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Jungtinės Tautos pasauliui 
skleidžia netikrą informaciją 

apie Lietuvą 
Vilnius , birželio 5-6 d. 

(BNS) — Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas penktadienį susiti
ko su Jungtinių Tautų vysty
mo programos administrato
riaus pavaduotoju Rafeudin 
Ahmed ir išreiškė susirū
pinimą, kad netikslių duo
menų pateikimas formuoja 
klaidingą pasaulio nuomonę 
apie Lietuvą. 

Lietuvos URM informacijos 
skyrius pranešė, kad susiti
kime ministras kalbėjo apie 
Jungtinių Tautų Vystymo pro
gramos (UNDP) raštinės New 
Yorke paskelbtą Vidurio ir 
Rytų Europos valstybių žmo
gaus vystymosi ataskaitų san
trauką. 

Ministras A. Saudargas at
kreipė dėmesį į, jo nuomone, 
ydingą valstybių įvertinimo 
lygio skaičiavimo metodiką, 
pagal kurią Žmogaus vysty
mosi rodiklio vertinimo eilėje 
Lietuva atsidūrė gerokai že
miau už savo kaimynus. 
UNDP ataskaitoje bendroje 
valstybių vertinimo eilėje Lie
tuva atsidūrusi 81-oje vietoje, 
nors dar 1994 m. ji buvo 28-ta. 
Tuo tarpu, pvz., Baltarusijos 
vystymasis šiemet įvertintas 
61-ąja vieta, Latvijos — 55-
ąja. 

Šias ataskaitas kiekvienoje 
valstybėje rengė UNDP atsto
vybių samdyti specialistai. 

Pokalbyje ministras A. Sau
dargas teigiamai vertino J T 
įgaliotojo atstovo Cornel Klein 
veiklą Lietuvoje, rengiant pa
ramos programas bei aktyviai 
prisidedant prie demokratinės 
visuomenės tobulinimo. 

Tuo tarpu Lietuvos diploma
tai atkreipia dėmesį į t am 
tikrą neobjektyvumą paren

kant ir pateikiant duomenis 
apie Lietuvą. Pvz., dokumente 
net neužsimenama apie Lietu
vos valiutos kurso pastovumą, 
mažą infliaciją, augančius at
lyginimus, nedidelį nedarbą. 
Ataskaitoje pabrėžiamas alko
holizmas, narkomanija, savi
žudybės ir tvirt inama, kad tai 
sąlygoja gyventojų skaičiaus 
Lietuvoje mažėjimą. Ta pati 
problema Latvijoje aiškinama 
gyventojų senėjimu. 

Pragnozės dėl Lietuvos van
dens dirvožemio ir oro yra 
gąsdinančios ir kartais net 
tragiškos, o, pvz., Baltarusija 
gamtą saugo ir sėkmingai ska
tina turizmą. 

Lietuvos URM informacijoje 
pažymima, kad J T Vystymo 
programos atstovų Lietuvoje 
parengta informacija apie val
stybe „yra reikšmingas indėlis 
į Lietuvos reprezentaciją pa
saulyje". 

Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Osvaldas 
Jusys stebisi, a r Jungtinių 
Tautų Plėtros Programos 
(UNDP) Lietuvai skiriamos 
lėšos nėra daug kartų ma
žesnės, nei žala, kurią daro jos 
parengtos studijos. 

Visame pasaulyje analizuo
jamoje JT UNDP ataskaitoje 
apie Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių vystymąsi Lietuvos 
situacija vert inama išimtinai 
neigiamai, pastebi Lietuvos 
ambasadorius. 

Jo nuomone, vertėtų ap
svarstyti, ar nepareikalavus, 
kad UNDP daugiau nebevyk-
dytų studijų Lietuvoje, bei 
įspėti, kad abejonės dėl šios 
organizacijos veiklos bus per
duotos svarbioms UNDP fi
nansuotojoms Šiaurės valsty
bėms. 

Lietuva ragina ES ambasadorius 
objektyviai vertinti 
kandidates į sąjungą 

Vilnius, birželio 6 d. (BNS) 
— Šešis Europos Sąjungos 
(ES) valstybių ambasadorius 
penktadienį priėmę Lietuvos 
pareigūnai pabrėžė, kad re
miantis objektyviais, o ne geo
grafiniais kriterijais, Lietuva 
turėtų būti tarp pirmųjų kan
didačių į ES. 

Premjeras Gediminas Vag
norius ir užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas 
svečiams pabrėžė, kad Lietu
vos vyriausybės vykdomos re
formos liudija, kad valstybė 
pasirengusi derėtis dėl tikro
sios narystės ES. 

Aukštas Lietuvos URM pa
reigūnas sakė, kad svečius 
priėmę Lietuvos valdžios vyrai 
pabrėžė, kad bet koks išanks
tinis kandidačių grupavimas, 
nesulaukus Europos Komisi
jos išvadų, neatitinka pačios 
ES nustatytos sprendimų pri
ėmimo tvarkos. Komisijos 
nuomonė bus pareikšta liepos 
16 d. Amsterdame, ir tik po to 
ES valstybės svarstys ir pri
ims politinį sprendimą Lu-
xemburge metų pabaigoje. 

Kaip pranešė vyriausybės 
spaudos tarnyba, ambasado
riai pritarė, kad derybų pra
džią turi lemti objektyvūs ver
tinimai, ir žadėjo ją perduoti 
savo vyriausybėms. 

Susitikimuose dalyvavo Ai
rijos ambasadorius Patrick 
McCabe, Austrijos ambasado

rius Florian Haug, Belgijos 
ambasadorius Franc Ronse, 
Nyderlandų ambasadorius Lu-
dovicus Marinus Petrus Maria 
van Ulden, Ispanijos ambasa
dorius Jose Luis Pardos Perez 
ir Portugalijos ambasadorius 
Rui Fernando de Meira Fer-
reira. 

Lietuvos įstatymai dėl 
religijos gali būti 

pavyzdžiu Rusijoje 

Maskva, birželio 6 d. (BNS) 
— Lietuvoje priimti religijos 
įstatymai gali būti pavyzdys 
Rusijai, pareiškė Rusijos vy
riausybės administracijos at
stovas religijos klausimams 
Georgij Michailov gegužės pa
baigoje Omske vykusiame 
seminare „Visuomenė. Jstaty-
mas. Religija". 

Savo pranešime jis pažy
mėjo: „Negalima nutylėti to 
fakto, kad 1995 metais priim
tas Lietuvos Respublikos įsta
tymas 'Dėl religinių bendruo
menių ir bendrijų' pripažįsta 
tik devynias nuo seno esan
čias Lietuvoje religines ben
druomenes ir bendrijas, o vi
sos kitos religinės organizaci
jos gali kreiptis dėl valstybinio 
pripažinimo ne anksčiau kaip 
po 25 metų nuo jų įregis
travimo Lietuvoje". 

G. Michailov pažymėjo. 

JAV Kongresas patvirtino 
istorinį susitarimą dėl biudžeto 

subalansavimo 

Birželio 29 d devyni Nekaltu Į'raside ::.._, 3eni.:ur:jo8 frt 
souri valstijoje, pradės savo viešnagę Lietuvoje. Tai sav. 
Vidurio ir Rytų Europos valstybėms programoje Paolo D, 
chetų stovykloje (anglų kalba) Naujamiestyje, netoli Pann 
darbuosis Jaunimo dvasinio centro surengtoje stovykloje i 
Trent Welsh padės Lietuvos katalikiškajam jaunimui pa 
žiuje rugpjūčio 19-24 d. Tai pirmoji Amerikos katalikų 
žiniomis su Lietuvos katalikišku jaunimu 

Nuotr.: Su jaunaisiais pagalbininkais į Lietuvą vyks ir 
iš kairės) kun. Samuel Russell, O.S.B. 

lUii. atstovaujantys penkiom* arkidiecezijoms Miš
rių grupė, dalyvaujanti Katalikų Bažnyčios pagalbos 
.amarą, Jarrod Lies ir Michael Kokoruda dirbs Kate-
ežio; Britt Ashley, Shawn Henderson ir Carl Hovvard 

rtoli Klaipėdos; Mattew Benjamin, Nicholas Voelker ir 
ruošti Pasaulio jaunimo dienoms, kurios įvyks Pary-

-eminaristų grupė, vykstanti padėti, pasidalinti savo 

-atra iš kairės) Aušrele Sakalaitė iš Omahos ir (šeštas 

V. Landsbergis: Rusija gali 
sustabdyti Baltijos valstybių 

priėmimą į ES 
Vilnius, birželio 6 d. (BNS) 

— Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis bai
minasi, kad Baltijos valstybių 
priėmimas į Europos Sąjungą 
gali būti atidėtas. „Nors atvi
rai apie tai niekas nekalba", 
sakė jis žurnalistams po susi
tikimo su šešių Europos Są
jungos valstybių ambasado
riais. 

Seimo pirmininkas sakė 

kai kurių diplomatų nuomone, 
Rusijoje gali būti politikų, 
suinteresuotų Baitijos valsty
bių įstojimu į ES. 

Pasak Seimu pirmininko, 
ambasadoriams nekelia abejo
nių, kad Lietuva įstos į ES. 
„Mes svarstėme pakvietimą 
tuoj pat prad^r; derybas arba 
vėliau pradėti derybas. Koks 
yra skirtumas ir kas už to sly
pi", sakė V. Landsbergis. J is 

pažymėjęs ambasadoriams, sakė akcentavęs, kaa neabejo-
kad yra visiškai aišku, jog tinai Lietuvoje atsirastų .:vi-
Maskva nepageidauja Lietu
vos narystės NATO. Tačiau, 
pastebėjo jis, „tikriausiai mū
sų narystė Europos Sąjungoje 
yra taip pat nepageidaujama, 
ir pakvietimas pradėti dery-

sokių jėgelių", kurios pradėtų 
nuteikinėti žmones prieš Eu
ropą. Kar tu j is pripažino, kad 
tai būtų mažai įtakingi politi
kai, nors Lietuvai tai turi tam 
tikrą reikšmę, kuri Vakaruose 
mažiau jauč iama. 

Seimo pirmininkas taip pat 
pakvietė ambasadorius pasek
ti Austrijos pavyzdžiu ir įkurti 
rezidencijas Vilniuje. Penkta
dienį prezidentui Algirdui 
Brazauskui Austrijos ambasa
dorius Lietuvoje Florian 
Haug įteikė skiriamuosius 
raštus ir tapo pirmuoju šios 
valstybės ambasadoriumi, įsi-

Vašingtonas , birželio 6 d. 
(Reuter-BNS) — JAV Kongre
sas ketvirtadienį galutinai pa
tvirtino istorinį susitarimą dėl 
biudžeto subalansavimo iki 
2002 metų. 

Jeigu susi tar imas veiks, 
kaip turėtų, po penkerių metų 
JAV pirmą kartą nuo 1969 m. 
turės subalansuotą biudžetą. 
To bus siekiama, mažinant fe
deralinio biudžeto išlaidų au
gimo tempus. 

Atstovų Rūmai pri tarė šiam 
susitarimui 327 prieš 97 bal
sus , o Senatas — 76 prieš 22 
balsus. Už susitarimą pasisa
kė tiek respublikonų, tiek de
mokratų atstovai. Galutinia
me dokumente pašalinti smul
kūs neatitikimai t a rp ankstes
nių Senato ir Atstovų Rūmų 
variantų. 

Šis biudžeto susitarimas 
buvo pasiektas per ištisus mė
nesius trukusias uždaras dis
kusijas su Bill Clinton admi
nistracija. 

Susitarimas taip pat numa
to, kad tuo pačiu penkerių 
metų laikotarpiu mokesčiai 
bus sumažinti iš viso 85 mlrd. 
dolerių, taip pat sumažinant 
biudžeto išlaidas. Prieš galu
tinį balsavimą del šio susitari
mo Atstovų Rūmų komisijos 
dar tebesvarstė biudžeto 
išlaidų ir mokesčių sumažini
mo klausimus. 

Siekdami užkirsti kelią 
būgštavimams, kad po 2002 
metų mokesčių sumažinimo 
bus atsisakyta, abiejų Kongre
so Rūmų mokesčių komisijų 
pirmininkai pažadėjo laikytis 
naujojo susitarimo dvasios iki 
2007 metų, kada mokesčiai 
bus sumažinti iš viso ne dau
giau kaip 250 mlrd. dolerių. 

Dabar biudžetas nebus siun
čiamas prezidentui pasirašyti, 
o taps juodraščiu išlaidų ir 
mokesčių įstatymui, kuris bus 
rengiamas vasarą. Kad šis įs
tatymas įsigaliotų, vėliau jį 
turės pasirašyti Bill Clinton. 

kursiančiu Vilniuje. 

Nuosavybės teisių atstatymo 
įstatymas neleis niekam 

savivaliauti 
bas nenudžiugintų Krem
liaus". 

Ambasadoriai sutiko, kad 
toks požiūris galimas, tačiau 

Vilnius, birželio 6 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimo konservato
riai įsitikinę, kad naujasis 
prieštaringai visuomenėje ver-

Emanuelis Zingeris siūlo 
nešvęsti Birželio 23-osios 

sukilimo metinių 
Vilnius, birželio 6 d. (BNS) 

— Lietuvos Seimo narys Ema
nuelis Zingeris ragina tik kuk
liai paminėti, bet nešvęsti 
1941 birželio 23-osios sukilimo 
metinių. 

Ketvirtadienį vakare Seimo 
posėdyje jis kreipėsi į parla
mentarus, pabrėždamas, kad 
tomis dienomis naciai išžudė 
daugybę žmonių. .Aš tikiu. 
kad tarp sukilėlių buvo daug 
tikrų Lietuvos patriotų, sieku
sių vienintelio tikslo — atsta
tyti valstybingumą", kalbėjo 
E. Zingeris. Vis dėlto, mano 
jis, sukilimo paminėjimas ne
turėtų virsti šventišku, nes 
„atmintis turi būti lygi vi
siems". 

1941 metų birželio 22 dieną 
Vokietijai pradėjus karą su 
Sovietų Sąjunga, patriotines 
Lietuvos jėgos Kaune puolė 
besitraukiančią sovietų ad
ministraciją. Nacių kariuome
nei pasiekus Kauną, tomis 
dienomis Kaune, Autoūkio" 
garaže, įvyko žiaurios žudy
nės, dėl kurio organizatorių ir 

kad Rusijos įstatymuose to
kios nuostatos nėra, ir todėl 
susidarė palankios sąlygos 
veikti ir plisti religinėms or
ganizacijoms, kurios savo at
siradimo valstybėse turi 
anaiptol ne geriausią reputa
ciją ir kurias vietos valdžia 
mėgina iš ten išstumti. 

vykdytojų žydai nesutaria. 
Parlamentaras sake vengęs 

apie tai kalbėti daugelį metų, 
tačiau dabar nusprendęs, kad 
reikia mėgint: tiesti tiltą tarp 
skirtingai š:iOS istorinius 
įvykius vertinančiųjų. Prabilti 
jį skatino ir karo metais 
išžudytos beveik visos jo Kau
no žydų šeim s atminimas, ir 
artėjančios birželio 22-osios 
metinės, kai į getą buvo 
išvesta jo mana. 

Tuo pačiu E Zingeris para
gino greičiau pradėti ir su 
nacių veikla susijusio Alek
sandro Lileik: teismą. Seimo 
narys sakė su.-ipažinęs su by
los medžiaga ' mano. kad jos 
pakanka teisnnei procedūrai 
pradėti. 

A š neprašą, keršto, aš pra
šau tik neut.niaus teismo", 
sakė E. Zinger.-. 

Mirė poetas 
Eduardas Mieželaitis 

Vilnius, birelio 6 d. (BNS) 
— Penktadier,. Vilniaus Anta
kalnio ligoni: je nuo širdies 
nepakankami:no mirė poetas 
Eduardas Mieželaitis. J am 
buvo 77-eri. 

„Mūsų sielo- amžinai išliks 
didžiojo poeti taurios širdies 
žmogaus atm 'imas", sakoma 
prezidento Algirdo Brazausko 
užuojautoje. 

t inamas Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą a tkūr imo įstatymas su
kuria daug krypčių skirtin
giems piliečių siekiams derin
ti. 

Pirmiausia, sako parlamen
to pirmasis vicepirmininkas 
Andrius Kubilius, įstatymu 
siekta suderinti žemės savi
ninkų ir dabart inių jos naudo
tojų bei grąžintinų namų sa
vininkų ir juose gyvenančių 
nuomininkų siekius. 

A. Kubilius penktadienį 
spaudos konferencijoje pa
brėžė, kad numatytieji mecha
nizmai neleis savivaliauti nei 
savininkams, nei nuominin
kams. ..Niekas neturės teisės 
iškeldinti nuomininko, kol 
jam nebus suteiktas kitas gy
venamasis plotas", sakė A. 
Kubilius. 

Paklaustas , kiek laiko už
ims, kol nuomininkams bus 
suteiktas naujas gyvenamasis 
plotas, A. Kubilius sakė, kad 
visas problemas pavyks iš
spręsti per kelerius metus. 

Pasak jo, daugiausia pro
blemų yra Kaune. Iš viso Lie
tuvoje nuomininkų užimamo 
503.000 kvadrat inių metrų 
ploto — 283,000 kv. metrų yra 
Kaune. Iš viso yra 10.500 
šeimų, kurios gyvena savinin
kams grąžintinuose namuose. 
Tačiau A. Kubilius tikisi, kad 
nemažai savininkų nenorės 
atgauti namų, kuriuose gyve
na nuomininkai, ir pasirinks 
kompensacijas. 

Žemės savininkų, kurių nuo
savybes teisės pripažintos 
yra 79.500 ir j iems turi būti 
grąžinta 506.000 hektarų že
mės. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS, I.\TERFAX, ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais. 

Vašingtonas . Savo labdaringa veikla išgarsėjusi vienuolė 
Motina Terese ketvirtadienį Jungtinėse Valstijose gavo aukš
čiausią civiliams skiriamą apdovanojimą — Kongreso aukso 
medalį, kurį įteikdamas, Atstovų Rūmų pirmininkas Newt 
Gingrich pastebėjo, kad 86-erių metų Nobelio taikos premijos 
laureatės Motinos Teresės dėka, pasaulis tapo švelnesne, kil
nesne ir džiaugsmingesne vieta. 

Ženeva.Rusijos užsienio reikalų ministras Jevgenij Prima-
kov ketvirtadienį paskelbė sieksiąs pradėti derybas dėl užtaisų 
pašalinimo iš branduolinių raketų. Kalbėdamas spaudos konfe
rencijoje, jis sakė, jog Rusija yra pasiryžusi išimti užtaisus iš 
savo branduolinių raketų, tačiau tik tuo atveju, jeigu taip pat 
su savo branduoliniu arsenalu pasielgtų ir NATO valstybės. 

Zurich. Šveicarai sekmadienį referendumu spręs, ar už
drausti savo valstybės vyriausybei bei privatiems verslinin
kams užsiiminėti ginklų eksportu ir finansuoti tarptautinę pre
kybą ginklais. Vyriausybė kritikuoja Socialdemokratų partijos 
iškeltą ginklų eksporto draudimo idėją, teigdama, jog ji Švei
carijai gali kainuoti daugiau kaip 120,0000 darbo vietų, nu
kentės ir valstybės saugumas, nes nusilpus valstybinei gyny
bos pramonei, saugumo sistema turės vis labiau pasikliauti už
sieniečių pagalba. 

Malmo. Socialistams būtina atsinaujinti, penktadieni pa
reiškė Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos premjerai Tony 
Blair ir Lionei Jospin, kalbėdami 15 Europos Sąjungos (ES) 
valstybių socialistų partijų vadovų susitikime Švedijoje. Pasak 
T. Blair, socialistų vyriausybės turi atsisakyti „senųjų kai
riųjų receptų", ki taip praras valdžią. Jis įspėjo apie pavojų eiti 
į valdžią, pasikliaunant vien entuziazmo banga. „Šiuolaikiniai 
rinkėjai nėra kan t rūs ir atlaidūs. Jeigu mes nesugebėsime pa
sikeisti, būsime išmesti. Mes turime ne didesnę Dievo teisę val
dyti už partijas, kurioms oponuojame", sakė T. Blair. 

Vašingtonas . JAV besilankantis Vokietijos kancleris Hel-
mut Kohl ketvirtadienį viešai padėkojo Jungtinėms Valstijoms 
už pagalbą a t s ta tan t Europą po II pasaulinio karo ir suvieni
jan t Vokietiją pasibaigus „šaltajam karui ' . Kalbėdamas Mar-
shall plano 50-ųjų metinių minėjime, Kohl pareiškė, jog ši di
džiulės paramos programa užtikrino Europai kelią į taiką ir 
klestėjimą ir pabrėžė, jog transatlantinį bendradarbiavimą lai
ko vienu didžiausių pasiekimų Europos istorijoje. 

Kalbėdama minėjime. JAV Valstybės sekretorė Madeleine 
Albright perspėjo, jog ..dabar didžiausia grėsme Amerikai kyla 
ne iš kokio išorės priešo. Didžiausia grėsmė — tai tikimybė, jog 
mes užmiršime praėjusios kartos pavyzdį, leisime prasidėti 
stagnacijai, visas savo demokratines institucijas bei principus 
pradėsime laikyti savaime suprantamu dalyku ir užmiršime, 
jog užsienyje paliktos nesprendžiamos problemos labai dažnai 
sugrįžta ir pasibeldžia į duris čia, Amerikoje". 

