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Valdančioji koalicija: Būti ar
nebūti?
Naujoji sąjunga
koalicijoje nori matyti
savo programines
nuostatas
Vilnius, birželio 21 d. (BNS)
— Naujoji sąjunga (NS, social
liberalai), derėdamasi su libe
ralais dėl valdančiosios koali
cijos ateities, sieks išsaugoti
pasidalijimą postais, tačiau
reikalaus, kad būtų daugiau
atspindėtos socialliberalų* pro
graminės nuostatos, ketvirta
dienį po NS frakcijos Seime
posėdžio žurnalistams prane
šė NS informacijos centro va
dovas parlamentaras Vytau
tas Kvietkauskas.
Trečiadienį liberalų vadovas
R. Paksas, spaudžiamas so
cialliberalų, atsistatydino iš
ministro pirmininko pareigų,
kad išgelbėtų skilusią šių par
tijų koaliciją.
V. Kvietkausko teigimu, de
rybos dėl valdančiosios koali
cijos likimo vyks tik su Lietu
vos Liberalų sąjunga (LLS) ir
jos frakcija Seime, o su kito
mis partijomis „vyks konsulta
cijos".
Trečiadienį NS tarybos po
sėdyje buvo nuspręsta dėl val
dančiosios koalicijos derėtis su
visomis Seime atstovaujamo
mis partijomis.
V. Kvietkauskas atkreipė
dėmesį, kad NS sieks pakeisti
pernai spalį pasirašytą Naujo
sios politikos koalicijos su
tartį, nes ją sudarant, social
liberalai padarė „labai didelių
nuolaidų". Pasak jo, ligšioli
nėje koalicijos sutartyje per
mažai buvo atstovaujama so
cialliberalų
programinėms
nuostatoms, todėl dabar NS
sieks geresnio savo politinių
principų atstovavimo.
Paklaustas, ar
naujojoje
koalicijos sutartyje, su kuo ji
bebūtų sudaroma, sociallibe
ralai reikalaus įrašyti nuo
statą, jog koalicija remia Nau

josios sąjungos kandidatą pre
zidento rinkimuose, V. Kviet
kauskas atsakė, jog „šio klau
simo neaptarėme ir toks tei
ginys nebus įrašytas". Anot jc,
jei būtų išlaikyta koalicija su
liberalais, postai būtų paskirs
tyti „daugiau mažiau tokiomis
pat proporcijomis".

* Praėjus daugiau nei pu
sei paros po atliktos apendi
cito operacijos, ketvirtadie
nio rytą prezidentas Valdas
Adamkus jaučiasi gerai. Vil
niaus universiteto Santariškių
klinikų generalinis direkto
rius Antanas Vinkus ketvirta
dienio rytą sakė, kad prezi
dento savijauta yra labai gera
— jam nėra temperatūros, jis
vaikšto ir bendrauja su gydy
tojais. „Mes šiandien nuotai
kos geros ir ačiū Dievui, kad
viskas eina primyn", sakė A.
Vinkus. Tačiau, pasak jo, pre
zidentas ligoninėje turėtų pa
silikti dar apie savaitę. Tre
čiadienio pavakarę Vilniaus
Lietuvos žaliųjų judėjimo nariai ketvirtadienį prie vyriausybes rūmų protestavo prieš neteisėtą valdininkų leidimą
universiteto Santariškių kli
tarptautinei firmai „Lietuva Statoil" statyti degaline Druskininkų miško teritorijoje.
v"«iimirc Gulevid»u* .'Elta) nuotr
nikų gydytojai atliko apendici
* Ketvirtadieni
S e i m a s to operaciją prezidentui V.

Laikinoji v y r i a u s y b ė ves
Lietuvą i š „laikinumo" padėties

a t m e t ė S e i m o n a r i o , kon
servatorių
vadovo
Vytauto
Laikinasis ministrų kabinę Landsbergio pasiūlytą rezoliu
to vadovas pažymėjo, jog pa cijos projektą del vyriausybės
gal šią sutartį ..Mažeikių naf ataskaitos vertinimo. Projekte
ta" šiais metais turėtų gauti atkreipiamas dėmesys į tai,
6.2 mln., o kitais — 7 mln. to k a d Rolando Pakso vyriausybė
nų naftos perdirbimui. Praėju n ė r a atsakinga už 2000 m.
siais metais perdirbusi tik 5.1 pagerėjusią makroekonominę
mln. tonų naftc-. bendrovė pa bei finansinę ūkio padėtį. V.
tyrė nuostolių.
Landsbergis pasiūlė naujai
Vyriausybė, pasak E. Gent vyriausybei nerengti trumpa
vilo, artimiausiu metu turi laikių rašytinių
ataskaitų,
priimti sprendimą dėl „Lietu k u r i ų nenumato Seimo statu
vos dujų" privat žavimo.
t a s , bet parengti dalykišką
„Iki pirmaaienio preziden memorandumą
Seimo
na
tas turbūt nepaves kam nors riams apie viso šių metų pir
formuoti naujos vyriausybės. mojo pusmečio veiklą. „Metinė
Be to, net jeigu paaiškėtų, kad ataskaita y r a metinė ir jokia
bus formuojama kita vyriau kitokia nenumatyta Statute.
sybė, mes tunme visus įgalio Metinę vyriausybės ataskaitą
jimus veikti". ..Tikėkimės, kad už 2000 metus nelogiškai buvo
vyriausybė fiziškai nenugrius rengti vyriausybės vadovui,
iki pirmadienio", pridūrė jis.
k u r i s tik 1.5 mėnesio pernai
Kalbėdamas apie kitus laiki dirbo šiame poste", pažymėjo
nosios vyriausybės darbus, E. V. Landsbergis. J o teigimu,
Gentvilas pažymėjo, jog svar Seimo Statuto n u o s t a t a apie
bu kaip galima greičiau nor m e t i n ę vyriausybės ataskaitą
malizuoti Seimo ir vyriausy t u r i būti logiškai s u p r a n t a m a
bės santykius.
,
k a i p ataskaita už t u o metu
dirbančios vyriausybės veiklos
* Įvairioms Seimo frakci
tarpsnį.
(Eita)

joms

priklausantys

parla

* Centristai ir modernieji
m e n t a r a i ketvirtadienį pareiš
krikščionys
demokratai yra
kė, j o g Lietuvos socialdemok
įsitikinę,
kad,
atsistatydinus
ratų partijos l LSDP) vado Al
premjerui
Rolandui
Paksui,
girdo B r a z a u s k o paslaptinga
Naujoji
sąjunga
privalo
įvyk
kelionė į Maskvą kelia rimtų
dyti
savo
įsipareigojimą
ne
abejonių dėl jo teisių kandida
pasitraukti
iš
valdančiosios
tuoti į vyriausybės vadovo
postą. 10 Seimo narių pareiš koalicijos sutarties ir kartu su
kė, jog L S D P vadovas t u r ė t ų liberalais sudaryti naują mi
duoti a i š k i u s a t s a k y m u s , ku nistrų kabinetą. Po Seimo rin
rie galėtų išsklaidyti „netik kimų kartu su socialliberalais
r u m o miglą, gaubiančią pas ir liberalais Naujosios politi
laptingą kelionę į Maskvą". kos koalicijos sutartį yra pasi
„Priešingu atveju socialde prašę Centro ir Moderniųjų
m o k r a t a i t u r ė t ų prisiminti, ką krikščionių demokratų sąjun
jie kalbėjo ir ka jie siūlė po bu gos. Šių dviejų koalicijos ben
vusio ūkio ministro Eugeni drininkų nuomone, tik ben
j a u s Maldeikio vizito į Maskvą dras visų koalicijos narių dar
ir. r e m i a n t i s tuo, pripažinti, bas, nenutraukus koalicijos
kad j ų lyderis nebeturi mora sutarties, yra vienintelis ke
lines teisės pretenduoti į vy lias išlaikyti centro — deši
riausybės
vadovus", sakoma niąsias jėgas prie valstybės
pareiškime, pasirašytame val vairo ir užtikrinti reformų tęs
(HM
dančiosios koaacijos ir konser tinumą.
vatorių atStOVų.
'BNS'
* Socialdemokratai pa
* Opozicinės Lietuvos so
c i a l d e m o k r a t ų partijos at
stovai Naujosios sąjungos par
tiją kaltina oportunizmu ir
skeptiškai vertina naujos koa
licijos su socialliberalais gali
mybę. LSDP pirmininko pava
duotojas Gediminas Kirkilas,
paprašytas pakomentuoti so
cialliberalų elgesį per dabarti
ne vyriausybes krizę, sakė
vertinąs tai ..kaip tipiškos
oportunistinės partijos elgesį,
kuri mėgina tokioje situacijoje
pasiekti daugiau sau ko nors".
..Tai yra tipiška valdžios par
tija. Ji tam ir buvo sukurta",
sake G. Kirkilas.
IBNS

reiškė
nedalyvausiantys
oficialiose derybose nei su li
beralais, nei socialliberalais,
kol gyvuoja Naujosios politi
kos koalicija ir prezidentas
Valdas Adamkus nėra apsi
sprendęs siūlyti sudaryti vy
riausybę Algirdui Brazauskui,
sakoma ketvirtadienį išpla
tintame seimo Socialdemokra
tinės koalicijos frakcijos se
niūno Vytenio Andriukaičio
pareiškime. Socialdemokratai
tikisi, kad valdančiosios ko
alicijos bendrininkai po šios
krizės, „kuri brangiai kainuos
kraštui ir jo ūkiui, padarys
teisingas bei savikritiškas

N r

m

Kaina 50 c.

^ J Tėvynėje

Liberalai nori, kad Naujoji
sąjunga neflirtuotų su
socialdemokratais
Derybose dėl valdančiosios
koalicijos išsaugojimo Libe
ralų sąjunga (LLS) laikosi
DOžiūrio. kad koalicijos bendri
ninkė Naujoji sąjunga (social
liberalai) privalo atsisakyti ly
giagrečių derybų su opozicijoje
esančiais socialdemokratais,
ketvirtadienį sakė LLS pirmi
ninkas Rolandas Paksas. Jis
komentavo LLS valdyboje ket
virtadienio rytą patvirtintas
derybų nuostatas tolesniam
•BNS.
dialogui dėl Naujosios politi Vilnius, birželio 21 d
— Svarbiausioji laikinosios
kos koalicijos likimo.
vyriausybės užduotis yra kaip
Pasak R. Pakso, liberalai galima greičiau normalizuoti
laikosi nuostatos, kad Naujoji padėtį valstybėje, teigia laiki
sąjunga turi atšaukti spren nai premjero pareigas einantis
dimą derėtis su socialdemo liberalas Eugenijus Gentvilas.
kratais. Be to, Liberalų są ..Turime įveikti laikinumą ir
junga siūlo papildyti Naujo pasiekti stabilumą ne tik vy
sios politikos koalicijos sutartį riausybėje, bet ir valstybėje",
punktu, kad atsistatydinus sakė jis ketvirtadienį Seimo
Liberalų sąjungos deleguotam posėdyje.
•
ministrui pirmininkui, tokios
Antrasis pagal svarbumą
pat atsakomybes turi imtis ir uždavinys vyriausybei, pasak
Naujoji sąjunga, t.y. jos dele jo. yra patvirtinti „Mažeikių
guotas atstovas atsistatydintų naftą" valdančios JAV bend
iš Seimo pirmininko pareigų.
rovės „VVilliams Internatio
LLS pirmininko pavaduoto nal" ir Rusijos bendrovės „Ju
jas Artūras Zuokas, komen kos" susitarimą dėl ilgalaikio
tuodamas valdybos posėdį, ci naftos tiekimo. Sis susitari
tavo R. Pakso žodžius, kad li mas buvo pasirašytas praėjusį
beralai turi ir toliau siekti ketvirtadieni. Jeigu susitari
premjero posto, ir jis teiksiąs mo per 15 dienų nepatvirtina
LLS valdybai, frakcijai Seime vyriausybė, jį pasirašiusios ša
ir tarybai svarstyti savo pava lys gali būti laisvos nuo savo
duotojo Liberalų sąjungoje, įsipareigojimų.
ūkio ministro ir laikinojo
* Slaptą kelionę į Maskvą
premjero Eugenijaus Gentvilo
socialdemokratų
vadovui, bu
kandidatūrą į premjerus.
vusiam prezidentui Algirdui
Brazauskui organizavo Jona
vos bendrovė „Achema", valdo
ma Lietuvos pramonininkų
susitikime nebuvo pasiūlyta konfederacijos prezidento Bro
atsistatydinti Naujosios są nislovo Lubio. Kaip buvo
jungos vadovui. Seimo pirmi skelbta, Lietuvoje griūvant vy
ninkui Artūrui Paulauskui, riausybei, A. Brazauskas spėjo
asmeniniais reikalais
tre
kuris susitikime nedalyvavo.
čiadienį
apsilankyti
Maskvoje.
V. Kvietkauskas pareiškė,
jog socialliberalai iki šiol ne Jis sakė, kad trumpai lankėsi
vedė derybų su socialdemokra Maskvoje, kur „pasveikino
tais. Anot jo, .jeigu kas nors ir vieną savo draugą su 70-mevyko, tai buvo ne derybos, o čiu". Trečiadienį politikos ku
luaruose pasklido žinia, neva
konsultacijos".
A. Brazauskas, lankydamasis
Siūlymą susieti premjero at Maskvoje, susitiko su Rusijos
sistatydinimą su Seimo pirmi dujų bendrovės „Gazprom" va
ninko likimu, jis pavadino dovais. „Lietuvos rytas" ket
„svarstytinu klausimu", ta virtadienį rašo, A. Brazauskas
čiau kitas socialliberalas Sei į Maskvą išskrido užsako
mo pirmininko pavaduotojas muoju .Aviakompanijos Lietu
Artūras Skardžius šį liberalų va" lėktuvo skrydžiu iš Kauno.
pasiūlymą vertino skeptiškai. Tą pačią dieną jis sugrįžo į
„O jeigu premjeras atsiimtų iš Kauną. Skrydį užsakė ir už jį
banko kokį nors indėlį, o pas sumokėjo ,Achema". Vienas
kiau turėtų atsistatydinti, ar šios bendrovės savininkų, bu
tai turėtų padaryti ir Seimo vęs premjeras B. Lubys
pirmininkas?",
klausė A. praėjusią savaitę paskelbė,
Skardžius.
kad kartu su Vakarų Lietuvos
Koalicijos bendrininkai pa pramonės ir finansų korpora
tvirtino, jog neketina keisti cija bei Rusijos „Gazprom"
koalicijos sutartyje nustatyto steigia susivienijimą, keti
premjero skyrimo mechaniz nantį dalyvauti privatizuojant
mo. Pagal iki šiol galiojančią „Lietuvos dujas". A. Brazaus
koalicijos sutartį premjerą de kas tvirtino Maskvoje nesusi- #
leguoja Lietuvos liberalų są tikęs su „Gazprom" atstovais.
junga (LLS).
Jis teigė žinojęs, kad į Maskvą
Paklaustas, ar dabar laiki skrendąs ..Achemos" lėktu
nai premjero pareigas einantis vas, todėl pasiprašė paimamas
LLS valdybos narys Eugenijus drauge. Lietuvos ambasada
Gentvilas galėtų būti kandida Maskvoje nebuvo informuota
tu į premjerus, G Stepona apie buvusio prezidento apsi
vičius sakė: „tai yra anksty lankymą Rusijos sostinėje.
vas dalykas".
'BNS i

Derybų dėl koalicijos pradžia
ž a d a gerą ateitį
Vilnius, birželio 21 d.
(BNS) — Pirmasis derybų ra
tas dėl valdančiosios Naujo
sios politikos koalicijos sutar
ties galiojimo pratęsimo bai
gėsi sėkmingai.
„Konstatavome, jog ši koali
cija gyvuoja ir visi mes nori
me, kad ji gyvuotų ir toliau",
ketvirtadienį žurnalistams pa
reiškė Naujosios
sąjungos
(NS, socialliberalų) informaci
jos centro vadovas, Seimo na
rys Vytautas Kvietkauskas.
Seimo pirmininko pavaduo
tojas liberalas Gintaras Stepo
navičius teigė, jog toks spren
dimas priimtas „išsimiegojus
ir viską blaiviai apmąsčius".
Paklaustas, kada bus dery
bų pabaiga, V. Kvietkauskas
sakė: „kai pamatysite, kad
mes bučiuojamės, tada ir bus
pabaiga".
G. Steponavičiaus teigimu,
liberalai pasiūlė savo bendri
ninkams keturias pagrindines
nuostatas: vyriausybės veiklos
programa nekeičiama, atsista
tydinus premjerui, privalo at
sistatydinti ir Seimo pirminin
kas, socialliberalai atsisako
bet kokių derybų dėl koalicijos
su kitomis Seimo frakcijomis,
o jeigu sutariama, kad koalici
ja dirba, ji turi dirbti bent jau
iki prezidento rinkimų"
Prezidento rinkimai numa
tyti 2002 m. pabaigoje.
G. Steponavičiaus teigimu.

WWW.DRAUGAS.ORG

Adamkui.

