kovotoju nesireiškė, gal ir 
nebuvo reikalo, nes Prienų 
katalikiškoje gimnazijoje mano 
laikais priešingų ideologijų or
ganizacijų nebuvo. 

Būdamas kunigu, darbavosi 
įvairiose vietose Kaišiadorių 
vyskupijoje, savo numylėtame 
Dainavos krašte, kurj kadaise 
taip gražiai yra aprašęs mūsų 
literatūros klasikas Vincas Krė
vė. Pagaliau buvo įsikūręs 
klebonu Merkinėje, istorinėje 
Dainavos širdyje, kurios 
apylinkės apipintos nuostabiais 
padavimais ir legendomis; jas 
vykusiai panaudojo savo kury 
boję Krėve, apipavidalindamas 

jas literatūrine forma. 
Kun. P. Ce l i e š iu s , apsi 

gyvenęs Vakarų Vokietijoje, dar 
t ikėdamas grįš iąs tėvynėn, 
laiko tuščiai neleido. Norė
damas pasiruošti ateities dar
bams, rimtai atsidėjo filosofijos 
studijoms, kurias baigė daktaro 
laipsniu. 

Detroito ateitininkų šeimos šventėje. Iš k. - B rate Bubliene ir jaunučių kandidatai Niką Gri 
ganytė. Aleksa Rūkštelytė, Nida Lapšytė, R... Janukaitytė, Audra Lapšytė ir Tomas Sirgėdas. 

Nuotr. A. Lapšio 

MARIJA, GELBĖKI MUS 

A. a. prel. P Celiešius. Nuotrauka iš 
1935 m., kai jis buvo Giedraičių 
parapijos vikaras. 

Kai grįžti į Lietuvą viltys 
sudužo, atvyko į JAV. Ap
sigyveno East Chicago. Ad
minis t ravo ir kape l ionavo 
Dainavos stovykloje. Iš čia jį 
viliojo pasakiška Californija su 
besis t iebiančiomis į dangų 
lieknomis palmėmis. Kan. A. 
Steponaičiui mirus. kun. P. 
Celiešius atsikėlė į Los Angeles 
i r išbuvo a s i s t e n t u Šv. 
Kazimiere; parapijoj ketverius 
metus. Po to buvo paskirtas St. 
Louis lietuvių parap. klebonu, 
bet greitai išvyko į Europą, kur 
darbavosi lietuvių sielovadoje ir 
buvo vysk. A. Deksnio sekreto
rius. Dažnai lankydavosi Romo
je. Pakeltas prelatu. Susilpnėjus 
sveikatai, išėjo pensijon ir 1980 
m. vėl grįžo į Californija. 
Gyveno Atvvater (Los Angeles). 
Santa Monica , paga l i au 
nusikėlė į Lucerne Valley. kur 
tikėjosi, kad dykumų oras 
palankiau veiksiąs jo silpnė 
jančią sveikatą . Pergyveno 
sėkmingą skilvio operaciją, bet 
prisidėjo širdies negalavimai. 

Prel. P. Celiešius buvo žmo
gus, kuris negalėjo nustygti 
vietoje. J is labai mėgdavo 
ke l i au t i . A p l a n k e , ne t ik 
Europos, bet ir Azijos kraštus. 
Ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. 
Net sirgdamas vyko i Dainavą 
ir kitur. Gyvendamas Lucerne 
Valley. nuolat būdavo Los 
Angeles. Lankė pažįstamus. 

Prel. P. Ce l i e š iu s buvo 
lietuvių spaudos žmogus: rėmė 
finansiškai ir joje bendradarbia
vo brandžiais straipsniais. Re 
dagavo L i e tuv ių kun igų 
vienybes žurnalą „Lux Christi". 
būdamas Europoje — religini 
žurnalą ..Krivūlė*. Pats rašė 
daug s t ra ipsnių l i teratūros, 
kultūros, filosofijos bei meno 
klaus imais , bendradarb iau
damas . .Aiduose" ir k i tu r 
Kalbėjo per radiją — Vatikano 
ir vietini. 

Jis buvo geras pamoks!i 
ninkas. Ėjo pasiruošęs. Kalbėjo 
drąsiai, tur iningai . Imponavo 
ne tiek išorine retorine forma, 
kiek giliu tur iniu . Nuolatinis 
paskaitininkas susirinkimuose. 

Iš didesnių darbų yra parašęs 
tikybos vadovėlį jaunimui ir 
architekto J. Muloko mono-

Lietuviai nuo seno mylėjo 
Mariją, kūrėjai giesmes ir sta
tė šventoves. Ir rinkdavosi jie į 
tas šventoves važiuoti ir pėsti, 
nebodami atstumų. O gegužės 
mėnesio vakarais vėl seni ir 
jauni skubėdavo į bažnyčias 
malda ir giesme ją pagerbti, 
savo rūpesčius išsakyti, jos 
pagalbos ir užtarimo prašyti. 
Kaimų žmonės, palikę darbus, 
rinkdavosi gegužinėms pamal
doms į kurio ūkininko didesnę 
seklyčią. įrengę Marijos altorių, 
papuošę jį berželiais ir pava
sario gėlėmis. O radijo ban
gomis sklisdavo po visą kraštą 
Marijos litanija ir giesmės, įspū
dingai giedamos Kauno kunigų 
seminarijos choro. . 

L ie tuv i s su pas i t ikė j imu 
k re ip i a s i į Mariją, pa t i e s 
Viešpaties motiną. Juk Marija 
ir apsireiškė Lietuvos žemėje. 
Šiluvoje, daug anksčiau negu 
kur kitur Europoje, anksčiau, 
negu, pvz. Liurde ar Fatimoje. 
Kai sunkumai užgula ir vargai 
spaudžia , l ie tuvis giesmės 
žodžiais maldauja Mariją 
nenužengti nuo akmens, ant ku 
rio apsireiškė, ir nepalikti, tik 
nepalikti Lietuvos, nes ten 
dabar „krauju ir ašarom lyja". 
Kita giesme skundžiamės Mari
jai , kad jau ..mums širdis 
sopančias išgėlė", ir prašome. 
kad užtartų mus pas Visagalį. 
kad laisvės dienas tėvynei 
grąžintų 

Šių giesmių žodžiai kilo į 
Mariją 1987 metais iš Romos 
šv. Petro bazilikos, kur arkiv. 
Jurgis Matulaitis buvo skelbia-

grafiją. Iš mokslinių darbų 
pažymėtina „Egzistencializmas 
k r ikšč ionybės dvasioje" , 
atspausdintas LKMA suvažia 
vimo darbų V tome. 1964 m. 
Pr i e š mirtį buvo paruošęs 
13-tajam LKMA suvažiavimui 
Los Angeles paskaitą „Dievo h 
žmogaus sąveika Apreiškime", 
kurią. deja. jau ne jis pats 
skaitė, bet paprašytas J. Mo 
tiejūnas. 

Ateitininku veikloje dalyvavo 
iš pat jaunystės dienų iki savo 
mirties. Ateitininkų sendraugių 
sąjungos dvasios vadas, o ir Los 
Angeles sendraugių skyriaus 
(nors neoficialus) dvasios vadas. 
Bendravo su jaunimu. Ragino 
mokslus einantį jaunimą įsi
jungti į ateitininkus. Turto 
nesusikrove. Net ir savo kuklų 
palikimą pavedė ateitininkių 
kam jaunimui. 

Jei poetas kadaise liūdesio 
valandoje rase „Išnyksiu kaip 
dūmas ir niekas manęs nemi 
nės", Los Angeles ateitininkai 
prel. Celiešiaus neužmiršo 
Kasmet lankomas jo kapas Sv. 
Kryžiaus kapinėse, aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. 
Paskutiniąsias Mišias aukojo 
paprašytas kun H. Šulcas. 
Afrikos misionierius. 

Ig. Medžiukas 

mas palaimintuoju, ir iš kitų 
Romos, Lietuvos ir viso pasaulio 
šventovių, kur tik buvo tada 
švenčiamas Lietuvos krikščio
nybės jubiliejus. Jubiliejaus 
metu buvo reiškiamos viltys, 
kad palaimintasis arkiv. Jurgis 
Matulaitis, pat- buvęs Vilniaus 
vyskupu, užtars, kad būtų 
grąžintos mums Vi ln iaus 
katedra ir kitos mūsų širdžiai 
brangios šventovės. Atrodo, kad 
viltys pasiteisina: jau grįžo 
mums Vilniaus katedra, kitos 
šventovės, statomos naujos. 
Grįž ta t ikėj imas ir pasi
tikėjimas, tauta įsibanguoja 
sąjūdžiu, sujungusiu laisvei 
visos tautos rankas. 

Džiaugiamės dabar viltį at
gavę, kai Lietuvos vardas karto
jamas pasaulio spaudoje, tele
vizijos ir radijo programose. O 
pokario meta..- Vakarų spauda 
buvo kurti Lietuvos kančiai už 
geležinės uždangos, ir tuščios 
buvo mūsų politinės pastangos 
prasiskverbti į didžiąją spaudą. 

Kelios lietuvaitės, nutremtos 
į tolimą Sibiro pakraštį, Maga
daną, aukodamos savo 
kasdienini vargą ir maldas už 
Lietuvą ir artimuosius, surašo 
savo maldas į mažytę knygutę. 
kad ir kita lietuvaitė, Pranutė, 
galėtų jomis naudotis. Toje 
knygelėje jos , , skausmo 
išgeltomis -:rdimis" šaukiasi 
Dievo, šventųjų ir ypač Marijos 
pagalbos, kad gelbėtų Lietuvos 
žemę. „krauju ir ašaromis, 
pasiaukojimu ir meile iš
puošta", kad „leistų prisikelti 
mūsų šven: u Lietuvai". Maldų 
knygelės vardas — ..Marija, 
gelbėki mu-". Data — 1953 m. 
vasario 16 

Nežinia, ar ši maldų knygelė 
pasiekė Pranute. Bet atsitiko, 
ko knygelę -ašiusios nė nesvajo
jo - pasiek^ ji Vakarus ir, iš
versta į vokiečių, anglų, olandų, 
i talų. įsp^.nų. por tuga lų , 
prancūzų, lenkų ir kinų kalbas, 
beveik rnilijrriiniu tiražu paskli 
do po pasai į. Angliškojo lei
dinio įžangje Bostono arki
vyskupas kardinolas Cushing 
rašo apie liet ivių tautos laisvės 

PRISIMINSIME MIRUSIUS 
NARIUS 

Prez. A. Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopa pirmadie
nį, birželio V d., 9:30 vai. rytą 
Palaimintojo.lurgio Matulaičio 
misijoje aukoamose šv Mišiose 
prisimins savi narę a.a. Renatą 
Šmulkštyte r kitus mirusius 
narius Šv M šias aukos kun. A. 
Saula i t i s . Visi kviečiami 
dalyvauti ma'.doje už mirusius. 

SENDRAUGIU DĖMESIUI 

Ateitininku sendraugių sto
vykla vyks Dainavoje liepos 
21-28 dienomis. Visais stovyk
los reikalais prašoma kreiptis į 
VytąŠoliuna: tel 708 257 6739 

kovą, lietuvių tremtinių heroiz
mą ir kviečia visus į pagalbą. 

Neseniai paaiškėjo (žiūr. kun. 
K. Trimako straipsnį ..Kas 
parašė Sibiro tremtinių malda
knygę", įdėtą šiame skyriuje 
„Draugo" 1991.III.23 numery
je), kad šios maldaknygės pa
grindinė autorė yra Adele 
Dirsytė, ateitininkė, mokytoja, 
studijavusi vokiečių kalbą 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Kai pradėjau studijuoti 
germanistiką pas prof. J. Eretą 
Vytauto Didžiojo un-te. at
simenu paskaitas lankiusią 
studentę Dirsytę. Atrodo, kad 
tai buvo ta pati Adelė Dirsytė. 
Kiek atsimenu, būdavo tyli. 
niekuo iš kitų neišsiskirianti. 
Bet kančių ir bandymų^ metu 
išryškėja asmenybės didumas, 
dvasios galybė. 

Vėl naujas pavasaris, gegužės 
mėnuo. Lietuva dar nelaisva, iš
gyvena s u n k ų , metą. Bet 
nesame be \ ilties - Marijos pa
galba ir paskiro ašmens malda 
ir auka daug gali. 

J . Kavaliūnas 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 
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6 4 4 1 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
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DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S. Roberts Rd.. H lckory Hllls. 
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AKIŲ L lGCS l « CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tel. (1 3 1 2 ) 7 3 5 7 7 0 9 

? ' 7 E - 2 ' s l St 
i_emon! I L 60439 

Te l . (708 ) 257 2 2 6 5 
Pagal s u s i t a r t ą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
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Birželio tragedija — 

PASAULIO NELAIMĖ 
Prieš pusšimtį metų prasi

dėjęs genocidas — tautžudybė 
Pabaltijy yra pasaulio tragedija. 
Tai nebuvo tik komunistų iš
galvotas tautų naikinimas, bet 
iš jų pasimokė, kaip galima nai
kinti žmones, naciai, komunis
tų dalininkai ir vėliau karo prie
šai. 

Nekal tų žmonių, senelių, 
vaikų ir moterų suiminėjimai ir 
trėmimai sunkiesiems darbams, 
geriau sakant mirčiai, prasidėjo 
1941 metais birželio 14 dieną ir 
tęsėsi daug metų, kol buvo 
gyvas žmonijos priešas Stalinas 
ir vėliau jo sekėjai — įpėdiniai. 
Tai buvo nežmoniški veiksmai, 
kurie neprilygsta nei barbariš
kiems, nei juo labiau vidur
amžių laikams. J u o žmogus 
darosi labiau civilizuotas, juo 
sugeba panaudoti skaudesnes 
priemones žmonėms ir tautoms 
naikinti. 

Nors daugelio metų praeitimi 
gyvena komunizmas ir jo sukur
t a Sovietų Sąjunga, bet ji 
pasinaudoja modernių tautų ir 
valstybių pažanga, techninėmis 
ir technologinėmis priemo
nėmis. Tuo ji geriau gyvena, 
nors tas gyvenimas blogas žmo
nėms. Ji taip pat panaudoja tas 
Vakarų išrastas geriems tiks
lams priemones įvykdyti savo 
kėslus ir naikinti užgrobtas tau
tas ir jų žmones. 

Ypač pasinaudoja naikinti 
intelektualus, kurie pirmiausiai 
ir labiausiai y ra pavojingi 
atsilikusiai komunizmo eko
nominei ir socialinei politikai. 
Pirmaisiais okupacijos metais 
nei Pabal t i jy , ne i k i tuose 
užgrobtuose kraštuose nespėjo 
įvykdyti gėdingo genocido, tai 
vykdė po karo, jį laimėjo su 
vakariečių pagalba prieš savo 
partnerį Vokietiją. 

Net šiandien negalima ap
skaičiuoti Sibiro lagerių skai
čiaus, kuriuose buvo ištremtieji 
ir lėta mirtimi marinamieji. Ne
galima dar apskaičiuoti nei iš
tremtųjų lietuvių, juo labiau 
visų tautų. Bet šiandien jau 
galima skaityti, kad tose spe
cial iai k o m u n i z m o vadų 
sudarytose sąlygose mirė mili
jonai žmonių. O kiek liko in
validais, nenaudingais sau ir 
visuomenei, kad ir grįžo į savo 
kraštus ir pas savo artimuosius, 
dar likusius ar anksčiau sugrį
žusius. 

Tautžudi.ški t rėmimai , kurių 
pradžią žinome, bet kurių neži-
Dome pabaigos, neturi istorijoje 
sau lygaus įvykio. Istorija 
primena Atilos būrius, kurie, 
kaip skėriai nuedę visą žolę, 
sako istorija „liko tik juoda 
žeme. kur praėjo Atilos hordos". 
Bet tuo metu nebuvo dar tiek 
žmonių ir tautu, nebuvo didelių 
miestų ir žmonės galėjo slėptis 
nuo uziatiškų kareivių ir plė
šikų. 

Žinome taip pat apie anksty
vųjų ir viduramžiu karus, tautų 
judėjimą, iš v i enos vietos 
persikėlimą i kitą. Bet nebuvo 
tokio i n t e n s y v a u s žmonių 
naikinimo, tokio mėginimo 
išžudyti tautas ir žmones, kad 
likę hutu tik klusnūs vergai ar
ba žemės trąša. Ir tos žemės, 
kuri Sibiro plotuose nieko 
neaugino ir. jeigu augino, tik 
vergai ir vergišku darbu. Ten 
buvo tik naikinimo lageriai, į 
kur iuos t r ė m ė g e r i a u s i u s 
svetimu tautų žmones, uždary 
darni ir naikinimui pasmerk 
darni net savuosius. 

lai buvo tautu tragedija, kai 
vienas žmogus, pasikinkęs būrį 

p a t a i k ū n ų , galėjo l amia i 
naikinti milijonus ir visi tylėjo. 
Tai ir laisvojo pasaulio valsty
bių gėda, kad jos, žinodamos 
nelaimes, tylėjo, tartum jų 
neliestų ir joms nieko nekainuo
tų. Iš tikrųjų vieno žmogaus žu
vimas be kaltės ir nusikaltimo 
įrodymo yra žuvimas tautų, 
kurios tyli, kurios pakenčia 
nelaimes ir žmonių laikymą tik 
nereikalingais ar net kenks
mingais daiktais. Ir šiandien ta 
tragedija atsiliepia Vakaruose. 
Bet ji dar daugiau atsilieps 
ateityje. Tų tautų ir žuvusių 
žmonių palikuonys niekada 
negalės tylėti, nes kas liečia jų 
senolius, liečia juos ir visas tau
tas dabar. 

