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Siūlomas pakeitimas 
represuotųjų 

reabilitacijos įstatymui
Vilnius, liepos 26 d. (LR) — patvirtinančių, jog žydų ge-

<
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nocidu kaltinamas 87 metų 
Norwood, Mass., gyvenantis 
Aleksandras Lileikis gali būti 
pripažintas kaltu. „Žydai turi 
pakankamai įrodymų apie A. 
Lileikio veiklą, kai jis vadovavo 
Vilniaus apskrities saugumui”, 
sakė Seimo kancleris. Anot jo, 
taškai šioje istorijoje turėtų būti 
sudėti sausio viduryje JAV pra- 
sidėsiančiame A. Lileikio teis
me.

Paklaustas, kaip bus pasielgta 
su žmonėmis, iš kurių bus atim
ti reabilitavimo pažymėjimai, 
N. Germanas atsakė, kad tokia 
procedūra įstatymuose nenuma
tyta. „Nemanau, kad iš šių 
asmenų bus atimtos anksčiau 
išmokėtos vienkartinės kom
pensacijos” kalbėjo Seimo 
kancleris.

Po nepriklausomybės atkūri
mo Vyriausybės patvirtintais 
norminiais aktais buvo atlygi
nama žala asmenims, Antrojo 
pasaulinio karo metais iš
vežtiems priverstiniams dar
bams, buvusiems getuose ir ki
tose laisvės atėmimo vietose, 
asmenims, o taip pat ir tiems, 
kurie 1951-1952 m. buvo 
neteisėtai iškeldinti iš Lietuvos, 
ir tiems, kurie buvo suimti ar
ba nuteisti sovietiniais metais.

Dar viena ne iki galo išspręs
ta problema N. Germanas pava
dino represuotų už pasiprieši
nimą okupaciniams režimams 
asmenų sąrašą. 1995 metų vasa
rio 22 d. prezidentas A. Bra
zauskas pasirašė dekretą, ku
riuo Lietuvos Gyventojų Geno
cido ir Rezistencijos Tyrimo 
Centras, Valstybės saugumo 
departamentas, Vidaus reikalų 
ministerija, Archyvų generalinė 
direkcija, Aukščiausiasis Teis
mas ir Generalinė prokuratūra 
buvo įpareigotas sudaryti šį 
sąrašą. Generalinės prokura
tūros atstovai yra sakę, kad jau 
surinko 15,000 asmenų sąrašą.

Sudarius sąrašą, kalbėjo Sei
mo kancleris, bus lengviau dis
kutuoti su žydų organizacijomis 
ir tikrinti pateiktą įtariamų lie
tuvių sąrašą. Germano žinio
mis, peržiūrėjus Izraelio atstovų 
vasario mėnesį pateiktą žydų 
genocidu kaltinamų lietuvių są
rašą, buvo nerasta 25 bylų. 
„Dabar negaliu pasakyti, ar by
los buvo pavogtos, ar tokių žmo
nių visai nebuvo. Visas sąrašas 
padėtų šią problemą išspręsti”, 
kalbėjo Seimo kancleris, 

i Neris Germanas tvirtina, jog 
I ir po to, kai bus sudarytas repre

suotų už pasipriešinimą okupaci
niams režimams sąrašas, atsak
ingi Lietuvos pareigūnai neke
tina peržiūrėti visų reabilita
vimo pažymėjimų teisėtumo. 
„Tikrinsime tik tuos, dėl kurių 
kreipsis Izraelio valstybės įga
liojimus turintys asmenys”, pa
tikslino Seimo kancleris.

Anot Seimo kanclerio, nuola
tinė Izraelio valdžios įgaliojimus 
turinti komisija pagerintų dvi
šalį bendradarbiavimą ir prob
lemoj sprendimą. Sausio pabai
goje į Lietuvą atvykusi Joseph 
Melamed, Ariah Segalson ir 
Ephraim Zuroffo grupė turėjo 
tik vienai kelionei patvirtintus 
Izraelio teisingumo ministerįjos 
įgaliojimus. Germano nuomone, 
jeigu būtų patvirtinta nuolatinė 
komisija, rūpimas problemas 
būtų galima spręsti nuodug
niau. Rygoje reziduojanti 
Izraelio ambasadorė Lietuvai

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas Seimui siūlo papildymą re
presuotų už pasipriešinimą oku
pantams reabilitacijos įstaty
mui. Papildyme numatytas me
chanizmas, kuris leistų atšaukti 
ankstesnius sprendimus dėl ne
teisėto reabilitavimo, rašo Ra
munė Sakalauskaitė „Lietuvos 
ryte”.

Siūlomame projekte rašoma, 
jog kai paaiškėja aplinkybės, 
kuriomis pasirodo, kad 
reabilitacija buvusi nepagrįsta, 
ankstesnis sprendimas gali būti 
pripažintas netekęs galios, jei to 
pareikalauja Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas, generali
nis prokuroras ar vidaus reikalų 
ministras. Tokiais atvejais 
Aukščiausiojo Teismo pirminin
kas per 14 dienų sudaro trijų 
teisėjų kolegiją, kuri per mėnesį 
privalo išnagrinėti ankstesnio 
sprendimo pagrįstumą.

Atsiradus būtinybei, rengia
mas papildomas tyrimas arba 
šaukiamas teismo posėdis, kuria
me teisę dalyvauti turi proku
roras, gynėjas, reabilitavimo 
pažymėjimą gavęs asmuo, liudy
tojai ir nukentėjusieji.

1990 metais priėmus įstatymą 
„Dėl asmenų, represuotų už 
pasipriešinimą okupaciniams 
režimams, teisių atstatymo”, 
per trumpą laiką buvo reabi
lituota 50,000 žmonių. Gene
ralinė prokuratūra turi 
dokumentų, patvirtinančių, kad 
dėl dalyvavimo žydų tautos 
genocide buvo atsisakyta 
reabilituoti 120 asmenų, o 
Aukščiausiasis Teismas atmetė 
700 pareiškimų, bet kad iš
duodant pažymėjimus būta ir 
klaidų.

1992 m.pabaigoje Lietuvoje 
lankęsis S. Wiesenthal Centro 
vadovas Ephraim Zuroff pateikė 
50 reabilituotų ir žydų genocidu 
kaltinamų žmonių sąrašą. Ge
neralinės prokuratūros atsto
vai, peržiūrėję jų baudžiamąsias 
bylas, nustatė penkis neteisėto 
reabilitavimo atvejus.

Seimo kancleris Neris Ger
manas sako, kad rudenį patvir
tinus mechanizmą, kaip teisiš
kai peržiūrėti reabilitavimą, 
sumažės problemų, kurias susi
tikimuose keldavo Izraelio ats
tovai. „Dabar šią procedūrą 
galėsime atlikti teisiškai”, 
patikslino Seimo kancleris. Jis 
buvo paskirtas darbo grupės dėl 
„Lietuvos valstybės politikos, 
tvarkant žydų tautinės mažu
mos kultūrinį palikimą, spren
džiant klausimus, susijusius su 
žydų genocidu Lietuvoje Antrojo 
pasaulinio karo metais, ir 
užmezgant glaudesnius ryšius 
su Izraelio valstybe, nuosek
lumui ir darnumui padidinti” 
vadovu 1994 m. lapkričio mė
nesį pasirašytu prezidento de
kretu.

Prezidento Algirdo Brazausko 
vizito Izraelyje vasario mėnesį 
metu septyni Joseph Melamed 
vadovaujami litvakai (t.y., Lie
tuvos žydai) įteikė peticiją, 
kurioje reikalaujama grąžinti 
Lietuvoje esantį jiems priklau
siusį turtą ir peržiūrėti 
reabilituotųjų bylas. Klausimų 
dėl reabilitavimo peržiūrėjimo 
būta ir Jeruzalėje surengtoje 
spaudos konferencijoje.

Seimo kancleris Neris Ger
manas sako, kad pastaruoju 
metu iš JAV gautoje papildo
moje medžiagoje yra įrodymų,
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Vilniaus Lazdynų mikrorajone prie darbo biržos lūkuriuoja darbo ieškantys vyrai. Statistikos 
departamento duomenimis, nedarbo lygis Lietuvoje liepos 1 d. buvo didžiausias šiais metais — 
6%. Pernai tuo pat metu jis buvo 3.2%. Valstybinei darbo biržai bedarbius įdarbinti padeda ir 
privačios įdarbinimo įstaigos, tik daugelis jų turi įvairius reikalavimus, pvz., anglų kalbos 
mokėjimas, patyrimas vairuojant Vakarų gamybos sunkvežimius, arba amžius — tarp 25 ir 35 
metų, kurių dauguma darbo ieškančiųjų neatitinka.

Lietuvos Seimo delegacija 
Maskvoje

Vilnius, liepos 26 d. (LR) — 
Nuo liepos 24 d. Maskvoje su ofi
cialiu vizitu vieši Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininko 
Česlovo Juršėno vadovaujama 
Lietuvos Seimo delegacija.

„Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas 
perdavė Rusijos Federaciins 
prezidentui Boris Jelcinui 
Lietuvos Respublikos preziden
to Algirdo Brazausko kvietimą 
apsilankyti Lietuvoje”, ant
radienį po susitikimo su Lie
tuvos delegacija surengtoje 
spaudos konferencijoje sakė Ru
sijos Federacijos prezidento ad
ministracijos vadovas S. Fi- 
latov.

Kol kas nežinoma, ar Rusijos 
prezidentas ketina priimti šį 
kvietimą. „Lietuvos delegacija 
perdavė prezidento Algirdo 
Brazausko linkėjimus B. Jel
cinui ir laukia jo dar iki Rusi
jos parlamento rinkimų”, sakė
S. Filatov. Rusijos parlamento 
rinkimai įvyks gruodžio 17 die
ną.

Rusijos prezidento adminis
tracijos vadovas Filatov taip pat 
pranešė, kad rengiamas prem
jero Viktor Černomyrdino vizi
tas į Lietuvą.

Po susitikimo su Juršėnu 
Filatov sakė, kad Rusijos san-

Tova Herzl pokalbiuose su Seimo 
kancleriu yra siūliusi manyti, 
jog J. Melamedo vadovaujama 
delegacija turi oficialius Izraelio 
įgaliojimus.

Pasak Seimo kanclerio, dvi
šalės sutarties dėl teisinės 
pagalbos ir teisinių santykių 
civilinėse, šeimos ir bau
džiamosiose bylose pasirašymas 
galėtų turėti teigiamos įtakos. 
Pasirašymas dokumento, kurio 
projektas jau parengtas, paju
dintų iš mirties taško ir Izraely
je gyvenančių Rainių žudynių 
liudininkų apklausą.

Gyventojų Genocido ir Rezis
tencijos Tyrimo Centras, vyk
dydamas prezidento dekretą dėl 
asmenų, represuotų už pasiprie
šinimą okupaciniams režimams, 
atminimo įamžinimo, jau pa
ruošė siūlomų priemonių sąrašą.

Galbūt, sakė Seimo kancleris, 
bus nutarta parašyti knygą. 
„Tačiau aš pasisakyčiau už 
susitaikymo paminklą, kokį 
turi ispanai. Laikas baigti 
knaisiotis praeityje”, teigė 
Seimo kancleris.

tykiai su Lietuva yra geresni 
nei su kitomis dviem Baltijos 
valstybėmis.

Anot jo, Lietuvoje sėkmingiau 
nei Latvijoje ir Estijoje iš
spręstas pilietybės klausimas.

Pasak Filatov, susitikime su 
Č. Juršėnu svarstyta galimybė 
Rusijai ir Lietuvai susitarti dėl 
dvigubos pilietybės. „Tam 
truputį kliudo Lietuvos Kons
titucija, tačiau mes šio klausimo 
neatmetame”, teigė Rusijos pre
zidento administracijos vadovas.

Tą pačią dieną Lietuvos Seimo 
delegacija taip pat susitiko su 
Rusijos Federacijos pramonės ir 
prekybos rūmų prezidentu S. 
Smirnovu, Maskvos meru J. 
Lužkov bei vyriausybės pir
mininko pavaduotoju, užsienio 
ekonominių santykių ministru 
O. Davydov.

įvyko susitikimas su Lietuvos 
ambasados Rusijoje darbuoto
jais bei lietuviais, gyvenančiais 
Maskvoje. Lietuviai išsakė savo 
bėdas. Bendrija neturi patalpų, 
mokyklai irgi reikalingos nau
jos patalpos. Lietuviai išreiškė 
viltį, kad apie 90 mokinių šiuos 
mokslo metus rugsėjo 1 d. gal 
pasitiks naujose patalpose.

Lietuvos biudžeto
padėtis gerėja

Vilnius, liepos 28 d. (Elta) — 
Lietuvos Finansų ministerija 
pranešė, kad per pusmetį į 
valstybės biudžetą įplaukė 
daugiau kaip 1,763 mln litų, ar
ba 99.7 proc. visų planuotų lėšų.

Geriausiai buvo surinkti 
akcizai — planas įvykdytas 
107.6 proc. Viso akcizai 
biudžetą papildė 253.3 mln litų. 
Vis dėlto didžiausias pajamas 
valstybės kasa gavo iš pridė
tinės vertės mokesčio — jo 
sumokėta daugiau kaip 858.6 
mln litų. Antroje vietoje — 
akcizai, trečioje, — fizinių as- 
mėnų pajamų mokestis. Iš pilie
čių valstybė surinko daugiau 
kaip 208 mln litų.

Pasak Finansų ministro Re- 
noldijaus Šarkino, sugriežtinta 
mokesčių rinkimo tvarka padi
dino visų rūšių pajamas. Dėl to 
antrojo ketvirčio valstybės biu
džetas buvo įvykdytas net 116 
proc., t.y. 149 mln litų daugiau 
negu buvo planuota.

Si suma beveik padengė pir
mojo ketvirčio plano įsisko
linimą.

Aplink pasaulį

• Lenkijos premjeras Jozef 
Oleksy pasakė, kad įvairios nu
sikaltėlių grupuotės per kele
rius praėjusius metus „išplovė” 
Lenkijoje maždaug 3 bilijonus 
dolerių. Naujieji saugumo įsta
tymai suteiks Lenkijos saugu
mo sistemos darbuotojams bei 
policijai daugiau veikimo lais
vės kovojant su tarptautiniu 
pinigų „plovimu”, terorizmu, 
nelegalia prekyba narkotikais, 
ginklais bei radioaktyviosiomis 
medžiagomis.

• Lenkijos saugumo tarnybos 
ketina imtis griežtų priemonių 
prieš šalies valdininkus, nesvar
bu, kokias aukštas pareigas jie 
užimtų.

Premjerui Jozef Oleksy Lenki
jos vidaus reikalų ministerijos 
ir valstybės saugumo valdybos 
atstovai perdavė pareiškimą 
apie valstybės administracijos 
darbuotojų ryšius su nusikaltė
lių pasauliu.

• Estijos rinkos ekspertų 
dauguma blogai vertina Baltijos 
šalių ekonominį bendradarbia
vimą. Tik 5 proc. apklaustųjų 
ekspertų mano, kad Baltijęs ša
lių ekonominiai ryšiai yra 
pakankamai intensyvūs. 16 
proc. ekspertų laiko ekonomi
nius ryšius patenkinamais, 
tačiau net 79 proc. mano, kad 
tie ryšiai yra blogi. Ekspertų 
nuomone, artimiausioje ateityje 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos eko
nominis bendradarbiavimas ne
pagerės. 79 proc. mano, kad po 
metų santykiai bus panašiame 
lygyje, ir tik 5 proc. — kad ryšiai 
pagerės.

• Estijos ambasada Maskvo
je nusiuntė notą Rusijos Užsie
nio reikalų ministerijai, kurio
je atkreipė dėmesį į netinkamą 
ambasados pastato apsaugą. 
Notoje, be kįt£ ko, prašoma iš
tirti faktą, kai Rusijos milici
ninkas, saugantis šalia Estijos 
ambasados įsikūrusią Nyder
landų ambasadą, sumušė žinių 
agentūros „Baltic News Ser
vice” Maskvos biuro korespon
dentą.

• Ukrainos sostinėje Kijeve, 
Sofijos aikštėje, įvyko milicijos 
ir kelių tūkstančių tikinčiųjų 
susidūrimas. Tikinčiųjų procesi
ja lydėjo karstą su Kijevo ir 
Visos Ukrainos Patriarcho, 
Ukrainos provoslavų cerkvės 
vadovo Vladimiro palaikais.