* Lenk i jo s Suva lkų mieste 
steigiamojoje konferencijoje 
buvo įkurta Lietuvos. Baltaru
sijos. Lenkijos. Rusijos pasie
nio regionų sąjunga „Eurore-
gionas Nemunas". Sutarties 
projekto pagrindinis tikslas — 
sukurti sąlygas visuomeni-
niam-ekonominiam vystymui
si ir moksliniam-kultūriniam 
bendradarbiavimui tarp kai
myninių valstybių pasienio re
gionų. 

KALENDORIUS 

B i r ž e l i o 7 d.: R o b e r t a s , 
Lukreci ja , R a t a u t a s . Romantas. 
Milda. 

B i r ž e l i o 8 d.: Medardas, Vil
h e l m a s , K a l i o p a s . Germinė , 
M e r ū n a s . 

B i r ž e l i o 9 d.: Šv, Efremas, 
Bažnyč ios mokytojas '306-373 
Sirijoje); FeHcijus, Maksimi-
j onas . G i n t a s . Ginte 
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. ; 
Arlington Heights, IL 60004 . . * 

KORESPONDENCINIS 
POKALBIS NEPAPRASTOSIOS 

KONFERENCIJOS PROGA 
(Tęsinys) 

VISIŠKAI SUTINKU SU 
FEDERACIJOS VADU 

Federac i jos v a d a s p a s 
tebė jo , kad są jūdinė , idėji
n ė sąvoka nes ike ič ia . Mes . 
vis i vadovau jamės t a i s pa 
č ia i s p r inc ipa i s , t a p a č i a 
ideologija, t u o p a č i u š ū k i u . 
Kokia j ū s ų n u o m o n ė š iuo 
r e ika lu? 

Aidas K r i a u č i ū n a s : „Tai 
neatspindi realybės. Ameri
koje, kiekviena sąjunga su
pranta ir įgyvendina principus 
pagal savo supratimą, nors eg
zistuoja bendros gairės. Yra 
didelių skirtumų tarp Lietu
vos ir išeivijos ateitininkų". 

R ū t a Miku l ion ienė : „Teo
riškai gal ir turėtų būti viskas 
taip pat, bet praktiškai taip 
nėra. Panašiai, kaip katalikų 
bažnyčia, kažkaip skiriasi 
tarp šių abejų kraštų". 

Gabija Pe t r ausk i enė : „Lai
ko tėkmėje sąjūdinė bei idėji
ne ateitininkijos orientacija 
tikrai nesikeičianti. Iš tikro, ji 
nesikeičianti ir pagal gyve
namą vietovę. Tačiau drįstu 
teigti, kad jos pritaikymas ir 
įgyvendinimas yra laiko ir gy
venamosios vietos sąlygojami 
iš esmės. Imkime pavyzdžiu 
ateitininkiją kaip sąjūdį. Lie
tuvoje tai naujas reiškinys. Jo 
imamasi ir jis ugdomas tikrai 
entuziastingai. Entuziazmas 
išplaukia iš to, kad tai iš es
mės naujiena ir iš to, kad da
lyvavimas jame duoda progą 
bendrauti su žmonėmis iš už
sienio ir dar net pakeliauti po 
užsienius. Daug kam Lietu
voje tai suprantamai patrauk
lu. Už tai dėmesys šaukliui iš 
Šiaurės Amerikos yra automa
tiškas ir iš karto atiduodamas. 
Patrauklu ir išeivijos ateiti
ninkų veikėjams vykti Lietu
von su misija ugdyti organiza
ciją, daryti ją veiksmingą ir 
dėl to sau užsitarnauti dėme
sį, pagarbą ir kone herojaus 
vardą Lietuvoje. Tokio dėme
sio vargu ar išeivijoje susi
lauktų. Tai padaro sąjūdžio 
ugdymo darbą Lietuvoje ypač 
patraukliu išeivijos vadovams. 
Tai daug patraukliau ir leng
viau negu imtis darbo atgai
vinti nualintą išeivijos ateiti
ninkų veiklą. 

Kad išeivijos ateitininkų 
veikla nualinta ir be energijos 
sąjūdine prasme, rodo kuopų 
uždarumas, veikla savojo tel
kinio rėmuose ir dėmesio sty
giaus iš sąjungų centro val
dybų bei Federacijos valdybos. 
Teigčiau, kad išeivijoje ateiti
ninkiją yra praradusi sąjūdinį 
savo veidą. Verčiau ji gyvuoja 
pabirai telkiniuose, kur kelių 
asmenų dėka bandoma užimti 
jaunimą auklėjančiu darbu. 
Sąjūdis reiškia judėjimą ir jo 
išvystymą platesniu mastu 
negu savo vienos kuopelės 
tarpe. Pritaikyti ateitininkų 
idėjas išeivijoje yra žymiai 
sunkiau, nes visuomenėje bei 
aplinkoje besireiškiančios įta
kos yra komplikuotesnės, ne
gu tos, su kuriomis, kol kas, 
susiduriame Lietuvoje. Išeivi
joje tai reikalauja daug darbo 
ir dėmesio ideologijos pritaiky
mui taip, kad jai išeivijos jau-

išeivijos jaunimo gyvenimo pa
tirties bazė, nuo kurios pra
dedama, yra visiškai skirtin
gos. Taigi, ir idėjų sąvoka yra 
visiškai skirtinga. Susumuo
jant, manau, kad idėjinė są
voka kaip tik labai keičiasi ir 
yra sąlygojama gyvenimo pa
tirties". 

Dal ia S t a n i š k i e n ė : „Ir vėl 
visiškai sutinku su Federaci
jos vadu. Principai, ideologija 
ir šūkis negali keistis, jei save 
laikome ateitininkais. Tos są
vokos ne tik nesensta, bet šiuo 
laiku gal net dar svarbesnės ir 
reikšmingesnės — ir išeivijos 
ateitininkams, ir Lietuvoje. O 
kaip visa tai pritaikyti, kaip 
veikti priklauso nuo vietos 
sąlygų ir nuo narių. Metodai 
gali būti labai skirtingi, ypač 
mūsų, čia, ir tėvynėje esančių 
ateitininkų. 

Aš negaliu tikėtis, kad veik
la būtų tokia, kokia buvo ma
no jaunystėje, nors ir labai jos 
pasigesčiau. Kiti laikai, kiti 
žmonės, bet tas pats Kristus, 
tie patys penki principai. Tik, 
man rodos, šiomis dienomis, 
ypač Lietuvoje, labai keltinas 
ir pabrėžtinas katalikiškumo 
principas — tikėjimas". 

L a i m a Ša lč iuv ienė : „Su
tinku su juo!" 

R e g i n a Ši lga l ienė: „Sutin
ku, kad sąjūdinė, idėjinė są
voka nesikeičia. Mūsų aplin
ka, kuri technologijos tiek pa
gauta ir sužavėta, garbina ją 
kaip dievuką. 

(Bus daugiau ) 

Hami l tono J A S kuopos bern iukai ir i uopos globėja kėgliavimo iškyloje. 

„ŠATRIJAI" 70 METŲ 
(Žinios surinktos iš .Ateities" žurnalo, 1985. nr. 7) 

Šįmet „Šatrijos" draugijai/ juostų spalva pažymėjo kor-
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korporacijai sukaktuviniai 
metai. Literatūra ir menu be
sidominantis s tudentų ateiti
ninkų būrys, 1927 metais 
įsiregistravo Lietuvos univer
siteto senate, kaip oficiali 
meno draugija. Besiregistruo
jančių buvo 44. Tačiau, skai
čius dažnai keitėsi — vieni 
baigė studijas, kiti pradėdavo. 
Nors draugija oficialiai įsis
teigė '27-tais metais, kur ian
čių ir l i teratūra besidomi
nančių studentų būrys ben
draudavo jau nuo 1924 metų. 

„Šatrijos" susirinkimai tapo 

poracijas. „Šatrijos" kepu
raičių ir juostų spalvos buvo 
purpurinė, sidabrinė, ir tam
siai mėlyna. „Šatrijos" šūkis 
— „Menas grožiui, grožis gy
venimo tobulumui". 

Draugijos nariai „Šatrijos" 
vardą pasirinko pagal Že
maitijos „Šatrijos" kalną, ku
ris buvo „pakilus, dairantis 
aplinkui, niekas nedrumsčia 
tolimų akiračių, netrukdo 
minties, t en laisva, giedra, 
lengva alsuoti. To kalno pada
vimai, siejami su kerėjimais, 
raganų paslaptingu gyvenimu, 

Lietu-

— De-

reguliaresni 1926 metais , poe- turėtų pagauti menininko 
to Vinco Mykolaičio-Putino vaizduotę". (A. Skrupskelienė, 
globoje. Draugija stengėsi su- „Ateitis", 1985, nr. 7). 
kurti jaukią, nuoširdžią at
mosferą, iš naujų nar ių reika
laujanti t ik l i teratūros ar 
kitos meno šakos pamėgimo. 
Fuksų nekankino. Nuotaiką 
stengėsi išlaikyti draugišką, 
kad kiekvienas jaus tųs i lais 

Studentai labiausiai mėgo 
susirinkti proftMykolaičio-Pu-
tino bute. O j is , juos vai
šindavo arbata, riešutais ir 
saldainiais. Susirinkimai bū
davo spontaniški — vertinda
vo naujai pasirodžiusias kny-

vas, nesuvaržytas dalintis gas, skaitydavo pačių literatū-
savo mintimis, savo kūryba. rinius bandymus, ir diskutuo-

Kadangi s tudentai uniformų 
neturėjo, kepurių forma ir 

MOKSLEIVIAI APLANKYS KAIMYNUS 
LATVIUS 

Netoli Dainavos yra dar vie
na baltų stovykla, vardu Ga-
rezera Vasaras Vidusskola. 
Gal atpažinsite vieną kitą 
žodį, nes mūsų kalbos tokios 
panašios! Tai latvių jaunimo 
kalbos ir kultūros stovykla, 
įsteigta prieš 35 metus. Ji yra 
Three Rivers, Michigan, netoli 
Kalamazoo. Kam tai aktualu, 
klausiate? Nagi, šiemet moks
leiviai ateitininkai atgaivins 
tarpstovyklinio bendravimo 
tradiciją su kaimynais lat
viais! Planas toks: 

Moksleivių stovyklos gale, 
liepos 4 d. — JAV nepriklau
somybės šventėje stovyklauto
jai ir vadovai keliaus nuomotu 
Jackson firmos autobusu kai-, 
mynų aplankyti. Ten mes su
siporuosime — lietuvis su lat
viu — ir susipažinsime su jų 
stovyklaviete. Po pietų per
traukos bus abiejų kultūrų 
šokių ir dainų pasirodymai, 
kuriems būsime pasiruošę per 
dvi savaites Dainavoje. Lat
viai tuo metu bus besiruo
šiantys savo Dainų ir šokių 
šventei, kuri šią vasarą vyks 
Clevelande. Lietuviai išmokys 
latvius vieną savo tautinį šo
kį, ir tada apsikeisime moky
tojų kepurėmis! 

Po kultūrinės programos 
bus sporto rungtynės. Pažiū
rėsime, kieno komandos pir
maus krepšinyje, tinklinyje ir 
europietiškame futbole! Paval
gę vakarienę, JAV Nepriklau
somybės dienos proga kursime 
laužą ir bus suaugusių prave
damos sprogmenys. Mėnuliui 

mmas būtų imlus. Lietuvos ir patekėjus, sulipsime autobu-

san ir prieš 11 vai. vak. lai
mingi grįšime Dainavon. 

Šios išvykos mintis — ugdy
ti kaimynų kultūros supra
timą, tuo pačiu sudaran t pro
gą jaunimui pasididžiuoti savo 
lietuvių kul tūra. Kitais metais 
latviai yra pakviesti ir j au su
tiko aplankyti moksleivius 
Dainavoje! 

Jeigu domitės šia išvyka, 
prašome nedelsiant registruo
tis moksleivių stovyklai, vyk
siančiai birželio 22 d. - liepos 6 
d. Kelionė pas kaimynus bus 
tik užsiregistravusiems sto
vyklautojams. Registruokitės 
stovyklai pas Moniką Vygan-
taitę (708) 366-38098, Norin
tys daugiau informacijų apie 
liepos 4 d. išvyką pas latvius, 
kreipkitės į Gailę Černiaus
kaitę (708) 488-1272. 

M A S C V 

KAD A T E I T I N I N K I J Ą 
K L E S T Ė T Ų 

Dr. P. V. Kisielius, norėda
mas paremti Lietuvos ateiti
ninkų jaunų šeimų veiklą, per 
Ateitininkų federacijos fondą 
įteikė 1,000 dol. auką. 

Daiva Paulienė, jos dukra 
Daivutė ir sūnus Vaidas, 
jaunų moksleivių stovyklavi
mui paremti. Ateitininkų fe
deracijos fondui įteikė 300 dol. 
auką 

Kazlauskų šeima — Bronė, 
Juozas ir Vytas Ateitininkų 
fed. fondui paaukojo 100 dol. 

Ateitininkų federacijos fon
das visiems geradariams nuo
širdžiai dėkoja. Kainoms nuo
lat kylant, jaunimo ateitinin-

davo mintis kilusias universi
tete paskaitų metu. Susirin
kimuose atsilankydavo Stasys 
Šalkauskis ir Juozas Eretas. 
Draugijoje dalyvaudavo Mi
liutė Kvedaraitė, Vincas Ra
monas, Salomėja Nėris, Jonas 
Grinius, Juozas Brazaitis, 
Juozas Tarvydas, Juozas Paukš
telis, Antanas Vaičiulaitis, 
Aleksandras Dičpetris, Ignas 
Malėnas ir kiti. 

Ignas Petrušaitis buvo pir
masis oficialus draugijos pir
mininkas. Sekantis buvo Ig
nas Skrupskeli8 ir kiti. Su
sikūrusi savo tradicijas, „Šat
rija" jų laikėsi iki pat okupaci
jos dienų, per 16 nepriklau
somų metų. Tai buvo jauki ir 
draugiška užuovėja, kur savo 
kūrybinį kelią pradėjo nema
žas skaičius jaunų kūrėjų, 
kurių darbais mes ir dabar 
džiaugiamės. (A. Skrupskelie
nė) 

„Šatrija" veikė ir išeivijoje, 
kurį laiką vadovaujant Čes
lovui Grincevičiui. Tačiau '60-
mečio tėkmėje veikimas nu
trūko. Būtų įdomu surasti 
išeivijos narius ir veiklą at
naujinti. Redaktorė skatina 
skaitytojus atsiųsti žinutes 
apie Jums žinomas/us „Šatri-
jietes/čius". 

L . Š . 

J a u n ų j ų a t e i t i n inkų są
j u n g o s centro valdyba jau iš
siuntinėjo registracijos lapus 
jaunučių vasaros stovyklai, 
kuri vyks liepos 8-19 d. Daina
voje. Prašome vaikus užregis
truoti iki birželio 10 d. 

kiška veikla Amerikoje, o tuo 
labiau Lietuvoje, reikalinga 
piniginės paramos. Ačiū tai 
suprantantiems rėmėjams. 

A t e i t i n i n k ų federacijos 
fondo valdyba 

Birže l io 8 - 15 d. -
vių Fronto bičiuliai 

Biržel io 14 - 21 d. 
troito skautai 

Biržel io22 - l iepos 6 d . -
Moksleiviai ateitininkai 

L iepos 8-19 d. — Jau
nučiai ateitininkai 

L iepos 20 - 27 d. — Sen
draugiai ateitininkai 

L i epos 27 • r u g p j ū č i o 3 d. 
— Heritage savaitė (angliškai 
kalbančio jaunimo) 

Rugpjūčio 3 - 10 d. — 
Mokytojų studijų savaitė 

Rugpjūčio 10 - 17 d. — 
Studentų studijų savaitė 

Rugpjūčio 17 - 24 d. — 
Tautinių šokių mokytojai 

Rugpjūčio 29 - rugsė jo 1 
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis 

L iepos 27 d . — Dainavos 
metinė šventė ir šimtininkų 
suvažiavimas 

Dėl tikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į Dainavos 
registratorę Ritą Giedraitienę, 
tel. 810-478-8456. 

DR. JANINA JASKEVICIUS 
JOKŠA 

6441 S. PuiaaM Rd., Chicago, IL 
Raz. 70*422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. KadzM Av. 

Vai antra. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Sestd pagal susitarimą 

t 773-778-2880 
.708-448-5646 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Mato St 
Matteaon, IL 60443 
Tai. 708-748-0033 

Valandos pagal susitanmą 

JONAS V. PRUNStOS, MD 
TERFB DALIAS PRUNStOS, MD 

Mnoto Pain Traalrnant 
Nugaros, sprando, galvos, sąnapų ir kt. 

vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 773-728-0800 

MeHanry: 816-383-8886 
Eik Orova: 847-718-1212 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

4 8 1 7 W . 8 3 S t , B u r b a n k . I L 
T * . 7 0 6 4 2 3 - 6 1 1 4 

Valandos p a g a l sus i ta r imą 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St.. Chicago, IL 
TU. 773-735-6668 

4707 S Gllbart, La Grano*. IL 
Tai. 708-352 4487 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Robertą Road 

TtJ. 706-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MEDKAL OJMC 
1M0H27* . . L « m . L a o u a 

Pnfcfauto Palos Community Hoipui 
S**f Ci Oll HospiUI 

Valandos pagal susitarimą 
T A 708 -257 -2286 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

G Y D O ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132SKadZto Ava., Chtoago 

7 7 3 - 7 7 M 0 6 9 a r t * 773-»88-«441 

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Arohar Ava. (prie AuaUn) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitanmą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1 1 8 5 D u n d e e A v e . , E l g i n , IL 6 0 1 2 0 

Tai. (706)742-0255 
V a l a n d o s p a g a l sus i ta r imą 

DR. VIUJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7 2 7 1 S . H u t a m , Bridyaviaw, IL 6 0 4 6 6 

Tat. 708-664-0400 
Valandos pagal susitanmą 

DAUA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

Tinley Park, IL 6 0 4 7 7 

706614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR.DAUAJODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3 8 0 0 H k j a a n d Ava. . 9a». 2 0 1 
(skersai gaivas nuo Good Samantan ligonines) 

Doajnare Orava, IL 60515 
Tai. 630-980-3113 

Valandos susitarus 

DfL EUOUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaHar St. Lamont, IL 60439 
Tai. 815-723-1864 

7600 W. CoUegs Dr. 
PaJoe Haights, IL 60463 

T«L 706-361-0010 

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė 

N E R V Ų IR E M O C I N Ė S L I G O S 
K a b . 7 7 3 - 7 3 6 - 4 4 7 7 

R K . 7 0 8 - 2 4 6 - 0 0 6 7 a r t i * 7 0 8 - 2 4 6 - 6 6 8 1 
6 4 4 9 S . PuiaaM Road 

Valandos pagal susitanmą 

DR. DANA M. SAUKUS 
D a n t ų g y d y t o j a 

8 2 5 S . M a n n h a t m R d . 
W a s t c h a a t a r . l L 6 0 1 5 4 

T a i . 7 0 8 - 3 4 4 - 1 6 9 4 
Va landos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T a i . 7 0 6 - 6 6 2 - 4 1 5 9 atsakomas 2 4 vai 
1 4 4 3 S . 5 0 8 i A v a , Cicaro 

Kasdien 1 v.p.p. • 7 v.v. 
Išskyrus trečd ; šeštad. 1 1 - 4 v.p.p 

Cardiac Dktgnosto, LTD. 
6132 S. Kadzto Ava. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
1 7 2 Schiller St . . Elmhurst. IL 6 0 1 2 6 

6 3 0 - 9 4 1 - 2 8 0 9 
Valandos pagal susitanmą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzto Ava. 
Chicago, IL 60662 
Ta. 773434-2123 

VtH'dos pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RMoatand Ava. 
Chicago RMga, IL 60415 

Tai. 706-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tai. 773-735-7709 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 lOgdan Ava^Sute 310 

NapRvia. IL 60663 
Tai. (630)527-0090 

3 8 2 5 HkjMand Ava. , 
T o w a r 1 , S u f c a 3 C 

Downar> Grova, IL 60615 
Tai. (630)435-0120 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-586-3166 
N a m ų M . 8 4 7 - 3 8 1 - 3 7 7 2 
6 7 4 6 W e e t 63rd Straet 

Vai. pirmd ir ketvd 3 v.p.p. • 6 v.p p 
Kitomis dienomis - susitarus 

NUOLE STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
B o a r d C e r t i f i e d , I n t e r n a l M e d i c i n e 

V a l a n d o s j ū s ų p a t o g u m u i 
Holy Croaa Profaaalonai PavtNon 

3 f l . South 
LRhuanian Ptaza O t at C a H f o m * Ava. 

Chfcago. IL 60629 
T84. 773-471-7879 

DRDC*MSLAPKUB 
Vidaus ir plaučių ligos 

1530O W88t Ava. 
OitandPaik 

706-349-6100 
Valandos uadian. išskyrus savaitgalius 

DR. L PETREIKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9 0 5 5 S . R o b e r t s R d . , H i c k o r y Hil ls. IL 
1 my l ia į v a k a r u s n u o H a r t e m A v e . 

Tai. (708)596-4065 
V a l a n d o s p a g a l sus i ta r imą 

DR JOVITA KERELIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

952S S.7981 Ava., Htckory HMs. IL 
Tai. (706) 596-8101 

Valandos pagal susitanmą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St., Oak Lawn, IL 
P i r m a s a p y l . s u Nor thvves tern un- to 

d i p l o m u , l i e t u v i a m s s u t v a r k y s d a n t i s 
u ž p r i e i n a m ą ka iną . P a c i e n t a i 

p r i i m a m i a b s o l i u č i a i p u n k t u a l i a i . 
S u s i t a r i m u i (ka lbė t i a n g l i š k a i ) 

Te4.708-422-8260 

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

3900 VV.95 St Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitanmą 

Pirmad. 3v.p.p -7v.v.. antr 12 30-3v p p 
treč uždaryta, kervirt 1 - 3 v p p 

penktad ir seStad 9 v r - 12 v.p.p. 