Tyla t remiant ir lėtai mirčiai 
smerkiant t au tas ir žmones 
šiandien yra didžioji žmonijos 
tragedija. J i neliks užmiršta be 
a t lyg io toms tautoms ir 
valdžioms, kur ios jau bus 
nuėjusios istorijon. Jų vardai ir 
jų įpėdiniai liks naujojoje isto
rijoje, naujoje politikoje ir 
veikloje. Ta pati tragedija ateis 
tylėjusiems ir tylinčioms tau
toms. 

Prisimintina tik Lietuva, ku
rioje prieš penkiasdešimt metų 
prasidėjo pirmieji trėmimai. 
Iš tų žmonių, kurių keliasde
šimt tūkstančių išvežė, teliko 
tik maža dalis. Tų trėmimų 
buvo daug ir didelių vėliau. 
Dabar tremtinių karstus su 
kaulais sudėtus į vieną vietą 
parveža pa la ido t i į savas 
kapines, prie savo artimųjų. Bet 
žmonių j a u nebėra, juos 
prisimena tik artimieji, o dažnai 
net nėra kam prisiminti. Sibiro 
plotuose, arimuose, sunaikin
tose kap ina i t ė se ieško tik 
liekanų, ieško tik griaučių, bet 
ir tų neranda, nes juos išnešio
jo laukiniai žvėrys ar ištvinusios 
upės. 

Mažai yra šeimų, kurios ne
buvo trėmimų ir genocidinių 
priemonių paliestos. Daugelį 
metų jos turėjo tik tylėti, tik 
slėptis, kad jų giminės ar šeimos 
n a r i a i buvo išvežti kaip 
nusikaltėliai į šaltuosius kraš
tus sunaikinimui. Jie galėjo at
siminti juos savo širdyje, savo 
mintyse, savo tyliuose atodū
siuose, bet negalėjo išreikšti 
savo skausmo viešai, nes net 
sienos turėjo ausis, net medžiai 
klausėsi gailingų kalbų. 

Šiandien tai tik prisimintina 
tragedija, neužgydoma žaizda, 
kur ios net pačiupinėti ne
galima. Tik šiokią tokią laisvę 
ir nepriklausomybę atgavus ir 
paskelbus jau galima prisimin
ti ištremtus savuosius. Bet ir tai 
tik dalį. J a u daugelio net 
artimųjų nėra gyvųjų ir pajėgių 
tarpe. Tik paskutiniu metu kali
niai ir lagerių vergai gali 
priminti tuos iškentėtus skaus
mus, kuriuos jiems teko patirti. 

Negalima tos datos minėti tik 
tuščiais žodžiais ar tragedijos 
prisiminimais. Šiandien reikia 
kovoti prieš visokią tylą, kuri 
užslepia nusikaltimus, pada
rytus ne tautoms, bet visai 
žmonijai. Reikia būtinai primin
ti trėmimus vykdytus ir dar 
vykdomus, kai jau vergai patys 
kyla ir savo kančias aptaria ir 
žmonijai parodo. Žmonija ir 
visas pasaulis turi sužinoti apie 
komunizmo žalą, daromą ne 
vienai kuriai tautai, bet visoms. 
Laisvė yra visų teisė, o 
nusikaltimo slėpimas ir tyla yra 
visų nusikaltimas, besišaukiąs 
atsiteisimo. 

Pr . Gr. 

AR JAV DOLERIAI PAKEIS 
SOVIETŲ KOMUNISTŲ 

NUSISTATYMĄ 

Rimties valandėlei 

BAISŲJĮ BIRŽELĮ 
PRISIMINUS 

Philadelphijoj Nepriklau
somybės salėje yra varpas, 
nulietas 1753 m. su įrašu: 
„Skelbki laisvę visoje šalyje vi
s iems jos gyventojams". 
Amerikiečiai laisvės ir demok
ratijos čempionai, patys praėję 
t u o sunkiu kel iu. Todėl 
nenuostabu, kad viso pasaulio 
žmonių, siekiančių laisvės ir 
nepriklausomybės, akys yra 
nukreiptos į JAV. Amerika 
rėmė laisvės kovotojus Afganis
tane, Abisinijoj, Angoloj, Nika
ragvoj ir kitur. 

Turi išvesti kariuomenę 
iš okupuotų kraštų 

Tikėdamiesi moralinės pa
ramos, neseniai Washingtone 
lankėsi Lietuvos AT pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir Es
tijos, Latvijos ministeriai pir
mininkai susitiko su senatoriais, 
kongresmanais ir prezidentu G. 
Bushu. Savo pasikalbėjime su 
„Los Angeles Times" dienraščio 
atstovu Rober Sheer į klausimą, 
a r jis gavo paramą, kurios 
tikėjosi, V. Landsbergis aiškino, 
kad svarbi proga buvo praleis
ta, kovo 11 d. Lietuvos parla
mentui d e k l a r a v u s nepri
klausomybės atstatymo aktą. Ir 
toliau jis aiškino, jei JAV galvo
j a , kad „ i š l a iky t i sovietų 
komunistinę imperiją yra nau
dinga, t a i labai klysta. 
Amerikos istorija prieš 200 
metų buvo labai panaši į padėtį, 
kuri vyksta dabar Lietuvoje. 
Bet dabar JAV nekovoja už 
laisvę, tik daro biznį. Jei Gor
bačiovas gaus kreditus be jokių 
sąlygų ar įsipareigojimų, tai j is 
pasiraitojęs rankoves, vėl mums 
smogs". 

V. Landsbergis paneigė Gor
bačiovo ir jo tarpininko E. Še
vardnadzės pažadus sudemokra-
tinti Sovietų Sąjungą ir įvesti 
rinkos ekonomiją. Jis pažymėjo, 
kad prezidento R. Reagano 
elgesys su Sovietų Sąjunga buvo 
aiškesnis. Jei Gorbačiovas sako, 
kad jis nevartos karinės jėgos 
Lietuvoje ir kitose Pabaltijo 
respublikose, tai prezidentas 
George Bush tuojau patiki ir 
priima kaip tikrą faktą. Tiesa, 
V. Landsbergis pastebėjo, kad 
paskutiniuoju metu vystosi 
aiškesni santykiai tarp Lietuvos 
ir JAV, bet jis pageidautų, kad 
JAV pasakytų Gorbačiovui, kad 
jis turi išvesti kariuomenę iš 
okupuotų kraštų. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Ko vertas sovietų melas? 

Soviotai žadėjo išvesti a r iš
formuoti policijos dal inius, 
žinomus „Juodųjų berečių" var
du. Bet ar įvykdė0 Žudynės, pro
vokacijos, užpuolimai nesiliau
ja. Jų pažadai — tai tik šlykščios 
melagių pasakos M Gorbačio
vas dėl žudynių sausio mėn. 
Vilniuje ir Rygoje apkaltino Pa
baltijo respublikų valdžias, 
siekiančias nepriklausomybės, 
esą, jos kaltos dėl kraujo pralie
jimo. Užuot pravedęs tardymą ir 
nubaudęs tikruosius žudikus, 
sugrąžinęs užimtus pastatus, jis 
šiam smurtui pritarė, aiškin
damas , kad šios tragedijos 
šaknys — sovietu konstitucijos 
p a n i e k i n i m a s , pažeidimas 
civilinių teisių, diskriminacija 
prieš kitataučius ir neatsa
kingas elgesys su armija. KGB 
viršininkas Kriučkovas aiškino, 
kad, sovietų daliniams atvykus 
prie televizijos bokšto, j ie buvo 
apšaudomi, nors patys elgėsi ko
rektiškai. Tai kodėl gi jie su tan
kais atvyko? Nebūtų komunis
tai, je i nemeluotų! 

M. Gorbačiovas vėliau paža
dėjo pravesti teisingą tardymą 
dėl šių žudynių. Deja, ligi šiol 
tik pažadai ir liko Lietuvos pa
dėtis dėl nuolatinių provokacijų 
ir subversinių veiksmų tebėra 
sunk i . Neseniai Amerikoje 
gautame laiške iš Lietuvos, 
pasiųstame išvengiant Maskvos 
cenzūros, rašoma: . .Vargsta 
Lietuvėlė kartu su mumis, bet 
nesiskundžiame Jie kiršina, 
vartoja melą, apgaulę, terorą. 
Kai kas neatlaiko. Manau — 
mes atlaikysime, pakentėsime 
dėl ateinančių". 

Bes i ruošdami užkar iaut i 
pasau l į pri trūko d u o n o s 

Atrodo, kad JAV valdžia 
turėjo progos įsitikinti, kad 
kiekviename žingsnyje sovietai 
stengiasi amerikiečius apgau
dinėti. Vienaip kalba, kitaip 
elgiasi. Užuot sunaikinę tam 
tikrą kontingentą tankų, išvežė 
ir paslėpė juos už Uralo, armi
jos ir aviacijos dalinius pervedė 
į laivyno sudėti. Kovoje su Iraku 
viena ranka sveikinosi su pre
zidentu Bushu, k i ta r a n k a 
g los tė ir gelbėjo S a d d a m 

Husseiną. Ir tuo pačiu laiku 
elgetiškai atkišę rankas prašo 
vakariečių pagalbos, nes, besi
ruošdami užkariauti pasaulį, 
pritrūko duonos... 

Užsienio žurnalistų klausi
nėjamas pirmininkas V. Lands
bergis aiškino, kad nežiūrint 
daromų kl iūč ių , l ie tuvia i 
stengiasi išlaikyti sukurtas 
valstybines institucijas. Jie ir 
toliau kursią valstybę, kurioje 
visiems piliečiams bus užtikrin
tos lygios teisės. „Lietuviai, jis 
sakė, yra taikinga ir kantri 
tauta, tačiau ir jos kantrybė turi 
ribas. Tauta jau dabar nori 
gyventi laisvėje, viduje jau ji da
bar laisva ir būtų tiesiog ne
įmanoma ją vėl paversti ver
gais. Lietuvos žmonės nesu
pranta, už kokius nusikaltimus 
jie buvo taip žiauriai nubausti". 

Labai svarbus įvykis bus lau
kiamasis JAV prezidento Geor
ge Bush susitikimas su Michail 
Gorbačiovu. Jei prezidentas 
aiškiai ir kategoriškai pasi
sakys dėl Pabaltijo respublikų 
laisvės, kurios jos neteko dviejų 
žiaurių diktatorių susitarimu, 
tada bus aišku, kokios realios 
vertės yra tų kraštų okupacijos 
nepripažinimo faktas, karto
jamas mums kiekvieneriais 
metais minint Vasario 16. 

Sovietų s p a u d i m a s gelbėti 
i r s tanč ią imperiją 

Paskutiniuoju metu sovietų 
emisarai daro didelį spaudimą 
VVashingtone, prašydami eko
nominės pagalbos nuo 30 iki 50 
bilijonų dolerių kasmet per 
keletą metų. Bet ar jie rodo gerą 
valią viduje? Apsisprendimo tei
sė gniuždoma ginklais ir pro
vokacijomis. Valdžioje sėdi tie 
patys žmonės, kurie yra senojo 
režimo auklėtiniai. Ministeris 
pirmininkas V. Pavlovas — 
griežto režimo ša l in inkas , 
konservatyvus aparačikas. G. 
Janajevas, viceprezidentas — 
nemanąs atsisakyti komunistų 
partijos teisių bei privilegijų. 
Gen. D. Jazovas. krašto apsau
gos ministeris — demokratinių 
pakeitimų priešininkas, dikta
tūros šalininkas, nusistatęs 
pr ieš ka r iuomenės per
tvarkymą. B. Pugo, partinės 
kontrolės pirmininkas — griežto 
režimo šalininkas. V. Ivaško. 
partijos gen. vicesekretorius — 
k o n s e r v a t o r i u s , nepr i t a r i a 

Jau 50 metų, kai kasmet 
birželio viduryje prisimename 
komunistų įvykdytus pirmuo
sius areštus, pirmąsias aukas, 
baisius išvežimus. įpratome 
birželį vadinti „baisiuoju bir
želiu". Bet ar tik birželis baisus? 
Per 50 metų kiekviena diena 
yra „baisioji diena". Tiesa, po 
1949 metų masinių trėmimų ne
bebuvo, bet visą laiką buvo su
iminėjami, kankinami ir tre
miami pavieniai asmenys. Per 
50 metų kiekviena diena yra 
„baisusis birželis". 

Šiandien prisimename visus 
ištremtuosius, visus lietuvius 
politinius kalinius ir kankinius. 
Negana to — prisimename 
kalintus knygnešius, Lietuvos 
kariuomenės savanorius, ka
rius, lageriuose partizanus. 
Nepamirštame ir Vokietijos 
nacių kal intus ir žuvusius 
brolius bei seseris. Taip pat dera 
pr is imint i ne t pagoniškos 
Lietuvos ka r ius , gynusius 
Lietuvos laisvę nuo kryžiuočių 
ir kalavijuočių. 

Šios dienos maldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės skiriasi 
nuo Vėlinėse mirusiųjų prisi
minimo. Per Vėlines prisime
name visus mirusius, bet ypač 
mirusius artimuosius, čia gi 
prisimename tuos, kurie kentėjo 
ir mirė už Lietuvos laisvę. Ypa
tingai prisimename tuos, kurie 
žuvo Vilniuje sausio 13-ją. Tai 
baisioji naktis. Nuotaiką pa
vaizduoja įvykio liudininko 
žodžiai atspausti laikraštyje 
„Akcentai" vasario 16-sios 
numeryje. Ten parašyta: „Jeigu 
jūs manote, kad iš žmonių lieka 
bent gabalėlis, kuomet juos 
sutraiško tankas, jūs kylstate. 

reformoms. Ar yra galimos 
demokratinės reformos, kai 
Gorbačiovas yra apsistatęs 
tokia rinktine, pridėjus dar V. 
Kriučkovą, KGB viršininką, 
nusistačiusį prieš respublikų 
nepriklausomybę ir pagarsėju
sį pulk. V. Alksnį — komunis
tinės diktatūros šalininką? Ar 
galima tikėti, kad Amerikos 
doleriai staiga pakeis jų nusi
statymą? Tik naivus žmogus 
galėtų tuo patikėti. 

Senojoj Romoj var to tas 
įspėjimas „caveant consules". 
tinka ir mūsų laikais. 

Iš jų nelieka nieko, tik vikšrai 
tebemala kruviną masę. Ma
čiau, kaip t ankas t rynė vieną 
moterį... Ten neliko nieko, ne
liko net drabužių skiautės" . 

Sausio 13 žuvo 14 asmenų. 
Yra daug dingusių be žinios. 
Žuvusieji iškilmingai palaidoti 
sausio 16. Vilniaus katedroje 
buvo 14 kars tų . Mišias aukojo 
14 kunigų. 

Po gedulingų Mišių žodį t a r ė 
Just inas Marcinkevičius. J i s 
pasakė: „Visi 14 jau laisvi, 
amžinai laisvi Dieve. Jie j au 
Tėvo ramybėje. Šauksmą Lie-tu-
va iš t a n k ų burzgesio, žmonių 
vaitojimo jie nunešė tiesiai į 
Dievo rankas . Jų širdys m u m s 
švies ir mus įkvėps. Dievas žino. 
kiek ir kaip besitęsiančioje mū
sų laisvės kovoje. Bet norisi ti
kėti, jog šie pi lkapiai b u s 
paskut in ia i kovų už la isvę 
pilkapiai". 

Kun. Sigitas Tamkevičius, 
Kauno seminarijos rektorius 
(neseniai konsekruotas vyskupu, 
kard. Vincento Sladkevičiaus 
pagelbininku) pamoksle pasakė: 
„Žuvus ie j i s augo L ie tuvos 
nepriklausomybę. Jie nepabūgo, 
nelaukė, kad kas juos pakeistų. 
Šiandien visi esame Lietuvos 
sargybiniai. Ir niekas mūsų 
nepakeis. Teks ištverti garbin
gai iki galo. Ir šie pirmieji 
keturiolika sako: Nesi traukite 
nei žingsnio. Už laisvę reikia 
mokėti net ir tokia ka ina . 
Laisvė brangesnė už gyvybę". 