JAV Kongrese auga 
Karaliaučiaus rezoliucijos 

rėmėjų skaičius
Los Angeles, liepos 29 d. — 

Karaliaučiaus srities demili- 
tarizavimo ir sutarptautinimo 
reikalu JAV Atstovų Rūmams 
kongresmano Christopher Cox 
pateikta rezoliucija H. Con. Res. 
51 per mėnesį jau susilaukė 12 
rėmėjų: trys kongresmanai iš 
New Jersey valstijos: Frank 
Pallone (D), Robert E. Andrews 
(D) ir Diek Zimmer (R); du iš 
Kalifornijos: rezoliucijos
autorius Cox (R) ir Ron Packard 
(R), ir du iš New Yorko: Michael 
P. Forbes (R) ir Charles E. 
Schumer (D); iš Texas Martiną 
Frost (D), iš Ohio Martiną R. 
Hoke (r)„ iš North Carolina Da- 
vid Funderburk (R), iš Pennsyl- 
vanijos Jon D. Fox (R) ir iš Flo
ridos John L. Mica (R). Kaip 
praneša Amerikos Baltų Lais
vės Lyga, David Funderburk ir

Lietuvos bankai nepajėgia 
duoti reikiamas paskolas 

pramonei
Vilnius, rugpjūčio 1 d. (Elta) 

— „Lietuvos pramonė galėtų 
normaliai dirbti, jei per metus 
gautų apie 800 milijonus litų 
kreditų. Deja, Lietuvos komer
cinių bankų kapitalas mažas, ir 
jie patys negali suteikti dides
nio kaip 3 milįjonus litų kredito, 
kuris įmonei, turinčiai 200-300 
milijonų litų apyvartą, iš esmės 
pagelbėti negali”, sakė Pramo
nės ir prekybos ministras Kazi
mieras Klimašauskas Vyriau
sybės rūmuose įvykusioje spau
dos konferencijoje.

Jo nuomone, vienintelis rea
lus finansinis šaltinis būtų 
užsienio bankų filialai, kurie 
realiai gali atsirasti per porą 
metų. Taip pat brandinama 
mintis apie Lietuvos Eksporto ir 
Importo Banko įkūrimą. Jo 
kontrolinį akcijų paketą turėtų 
valdyti vyriausybė, o įstatinis 
kapitalas turėtų būti apie 200 
milijonų litų.

Ministras pateikė skaičius

Lietuvoje

— Neringos miestas susideda 
iš Nidos, Purvynės, Preilos, Per
valkos, Juodkrantės gyvenvie
čių. Kuršių nerijos slenkančios 
kopos yra vienos aukščiausių 
pąjūrio kopų pasaulyje. Nerin
goje — 2,800 gyventojų. Yra 104 
poilsio namai, iš jų tik 7 nor
maliai veikia. Visi poilsio 
namai ir parduotuvės privatūs. 
Kainos 1.5-2 kartus didesnės 
negu Vilniuje. Poilsio namuose, 
įskaitant maitinimą už naktį 
reikia mokėti 80-200 litų. Butą 
galima išsinuomoti už 100-300 
litų parai.

— Valstybinės veterinarijos 
specialistai perspėjo Lietuvos 
žmones nepirkti neaiškios, vete
rinarinės kontrolės antspaudais 
nepažymėtos mėsos, ypač ten, 
kur ja prekiaujama ne tam skir
tose vietose. Tokiu būdu norima 
išvengti juodligės epidemijos, 
kuri jau prasidėjo Baltarusijoje, 
Polocko rąjone.

— Vyriausybė iš „Sodros” 
lėšų vaikų vasaros poilsiui sky
rė 2 milijonus litų, o Sveikatos 
apsaugos ministerijai 23 moks
leivių poilsiavietėms suteikė 
teisę organizuoti vaikų sanato
rines stovyklas. Pamainos truk
mė — 14 dienų, veiks 2 pamai
nos.
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Robert E. Andrews priklauso 
Atstovų Rūmų Tarptautinių 
santykių komisijai, kuri turės 
daryti rekomendaciją Atstovų 
Rūmų plenarinei sesijai.

Amerikos Baltų Laisvės Lyga 
prašo visus Amerikos lietuvius 
ir jų draugus laiškais, telefonais 
ir telegramomis spausti savo 
distriktų kongresmanus, kad 
taptų H. Con. Res. 51 kospon- 
soriais. Galima pasinaudoti ir 
Hotline for Baltic American 
Freedom League numeriu 
1-800-651-1572. Užtenka tuo 
numeriu paskambinti, pasakyti 
siuntėjo vardą, pavardę, adresą 
(būtinai su ZIP code), ir skam
bintojo distrikto kongresmanui 
telegrama bus pasiųsta. Siuntė
jui ta telegramas kainuos 6.95 
dol., įrašyta į telefono sąskaitą.

apie atsigaunančią pramonės 
gamybą. Per pirmąjį šių metų 
ketvirtį jos apimtis siekė 2.64 
bilijonus litų, o antrąjį — 
daugiau kaip 3 bilijonus litų. 
Pagal pramonės šakas į pir
mąsias pozicijas išsiveržė 
lengvoji, ypač siuvimo, pramo
nė, išaugo liejinių, šildymo 
katilų, medžio apdirbimo stak
lių, šaldytuvų, kineskopų ir 
kitos produkcijos gamyba. 
Tačiau daug mažiau pagamin
ta metalo pjovimo stalių, mažo 
galingumo variklių ir kitų dir
binių.

Tekstilės pramonė pirmauja 
pagal eksportą — jos gaminių 
per pirmąjį ketvirtį užsieniui 
parduota už 278 milijonus litų. 
Į ją lygiuojasi mašinų ir mecha
ninių įrengimų eksportas (per 
minėtą laikotarpį eksportas 
siekė 275 milijonus litų), taip 
pat chemijos įmonių produkcija 
(eksporto apimtis — 261 milijo
nų litų).

Protesto akcija
Palangoje

Vilnius, liepos 30 d. (Elta) — 
Palangos kurortų, kavinių, barų 
ir diskotekų organizacinis komi
tetas liepos 30 d. surengė akciją 
„Neleiskime Palangai numir
ti”.

Ji buvo organizuota dėl to, 
kad Palangos miesto valdyba 
nuo 12 valandos nakties iki 7 
vai. ryto uždraudė skambėti 
muzikai baruose, kavinėse, res
toranuose, diskotekose bei ki
tose viešose vietose.

Organizacinio komiteto 
nuomone, šis valdybos spren
dimas stabdo ekonominį kuror
to vystymąsi bei investicijas į 
Palangą. Sekmadienį pro
testuodamos nuo 3 iki 6 vai. 
nedirbo daugelis visuomeninio 
maitinimo įstaigų, akcijos metu 
buvo renkami pritariančiųjų 
parašai, o 7 vai. vak. atviroje 
šokių aikštelėje įvyko nemoka
mas protesto koncertas „Neleis
kime Palangai numirti”.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 3 d.: Lidija, Niko
demas, Manigirdas, Lengvinė.

Rugpjūčio 4 d. : Šv. Jonas 
Vianney, kunigas (1786-1859); 
Domininkas, Gerimantas, Ne- 
munė.

>



>

i

2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 3 d.

Lietuvos Vyčių veikla

dinimui. Sveikinam Glen E. 
Haydon! Jis tikrai nusipelnęs 
„Lietuvos draugo” žymenio ir 
mūsų visų pagarbos.

GARBĖS SVEČIAI 
LIETUVOS VYČIŲ 

82-me SEIME

Š.m. rugpjūčio 9-13 d. Detroite 
vyks Lietuvos Vyčių 82-sis 
suvažiavimas/seimas. Suvažia
vimą globos Detroito Lietuvos 
Vyčių 102 kuopa, veikianti 
prie Šv. Antano parapijos. Su
važiavimas vyks Novi Hilton 
viešbutyje, 21111 Haggerty Rd., 
Novi, MI.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 10 d. 
seimo atidaryme kalbėti pa
kviestas Lietuvos ambasadorius 
JAV-se dr. Alfonsas A. Eidintas. 
Jis dalyvavo ir pernai Čikagoje 
vykusiame Lietuvos Vyčių
81-me seime.

Penktadienį, rugpjūčio 11d., 
tarp einamų reikalų svarstymo, 
kalbės ir kiti garbės svečiai — 
seselė Igne Marijošiūtė, JAV 
lietuvių jėzuitų provincijolas 
kun. Antanas Saulaitis,Š.J., ir 
kun. Gintaras Grušas. Jie pra
ves seminarą „Humanitarinė 
pagalba Lietuvai.

Trumpai apie seminaro 
vedėjus

Kun. Gintaras Grušas gimė 
1961 m. Washington, D.C. Su 
tėveliais persikėlė gyventi į 
Californiją. Augdamas ir 
bręsdamas plačiai reiškėsi 
lietuviškoje jaunimo veikloje: 
lankė ir baigė Šv. Kazimiero 
lituanistinę mokyklą, dalyvavo 
„Spindulio” tautiniame jau
nimo ansamblyje, priklausė Lie
tuvių Jaunimo sąjungai, lietu
vių sporto klubui, ateitininkų 
organizacijai ir kt. UCLA įsi
gijęs kompiuterių mokslų baka
lauro laipsnį penketą metų dir
bo IBM korporacijoje. Teologiją 
ir filosofiją studijavo Pranciško
nų universitete Steubenville, 
Ohio. Mokslus tęsė Romoje Pon- 
tifical Beda kolegijoje ir 
Angelicum popiežiniame uni
versitete. 1992 m. Vilniaus arki
vyskupas J.E. Audrys Bačkis jį 
ordinavo dekanu. Jis buvo pa
skirtas generaliniu sekretorium 
organizuojant popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymą Lietu
voje. 1994 m. įšventintas kuni
gu, kun. Gintaras Grušas pa
skirtas Lietuvos vyskupų kon
ferencijos sekretoriumi.

Sės. Igne Marijošiūtė, Ne
kaltai Pradėtosios M. Marijos 
seserų vienuolijos provincijole. 
Daugelį metų dirba religinio 
švietimo ir auklėjimo darbą, 
ypač pasižymėjusi darbe su jau
nimu Amerikoje ir Kanadoje. 
Lankėsi Lietuvoje ir palaiko 
nuolatinį ryšį su Lietuvos žmo
nėmis.

Kun. Antanas Saulaitis,
S.J., jau tris kartus dalyvavo ir 
kalbėjo Lietuvos Vyčių seimuo
se. Gimė Lietuvoje, augo Water- 
bury, CT. Baigė universitetą 
Bostone. Septynerius metus dir
bo lietuvių parapijoje, Brazili
joje. Nuo 1977 m. gyvena Čika-

„LIETUVOS DRAUGO” 
ŽYMENIU PAGERBSIM 

GLEN HAYDON

Š.m. rugpjūčio 12 d. vakare. 
Novi Hilton viešbutyje, Novi, 
MI, vyksiančiame Lietuvos 
Vyčių 82-rojo seimo bankete ir 
Šv. Antano parapijos mokyklos 
mokinių suvažiavime bus pa
gerbtas Glen E. Haydon. Jam 
bus įteiktas „Lietuvos draugo” 
žymuo. Šis žymuo teikiamas 
kitataučiams už jų nuopelnus 
Lietuvai.

Glen E. Haydon yra Mercy In
ternational Health Services 
(MIHS) pirmininkas. MIHS yra 
Sisters of Mercy platus ligoni
nių ir kitų su sveikatingumu 
susijusių institucijų tinklas. G. 
Haydon yra atsakingas šios or
ganizacijos veiklos plėtimui 
JAV-se ir tarptautinėje plot
mėje. Jis yra tarptautinis pa
tarėjas sveikatingumu besirūpi
nančioms įvairių valstybių 
įstaigoms, religinėms organi
zacijoms, net atskiroms li
goninėms. Jo specialybė — 
privatizacija, strateginis plana
vimas, darbo našumo ugdymas, 
ligoninių steigimas, sveikatos 
sistemų gerinimas. Dirbo Afri
koje, Polinezijoje, Vidurio Ry
tuose, Pietų Amerikoje, Rytų 
Europoje, Australijoje, Naujoje 
Zelandijoje. G. Haydon turi 
daugiau negu 25 metų darbo pa
tirtį MIHS įvairiose admi
nistracinėse pareigose. Jis buvo 
įvertintas ir žymenimis apdo
vanotas įvairių tarptautinių or
ganizacijų: Raudonojo Kryžiaus 
tarptautinio komiteto, JAV 
Raudonojo Kryžiaus, Prezi
dentinės Baltųjų rūmų Pietų 
Azijai pagalbos teikimo komi
sijos pažymėjimu.

1992 m. lankėsi Lietuvoje, 
domėdamasis pagalbos Lietuvai 
reikalais. Buvo susitikęs su Vy
tautu Landsbergiu ir kardinolu 
V. Sladkevičium. Aplankė 13 li
goninių, klinikas, vaistines, 
vaikų ir senelių prieglaudas. 
Grįžęs į JAV jis parūpino ir pa
siuntė rentgeno aparatūrą Cari
to diagnostinei klinikai Kaune. 
Priklauso „Pagalba Lietuvai” 
organizacijos patariamajai 
tarybai. Paruošė „Proposal for 
the Development of a Not-For- 
Profit Hospital — Republic of 
Lithuania — A Public/Private 
Partnership”. šis pasiūlymas 
yra palanki galimybė teikimo 
pagalbos ligoniams ir netur
tingiems Lietuvoje. Šis pasiūly
mas buvo įteiktas buv. JAV 
ambasadoriui Lietuvoje Darryl 
Johnson. MIHS globojo Lietuvos 
Sveikatingumo ministerijos na
rius, 1993 m. supažindinant juos 
su ligoninės projektu. 1994 m. 
Emily George Fondas jam su
teikė paramą seminaro paruo
šimui Lietuvos Sveikatingumo 
atstovams. G. Haydon grįžo 
Lietuvon užbaigti ligoninės 
pasiūlymo projekto pirmą fazę. 
Dabar jis ieško piniginės 
paramos studijavimui galimy
bių ligoninės įrengimui Lietu
voje. Dalyvauja įvairiuose posė
džiuose, stebėdamas pažangą 

ninės projekto įgyven

A GIFT FHOM GOD 
MGSU KILME 

UJEvCJ D D VA N A

Lietuvos Vyčių 82-jo metinio suvažiavimo Sūkis. Plakatą sukūrė Mykolas 
Abarius Suvažiavimas š.m rugpjūčio 9 13 d vyks Novi, Michigan

Nuotr. R. Juškaitės

Los Angeles Lietuvos Vyčių 133 kuopos pavasarinis susirinkimas buvo gausus dalyviais. I eil. 
ketvirta iš dešinės kuopos pirm. Marytė Sepikaitė, jos kairėje susirinkimo šeimininkė Stasė 
Bajalienė, dešinėje - mamytė Ona Šepikienė.

goję. Plačiai dirba su pasaulio 
lietuvių jaunimu. Lietuvių jė
zuitų provincijolas Amerikoje, 
taip pat dirba padėdamas jėzui
tams pastoraciniame darbe, Lie
tuvoje.

Regina Juškaitė

LOS ANGELES LIETUVOS 
VYČIŲ VEIKLA

Los Angeles L. Vyčių 133 
kuopos priešvelykinis susirin
kimas vyko Hancock Parke, 
Stasės Bajalienės namų gra
žiame sodelyje. Susirinkusių 
dėmesį patraukė žydinčių gėlių 
apsuptos: 1988 m. Washington, 
D.C., vykusio Lietuvos Vyčių 75 
metų Jubiliejaus gairė ir Lie
tuvos trispalvė, 1990 m. sausio 
13 d. dalyvavusi Lietuvos Parla
mento rūmų Vilniuje gynime 
nuo okupantų užgrobimo, taip 
pat plevėsavusi ir „Baltijos ke
lyje”. Istorinė L.V. gairė, ją 
75-me Jubiliejuje nešusios Bro
nės Skirienės dovana Los Ange
les 133 L. Vyčių kuopai. O svar
biose Lietuvos įvykiuose da
lyvavusi trispalvė — Haroldo 
Mockaus tėvelio iš Šilutės do
vana šio priešvelykinio susi
rinkimo namų šeimininkei Sta
sei Bajalienei.

Pasigrožėję vėliavomis ir 
susipažinę su jų istorine 
reikšme, visi buvo pakviesti 
pasivaišinti gardžiu lietuvišku 
maistu. Po vaišitį — susirinki
mas, kuriame dalyvavo 60 na
rių, gražus jaunimo būrelis ir 
viešnia iš Lietuvos.

Besiartinančių Velykų šven
tėms margučių dažymui vado
vauti sutiko šio meno žinovė 
Giedrė Gustaitė. Darbas vyko 
sparčiai. Velykaičių dažymo 
varžybas laimėjo dvylikametė 
Ilona ir devynerių metų Steven 
Pociūnai, nudažę po tuziną 
kiaušinių. Dažant margučius 
apie velykinius papročius įdo
miai pasakojo Robert Novak.