(BNS;

* Krekenavos agrofirma,
kurios vienas savininkų
yra Seimo Ekonomikos komi
teto pirmininkas Viktoras Us
paskich. ir toliau ignoruoja įs
tatymus ir juos vykdančius
pareigūnus. I bendrovę dar
kartą nebuvo leista įžengti
teismo antstoliams ir Ūkio
banko, kuriam iš agrofirmos
buvo priteista beveik 6 mln. li
tų, atstovams.
'LR, Elta)
* Susitikimas su Rusijos
naftos verslovės „Jukos"
atstovais kiek sušvelnino Sei
mo Ekonomikos komiteto (EK)
narių nuostatą dėl „Mažeikių
naftą" valdančios JAV bend
rovės „VVilliams Internatio
nal" ir „Jukos" susitarimų, ta
čiau komiteto pirmininkas
Viktoras Uspaskich ir toliau
tvirtina, kad pritarti šiems su
sitarimams galima tik atlikus
išsamią jų analizę. Tai jis pa
reiškė po EK narių susitikime
su „Jukos" viceprezidentu Michail Brudno. Pasak jo, parla
mentarų netenkina dabarti
niame sutarties variante įra
šyta nuostata, jog Rusijos val
stybės institucijų priimami
sprendimai gali turėti įtakos
naftos tiekimui ir „Jukos" įsi
pareigojimų „Mažeikių naftai"
vykdymui.
MB
* Lietuvos nacionalinėje
veterinarijos laboratorijoje
liepos 1 d. bus pradėti visų pa
skerstų daugiau kaip 30 mė
nesių amžiaus gyvulių kempinligės tyrimai. (LR.V2.L2.HM
* Arvydas Sabonis su šei
ma grįžta į Lietuvą. Gali
mybė, kad jis kitą sezoną vėl
žais „Portland Trai! Blazers"
klube — menka. Apie tai pra
nešė Portiando žiniasklaida.
* Į Palangą automobiliais
atvykę ir senamiestyje nuta
rę sustoti poilsiautojai jau turi
traukti pinigines. Kurorto sa
vivaldybė pradėjo rinkti rink
liavą už automobilių stovėji
mą centrinėje Palangos dalyje.
Už kiekvieną stovėjimo valan
dą reikia mokėti 2 litus.
i.R.Elta'

* Šių metų NBA naujokų
biržoje tikriausiai nebus iš
tarta nė viena lietuviška pa
vardė. Vilniaus ..Lietuvos ry
to" vidurio puolėjas Robertas
Javtokas ir gynėjas Arvydas
Macijauskas atsiėmė savo
kandidatūras dalyvauti birže
lio 27 d. New Yorko vyksian
čiame N'BA naujokų ..turguje".

pasižvalgius
* Savaitgalį i Lietuva at
vyk; sta tremtyje gyvenantis
Tibeto dvasinis vadovas Dalai
Lama, kuris ketina susitikti ir
su Lietuvos vadovais, tarp jų
ir p.-ezidentu Valdu Adamku
mi. Svečias atvyksta Lietuvos
Seimo nario Rolando Pavilio
nio kvietimu, tačiau pastara
sis pažymėjo, jog kvietimą iš
siuntė kaip Vilniaus universi
teto rektorius. Pernai spalį iš
rinktas į Seimą, R. Pavilionis
nustojo eiti rektoriaus parei
gas. „Tai ne ką menkesnis
įvykis, negu NATO Parlamen
tinės Asamblėjos (NATO PA)
sesija", teigė R. Pavilionis. Pa
klaustas, ar šis vizitas nepa
kenks Lietuvos ir Kinijos san
tykiams, jis sakė: „Manau,
kad tikrai ne, nes ir kinų val
džia vis labiau supranta, kad
jai vykdant atvirumo politiką,
šis vizitas bus žingsnis pir
myn". „Priimame jį kaip dva
sinį lyderį", teigė R. Pavilio
nis.
BNS)
* Finansų ministerija at
metė socialliberalu prie
kaištus, kad neva premjero
veikiamas finansų ministras
Jonas Lionginas sustabdė pen
sijų reformą.
IKD. Eita)
* Nežinia, ar bankruta
vusio „Inkaro" darbininkai
gaus lėšų iš naujai įkurto Ga
rantinio fondo.
(KD. Eita/

* Už aplaidų buhalterinių
dokumentu tvarkymą Šiau
lių rajono ekonominė policija
trečiadienį iškėlė baudžiamąją
bylą buvusiai šeimyninių vai
kų namų „Vaiko sodžius" stei
gėjai Laimai Laugalienei. Ma
noma, kad 1993-2000 m. L.
Laugalienė neužpajamuodavo
gautų maisto produktų bei pa
darė kitų buhalterinių pažei
dimų. Skandalas šeimynoje
kilo pernai, kai į policiją krei
pėsi Laugalių globotinė, teig
dama, kad yra seksualiai iš
naudojama Laugalių sūnaus.
Jam yra iškelta baudžiamoji
byla. Iškilus tokiems faktams,
Šiaulių rajono valdyba su
rengė patikrinimą namuose ir
dalį globotinių paskyrė ki
tiems globos namams arba
grąžino namo. Anksčiau Lau
galių šeimynoje gyveno 19 vai
kų, dabar — 4. „Vaiko so
džius" iširo savaime — pagal
įstatymą šeimyna netenka
statuso, kai joje lieka mažiau
nei 6 globotiniai.
IBNSI
* Policija sulaikė 60-metį
vyriškį, kuris, kaip įtariama,
yra kelyje Vilnius-Kaunas
siautėjęs ir merginas žudęs
maniakas. „Respublika" pra
nešė, kad už grotų yra inteli
gentiškos išvaizdos vyras, dir
bantis vienoje Lietuvos įmo
nių. Pareigūnai beveik neabe
joja, kad tai yra ieškomas pa
keleivingus automobilius stab
džiusių merginų žudikas, ta
čiau slepia bet kokią informa
ciją apie sulaikytąjį. Operaty
vinė informacija buvo renka
ma kelias savaites. Padarius
kratą įtariamojo namuose,
rasti neginčijami įkalčiai. OTA
Sutrumpinimai K — Klaipėda". KD —
..Kauno diena". LA — ..Lietuvos aidas".
LR — ..Lietuvos rytas". L2 — ..Lietuvos
žinios". R — ..Respublika".
Naudotasi Lietuviu gn^imo į tėvynę
centro medžiaga

LR. Elt«>

KALENDORIUS "

išvadas ir visas pastangas
nukreips į visuomenei aktua
liausių problemų sprendimą, o
ne vidinių santykių aiškinimąsi".
(BNS)

Birželio 22 d Šve Jėzaus širdis:
Inocetas. Jonas, Kaributas, Laima,
Paulinas. Sudargas, Tomas.
Birželio 23 d : Nekalčiausioji Ma
ruos širdis; .Agripina. Arvydas, Vai
da. Vanda. Zenonas.

BJB9JB1

DRAUGAS, 2001 m. birželio 22 d., penktadienis

SPORTO

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

KAS NAUJO EUROPOJE?
Pradėsiu futbolu, kadangi
Milano
stadione ibuvo iš
spręstas šiemetinis Europos
futbolo klubinis meisteris.
Didelė įtampa tarp vokie
čių ir ispanų futbolo sirga
lių, kadangi baigmėje susiti
ko Vokietijos meisteris Miun
cheno, „Bayern" ir Ispanijos
FC Valencia vienuolikės. Nė
ra ko stebėtis, kad prie Vokie
tijos televizijos aparatų sėdė
jo 15 mln. žiūrovų (futbolas
— populiariausia sporto Saka
Vokietijoje), Miuncheno olim
piniame stadione dideliame
ekrane vėl rungtynes stebėjo
daugiau kaip 45,000 sirgalių,
o Milano stadione — apie
23,000 atvykusių vokiečių
(tiek pat ispanų).
Ir po rungtynių pratesimo
pasekmė buvo 1:1, tad mei
sterį teko išspręsti iš vienuo
likos metrų baudinių. Laimė
nusišypsojo vokiečiams pa
sekme 5:4, ir tai tik dėka
puikiai žaidusio vartininko
O. Kahn'o, sulaikiusio pasku
tinį Pellegrino muštą baudi
nį.
Miunchenas taip pat lai
mėjo Vokietijos meisterio var
dą, paskutinėse pirmenybių
rungtynėse sužaidę* su Ham
burgo klubu 1:1. įvartis į
hamburgiečių vartus įkrito 94
žaidimo minutę, kadangi iki
tos „nelaimingos" minutės
meisteris vadinosi Schalke 04.
Tačiau lygiųjų pakako Bava
rijos
atstovams, nepaisant
Gelsenkircheno klubo perga
lės prieš
Miuncheno prie
miesčio Unteraching vienuolikę pasekme 5:3.
Futbolo mėgėjų širdys „gu
lėjo" prie Schalke 04 klubo,
kadangi daugumas vokiečių
nemėgsta Vokietijos meiste
rio. Arogantiškas ir išdidus
yra reikalų vedėjas Hoeness,
pirm. F. Beckenbauer ir kt.
klubo nariai. Tiesa, klubas
yra labai turtingas, tiesiog
„švaistosi" milijonais, galėda
mas į savo eiles supirkti ge
riausius žaidėjus. Nenuostabu,
kad klubo sudėtyje randami
milijonieriai, tačiau nė vieno
tikro bavaro, tad daugumą su
daro užsieniečiai: du brazilai,
švedas, baskas „bosniakas",
afrikietis.
Po laimėtų rungtynių užė
Miunchenas: pagrindinė Leo
poldo g-vė buvo užtvindyta
žmonių, automašinų, šaligat
viai... primėtytų
alaus ir
šampano butelių. Manding,
gegužės mėn. 24 d. visas
Miunchenas
išėjo
sutikti
naują Europos meisterį (Kris
taus dangun žengimas — įs
tatyminė šventė Vokietijoje),
važiuojančių atvirose auto
mašinose futbolininkų į Marianplaz (Rotušes aikštė), kur
jų vėl laukė miesto gyven
tojų minia, su Bavarijos min.
pir., miesto meru ir kt. parei
gūnais. Aišku, tas dvi dienas
upeliais tekėjo stiprus bava
riškas alus, ko pasekmėse bo
ta ir muštynių.
Gelsenkircheno Schalke 04
laimėjo Vokietijos futbolo tau
re Berlyno olimpiniame sta
dione prie 73,000 žiūrovų,
baigmėje
įveikęs
Berlyno
„Union" vienuolikę pasekme
2:0. Pastaroji komanda yra
komunistinio laikotarpio pali
kimas, tad ir to klubo nariai
daugumoje buvo apsirengę
raudona spalva, užsidėję net
raudonos spalvos perukus.
Tai buvo „mylimas" Honecke-

rio klubas. Berlyniečiai įkopė
į antrąją Vokietijos lygą, kar
tu su lietuviams pažįstamais
Šveinfurto ir Karlsruhes ko
mandom. Apygardinėje šiau
rinės Vokietijos lygoje Wilhelmshafeno klube žaidžia
Lietuvos rinktinės futbolinin
kas V. Ivanauskas, paskuti
nėse
rungtynėse
prieš
Braunšveigą įkirtęs įvartį.
Lietuvio klubas laimėjo pa
sekme 4:1, o Liubecko koman
dos žaidėjas Vyšniauskas taip
pat pelnė įvartį prieš Uerdingen klubą.
Vokietijos moterų futbolo
meisterio
vardą
iškovojo
Frankfurto atstovės, baigmėje
įveikdamos Flaesheim-Hillen
klubą pasekme 2:1. Ir tos
rungtynės įvyko Berlyno olim
piniame stadione.
Europos amerikietiško fut
bolo, pirmenybėse ir toliau
pirmauja Barcelona prieš
Amsterdamą,
Diuseldorfą,
Škotus ir Frankfurtą.
Vokietijos krepšinio baigmę
pasiekė Leverkusen ir Berly
nas. Tel-Aviv klubui, laimėjus
Europos vyrų krepšinio meis
terio vardą, izraelitai Eifelio
bokšte iškėlė Izraelio vėliavą,
beveik 8,000 jų sulaikė ju
dėjimą pagrindinėje Pary
žiaus gatvėje. Stebėdamas
rungtynes „Eurosport" televi
zijos kanalu, mintimis nuskri
dau į Miuncheno olimpinę
krepšinio salę, kai 1999 m. ba
landžio mėn. 20-22 d. d. Kau
no „Žalgiris" šventė pergales,
baigmėje įveikdamas Boloni
jos „Kinder" klubą pasekme
82:74. Sėdėjau netoli „Žalgi
rio* sirgalių, iškeltų Lietuvos
vėliavų, girdint „Lietuva, Lie
tuva" skandavimą. Neužmirš
tamas įspūdis...
Kazys Baronas
Vokietija
SPORTO ŽURNALISTAS
VLADAS JANIŪNAS
Čikagiečiai sporto mėgėjai,
be abejo, dar gerai atsimena
žurnalistą Vladą Janiūną iš
Kauno, nes jo balsą buvo gali
ma girdėti „Margučio IT radi
jo programose dar praėjusiais
metais, o kiek anksčiau ir jis
pats čia buvo atvykęs.
Neseniai šis sporto žurna
listas, o prieš tai buvęs krepši
nio treneris, pažymėjo savo 60
metų amžiaus sukaktį. Ta
proga Lietuvos Tautinio olim
pinio komiteto būstinėje Vil
niuje LTOK prezidentas Artū
ras Poviliūnas šiam žymiam
sporto
darbuotojui
įteikė
.Olimpinės žvaigždės* apdo
vanojimą. Poviliūnas savo žo
dyje pažymėjo, kad ir jam pa
čiam yra tekę žaisti Janiūno
treniruojamoje jaunučių krep
šinio komandoje. Be to, buvo
paskelbta, kad Vladas Janiū
nas vėl tapo pedagogu — jis
paskirtas sustiprinto sportinio
ugdymo Salomėjos Nėries vi
durinės mokyklos direktoriu
mi.
Beje, čia reikia pridėti, jog
Janiūnas ilgą laiką buvo radi
jo ir televizijos sporto komen
tatoriumi. Paskutiniu metu jo
rašinių buvo galima rasti Vil
niuje išeinančiame „Sporto"
laikraštyje.
Mes siunčiame šiam nuošir
džiam sporto žurnalistai ir
darbuotojui geriausius linkėji
mus 60 metų amžiaus sukak
ties proga, linkėdami jam dar
ilgai darbuotis jo pamėgtoje
srityje.

J paskutines šio pavasario futbolo pirmenybių rungtynes „Lituanicos*
gerbėjai skuba nešini vėliavomis.
Nuotr. Ed. Šulaičio

ŠĮ SEKMADIENĮ — FUTBOLO
PIRMENYBIŲ PABAIGA
Šį sekmadienį, birželio 24 d.,
3 vai. p.p. Libertyville, IL,
JSoccer Complex* (12-je aikš
tėje) prasidės svarbiausios šio
sezono „Lituanicos" vyrų fut
bolo rungtynės. Jose lietuviai
kovos su „Pegasus" ekipa, kuri
turi vieną tašką daugiau negu
mūsiškiai („Lituanica" eina be
pralaimėjimų, bet su trimis ly
giosiomis, o „Pegasus" — su
vienu pralaimėjimu ir vieno
mis lygiosiomis).
Šios rungtynės turės iš
spręsti, kas taps 2000-2001-jų
metų „Metro" lygos I lygos
čempionu ir gaus kelialapį į
aukščiausiąją („mąjor") divi
ziją. Antrąją vietą užėmusioji
komanda dar turi peržaisti su
„mąjor" divizijos priešpaskuti
nės vietos ekipa.
Reikia manyti, kad „Lituani
cos" vyrai bus pajėgūs įveikti
ir šią paskutiniąją kliūtį, ku
ri, žinoma, yra pati sunkiau
sioji. Tačiau, pergalė turėtų
būti jų rankose. Gaila, kad šį
kartą negalės rungtyniauti
vienas iš pagrindinių žaidėjų
— Virgis Žuromskas, kuris
išvyks atostogauti į Lietuvą.
Tačiau dabar tvirtesnių žai
dėjų „Lituanicai" netrūksta,
dėl to mūsiškiams nereikėtų
nuogąstauti. Tik kitiems ko
mandos nariams gal reikės la
biau pasistengti.

sezono pirmenybių rungtynes,
taškus gavo be žaidimo. Nuvy
kę į prie Auroros esančią
„Celtics" komandos aikštę mū
siškiai nerado pilnos varžovų
vienuolikės (pradėti rungty
nes gali bent 8 žaidėjai, todėl
teisėjas jiems užskaitė pra
laimėjimą be kovos.
„Celtics* klubas yra vienas
iš jaunesnių „Metro" lygoje ir,
atrodo, turi sunkumų su ko
mandos sukomplektavimu.
„Lituanicos"
futbolininkai televizijoje

Lietuviai futbolininkai
Rusyoje

DRAUGAS

Kalbant apie Lietuvos fut
bolininkus, žaidžiančius Len
kijoje, reikia paminėti ir tuos,
kurie atstovauja kaimyninės
Rusijos klubus. Šios valstybės
pirmojo diviziono vienuolikems šiemet atstovauja net 12
lietuvių sportininkų.
Lietuvos rinktinės žaidėjas
Dievidas Šemberas pradėjo
jau trečius metus, gindamas
Maskvos „Dinamo" spalvas,
kuri praėjusį sezoną žaidė pa
kiliai ir užėmė 5-ąją vietą.
Šiemet šią Maskvos ekipą pa
pildė ir gynėjas Darius Žutau
tas, prieš tai dvejus metus ats
tovavęs Vladikaukazo „Alanijai". Trečiasis lietuvis šioje
vienuolikeje yra 19 metų am
žiaus Lietuvos jaunimo rink
tinės saugas — Deividas Česnauskis.
Praėjusių metų Rusijos čem
pionato bronzos medalių lai
mėtojų — Maskvos „Torpedo"
komandai antrą sezoną atsto
vauja puolėjai Valdas Trakys
bei Rimantas Žvilngilas, kuris
pernai buvo išrinktas į geriau
siųjų Rusijos čempionato nau
jokų ir puolėjų pirmuosius
penketukus.
Taip pat gerose Rusijos ko
mandose žaidžia ir lietuviai
Tadas Gražiūnas ir Artūras
Fomenka. Net du lietuviai
žais ir Maskvos „Torpedo ZIL"
vienuolikeje, kurioje pernai
matėme tragiškai žuvusį (nu
žudytą ar nusižudžiusi) Ir
mantą Stumbrį- šiemet čia
įsitvirtina Lietuvos rinktinės
saugas Saulius Mikalajūnas ir
22 metų amžiaus kaunietis Ig
nas Dedūra.