Toliau pamoksle jis sakė: ..Ga 
Įima nužudyti vieną žmogų, 
deš imt į , t ū k s t a n č i u s , be t 
negalima nužudyti tautos lais
vės t r o š k i m o . Vėjas užpus 
žvakeles an t kapų ir katedros 
aikštėje, šaltis sunaikins žiedus 
ir vainikus, bet laisvės vaikai — 
laisvės aukos — kaip ir Amžinoji 
Tiesa — nesunaikinama, nesu
traiškoma, nenužudoma. net ir 
pragaro jėga neįveikiama". 

Vytautas Landsbergis Naujų
jų Metų išvakarėse Vilniaus te
levizijos laidoje pasakė labai 
puikią kalbą. Nušvietęs padėtį 
Lietuvoje j is palinkėjo lietu
viams: „Linkiu dvasios ramybės 
ir sutarimo. Norėčiau palinkėti 
visiems, kurie t iek daug kai 
bame. ginčijamės, svarstome 
politiką visokią, didelę ar mažą. 
nepamesti kelio dėl takel io" 

K.V.P. 

Nėra žmogaus, kuris nemylė 
tų laisves: tik teisingasis jos rei
kalauja \ įsiems, o neteisingasis 
- tik sau vienam. 

h H<wrnc 

Kai kurie žmonės studijuoja 
visą savo gyvenimą ir prieš 
mirtį jie būna visko išmokę, 
išskyrus mąstyti. 

F U. Domereue 

SEPTYNIOLIKA METŲ 
TREMTYJE 

10 
Rudenį pradėjau dirbti mokine buhaltere. Darbą 

greit perpratus, išmokus, sėkmingai ta ip dirbau Kad 
ir vadino mus priešais, bet matė, kad kur ir ką bedirbtų 
lietuviai, viskas būdavo atl ikta tik gerai. Vyrai buvo 
sandėlininkais, trūkumų nebūdavo. Moterys dirbdavo 
gailestingomis sesutėmis ir ligoninės šeimininkėmis, 
virėjomis, pardavėjomis, buhalterėmis ir, net pramokę, 
žuvų apdirbimo meisterėmis. 

Mirus Stalinui, esantys šiaurėje ruseliai visi gailiai 
raudojo ir dejavo, kad dabar, be savo didžiojo Tėvo, jie 
prapuls. Tai visgi įdomi tauta: savo valdovus kruvinai 
apverkia, o vėliau su pasitenkinimu apdergia. Po 
Stalino mirties pradėjo iš šiaurės išvažinėti suomiai. 
Ir vieni kiti lietuviai tai gydytis, tai mokytis iš
važiuodavo į Buleiną ar į Jakutską. 

1947 metais Trofimovske šeimas sukūrė pirmos dvi 
tremtiniu poros, o nuo 1950 iki 1952 metų p;^ įsario 
— 11 porų, iš jų keturios su kitataučiais. 19^ i m. už 
lietuvio tremtinio žvejo ištekėjau ir aš. Per vestuves, 
kurioms vadovavo K. Spranauskienė, sumainydavo 
aukso žiedus, dažniausiai skolintus. Man užmovė 
Mamytė savąjį, o vyrui kažkas iš vyrų paskolino. 1956 
m. Brolis vedė tremtinę lietuvaitę, ir 1957 s.įsilaukė 
sūnaus. 

Su liudininkais surašydavom raštą, kac toks ir 
tokia prieš kryžių šventai prisiekė vienas kitarr Aišku, 
susikūrusias poras užregistruodavo ir valdžia Tada 
vaišindavomės iš žuvies pasigamintais visokiais 
patiekalais. Pas kai kuriuos kartais būdavo ir rasienos, 
žiūrint, kokiu metu vykdavo vestuvės. Gerdavome 
pirktą spiritą ir savo darytą gėrimą. P?> rusus 

viršininkus pasiskolindavom patefoną su keliomis 
plokštelėmis ir pašokdavom. Dainuodavom daug ir 
gražiai. 

1952 metais pavasarį Trofimovsko ribzanodą 
visiškai likvidavo. Visus ir viską pervežė Lena aukštyn 
į Tit-Aru ribzanodą. esantį už 100 km. Ten irgi gyveno 
lietuviai tremtiniai. Kolchozus sujungė ir vasarą 
gyvendavome drauge su šeimomis. Ten jau Lenos viena 
pagrindinė vaga. nereikėdavo beveik be sustojimo 
kraustyt is iš vienos salos į kitą. Ir žuvies pagaudavo 
daugiau. 

Žiemos metu aš dirbau įstaigoje buhaltere. Vasaros 
metu tekdavo žuvį apdirbinėti ir iš žvejų ją priiminėti. 
Tekdavo baržas iškraudinėti, retkarčiais ir pažvejoti. 

Šiaurėje iškentėme labai daug dantų skausmo. 
Jokio gydymo nebuvo. Net su paprastomis replėmis 
vienas kitam dantis traukdavo. Pavasariais pradėjus 
kiaurą parą saulei šviesti, nuo akinančio sniego 
baltumo ir saulės spindulių gaudavosi žėrinti šviesa. 
Kentėdavom nuo akių uždegimo, labai skaudėdavo, 
akys ašarodavo, i šviesą būdavo neįmanoma žiūrėti. 
Tamsių akinių nebuvo, o akis reikėjo dengti, kad lauke 
galėtum dirbti. Lietuvės ieškojo, ar katra neturi 
atsivežus juodo, kiek permatomo rūbo. Čia gelbėjo 
mano gimnazistiškas uniformos žiurstukas. Karpėme 
jį juostelėmis ir visiems dalinome, kad užsirištų ant 
akių. 

Amerika teikė pagalbą Sovietų Sąjungai ir į šiaurės 
Tiksi uostą atveždavo prekių ir produktų. Iš Tiksi juos 
išvežiodavo po ribzanodus. Pragyvenus šiaurėje kelis 
metus ir mums duodavo nusipirkti flanelio. ripso, haki. 
Moterys pasiūdavo bliuskų, sijonų, kelnių. Medžiagos 
buvo stiprios. Iš miltų ir kruopų maišelių medžiagos 
siūdavome apatinius baltinius. Maisto produktai visi 
buvo amerikoniški. Iš konservų dėžučių gamindavomės 
indus, puodelius, bliūdelius Normaliame pasaulyje 
gyvenančiam civilizuotam žmogui yra beveik 
neįmanoma net įsivaizduoti mūsų tremties gyvenimo. 

VIII. Epi logas 

Mūsų trijų tremtis tęsėsi 17 metų. iš kurių 13 pra
gyvenome Lenos deltoje prie Laptevų jūros, žiauriame 
šiaurės klimate. Tris metus gyvenome Jakutsko mies
te. Brolis dienomis dirbo, o vakara is mokėsi elektros 
technikume. Atsišaukė, surado mus giminaičiai 
Amerikoje. Susirašinėjome. Tai buvo begalinė laime. 
Jie labai daug mums padėjo, gelbėjo. 

1958 m. mums pranešė, kad išduos pasus. Dau
guma lietuvių išvažiavo į Lietuvą. Mes pasus irgi 
gavome, bet pranešė, kad į Lietuvą grįžti nevalia. 
Sovietų Sąjunga didelė, galime gyventi bet kur ki tur . 
O mes troškome grįžti į tėvynę. Norėjome gyventi tik 
Lietuvoje. Gyvendami ilgus metus tremtyje, ilgėjomės, 
svajojome ir vis labiau mylėjome savo Lietuvą. 

Grįžome 1958 m. rugpjūčio 8 dieną. Pagaliau, pa 
galiau mes savo brangiausioje Lietuvoje! Širdys alps 
ta iš džiaugsmo! Giminės priima gražiai, širdingai! Bet 
reikia kurtis ir pradėti gyventi. Vietiniai viršininkai, 
komunistėliai, grįžusiems t r e m t i n i a m s užkrauna 
kryžius, kuriuos kantriai ir i lgus metus nešame. 

* * * 

Lietuva paskelbė savo nepriklausomybes atstatymą! 
Lietuviai laimingi! Bet sovietija lengvai mus paleisti 
nenori. Žodžiais pasauliui jie humaniški . Darbais — 
kraugeriai. 

* * * 
Sibiras turtingas, savaip gražus kraštas. Sovietų 

jis nuskurdintas ir ištisai pavers tas į nesuskaitomas 
daugybes lagerių, kalėjimų, t remties vietų Sibiras yra 
nuklotas ne tik lietuvių, rusų. bet įvairiausių tautybių 
žmonių lavonais. 

Žmonija dar neišrado tokio ta ik laus žodžio, kuriuo 
būtų galima pavadinti Sovietų Sąjunga ir jos gyvenimo 
būdą bei veiklą. i Pabaiga* 
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Vmaitis gegužes 19 d. Los Angeles Šv. 
.ko su gen. konsulu V. Čekanausku ir jo 

Nuotr. V. Baltušienės 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 

ĮVYKIŲ M I N Ė J I M A S 

1940-tų ir 1941-mu metų 
sio įvykiai skau

de mūsų tautą ir 
mybę. Praradome 

laisvę, tūkstančiai nekaltų buvo 
ištremti Sibi ran. Šiandien 
persekiojimai ir žudymai vėl 
kartojasi . Šiuos skaudžius 
įvykius Los Angeles mieste ben
drai mini $stai , latviai ir 

:viai CBaltic-American Joint 
Committee). 

Šiais metais Tragiškųjų 
Birželio įvykių — trėmimų 
minėjimą eilės tvarka tenka 
rengti-vadovauti lietuviams. 

imas vyks birželio 16 d.. 
nadienį, 12:30 vai. p.p. Šv. 
miero parapijos salėje. 

Po oficialiosios dal ies ir 
mų pagrindine kalbą 

Jaunos ios kar tos 
tini Tadas Dabšys. 
dalį atliks estai, lat-

tai. Lietuvių pro-
vadovaus muz. Viktoras 

ėjimo parapijos apa-
alėje — kavute. 
niai kviečiame visus 

ėjime dalyvauti. 
. minėjimą lai 

\-ds galite) prašome 
ėti pinigine auka, susida-

. ... ;:iui. 
ALTo va ldyba 

KESI VILKAVIŠKIO 
SKL'PAS J . ŽEMAITIS 

es Šv. Kazimiero 
. sėsi Vilkaviškio 

Juozas Žemaitis, ly-
škio klebono ir 

:o. Gegužės 
•uanistine 

mokykla. Kitą 
rnadienį, koncelebra-

bažnyčioje su 
Ir. A Olšausku, 
ka, kun. V. Gus-

o parap. 
.u kun. V. 
o pamoksle 

psakė pokario 
- okupuotoje 
tūta daugelis 

u, nes 
kliudė 
• jau-

.. n igų seminariją, 
a vo jaunyste, 

am esant 
i dideles 

:rejo buvęs 
i mas kuni-

n •... yra L. A. 
nieru parap. vikaras 

V. Bartuška. buvęs pro 
- is K : :net'.. Vilkaviškio 

_•' įauta. Ateis-
io jos remon-
įr irenge toje 

parką. Bet pamatai 
i. T(;de' planuo-

.' ų pamatų at-' 
čią. Tuo tikslu paskyręs 

. "nergingą kleboną kun. 
V G 

dabar gyvenąs 
je, kur yra didelė 

bažnyčia, kur i at l ieka pro-
katedros funkcijas. Čia pat yra 
ir vyskupijos kuri ja . P a t s 
vyskupas įstojęs į kun igų 
seminar i ją anais ba i s i a i s 
pokario metais '1945). Bet po 4 
metų komunistinės valdžios, 
sumažinus klierikų skaičių iš 
150 iki 60 , 1949 m. buvo 
pašalintas iš seminarijos. Tais 
pačiais meta is vyskupo K. 
Paltaroko įšventintas kunigu, 
neak iva izd in iu būdu per 
pusmetį baigė t eo log in ius 
mokslus ir išlaikė egzaminus. 

T rumpa i pabuvęs v i k a r u 
Marijampolėje, paskirtas Simne 
parapijos klebonu Dzūkijoje, o 
nuo 1967 m. buvo Šakių parap. 
klebonas ir dekanas. 1989 m. 
Kauno arkikatedroje bazilikoje 
įšventintas vyskupu. 

Po pamaldų parapijos salėje 
buvo vyskupo pagerbimo vaišės. 
Čia jis vėl kalbėjo į susi
rinkusius bendrai ir pavieniui, 
su jais fotografavosi ir kartu 
dainavo lietuviškas patriotines 
dainas. Įspėjo, kad kunigų greit 
iš Lietuvos nesitikėtų, nes tenai 
esąs didelis jų trūkumas. Sakė. 
esąs vienuolis mar i jonas . 
Dėkojo už aukas bažnyčioms 
statyti. Vyskupas paliko labai 
malonų, ilgai neužmiršt, 
ispūdj. I g M 

PREZ. IJVNDSBERGIS 
SANTA MONIKOJE 

Prof. Vytautui Landsbergiui 
Californijoje lankantis. Albino 
Markevičiaus pastangomis, Lie
tuvos prezidentui gegužės 10 
d. buvo suorganizuotas vizitas 
Santa Monica City College. 
Didžiojoje šios mokslo įstaigos 
salėje buvo įdomi akademinė 
programa, kurios paklausyti 
prisirinko pilna salė klausytojų. 
Studentai labai šiltai sutiko ir 
pagerbė Vytautą ir Gražiną 
Landsbergius ir su dideliu 
dėmesiu išklausė jo gerai pa
ruoštos kalbos. 

Po akademijos buvo vaišės 
Emilio ir Julės Sinkių ištai
gingoje rezidencijoje. Dalyvavo 

Santa Monica City College 
vadovybės kviesti ar t i 100 
asmenų — politikai, reporteriai, 
profesoriai, studentu atstovai — 
amerikiečių ir lietuvių. Įspū
dingai atrodė elektros apšvies
ti E. ir J. Sinkių rūmai. Buvo 
gera nuotaika ir puikios vaišės. 

A. R. 

LIETUVIŲ RADIJO 
VEIKLA 

Žmogaus gyvenmo eiga yra 
kaip sraunios upės vanduo, 
kuris mus visus nesulaikomai 
neša į tolius. Ši realybė paliečia 
kiekvieno mūsų gyvenimą. 

Mūsų asmeniškas kalendorius 
sparčiu žingsniu eina pirmyn ir 
atidavę savo įnašą asmeniš
k a m e ar v i s u o m e n i n i a m e 
gyvenime p a s i t r a u k i a m e į 
poilsį. 

Š.m. balandžio 27 diei 
mėtis Los Angeles radijo pro
gramų redaktorius-veteranas 
Vladas Bakūnas, baig 
programą, pareiškė, kad tai 
buvo paskut inė jo vedama 
programa. 

Žurnal is to Vlado Bakūno 
asmenyje l i e tuv ių rad i jas 

VIEŠNAGĖJE PAS MEČĮ IR 
FAl -TINA MACKEVIČIUS 

penkerių 
.kevičiaus 

Faustina 
i Kvietė didoką 
Atei t ininkų 

gūžės 29 d. 
. pasivaišinti. 

svečias 
Andrius su 

j proanūkais, 
«. Kad vaišės 

Faus t ina 
; įprašė 

į, kuriam 
i u niekad ne

neteko ilgamečio bendradarbio, 
kuris per 40 metų savo pro
fesionaliai redaguotose pro
gramose klausytojų buvo mė
giamas ir teigiamai vertinamas. 

Radijo pranešėjo darbą Vladas 
Bakūnas pradėjo neprik 
somoje Lietuvoje. įkūrus Klaipė
dos radiofoną ir jame dirbo iki 
Vokietija pagrobė Klaipėdos 
kraštą. 

Vladui Bakūnui pasitraukus 
į poilsį, šią spragą užpildė nau
jai atvykusieji iš Lietuvos 
nuola t in iam apsigyvenimui 
Daiva ir Algirdas Černeckai. 
patyrę radijo informacijos srity
je, dirbdami Vilniaus radiotone. 
Atvykę į Ameriką jie talkino 
Vatikano radijui. 

Šiuo metu yra penki radijo 
r edak to r i a i : R ū t a Klevą 
Vidžiūnienė. Regina Gaspa-
ronienė, Daiva Černeckiciiė. 
Vladas Gilys ir V y t a u t a s 
Šeštokas. 

Lietuvių visuomenė mielai 
klauso ir remia šeštadienines 
radijo valandėles. Į red 
tarpą įsijungus jaun 
pajėgoms, tikimasi, kad Ramio 
jo Vandenyno pakrant< 
jo bangomis 
viskas žodis ir daina per atei
nančius dešimtmečius. 

LIETUVIŲ R A D I J O 
KLUBO EKSKURSIJA 

Praėjusių kelerių metų laiko 
tarpyje Los AngelesVtelkinio 
lietuviai mėgsta kur nors pa
ke l iau t i . Šią vasarą d a u g 
tautiečių lanko Lietuvą. Ypač 
gausi dalyviais išvyka į TV PLS 
žaidynes. 

