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Lietuva turi gauti 
kompensaciją už Ignalinos 

elektrinės uždarymą 
Vilnius, birželio 28 d. tuva turėtų likti „branduoline" 

(BNS) — Lietuvos vyriausybė, 
spaudžiama Europos Sąjungos 
uždaryti Ignalinos atominę 
elektrinę (IAE), turėtų už tai 
išsiderėti kompensaciją, sako 
Tarptautinės atominės ener
getikos agentūros (TATENA) 
specialistai. 

Pasak TATENA Branduo
linės energetikos departamen
to aplinkosaugos reikalų koor
dinatoriaus Morris Rosen, 
„nerimta" kalbėti apie kata
strofos grėsmę Ignalinos AE, 
kuri sukeltų radiacinio už
krėtimo pavojų aplinkai ir 
žmonėms. „Ignalinoje tai ne
įtikėtina", sakė M. Rosen. 
Tačiau, pasak jo, Lietuvai vis 
dėlto derėtų atsisakyti IAE* re
aktorių, nes rimta avarija, 
kuri nekeltų radiacijos pavo
jaus , bet sustabdytų jėgainę, 
pagaminančią per 80 procentų 
Lietuvos elektros energijos, 
smogtų stiprų smūgį valstybės 
ūkiui. 

Be to, pasak M. Rosen, tai 
būtų dar stipresnis smūgis 
branduolinės energetikos au
toritetui, ko ES labiausiai ir 
baiminasi. 

Jo nuomone, Lietuvos vy
riausybei reikia išsiderėti iš 
Europos Komisijos kompensa
ciją, kurios užtektų naujos 
jėgainės — branduolinės arba 
dujinės — statybai bei IAE 
uždarymo socialinėms pasek
mėms sušvelninti. 

TATENA Branduolinės 
energetikos departamento ge
neralinio direktoriaus pava
duotojas Viktoras Murogovas 
sakė esąs įsitikinęs, kad Lie-

valstybe ir, uždariusi RBMK 
tipo reaktorius, pakeisti juos 
naujesniu ir ne tokiu galingu 
vakarietišku WWER reakto
riumi. „Kam jums dujinė 
jėgainė — j u k dujos pusantro 
karto brangesnės už branduo
linį kurą", tikino V. Murogo
vas. 

Jo nuomone, Lietuva turėtų 
„kietai" derėtis su Europos 
Komisija, kad pastaroji įsi
pareigotų finansiškai padėti 
išspręsti radioaktyvių atliekų 
saugojimo problemą ir pasi
statyti naująjį reaktorių. „Da
bar naudodami Ignalinos AE, 
galite kaupti pinigus atliekų 
saugojimui. Jeigu ES nori ją 
uždaryti, tegul sumoka už tai 
ir naujojo reaktoriaus sta
tybą", sakė j is . 

Abu TATENA atstovai įsi
tikinę, kad Lietuva turėtų pa
keisti Ignalinos reaktorių kitu 
branduoliniu reaktoriumi ne 
tik dėl pigesnės kuro kainos, 
bet ir ekologijos sumetimais, 
nes šiluminės elektrinės dau
giau teršia aplinką. 

Paruošta, bet Seimo dar ne
patvirtinta Lietuvos energeti
kos strategija numato pirmojo 
IAE reaktoriaus uždarymą 
2005-2007 metais. Antrojo re
aktoriaus uždarymo data 
strategijos projekte nenurody
ta, bet manoma, kad j i galėtų 
būti bent dešimtmečiu vė
lesnė. 

Pirminiais skaičiavimais, 
IAE uždaryti per kelis de
šimtmečius reikėtų apie 13-15 
milijardų litų. 

Nuotr.: (Iš kairės) Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentai — 
Ulmanis ir Alezander Kwasniewski apžiurėjo Rygos senamiesti. 

Baltijos valstybių ir Lenkijos 
prezidentai Latvijoje 

Ryga, birželio 28 d. (BNS) postūmį sąjungos plėtrai. Lat-
Baltijos valstybių ir Lenki- v iJa ir Lietuva padarė deramą 

pažangą, kuri .eidžia jas pa
kviesti į metų pabaigoje Hel
sinkyje vyksiančias derybas 
dėl narystės šio; e sąjungoje. 

Išreikšdamas paramą trims 

jos prezidentai pirmadienį Ry
goje sveikino Lietuvos ir Lat
vijos pasiektą pažangą kelyje į 
Europos Sąjungą (ES) ir iš
reiškė pasitenkinimą dėl 
NATO viršūnių susitikimo Baltijos valstybėms, Lenkijos 
Vašingtone, kuriame Baltijos prezidentas Afexander Kwas-
valstybės buvo pripažintos vi- niewski sakė, kad Lenkija 
sateisėmis kandidatėmis į šią 

Rusijos naftos susivienijimas 
svajoja apie Lietuvą 

Vilnius, birželio 28 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybe 
liepos mėnesį turi atsakyti 
Rusijos naftos susivienijimui 
„LUKou", ar jis bus priimtas 
lygiaverčiu bendrininku Lietu
vos naftos susivienijime. 

Pasak dienraščio „Verslo 
žinios", apie tai ūkio ministras 
Eugenijus Maldeikis praėjusią 
savaitę Maskvoje kalbėjo su 
„LUKoil" prezidentu Vagit 
Alekperov ir „LUKoil Baltija" 
generaliniu direktoriumi Ivan 
Paleičik. 

„Mums svarbu Lietuvoje 
turėti įmonę ir todėl, kad ga
lėtume aprūpinti „LUKoil" si
stemos degalirftes", sakė V. 
Alekperov. Pasak jo, jei nepa
vyks įsitvirtinti Lietuvoje, da
bartiniai naftos tiekėjai kurą 
žada vežti iš savo gamyklų 
Novopolocke, Suomijoje, Šve
dijoje. 

Rusijos naftos susivieniji
mas norėtų, kad naftos versle 
Lietuvoje dalyvautų trys ly
giaverčiai akcininkai — vy
riausybė, JAV bendrovė „Wil-
liams International" ir 
„LUKoil". Pasak I. Paleičik, jei 
tokiems siekiams būtų pritar
ta, „LUKoil" garantuotų me
tinį 4-6 mln. tonų naftos tie
kimą „Mažeikių naftai". 

Vis dėlto numanydamas, 
kad vyriausybės atsakymas 
gali būti neigiamas, „LUKoil" 
jau svarsto galimybes statyti 
naftos perdirbimo gamyklas 
Karaliaučiaus srityje ir Lenki
joje. „Gdanske planuojame 1 
mln. tonų, o Kaliningrade — 
0,5 mln. tonų per metus galin
gumo įmones", teigė I. Pa
leičik. 

„Verslo žinių" duomenimis. 

jei Rusija vis dėlto nuspręs ne
tiekti naftos Lietuvai, svarsto
ma galimybė uždrausti jai ek
sportuoti naftą per 'Lietuvą. 
Specialistų nuomone, rusams 
tai būtų didelis finansinis 
smūgis, rašo dienraštis. 

gynybos sąjungą. 
Bendrame pareiškime vado

vai pabrėžė, kad Lenkijos, Če
kijos ir Vengrijos priėmimas į 
NATO žymiai padidino sau
gumą Europoje. J ie išsakė 
pasitenkinimą tiek dėl Balti
jos pripažinimo visateisėmis 
kandidatėmis, tiek dėl NATO 
pasiryžimo toliau tęsti atviru 
durų politiką. 

Prezidentai vieningai mano, 
kad pastarasis ES viršūnių 

Valdas Adamkus, Lennart Meri, Guntis 
(Elta) 

pat išreiškė norą, kad Baltijos 
valstybės būtų pastovumo pa
vyzdžiu Europai. „Pažvelgę į 
Kosovą, mes geriau suvokia
me tikrovę", sakė Lenkijos 
prezidentas. 

Prezidentai apsvarstė ir Ko-
sovo krizę bei išreiškė pasiten
kinimą del tarptautinės ben
drijos pastangų siekiant įtvir
tinti taiką šioje Serbijos pro
vincijoje. J ie patvirtino, kad jų 
valstybės yra pasirengusios 
dalyvauti tarptautinės bendri
jos veikloje karo nuniokotame 
Kosove. 

nori būti ES ir NATO kartu su 
jomis. A. Kwasniewski taip 

Naujoji Latvijos prezidentė 
pakviesta į Lietuvą 

Ryga . birželio 28 d. (Elta) V. Adamkus. 

susitikimas Kelne davė naują 

Seimo pirmininkas susirūpinęs 
įvaikinimo įstatymais 

Viln ius , birželio 28 d. (BNS) nelyg lengvabūdiškai". 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis mano, kad 
įvaikinimo procedūros Lietu
voje nepakankamai tobulos, ir 
žada tobulinti įvaikinimo įsta
tymus. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį j is teigė, kad dabar 
įvaikinimas tiek pačioje Lietu
voje, tiek atiduodant vaikus į 
šeimas užsienyje, vyksta „per-

* Socialdemokratų frak
cija, re ikšdama susirūpi
nimą dėl vaikų nusikalstamu
mo užkardymo bei vasaros 
poilsio problemų, siūlo vyriau
sybei skubos tvarka skirti i i 
rezervo bent 1 mln. litų vaikų 
vasaros poilsiui finansuoti. Jei 
1997 m. šiems tikslams buvo 
skirta daugiau kaip 4.5 mln., 
1998 m. — per 5 mln. litų, tai 
šiemet — tik 2 mln. 776,000 
litų. Lietuvoje yra 106,000 so
cialiai remtinų vaikų, iš jų tik 
12 proc. galės pasinaudoti len
gvatomis ir pailsėti vaikų poil
sio stovyklose. Kita problema 
— vasaros atostogų dienomis 
nutrūksta socialiai remtinų 
vaikų maitinimas mokyklose, 
nes nei Švietimo ir mokslo, nei 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos nepasirūpino, kur 
maitinsis remtinų šeimų vai
kai vasarą. <EI»> 

Pasak V. Landsbergio, nors 
įstatymai numato, kad už
sienio valstybės piliečiui ne
leidžiama įvaikinti vaiko, jei
gu yra gautas Lietuvoje gyve
nančios šeimos prašymas, kol 
kas nėra vieningos duomenų 
bazės apie įvaikinamus vaikus 
bei pageidaujančias juos įsi
vaikinti šeimas. Todėl, jo teigi
mu, vaikas gali būti atiduoda
mas užsienio valstybės šeimos 
globon, nors ir pačioje Lietu
voje yra pakankamai norinčių 
jį įsivaikinti. 

Seimo pirmininkui taip pat 
rūpi įvaikintų Lietuvos pi
liečių tolesnis likimas už
sienyje. „Ar Lietuvos valstybė 
visiškai nusiplauna rankas ir 
nežinia, ar jie iš viso gyvena, 
ar jie dingsta be pėdsakų, ar 
jie eina į gatvę, nusikaltėlių, 
prosticijos pasaulį ar į organų 
panaudojimą", kalbėjo jis. 

V. Landsbergis sakė, kad 
jau pradėjo rinkti medžiagą 
apie įvaikinimo procedūras ir 
netrukus ketina pateikti tai 
reglamentuojančių teisinių 
aktų papildymus ir pataisas. 
„Gali būti nelengva regla
mentuoti valstybės mastu, bet 
apsispręsti reikia. Nes dabar 
yra savivalė, netvarka, ir yra 
pernelyg atvirai kalbama apie 

— „Tikiuosi, netrukus susitik
sime Vilniuje71, niekada Lietu
vos sostinėje nebuvusiai nau
jajai Latvijos valstybės va
dovei V. Vikei-Freibergai sakė 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Pirmadienį V. Adamkus kar
tu su Estijos ir Lenkijos prezi
dentais į Rygą atvyko atsisvei
kinti su kadenciją baigiančiu 
Latvijos prezidentu Gunčiu 
UI maniu. 

Naująja Latvijos vadove lie
pos 8 d. tapsiančiai V. Vikei-
Freibergai pokalbis su V. 
Adamkumi buvo pirmasis su
sitikimas su užsienio val
stybės vadovu po to, kai Latvi
jos Seimas išrinko ją pre
zidente. 

„Mes apsvarstėme svarbiau
sias Lietuvos ir Latvijos ben
dradarbiavimo kryptis, svar
biausias sritis, kur turime vie
nodus siekius — tai inte
gracija į Europos Sąjungą ir 
NATO, geru kaimyninių san
tykių su Rusija palaikymas", 
atsakydama į Eltos ir Lietu
vos televizijos klausimus sakė 
V. Vikė-Preiberga. 

Naujoji Latvijos vadovė 
džiaugėsi radusi bendrą kalbą 
su Lietuvos prezidentu: „Tai 
svarbus susitikimas, kurį pa
vadinčiau mūsų tautų solida
rumo ženklu" 

V. Adamkus po pirmojo po
kalbio su V Vike-Freiberga 
teigė, kad jį maloniai nuteikė 
bendravimas su naująja Latvi
jos prezidento „įsitikinęs, kad 
mūsų šalių bendradarbiavi
mas bus be priekaištų", sakė 

vaikų pardavimą į užsienį, o 
kar tu — ir korupciją bei 
kyšininkavimą", sakė Seimo 
pirmininkas. 

Paklausta, kaip ji įsivaiz
duoja savo darbą prezidentės 
poste. V. Vikė-Freiberga teigė: 
„Dabar jaučiuosi puikiai, ypač 
susitikdama su tokiais įspū
dingais žmonėmis, bet manau, 
kad tai bus sunkus darbas". 

* Naujausiais Statisti
k o s departamento duome
nimis , gegužės pradžioje Lie
tuvoje gyveno beveik 2,000 
žmonių mažiau negu metų 
pradžioje. Gyventojų skaičiaus 
mažėjimą lėmė tik neigiama 
natūrali gyventojų kaita. Šie
met per pirmuosius 4 mėne
sius gimė 12,214 kūdikių — 
171 mažiau negu pernai tokiu 
laikotarpiu. Gegužės pradžioje 
Lietuvoje gyveno 3 milijonai 
698,800 žmonių. M M 

* Lietuvos p r e z i d e n t a s 
Valdas Adamkus pirmadienį 
nusiuntė užuojautos telegra
mą tragedijos Latvijoje aukų 
artimiesiems. Tragedija Latvi
joje įvyko sekmadienį per 
„Maduonos taurės" ralio var
žybas. Du lenktynių automobi
liai susidūrė ir rėžėsi į minią, 
mirtinai sužaloję 7 ir sužeidę 
20 žiūrovų. 

* Vilniaus vyriausiojo 
policijos komisariato (VPK) 
laikinasis vadovas Erikas Ka-
liačius birželio 23 d. įteikė pir
muosius pažymėjimus sosti
nės policijos rėmėjams. Polici
jos pagalbininkais-savanoriais 
tapo 16 vilniečių, kurie mokė
si bendrųjų ir specializuotų 
disciplinų ir išlaikė parengia
mojo mokymo įskaitą. Sosti
nės tvarkos sergėtojų talkinin
kai gaus specialias policijos 
rėmėjų liemenes, ženklus ir 
pradės budėti Vilniaus gatvė
se. BNSi 

Parlamentarai Grūto miške 
apžiūrėjo sovietmečio „baubus" 

Viln ius , birželio 28 d. 
(BNS) — Grupė Seimo narių 
pirmadienį apsilankė daug 
aistrų sukėlusiame kuriama
me sovietmečio skuiptūrų par
ke prie Druskininkų, norėda
mi įsitikinti, ,,ar toks baisus 
velnias, kaip jį piešia". 

Grūto miške privačioje 
„Hesonos klubo" valdoje ku
riamą parką apžiūrėjo Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas Žibar
tas Jackūnas , Seimo nariai 
Romualda Hofertienė, Juozas 
Listavičius, Vytenis Zabukas. 
Rolandas Zuoza. Išvykoje taip 
pat dalyvavo Lietuvos laisvės 
lygos vadas Antanas Terlec
kas, Tarptaut inės kultūros pa
minklų tarybos ICOMOC na
rys Žybartas Simonaitis. 