Dr. ALGIRDAS KAVAUONAS 
Specia lybe- vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pu4aaW Rd. 
Tai. 773-585-2802 

Pirmd 9 v r - 7 v v 
A n t r . Trec. ir Penkt 9 v.r. • 3 v.p.p. 

Ketvd 10 v r - 7 v v Seštd ir kt 
d ienomis reikalingas susitarimas 
PiUfTtafna „Madasara Aaakjncnanr 

Sumokama po vizito 

http://Burbank.IL
http://Wastchaatar.lL


Rimties valandėlė 
AR SEKSIME KRISTUMI? 

DU LAVONAI 
SUNKIAI SLEGIA RUSIJĄ 

Šios dienos skaitiniai kvie-
Jia mus pamąstyti apie kovą 
gyvenime tarp gėrio ir blogio, 
ir pabrėžia tai, kad Dievas pa
laiko žmogų kovoje prieš blog;, 
tad mūsų pergalė užtikrinta, 
jei tik patys šliesimės priėjo. 

Pirmame skaitiny (Pradžios 
3:9-15) matome Dievui nusi
kaltusius žmones rojuje, besis
lepiančius nuo jo. Bet Dievas, 
užuot juos baudęs, nubaudžia 
jų gundytoją ir išgirstame pir
mąjį Dievo pažadą, kad gun
dytojas bus nugalėtas. Pažinu-
sieji Kristų, Dievo žodžius an
giai -gundytoj ui supranta, kaip 
pirmą pranašystę apie siusi
mąjį Mesiją: „Aš sukelsiu ne
santaiką tarp tavęs (t.y., an-
gies-gundytojo) ir moteries 
(žmonijos atstovės;, tarp tavo 
atžalos ir jos palikuonio". 

Antrame laiške Korintie-
čiams (2 Kor 4:13-5:1) vėl iš
kyla kovos tema, bet šįkart 
prieš antrą pirmųjų tėvų Ro
juje užsitrauktą bėdą — mirtį. 
Ir čia Jėzus yra žmogaus iš
gelbėjimo pagrindas. Anot 
Pauliaus: „Tasai, kuris prikėlė 
Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus 
prikels su Jėzumi". Čia Pau
lius net du kartus užsimena 
mirtį, bet kiekvieną kartą taip 
pat primindamas krikščio
nišką tikėjimą, kaip priežastį 
„nenuleisti rankų", darbuojan
tis už Dievo karalystę žemėje: 
„Jei mūsų išorinis žmogus vis 
nyksta, tai vidinis diena iš 
dienos atsinaujina". „Mes ži
nome, kad mūsų žemiškosios 
padangtės būstui suirus, mū
sų laukia Dievo būstinė, ne 
rankomis statyti amžinieji na
mai danguje". 

Evangelijoje (Morkaus 3:20-
35) sutinkame jau patį Jėzų, 
kovojantį prieš šėtoną-gun-
dytoją. Ir, nors jis nebuvo su
prastas nei saviškių, nei jo re
liginės vadovybės, ši ištrauka 
iš Evangelijos kviečia mus 
sekti juo ir tuo pasidaryti tais 
jo „giminėmis", kurie jį su
pranta: „Kas vykdo Dievo va
lią, tas man ir brolis, ir sesuo, 
ir motina". 

Sis Evangelijos skaitinys su
renka vienoje vietoje kelis mo
mentus, kad visuma pasakytų 
svarbių tiesų apie Kristaus se
kimą. Pirmame sakiny ma
tome, kiek daug pareikalauja 
apaštalavimo darbas su Jėzu
mi ir dėl to nesistebime, kad 
Jėzaus giminės, susirūpinę jo 
sveikata, bando jį sulaikyti. 
Jėzui su mokiniais sugrįžus 
įamo, vėl susirinko tiek žmo
nų, kad jie nebegalėjo nė pa-
•algyti. Saviškiai, apie tai iš
girdę, ėjo sulaikyti jo, sakyda-
ni, kad jis išėjęs iš proto". 

Gandas apie Jėzaus sėkmin
gą kovą su Šėtonu Galilėjoje 
>asiekia net visos žydijos re-
iginę vadovybę Jeruzalėje, ir 
ie atsiunčia Rašto aiškintojų 
elegaciją jo veiklos ištirti. 

Bet, p a m a t ę jo veiklą, užuot 
pasidžiaugę ir ją parėmę, nes 
jie t iek daug žmonių vėl su
grąžina į Dievo pasirinktosios 
tautos tarpą, jie konstatuoja: 
„Su demonų kunigaikščio pa
galba j i s išvaro demonus". 
Jėzus , žinoma, parodo tokio 
priekaišto nelogiškumą. Bet 
čia e smė nėra logika, o neno
ras, m a t a n t Dievo galingą vei
kimą, jį pripažinti, ir da r blo
giau: apšaukt i piktosios dva
sios da rbu . Tai jau yra piktžo
džiavimas Šventajai Dvasiai , 
ir kai tą daro religiniai vado
vai, ku r i e t ikrai žino, ką mato, 
ši nuodėmė „amžiaus nebus 
dovanota". 

Ir d a b a r Evangelija a te ina 
prie tos pasakojimo dalies, ku r 
mes e s a m e kviečiami apsis
pręst i , a r matydami, kaip 
Kr i s taus veikla yra ir tyčia, ir 
netyčia klaidingai supran ta 
ma, mes ryšimės stoti į jo 
sekėjų gretas . Dabar laikas 
m u m s apsispręsti : ar mes no
rime būt i tais , kurie Kris taus 
duodamos Šventosios Dvasios 
galia mylėsime žmones taip, 
kad j ie vėl atgautų pasiti
kėjimą Dievu? Ar mes pirmiau 
sus i rūpins ime galėjimu ra
miai pavalgyti , at idedami rū
pestį k i ta is , jei tik mums pa
t iems y ra gerai, kad mūsų gi
minės galėtų pasidžiaugti, 
kaip sėkmingai ir gražiai 
įs i taisėme. 

Kai J ė z u s buvo priverstas 
pasi r inkt i t a rp Dievo valios 
vykdymo ir paklusimo savo gi
minių valiai, jis pasirinko Die
vo ir pasakė , kad jo tikrieji gi
minės bus tie, kurie tą supras 
ir pa tys panašiai pasirinks. 

Šią Evangeliją skai tant , 
svarbu prisiminti , kad Evan
gelijos, kaip ir visas Šv. Raš
tas , nors rašo apie istorinius 
įvykius ir žmones, nėra isto
rinė kronika, ©„.Kristaus įr jo 
kelio, kur iuo mus kviečia eiti, 
perdavimas . Žinodami, kad 
J ėzaus motina Marija buvo to
bula Dievo valios vykdytoja, 
negalime manyti , kad ji gundė 
Jėzų nevykdyti Dievo valios. 
Bet čia iškyla kita pamoka, ką 
reiškia sekti Kristų šeimy
ninių ryšių kontekste — tiek 
tėvams, tiek ir suaugusiems 
va ikams . 

Š iame pasakojime matome 
žmogiškų tėvų norą apsaugoti 
savo vaiką nuo visokių sun
kumų, ir čia Kristus padeda 
matyt i krikščionišką perspek
tyvą šiuo atveju: jei suaugęs 
vaikas t ikrai seka Kristumi, 
vykdo savo pašaukimą, jis, šv. 
Pau l iaus žodžiais, bus prikel
tas su Jėzumi , nors „išorinis 
žmogus" ir sunyks. Žmogaus 
j au t imas , kad vykdo Dievo 
valią, jį „diena iš dienos at
naujina". Šiuos dalykus su
p ran t an tys krikščionys tėvai 
to norės ir savo vaikams. Tų 
teisų žinojimas, padeda krikš-

IGNAS MEDŽIUKAS 

Kaip rašoma „The Washing-
ton Post", Rusijos prezidentas 
Jelcin sugrįžo į Kremlių po su
sitikimo su JAV prezidentu 
Bill Clinton ir tuojau susi
laukė kritikos, kad Rusija iš 
to susitikimo nieko nelaimėjo. 

The Star t II atominių ginklų 
sumažinimo sutartis, pasira
šyta Jelcino ir buv. JAV prezi
dento George Bush 1993 m., 
buvo ratifikuota JAV Senate 
šių metų sausio mėn., bet ne
padarė jokios pažangos Rusi
jos Dūmoje, kur komunistai ir 
nacionalistai sudaro gausiau
sias frakcijas. 

Būdamas Helsinkyje, Jelcin 
spaudos konferencijoje sakė: 
„Aš tikiuosi, kad Dūma pada
rys sprendimą, atsižvelgdama 
į mano patarimą". 

Komunistų partijos vadas 
Gennadij Ziuganov kritikavo 
prezidentą: „Jelcin gavo, ko jis 
nusipelnė. įspūdis susidaro, 
kad jis buvo pakviestas savo 
pono (Clinton), kuris jo išklau
sė ir pasakė 'sprendimas jau 
padarytas ' . Jelcin gavo per už
pakalį iš savo draugo Bill". 
Michail Jurjev, kitas Dūmos 
narys, priklausąs Jabloko gru
pei, sakė Interfax naujienų 
agentūrai, kad „išplėstas NA
TO bus nukreiptas prieš Ru
siją. Rusija privalo peržiūrėti 
savo užsienio politiką ir pra
dėti organizuoti naują bloką 
pasipriešinti NATO", pažy
mėdamas, kad Rusija turėtų 
kreiptis į Iraną, Indiją, ir Ki
niją kaip sąjungininkus, kurie 
irgi nemėgsta Vakarų. 

Dėl pensijų ir algų neišmo-
kėjimo buvo suplanuota kovo 
27 d. streikas. Ruslan Ausev, 
prezidentas Ingušijos res
publikos, priklausančios Rusi
jos federacijai, Interfax žinių 
agentūrai pareiškė, kad Rusi
jos neturėtų apimti liguista 
manija dėl NATO išplėtimo, 
nes „mes dabar turime tiek 
daug problemų, ypač ekonomi
nių, kurios yra daug svar
besnės negu ši, ir turėtų būti 
nedelsiant išspręstos". 

Jelcin, grįžęs į Maskvą, vėl 
susidūrė su nuolatine proble
ma del dviejų, jau seniai miru
sių, bet ligšiol dar nepalaidotų 
lavonų. 

Du mirę vyrai sudaro Rusi
jai sunkią moralinę naštą, tar
tum ją slėgtų girnų akmuo. 
Šių dienų Rusija yra nauja de
mokratinė respublika ir kapi
talistinė šalis, kuri nusisuko 
nuo sovietinio totalitarizmo ir 
carinio absoliutizmo. 

J au beveik 79 metai, kai Ru
sijos paskutinis caras Mikalo-

čionims tėvams leisti savo 
suaugusiems vaikams eiti ten, 
kur Dievas juos veda ir pa
tiems tuo keliu eiti, atsižadant 
savo „žemiškų" troškimų. 

Aldona Zailskaitė 

jus II su savo šeima buvo bol
ševikų 1918 m. nužudytas. Jo 
kūno liekanom buvo iškastos iš 
bendro kapo ir yra laikomos 
dėžėje miest. lavoninėje, kol 
bus palaido-, .s nuolatinėje 
poilsio vietojo 

Vladimir Ii iciaus Uljanovo. 
geriau žinom Lenino vardu, 
kūnas išbalzamuotas, 73 me
tai guli Ra o. ūmojoj aikštėje, 
atviras publii-.ai jo pasižiūrėti, 
išskyrus diei.as, kai jis kas
met cheminiame skiedinyje iš-
maudomas. 

Atėjus laik... kai rusų tauta 
nustojo laiky:; paskutinį carą 
paniekoje ir gerbti buvusį par
tijos sekretor;ų. siūloma, kad 
jie abu būtų palaidoti ir ateitų 
ramybė. 

Bet laidotuvių klausimas tę
siasi nuo to iaiko, kai Rusija 
tapo demokratija; šis faktas 
virto kontroversiniu ir sunkiai 
išsprendžiamu, ypač, kad abu 
buvę priešai turėtų rasti am
žiną poilsį St. Peterburge. Ca
ras turėtų bū:: ten palaidotas, 
nes šis miestai buvo Rusijos 
imperijos sostinė; Leninas 
taip pat, nes manoma, kad jis 
norėjo ten būti palaidotas. 

Nors 1997 metai Rusijoje 
buvo paskelbti „tautinio susi
taikymo", bet valdžia nesugal
voja, kaip visa tai atlikti. Juk 
niekas kitas tik Boris Jelcin, 
būdamas Sverdlovsko srities 
partijos sekretorius, įsakė pas
kutinę Rusijos carų šeimos re
zidenciją sunaikinti. 

Reikalas yra ir politinio po
būdžio. Kai kurie komunistai 
įtaria, kad Leniną norima pa
likti užmarščiai, užuot, kad jis 
būtų tinkama: palaidotas, ir 
atgaivinamas carizmas. Rei

kalas yra komplikuotas dar ir 
todėl, jog „naujasis Rusijos eli
tas" priėjo išvados, kad caro 
Įpėdiniui būtų leista sugrįžti 
ir užimti sostą. 

Maskvos politiniai stebėtojai 
šį staigų ideologinį pasikeiti
mą riša su faktu, kad gen. 
AJeksander Lebed, opozicijos 
vadas, kuris reiškiasi kovoje 
prieš nomenklatūrą, turi ga
limybę būti išrinktas Krem
liaus šeimininku, jeigu Jelcin. 
neišbuvęs termino, iš pareigų 
del nesveikatos pasitrauktų. 

Atsakomybe dėl caro laido
tuvių ir galbūt dėl jo kanoni
zacijos buvo pavesta Orto
doksų Bažnyčiai, kuri nu
sprendusi šiuo reikalu sudary
ti komisiją. 

Leninas sudaro didesnę 
problemą. Rusijos gyventojai 
nėra vieningi dėl jo palaidoji
mo. Kaip JLe Monde" rašoma, 
viešoji apklausa rodo. jog 48 
procentai aukštesnio mokslo 
pasiekusių rusų, miesto gy
ventojų, pasisakė, kad jis botų 
palaidotas. 38 proc.. daugiau
sia kaimo vietovių gyventojų, 
pasisakė, kad Lenino išbalza
muotas kūnas liktų mauzolie
juje. Pats Jelcin, kuris ligšiol 
tylėjo del caro. apie Leniną pa-
reišė: „Jis turėtų būti palaido
tas St. Peterburge". Bet jis 
tuojau pridėjo: „Galbūt ne tuo
jau, bet metams baigiantis, ar 
šio šimtmečio pabaigoje". Tai
gi šių vyrų griaučiai naujosios 
Rusijos spintoje dar turi daug 
laiko pabūti, nors jie gadina 
Rusijos nuotaiką. 

• Birželio 14 d. Lietuvoje 
yra Gedulo ir vilties diena, o 
užsienio lietuviai pratę minėti 
„Baisųjį birželį" — pirmosios 
bolševikų okupacijos metu vyk
dytus Lietuvos gyventoja trėmi
mus į Sibirą. Jų metu išvežta 
apie 40.000 žmonių. 

Danutė Bindokienė 

Ir tu ten buvai... 

Istorija dve.-.ianti Vilniaus gatve N'uotr Jono Tamulaičio 

Su birželio pradžia daugelio 
lietuvių mintys nukrypsta į 
skaudžiausius šio šimtmečio 
savo tautos istorijos įvykius, 
kurie prasidėjo prieš daugiau 
kaip 50 metų, kartu su Lietu
vos nepriklausomybes pabaiga 
ir sovietų okupacijos pradžia. 
Tam tikra prasme galbūt jie 
nėra užsibaigę ir šiandien, 
nes komunistinės sistemos 
nuosėdos tebedrumsčia vel ne
priklausomos lietuvių tautos 
gyvenimą. Daug dar neatly
ginta skriaudų, nenubausta 
nusikaltėlių anuomet tarna
vusių okupantams ir net uo
liau negu svetimieji kankinu
sių savo tautiečius. Kaip j au 
turėjome progos įsitikinti nuo 
nepriklausomybės atgavimo 
pradžios, Lietuvos vyriausy
bės nariai nelabai noriai daly
vauja tų skaudžiųjų įvykių 
paminėjimuose, kurie dauge
liui tebeprimena, kad dar ne
seniai į pasaulį jie patys 
žvelgė pro Maskvos gamybos 
akinius. Juk baisiai nemalonu 
atsistoti prieš minią, iš kurios 
gali pasigirsti balsas: Ir tu 
ten buvai..." 

Tačiau birželio pradžioje 
tragiškieji įvykiai yra palietę 
ne tik lietuvių tautą: 1989 
metais birželio 4 d., Kinijos 
sostines Tiananmen aikštėje 
įvyko žiaurus demonstruo
jančių studentų užpuolimas. 
Manoma, kad žuvo šimtai ne
kaltų žmonių, nors jų tikro 
skaičiaus, be abejo, pasaulis 
niekuomet nesužinos. Tiesa, 
žudynes įvykdė ne okupantai , 
bet savos valstybes karinės 
pajėgos, bet įsakymą šaudyti 
į beginklę minią davė tos 
pačios komunistinės sistemos 
auklėtiniai, įrodydami, kaip 
ir okupacijos dešimtmečiais 
Lietuvoje, kad savi saviems 
gali būti net žiauresni priešai, 
kaip svetimieji. 

Kinija savo disidentus laiko 
tvirtai suspaudus raudonoje 
saujoje ir retai girdime apie jų 
veiklą, nebent garsiau praby
la jau atsidūrę laisvame pa
saulyje. Deja, tas pasaulis ne 
per daug dėmesio kreipia į 
prispaustųjų balsą, nes jo ke
liai į artimesnius santykius 
su komunistine Kinija grin
džiami žaliais doleriais. Ir 
Amerika, nuolat besidang
stanti žmogaus teisių bei de
mokratinių laisvių gynimo 
vėliava. Kinijai teikia labiau
siai pageidaujamos verslo 
partnerės titulą, galbūt tikė
dama, kad ilgainiui kapitaliz
mo vilionės pagrauš komuniz
mo pamatus ir jis sugrius, kaip 
sugriuvo Sovietų Sąjunga. 
Vienok reikėtų atsižvelgti į 
tai, kas buvo tikrasis kupste
lis, apvertęs sovietijos vežimą: 
niekuomet laisvės troškimo 
neatsisakiusios pavergtos tau
tos su Lietuva priešakyje. 

Išskyrus Tibetą, kuris kol kas 
labai nesėkmingai stengiasi 
kovoti su Kinijos okupacija, ši 
milžiniška valstybe yra vienti
sa ir komunizmo spąstai daug 
sunkiau nusimetami. 

Nuo 1989 m. Tiananmen 
aikštėje ramu, nes dar prieš 
birželio 4 d. Kinijos vyriau
sybe pasistengia sustiprinti 
sargybą, kontroliuoti galimas 
demonstracijas arba bet kokio 
paminėjimo iškilmes. Maž
daug taip. kaip Lietuvoje buvo 
rūpinamasi, kad Romo Kalan
tos susideginimo metinėse ne
susirinktų žūties vietoje mi
nios, neuždegų jo atminimui 
žvakelę, nesukalbėtų maldą 
ar nesudainuotų patriotinę 
dainą. 

Tiananmen aikštės tragedi
jos sukaktis kasmet būdavo 
paminima Hong Konge, nors 
pastaraisiais metais vis ma
žiau žmonių susirinkdavo į 
Angiijos karalienės Viktorijos 
vardu pavadintą parką, šiur
piajam tragedijos įspūdžiui 
kaskart labiau blunkant, o 
kasdieniniams buities reika
lams spaudžiant. Hong Kongo 
gyventojai tvirtindavo, kad jų 
pagrindinis užsiėmimas — pi
nigas, o ne politika. Jiems at
rodė, kad Kinija, komunizmas 
ir Tiananmen aikštės įvykiai 
labai toli. Tačiau šiemet rea
lybė aštriai bakstelėjo į nusis
tovėjusio hongkongiečių gy
venimo pašonę: beliko tik apie 
mėnuo iki ši. 150 metų 
Didžiosios Britanijos valdžioje 
buvusi ir vakarietiško kapita
lizmo idėjomis persisunkusi, 
sala bus prijungta prie Kini
jos. 

Nepaisant komunistinės vy
riausybės pažadų netaikyti 
jokių politinių, religinių ar 
ekonominių suvaržymų Hong 
Kongui. retas tos salos gyven
tojas yra toks naivus šiais 
pažadais tikėti. J au kuris lai
kas nemažai turtingų ar tvir
tesnius politinius įsitikinimus 
turinčių Hong Kongo gyven
tojų pradėjo ieškoti saugesnių 
užuovėjų Europoje bei Ameri
koje. Kiti pasiryžę likti ir 
galbūt prisitaikyti prie naujo 
režimo, bet šiemet birželio 4 
d. milžiniškos minios susirin
ko j Viktorijos parką paminėti 
Tiananmen aikštės tragediją. 
Apskaičiuojama, kad dalyvavo 
apie 40,000 žmonių, nes dau
gelis tiki, kad Kinijos val
džioje bet kokios demonstraci
jos bus uždraustos, o nepa
klusnieji disidentai baudžia
mi. Tam tikra prasme demon
stracijos Viktorijos parke tu
rėjo tikslą parodyti Kinijai, 
kad Hong Kongas turi savo 
nusistatymą komunistinės 
diktatūros atžvilgiu ir galbūt 
atsisveikinti su demokratine 
santvarka. 