Tačiau atėjus rudeniui, ar 
žiemai, kyla noras poilsiauti 
šiltesniuose kraštuose — Kari
bų salose ar Meksikos Riveroie. 
Praeities ekskursinės kelionės 
laivu buvo labai sėkmingos ir 
paliko gerus pr i s imin imus . 

Aštuoniasde 
metų prof. Meė 
gimtadienį at-
Mackevičienė s 
d r a u g ų būrį 
namus Lemont 
pasibičiuliauti 
Art imiausias 
buvo jo anūk 
žmona ir t r i r 
atvažiavęs iš T 
bū tų sk landt 
šį subuvimą 
dr. Leoną Kriai 
sparnuotų žod 
stinga. 

Vienas iš siu;. zų buvo, kad 
klebonas kun. - įas Kuzinskas, 
k u r i s suka lb pr i ta ikytą 
maldą, yra Ma - viaus gimi
nai t is ir tą - nojo dabar > 
besilankydami Lietuvoje , ir 
kalbėdamasis > gimi
nėmis. 

Ma lonu b pabuvot i 
iškilioje nuott >je su prof. 
Mečiu, kurį te mą kartą 

.aikino-
sios Lie tuvos vyr iausybės 
posėdyje, būnar.- ten kaip LAF 
įga l io t in io p; ; jotojui ir 
klausantis, kaip - gynė kietąją 
poziciją „nenuimti nuo minis-
terių kabineto durų kortelės — 
Ministeris...", k I reikalavo 
naciai ir jų ..^darbiai. 
Žinoma, už tą drąsą Gestapo 
įjungė jį 1943 metais į Lietuvos 
įkaitų grupę ir čia vėl kartu 
mus miriop nuteistus sujungė 
Stutthofo lagei 

Dr. Kriaučs mokėjo 
išprovokuoti visą eilę bičiulių 
pasidalinti praeitie- įspūdžiais. 
Dr. Adolfas Damuši> patvirtino. 
kad nesigaili ir gali didžiuotis 
su Mackevičium užėmę prieš 50 
metų ir išlaikę laikinosios 
Lietuvos vyriausybės pozicijas. 
Dr. K. Ambrczaitis priminė 
dienas, kai buvo įsijungęs į 
suk i l imą. Dr. P. Kisiel ius 
p a s i s a k ę s , kad, nors ir 
nepažinojęs anksčiau, apie 

1<A ir šių metų pabaigoje, 
ruošiama ke nė laivu i nauja-
Meksikos K eros vietoves. 

Šį kartą b JU lankytu Puer-
'abo San Lucas 

bus aplankytos ankstesnėse 
ke l ionėse dar n e m a t y t o s 
Acapulco ir i ingas savo gam
ta Zihuatanejo kurortas ir mies
tas. 

Naujas liuksusinis laivas 
, ,Crown Odvssey" yra net 
šaunesnis ir ,,Star Princess". 
Laivas išplaukia iš Los Angeles 
uos to . Ke' r.ė t r u k s nuo 
gruodžio 14 ki 23 dienos. 

Norint g<. žymią nuolaidą 
ir geresnes k ates, rezervacijas 
ir dalinį . .kėjimą reikia 
atl ikti ne . au birželio 15 

maci jas apie d ienos , 
ke l ionę teukia ekskurs i jos 
vadovas Vyta t as Šeštokas, tel. 
(213) 275-2' 

Vyt. Šeš tokas 

prof. Mečį žinojęs ir žavėjosi jo 
ištvermingumu. 

Kadangi ir man buvo leista 
įsi terpti , p r imin iau prof. 
Mečiui tą pirmąjį sekmadienį 
Stutthofe, kuriame iš ryto buvo 
atrinkti su pašaipa „Litevska 
intel igenci ja" (profesoriai, 
kunigai, advokatai...) ir prie 
kelmų kasimo taip nualinti ir 
sumušti, specialiai treniruoto 
mums nepažįstamo gestapi
ninko iš Kauno, kad vakarą ža
do nepajėgęs atgauti Mečys man 
pasakė: „Aš jau nebeatlai-
kysiu!.. Tas „krikštas" perėjo 
per mus visus ir mūsų eilės pra
dėjo sparčiai retėti ir mane įrašė 
į kripelius... 

Žvelgiant į paveikslą jauno 
prof. Mečio, kurį atnešė dr. K. 
Pemkus, pagaminęs iš miniatiū
rinės nuotraukos, galima žavė
tis, kad Lietuva augino ne t ik 
dvasiškai, bet ir fiziškai 
galiūnus, pagal nacišką apipa
vidalinimą „visai netinkamus" 
naujosios Europos kūrybai. I. 
Kriaučeliūnienė atidengė pa
slaptį, kodėl Mečys yra toks 
sveikas. Jis keliasi apie 6 v.r., 
paėmęs kastuvą darbuojasi 
keletą valandų ir po to lenda po 
šaltu kranu ir prausiasi. Tai jo 
dienotvarkė. Dr. V. Šaulys 
palinkėjo prof. Mečiui ir Faus
tinai dar ilgų metų. Dr. A. 
Ruibienė žavėjosi prof. Mečio 
socialumu ir draugiškumu pri
traukdamas kiekvieną, kuriam 
tenka kartu su juo pabuvoti. 

Labiausiai visus ir prof. Mečį 
pradžiugino jo anūko Andriaus 
žodis, kai j i s nuoširdžiai 
pripažino, kad jam senelis 
Mečys yra ypatingas pavyzdys 
ir todėl jis nuolat siekia ir sieks, 
kad jo šeima mylėtų Lietuvą ir 
dirbtų Lietuvos labui. 

Galiausiai prabilo ir pats šio 
pobūvio še imin inkas prof. 
Mečys. Jis peržvelgė praeities 
kelią, net nuo kovų su bermon
tininkais laikų ir mato didelę 
lietuvių tautos galią, kad ji 
remiasi ne materialistinėmis 
idėjomis (pvz., kaip partijos 
Amerikoje), bet turi gilų ideolo
ginį pagrindą, o tai yra labai 
stiprus pagrindas, kuris išves 
lietuvių tautą į laisvę. 

Mečio kalba buvo tikrai gili ir 
įdomi. Ir Br. Nainys užtikrino, 
kad jis atspausdins, jei jis turi 
kokių nors užrašų. Mečio ideolo
ginis bičiulis V. Bi ldušas 
užtikrino, kad jį laikė ir laikys 
savo ypatingu kelrodžiu. 

Tokioje viešnagėje pabuvojus 
kyla naujos mintys ir tenka 
susimąstyti žvelgiant į tikrovę, 
kurioje dar tiek daug svyravimų 
netikrumo ir net pasimetimo, 
galbūt todėl, kad tie, kurie yra 
patyrę, žvalūs ir galį savo 
patyrimu patarti, yra per mažai 
išnaudojami ir panaudojami. Iš 
viešnagės išsiskirstydami visi 
linkėjome Mečiui ir Faustinai 
ilgiausių metų. 

Pilypas Narut i s 

-

KILNOJAMA PARODA APIE 
KRUVINUOSIUS SAUSIO MĖNESIO [VYKIUS 

• puiki lietimo priemonė mokyklom, konferencijom, kitiem renginiam 

• dramatiški, padidinti vaizdai su angliškais u/rašais 

• dvi išlankstomos datvs. lengvai išstatomos ant stalo 

• 100 dol. vienai savaitei plius persiuntimo išlaidos 

l ŽSAKYT1 Pt R LIETI Ali , INFORMACIJOS CENTRĄ NEW YORKE 

SKAMBINANT GINTEI DAMLŠYTEI, TEL. (718) 647 2434 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU! 
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir Įvairiapu

sišku ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA. 
VAISTAI. Galime pasiųsti visus moderniškiausius vais

tus, gaminamus VAKARŲ EUROPOJE 
Medžiagos. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, 

gatavus rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus, ete , 
elektronines prekes. 

Siunčiame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjui igos 
ir kitų kraštų gamybos automobilius: Lada nuo $7200, Sa
mara nuo $9000 

PALIKIMAI pervedami Į Lietuvą arba kitus kraštus kli-
jento pageidaujama valiuta. 

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukš
čiausiu kursu. Specialus rublio kursas 

Priimamos įvairių terminų investacijos. 

BALTIC STORES & CO., (Z. Juras) 
11 London Lane, Bromley, 
Kent, BR1 4HB, England. 

Tel. 081 460 2592. 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

303 Liepos 23 — Rugpjūčio 9 d. 
Lietuvoje (Sporto švente) 14 naktų. Berlyne 2 naktys. 

304 Rugpjūčio 12-26 d. 
Kopenhagoje 1 naktis. Vilniuje 4 naktys, Kaune 3 
naktys. Klaipėdoje 3 naktys, Šiauliuose 1 naktis. 

305 Rugsėjo 9-25 d. 
Lietuvoje 14 naktų. Kopenhagoje 1 naktis. 

306 Spalio 7-24 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautojai, turintieji privačius iškvietimus. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis: AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 So. VVetern Ave., 
Chlcago, III. 60643. Telf. 312-238-9787. 

f \ $ midkind Fcdcral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 (1-312) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

MiHBH • • • • • • • Lietuvos prezidentas Santa Monikoje Sinkiu namuose jam suruoštame priomim< 
kis, Gražina Landsbergiene, filmu ir televizijos aktore Rūta K 

Landsbergis ir Julia Sinkiene. 

- Kmilis 
Vytautas 

BSEK 
IOUNia/9« 
LENDER 



•BDAeuojA srr. SEMĖNIENE:, ean TBOY ST„ CUICAOO. ILL. 60029. TEJLEF. (312) 925-5988 

RŪPINKIMĖS TĖVŲ 
PARUOŠIMU 

D. P E T R U T Y T Ė 

Paskutiniame dvidešimtme-
tyje, JAV, vyksta labai gyvas 
domėjimasis Montessori auklė
jimo principų taikymu šeimoje. 
Patys tėvai sudaro būrelius stu
dijuoti Montessori metodą. 
Ruošiamos specialios paskaitos 
bei seminarai tėvams. Tėvų 
pasiruošimas būti auklėtojais, 
tai esminis dalykas montesori-
nio auklėjimo sistemoje. Čia 
įsakmiai pabrėžiama, jog vaiko 
auklėj imas — ne mokymas — 
turi prasidėti nuo pat jo gimimo. 

Sis požiūris darosi itin reikš
mingas, kai naujieji psichologi
niai tyrinėjimai vis apčiuopia-
miau randa, jog tai, ką žmogus 
gauna ar įsisavina savo kūdi
kystėje ir vaikystėje lieka pačia 
svarbiausia jo asmenybės dali
mi visam gyvenimui. 

Kūdikystės ir vaikystės laiko
tarpis, kaip anksčiau buvo 
manoma ir net tikima, nėra 
nereikšmingas, pereinamasis 
tarpsnis žmogaus gyvenime. 
Anaiptol, vaikystė yra ne t ik 
vertybė, bet esminio pobūdžio 
vertybė, nes tuo metu vyksta 
intensyvus asmenybės kūrimo 
darbas . Pagr ind in i s š io 
kūrybinio darbo autorius y ra 
pa t s va ikas . 

Tačiau jo darbo našumas ir 
kūrybinis vertingumas labai 
priklauso nuo tėvų, o ypač 
nuo motinos i šmint ingos 
pagalbos. Nuo bendro jų 
supratimo ir pasiruošimo kaip 
tą pagalbą teikti praktiškai. 
Nors kūdikystės ir vaikystės 
laikotarpis, palyginus su visu 
žmogaus gyvenimu, yra gana 
trumpas, bet jis y ra lemtingas. 

Šituo laikotarpiu vyksta labai 
gyva ir stipri sąveika t a rp 
žmogaus prigimties, jos atsi
neštųjų dvasinių galių ir gyve
namosios aplinkos. Abu žymieji 
pedagogai — Montessori ir Pia-
get dvasinį žmogaus vystymąsi 
laiko tąsa jo fizinio augimo. Jų 
teigimu aplinka teikia maistą 
ne tik fizinių organų augimui, 
bet taip pat ir dvasinių galių 
plėtrai (developmet ): proto, 
valios, jausmų ir socialumo. 

Montessori ypač pabrėžia, kad 
sveikai ir normaliai vaiko dva
sios plėtrai yra labai reikalingas 
tinkamas dvasinis n:ais tas . 
Jos nuomone, jog labiau reikia 

rūpintis dvasios priežiūra, o ne 
kūno. 

Kaip fizinis maistas y ra ne 
vienodos kokybės — vienas 
geriau, o ki tas blogiau, o dar 
kitas gali net žalingai veikti 
fizinio organizmo augimą — 
lygiai taip pat yra su dvasiniu 
maistu, kuris tur i palaikyti ne 
t ik ps i ch in io gyven imo 
plėtojimąsi, bet turi jį skatinti , 
stiprinti , įkvėpti. Todėl labai 
svarbu yra žinoti kaip paruošti 
specialią aplinką, kuri teiktų 
galimai greitesnį, sveikesnį ir 
sotesnį dvasinį maistą, maža
mečių vaikų beatsiskleidžian-
čiai dvasiai. Štai kodėl ir yra 
reikalingas specialus tėvų pasi
ruošimas. 

Vaiką auk lė t i — 
mai t in t i j o sielą 

Iki šiol mažai kas galvoja, kad 
šeimoje tam mažyliui, reikėtų 
paruošti specialią aplinką ir 
žinoti kaip ir kuo mait int i jo 
dvasią, jo protą, jo atbundačius 
visuomeninius jausmus. 

O gal tai ir nieko nuostabaus. 
Juk lygiai t a ip pat buvo prieš 
šimtą metų, kai niekas negalvo
jo apie specialaus maisto paruo
šimą kūdik iu i . J i s būdavo 
mai t inamas tuo pačiu maistu, 
kur į valgė suaugus ie j i . O 
kadang i bedan t i s kūdikėl is 
negalė jo s u k r a m t y t i k ie to 
maisto: duonos, mėsos, bulvių ir 
kitų dalykų, tai šis veiksmas 
buvo a t l i e k a m a s mot inos , 
auklės ar, bendrai t a r ian t , 
suaugusiojo. Po to, sukramtytą 
tyrę uždėjus, dažniausiai, ant 
neplauto piršto, įbraukdavo 
bedantėn kūdikio burnelėn. Juk 
tai labai -šlykštu, nekalbant 
apie pavojingus mikrobus. Ta
čiau dar ne galas tolio nelemto 
veiksmo. 

Sukramtytoji tyrė, nors ir 
buvo lengvai nuryjama, bet sun
kiai virškinama. Kai kuris 
maistas ir visai negalėjo būti 
suvirškintas. Tatai sukeldavo 
skausmingus viduriavimus, o 
neretai baigdavosi ir kūdiko 
mirtimi. Tačiau kas t ada žinojo 
apie vidinę kūdikio ir vaiko 
sandarą bei jos fiziologiją? To
dėl ir niekas neįtarė, jog kūdikio 
virškinamasis t raktas dar nėra 

Jaunieji dainininkai ir mokytoja Dana Mikužienė sti dukrele Tara Dainų 
šventėje kantriai laukia savo eilės pasirodyti estradoje. 

Nuotr Indrės T. 

pilnai išsivystęs ir ne viską gali 
suvirškinti , ką valgo suaugęs 
žmogus. Taip ir krito vaikai, 
kaip rudenį šalnos pakirsti 
lapai, kol pagaliau šia rimta 
padėt imi susirūpino moksli-
ninkai-medikai . Jie, suradę 
vaikų mirtingumo priežastis, 
sukūrė higienos mokslą. Ir taip 
prasidėjo tėvų ir visuomenės 
švietimas. Tokiu būdu buvo 
sumažintas fizinis vaikų mir
t ingumas. 

Visai panaši padėtis, kaip 
anais priešhigieniškais laikais, 
yra šiandien iš požiūrio į vaiko 
d v a s i o s mai t in imo re ika lus , 
ty- , į jo auklėjimą. Vis dar 
manomajog tėvai žino kaip 
reikia auklėti ir dėl to jiems 
nereikalingas esąs specialus 
pas'niošimas. Todėl ir bandoma 
atkreipti rimtą dėmesį į jau 
egzistuojantį dvasines vaiko 
higienos mokslą, kurį yra suku 
rusi, irgi, medikė dr. A. Mon
tessori. 

G a i l a , be t vis t ebes iva-
dovau jama v idu ramž i ška 
auk lė j imo s a m p r a t a , kad 
suaugėlis privalo vaike ugdyti 
teigiamas žmogaus ypatybes 
savo nuožiūra, jį mokydamas ir 
r e i k a l a u d a m a s pak lus t i jo 
valiai, jo norams, o neretai ir 
užgaidoms, nėt nedoriems jo 
reikalavimams. 