Kelių dešimčių hektarų nu
sausintos pelkės plote soviet
mečio paminklinių skulptūrų 
parodą po atviru dangumi ku
ria privačios bendrovės „Heso-
na" savininkas Viliumas Mali
nauskas. Bendrovė verčiasi 
grybų bei kitų miško ir žemės 
ūkio gėrybių konservavimu 
bei prekyba. Pasak savininko, 
jo įmonėje dirba 500 žmonių. 

Žurnalistams j is sakė pel
kės nusausinimui, skulptūrų 
atgabenimui ir kelių nutiesi
mui išleidęs maždaug 1 mln. 
200,000 litų. 

Dabar j au iškastas parko 
teritoriją supantis vandens 
sklidinas griovys, nutiestas 
platus smėlio takas , prie kurio, 
atskirti medžių ir krūmų, sus
tatyti keli leninai, kapsukai, 
dzeržinskiai, kiti revoliucijos 
bei sovietmečio veikėjai ir did
vyriai. Ypač neįprastai ir ko
miškai atrodo Vilniaus univer
sitete stovėjusi Lenino ir Kap
suko pora, kurioms nuimtos ir 
prie kojų padėtos galvos, bei 
Lukiškių aikštėje stovėjęs Le
ninas, kuris neturi aukštos 
granito pakylos, dešinio
sios rankos nykščio bei deši
niojo bato. 

Vedžiodamas svečius po bu
vusią pelkę, V. Malinauskas 
teigė kurdamas parką nepa-
žeidęs jokių vyriausybės kon
kurse nustatytų reikalavimų. 
Seimo nariai „spaudė" V. Mal
inauską, kodėl jis „nesuderi
nęs 
kais bei įvairiomis institucijo
mis, tačiau jis atsakė, jog to 
jokiuose dokumentuose nebu-. 
vo reikalaujama. 

Pasak V. Malinausko, par
ko pradžioje bus pastatytas 
Vilniaus geležinkelio stoties 
maketas, nuo jo nutiesta siau
rojo geležinkelio atšaka vin
giuos po mišką ir baigsis prie 

* P r a n c ū z i j o j e v y k s t a n č i o 
31-ojo E u r o p o s vyrų krep
šinio čempionato II rato antro
siose rungtynėse Lietuvos 
rinktinė sekmadienį F grupėje 
Le Mane nugalėjo Kroatijos 
krepšininkus 91:75 (50:42) ir, 
iškovojusi ketvirtąją pergale 
iš penkių galimų, jau už
sitikrino vietą ketvirtfinalio 
varžybose. 

* L i e t u v o s p a s i e n i e č i a i 
su l a ikė beve ik 22 t o n a s sai-
monelėmis užkrėstų kiaulių 
galvų mėsos nuopjovų iš Dani
jos. Daniška kiauliena į Klai
pėdos uosto pasienio punktą 
atgabenta prieš kelias dienas, 
ir ji bus grąžinta į Daniją. Šie
met tai jau šeštas atvejis, kai 
veterinarai nustato, kad iŠ už
sienio įvežta mėsa yra užkrės
ta. Maisto produktai jau buvo 
grąžinti į Lenkiją. Vokietiją. 
Olandiją. BNS 

Stalino skulptūros. Važiuojan
tieji gyvulių vagonais matys 
Irkutsko, Krasnojarsko ir kitų 
Sibiro miestų stočių maketus. 
Svarstoma galimybe prie ge
ležinkelio įrengti koncentraci
jos stovyklos maketą. 

V. Malinauskas viliasi, kad 
laukymėje prie Stalino vėliau 
bus galima atidaryti soviet
mečio muziejų, kur bus rodo
mi herbai, biustai, ikonogra
finė medžiaga. kiekvienos 
skulptūros ..prototipų" gyveni
mo aprašymai su jų nusikalti
mais žmonijai. V. Malinaus
kas planuoja naktį apšviesti 
skulp tūras prožektoriais, kad 
jos atrodytu ,.kaip monstrai iš 
siaubo filmų". 

Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas Ž. 
Jackūnas žurnalistams sake 
nuogąstaująs, kad ši parodaa 
nevirstų ..komerciniu pop 
šou". Ž. Jackūno vadovauja
mas komitetas jau šią savaitę 
turi paskelbti išvadą dėl Sei
mo nutarimo projekto, kuriuo 
siekiama nutraukti sovietme
čio stabų parko statybą ir per
duoti skulptūras Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centro žinion. 

,,Tą nutarimą reikia sure
daguoti, kad teisiniu požiūriu 
nebūtų nesklandume ir spra
gų", sakė Ž. Jackūnas. Pasak 
jo, Seimas neturi įgaliojimu 
..uždrausti ar a t - i . ik t i" vy
riausybės nutarimo, kuriuo 
skulptūros buvo perduotos ku-
r iamam parkui. 

* V a r ė n o s r a jone j a u pra
d ė j o ve ik t i grybu supirk-
tuvės, i Kurių sandėlius vieti
niai gyventojai, atostogaujan-
tys moksleiviai neša pilnus 
voveraičių krepšius. Per dieną 
vienas grybautojas surenka 
maždaug po 1-3 kilogramus 
tokių grybų. Miškininkai 
spėja, kad už savaites, kitos 
pradės dygti ir kitų rūšių gry
bai. Šiemet kol kas didesnių 
bėdų su grybautojais aplinko
saugininkai neturi, grybauto
ja i laikosi pagnndinių tai
syklių — stengiasi nedraskyti 
samanų paklotės, nennkti 
mažesnių kaip .1 centimetro 
skersmens galvučių voverai-

parko projekto su istori- Cįu 

* „AJaus gamin to j a i , ko
v o d a m i už v ie ta po sau le . 
griebiasi įvairiausių triuku", 
rašo ..Lietuvos žinios". Jau ke
lios dienos Lietuvoje galima 
skanaut i 4 litus kainuojantį 
alų „Landsberger"'. kurį nuo 
praėjusios savaites importuoja 
AB ..Vilniaus tauras". Įmones 
gen. direktorius Gediminas 
Janavičius sakė. kad alaus 
pavadinimas ir Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbe-gi" 
pavardė sutampa atsitiktinai. 
,.Alus patentuotas Vokietijoje. 
J i s gaminamas mieste, turin
čiame šimtmečių istoriją". 
..Landsberger" — toks šio 
miesto pavadinimas. Seimo 
pirmininko atstove spauda: 
Loreta Zakarevičiene teigė, 
kad profesorius alaus išvis ne
mėgsta, o del pavadinimo ji 
nematant i jokių problemų. 

KALENDORIUS" 
Birželio 29 d. Šv. Petras ir P;iu 

liūs, apaštalai: Benita. Oe<i 
Matigirdas. Povilas. 

Birželio 30 d. Pirmieji Rmno.i 
Bažnyčios kankiniai, Adelė. Kmili-
ja, Liucina. Norvilo. Otonas, Sk.i 
das. Tautginas. 1920 m Maai 
pasirašyta Lietuvos ir RTFSR 
tartis dėl tremtiniu frrj^.inimo 
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NAUJA VERSMĖ 
(Čikagos Ateitininkų šeimos šventėje 1999.06.06.) 

PILYPAS NARUTIS 
Išklausėme jaunučių, moks- ja tai patvirtina: ateitininkų 

leivių, studentų ir sendraugių 
(.pirmą kartą!) ateitininkų įžo
džius. Kaip įspūdinga! Įžodis 
— labai nuostabus žodis. „Pra
džioje buvo žodis! Ir tas žodis 
buvo pas Dievą!..." byloja Šv. 
Raštas apie pasauliu sukūri
mą. Koks tas žodis buvo? Pa
mąstykime! Čiurlionis, mūsų 
žymiausias dailininkas-kūrė-
jas, piešdamas pasaulio sukū
rimo paveikslus, įrašo mažo
mis raidelėmis prie savo pir
mojo paveikslo žodelį „Tebū
nie!". Pagal Čiurlionį „Tebū
nie!" — tai tas pirmasis Dievo 
tartas žodis, galingasis žodis 
ir — atsirado pasaulis, ir mes. 

Visi esame buvę kalnuose: 
Europos Alpėse, Colorado, ar 
kituose. Neseniai teko būti 
Utah valstijos Zion parke. 
Ten tarp stačių, didingų, 
aukštų uolų, žvelgiant į uolas 
tarpekliuose iš apačios į aukš
tį, matai didingą vaizdą. Štai, 
iš Ziono parko anūkė Kristina 
rašo savo pusbroliui Arui laiš
kutį. Pažvelgiu, ką gi Kristina 
rašo Arui. O ji rašo štai ką: 
JSsu Zion parko kalnuose. 
Būdama žemai kalnų papė
dėje žvelgiu į kalnų uolas 
aukštyn ir jaučiuosi čia kal
nuose, kad aš esu tokia maža, 
maža...". Kalnuose Kristina 
pasijuto esanti maža, maža... 
Pasvarstykim ir mes, palygin
kim save su šiuo pasauliu 
kaip Kristina lygina save su 
kalnais. Ar mes nesame tikrai 
maži, maži. Palyginkim save 
su visa žeme, su žvaigždynais, 
su visata! Tikrai mes esame 
maži, maži ir kūniškai labai 
silpni, palyginus save su dau
geliu kitų žemės gyvūnų kaip 
dramblys, žirafa, banginis... 

Bet štai žemėje matome 
išsidriekusias autostradas — 
važiuoja automobiliai, geležin
kelius — važiuoja traukiniai, 
skraido apie žemę satelitai, o 
raketos ne tik apie žemę, bet 
ir į mėnulį, į tolimus žvaigž
dynus skrieja. Klesti mokslas, 
menas, kūryba. Medicina žmo
gaus amžių prailgina iki 100 
metų. Tai nauja kūryba že
mėje! Kas visa tai dabar su
kūrė? Žmogus! Žmogus tarė 
žodį: „Tebūnie!" Ir štai — rie
da traukiniai, skrenda kom
piuterių valdomos raketos. 
Kūniškai, fiziškai silpnas 
žmogus, mažas žmogus šioje 
visatoje, savo protu, savo min
timis ir savo siela, mes sako
me savo kūryba, žmogus yra 
šiame pasaulyje kūrėjas. Die
vas davė žmogui galios ir leido 
sakyti tą žodį, galingą žodį: 
„Tebūnie!" Žmogus nėra Die
vas, bet žmogus, atsiremda
mas į Dievą, yra galingas! Ir 
šiandien — įžodis yra sutartis 
su Dievu, yra atsirėmimas į 
Dievą, kuris duoda mums kū
rybinę galią šioje žemėje ir ve
da mus amžinybės keliu. 

Kokia yra antroji pastaba — 
laiško prasmė. Jaunas žmogus 
yra natūralus. Natūralus žmo
gus nori turėti ryšį su kitu 
žmogumi. Mes sakome — 
žmogus yra visuomeniškas. 
(Vienas iš Ateitininkų princi
pų!). Žmonės jungiasi j gru
pes, į draugijas ir, dalindama
sis mintimis su kitais, žmogus 
nori būti galingesnis, kūry
bingesnis. 

1911 m. laikraštėlis „Ateitis" 
ir buvo dalinimasis mintimis 
tarpusavyje ir tas subūrė tam 
tikrą lietuvių inteligentų bū
relį, o „Ateities" laikraštėlio 
mintimis besidalinantieji įga
vo gražų vardą — ateitininkai. 

Taip prieš 88 metus prasi
dėjo ateitininkų galingo žodžio 
sąjūdis, kuris buvo labai rei
kalingas anuo metu. Natūrali 
lietuvio prigimtis juto, kad ga
lingas ir kūrybingas yra žmo
gus tik ryšyje su Dievu. Iston-

sąjūdis turėjo didelę įtaką \ 
visuomenę, atgaivino ir susti
prino lietuvių tautą. Lietuva 
išsivadavo iš vergijos, atgavo 
nepriklausomybę. Šis ateiti
ninkų sąjūdis reikalingas ir 
šiandien. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
ateitininkai išsiplėtė į didelę 
Ateitininkų federaciją (1918-
1940 m.), kuri tvarkėsi kiek 
kitaip negu mes čia dabar. 
Ateitininkų federacijos pagrin
du buvo korporacijos — stu
dentų korporacijos. Tai buvo 
Ateitininkų federacijos žydė
jimo metai. Tačiau nuo 1939 
m. (60 m.) galingose Europos 
valstybėse įsigalėjo žiauri be
dievybe — komunizmas, na
cizmas. Galingi okupantai, pa
vergė Lietuvą. Prasidėjo geno
cidas Lietuvoje. 1941 m. birže
lio 14-15 dienomis, per vieną 
dieną apie 35,000 lietuvių bu
vo ištremta į Sibirą! Daug 
ateitininkų vadų žuvo Sibire. 
Lietuva kovojo su okupantais. 
1941 m. birželio 23 d. lietuvių 
tauta sukilo prieš Maskvos 
okupaciją. Ateitininkai prisi
dėjo prie sukilimo. Trumpai 
atstatė nepriklausomybę. Lai
kinosios Lietuvos vyriausybės 
vienu iš pagrindinių vadų bu
vo ateitininkas prof. Juozas 
Brazaitis. Naciai tos vyriau
sybės nepakentė. Ne tik vy
riausybės nepakentė vokiečiai 
naciai, okupavę Lietuvą* ėmė 
žudyti gyventojus. 30,000 lie
tuvių buvo įkalinta nacių ka
lėjimuose ir kacetuose. Naciai, 
paėmę 46 Lietuvos vadus įkai
tais į Stutthofo kacetą, 11 jų 
nukankino. Nukankintas ten 
buvo ir ateitininkų dvasios va
das kun. Alfonsas Lipniūnas. 

Kas pasidaro, kai žmogus, 
naudodamasis Dievo duota 
laisva valia, atsisako Dievo, 
nutolsta nuo Dievo. Žmogus 
nutolęs nuo Dievo virsta žvė
rimi? Aš tokį žmogų — žvėrį 
mačiau ir jutau! Mūsų Ateiti
ninkų federacijos buvęs vadas 
kun. Stasys Yla yra parašęs 
knygą „Žmogus — žvėris". Tai 
knyga apie Stutthofo kacetą. 
Dabar jau daug knygų para
šyta ir apie Sibirą. Tremtiniai 
Sibire paliudija tą patį, koks 
baisus yra žmogus be Dievo, 
žmogus — žvėris. Jis drasko ir 
žudo žmones, naikina tautas. 
Prisiminkim šiandien ir Ko-
sovą! 

Ne tik Europoje, bet ir Ame
rikoje, visi neseniai girdėjote 
per radiją, televiziją, spaudą 
apie įvykius Amerikoje, Colo
rado Littleton miestelio mo
kykloje. Du jaunuoliai, nutolę 
nuo Dievo, pavirtę žvėrimis, 
ėmė šaudyti savo klasės drau
gus. Ar ne baisu! 

Žmogus su Dievu eina kū
rybos link, žmogus be Dievo 
krypsta žverio link. Per 50 
metų genocidas sunaikino ne 
tik 1/3 Lietuvos gyventojų, bet 
įvykdė ir dvasinį tautos geno
cidą — suluošino didelę dalį 
lietuvių tautos. Dabar ateiti
ninkams tenka susirūpinti, 
kaip atitaisyti Lietuvos istori
ją, nes okupantų klastojimai 
klaidino ir klaidina visus. 
Kaip atstatyti moralę, nes 
okupantai sužalojo daugelį, o 
ypač jaunimą. Lietuvą reikia 
desovietizuoti ir denacizuoti. 
Ateitininkija yra viena iš tų, 
kuri yra pajėgi grąžinti Dievą 
į lietuvių tautą, atstatyti 50 
metų terorizuotų lietuvių ryšį 
su Dievu. Ateitininkų sąjūdis 
reikalingas. 