SEVERIUKAS 
62 JURGIS JANKUS . 
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— Ką tu čia dabar? — lyg ir subarė mama, bet aš 
jau ant liežuvio galo turėjau ką pasakyti . 

— Tėvukas liepė pažiūrėti ar valgomas. Aš viena 
.įjau, tai pažiūrėsim visi. Ir tėvukas. 

Padalinau visiem po gabalėlį. Visi dėjosi į burną. 
let ir tėvukas nesispyrė. 

Nė vienas nepasakė valgomas a r ne. Ir aš nebek-
ausiau. Čiulpiau savo dalį ir lyginau popierėlius. Ne-
akiau nė žodžio. Jutau, kad su kiekvienu žodžiu gali 
irapliupti ašaros. Tylėdami valgė ir kiti . Gal ir jie tą 
tatį juto. Tik kai ilgą sidabrinį popieriuką, kuriuo 
)ŪVO pagražintas saldainis, ėmiau sukt i apie pirštą, 
5everiukas pašnibždėjo: 

— Nesuplėšyk. Padarysiu žiedą. 
Po vakarienės pasidėjo mano ranką sau ant kelio 

r supynė tokį žiedą, kokio nebuvom matę. Kai 
iradėjo, maniau, kad bus toks, kokius darydavomės iš 
iaudų, su tokia keturkampe akute , bet jis išmazgė 
isiškai kitaip. Jo akutė buvo irgi ke tu rkampė , bet su 
okiais smailais kauburėliais, kad net Marcelė ne-
ralėjo atsigrožėti. 

— Kitą sykį nusipirksiu saldainį su auksiniu po

pieriuku. Mačiau pas Škaplierninkus buvo ir su auk
siniais, o tu man tokį auksinį išraitysi. 

— Jeigu saldainį atiduosi, padarysiu, — pasierz.ro 
tas . 

— Matai koks! — atsierzino ir Marcelė. — Kad jai 
tai ir už mažą gabalytį padarei. 

— Tai jai... — nutęsė Severiukas, ir man pasidarė 
taip. lyg kokia pūkinė šiluma būtų apsivertusi kri
tinėj. 

Ji neišnyko net tada, kai Kazys, apžiūrėjęs žiedą 
pasakė: 

— Gražus. Tokio aš nepadaryčiau. Bet lukterėk. 
Kai per Kalėdas gausiu algą, tau tikrą nupirksiu. 

Nenupirko. Ligi Kalėdų užmiršo ką žadėjęs buvo, 
bet tuo kartu mano sugrudusią širdį tikrai paglostė. 

Manėm, kad žandarai kiekvieną dieną landys. Ne
landė. Tik daug vėliau sužinojau, kad tėvas juos per 
Berelį po dešimtrublę apdalino. Užtat ir negaudė t p 
labai. Ir po namus nelandė. Žinojo, kad jo čia nebėra 

O mes kokios nors žinios laukėm. Kažin kada, kai 
jau buvo pasakę, gavom laišką, kad viskas gerai, kad 
jau sėda į laivą, o po to nieko. Prabėgo ir Kalėdos, o.< -
kios žinios. Mamai pradėjo galvą kvaršinti skolinin
kai, o pinigų iš kur paimti nebuvo. Matydavau, kaip j i 
kartais nusibraukia ašarą, ir pradėjau galvoti, jog ji 
žino. kad tėvo nebėra, kad nuskendo, tik niekam nesa

ko. 
Po tų Kalėdų ir šeimyna pasikeitė. Mama su 

tėvuku pasitarusi nutarė nebesamdyti nei berno, nei 
mergos. Marcelė su Kaziu po kažin kiek metų vienoje 
vietoje išbuvusiu nustebo, kad jų nebedraudžia. Seve
riukas jau buvo pusvyris. Ir mokėjo ir dirbo visus dar
bus, tik dar nebuvo sėjęs, tai tėvukas ir sumetė, kad 
juodu visus vyriškus darbus apeis. Tik mėšlavežiui, 
šienapjūtei ir rugiapjūtei kokį pusdienį pasiims. Aš 
irgi buvau nebe spirgutis, tai mane pakėlė į pusmer
ges. Tik piemenuką pavasarį į mano vietą žadėjo pa
samdyti. Man irgi buvo smagu, kad nebereikės paskui 
karvių uodegas sekioti, o namie ir net prie lauko 
darbų ir dabar tekdavo prišokti. Iš karto paaugau, ap
sidžiaugusi, kad nebe piemenė. 

I pavasarį sulaukėm ir tėvo laiško, ir pinigų. Rašė, 
kad gavo darbo anglių kasyklose. Darbas nelengvas, 
reikia leistis giliai į žemes vidurius, bet galima susi
taupyti pinigų. Galėjo gauti kur kas lengvesnio darbo, 
bet ten ir pinigai daug lengvesni. Kai iš šono pinigų 
pradėjo ateiti, pradėjom atsigauti, o kai Kazio su Mar
cele nebeliko, ir patys namai prisipildė ramybės. Tuo
du amžinai kapodavosi, o kai išėjo, tai netrukus su
sivedė ir nuėjo į dvarą kumečiauti. 

Motina tikrai sugebėjo gražiai ūkį tvarkyti. Po 
kelių metų caras nebedraudė knygų, tai ir tėvas 

rengėsi grįžti. Sake, dar metus, gal kitus pavargs ir 
grįš anglių dulkių nusiplauti Ėmė siųsti iš Amerikos 
lietuviškus laikraščius, o man liepė skaityti, lavintis. 
Kai tik grįš, tuoj į mokyklą leis. Man tad jau buvo apie 
septyniolika, ir aš pati nebežinojau į kokią mokyklą 
tokia sena begalėčiau eiti. 

Atsimenu, vieną sekmadienį gavom smagų laišką, 
kad tėvas to mėnesio galėjau baigia landžioti po žemę 
ir tuoj grįžta namo. Taip ir dabar matau gražiai 
aprašytus žodžius: „Ateinančias Kūčias valgysime visi 
kartu" — po kelių dienų kaip perkūnas trenkė, kad jo 
nebėra, kad anglių kasykloje užgriuvo. Ne jį vieną ir 
daugelį kitų. Tas tėvo užgriuvimas. užgriuvo ir mus. 
Jau taip laukėm sugrįžtančio, labiau negu užtekančios 
saulės. Mes verkėm, net ir Severiukas verkė, o mama. 
kaip per galvą trenkta atsisėdo prie stalo kampo ir 
nebenorėjo nei pakilti.nei ką daryti. Sėdėjo ir sausom 
akim žiūrėjo į krosnies kampą. Net šnekinama nie
kam ne žodelio neatsakė. Sedejo, sedejo ir sedejo. Ir 
močiute ir tėvukas šnekino, prašė, kad valgytų, kad 
eitų pailsėti, o mane ėmė baimė. Niekada nebuvau to
kios mačiusi ir nežinojau ką daryti. Ir Severiukas 
buvo išsigandęs. Jis irgi nežinojo ką daryti. Kai nebe
galėjo prašnekinti, tėvukas su močiute paeme už 
rankų, nuvedė į lovą ir paguldė. Mums irgi liepė eiti 
miegoti. (Bus daugiau) 
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PRO DOMO SUA 
JUOZAS KREIVĖNAS 

A p i e autorių 
Mokytojas, muzikas, chorve

dys ir visuomenininkas, Lietu
vos istorijos žinovas ir didelis 
lietuviškosios knygos mylėtojas 
bei populiarintojas, Juozas Krei
vėnas (1912 kovo 3 - 1 9 8 7 ge
gužės 24' yra gerai pažįstamas 
užsienio lietuviams. Jis čia va
dovavo lituanistikos mokyklai, 
dirigavo jaunimo chorus, pri
klausė dainų ir tautinių šokių 
švenčių rengimo komitetams, 
redagavo žurnalus, rasė spau
dai, veikė įvairiose organizaci
jose, pardavinėjo ir rinko lietu
višką spaudą. 

Lietuviškai spaudai jis skyrė 
pagrindinį dėmesį ir ja sielojosi 
iki paskutinių gyvenimo dienų. 
Dėl jos jis nebuvo atlaidus Lie
tuvos okupantams. Jis kėlė anų 
juodus darbus įvairiose srityse, 
ypač jų norus sunaikinti, su
menkinti ar užgniaužti lietu
višką spausdintą žodį. 

1941-1944 metais jam teko 
dirbti Vilniaus apskrities pra
džios mokyklų inspektoriumi. 
Ten jis turėjo gerą progą susi
durti su lietuviška knyga ir 
komunistų noru ją naikinti. Ten 
jis surinko nemažai dokumen
tų, kuriuose akivaizdžiai gali
ma pajusti jų užmačias. Tą 
medžiagą jis surašė sąsiu
viniuose, kurie buvo rasti po jo 
mirties. 

Vienas tokių darbų buvo pa
vadintas „Pro domo sua — lietu
viškos knygos trėmimas". Čia 
J. Kreivėnas dokumentais už
fiksavo, kaip rusiškieji komu
nistai, atėję į Lietuvą, pradžioje 
stengėsi sunaikinti daug lietu
viškų knygų ir tą darbą labai 
nuožmiai vykdė. 

Jeigu apie lietuvių išvežimus 
bei trėmimus yra prirašyta 
ištisi tomai, tai apie lietuviškos 
knygos naikinimą iki šiol tur
būt dar nieko išsamaus nėra 
paskelbta. Tad ši J. Kreivėno 
studija tegul būna pradžia šių 
naudingų ir labai reikalingų lie
tuviškos knygos naikinimo stu
dijoms. Šiuo rašiniu prisimin
kime didelio lietuvių kultūri
ninko lietuviškos knygos my
lėtojo Juozo Kreivėno mirties 
dešimtmetį. 

Edvardas Šulaitis 
• • • 

Visose gyvenimo srityse kietą 
sovietiškos valdžios ranką lietu
vių tautai teko pajusti ypač 
pačiomis paskutinėmis sovietiš
kos valdžios dienomis. Lietu
viams, kurių tarpe atsirado ir 
vienas kitas naujosios valdžios 
simpatikų, buvo neįprastas ir 
naujas sovietiškas valdžios elge
sys priešų ir nesimpatizuo
jančiųjų atžvilgiu. Lietuviai ligi 
šiol buvo girdėję apie priespau-
das ir tironiją, o ir patys sve
timųjų jungą ilgus amžius nešę, 
laikė natūraliu reiškiniu tai, 
kad valdantysis sau nepriimti
nas ar nepatinkančias nuomo
nes nutildytų. Tačiau bolše
vikai nuo visų kitų anksčiau 
buvusių priverstinos ir sveti
mos valdžios vykdytojų skyrėsi 
labiausiai tuo, kad reikalavo 
savo valdžios priešus ir nesim-
patikus ne tik nutildyti, bet ir 
sunaikinti. Ir mes baisimės 
bolševikų metodais ir principais 
reikalaujančiais priešą ne nutil
dyti, bet sunaikinti. 

Aišku, visgi sovietų valdomoj 
šaly per daugiau kaip dvidešimt 
metų buvo uoliai vedamas ne 
tik priešų, bet ir įtariamų ne
pritarimu sunaikinimo darbas. 
Lietuvoje per visą bolševikmetį 
ir buvo vedamas priešo naikini
mas ar bent pasirengimas nai
kinti. Drauge rūpestingai šali
nama visa, kas žmogų nuo 
bolševikinio gyvenimo iš idealo-
gijos galėtų skirti. Dėl to tary
biniais metais, žmonių gyveni
mui savaip sukantis, visoje 
Lietuvoje iš knygynų lentynų 
buvo tyliai išsiminėjamos ge
riausios lietuviškos ir nelietu
viškos knygos. Turėjo išnykti 

tie puslapiai, kurie lietuvių 
skaitytoją galėtų tolinti nuo 
bolševizmo. 

Bolševikiniam gyvenime auto
riaus ir jo veikalo pasmerkimas 
su išspausdintosios knygos su
naikinimu, kaip natūraliai iš to 
einančia pasekme, yra visai su
prantamas dalykas. Ir rimtai 
parašytiems mokslinio turinio 
veikalams kartais ten tenka iš 
gyvenimo pasitraukti. Pasikei
tus VKP (b) vadovaujančių as
menų nuomonei, atitinkami vei
kalai išeinami iš apyvartos ir 
sunaikinami. Taip 1937 m. par
tijos CK pasmerkė pedologiją. 
Po paskelbimo trumpos rezoliu
cijos „daloj pedalogiju" visa eilė 
pedagogikos ir psichologijos vei
kalų bolševikinėse bibliotekose 
tapo nepageidaujami. Bolševi
kinė knyga savo trumpą gyve
nimą galėjo praleisti ir ant blo
go popieriaus, lietuviška knyga 
jau savo gražesne išvaizda neti
ko bolševikiniam gyvenimui. 

Šitokia būklė bolševikiniam 
gyvenimui visai nuosekli. Ten 
nėra opozicijos. Sunaikinti visi 
žmonės, maną ne taip, kaip Sta
linas. Suniveliuotas monolitinis 
gyvenimas reikalauja, kad visa 
išleidžiama literatūra išreikštų 
šitokią standartizuota būseną ir 
jos reikalui tarnautų. Kaip 
bolševikų žemėje gali palikti 
žmogus tik partijos mintimis 
mąstąs, taip tegali gyventi tik 
tokio žmogaus atitikmena — 
bolševikinė knyga. Tad, šalin vi
sas kitas knygas, šalin visus ki
taip mąstančius žmones! 

Vakarų kultūros gyvenime to
kiam laipsny viešosios nuomo
nės standartizavimas yra ne
įprastas. Vakarų europiečio 
dvasia tokio vientiso nuobodu
mo nepakenčia ir prieš jį kelia 
maištą. Bolševizmas yra bandy
mas smurtu sukurti naują kul
tūrą. Kiekviena kultūra geriau
siai suprantama, ją išgyvenant. 
Ir bolševizmas geriausiai su
prantamas, jį išgyvenusiam. 

Yra visai suprantama, kad 
ligi 1940 m. bolševikų invazijos, 
lietuviškos knygos nei ideologi
ja, nei išvaizda nebuvo partijos 
CK nuomonės reiškėją. Lietu
vių spauda ir savo turiniu, ir 
išvaizda žygiavo į Vakarų Euro
pos valstybių spaudą. Tad visai 
buvo nuoseklu laukti, kad ligi 
1940 m. išėjusios lietuviškos 
knygos turės mirti, o gims nau
jos — išreiškiančios naują dva
sią ir atitinkančios naujam gy
venimui. Taigi, principinis nu
sistatymas yra visas gyvenimo 
organizacijos išvada. Įvairus ne 
knygos naikinimo tikslas, bet 
būdai ir priemonės. Kaip visose 
kitose gyvenimo srityse, taip ir 
bolševikų nusistatymas lietu
viškos knygos atžvilgiu lietuvių 
tarpe sukėlė nepritarimą, buvo 
dedamos pastangos savo kul
tūros turtus apginti. Tokiu bū
du ir pasyvus knygos gynimas 
tapo reakciniu nusistatymu, ku
rį savo ruožtu bolševikai vėl 
laikė esant reikalingu rauti iš 
šaknų". 

Pati pirmoji kregždė — pir
masis parėdymas dėl lietu
viškos knygos yra jau iš 1940 
m. birželio 20 dienos (tik 5 die
noms praėjus po kariuomenės 
įžygiavimo): 

Lietuvos Respublika 
Švietimo Ministerija 
1940 m. birželio mėn. 20 d. 
aplinkr. Nr. 657 
Švietimo Ministerijos žinioje 

esančių įstaigų vadovybėms. 
Įsakau visų mokyklų ar kitų 

įstaigų vadovybėms pasirūpinti, 
k a d -

1. A. Smetonos Raštai, 4 tomai, 
2. A. Smetonos .Pasakyta pa

rašyta", 
3. A. Smetonos „Didžiosios 

mintys", 
4. J. Kisino .Antano Smeto

nos bibliografija ir biobibliogra-
fija". 

5. A. Saulaičio „Vado pasėka". 

Minint kultūrininko, visuomenininko Juozo Kreivėno 85 m. gimimo ir 10 m. mirties sukaktis Čikagoje, Jauni
mo centre, priėjo paveikslo stovi minėjimo rengėjai (iš k.'.irės): Edvardas Šulaitis, Skirmante Miglinienė, Jonas 
Dainauskas ir dr. Jonas Račkauskas. 

AKIMIRKOS KALNUOSE 
KUN. KAZIMIERAS J . AMBRASAS, S J 

Kažkada nustebo žmonės, gus. Pakerit 
pamatę išsirengusią grupę \ 
Pamyro kalnus. Vaikinai ir 
merginos ant pečių nešėsi di
deles kuprines (ant kai kurių 
nelabai tvirtų vyriškų ir mote
riškų pečių). Tie gyvenimo iš
minties kupini gudiečiai pak
lausė: „Kiek jums moka už tai, 
kad tampote tokius didžiulius 
nešulius?" Keliauninkai at
sakė: „Mums niekas nemoka. 
Mes mokame, kad galėtume 
nukeliauti į ten, kur esame 

savo didybe, 
aukščiu, rūstumu, pavojais ir 
neretai grėsme gyvybei... 

Šįkart dideli pavojai, regis, 
mūsų penketuko netykojo. 
Prie Kanados-Amerikos sie
nos, kurią gan sėkmingai per 
valandą iš Montrealio pasie
kėme, neilgai reikėjo gaišti. 
Mūsų šnekiam vairuotojui Da
nui, labai patikliai kalbinant 
iki šiolei, matyt, nuobodžia
vusius tarnautojus, juokau
jant su muitines ir pasienio 

pasirengę". Tie. matą vien kaubojiškais pistoletais apsi-
naudą, vien išskaičiavimu ap- ginklavusiais policininkais, jo-
sikloją ir apskaičiavimu užsik- kių nesklandumų nei prancū-
loją, žmonės niekaip nesupra
to, kodėl jaunuoliai, nešą ant 
nugarų tokias, keliolika kilo
gramų sveriančias, kuprines, 
savanoriškai pasirenka tokį 
vargą: net tūkstančius kilo
metrų keliauja, kad galėtų ke
lias akimirkas pabūti ant kal
no viršūnės... 

Ne, šį kartą nešti ant nuga
ros nei dešimt, nei dvidešimt 
kilogramų nereikėjo. Pasišo
vęs parodyti iš Prancūzijos 
atvažiavusiems stažuotojams 
JAV Vermont valstijoje nusid
riekusį kelis šimtus kilometrų 
kalnagūbrį — Žaliąjį kalną 
(Green Mountain) Konkordijos 
(Concordia) universiteto labo
ratorijos darbuotojas Danius 
Juras mielai sutiko nugabenti 
į ten ir mane, kuris jau taip 
seniai matė kalnus. 

zams, nei lietuviams nepasi
taikė. Užsimokėjus šešis ame
rikietiškus dolerius, kurių 
anksčiau prieš metus kitus vi
sai nebereikėdavo, už sienos 
peržengimą, šiaip atrodą gan 
rūstūs pasieniečiai, mums la
bai mielai palinkėjo geros ke
lionės ir smagaus pasiko-
pinėjimo po šlaitus. 

Nors dabar — balandžio pa
baiga, bet pernakt tiek Kana
doje, tiek ir Vermonte, gerokai 
pasnigo. Juo toliau, tuo dides
ni miškų plotai baltuoja nuo 
baltų kaip gulbės pūkas pa
talų. Medžių šakos, viršūnės 
linksta nuo sunkaus sniego 
naštų. Aure, privažiavę nedi
delį, į kalnus vingiuojantį, ke
liuką, radome užrašą: „Užda
ryta". Pavojinga leistis dėl sto
ros sniego paklotės ir statu-

Išties nereikėtų net dvejo- mos tolyn. Gerai, kad mūsų 
ti,— šokčiau iš patalo net vi- vairuotojas, nepabūgęs tokių 
durnaktį. jei tik kas pakviestų įspėjamųjų ženklų, ryžtingai 
važiuoti. Mat visados mano 
sieloje skamba daina: „Į kal
nus, žemaičiai, į kalnus, 
aukštaičiai. į kalnus, visa Lie
tuva!" Kad dažniau galėčiau 
pakliūti tenai, kur debesys 
šukuoja kalnagūbrių viršūnes, 
kur ereliai sklando be garso 

viršum sniegynų, kur spindi 
kaip sidabras nebyliųjų 
milžinų kukšteros... Kalnai, 
jūs stebuklo rankomis statytos 
didingos pilys, atvangos salos, 
kantrumo ir išmėginimo mo
kykla, ramybes šaltinis! Jūs 

•traukiat žmogų labiau nei 
magnetas geležies trupinėlius. 
Jūs viliojat labiau negu vitri
nose išdėlioti gražūs nieknie
kiai, labiau nei įdomiausi 
teatrų spektakliai, praš
matniausi restoranai ir pra
bangūs rūmai! Jūs iš pir
mo žvilgsnio užimat kvapą, 
vos tik minutėlę į jus pažvel-

6. K. Binkio .Antanas Smeto
na 1874-1934 metais" 

7. K. Masiliūno „Antano Sme
tonos raštų žodynas" ir 

8. visos kitos knygos, išleistos 
ligi š.m. birželio mėn. 17 dienos, 
kurios liečia A. Smetoną arba jo 
raštus — tuojau būtų paša
lintos iš visų įstaigų knygynų, 
skaityklų ir bibliotekų. 