Dažnokai girdime arba skaito
me apie būdingą auklėjimo 
paryškinimą, sakant, jog vaiką 
auklėti esą tas pats, kaip iš 
granito ar medžio gabalų sukur 
ti meno kūrinį. Todėl sufor
muoti teigiamą asmenybę esąs 
nelengvas tėvų ir mokytojų 
uždavinys. 

Net ik nelengvas, bet neįma
n o m a s . Žmogus-vaikas y r a 
gyvas sutvėrimas, kuris, gim
damas, atsineša jo prigimtin 
įdiegtus planą ir vystymosi 
dėsnius. Tų dėsnių nepažini
mas, jų nepaisymas — vaiką 
prievartaujant, kad jis eitų prieš 
savo prigimtį — ir sukuria 
įtampą šeimoje ir mokykloje. 
Nes i ska i tydami su prigim
tiniais dėsniais, mes silpniname 
ir žalojame būsimo žmogaus 
asmenybę, jo dvasinį potencialą. 

Didelis nesusipratimas, kad 
XX-jo š. pabaigoje mes tebely-
g i n a m e va iką su negyva 
medžiaga, o auklėjimą — su 
skulptoriaus darbu. Tai nelem
tas viduramžių palikimas, kai 
vaikas nebuvo laikomas indivi
dualia būtybe, bet tuščia „vaško 
len ta" ant kurios suaugėlis, 
pagal savo subjektyvią išmonę, 
galįs rašyti ką nori, ištrinti ir 
vėl rašyti. 

Šitokios auklėjimo sampratos 
poveikyje „iškaltieji ar išlipdy
tieji meno kūriniai'", nejuokais, 
šiandien, ima gazdinti mus 
pačius, kelti siaubą ir pasibai
sėjimą. J u k gerai žinome, kas 
vyksta artimoje mūsų aplinko 
je ir pasaulyje. Duok Dieve, kad 
tai paskatintų mus susimąstyti 
ir pradėti rimtai domėtis auklė
jimo klausimais. Niekas neat
sitinka be priežasties, tuo labiau 
toks šiurpus vaikų ir jaunuoliu 
pakrikimas. Tačiau priežastis 
glūdi ne ten. kur jos ieškoma — 
ne žmogaus netikusioje prigim
tyje ir ne tėvų nesugebėjime 
auklėt i , bet klaidingoj auk 
Įėjimo interpretacijoj, tai viena 
O ant ra-k la id ingame įsitiki 
nime, jog žinome kas yra vaikas 
ir kaip jį reikia auklėti. Deja, 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. birželio men. 8 d. 

GINTARO BALIUS JAU 
ČIA PAT 

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo t: idicinis „Gintaro" 
balius kai kam yra tik data 
mūsų gausių renginių kalen 
doriuje. kitiems, pavyzdžiui, 
jaunoms gintarėlėms, jų šei
moms, draugams ir darbščioms 
klubo bitelėms, t a i ilgoko pasi 
ruošimo, savotiško studijų laiko
tarpio užbaigtuvės — debiutan 
čių pristatymas visuomenei. 
Pat ies pirmojo „ G i n t a r o " 
baliaus pristatomųjų tarpe 
dauguma buvo antros kartos 
Amerikoje gimusių lietuvaičių. 
Šįmet turime jau ketvirtos kar
tos ir mišrių šeimų jaunuoles, 
kurioms svarbi jų lietuviška 
kilmė, ryšiai su lietuviškos 
veiklos p a s a u l i u , gilesnis 
l ie tuviškumo supra t imas . 
Klubo narės yra pilnai pasi
ruošusius padėti jų siekimuose. 
Kad ..Gintaro" balius palieka 
neišdildoma įspūdį, matome iš 

to. jog šių metų 3 gintarėles yra 
dukros ankstyvesnių debiu-
tančių 

Jaunatviška energija, pasuk
ta teigiama kryptim, suteikia 
ne tik daug malonumo, gražių, 
ilgainiui paliekamų įspūdžių, 
bet, tuo pačiu, suteikia progą 
paremti lietuvių kilmės studen
tiją vienkartinėmis stipendi
jomis, nes tam yra skiriamas 
visas ..Gintaro" baliaus pelnas. 
Su šiais metais jau bus paskir
ta 65 stipendijos. Tai nemaža 
parama, kylanti iš gražaus 
renginio. 

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo ..Gintaro" baliaus komi
tetas kviečia viešnias ir svečius 
atsilankyti į 29-tą gintarėlių 
pristatymą šeštadienį, birželio 
29 d., Intercontinental viešbučio 
salėje. Rezervacijas priima F. Si-
manonienė '708422-5937). 

M.K. 

P* ^^K 

GINTARĖLĖS 
Atvykstančio Lietuv - yrozidento Vytauto Landsbergio Midway aerouoste 
laukia Daiva Meilien- jos d.ikreU Alina ir Illinois gubernatorius Jim Edgar. 

HEIDI ELIZABKTH 
ŠILGALYTĖ 

kaip tik to žinojV mum.' ir 
trūksta. 

Sėkmingas auklėjimas galės 
prasidėti tik tada. ka; sena auk
lėjimo samprata bus pakeista 
nauja, kuri teigia, jog pirma rei
kia vaiką pažint:, o ne jį for
muoti. Reikia gerai pažinti 
dvasines vaiko plėtros dėsnius, 
kurie nuosekliai vra išdėstyti 
montesorinio auklėjimo metode. 
Šitoks auklėjimas yra reika
lingas teoretinio ir praktinio 
pasiruošimo. 

Norint auklėti, o ne mokyti ir 
ne formuoti, būt "u žinoti: 1. 
Vaikas, pirmame šešroetyje, yra 
visiškai skirtinga būu-bė nuo 
suaugusiojo žmogaus. T:;s skir
tumas glūdi skirtingoje vaiko 
psichologijoje. 2. Inteligencija 
susikuria pirmiausia ir ji savo 
ruožtu kuria kitas dvasines 
funkcijas vaike. 3 . Dvasiniam 
vaiko brendimui labai svarbi 

TELKIAMA MEDŽIAGA 
LITUANISTINIŲ 

MOKYKLŲ ISTORIJAI 

Rašytoja Stasė Petersonie
nė, Pedagoginio Lituanisti
nio instituto direktore, telkia 
medžiagą leidiniui apie lituanis
tines mokyklas JAV-se. Kana
doje, P. Amerikoje, Australijoje 
ir Europoje. Mokyklų direkto
riai, vedėjai a r jų įgalioti 
asmenys, o taip pat jau nebe
veikiančių lit. mokyklų buvę 
vedėjai ir mokytojai prašomi 
savo mokyklos veiklos istoriją 
siųsti šiuo adresu: 2534 W. 40th 
St., Chicago. IL 60632. Rankraš
tis turi būti parašytas mašinėle, 
gera lietuviu kalba. 

šaulio formavimosi vyksmas. 
Tie ir daugelis kitu atradimų, 

besireiškiančia mažamečių 
vaikų gyvenime savaime 

yra aplinka ir tėvų sugebėjimas jpilietino ir naują auklėjimo 
sudaryti palankias sąlygas supratimą, kuris atitiko vaiko 
vispusiškam dvasinių galių at
siskleidimui, kad užaugęs 
galėtų tinkamai atlikti Dievo 
jam skirta uždavinį visatos 
sąrangoje. 

Šiuose keliuose paragrafuose 
yra išreikštas esminis skir
tumas tarp senosios auklėjimo 
sampratos (conceptkm) ir mon-
tesorinės. 

Senoji auklėjimo samprata 
įpareigoja tėvus ir, bendrai, 
suaugusiuo.-: . tiesioginiu vei
kimu formuoti dvasinį vaiko 
pasaulį. Naikint i jo blogus polin
kius. Spaugeliui suteikiamos 
„visažinančio neklystančio 
vadovo" teisės iš atžvilgio į 
vaiką. 

Va ikas pats yra savo 
asmenybes kūrėjas 

Montesorine auklėjimo samp
rata yra kilusi - mokslinio ste
bėjimo vaiku vt klos specialiai 
paruoštoje aplinkoje, kurioje 
buvo aprėžtas -.įaugusiojo domi
nuojantis vado. avimas. 

Vaikas , a tpalaiduotas nuo 
stiprios suauirusiojo įtakos, 
nuolat slopinančios jo kūry
binę veikla, preiškė arba 
parodė g ė r a l u s savo būdo 
ypatybes . 0 ariamasis be 
priežastini- ringas vaiko 
verksmas, jo pi iešginiškumas 
pasirodė esąs t i k protestas prieš 
grubų suaugusiųjų, kišimąsi i jo 
veiklą, į jo v\ -t v mosi planus 

Patyrinėjus pasirodė, jog tie 
reiškiniai yra bendri viso 
pasaulio vaikams. Taip pat 
pasirodė, jog tie reiškinai yra 
būdingi priešmokyklinio am 
žiaus vaikam-. Kada vyksta pats 
intensyviausia- dvasinio pa 

normalaus vystymosi poreikius. 
Visur, kur buvo vadovaujamasi, 
auklėjant vaikus, šio naujojo 
auklėjimo principais, išnyko 
vaikų kapryzai, priešginiš-
kumas, įnoriai. 

Auklėjimas, pagal Montes
sori, reiškia sąmoningą suau
gusiųjų pagalbą vaiko sielai, 
kad atsinešti sugebėjimai 
galėtų atsiskleisti gražiausiais 
žiedais. Kiekvienas vaikas yra 
asmuo, tik su skritingais po
linkiais ir gabumais. Todėl 
auklėjant svarbu pažinti ir 
išmintingai puoselėti indivi
dualius asmens bruožus. 

Išvada: VAIKAS PATS YRA 
SAVO ASMENYBES KŪRĖ 
JAS. TĖVŲ VAIDMUO IRGI 
LABAI SVARBUS. BET TIK 
PAGALBINIS. ANTRAEILIS. 

Tai supratę, tėvai turėtų rim 
tai ruoštis būti savo vaiku 
auklėtojais, o ne mokytojais ir 
ne jų formuotojais. Tai jneštų 
ramybės ir palaimos i šeimos 
gyvenimą. 

Heidi Elizabeth Šilgalytė 

Heidi Elizabeth, Madelon 
L. ir Jono A. Silgalių dukra. 
Scherrerville, Indiana, bai
gė Munster aukštesniąją mo
kyklą su akademiniais at-
žymėjimais. buvo įtraukta į 
,.Who"s Who Among High 
Scholl Students" . priklauso 
Quill & Scroll garbės draugijai, 
apdovanota specialiu preziden
tiniu pažymėjimu akademinio 
lygio siekime. Laisvalaikiais 
praveda mankštos — šokio kla
ses, domisi vokiečių kalba, 
padeda vaikučių dieninės prie
žiūros darželyje. Dabar tęsia 
studijas De Pauw universitete, 
Ind. 

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas pristatys visuomenei 
septynias gintarėles šeštadieni, 
birželio 29 d.. Intercontinental 
viešbučio salėje. 505 N. Michi-
gan Ave.. Chicago. Viešnios ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. 

AMY ELIZABETH FRIGO 

Amy Elizabeth. Sylvios A. ir 
Petro T. Frigo dukra. Western 
Spr ings . IL. lanko Lyons 
Tovvnship aukštesniąją mokyk
lą su universitetui paruošiama 
programa. Priklauso National 
Honors draugijai. Studentų ta
rybai, mokyklos teniso ir futbolo 
komandoms, mokyklos metinio 
leidinio redaktorė. Yra gavusi 
įvertinimą ir mokyklos ženklą 
už neper t rauktą 3-jų metų 
patekimą į garbes studentų 

sąrašą. Studijuoja ispanų kalbą. 
Yra plaukimo instruktorė ir 
paplūdimio saugotoja. Asistuo
ja vaikų dieninėje stovykloje. 
Parapijos bažnyčioje globoja 
vaikučius, kad tėvai galėtų be 
trukdymo susikaupti pamal
dose. Jos motina Sylvia Kezes 
Frigo buvo pirmojo „Gintaro" 
baliaus debiutante 1961 m.; 
seserys Laura Jean ir Michelle 
Lynn pr is ta ty tos 1987 m. 
Močiutė Blanche (Stanevičiūtė) 
Kezes ir teta Sylvia Wenckus 
Elrod yra ilgametės Chicagos 

Amy Elizabeth Frigo 

Lietuvių Moterų klubo narės. 
Amy Elizabeth Frigo pasirinko 
žurnalizmo šaką tolimesnėms 
studijoms. 

KAARI ELLEN NELSON 

K a a n Ellen. Olgos W. 
Šilgalytės ir Hans A. Nelson 
dukra. Chicago. baigė Lyons 
Township aukštesniąją mokyk
lą ir Oklahoma universitetą, 

Chicagos Lietuviu Moterų klubo besiartinančio 29 ..(Jintaro" baliaus 
pirmininkes Iš k : AuSra Krišciūnaite-Padalino Irena Norbutiene ir Aldona 
Braziene 

Kaari Ellen Nelson 

Norman. Oklahoma. Trumpą 
laiką studijavo Imperial kole
gijoj Londone. Gamma Phi Beta 
Sorority grupės pirmininkė, 
sekretorė. Aerobics instruktorė 
Norman Cable TV ir Oakbrook 
Racquetball klube. Bažnytinio 
choro narė. Yra dirbusi Chica
go Mercantile Exchange ir Nor
man. Oklahoma rajono proku
roro jstaigoje. Šiuo metu yra fin. 
asistentė Keeley Investment 
Corporation. Chicago. Mėgsta 
keliauti, slidinėti. Savanorė — 
padėjėja Infant Welfare draugi
joj. Planuoja tęsti studijas, 
siekdama mitybos specialistės 
profesijos. 

\ 



O H A U U A S , šeštadienis, 1991 m. birželio mėn. 8 d. 

Minint „Lietuvos Atsiminimų" radijo 50 metų sukaktį gegužės 19 d. Iš kairės: prel. V. Balčiūnas, 
vysk. P Baltakis, prof. dr J. Stukas, prel D. Pocius, kun dr. K Bučmys. 

Nuotr. S. Narkeliūnaitės 

TRAGIŠKA MIRTIS 
ANT ALTORIAUS 

Prieš 50 metų Tabariškių 
bažnyčioje prie Kauno, 1941 
birželio 25 d. ant altoriaus 
šešiais šūviais peršautas miršta 
diakonas Vaclovas Stulginskis. 
J bažnytėlę įsiveržę kareiviai 
sušaudo jį, išniekina šventnamį. 
salvę šūvių paleidžia į altorių, 
paveikslus... Nėra liudininkų. 
Niekas gerai nežino, kieno tai 
darbas ir kodėl 

Kad galėtume geriau suprasti 
nužudymo aplinkybes, stenki
mės prisiminti to meto istorinį 
scenarijų. Tai buvo pirmosios 
karo dienos, kurių lietuviai taip 
laukė, nes žiaurusis pavergėjų 
elgesys buvo privedęs žmones 
prie desperacijos. Nežmoniškos 
pyliavos, nepatikimų šeimų 
vežimas į Sibirą ir nežinią, 
slapstymosi nemiegotos naktys, 
baimė kiekviename žingsnyje. 
Ir kai 22 d. žmonės pajuto prasi
dedantį karą, prispaustieji 
sutiko jį su euforine šypsena. 
Tai buvo džiaugsmas pro ašaras, 
bet dar labai ankstyvas. Pasi
traukdami bolševikai surengė 
negirdėo žiaurumo skerdynes, 
ne t ik ka l in i ams Rain ių 
miškelyje. Pravieniškėse, Čer
venėje, bet taip pat žudymus 
pavienių asmenų: kunigų, 
gydytojų, visuomenės veikėjų. 
Pradėjo organizuotis laisvės 
kovotojai. Jau birželio 23 Le
ono Prapuolenio perskaityta 
Lietuvos laisvės deklaracija su
judino visą Lietuvą. Prie karo 
muziejaus jau plevėsavo lietu
viška vėliava, per radiją -
Lietuvos himnas. Su džiaugsmo 
ašaromis jį giedojo visa tauta. 
Vokiečių kariuomenės žvalgai 
greitai pasiekė Kauną. Rusai 
skubiai t raukėsi , sprogdino 
t i l tus , skubėjo nukank in t i 
politinius kalinius ir šiaip jiems 
nepa t ik imus žmones. Kilo 
sąmyšis visame krašte. 

Kasg i nužudė diakoną 
Vaclovą Stulginskį? Vieni 
kaltina vokiečius, kurie birželio 
25 d. galėjo jau būti Taba 
riškėse, kiti galvoja, kad tai 
padarė traukdamiesi rusai. 
Niekas rimtai to žiauraus poel
gio netyrinėjo. 