Š.m. kovo 11 d. prasidėjo 
Vyčių ruošti virimo kursai, 
kuriuos aplankė ir viešnia, 
Lietuvos Seimo narė Romualda 
Hofertienė, šiame susirinkime 
dalyvavo kita viešnia iš Lie
tuvos — Aušra Kargaudienė, 23 
metus Čiurlionio muziejuje dir
banti liaudies skyriaus vedėjos 
pareigose. Kuopos pirm. Marytė 
Sepikaitė pranešė, kad mūsų 
kuopos siųsta vaikų drabužių 
siunta jau pasiekė Šilutę. 
Pradėjus temti iš sodelio susi
rinkimą perkėlėme į jaukius S. 
Bajalienės namus. Pasiskirstę 
būreliais žiūrėjome filmus, už
kandžiaudami šnekučiavomės, 
gėrėjomės mūsų jaunimo gražiu 
žaidimu. Visus nudžiugino pra
nešimas, kad ateinančiam kuo
pos susirinkimui esame pa
kviesti pas Pociūnus, gyvenan
čius Agoura Hills.

Sulaukę vasaros, susirinki
mui keliavome į užmiestį pas 
Pociūnus. Vietovę suradome 
pamatę užrašą: „Parkinimas tik 
lietuviams”. Atvykstančius su
tiko šeimininkų dukrelė Ilona 
visų kaklus papuošdama gėlių 
vainikais. Susitikus nariams 
kalbos netrūko apie planus 
vasaros atostogoms.

Susirinkiman atvykusi kuo
pos pirm. Marytė Sepikaitė 
atrodė pavargusi. Pranešė, ką 
tik grįžusi iš Čikagos, iš tetos —

mamytės sesers laidotuvių. 
Susirinkime dalyvavusi viešnia 
Alfonsą Pažiūrienė tuoj atsku
bėjo su savo darbo dovana — 
gražiu velykiniu margučiu lai
mės, džiaugsmo ir meilės sim
boliu. Ši dovana Marytei buvo 
labai laiku ir vietoje.

Pociūnai visus dalyvius pavai
šino įvairiais skanumynais 
gausiomis vaišėmis, o Pociūno 
tėvelis labai įdomiai papasako
jo apie Los Angeles lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos kūrimosi 
pradžią. Šios parapijos narys 
nuo 1938 m., jis buvo pirmas 
pionierius, padėjęs parapijos 
steigėjui a.a. prel. Macijauskui, 
o vėliau prel. J. Kučingiui. Su 
a.a. Brone Starkiene steigęs 
parapijos chorą. Dalyviams pa
geidaujant, pasakojimą pakar
tojo ir anglų kalba.Tėvukas

LIETUVIU TELKINIAI

DETROIT, MI
STASIO BUTKAUS ŠAULIŲ 

KUOPOS METINĖ
GEGUŽINĖ

Stasio Butkaus šaulių kuopos 
valdyba praneša, kad sekmadie
nį, rugpjūčio 20 d. „Pilėnuose” 
vyks metinė gegužinė. Vartai 
bus atidaryti nuo ankstyvo ry
to. Šeimininkaus kuopos vadas 
Jonas Šostakas, jo žmona Rasa 
ir kiti talkininkai. Svečius 
vaišins ant anglių keptais viš
čiukais ir kitais skanumynais. 
Bus gausaus maisto bufetas. 
Vyrai šauliai parūpins gėrimus 
ištroškusiems. Vyks įdomi pro
grama — muzika, dainos ir lai
mėjimai. Kuopos valdyba krei
piasi į visuomenę prašydama 
dovanų laimikiams, kuriuos 
galima įteikti sekmadieniais 
Lidijai Mingelienei ir Reginai 
Juškaitei prie Šv. Antano baž
nyčios, arba atvežti į Pilėnus tą 
pačią dieną. St. Butkaus kuopos 
valdyba kviečia visus gegužinė
je dalyvauti.

Regina Juškaitė

DAYTONA BEACH, FL

PABENDRAVIMO PIETŪS

Lietuvių Bendruomenės Day- 
tona Beach apylinkės valdyba 
nuo šių metų pavasario pradėjo 
organizuoti pabendravimo pie
tus. Jie vyksta kiekvieno mė
nesio pirmąjį trečiadienį, 
Stacey’s restorane. Liepos mėn. 
pietūs vyko 12 d. Pabendrauti 
susirinko daugiau keturiasde
šimt daytoniškių.

LB apyl. pirm. dr. Birutė 
Preikštienė pasveikino daly
vius, pasidžiaugė, kad šiam pa
bendravimui rodomas pakan
kamas dėmesys, kad ir ateityje 
pietūs bus ruošiami. Pirminin
kė painformavo apie skyriaus 
veiklos ateities planus, padėkojo 
daytoniškiams 250 dol. auka 
parėmusiems „Saulutės” veik
lą. Auka per „Saulutės” sky
riaus pirm. Birutę Kožicienę 
buvo įteikta Caritas organiza
cijai. Pinigai panaudoti studen
tų valgyklai, maitinančiai ne
turtinguosius Vilniuje.

Pakvietė žymų sporto veikėją, 
gabų sportinės veiklos organi
zatorių, sporto žurnalistą Vy
tautą Grybauską papasakoti

geras kalbėtojas ir puikus dai
nininkas. Ilgą laiką turėjęs 
Allstate Insurance skyrių, kurį 
perleidęs sūnui, išsikėlė gyven
ti į San Diego.

Šios dienos susirinkime pra
vestų laimėjimų dalis buvo skir
ta kuopos nario Audriaus Ku
dirkos kelionei į Lietuvą parem
ti. Audrius jau antri metai 
vyksta Lietuvos mokyklose dės
tyti anglų kalbą. Susirinkimas 
buvo įdomus ir malonus, kaip ir 
pati vasara. Visi esame dėkingi 
Pociūnams už malonų ir svetin
gą priėmimą.

Lietuvos Vyčių pastangomis 
atliekami svarbūs darbai Lietu
vos gerovei. Esame dėkingi 
„Draugo” dienraščiui už tei
kiamą dėmesį Lietuvos Vy
čiams.

Stasė Bajalienė

apie Lietuvos ir užsienio lie
tuvių sportininkų veiklą.

Vytautas Grybauskas įdomiai 
papasakojo apie Lietuvos krep
šinio rinktinės 29-se Europos 
krepšinio pirmenybėse, Grai
kijoje, Lietuvai iškovotą sidabro 
medalį ir užtikrintą dalyvavimą 
ateinančią vasarą Atlantoje 
vyksiančioje Pasaulinėje olim
piadoje. Papasakojo ir apie V 
Pasaulio Lietuvių Sporto žai
dynes š.m. liepos gale ir rug
pjūčio pradžioje vyksiančias Lie
tuvoje. Apibūdino ir Lietuvos 
sporto vienetų pasiruošimus 
dalyvauti Atlantoje vyksian
čioje olimpiadoje. Pranešė, kad 
su laimėjimais iš Graikijos grįžę 
krepšininkai Vilniuje ir Kaune 
buvo gražiai ir entuziastiškai 
sutikti. Susitikimuose su krep
šininkais dalyvavo keliolika 
tūkstančių lietuvių. Visi esą 
pasipiktinę finalinių rungtynių 
teisėjo tendencingu teisėjavimu, 
apsunkinusiu Lietuvos rinkti
nės kelią į pergalę.

Pabaigoje klubo pirmininkas 
Jonas Daugėla pasveikiho Vy
tautą Grybauską, išvykstantį į 
Lietuvą dalyvauti V PLS žaidy
nių lauko teniso varžybose. Pa
linkėjo Daytonon grįžti su aukso 
medaliais.

Pabendravimo pietūs praėjo 
jaukia nuotaika. Ačiū LB apy
linkės valdybai.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
VEIKLA

Tėvynės sąjungos — Lietuvos 
konservatorių grupė negausi 
nariais, tačiau jos veiklai pri- 
tarančių ir remiančių mūsų tel
kinyje nestokojama. Grupei va
dovauja energinga LB Tarybos 
ir LB Daytona Beach apyl. val
dybos narė dr. Sigita Rama
nauskienė; jai talkina vicepirm. 
Kazimieras Barūnas.

LB pabendravimo pietuose, 
liepos 12 d. K. Barūnas painfor
mavo, kad Tėvynės sąjungos 
grupė ruošia Tautos šventės mi
nėjimą. Įvykę pakeitimų datose. 
Anksčiau minėta data — rugsėjo 
10-ji, pakeista į rugsėjo 3 dieną. 
Taigi Tautos šventės minėjimas 
ruošiamas rugsėjo 3 d. Prince of 
Peace parapijos salėje. Pradžioje 
bus lietuviams skirtos pamal
dos, o po jų salėje minėjimas. 
Meninėje programoje dalyvaus 
K. Barūnas. Vietoje įprastinių
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kalbų, dr. Sigita Ramanauskie
nė minėjime praves įdomų po
kalbį su Vytautu Brasiūnu, jau
nu mediku iš Lietuvos. Pokalby
je bus liečiamos Lietuvos jau
nimo problemos, jo auklėjimas 
okupacijos metais, dabartinės 
jaunimo nuotaikos, jo veikla. 
Tai bus visai naujos mintys 
Tautos šventės minėjime. Pa
maldose giedos choras „Sie
tynas”, vadovaujamas muz. An
tano Skridulio.

IŠLYDIME Į LIETUVĄ

Ir šią vasarą Tėvynės aplan
kyti išvyksta būrelis daytoniš
kių. Lietuvoje jau vieši Petras 
Lanys, didele auka parėmęs kai 
kurių organizacijų veiklą.

Į EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

i 4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
J Pirmas apyl. su Northwestern un-to1 diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
j prieinamą kainą. Pacientai priimami
1 absoliučiai punktualiai Susitarimui 
■ (kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

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

9830 S. Rldgeland Ava.
Chicago Rldge, IL 80415 

708-636-6822
4149 W. 83rd St.

312-735-7700

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

3900 W. 95 St. Tet. (708) 422-0101
j Valandos pagal susitarimą
I Pirmd. 3 v p p -7 v.v antrd 12 30-3 v p p 
į trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p
j penki, ir šeštd 9 v r -12 v p p

Cardlac Dlagnosle, Lt d.
6132 S. Kadzla Ava.
Chicago, IL 60629
Tol. 312-436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

{ 9132 8. Kadzle Ava., Chtcago
f (312) 778-8888 arba (312) 489-4441
Į DR. K. A. JUČAS
Į ODOS L.IGŲ SPECIALISTASI GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
j IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
j KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

| DR. JOVITA KERELIS
Į Dantų Gydytoja
į 3315 W 55th St . Chicago, IL
j Tai. (312) 476-2112
j 9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL
Į Tai. (708) 508-8101
j Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

■ Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159
I DR. P. KISIELIUS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Į 1443 So. 5O1b Ava., Cicero
j Kasdien 1 iki 8 v v.
j išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
5132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 770-2880

Namų 706-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

j DR. PETRAS V. KISIELIUS
j INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchMar 8t„ Elmhurst, IL 00120 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

DR. S. LAL
} SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadzla, Chicago 80852 
Tai. 312-434-2123

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Naparvllla Campua
1020 E. Ogdan Ava., SuNa 310, 

Napervtlle IL 80563
Tol. 706-827 0090

Valandos pagal susitarimą

j Kab. tai. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.I KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

j 7722 S. Kadzla Ava.,
Chicago, III. 80852

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

Joana ir Vytautas Grybauskai 
mėnesiui išvyko į Lietuvą. Vy
tautas dalyvaus V Pasaulio lie
tuvių Sporto žaidynėse, lauko 
teniso varžybose.

Petronėlė ir Balys Lukai Lie
tuvoje viešės du mėnesius. Nu
mato aplankyti gimines ir įžy
mesnes Lietuvos vietas.

Eduardas Senkus Lietuvą lan
ko tretį kartą ir ten praleis du 
mėnesius. Išvykstantiems į Lie
tuvą daytoniškiai suruošė išleis
tuvių vaišes, palinkėjo gero vėjo 

Tėvynės link ir laimingai su
grįžti į gražiąją Daytona Beach.

Jurgis Janušaitis

• Diena be „Draugo”, kaip 
padangė be žvaigždžių.

<



Gėlėmis apdovanoti Draugo fondo garbės nariai bronzos lentos atidengimo iškilmėse „Draugo” 
patalpose š.m. liepos 30 d.

KĄ DARYTI?
PROF. KAZIMIERAS ANTANAVIČIUS

Apie apgailėtiną Lietuvos 
ekonomikos būseną ir vargingą 
žmonių gyvenimą rašiau 
pirmuosiuose straipsniuose 
(„Draugas”, 1995.01.28 ir 
1995.02.01).

Argi tokia be išeities yra 
mūsų būsena, ar nieko ne
galima padaryti, kad ūkis pra
dėtų kilti, žmonių gyvenimas 
pagerėtų? Nemanau, kad ne
įmanoma įveikti tą pragaiš
tingą kritimą.

Krizių metu visada susidaro 
pragaištinga grandinė: mažėja 
paklausa — mažėja gamyba — 
didėja gamybos kaštai — didėja 
produkcijos kainos — mažėja 
darbuotojų uždarbis — krenta 
paklausa. Prasideda naujas ra
tas, po to kitas, dar kitas. Pro
dukcijos lygis nesulaikomai 
krenta, technologijos sensta. 
Būtina surasti tą grandį (ar 
kelias grandis), kur įmanoma 
įsiterpti ir pakeisti pragaištingą 
ėjimą spirale žemyn ėjimu ta 
pačia spirale aukštyn. Manau, 
kad Baltijos šalims įmanoma 
įsiterpti į paklausos ir gamybos 
grandis, be abejo, tvarkant visos 
rinkos ekonomikos mechanizmo 
veikimą.

Pateikiu svarbesniuosius 
mano siūlomos ekonomikos 
atkūrimo programos straipsnius 
ir jų realizavimo prielaidas. 
Nėra abejonės, kad neįmanoma 
atkurti ekonomikos, neįveikus 
nusikalstamumo, nesutvarkius 
teisinės sistemos stabilumo. 
Tačiau čia minėsiu tik ekonomi
nius sprendimus ir veiksmus.

Nieko nelaimėsime, jei atkur- 
sime tik pramonės ir žemės ūkio 
produktų gamybą, o neturėsime

ŠVIESA IŠ ŠVĖKŠNOS
Ištraukos iš Kęstučio Pečkaus, PhD knygos 

„Alicija Rūgytė”

je praleistos paskutiniosios ato
stogos. Nustemba ten gavusi

Alicija Rūgytė Čikagoje.

6
Beskubant į suaugusiųjų gim

naziją dalyvauti istorijos 
egzamine, pamato pravažiuo
jantį sunkvežimį, kuriame tarp 
kitų sėdi ir vienas iš būsimų jos 
egzaminuojamų mokinių. Nu
stebusi Alicija mojuoja, ragina 
jį greičiau į egzaminą skubėti. 
O šis tik ranka mosteli... Atėjusi 
į gimnaziją sužino, kas nuo 
ankstyvaus ryto vyksta... Buvo 
1941 metų birželio 14-oji...

Prasideda karas, bombarduo
jamas Vilnius, miestas užima
mas vokiečių. Alicija trumpam 
išvyksta į Švėkšną, o, grįžusi 
atgal į Vilnių, jau paskiriama 
Vytauto Didžiojo berniukų gim
nazijos Lietuvos istorijos ir 
visuomenės mokslų mokytoja. 
„Su malonumu prisimenu tuos 
mokslo metus ir mano gerus 
mokinius”, — vėliau ji rašys 
dienoraštyje.

Vėl nepastebimai praėjo 
mokslo metai. Vėl Švėkšna ir jo

rinkų jiems realizuoti. Antra 
vertus, neturint rinkos, nepa
vyks atstatyti pramonės ir 
žemės ūkio gamybos. Nebe 
sovietiniai laikai, kad gamin
tojas galėtų nesirūpinti rinka ir 
gaminti tik dėl to, kad visiems 
dąrbo pakaktų. Rinkos plėto
jimui būtina:

1. Sudaryti patikimą pinigų ir 
bankų sistemą. Nutraukti nepa
grįstą litų emisiją, keliančią 
infliaciją, žlugdančią Lietuvos 
eksportą ir finansuojančią 
užsienio subjektus, impor
tuojančius produktus į Lietuvą. 
Emisija neturi viršyti penkių 
procentų per metus ir atitikti 
lito perkamosios galios po
kyčiams bei infliacijos lygiui.

2. Leisti Lietuvoje steigti 
užsienio valstybių komercinių 
bankų (patikimų!) filialus. Tai 
padėtų pritraukti kapitalą, 

padidintų užsienio partnerių 
pasitikėjimą, darytų poveikį 
spartesniam palūkanų už kredi
tus mažėjimui, padidintų atsi
skaitymų su užsienio partne
riams patikimumą.