(pas) A. Venclova 
Švietimo Ministras 

f (Bus daugiau) 

patraukė per tiltelį, kurio 
pašonėje srauni upė. Mašinos 
ratai , užgriebę pažliugusio 
sniego, ėmė padūkusiai suk
tis, kad net dūmai rūko iš pa
dangų. Išlipę pradėjome stum
ti automobilį. Žinia, nors ir 
keturi sušokome pagalbon, bet 
status, keliolika centimetrų 
sniego apdengtas, pažliugęs 
kelias kėlė susirūpinimą. 
Tačiau nėra padėties, kad 
nebūtų išeities! Po penkių 
minučių prancūzai technikai-
inžinieriai vis ką nors sugal
vos! Jiedu — Ričardas su Ar
nu — užšokę ant priekio, su
sėdo ant priekinių automobilio 
sparnų. Mašina, kaip pabaidy
tas arklys, taškydamas į šalis 
purvus, ištižusio sniego tumu
lus, dūzgė į statų kalną taip 
triukšmingai, kad. regis, da
bar kalnagūbrio šlaitų tylą 
ardo ne keturratis „Ševro-
letas", o mažų mažiausia, at
likdamas sunkią karinę už
duotį, riaumoja malūnsparnis. 
Pagliau šitaip dviese, mosuo
dami kojomis, kad išlaikytų 
pusiauvyrą ir nenuslystų nuo 
slidžių mašinos sparnų, sėdė
dami ant priekio, Arno su Ri
čardu privažiavus stačią at
šlaitę, nušoko nuo savo sli
dokų ir pavojingų pasosčių... 
Dabar jau reikės pasikliauti 
vien tik kojomis. Lengva ku-
prinaitė su nedidelėmis mais
to atsargomis, vandens šlake-

Nuotr. Zigmo Degučio 

liu, pirštinės, vienas kitas 
skarmalėlis apsivilkti, kai vir
šuje bus šalčiau. Štai ir visas 
svoris, su kuriuo tinka pasi
vaikščioti kur nors girliando
mis apšviestu prospektu, o ne 
į kalnus kopti. 

O kaip būdavo? Karpatai. 
Kaukazas. Pamyras. Tian-
šanė. Kola. Kamčiatka! Dabar 
net pats negali patikėti, kad 
tenai būta, vaikščiota, karsty-
tasi. Kur neatsidurta? O juk 
tenai kelias iš priekalnių daž
niausiai ilgas, sunkiai arba vi
sai neišvažiuojamas? O kur 
gausi šarvuotį, tinkamą ir 
drąsų sunkvežimio vairuotoją 
ar bent kokį asilą? Tiktai alpi
nistai, besirengią šturmuoti 
puspenkto tūkstančio metrų 
ar net aukštesnę kalno viršū
nę, gali už geras kainas tokią 
prabangą sau leisti — pasi
samdyti priemonę, kad jų 
mantą nugabentų į trijų ketu
rių kilometrų aukštį, kur ga
lėtų įsikurti alpinistinėje sto
vykloje. O čia septynių aštuo
nių lietuvių žygeivių grupelei 
ar išteks kišenė kokį arklį ar 
asilą išsinuomoti. Tempi pats 
ant nugaros 15-20 kilogramų 
prikimštą kuprinę! Juk reikia 
ir maisto, kuro pasiimti, pa
lapinę ir rūbus su kitais kas
dienos reikmenimis gabentis! 
Ne vieną ir ne dvi paras vir
šuje reikės gyventi... 

O toji Tianšanė, Tianšanė! 
Prieini vieną kalnagūbrį, jau, 
atrodo, sėsi ant apledėjusios 
kalno skiauterės ir niekur nei
si toliau. Taip maudžia nu
garą, taip trūksta kvapo, net 
akys iš kaktos lenda. Kuprinė 
su kiekvienu žingsniu ne kup
rine, o tiesiog švininiu tumulu 
virsta. Tiktai viskas praeina. 
Pasėdi, pasižvalgai į tolyje nu
sidriekusias snieguotomis ke
purėmis viršukalnes. Kur ki
tur tokį reginį pamatysi? Pa
miršti sopančią koją, nepaisai 
žliaugiančio per kaktą ir su
niurusią nugarą prakaito. Ir 
vėl, pritardamas lūpine armo
nikėle grupės žingsniui, imi 
kepurnėtis į eilinę stačią pak
riūtę. Iriesi, kabiniesi, vėl vin
giuoji per statų šlaitą, kurio 
kartais nei pradžios, nei galo 
nematai. Tik sniegas, saulė ir 
kylanti į viršų ledinė siena... 

Štai pradėjome žygį Kupra
nugario kupra, — taip vadina
si šis Amerikos kalnas, prie 
kurio papėdės atvažiavo mū
sų grupelė. Sniego pernakt čia 
dar daugiau pridrėbta negu 
Kanadoje. Gerai, kad čionai 
auliniai guminiai batai gelbs
ti. Bet ir tai — šmurkšt koja, 
jau kratyk iš aulo sniegą. Kar
tais net per viršų prikrinta 
tiek, kad sauja neiškabinsi! 
Mat čia būta ne dvidešimt 
trisdešimt centimetrų sniego. 
Kartais, kai koja paslysta, tai 
įlendi gal metrą, o sykiais net 
daugiau į pusnynus. Pirma
jam Daniui minti taką ne taip 
j au lengva. Kitiems iš paskos 
tursenti jau kur kas lengviau 
Atrodo, dvi trys valandos — 

nedaug. Bet kalnai lieka kal
nais. Čia pusvalandį debesys 
pušų eglių viršūnes šukuoja, 
čia kitą pusvalandį, žiūrėk, 
jau saule pliskina į akis ir net 
sniegas mėlynuoja, spindi kaž
kokiomis keistomis varsomis.. . 

Kai per kokias varsnas atsi
lieki, nepnsidedi prie kitų po
kalbio, užtenka laiko pamąs
tyti ir prisiminti Pamyro kal
nų ankstyvus rytus, kai tu rė
davai keltis 3-4 vai., kad saule 
neužkluptų, nes paskui sniegas 
patyžta ir žygis pasidaro itin 
pavojingas. Mat saulėje patir
pusi sniego ir ledo pluta gali 
virsti labai pavojingais spąs
tais. Juk apačioje — tyko ply
šiai, kiaurymės, olos. Je igu į 
ten pakliūtum ir dar be jokios 
virvės, tai gal ir l iktum am
žiams, nes iš tokių kiaurymių 
net gelbėjimo komandos kar
tais nieko negali padaryt i . 
Žmogus įstringa į ledyną, kaip 
į milžino drakono nasrus . Plė
ši neplėši, — gali iš žmogaus 
tik gabalai likti: taip įstr inga 
į negailestingą ledo plyšį. Iš 
tokių plyšių išsigelbėti itin 

sunku. Atsidūrę tada į tokį le
dyną ir pusiaunakčiu atsikėlę 
iš patižusios pliurzės, ku r 
šiaip taip palapinę susiren-
tėme pasiganyti po tolimesnes 
erdves, nes pro pušų, eglių 
retėjančias ir mažėjančias ske
petas darosi kaskart vis dides
ni plyšiai. Gera, oi kaip gera, 
ne tik įkvėpti skaidresnio oro, 
bet ir dažniau žvilgterėti ir 
jausti , kad pilka, dažnai įkyri 
savo smulkmeniškumu, nuola
tiniais priekaištais ir slogia 
rutina, žemė pamažėle tolsta 
nuo tavęs. Laisvinasi tavo kū
nas, o siela, tarytum paukščio 
sparnus įgavusi, galingo erelio 
mostais ragina spar t in t i 
žingsnį, kad kuo greičiau iš
vystum niekieno netrukdomą 
erdvę, neužstotus jokių už
tvarų plotus ir mįslingas, tolu
mos mėliuose paskendusius 
nepasiekiamus akiračius. 

Kiek reiškia viena laisva, 
nuostabi, be jokių užtvarų ir 
sienų akimirka! O kalnai , j ū s 
aukštieji ir daugeliui nepasie
kiami, net nematyti kalnai! 
Kodėl jūs taip viliojat! Ir nie
kados neatsibostat? Laužo 
liepsna, čiurlenąs t a rp akme
nų upelis, vandenyno banga, 
padangėje plaukiąs debesis ir 
jūs , kalnai! Niekados nenusi-
bostate, niekados nesa te t ie 
patys. Vis kaskart kitokie, 
įvairūs, viliojantys ir pa t rauk
lūs. Vis su neatspėjama mįsle 
artėjant ir vėlei staiga, ne
grįžtamai nutolstat, kad jūsų 
ilgėtumeis, kad veržtumeis ir 
niekad nepasisotintum jūsų 
artumu... 

Menu vieną išvyką į Filipinų 
salyno Ramiojo vandenyno 

pakrantę . Nedidelė grupelė si 
savo vadovu įsitaisė vienoj* 
pakrantės viloje, ant kurio: 
stogo buvo į taisytas ketur 
kampis, niekieno negyvena 
mas , dviejų kvadrat inių m e t n 
stogeliu uždengtas bokštelis 
Iš čia atsiveria į jūrą neiš 
pasakyto grožio reginys pe 
visą mielą parą. Nakt imis čis 
būdavo nutįsęs per visą įlan 
kos plotį mėnulio takas , pra 
dingstąs tarp vešlių, re tkar 
čiais nuo nakt inių paukščh 
bekrūpčiojančių palmių. Anks 
tyvais rytais čia išsirikiuodavi 
nedidukės žvejų valtelės ir 
kaip sukomanduotos, pabirda 
vo į šalis, kad galėtų užmest 
ilgus ilgutėlius t inklus, ku 
riuose spurdėdavo mažut ma 
žutėlaitės žuvelės, vietinių fi 
lipiniečių laikomos retu ska 
nėstu. O koks šil tas per vis* 
parą čia būdavo vanduo! Koki 
įdomus koralais nusėtas dug 
nas! O aplinkui įlanką — kai 
nai . J i e didingi, j aukūs , tar t 
žalia lapija ir vešliomis pievo 
mis nuklotų šlaitų. Kokia pa 
laiminga kiekviena čia pra 
leista tylos, maldos, nuosta 
bios vandenyno gamtos prie 
globstyje praleista valanda 
Tikrai iš sielos nejučiomis 
veržte veržiasi kadaise šven 
tomis Marijos lūpomis ištar 
tieji žodžiai: „Mano siela gar 
bina Viešpatį. Mano dvasu 
džiaugiasi Dievu" savo Kū 
rėjų... O grupelės vadovas, vi 
siškai neslėpdamas savo žio 
vulio ir nuobodulio, visiem.' 
kategoriškai išpoškina: „Nėrj 
čia ko veikti! Nuobodu. Nyku 
Rytoj išvažiuojame!" Ir sakyt 
tokiam žmogui, ką nori. J( 
geležinės, t r iukšmo ir klegesu 
ištroškusios logikos nepakeisi 
„Nėra ko veikti!.." 

Štai čia — visai kitas žemy 
nas . Amerika. Kadaise toks 
tolimas, nepasiekiamas, jis 
nūna i tyso po kojomis. Slė 
niuose ringuojasi upės, pru 
kurių stūguriuoja namų eilės 
susibėgusios į sambūrius'," vė 
liau pasidaro miesteliais 
miestais. O t a rp jų telkšo eže 
rai, srovena upės ir tolumoJ€ 
vėlei verda ki ta ip išrodančii 
miestų, miestelių gyvenimas 
vėlei dūkso kiti kalnai, atsive 
ria nauji reginiai, driekiasi ki 
tos lygumos. O, apkabinu ta
ve, žeme, apkabinu, kad gale 
čiau tave visą padėti pri€ 
Aukščiausiojo kojų, kad Jis 
savo maloningu žvilgsniu iš
guitų iš tavęs neapykantą 
melą, dvasinį skurdą, nuo ku 
rio trokšta patys ir troškins 
savo į tarumu, godumu ir nea 
pykanta ki tus žmones... Am 
plector, te vita.. . Nepaisant 
koks tu, gyvenime, būtum! Ap 
kabinu jūs , kalnai! Apkabinu 
tave gyvenime! Amplector... 

Poilsio valandėlė kalnuoBe Iš kaires- Danius ir prancūzas studentas 
Ričardas 

N'uotr kun- K. J . Ambrase 

* ( 



MŪSŲ ŠEIMOSE 
PRELATAS JONAS KUČINGIS 

— VEIKLOS ŽMOGUS 
mimo spauda, kuri prikelt' 
Lietuvą. Čia buvo knygnešių 
centras. 

Švėkšna nuo seno buvo di
namiška ir veikli. Parapija 
(kurta 1509 m. Čia vystėsi ir 
senoji pramone — 1624 m. čia 
buvo popieriaus, parako ir 
stiklo dirbtuvės. Popieriaus 
pagamindavo 750,000 lapų 
per metus; popieriaus net su 
vandens ženklais. Nors ta 
pramone greitai sunyko, bet ji 
paliko gilius pėdsakui. 

Su Švėkšna surištas ir Pla
terių vardas. Anksčiau šių 
apylinkių savininkai keitėsi, 
bet 1766 m. gegužės 22 d. Vil
niaus vaivada Mykolas Ogins
kis Švėkšnos dvarą su visomis 
vaitijomis ir ūkiais, Pajūrio 
apylinkėmis už 714,000 len
kiškų auksinų pardavė Livoni
jos kareivai Vilhelmui Plate-
riui. Ilgiems laikams Švėkšna 
liko grafų Platerių rankose. 
Jų palikuonys jau sutapo su 
nepriklausomos Lietuvos gy
venimu. 

Platerių dvaras su savo bib
lioteka, rūmais, su besilan
kančiais svečiais puošė visą 
aplinką, nešė naujų laikų il
gesį. Švėkšna buvo krašto 
pažiba! 

Švėkšnoje ilgą laiką klebonu 
buvo prel. Julius Maciejaus-
kas, čia palikęs neišdildomus 
pėdsakus. Su šiuo prelatu Jo
nas Kučingis susitiko savo 
jaunystėje ir jam padarė le
miamą įspūdį. Tai buvo jo pro
totipas, žavėjęs savo dina
miška veikla, plačiu mostu, 
didybe. To meto Švėkšna — 
tai prel. Julius Maciejauskas! 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 
kai Lietuvą valdė Carų Rusi
ja, pas jį svečiuodavosi Kauno 
gubernatorius, atvykęs čia 
medžioti. 

Prel. Julius Maciejauskas 

Prel. Julius Maciejauskas 
gimęs 1868 m. liepos 1 d. Pa-
pyvesių kaime, Pasvalio vals
čiuje, Biržų apskrityje. 1891 
m. baigė Žemaičių kunigų se
minariją Kaune, 1899 m. spa
lio 28 d. paskirtas Švėkšnos 
klebonu. Čia klebonavo iki 
1937 m. 

Kun. J. Maciejauskas didele 
energija įsijungė į pastoracinį, 
visuomeninį darbą: 1900-1906 
m. pastatė didingą mūrinę 
bažnyčią, įsteigė lietuvišką 
pradžios mokyklą, 1907 m. 
išplėtė ją į dviklasę, 1919 m. 
pavertė progimnazija, paga
liau klasikine 8 klasių Saulės 
gimnazija: pastatė naujus 
gimnazijos rūmus, įkūrė bend
rabutį, seneliams vargšams 
Labdaros namus, įgijo namus 
ligoninei, įsteigė kooperatyvą 

.Nauda", pieno perdirbimo 
bendrovę. Savo veikla teisiog 
pripildė Švėkšną. Per tą dide
lę veiklą atsidūrė finansi
niuose sunkumuose, ir 1937 
m. vyskupas J . Staugaitis at
leido jį iš klebono pareigų. 
Tada jis 1938 m. išvyko į Ame
riką, kur prieš tai kelis kartus 
buvo lankęsis rinkdamas au
kas gimnazijai ir kitiems rei
kalams. Sustojo Los Angeles 
mieste, Kalifornijoje, kur tuo 
metu nebuvo lietuviškos para
pijos. Ten ir pradėjo organi
zuoti Šv. Kazimiero parapiją, 
ėmė rūpintis tremtiniais, at
sidūrusiais Vakaruose. Čia ir 
susitiko prel. Juliaus Macie-
jausko ir kun. Jono Kučingio 
keliai. 

Jaunuolis mokyklose 

Jaunasis Jonas Kučingis iš 
pat mažens pateko į Švėkšną, 
į tą išskirtinį įdomų miestą. 
Čia pilna romantiškos se
novės, pilna ir naujosios besi
kuriančios Lietuvos dinamiz
mo. 

Prel. Jonas Kučingis 

Prie Ramiojo vandenyno, 
įsitvirtinęs Los Angeles mies
te, dabar atokiai laikosi vie
nas prelatas, kurio gyvenimas 
buvo pilnas nerimo, meilės ir 
darbo kitų labui — Kristaus 
Bažnyčiai ir Lietuvai. Kas jis 
toks? 

Tai prelatas Jonas A. Ku
čingis, kadaise vadinęsis — 
Kučinskas, pavardę sulietuvi
nęs, gaudamas JAV pilietybę. 

J i s gimęs 1908 m. gruodžio 
23 d. Šnypšlių kaime. Švėkš
nos valsčiuje, Tauragės apsk
rityje. Eidamas 38-tuosius me
tus , atvyko į JAV ir čia pralei
do savo gyvenimo ddižiąją 
dalį. Jis čia pasireiškė, kaip 
sumanus organizatorius, sut
virtinęs ir išpuoselėjęs Šv. 
Kazimiero parapiją, jautęs lie
tuviškos kultūros reikalus ir 
j iems skyręs daug dėmesio — 
savo 50 metų! Tai ir kyla klau
simas: iš kur ateina tas 
žmogus, kas ir kur jį taip su
formavo ir užugdė? 

Per panašias mokyklas, 
seminarijas juk praėjo ne vie
nas kunigas, mokyklų kapelio
nas , parapijos administrato-
r iųs t jaunimo organizatorius, 
o mūsų atmintyje ryškiausiai 
įsirašė tik šis — prelatas Jo
nas Kučingis. 

Savo jaunystėje jis sutiko 
tokius žmones, kurie buvo ku
pini veiklos r jaunimui įdiegė 
idealų ilges Iš tų žmonių, iš 
mokytojų jis išsiugdė jau
trumą aplinkai, suprato, ko 
ta i aplinkai reikia, kad ten 
plėstųsi lietuviška katalikiška 
kultūra. Dideli ir patrauklūs 
aplinkos pavyzdžiai angažavo 
jaunuolį veiklai — siekti aukš
tų ir prasmingų idealų. Bet 
kur buvo tokia veikli aplinka? 
Tai Švėkšnoje! 

I r kas toji Švėkšna? 

Švėkšna yra išskirtinė vieta, 
verta didesnio dėmesio. J i 
kiekvieną atvykusį apsupa 
turtinga ir įdomia praeitimi. 
Čia dvaro rūmai, bibliotekos, 
parkai, mokyklos, pastatai , 
malūnai, lentpjūvės, elektros 
jėgainė. Kažkas artima, pa
žįstama ir drauge tolima; ro
dos, girdi senovės karo 
būgnus, medžioklės ragus, kai 
prajoja bajorų būriai. 

Švėkšną jau žinojo kryžiuo
čiai, kalaviju nešę krikščio
nybę. Ją vadino dvejopai — 
Švėkšna ir Švėkšta. 

Anais laikais kryžiuočiai 
įsiskverbė į lietuviškas žemes, 
užkariavo Prūsus, persikėlė 
per Nemuną, atėjo į Klaipėdos 
kraštą. Vytautas Didysis su
stabdė jų ekspansiją, ir Klai
pėdos krašto sienos nusis
tovėjo 700 metų. 

Klaipėdos kraštas liko vokie
čių ordino pusėje, o Švėkšna 
— Žemaičių — Lietuvos pusė
je. 

Suprantama, čia susitiko dvi 
kultūros. Per čia į Lietuvą pa
teko vakarietiškos prekės, 
modernesni įrankiai, naujų 
madų drabužiai. Tai buvo 
pažangioji Vakarų kultūra. 
Spaudos draudimo laikais per 
čia ir kitas panašias vietas 
buvo gabenama tautinio atgi-

DRAUGAS, šeštadienis . 1997 m. birželio men. 7 d. 

Švėkšnos Vysk. Valančiaus vardo gimnazijos 1943 metų abiturientai su klases auklėtoju ir 
kapelionu kun J Kučingiu 

Čia Jonas Kučingis mokėsi, 
1927 m. baigė Saulės progim
naziją ir išvyko Italijon, kur 
Turine 1929 m. baigė salezie
čių kolegiją. 

Grįžęs į Lietuvą, toliau mo
kėsi Telšių kunigų seminari
joje. Tai nebuvo nuskurdusi 
užkampio seminarijėlė, o pui
kiai organizuota, įrėminta į 
gražią aplinką, sutelkusi idea
listinę profesūrą, kupina pa
triotizmo seminarija. 

Seminarijos įkūrėjas buvo 
naujai suorganizuotos Telšių 
vyskupijos vyskupas Jus t inas 
Staugaitis, puikus administra
torius, mėgęs didingas iškil
mes, pompą, palaikęs tvarką, 
pastatęs daug naujų pastatų. 

Seminarijos rektorius buvo 
prel. Vincentas Borisevičius, 
artimas vysk. J. Staugaičio 
draugas, to paties krašto, iš 
Suvalkijos, Seinų kunigų se
minarijos auklėtinis. Rekto
rius ugdė klierikuose paklus
numą vyresniesiems, gilesnį 
religingumą, nes pats buvo 
toks — spinduliavo savo dva
singumu. 

Mirus vysk. J. Staugaičiui, 
V. Borisevičius buvo Telšių 
vyskupas, sovietinės okupaci
jos metais drąsiai gynė Baž
nyčią, suimtas ir kalintas, 
žiauriai kankintas ir Vilniuje 
prie Gedimino kalno nužu
dytas. Tai šventas kankinys, 
miręs už tikėjimą ir Lietuvą. 