Diakonas Vaclovas Stulgin
skis buvo vargonininko sūnus. 
Gimęs Šatėse. Kretingos apskri
ty, 1918 metais. Pirmgimis 
kūd ik i s savo pamaldžios 
mamytės prie Marijos altoriaus 
buvo paaukotas Dievo Motinos 
globai. Šačių bažnyčios didžia
jame altoriuje yra stebuklingas 
Marijos (prispaustųjų globėjos — 
nevalninkų) paveikslas. Ar tada 
motina galėjo nujausti, kad jo? 
paaukotas sūnus tuoj po dijako-
nato šventimų žus kankinio 
mirtimi? Po to Stulginskio 
tėveliai gyveno keliose vietose. 
Ilgiausiai jie gyveno Ylakiuose, 
kur Vaclovas mokėsi pradžios ir 
vidurinėje mokykloj. Vėliau jis 
mokėsi Skuodo gimnazijoj. Iš 
mažens buvo pamaldus. Būda
mas vos 15 metų įstojo į mari 
jonų vienuolyno noviciatą. Jau 
tada jis gilinosi į palaimintojo 
arkivysk. Jurgio Matulaičio 
raštus, jo dvasines pratybas. 

Noviciate pasiilgęs tėvelių 
grįžta namo. Vėl įstoja į Skuodo 
gimnaziją, kur. baigęs 6 klases, 
1935 metų rudeni, atvyksta į 
Telšių Kunigų seminariją. Čia 
buvo pavyzdingas klierikas, 
gabus moksle, lavinosi muziko
je , buvo visų mėgiamas . 
Draugai gailėjo jo. kai sužinojo, 
jog jis išsikelia į Kauno Kunigų 
seminariją, nes jo tėvelis, kaip 
vargonininkas Garliavoj,gavo 
geresnį.pelningesnį darbą. Jis 
turėjo išlaikyti ir mokyti dar du 
jaunesnius vaikučius: Stasę ir 
Alfredą. 1937 metų rudenį 
Vaclovas išsikelia i Kauną, kad 

galėtų būti arčiau savo 
artimųjų. Iš jo laiškų galima 
buvo suprasti, kad Kauno Ku
nigų seminarijoje jis buvo lai
mingas. Džiaugėsi, kad jie turi 
gerą. pamaldų dvasios vadą 
kun. Vyt. Balčiūną, kurio įtakoi 
klierikai gilino savo dvasinį 
supratimą. Džiaugėsi jie savo 
dvasios tėvo psichologine 
įžvalga, jo gyvąja krikščioniška 
dvasia ir pamaldumu į Dievo 
Motiną Mariją. Čia jis taip pat 
turėjo progos lavintis muzikoj, 
reikalui esant, pavaduodavo ir 
vietos vargonininką. Seminarijos 
vadovybė, pastebėjusi klieriko 
Vaclovo palinkimą į muziką, jau 
buvo numačiusi jį išleisti į Romą 
tolimesnėms muzikos studijoms. 

Žiemos atostogų metu 1941 
metų vasario mėn. jis atvyksta 
į savo gimtąjį bažnytkaimį — 
Šates pasimelsti prie Marijos 
altoriaus ir dieviškosios Motinos 
artumoj pasvarstyti savo pašau
kimą ir padėti jam galutinai 
apsispręsti prieš diakonato 
šventimus, ar jis bus tinkamas 
altoriaus tarnybai. Jau tuo 
metu jis ilgai meldėsi ir lyg 
kažką nujautė, o gal baiminosi 
to kryžiaus, kurį kunigai turėjo 
nešti bolševikų vergijoj. 

Pavasarį po šventimų semina
rijos klierikai išvyksta atostogų. 
Diak. Stulginskis, kaip muzi
kas. Tabariškių klebono buvo 
įprašytas per vasarą pagelbėti 
jo bažnyčiai. Nenuostabu tad, 
kad karui prasidėjus, jis buvo to
je vietovėje. 

MOTERŲ KLUBO VEIKLA 

Lietuvių Brighton P a r k o 
Moterų klubas turėjo savo susi
rinkimą gegužes 2 dieną Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Pirm. Bernice Žemgulis atidarė 
susirinkimą 1 vai. po pietų. 
Pranešė liūdną žinią, kad yra 
mirus klube narė Anna Bimba. 
Mirė kovo 28 d. Palaidota 30 d. 
Gėlė buvo nusiųsta. Bet garbės 
grabnešis nevažiavo į k i tą 
miestą. Taip pat pranešė, kad 
narės vyra? yra miręs Petras 
Anužis. Pirm. prašė visas atsi 
stoti , vienos m i n u t ė s t y l a 
pagerbti mirusius nar ius , o šei
moms išreikšta gili užuojauta. 

Nutarimų raštininkė perskai
tė prolokolą iš pereito susi
rinkimo. Buvo pri imtas su pa
gyrimu. Valdybos rapor tas , 
viskas tvarkoje. Visa valdyba 
sveikino nares Motinos dienos 
proga, taipgi buvo atsisveikin
ta su Jennie Chinstoniene, kuri 
išsikėlė gyventi į Wisconsin ir 
ba ig t i savo d i enas . Visos 
atsisveikinom su ašaromis . 
Buvo gera, darbšti klubietė, jai 
linkėta laimingo gyvenimo nau
joj vietoj. 

Taip pat pranešė, kad yra 3 
klubo nares se rganč ios — 
Magdalena Grisius ir Anna 
Kosman. Klubas pasiuntė kor
telę su dovana ir linkėjimais 
greitai pasveikti. Lilijan Bar-
dauskas negali va ikšč io t i . 
Buvo aplankyta asmeniškai. 

Pirm. pranešė, kad klubas 
turės atostogas 4 mėnesius. 
Susirinkimas bus spalio 3 dieną. 

Po susirinkimo visos narės 
buvo pavaišintos skaniu mais
tu ir linksmos skirstėsi į namus. 
Reikalui esant, prašome kreip
tis į valdybos nares pirm. Ber
nice Žemgulis tel. 847-2879 ar
ba tel. 927-8660. 

Rožė Didžgalvis 

Chicagos aikštė, kurią supo 
State, Randolph ir Washingto-
no gatvės liepos 9 d. pasidarys 
lyg meno galerija, kur vyks 
aukštesnių mokyklų auklėtinių 
kūrinių paroda. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-S996 
10%—20%—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 West 95 th Stret 
T e l . — (708) 424-8654 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 
V : — ' 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

RACINE KEPYKLA IR 
D E U K A T E S A I 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT 
PARDUODA 

V . T . ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apši ldymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt is ( Hermis Deckys 

Tel. S85-6624 Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Profesionalūs statybininkei Ir so
dininkas iš Lietuvos švariai ir greitai 
palankiomis kainomis atlieka namų 
remonto, statybos ir aplinkos sutvarky
mo darbus 

Skambinti: (708) 425-8967 

Birželio 25 d. po pietų, kaip 
įpras ta s emina r i jo j , jos 
auklėtinei aplanko bažnyčią, 
pasimeldžia prie Švenčiausiojo. 
Vaclovas, atėjęs pasimelsti , 
pamato, kad al toriaus lempelė 
užgesusi Nueina įpilti aliejaus, 
uždegti ją. Tai padaręs, at
siklaupia pasimelsti . Galimas 
daiktas, kad j is ka r tu su visa 
tauta dėkojo Dievui už laisvės 
prošvaistę, kur i j au buvo var
tuose. Ir štai net ikėtai įsiveržia 
kareiviai. 6 šūviais jį nužudo, 
net pati altorių išniekina. 

Kokia šventa ir nekalta auka 
ant Dievo al toriaus. Auka už 
tikėjimą ir tėvynės laisvę. 

K.A.V. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

Atliekame namo vidaus ir lauko 
darbus: dengiame stogus, statome 
baseinus, betonuojame, remodeliuo-
jame, dažome. Dirbame pigiai 
Kokybe garantuota. 

Kreiptis: 312-434-9678 

1991 m. 
KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Nuo 7 Iki 14 dienų Lietuvoje 
19 Įvairių maršrutų 

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą Maršrutai įdomūs — 
Šiluvos Atlaidai, kelionė laivu Baltijos juro Lietuva, Kopenha
ga. Varšuva, Helsinkis 

Informacijoms Ir lankstinukams kre ipk i tės Į: 
BALTIC TOURS 

7 7 Oak St. , Surte 4 
N E W T 0 N , MA 02164 

Te l . 617-965-8080 Fax 617 3 3 2 - 7 7 8 1 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
men is ypat ingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
v imas At idaryta p i rmad ien i ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir t reoad susikalbesu 
l ietuviškai 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

f'.-r spaudos pasikalbėjimą su Ann Jillian Iš kairės: Silvija Foti. akt Ann 
JiUian - Jūrate Nausėdaite ir Vengrienė '§ Amerikos Balso 

Nuotr RaiHM S. Miliauskaitės 

P A T R I A 
2638 W. 71 g-vė, Chicago, IL 6062$ 

sav. A. Ir F. Siutai 

ZENITH TELEVIZORIAI: 14" reg. $269 
20" reg. $479 - SAL I $399 
MEDINIAI KOPLYTĖLIŲ KRYŽIAI: reg 

- SALE $45-985 
KRISTALINĖS VAZOS: reg. $7.95 -

LIETUVIŲ DAILININKŲ PAVEIKSLAI 

nuolaida — 20H 

ARMONIKOS ir ANTIES PLOKŠTELĖS: reg 

(312) 778-2100 

- SALE $218 

$75-$110 

SALE S5.95 
9g.$50-$600 

5 1 5 _ S A L E St.tS 
Didelis pasirinkimas įvairių dovamntu bei elektronikos 

prekių pageidaujamu Amerikofe Ir Lietuvoje. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ, 

Tunu Chicigos miesto lekJimą. Dirbu ir 
užmtesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS n 

| W A G N E R 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedar 
ir Reikmenys 
Virš 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEWRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Putaskl R d . 

Pitone (312) 581-4111 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant • 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

Ontuifc KMIECIK REAUORS 
rifyt 7922 S. Pulaski Rd 
ZX 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. |i 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai . ir 
asmenKkai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Optujjf 21 
CB M I S 

ACCENT BEALTY, INC 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60-153 

Bua. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja Įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

G3 MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja (vairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Ve l tu i Į K A I N A V I M A S . 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambint i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S Pulaski Rd.. 
Chicago. IL 60629 

2235 CRABTREE AV. 
VVOOORIDGE $124,900 

OPEN HOUSE SU NO A Y 12-5 
Baised ranch, nevv carpet upper levei/4 Br 
2 BA. Igr. fam rm v/wet bar. full fn bsmt. 
2V2 garage. Igr lot, CAC Move-in condition1 

For appointment 708-985-8833 
Please respond m Enghsh 

HELP VVANTEO 

Ieškome vyrų darbininkų 
namų remon to darbams 
R e k o m e n d a c i j a re ika l inga. 
Skamb in t i Aušra i t e l . 
312-767-2400 . 

REAL ESTATE 

.n». 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. Ketfzle Ave., 

Chlceoo, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — IHSUBANCE 
Namų pirkimas ir pardavimas 
MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
Veltui namų įvertinimas 

» Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vte! afeental kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

TTJ įĄl_S 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras SJmattU, Reaitor 
Irena BNnstrublenė. 

Reaitor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave 
Tel. 436-7878 

Hearth care gtver to Hve In «lth ledy 
and employed daugtiter Medicai 
Background vvith diabetic diet. arthntis ex-
ercises. all medications p'us homemaking 
tasks Pro'ioent Engtish and dnvng essen 
tial Non-smoker Reterences required 
Contact Dr. Dwyer. tel. 708 385 9009. 

Moteris iš Ue tuvos Ieško bet 
kokio darbo . 

Skambint i 312-847-6228 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Te!. 776-1486 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabmetai Keramikos ply
teles Kar*to vandens tankai pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS (7M)636-2»«0 

4.95% 
Parduodu jūsų nuosavybę! 
Tik „Draugo" skaitytojams. 

Tik Chicagos ir 
priemiesčių gyventojams. 

Ribotas laikas 
Alexander J.Mockus 

Realtors, LTD 
6610 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Kalbėkite su AL 
Lietuviams žinomas 
ir patikimas vardas 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų 
ispanų kalbomis 
" Nemokamas namų 

įvertinimas 
' Perkame ii 
parduodame namus 

* Apartmentus " žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
' Greitas if sąžiningas 

patarnavimas 

y 
Malonėkite kreiptis šiuo telefonu 

(312) 767-2400 
4545 W. 67th Str*«t, CMc»go. IL 60629 

FOR RENT 

FOR RENT 
Studlo apt.: 2 rms. redecorated. 
heat. stove, refrg. 71 & Francisco vic. 
$315.00 mc. + deposit One bedrm. 
apt. also ava.lable. 

Call 312-436-0844 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
Brighton Pk. apyl.. pirmame aukš
te. Suaugusiems, be gyvuliukų 

Tel. 312-254-1327 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte. Brighton Pk. apyl. 
Suaugusiems 

T«l. 312-523-7860 

FOR SALE 

Parduodamos trys Įvairaus dydžio 
STAKLĖS 

lietuviškiems audimams austi 
Visos staklės yra suplanuotos ir pastatytos 
Kazio A. B»rt«*i«u» 
Tetraukti** (312) 776 2376 arba (412) 
373-7008 

PARDUODAME LIETUVOJE 
AUTOMOBILIUS: 

I_ADA2106$4.000 LADA 2107 $4 300 
LADA 2108 $4.300 LADA 2109 $4.500. 
Mašinos nauios su dvieių metg qa-
rantna Taip pat pervedame pinigus už 
10% ir mažiau, pagal sumos dydi At-
siskaitymas tik po paslaugų suteikimo 
Skambinti ar rašyti 

GEYSER IMPORT EXPORT INC. 
7667 W. »5Th St. 

SUITE 208 
HICKORV MILLS, ILLINOIS 604S7 

T«t (706) 430 0030 
FAX(706) 430 0153 

« I 



A a. Henrikas Bajalis (kairėje) su Vladu Bakūnu ruošia radijo programa. 

HENRIKAS BAJALIS 
PRIEŠ VIENERIUS 

METUS IŠĖJO 
ANAPILIN 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

1990 m. kovo 30 d. Los Ange
les Liet. Radijo klubo garso įra
šo technikas Henrikas Bajalis, 
pusvalandį prieš užrekordavimą 
redaktoriaus ir žurnalisto Vla
do Bakūno programą, kalbant 
telefonu, didžiajai arteri jai 
plyšus, nuvežtas į Queen of 
Angels—Hollywood Presbyte-
rian ligoninę, mirė ant operaci
jas stalo. 

Henrikas Bajalis gimė 1925 
m. vasario 26 d. Radviliškyje, 
Š iau l ių apskr. v ien in te l i s 
vaikas šeimoje. 

Karo audrai artėjant, su 
tėvais bėgant iš Lietuvos, 
Henrikas buvo paimtas apka
sams Žemaitijoje. Laimingai 
pabėgęs nuo apkasų, perplaukęs 
Nemuną, kur daugelį lietuvių 
Nemuno sraunus vanduo nu
nešė į Kuršių Mares, atbėgo į 
Vokietiją. Susiradęs tėvus, kar
tu su jais atvyko į Ameriką. 
Nuolatiniam apsigyvenimui pa
sirinko Californiją, kur iš
gyveno daugiau kaip 35 m. 

Mirė sulaukęs 65 m. Balan
džio 5 d. po gedulingų Mišių, 
giedant parapijos chorui ir 
operos solistei Florence Korsak, 
buvo palydėtas į Šv. Kryžiaus 
kap ines Culver Ci ty , Los 
Angeles priemiestyje, kur iškil
mingai buvo palaidotas šalia 
1982 m. mirusios žmonos Adelės 
Petravičiūtės-Bajalienės, su 
kuria išgyveno apie 25 m. Taip 
ant gražios kalvelės atsirado 
dar vienas kapas, kur j au 
daugelis lietuviu ilsisi amžinam 
poilsiui. 

Henrikas buvo žinomas Los 
Angelėj, kaip nepailstamas lie
tuvių išeivijos kultūrinės ir 
politinės veiklos rėmėjas. Dirb
damas ar išėjęs į pensiją, 
neprarado jėgų ir energijos dar

buotis savo tautos labui. Siunti 
siuntinius giminėms į Lietuvą 
Buvo Balfo ir Spindulio an
samblio rėmėjas. Daug dirbi) 
remontuodamas Tautinius na
mus. Priklausė Piliečių klubui. 
L.A. Susivienijimui, tautinin 
kams, Lietuvių Bendruomenei, 
respublikonams. Ilgiausią savo 
gyvenimo laiką skyrė liet. radijo 
klubui pareigose: vicepirminin 
ko, redaktoriaus, programų 
koordinatoriaus, garso irašo 
techniko, radijo klubo nario ir 
artimo bendradarbio rengi 
niuose. Sielojosi dėl radijo va
landėlės gyvavimo, garbingai 
nešė jam uždedamą veiklos 
naštą. 