Ateitininkų sąjūdis nežlugo 
Ateitininkų federacija atsikū
rusi už Lietuvos ribų, persi
tvarkė pagal esamas išorines 
sąlygas. O štai, dabar, mes — 
Lietuvo? Ateitininkų federaci
jos dalis už Lietuvos ribų. su
siorganizavome vėl savaip 

Trys logopedės, besirūpinančios neįgaliųjų vaikučių Lietuvoje ferove. U 
kairėa: Vitalija, Monika Gylyte, kurios įspūdžius i& darbo Lietuvoje nese
niai skaitėme „Drauge" ir Birutė. 

Čia Čikagos apylinkėse tu
rime labai gabių mūsų jaunų 
ateitininkių vadovių ir vadovų 
suburtą natūralų ateitininkų 
šeimų sambūrį ir aš jį ir pava
dinu — Ateitininkų šeimų fe
deracijos pradžia. Čia klesti 
bažnytinis vaikų choras, ku
riame didžiuma yra jauni atei
tininkai ir vadovauja ateiti
ninkas. Tai nepasididžiavimas 
— puikybė, bet faktas. Giesmė 
ir daina dvasią gaivina, į širdį 
prabyla! 

Sakyčiau prasideda nauja 
era, naujas laikotarpis už Lie
tuvos ribų — Ateitininkų šei
mų federaciją. Šią ateitininkų 
šeimų federaciją ypač aiškiai 
rodome šiandien Lemonte, 
prie Ateitininkų namų: turime 
šiandien didingą Ateitininkų 
Šeimų šventę. Taip susitelkę 
šeimomis.viens kitą paremda
mi, vieni kitiems pagelbėda
mi, parodome savo galią, šei
mų galią ir kūrybą. 

Šeima yra pagrindinis Dievo 
sukurtas šiai žemės kūrybai 
vienetas. 

Šios dienos įžodžiu sutvirti
nome ryšį su Dievu, žygiuoti 
kūrybiniu keliu. Ateitininkai 
kūrybiniu keliu ėjo ir eina. Ir 
štai, nuo pirmosios „Ateities" 
prieš 88 metus, ir dabar mūsų 
vyresnieji ateitininkai nestovi 
vietoje. Prieš keletą mėnesių 
teko būti ateitininkų profe
sionalų pasitarime kompiute

rių tema. Ir šiandien, mes tu
rime naują „Ateitį" „Inter
nete"! Po 88 metų pasirodė 
„Internete" laikraštis — *Atei-
tis!" Jaunučiai, kurie turite 
kompiuterius, galit „Interne
te" skaityti „Ateitį". Garbė 
mūsų profesionalams, kurie 
įgalino „Internete" pasirodyti 
„AteičiaiT Visame pasaulyje 
esantieji ateitininkai gali „In
ternete" skaityti „Ateitį". 

O štai, skaitau ir laikraštėlį 
— „Daumanto kuopos laik
raštėlis". Koks puikus, gražiai 
iliustruotas laikraštėlis! Bra
vo mūsų vadovės! Šiandien šią 
ateitininkų Šeimos šventę 
puošia ir „Interneto" „Ateitis" 
ir „Daumanto kuopos laik
raštėlis". 'Džiaugdamiesi su
stipriname ir savo ryšius vieni 
su kitais ir džiaugdamiesi žen
giame kūrybiniu keliu. Skai
tau štai laikraštėlyje Aleksos 
Razmaitės mintis. Į klausimą, 
koks mūsų-tautiškumo princi
po kelias, Aleksa rašo trum
pai ir aiškiai, kad mūsų tau
tiškumo kelias yra — „Lietu
va, mokykla, Dainava!" Kaip 
gražu! Po visų darbų praėju
sią žiemą, dabar atėjo atosto
gos. Ir atostogos turi būti gra
žios. Visi visi turime skubėti 
aplankyti garsiąją Dainavą — 
Spyglio ežerą. 

Ateitininkija yra nauja vers
mė lietuvių tautai atgaivinti! 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
GANA MUMS FLIRTUOTI SU GILTINE 

JONAS ADOMAVIČIUS, MD 
Apie 60 milijonų amerikie- spūdis tarp širdies mušimų, 

čių turi padidintą kraujospū
dį, trumpiau vadinama hiper
tonija. Jis atsiranda, kai krau
jo spaudimas į arterijos siene
lę yra didesnis, negu norma
liai. Toks spaudimas dažnai 
vadinamas tyliuoju žudiku, 
nes jis nesukelia nusiskundi
mų, bet labai artina smege
ninį paralyžių, širdies ataką ir 
inkstų negerovę. 

Minėtas į arterijos sienelę 
kraujo spaudimas, kai širdis 
muša, vadinamas sistoliniu 
— tai pirmas skaičius krau-

kai širdis yra rami, vadina
mas diastoliniu — tai antras 
skaičius kraujospūdžiu mata
vime. 

Kraujospūdžio matavime 
normalus kraujospūdis yra že
mesnis negu 140/90 žmogui, 
turinčiam daugiau kaip 18 
metų amžiaus, bet saugesnis 
kraujospūdis yra 120/80 ar 
dar žemesnis. Tas įsidėmėti
na kiekvienam ir kiekvienai. 
Mes dažnai kvailiojame, savo 
150/95 kraujospūdį laikydami 
normaliu, nepavojingu, įgalin-

jospūdžio matavime. Kraujo- čiu mus ir toliau su giltine 

draugauti, laikant savo idealu 
dešrą, kiaulieną ir taukus su 
šakočiais. 

Kas didina kraujospūdį? 

Dažnai esti nežinoma pa
didėjusio kraujospūdžio prie
žastis. Tuo atveju sakoma, 
kad žmogus turi pirmini ar 
esenciahi kraujospūdžio pa
didėjimą. Tik kartais kraujos
pūdis padidėja dėl ypatingos 
padėties, kaip inkstų ar cent
rines nervų sistemos liga. Ta
da toks padidintas kraujo
spūdis vadinamas antriniu. 
Nepaisant priežasties, svarbu 
sunormuoti padidėjusį krau
jospūdį. Kaip tik čia mes visi 
ir visos apsileidžiame — nie
kaip su giltinės bičiulyste ne-
siskiriame. 

Štai vyksta Lietuvon hiper-
tonininkė. Ji niekaip Čikagoje 
nesunormuoja kūno svorio, 
nes persivalgo ir persitingi, o 
iš Lietuvos giminės praneša, 
kad ten šaldytuvai nesutalpi
na sutiktuvių: mėsų, dešrų, 
kumpių... Tai druska, taukai. 
O kur dar šakočiuose kiauši
nio tryniai, kuriais linksta ten 
stalai. Taip ir džiūgauja gil
tinė, taip ir nyksta vienas, po 
kito ir viena po kitos mūsų 
mylimieji ir mylimosios. 

Ką mes galime daryti, 
kad ta giltinė taip 

nedžiūgautų? 

Daug ką galime padaryti, 
idant sunormuotume savo 
kraujospūdį, bet čia yra tas 
pats, kas ir tikėjime: Dešimt 
Dievo įsakymų visi ir visos ži
nome, bet nesigėdiname juos 
pro pirštus praleisti. Taip ir 
liekame giltinės artumoje, ne
paisant mums medicinos per
šamos — giltinę nuo mūsų to
linančios — veiklos. O ji yra 
šešeriopa. 

1. Nerūkyk ir nekvėpuok 
kito rūkoriaus dūmus. Tada 
sumažės paralyžiaus ir kitų 
negerumų pavojus. 

2. Valgyk vegetariškai — be 
druskos ir riebalų. 

3. Sunormuok kūno svorį — 
kitaip prakaituos karstane-
šiai. Svaras daugiau, širdžiai 
darbo gausiau. 

4. Gyvenk be svaigalų — al
koholis didina kraujospūdį ar
terijose. 

5. Palik perekšlės vištos tu
pyklą — darbuokis, darbą pa
laima laikyk. Nors po 20-30 
minučių kasdien pavaikščiok 
— jau daug padarysi giltinės 
šalin nuvarymui. 

6. Suvalgyk kasdien česnako 
po vieną kitą skiltelę ar vią 
galvutę — priklausomai nuo 
kraujospūdžio dydžio ir visų 
kitų penkių giltinę tolinančių 
elgesių. 

O jei visus šiuos dalykus pa
sisavinsi ir dar gydytojo pri
rašytų vaistų prireiks (daž
niausiai šlapimą varančių), tai 
juos imk tik taip, kaip įsakyta. 

Niekada nepaliauk minėtų 
patarimų pildęs ir savaip juos 
nekraipyk be pasitarimo su 
gydytoju. 

Yra šimtai vaistų kraujos
pūdžio sunormavimui. Visi jie 
šalia gėrio ir dar blogį teikia. 
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dove 1) Adomaitiene Nuotr V. Mateikos 

Todėl visi ir visos pirmiausia 
išpildykime visus minėtus še
šis reikalavimus, o tik tada ir • 
tik tada, su gydytojo pagalba, 
vykime giltinę „už Uralo, že
mės galo*. 

Bet mes kaip tik priešingai 
elgiamės: prašome vaistų, o 
šešis prieš vaistų ėmimą pasi
savinančius reikalavimus ne
girdomis praleidžiame. Čia 
kaip tik ir yra mūsų nelaimė: 
mes su padidinto kraujo
spūdžio giltine taip susidrau
gavome, net kapų duobėn gul
tis sutinkame, kad tik su gil
tine draugystė neiširtų. 

Aišku, kad gana mums to
kios kvailystės. Sutvarkykime 
savo jausmus, sunormuokime 
savo asmenybę ir tik tada 
pajėgsime išpildyti dabartinės 
medicinos minėtus šešis reika
lavimus. 

Mat, jei vien vaistais pasi
tikėsi, tai gali daug nukentėti, 
nes vaistai kiekvienam skir
tingai ir tik po tam tikro laiko 
ima veikti, ar neveikti, ir juos 
reikia kiekvienam atvejui pri
taikyti. Sėkmės! 

* Kauno universitetinių 
klinikų Kardiochirurgijo*) 
klinikoje beveik mėnesi nebu
vo atliekamos Širdies operaci
jos, nes klinika negavo būtinų 
medikamentų. Nesulaukęs pa
galbos, mirė vienas žmogus, o 
keletas atsidūrė kritinėje būk
lėje, praneša „Respublika" 
(06.08). Susidariusią padėtį 
minėtos klinikos vadovas kar
diochirurgas Rimantas Bene-
tis pavadino skandalinga. įsas) 

MINISTRO 
AVANTIŪROS 

KAINUOS 74 MLN. LITŲ 

Būtingės naftos terminalo 
statyba, kainuosianti 1,06 
mird. litų, gali pabrangti dar 
156,4 mln. litų. Tokios sumos 
reikalauja terminalo generali
nis rangovas — Vokietijos jun
ginys „Preussag" ir generalinė 
projektuotoja — JAV bend
rovė „Fluor Daniel". 

Kaip rašo .Lietuvos rytas", 
kai kurios terminalo statybos 
išlaidos padidėjo dėl strate
ginės investuotojos į Lietuvos 
naftos ūkį, JAV įmonės „Wil-
hams International* dar per
nai pradėto skubinti ankstyvo
jo naftos eksporto. Nors buvo 
skelbta, kad eksportas prasi
dės dar praėjusiais metais, nė 
vienas tanklaivis iki šiol ne-
pripildytas ir dar neaišku, ka
da tai įvyks. 

„V/illiams" skubinant Būtin
gės terminalo statybą, J*reus-
sag" buvo apkaltinta vilkinan
ti statybos darbus, didinanti 
įkainius, todėl iš jos buvo 

• atimti keli statybų užsakymai. 
Nuostolius dėl prarastų pro
jektų „Preussag" taip pat 
įtraukė į pretenzijų sumą. 

EUGENE C OECKBFl 006, PC 
4647 W. 103 St, Oa*. Ljwn, IL 
Pirmas apyt. su Northweetam un-to 
rjplomu, istuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnsnsmi absnetifisipuTlrtiislai 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tai. 708-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79B1 Av»x, Htetory tOs, L 
Tat (708) 5884101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ava. 
Chcago.IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREUdS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Robarts Rd, HfckOTy Hste, 1 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS W2N4SAII>,&G 
Specialybe - Vidaus Bgų gydytojas 

Kafeeme ftetarifksj 
6918 W. Archer Ave.SSJ. 5 ir 6 

Crecaga.lL 60636-
TeL 773-229-9888 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairviev* Dental Carą 
6317Fairview,Sta.6 
Wastrnont, t 

Valandos pagal susitarimą 
Gytiytc^ katoa iatuvttKai 

ARASŽUOBA.HD. 
INDRĖ RUDAITIS, Q.D. 

AKIŲ LIGOS-CHrRURGUA 
1020 E.Oguen Am, Suis 310 

Napervae.IL 60583 
Tat (630) 627-0080 
3825 HtyNend Ave., 
Toa»eM.SuM3C 

Poernsrs Orovs, IL 60515 
Tat (630) 436-0120 

UNAS SIDRYS, M£>. 
AJrių-ligos/Crmirgjja 

9830 S.RkJgeland Ava. 
Chicago Ridge. IL 60415 

Tol. 7 0 8 * 6 ^ 8 2 2 
4149W.63rd.St 

Tot 773-735-7709 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1ME.Supt*tor,SulDi402 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 312-337-1286 

„Fluor Daniel" reikalauja 
82,4 mln. litų, tačiau kol kas 
manoma grąžinti tik 4 mln. 
litų, nes turima rimtų preten
zijų dėl projektavimo kokybės, 
vėlavimo atlikti įsipareigoji
mus. 

Pasak „Lietuvos ryto", nė 
vieno lito iš rangovų pa
reikštos pretenzijos neprisiims 
„Williams", kuri gaus 66 proc. 
„Mažeikių naftos" susivieniji
mo akcijų. „Williams" ne tik 
neprisiims jokių pretenzijų, 
bet dar gaus iš Lietuvos per 
20 mln. litų už konsultavimo 
ir valdymo paslaugas. 

http://Chcago.IL
http://Napervae.IL
http://4149W.63rd.St
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VILTIMI PRIEŠ BLOGĮ 
VYTAUTAS KASNIŪNAS 

Vasaros laukimas — tai 
mūsų gyvenimo vilties ir gro
žio dovana. Birželis tarp reli
ginių švenčių pražysta dan
guje ir žemėje. Dainos susilie
ja su paukščių giesmėmis ir 
trumpos naktys pakvimpa 
meilės simfonijomis. Vieniems 
ji ateina su paparčio žiedo 
ieškojimu, kiti svaigsta rūtų 
darželiuose, bet visur ji plau
kia žemais debesimis, lyg rū
kais nusėdama, rasomis pa-
puošdama. Meilė ateina iš
skėstais glėbiais ir apgaubia 
visus. 

Toks buvo ir 1941 metų bir
želis, šventos'Antaninės, lyg 
vilties ir meilės vestuvės, vis 
laukiančios laisvės spindulių 
suspindėjimo. 

Bet po trumpo skanaus mie
go pabudino sapnas apie juo
dą juodą skarą, kuri apgaubė 
visos Lietuvos rytmetį. 

Birželio 14-oji lietuvių at
mintyje liko kaip juoda diena. 
Tai buvo pirmoji masinių de
portacijų diena, pirmas masi
nis gyventojų trėmimas iš 
gimtojo krašto, pasirengimas 
juos išžudyti Sibiro šalčio tai
gose. 

58-ąjį kartą minime tą vil
ties ir Gedulo dieną. Kasmet 
apie ją rašome, kalbame, susi
kaupimo dienas skiriame, bet 
jos turinys keičiasi su besi
keičiančiais istoriniais metais. 
Kai aš kartą savo radijo pa
sakojimuose — kelionėse per 
Lietuvą — „Gražioji Nemuno 
šalis" romantiškai pasakojau 
apie grįžimą į Lietuvą, kaip 
mus pasitinka aukštaūgiai po
licininkai pasienio postuose, 
Kauno Laisvės alėjoje. Vilniu
je ir žmones, apgaubti svajo
nių pasaulio, kartą girdėję, 
džiaugsmingai prašė pakarto
ti. 
' Ir kajp tikjx> to, 1953 m., po 
kelių mėnesių, Los Angeles 
kalbėjęs prof. Mykolas Biržiš
ka sugriovė tą mūsų išsvajotą, 
dienos keliuose išgyventą, 
naktų sapnuose išsapnuotą 
svajonių pasaulį. Jis kalbėjo: 

„Pirmiausia giliai įsisąmo

ninkime vieną dalyką: Lietuva 
nei savo dvasine (kultūrine), 
nei ekonomine ar socialine 
struktūra nebebus tokia, ko
kią mes ją palikome, pasi
traukdami išjos. 