(USPS-161000)
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Čikagoje veikianti lietuvių
E. Šulaitis
televizijos laida birželio 17 d.
vakare per 23-jį kanalą ne
maža laiko (daugiau negu 10
minučių) skyrė savo gyvavimo
* Gatvės krepšinio „vie
50-metį atšventusiam „Li sulas" praūžė per Lietuvą.
tuanicos" futbolo klubui.
„Audimas Streetball" turny
Buvo parodytos ištraukos iš ras, neseniai pasibaigęs Kau
„Lituanicos"-„Lions" futbolo ne, dalyvių gausa nustebino
rungtynių. Pasakota apie klu net pačius organizatorius.
bo praeitį, duota pasikalbėji Varžybose, vykusiose šešiuose
mų su įvairiais klubo darbuo šalies miestuose, grūmėsi dau
tojais, pasidalinta archyvine giau nei 2,500 įvairaus am
klubo medžiaga. Šią įdomią žiaus krepšininkų, ILK, KD, EIU>
laidą paruošė žurnalistė Eglė
Merkytė.
* Pociūnuose (Prienų ra
Apie „Lituanica" daugiausiai jonas) pasibaigusiame 43pasakojo naujasis vyrų ko ajame Lietuvos atviros klasės
mandos treneris Gediminas sklandymo čempionate džiū
Jarmalavičius, Henrikas Jeni- gavo Kauno apskrities aviaci
gas, Edvardas Šulaitis, kai jos sporto klubo (KAASK)
kurie žaidėjai ir net žiūrovai. sklandytojai, užėmę visas pri
Taikai gauti be žaidimo
Tai iš tiesų, buvo gera proga zines vietas. Čempionu pirmą
Praėjusį sekmadienį, birže cikagiečiams sužinoti daugiau kartą tapo 39 metų AB „Spor
lio 17 d., „Lituanicos" vyrai, tu apie šį klubą.
tinė aviacija" generalinis di
rėję žaisti priešpaskutines šio
E. Š. rektorius Stasys Skalskis.
* Ledo šokėjai Margarita
Drobiazko ir Povilas Vana
gas pradėjo rengtis turbūt
LIETUVOS SEIMO NARYS —
paskutiniam savo sezonui
REZULTATYVIAUSIAS KREPŠININKAS
tarp mėgėjų. Po Salt Lake Ci
Turbūt, nedaug kas Ameri Seime — apskritai retas atve ty olimpinių žaidynių per
koje žino, kad rezultatyviau jis. Galbūt mano rezultatus nykščiai pasaulio ir Europos
sias Lietuvos Krepšinio lygos aikštėje lėmė tai, jog per sa čempionatų bronzos medalių
praėjusio sezono žaidėjas Gin vaitę labai pasiilgdavau krep laimėtojai M. Drobiazko ir P.
tautas Šivickas yra ir Lietu šinio. I aikštę išbėgdavau ku Vanagas ketina tapti profesio
(LR, Elta)
vos Seimo narys. Jis neseniai pinas jėgų ir noro atsipalai nalais.
* „Varžybos su pajėgiais
užsibaigusiame sezone atsto duoti nuo įtampos Seime. Bet
vavo Marijampolės „Suvalki tai neturėtų būti pavyzdys užsieniečiais labai naudin
jos" ekipai, būdamas to miesto sportininkams, kaip primesti gos, tai tarsi matuoklė, pade
komandos pirmūnu.
daugiausia taškų nesitrenira- danti palyginti mūsiškių ir
Šis 33 metų amžiaus krepši vus", — kalbėjo šis krepši varžovų meistriškumą", ap
žvelgdamas Kačerginės „Ne
nio profesionalas, kasdien ninkas ir parlamentaras.
muno
žiede" pasibaigusias
ateidavo į Seimą, net ir tada,
Du šiolei šivickas yra atsto
kai dar vykdavo krepšinio pir vavęs aštuoniems skirtin tarptautines motociklininkų
menybės. Tik jam, kaip dviejų giems klubams. Jis du kartus žiedines lenktynes Lietuvos
metrų ir dviejų centimetrų vy tapo Lietuvos čempionu, žais „Porsche" klubo taurei laimėti
rui, būdavo sunku kalbėti iš damas Kauno „Žalgiryje". Gin- sakė Lietuvos motociklų spor
tribūnos, nes ten mikrofonai t tautas sportuoti pradėjo dar to federacijos prezidentas, vie
padėti žemai ir jis dažnai sovietiniais laikais, kai paim nas geriausių visų laikų Lietu
turėdavo juos pakelti ant dvie tas į sovietų armiją iš karto vos lenktynininkų kaunietis
jų tuščių vandens stiklinių, pateko į Maskvos CASK dub Romas Beresnevičius. Jis pir
kad nereikėtų labai lenktis.
lerių penketuką. Puse metų masis lietuvis, pasiekęs gar
Įdomu tai, kad jis dar prieš pabandė žaisti profesionalų siojo „Dakaro" maratono baig
(KD, Elta)
sezono pradžią buvo pažadėjęs komandoje, Auatrahjoje. Tada mę.
iš „SuvaUujos" klubo vado atstovavo jis Kauno NECA,
* Lengvaatletės Austrą
vybės nebeimti jokio atlygini Vilniaus „Sakalų", Alytaus Skujytė ir Inga Stasiuliomo ir savo žodį tesėjo. Tačiau „Alitos" ir pagaliau Marijam nytė šventė pergales Oregono
nepaisant dviejų darbų jis pa polės „Suvalkijos* klubams. valstyoje vykusiame JAV stu
siekė daugiau negu kitas Lie
Beje, šis krepšinio profesio dentų čempionate. 21 metų A.
tuvos
profesionalų
lygos nalas atstovauja Seime Naujo Skujytė aplenkė visas prieši
žaidėjas — tapo rezultatyviau sios sąjungos frakrijai ir moka ninkes septynkovės varžybose.
siuoju krepšininku.
gerai suderinti šiuos du dar I. Stasiulionytė buvo pirma
„Profesionalu* sportininkas bus.
E. Šulaitis tarp ieties metikių.
CLR, nu>
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JURGITA ŠTREIMIKYTĖ
'JAU AMERIKOJE
Kiek pavėluotai, po ilgo se
zono Italijoje, kur jos atsto
vaujama komanda pateko į
atkrentamųjų varžybų finalą
ir ten užėmė II vietą, Lietuvos
rinktinės
žaidėja
Jurgita
Štreimikytė jau atvyko į JAV
ir įsijungė į Indianos „Fever"
ekipą, kuriai ji jau atstovavo
ir pernai vasarą.
Tik prieš 12 dienų Dėdės
Šamo krašte atsiradusi, tuoj
pat griebėsi treniruočių ir jau
žaidė trejas rungtynes moterų
NBA lygoje, iš kurių dvejos
buvo laimėtos.
g t g.

TRUMPAI
* Kauno „Žalgirio" krep
šinio komandos puolėjas
Tomas Masiulis neskuba rū
pintis kito sezono reikalais.
Dabar 25 metų 205 cm ūgio
žaidėjas mėgaujasi atostogo
mis Kaune ir laukia šeimos
pagausėjimo. T. Masiulio žmo
na Ingrida liepos antroje pu
sėje rengiasi gimdyti. <LR. Eita)
* Nors Eglei Petrauskaitei
dar tik šešiolika, ji jau žaidžia
Lietuvos moterų teniso rink
tinėje. Perspektyvi Lietuvos
tenisininkė nemano gyvenimo
sieti su sportu — ji svajoja
studijuoti JAV universitete.

EUGENE C. DECKER, DOS,
DANTŲ GYDYTOJAS

P.C.

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn. IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hfckory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60652
Kab. t e l . 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ. GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D.,

S.C.

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

R-Elta

* Lietuvos olimpinis dis
ko metimo čempionas Vir
gilijus Alekna Tarptautinės
lengvosios atletikos federaci
jos (IAAF) „Grand Prix" II ka
tegorijos varžybose Sevilijoje
(Ispanija) užėmė antrąją vie
tą, nusviedęs įrankį lygiai 68
metrus.
IKD, LR, LŽ. R. Eitai
(KD. Elta)

* Lietuvė Jurgita Štrei
mikytė padėjo „Indiana Fever" komandai iškovoti pir
mąją pergalę Valstybinės mo
terų krepšinio
asociacijos
(WNBA) čempionate.fLR. LŽ. Eita)
* Lietuvos „Fair Play"
(Kilnaus žaidimo) komiteto
2000 metų pagrindiniais pri
zais apdovanoti šiaulietis Al
girdas Briedis bei kauniečiai
Rustė Grigonytė ir Leonas
Aleksandravičius.
< KD. Eita >
* Kauno čiuožykla bir
želio 1 d. pradėjo vasaros
sezoną. Anot Lietuvos čiuoži
mo federacijos viceprezidentės
Lilijos Vanagienės, paskutinį
kartą Kaune ledas vasarą bu
vo išpiltas 1997 metais, kai
Povilas Vanagas ir Margarita
Drobiazko rengėsi Nagano
olimpiadai.
i KD. Eita)
* Lietuvos krepšinio rink
tinės treneris Jonas Kaz
lauskas šį sezoną galėjo ra
miai stebėti ir analizuoti krep
šinio sezoną. Tačiau ramybė
treneriui jau įkyrėjo. Jis ilgisi
intensyvaus darbo rinktinėje,
varžybų emocijų ir įtampos.
(LR. Elta)

* Kauno „Žalgirio" puo
lėjas Tomas Masiulis iškovojo
jau penkis Lietuvos krepšinio
lygos (LKL) čempiono žiedus,
tačiau Šiemetis jam yra bran
giausias. T. Masiulis čempio
natą pirmąsyk laimėjo būda
mas Kauno komandos kapito
nas. Tuo tarpu LKL tampa
dviejų klubų lyga. „Žalgiris" ir
Vilniaus „Lietuvos rytas" vi
siškai užtemdo kitas koman
das, neprilygstančias nei fi
nansinėmis galimybėmis, nei
strategija, nei žaidėjų meist
riškumu. LKL reikalingos per
mainos, kurių nebuvo nuo pat
lygos įsikūrimo 1993-iaisiais.
(LR. Elta)

* Lietuvos jauniu dailio
j o čiuožimo čempionate
Kaune dalyvavo 60 sportinin
kų. Kartu su lietuviais rungty
niavo Baltarusijos ir Latvijos
jaunieji šios sporto šakos en
tuziastai. Kauniečiai Julija
Selepen ir Lietuvos suaugu
siųjų čempionas Tomas Katukevičius iškovojo aukso meda
lius solistų varžybose. (KD. Eltai
* Į liepos 3-4 d. Kaune
vyksiantį Lietuvos lengvosios
atletikos čempionatą susirinks
visi pajėgiausi sportininkai.
Varžybose dalyvaus ir olimpi
nis čempionas disko metikas
Virgilijus Alekna, kuriam tai
bus vienintelis startas Lietu
voje šį sezoną.
H.R. Eita)
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Danutė

O tada prasidėjo

IGNAS MEDŽIUKAS
1940 m. birželis mums pri
mena skaudžius įvykius, kai
Baltijos tautos Estija, Latvija
ir Lietuva — savo sūnų krauju
atpirkusios laisvę, tik du de
šimtmečius galėjo ja naudotis
ir džiaugtis, nes buvusi carų
Rusija, tapusi komunistine,
neatsisakė
imperialistinių
tikslų ir laukė momento, kada
vėl galės jas pavergti ir įjungti
į Socialistinių respublikų są
jungą. Ta proga atsirado, su
artėjus nacių Vokietijai su bol
ševikų Rusija, pasirašius slap
tas sutartis ir pasidalinus te
ritorijas. Bet iš pradžių neva
savitarpinės pagalbos sutarti
mis į Baltijos valstybes buvo
įvestos sovietų karinės įgulos,
o kai atėjo patogus momentas,
jas visai okupavo, išgalvodami
įvairių provokacijų, kad jas
apkaltintų.
Jau 1939 m. pabaigoie rusu
karo laivai užblokavo Talino
uostą. Karo lėktuvai pažeidi
nėjo Estijos oro erdvę. Paga
liau, ieškodami priekabių, nu
mušė Estijos lėktuvą, skridusį
iš Talino į Helsinkį. Kariniai
rusų daliniai Estijoje buvo ga
vę nurodymus sunaikinti Va
karų imperialistų karinę bazę.
Latvijoje rusai pradėjo žu
dyti pasienio sargybinius.
Dažnai juos pagrobdavo. Lat
vija buvo kaltinama, kad Ryga
tapo propagandos centru prieš
Sovietų Sąjungą. Kai rusų
tankai birželio mėn įžygiavo į
Rygą, apie du tūkstančiai ko
munistų sutiko tuos tankus ir
ėmė trukdyti judėjimą gatvė
se. Rusų karinė vadovybė
kreipėsi į latvius, kad jie iš
sklaidytų minią ir padarytų
tvarką. Minia pasipriešino
smurto veiksmais prieš poli
ciją. Tik pašaukta kariuomenė
atstatė tvarką. Tada sovietų
atstovas Rygoje pareiškė pro
testą prieš tokį elgesį, kaltin
damas, kad latviai neleidžia
žmonėms pareikšti simpatijų
sovietų kariuomenei. Be to,
Latvija buvo kaltinama, kad
nenutraukė karinės sąjungos
su Estija. Panašiai buvo kal
tinama ir Estija, kad nenu
traukė karinės sąjungos su
Latvija. Latvija dar buvo kal
tinama, kad norėjusi į tą są
jungą įtraukti ir Lietuvą.
Lietuva buvo kaltinama,
kad jos vyriausybė įsijungė į
sąjungą su Latvija ir Estija,
taip pat buvo kaltinama so
vietų karių iš karinių bazių
pagrobimu, verčiant juos su
teikti karinių žinių apie čia
įsikūrusias bazes. Rusai mėgi
no infiltruoti savo šnipą į Lie
tuvos kontražvalgybą,
bet
jiems nepasisekė. Lietuvos po
licija buvo kaltinama žiauriu

elgesiu prieš vietinius komu
nistus.
Ultimatumai Baltijos valsty
bėms buvo įteikti beveik vienu
laiku. Lietuvai 1940 m. bir
želio 14, Estijai ir Latvijai bir
želio 16 d., o kitos dienos rytą
bolševikų kariuomene peržen
gė sieną. Ultimatumuose pa
reikalavo įsileisti daugiau ka
riuomenės ir sudaryti vyriau
sybes, kurios užtikrintų gar
bingą Sovietų Sąjungos ir Bal
tijos valstybių savitarpinės
pagalbos sutarčių vykdymą.
Ultimatume Lietuvai dar buvo
pareikalauta atiduoti teismui
vidaus reikalų ministrą gen.
K Skučą ir saugumo departa
mento direktorių A. Povilaitį,
kaip kaltininkus provokacinių
veiksmų prieš sovietų įgulas
Lietuvoje. (Taip tie du Lietu
vos patriotai pačių lietuvių
rankomis buvo areštuoti ir
atiduoti sovietiniam budeliui,
kad jis pasisotintų jų krauju.)
Lietuvos vyriausybė, kaip ir
kitų Baltijos valstybių — Esti
jos ir Latvijos vyriausybės,
svarstė atskirai pasipriešini
mo galimybes, bet nutarė ka
pituliuoti, kad nenukentėtų ir
nebūtų daug aukų. Vienas lat
vių rašytojas taip rašė: ...„kad
pasipriešinimas būtų likęs
metraščiuose kaip legenda.
Bet nebūtų latvių tautos, kuri
įvertintų garbingų savo protė
vių atminimą".
Mažųjų tautų naikinimas
Sovietų Sąjungoje, Kryme, Pavolgyje, Šiaurės Kaukaze pat
virtino to latvių rašytojo nu
jautimą. Vėliau tas sprendi
mas pasirodė teisingas, kai
12,000 lenkų karininkų buvo
rasta sovietų nužudytų Katynės miške, suverčiant kaltę
vokiečiams.
Baltijos valstybių vadovai
padarė didelę klaidą, kad jie iš
anksto nenumatė karinio pa
vojaus iš Sovietų Rusijos. So
vietams visada rūpėjo atgauti
prarastas teritorijas vakaruo
se ir prieiti prie Baltijos jūros.
Visos trys Baltijos valstybės
karinių veiksmų planus karo
metui rėmė įsitikinimu, kad.
ištikus pavojui iš rytų, kuri
nors didžioji Vakarų valstybė
ateis pagalbon, suteikiama
rimtą karinę paramą. Keista,
kad šių valstybių generaliniai
štabai kažkuo remdamiesi,
kad ištikus pavojui iš sovietų
pusės, jie bent dvi savaites
išsilaikys, per tą laiką tikėda
mi pagalbos iš Anglijos ar Vo
kietijos...
Kariniai specialistai galvojo,
jei Lietuva, Latvija ir Estija
būtų sudariusios stiprią kari
nę konvenciją su vienu vyriau
siu vadu, tada visų trijų vals-

PETRAIČIŲ AKMUO
Iš gimnazisto dienoraščio
ANTANAS ŠIMKŪNAS
Nr.14
o mums, vaikams, ganantiems karves
Petraičių vienkiemyje, į atmintį visam laikui įstrigo
Jono Valentukevičiaus armonikos vaitojimai, Igno Augos kalvės dundesys, Stasio Majausko vedamos seno
viškos čekiškiečių dainos.
Niekam į galvą neatėjo mintis, kad šis gražus kai
mas gali išnykti, kad čia teliks viena Aldonos ir Kosto
Augų sodyba. Deja, Čekiškio nebėra, nors čia nebuvo
stambių ūkininkų, kuriuos būtų reikėję išbuožinti ir
ištremti į Sibirą. Čekiškiečiai, netekę savo žemės,
neįstengdami už varganus kolūkio darbadienius iš
maitinti savo šeimų, buvo priversti patys ištremti save
iš savo tėviškės. Jie vienas po kito kėlėsi gyventi ki
tur: vieni įsikūrė Daujėnuose, kiti — Pasvalyje, treti
— kituose miestuose.
1990 metų liepos 7 dieną iš visų Lietuvos kampelių
susirinkę čekiškiečiai pastatė savo buvusiam kaimui
paminklą* tiksliau — atstatė akmeninį kryžių, pasta
tytą Čekiškio gatvelėje 1943 metais meldžiant Dievą
taikos. Pro tą kryžių pokario metais buvo vežami
tremtiniai, naujokai į kariuomenę, pro jį išvažiavo sve
tur ir dauguma čekiškiečių. 1972 metais melioratoriai
Kryžių nugriovė, sudaužė ir būtų išvežę į akmenų są
vartyną, tačiau žmonės surinko gabalus, paslėpė, o