Seminarijos profesūra su
gebėjo dalykiškai dėstyti savo 
kursus, ugdyti idealizmą, pa
sišventimą Bažnyčiai. 

Telšiai turi reto grožio ir re
tos architektūros katedrą. J i 
yra dviejų aukštų. Įėjęs į 
pirmą aukštą, matai dalį ir 
antrojo aukšto. Pakilęs į antrą 
aukštą, šonuose matai klaup
tus, suolus, iškilmingus alto
rius. Antrame aukšte yra vys
kupo sostas. Čia vykdavo 
didžiosios iškilmės, pamaldos. 

Katedroje buvo daug reli
ginės muzikos, kuri darė 
įtakos klierikams ir kitiems 
katedros lankytojams. Kate
dros vargonininku buvo Albi
nas Jasenauskas, vargonų vir
tuozas, baigęs Varšuvos kon
servatoriją. Kiekvieną sekma
dienį 3 vai. popiet katedroje 
buvo iškilmingi mišparai; an
trame aukšte už grotelių gie
dojo klierikų choras, prie var
gonų — mišrus choras. Po 
mišparų būdavo pusės valan
dos vargonų koncertas. 

Reikėjo tik paklausyti tų 
mišparų, gražiausių tenorų 
balsų, psalmių ir kitų giesmių. 
Visa tai kėlė kažkur aukščiau, 
žmogų skaidrino, nuteikė kil
nesniems dalykams. 

Telšių kunigų seminariją Jo
nas Kučingis baigė eum laude, 
1937 m. birželio 6 d. vysk. 
Just inas Staugaitis jį įšven
tino į kunigus. 

Kunigo pareigose 

Naujasis kunigas per savo 

primicijas tarė: ..Prisiartinsiu 
prie Dievo altoriaus, prie Die
vo, kuris linksmina mano jau
nystę". 

Kokie tai gražūs žodžiai — 
jaunystė ir Dievas! Du galingi 
sparnai, kurie į gyvenimą 
iškėlė jaunus, dorus žmones. 

Pirma vieta — vikaras Ši
lalėje. Drauge ir vidurinės mo
kyklos kapelionas. Čia jis dir
bo 1937-38 mokslo metais. 
1938-39 m. studijavo Milano 
Jėzaus Širdies universitete. 
Gilino teisės, sociologijos ir pe
dagogikos studijas. Prasidėjęs 
Pasaulinis karas nutraukė 
studijas, ir jis grįžo į Telšius. 
1939-40 m. ėjo 6-tojo L. K. 
Margio pulko ir amatų mokyk
los kapeliono pareigas. Pirmo
jo bolševikmečio metu 1940-41 
administravo Šilalės parapiją. 
Vokiečių okupacijos metais 
grįžo į Telšius, o 1941-44 m. 
buvo Telšių gimnazijos kape
lionas. 

Pas i t r auk ia į Vokietiją 

1944 m. vėlų rudenį kun. Jo
nas Kučingis su kitais pa
bėgėliais pasitraukė į Vokie
tiją, nes Lietuvą tada okupavo 
sovietinė Raudonoji armija. 
Laikiną prieglobstį surado 
Rottenburgo vyskupijoje, Šva-
bijoje. kaip N'asgenstadto vo
kiečių parapijos valdytojas ir 
nacių evakuotų seselių kape
lionas. Taip pat buvo ir Rot
tenburgo vyskupijos lietuvių 
tremtinių kapelionas, dauge
liui lietuvių padėjęs surasti 
darbą ir užuovėją pas savo 
parapijos vokiečius ūkininkus. 

Kai 1945 m. pasibaigė Pa
saulinis kan-s, kun. Jonas 
Kučingis greitai susirišo su 
prel. J. Macie. ausku, kuris ta
da jau buvo Los Angelėje. 

Atvyksta į Amer iką 

Prel. J. Maciejauskas pra
džiugo, kad Y)kietijoje atsira
do jo globotir.;s, j aunas kuni
gas, Jonas K tčingis. Prašė jį 
kuo greičiau atvykti ir padėti 
organizuoti naują parapiją. 

Kun. J. Kučingis nedelsda
mas sutvarkė emigracijos do
kumentus ir •§ Vokietijos at
vyko į Amenką. Trumpai su
stojęs Filadf fijoje, 1946 m. 
rudenį jau b vo Los Angelėje 
pas savo g >bėją, geradarį, 
bičiulį prel. J. Maciejauską. 
Naujasis kunigas tuoj buvo 
paskirtas Šv Kazimiero para
pijos vikaru. 

Tuo metu prel. J . Maciejaus
kas susirgo, sveikata vis blo
gėjo, tad 194" m. balandžio 11 
d. kun. Jon?.- Kučingis buvo 
paskirtas Šv Kazimiero para
pijos klebom. o prel. Julius 
Maciejauską- mirė 1947 m. 
gegužės 11 d 

Šv. Kazimiero parapijos 
klebono pareigose 

Į Los Angles kun. Jonas 
Kučingis atv-ko būdamas 39 

metų. — pačiame savo pajė
gume, — parengtas bet ko
kiam parapijos darbui. Kai ėjo 
40-tuosius metus, jis buvo 
paskirtas Šv. Kazimiero para
pijos klebonu. Tą parapiją 
buvo įkūręs prel. J. Maciejaus
kas, atvykęs čia 1938 m. 

Lietuvišką parapiją įkurti 
buvo bandoma ir anksčiau, bet 
nesėkmingai. Lietuvių buvo 
nedaug ir tie patys gerokai pa
rudavę. Prel. J. Maciejausko 
perimta bažnytėlė buvo įruoš
ta sename miesto rajone. Pats 
prelatas buvo be anglų kalbos 
ir be patirties veikti naujo 
krašto sąlygose. Didžioji imi
grantų banga iš Europos dar 
nebuvo pajudėjusi. Atrodė, 
kad toji banga greičiau sustos 
didžiosiose lietuvių bendruo
menėse Amerikos rytuose. 

Taigi naujo klebono laukė 
dideli darbai: įsigyti parapijos 
centrui tinkamą vietą, pasta
tyti bažnyčią, parapijos salę. 
kleboniją, mokyklą, seselių 
namus; prasidėjus didžiajai 
imigracijai, vieną šaką pa
kreipti į Pietų Kaliforniją, pa
veikti ir senosios imigracijos 
lietuvius keltis čia iš rytų; or
ganizuoti lietuvišką gyveni
mą, kad jis būtų patrauklus 
lietuvybe besirūpinančiom šei
mom ir sudarytų pakankamą 
dirvą reikštis intelektualinėm 
jėgom. 

Prel. Jonas Kučingis daug 
metų skyrė parapijos bazei 
įkurti. Geroje miesto dalyje 
pastatė naują bažnyčią, mo
kyklą, įsigijo kleboniją, seselių 
namus, sumodernino salę, nu
pirktas koncertinis pianinas. 

Jo pastangomis per 300 lie
tuvių imigrantų buvo aprū
pinti darbo ir buto garantijo
mis, ir jie atvyko į Pietų Kali
forniją; skatino žodžiu ir per 
spaudą lietuvių kėlimąsi iš 
rytų. Taip čia keliavo senosios 
ir naujosios imigracijos lietu
viai. Keliavo ir jaunos šeimos. 

Šalia maldos namų pirmiau
sia buvo įkurta lietuviška mo
kykla. Metai iš metų mokykla 
augo, augo ir mokytojos Onos 
Razutienės vadovaujamas jau
nimo ansamblis. 

Su pirmais parapijos žings
niais augo parapijos choras, 
kuris buvo kultūrinės veiklos 
puoselėtojas. 

Parapijos klebonas buvo ir 
kitų organizacijų kūrėjas, ren
gęs plataus masto kultūrinius 
renginius, koncertus, vaidini
mus, meno parodas. Buvę 
naujo judėjimo pradininkas. 

Jis įkūrė Lietuvos vyčiu 
kuopą. LRKS kuopą. Katali
kių Moterų sąjungos skyrių. 
Šv. Vardo draugijos skyrių, li
tuanistinę šeštadieninę mo
kyklą, vaikų darželį, organiza 
vo plataus masto Kalifornijos 
lietuvių dienas. 

Klebonas palaikė rvšius ir 
su amerikiečių pasauliu. Šv 
Kazimiero parapijos pozityvus 
įnašas į šio krašto gyvenimą 
buvo pastebėtas ir Kalifornijos 
legislatūroie. ir Los Aneele-

apskrit ies bei miesto tarybose. 
Parapija ir jos vadovas kelis 
kar tus buvo atžymėti specia
liais raštais . Apie jį ir jo para
piją ne kar tą rašė didieji Los 
Angeles laikraščiai. Klebonas 
buvo vienas iš pirmųjų, kuris 
Lietuvos laisvinimo reikalais 
vystė ryšius su JAV Kongreso 
nariais bei vietos valdžios pa
reigūnais. 

L i e t u v i š k o s s p a u d o s 
r ė m ė j a s 

Prel. J Kučingis vert ina lie
tuvišką spaudą ir ją palaiko 
stambiomis aukomis . Jo dė
mesys l ietuviškai spaudai 
siekia j aunys tės metus , jis 
pats Padaubiečio slapyvardžiu 
nemažai rašė ..Žemaičių prie-
telyje", „Ryte", „XX amžiuje". 
„Kalifornijos lietuvyje", „Drau
ge", „Varpelyje", „Mokykloje". 
Daugiausia rašė religiniais ir 
socialiniais k laus imais . 

Nuo 1952 m. leido ir redaga
vo Šv. Kazimiero parapijos 
biuletenį „Lietuvių žinias", 
kur surinko daug medžiagos iš 
Kalifornijos lietuvių gyveni
mo. 

Ve ik los į v e r t i n i m a s 

Įvert indamas kun. Jono Ku
čingio darbus, šv. Tėvas 1965 
m. vasario 11 d. j a m suteikė 
Popiežiaus rūmų prelato ti
tulą. 

Popiežiaus r a š t e taip rašo
ma: „Mes i š renkame, keliame 
ir skir iame Tave, Jonai Ku-
čingi. iš Los Angeles arkivys
kupijos, Kalifornijoje. Romos 
Dignitoriumi ir Mūsų Rūmų 
Prelatu su visomis teisėmis, 
kurios priklauso š iam titului". 

Prel. Jono Kučingio kano
niškoji invest i tūra Šv. Kazi
miero bažnyčioje buvo 1965 m. 
gegužės 23 d. Dalyvavo du 
vyskupai, daug kunigų, iš
kilmių pamokslą sakė vysk. 
Pranciškus Brazys. J i s kal
bėjo, kad dideli darbai atlieka
mi tų, kurie turi didelį tikė
jimą, viltį, iš tvermę kančioje, 
sutarimo dvasią. 

Gauta daugybė sveikinimų 

nuo aukštų Bažnyčios dignito
rių ir eilinių pasauliečių. Pa
siekė sveikinimai ir iš paverg
tos Lietuvos. Įvykis susilaukė 
dėmesio ir amerikiečių spau
doje. 

Prel. J. Kučingis į pensiją 
pasi traukė 1984 m. birželio 15 
d. Gyvena parapijos kleboni
joje. Dabar Šv. Kazimiero pa
rapijai vadovauja mons.'dr. Al
girdas Olšauskas. 

Prel. J. Kučingis keletą kar
tų lankėsi Lietuvoje, kur 
Švėkšnoje buvo iškilmingai 
sutiktas. 1993 m. gegužės 2 d. 
ten jis nuvežė prel. J . Macie
jausko palaikus, ir jie iškil
mingai buvo palaidoti. Šis pre
latas Švėkšną statė, puošė, 
kad ji būtų iškili tarp kitų Lie
tuvos miestų. Ten ir jo palai
kai sugrįžo, kad būtų vie
nybėje su jo Švėkšnai skirtais 
darbais. 

Prel. Jonas Kučingis nuo 
1937 m. birželio 6 d., nuo Ku
nigystės šventimų, atėjo prie 
Dievo altoriaus ir ten paauko
jo savo jaunystę, savo veiklą, 
didelį triūsą Bažnyčios ir Lie
tuvos labui. 

Štai 1997 metai, jo kuni
gystes 60 metu sukaktis! Koks 
tai gražus metų skaičius' Tiek 
metų ištikimoje Dievo alto
riaus ir Lietuvos tarmboje! 
įprasmindamas šią gražią su
kaktį, prel. prof. Antanas Rub-
šys, jubiliato mokinys, dedi
kuoja j am veikalo „Šventojo 
Rašto kraštuose" trečiąja dalį 
„Apaštalo Pauliaus pėdsakai 
Sirijoje. Graikijoje. Turkijoje". 

Koks tai gražus nevystančiu 
laurų vainikas Jubiliato šven
tei! Visiems jis primins ir 
šventę, ir jubiliejų, ir jo dar
bus. Ir jo atlikti darbai irgi 
yra gražus nevystantis vaini
kas Bažnyčiai ir Tėvynei. Šv. 
Kazimiero parapija, visa iš
eivija ir visa Lietuva džiau
giasi ir didžiuojasi šiais pre
lato Jono Kučingio darbais, 
kurie padare mūsų gyvenimą 
šventesnį, gražesnį, kūrybin-
gesnį, prasmingesnį. 

Pau l iu s J u r k u s 

GAVO MAGISTRO 
LAIPSNĮ 

Vyras ir žmona, Rimutė 
Pr išmantai tė-Arsenaul t ir jos 
vyras Craig Arsenaul t š.m. 
gegužes 7 d. ka r tu gavo magis
tro laipsnius iš Piet inės Kali
fornijos universi teto (USC), 
Los Angeles, Ca. Rimutė gavo 
magistrą iš ,,Occupational 
Therapy", o jos vyras iš verslo 
administracijos. 

J ie abu yra baigę Kaliforni
jos universi tetą San ta Barba
ra (UCSB) baka lauro laips
niais. J i is medicininės terapi
jos 1995 m., o j is — cheminės 
inžinerijos 1994 metais . 

Rimutė lanke lituanistinę 
šeštadieninę mokyklą Los An
geles, šoko ir dainavo Los An
geles „Spindulio" ansamblyje. 
Taip pat pr iklausė skautų ir 
ateitininkų organizacijoms. 
Dalyvavo skau tų bei ateiti
ninkų stovyklose Dainavoje. 

Pasiektu mokslo laipsniu 

džiaugiasi tėvai. Manfredas ir 
Alma Prišmantai. taip pat 
tėvukai Kazimieras ir Eugeni
ja Prišmantai . 

KUNIGYSTES 
JUBILIEJUS 

Kun. Francis Baltrumas. 
kuris darbuojasi sielovadoje 
Mt. Angel. Oregon. š.m. 
birželio 12 d. minės savo kuni
gystės 65 metų jubiliejų. 

Kunigu įšventintas 1932 m. 
birželio 12 d. Telšiuose. J is 
buvo pirmosios Telšių Kunigų 
seminarijos laidos auklėtinis. 
Kiti du gyvi išlikę tos laidos 
auklėtiniai yra kun. Antanas 
Ričkus ir kun. dr. Jonas 
Vėlutis. Kun. dr. Kazimieras 
Olšauskas žuvo Sibire. 

Jubi l ia tas kun. Francis Bal
t rumas yra ..Draugo" skaityto
jas . Sveikindami brandaus ju
biliejaus proga, jam linkime 
laimingų, sveikų ir ilgiausių 
metų! 

Rimute PnSmant aitė-Arsenault ir jos vyras Craig 
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KAUNO ZOOLOGIJOS 
SODAS SIŪLO 

..ĮSIVAIKINTI" J O 
AUGINTINIUS 

Kauno zoologijos sodas pra
dėjo naują paramos savo au
gintiniams programą, pasiūlė 
Lietuvos ir užsienio firmoms 
imtis globoti pasirinktą gy
vūną. 

Pirmoji į kvietimą atsiliepė 
tarptautinė maisto produktų 
bendrove „Masterfoods". ku
rios padalinys Lietuvoje pasi
rašė su zoologijos sodu ben
dradarbiavimo sutartj , įsi
pareigodamas skirti lėšų jau
niausios zoologijos sodo gyven
tojos — liūtukės Nalos prie
žiūrai. 

„Panašias globos arba 
'įvaikinimo' programas orga
nizuoja viso pasaulio zoologi
jos sodai, siekdami pagerinti 
gyvūnų gyvenimo nelaisvėje 
sąlygas", trečiadienį spaudos 
konferencijoje sakė Kauno zo
ologijos sodo direktorius Alvy
das Jakevičius. 

.Masterfoods Lietuva" prieš 
pusmetį surengė akciją p a 
remkime Kauno zoologijos 
sodą", per kurią surinkta 
160.000 litų. 60,000 iš šios su
mos skirta gyvūnų pašarams 
pirkti, likusi dalis panaudota 
avijaučių ir kupranugarių ap
tvaro atnaujimui. 

Dabar Kauno zoologijos sode 
gyvena daugiau nei 2,000 
gyvūnų. 23 iš jų įrašyti į Tarp
tautinę. 11 — į Lietuvos Rau
donąsias knygas. (BNS) 

DRAMBLIAI 
PASIVAIKŠČIOJO 
KAUNO LAISVĖS 

ALĖJOJE 

Pagrindine Kauno gatve — 
Laisves alėja — vieną popietę 
vaikščiojo ne tik žmonės, bet 
ir du Maskvos cirko dram
bliai. 

Iš lauke pastatytų vaisių 
dėžių, stebint išsigandusiai 
gatves pardavėjai, drambliai 
skubiai griebė ir edė obuolius. 

Pirmą kartą Lietuvoje į gat
vę be jokių pavadžių buvo 
išleista 39 metų 5 tonas sve
riantis Rango ir septynmetė 
Gerda. 

Dresiruotojų lydimi, du 
įspūdingi drambliai, pradėję 
„pasivaikščiojimą" nuo Šv. 
Mykolo Arkangelo (Įgulos) 
bažnyčios, vaikščiojo ant 
užpakalinių kojų, sėdosi prie 
„Merkurijaus" prekybos centro 
fontano. 

Nuvesti prie Vytauto 
Didžiojo paminklo, drambliai 
fotografavosi su paskutinę 
darbo dieną Kauno savival
dybėje esančiais aukštesnės 
kadencijos tarybos nariais. 

(BNS) 

• J a u n i a u s i a s l ie tuvis 
p l ė š r ū n u dresiruotojas — 6 
metų kaunietis Mykolas Zobo-
vas (g. 1987 m.). J is Zobovų 
atrakcione „Ąžuolyno mešku
tės" pasirodo su savo dresiruo
jamomis meškomis — dvirati
ninke Laura, sveriančia 170 
kg, ir šokėja Lialia, sveriančia 
360 kg. 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
C.59 sv., minimumas $25.00. 

Siuntiniai i Lietuvą LAIVU arba ORU. 
Pinigai pervedami doleriais per 2 - 5 dienas. 

Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-, $98.-
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, 11 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

UNITED INSURANCE BROKERS, INC. 
5680 N. M ILVVAUKEE AVE . C H I C A G O IL 6 0 6 4 0 

7 7 3 - 7 7 5 - 0 3 0 3 

Pigi apdrauda per žymiaa draudimo bendrovaa 
• AUTO * SVEIKATOS * INVALIDUMO 
* NAMU " GYVYBĖS * VERSLO 

MES SIŪLOME "invesDc;)as "Individualias pensijos 'įskaitas (IRA) 
ATVYKITE R SUSPA2NKJTE SU MOSU PASIŪLYMAISI 

Mes apcajd/iame visus vairuotojus, nepaisant jq va.ravimo rekorde. 
Mes Kabame ,r lenkiškai 

Vytis Travel 
4 0 - 2 4 2 3 5 S t . 

Douglas ton . NY 1 1 3 6 3 
Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1 

1-800-77-VYTIS 
Internet h t t p : / / w w w . t r a v e l f i l e . c o m / g e t / v t o u r s . h t m l 

/ 997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ IR ATGAL 

Iš New York (JFK) $750 

Iš Detroit $778 

Iš Chicago $778 

$916 

Iš Tampa, Orlando $800 * 

Iš Los Angeles 
ir San Francisco 

•$800 birželio 10-23 d.; $860 birželio 24-rugp. 31 d. 

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. 
Vietų skaičius ribotas. 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC 
* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Ukrainą, Baltarusija, Kaliningrado sr., 
Maskvą, Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai; 
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruošiame iškvetimus ir vizos pratęsimo 

dokumentus. 
12301 New Av., Suite D 2719 West 71 Street, 
Lemont, IL 60439 Chicago, IL 60629 
Tel: 630-243-1688 Tel: 773-434-2121 

Nemokamai: 800-775-SEND 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-223-2617, PrTTSBURGH 412-381-8859 

FLORIDA 813-367-5663, LITHUANIA 370-2-736336 
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K A I N O S 

T e n i r 
Vilnius 
Riga 

a i 
$815 
$855 

NEW OFFICE 
S512Gol f Rd 

Niles , IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Belmont/Laramie 
5150 VV. Be lmont 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l-(800)-342-5315 

Belmont/Central 
5637 W. Belmont 

Tel. 312-237-4747 

North Slde 
3000 N. M i l w a u k e e 

Tel. 312-489-4999 

Far North 
4801 W. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

Tallinn 
Minsk 

| vieną 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

$855 
$815 

puse 
$560 
$575 
$757 
$560 

CLASSIFIED GUIDE MISCELLANĖOUS 

REAL ESTATE 

REALMART II, Ine 
6C02 S. Pulasld Rd. 
ChicafClL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bu«. 773-5K4100 
Ftt77WawaJ7 Pagv 773-30M307 

Q 

Accent Homefinders 
9201 S. Cicero 

0«k L*wn, Mnoi* 60453 

ASTA T. MIKUNAS 
REALTOR* 

Bus. (708) 423-9111 
Votee Itail (708) 233-3374 

Pager (312) 707-6120 
Namų (708) 423-0443 

Etcrt ome* nlnotetndtnfy Omnad tnd Optmto 

MISCELLANĖOUS 

1 mieg. butas 67 & Kadzto 
apyt. $355 į mėn. + „aseurity". 
Tol. 773-778-1481. 