3. Plėsti valstybės ir privačių 
konsultacinių firmų tinklą įsi
terpimo į pasaulio šalių rinkas 
galimybių paieškai, prekybinių 
sandėrių bei bendrų Lietuvos ir 
užsienio šalių įmonių plėtojimo, 
bankų steigimo.

4. Atšaukti licencijas visiems 
eksportuojamiems ir tranzituo- 
jamiems produktams (išskyrus 
alkoholį, ginklus, narkotikus).

5. Sudaryti kuo palankiausias 
sąlygas prekių tranzitui per 
Lietuvą. Prilyginti prekių tran
zitą per Lietuvą gamybinei 
veiklai ir imti tik kelių, uostų,

geležinkelio stočių mokesčius.
6. Panaikinti muitines ir sie

nos kontrolę tarp Baltijos šalių, 
sutvarkyti pasienio kontrolės ir 
muitinių darbą, pašalinti truk
dymus turizmui ir tarptautinei 
prekybai.

7. Sudaryti tarpvalstybines 
laisvos prekybos sutartis su 
šalimis, kur yra potencialių 
rinkos partnerių.

8. Tobulinti ir plėtoti svečių 
aptarnavimo tinklą: viešbučius, 
pakelės tarnybų patarnavimus.

9. Sudaryti ir vykdyti valsty
bės kaštų ir biurokratijos, da
rančios kliūtis ekonomikai plė
toti, mažinimo programą.

10. Sudaryti Lietuvos eko
nomikos atkūrimo strateginių 
sprendimų parengimo grupę 
prie Lietuvos Respublikos pre
zidento.

Pramonės ir žemės ūkio 
gamybos atkūrimui

Ištrūkus iš bendro sovietinio 
katilo, iš esmės pasikeitė gamy
bos struktūra ir reikalavimai 
gaminių kokybei: nereikia 
gaminti kariniam kompleksui. 
Nuo sunkiasvorės, daug metalo 
naudojančios žemės ūkio, tran
sporto ir pramonės įmonių įren
gimų gamybos, turime pereiti 
prie šiuolaikinių technologijų 
gamybos, taupumo, energijos 
taupymo.

Per visą persitvarkymo laiko
tarpį investicijos gamybai plė
toti sumažėjo dešimtis kartų. 
Technologijos ir gamybos įren
gimai bei mašinos yra pasenę. 
Vakarų rinkai reikia lengvų, 
patogių, gražių gaminių. Todėl 
gamybai atkurti reikalingos 
nemažos investicijos. Inves
ticijoms, vidaus ir užsienio, 
pritraukti ir skatinti būtina:

1. Neapmokestinti įmonių, as
menų, bendrijų lėšų, investuoja

Švietimo komisariato Aukš
tesniojo mokslo departamento 
direktoriaus prof. I. Malinaus- 
ko-Malėno laišką, kuriame 
pranešama, kad Rūgytė ski
riama Švėkšnos gimnazijos 
direktore. Išskuba į Vilnių, 
Švietimo komisariato pareigū
nams pasako, kad į Švėkšną va
žiuos, tik į pensiją išėjusi. 
„Nepadėjo mano protestai, 
turėjau sutikti su likimu”.

„Išsirūpinau Švietimo vado
vybės leidimą pasirinkti Švėkš
nos gimnazijai mokslo prie
monių, kurios buvo surinktos 
Vilniuje iš sulikviduotų lenkų 
gimnazijų. Pasirūpinau dėžių ir 
į jas sukroviau vertingiausių 
mokslo priemonių fizikai, 
chemijai, geografijai ir gamtos 
mokslams... Užmiršusi savo as
meninį gyvenimą, sekdama 
savo tėvo pėdomis pradėjau pe
dagoginį ir administravimo 
darbą Švėkšnoje, savo tėviš
kėje”.

Apsigyvena tėvų namuose, į 
kuriuos, krašto negandoms 
atėjus, atsikelia ir sesuo Janina 
su šeima, kiti artimieji, kurių 
ne vienas ateina dirbti į 
gimnaziją: sesuo dėsto namų 
ruošą, jos vyras lotynų kalbą ir

mų į gamybos (pramonės, žemės 
ūkio, transporto ir kt.), aptarna
vimą ir komunikacijų technolo
gijų atnaujinimą, plėtojmą, re
konstrukciją, statybą. Vienodas 
lengvatas taikyti vietiniams ir 
užsienio investitoriams.

2. Įmonių ar subjektų pelną ir 
pajamas, panaudotas gamybai 
plėtoti, technologijai tobulinti, 
naujoms darbo vietoms kurti, 
prilyginti gamybos kaštams.

3. Tris metus nuo naujų dar
bo vietų sukūrimo neapmokes
tinti pelno ir pajamų, gaunamų 
už produkciją išleidžiamose tose 
darbo vietose.
4. Mažąsias įmones, gami

nančias bet kokią produkciją 
(išskyrus alkoholį, tabaką ir 
ginklus) atleisti nuo trečdalio 
pajamų ar pelno mokesčio, o 
mažąsias žemės ūkio produkciją 
perdirbančias įmones — nuo 
pusės pajamų mokesčio.

5. Pridėtosios vertės mokesčio 
(PVM) mokėjimą atidėti dviem - 
penkiem metam (priklausomai 
nuo investicijų dydžio) nuo įmo
nės rekonstrukcijos ar statybos 
pradžios.

6. Grąžinti į Lietuvą pusę 
Lietuvos banko lėšų (rezervinio 
valiutos fondo) ir juos naudoti 
investicijoms gamybai plėtoti, 
suteikiant kreditus pagal 
projektų konkursą.

7. Valstybės nuosavybėje liku
siųjų įmonių, transporto ir 
komunikacijos objektų privati
zavimo tikslu laikyti ne par
davimą už aukštesnes kainas, o 
tai, kad įmonės gamintų pro
dukciją, kuri turės paklausą 
vidaus ar užsienio rinkose, kad 
jos didintų darbo vietų skaičių, 
t.y. plėstų gamybą.

8. Žymiai sumažinti valstybės 
kišimąsi į įmonių veiklą ir du 
kartus sumažinti kiekvieną 
žingsnį serginčių, ūkinei veiklai 
trukdančių, kyšių laukiančiųjų 
(tikriau sakant kyšius prievar
taujančiųjų) valstybės ir savi
valdos valdininkų skaičių. Vie
toje dabar esančiųjų dvi
dešimties ministerijų palikti as
tuonias ir atitinkamai su
mažinti įstaigų, departamentų, 
inspekcijų, kontrolių. Ne didin
dami valdininkų, kontrolierių ir 
inspektorių skaičių, o nau
dingumo žmogui teigimu gali
me įveikti daugumą eko
nominių nusikaltimų. Tam teks 
apie dešimtį kartų padidinti pa
baudas.

9. Neriboti žemės pardavimo 
ne Lietuvos piliečiams. Tam 
reikia priimti Konstitucijos pa
taisą. Neriboti, nereiškia leisti 
išparduoti Lietuvos žemę užsie
niečiams. Įstatymu reikėtų 
nustatyti, kad kiekviename ra
jone ar mieste užsienio pilie
čiams negali būti parduota 
daugiau kaip 20 proc. žemės. 
Yra akivaizdu, kad niekas

filosofijos įvadą, brolis Jonas — 
chemiją.

Skiriama dirbti direktore, A. 
Rūgytė žinojo, kad jai reikės 
rūpintis ne tik jaunimo moky
mu ir auklėjimu, bet ir gim
nazijos atstatymu, išlaikymu, 
rūpintis, kad mokiniai, žiemai 
atėjus, nešaltų. „Ūkio reika
lams gimnazijos kasa buvo tuš
čia, o išlaidų daug... Sugalvo
jome suruošti loteriją. 
Pasisekimas buvo didelis — 
gavome 3501 RM pelno gim
nazijos ūkio reikalams, netur
tingų mokinių mokslapinigiams 
ir kuklioms stipendijoms”.

„Negalėjau atsidžiaugti dar 
miesto įtakos nepaliestu mūsų 
kaimo jaunimu”, — džiaugėsi A. 
Rūgytė. Ji visaip stengėsi, kad 
mokykla, nors ir karo metu, tap
tų kiekvieno jaukaus namų židi
nys: gauna leidimą vakarais or
ganizuoti gimnazijoje kultū
rinius renginius, skatina abitu
rientus rašyti „darbus iš isto
rijos ir literatūros”. „Kaip buvo 
susidomėta, kokių gerų darbų 
gavome, patys nustebome”. 
Kiekvieną šeštadienį po pa
mokų mokiniams buvo skai
tomos paskaitos apie tautos pra 
eitį ir esamą momentą, jaunimo

nepuls masiškai pirkti Lietuvos 
žemės. O jei taip, būtų galima 
nustatyti kainas, aukštesnes už 
Paryžiaus žemės kainas. Lėšas, 
gautas už parduotą žemę, nau
doti investicijoms ūkiui atkur
ti.

10. Naujai kuriamoms įmo
nėms, kapitalo savininkų pagei
davimu, išnuomoti valstybės 
žemės sklypą penkeriems me
tams ir atidėti nuomos mokes
čio mokėjimą iki įmonė pradės 
veikti. Daugiau kaip 100 naujų 
darbo vietų sukūrusioms įmo
nėms nuomojamą sklypą per
duoti įmonės nuosavybėn nemo
kamai, o kitoms įmonėms par
duoti nominalia kaina.

Žemės ūkiui atkurti 
ir plėtoti

1. Laike metų užbaigti žemės 
ir kaime esančių pastatų nuo
savybės juridinį įforminimą.

2. Įsteigti ipotekos įstaigų 
tinklą, suderinti jų veiklą su in
ventorizavimo biurų veikla. 
Organizuoti žemės ūkio produk
tų supirkimo, tame tarpe ir pa
gal išankstines sutartis, biržas.

3. Atleisti nuo visų mokesčių 
žemės ūkio įmones, kurios bent 
20 proc. produkcijos realizuoja 
eksportui.

4. Nemokamai skirti valsty
bės nuosavybėje esančius žemės 
sklypus mažosioms žemės ūkio 
perdirbimo ir žemės ūkio 
patarnavimų bei įpakavimo 
įmonėms kurti. Manau, kad pro
duktai pagal lietuvišką receptą 
rastų rinkas.

5. Remti stambių šiuolaikinių 
ūkių kūrimą. Sovietiniai 
kolchozai naudojo gremėzdišką 
žemės ūkio techniką, o ir ta per 
6 metus jau baigia visai su
griūti. Nusipirkti šiuolaikinę 
vakarietišką Lietuvos laukams 
tinkamą techniką ir savo kaš
tais ar kreditu sukurti šiuo
laikinį ūkį Lietuvoje pajėgtų tik 
tie, kurie gautų gerų „dėdžių ar 
tetų” gausių dovanų. Nuo nepri
klausomybės atkūrimo dienų 
siūlau: kiekviename rajone iš
rinkti potencialius (jaunus, stip
rius, išsilavinusius, turinčius 
bent 30 ha žemės) ūkininkus, 
skelbti konkursą valstybės 
paramai gauti ir pagal galimybę 
kiekviename rajone suteikti 1 
mil. Lt. rėmimo fondą ūkiui 
sukurti (pašalpas teikti tik per 
ipotekos banką).

6. Valstybės lėšomis vykdyti 
plačią Lietuvos žemės ūkio pro
duktų reklamą visose mokiose 
pasaulio rinkose.

7. Nustatyti, kad praėjus atsi
skaitymo už parduotus žemės 
ūkio produktus laikui, žemdir
biai turi teisę be tos produkci
jos pirkėjų (gavėjų) sutikimo 
pagal pirkimo — pardavimo 
sutartį ir dokumentą, liudijantį

(Nukelta į 5 psl.)

charakterio ugdymą pareigin
gumą, rūkymo ir alkoholio 
žalą”. Atvykus į tėviškę Kauno 
dramos teatro aktoriui N. Ber
notui ir jam tapus gimnazijos 
piešimo ir kūno kultūros moky
toju, A. Rūgytė pasiūlė jam su 
mokiniais pastatyti vaidinimą. 
Pasirinktas buvo K. Binkio „At
žalynas”. Vaidinimas puikiai 
pasisekė. Švėkšnos gimnazijos 
salėje jis buvo rodomas net ketu
ris kartus. Su „Atžalynu” 
gimnazistai vyko ir į apylinkės 
miestelius. Tie vaidinimai 
papildė gimnazijos kasą... Veik
lūs buvo literatūros, istorijos, 
visuomenės mokslų, šachmatų, 
kūno kultūros būreliai. Atėjus 
pavasariui, buvo sodinami 
medeliai, mokslo metai baig
davosi mokinių darbų ir pie
šinių parodomis. Mokinių reko
lekcijos, prasmingos abiturien
tų išleistuvės gimnazijos 
direktorės A. Rūgytės rūpesčiu 
tapo neatskiriama mokyklos 
gyvenimo dalimi.

Sekdama politinius įvykius, 
džiaugdamasi mokinių darbais, 
pergyvendama dėl jų nesėkmių 
bei vargo, A. Rūgytė rašė dieno
raštyje: „Dieve, kad tik laimin
gai karas baigtųsi, kad tik mano

Dar viena lietuviška
parapija...

Kai, rinkdamas medžiagą 
ruošiamam trečiajam ir pasku
tiniajam tomui savo kapitalinio 
veikalo apie lietuviškas parapi
jas Amerikoje („Lithuanian 
Religious Life in America”, ang
lų kalba) kun. Vincas Valka- 
vičius stabtelėjo Čikagoje, teko 
su šiuo ypatingo entuziazmo ir 
pasišventimo kupinu istori- 
ku-muziku-kunigu pasikalbėti 
ir apie liūdną lietuvišką 
parapijų likimą. Kadaise gau
sios ir gyvybiškai svarbios lietu
viškiems telkiniams, tos parapi
jos kone be atgarsio paskendo 
kitataučių masėje arba buvo iš 
viso uždarytos. Žinoma, tai atsi
tiko ir atsitinka ne tik lietuvių 
parapijoms, bet kitoms etni
nėms grupėms ar grynai ame
rikietiškoms, kai apylinkės gy
ventojai bei jų ekonominis pajė
gumas pasikeičia, kai trūksta 
kunigų, o kartais ir dėl priežas
čių, kurios katalikiškai bend
ruomenei vadovaujančiuose 
sluoksniuose iš viso neturėtų 
atsirasti. Kai susikerta parapi
jiečių ir kurijos nuomonės bei 
interesai, dažniausiai laimi 
kurija, o konfliktas gimdo kar
tėlį, kuris „karštesnio būdo” 
žmones net nukreipia nuo 
tikėjimo.

Atrodo, kad panaši situacija 
vystosi Sioux City, IA. Galbūt 
kai kurie mūsų skaitytojai prisi
mena keletą kartų „Drauge” 
spausdintus straipsnius apie 
tame mieste esančią parapiją, 
pavadintą mūsų šventojo kara
laičio, Šv. Kazimiero vardu. 
Parapija įsteigta 1915 m., kai 
tuo metu mieste gyveno apie
l, 000 lietuvių. Surinkę savo 
tarpe 3,000 dol., jie nupirko 
žemės sklypą ir pastatė bažny
čią. 1937 m. parapija įsigijo 
namus vienuolėms seselėms ir 
įkūrė pradžios mokyklą. 1951
m. klebonu paskirtas, iš Eu
ropos su kitais lietuviais pabė
gėliais atvykęs, kun. Simonas 
Morkūnas. Daugiau kaip 40 
metų jis sėkmingai vadovavo 
šiai parapijai, nors lietuvių joje 
niekad daug nebuvo. 1990 m., 
sulaukęs 88 m. amžiaus ir su juo 
atėjusių negalių, prel. Mor
kūnas išėjo į pensiją ir gyvena 
slaugos namuose.

Tai buvo ypač talentingas ad
ministratorius, ne tik išmokėjęs 
parapijos skolas, atnaujinęs baž
nyčią ir padaręs daug pa
tobulinimų, bet gausiai rėmęs 
Sioux City dieceziją, nusiųsda-

brangioji gimnazija išliktų... 
Juk nieko daugiau neturiu, tik 
Tėvynę, savo šventą pareigą ir 
jaunimą... Mano nujautimas 
liūdnas — ar nereiks mums 
greit bėgti. Nežinau, kaip reiktų 
persiskirti su Tėvyne ir su 
gimnazija, kur tiek sielos ir 
jausmo įdėta”.