Jeigu laimė būtų lėmusi, 
kad Lietuvos valstybė būtų at-
sistačiusi tuoj po pirmosios 
bolševikinės ir vokiečių oku
pacijos, sakysime, 1944-1945 
metais, galbūt su mažais pa
keitimais mes būtume galėję 
grįžti į senąsias gyvenimo for
mas. 

O dabar jau kas kita, ne tik 
visiškai išardytas seniau nu
sistatęs ekonominis krašto gy
venimas, ne tik išjungta iš šio 
gyvenimo daugybė žmonių, 
bet išaugo nauja karta. Be to, 
žmonių dvasinis kitimas, ypač 
atsimenant absoliutinį, bru
talų sovietinio veikimo vie
našališkumą ir aklą krašto 
uždarumą nuo laisvojo pasau
lio kultūrinių įtakų, eis su lai
ku gilyn". 

Nors tas uždarumas ėjo gi
lyn ir buvo užtverta „geležinė 
uždanga" — lietuviui herojui 
— laisvės kovotojui niekas ne
pastojo kelio. Jie veikė Lietu
voje, jie veikė ir Amerikoje. 
Juos jungė tėvynės meilė, juos 
lydėjo pasiaukojimas, idealiz
mas. Kad Lietuvoje laisvės ko
votojai buvo žudomi, kentėjo 
Sibire, kalėjimuose — atei
nančios žinios lyg žaibu skro
dė Amerikoje lietuvių gyven
tas vietoves, lyg griaustiniu 
nuskambėjo prieš 113 metų, 
kuriant Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje, Pijaus Pasecko 
mestas šūkis: „Be visų lietu
vių vienybės, aš kito kelio ne
matau". 

Ir taip, lyg su dangaus palai
ma, susibūrė visi Amerikos 
lietuviai į Amerikos lietuvių 
tarybą, kad politiniai veikda
mi, kovotų dėl Lietuvos lais
vės. O kad galėtų padėti 
skurstančiai Lietuvai, politi
niams kaliniams, Sibiro trem
tiniams, susibūrė kelios lietu
vių labdaros organizacijos į 
Bendrą Amerikos Lietuvių 

Birtelio 13 d. ptisi Tragiškųjų birželio įvykių paminėjimą Šve. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje kalbasi (iŠ kaires): žurn. Antanas Juodvalkis, 
ALTo Čikagos skyriaus pirm. Matilda Marcinkienė ir paskaitininkas 
Vytautas Kasniunas Nuotr. Ed. Sulaičio 

Maironio mokyklos 1999 metų abiturientai. I eilėje i i kairės sėdi: Audra Bielskutė, Aliukas Gylys, Giedre Kaz
lauskaite, Tomas Vitinas, Agnė Misiūnaitė. U eilėje: auklėtoja Danutė Grigaliūnienė, Linas Dailidė, Viktorija 
Trakytė, Ugnė Adikevičiutė, Rasa Milo, Marija Domanskytė, Darius Radvila. III eilėje: Justinas Riškus, Linas 
Šaulys, Justinas Jonušas, Adomas Radick. Maironio mokykla šiais metais baigė ir Karolina Lieponytė, Tomas 
Mikužis ir Aušra Pumputytė. Nuotr. E. Būtėno 

fondą — į BALFą, į kurį siun
tė savo aukas visi Amerikos 
lietuviai. 

Ilgus dešimtmečius minėjo
me Gedulo ir vilties dienas, 
kai Lietuva buvo rusų okupuo
ta, ir dešimtą kartą, kai jos 
didvyriai iškovojo laisvę ir ne
priklausomybę. Daug kas iš 
mūsų vykome į Lietuvą, kad 
Birželio tragediją išgyventu
me „Baltijos kelio" dvasioje, 
laisvės ir nepriklausomybes 
žiburiams šviečiant, ir kai 
1995 m. birželio 14 d. Vilniuje 
prie paminklo tremties au
koms, greta buvusių KGB 
rūmų, įvyko susibūrimas, kurį 
surengė Lietuvos krašto ap
saugos bičiulių klubas ir jį re
miančios organizacijos kartu 
su Vilniaus miesto savivaldy
be „Nugalėkime blogį", — taip 
buvo pavadintas šis renginys. 
Atėjo buvę partizanai, politi
niai kaliniai, tremtiniai, šau
liai. Kalbėjo Vytautas Lands
bergis, o Seimo narys Juozas 
Listavičius sakė: „Prieš pen
kerius metus Lietuva tapo ne
priklausoma, bet laisva ji nėra 
ir dabar". Lietuvos Respubli
kos kariuomenės vyriausias 
kapelionas, monsinjoras Al
fonsas Svarinskas savo kal
boje apgailestavo, kad pami
nėti genocido aukų neatvyko 
aukšti valdžios pareigūnai, 
kurie nedalyvavo ir arkikated
roje aukotose Mišiose. 

Po minėjimo Tragiškasis bir
želis virpėjo mūsų širdyse, ne-
nuskendę gerklėse žodžiai 
sunkiai spraudėsi pro lūpas. 
Tai tokia mūsų dovana jums, 

atvykusiems iš Vakarų — sa
kė jie. O mes guodėme: „Vil
timi prieš blogį''. 

Praėjusiais metais — 1998-
taisiais, Lietuvai rengiantis 
minėti Gedulo ir vilties dieną 
sekmadienį, birželio 14 d., į 
Lietuvą atskrido birželio 13 d., 
šeštadienį, pusės dienos vizi
tui Rusijos užsienio reikalų 
ministras Jevgenijus Primako
vas. Jis žinojo, kokiam ryto
jaus dienos minėjimui pasi
ruošusi Lietuva, tad ir pasi
rinko naują gąsdinimą, atsk
leidė Rusijos poziciją laikyti 
visas tris Baltijos valstybes 
laikinai išsprūdusiomis kolo
nijomis. Tai patvirtindamas, 
jis pareiškė, kad visų trijų ar 
bent vienos Baltijos valstybės 
narystė NATO, yra Maskvai 
nepriimtina, nes sukelia Rusi
jai tam tikrą grėsmę. Tuo pa
gąsdinęs, norėdamas duoti ry
tojaus minėjimui naują temą, 
pasimatęs su prezidentu, 
premjeru, Seimo pirmininku, 
išvyko, atlikęs užsienio žval
gybos tarnybos vadovo misiją. 

Praėjusiais metais Gedulo ir 
vilties minėjimui paskleistas 
dulkes kai kas mėgino šiais 
metais valyti. Įsisteigęs „He-
sonos klubas" ruošia sovietinio 
okupacijos laikotarpio pa
minklinių skulptūrų parko 
įkūrimą gražioje, šventoje 
Dzūkų žemėje, Varėnos ra
jone, Grūto miške. Mūsų pa
reiga pasisakyti prieš šį 
parką. 

Gedulo dienas sujungę su 
viltimi, prisimename siaubą, 
ašaras ir raudas, kurios praei-

Danutė Bindokienė 

Ar tai nebus balsas, 
šaukiantis tyruose"? 

na kaip septyneri „liesieji" me
tai, viltimi pasitikdami „sep
tynerius riebius" metus. 

Tegu mūsų meilės širdys 
kartoja Vaižganto žodžius, ieš
kant tėvynėje deimanto ar 
deimančiuko, ir juo puoškime 
savo tautybę. Tegu sustingsta 
mano liežuvis gomuryje, jei 
skleisčiau netiesą ir kenkčiau 
tau, Lietuva! 

Tegu nutirpsta pirštai, lai
kantys plunksną, jei skleis
čiau neapykantą ir nemylė
čiau savo artimo brolio, sesers 
— visų tėvynainių lietuvių. 

Tu, mūsų mylima Lietuva, 
esi saulės spindulys, papuoš
ta, apvainikuota, didvyrių že
mė! Mes neklausiame, ką tu 
mums duosi, bet mes klausia
me save, ką tau, Lietuva, be 
mūsų meilės ir pagarbos, duo
sime! 

(Skaityta ALTo ruoštame Trėmi
mų paminėjime š.m. — birželio 13 
d. Čikagoje.) 

* Šeštųjų lito įvedimo 
metinių proga Lietuvos ban
ke atidarytame muziejuje tarp 
daugelio įdomių parodinių ro
doma ir 100 litų banknotų 
spausdinimo ofsetinė plokštė, 
kurią naudojo JAV banknotų 
firma, gamindama nepriklau
somybę atgavusios Lietuvos 
pinigus, kurie, dėl jų gamybos 
trūkumų, buvo išimti iš apy
vartos. Dėl blogos litų kokybės 
Lietuvos bankas su amerikie
čiais bylinėjasi jau keleri me
tai, o ofsetinę plokštę ir kitą 
nepakartojamą litų gamybos 
įrangą gavo tik per teismą. 

(Elta) 
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nijai daug skausmo, kurio du 
didžiausi kaltininkai — ko
munizmas ir fašizmas. Ir vie
no, ir kito nenumaldomas im
perialistinis godumas mūsų 
planetą paskandino kraujo 
mariose. 

Nors Antrasis pasaulinis ka
ras jau seniai praeitis — jo 
padaryta žala tik iš dalies ati
taisyta: kol vienas agresorius 
buvo sunaikintas, o antrasis 
liko toliau vykdyti savo niek
šingus darbus, niekas nega
lėjo tikėtis pastovios taikos, 
juo labiau, kad Europos že
myno rytinė dalis nuo vaka
rinės buvo atskirta „geležine 
uždanga". 

Nugalėtasis agresorius turė
jo atsakyti už savo nusikalsta
mus darbus prieš žmoniją 
įvairiuose tarptautiniuose tri
bunoluose, kurių labiausiai 
pagarsėjęs — Niurnbergo teis
mas. Jame išskaičiuoti nacių 
nusikaltimai, nubausti jų vyk
dytojai. Tiesa, tai buvo tik 
„stambiosios žuvys", o „smul
kiąsias" dar ir dabar tebegau-
do žydų Wiesentalio centras. 
kartais su tokiu uolumu 
drumsdamas vandenį, kuria
me jų ieško, kad nukenčia ir 
nekaltieji. 

Toks ištisų tautinių grupių 
pačioje Vokietijoje ir užim
tuose kraštuose žudymą* ne 
pirmą kartą vykdytas mūsų 
planetos istorijoje, bet pirmų 
kartą tokiu plačiu ir taip mo
dernių susižinojimų priemo
nių plačiai atskleistu mastu. 
Nors daugiausia nuo nacių 
siautėjimo nukentėjo žydų 
tautybės žmonės (tuomet dar 
nebuvo išsireiškimo „etninis 
valymas", bet šis tragiškasis 
metas į žodynus įrašė žo
džius „genocidas", „holo-
kaustas"), tačiau naikinimo 
neišvengė ir lietuvių, ir kitos 
nacių okupuotos tautos. Jeigu 
ne Antrojo pasaulinio karo pa
baiga, atnešusi visišką naciz
mo sutriuškinimą, nuostoliai 
būtų daug didesni. 

Šiandien dažniau girdime. 
kad tarptautinis tribunolas į 
didžiųjų nusikaltėlių suolą 
jau daug greičiau sodina taut-
žudyste apkaltintuosius Ru
andoje, Bosnijoje-Herzegovi-
noje ir kitur; pastarosiomis 
savaitėmis kruopščiai regist
ruojami smurto veiksmai, 
vykdyti prieš albanų kilmės 
Kosovo provincijos gyvento
jus, o Jugoslavijos prezidentas 
Slobodan Miloševič oficialiai 
apkaltintas ir pasmerktas 
kaip tų baisiųjų darbų kalti
ninkas. 

Tačiau antrasis šių kru
vinųjų dvynių — komuniz
mas, tarp 1917 ir 1989 m. su

naikinęs galbūt iki 100 mln 
žmonių, niekuomet neturėjo 
duoti ataskaitos už di
džiausias pasaulio istorijoje 
žudynes, įvykdytas gr\nai po
litiniais sumetimais. Nepai
sant, kad komunizmas (bent 
oficialiai) žlugo prieš beveik 
dešimtmetį, niekuomet jam 
nesuruo.štas tarptautinis teis
mas 

Galima spėlioti, kad 'pagrin
dinės to nerangumo prie
žastys yra' dvi: 1. vakar 
(ypač Amerika) vengia suer
zinti Maskvą, laikomą :•• 
tąja sovietų imperijos pavel
dėtoja; 2. tiek Rusijoje, tiek 
buvusiose sovietu okupuotose 
valstybėse yra dar daug seno
sios nomenklatūros, kurios 
simpatijos raudonajam reži
mui per taip giliai jaugusios į 
pasąmonę. 

Š.m. spalio mėnesį Lietuvoje 
planuojamas kongresas — 
..Niurnbergas — 2". Jo tiks
las: „ieškoti būdų užkirsti ke
lius arba sumažinti galimybę 
bet kokiomis formomis restau
ruoti komunizmą, — kaip 
skelbiama š.m. Vilniuje Ko
munizmo nusikaltimų tyrimo 
paramos fondo išleistoje kny
gelėje i lietuviu ir anglu kal
ba). — nes be teisingumo ne
bus ramybe-'" Tarptautini 
kongresą komunizmo nusikal
timams įvertinti r"n:::a I 
ric- Lietuvos rezistentu :r 
nukentėjusių nuo komunisti-
nio teroro asmenų organizaci
jos. Kongresui pritaria Lietu
vos prezidentas, o jį materia
liai remia LR vyriausybe ir 
Vilniaus miesto savivaldybe. 

Perskaičius leidme'yje iš
skaičiuotus kongreso, tikslus. 
visų pirma nonrne'pafrlausti: 
ar tik ne per vėlu jį ruošti? Ar 
iš tikrųjų Lietuvos gyventojai 
apskritai nori imtis griežtų 
komunismo pasmerkimo prie
monių9 Ar toks kongresas ne
bus tik .balsas, šaukiantis ty
ruose?" Kokia bus jo konkreti 
nauda — ar noras parodyti 
pasauliui, kad lietuvių tauta 
pirmoji gali suruošti tarptau
tinį tribunolą žlugusiam ko
munizmui pasmerkti'' Antra 
vertus, ta pati tauta pirmoji 
renka parašus ir siunčia peti
cijas, kad nebūtų trukdoma 
įkurti komunizmo vadams pa
gerbimo muziejų..- Žinoma, 
toks tribunolas-kongresa- su
silauks užsienio dėmesio, bet 
kur kas butų naudingiau, jei 
Lietuva dėtų daugiau pas
tangų apšviest' jaunimą apie 
komunizmo vykdytas skriau
das ir jo siautėjimo padarytu* 
nuostolius. Kol tebeturime gy
vų partizanų, politinių kali
nių, tremtinių, reikia juos 
šiam tikslui panaudoti 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 
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Moksleivio atsiminimai 
Utena, 1943 m. 

Tęsinys 

Kodėl gi draudžia 
man pakelti galvą ir sekti taip išsiilgtųjų debesų kelio
nę? Argi jiems gaila, kad aš prisimenu laimingas die
nas, savo vaikystę ir laisvę? Turbūt gaila... 

Ir vėl kameroje. Oras toks bjaurus, toks nemalonus, 
kai palygini su šviežiu ir gaivinančiu kiemo oru. 

Jau pavasariop. Kovas baigė savo dienas. Su kovo 
mėnesio pabaiga pasibaigė ir maisto išrašai. Prasidėjo 
tardymai. 