Bn^htonpoftoapyHttJaį 
atskirus kambarius priimu gyventi 

vieną arba dvi moteris, 
nerūkančias, kurios būna savait
galiais. Kreiptis nuo 10 vai. ryto 

tsL 773-376-6074 

GARDENAPT. 
NEW HOME 

ALL UTILITIES PD. 
$400/mo 

Cal Vladas 
Tai. 706404-1184 

fHouseforSote 
MnUuaUu, Brick bungaJovy; large 
kichen, pantry and sumy dnette; 

3 bedrms.;oak trim and floors; 1-3/4 
bath; oversize 2 car garage;1/2 b). 
trom park;low taxes; related living. 

TsL 630-257-2270 

Parduodamas „condo" 
Treasure laland, FL 

ant Boca Ciega įlankos kranto. 
2 mieg.; 2 vonios; platus 

lieptas su suolais, šviesomis, 
vieta pririšt laivelį; netoli 

Meksikos įlankos, apsipirkimo 
centrų ir gero susisiekimo. 
Žemi mėnesiniai mokesčiai. 

Sav. turi parduoti. 
Tsi 706 442 8060 

BUTAI PENSMINKAMS1 
Modemus, erdvus, savarankiškai 

tvarkytis, gražioje aplinkoje. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų globoje. 

Pasinaudokite proga, kreipkitės: 
V i a Marta, P.O. BOK 166, 

Thompson, CT 06277 

HOUSEFORSALE 
FLORIDA. Very good condrtion 

2 bed; 2 bath; t car gar.Located in 
no-flood zone.; 2 mm. to Gulf beach-

es: 886,000. Bob Joiganean 
CatJury 21/Mat Pkst, Inc. 

800-622-7740 

Švenčių metu-
Džtuglu ar liūdnu laiku 
Prašome nepamiršti 
Lietuvos vaikų. 

iosw *"** : , -« 

PASAM* » 
Galima padėti nasleJciama, invaJdama vafcamt 

ir daugiavaikėms šeimoms: 
1 atsiunciant auką; 
2 paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant 

$20 00 per mėnesi. 
3 per,.Saulutę" užsakant $45 00 maisto siuntini, arba 

sudarant savo Siuntini 
Labai afto, „Saukite', 410 Watdner Rd; Burtato Grove, IL 80080 

Tai (847) 537-7949. TAX ID •36-3003330 

R E A L E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plytelės; „sidings", 
„soffits", „decks", „gutters", 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

. S. Benetis tel. 630-241-1912- , 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

RE/MAX 
HOME CENTER 
( 7 7 3 ) 7 3 5 6 0 0 0 

§L VIDAS 
POŠKUS 

" Perkant/parduodant 
nekilnojamą turtą 

** Profesionalus ir greitas 
patarnavimas 

** Informacija paskolų, 
investicijų Mausimais 

M I S C E L L A N Ė O U S 

Nanny, houaafc—per Ih/a-in. 
Best job and salary is yours if you 

love children. clean well and speak 
Englisrt.Beferences needed. 

CaJt my oftice, tai. 630-466-7828 

Primalu į savo namus 
gyventi ir suteiksiu gerą 
priežiūrą pagyvenusiam 

ar negaluojančiam žmogui. 
Tel. 773-847-4903 

Uguof anoLoungs 

6600 S.Kedzie 
Chicago, IL 60629 

773-925-6264 

Lithuanian Music 
& Dancing 

IŠNUOMOJAMAS 
5 kamb. BUTAS. 

773-471-

Citizens for Commissioner 
H e r b S c h u m a n n 

announce 
The Spring Gate Fund-raiser 

Come and mest Oovsmor Bdflsr 
and your ėMsaSJI SaUMI on 

Tua«lB/,Jur»10txiaj7*orn4to7PM 
to be hetd at Jce and Josie's 

13666 SAichsr, Lemont, IL 
$25.00 tKfcetsavafefcteatdoor. 

openberibullet Forr*xrni*oncal 

708-361-4533 

J K S CONSTRUCTION 
,,Shingle'' stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-969-2658 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AMBER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namg remonto darbai. 
.Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr. Aukse 
S Kane Kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312)581-8654 

4 atmenu, teima 
ieSko buto Brighton Parke 

ar kitame rajone su garažu. 
Siūlyti tel. 773-264-3791 

Kvtesfl Rsnappi 

Lietuva 50 m. ieato darbo. 
Gali slaugyti, padėti namų 

ruošoje. Tai 773-376-2198 
arba 773-843-2266 

Darbšti vtduttnto amžiaus moterie 
MkO dartoo. Gali prižiūrėti 

senelius arba ligonius, atlikti 
namų ruošos darbus ir gyventi 
kartu. Turti garas rekomenda

cijas Tai 708-666-6899 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
- 7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 I 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonems ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 

TYPEVVRITERS • COPIERS 
FAX • CALCULATORS 

5610 S. Pulaski Rd. 
Tel. (773)581-4111 

Statome namus, atliekame įvai
rius remontus, įrengiame rūsius. 

statome balkonus, priestatus, 
patio. garažus, tvoras Taisome 

ir dengiame stogus. Turime 
draudimą. Skambinti: 
tai. 708-453-1250 

HOUSE FOR SALE 
By owner. Homer Twp. near 

Lemont. 1 aere, 3 bdrms, 3 baths, 
2 fireplaces; 2 decks, fam. rm., 

game rm.. hardvvood f I. $234,900 
Tel 706-301-3259 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

< < 

http://www.travelfile.com/get/vtours.html


JAV LB Kraito Valdybos . 
Socialinių Ratkalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicajjo, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

NAMAI IR ŠVINAS 

1978 metais Amerikoje buvo 
išleistas įstatymas, kuriuo už
drausta maišyti šviną į namų 
dažus. Jei neturite mažų vai
kų, tai per daug nesirūpinate 
dėl švino buvimo jūsų namų 
dažuose, bet naujas įstatymas 
tą gali pakeisti. 

Pagal Federalinės valdžios 
1997 metų įstatymą, kiek
vienas asmuo, parduodantis 
prieš 1978 metus pastatytą 
namą, kada švinas dažuose 
buvo uždraustas, turi pasaky
ti pirkėjui, kad jo namai buvo 
išdažyti dažais, turinčiais 
švino (lead;, nes tai yra pavo
jinga sveikatai, ir minusas 
nuosavybei. 

Yra nustatyta, kad 2/3 
namų, statytų prieš 1978 me
tus (tai yra apie 64 milijonai 
namų), turi švino dažuose. Tai 
nebūtinai reiškia pavojų svei
katai; turintys švino dažai pa
prastai yra pavojingi tada, kai 
jie pradeda luptis ir trupėti, 
ar yra paskleidžiami ore, per-
remontuojant namus. Didelė 
švino koncentracija gali su
žaloti centrinę nervų sistemą 
ir inkstus, ypač vaikams, jau
nesniems negu 6 metų. 

Prieš patikrinant namus, ar 
jie turi švino, ir prieš jį 
pašalinant, jūs turėtumėte 
žinoti, ko įstatymas reikalauja 
ir ko ne. 

Pirmiausia įstatymas nerei
kalauja, kad jūs tikrintumėte 
namus, ar jie turi švino. Jei 
norite parduoti namą, tai 
pirkėjui turite pasakyti apie 
šviną dažuose tik tuo atveju, 
jei jūs pats tai žinote. Specia
listai, namų pardavėjai sako, 
'kari jūsų atsakymas gali būti: 
„Aš nežinau" ir tai yra legalu. 
Bet yra rizika, nes švino buvi
mas gali paaiškėti pačiame 
pardavimo eigos gale. Tai
syklės duoda pirkėjui 10 die
nų, per kurias jis gali patik
rinti, ar namuose yra švino. 
Atradus švino, tai gali daryti 
įtakos namo kainai, ar net 
pirkėjas gali visai atsisakyti 
namą pirkti. O jei jūs jau 
kartą sužinojote, kad name 
yra švino, turite pranešti apie 
tai ir kitiems galimiems pir
kėjams. 

Patrick Cannor. švino in
spektorius Baltimorėje, sako, 
kad 6 0 ^ gyvenamų namų in
spekcijų pereitais metais buvo 
pageidauta namą parduodan
čių žmonių, kurie norėjo 
sužinoti, ar yra švino jų na
muose, nes nenorėjo pakenkti 
namo pardavimo kainai. Pa
tikrinimas, ar name yra švino, 
kainuoja nuo 200 iki 400 dole
rių. Jei tai yra namas, kurį jūs 
norite pirkti, galite tai atlikti 
pigiau — kaip dalį bendros 
namo inspekcijos. Jei gyve
nate vienoje iš 17 valstijų, ku
rios turi „lead-certification" 
programas (Illinois yra viena 
jų), jums reikia pasisamdyti 

„certified inspector" — regis
truotą inspektorių. Kitais at
vejais ieškokite inspektoriaus, 
kuris baigęs gamtos apsaugos 
įstaigos (environmental pro-
tection agency) reikalaujamus 
kursus. 

Jei norite gauti daugiau in
formacijos apie kvalifikuotus 
inspektorius, skambinkite The 
National Lead Abatement 
Council 301-924-080 arba the 
National Lead Information 
Center 800-424-5323, arba Il
linois Department of Public 
Health 217-782-3517, arba 
The Department of Housing 
and Urban Development — 
švino informacijos lapas (pa-
ge) WEB http:www.hud.gov/ 
lea/leahome.html. J ie nurodo 
ir inspektorius. 

Apžiūrėjimas nurodys name 
vietas, kur yra švino problemų 
ir pasiūlys planą, ką daryti . 
Saugokitės žmonių, kurie re
komenduoja visišką švino pa
šalinimą, vadinamą „abate
ment", nes tai gali kainuoti 
10,000 dolerių, ar net dau
giau. Kai kurie miestai reika
lauja visiško švino pašalinimo 
esant tam tikroms aplin
kybėms, bet toks pašalinimas 
turėtų būti tiktai paskutinė 
priemonė. 

Nebent namas būtų vi
siškai apleistas, apgriuvęs, ne
prižiūrėtas, nes „abatement" 
duoda daugiau rizikos negu 
naudos, kadangi paskleidžia 
labai daug švino turinčių dul
kių, taip sako atstovas iš Na
tional Lead Abatement Coun
cil. Dažnai jūs galite suma
žinti šviną iki saugaus kiekio, 
švino turinčias vietas profesio
naliai sutvarkant ($200), o 
pats tai galite pa<$aryti už 
maždaug $50. Specialistai re
komenduoja naudoti slidžių 
(pašliūžų) vašką mediniams 
langų rėmams, nudažytiems 
švino turinčiais dažais, ar 
purškiant teflaną ant nuda
žytų durų vynių (hinges), kaip 
apsauga, kad dažai netrupėtų. 
Specialistai sako: svarbu yra 
būti saugiems, nebūtinai pa
šalinant šviną. O priemones 
tam galite nusipirkti Home 
Depot ar panašiose krautu
vėse. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne", 1997-5-14. 

GERAI ŽINOTI 

• Gražių raudonmedžio kie
mo baldų paviršius gali būti 
atnaujintas, ištrinant juos au
galų aliejum. Leiskite 24 va
landas medžiui prisigerti alie
jaus, tada nuvalykite likusius 
riebalus. 

• Niekada neplaukite peilių 
su medžio kriaunomis indų 
plovimo mašinoje. Mirkymas 
karštame vandenyje gadina 
medžio kriaunas. Plaukite 
rankomis, ir turėsite gražius 
peilius ilgą laika. 

• Jei jūs perkate kelias foto 

Po ..SHulutc.M" liilxl.-ir.-is koncerto ..Sypsonel^" Jaunimo centre, programą 
atlikusios dnminmkt's Laima l-apkauskait*'- ir Neringa NekraAiutė su fo
tografu .'oru Kupru Viotr Indrės Tijūnėlien*« 

filmutes ir tuojau pat jų nesu-
naudojate, laikykite šaldytu
ve. Jos bus ilgiau kokybiškos. 

• Vandenį, kur iame virėte 
kiaušinius, makaronus ir bul
ves, neišpilkite, bet palaisty
kite juo kambar ines gėles. Jos 
labai gerai augs ir žydės. 

• Bjaur ias alyvos dėmes 
garažo gr indyse ir automobi
lio važiavimo į garažą kelelyje 
galite pašal int i , j a s ištepant 
kilimo miltel iais (baking so
da), sumaišyta is su „corn-
meal". Dėmes ištepkite šiuo 
mišiniu ir pal iki te per naktį. 
Ryte sušluokite . Jei dar liks 
senos įsigėrusios dėmės, su
šlapinkite vandeniu, užbars-
tykite „baking soda" ir aštriu 
Šepečiu gerai patr inki te . Jūsų 
garažo ir kelelio cementas at
rodys vėl gražia i ir švariai. 

• Je igu j ū sų mėgstamas 
megztukas sus i t raukė ir pra
rado formą, išmirkykite jį šil
tame vandenyje, į kurį įpil
kite plaukų plovimo muilo ir 
„conditioner". Megztuko siūlai 
suminkštės , jį galėsite ištemp
ti ir išdžiovinti taip, kaip no
rite. 

• Nuplau t i negražias su
džiūvusio muilo dėmes nuo 
stiklinių dušo durų galite 
ištrynę durų stiklą kempine, 
pamirkyta bal tame acte. Stik
las vėl bus švarus ir blizgės. 

• Nebūt ina i pirkti brangus 
tualeto valymo chemikalus. 
Tualeto puodą galite labai 
gražiai švar ia i ir pigiai iš
valyti: įpilkite kepimo sodos 
(baking soda) miltelių ir acto į 
tualetą, leiskite pastovėti ir 
tada šepečiu išvalykite. Jūsų 
tualetas bus ta ip švarus, lyg 
būtumėte naudoję labai bran
gius chemikalus! 

• Taukų dėmes iš sienos 
popierių gali te išvalyti, trin
dami jį „talcum" milteliais 
(talcum powder) ir švelniu 
skudurėl iu arba „powder 
puff. 

• P raka i to dėmes drabu
žiuose dažnai būna sunku iš
plauti. Be t pabandykite: nau
jas prakai to dėmes ištrinkite 
amonija, senas baltu actu. 
Tada išskalaukite, ištrinkite 
dėmes drabužių skalbimo mil
teliais, ku r i e turi enzimų, ir 
plaukite karščiausiame van
denyje, kur iame tą medžiagą 
galite p laut i . 

• Iš imti t aukų ir alyvos dė
mes iš drabužių: sumaišykite 
skystą drabužių plovimo mui
lą be chloro drabužių baltini-
mo miltelių (all-fabric non-
chlorine bleach). Tuo mišiniu 
ištr inkite riebalų dėmes ir 
plaukite karščiausiame van
denyje, kur iame galite tą me
džiagą plaut i . 

• Ki tas būdas išplauti rie
balų dėmes drabužiuose: iš
t r inki te dėmes indų plovimo 
muilu, t ruput į palaukite ir ta
da plauki te . 

• Pavasar į , prieš padedant 
žiemines vilnones antklodes 
kitiems metams, išplaukite 
j a s ir į paskutinį skalavimo 
vandenį įpilkite naftalino mil
telių (moth crystals). Išdžio
vinkite antklodes an t virvės, 
ne džiovinimo mašinoje. Atė
jus žiemai, turėsite švarias ir 
kandžių nesuėstas antklodes. 
Norint, kad vilnonės antklo
dės būtų minkštos ir purios, į 
paskutinį skalavimo vandenį 
įpilkite šaukštą amonijos,l 1/2 
puoduko balto acto. 

• Je i jūsų vanduo yra skai
čiuku matuojamas, jūs galite 
sutaupyt i pinigų. Išmokykite 
savo šeimos narius, kad plau
nant dan t i s uždarytų vandens 
čiauptą, sku tan t barzdą pri
pilkite pusę dubens vandens, 
bet neleiskite vandeniui visą 
laiką bėgti iš čiaupto. Per dvi 
minutes iš čiaupto išbėga apie 
3-4 galionai vandens. 

Naudotasi medžiaga iš įvai
rių žurna lų . 

A l d o n a S m u l k i t i e n ė 
ir 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

A.tA. 
Inž. KĘSTUČIUI BISKIUI 

mirus Tėvynėje, velionio žmoną dr. MEILUTĘ, duk
rą INDRE, sūnus ARĄ ir TAURĄ, brolį inž. GEDI
MINĄ ir jo žmoną dr. BIRUTĘ giliai užjaučiame ir 
k a r t u liūdime. 

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VALERIJUS GRAŽULIS 

Laimingi, kurie namuose Tavo gyvena, 
nuolatos teikia Tau, Viešpatie, šlovę. 
Laimingas žmogus, kuri. remia Tavo pagalba, 
kuris šventąją vietą lankyti panūdo. 

Teisuolis klestės sau kaip palmė, 
kaip kedras Libano šakosis. 
Viešpaties namuose pasodintas, 
žydės jisai prieangiuos Dievo, 

Psalmės 83 ir 92 

Savo švieson Valių Viešpats išsivedė 1996 metų birželio 
13-tą dieną. Išlydėjome jį su malda. Dabar kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus jį prisiminti. Šv. Mišios už jo 
vėlę bus aukojamos pas Tėvus Jėzuitus, Chicagoje, pas Ne
kalto Prasidėjimo Seseris, Putname, St. Mar/s parapijoj. 
Wayne, Michigan. 

Žmona Lilė, sūnus Paulius, Marius su Sheila ir vai
kučiais, Daina i r Antanuku, Andrius su Michele ir 
dukryte Arina, dukros Laura su Tadu, Birutė su Gie
drium ir dukryte Laura. 

Tyliai iškeliavai,išsiskyrei su mumis. 
Pasibaigė vargai ir kančios. 
Mirties Angelas paliko nepagydomą žaizdą 
Ir neužpildomą tuštumą. 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ONA MALLAITĖ DRŪTEENĖ 
Su giliu liūdesiu ir meile prisimename mūsų brangią ir 

neužmirštamą Žmoną, Motiną ir Močiutę, kurią Viešpats 
pasišaukė namo 1995 m. birželio 5 d. 

Šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, birželio 8 d. 10 
vai. ryto Švt. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, Čikagoje ir Bartninkų parapijoje, Lietuvoje. 
Prašome gimines ir pažįstamus prisimint a.a. Oną savo mal
dose. 

Giliai liūdinti šeima: vyras Antanas, dukterys Joana, 
Ramutė ir Teresė su šeimomis. 

A.TA. 
MARCELEI KAZLAUSKIENEI 

mirus, dukrą ČESLOVĄ PLIŪRIENĘ ir dukras AL
BINĄ ir ALGIMĄ su jų šeimomis užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Šv. Antano lietuvių parapijos choras ir 
vadovas Detroite 

Mūsų Geradariui 

AtA. 
INŽ. KĘSTUČIUI BISKIUI 

mirus Lietuvoje, žmoną dr. MEILUTĘ, dukrą IND
RĘ ir sūnus ARĄ ir TAURĄ nuoširdžiai užjaučiame 
i r kartu liūdime. 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupė 
ir vadovai 

AtA. 
DIPL INŽ. KĘSTUČIUI BISKIUI 

netikėtai mirus Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą 
GRAŽINAI MUSTEIKIENEI, mielo pusbrolio nete
kus. 

LDK Birutės draugija, 
Čikagos centrinis skyrius 
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PADĖKA 
A.tA. 

MALVINA JONIKIENĖ 
Mirė 1997 m. gegužes men. 23 d. ir, po šv. Mišių Pal. Jur

gio Matulaičio bažnyčioje, gegužes men. 28 d. palaidota Lietu
vių tautinėse kapinėse šalia anksčiau mirusio jos vyro Jono 
Joniko. 

Nuoširdžiai dėkojame Pal. Jurgio Matulaičio misijos ka
pelionui - direktoriui kun. Algirdui Paliokui, SJ už atsisveiki
nimo maldas šermeninėje, aukotas šv. Mišias bažnyčioje ir 
palydėjimą į kapines, o solistei Praurimei Ragienei ir misijos 
chorui bei jo vadovei Rasai PoskoCimienei už giesmes 
bažnyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių SkauCių Seserijos Vyriau
siai Skautininkei Ritai PenCylienei ir „Sietuvos" skautininkių 
draugovei su jos vadove Jolanta Kereliene už garbes sargybą 
prie karsto ir jautrų, skautišką atsisveikinimą šermeninėje. 

Dėkojame ir visiems a.a. Malvinos bičiuliams bei pažįs
tamiems, ją prisiminusiems ir pagerbusiems savo gausiu atsi
lankymu šermeninėje, palydėjusiems ją į kapines ir už aukas 
jai pagerbti. Dėkojame karsto nešėjams, suteikusiems jai pas
kutinę paslaugą. 

Dėkojame p. Aldonai Šoliūnienei, parengusiai atsisveiki
nimo pietus. 

Pagaliau dėkojame p. Donald Petkui už taip pagarbiai bei 
oriai atliktas laidojimo apeigas. 