„Nuo karo, bado, maro gel
bėk mus, Viešpatie"... Kiek
šimtmečių mūsų liaudis savo
bažnyčiose giedojo šią giesmę?
Žmonės tuos ,,tris baisiuosius
brolius".— karą, badą ir marą
— laikė didžiausiomis nelai
mėmis, tad ir maldavo Dievo
pagalbos. Ir niekam turbūt
galvon nebūtų užklydusi min
tis, kad vieną dieną malda
pasikeis: „Viešpatie, kad tik
greičiau kiltų karas..."
Tremtinių vaikaičių mokyklos J^ietuvių namai" Vilniuje direktorius A. Rudys ir mokiniai (gegužės 28 d.) pasi
Visgi taip atsitiko. Būtent.
tinka į mokslo metų pabaigtuves atvykusį kardinolą Audrį Bačkį.
1941 metų birželį, kai visa
Lietuva drebėjo raudonojo te
tybių jungtinė armija būtų su
KARDINOLO VARDU PAVADINTA GATVĖ
roro spąstuose, besiblašky
mobilizuota, pašaukiant prie
dama tarp siaubo ir nevilties.
Minint Kauno miesto gar ypač pietiniam fasadui, reikia
ginklo apie 600,000 karių. So
J Rytus riedėjo ir riedėjo trau
bės
piliečio kardinolo Vincento per 230,000 litų kainuojančio
vietai būtų turėję rimtai pa
kiniai, prikimšti nelaimingų
galvoti, ar verta rizikuoti bet Sladkevičiaus pirmąsias mir remonto.
jų. Kalėjimuose nebeliko vie
kokia avantiūra. Suomijos ties metines, birželio 2 d. Kau
Valdybos pritarimo reikės ir tos visiems suimtiesiems, to
maršalas Manerheimas to ne buvo atidarytas kardinolo Raguvos gatvės dalies tarp dėl žmonės, kaip skęstantis
kiam planui pritarė. Jo nuo memorialinis butas-muziejus. Kumelių ir M. Daukšos gatvių šiaudo (gal šįkart geriau rei
mone, suorganizavus 20 divi Kauno senamiestyje, netoli pervadinimui V. Sladkevi kėtų sakyti — skustuvo aš
zijų karių, būtų buvusi rimta namo, kuriame jis gyveno, čiaus vardu. Pavadinimų su menų), griebėsi vilties: kils
jėga atgrasinti agresorių. Bal išimties tvarka dalį Raguvos manymo ir atminimo įamžini karas ir šis baisus sapnas
tijos valstybių silpnybė buvo gatvės ketinama pavadinti V. mo komisijai buvo pasiūlyta užsibaigs. Tuo metu niekas
tai, kad jos nebuvo vieningos, Sladkevičiaus vardu.
pavadinti vieną Kauno gatvių net nedrįso galvoti, kas atsi
Paskutiniuosius 10 metų kardinolo vardu, atsižvelgiant
dėl mažmožių nesutarė, buvo
tiks, kai raudonąjį okupantą
susiskaldžiusios,
nesudarė kardinolas V. Sladkevičius gy į V. Sladkevičiaus asmenybės pakeis rudasis. Buvo svarbu
stipraus politinio ūkinio ir ka veno Kauno arkivyskupijos iškilumą. Urbanistikos požiū išvengti esamo pavojaus, o su
rinio bloko. Sovietų Sąjunga pastate M. Valančiaus gatvė riu, minėta Raguvos gatvelės būsimuoju susidurti pakaks
stengėsi tą nevieningumą pa je. Memorialinis butas-muzie dalis gali būti traktuojama laiko ateityje.
laikyti, džiaugėsi, kad pavie jus bus įrengtas keturiuose šio kaip atskira gatvė. Pakeisti
Rytų ir Vakarų milžinai su
niui kiekvieną bus lengva pri pastato antro aukšto kamba tik dalį gatvės pavadinimo yra sirėmė 1941 m. birželio 22 d.
riuose. Kardinolas V. Sladke tinkamiausias kompromisinis
versti pasiduoti.
— kaip tik Lietuvos pasienyje.
vičius palaidotas Kauno arki sprendimas, siekiant išsaugoti
Ultimatume Kremlius kalti
Sovietų Sąjungą karo pradžia,
katedros bazilikos Švenčiau senamiesčio gatvių vardus,
no ir melavo apie dar nesuda
atrodo, užklupo netikėtai, nes
siojo Sakramento koplyčios mano Pavadinimų sumanymo
rytą trijų valstybių sąjungą,
ji buvo apsišarvavusi tarpusa
kriptoje. Memorialinio buto- ir atminimo įamžinimo komi
kad ji prieštaraujanti sudary
vio draugiškumo ir nepuolimo
muziejaus steigėja yra Kauno sijos pirmininkas Stasys Žir
toms su Sovietų Sąjunga su
sutartimis, į jas — kaip daug
arkivyskupijos kurija.
gulis. Mat naujų vardų sutei vėliau sužinota — įrašiusi ir
tartims. Taip sovietai lengvai,
M<» Valančiaus gatvės 6-ojo kimas senamiesčio gatvėms kaimyninių tautų likimą: kas
be jokio pasipriešinimo, Balti
namo
pietinio fasado pirmo prieštarauja istoriškumo prin kieno „įtakos sferai" priklau
jos valstybes okupavo. Deja,
aukšto
arkoje bus atidengta cipui. (Elta)
jie savo pažadų netesėjo, nes
sys, kai Hitleris ir Stalinas
heraldinė
kardinolo atminimą
žadėjo į valstybės vidaus rei
išsidalins grobį. Dabar net
kalus nesikišti. Bet būtų ne įamžinanti lenta ir bareljefas.
keista: kaip Maskva galėjo
bolševikai, jei be melo apsiei Šio projekto. įgyvendinimui
pasitikėti Berlyno gera valia,
tų, nes Leninas yra pasakęs: 70,000 litų skyrė Kultūros
kai
ji pati jau buvo sulaužiusi
* Sekmadienį Čikagoje,
Arkivyskupijos
„Sakyti tiesą yra pasibjau ministerija.
ne
vieną sutartį su kaimy
De P a u l universitete, "buvo
rėjimą keliantis dalykas ir pastato fasado lietaus nuote surengta iškilminga Garbės ninėmis valstybėms, tuo pačiu
buržuazinis prietaras. Teisin kų tinklų remontui 10,000 litų daktaro vardo suteikimo ce ir Lietuva, kurią prieš metus
ga, kas tarnauja komunistų ketina skirti Kauno miesto remonija Lietuvos prezidentui okupavo?
savivaldybė, jei
posėdyje
partijai".
Karo pradžios akimirka —
Valdui Adamkui. Lietuvos va
tam
pritars
miesto
valdyba!
Atvykę į Baltijos valstybes,
pirmieji
bombų sprogimai, pir
dovas apdovanojamas kaip
sovietų emisarai — A. Žda- Klasikinio stiliaus pastatui, tarptautinėje politikoje dir mieji vokiečių lėktuvai Lietu
novas į Estiją, A. Višinskis į
bantis ir viešai ginantis de vos padangėje, beatodairiškas
Latviją ir V. Dekanozovas į garlaivių prieplauką prie Vy mokratijos vertybes žmogus. „nenugalimosios armijos" bė
Lietuvą — padiktavo šioms tauto bažnyčios ir grįžau at De Paul universiteto titulas — gimas ir pirmosios naujųjų
valstybėms naujų vyriausybių gal. Pamačiau dr. E. Turaus devintasis V. Adamkui suteik okupantų karių gretos —
sąrašus. Tuo ir pasibaigė šių ką, važiuojantį automobiliu tas garbės daktaro vardas. V. kiekvienam lietuviui (net ir
valstybių
nepriklausomybės link Aleksoto tilto. Pagalvo Adamkui yra suteikti Vil anuomet buvusiems mažiems
epocha. Geležinė uždanga ats jau, kad išvažiuoja kur nors niaus, Kauno technologijos, vaikams) neišdildomai įsirėžė
kyrė jas nuo Vakarų pasaulio. vasaroti, nes automobilyje bu Lietuvos žemės ūkio universi atmintyje. Taip, tikra tiesa,
P r i e r a š a s . 1940 m. birželio vo sukrauta daug įvairių daik tetų garbės daktaro vardai, kad vokiečių kariai daugelyje
15 d. Kaune sutikau gerą tų. Užėjęs į kirpyklą apsikirp Indiana ir Illinois universite vietų buvo sutikti su gėlėmis.
bičiulį, daug man gyvenime ti plaukų, per radiją išgirdau, tai suteikė garbės daktaro Išvengę deportacijos ar net
padėjusį, Adomą Kupcikevi- kad sovietų armija peržengė vardus už nuopelnus išvalant mirties, žmonės stengėsi paro
čių, kuris buvo Matų, saikų, Lietuvos sieną. Visi buvo kvie Didžiuosius ežerus ir kitus dyti dėkingumą. To negalima
svarstyklių ir |>robavimo rū čiami ją draugiškai sutikti. O darbus aplinkosaugos srityje. lyginti su kai kurių Lietuvos
mų Vilniaus skyriaus viršinin per radiją kalbėjęs ministras Prezidentas taip pat turi JAV gyventojų mažumų džiaugsmo
kas. Jis vyko į tėviškę — Ši pirmininkas A. Merkys tvirti Nortwerstern ir Amerikos ka šūkiais ir kitokiais pasitenki
lelio kaimą, netoli Raudondva no, kad rusai ateina mūsų ap talikiškojo bei Kazachstano nimo pareiškimais, sutinkant
rio. Po pietų „Rambyno" resto saugoti, todėl į vidaus reika Astanos universitetų garbės okupacinę sovietų kariuome
rane aš jį palydėjau į Nemuno lus nesikiš...
daktaro vardus.
< EIUI nę. Tai buvo laisvi Lietuvos pi

prasidėjus Atgimimui buvo sumanyta jį vėl pastatyti
prie Smilgių-Vabalninko vieškelio kaip paminklą mi
rusiam kaimui.
Daujėnuose gyvenančių čekiškiečių rūpesčiu buvo
sukviesti visi šio kaimo palikuonys. Jie dalyvavo iškil
mingose šv. Mišiose, atstatyto kryžiaus pašventinimo
ceremonijoje, aplankė mirusių čekiškiečių kapus. Pas
kui, susirinkę Augų seklyčioje, prisiminė linksmas ir
liūdnas kaimo istorijas. Seniausias šio buvusio kaimo
gyventojas Adolfas Valentukevičius papasakojo apie
savo senelį, kuris dešimtinę liekno Čekiškyje buvo ga
vęs po to, kai 25 metus atitarnavo caro rekrūtuose.
Atėjo, pažiūrėjo — pelkynai, kelmai iki juosmens, ba
los, ir sako: „Čia šarka šūdo neneš..." Grįžo toliau eiguliauti į Ožalpamūšį. O ten jau iš Maskvos atėjo raštas:
tie, kurie gavo žemės, tegu eina dirbti. Nuo eiguKavimo atleido. Tada pasiėmė kastuvą ir atėjo į Cekiškį
kelmų rauti.
I. Auga prisiminė, kaip jo senelis atjodavo iš Daujėnų su kastuvu to liekno melioruoti. Bijodavo toliau
nuo arklio nueiti, nes vilkai apstodavo. Jis mokėdavo
vilkus vobyti. Vilkai atsiliepdavo velniabaloj. Žiūrėk,
ir ateina vakare prie laužo. Vilkynė čia buvo pasiutu
si. Ir toj vilkynėj žmonės savo prakaitu įkūrė gra
žiausią kaimą.
Buvo prisimintos ir senos čekiškiečių dainos, tik nie
kas aplinkui jų nebegirdėjo. Vien žalios lygumos. Šal
tos ir abejingos. Kaip kapo velėna.
Taip ir palaidojom Čekiškį. Tik tos laidotuvės tęsėsi
ne dvi dienas, o daugiau kaip 40 metų, — nuo to laiko,

kai čia buvo pradėta prievartinė kolektyvizacija.
1986 metų spalio 20 dieną Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumas kaip kokį „laimėjimą"
paskelbė nutarimą „Dėl kai kurių gyvenamųjų vieto
vių išbraukimo iš apskaitinių duomenų". Su šimtais
Lietuvos kaimų buvo nurašyti ir „Daujėnų apylinkės
Galinių, Maliūpių, Pulciniškio, Rukšalaukio, Steponiškio, Suveizdiškio kaimai, Dalinavos, Gumbės ir Pet
raičių vienkiemiai".
***
1945 metų rugpjūčio 30 dieną pro mūsų sodybą, pro
akmenį, per Čekiškio kaimą enkavedistai sunkve
žimiu vežė pirmuosius mūsų kaimo tremtinius — Ve
ronikos ir Jono Šimkevičių šeimą. Buvo rami, saulėta
diena. Kaimynai lauke pjovė avižas. Jų vaikai Valerija
ir keturmetis Anzelmas sukinėjosi kieme.
Nustėrau išgirdęs per lauką nuo Liukpetrių atburzgiantį sunkvežimį, prisedusį ginkluotų enkavedistų.
Jie apsupo Šimkevičių sodybą, įsakė padėti dalgius ir
rengtis kelionėn.
Kokias golgotas paskui teko nueiti šiai šeimai —
nežinojome, išskyrus tik tai, kad ji atsidūrė toli toli už
Permės.
Kai po keturių dešimtmečių, 1989 metų rugsėjo 17
dieną Pasvalyje per kraštiečių susitikimą vėl pama
čiau Valeriją Šimkevičiūtę, pirmiausia magėjo kuo
uaugiau sužinoti, ką jie išgyveno tremtyje.
Važiuojame į Daujėnua. Valerijai rūpi rasti savo
tėvelio kapą. Jis 1965 metais paslapčia, net šeimai
nieko nesakęs, iš tolimosios Permės atvažiavo į Dau-
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karas...

liečiai, kurių teisių ir laisvių
valstybė nevaržė, kurių nie
kas nepersekiojo, nesodino į
kalėjimus, negrūdo j gyvuli
nius vagonus ir netrtme į mir
ties lagerius. Kai lietuvių tau
ta skaudžiai išgyveno oku
pacijos pradžią, tie žmonės
daugeliu atvejų džiūgavo ir
tyčiojosi, savo elgesiu tary
tum barstydami druską ant
tautos žaizdų...
Po nepriklausomybės atkū
rimo 1990 m. pavasarį, ne
kartą buvo plačiai rašoma ir
kalbama apie lietuvių tautos
sukilimą pačioje Antrojo pa
saulinio karo pradžioje. Gy
vendami užsienyje, mes apie
tai galbūt daug daugiau ži
nojome, negu pasilikusieji tė
vynėje. Juo labiau, kad di
džioji dalis anuometinio suki
limo dalyvių, ypač vadovybė,
nelaukė žiauraus likimo, kurį
tikrai būtų jiems atnešusi ant
roji bolševikų okupacija. Jie
pasitraukė į Vakarus, kad iš
gelbėtų savo laisvę, gyvybę ir
tęstų kovą dėl Lietuvos lais~
vės. Kažkodėl faktai, kad toks
sukilimas tikrai įvyko, buvo
gerai organizuotas, apėmė vi
są kraštą, dar pru'š vokiečių
okupacinei kariuomenei įžen
giant į Lietuvos teritoriją, mė
ginami nuneigti. Lygiai taip,
kaip anuomet įvykęs nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimas.
Žinoma, manyti, kad l i e 
tuviai išvijo bolševikus iš Lie
tuvos" (kaip dažnai mėginama
teigti), yra nelabai logiška. O
tiek pat nelogiška buvo tikėti,
kad Hitleris lengvai paleis
naują auką iš savo nagų ir su
teiks Lietuvai neprikląų»p»iybę ar kaip kitaip ją paliks, ta
rytum mažą laisvą salelę
didžiojo Reicho vandenyne.
Vokiečių tikslas buvo pasiekti
Maskvą ir dar toliau, todėl
viskas, kas pasitaikė po kojo
mis, kas galėjo bent mažadelele pastoti kelią ar sutrukdy
ti, buvo naikinama.
Visgi 1941 m. birželio 22 d.
karas išgelbėjo nemažai lietu
vių tautos gyvybių. Ne vien tų
žmonių, kurių bolševikai ne
spėjo ištremti ar areštuoti, bet
ir tų dešimčių tūkstančių, ku
rie, jau patyrę sovietų okupa
cijos siaubą vieną kartą, an
trajai jų okupacijai artėjant,
pasitraukė iš tėvynės.
Deja. karas — arba tiksliau
Vokietijos nacių fanatiskumas
— taip pat daug gyvybių su
naikino, kai Lietuvoje, ir ki
tose okupuotose valstybėse,
buvo pradėtas baisusis holokaustas — žydų kilmės žmo
nių žudymas.

jėnus, teiravosi žmonių, kur galėtų rasti savo sūnaus
partizano Juozo kapą. Nieko neradęs ir neišsiaiškinęs,
susinervino ir eidamas Pasvalio gatve sukniubo. Ne
pažįstamų žmonių buvo nugabentas į ligoninę ir ten
mirė. Dar buvę gyvi jo kaimynai Juozas Šimkūnas,
Antanas Akinskas, Petras Vitkauskas palaidojo trem
tinį Daujėnų kapinėse.
Pakeliui Valerija pasakoja. Klausausi ir negaliu at
sistebėti: girdžiu tą pačią, iš vaikystės pažįstamą
aukštaitišką šneką, kokią ji išsivežė iš gimtojo kaimo.
— neužterštą, nenuskurdintą, nepagražintą „bran
daus socializmo" naujadarais. Viską tremties pragare
prarado, o šnektos — ne. Ir grįžta dabar ji kaip su
naikinto kaimo vėlė, primindama, kad ne viską galima
sunaikinti, nors naikinama buvo „moksliškii r , p'aningai, ciniškai.
— Pirmiaus atvežė un Daujėns. \ mažino įlipa stribs
Rupls Jons ir saka: „Dabar nuvešim, kur baltas
meškas gyven..."
Ne, tos šnektos popieriuje neperteiksi, ją reikia gir
dėti. Klausausi ir bandau įsivaizduoti, kokias kančias
teko patirti jų šeimai, kai nuvežė į Kupiškio gele
žinkelio stotį, sugrūdo į gyvulinį vagoną, uždarė ten ir
laikė keturias paras, kol suformavo ešeloną, kai jis
riedėjo į šiaurę, kol Permės srityje pasiekė Mandalevą,
kai paskui sunkvežimiu kratė iki Kudimkovo. iš ten —
iki Gajnos rajono, kur keliai baigėsi, kai susodino į
laivą ir Karnos upe neįžengiamais miškais toliau pluk
dė į šiaurę, kol išlaipino Monastirskajos kaime
Nukelta į7psl.
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JONINĖS
Kristijonas Donelaitis „Me
tuose" rašė:
Ar negirdit, kaip šienaut
jau putpela šaukia
Ir, kas žiemai reiks, sukraut
į kupetą liepia?
Ak, ir čėsas bus; Joninių.
didelė šventė,
Kaip kiekvienas žinai, poryt
viešėdami švęsim,
O neilgai po to laukų triūsus
nusitversim.
Senojoje lietuvių religijoje —
pagonybėje,
saulės
kultas
užima labai svarbią vietą. Jo
ninių, kaip ir Kalėdų, liau
diškos apeigos, pasisavinusios
pagoniškąjį
pasaulėvaizdį,
daugiausia koncentruojasi šv.
Jono — bažnytinės šventės —
išvakarėse. Tuo Kalėdos ir Jo
ninės
labai
sugretinamos,
nors, pagal kalendorių, jos su
priešinamos:
Kalėdos
yra
trumpiausios dienos virsmas į
šviesą, o Joninės — ilgiausios
dienos trumpėjimo pradinis
taškas. Per Jonines dienos
trukmė net 17 valandų, o per
Kūčias — tik 7 valandos.
Trumpiausiajai nakčiai ir il
giausiajai dienai buvo teikia
ma ypač daug reikšmės. Ilgą
laiką ta naktis buvo šventa,
stebuklinga — susidurdavo
piktosios jėgos su gerosiomis,
šviesa — su tamsa.
Joninės — tai vidurvasario
šventė, šienapjūtės metas Lie
tuvoje, o po j ų netrukus ir ru
giapjūtė. Kaimo žmonės žino,
kad iki šv. Jono turi būti
išvežtas mėšlas, o iki šv. Petro
— suartas pūdymas žiem
kenčiams. Apie Jonines pats
gamtos suvešėjimas. Tada ru
giai žydi, kaip liaudis sako,
.rasoja". Iš senų pagonybės
laikų ši šventė dar buvo va
dinama Rasos švente, Kupolių
švente, Kupolinėmis. Gal tai
patys tikrieji jos vardai. Įsiga
lėjus krikščionybei, šventė
pradėta vadinti Joninėmis.
Pagal Katalikų Bažnyčios li
turgiją — tai šv. Jono Krikš
tytojo gimimo šventė. Tačiau
jau XVI a. lietuviškuose raš
tuose ši šventė buvo vadinama
Joninėmis, pabrėžiant, kad
šios dienos liaudies papročiuo
se yra daug prieškrikščioniš
kosios kultūros liekanų, p v z..
laužų sukūrimas, linksminimasis — rateliu ėjimas aplink
laužą, šokinėjimas per ugnį,
apeiginio alaus gėrimas. Ryt
metį per laužavietes buvo ge
nami galvijai, kad karvės būtų
pieningos.
Minimas dar toks paprotys
— anksti rytą piemenys perei
davo namus ir susirinkdavo
maisto vaišėms. Virš durų,
vartų buvo užkišamos dilgėlių
ir kitokių žolių puokštės. Taip
pat buvo iškeliamos kupolių
puokštės virš vartų, pro ku
riuos vėliau bus suvežti ru
giai, ir t.t.
Nekrikščioniški Joninių pa
pročiai nepatiko Lietuvos dva
sininkijai. 1683 m. Vilniaus
vyskupas S. Pacas išleido ga
nytojišką laišką kunigams,
kuriuo uždraudė per Jonines
kūrenti laužus ir šokti. M. Va
lančius rašė, kad jis pats (tada
jam buvo apie 14 metų) gir
dėjęs, kaip 1815 m. Kartenos
klebonas barė tikinčiuosius,
kad jie ant kalnų Jonines
šventė. Upytes klebonas išba
rė parapijiečius už ugnies de
ginimą Joninių naktį Čičinsko
kalne ir t.t.
S. Daukantas rašė, kad Jo