Vieną naktį, tik prižiūrėtojams pasikeitus, iššaukė 
Poviliuką ir tiesiai nuvedė į karcerį. Visi kalbame ir 
tariamės: už ką galėtų jį nubausti? 

— Už tai, kad smarkiai krizena, — nurodė Jonas 
mums priežastį. 

— Ne! — atmetė Viadukas jo nuomonę. — Baudžia 
už ką kita, tik ne už garsų juokimąsi. Nes visi garsiai 
juokėmės, ne jis vienas. 

Truputį nejauku. Išvedė draugą nakčia, visai netikė
tai ir nežinia už ką įkišo į karcerį-

Po dviejų dienų Poviliuką vėl atvedė. Atsistojo jis 

viduryje kameros, išblyškęs, pamėlynavusiais pa
akiais ir sako: 

— Žinote kaip jaučiuosi: kaip iš kalėjimo į laisvę, 
taip iš karcerio į kamerą... 

— Už ką tave įkišo? — paklausiau. 
— Pradėjo tardyti. Pasakė, kad po kovo mėnesio 

gautų išrašų, vėl pradėsią d&rbuotis, t.y. tardyti. Kai 
mane išvedė iš kameros, paklausė, ar buvęs aš karce
ryje? Atsakiau, kad dar nebuvęs. Tada tiesiai ir nu
vedė į karcerį— 

— Gal paleis tave dabar. Mat, kalėjimą gerai pažįsti, 
net ir karcery buvai! — pasišaipė Jonas, bet greitai su
sigriebė, negerai išsitaręs. 

— Žinot ką: šią naktį sapnavau, kad Jonas sėdi kar
cery... — išsišokėliui pavažiuoja Viadukas. 

Tas net nubalo. Mat baisus bailys... 
— Tikrai? — paklausiau. 
— Tikrai, — atsakė man šelmiškai mirktelėjęs Via

dukas. 
Tam jau ir visos blusos numirė. Visą dieną žmogus 

buvo kaip nesavas. Po vakarienės tyliai paklausė Via
duko: 

— Ar tikrai taip sapnavai? 
Viadukas nusijuokė iš jo bailumo ir pasakė, kad 

tyčia pagąsdinęs, nesapnavęs, net ne pagalvojęs apie 
tokius niekus... 

Po kiek laiko ir mane pradėjo čiupinėti. Visą Dyla vėl 
iš naujo perkratė, vėl tardė, gąsdino. Tik nežinau, 

kodėl į karcerį nebekišo. Gal tokia jiems malone užėjo, 
nežinau. Tardė „malonus" tardytojas, lietuvis. Bet vis
gi kur kas geriau, kai tardė „malonus" lietuvis, negu 
žydas. Klausinėjo tuos pačius klausimus, kaip ir pir
miau. Dažnai tardydavo po vidurnakčio ar per pačius 
pietus. Sugrįžti į kamerą, atrandi atšalusią sriubą, ku
rios paviršiuje plaukioja žarninių taukų plėvelė. Iš-
nervuotas ir susijaudinęs, negali nė šaukšto nuryti. 

Kartą po pasivaikščiojimo vėl mane šaukia į tardy
mą. Tardo apie mano nelaimės draugą Juozą Jankaus
ką. Jį, pro lange praskustą skylę, dažnai matau ei
nantį pasivaikščioti ar į pirtį. 

— Ar Jankauskas dalyvavo Mockėnų kaimo susirin
kime? — paklausė tardytojas. 

— O jis pats, ar prisipažino? — klausimu atsakiau į 
klausimą. 

Tardytojas pažvelgė į mane lyg į cirko juokdarį 
— Ar Jankauskas buvo kontrrevoliucinėje ateiti

ninkų organizacijoje? 
— Ar jis taip prisipažino? — nustebau. 
Taip man atsakius į jo klausimus, taip jis nuošir

džiai nusrjuokė, kad ir aš pats nenorėdamas nusi
šypsojau. 

— Žinau ir suprantu tave, drauguži, — tarė man 
švelniai tardytojas. — Geriau paklausyk jo protokolų. 

Perskaitė ir man pačiam davė perskaityti. Tikrai, po 
protokolu tikras Juozo parašas, o ne sufabrikuotas. 

-— Tai dabar žinai, ką jis prisipažino? — paklausė 

gerasis tardytojas. 
— Žinau. 
— Tai turėsi atpasakoti prie jo akių Išeina ir pri

žiūrėtojui įsako atvesti Juozą. Po kiek laiku įeina ir 
Juozas: baltas kaip popieris, ir pilnom liūdesio akimis 
mane pasveikina. Pasodina priešais mane 

— Ar pažįsti Jankauską Juozą. Domo sūnų, gimusį 
tais ir tais metais? — pastate pirma klausimą tardyto- ' 
jas. 

— Pažįstu. 
— Ką žinai iš jo kontrrevoliucinės veiklos? 
Tyliu. 
Tada tardytojas eme duoti atskirus klausimus: 
— Ar Jankauskas būvu Mockėnų kaimo susirin

kime? 
Juozas man mirktelėjo ir aš atsakiau. 
— Taip. 
— Ar Jankauskas buvo Vėlinių naktį moksle^ ių de-

monstratyviniame susirinkime kapu,' -
Ir Juozas vel mirkteli, o oš atsakau 
— Taip. 
1 klausimus, po kuriu Juozas mirkteli, a kyda-

vau teigiami, jei nemirkteledavo neigiamai. Taip 
buvo per visa akistatą. Tardytojas nors ir matė mūsų 
kombinaziją. tačiau tylėjo Pasirodo kad rr iš komu
nistų yra gerų žmonių, ne visi šunys. 

(Bus daugiau) 

• 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE ! 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
DELEGACIJA VĖL APLANKĖ LIURDĄ 

Šių me tų gegužės 28-30 d. ras . Neįkalbami buvo vokie-
Liurdo mies te — Prancūzijoje 
vyko 41 tarp taut in is kariuo
menės maldininkų renginys 
— T a i k a pasauliui. Po dvejų 
metų per t raukos Lietuvos ka
riai vel buvo sutikti su Lietu
vos vėliava, plevenančia ne 
t ik prie Liurdo bazilikos, bet 
ir miesto gatvėse, aikštėse, ir 
džiaugsmingais sveikinimais, 
kad Lietuva vėl dalyvauja 
svarbiame pasaul in iame ren
ginyje, kurio žodis — k e l i a u 
n inkas — piligrimas" tur i t ap 
ti svarbiu žodžiu, kaip ir žo
dis ta ika . Liurdo renginiai pa
rodo ir liudija, kad yra ir nes
mur t in ių priemonių pasiekti 
taiką pasaulyje, kai taika pir
miausia s u r a n d a m a savyje su 
Dievo pagalba. Jokie kalėji
mai, jokie narkologiniai kabi
ne ta i a r belaisvių stovyklos 
ta ip nepakeičia į gerąją pusę 
žmogaus, kaip Dievas. Nuo 
senų laikų žmonės po stebuk
lingo Šv. M. Marijos apsireiš
kimo Bernarde ta i Subiru ren
kasi į Liurdą melsti taikos pa
saul iu i , sau dvasinės ir fizi
nes sveikatos. 

Tomis dienomis, kai vyksta 
mas in ia i religiniai renginiai , 
Prancūzijos laikraščiai spaus
dina daugelį s tebuklingu bū
du, t a rp tau t in ių komisijų pa
tvirt intą, žmonių išgijimą ir 
dar didesnį besitęsiantį nepat
vir t intą sąrašą stebuklingų 
pagijimų, kur ie dar reikalingi 
t a rp tau t in ių komisijų įverti
nimo. 

Negaus i mūsų karių delega
cija labai gerai atstovavo Lie
tuvai renginiuose nuo anks ty
vo ryto iki vėlyvo vakaro. No
r im nuoširdžiai padėkoti vi
siems delegacijos nar iams, bet 
labiausiai t iems, kur ių nuo
vargis, į tampa, karš tas oras, 
„neišvertė iš kojų". Didelis 
krūvis teko vairuotojui Ri
mantu i Ališauskui, kur is ką 
tik buvo grįžęs iš misijos Ma
kedonijoje. Ir j is nekal tas , kad 
400,000 kilometrų pravažia
vęs automobiliu, patyrė ge
dimą gr įž tant ir vos įvažiavus 
į Vokietiją teko turėt i privers
tinių atostogų viešbutyje 4 pa

čiai, kad mes vykstame tran
zitu, kad ribotas laikas, reikia 
kapelionui ruoštis kitoms iš
vykoms, o, be to, ir mūsų 
sąlygos neleidžia būti taip il
gai. Pasakyta — automobilis _ 
bus sutaisytas po 4 parų. Dė
koju Krašto apsaugos ministe
rijos vadovybei, kad labai pa
gelbėjo mums šioje padėtyje. 

Taikos siekimas pasaulyje 
agresyviomis karinėmis for
momis ar grasinančiais dikta
toriškais nutarimais visai ki
taip įgauna savo reikšmę čia, 
Liurde, kur daug vilties, daug 
džiaugsmo, daug nuoširdaus 
vienas kito supratimo, kai ša
lia stovi ir savo vietą suranda 
įvairių valstybių kariuomenes 
vadai bei kariai. Kai visa poli
t ika sutelpa žodyje Dievas ir 
jo s ta tutas . 

Tad nenuostabu, kai šio ren
ginio organizatoriai paminėjo. 
kad yra valstybių, kuriose dar 
st iprus tik politinis vienos ar 
kitos vyraujančios partijos 
vaidmuo kariuomenės gyve
nime ir Liurdo prasmę su
pranta tik kaip simbolinę 
mandagumo eskursiją, pasiųs
dami tik delegacijų atstovus 
O buvo prašymas ir kvietimas 
leisti tūkstančiams karių at
vykti į Liurdą negu juos pa
siųsti vykdyti teroro veiksmus 
į kitas šalis. 

Buvome įvertinti gerai. Tai 
dažnai skanduojamais šū
kiais „Lituanie" ir plojimais. 
Mūsų delegacija vyriausiojo 
kariuomenės kapeliono asme
nyje buvo apdovanota 41 tarp
taut inio maldininkų renginio 
ženklu ir video juosta už 
praeitus metus, kai vyko 40 
jubiliejinis renginys ir mūsų 
šalis pernai neatstovavo. 

Iki susitikimo kitais metais 
Liurde, Šv. M. Marija! Taip 
nuskambėjo žodžiai įvairiomis 
kalbomis uždarant šį atsisvei
kinimo renginį. Tebūnie taika 
pasaulyje! 

Kun . Alfonsas Bulo ta 
Lietuvos Respublikos 

Kariuomenes vyr. 
kapelionas 

ĮKURTA RYTU SIBIRO APAŠTALINĖ 
ADMINISTRATURA 

Popiežius Jonas Paul ius II 
padalijo plotu didžiausią pa
saulyje Rusijos Sibiro katal ikų 
apaš ta l inę adminis t ra tūrą į 
dvi dalis ir įkūrė naują Rytų 
Sibiro apaštal inę administ
ra tūrą . kurios centras yra Ir
kutske . 

Iki gegužės 18 dieną Vati
kane paskelbto pranešimo Ru
sijos katal ikų pastoracinė glo
ba buvo paskir ta dviem apaš
ta l inėms adminis t ra tūroms. 
Viena jų apima Rusijos euro
pinę dali. Jos centras yra 
Maskvoje, ir jos apaštal inis 
adminis t ra tor ius yra arkivys
kupas Tadeušas Kondruse-
vičius 'augzil iaras vyskupas 
Klemensas Pikelis rūpinasi 
Pietų Rusijos katalikais). Sibi
ro apaštal inei administratū-
rai, kurios centras yra Novosi
birske, vadovauja vyskupas 
Jozefas Vertas, SJ . 

Naujosios Rytų Sibiro apaš
tal inės adminis t ra tūros valdy
toju paskir tas lenkų vyskupas 
Ježis Mazūras , kuris jau me
tus dirbo vyskupo J. Verto. SJ, 
augzi l iaru ir, gyvendamas Ir
kutske , rūpinosi Rytų Sibiro 
katal ikų sielovada. Taigi nau
jas is 45-erių metų ganytojas 
savo darbą ir gyvenimo sąly
gas spėjo pažinti . 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairus 

Naujoji Rytų Sibiro apašta
linė administratūrą apima 6 
mln. kv. km ir tęsiasi nuo 
Krasnojarsko sritu s vakaruo
se iki Ramiojo vandenyno ry
tuose ir Arkties vandenyno 
šiaurėje. Pietuose ji ribojasi su 
Mongolija ir Kinija. Šiame 
plote, prilygstančiame maž
daug dviem trečdaliams Euro-

Nuotr. Eltos 
pos, gyvena apie 16 mln. žmo
nių. 

Viename savo interviu šių 
metų pradžioje, vyskupas J . 
Mazūras sake. kad regione 
turėtų būti apie vieną milijoną 
žmonių, turinčių .katalikiškas 
šaknis". Tai daugiausia etni
niai lenkai, vokiečiai, lietu
viai, baltarusiai, ukrainiečiai 
ir korėjiečiai, kurių tėvai ir 
seneliai įvairiais keliais atsi
dūrė tame atšiauriame krašte. 
Tikrų katalikų tėra tik apie -
55.000, tačiau ir jie ne visi 
praktikuojantys. 

Ypatingą dėmesį vyskupas 
skiria jaunimo katekizacijai, 
todėl įkurti penkerių metų 
kursai žmonėms, norintiems 
tapti katechetais. Dėl didelių 
atstumų užsiėmimai kursuose 
vyksta sesijomis. Rytų Sibiro 
teritorijoje darbuojasi 23 ka
taliku kunigai, daugiausia 
lenkai, slovakai ir amerikie
čiai. Sielovadoje jiems padeda 
14 seserų vienuolių, atvykusių 
iš Lenkijos. JAV. Ispanijos ir 
Japonijos. 

Vyskupas J. Mazūras pri
klauso Dieviškojo Žodžio vie
nuolijai ir kunigu buvo įšven
tintas 1979 metais. Studijavo 
Liublino katalikų universitete 
Lenkijoje ir Grigaliaus univer
sitete Romoje. Iki paskyrimo 
vyskupu į Sibirą 1998 metais 
darbavosi Ganoje ir Baitarusi-
joje. 

„XXI amžius" 

ŠVENTĖ DVIGUBĄ 
JUBILIEJŲ 

Nors dabartiniai tėvo Anta
no Saulaičio namai toli nuo 
Čikagos, bet kelis kartus per 
metus jis sugrįžta į senąsias 
vietas. Jėzuitų namuose pra
deda skambėti telefonai. 
Skambina įvairūs draugai. 
Vieni planuoja vestuves, kiti 
krikštynas, treti rūpinasi ser
gančiais tėvais ir 1.1. 

Paskutinės kelionės metu 
buvo smagu, nes t. A. Saulai-
tis. ne tik galėjo džiaugtis kitų 
šventėmis, bet ir jo draugai 

,PARTIZANO MOTINA", PAMINKLĄ 
PAŠVENTINUS 

Partizano motina stovi 
mums prieš akis. kaip gyva ir 
labai miela asmenybė, kaip 
simbolis mūsų tautos neuž-
gęstančio troškimo ir ryžto 
apginti tai, kas mums visiems 

turėjo progą pasidžiaugti t. A. 
Saulaičio dviguba švente. Ge
gužės 28 d. tėvas A. Saulaitis 
švente šešiasdešimtąjį gimta
dienį, o gegužės 17 d. trisde
šimtą kunigystės jubiliejų. 