Lieka nuliūdę: d u k t ė Jo rūnė , sūnūs Alvydas i r Vai
dut is su šeimomis ir sesuo Sofija Statkienė su šeima. 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
S Ą J U N G A 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

4330 So. Cali fornia 4605 So. Hermi tage 

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST 

CICERO 5940 VV. 35 ST. 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST. 
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREF. (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL H O M E 
FUNERAL D I R E C T O R S 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

David Gaidas. JT. 
& family 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 

"Chicagoland's Finest Funeral Service' 

PALOS HILLS 
11028 S. Souttroest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 

http:www.hud.gov/
http://liilxl.-ir.-is
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AR TINKAMAI 
PAGERBSIME MŪSŲ 
TAUTOS GENOCIDO 

AUKAS 

gos skyrius rengia minėjimą 
birželio 15 d. šia tvarka: 10 
vai. r. vėliavų pakėlimas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje 

irmojo pasaulinio karo. bažnyčios aikštėje. Vadovauja 
191S m. savanorių-kūrėjų. ka
rių ir partizanų krauju aplais-
čius Lietuvos žemę, t au ta pri
sikėlė naujam laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui. At
sikuriančiai jaunutei Lietuvos 
valstybei trūko maisto, apran
gos ir kitokių kasdieninių 
reikmenų. Bet jie nedejavo, 
savo darbštumu, sumanumu 
ir susiklausymu Lietuva grei
tai atsistojo ant kojų. aplenk
dama kai kurias savo kaimy
nines valstybes. 

Neilgai tęsėsi ramus ir ne
priklausomas Lietuvos gyveni
mas. Įvykiai po įvykių pradėjo 
vystytis mūsų krašto nenau
dai. Stalinui ir Hitleriui slap
ta susi tarus , Lietuva buvo ati
duota Sovietų Sąjungai. Todėl 
1940 m. birželio 15 d. Raudo
noji armija užėmė Lietuvos te
ritoriją, užgniaužė Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, pa
vergė jos žmones. Praslinkus 
vos keliems mėnesiams pra
dėjo ..šviesti Stalino saulė". 
Visi kalėjimai buvo kimšte 
prikimšti „liaudies priešų", 
kuriais nepasitikėjo okupanto 
valdžia. Neužteko te. bet buvo 
sugalvotas dar baisesnis bū
das: ištremti gyventojus j šal
tąjį Sibirą lė:ai mirčiai. Todėl 
1941 m. iš birželio 13 j 14 d. 
naktį pasipylė sunkvežimiai 
su rusų kariais ir, lietuvių 
komunistų padedami, gaude, 
grūdo žmones į sunkvežimius. 
vežė į geležinkelio stotis. Čia 
grūdo į gyvulinius vagonus, 
kuriuose palaikę keletą dienų 
išvežė į „plačiąją tėvynė". 

Trėmė, nepaisydami nei am
žiaus, nei lyties, nei vaikų, nei 
ligonių. Pirmą trėmimą įvyk
džius, būtų sekęs ir kitas. bet. 
prasidėjęs rusų vokiečių karas 
1941 m. birželio 22 d., trė
mimą sutrukdė. Spėjama, kad 
per pirmąjį vežimą išvežta 
ta rp 35.000 - 40.000 nekaltų 
žmonių. Mums apleidus savo 
tėvynę 1944 m., dar būta daug 
didesnių trėmimų. Iš viso iš
t remta apie 700.000 žmonių. 
O kiek jų sugrįžo? Daugelis 
mirė nuo bado ir šalčio. Ne
daug rasi šeimų, kurios nebu
vo paliestos to žiauraus liki
mo. 

Tad kiekvienas sustokime ir 
susimąstykime, kad birželis 
yra ne linksmybių, gegužinių, 
pokylių mėnuo, bet yra baisu
sis Birželis — liūdesio, skaus
mo ir ryžto mėnuo. Birželio 
mėnuo mums primena: oku
pacija, pirmuosius t rėmimus 
ir II karą. Baisiojo birželio ir 
visos lietuvių tautos genocido 
aukoms pagerbti ALTo Čika-

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė, 10:30 vai. r. pamaldos 
toje pačioje bažnyčioje. Giedos 
parapijos choras. Antano Lino 
vadovaujamas. Po pamaldų 
minėjimas parapijos salėje. 
Pagrindinis kalbėtojas bus 
svečias iš Washington. Lietu
vos karo attache maj. Valde
maras Sarapinas. Meninė pro
gramą, pritaikytą tai dienai, 
atliks Algimantas Barniškis. 

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaites tauti
niais drabužiais ir visa lietu
viškoji visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti. Pasisten
kime kuo gausiau dalyvauti ir 
tuo pagerbsime mūsų tautos 
genocido aukas. 

Antanina Repšienė 

DRAUGO FONDAS 
4848 W. 63rd 8trmmt 
Chlcmgo, IL 80829 
Tml. 778-388-0800 

Lietuvos Respublikos Seimo pirm. Vytautui Landsbergiui lankantis 
Čikagoje balandžio 6 d., Čiurlionio galerijoje jį pasveikino veiklus ben-
druomenininkas iš Lemonto Kazys Laukaitis. Nuotr. Zigmo Degučio 

Jonas Čeponis, partiza
nas „Vaidila", Lietuvos Lais
vės kovos sąjūdžio pirminin
kas, ketvirtadienį atvyko į 
Čikagą. Jis bus pagrindinis 
kalbėtojas tragiškųjų birželio 
įvykių paminėjime šį sekma
dienį, birželio 8 d., 3 vai. vak.. 
Jaunimo centre ir birželio 15 
d.. 12:30 vai. p.p., Pasaulio lie
tuvių centre. Lemonte. Be to. 
šiandien jis bus Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje Krikš
čioniškosios minties politinėje 
konferencijoje, birželio 10 d. 
lankysis Dainavoje, o birželio 
11 d. kalbės „Seklyčioje". Gir
dėjome apie kovojančius par
tizanus, klausėmės jų skau
džių, liūdnų dainų, ateikime 
pasiklausyti gyvu žodžiu iš 
partizanų lūpų plaukiančio 
pasakojimo. Tiek tikrai ga
lime! 

Tragiškųjų birželio įvy
kių paminėjimas Cicero 
apylinkėje bus šį sekmadie
nį, birželio 8 d. Šv. Antano 
bažnyčioje 11 vai. r. šia inten
cija Mišias aukos ir pamokslą 
pasakys kun. Kęstutis Trima
kas, giedos parapijos choras, 
vadovaujamas Mariaus Pra
puolenio ir Jonės Bobinienės. 
12 vai. parapijos salėje po 
užkandžių prasidės akade
minė dalis, kurioje kalbės adv. 
Povilas Žumbakis. o po to isto
rikė Skirmantė Miglinienė 
parodys dokumentinį filmą 
..Karlagas — mirties žemė" 
apie lietuvių kančias Sibire. 
Minėjimą ruošia Lietuvių 
Bendruomenės Cicero apy
linke ir Cicero Amerikos Lie
tuvių tarybos skyrius. Visi 
apylinkių lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami. 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", birželio 11 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p.. bus 
paminėti Tragiškojo birželio 
įvykiai — tremtinių ir parti
zanų kančios bei vergijos ke
lias. Kalbės Lietuvos Laisvės 
kovos sąjūdžio pirm. partiza
nas Jonas Čeponis. Meninę 
dalį atliks Dalia Sokienė. Po 
programos bus bendri pietūs 
ir malonus pabendravimas. 
Visi kviečiami ir laukiami. At
vykite! 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
vakarų apskritis ruošia me
tinę gegužinę liepos 4 d. ir 
kviečia visus, norinčius malo
niai praleisti popietę gamtoje. 
Tam tikslui pasamdytas auto
busas, kuris nuveš į vietą ir 
grąžins atgal. Gegužinė bus 
Stankūno restorano kieme ir 
sodelyje, Pines, IN, 3860 W. 
Dunes Hwy, Rt. 12. Žadama 
puiki muzika, žaidimai, lai
mėjimų traukimas ir karšti 
pietūs. Autobusas nuo Nekal
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčios Brighton Parke iš
vyksta 10:30 vai. r., o nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
Marąuette Parke 11 vai. r. Au
tobusui vietą rezervuoti reikia 
iki liepos 1 d., skambinant 
Vandai Pliškaitienei 773-927-
5684 arba Aldonai Brazienei 
708-361-5594. 

Naujausia technika iš-
pausdintas M. K. Čiur
lionio kūrybinio pal ikimo 
albumas bus išleistas Lietu
voje devyniomis kalbomis. 
Prof. Vytautas Landsbergis, 

Veikli ir ta lent inga vi
suomenininke, f leit istė Ri
ma Polikaitytė dalyvaus lite
ratūros ir muzikos vakaro pro
gramoje Fronto bičiulių sto
vykloje Dainavoje birž. 14 d. 

PAVASARIO VAJUS DAR 
NEPASIBAIGĖ 

Lithunnian Merey l.ift pokylio ..Viltie? vėjai" rengimo k mttUt Mari i * „Spir t ->\ < hir.ii;.. ' 
lomai visus kviečia dalyvauti pokylyje, kuris vyks šiame pramoginiame laive spalio 4 d., 6 f i 
Regina GriSkelien*, Raminta .Jacobs. Zita Ewert. Birute Vindašiene. Maryte N'emickienė ir 

Suvalkiečių draugija Či
kagoje visus narius ir svečius 
kviečia į gegužinę birželio 8 d., 
sekmadienį, 12 vai., Vytauto 
Didžiojo šaulių salėje, 2417 W 
43rd Str. 

"" IŠ ARTI IR TOLI 
DOVANA LIETUVAI 

Lietuvių tauta, pergyvenusi 
skaudžią fizinio ir dvasinio 
genocido okupaciją, susilaukia 
didžiulės dovanos: Manhat
tan, NY, profesorius prel. An
tanas Rubšys užbaigė Senojo 
Testamento knygų vertimą iš 
originaliosios graikų ir he
brajų kalbos. Kun. Česlovas 
Kavaliauskas Lietuvoje yra 
išvertęs Naująjį Testamentą. 
Šios dvi knygos yra sureda
guotos į vieną Šv. Rašto lei
dinį, kurį tikimasi išleisti dar 
šiais metais. 

Dievo knygos spausdinimą 
atliks Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos ,Adomo Jakšto" 
spaustuvė Kaišiadoryse. 
20,000 tiražo išspausdinimas 
kainuos 217,000 dol. Kadangi 
Lietuva nėra pajėgi finansuoti 
šią, taip reikalingą, Dievo 
knygą, kreipiamasi į užsienio 
lietuvius, prašant pagalbos. 
Kiekvienas prašomas prisidėti 

didelę dalį savo mokslinių stu- p a g a Į į § g a i e s prie šios didžios 
dijų skyręs M. K. Čiurlionio dovanos tautai, siekiančiai 
kūrybai, supažindins lietuvių dvasinio, moralinio ir sociali-
visuomenę su šio albumo nio atsinaujinimo, 
pirmąja — anglų kalba — lai- Paaukoję 100 ar daugiau do-
da. Taip pat vyks trumpa me- Įer iu> g a u s ^ n Šv. Rašto kny-
ninė programa. JAV LB Kul- g a s : v i e n ą a s m e n i š k a i , o kita 
tūros taryba kviečia visuome- a u k o t o j 0 vardu, bus įteikta 
nę atsilankyti, geriau susi- Lietuvos bibliotekoms. Aukas 
pažinti ir maloniai praleisti su p r a š o m a siųsti: Lithuanian 
šiais dviem lietuvių tautos Catholic Religious Aid, Inc., 
dvasios milžinais — M. K 35 x Highland Blvd., Brooklyn, 
Čiurlioniu ir V. Landsbergiu. įff 11207-1910, pažymint, 
Vakaronė rengiama penkta- j ^ d tai Šv. Rašto spausdini-
dienį. birželio 20 d. Lietuvių m u i 
dailės muziejuje. Lomonte. v i d a Jankauskienė 

SERGA 
RAŠYT. J. GLIAUDOS 

ŽMONA 

Rašyt. Jurgio Gliaudos žmo
na Marija Gliaudienė dėl pai
rusios sveikatos persikėlė gy
venti į senelių globos namus. 
Ji prieš mėnesį susilaužė klu
bo kaulą, tad teko ilgesnį 
laiką praleisti ligoninėje, iš 
kur. gydytojo nurodymu, per
sikėlė į EI Encanto Habilita-
tion Center, 555 So. Encanto 
Rd., City of Industry, CA 
91745. Marija Gliaudienė per
leido savo sūnui tvarkyti visus 
asmeniškus ir teisiškus reika
lus Sūnus Jurgis Gliaudys 
vra te i s in inkas ir JAV kar iuo
menes a t sa rgos pu lk in inkas . 
J i s p raneša , kad motinos 
paž įs tami gali su j a sus is iekt i , 
rašydami F.l E n c a n t o ad resu 
arba jo ad resu : 1532 Maple-
irrove S t r . VVest Covina. CA 
91792 

Kai pavasario žydinčią gam
tą vis dar blaško šalti šiaurės 
vėjai, kažkokiu sutapimu šalto 
pamiršimo nuotaikos per pas
kutines savaites lydi ir Drau
go fondo pavasario vajų. Pa
miršimas ar apatija, rūpesčio, 
optimizmo ar pareigos stoka, 
ar kiti vargai, vargeliai „Drau
go" skaitytojų finansinę pa
ramą Draugo fondui, paskuti
niu metu nukreipė visai ki
tais, nežinomais keliais. Anks
tyvesnių Draugo fondo vajų 
metu nėra buvę, kad per ištisą 
vieną, antrą ir trečią savaitę 
būtų atėję tik pora laiškų su 
papildomais įnašais iš 1,680 
narių ir rėmėjų. Kartu kyla 
klausimas kodėl Draugo fonde 
nėra kitų 3,320 „Draugo" pre
numeratorių? 

„Draugo" leidėjų 1997 metų 
finansinė sąmata rodo nemažą 
deficitą. Jo padengimui yra 
reikalinga Draugo fondo para
ma, nepadidinant „Draugo" 
prenumeratos, kuri per penke-
ris metus nebuvo pakelta, kai 
pašto ir popieriaus kainos pa
dvigubėjo. Nuo 1996 m. kovo 
mėn. iki 1997 m. kovo mėn. 
Draugo fondas išmokėjo 
„Draugui" 185,000 dolerių 
naujų priemonių, pašto ir atly
ginimų išlaidoms, nepanaudo-
jant Draugo fondo pagrindinio 
kapitalo, narių ir rėmėjų iki 
šiol sudėto 614,000 dolerių su
moje. Ligšioliniai 212,000 dol-
lerių išmokėjimai „Draugo" 
leidybai buvo įmanomi tik 
gerų investavimų biržoje dė
ka, kurių portfelio 1997.05.15 
turėjo 679,203.47 dolerius. 

Jau daug kartų buvo mi
nėta, kad milijoninis Draugo 

fondo kapitalas yra būtinas, 
panaudojant jo prieauglį sėk
mingai tolimesnei „Draugo" 
leidybos paramai. Lėšų telki
mo vajų metu, kurie būna 
pavasarį ir rudenį, labai svar
bu padidinti fondo įnašus ir 
sulaukti naujų Draugo fondo 
narių ir rėmėjų, kad pasiekus 
milijoną. 

Pavasario gėlių ir daržovių 
sodinimas, laistymas bei pie
velių pjovimas gegužės mėnesį 
nustelbė visą „Draugo" skaity
tojų ir Draugo fondo narių 
dėmesį. Dar liko visas birželio 
mėnuo. Besidžiaugiant žydin
čiomis gėlėmis, pradžiugin
kime ir Draugo fondą su pa
vasario vajaus įnašu. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 200 dolerių: 
Ritonė ir Teodoras Rudai

čiai, iš viso 750 dol. Mykolo ir 
Onos Tonkūnų brangiam pri
siminimui, Oak Lawn, EL. 

Aldas Kriaučiūnas, US Em-
bassy, Vilnius, Lietuva. 

Adelaida ir Jurgis Balbata, 
iš viso 500 dol., St. Petere-
burg, FL. 

Vytautas Vidugiris, garbės 
narys, iš viso 2,200 dol., Palos 
Verdes, CA. 

S u 100 dolerių: 
Dr. Rimvydas Sidrys, iš viso 

900 dol, Streator, IL. 
JAV LB Baltimorės apylin

kė, iš viso 400 dol., per Juozą 
Saurušaitį. 

S u 50 dolerių: 
Mečys Aukštuolis, Cleve-

land, OH. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždin inkas 

SKELBIMAI 

IVI . cl*-nm ir m;)-
•- i k ! - k a i n -

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorialą, 3914 W. l l l t h 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir-
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 

. įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
LiUja ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335. 

(sk) 
z Amerikos Lietuvių Ta

rybos Čikagos skyrius š.m. 
b irže l io 15 <L, rengia skau-
džiųjų birželio įvykių minė
jimą sekančia tvarka: 10 vai. 
ryto vėliavų pakėlimas Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos aikštėje; 10:30 vai. 
ryto iškilmingos šv. Mišios tos 
parapijos bažnyčioj; po to mi
nėjimas parapijos salėje. Pa
grindinis kalbėtojas bus sve
čias iš Washington, Lietuvos 
karo atache maj. Valdemaras 
Sarapinas. Muzikinę dalį at
liks Algimantas Barniškis. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Statistikos departamento 
duomenimis, 1996 m. buvo už
registruota 1 tūkst. 718 san
tuokų mažiaui negu 1995 m. 
Šis rodiklis praėjusiais metais 
buvo 5.5 proc. ir tai mažiau 
nei 1945 m., kai jis siekė 6.8 
proc. Ilgai santuokų lygis buvo 
panašus — apie 9 - 9.5 san
tuokos tūkst. gyventojų. Ta
čiau pastaraisiais metais jis 
mažėja". Pinigai, siuntiniai 
ir komerc inės siuntos į Lie
tuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., 
Chicago , IL 60629, tel. 773-
838-1050. 

(sk) 

x Ieškau gydytojo Stepo
n o ir Emilijos Goštautų-
Gest dukros Loretos. Jei kas 
turite kokios informacijos, 
prašau skambinti tel. 773-
843-0298. Kviesti Rūtą. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per me
tus. Tai vertinga dovana įvai
riomis progomis. 

(sk) 

x Tik 62 centai į Lietuvą! 
Neįtikėtina, tačiau taip yra! 
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 
įkainiai sumažėjo. Kada be-
skambintumėt, dieną ar naktį, 
savaitės metu, ar savaitga
liais, kaina visada ta pati — 
tik 62 centai už minutę. At
minkite, nereikia pasirašyti iš 
vienos kompanijos į kitą. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Jokių įsipareigojimų. Tarifas 
galioja tik esamiems ir 
būsimiems mūsų klientams. 
Informacija lietuviškai nuo 
pirmd. iki ketvd. imtinai 
vakarais nuo 8-10 v. v. 
Čikagos laiku, 708-386-0556. 
Ekonomiškiausias telefoninis 
ryšis su Lietuva ir pasauliu — 
tik per CYBERLTNK lietuvių 
atstovybę! (a^ 

x Janina Poškus , Oak 
Lawn IL, atsiuntė $200 iš Si
biro grįžtantiems tremtiniams 
sušelpti. Sibiro tremtinių var
du dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas , 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x Kv ieč iame 1 d a i l i n i n k ų 
G. Žumbakienės , A. Žvi-
l iaus ir E . Cibinsko parodų 
atidarymą Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemonte, birželio 
14 d., šeštadienį, 7:30 v.v. 

(sk) 

x Vi ln ieč ių ž iniai ! Š.m. 
biržel io 14 d., š e š tad ien i , 9 
vai. ry to T ė v ų J ė z u i t ų k o p - ' 
lyčioje bus atnašaujamos šv. 
Mišios už mirusius skyriaus 
narius ir Sibiro tremtinius. Po 
Mišių vyksime į Tautines lie
tuvių kapines prie Sibiro 
tremtiniams atminti pamink
lo, pastatyto Pranės ir Juliaus 
Pakalkų. VKLS Č i k a g o s 
skyr iaus va ldyba . 

(sk) 
x Moter i s i e ško d a r b o 5 

d i enas savai tė je . Gali pri
žiūrėti senyvo amžiaus žmo
nes arba vaikus. Skambinti 
773-843-0298. Kviesti Rūtą. 

(sk) 

x Automobi l io , n a m ų ir li
gos d r a u d i m a s atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedzie Ave. , E v e r g r e e n 
P k , IL 60805-2325. Tel . 708-
422-3455. 

(sk) 
x D ė m e s i o radijo k l a u s y 

tojai! ŽEME L PRODUC-
TIONS praneša, kad WNDZ 
750 AM yra dvigubai sti
presnė — dieninis signalas 
net 5,000 waf ų. Tai gera žinia 
tiems lietuviams, gyvenan
tiems Ulinois, Indiana, Michi-
gan ar Wisconsin valstijose, 
kurie iki šiol turėjo sunkumų 
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
čiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo 
laidos STUDIJA R darbo die
nomis, šeštadieniais isterinė 
VERSMĖ, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAI
RAS — tai tikrasis Lietuvos 
bei išeivijos veidrodis. L i thua
n ian N e w s Radio , P O B o x 
1161, Oak Park, IL 60304. 
Red. tel . 708-386-0556. 

(sk) 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iŠ Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. A r c h e r Ave. , 
Chicago, IL 60609. Tel . 773-
927-9091. Sav. P e t r a s Ber
notas . 

(sk; 
x Bal t i c Monumento , I nc . , 

2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. Tel . (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk; 
x Gal iu padėt i l ega l ia i 

gauti „SOC. S E C U R m r 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's l i cense) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, te l . 
1-708-246-8241. 

(sk) 
ADVOKATAS 

CINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S. PuUski Rd.. Chicago. IL 60629 

(1 /2 bl į Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. Lockport, IL60441 
Tel. 70S-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seitad. 9 v.r. iki 1 vaL p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valžndos pagal susitarimą 