Atėjo neramus 1944 metų ru
duo. Virš Švėkšnos skrenda 
bombonešiai, apšaudoma Klai
pėda, Šilutė, Karaliaučius. Pra
dedama naujuosius mokslo me
tus, A. Rūgytė sukviečia tėvų 
susirinkimą. Įjos klausimą „Ar 
norite, kad gimnazija veiktų”, 
tėvai atsako ovacijomis. Po to 
„kalbėjau kaip niekuomet gy ve- 

’ nime: apie bolševizmo pavojų, 
apie jaunimą, kad veiktų prieš 
bolševikų žiaurumus, išvežimus 
į Sibirą...” Šią direktorės kalbą 
daugelis prisimins visą gyve
nimą. Vėliau A. Rūgytė prisi
mins: „Per visą mano ilgą 
mokytojavimo ir direktoriavimo 
laikotarpį tokio gausaus ir vien
ingo tėvų susirinkimo ne
turėjau. Vėliau tėvai pareiškė 
man didelį dėkingumą už mano 
darbą ir rūpestį sunkiais karo 
laikais tvarkant Švėkšnos 
gimnaziją”.

Danutė Bindokienė

mas vyskupui nustatytą sumą 
pinigų dar su priedu. Ne vien 
parapijiečiai, bet ir visuomenė 
vertino prel. Morkūną: 1991 m. 
Sioux City Momingside College 
— metodistų kolegija — jam su
teikė garbės doktoratą už 
humanitarinę veiklą. Prelatas 
daug darbavosi Lietuvos labui, 
ypač kai ji buvo okupuota, 
rašydamas laiškus ir kontak
tuodamas asmeniškai JAV 
politikus, vyriausybę, neleis
damas užmiršti okupanto da
romų skriaudų. Lietuvai laisvę 
atgavus, gausiai aukojo labda
rai ir padėjo savo tautiečiams. 
Tačiau Sioux City diecezijos vys
kupas, kaip neseniai mūsų 
redakcijon atsiųstame laiške 
rašo viena lietuvių kilmės 
parapijietė, niekuomet nemėgo 
etninių parapijų. Kadangi prel. 
Morkūno finansiniai sugebė
jimai buvo gerai žinomi, Šv. 
Kazimiero parapija toleruota. 
Prelatui pasitraukus iš klebono 
pareigų, buvo pažadėta, kad Šv. 
Kazimiero parapija ilgainiui 
bus sujungta su lenkų Šv. Pran
ciškaus Asyžiečio. Pastaroji taip 
pat pasižymėjo sėkminga veik
la ir finansinių problemų stoka, 
nors abi šios parapijos yra 
neturtingų darbininkų rajone.

Š.i. liepos 16 d. „Sioux City 
Jouriial” dienraštyje išspaus
dintas išsamus, Šv. Kazimiero 
bažnyčios nuotrauka iliustruo
tas, straipsnis apie šių parapijų 
pastangas išlikti ir „kurčią” 
vyskupo Lawrence Soens ausį 
prašymams, peticijoms, įtikinė
jimams. Sprendimas neatšau
kiamas ir net nediskutuotinas: 
Šv. Kazimiero ir Šv. Pranciš
kaus bažnyčios bus uždarytos, 
žemė parduota, o pinigai pa
naudoti diecezijos reikalams. 
Kaip straipsnyje pažymima, čia 
net ne kunigų trūkumo reika
las, nes Sioux City diecezija 
1994 m. turėjo maždaug 13.1 
kunigų 10,000 katalikų. Tai di
desnis santykis kaip bet kur Eu
ropoje, P. Amerikoje, Afrikoje, 
Australijoje; Lenkija teturi 6 
kunigus 10,000 tikinčiųjų. Gali
ma beveik sakyti, kad vyskupas 
ruošiasi papjauti žąsį, dedančią 
auksinius kiaušinius.

Kaip skaudu turi būti buvu
siam Šv. Kazimiero klebonui, 
kad jo mylimoji parapija, kuriai 
atidavė tiek jėgų bei širdies, ne
trukus nustos egzistuoti dėl die
cezijos vadovybės nelanks
tumo...

Tačiau mokytojų ir tėvų kil
nūs norai toliau mokyti vaikus 
beveik neišsipildė. Vokiečių ka
riuomenė užima dalį mokyklos 
patalpų, pradeda kūrenti gim-' 
nazijos malkas, „paruoštas 
žiemai, sukrautas į kūgius ir 
gražiai išdžiūvusias per vasa
rą”. Vieni mokiniai mokosi alta
rijose, kiti krautuvėje, treti pas 

žmogų, jo bute. Frontas pra
laužtas, pabėgėliai traukiasi į 
Vokietiją. Karo komendantas 
pataria A. Rūgytei tuoj pat iš
važiuoti, jei tik turi galimy
bių...Žinia apie evakuaciją 
mane visai pribloškė. Buvau 
nusistačiusi neapleisti Tėvynės 
iki paskutinio momento... 
Baisus žodis evakuacija neper
maldaujamas: kas liks, bus 
sušaudytas arba į Sibirą ištrem
tas...”

1944 metų spalio 10 dieną A. 
Rūgytė paskutinį kartą apeina 
gimnaziją, pasiima jos ant
spaudą, kroniką, istoriją ir 
paprašiusi vokiečių komen
danto, kad „mokyklos neiš
sprogdintų”, su sesers Janinos 
šeima ir broliu Jonu pasitraukia 
į Vokietiją, į Regensburgą.

(Pabaiga)

t Vk
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POVILO ABELKIO 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

LEIDYKLA
REMIGIJUS MISIŪNAS

Kai palieti seniai istorijon 
nugrimzdusius dalykus, nere
tai, trūkstant žinių, vienus ar 
kitus teiginius tenka grįsti spė
lionėm, nors tai ir labai pa
vojingas kelias. Tiksliau — 
slidus, tačiau kitąsyk atrodo, 
kad kitaip ir negalėjo būti, tik 
taip, kaip tau atrodo. Ir šiuokart
— gal ir klystu, bet, mano galva, 
į knygų leidybą mokytoją Povilą 
Abelkį atvedė jo užsispyrimas 
rašyti ir tikėjimas savo raštų 
prasmingumu. Kad to P. Abel- 
kis nestokojo, pripažino ir jo 
amžininkai.

Pirmi žingsniai leidybos kely
je P. Abelkiui buvo erškėčiuoti. 
P. Tulpės slapyvardžiu parašyta 
ir jo paties 1946 m. pabaigoje 
išleista knyga „Kalnų dvasia ir 
kitos novelės” susilaukė žiau
rios kritikos. Pacituosiu tiktai 
vieną atsiliepimą: „Tai tikrai 
nesąmonių rinkinys ir šlykšti 
lietuviškos knygos profanacija” 
(kiti buvo panašūs...). Beje, 
„Kalnų dvasia” — antroji P. 
Abelkio knyga, pirmoji — apy
sakaičių rinkinys „Gyvenimo 
sūkuriuose” — buvo išleista 
Lietuvoje 1930 m.
Antras „blynas” leidėjui — 

pirmoji V. Joniko eilėraščių 
knyga „Trys margi la~ jliai”
— irgi „prisvilo”. Rinkir. į kurį 
sudėtų eilių pagrindiniai moty
vai buvo prarasta tėvynė, miru
si motina, pasilikusi mergaitė, 
recenzuotojams tapo tremtinių 
poezijos grafomanijos etalonu. 
Pasak jų, knyga išreiškė „Bū
dingą mergaitišką silpnumą, 
kuriuo užsikrėtusi visa tremties 
poezija”. Pats leidėjas buvo 
pristatomas, kaip gyvas pavyz
dys to, kad į leidybą pateko tie, 
kurie surado galimybių prasi
mušti, bet gal ne visais atžvil
giais, atitiko pasirinktam dar
bui. Mat, leidėjui neužtenka 
turėti daug pinigų ar įgimtų 
gabumų kombinuoti, dar reikia 
ir žinių. Dar galime pridėti — ir 
nuojautos, padedančios pasi
rinkti tiražą, juo labiau, debiu-

; tinei knygai. O V. Joniko poezi
jos jūra, pasklidusi 5,000 (!) 
egzempliorių tiražu, tesukėlė

; sarkastiškas pašaipas: ar tik 
leidėjas nebandė kiekybę at
sverti kokybe.

Vėl telieka spėlioti, kaip P. 
Abelkis išgyveno žiaurią kriti- 

• ką. Bet — pergyveno ir (gal su 
kuo nors pasitaręs) 1947 m. 

- vasaros pradžioje išleido T. 
Valiaus medžio raižiniais il

P. RimAos skulptūra „Lietuvos mokykla" Vytauto Didžiojo Karo muziejaus 
sodelyje Kaune Nuotr. Prano Abelkio

iustruotą H. Nagio lyrikos rin- 1 
kinį „Lapkričio naktys”. Tre
čias kartas nemelavo: buvo pa
girtas ir poetas, ir iliustratorius, 
o apie knygą atsiliepta, kad ją 
malonu į rankas paimti ir ki
tiems parodyti.

Galbūt tokie žodžiai P. Abel
kiui buvo lyg balzamas ant 
kraujuojančios žaizdos, tačiau ta 
gijo lėtai. Gal leidėjas kaupė 
lėšas, gal rinkosi rankraščius ar 
stengėsi kaip galima geriau juos 
paruošti spaudai, bet faktas 
lieka faktu: ketvirtoji P. Abel
kio išleista knyga — J. Kaupo 
„Daktaras Kripštukas pragare 
ir kitos nemažiau įdomios pasa
kos, surašytos slaptose Kauno 
miesto kronikose” — dienos 
šviesą išvydo tiktai 1948 m. 
rudenį. Beje, leidėju pirmąsyk 
nurodoma „Povilo Abelkio 
lietuviškų knygų leidykla” (iki 
tol P. Abelkis knygas leisdavo 
savo vardu). Knygoje yra ir nau
jos leidyklos ženklas: trys, 
kotais susipynusios, tulpės, 
kurių dviejų žiedai nusvyrę 
žemyn, o trečias išdidžiai šauna 
aukštyn (užuomina į pirmųjų 
dviejų knygų nesėkmę ir trečios 
triumfą?).

Pasirinkęs kiek neįprastus 
lietuvių literatūrai J. Kaupo 
kūrinius, leidėjas neapsigavo — 
knyga sulaukė teigiamo įverti
nimo ir buvo apdovanota litera
tūrine Raudonojo Kryžiaus 
premija.

Iš knygos gale įdėto leidyklos 
leidinių sąrašo galima patirti 
tolesnius P. Abelkio užmojus. 
Tuo pačiu metu, kai pasirodė J. 
Kaupo knyga, buvo spausdina
mos N. Mazalaitės „Legendos 
apie ilgesį” bei P. Abelkio (P. 
Tulpės) apysaka „Piemuo” (I-IH 
dalis). Be to, buvo numatyta 
išleisti J. Baltrušaičio raštų 
rinkinį bei jo poemą „Žiurkės 
įkurtuvės” ir P. Tulpės „Tilto 
sargą”.

Sunku pasakyti, kiek šie pla
nai atitiko realybę. Nereikia 
užmiršti, kad ėjo 1948-ieji, 
poreforminiai Vakarų Vokieti
joje ir lietuviškos knygos sunk
mečio pradžios, metai. Iš minėtų 
knygų skaitytoją pasiekė tik 
dvi. Viena — N. Mazalaitės „Le
gendos apie ilgesį” — pasirodė 
1948 m. pabaigoje ir laimėjo 
BALFo literatūrinę premiją. 
Antroji, 1949 m. išleista P. 
Tulpės apysaka „Tilto sargas”, 
tapo paskutine leidyklos knyga 
Vakarų Vokietijoje.

Ratas užsidarė: pradėjęs leidė

jo karjerą dviem sukritikuoto
mis knygomis, P. Abelkis po to 
sugebėjo išleisti trijų neeilinių 
autorių kūrinius ir užbaigė 
veiklą Vakarų Europoje savo 
vėlgi didelio entuziazmo nesu- 
kėlusiu opusu. Vėlgi telieka 
spėlioti, kodėl „už borto” liko J. 
Baltrušaičio knygos. Gal P. 
Abelkį atbaidė tai, kad vienas 
poeto eilių rinkinys jau buvo 
išleistas Vokietijoje, o gal, 
belikus galimybei išleisti tik 
vieną knygą, nugalėjo kūrybi
nės ambicijos.

Prieš baigiant šneką apie P. 
Abelkio veiklą Europoje, kele
tas pastabų. Pirma, jo visos 
knygos buvo iliustruotos. Leidė
jui talkino keli dailininkai: R. 
Beranes, A. Docius, T. Valius, 
A. Vaičaitis ir K. Veselauskas. 
Antra, labai sunku ką nors 
aiškaus pasakyti apie finansinę 
P. Abelkio veiklos pusę, nes 

! tenka remtis viso labo fragmen
tiškomis, periodikoje išsibars- 
čiusiomis, nuotrupomis. Jam 
nepavyko išparduoti nei vienos 
išleistos knygos viso tiražo. 
Matyt, kad ir koks buvo didelis 
knygos alkis pokarinėje Vokieti
joje, pirmos dvi sukritikuotos 
knygos nesuviliojo skaitytojų. 
Savita ir novatoriška H. Nagio 
poezija irgi reikalavo savo 
skaitytojo ir vargu, ar 3,000 
išeivių (toks buvo knygos tira
žas) nesvarstę būtų pakloję už ją 
7 RM (kad ir menkas, bet vis tik 
pinigas). J. Kaupo (3,000) ir N. 
Mazalaitės bei P. Tulpės knygų 
(po 1,500 egzempliorių) tiražai 
buvo nerealūs poreforminėje 
Vokietijoje ir, juo labiau, 
prasidėjus masinei emigracijai 
už vandenyno, kada lietuviams 
menkai berūpėjo naujos knygos. 
Matyt, ne ką gelbėjo ir 
leidėjams įprasti pažadai platin
tojams, užsisakiusiems ne 
mažiau 20 egzempliorių knygų, 
duoti nuolaidą ar net vilionė 
tiems, kas nuo 1949.2.19 dienos 
iki mėnesio galo nusipirkęs J. 
Kaupo knygą atsiųs leidyklai iš 
platintojo gautą patvirtinantį 
raštelį bei 40 pfeningų persiun
timui, dovanoti knygų už 3 DM. 
Trečia, leisdamas knygas P. 
Abelkis naudojosi dviejų 
spaustuvių — Poppeno ir Ost- 
manno bei A. Hahno — pas
laugomis.

Kaip ir daugelis išeivių, P.
Abelkis pasirinko Ameriką, ta
čiau šioji jį pasitiko nesvetingai. 
Praėjus vos keliems mėnesiams 
po atvykimo, P. Abelkis, papuo
lė į Čikagos tramvajaus katas
trofą, kur sudegė daugiau kaip 
30 žmonių. P. Abelkiui šyptelėjo 
laimė. Jis liko gyvas, nors, 
smarkiai apdegęs, ilgai turėjo 
gulėti ligoninėje. Už sužalojimą 
P. Abelkis gavo keliasdešimt 
tūkstančių dolerių, įsigijo namą 
ir pasveikęs ėmė verstis namų 
statyba. Tačiau neužmiršo ir 
knygos. 1952 ir 1955 m. jis 
„Trijų tulpių” leidyklos vardu 
išleido dvi naujas savo knygas: 
istorinius romanus „Žemaičių 
krikštas” ir „Atlaidų pavėsy”. 
Matyt, buvęs mokytojas Čikago
je įgavo versi ininkiškos nuo
jautos — su VFR veikusios lei
dyklos „Tremtis” savininko S. 
Miglino pagalba, knygas iš
spausdino Memmingene, nes 
Vokietijoje tuo metu spaudos 
darbai buvo žymiai pigesni nei 
JAV. Iš šių knygų reikšmin
giausia ir įdomiausia visoje P. 
Abelkio kūryboje buvo pripažin
ta „Atlaidų pavėsy”. Tai stam
bi, 486 pal. knyga, vaizduojanti 
knygnešių nuotykius Žemaičių 
Kalvarijos atlaiduose 1900 
metais. 1956 m. Čikagos Visų 
Šventųjų parapijai švenčiant 
auksinę sukaktį, P. Abelkis 
parašė jos istoriją.

Laimė šyptelėjo P. Abelkiui ir 
nusisuko: 1957.VIII.7 jis buvo 
sunkiai sužeistas prie statomo 
namo ir tą pačią dieną mirė. Pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinė
se. Jos tokios didelės, kad 
nežinant, nepavyko pamatyti, 
koks paminklas žymi jo pasku
tinę poilsio vietą. Tačiau yra 
kitas paminklas P. Abelkiui — 
jo išleistos knygos.

10%—20%-<30% pigiau mokėsit 
jas mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
jraudimą.

KRANK ZAPOUS 
3208Vs Weat 95th Street 

Tei. (708) 424-8854
(312)581-8854 '

Tokiu pavadinimu šiais me
tais žurnalistas Stasys Gar- 
liauskas, gimęs 1913 metais ir 
Lietuvoje buvęs 3 dragūnų Ge
ležinio Vilko pulko bibliotekinin
ku bei švietimo vadovu, sureda
gavo Detroito parapijos istoriją, 
80 puslapių apimties, kuri buvo 
išspausdinta 350 egz. „Draugo” 
spaustuvėje, Čikagoje. Tai yra 
tęsinys pirmo leidinio „Šv. An
tano Lietuvių Romos Katalikų 
parapija 1920-1970”, sureda
guoto to paties autoriaus ir 
išleisto „Draugo” spaustuvėje 
500 egz. tiražu.