Ta proga gegužės 26 d., tre
čiadienį. Jaunimo centro ka
vinėje įvyko netradicinis, ne
formalus susitikimas. Skir
mantė Miglinienc- salę išpuošė 
lauko ramunėmis. Albina Ra
manauskienė priiminėjo sve
čius, pūtė balionus, pjaustė 
pyragus. Prisirinko įvairių 
kartų tėvo A. Saulaičio drau
gų. Visi svečiai buvo vaiši
nami Danutės ir Juozo Kapa-
činskų, Racine Bakery savi
ninkų skaniomis vaišėmis. Tai 
buvo jų dovana t. A. Saulai-
čiui. Marytė Utz, Jaunimo 
centro direktorė, pristatė tėvą 
Antaną, kaip asmenį, kuris 
priverčia mus atlikti gerus 
darbelius. Jokūbas Gražys vi
sų dalyvių vardu įteikė links
mą dovanėlę, kuri turi padėti 
t. Saulaičiui laimingai po pa
saulį keliauti. T. A. Saulaitis 
su humoru kalbėjo apie šį 
brandaus amžiaus jubiliejų. 
Ilgų kalbų nebuvo, nes visi ži
nome, kad t. A. Saulaitis vado
vaujasi šūkiu „Mažiau kalbų, 
daugiau darbų!" 

Vaikučiai atvežė jubiliejinį 
tortą ir ne tik padėjo t. Sau
laičiui užpūsti žvakutes, bet ir 
visiems svečiams išnešiojo po 
gabalėlį. Visi linksmai pa-
draugavom, pabendravom. Va
karas praėjo puikiai, linksmai 
nusiteikus. Tėvui Saulaičiui 
linkime dar daug prasmingo 
darbo metų. 

R.L. 

Š.m. gegužės 26 d. Jaunimo centre buvo suruošta kun. Antano Saulaičio, SJ, 30 m. kunigystes ir 60 m amžiaus 
paminėjimo Švente. Vaikučiai atnešė t Antanui sukaktuvinį tortą. . Nuotr Tado Kulbio 

yra brangiausia: Lietuvos at
eitį. 

Partizano motina jaučia pa
vojų ir žino, kad ateis laikas, 
kada jos sūnūs ir dukros išeis 
pro duris, visiems tyliai susi
taikius su tikrove, kad tai gali 
būti paskutinis atsisveikini
mas, paskutinis pažvelgimas 
viens kitam į akis, į viens kito 
sielą. Jos širdis apsunkusi, 
skaudžios ašaros veržiasi pro 
užmerktas blakstienas. Ši 
partizano motina liūdi savo 
brangių vaikų. 

Partizano motina, skaičiuo
ja valandas, dienas, laukda
ma savo vaikų, sugrįžtančių 
iš miškų, iš kovos prieš sle
giančią jėgą. Ji supranta, kad 
ši kova greitai nesibaigs, ta
čiau nenustoja vilčių, kad ji 
kažkada baigsis. Supranta, 
kad jos vaikai gali negrįžti, 

tačiau vis meta žvilgsnį link 
takelio į namus. J i mato, gir
di, kas darosi aplink, tačiau 
karštai tiki, kad jos vaikai tą 
milžiną nugalės. Ši Partizano 
motina gerai supranta, kas 
yra, bet ji trokšta to, kas ga
lėtų būti. 

Partizano motina gyva, ap
sukri, pasišventusi savus sau
goti, šelpti, slėpti. Visus ji pri
ima. Visi jai savi, mieli. J i ne
bijo priešo, nebijo pačios 
baimės, nebijo net ir save au
koti už tai, kas jai brangiau
sia. Partizano motina savais 
būdais, pagal savo galimybes, 
tampa viena iš laisvės kovo
tojų. 

Partizano motina mato bep
rasmišką žmonijos kraujo lie
jimą. Kodėl gi negali žmogus 
leisti ki tam gyventi? Kodėl 
vienas verčia kitą jam nusi
lenkti? Kodėl vien rodo kitam 
neapykantą? Kodėl jos vaikai 
turi išeiti? Kodėl jos vaikai 
turi tapti auka? Kodėl j i turi 
savo kritusį vaiką paskutinį 
kartą laikyti ant savo rankų? 
Trūksta ašarų, t rūksta kan
trybės, trūksta pateisinimų. 

Partizano motina Lietuvoje 
kovojo dešimtmečius, bet ji 
liks gyv^ per amžius. Jos ga
linga dvasia pasklido visame 
pasaulyje, kur tik mūsų tau
tos likučiai nubyrėjo. Jos dva
sią jaučiame visur ir visada. 
Kiekvienas lietuvis vienu ar 
kitu būdu atlieka pagrindinį 
partizano uždavinį kovoja dėl 
Lietuvos laisvės. Bet mums 
šaudymai negresia. Mus naktį 
priešas neužpuls, neištrems. 
Mūsų pavojus turi kitą veidą: 
gal mums nerūpi, gal nesvar
bu, gal nesuprantam, gal per 
toli, gal net pamiršom... Šis 
„Partizano Motina" pamink
las Pasaulio Lietuvių centre 
laukia mūsų, jos vaikų, kad 
atsistotume prie jos, pažvelg
tume jai į akis, ir suprastume. 
kas dega jos širdyje. 

R i m a n t a s Gr i ške l i s 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO, NAMU. SVBKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane katoa lietuviškai. 

FRANK Z A P O U S 
3208 1/2 W M t 9 S ( h S t r M t 

TeL (708) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RESULT5 
REALTORS 

offc (773) SS6-S9S9 
home (708) 42S 7160 
piyer (708) 886-4919 

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

ATTENT10N IMMIGRANTS! 
Canada is acceptmg applicants for 

Permanant R e s i d e n c e ! 

For free information call: 

1-773-282-9500 
GTS conceniratmg m immigration to Cana<5a 

www.redeusa.com 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Išnuomojamas 2 mieg. namas 
Lietuvoje, Vilniaus centre, su 
dideliu privačiu kiemu. Kaina 
$1,200 į mėn. Tel. Evergreen Pk.. 
IL, 708-423-3105, Vilniuje 011-
370-272-8991 m 

Reikalingi šiek tiek angliškai 
kalbantys vyrai dirbti auto 
plovykloje. Skambinti Algi
mantui 6 v.v. - 9 v.v. 

Tel. 708-485-1676: 

Skulptorius Ramojus Mozoliauskas prie savo sukurto 
„Partizano Motina", pašventinto birželio 13 d. PLC sodelyje. 
Nuotr. Baniute* Kronienės 

paminklo 

LIETUVIAI MOKYS 
LATVIUS IR ESTUS 

Patirtimi, kaip taikyti kom
piuterius, ugdant akluosius, 
Lietuva dalinosi su Latvijos ir 
Estijos atstovais, kurie gegu
žės 20 d. atvyko į Vilniuje 
esantį aklųjų kompiuterių 
centrą. 

Lietuvos Aklųjų ir silpnare
gių kompiuterinės technikos 
taikymo centro atstovai prieš 
trejus metus buvo pakviesti 
dalyvauti EENAT Technolo
gijų plėtotėje Rytų Europos 
kraštuose (EENAT) kartu su 
Vengrija, Lenkija, Čekija ir 
Slovakija. Šiemet į jį buvo 
įtrauktos dar trys naujos vals
tybės: Latvija, Estija bei Ru
munija. Lietuvai yra patikėta 
perteikti turimą patirtį Latvi
jos ir Estijos atstovams. 

Bendrus projektus padės 
įgyvendinti į susitikimą at
vyksiantis Pasaulio tiflopeda-
gogų viceprezidentas Lawren-
ce Campbell iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų (JAV) bei 
Baltijos ir Šiaurės valstybių 
tiflopedagogų sąjungos pirmi
ninkė Solveig Sjoestdet iš Suo
mijos. Lietuvos aklųjų ir silp
naregių kompiuterinių techno
logijų taikymo centre buvo 

pristatoma patirtis, taikant 
kompiuterines technologijas 
aklųjų ugdyme. Svečiai iš JAV 
ir Suomijos svarstė tolesnes 
šio projekto plėtimo galimybes 
Latvijoje ir Estijoje. (Elta) 

PROTESTUOS P R I E Š 
SVAIGINIMĄSI 

Gegužės 29 d. Lietuvos kata
likių moterų sąjunga (LKMS), 
Švietimo ir mokslo ministerija 
bei Vaikų ir jaunimo centras 
surengė akciją „Būk stipres
nis!". Pasak LKMS Kultūros ir 
švietimo centro direktorės D. 
Baguševičienės, akcijos metu į 
sostinę iš visų 38 skyrių atvy
ko vaikai protestuoti prieš 
rūkymą, svaigalų bei narko
tikų vartojimą. 10 vai. ryto 
jaunieji Lietuvos piliečiai su
rengė iškilmingą protesto ei
seną nuo Jaunimo teatro iki 
Rotušės aikštės bei Seimo. 
Vaikai nešė pačių pieštus pla
katus, bylojančius apie rū
kymo, svaigalų bei narkotikų 
pragaištingumą. Vaikų ir jau
nimo dėmesį į šias labai opias 
šiandienos problemas siekė 
atkreipti ir Jaunimo centre tą 
dieną rengiama Lietuvos mok
sleivių piešinių ir plakatų pa
roda. 

mm 
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PASAULIO TIBETO DIENA 
Pasaulio Tibeto dienos proga 

visos pasaulio religijos- kvie
čiamos melstis už Tibetą ir už 
visuotinę religijos laisve. Šiais 
metais Pasaulio Tibeto diena 
minima šeštadienį, liepos 10 
d. Tą savaitgalį maldos namai 
per visą pasaulį prisimins Ti
betą, tibetiečius ir melsis už 
religinę laisvę. Praėjusiais 
metais apie 1,000 krikščionių 
bažnyčių, žydų sinagogų, isla
mo mečečių, induistų bei bu
distų šventyklų ir sikų guru-
dvarų prisidėjo prie Pasaulio 
Tibeto dienos renginių. 20 jų 
buvo Čikagoje ir apylinkėse. 

Šiais metais Čikagos arki
vyskupija palaiko Pasaulio Ti
beto dieną, ragindama visas 
bažnyčias tą savaitgalį melstis 
už Tibetą ir religinę laisvę. 
Melstis pamaldų metu sutiko 
Cicero Šv. Antano ir Brighton 
Parko Nekaltojo Prasidėjimo 
lietuvių parapijos, latvių Aglo-
nos Dievo Motinos misija ir 
rytų apeigų gudų Kristaus Iš
ganytojo parapija, kurioje gar
binamas Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslas. 

Be katalikų, Pasaulio Tibeto 
dieną palaiko Tibeto dvasinis 
ir pasaulietiškasis valdovas 
Dalai Lama, Pasaulio religijų 
parlamentas bei daug religi
nių vadovų ir organizacijų. 
Taip pat Lietuvos Romuvų 
sąjunga bei Lietuvių etninė 
religinė bendruomenė Romu
va JAV-ėse, t.y. senojo lietu
vių tikėjimo išpažinėjai (lietu
viai pagonys) remia Pasaulio 
Tibeto dieną. 

Kodėl mums, lietuviams, 
reikia rūpintis Tibetu? Prieš 
metus komunistinė Kinija, ku
ri yra okupavusi Tibetą, pra
dėjo itin žiauriai persekioti re
ligiją Tibete. Nuo okupacijos 
pradžios 1950 metais beveik 

- visos vienuolijos buvo uždary
tos ir vienuoliai išvaryti, o 
šventyklos uždarytos ir su
griautos. Kinija uždraudė vi
sas viešas ir privačias religijos 
apraiškos formas, įskaitant ir 
Dalai Lamos paveikslus. Kini
ja siekia palaužti Dalai Lamos 
dvasinę ir politinę įtaką Ti

bete. Nusikaltusieji prieš 
šiuos antireliginius nuostatus 
ištremiami iš Tibeto į Kinkos 
gilumą dirbti sunkių darbų 
lageriuose arba kalėti kalėji
muose. Kai kurie dingsta be 
žinios. 

Be to, Kinija prievarta ste
rilizuoja visas keturiolikmetes 
tibetietes, pagal savo „viena 
šeima — vienas vaikas* pro
gramą, kurie gauna lėšų iš 
Jungtinių Tautų ir JAV. Kai 
kas tai laiko genocidiniu aktu. 

Lietuva yra pergyvenusi pa
našius persekiojimus ir kentė
jusi po okupacijos jungu. Die
vo malonės dėka, Lietuva yra 
atgavusi nepriklausomybę ir 
religinę laisvę. Mes dabar tu
rime progą padėti kitiems, pa
tekusiems į panašią vergovę. 
Ši proga mums yra dvasinis 
iššūkis. Kviečiu visus asme
niškai ir šeimose liepos 10 
pasimelsti už tibetiečius ir re
liginę laisvę. Taip pat prašau 
visus raginti savo bažnyčias ir 
sinagogas, kad tą savaitgalį 
pamaldose melstųsi už Tibetą 
ir visuotinę religinę laisvę. 

Pasaulio Tibeto dieną pra
dėjo ir palaiko 1940 m. Brook-
lyne gimusi žydė Ma Jaya Sati 
Bhagavati. Dalis jos šeimos 
prieš karą per Lietuvą 
emigravo į JAV. Likusi 

cšeimos dalis žuvo Ausch-
witze. Dėl šeimos neturto ji 
vaikystėje tapo benamė. Juo
dosios rasės šeima ją prig
laudė, kol jos šeima atsigavo. 
Indijoje ji studijavo induizmą, 
budizmą ir sikizmą, išgyven
dama gilius dvasinius pasikei
timus. Grįžusi į Ameriką, pra
dėjo šelpti benamius, netur-
čius, ligonius (ypač vėžio), al
koholikus ir narkomanus. Nuo 
1981 m. ji dirba su ŽIV ir 
AIDS ligoniais, teikdama 
jiems pastogę, materialinę 
paramą ir dvasinę pašalpą. 

Papildomą informaciją apie 
Pasaulio Tibeto dieną ir Ma 
Jaya Sati Bhagavati galima 
rasti „Interneto" puslapiuose 
www.WorldTibetDay.com ir 
www.Kashi.org. 

Dr. Audrius Dundzila 

LAIŠKAI m NUOMONĖS 
DĖL „SANTAROS — 

ŠVIESOS" VEIKLOS 
Straipsnyje: „'Santara — 

šviesa' traukia jaunimą" 
(„Draugas", birželio 18 d.) yra 
parašyta: „Iš kitų užsienyje 
veikusių išeivijos organizaci
jų 'Santara-Šviesa' išsiskyrė 
tuo, kad siekė bendradarbiau
ti su Sovietų Sąjungoje gyve
nusiais tautiečiais". Tai aki
brokštas visiems kitiems išei
vijos lietuviams ir jų organi
zacijoms (pavyzdžiui, BAL-
Fui, R. K. Religinei Šalpai), 
išsiuntusiemns' milijonų dole
rių vertės siuntinių į Lietuvą 
ir Sibirą, guodusiems ir drą
sinusiems tenykščius lietu
vius per apsilankymus ir per 
laiškus, slaptai nuvežusiems 
knygas ir spaudą. 'Santara — 
Šviesa' nuo jų skyrėsi tik tuo, 
kad daugiau bendradarbiavo 

su Lietuvos komunistais vei
kėjais. Neabejoju šios organi
zacijos lietuvišku nusiteiki
mu. Bet mane dar tebegraužia 
viena mintis: kodėl jos ideolo
gas Vytautas Kavolis yra pa
vadinęs Lietuvą 'padvėsusiu 
arkliu"? Bent man taip yra te
kę kažkur skaityti lietuviško
je spaudoje ir neteko skaityti, 
kad kas nors būtų tai panei
gęs. Ar V. Kavolis yra tikrai 
tai parašęs ar pasakęs? Juk 
tai būtu „iš didelio rašto 
išėjimas į kraštą". 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

PROTESTUOTI MADINGA, 
BET AR VISADA 

NAUDINGA? 