1984 m. vedęs Stasę Čilvi-
naite-Ketarauskienę. Henrikas 
išėjo į pensiją. Abu dideli gam 
tos mylėtojai nutarė keliauti, 
pažinti Amerikos gamtos grožį. 
Savo kelionės aprašymus spaus 
dino „Drauge" ir „Darbininke". 
Henrikui mirus, jo paskutinius 
raštus „Stebuklinga statyba 
Amerikoje" ir ..Aukso Valsti-
ja-Kalifornija" a tspausdino 
„Draugas", pažymėdamas, kad 
velionis turėjo i š sk i r t iną 
žurnalisto pastabumą, sugebė
damas giliai įžvelgti ir perduoti 
amerikiečių tautos gyvą kūry
biškumą bei Amerikos gamtos 
grožį. Henrikas, keliaudamas ir 
džiaugdamasis gamtos grožiu, 
dažnai kartodavo: „Turėjau 
gražų gyvenimą. -Jeigu reikėtų 
mirti, galiu tarti: Ačiū Tau. 
Dievuli, ką Tu man davei iki 
šiai dienai". 

Negailestinga mirtis neleido 
Henrikui užbaigti 3 išradimą 
Amerikoje laivu ..Gražioji 
Žemaitija", su kuriuo žaliųjų 
Žemaitijos laukų sūnus norėjo 
grįžti į Nepriklausomą Lietuvą. 

Dirbdamas fabrikuose, pasižy
mėjo dviem išradimais. Velionis 
ypač buvo vertinamas Charles 
W. Carter Co., Los Angeles, 
Cal.. išdirbęs 20 m. Išėjęs į 
pensiją, buvo šios kompanijos 
patarėjas skubiems ir specia
liems darbams. 

Likimo išblokštas iš savo 
tėvynes , t a l e n t u s a t i d a v ė 
svetimoje žemėje. Velionio 
darbštumas ir sąžiningumas 
buvo labai v e r t i n a m a s . 
Draugiška laikysena laimėdavo 
svetimųjų simpatijas. Jo nepap
rasti gabumai daug padėdavo 
bendradarbiauti su kitais. Buvo 
sveikas, st iprus, r amaus ir 
lankstaus būdo šeimoje, kuklus, 
teisingas, religingas, todėl jį visi 
gerbė ir mėgo. 

Metinėse velionis buvo prisi
menamas maldomis ir pagalba 
Lietuvai, kurią jis labai mylėjo. 
Našlė S tasė , p r i k l a u s a n t i 
Lietuvos Vyčių 133 kuopai. 
priešvelykinį susirinkimą '50 
žmonių) priėmė savo namuo
se. Veikli šios organizacijos 
pirm. M. Šepikaitė papuošė 
Henriko paveikslą vazonine leli 
ja. Bronė Skirienė apibūdino 
velionio darbus, pagalba įvai
rioms organizacijoms ir radijo 
klubui. Velionis buvo pagerbtas 
atsistojimu. Veliono žmona 
Stasė įteikė M. Šepikaitei 2,000 
dolerių čekį - pagalbą Lietuvai 
vaistams. 

Prieš Henriko metines liet. 
radijo klubo ilgamečio iždininko 
J. Dženkaičio 75 m. pagerbime. 
LB tarybos prezidiumo ir Baltų 
Laisvės lygos pirm. Angelė Ne! 

LAISVĖS GYNĖJAI 
LIETUVIŲ FONDE 
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JURGIS JANUSAI TIS 

Lietuvių Foi informacijos 
vedėjas žurna.- tas laureatas 
Antanas Juodvalkis, apžvelg
damas spauc. paskutinį 
Lietuvių Fone nariu suva
žiavimą, plač: u pasisakė ir 
apie įamžinim Lietuvių fonde 
Lietuvos laisvės gynėjų, žuvu
siųjų 1991 m. - -u, 13 d. Vil
niuje, ginant televizijos ir radi
jo bokštą. 

Pavasarį vyk šiame Lietuviu 
Fondo narių suvažiavime buvo 
pasiūlyta LF įamžinti Lietuvos 
respublikos prezidentą prof. 
Vytautą Landsbergį ir kardi
nolą Vincenta Sladkevičių. 
Iškeltoji min*. - rado didelį 
suvažia%'imo pritarimą. Čia pat 
suvažiavimo d yviai suaukojo 
tūkstantį dolt: :u ir jie buvo 
įamžinti LF. Gira. gražų ir svei
kintiną nutari) ą įgyvendino 
LF suvažiavin dalyviai. 

Žurnalistas Antanas Juod
valkis gegužė.- 15 d. .,Drauge" 
vėl sugrįžta su mintimi įamžinti 
Lietuvių Fone* v sus 1991 m. 
sausio 13 d. žuvusius laisvės 
gynėjus. Tarp kita ko jis rašo: 
. .Ypa t ingas kreipimasis į 
lietuvių visuomenę, prašant 
įamžinti 1991 m. sausio 13 d. 
žuvusiuosius mū.sų tautos hero
jus Vilniuje, kurie krito nuo 
parašiutininku kulkų ar buvo 
sutraiškyti šarvuočių vikšrais. 

Bet kokio dydžio sumą prašome 
siųsti LF būstinen adresu: 
Lithuanian Foundation. Ine 
3001 West 59 t h St. Chicago. 
Illinois. Norint įamžinti vieną 
asmenį, reikia nurodyti vardų, 
pavardę ir įnešti į LF auką ne 
mažiau šimto dol., o įnešant už 
visus žuvusiuosius aukos suma 
neribojama. Knygos vardyne 
bus įrašyti šiuo vardu: Lais 
gynėjai, žuvę 1991 m. 1.13 d. 
Vilniuje . Visų žuvusiųjų 
pavardės bus pažymėtos, o 
aukotojai liks nežinomi". 

Kaip matome. LF nutarimas 
labai kilnus ir jį būtinai 
t u r ė t u m e įgyvendint i . Ii 
sąlygos geros. Cia neprie 
vartaujama. nereikalaujama 
didelių sumų. o tik prašoma šį 
sumanymų nuoširdžiai p; 
bet kokia auka. Ar tėvynes 
sūnūs ir dukros, paaukoję savo 
gyvybę už tautos laisvę ir Lie
tuvos nepriklausomybe nėra 
verti prisiminimo. įamžinimo? 
Gal kai kas paklaus - ir vėl 
prašoma aukų. aukų ir aukų! 

Taip, prašoma aukos, nedide 
lės, neapsunkinančios šeimos 
biudžetą. O auka šiuo atveju 
labai kilni. Ir jeigu visi 
išgirsime LF prašymą, atsiliep 
sime kad ir su našlės skatiku, 
bet gausiai, tikėkime, kad mūsų 
Laisvės gynėjai bus gražiai 

pagerbti. įamžinti vienoje iš 
reikšmingiausiu finansinių in
stitucijų — Lietuvių Fonde, o 
Lietuvių Fondo vardyne bus j ie 
įamžinti. įrašyti jų vaidai, fo 
tografijos ir tas dokumentas liks 
šviesiu pavyzdžiu mūsų au
gančioms kartoms. 

Tiesa, ką tik baigėsi Lietuvių 
muzikos šventė su gausiais, 
brandžiais kultūriniais rengi 
niais. Visur skubėjome, pirkome 
nepigiai kaštuojančius bilietus. 
renginius visokeriopai rėmėme. 
o prieš tai žiūrėkite aukotojų 
sąrašuose, kiek daug randame 
t ė v y n a i n i u s tambiomis ir 
visokiomis sumomis rėmusių ir 
šimtus tūkstančių sudėjusius 
aukų šventes įgyvendinimui. 

Tie įvykiai jau nuėjo istorijon. 
Atsikvėpkime kiek ir t ada 

Phoenixe minint Vasario 16 dieną. Iš kairės: Žana Taresevičiūtė iš Lietuvos ir JAV Liet. 
Bendruomenės pirm. Antonija Petrulienė. N , , , . r E d u a r d Užumeckis 

sienė, kuriai esant redaktore 
velionis darė įrašus, jautriais 
žodžiais priminė Henriko nete
kimą. Retas ir gražus pavyzdys 
— žmogaus darbų įvertinimas. 

Henrikas išliks ilgus metus 
mūsų atmintyje. Gailimės, kad 
jis taip anksti paliko mus. 
Tebūna jam lengva svetinga 
Amerikos žemė. 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos is WCEV stoties 
1450 AM banga 

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870 

Lietuviu p a g y t a s krykus tremt.niam atminti S,h,ro Tit Aru apylinke*.^ ^ ^ . ^ 

ATLANTA IMPORT - EXPORl 

Sav. KASTYTIS LATVYS 
Nuo S m. gegužės 13 d atidaroma Lietuvos-Amerikos or-

ganizacia teikianti šias paslaugas: 
Siunčiame į Lietuvą neribotais kiekiais vaistus, naujus ir dė

vėtus drabužius, avalynę. Pristatome asmeniškai bet kur Lietuvoje 
Visa tai galite atsiųsti mums paštu arba UPS Chicagoje ir 
priemies6uose gyvenantiems patarnaujame, paimdami s'untinius 
iš namų 

Paropotame transportą keliaujantiems namo iš Maskvos. Len 
ingrado arba Rygos aerouostų. Galime apmokėti muitą, išnuomo

j i mašiną su vairuotoju. Pervežamo keleivius iš Chicagos Į Dulies 
arba Kennedy aerouostus ir atgal. Reikalui esant, parūpiname 
nakvynę VVashingtone 

Švenčių proga pristatome gėles jūsų draugams ir gaminėms 
Lietuvoje 

Siunčiame aukštos kokybės dešras, skilandžius, paiendvica 
Informacijai skambinkit*: 312-434-2121. 
Darbo vai.: Savaitės dienomis 9 v.r - 5 v p p 

šešt 10 v r.—3 v.p.p. 
Atlanta lmport-Export 

2719 wirr 71 at rraiET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

sugrįškime su bet kokia auka 
jamžinti mūsų tautos laisves 
gynėjų šviesų atminimą Lie
tuvių Fonde. J ie žuvo, kad tauta 
gyventų laisva ir nepriklau 
soma. Jie paaukojo brangiausia 
turtą - gyvybe, tad mes paauko 
kime bent kuklią, gyvybės 
nereikalaujančią auką šiai 
kilniai idėjai įgyvendinti 

Taip pat labai svarbu iš 
Lietuvos gauti labai tikslius 
vardus ir pavardes žuvusiųjų 
Tuo turėtų pasirūpinti mūsų po
litiniai veiksniai, nes dabar 
pastebime klaidų, skelbiant žu
vusiųjų pavardes. Antra, dažnai 
teigiama, kad žuvo trylika 
asmenų, o kartais, kad keturio
lika. Tad kiek iš tikrųjų tą dieną 
yra žuvusių? Žinių tikslumas 
istorijai yra būtinas. 

A.tA. 
JONUI JOKUBKAI 

mirus, žmoną TERESCl. posūni ALGI. brolį PETRĄ su 
žmona ELENA ir k i tus gimines nuoširdžiai užjaučia 

Elena ir Vladas Paliulioniai 
Jadvyga ir Jonas Aukščiūnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - G-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - <1-312> 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hvvy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago Illinois 60629 

1-H12M76-234-

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hillv Illinois 60166 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South SOth Avenue 

C uero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI D A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

file:///1arquette
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x Dail. Ada Sutkuvienė su
kūrė vėliavas Balzeko lietuvių 
kultūros muziejui, švenčian 
čiam birželio 15 d. sidabrine 
muziejaus įkūrimo sukaktį 
Dail. A. Sutkuvienė yra muzie 
jaus narė, ir tai jos dovan.: 
muziejui. Tuzinas tų gražiu 
vėliavų lietuvišku motyvu ir 
trimis lietuviškomis spalvomis 
dabar plevėsuoja priešais 
muziejų ant stulpų abiejose gat
vės pusėse. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos paskutinis prieš vasarą 
susirinkimas bus antradienį, 
birželio 18 d., 7:30 vai. vak. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Nariai būtinai turi daly
vauti ir pasirašyti įgaliojimus 
delegatų 78-tam tautiniam susi
rinkimui St. Petersburg, Fla.. 
Tradovvinds viešbutyje rugpjū
čio 1-4 dienomis. Visus narius 
kviečiame būtinai dalyvauti. 

x Marijos aukš t . mokyklos 
vadovybė nuo ateinančių metų 
pasikeis. Direktore bus iki šiol 
buvusi a s i s t en tė Barbara 
McKee, mokyklos prezidente 
bus ses . Margare t Zelot. 
vienuolijos tarybos narė. 

x Sv. Kryžiaus ligoninė įve 
da taisyklę, kad ligoninėje 
negalima rūkyti nuo šių metų 
rugsėjo 1 d., tai skelbiant pagal 
bendrą taisykle ligoninėms, kad 
negalima rūkyti nuo 1992 m. 
sausio 1 d. Tai praneša ligoni
nės direktorė ses. Teresa Mary. 

x LIETUVA Parcel Servi 
ce siunčia apmokėtu ir ne
apmokėtu muitu siuntinius į 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
visą Rusiją. Daugeliui dalykų 
visai nuimtas muitas. Turime o 
rūšių standartinius maisto siun
tinius ir vieną, kurį galite pasi
r inkt i paga l sąrašą. 
Standartinių siuntinių kainos 
yra nuo 79 dol . iki 139 dol. 
Tokie siuntiniai jūsų giminėms 
bus įteikti 2 savaičių bėgyje. 
Kreiptis: J a n i n a Juodvalkie-
nė, 4108 S. Archer , Chicago, 
IL 60632, tel. 312-254-2817 ar
ba 312-847-2614. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 

i ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 
x Baltic Monuments , Inc., 

2621 W. 71 Street. Chicago, IL. 
Tel. (312476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Ligos d raud imas atvyku 
šiems iš Lietuvos ir kitu kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Dėmesio video apara tų 
savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video irašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder
niausia „digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į 1 %" U-
Matic, Beta, VHS, 8 mm, 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi forma
tus . Taip pat perrašome 16 
mm kino filmus į videojuostas. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609, t e l . (312) 927-9091. 
Sav . P e t r a s Bernotas. 

(sk) 

x „Draugo" atkarpą ..Septy
niolika metų tremtyje" šiandien 
baigiame. Antradienį pra
dėsime spausdinti trumpą 
Kazimiero Zalensko ..Kruvi
nasis sekmadienis". 

x S a u l i a u s ir Valeri jos 
Venckutės Stankų pirmgimis 
sūnus buvo pakrikštytas 
birželio 2 d. Aleksandro Vinco 
vardais . Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Krikšto 
sakramentą suteikė giminaitis 
kun. Juozas Panavas, asis
tuojamas parapijos klebono kun. 
Jono Kuzinsko. Krikšto tėvai 
buvo Aleksandro dėdė Rimas 
Stankus ir Viktorija Mockai-
t i enė . Svečius krikštynų 
vaišėms pakvietė seneliais tapė 
Vanda ir Jonas Stankai, Valeri
ja ir Ignas Venckai. Vaišės buvo 
Condesa del Mar restorane. 
Sveikiname naują krikščionį. 

x „Lietuvos Vaikų Vilties" 
komitetas rūpinasi jaunos 13 m. 
mergai tės gydymu. J i yra 
a tvykus i iš Lietuvos su 
motina, turėdama ketvirto 
laipsnio stuburo iškrypimą (t.y. 
Skoliosis i. Laukiama žinių iš 
Shriners ligoninės, kada bus 
priimta į ligoninę gydymui. 

x Dėmesio! Jaunučių ateiti
ninkų vasaros stovyklos regist
racija pratęsiama iki birželio 
15 d. Registraciją siųsti Nijolei 
Lapšienei , 4170 Echo Rd.. 
Bloomfield Hill, MI 48032. 

(sk) 

x Šalis t a Lietuva vadinas" 
Viktoro Simaičio patriotinių 
eilėraščių rinkinys gaunamas 
,.Drauge" ir Vaznelių preky
boje. Autorius atrinko spaudoj 
buvusius jo eilėraščius, ža
dinančius tėvynės meilę ir lais
vės ilgesį. Tarp jų nemažai šių 
dienų įvykių temomis. „Laiškas 
Gorbačiovui" buvo išverstas į 
rusų kalbą ir pasiųstas „laurea
tui" į Kremlių. „Sąskaita Sovie
tams" išversta į anglų kalbą. 
Eilėraštis ..Laisvė" Lietuvoj dai
nuojamas Sibiro t r emt in ių 
choro. Knyga gausiai iliustruo
t a Vlado Vijeikio. Išleido 
„Tėviškėlė". Būtų vertinga 
dovana giminėms laisvėjančioj 
tėvynėj. Kaina $5.00. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO PRODUKTAI b u s 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus. 6 sv. ryžiu. 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų, 2 dėž 
džiovintu slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 Sou th 79th Ave.. Hicko-
ry Hills, IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x KARGOI LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus , 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti j Lietuvą B E MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA \ 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
1101bsarba50kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
terna t ional , tel. 708-430-7334, 
9525 S o . 79th Ave., Hickory 
HUls, I L 60457. 