nines švęsti pradėdavo „bir
želio gale ir švęsdavę per 14
dienų".
Rasa. B u r t a i . Joninių rasos
magiška jėga tikėjo merginos,
moterys — jeigu prieš sau
lėtekį rasa veidą nusiprausi,
nenusišluostysi, o atsigulsi ir
užmigsi, tai susapnuosi savo
būsimąjį — jis sapne ateis tau
veido nušluostyti. Maudyma
sis, raičiojimasis, prausimasis
rasa dažniausiai susiejamas
su grožiu ir sveikata. Tik ne
pamirškime, kad rasoje pasi
volioti reikia prieš saulės te
kėjimą, išsimaudyti upėje, ku
ri teka į rytus, suprask — į
saulę.
Joninių rasa ne tik žmo
nėms padeda. Tai stebuklinga
priemonė laukų derliui, kar
vių
pieningumui
skatinti,
piktžolėms javuose naikinti.
Sakoma, kad, jei šeimininkas
nuogas apibėgs šv. Jono naktį
aplink savo laukus, pasivolios
pievos rasose ir, nuogas par
bėgęs, atsiguls, — javai jam
gerai derės, o jei prieš saulė
tekį ant šluotražio nuogas sa
vo lauką apjos, tai tame lauke
žolių nebus. Žmonės tikėjo,
kad, jei naktį šniūru iš sveti
mos pievos į savąją rasas nu
brauksi, turėsi daugiau šieno.
Ilgu sijonu apsivilkus, arklio
apinasrį ar rankšluostį vel
kant per rasas, paskui rasą į
savo milžtuvę išgręžus, sve
timų karvių pienas būrėjai
atitenkąs.
Tačiau žmonės žinojo daug
„priešnuodžių" prieš kerus ir
kerėtojus. Žemaitijoje žmonės
tikėjo, kad šv. Jono naktį, pa
skrudinus ant keptuvės javų,
mėginusieji pakenkti (kenkia
ma, kai varpas sumezga), ra
ganiai patys susirgs.
Istoriko L. Jucevičiaus liudi
jimu, žemaičiai XDC a. pra
džioje, gindamiesi nuo raganų
siautėjimo, per Jonines virš
tvarto durų dar pakabindavę
užmuštą šarką, kryžmais pri
kaldavę Grabnyčių žvakes.
Kad karvės būtų pieningesnės
ir ilgiau neužtruktų, tauragniškės šeimininkės sušerdavo
joms devyniuose laukuose su
rinktus devynis rasotus žie
dus, o daug kur Joninių rytą
karvių ragus žalumynais ap
vainikuodavo.
Kupoliavimas. Joninių iš
vakarėse merginos kupoliaudavo — rinkdavo laukines
gėles, vaistažoles, dainuojant
tam skirtas dainas, taip pat,
apsirengusios geresniais rū
bais, dar prieš saulėlydį išei
davo į pievas skinti devyniaropių (kai kur dvylikos gėlių),
prisiskindavo puokštes, vadi
namas kupolinėmis, pindavo
vainikėlius sau bei Jonams.
Jos ne tik kupoliaudavo, bet ir
rinkdavo pievų gėles įvairiems
būrimams: septynių kaimų
laukuose reikia surinkti gėlių,
nusipinti vainiką, jį užsidėjus,
atsigulti, tai susapnuosi savo
būsimąjį. Tik įsinešti jo į na
mus nebuvo galima, reikėjo jį
įmesti pro langą, sviedžiant
per galvą. Kitur manyta, kad
vainikėlis turįs būti iš devynių
rūšių gėlių ir pasidėtas po pa
galve. Dar sunkesnis uždavi
nys — tą naktį nueiti į kapi
nes, prisirinkti nuo trijų kapų
gėlių, nusipinti vainikėlį, su
juo atsigulti, dar po pagalve
pakišus rūtos šakutę. Tai jau
tarsi juodoji magija.
Su nupintais vainikėliais
merginos elgdavosi labai įvai
riai. Kai kur merginos juos
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mesdavo per galvą į medį. Bu
vo manoma, kad, jei vainikėlis
užsikabins už šakos, tai mer
gina ištekės, o jei ne — liks
vieniša. Kai kur, nežiūrėdama
mesdavo į bernų pulką — ku
riam pataikys, tas ir bus iš
rinktasis, o jei nepataikys nė į
vieną — neištekės. Ypač buvo
paplitęs vainikėlių plukdy
mas. Merginos mesdavo juos į
vandenį. Jei vainikėlis be
plaukdamas susitiks su kitu,
mergina ištekės, o jei ne —
teks palaukti iki kitų metų.
Kol merginos kupoliaudavo,
vaikinai paruošdavo Joninių
ugnį: surasdavo sausų malkų
laužui, aprišdavo kartį toši
mis, į k e l d a v o į medžius ratų
stebules, pripildavo statinai
tes dervos, pagamindavo deg
lus. Sukūrus laužą, populia
riausias paprotys — šokinėti
per ugnį. Tam tikra prasme
taip buvo įprasminta magiška
galia — liaudis tikėjo, kad Jo
ninių ugnis apvalanti nuo vi
sokių blogybių bei negerovių,
apsauganti nuo ligų, padidi
nanti derlių.
P a p a r č i o ž i e d a s . Tik vie
noje pasaulio vietoje ir tik Jo
ninių nakties vidurnaktį, pra
žįsta paparčio žiedas. Trum
pam akimirksniui. Kas jį su
rastų — suprastų paukščių ir
gyvulių kalbą, sužinotų, kur
pasaulio turtai paslėpti, žino
tų, ką medžiai ošia ir bitės
zvimbia. Yra nemažai pata
rimų, kaip ir kur to paparčio
žiedo ieškoti. Reikia nueiti į
papartyną miške, taip toli nuo
namų, kad nesigirdėtų nei
šuns lojimo, nei gaidžio giedo
jimo. Pasitiesti šilkinę skarelę
ar drobulę, kiek ranka pasie
kia, atbulu peiliu ar šermukš
nio lazda, šventinta kreida, ar
grauduline žvake, apsirėžti
aplinkui vieną, tris ar devynis
ratus. Tada, atsiklaupus vidu
ryje, užsižiebti vaškinę žvaku
tę ir laukti; tik negalima į
šalis dairytis ir, net labiausiai
gąsdinamam, bijotis. O aplin
kui susirinks devynios galybes
baisybių; pasirodys šunes be

Antano Sutkaus nuotrauka.
galvų, dundės ratai be arklių.
Jau, jau, rodos, ir šmėklos
užgrius, jau bus ir viena, ir
antra peržengusios, bet pra
žydės papartis, ir šmėklos
dings. Tada reikia tą žiedelį
nuskinti, įsipjauti kairės ran
kos delno, nykščio ar smalyžiaus piršto odą, ten žiedelį
pakišti ir užgydyti. Sako, kad
paparčio žiedas blizgąs kaip
žvakė ir esąs trijų kumšči% di
dumo. Svarbiausia, kad ieš
koti negalima eiti būriu, o vie
nam. Paparčio žiedas — tai
žmogaus svajonių įsikūniji
mas. Juk gėris, išmintis, žino
jimas atsiveria tik drąsiam ir
ryžtingam, gyvenimo išbandy
mus ištveriančiam.
Paparčio žiedą lemta surasti
tik dvasiškai ištvermingam.
Paparčio žiedo ieškojimas sak
raliniame Joninių lygmenyje
neturi nieko bendra su eroti
ka, o yra aukščiausio gėrio,
skaistos siekimas.
(Panaudota literatūra: A.
Vyšniauskaitė. „Mūsų metai ir
šventės". K, 1993; J. Lingys.
„Lietuvių liaudies sceninis šo
kis", V., 1979, „Lietuvių encik
lopedija", Boston, 1956, t. 9.
„Smulkioji tautosaka", V.,
1968).
JONINIŲ MĮSLĖS
Atspėk kas?
Panelė
karolius pabėrė.
Kas?
Mergelė, į pirtį eidama, ka
rolius paberia, o išeidama su
sirenka. Kas?
Ėjo panelė, pametė perlus.
Mėnulis matė, bet nesakė, o
saulė surinko. Kas?
Žalia paklodė perlais nusag
styta. Kas?
Nusiprausiau ne vandeniu,
nusišluosčiau
ne
abrusu
(rankšluosčiu). Kas?
Lėkė meška per tiltą,
Pametė aukso kilpą;
n Ėjo mėnuo — nerado,
Ėjo saulė — atrado.
Kas?
Atsakymai
paskutiniame
puslapyje.

„Gerbiamoji 'Bičiulystės' re
daktore, kreipiuosi į Jus su
prašymu. Jau keletas metų
esu Amerikoje. Per tą laiko
tarpį teko gerai susipažinti
su vietiniais lietuviais ar kaip
kitaip — dypukais. Kiek aš
jiems kalbėjau, kad mes visai
neblogai gyvenome toje sovie
tinėje Lietuvoje, kad buvome
labai draugiški, vieni kitiems
padėdavome labai nuoširdžiai
ir jokios baimės ar nepasiti
kėjimo neturėjome. Buvau pa
prasta darbininkė — audėja
viename fabrike, mokiausi
vakariniame
fakultete. Kol
nebuvo vaikų, buvo lengviau,
o paskiau, kai mano vaikai
vienas po kito gimė, atidėjau
mokslus. Paaugo, ir vėl kibau.
Taip baigusi buvau paskirta
pameistre, po kiek laiko ir
meistre. Nors gyvenome visai
neblogai, bet pinigų visada
trūko. Kada jų buvo per
daug... J komunistų partiją
verčiama stoti nebuvau, bet
kalbino, kol dar nebuvau bai
gusi mokslų. Sakiau: o ką
man duos ta partija, tik nario
mokestį reiks mokėti. Tada
man atsakė, kad į užsienį
lengviau išvažiuosiu, gal ge
resnes pareigas galėsiu gau
ti, butą pasigerinti. Man to
užsienio mažiausiai reikėjo,
buvo svarbiau vaikus nuvežti
Kemavėn, į Trakus, Raudonės
pilį ir t.t. Sakiau, kad einu į
bažnyčią, tikiu į Dievą, esu re
liginga. Paliko ramybėje. Gy
vendama Amerikoje supratau,
kad mus, dabartinės bangos
lietuvius, stengiamasi įtikin
ti, jog mūsų visas gyvenimas
okupuotoje Lietuvoje buvo —
baimė. Klausiu savęs — ar
mes jautėme tą baimę, ko
kią įsivaizduoja išeivya, ar
mes kasdien gyvenome bai
mėje. Nemoku taip rašyti,
kaip Jūs, parašykite, panagrinėkite ir atsakykite — Jūs
kultūringas žmogus, todėl pui
kiai žinote, jog mes ir daina
vome, ir šokome, ir į teatrus
vaikščiojome, dar ir į kavines,
restoranus (europietiškus, su
puikiu maistu, muzika, šo
kiais, pasisėdėjimu) nueidavo
me. Pavyzdžiui, man Lietuvos
restoranams nėra lygių. O čia?
Tik valgyklos. Tai tik taip sau,
iš kalbos pasirašė. Būtinai,
mūsų, normalių žmonių ir Lie
tuvos, vardu parašykite, ar
Jūs pati irgi gyvenote bai
mėje?" — tokiu tekstu gavau
balandžio mėnesį laišką iš
kaunietės Editos M., šiuo me
tu gyvenančios New York.
mm
A. Lyberio „Sinonimų žody
ne" (Vilnius, 1981, p. 48), žo
dis „baimė" turi reikšmes: 1.
(bijojimo jausmas: Dreba iš
baimės) (...), baugulys (baimė
pereina per kūną), staigi, di
delė baimė, išsigandimas, iš
gąstis (karo išgąsčiai), nuo
gąstis (Ėjo vyrai vaduot gim
tinio kaimo be nuogąsčio ir
baimės), sumišimą kelianti
baimė, klaikas (baisus klaikas
pagavo žmones), panika (ne
pasiduoti panikai), pasiauba
(Pasiautos apimti vieni ki
tiems lipa ant galvos) ir t . t
Tik viename žodyje baimė
telpa tiek daug!

vaikus ne vaikus, paauglius
ne paauglius, įsukdavo į savo
verpetą ir dalyvavimas juose
bus ne vienam mūsų įsirėžęs
į atmintį visam gyvenimui.
Juose drąsa maišėsi su bai
me. Gal todėl jie tokie ryškūs
ir šiandien.
Pamenu paskutiniąsias Vė
lines Kauno centrinėse kapi
nėse. Tą pavakarę (tada Kom
jaunimo vardo) vidurinės mo
kyklos moksleiviai, pradedant
gal penktąja ar šeštąja klase,
viduryje savaitės buvo su
kviesti į šokius. Šokiams pra
sidėjus, mokyklos durys buvo
užrakintos. Daug vėliau su
pratau, kad mokytojai, direk
torius saugojo moksleivius
nuo įvykių, į kuriuos taip
lengva buvo įsitraukti nuo
prakutusio vaiko, paauglio iki
suaugusio. Mes, kauniečiai,
niekada nedegėm internacio
naline meile vyresniajam bro
liui — iš mažumės žinojome,
kad nepriklausomoje Lietu
voje buvo gyventi geriau —
tai primindavo tėvai. (Beje,
tiesos dėlei reikia pasakyti,
kad mano mama, kurios jau
treti metai nebeturiu, sakyda
vo, jog du dalykai vis tik geri
„prie rusų" — nemokamas
mokslas ir nemokamas gydy
mas. Mama anksti liko naš
laitė — ėjo ketvirti, kai Čika
goje mirė jos 27-rių metų ma
ma, o tėvas gal dešimt metų
buvo dingęs kaip į vandenį.
Pasiturintys giminės augino
mergaitę, leido į mokslus. Kai
senelis grįžo iš Amerikos, gi
minės jam sakė, kad mergai
tė gabi, todėl reikia leisti to
liau į mokslus. O senelis ką?
— Mergoms jokio mokslo!
Kaip įvykiai klostėsi toliau —
kita istorija.
Mes, sovietmečio mokslei
viai, studentai, galėjome mo
kytis, kiek ir kur norėjome, tik
nereikėjo
tingėti.
Nebuvo
lengva mokytis tiems, kurie
buvo našlaičiai ar anksti te
kėję, vedę, nes turėjo užsidirbt
duonos kąsniui. Tačiau ir šio
je situacijoje valdžia suteik
davo lengvatų. Netinginčiam
buvo visokių kelių — vaka
rinis, neakivaizdinis mokslas.
Reikėjo turėti užsispyrimo, va
lios, svarbiausia — noro!).
1956 metų Vėlinių vakarą
paaugliai ir jaunimas iš to šo
kių vakaro spruko šokdami
pro sporto, kuri buvo ir aktų,
salės langus. Langai buvo la
bai aukštai nuo žemės. Ir kaip
tada niekas nei kojų, nei ran
kų nesusilaužė! Su vyresne
seserimi Vitalija (aš buvau jos
„uodegytė" — visur sekiojau
iš paskos), bėgte bėgome į
miesto centrines kapines, ku
riose
buvo paminklas, Da
riaus ir Girėno mauzoliejus,
buvo ir mano močiutės, tėvo
mamos, kapas, tad kapines
žinojome labai gerai. Tuo me
tu paminklas Žuvusiems už
Lietuvos laisvę j a u buvo ap
tvertas aukšta tvora. Žmonės
būriavosi netoliese. Rašyti vis
ką, ką išsaugojo mano vaikiš
ka atmintis, būtų ilgas pasa
kojimas. Tada baimės nejau

tėme, buvome labai drąsūs.
Kai minia iš kapinių paju
dėjo miesto centro link — ėjo
me priekyje. Tai buvo įvykis!
Priėję prie tuometinio vykdo
mojo komiteto (dabartinės me
rijos), buvome sustabdyti va
dinamosios kareivių sienos.
Kai mes, vaikai, bandėme
„pramušti" tą sieną, stumda
mi juos, tada vienas jaunas
kareivėlis užklausė: — „Dėti,
a vi znajete čto takoe soldatskaja stena?" — vaikai, ar ži
note, kas tai yra kareiviška
siena? Kas gi tai? Ta siena,
pasirodo, buvo pirmoje eilėje
stovintys kareiviai vienas ki
tam įsikibę į parankes, o už
jų į tarpus stovėjo kiti, su
atkištais į žmones automa
tais...
Nežinia, kaip viskas būtų
pasibaigę, kas buvo planuoja
ma, bet tuo metu kažkas su
šuko — mus supa! Mat iš
Maironio gatvės, nuo Nemuno
pusės, išsuko dar vienas ka
reivių būrys ir pradėjo spaus
ti minią. Tada mes labai iš
sigandome ir, kiek tik mūsų
kojos nešė, bėgome namo —
Daukanto ir Putvinskio (tada
— S. Nėries) gatvių kampe
stovėjo mūsų namas. Kiti bėgo
kiemais, upės link. Tada tarp
tų kiemų mes dažnai mėgda
vome žaisti slėpynes ir pasi
slėpusįjį rasti ne visada buvo
galima, tokie tie kiemai buvo
paslaptingai klaidūs nežinančiajam. Todėl sprunkantieji
kiemais turėjo juos gerai žino
ti.
Be kvapo, uždususios parsi
radome namo. Kaip šiandien
pamenu, buvo staigiai už
dangstyti langai, ir mes sėdė
jome tyliai, patamsyje bijoda
mi, ar kas neatsivys. Mama,
kuri ką tik tą vasarą buvo
grįžusi iš Sibiro Tomsko apsk
rities (1953 metais buvo arti
mos giminaitės skundais su
fabrikuota byla. Mama buvo
nuteista septyneriems
me
tams... Jos ankstesniam grį
žimui padėjo vaikų „Malonės
prašymas" J. Paleckiui. Be
abejo, padėjo ir tai, kad J. Pa
leckis dirbo žurnalistu ir lan
kydavosi „Meno spaustuvėje",
„Spaudos
fonde",
„Varpo"
spaustuvėje, ten mano tėvas,
tada dar paauglys, pradėjo
savo darbinę karjerą. J. Pa
leckis kartais
paglobodavo
Adomėlį — pakišdamas ban
delę ar saldumyną), nieko ne
sakė, tik sėdėjo mus apsika
binusi, o man rodėsi, kad ma
no širdelė taip smarkiai plakė,
jog tuoj tuoj ims ir išlėks iš
krūtinės. Baisi baimė buvo su
kausčiusi mus — gal vėl atims
mamą, gal išveš kur, gal dar
kas.
Visokios baimės esame pa
tyrę, bet ši man išliko pati
ryškiausia.
**»
Kauniečiai, žinia, per visą
okupaciją išsaugojo Laisvės,
Nepriklausomybės
siekimą.
Todėl neatsitiktinai prieš Va
sario 16-ąją jau taip ir lauk
davome, kur iškels trispalvę
vėliavą.
Nukelta i 5 psl.
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Susimąsčiau. Ar rašyti? Ką'
čia pakeisi toje mąstysenoje
— jei žmogus įsitikinęs ar no
ri taip galvoti, tai ką gali pa
daryti? Visą mėnesį mintyse
kūriau atsakymą, kaupdama
medžiagą iš pokalbių su ke
liais tautiečiais. Lyg ir susigu
lėjo apibendrintos mūsų min
tys.
Kalbėjome amžininkai —
pokario, okupacijos, vaikai,
Buvo dienų, kai baimė ateida
vo ir išeidavo — atsimindavo
me ir pamiršdavome.
Tarpsnyje tarp vaiko ir pa
auglės
Lietuvoje
klostėsi
daug įvykių, kurie ir mūs