„Draugo" birželio 4 d. laidoje 
išspausdinti du skaitytojų 
laiškai paskatino mane dau-
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Vilniaus senamiestyje, Bernardinų ir Maironio gatve.-* esančiame pastate, birželio 5 d. atidarytas naujas meno 
centras. Nuotr. Eltos 

Mokslu akademijos prei. Benediktas Juodka dalyvavo Vilniaus universi 
teto teatro salėje prasidėjusioje tradicinėje Santaroa-Svieaos konferenci
joje Čia jis kalba birželio 17 d Nuotr Eltos 

giau apie Grūto parko pro
jektą pagalvoti. Trūksta infor
macijos, kad, protesto ženk-
lan, norėčiau gulti skersai ke
lio, vedančio į Grūto mišką. 
Ten kažkoks "Hesonos' klubas 
ruošia sovietinio okupacijos 
laikotarpio paminklinių 
skulptūrų parko įkūrimą. 

Lietuvai atstačius neprik
lausomybę, buvo išardyti so
vietmečio ponų naudojimui 
pastatyti medžiotojų vasarna
miai. Tuo tarpu tokius pat 
medžiotojų poilsio telkimus 
Lenkijoje atnaujino ir atidarė 
pasiturintiems Vakarų Euro
pos, ypač Vokietijos, medžioto
jams. Pradėjo plaukti norima 
valiuta... Romėnai Romos Ko
liziejuje, stebint tūkstančiams 
romėnų, liūtams šerdavo 
krikščionis. Dabar kiti tūks
tančiai turistų moka pinigus, 
kad galėtų ten pabuvoti... 
Anksčiau Auschwitz, Buchen-
wald, Belsen, Dachau ir kitose 
koncentracijos stovyklose ma
siškai buvo naikinami nekalti 
žmonės. Dabar kai kurios bu
vusios stovyklos yra prižiūri
mos ir tapusios populiariomis 
turistų lankomomis vietovė
mis. Nežinau, bet nesistebė
čiau, kad ir ten reikia pinigus 
mokėti ui įėjimą. Ypač žydai, 
kurie daug nukentėjo, skatina 
niekad neužmiršti to kas įvy
ko, kad istorija vėl nepasikar
totų. Niekas nesipiktina, kad 
koncentracijos stovyklų įvaiz
dis tebėra gyvas. Aišku, būtų 
kita istorija, jeigu tas koncent
racijų stovyklas prižiūrėtų bu
vę naciai ir sau iš to pinigus 
semtųsi... 

Grįžkime prie Grūto parko. 
Pati mintis išstatyti tironų pa
minklus yra gana unikali ir 
nėra smerktina. Tai dalis isto
rijos, kurios nenorėtume pa
miršti, ir pamiršę, pakartoti. 
Pritarimas ar pasipiktinimas 
lieka detalėse. Kas yra tas 
Tlesonos' klubas? Ar tai kokie 
komunistų palikuonys, norin
tys toliau garbinti savo. vadų 
stabus ir semtis pinigų savo 
nedoriems tikslams? Kaip visa 
tai bus pristatyta lankyto
jams? Ar skulptūrose vaizduo
jami asmenys bus garbinami 
ar pristatomi istorinėje švieso
je, kuri akivaizdžiai tik paliu
dytų Lietuvos kančias? Ar 
parke bus grojami sovietų ka
riuomenės maršai ar patrio
tinės bei partizanų dainos ir 
gedulinga muzika? Ar parke 
galima botų turėti ir kitų eks
ponatų, kurie paliudytų rau
donųjų ir rudųjų tironų juodus 
darbus? Galvon ateina parti
zanų bunkeriai, slaptos po
grindžio spaudos spaustuvės, 
Sibiro lūšnelės, kankinimo ka
meros, tremtinių pasakojimų 
vaizdajuostės, Katalikų baž
nyčios kronikos rankraščiai, 
kovotojų nuotraukos ir t.t. 

Tokiose aplinkybėse vieną 
dieną gal ir pats norėčiau bu
dėti prie įėjimo vartų ir iš tu
ristų rinkti pinigus, kurie ga
lėtų būti nukreipti šiam ir ki
tiems remtiniems projektams. 

Daugelyje pasaulio kraštų tu
rizmas yra viena didžiųjų pra
monių. Su tinkamu planavi
mu tokį potencialą gali turėti 
ir Grūto parkas. 

Romualdas Kriaučiūnas 
Lansing, MI 

KVIEČIA ŠIRVINTIŠKIUS 

Kreipiamės į Jus iš nedide
lio miestelio, Širvintų, esančio 
50 kilometrų nuo Vilniaus. 
Šiuo metu Širvintuose gyvena 
virš 8 tūkstančiai gyventojų. 

Mes atstovaujame Viešajai 
bibliotekai, kuri įkurta 1937 
m. Kaimuose yra 22 kaimo 
bibliotekos. Mes stengiamės 
išsaugoti bibliotekas, turtinti 
jas, kad galėtume perduoti ki
toms kartoms, palikuonims. 

Visose bibliotekose mes ren
kame medžiagą apie įžymius 
mūsų krašto žmones. Tuo pa
čiu labai norėtume sužinoti 
apie svetur išvykusius ir ki
tose pasaulio Šalyse gyve
nančius mūsų rajono žmones. 
Kviečiame atsiliepti iš Šir
vintų krašto kilusius tau
tiečius, jų gimines ir artimuo
sius. 

L. Pliukstienė 
Mūsų adresas : 

Širvintų viešoji biblioteka 
Igno Šeiniaus g. Nr. 4 LT-

4100 Širvintos Lietuva 
PAGERBTAS AtA KUN. 

PRANAS KELPŠAS 
Mirus kun. Pranui Kelpšui 

prieš pat š.m. Velykų šventes, 
jo mirtį paminėjo „Draugas", 
vyskupijos laikraštis „New 
yVorld" ir Čikagos dienraštis 
„Sun Times". Visi šie laikraš
čiai buvo išvardinę A+A kun. 
P. Kelpšos nuveiktus darbus, 
beveik 50 metų atliekant ku
nigo pareigas. Jį taip pat pa
gerbė ir Čikagos miestas. 12 
seniūnijos seniūnui Edvvard 
Burke pristačius, miesto Ta
rybai rezoliuciją, kurioje nu
rodomi A+A. kun. Prano nu
veikti darbai. Šią rezoliuciją 
pasirašė Čikagos miesto me
ras Richard M. Daley ir mies
to raštininkas James J. La-
ski. 

Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos Gimimo parapija, 
brolis kun. A Kelpša, seserys 
Agatha ir Mariame bei visa 
lietuvių visuomenė džiaugia
si, kad miesto vadovybė ir 
laikraščiai įvertino A+A kun. 
Prano Kelpšos nuveiktus Die
vui ir visuomenei darbus. 

Lietuviai dar ilgai prisi
mins A+A kun. Praną Kelpšą, 
kalbėjusį gerai lietuviškai, vi
sada linksmai nusiteikusį ir 
turėjusį ...šposininko" savy
bes. Dievo gerumas teapgau
bia jo sielą. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

JONINIŲ KBTURDIENIS 

Pirmą kartą Neringoje Jo
ninės, arba Rasos, buvo Šven
čiamos keturias dienas, pra
nešė Neringos miesto savival

dybės atstovas spaudai. Birže
lio 23-26 d. į savivaldybės ren
giamą etnokultūrinio meno 
festivalį „Tek saulužė ant ma-
račių" susirinko apie 400 daly
vių. 

Etnokultūrinio meno festi
valyje dalyvavo devyni suau
gusiųjų folkloriniai ansamb
liai iš Kretingos, Klaipėdos, 
Pakruojo, Šilutės miestų, Ša
kių rajono, svečiai iš Latvijos 
ir Karaliaučiaus srities. Ne
ringoje koncertavo keturi vai
kų folkloriniai ansambliai, 
penkios kaimo kapelos iš Ra
seinių, Trakų, Kuršėnų, Ni
dos, du klojimo ir kupiškėnų 
dramos teatrai. 

Festivalis prasidėjo trečia
dienio pavakarę aikštėje prie 
miesto savivaldybės. Vėliau 
nuo Parnidžio kopos palydėję 
saulę, festivalio dalyviai laukė 
tamsos Joninių vakaronėje. 
Sutemus mariose degė Joni
nių laužai, plaukė vainikėliai. 
Vidurnaktį visi ieškojo pa
parčio žiedo ir linksminosi iki 
pat saulėtekio. 

Neringiškiai ir miesto sve
čiai galėjo klausytis koncertų 
aikštėse, kavinių kiemeliuose, 
viešbučiuose, restoranuose, 
poilsio namuose, etnografinėje 
žvejo sodyboje. Amatų mugėje 
gintaro, tekstilės, keramikos, 
medžio dirbinius ir jų kūrimo 
eigą demonstravo tautodaili
ninkai, vyko amatininkų var
žytuvės. Paskutinę festivalio 
dieną buvo rengiamas gra
žiausios prijuostės ir gražiau
sios juostos konkursas. (Elta) 

Didžiausią savo pavyzdingo gyvenimo dalį skyrusi 
Dievui ir Tėvynei, per eilę metų atstovavusi pavergtos 
Lietuvos tikintiesiems tarptautinėse organizacijose, 
nenuilstamai kėlusi Lietuvos laisvės klausimą ir tam 
pritarimo siekusi pasaulio sostinėse, seimuose ir 
kongresuose, kol kovą laimėjo, dešimtmetį po 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, toli nuo 
Tėvynės sveikatai išsekus. 1999 m. birželio 12 d. į 
Visagalio jai skirtą Amžinąją Tėvynę iškeliavo 

A. t A. 
BIRUTĖ ŠLEPETYTĖ 

VENSKUVIENĖ 
Skausme ir vienatvėje likusį jos Vyrą, mūsų mielą 
Pusbrolį ir Dėdę, Lietuvos ambasadorių ADOLJ 
VENSKŲ, Veliones sesutę dr. A. JANAČIENĘ ir 
kitus jų artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Elytė Venckutė - Izokaitienė 

Dr. Antanus Izokaitis su šeima 

Juozas Izokaitis 

L. Vilboras Venckus su šeima 

Juzefą ir Leonas Venckus 

PADĖKA 
A. f A. 

MARIA ŠEŠTOKIENĖ 
Mano brangi žmona mirė 1999 m. gegužės 14 d. 
Palaidota Šv. Kryžiaus kapinėse - mauzoliejuje, Los 
Angeles, CA. 
Reiškiu nuoširdžią padėką visiems, ją pagerbusiems 
savo atsilankymu į laidotuves ir pareikštą užuojautą 
žodžiu ir raštu. 
Dėkoju kun. Stanislovui Anužiui, atkalbėjusiam rožinį 
koplyčioje ir mauzoliejaus bažnyčioje atlaikiusiam šv. 
Mišias ir palydėjusiam Velionę į Amžino Poilsio vietą. 
Dėkoju sol. Antanui Polikaičiui ir muz. Viktorui Raliui 
už gražią vargonų muziką ir už Velionės labai pamėgtą 
giesmę „Anapus saulės". 
Dėkoju ištikmiems draugams Aleksandrai ir 
Gediminui Stasams, puikiomis gėlėmis pagerbusiems 
Velionės atminimą. 
Mano ypatinga padėka Rūtai ir Rimui Anelauskams, 
kurie visą laiką mane globojo ir visapusiškai padėjo 
mano skausme. 

Ačiū Rūtai už skaitymus pamaldų metu. 

Nuliūdęs vyras Vytautas Šeštokas 

lt makes a world of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easler and morc cor*wnient 

than SAS. From Chlcaoo, we 

offer datly service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p m 

departure gfces you a relaxed mom-

• mg amval for business or pleasure. 

When you're ready to return, you'li 

enjoy swn«-4ay travel back to 

Chicago through oor Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Oass. you can be 

sure our service wil! be world-class. 

and will allow you to arrtve restec" and 

refreshed - all fcr a reasonab'e fare. 

Find otit what a world of difference 

SAS can make for your next tnp. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For more infor-

mation and speaai offers. visit 

our website at www.flysas.com. 
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DRAUGAS, 1999 m. birželio 29 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Pakuodama „Saulutes".Lietuvos vaikų globos būrelio, siuntinį į Lietuvą, 
Irena Virkau atrenka tinkamesnes knygeles. 

Nuotr. Ban iu tė s Kron ienės 

O t r ū k o t ik b rūkšne l io . . . 
Šeštadieninėje ..Draugo'' lai
doje (birželio 26 d.. 4 psl.). 
straipsnio pabaiga (trečiosios 
skiltie- apačioje, paskutinis 
paragrafas i „Ką gali vieno 
žmogaus pasiryžimas", nuo 
straipsnelio „JAV lietuvių do
vana studentams" turėjo būti 
atskirta brūkšneliu. Per 
klaidą to brūkšnelio nebuvo, 
todei abu minėtieji straipsniai 
nukentėjo. Atsiprašome ir J. 
Pakaikos. ir straipsnio apie jį 
autoriaus A. Paulavičiaus, ir 
Viliaus Misevičiaus už neap
sižiūrėjimą. Cia pakartojame 
tik pirmojo straipsnio pa
baigą, kad skaitytojams būtų 
aiškiau: M a n o d i d ž i a u 
sia svajonė — k u o g r e i č i a u 
įvykdyt i J o n o valią: per
vežti p a l a i k u s į t ėv i škę . J i s 
v i suomet gyveno su Lie tu
va, ve rk i anč ia , k e n č i a n č i a , 
kovojančia..." Toliau — J. 
Aisčio eilėraščio posmelis ir 
autoriaus (Antano Paulavi
čiaus; pavardė. Dar kartą atsi
prašome. 

Po n e p a p r a s t a i l i e t ingo 
pavasa r io Č ikagos apy
linkėje, bus d a u g u o d u 
Aplinkos uodų tvarkymo įstai
gų pareigūnai spėja, kad bir
želio paskutinę savaitę bus 
milijonų uodų išsiperėjimo 
pradžia. Vidutiniškai uodams 
trunka 10-14 dienu išsiperėti. 
subręsti. Dvi dienas po to. mo
teriškos giminės uodai prade
da krauju maitintis, o vyriš
kos gimines uodai — žolių 
sultimis. Moteriška giminė 
gyvena 30 dienų: vyriška gi
minė — 7-10 dienų. 

Še š t ad i en į , birželio 26 d., 
„Drauge" išspausdinta (7 psl. > 
anketa, kurią sudarė mūsų 
dienraščio leidėjai — Lietuvių 
katalikų, spaudos draugija. 
Kadangi anketą redakcija 
gavo pavėluotai, jos grąžinimo 
datą pratęsiame iki liepos 
mėn. pabaigos. Kviečiame vi
sus skaitytojus atsakyti į an
ketos klausimus ir atsiųsti 
kun. Viktorui Rimšeliui, MIC, 
kaip joje pažymėta. Savo pa
vardes pasirašyti nereikia. An
ketą artimoje ateityje pakarto
sime. 

Ar j a u į s ig i jo te b i l i e t u s į 
A l y t a u s „ D a i n a v o s " kon
certą, kuris vyks šį šeštadienį, 
liepos 3 d., 3 vai. popiet, Jau
nimo centre? Jeigu nenuvy-
kote į „Seklyčią", k u r tie bilie
tai platinami, pasistenkite 
įsigyti prieš koncertą — 
šeštadienį bilietai Jaunimo 
centre bus platinami nuo 1:30 
vai. p o. Jaunimo centro salė 
vėsinama, automobiliams ap
sauga parūpinta, o Alytaus 
dainaviečiai žada t ikrai gražią 
dainų ir tautinių šokių pro
gramą. 

U g n i e s s a l v ė s pavo j ingos 
i r ne l ega l i o s I l l i no i s valst i 
joje . Praeitą savaite t r is maži 
vaikai susižeidė, žaisdami su 
ugnies salvėmis. Nors ugnies 
salvių negalima pirkti Illinois 
valstijoje, jos laisvai parduo
damos Indianoje, ir Illinois gy
ventojai dažnai važiuoja per 
valstijos sieną jas nupirkti. 
Tėvai yra raginami palikti ug
nies salvių iššovimus profesio
nalams ir prižiūrėti savo vai
kus, kad praeitos savaitės ne
laime nepasikartotų. 