Tai svarbus įnašas Amerikos 
lietuvių istorijon. Paralelės yra 
Simo Sužiedėlio „Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapija” (Law- 
rence), 1953 m. bei „Jėzaus Nu
kryžiuotojo Seserų kongregaci
ja”, 1950 m. Tačiau Stasys Gar- 
liauskas nutęsė Šv. Antano pa
rapijos istoriją iki šių dienų. 
Parapija pirmaisiais gyvavimo 
metais skaičiavo 150 šeimų, 
1948 m. 445 šeimų, 1954 m. 350 
šeimų, 1994 m. 116 šeimų. Be
je, Detroito miesto gyventojai 
nuo 1950 metų 2,000,000 gyven
tojų nukrito į mažiau 1,000,000 
gyventojų, ir lietuvių dauguma 
išsikėlė į užmiesčius. Tačiau 
šiandien Šv. Antano parapijoje 
daugiau mirčių, negu krikštynų 
ar vedybų. Parapįja sensta, kaip 
ir jos metraštininkas.

Stasys Garliauskas parašė ku
nigų biografijas. Dabar jau 
turime išsamią parapijos steigė
jo kun. Igno Boreišio biografiją, 
kurioje iškeltas kunigo atsidė
jimas knygų rinkimui. Šiuo 
metu jo biblioteka yra pas lietu
vius jėzuitus Čikagoje. Pateikia
mos kunigų Walter J. Stanevi
čiaus, Kazimiero Simaičio, da
bartinio klebono Alfonso Babo- 
no, Juozo Vytauto Kluoniaus, 
Viktoro Kriščiūnevičiaus, Bro
niaus Dagilio biografijos. Sumi

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR C ARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
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Auk$tQ§ kokybės maigtŲ produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39 .- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivilaminai.

$98 .- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

nėti 4 asmenys, tapę kunigais, i 
8 moterys, tapusios Šv Pranciš
kaus lietuvių seselėmis, 4 mo
terys nuėjusios į kitus vienuo
lynus. Beje, Garliausko duktė 
tapo pranciškiete sesele 
Michele.

Aprašyta parapijos istorija: 
parapijos kova dėl išlikimo, 
parapijos chorai ir vargoninin
kai, parapijinė mokykla, Detroi
to lietuvių šeštadieninė mokyk
la, parapijos komitetai, įvairios 
organizacijos. Senas vytis an
gliškai parašė Lietuvos Vyčių 
102 kuopos istoriją.

Pavardžių, datų ir darbų mar
gumas. Kiek daug žmonių dėstė 
šeštadienio mokykloje! Suminė
tos net 59 pavardės, pradedant 
Ale Arbačiauskiene (rašytoja 
Alė Rūta — Elena Nakaitė) ir 
baigiant Kristina Daugvydiene 
(savanorio kūrėjo žmona). Atlik
tas svarbus muzikinis darbas 
vargonininkų Juozo Blažio, 
Alberto Mateikos, Prano Zaran- 
kos ir dabartinio muziko ir kom
pozitoriaus Stasio Sližio, dirban
čio nuo 1980 metų. Beje, šian
dien muzikinis parapijos ly
gis yra geriausioje padėtyje, 
nors balsuose pasireiškia se
natvė. Tačiau repertuaro atžvil
giu šiandien parapijos choras ir 
moterų vienetas yra parapijos 
pasididžiavimas net visoje 
diecezijoje.

Yra labai dora ir išmintinga 
metraštininkui būti išsamiam ir 
objektyviam. Tai Stasys Gar
liauskas atliko su kaupu. Čia 
reikia pridurti jog Stasys Gar
liauskas, kaip ir Stasys Sližys 
muzikoje, įrikiavo Šv. Antano 
parapijos veiklą Amerikos lietu
vių kultūron. Telieka palinkėti 
parapijai 100 metų jubiliejaus. 
Ir tiek pat gero metraštininko 
tais metais, kaip šiandien yra 
Stasys Garliauskas.

Saulius Šimoliūnas
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Po debiutančių koncerto Kemptene. Iš kairės: Prudencija Bičkienė, Petras 
Armėnas ir Stase Daugeliene. Nuotr. Razio DaugėiO8

PRUDENCIJOS BICKIENES 
MUZIKINĖ VEIKLA 

VOKIETIJOJE

Sol. Prudencije? Bičkienė Kemptene,
Vokietijoje. Nuo(r R Dsugė|os

Jurgis Janušaitis straipsnyje 
„A.a. Prudencijos Bičkienės-Jo- 
kubauskienės mirties metinių 
proga” („Draugas”, 1994 m. 
rugpjūčio 19 d.) šiltai atsiliepia 
kaip apie tauriąją Lietuvos 
dukrą, žymiąją dainininkę. Jis 
sako: „Taip netekome dar vie
no šviesaus žiburėlio, dar vieno 
jautraus, kilniaširdžio žmogaus, 
netekome gražiabalsės operos 
solistės, kuri savo giesme ir 
daina daugelį metų mus guodė, 
ramino, džiugino... Visur gir
dime šiltus atsiliepimus apie jos 
turiningą gyvenimą, atliktus 
darbus ir ilgai išliekančius prisi
minimus”.

Tinkamai aprašydamas jos 
gyvemmą ir muzikinę veiklą 
Amerikoje, kažkaip prabėgomis, 
tik vienu sakiniu, užsimena 
apie jos dalyvavimą Petro 
Armono solistų grupėje ir 
studentų koncerte Amsterdame. 
Buvusieji Kempteno gyventojai 
dar galėtų paliudyti api. jos, 
kaip individualios solistės, kar
jeros įspūdingą pradžią. Tačiau 
man nereikia pasikliauti beveik 
50 metų prisiminimais, nes dar 
turiu Kempteno stovyklinės 
spaudos komplektą, kuriuo 
pasiremdamas, čia galiu at
skleisti solistės Bičkienės 
muzikinės veiklos Vokietijoje 
žymiąją dalį.

Pradžioje į susiorganizavusią 
Kempteno lietuvių stovyklą bu
vo atsikėlęs Čiurlionio an
samblis, tačiau, paviliotas 
geresnių sąlygų, išsikėlė kitur. 
Tada stovyklos vadovybė 
pasikvietė muziką Petrą Armo- 
ną vadovauti muzikinei veiklai. 
Jo sugebėjimai, asmenybė ir 
nuoširdus pasišventimas labai 
daug prisidėjo prie stovyklos 
muzikų subūrimo ir muzikinės 
veiklos išvystymo.

Pirmasis P. Armono suorga
nizuoto ansamblio ir solistų 
pasirodymas buvo 1946 m. Va
sario 16-tos minėjime. „A.B. 
dienos naujienos” rašė: „Ne
priklausomybės šventės minėji
mas mūsų kolonijoje praėjo pa
kilioje nuotaikoje, meno ženkle. 
Minėjimas pradėtas penkta
dienio vakare religinio susi

kaupimo valandėle — bažny
tinės ųjuzikos koncertu, kuria
me dalyvavo visi žymieji mūsų 
solistai ir mišrusis choras. Kon
certo programa buvo rinktinė ir 
atlikimas tikrai pavyzdingas. 
Ypatingai chore pastebimas 
naujos meniškos rankos vado
vavimas. Muzikas Armonas per 
palyginti trumpą laiką puikiai 
parengė chorą, o taip pat akty
viai prisidėjo prie kitų pro
gramos punktų atlikimo. Jo 
violončelė ir solo, ir akompa
nimente buvo maloniai klau
soma. Lygus ir švelnus P. Bič
kienės balsas prie geros Šv. 
LauYyno bažnyčios akustikos 
buvo tikrai reto meninio lygio 
pasirodymas. Solisčių Radzevi
čiūtės ir Daugėlienės pasi
rodymai, kaip ir visuoriiet, buvo 
geri .

Bet pirmas P. Armono vado
vaujamo ansamblio ir solistų 

viešas koncertas buvo balandžio 
13 d. „Tiek mišrusis, tiek vyrų 
chorai, o ypač vyrų oktetas ir 
moterų sekstetas, pasirinktuo
sius kūrinius atliko tikrai 
gražiai. Solisčių darnus įsijun
gimas ansamblin ir atskiras jų 
pasirodymas buvo žavus. Bič
kienė ir Daugeliene tiek solo, 
tiek duete, tiek ir sekstete, kaip 
ir visados, susilaukė klausytojų 
nuoširdaus pritarimo. Lygiai 
taip pat Armonienė sekstete. 
Solistėms akompanavo nuošir
džiai pagelbstinti J. Kolupailie- 
nė”, — rašė „A.B. dienos nau
jienos”, 1946 m. balandžio 15 d.

Gegužės 30 d. Kempteno an
samblis giedojo pamaldų metu. 
Apie tai „ABDN” taip atsiliepė: 
„Turėjome progos pasiklausyti 
puikiai nuskambėjusių bažny
tinių choro giesmių ir solistės 
Bičkienės švelniai išpildytos 
Maria, Mater gratiae’ solo 
partijos”.

UNRRos metinės sukakties 
proga Kempteno lietuvių tel
kinys surengė gražų pagerbimą 
jos direktoriui kpt. le Grand ir 
visiems pareigūnams, ^liesto 
teatre įvykusiam koncerte ta 
proga atitinkamas kalbas 
pasakė stovyklos komiteto pirm. 
dipl. inž. Kazys Pabedinskas ir 
UNRRA Team 76 direktorius 
kpt. le Grand. „Koncerto pro
gramoje matėme mišrų chorą ir 
moterų sekstetą, vadovaujamus 
P. Armono, gimnazijos mokslei
vių tautinius šokius ir solistes 
Daugėlienę ir Bičkienę.^Akom- 
panavo Reithinger. Programoje 
buvo lietuvių ir pasaulinių 
kompozitorių kūriniai” (ABDN, 
1946 m. birželio 12 d.).

Birželio 1? ir 18 d. buvo an
samblio ir solistų koncertai su 
nauja programa. Pirmąją dieną 
lietuvių stovyklos klausy
tojams, o antrąją visiems ki
tiems karo išvietintiems. Lietu
viai klausytojai savo pasiten
kinimą koncertu išreiškė gau
siais plojimais, o kitataučiai 
plojimų taip pat nepagailėjo, 
ypač operos solistei Radziavičiū- 
tei bei solistėms Bičkienei,

Daugelienei, Armonienei ir 
Kaukoriūtei. Akompanavo 
Reithinger.

Tautos šventės minėjimas 
Kempteno stovykloje buvo pra
dėtas išvakarėse — Sv. Lauryno 
bažnyčioje religinės muzikos 
koncerjį^. Koncerto programą 
atlikS^mės^ ansamblis, vado
vaujamas nųiy. Armono, daly
vaujant operos sol. Radzevičiū
tei ir solistėms Bičkienei bei 
Eitutienei. Vargonais pritarė ir 
dalį programos atliko Lehrndor- 
fer. I koncertą atsilankė, be gau
saus mūsų tautiečių skaičiaus, 
nemažai svetimtaučių, jų tarpe 
aukštų Kempteno miesto vo
kiečių administracijos pareigū
nų.

Šventės dieną minėjimas vy
ko stovykloje, bažnyčioje ir 
Kornhauso salėje, kur jis po 
komiteto nario kultūros ir švie
timo reikalams pik*. N. Taut- 
vilos kalbos, buvo baigtas kon
certine dalimi. „Programą 
išpildė kolonijos ansamblis, 
vadovaujamas muz. Armono, 
dalyvaujant operos sol. Ra
dzevičiūtei ir solistėms Armo
nienei, Bičkienei ir Eitutienei. 
Ansamblį ir solistus publika 
sutiko šiltai, kiekvieną jų pasi
rodymą palydėdama gausiais 
plojimais, o kai ką iškviesdama 
ir pakartoti. Solistėms ir chorui 
fortepijonu pritarė Reithingris” 
(ABDN, 1946 m. rugsėjo 9 d.).

Kempteno lietuvių stovyklos 
muzikinio gyvenimo lyg ir vir
šūnė buvo solisčių Prudencijos 
Bičkienės ir Stasės Daugėlie
nės, drauge su violončelistu 
muziku Petru Armonu specia
lus koncertas. Šis koncertas 
stovykloje buvo reklamuojamas, 
kaip jaunųjų solisčių debiutas, 
išeinant į savarankų muz k.»s 
kelią.’Lietuvoje jos abi dar te 
besimokė: Bičkienė Vilniaus 
konservatorijoje, o Daugeliene 
lankė Binkevičiūtės dainavimo 
klasę. Per studentų pasirody
mus tiek. apie Bįčkienę, tiek 
apie Daugėlienę badavo spren 
džiama, kaip apie gabiausias. 
Man yra tekę dalyvauti Vii 
niaus konservatorijos student t 

koncertuose, kur tarp jaunes
niųjų pasirodydavo ir mano 
sesuo, atsimenu, kad buv. „Lie
tuvos žinių” redaktorius J. Kar
delis paminėjo Prudenciją Na
vickaitę (Bičkienę), kaip tu
rėjusią geriausių duomenų.

Muz. Armonas violončelės 
klasę baigė Klaipėdoje pas 
vengrų ir čekų profesorius. 
Paskui dirbo Kauno operoj ir 
apie 5 metus Šiaulių muzikos 
mokykloj inspektoriumi bei vio
lončelės klasės vedėju. Be to, jis 
buvo Šiaulių miesto muzikinio 
teatro dirigentas. Su muzikos 
mokyklos grupe koncertavęs 
apie 30 kartų.

Kempteniškį jų koncertą, ku
ris įvyko Kornhauso salėje, 
„A.B. dienos naujienos”, 1946 
m. rugsėjo 17 d., taip aprašė:

„Su džiaugsmu ir gėlėmis mū
sų kolonija vakar per koncertą 
palydėjo į savarankišką dainos 
meną išeinančias solistes P. 
Bičkienę ir S. Daugėlienę^ taip 
pat išreiškė savo dėkipgumą 
mūsų kolonijos muzikos menui 
nuoširdžiai vadovaujančiam ir 
su muzikos menu įspūdingai 
pasireiškiančiam muz. P. Ar- 
monui. Neliko pamirštas ir Fr. 
Reithingeris, kuris jau ne pirmą 
kartą mūsų menininkams 
maloniai pagelbsti savo darniu 
akompanimentu. Jūsų ko
respondento paklaustas, 
Reithingeris pareiškė, jog 
apskritai koncertas praėjęs 
pasakiškai. Solistės turinčios 
geriausių balsinių duomenų. 
Muzikiniu požiūriu programos 
atlikimas taip pat buvęs puikus, 
lygiai kaip ir muz. Armono, 
ypač Griego sonatos a-moll. 
Jeigu būtų galima patarti, tai 
dėl sunkių dabarties sąlygų, 
kad nebūtų pakenkta balsui, P. 
Bičkienei reikėtų susilaikyti 
nuo aukštųjų forte atlikimo. S. 
Daugelienei dar ne visada pa
vyksta piano, nors, pavyzdžiui, 
Beethoveno ‘Adelaidoj’ ji tai

nugalėjusi”.
Po šio puikiai pasisekusio de

biutančių koncerto garsas apie 
Kempteno lietuvių muzikinį 
pajėgumą sklido ir po kitas 
lietuvių stovyklas, iš kurių 
nuolat daugėjo pakvietimų kon
certuoti. Rugsėjo 27 d. ansamb
lis su moterų sekstetu ir duetu 
bei solistėmis labai sėkmingai 
koncertavo Bad Woerishofen 
DP stovykloje. Spalio 24 d. de
biutančių koncerto sudėties gru
pė taip pat su gražiu pasiseki
mu koncertavo . Kleinkoetz 
tremtinių stovykloje. Spalio 28 
d. solistės Radzevičiūtė, Bič
kienė ir Daugeliene bei violon
čelistas Armonas, akompanuo
jant Reithingeriui, atliko 
meninę programos dalį Kemp
tene įvykusios akademijos Kris
taus Karaliaus šventės proga. 
Lapkričio 19 d. solistės Bičkienė 
ir Daugeliene, drauge su Kemp
teno lietuvių ansambliu, vado
vaujamu muz. Armono, koncer
tavo Memmingene. Lapkričio 
23 d., Kariuomenės šventės pro
ga, koncertinę dalį atliko miš
rusis ir vyrų chorai bei solistės 
Bičkienė ir Daugeliene. Akom
panavo Reithingeris. 1947 m. 
sausio pradžioje solistės Bič
kienė, Daugeliene ir violončelis
tas Armonas sėkmingai kon
certavo Miuncheno lietuvių 
tremtinių stovykloje. Dar 
galima paminėti, kad solistės 
Bičkienė ir Daugeliene 1947 m. 
balandžio 22 d. koncertavo 
Englisches Institut auklėtinėms 
ir vienuolėms. Koncertas visiš
kai pasisekė. Auklėtinių vardu 
solistams padėkojo institute esan
ti vienintelė lietuvaitė 
Norkaitytė.