Bronialava GeceviCiene, karo metais išgelbėjusi 4 *vdu vaikus, prip savo
motinos kapo Sv. Kazimiero kapinėse 1990.06.01 („Chicngo Tribūne"'
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Atkelta iš 4 psl.
Drąsiausi žmonės ar
žmogus buvo tie, kurie ant 4tosios vidurinės mokyklos sto
go (pačiame miesto centre,
priešais kapines) iškeldavo
trispalvę, o prie įėjimo užrašy
davo, kad užminuota. Buvo
įdomu klausyti žmonių pasa
kojimo, kaip atvykusi milicija
trypčiodavo vietoje, laukdama
išminuotojų. O tų minų, pasi
rodo, nė kvapo nebūdavo. Bet
žmonės pamatydavo vėliavą,
ir taip iš lūpų į lūpas perduo
dama žinia žadindavo žmonių
viltį, kad ne viskas prarasta,
ne viskas numirę!... Tad jei
kas ir norėtų prisiimti Sąjū
džio ištakas, jos pirmiausia
ir neabejotinai buvo Kaune!
Kartą, dar Stalino paminklui
stovint prie Vytauto parko,
kažkas, gal studentai, buvo
jam ant kaklo virvę užmetę,
o į pažastį kaliošus įkišę. Ma
no tėvas, eidamas ryte į dar
bą, savo akimis tai matė ir
labai džiaugėsi drąsuoliais.
Tokių įvykių buvo ir kituose
miestuose.
***
Dirbau Elektrėnų kultūros
namuose, ir mano šokių grupėn ateidavo įvairių tautų
žmonės. Mokydama, kalbėda
ma, aiškindama tą ar kitą
šokį, daugiausiai kalbėjau lie
tuviškai, įterpdama ir rusiš
kus žodžius, kad žmonės su
prastų ir galėtų lankyti repe
ticijas. Tačiau vis priminda
vau, kad čia Lietuva ir turite
mokytis lietuviškai. Galų gale,
jie daugiausiai buvo mokomi
lietuviškų šokių, šoko lietu
viškais rūbais. Mano grupėje
šoko ne tik rusai, ukrainie
čiai, guculai, latviai, estai, bet
netgi vienas žydų tautybės —
Zaksas nuo Vievio. Gal kas ir
skundė, kas ten žino. Nebijo
jau pasisakyti susirinkimuose
ir paklausti, kodėl kalbama
visą laiką rusiškai, kai čia
Lietuvos žemė ir t.t. Todėl
buvau ne kartą kviesta sau
gumo „ant kilimėlio" aiškin
tis to ar ano. 1972 metais
važiavo Trakų rajono kaimo
kapela „Galvė", vadovaujama
kompozitoriaus Jurgio Gai
žausko, į folkloro festivalį Belgijon ir Olandijon. Mano šokė
jai turėjo vykti kartu. Tačiau
juos pirmiausia atmetė, kaip
darbo liaudį, nes gal ne visai
gražūs, rinktiniai buvo. Tada,
kad „nenuskriausti" manęs,
nutarė leisti vykti kaip antra
jai vadovei su Kauno „Rasos"
šokių grupe. Ir aš dvi savaites
diena iš dienos, be jokio atly
gio važinėjau dirbti su šokė
jais. Penktadienį paaiškėjo,
kad esu „neišvažiuojama", o
šeštadienį visi išvyko festivalin. Likau lauke už durų... Po
to bent kelis kartus vis kvie
tėsi saugumietis ir aiškino
man, kaip turiu gyventi, kal
bėti. Klausė, ar aš žinanti, kas
elektrinėje galėjo atsišaukimo
lapelius (prieš sovietinę val
džią) pamėtyti. Kiekvienas po
kalbis pasibaigdavo taip, tar
si tu būtum patekęs į kažko
kius gniaužtus, ir dar juos il
gai jautei. Geriausiai atsime
nu gal paskutinį susitikimą
su Elektrėnų „telochraniteliu"
— kūno sergėtoju, taip tada
vadino saugumo (KGB) dar
buotoją Elektrėnuose Juozą
Palavinską. Paskutiniame po
kalbyje, kai aš eilinį kartą
kažką kažkur leptelėjau apie
rusinimą, J. Palavinskas pa
grasino, jei neužsičiaupsi, tai
išnykai pas baltas meškas ir
niekas nė nesužinos. Nusijuo
kiau ir sakiau, kad baltų
meškų nebėra. O jis man tada
visu rimtumu atsakė: „Tau
surasime". Išėjau po pokalbio
namo ir dar kurį laika juo

.

kiausi mintyse iš jo. Vėliau
nuėjo baugulys per visą kūną
— tas Palavinskas, gyvatė, ne
tik gąsdino, bet ir grasino! Dė
kui Dievui, netrukus jo žmona
apsivogė universalinėje par
duotuvėje ir pardavėjos, jau iš
anksčiau pastebėjusios moters
polinkį vogti, patykojo su įkal
čiais, jai išėjus parduotuvės.
Netrukus Palavinskai persi
kėlė į Kauną. Po kiek laiko aš
buvau pakviesta dirbti į Vil
nių, Lietuvos liaudies kultū
ros centrą...
***
Kaune gimusių ir užaugusių
žmonių dauguma turėjo ga
na didelį drąsos, tautiškumo
jausmą. Kaune gyvendami vi
si kitataučiai gan greitai iš
mokdavo kalbėti lietuviškai,
nes su jais paprasčiausiai nie
kas kitaip nekalbėdavo. Vil
niuje net pardavėjos, aptar
naujantis personalas, nekal
bėdavo lietuviškai. Sakydavo
„nisuprantu", jei atkakliai
prašydavai ko nors lietuvių
kalba. Buvo toks laikas. Jei
namo laiptinės susirinkime
atsisakydavai dalyvauti, nes
pokalbis vykdavo rusų kalba,
neužilgo gaudavai pakvietimą
pas direktorių — aiškintis. Ir
aiškinai tą patį — kodėl jie
neišmoksta, gyvendami Lietu
voje, mūsų kalbos?! Kai pase
įrašė „Adomovna", neėmiau jo
pusmetį, sakiau aš esu Ado
mo, bet ne Adomovna. Bet vė
liau reikėjo vykti komandiruotėn už Lietuvos ribų, tai tu
rėjau pasą paimti. Ir vėl kvie
tė aiškintis. Buvo stengiamasi
mums įvaryti baimės — bijoti
ką nors pasakyti, kam nors
prieštarauti, nes kažkas galė
jo perduoti „kur reikia" arba
paprasčiausiai paskųsti...
***
Pradėjau nuo baimės. Taigi
ar turėjome tą baimės jaus
mą jau suaugę? Gal nelabai —
ir leptelėdavome, ir pakalbė
davome. Žinoma, kažkas, gal
ir iš pačių artimiausių drau
gų, skundė, todėl tavęs ilgai
neišleido į užsienį — nepatiki
mas! Anksčiau tie skundikai
buvo įslaptinti, juos saugojo
valstybė. Dabar, kada atgau
ta nepriklausomybė, jie ir vėl
saugomi valstybės! Vadinasi,
kažkada skunde, kiršinę žmo
nes, jie šiandien ramiai sau
gyvena, tarsi tas darbas, kurį
jie dirbo, buvo labai garbin
gas. Mano giliausiu įsitikini
mu, reikėjo paskelbti visiškai
atvirą liustraciją ir jokia vals
tybine paslaptimi to nelaikyti.
Ne todėl, kad dabar skundi
kai gyventų baimėje, todėl,
kad nebedirbtų to „darbo", nebekiršintų žmonių ir kad visi
žinotų, kas jie tokie. Aš tikrai
neturiu jokio keršto ar pykčio
jausmo tam ar tiems, kurie
skundė. Tačiau šiandien noriu
žinoti, kas mane skundė, —
paprasčiausiai būtų įdomu pa
žvelgti tokiam žmogui į akis
ir paklausti — kodėl? Manau,
ne man vienai tai rūpi. Juk ir
šioje pusėje Atlanto buvo
žmonių, kurie dirbo ne nepri
klausomybės labui.
***
Buvo ir dar kita baimė —
būti sunaikintam. Tą išgyveno
politiniai kaliniai, Sibiro trem
tiniai. Tą išgyveno ir tie, kurie
bėgo į Vakarus, paliko Tėvy
nę. Kodėl žmonės bėgo?! Bai
mė ir tik baimė ginė juos to
lyn nuo gimtų namų. Tai bai
mė dėl savo vaikų, dėl savo
tėvų, draugų, sužadėtinių. Tai
baimė dėl išlikimo, tai bai
mė, kad nebūtum sunaikin
tas. Jau buvo žinomas pirma
sis vežimas Sibiran — birželio
14-oji. Kiekvienas, kuris jautė
pavojų savo ir savo artimųjų
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gyvybei — traukėsi nuo rau
donojo maro — sovietų. Mano
tėvai
nebėgo. Mano tėvas
kaip ąžuolas liko savo žemėje,
nes ta žemė jam buvo bran
gesnė už gyvybę. Tėvai nebuvo
turtingi — abu našlaičiai, ka
žin kokio turto neužgyvenę,
kaip mama sakė — vienas —
plikas, o kitas — nuogas. Jie
karo metu rizikavo ir išgelbė
jo keturis žydų vaikus. Viena
jų — Tikva Jeral, gyvena
Pennsylvania valstijoje ir yra
socialinė darbuotoja, o kitas
— Nathan'as Shulman'as —
Prancūzijos Strasbūro miesto
žydų rabinas. Kitų dviejų liki
mas nežinomas, nes jie buvo
perduoti iš rankų į rankas.
1990 metais mama buvo pa
kviesta ,J3orų ne žydų institu
to" (įkūrėjas dr. Banjamin Le
sin iš LA) atvykti į JAV ir
susitikti su išgelbėtąja Tikva,
kuri Lietuvoje, daugiau nei
dvejus metus buvo įvardina
ma kaip Teklytė Gecevičiūtė,
nes buvo įdukrinta. Tada visi
stambiausi JAV laikraščiai,
kaip „Washington Time",
„Chicago Tribūne", „Washington Jewish Week" ir kt. pir
muose puslapiuose spausdino
nuotraukas iš mano mamos ir
Tikvos jaudinančių susitiki
mo akimirkų („Draugas" irgi
parašė šešis sakinius...)
Kai klausiau mamos, kodėl
jie galbėjo žydų vaikus, juk
baisi rizika ir baimė — vokie
čiai už gelbėjimą šaudė — ji
negalėjo pasakyti, kodėl. Taip,
baimę jautė, kol parsigabeno,
tikras baugulys užspaudė
gerklę, kai- ant Vilijampolės
tilto sustabdė patrulis (mer
gaitės tėvai vėlavo perduoti
užmigdytą kūdikį, o komen
danto valanda artėjo šuoliais),
taip baiminosi, kad kaimynai
neįskųstų, todėl keitė butus,
nes Tikva gyveno kartu mūsų
šeimoje. O gelbėjo, matyt, to
dėl, kad žmogiškumas buvo
stipresnis už baimę. Ne veltui,
jau daug vėliau, žydų įteikta
me medalyje bus įrašyti žo
džiai: „Išgelbėti vieną žmogų
— išgelbėti visą tautą". Na
than'as Shulman'as mirus ma
mai parašė laišką, kuriame
yra žodžiai: „She was one of
the noblest of the Lithuanian
nation. Her memory schould
serve as a Symbol for the
comming generations".
Karui baigiantis, kai vokie
čiai traukėsi, jie stengėsi iš
sivežti „Varpo" spaustuvės,
įrengimus, šriftus, kuriuos
buvo sukrovę į vežimus. Ma
no tėvams „Žinių" redaktorė
Felicija Bortkevičienė buvo su
teikusi butuką gyventi spaus
tuvės kieme. Jie per naktį
tuos įrengimus traukė iš ve
žimų, slėpė priešgaisrinėse
statinėse su vandeniu, kiemo
dariuose, o vietoj jų — pakro
vė akmenis. Baimė buvo silp
nesnė už mano tėvo meilę tai
spaustuvei, kurioje užaugo,
kurioje pradėjo dirbti vos ke
turiolikos sulaukęs. Kai užėjo

rusai, kitą dieną, dėka mano
tėvo, jau galėjo išeiti laikraštis
„Doroga na zapad" — kelias į
vakarus. Tėvui vėliau įteikė
medalį ir paskyrė spaustuvės
direktoriumi. Bet po metų pa
reikalavo, kad jis įstotų partijon. Be abejo, tėvas atsisakė,
motyvuodamas tuo, kad tik
užėję rusai jo šeimą apvogė
— išnešė kibirą taukų ir žmo
nos juodsidabrę lapę, šilko
naktinius marškinius, vestu
vinę gimimų dovaną). Su
prask, kad visi komunistai
buvo vagys — tokį jam įspūdį
ir supratimą paliko rusai. Ar
jis tada bijojo taip kalbėti? Ne,
tik po to jį „nuėmė" nuo direk
torių — juk buvo kitų — pa
klusnesnių ir įtinkančių.
***
Lietuvos krepšininkas ir
krepšinio organizatorius Šarū
nas Marčiulionis, kuriam bir
želį sueina 37 metai, ryžosi
priimti krikšto sakramentą ir
jau turi du krikštasūnius.
Šarūno Valinsko krikštynos
tapo akstinu pasikrikštyti ir
pačiam Š. Marčiulioniui. „Tai
buvo gana išskirtinis mano
gyvenime įvykis. Jaudinausi.
Apie krikštą galvojau jau se
nokai, norėjau tam žingsniui
ryžtis būdamas Vatikane, ta
čiau vis kas nors sutrukdyda
vo arba pritrūkdavo laiko", —
sakė krepšininkas. Kas lėmė,
kad iki šiol nebuvo priėmęs
krikšto, jis vienu žodžiu atsa
kyti negalėjo. Prie to greičiau

siai prisidėjo baimė arba so
vietmečio realijos, neleidusios
jo tėvams laisvai reikšti savo
įsitikinimų ir begalinis paties
užimtumas sportuojant Lie
tuvoje bei Amerikoje. Arba pa
prasčiausiai jam to nereikėjo.
Sovietmečiu daugelis žmo
nių santuoką registruodavo
tik Civilinėse įstaigose. Mote
rystės sutvirtinimo Sakra
mentą imdavo kur nors pa
slapčia, kitame mieste ar kai
me. Šių eilučių autorė taip pat
tik Vadaktuose, pas giminaitį
kleboną Valantiną, sutvirtino
santuoką, o mama, kurios dė
ka mes ir paėmėme „šliubą"
(santuoka bažnyčioje — taip
vadinama paprastoje žmonių
kalboje), stovėjo už durų ir
sergėjo, kad kas neįeitų baž
nyčion... Taip, bijojau, kad ne
išmestų iš darbo. Vėliau, kad
nesužinotų uolūs ateistai, ku
rie mūsų įstaigoje turėjo vi
są skyrių, su vedėja, žinoma,
ateizmo skleidėja, Giedre
Kvieskiene (beje, dabar atsto
vauja Centro sąjungai ir per
praėjusius rinkimus balotiravosi rinkiminėje apygardoje,
kurioje balsavo ir JAV gyve
nantys lietuviai). Kai vaikus
krikštijome Šv. Mikalojaus
bažnyčioje Vilniuje — aš taip
pat nėjau į bažnyčią, likau
namie. O vyras ėjo — jis nie
ko nebijojo. Mes atlikome sa
vo pareigas Dievui, Bažnyčiai
ir tėvams.
Bus daugiau
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ZODIAKAS
VĖŽYS
Vėžys, kaip vandens gyvū
nas, dažnai siejamas su van
dens ir pirroovinės jūros sim
boliu. Šarvais, saugančiais
nuo aplinkos, vėžys artimas
„Embryon — uterus" reikš

mei; ryšys su „motina" ir , jū
ra" simboliškai susieja jį su
nežinomybe.
Krikščionybė
laikė vėžį ir krabą prisikėli
mo simboliu, nes vystydama
sis vėžys nusimeta šarvus, to