Pirmadienį, l i epos 5 d., 
dėl Amerikos Nepriklauso
mybės šventės, kuri šįmet 
pasitaiko sekmadienį (liepos 4 
d.), „Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuve ne
dirbs, tad ir antradienio, lie
pos 6 d., dienraštis nebus 
išleidžiamas. Linkime visiems 
saugaus ir malonaus šventinio 
savaitgalio. 

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

„SEKLYČIOJE" 

Birželio 9 d., trečiadienį 
„Seklyčioje" minėjome Gedulo 
ir Vilties dieną. Apie tautos 
nelaimes — okupacijas ir ge
nocidą kalbėjo partizanas ir 
kalinys P. Vaičekauskas. 

Savo kalbą prelegentas pra
dėjo poeto J . Aisčio labai grau
džiu ir daug ką pasakančiu, 
net kaltinančiu posmu: 

„Vienas kraujo lašas 
būt tave nuplovęs, 
o varge jo vieno tu 

pasigedai, 
nors visi žadėjom 
mirti už tėvynę 
liko netesėti mūsų pažadai". 
Kalbėtojas priminė, kad 

1940 m. birželio 15-tą d. Lie
tuva buvo sovietų okupuota, o 
1941 m. birželio 14-ąją prasi
dėjo masiniai trėmimai, per 
kuriuos buvo išvežta 30,000 
žmonių. Per šį ir 1948. 1949 ir 
1951 metų didžiuosius trėmi
mus buvo išvežta apie 450,000 
žmonių. 

Birželis mūsų tautai — tra
giškas mėnuo. Sovietų okupa
cija užklupo netikėtai. Kariuo
menė net simboliškai nepasi
priešino — nebuvo iššautas 
nei vienas šūvis. Tuometiniai 
mūsų politikai padėjo sovie
tams sudaryti savanoriško ir 
teisėto Lietuvos įsijungimo į 
„broliškų tautų šeimą" regi
mybę. Marionetinę okupantų 
sudarytą J. Paleckio vyriausy
bę pripažino Seimo prezidiu
mas, kariuomenės k šaulių 
vadovybė, krikščionių demok
ratų ir valstiečių-liaudininkų 
partijos. 

Nors „liaudies" seimo rin
kimų rezultatai buvo falsifi
kuoti (reikia neužmiršti, kad 
buvo balsuojančių ir už „Mel-
chijorą Putelę". — E.J.V.1, bet 
balsavimas buvo aktyvus. 
Daug žmonių paprašė naujo
sios valdžios atrėžti jiems kai
mynų („buožių") žemės. Taigi 
buvo lietuvių, turinčių sociali
nių iliuzijų ir daugiau ar ma
žiau tikinčių demagoginiais 
komunistų pažadais (šitą me
džiagą savo kalbai prelegentas 
ėmė iš istoriko Liudo Truskos 
išvedžiojimų — E.J.V.). Dar 
noriu pažymėti, kad dabarti
niai istorikai, net drįso aiškin
ti Katalikų mokslų akademi
jos surengtoje konferencijoje 
(tas „žinovas" buvo A. Bumb-
lauskas1. kad lietuvių istorinę 
sąmonę iabiau lemia tėvelių ir 
bobučių pasakojimai negu is
torikų darbai. — (E.J.V.) 

Taigi už tas mūsų (būtas ir 

•'< študieninių lit mokyklų varpeliai, bet mokytoj d.ir 'Ii. ruošiasi dalyvauti studijų cavaitėje 
Dainavoje Nuotraukoje: lietuviškų mokyklų mokytojai darbo konferencijoje š.m. d N'iotr V Kučo 

nebūtas) nuodėmes teko at
kentėti ir krauju jas nuplauti 
tremtiniams, kaliniams ir par
tizanams, ir jų rėmėjams, ku
rių žuvo 26,556. „Labai gali
mas dalykas, kad nesiprie
šinimas pavergėjui mūsų tau
tai būtų buvęs mažiau nuosto
lingas, negu priešinimasis, bet 
ar tauta galėjo nesipriešinti ir 
kodėl ji priešinosi? Greičiau
siai todėl, kad jai pasirodė per 
žema ir negarbinga nusilenkti 
paniekai, barbarybei, tapt i 
bjauriausių dvasios išsigimė
lių verge. Tau ta pakilo į kovą, 
gindama savo žmogiškąjį ver
tingumą, gindama tai, kas vi
siems laisviesiems ir dorie
siems žmonėms yra brangu. 
Šie žodžiai parašyti partizano 
Broniaus Krivicko — „Karin-
gio" LLK Sąjūdžio vyr. vado
vybės leidinio „Prie rymančio 
Rūpintojėlio" puslapiuose 
1952 m. spalio mėnesį. 

Politinis kalinys P. Vaiče
kauskas papasakojo šiek tiek 
ir apie savo kryžiaus kelius. 
Būdamas 25 metų, buvo suim
tas ir nuteistas 25 metams į 
taip vadinamus pataisos dar
bo lagerius Vorkutoje. Suėmė 
jį už dalyvavimą pogrindyje 
Vilniaus universitete, šn ipų 
buvo daug, tai tie iššniukšti-
nėjo, kad P. Vaičekauskas ne 
vien tik patriotinius eilėraš
čius rašė, bet buvo „plechavi-
čiuku", pabėgo iš R. armijos ir 
priklausė partizanams. Vor
kutoje, kur yra didžiuliai ang
lies klodai, kaliniai yra keltu
vais leidžiami kilometrą že
myn į kasyklas, o ten, urvuo
se, turi į vežimėlius sukrauti 
15-17 tonų kitų (laisvų darbi
ninkų) išsprogdintų anglies 
akmenų. Urvuose šilta, o dirb
ti reikia stovint lediniame 
vandenyje. Akmenis krovė 
dviese su vokiečiu iš Berlyno. 
Duonos, jei pavykdavo padary
ti normą, gaudavo 900 g, o jei 
nepavykdavo, tai tik 400 g. 
Būdavo visi paišini, o plaučiai 
anglies dulkių pilni. 

Po darbo išėjus šlapiam iš 
kasyklos patekdavo į -60 Cel
sijaus temperatūrą ir kol nuk
lampodavo iki lagerio, dra
bužiai sušaldavo į ledinius 
šarvus. Tai buvo tikras praga
ras. 

Gelbėjo tikėjimas ir viltis. 
P. Vaičekauskas kasyklose 

išvargo 3V2 metų, paskui su
sirgo, nes nualintas ir išba
dėjęs organizmas nebeatlaikė 
įtampos: labai pakilo kraujo
spūdis, grėsė mirtis. Buvo pa
guldytas į vadinamąją „ligoni
nę", kur sergančiuosius gydė 
ir prižiūrėjo veterinorius. P. 
Vaičekauskas 1953 m. rugpjū
čio 1 d. dalyvavo Vorkutos po
litkalinių sukilime (tai buvo 
sukilimas 29 kasyklose, kur 
sušaudė 62 žmones). Už tai 
buvo nubaustas ir išsiųstas į 
tolimos Šiaurės miškus, kur 
kirto takus elektros laidams 
Bratsko hidroelektrinė. 

P. Vaičekauskas taip pat pa
pasakojo, kaip kartu kalėję 
kunigai lageriuose laikydavo 
'labai slapstydamiesi) šv. Mi
šias, o kaliniai nunešdavo 
Švenčiausiąjį į kasyklas, kad 
galėtų paduoti kitiems kali
niams. 

Pasakojo taip pat. kad buvo 
leidžiama parašyti du laiškus, 
o juose tik, kad „aš sveikas ir 
gyvas'. Komunistinė sistema 
buvo antižmogiška — lyg pra
garo vartai, nes tik lageriai, 
tremtis ir kalėjimas. Už išliki
mą žmonėmis reikia dėkoti 
motinoms, kurios įdiegė meile 
Dievui, tėvynei ir artimui. 

Po tokio> jaudinančios P. 
Vaičekausku kalbos dar kalbė
jo Čikagoje pas gimines vie
šinti partizanė Zina Bujanaus-
kiene. Ji priklauso Magadano 
bendrijai Visiems susirinku
siems leido pamatyti savo ka
lines numeri ir pačios iš duo
nos kalėjime pasidarytą roži
nį. 

O Lūkime perskaitė apysa
kaite „Vrucenų kaimo mote-

Abiturientų atsisveikinimo programa. Šoka Viktorija Trakyte, Linas Dailide, Giedre Kazlauskaite, Tomas 
Mikužis, Aušra Pumputytė, Aliukas Gylys Nuotr. R. Novak 

rys", o A. Pankienė ir E. Va-
lantinienė padeklamavo eilė
raščių apie Lietuvos tragediją. 
Minėjimą baigėme, sugiedoda
mi „Marija, Marija". 

Emilija J . Va lant in ienė 

PAGARBIAI PRISIMINTI 
IŠTREMTIEJI 

Prieš 59 metus , t.y. 1940 m. 
birželio 15 d., mūsų tautą iš
tiko didžiausia ir skaudžiau
sia nelaimė: Lietuvą klastin
gai užgrobė komunistai — So
vietų Sąjunga. Lietuvių tau ta 
neteko savo nepriklausomy
bės — buvo okupuota. Bolše
vikams okupavus Lietuvą, 
kiekvienas lietuvis pajuto ir 
suprato, kad jo paties ir tau
tos gyvenime įvyko kažkas 
baisaus. 

Iš pradžių mūsų tautos nai
kinimas vyko be didesnio 
tr iukšmo. Bet 1941 m. birželio 
13-14 dienomis įvyko mūsų 
tautos baisioji tragedija. En
kavedistai nakt imis pradėjo 
gaudyti mūsų žmones, prikel
dami net iš miego, grūsti į 
sunkvežimius, vežti juos į ge
ležinkelio stotį. Iš ten — į gy
vulinius vagonus ir į Sibirą. 
Per dvi d ienas enkavedistai 
spėjo išvežti daugiau kaip 
40,000 taur iaus ių Lietuvos 
sūnų ir dukrų, moterų su ma
žais vaikais, senelių ir ligonių. 
Kiek skausmo, kiek ašarų to
mis dienomis išlieta: tą mes 
visi gerai a ts imename. 

Būtų ir daugiau išvežę, bet 
prasidėjęs k a r a s jiems sutruk
dė. Bebėgdami komunistai iš
žudė tūks tanč ius žmonių. To
dėl birželis negali išblėsti iš 
mūsų širdies ir atminties, kur 
bebūtumėm, ku r begyventu-
mėm tvirtai turėtumėm pasi
ryžti, kad birželio trėmimus 
prisiminsime su didžiausiu 
liūdesiu, ir je i sąlygos leidžia, 
t inkamai j a s paminėsime. Tai 
yra visų mūsų šventa pareiga. 

ALTo Čikagos skyrius, ku
riam vadovauja Evelina Ože-
lienė š. m. birželio 13 d., sek
madienį, surengė trėmimų 
minėjimą. 10 vai. ryto Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
aikštėje minėjimas buvo pra
dėtas vėliavų pakėlimu. Vėlia
vų pakėlimui vadovavo Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės 
vadovybė. Dalyvavo ir kitos 
šaulių kuopos bei ramovėnai. 
Po vėliavų pakėlimo visi vyko 
į pamaldas. Šv. Mišias atna
šavo ir tai dienai prasmingą 
pamokslą pasakė kun. Riman
tas Gudelis. Giedojo parapijos 
choras, muziko Antano Lino 
vadovaujamas, pamaldas paį
vairino muz. Ričardo Šoko 
vadovajamas vokalinis mote
rų ansamblis, kuris atliko R. 
Šoko sukurtas giesmes. Šv. 
Mišių auką nešė: Jūratė Ja-
siūnienė ir Antanina Repšie
nė. Pamaldos buvo baigtos 
Lietuvos himnu. 

Po pamaldų visi žygiavo į 
parapijos salę, kur vyko oficia
lioji minėjimo dalis. Minėjimą 
trumpu žodžiu pradėjo sky
riaus pirmininkė Evelina Ože-
lienė. įnešus vėliavas ir sugie
dojus himnus, paskaitą skaitė 
žinomas geras žurnalistas ir 
kalbėtojas Vytautas Kasniū-
nas. Meninę programą atliko 
Daiva Kimtytė. Po to vyko 
vaišės (gardžiavomės kava ir 
pyragaičiais). 

ALTo Čikagos skyriaus val
dyba širdingai dėkoja: kun. 
Rimantui Gudeliui, taip pat ir 
klebonui Mykolui Yakaičiui, 
parapijos chorui, jo vadovui 
Antanui Linui, vargonininkui 
Ričardui Šokui ir jo vadovau
jamam moterų ansambliui, 
šauliams, ramovėnams ir ki
toms organizacijoms, paskaiti
ninkui V. Kasniūnui, meninės 
dalies atlikėjai Daivai Kimty-
tei, „Draugui" ir „Margučiui 
II" už skelbimus, moterims 
tautiniais drabužiais. Racine 

ir Ankų kepykloms už gar
džius pyragus, visai lietuvių 
visuomenei, ta ip gausiai daly
vavusiai, ir moraliai, ir mate
rialiai parėmusiai ALTo veik
lą, o taip pat visiems, nors 
kažkuo prisidėjusiems prie šio 
minėjimo pasisekimo ir suren
gimo. Didelė padėka Juozui 
Bagdžiui už salės sutvarky
mą. 

Ant. Repšienė 

PARAPIJOS CHORO 
SUSIRINKIMAS 

Šv. Antano parapijos bažny
tinis choras birželio 11d. susi
rinko žvilgterėti į nueitą metų 
laikotarpį, aptar t i , kas pozity
vaus, o gal ir ne taip pozity
vaus įvyko mūsų veikloje, pa
siruošti lietuviškų pamaldų 
eigai vasaros atostogų metu. 

Susirinko mūsų gražus 
būrelis giedorių, net ir su vie
nu mecenatų Kostu Dočkumi, 
kitais svečiais, jų tarpe buvo 
ir muz. Ričardas Šokas. Prie 
mūsų chorisčių skaniai pa
ruoštų užkandžių pakalbėta, 
padiskutuota apie choro ateitį, 
apie buvusias ir būsimas pro
blemas, visokiausius reikalus 
ir reikaliukus. 

Žiūrime į parapijos ir choro 
ateitį pozityviai: esame tikri-
Šv. Antano parapijoje dar ilgai 
turėsime lietuviškas Mišias, 
už ta i daugiausia esame dė
kingi kun. dr. Trimakui už jo 
didelį pasišventimą mūsų ne
apleisti. Dėkingi esame ir ki
tiems lietuviams kunigams 
už talką, kun. dr. Trimakui 
laikinai išvykus Lietuvon. 

Choro vadovė yra Jonė Bo-
binienė; chorvedžiai — Mari
jus Prapuolenis ir Giedrė Ned-
veckienė. J ie mus gerai 
„mankština", o mes giedame 
iš širdies. Turime tik vieną 
rimtą pageidavimą — surasti 
daugiau naujų choristų, ypač 
vyrų. Tikimės, kad jų atsiras. 

J o n a s Ruge l i s 

Maironio lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo Šventėje buvo apdovanoti 6 skyriaus mokiniai Jie 
sėkmingai baigė žemesniąja mokyklą ir kitąmet pradės mokytis aukiUuiiojoje - gimnazijoje. Nuotr R. Novak 

LB Š v i e t i m o t a r y b o s ruo- Visi kviečiami dalyvauti 
šiama mokytojų studijų sa- „Židinio" pamaldose šį šeSta- SKELBIMAI 
vaite Dainavoje įvyks rugpjū
čio 1-8 d. Informacija ir regis
tracijos lapai išsiuntinėti visų 
l i tuanist inių mokyklų moky
tojams. Rūpimais reikalais 
kreiptis į Audronę Elvikienę 
tel. 630-435-6349 

dienį, liepos 3 d., 4 vai. po 
pietų, tėvų jėzuitų koplyčioje 
(prie Jaunimo centro), Čika
goje. Bus meldžiamasi už Lie
tuvos ir šio krašto dvasinę 
gerovę, dvasinį atgimimą. Mi
šias aukos kun. K. Trimakas. 

A5JAS HOOFING 

• 