Artėjant prie aktyviausiojo 
muzikinio meno periodo stovyk
loje užsklandos, reikia dar stab
telėti prie 1947 . m. Vasario 
16-sios minėjimo. Prieš tą reikš
mingą šventę stovyklos koply
čioje buvo maldos ir atgailos tri
dienis, per > kurį melstasi už 
tėvynę ir lietuvius, taip pat už 
laimipgą visų lietuvių grįžimą 
į nepriklausomą Lietuvą. Šven
tės išvakarėse šv. Lauryno baž
nyčioje įvyko religinės muzikos 
koncertas, kuriame populiarius 
pasaulinių kompozitorių kūri
nius atliko solistės Janina 
Armonienė, Prudencija Bičkie
nė ir Stasė Daugeliene. Taip pat 
smuikininkas Jakavičius ir 
violončelistas Petras Armonas. 
Vargonais grojo Lehrndorferis. 
Šventės dienos koncertas 
susidėjo iš dviejų dalių: pirmo
joj daly atlikta keletas religinės 
muzikos kūrinių, o antrojoj — iš
traukų iš operų: „Faustas”, 
„Linksmoji našlė”, „Hoffmano 
pasakos” ir kt. Koncertą atliko 
Kempteno lietuvių ansamblis ir 
solistės J. Armonienė, P. 
Bičkienė, St. Daugeliene. For
tepijonu ir vargonais pritarė M. 
Zelleris ir F. Reithingeris. Diri
gentas — muz. P. Armonas.

1947 m. balandžio 17 d. buvo 
minimos choro metinės. Ta pro
ga Kornhauso salėje buvo gra
žiai pavykęs ansamblio kon
certas, kurio pirmojoj daly 
atlikti lietuviškieji kūriniai, o 
antrojoj — populiarieji pa
saulinio garso veikalai. Ypač 
gausiai ir efektingai čia gavo 
pasireikšti operos solistė Radze
vičiūtė, kuri šventė savo scenos 
darbo dvidešimtąjį jubiliejų. 
Solistės Bičkienė ir Daugeliene 
šį kartą atliko keletą duetų ir 
taip pat susilaukė gražaus pri
tarimo.

Tai tokia buvo solistės Bič
kienės dainavimo karjeros pra
džia, kurią galėjau pasekti 
pagal „A.B. dienos naujienas”. 
Jos švelnus balsas, maloni 
asmenybė ir nuolatinė šypsena 
stiprino nežinioj, varge ir baimėj 
gyvenančių viengenčių dvasią. 
Todėl tas laikotarpis neturėtų 
būti pamirštas.

Cezaris Surdokas

• Kas užsako „Draugą” 
draugui, yra draugas pačiam 
„Draugui”.

„DRAUGO”
rėmMai

Aukos grąžinant laimėjimo 
bilietėlius.

60.00 dol. Jonas Rugelis, 
Maywood, IL; V. Trumpa, San
ta Monica, CA; Bronė Baluta, 
St. Petersburg, FL; Aldona Gau- 
rys, Prevost, Quebec, Kanada;

55.00 dol. Bronė Širvinskas, 
N. Hollywood, CA;

50.00 dol. Irena Truškūnas, 
Glendora, CA; dr. Ona Mironai- 
tė, Chicago, IL; Laima Milaitis, 
Oak Lawn, IL; Stanislava Gri- 
tenas, Melrose Park, IL;

40.00 dol. Apolinaras Varne
lis, Dowagiac, MI; Pranas Mic
kus, Longueuil, Quebec, Ka
nada;

35.00 dol. M. Jurgaitis, Veni- 
ce, FL; E. ir R. Silgalis, Euclid, 
OH; Teklė Bogusas, So. Boston, 
MA; Kazys ir Danutė Paškonis, 
Eastlake, OH; Gerda A. Weit- 
zel, Park Ridge, IL; Paul A. 
Miksys, Juno Beach, FL;

30.00 dol. V. Radžius, Chica
go, IL; Elena Dryžienė, Chicago, 
IL; Jurgis Dumbrys, Fairvievv 
Park, OH; Juozas Staskevičius, 
Toronto, Ont., Kanada; Stasys 
ir Milda Tamulionis, Western 
Springs, IL; Valerija Palčiaus- 
kienė, St. Pete Beach, FL;

30.00 dol. V. Kupcikevičius, 
Oak Lawn, IL; Magdalena Lig- 
malienė, Chicago, IL; Dana Paš
kevičius, Santa Monica, CA;

31.00 dol. Antanas ir Dalilė 
Polikaitis, Westlake Village, 
CA;

25.00 dol. Antanas Adomai
tis, Manchester, CT; Teresė 
Ūsas, Barrington, IL; Maria 
Stonikas, Darien, IL; J.L. Gie
draitis, East Northport, NY; 
Ramunė Kubiliūtė, Evanston, 
IL; Stasys J. Dalius, Hamilton,

KĄ DARYTI?
(Atkelta iš 3 psl.) 

prekių gavimą, paimti iš pirkėjų 
sąskaitos sumas, priklausančias 
sumokėti už pirktuosius (gau
tuosius) produktus, o, esant tei
siniam pagrįstumui, ir delspini
gius.

8. Atleisti nuo pajamų mokes
čio ūkius (ūkininkus), kurie 
daugiau kaip pusę (50 proc.) 
pajamų gauna iš tiesioginės 
žemės ūkio veiklos.

9. Siekiant išvengti lupi
kavimo, nustatyti, kad valsty
bės pašalpas (bent 15 proc.) 
gavusios žemės ūkio produkci
jos perdirbimo įmonės, negali 
mokėti žemdirbiams mažiau nei 
iš pardavimo kainos atmetus 
perdirbimo kaštus ir 20 proc. 
pelną.

10. Vyriausybė turi sudaryti 
reikiamas veterinarines ir sani
tarijos sutartis su šalimis, kur 
yra perspektyvūs Lietuvos ūkio 
produkcijos (tame tarpe gyvų 
gyvulių) importuotojai.

Straipsnio apimtis neleidžia 
išdėstyti reikalingus spren
dimus ir veiksmus socialinėje, 
valdymo, teisėtvarkos, švietimo 
ir kt. srityse.

Manau, kad daugelio siūlo
mųjų sprendimų ir priemonių 
būtinybė yra žinoma Lietuvos 
žmonėms, kad didelė dalis iš jų 
yra priimtinos daugumai parti
jų ir kitų organizuotų 
visuomenės grupių. Kodėl tatai 
vis dar nepadaryta? Ar aplamai 
gali tokius sprendimus priimti 
dabartinė LDDP valdžia? Ne
abejoju, kad galėtų, jei norėtų. 
Labai panašius siūlymus ne 
vieną kartą teikiau prezidentui, 
Seimui, vyriausybei vos jiems 
atėjus į valdžią. Tai liudija, kad 
jie ne negali, o nenori.

Taigi, ką daryti lyg ir yra 
žinoma (nereikia vis kalbėti 
apie ekonomistų trūkumą, grei
čiau derėtų kalbėti apie jų ne
reikalingumą), tik neaišku, kas 
ir kada tai padarys. Lieka 
laukti ryžtingai ir pasiauko
jančiai ne savo, o Lietuvos labui 
dirbančio prezidento ir vy
riausybės bei aukščiausiųjų 
teisėsaugos pareigūnų.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 3 d.

Ont., Kanada; J.L. Kanape, Co- 
ral Springs, FL; Gintautas A. 
Taoras, Fort Myers, FL; Gedimi
nas Biskis, Clarendon Hills, IL; 
Richard H. Ringys, Glendale, 
CA; Raimond Blinstrubas, Chi
cago, IL; A. Pilipavičius, Hamil
ton, Ont., Kanada; A. & B. Me
tai Finishing, Chicago, IL; Stasė 
Maurukienė, Algonųuin, IL; Bi
rutė Podienė, Oak Lawn, IL; 
Juozas Kazlauskas, Waterbury, 
CT; Gražina Mikėnas, Woodrid- 
ge, IL; Irena Miecevičius, Michi- 
gan City, IN; Aldona Andriušis, 
Dorchester, MA; Pranas Miche- 
levičius, St. Pete Beach, FL; An
tanas Kvedaras, Savannah, GA;

A.tA.
BRONISLAVA ŠIDAGIENĖ 

SZYDAGIS
Meškerevičiūtė

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. liepos 31 d., 3:30 vai. p.p., sulaukusi 86 metų.
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje. Amerikoje išgyveno 

30 m.
Nuliūdę liko: vyras Alfonsas, duktė Apolonija Tuskenienė, 

žentas Antanas, sūnus Jokūbas, marti Jadvyga, anūkai: 
Albertas, Edvardas, Elena, Katarzyna, Matilda, Matthew ir 
kiti giminės JAV-bėse ir Lietuvoje.

Velionė pašarvota penktadienį, rugpjūčio 4 d. nuo 2 iki 
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 5 d. Iš laidojimo namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčiai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės.

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

PADĖKA
A.tA.

PRANAS MAŽRIMAS
Mano Vyras mirė š.m. lieos 8 d. Palaidotas liepos 11d. 

Šv. Kazimiero kapinėse.
Dėkojam kun. F. Kireiliui už maldas koplyčioje ir velionio 

palydėjimą į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Padėka msgr. Mozeriui už maldas koplyčioje. Širdinga 

padėka dr. Razmai už a.a. Prano lankymą namuose.
Didelė padėka Aleksandrai ir Aleksui Pabrėžams, kurie 

padėjo visuose laidojimo reikaluose.
Dėkojame už gėles ir šv. Mišias. Taip pat ačiū visiems at

silankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems a.a. Praną į kapines 
Amžinam Poilsiui. Didelis dėkui karstanešiams ir laidotuvių 
direktoriams Gaidas-Daimid už rūpestingą patarnavimą. 
Ačiū ačiū visiems.

Žmona Koste ir posūnis Edvardas.

Mylimai žmonai,

A.tA.
VANDAI IVAŠKEVIČIŪTEI 

KRALIKAUSKIENEI

mirus, jos vyrui, mūsų buvusiam lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojui, rašytojui JUOZUI KRALI- 
KAUSKUI reiškiam gilią užuojautą.

Kauno Marijos Pečkauskaitės vardo 
gimnazijos mokinės:

Marija Sabaliauskaitė Kuprienė, JA V 
Laimutė Matulevičiūtė Vitkauskienė, JAV 
Nora Norvaišaitė Kulpavičienė, Kanada 
Isolda Poželaitė Davis, Australija

A.tA.
PRANUI NENIUI

mirus, Union Pier Lietuvių Draugija reiškia gilią 
užuojautą jo žmonai MARIJAI, dukteriai VIDAI ir jos 
vyrui, podukroms, posūniui ir jų šeimoms.

Filomena Peleckas, Chicago, IL; 
Ona Kolis, Palos Hills, IL; 
Virgis ir Onutė Smilgys, Coun- 
try Club Hills, IL; Maria Pisa- 
revas, Indian Wells, CA; Alex 
Tornau, Chicago, IL; Virginia 
Mačiulis, Palos Park, IL; Kon
stancija Stasiulienė, Oak Lawn, 
IL; Marija Kuprienė, Cicero, IL; 
Julius Karsas, Oak Lawn, IL; 
Algis Strimaitis, Chicago, IL; 
Ramutė Butkus, Justice, IL; J. 
Vasiukevičius, Chicago, IL; 
Jonas Stankus, Evergreęn 
Park, IL;

Visiems savo rėmėjams ta
riame nuoširdžiausią ačiū!

e
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Nors „Draugo” gegužinė jau 
praeityje, bet norime padėkoti 
geradariams, kuriems nespėjo
me pasakyti ačiū prieš praėjusį 
sekmadienį, liepos 30 d. Laimi
kius „laimės šuliniui” dar 
paaukojo Irena Žulienė, An
tanas ir Polė Tuskeniai. Jiems 
sakome tvirtą ačiū!

Adv. Povilas Žumbakis da
lyvaus Lietuvių fronto bičiulių 
rengiamoje studijų savaitėje 
Dainavoje (VIII.20-27 d.), kur 
rugpjūčio 25 d., 10 vai. ryte, 
kalbės labai problematiniu 
klausimu apie spaudos laisvę 
Lietuvoje.

Pasaulio lietuvių centro Le-
monte pagrindinė gegužinė rug
pjūčio 20, tuoj po šv. Mišių Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje, apie 
12 vai. p.p. Sportui aikštelė jau 
padaryta, lauksime sportuojan
čio jaunimo. Centro sodelis pa
gražintas. Bus skanaus maisto, 
gražios, skambios muzikos. Bus 
traukiami laimėtojų bilietai. 
Sužinosime, kas iš jūsų patys 
laimingiausi. Kviečiame 
atvykti.

ALRK Moterų sąjungos
46-tasis seimas vyks rugp. 17-20 
d. Čikagoje. Šalia seimo sesijų 
numatyta įvairios pramogos. 
Narės prašomos atsiliepti į 
pakvietimus iki rugp. 10 d., 
skambinant Angelai vakarais 
312-778-4542. Seime galima da
lyvauti kaip pilnateisė delega
tė arba kaip dalyvė ar viešnia. 
Dėl tolimesnių informacijų pra
šome skambinti Angelai duotu 
telefono numeriu.

£ U AZ1 augu 1UHUU MVD ***** **t fT**&^* ktmmv — —--------------------» K----------

atidengimo dienraščio patalpose liepos 30 d. Iš kairės: „Draugo’ moderatorius 
kun. Viktoras Rimšelis, MIC, garbės narė Gražina Liautaud ir Draugo fon
do direktorių tarybos pirm. Bronius Juodelis.

X NAMAMS PIRKTI PA- 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

(sk)

x Maironio Lituanistinė 
mokykla Lemonte ieško sekre
torės, kuri tvarkytų visus mo
kyklos raštinės reikalus ir ga
lėtų atspausdinti mokytojų pa
ruoštus darbus. Reikia mokėti 
mašinėle rašyti ir kompiuteriu 
naudotis. Valandos mokslo me
tų šeštadieniais nuo 8:30 v. ry
to iki 1:30 v. p.p., taip pat gali 
būti darbų, kuriuos reikia savai
tės bėgyje atlikti. Susidomėję 
prašome kreiptis pas Marių 
Kasniūną, vakarais (708) 
403-4988.

(sk)

Praėjusį antradienį, rugpj. 1 
d., B. Motušienės informacinia
me straipsnelyje, išspausdintame 
„Draugo” 6 psl., praleistos ke
lios eilutės ir dėl to atsirado 
netikslumas. Antrasis straips
nelio „Sąjungietės susirinks Či
kagoje” paragrafas turi būti 
toks:

Seimas Čikagoje vyks rugpjū
čio 17-20 d. Seimo dalyvės posė
džiaus, melsis ir pramogai laiko 
skirs. Atstovės bus apgyvendin
tos Hampton Hotel/Cicero Avė. 
prie Marųuette Rd. / Rugpjūčio 
17, ketvirtadienį — registracija 
viešbutyje, o 6 vai. v. — susipa
žinimo vakarienė „Mabenka” 
restorane. Rugpjūčio 18, penk
tadienį, bus darbo posėdžiai 
Hampton viešbutyje, o 6:30 vai. 
v. — vakarienė „Seklyčioje”. 
Rugpjūčio 19, šeštadienį — ek
skursijos į lietuvių kultūrinius 
centrus ir į Čikagos vidurmiestį. 
6:30 vai. v. — iškilminga vaka
rienė Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje (69th Str. ir 
Washtenaw Avė.). Rugpjūčio 20, 
sekmadienį — 10 vai. r., šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, pusry
čiai ir seimo uždarymas parapi
jos salėje. Tikime, kad plačiai 
suplanuota suvažiavimo pro
grama bus tikrai įdomi, pratur
tinanti naujomis idėjomis ir 
įspūdžiais.

Atsiprašome už praleidimą.