Konsultuoja kosmetologe
Alvyda
Gudėnienė
(tel.
(708) 974-0048.
Tinkamai prižiūrima, oda
yra nepaprastai graži. Deja,
apleista ar neteisingai prižiū
rima, ji anksti sensta. Dažnai
vien iš veido spalvos galima
suprasti, kad odos funkcijos
sutrikusios. Jaunystėje sausa
oda gerai atlieka savo funkci
jas. Ji neturi jokio blizgesio,
poros mažos, skaisti persiko
spalva. Tokia odos savybė išsi
laiko maždaug iki 35-40 metų.
Tačiau, jei tinkamai neprižiū
rėsite, pastebėsite — oda išsi
tempia, atsiranda mažos pleis
kanojančius dėmelės, greitai
parausta, o, atsiradusios pir
mosios raukšlelės, aiškiai ro
do, kad skubiai reikia kosme
tinės pagalbos. Sausos odos
riebalinių, prakaito liaukų
veikla nepakankama ir ji ne
gali pati sudaryti natūralios,
odą apsaugančios, plėvelės,
kuri saugo ją nuo žalingo ap
linkos poveikio, neleidžia iš
džiūti, daro ją elastingesnę.
Kadangi drėgmę geriausiai su
laiko pačios odos riebalai, tai,
vos tik sumažėjus riebalinių
liaukų funkcijai, tuoj pat pa
juntame drėgmės stygių. Tai
gi, tokiai odai geriausiai tinka
nuosekli, neperkrauta, gerai
pritaikyta kasdieninė veido
odos priežiūros programa. Ko
kia ji? Manau, skaitydami ra
site sau tinkamų patarimų.
Rytais veidą pakanka atgai
vinti arbatžolių (ramunėlių,
medetkų) arba tualetiniu van
deniu Decleor — „Florale face
lotion", kurio sudėtyje yra ru
giagėlių, šalavijo, arbatos.
Murad — „Hydrating toner"
ramina, drėkina, švelnina odą,
jo sudėtye yra agurko, ramu
nėlių, jūros mineralų. Po to
pasitepkite lengvos konsistencijos, bet turtingos sudėties
dieniniu kremu. Tokių kremų
sudėtyje turėtų būti vertingų
aliejų (sasankvos, nerolio, ro
žių, rožių palmės, saldanmedžio, rozmarino). Ypač veiks
mingi savo poveikiu yra keramidai, tai riebiosios medžia
gos, kurių pagalba padaugėja
drėgmės
odos
raginiame
sluoksnyje.
Decleor
—
„Vitarome
cream", turinčiame savo sudė
tyje avokado, rugiagėlių, ra
munėlių, rožės krūmo alie
jaus, vitaminų A ir E. „Nourishing face cream" — turtin
gas savo sudėtimi riešutų, au
galinių aliejų, ultravioletinių
saulės apsauginių medžiagų.
Murad — „Sensitive skin
smoothing cream" ramina,
drėkina, švelnina odą, jo sudė
tyje yra ramunėlių, žaliosios
arbatos, panthenolio. „Murasun daily sunblock SPF 15, tai
be riebalų, apsaugantis odą
nuo UVA/UVB, savo sudėtyje
dėl siaurąja prasme jie yra
krikščionybės simboliai.
Nuo senų laikų vėžys lai
komas Mėnulio simboliu, gal
daugiau dėl mėnulio poveikio
jūrai ir dėl jo formos. Afrikoje
kartais vėžys yra ir blogio
simbolis.
Vėžys arba Cancer, yra 4-sis
Zodiako ženklas, atitinka pir
mąjį vasaros mėnesį, Saulė
pereina šį ženklą birželio 22
d.-liepos 22d. Jupiteris Vene
ros ženkle pakilęs, čia Mė
nulio namai. Venera, Merku
rijus ir Mėnulis — graikų as
trologų jam priskirti globėjai.
Mėnulis, Marsas ir Jupiteris
— tokią vietą užima indų as

turintis vit. C, vynuogių sėklų
ekstraktų.
Dieninis kremas turėtų būti
su šviesos filtru, apsaugančiu
odą nuo žalingo šviesos povei
kio SPF-15, SPF-20. Vakare
odą valykite labai švelniu pie
neliu, turinčiu raminamųjų
(medetkų, hamamelio, apynių,
šalavijo) ir gydomųjų (ramu
nėlių, liepžiedžių, sėlenų, dar
žinės agurklės aliejaus) biolo
giškai aktyvių medžiagų. Va
lomąjį kremą reikia visada ge
rai nuplauti vandeniu. Nuplo
vus jaučiamas odos tempimas,
sausėjimas — tai vandens kal
kių likučiai. Tuos likučius nu
valykite su tonizuojančiu van
deniu, negailėdamos jo, apipurškite veidą keletą kartų,
leisdamos savaime jam nu
džiūti. Sausos odos priežiūrai
tonizuojantys vandenys turi
būti be alkoholio. Nakčiai bū
tinai naudokite naktinį kre
mą. Jis turi būti pakankamai
riebios konsistencijos, turintis
daug drėkinamųjų, biologiškai
aktyvių medžiagų (avokado,
rožės, akacijos, rozmarino, ra
munėlių, saldanmedžio, šala
vijo). Decleor — „Neroli" aroma aliejus, JBaumearomatique nutrivital", JSoin climatiąue". Murad — *Night reform",
„Perfecting
night
cream".
Toms, kurios mėgsta mau
dytis baseine, kur yra daug
chloro, patartina naudoti van
deniui atsparų apsauginį kre
mą. Chloruotas vanduo iš
plauna iš odos vertingas ap
saugines medžiagas, kurias
oda vėliau sunkiai pasigami
na. Taip būtina apsaugoti ne
tik veido, bet ir viso kūno odą.
Decleor — „High protection
sun cream SPF 30, water resistant", Murad — „Waterproof sunblock SPF 30.
Turinčioms sausą odą,Nepa
tartina per daug mėgautis
saunomis, ji dar daugiau džio
vinama. Labai populiari veido
ir kūno priežiūra — pylingas
— gilesnis epidermio nuvaly
mas, pašalinant pasenusias,
suragėjusias odos ląsteles. Tai
kosmetiniai preparatai, savo
sudėtyje turintys smulkių jū
ros smėlio, žvirgždo, migdolo,
sėlenų, malto abrikoso bran
duolio grūdelių. Turinčioms
sausą odą, pylingą patartina
daryti 1-2 kartus per mėnesį.
Gilesnį odos valymą, drėkini
mą, maitinimą geriausiai at
likti vieną kartą per mėnesį,
profesionalios
kosmetologės
pagalba. Tik ji, matydama jū
sų odos struktūrą, problemas,
galės suteikti reikiamą kon
sultaciją, pasiūlys tinkamus
kosmetikos preparatus, kad
nereikėtų blaškytis, pirkti,
neatitikus jūsų odos poreikių,
mesti į šiukšlių dėžę ir vėl
ieškoti naujų. Decleor — pro
fesionali prancūzų kosmetika.
Murad — amerikiečio gydytojo-dermatologo, farmakologo
Howard Murad odos priežiū
ros priemonės. Norinčioms
kosmetologinės konsultacijos
ar kosmetinių veido priežiūros
priemonių, su malonumu pa
dėsiu, prašome skambinti.
trologijoje.
Vėžys yra vandens ženklas,
moteriškas (neigiamas) ir kar
dinalus. Vėžio žvaigždyno pa
vadinimo kilmė (žvaigždės
ženklas) toli gražu dar neiš
aiškinta.
Parengta pagal
Udo Becker

Mįslių atsakymas:
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Per 50 metų trypta burlioko
čebato, Lietuva atgimė labai
sužalota. Atgimė dėka tų per
sekiotų, kankintų patriotų,
laikiusių Lietuvą gyvą per 50
metų okupacijos, ir krauju, ir
kančia, bet nuoširdaus jų ko
vai pripažinimo dar iš šian
dieną negauna, dažnai net pa
sišaipoma iš jų. Dar ir šian
dien tenka išgirsti partizaną
vadinant banditu (sovietų pa

krikštytu vardu). Ir pačioje
mūsų valstybės vyriausybėje
dar yra užsilikusių iš anų
„Stalino laikų", todėl nenuo
stabu, kad tokia nuotaika dar
kyšo. Tokie, tad, ir Lietuvos
ekonominio
progreso stab
džiai, norintys laikyti tautą
„prie ruskio buvo geriau" dva
sioje.
Bet laikas bėga ir tos „dva
sios" laikymas liaudyje išlen
da rinkimų metu (balsuoja už
pažadus įtikinti rėksnių) po
rinkimų vargsta visi. Vargsta
mokytojai, negaudami laiku
atlyginimų; vargsta darbinin
kai negaudami savo darbo už
darbio; vargsta žemdirbiai
skriaudžiami
jų
produktų
pirklių ir vargstamą dėl „ge
resnio gyvenimo" pažadų.
Tokia padėtis yra išugdžiusi
didelį nepasitikėjimą vyriau
sybe. „Kitaip ir nebus", — sa
ko piliečiai, „kas ateis į val
džią, eis prie lovio, ne Lietuvai
tarnauti". Tokį piliečių galvo
jimą paremia ir stiprina „lais
vo žodžio" spauda. Ji netar
nauja Lietuvos žmogaus labui,
ji jį audrina, smerkdama esa
mą padėtį, bet intencija ta
pati, ir Lietuvos prisikėlimui
žalinga, nes „prie ruskio buvo
geriau".
Paėmus spaudą į rankas,
jau nuo pat ryto subjauroji
nuotaiką dienai: nežmoniško
žiaurumo žudynės; žiaurus iš
prievartavimas su detalėmis;
prisigėrusių sugyventinių ne
švarus gyvenimas ir žudynės;
žinomų
valstybės
aparato
žmonių nusikaltimai, minint
ir jų pavardes, ir padarytą ža
lą valstybei, ir t.t. Jokios reak
cijos nematai iš VRM, iš tei
sėsaugos, tik Seimo Etikos ko
misija bando to ar kito Seimo
nario nusikaltimui surasti pa
teisinimui paragrafą, o nusi
kaltėlis ir toliau sėdi savo pa
reigose, kartais persodinamas
į kitą, ir net aukštesnės parei
gos, krėslą.
Daug čia m e s matome neto
leruotinų demokratinėje vals
tybėje reiškinių, bet čia, atro
do, viskas priimama kaip nor
malus, natūralus dalykas.
Yra tik keli laikraščiai, ku
rie neužsiima pataikavimu degeneruotai visuomenei. Tai
„XXI amžius", „Valstiečių laik
raštis" ir „Lietuvos aidas" ir
dar vienas kitas žurnalas.
JOCĮ amžių" skaitome su
malonumu. Gauname tikrą
vaizdą Lietuvos politinio veido
ir kaip lietuviui katalikui pri
dera, sužinome, kas vyksta
Bažnyčiose Lietuvoje ir Kata
likų Bažnyčioje
pasaulyje.
Išeivija turėtų šį laikraštį
remti, nes jo išsilaikymas pa
vojuje. Finansiškai sustiprė
jęs, pajėgtų ir stipriau parem
ti savo spauda provinciją. Su
spauda, kuri drąsiai nagrinėja
žmogaus dorovinio gyvenimo
klausimus ir puoselėja krikš
čioniškas vertybes, tobulės ir
skaitytojai.
Neseniai
prieš
„didžiąją
spaudą" pasisakė teisūs Lietu
vos inteligentai, kultūrinin
kai, kreipdamiesi į prezidentą,
Seimą ir vyriausybę atkreipti
dėmesį į žalingą žiniasklaidos
veiklą, iš kurios šaukia tik
seksas, žudomųjų kraujas,
narkomanų darbai ir jų vei
dai. Žinoma, spauda sukilo —
„cenzūra, diktatūra, laisvo žo
džio pažeidimas" ir t.t. Laikas
parodys, ar šis inteligentijos
pareiškimas duos teigiamo atgr rsio.
Jau pradedame justi lietu
viškos mokyklos rezultatus.
Išaugo nauja karta, kuriai at
gimimo metu buvo vos dešim
tukas. Išaugo jau mylinti savo
tėvynę, mažą ir brangią, savo
tautos istoriją „Plačiosios tė-
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JADVYGA DAMUŠIENĖ
Nepajėgdama parašyti laiš
kus kiekvienam atskirai, ku
rie mums rašo, sumaniau pa
rašyti vieną laišką visiems,
nes klausimai ir rūpesčiai gy
venimu Lietuvoje visų tie pa
tys.
Taigi, kaip 1997 m. birželyje
grįžom į tėvynę, išgyvenę per
50 metų JAV, kurtis naujam
gyvenimui, mūsų amžiuje, tik
rai buvo sunku. Sunkumų su
darė rasti remontuotą butą, o
neremontuoti atrodė siaubin
gai, nuo „spalio revoliucijos"
neliesti. Remontui daryti rei
kia daug kantrybės, pinigų ir
sveikatos, nes darbininkai,
anot komiko TV-joje, yra lais
vamaniai — kada nori dirba,
kada nori ateina, ir kada nori
išeina, o raštiški susitarimai
čia neveikia.
Ačiū Dievui ir draugams,
butą gavom remontuotą, bet
be jokio baldo, o savų neatsivežėm, išdalinom ir išpardavėm Lockporte. Taigi, reikėjo
iš naujo kurtis, o trumpėjančio
gyvenimo distancijoje „kūri
masis" buvo konfliktas su sa
vimi, svarstei daikto naudą ir
reikalingumą.
Šiaip taip įsikūrę, pradėjom
domėtis žmonių gyvenimu Lie
tuvoje. Jis pilnas visko — kul
tūrinių renginių gausa, jaunos
visuomenės dėmesio jiems, bet
ir nekultūringo elgesio žmonių
santykiuose. Sunku smulkiau
"aprašyti visus, gyvenime ma
tomus, reiškinius, bet kaip jie
„bado akis" tai visas gyveni
mas nemaloniai nuteikiamas.
Trūksta normalios gyveni
mui tvarkos. Gyvenant JAV,
visi buitinio gyvenimo reikalai
ėjo laikrodžio tikslumu — ir
privačių įstaigų tinkle, ir val
stybinių. Čia, neduok Dieve,
jei atsiranda koks neaišku
mas buities paslaugų srityje,
tada būsi siuntinėjamas „nuo
ainošiaus pas kaipošių", būsi
išvargintas stovėjimo eilėje —
laukimo valdininkams aiški
nantis tarpusavyje, ir ne visada
gausi atsakymą. Savivaldybės
tarnautojai nėra tarnautojai
žmogui, yra tik įsidarbinę val
dininkai. (Kas kita Lietuvos
bankuose — tarnautojai labai
paslaugūs ir gerai žino savo
darbo sritį).
Visos gyvenimo smulkmenos
čia yra išaugusios į ryškias
stambmenas. Viena jų — ne
darbas. Sunku ir suprasti, kad
daugiau dešimties metų laisvo
ir nepriklauso gyvenimo ne
pajėgiama Lietuvos ūkio įvesti
į tinkamą ekonominį kelią,
kuris suteiktų žmogui bent
minimalias pragyvenimui są
lygas. Siaubingas nedarbas ir
siaubinga emigracija šviesių,
jaunų, mokslą baigusių, žmo
nių. Kai palieka savo kraštą
paprastas, eilinis žmogus, ieš
kodamas tik „aukso", gaila.
Bet kai palieka Lietuvą, jos
mokyklų išmokslintas, negau
nantis sau ir savo šeimai net
paprasčiausiam
gyvenimui
sąlygų, tai skaudu, nes toks
yra labai reikalingas vispu
siškam Lietuvos prisikėlimui.
Sovietinė mokykla, smaugda
ma Bažnyčią, tikinčią šeimą ir
meilę Lietuvai, išjungė jau
nąją lietuviškąją kartą iš ver
tybinio gyvenimo pažinimo.
Tautinei sąmonei užrišo kilpą,
ugdė meilę „plačiajai tėvynei".
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ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
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vynės" sąvoka jau išnykusi iš
pasąmonės ir rusų kalba nu
bluko. Atgyja tautinė sąmonė
ir, reikia tikėtis, kad įsijungę
visavertiškai į Lietuvos gero
vės darbą, kels visą moralinio
gyvenimo lygį, jei neišsivažinės po svetimus kraštus.
Lietuvos mokslo institucijo
se sielojamasi, kad baigusieji
aukštąjį mokslą, neradę darbo
Lietuvoje, ieškos jo svetimuo
se kraštuose. Valstybės vado
vai, atrodo, savo rūpestį nu
kreipę tik į savo partines ko
vas už jų būvį, o ne į šį svarbų
tautai reikalą.
Sunku prognozuoti ateitį.
Vieningumo daugeliui gyvybi
niais valstybei klausimais nė
ra. Visi nori geresnio gyveni
mo, bet nežino, kas jį duos,
NATO, ES ar „Lukoil". Vaka
rų bijo, nes gerai nepažįsta
(nors finansine jų parama gy
venime naudojasi), Rytų bijo
masi, nes per gerai juos pažįs
ta, o liaudis pasimetus eko
nomikos „ekspertų" įrodinėji
muose ir prognozėse.
Bet reikia tikėtis, kad ateis
diena ir Lietuva, kaip tas ką
tik gimęs kumeliukas, strypuliuodamas ir svirduliuodamas
staiga atsistos ant savo kojų ir
pradės džiaugtis sava aplinka.
Gal negreit teks tą jausmą iš
gyventi, bet pastangos, siekti
geresnio ir stabilesnio gyveni
mo, gali ir laiką sutrumpinti.
Ir koks būtų gražus tas gyve
nimas, gražioje Lietuvos gam
toje nuo pat Nemuno ir Neries
slėnių iki Kuršių marių ir Bal
tijos.
Nebūčiau atvira, atvirame
laiške
nepaminėjus
labai
skaudaus įvykio, kuris giliai
sužeidė mūsų širdis, tarnavu
sias Lietuvos labui, lietuvybės
išsilaikymui, svetimame kraš
te gyvenant.
Grįžę į tėvynę, patyrėme, jog
Lietuvos jaunesnioji karta ne
žino, kad 1941 m. birž. 23 d.
įvyko sukilimas prieš sovietus-okupantus,
vykdžiusius
mūsų tautos genocidą — ve
žimą „Lietuvos iš Lietuvos" į
tolimąją Sibiro šiaurę. Jaunie
ji nežino, o vyresnioji karta
apie tai nekalba. Valdžios
sluoksniuose taip pat. Sukili
mas yra neminimas, o žmonės
vyriausybėje laiko tam tikrą
distanciją mūsų atžvilgiu.
Nesupratom iki pereitų me
tų vasaros, kur „šuo pakas
tas". Pradėjo aiškėti, kai bu
vusieji sukilimo dalyviai (ku
rių dar yra nemažai) pateikė
Seimui prašymą sukilimo ir
nepriklausomybės paskelbimo
datą, birželio 23 d., įjungti į
valstybinių švenčių kalendo
rių. Istorinis įvykis išimtas iš
sovietų mokyklos, turi būti at
statytas ir padaryta žala mū
sų tautos istorijai atitaisyta.
Seime, iš esančių tą dieną
50 dalyvių, balsuojant, 47
„už", priimtas nutarimas, įtei
sinantis sukilimo datą valsty
binių švenčių tarpe.
Seime nedalyvavusių narių
ir Seimo pirmininko, šis nu
tarimas tą pačią dieną buvo
užprotestuotas ir prašyta pre
zidento nutarimą vetuoti. Pre-

IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapofcs ir Off Mgr Aukse
S. Kana kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tai. (708) 424-8654
(773)581-8654

ZSL RE/MAX
j\REALT0RS
<*K.t773) 22t - I7«l
E (70*) 425 - 7110
.(773)!