(ak) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«i« 

Ocnglam* | r u i t o m . 
visų rūšių stogus 

T * . 312-434-MS6 arba 
312-737-1717 

Dainų šventes garbės svečiai. Iš kairės. V. M mkus, dr. A. Razma, sen. A. Dixon, St. Baras ir 
J. Krištolaitis. 

Nuotr. J o n o Kuprio 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 
DARIAUS G I R Ė N O 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Tokiu pavad in imu šiame 
dienraštyje buvo straipsnis prieš 
mokslo metams prasidedant ir 
mokslo metus užbaigus. Pra
džioje mokslo metų raginome 
lietuviškas šeimas susidomėti 
lietuvišku švietimu ir kar tu 
priminėme, kad egzistuoja ir ši 

mokykla. Dabar jauč iame 
pareigą lietuviškai visuomenei 
pranešti mūsų darbo rezultatus. 

Mūsų tradicija mokslo metus 
pradėti ir baigti pamaldomis, 
nes Dievo pagalba visur ir 
visada yra reikalinga. Nuo pat 
mokyklos jsisteigimo turime 
religijai dėstyti kapelioną, kuris 
dirba pilną laiką ir aplanko 
visas klases, st iprindamas 

x Lietuvių Tauragės k lubo 
p u s m e t i n i s s u s i r i n k i m a s 
šaukiamas birželio 16 d. 2 vai. 
Šauliu namuose. Kviečiame 
narius susirinkime dalyvauti. 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC., rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasiti
kimą ir persodinimą New Yor-
ko bei Washingtono Aerouos
tuose. Prašome kreiptis: G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL . Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 
x KELIONĖ LAIVU KARI

BŲ JUROJE . . . septynios nak
tys, keturios salos. Kaina TIK 
$972.50 žmogui įskaitant skri
dimą iš Čikagos, aukštos kate
gorijos kambarys su vaizdu į 
jūrą, visas maistas ir net uostų 
mokesčiai bei „taxes". Jokių ki
tokių mokesčių! Išplaukiam 
š.m. lapkričio 03. Vietų skaičius 
labai ribotas. Registruotis G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , I N C . 
9525 S. 79th Ave., H ickory 
Hills, IL 60457. Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask-
•-ą. Su jūsų giminėmis ryšį 
pa la iko ir perduoda visas 
informacijas mūsų rastinės at
stovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G. T. INTERNATIONAL, 
INC., 9525 S. 79th Ave., 
Hickory HUls, I L. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Amer ican Travei Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie-

• tus atvvkusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washmgtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant i kitus mies
tu?. Tą patį patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į A m e r i c a n Travel 
Service Bureau , 9727 S. Wes-
tern Ave., Ch icago , IL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Nauja Lietuvių Tautinių 
šok ių ins t i tu to valdyba 
pasiskirs tė pareigomis: 
pirmininkė Dalia Dzikienė, 
vicepirm. Juozas Karaziejus, 
sekr. Eimutis Radžius, ižd. Juo
zas Karmuza. narės — Rasa Pos-
kočimienė ir Violeta Fabiano-
vich. Šokių kursai bus Daina
voje ir reikia registruotis iki 
rugpjūčio 1 d. šiuo adresu: Dalia 
Dzikienė, 43 Mildred Rd., West 
Hartford, CT, 06107-3640, tel. 
203-521-6028. 

x Ieškomas Ipoli tas Žiup-
ka (Napoleon Zupka), išvykęs į 
JAV 1903 i? Ukmergės apskr., 
Pabaisko valsč., Uličnikų km.. 
arba jo vaikai, gyv. 12 Old Col-
ony Sq., Brockton, MA. Ieškojo 
brolio anūkas Ju rg i s Šarūnas . 
Atsiliepkite, rašykite: Rolan
das J a n k a u s k a s , 9613 S. Kil-
bou rn , Oak Lawn, IL 60453. 

(sk) 
x Opticai Studio, 2620 W. 

71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 

.Kaminski- ne . Darbo vai.: 
trečd.-penki 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v r .-6 v.v., šeštd. 10 
v.r . - l v. p.p P i rmad . i r antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

x Prieš • et kur užsakan t 
paminklą, aplankykite St. 
Casimir M< morials, 3914 W 
l l l t h St Tarime didelį pasi
rinkimą, natys i te grani to 
spalvą, dyd; ir t.t. Taip pat pa
darome pa. riklus mūsų dirbtu
vėje pagal i asų pageidavimą — 
brėžinius sada, prieš statant 
kapinėse, pžiūrėkite ir įsi
tikinsite ad paminklas pa
darytas, k - p buvo jūsų pagei
dauta. Sav, rankai Lilia ir Vili
m a s Nels;,s.ai, (312) 445-6959. 

(sk) 

x Be P E L G R A D O ir 
MASKVO , r be VARŠUVOS 
„mielos", 4 Lufthansa per 
Berlyną sk -ndam MIESTAN 
GEDIMI v O! ČIKAGA -
B E R L Y N A S - V I L N I U S 
SPORTO v entėn: 23 liepos iki 
08 rugpju >o nuo $1,095.00, 
SPORTO šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjuc-.o nuo $1,125.00, 
MENO IR MUZIKOS: 22 
rugpjūčio i 07 rugsėjo n u o 
$1,125.00 a T. INTERNA
TIONAL, JVC. 9525 So. 79th 
Ave., Hickory HUls, UI. 60457. 
Tel. (708) 4;*0-7272. 

(sk) 

vaikų moralę. Jau eilė metų 
kapeliono pareigas eina kun. 
Juozas Juozevičius. 

Visuose mūsų dokumentuose 
randame dvi raides LB, t.y. 
priklausome Lietuvių Bend
ruomenei ir jos padaliniui Švie
t imo tarybai . Todėl einame 
nustatytą programą ir naudo
jame jos išleistus vadovėlius, 
pratimus, skaitinius ir kitas 
mokomąsias priemones. Susilp 
nėjus mokinių kalbiniam pajė
g u m u i , mokytojams re ik ia 
daugiau pastangų, kad moki
niai galėtų pasisavinti teikia
mąją medžiagą. 

Mokykloje dirbo šie moky
tojai: Sofija Jonynienė, Česė 
Kalnienė, Jūra tė Dovilienė, 
Aldona Bikulčienė, Sigi tas 
Gūdis, Rėdą Kavaliauskaitė, 
Hedv ina Da in i enė , Juozas 
Plačas, Jūra tė Jankauskai tė , 
kun. Juozas Juozevičius, Nijolė 
Pupienė, Faustas Strolia. Visi 
su pedagoginiu stažu, gerai 
pas i ruošę l i t u a n i s t i n i a m 
mokymui. Tas pastebima ir 
mokiniuose, nes daug jų baigė 
visais penketukais ir gavo gar
bės raštus. 

Si mokykla yra t ik pradžios 
mokykla . Veik ia V a i k ų 
darželis, aštuoni skyriai ir 
dvikalbė klasė. Turėjo keturias
dešimt mokinių: nei didžiausia, 
nei mažiausia. Dabar didžiausia 
lituanistinių mokyklų problema 
yra pinigai ir mokiniai. Ir 
vienų, ir an t rų t r ū k s t a . 
Tikėjomės, kad Lietuvai atsta
čius savarankiškumą, labai pa
didės mokinių skaičius lituanis
t inėse mokyklose , t a č i a u 
nusivylėme. Juk prasidėjus 
lietuvių didesniam bendravimui 
su Lietuva, reikės lietuvių 
kalbos, nes Lietuvos lietuviai 
taip greitai neišmoks angliškai, 
kad galėtų susikalbėti su išei
vijos tautiečiais. Gal pagaliau 
per vasarą pagerės reikalai ir 
rudenį vėl prisipildys litua
nistinės mokyklos. 

Mokykloje be mokomųjų 
dalykų buvo skiepijamas moki
niams ir tautinis auklėjimas. 
Stengėmės kiek galėdami pa
dėti Lietuvai. Nemažai valandų 
pamokų metu p a š v e n t ė m e 
laiškų rašymui valdžios parei
gūnams, kad pagelbėtų Lietu
vai atgauti pilną nepriklau
somybę. Valdžios organai rea-

Ale Keželiene ir jos sūnus Robertas 
pasitinka garbės svečius Dainų 
Šventėje . . . _ 

•^ Nuotr. I. T. 

gavo į m ū s ų l a i škus , nes 
mokiniai gavo gražius padėkos 
la i škus , ne t ir fotografijas. 
Mokiniai buvo raginami ir ato
stogų metu tęsti laiškų rašymą. 

Metų eigoje mokyklą aplankė 
daug įvairių asmenų iš Lietu
vos. Jų tarpe buvo valdžios 
pareigūnų, švietimo darbuotojų 
ir ki tų į takingų asmenų. Jų 
pareikštos mintys paliko tautinį 
an t spaudą mokinių sielose. 
Tokie lankymai atima šiek tiek 
laiko nuo mokomųjų dalykų, bet 
jie yra labai reikšmingi tautiniu 
atžvilgiu. 

Mokiniai ne tik mokėsi, bet 
ruošėsi tradiciniams mokyklos 
renginiams. Čia daug padėjo 
tėve l ia i namuose. P i rmasis 
renginys — tradicinė Kalėdų 
eglutė. J i buvo švenčiama kar
t u ne vien su mūsų mokyklos 
vaikučiais, bet ir su atvyku-
lsiais iš ki tur . Gražų veikaliu-
ką parašė mokytoja Jonynienė 
ir juos paruošė scenai. Pašoko, 
padainavo, iš Kalėdų senelio 
gavo dovanų ir prie vaišių pa
bendravo. Nepriklausomybės 
atgavimo šventę šventėme du 
k a r t u ; t r a d i c i n ę v a s a r i o 
šešioliktą ir naujai atstatytą 
nepriklausomybę — kovo 11d . 
Visi skyriai atskirai paruošė ta i 
dienai pritaikytą programėlę. 
P a s k u t i n i s r e n g i n y s buvo 
Motinos dienos minė j imas . 
Mokiniai deklamavo, vaidino, 
d a i n a v o i r šoko, gerbė i r 
l inksmino savo mamytes. Tėvų 
komitetas nupirko gėlių ir kiek
vienas mokinys įteikė salėje 
esančiai mamytei. Prie vaišių 
stalo visi pabendravo. Šokius 
paruošė mokytoja Pupienė — 
t au t in ių šokių mokytoja, o 
dainas muzikas Faustas Strolia 
— ilgametis dainavimo moky
tojas. Mokykla jiems yra labai 
dėkinga už jų profesionališką ir 
pedagoginį darbą. 

Vygan tų ir Užgirių dėka 
mokykla įsigijo kompiuterį , 
kuriuo nedaug teko naudotis. 
Moderni ir sudėtinga priemonė, 
reikia mokslo ir pasiruošimo. 
Esame dėkingi specialistams 
Damijonaičiui ir Tamul iu i , 
kurie buvo tie instruktoriai. 
Mokė kaip naudotis ir kaip pro
g ramas įrašyti. Šis tas j au 
padaryta. Kitais mokslo metais 
t u r ė s i m e a t sk i rą mokytoją 
kompiuteriui, kuris dirbs su vi
sais skyriais, naudos jau įrašytą 
medžiagą ir naują įrašys. 

Turėjome darbštų tėvų komi
tetą, kur į sudarė: Gintaras 
Plačas — pirmininkas, Austė 
Vygan t i enė , Audronė Užgi-
r i enė , Viole ta Pau l i enė ir 
Raminta Saib. J ie kiekvieną 
šeštadienį paruošdavo moki
niams priešpiečius kavinėje, 
rūpinosi lėšų telkimu ir reikalui 
esant padėjo mokytojams. Iždi
n inkas Vladas Žukauskas sąži
n i n g a i k i e k v i e n ą mėnes į 
sumokėdavo mokytojams hono
rarus. Jei mokykla laiku užbai
gė mokslo metus, esame dėkingi 
tėvų komitetui. Taip pat dėkoja
me Lietuvių Fondui ir Švietimo 
tarybai už suteiktą paramą. 
Dėkojame ir k i t iems auko
tojams bei darbu prisidėjusiems. 

Mokslo metus užbaigėme 
gegužės 18 dieną, kaip minėjau, 
pamaldomis. Jaunimo centro 
k a v i n ė j e s u s i r i n k o t ėv a i , 
mokytojai ir mokiniai. Mokyk
los vedėjas J. Plačas trumpai 
peržvelgė mokslo metų darbus. 
Padėkojo mokytojams ir tėvams 
už bendrą darbą. Mokytojai ati
davė mokiniams pažymėjimus 
ir garbės raštus. Padėkojo mo
k i n i a m s už s t ropų darbą. 
Mokiniai atliko talentų pasi
rodymus. Po himno vaišės ir pa
bendravimas. 

J . P l a č a s 

M A R Q U E T T E P A R K O 
L I T U A N I S T I N Ė S 

MOKYKLOS MOTINOS 
D I E N O S M I N Ė J I M A S 

Minėjimą pradėjo mokyklos 
vedėja B. Prapuolenienė. Ji 
pasveikino motinas ir sakė, kad 
motina yra šeimos širdis. Ji 

sakė, kad už visas motinas 
reikia melstis. 

Mokyt. D. Mikužienė, kuri 
pravedė minėjimą, pakvietė 
kleboną kun. J. Kuzinską 
pasakyti keletą žodžių. Po jo 
kalbėjo seselė Margarta Mari 
ja, mokyklos vedėja. 

Po sveikinimų prasidėjo meni
nė dalis. Pirma buvo vai
dinimas, kuriame dalyvavo 
mokiniai visų skyrių. Pirmas 
buvo darželis. Jie padainavo. Po 
to išėjo vienintelis dalyvaujantis 
antro skyriaus mokinys Tomas 
Mikužis ir padeklamavo eilė
raš t į . Po jo išėjo penktas 
skyrius. Po jų trečias skyrius. 
Tada aš išėjau su pirmu sky
riumi. Jie padeklamavo eilė
raštį „Myliu aš Mamytę". Po 
mūsų išėjo ketvirtas skyrius. Jie 
pasakė kelis žodžius, savo 
sukurtus apie savo mamytes. 
Paskutinieji išėjo besimokančių 
lietuviškai skyrius. Vaidini
mėlis pasibaigė, kai visų skyrių 
mokiniai padeklamavo eilėraš
čius. 

Kai pasibaigė meninė dalis D. 
Prialgauskienė išdalino raši
nėlių konkurso premijas. Pir
mos grupės tema buvo — Ką 
daryčiau, jeigu rasčiau pinigų. 
Pirmą vietą laimėjo Džiugas 
Reneckis, antrą vietą laimėjo 
Ramunė Šileikytė, trečią vietą 
laimėjo Natalija Plenytė, visi 
4-to skyriaus mokiniai. Atžy
mėti buvo Tadas Mikužis, Gytis 
Karaliukas, Domantas Gure 
vičius ir Indrė Noreikaitė. 

Antros grupės tema buvo: 
Mano susitikimas su prezi
dentu. Pirmą vietą laimėjo 
Audra Prialgauskaitė, antrą 
vietą laimėjo Dainius Dumbrys, 
trečią vietą laimėjo Lisana von 
Braun . Visi 8-to skyriaus 
mokiniai. Atžymėti buvo Rytis 
Dumbrys, Danutė Genčiūtė ir 
Lora Tolušaitė. Už „Vyturėlio" 
viršelio piešinį laimėjo Danutė 
Genčiūtė, 8-to skyriaus mokinė. 
Už nugarėlės piešinį laimėjo 
Susan Heatter, 5-to skyriaus 
mokinė. 

Kai išdalino premijas, visi 
vaikai padavė savo mamytėms 
gėlytes. Tada tėveliai ir vaikai 
pasivaišino ir pasikalbėjo. Šitas 
minėjimas nebuvo ilgas, bet 
buvo labai gražus ir vaikai la
bai// gražiai padeklamavo be 
repeticijos. Šitas buvo mano 
paskutinis minėjimas Mar-
ąuette Parko Lietuanistinėje 
mokykloje, bet buvo labai 
iškilmingas. Ir šitaip pasibaigė 
Marąuette Parko lituanistinės 
mokyklos Motinos dienos minė
jimas. 

Dainius Dumbrys, 
8-tas skyrius 

Vasarą iki rugpjūčio pabaigos 
Grant Parke vyks koncertai, 
kur programą atliks simfoninis 
orkestras, solistai, choras. Daug 
žmonių renkasi penktadienių, 
šeštadienių, sekmadienių vaka
rais. 

Advoka tas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 įki 7 vai v.̂ k 
^stad. 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. II. 60621 
T>l. (708> 325-3157 

Valandos pa^al susitarim;* 