Raminta Marchertienė, St. 
Charles, IL, apsilankiusi 
„Drauge” nusipirko brangių 
knygų. Malonu, kad mūsų kny
gynas yra neužmirštas ir aplan
komas lietuviškų knygų mylė
tojų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
' —L

DARBAS TEBETŲSIAMAS
Pennsylvanijoj pirmiems lie

tuviams imigrantams pasisekė 
įsteigti 43 parapijas ir tris mo
terų vienuolynus: kazimierie- 
čių, pranciškiečių ir Jėzaus 
nukryžiuotojo. Dar atsirado 
bent penkios atsiskyrėlių 
parapijos, nepriklausančios nuo 
Romos. Buvo kitų parapijų, ku
rias sunku apibūdinti, kadangi 
jos buvo mišrios rūšies su len
kais ir kartais su slovakais. Ši 
visa istorija randama kun. Vin
cė Valkavičiaus knygos II tome 
kuris greičiausiai pasirodys 
1995 metais po ketvėrių metų 
darbo. Trijų tomų serija vadi
nasi „Lithuanian Religious Life 
in America”. Pirmas tomas (per 
600 puslapių), kuris anksčiau 
pasirodė po šešerių metų darbo, 
apima rytus, t.y. New England, 
New York, New Jersey, Balti- 
more ir Floridą. Kai autorius 
lankėsi -j.-nvni pereitais 
metais, jam teko prof a paauko
ti kelis egzempliorius. Jei 
sveikata leis, kunigas ketina 
paruošti trečią tomą, kuris 
apims Chicago, Cleveland, Det- 
roit — žodžiu, likusią JAV dalį, 
kartu su lietuvių protestantų 
aprašymu.

Knygose spausdinami straips
niai apie kiekvieną parapiją. 
Taip pat pastangos daromos su
rinkti biografinės medžiagos 
apie kiekvieną kunigą. Kunigas 
Vincas lanko kiekvieną kurijos 
archyvą, jei toje kurijoje buvo 
bent viena lietuvių parapija. 
Antram tomui, panaudojant 
savo atostogas, autoriui reikėjo 
aplankyti šias vyskupijas: 
Philadelphia, Scranton, Pitt- 
sburgh, Erie, Harrisburg, 
Greensburg ir Allentown.

Jei kas norėtų paremti šį 
vysk. Pauliaus Baltakio užsaky
tą projektą, galima siųsti aukas 
į: Lithuanian Parish History 
Project, c/o 36 St. George Avė., 
Norwood, MA 02062-4420.

• „Užjūrio lietuviai”. Veidai 
ir vardai. Sudarė Antanas 
Skaisgiris; dail. Romas Du
boms; redaktorė Milda Šešku- 
vienė; tekstai Beatričės Kleizai- 
tės-Vasaris. Anglų kalbos ver
timai: Ema Matulaitytė, Emili
ja Endziulaitienė, Rimas Matu
lis. Leido ir spausdino VL „Spau
da”, Vilnius, 1995 m. Tekstai 
knygoje yra antrinės svarbos, 
bet pirmajame plane stovi trys, 
mums, užsienio lietuviams, ge
rai pažįstami fotografai: Kazys 
Daugėla, Algimantas Kezys ir 
'Vytautas Maželis. Tai jų nuo
traukos puošia knygos didelio 
formato, gero kreidinio popie
riaus 280 puslapius. Nuotrau
kos nespalvotos, bet labai 
efektingos — kai kurios senos, 
kai kurios gan naujos. Vieni 
„veidai ir vardai” jau seniai 
pasitraukę iš mūsų tarpo, kiti 
dar gyvi. Galima sakyti, kad tie 
„veidai” — ir žinomieji, ir 
mažiau pažįstami, beveik kaip
„Who’s Who” išeivijos kul
tūriniame, literatūriniame 
pasaulyje. Knyga minkštais vir
šeliais. Šiuo metu dar nepla
tinama Amerikoje.

• „Newsletter”, 1995, Nr. 2.
Adresas; 45 Windsor Drive, Oak
Brook, IL 60521. Moterų sąju- 
gos leidžiamas žiniaraštis, ku
riame atsispindi šios sąjungos 
veikla, pažymimi jubiliejai, 
šventės, paminimos iškeliavę į 
Anapilį sąjungos narės. Lei
dinukas iliustruotas nuotrau
komis.

x A.a. Ednos M. Vaškelie- 
nės-Tunkūnaitės prisiminimą 
pagerbdami, jos draugai ir 
giminės aukojo Lietuvos našlai
čių gyvenimą palengvinti: $150 
— Ona ir Stasys Budėjai; po 
$100 — Vanda Sherkšnis, Ed- 
mund Tunkūnas; po $50 — Lin
da Orcutt, Bronė ir Juozas Be- 
keris ir Balys ir Aldona Slons- 
kiai. Viso $500. Lietuvos 
našlaičių ir komiteto vardu reiš
kiame užuojautą velionės gimi
nėms ir artimiesiems, o aukoto
jams dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas.

(sk)

x A.a. Danutei Pareigienei 
prisiminti, Roma Sideravičiū- 
tė-Murphy iš Olympia WA, 
Lietuvos našlaičiams paremti 
atsiuntė $50. A.a. T. Jurcio 
prisiminimą pagerbdamas, Ed. 
Tonkūnas iš Garden MA, Lie
tuvos našlaičiams gyvenimą pa
lengvinti atsiuntė $25. Reiškia
me užuojautą velionių artimie
siems ii* giminėms, o auko
tojams Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame! „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)

TRIJŲ KNYGŲ 
SUTIKTUVĖS

Š.m. liepos 23 d. Algimanto 
Kezio „Galerijoje” buvo 
supažindinta su trimis, ką tik 
išleistomis knygomis.

Su knyga „Užjūrio lietuviai 
veidai ir vardai”, išleista 
Vilniuje, VI „Spaudos”, supa- , 
žindino dr. Vida Skaisgirienė. 
Knygą sudarė Antanas Skaisgi
ris, dailininkas Romas Dubonis, 
redaktorė Milda Šeškuvienė, 
tekstai Beatričės Kleizaitės-Va
saris ir k.t. Iš anglų kalbos ver
tė Ema Matulytė, Emilija En
dziulaitienė, Rimas Matulis, 
albumo autoriai ir fotografai — 
Kazys Daugėla, Algimantas Ke
zys, Vytautas Maželis.

Fotografijų albumas supa
žindins Lietuvos skaitytojus su 
gausinga Šiaurės Amerikos tau
tiečių inteligentija, o išeivijos 
jaunajai kartai primins jos 
tėvus ir senelius.

Dailininko Mykolo Paškevi
čiaus reprodukcijų knygą, išleis
tą Questar Printing Co. spaus
tuvės ir „Galerijos” Čikagoje, 
pristatė Kezys.

Redakcijos nariai: Arvydas 
Reneckis ir Džoja Barysaitė. 
Vertėjas: Sigitas Daukša. 
Sudarytojas: Algimantas Kezys. 
M. Paškevičius knygą skyrė sa
vo dukrai, talentingai daili
ninkei Alyjai.

„Meninė M. Paškevičiaus kū
rinių išraiška vystosi nuo ku
bizmo iki impresionizmo, nuo 
socialinio realizmo (sovietinio ti
po) iki abstraktaus ekspre
sionizmo, kol dailininkas tam
pa nepriklausomas nuo įvairių 
įtakų, taip pratarmėje mini foto
grafas Algimantas Kezys, — M. 
Paškevičiaus požiūriu meno 
kūrinio universalumą sudaro 
meninės išraiškos elementų 
visuotinumas, ar, kaip jis pats 
teigia, tobula forma. Gerai 
suderindamas estetikos priemo
nes, dailininkas prasiskverbia į 
mėgstamą vaizduoti daiktų sie
lą”.

„M. Paškevičiui neįdomus vaiz
das dėl paties vaizdo. Jo tikslas 
— užfiksuoti popieriuje ar dro
bėje energiją, vystymąsi, — pa
brėžia meno kritikas Danas 
Lapkus. — Charakteringiausias 
dailininko plastinės išraiškos 
akcentas — linija. Jo, profesio
nalaus architekto, patirtis 
įgalino matyti ir suvokti 
pasaulį, kaip linijų konstruk
cijas ir labirintus”.

„Dailininko vidinis ‘aš’ kalba 
apie universalius dalykus. — 
Mini amerikiečių meno kritikas 
Donald J. Anderson. — Tačiau 
žinodamas apie jo grumtynes su 
likimu ir bėgimą nuo karo ne
šamo siaubo, nustembi, kad be
veik kiekviename paveiksle jis 
pakyla virš žmogaus nelaimių ir 
kančių”.

Mykolas Paškevičius gimė
1907 m. rugpjūčio 18 d. Latvi
joje, Rygoje, geležinkeliečio 
šeimoje. 1914 m. vokiečių ka
riuomenei užėmus Rygą,su tė
vais persikelia į Vitebską. Ten 
pradeda lankyti Praktinį Dailės

x TRANSPAK praneša:
„Kiekvieną mėnesį Lietuvos 
aerouostuose nusileidžia apie 
25,000 keleivių, maždaug tiek 
pat jų kiekvieną mėnesį ir iš
vyksta iš Lietuvos”. Siuntiniai 
ir komercinės siuntos į Lie
tuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)
JeifcU vaikams smagu, ir tėvai patenkinti. Čia mažieji Pasaulio lietuvių centro ruoštoje gegužinėje 
Lemonte smagiai praleidžia laiką.

„Saulutės”, Lietuvos vaikų globos būrelio pakavimo darbai nesibaigia, čia siuntinius į Lietuvą 
ruošia (iš kairės): Aldona Ješmantienė, Marytė Černiūtė, Birutė Navickienė ir Aurelija 
Kriaučiūnienė.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

institutą, vadovaujamą jo 
pirmojo mokytojo Kazimir Mac- 
kevič. Po trejų metų studijas 
meta. Persikelia į Minską, Gu
dijos sostinę. 1933 m. me
nininkų sambūry susitinka 
talentingą dailininkę Oną Do- 
kalskaitę, vėliau tapusią jo 
žmona. Vokiečiams puolant 
Minską, M. Paškevičius persi
kelia su šeima į Lietuvą, į 
Kauną. 1944 m. gimsta dukra 
Alyja. Artinantis Raudonajai 
armijai, dailininkas su šeima 
pasitraukia į Kempteną, netoli 
Šveicarijos. 1949 m. išvažiuoja 
į Ameriką ir apsistoja New 
Yorke. Šiuo metu kuria ir 
gyvena Kalifornijoje.

Pirmąją poetės Neringos Ab- 
rutytės knygą „Rojaus ruduo”, 
išleistą leidykloje „Baltos 
lankos” Vilniuje, su Algimanto 
Kezio apipavidalintu knygos 
viršeliu, atvežė iš Lietuvos ir su
pažindino susirinkusiuosius 
„Galerijoje” Vytautas Vepštas.

Žmogus nelaiko likimo savo 
rankose. Iš nebūties pašauktas, 
visą gyvenimą lieka tos pačios 
nebūties akivaizdoje.

Daug daugtaškių, daug brūkš
nių, daug klaustukų, ir mintys 
paliktos tarp eilučių — skai
tytojui įžvelgti, ieškoti, suprasti. 

Nendrė Ragalevičiūtė

IŠ ARTI IR TOLI

DĖKINGOS LIETUVOS 
DUKTERYS

Lietuvos Dukterų draugijos 
St. Petersburg, FL, skyrius gavo 
1,000 dol. auką iš Elenos ir Me
čio Krasauskų, o 500 dol. iš Ge
nutės ir Adolfo Armalių, kurie 
šventė savo vedybų 50 metų 
sukaktį. Aukos jau išvežtos į 
Lietuvą, kur jos padės sergan
tiems vaikučiams, o Lietuvos 
Dukterys yra nuoširdžiai dėkin
gos aukotojams.

PASIKEITIMAS
AMBASADOJE

Nuo rugpjūčio 12 d. darbą 
Lietuvos ambasadoje Vašing
tone baigia dr. Tomas Michals- 
kis. Jis išvyksta į Norwood, 
Mass., dirbti šv. Jurgio lietuvių 
parapijos administratoriumi ir 
istoriko kun. Vinco Valka
vičiaus yra kviečiamas padėti 
baigti jo milžinišką darbą, 
trečiojo ir paskutinio tomo 
anglų kalba studiją apie lietu
viškas parapijas Jungtinėse 
Valstijose — „Lithuanian Reli
gious Life in America”.

KUN. SASNAUSKAS
SUSITIKIMO ŠVENTĖJE

Kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, įšventintas kunigu š.m. 
birželio 4 dieną Prisikėlimo 
parapijoj, Toronte, susitiks su 
lietuviais liepos 23 d. Putname, 
CT, mūsų tradicinėje susitikimo 
šventėje. Jis bus pagrindinis šv. 
Mišių koncelebrantas. Nuo pat 
mažens, dar mokyklos suole 
Julius ieškojo teisybės ir meilės, 
kai sovietinė sistema gaubė 
mūsų Tėvynę melu ir neapy
kanta, siekdama, kad kiek
vienas žmogus pavirstų į „homo 
sovieticus”, kurio pagrindinės 
savybės — nužmoginti santykiai 
su artimu ir vergiškas paklus
numas valdovams. Už tiesos ir 
artimo meilę 1980 metų rugsėjo 
mėnesį LTSR Aukščiausiojo 
teismo „teisėjas” Ignotas, sovie
tinio prokuroro Bakučionio pa
dedamas, priteisė jaunam J. 
Sasnauskui pusantrų metų 
Gulago „laimės” ir penkerius 
metus Sibiro tremties. 1985 
metų lapkričio vidury Sas
nauskas grįžo iš tremties ir 
1987 metais įstojo į Kauno 
Kunigų seminariją, kurioje dar 
teko išklausyti LTSR religijų 
reikalų tarybos įgaliotinio P. 
Anilionio grasinimo: „Mes 
viską matome ir žinome ir 
neleisime parazitams veistis 
seminarijoje!” Šis grasinimas

buvo už tai, kad Sasnauskas 
dalyvavo Vilniuje mitinge, skir
tame prisiminti Molotovo-Rib- 
bentropo akto niekšybę. Ir štai, 
šiame melo ir priespaudos liūne 
turime pražydusį Dievo pašau
kimo žiedą — naują tėvą pran
ciškoną Julių Sasnauską!

Susirinkę šventoms Mišioms 
lietuvių susitikimo šventėje, 
paklausysime kun. J. Sas- 
Aausko pamokslo, kuris mums 
liudys Kristaus žodžius: „Ant 
tos uolos pastatysiu Bažnyčią ir 
pragaro vartai jos nenugalės!” 
Šių dienų sekuliarizacijoj tai 
bus mums paguoda, kad kas
dienos rūpesčiais vis kylantis 
paklydimo potvynis tėra tik 
laikinas gyvenimo bangavimas. 
Susitikimas su kun. J. Sas
nausku mums liudys, kad šis po
tvynis nenuplaus meilės, ryžto 
ir aukos švyturių, kurie mums 
dega Evangelijos Tiesoje, kad 
vėl ateis atoslūgis, kuriame 
žydės ryžto ir aukos žiedai, ne 
tik nuotaikos trumpoj akimir
koj, bet visame gyvenime, pa
skirtame Meilės ir Tiesos ieško
jimui.

Č. Masaitis

ALOS TARYBOJE

Birželio 5 d. Argentinoje 
įvykusiame ALOS tarybos posė
dyje buvo gauti du laiškai: 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
padėka už sveikinimus jo 
75-erių metų proga, kartu su 
palaiminimu visoms lietuvių 
organizacijoms, esančioms 
Argentinoje. Kitą laišką-anke- 
tą atsiuntė Pasaulio lietuvių 
bendruomenė, prašydama 
parašyti apie lietuvių veiklą 
Argentinoje per 70 metų. Ši 
medžiaga bus panaudota š.m. 
liepos mėnesį Š. Amerikoje 
įvyksiančiame Ateitininkų 
suvažiavime.

BIRUTIETĖS MINĖJO 
MOTINOS DIENĄ

Š.m. gegužės 28 d. Argentinos 
mieste Adroųue veikianti „Biru
tės” draugija paminėjo Motinos 
dieną. Seminarijos koplyčioje 
kun. Aug. Steigvilas aukojo šv. 
Mišias už gyvas ir mirusias mo
tinas, laike Mišių buvo gie
damos liturginės giesmės, vado
vaujant I. Bartulienei.

„Birutietės” draugijos atnau
jintoje būstinėje įvyko šiltų 
patiekalų lietuviški pietūs. 
Svečių tarpe dalyvavo iš La Pla- 
tos Moterų draugijos atstovės, 
kurias palydėjo Glemžienė. Ši 
Moterų sąjunga La Platos mies
te ruošia kultūrinius renginius 
ir padeda šeimoms praktiškais 
patarimais.

Laike pietų veikė loterija. Pie
tums užsibaigus, iš Lietuvių 
susivienijimo atvyko jaunimo 
šokėjų grupė, kuri kieme atliko 
tris lietuviškus liaudies šokius, 
visiems palydint plojimais. Pasi
taikė labai graži diena, ir visi 
praleido pusdienį geroje nuotai
koje. Dalyvavo taip pat „Senelių 
židinio” gyventojai.
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