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

ALfTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS,

GREIT PARDUODA
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VI ari i m iro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.
zidentas nevetavo, ir išvyko
atostogoms. Bet nutarimas vis
tiek buvo išimtas iš svarsty
mų, nes Lietuvos žydų bend
ruomenė pareiškė, kad šven
čių eilėje ši data niekada ne
gali būti įteisinama, nes ji su
tampa su žydų naikinimo Lie
tuvoje pradžia.
Šis įvykis susilaukė daug
nemalonių ir negražių straips
nių žydų atžvilgiu spaudoje
„Lietuvos aidas" dėl laisvo žo
džio pasisakymų, labai nuken
tėjo. Pasigirdo balsų net išei
vijos atžvilgiu ir pakaltinimai,
kad Lietuvą palikusieji yra
daugiausia nusikaltėliai, kaž
ką bloga padarę ir išbėgę. Ko
tuo siekiama, neaišku.
Visą tą sukurtą atmosferą
skaudžiai išgyvename. Joje
dar vis spindi sovietinės mo
kyklos paruoštas planas atei
čiai — apjuodinti sukilimą,
ištrinti šį karžygišką tautos
pasipriešinimo veiksmą geno
cidui išvejant SSSR iš savo
krašto.
Nepaisant visų išgyvenamų
nemalonumų ir širdies skaus
mų dėl esamų gyvenimo sąly
gų, savo tėvynėje verta gyven
ti kiekvienam tėvynės mylėto
jui. Ji verta ne tik finansinės
paramos, bet gero, teisingo
žodžio ir daugeliu atvejų gerų
patarimų. Džiaugtis ir yra kuo
— visas gausus kultūriniais
renginiais gyvenimas tikrai
stebina ir yra prieinamas vi
siems. Kokie puikūs leidiniai
išleidžiami, ko mes išeivijoje
nepajėgdavome padaryti. Žy
miausi muzikos pasaulyje diri
gentai atvažiuoja ir specialių

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

New Vision
Bus.: 708-361-0800
VoteMsi:773«478»
F u : 708-361-9618

Window VVashers Needed!
koncertų proga diriguoja mū
40.000 per year. We nced 100 crews.
DANUTĖ
No exp. necessary. Will train. Mušt
sų puikaus simfoninio orkest
MAYER
have valid driver's license and transJei norite parduoti ar pirkti namus
ro kolektyvui. Kamerinis Sau
portation. Mušt be fluent in English.
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
liaus Sondeckio orkestras pla
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
L.A. McMahon Windo w W ashing.
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Tel. 800-820-6155.
čiai žinomas Europos muziki
Nuosavybių įkainavimas veltui.
nio pasaulio scenoje.
Reikalingi dažytojai su patyrimu
O kokių puikių skulptorių,
Amerikoje.
Parduodamas 2 miegamųjų
tapytojų, medžio drožinių ir
Privalo turėti automobilį.
butas Palos Hills rajone.
Darbas
Siaurės-vakarų
rajonuose.
lino audinių menininkų esa
Tel. 847.808-9109
Šalia
— baseinas ir Moraine
ma, galime didžiuotis, nes j ų
vakare nuo 8 - 1 0 vai.
Waley
kolegija. $82,000.
darbais žavisi ir kiti Europos
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
Tel.
708-974-2327.
didmiesčiai.
Mūsų operos solistus galima ĮTorožto salone „Efite r a S y |
Parduodamas 6 butų mūrinis namas
Hair Care" dirba lietuvė koslyginti ir su domingais, ir s u
Burbank. Gera investicija ateičiai.
metologė-manikiOristė Džiną.
pavaročiais, ir careromis. O
Adresas:
4808
W.83
St.
..Condominium" pardavimui Oak
negęstanti žvaigždė, tebeži
Burbai*. Tel. 708 400 0004.
Lawn. Gražus 4 miegamųjų, 2 vonių.
banti operos žvaigždyne, Irena
Didelis 2 automobilių garažas.
Kitame
salone
—
Milkevičiūtė, dar vis žėri pla
16865 &ar>Ave,THeyPark,
Dviejų butų mūrinis namas Marquette
čiai, operų scenose, pasaulyje.
dirba lietuvė kirpėja Sonata.
Parke.
O kiek naujų jėgų priauga ir I
Tai. 708-444-2421.
J Skambinti 773-767-2400, First Rate
ne vieną jų kviečiatės į JAV, į
Real Estate, kviesti Aušrą Padalino.
tą lietuvybės širdį Čikagoje.
Pranciškonų vienuolynui
Ansambliai, eiliniai ir etno
reikalinga virėja. Rašyti,
European restaurant in
grafiniai,
tautiniai
šokiai,
duodant
savo adresą ir telefono
daugiausia Zitos Kelmickaitės
Lemont is hiring vvaitress.
v
numerj R« - Jonas Bacevičius,
rūpesčiu, dirba. Sunku viską
Tel. 630-257-7570.
P.O. Box 980,
išvardinti, bet šiuo atžvilgiu
Kennebunkport, ME 04046.
— Lietuva nuostabus kraštas.
Žmonės talentingi ir gabūs,
Alternative Home Care looking
Ieškome vaikams auklės
for responsible come-and-go, live
tik duok sąlygas.
in care givers and CNAs. Mušt be
Čikagos priemiesčiuose, kuri
Kaip gaila, kad tik senatvėje
able to speak, read and write
nerūko, moka vairuoti ir
English. Mušt drive and be able to
mums atsivėrė durys dalyvau
susišneka angliškai.
lift. References and „green card"
ti savo krašto gyvenime. Dėl
reouired Tel. 708-784-1088.
Tel. 815-922-2876.
tos priežasties negalime visa
vertiškai įsijungti į gyvenimą
Parduotuvių valymui reikalingi
Vidutinio amžiaus, darbšti,
ir ne visada viskuo naudotis.
darbuotojai. Gali kreiptis ir
tvarkinga, mokanti skaniai
Nuotoliai nekliudytų, bet, kai
šeima. Darbas Tennessee ir
Ilinois valstijoje! Atlyginimas
gaminti maistą pedagogė ieško
nuvykus į koncertą, teatrą ar
$1.500 —$1,800. Dokumentai ir
bet kokio darbo . Gali gyventi
Mažvydo knygyną, reikia už
kalba nebūtini. Tel. 901-240lipti plačiais laiptais, be tu
5544 arba 901-830-7223.
kartu. TeL 773-218-6140.
rėklų, į trečią aukštą, tai jau
ne mūsų jėgoms, o keltuvo
V.A.L Auto Servisas.
Padedame žengti pirmuosius
Atliekame visus variklio ir važiuokles
nėra.
žingsnius Amerikoje.
darbus. Variklio kompiuterinis
Tai vis tos smulkios bėdos
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
(Vairavimo teisės,
nuolaidos. Parduodame naudotus
Lietuvoje, bet kas jaučiatės
automobilius 3800 W. 79 St
Soc. Security).
pajėgūs, grįžkite į tėvynę, nes
TeL 773-582-0183; 773-582-0184.
TeL 630-789-1928.
Kalbame
lietuviškai.
čia atsigaivinsite.

sekmadieni, liepos 22 d.

BUS ĮVESTAS TRANSPORTO
DRAUDIMAS
Vilnius, birželio 14 d.
(BNS), ketvirtadienį, Seime
buvo
priimtas
Transporto
priemonių savininkų ir valdy
tojų civilinės atsakomybės pri
valomojo draudimo įstatymas.
Parlamentarai netrukus taip
pat turėtų priimti šio įstatymo
įgyvendinimo terminus nuro
dantį teisės aktą, kuriame
privalomąjį transporto prie
monių draudimą numatoma
įvesti nuo 2002 m. kovo 1 d.
Pagrindinė draudimo įmoka,
į kurią privalės orientuotis
draudimo Įmonės,
lengvėsiems automobiliams bei mi
kroautobusams numatyta 220
litų, kroviniams automobi
liams — 375 litai, traktoriams
bei kitiems savaeigiams me
chanizmams, o taip pat — mo
tociklams bei motoroleriams
— 80 litų, troleibusams bei
autobusams — 350 litų, ir
lengvųjų bei krovininių auto
mobilių priekaboms atitinka
mai 40 ir 100 litų.
Įstatyme nurodoma asmens
ir turto privalomojo draudimo
suma — po 30,000 litų.
Draudimo įmonės, atsižvelg
damos į transporto priemonės
variklio darbinį tūrį, bei tai,
ar ji naudojama asmeniniams
ar komerciniams
tikslams,
galės nustatyti 30, 50, ar 100

m

proc. didesnę įmoką. Draudi
mo įmoka turės boti perpus
mažinama asmenims, turin
tiems privalomojo transporto
priemonių draudimo tarptau
tinę kortelę („žaliąja kortelę").
4 0 proc. mažesnės draudimo
įmokos bus taikomos ir ne
daugiau kaip vieną transporto
priemonę draudžiantiems ne
įgaliems žmonėms bei se
natvės pensininkams.
Parlamentarai apsisprendė
netaikyti draudimo išimčių
kombainams, vikšrinei bei ki
tai savaeigei žemės ūkio tech
nikai. Tačiau ūkininkai ir kiti
žemės ūkio subjektai viena
grupine draudimo sutartimi
galės apdrausti penkias jiems
priklausančias transporto prie
mones.
Automobilio avarijos metu
padarytą žalą turės atlyginti
draudimo įmonės, o kai atsa
kingas už žalą vairuotojas ne
buvo apsidraudęs, padarė ją
neteisėtai vairuodamas tran
sporto priemonę ir panašiais
atvejais, o taip pat tada, kai
draudimo įmonė tampa nemo
ki — draudimo įmonių įsteig
tas Biuras. Toks asociacijos
statusą turėsiantis Biuras,
kurį, inicijavus Finansų mi
nisterijai, turės įsteigti drau
dimo įmonė, taip pat derins j ų

Nek Pr. Marijos Seserų
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė
11:00 Koncelebruotos Sv. MIŠIOS
- Pagrindinis celebrantas:
Kunigas Tomas Karanauskas
- naujas vienuolyno kapelionas

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
3:00

Neringos stovyklautojų PROGRAMA
-Vėliavų

nuleidimas

4:00

Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS

4:30

MALDOS VALANDĖLĖ koplyčioje

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti pasikvieskite ir savo draugus!
veiklą, formuos transporto
priemonių draudimo duomenų
bazę, atliks Žalios kortos
(tarptautinio transporto prie
monių draudimo) biuro už
duotis.
Lietuva iki šiol buvo vienin
telė narystės Europos Sąjun
goje (ES) siekianti valstybė,
kurioje nebuvo privalomojo vai
ruotojų civilinės atsakomybės
draudimo.
Savanoriškuoju
transporto priemonių civilinės
atsakomybės draudimu Lietu
voje dabar apdrausta apie 20
proc. automobilių.

* L i e t u v o s kariniu jūrų
p a j ė g ų (KJP) Norvegijoje įsi
gyti du greitaeigiai kateriai
bus pavadinti Lietuvos terito
rijoje senovėje gyvenusių bal
tų genčių vardais. Kaip pra
nešė Krašto apsaugos ministe
rija, naujieji laivai bus pava
dinti „Skalvio" ir „Sėlio" var
dais. „Skalvio" globėjais ap
siėmė būti Utenos miesto savi
valdybė, „Sėlio" — Šilutės
miesto savivaldybė. Su Lietu
vos KJP vėliava jau plaukioja
„Aukštaitis",
„Žemaitis",
„Dzūkas", „Sūduvis", „Kur
šis".
• (BKSi
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LAIŠKAI IR

NUOMONĖS
A.tA.
ONUTEI KAŽEMĖKAITIENEI

VILNIAUS ENCIKLOPEDININKAI
DĖKOJA LIETUVIŲ FONDUI
Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos instituto rengiami vei
kalai reikalauja ilgo ir kruopš
taus darbo. Todėl džiaugiama
si, kai po kelių metų moksli
nių duomenų, straipsnių telki
mo ir redagavimo išleidžiamos
didokos knygos. 1996 ir 1998
m. buvo išleistos „Kultūros pa
minklų enciklopedijos" dvi
knygos, skirtos Rytų Lietuvai,
1998 m. — Žemės ūkio encik
lopedijos" I tomas (A-J, bus
dar du). Praeitą žiemą pasi
rodė dar keli pirmieji encik
lopedijų tomai: „Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos" (A-K,
numatomi dar du). „Muzikos
enciklopedijos" (A-H, bus dar
du). Išleistas ir pirmas iš pla
nuojamų keturių „Technikos
enciklopedijos" tomas (A-F).
Baigiamas rengti spaudai „Vi
suotinės lietuvių enciklopedi
jos" I tomas (išeis metų pabai
goje). Šio didžiausio Leidybos
institute užsimoto veikalo bus
dvi dešimtys tomų.
Ne mažiau Leidybos institu
tas džiaugiasi ir jam teikiama
parama svarbiems mokslo lei
diniams. Gegužės viduryje ins
titutą pasiekė Lietuvių fondo
skirta parama žinyno „JAV
lietuviai" II tomui — 10,000
dolerių čekis ir iš Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro
nuo žinyno I tomo parengia
mųjų darbų išlaidų liko 10,152
doleriai.'
Kaip jau spaudoje buvo ra
šyta, žinynas „JAV lietuviai"
buvo sumanytas rengti 1993
m. tuometinės Mokslo ir en
ciklopedijų leidyklos Vilniuje
direktoriaus Zigmanto Po
ciaus ir. Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro pirmininko
prof. dr. Jono Račkausko, ka
dangi „Per visus okupacijos
metus užsienio lietuvių (ypač
karo pabėgėlių) patriotinė
veikla Lietuvoje buvo nutyli
ma .arba. visaip niekinama,
šmeižiama. Tik atkūrus Ne
priklausomybe susidarė sąly
gos objektyviai informacijai:
galima ir reikia atstatyti isto
rinę tiesą, parodyti nutylėtą
tautos dalies veiklą" (iš I tomo
pratarmės). Enciklopedininkai
ir ypač direktorius Z. Pocius
(deja, mirė 1997 m. lapkričio
mėnesį, nesulaukęs žinyno pa
sirodymo), norėjo veikale kiek
galima išsamiau nušviesti nu
tylėtą veiklą. 1997 m. pradė
jus rengti žinyno maketą, pa
aiškėjo, kad į vieną tomą ne
įmanoma bus sutalpinti visų
numatytų biografijų. Daryti
atranką ar trumpinti jas ren
gėjai nesiryžo, todėl 1998 m.
išleistame I tome (A-M) tilpo
tik 2,004 biografijos su 1,037
portretais. Išleidę I tomą, en
ciklopedininkai numatė tęsti
žinyno rengimą. Tuometinės
žinyno rengimo grupės vado
vės Jonės Liandzbergienės tei
gimu (deja, mirė 1999 m. rug

sėjo mėnesį), prof. dr. J. Rač
kauskas pritarė jam parodyto
žinyno maketo principams,
bet po metų (žr. „Draugas"
1999.04.13) pareiškė abejonių
dėl sumanyto projekto tęsimo
ir finansavimas iš Čikagoje
sutelktų lėšų buvo sustabdy
tas.
Pasikeitus Leidybos institu
to vadovybei, naujasis direk
torius Rimantas Kareckas ry
žosi tęsti žinyno rengimo dar
bus ir jį išleisti. Pernai buvo
paskelbta II tomo prenumera
ta, tikėtasi paramos iš pavie
nių aukotojų ir Lietuvių fon
do. Buvo atnaujintas susiraši
nėjimas su J. Račkausku dėl
sutelktų lėšų likučio perdavi
mo žinynui finansuoti. Todėl
dabar, gavę lėšų, Mokslo ir en
ciklopedijų leidybos instituto
direktorius Rimantas Karec
kas, žinyno rengimo grupės
vadovė Vilija Kneitienė ir re
daktorius dr. Antanas Balašaitis nuoširdžiai dėkoja Lie
tuvių fondo tarybai ir jos pir
mininkui, kartu ir pelno skirs
tymo komiteto vadovui dr. An
tanui Razmai bei Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro
pirmininkui prof. dr. Jonui
Račkauskui. Gautos lėšos leis
enciklopedininkams spartinti
biografijų rašymą ir kuo grei
čiau Žinyno II tomą išleisti.
Jau parengti du trečdaliai iš
numatytų beveik dviejų tūks
tančių biografijų, I tomo pa
vardžių rodyklė, keliolika pa
pildomų biografijų iš A-M rai
džių.
Taigi, po abejonių ir netikru
mo Leidybos instituto vado
vybė, dėkodama visiems rėmė
jams ir prenumeratoriams, o
ypač Lietuvių fondui už dė
mesį veikalui, parodančiam
JAV lietuvių patriotinę, kul
tūrinę ir mokslinę veiklą, rū
pinsis žinyną išleisti 2002 m.
pabaigoje ir atsiųsti jį prenu
meratoriams.
Primename, kad Leidybos
institutas dar turi žinyno I to
mo egzempliorių. Norintieji
gauti, jo
prenumeratoriai
siuntimo išlaidoms turėtų at
siųsti 10 dol., o neprenume
ravusieji — 35 dol. čekį. Taip
pat priimama ir žinyno II to
mo prenumerata: su atsiunti
mu II tomas kainuos taip pat
35 dol.
Laiškus, II tomo prenumera
tos 35 dol. čekį, aukas prašo
me siųsti su užrašu ant čekio
„Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas. Žinynui JAV
lietuviai". Atskirame lapelyje
nurodyti: II tomo prenumera
ta, parama ar už I tomą. Visų
žinyno rėmėjų pavardės bus
paskelbtos II tome. Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institu
to adresas: L. Asanavičiūtės

mirus, reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui
VIKTORUI, dukrai RIMUTEI ir giminėms bei
artimiesiems.
Aga ir Viktoras Kubiliai

Palm Beach, FL, garbės konsulo Stanley Balzekas, Jr, namuose Floridos visuomenininkai aptaria rudens bei
žiemos sezono planus. Iš kairte: Frank ir Joanne Wojdcki, dr. Eugenijus Gedgaudas su žmona, dail. Rimgaila
Zotovienė ir garbės kons. S. Balzekas.
PATAISYMAS
Norėčiau pataisyti klaidą,
kurią pastebėjau Virgiiųjos
Paplauskienės rašiny „Vardan
lietuviško žodžio" apie Stepą
Zobarską, šeštadienio, birželio
9 d. laidoj. Rašoma, kad jis iš
vertė į lietuvių kalbą Guy de
Maupassant romaną „Dažytas
vualis". Bet to romano — „The
painted veil" liet. „Dažytas
vuahs" autorius yra anglų ra
šytojas W. Somerset Maugham, o ne Guy de Maupas
sant. Vertėjas Stepas Zobarskas. Ką tik perskaičiau tą
knygą.
Dana S t a n k a i t y t ė
Oak Lawn, IL
NEAPGAUDINĖKIME...

Gegužės 18 d. „Drauge" (Bi
čiulystėje) perskaičiusi sielo
vados skyrelį, buvau labai pri
trenkta kun. Jauniaus Kelpšo
atsakymu į klausimą apie sky
rybas, pakartotines jungtuves,
nuodėmes ir t.t. Paprastai, kai
žmonės klausia atitinkamų
sričių žinovų, jie tikisi gauti
apibendrintą, geriausiai at
spindintį tikrovę, bendrai pri
imtą, paaiškinantį tam tikros
situacijos priežastis ir pasek
mes, apgalvotą atsakymą, o ne«
siaurą savo nuomonę. J u k šį
atsakymą skaitė ne tik išsi
skyrę žmonės, bet ir tie, kurie
dar tik turi slaptą „svajonę"
palikti šeimą ir net tie, kurie
greit ateis prie altoriaus pasižadėt amžinai mylėti ir rūpin
tis.
Aš tikrai nesu tikėjimo tiesų
žinovė ar turinti kokį religinį
išsilavinimą, bet Katalikų
Bažnyčios požiūris į santuokos
sakramentą yra gana aiškus.
Pabandykim kiekvienas savo
širdyje atsakyti į keletą klau
simų. Ar bažnytinės santuo
kos pakylėjimas iki sakramen
to nerodo, kad Katalikų Baž
nyčia santuoką ir šeimą laiko
ypatingai svarbiu dalyku? Ar
pasižadėjimas Dievo akivaiz
doje rūpintis sutuoktiniu iki
mirties yra tik pajuokavimas?
Ar apgavimas ir palikimas li
kimo valiai pačių artimųjų
23, LT 2050, Vilnius, Lietuva žmonių yra kaip nors pateisi
(Lithuania).
namas? Ar vaikų apleidimas
Redaktorius ir jų emocinis sužalojimas vi
dr. Antanas Balašaitis sam gyvenimui nėra kartais
baisesnis net už mirtį, juk
mirties atveju, lieka tėvų švie
si atmintis ir kaip tik tai pa
deda vaikui augt ir tobulėt
dvasiškai? Ar vienos šeimos
skyrybos nesukelia kitų šeimų
griūties, o tuo pačiu ir visos
žmonijos griūties? Ar mūsų
tėvai ir seneliai neturėjo jokių
sunkumų šeimose ir gyveni
me? Kaip jie sprendė iškilu

sias problemas? Ar mes, pasi
skelbę moderniškais, išsilavi
nusiais, subrendusiais, išsi
laisvinusiais,
nesutrypiame
amžinų ir nekintamų vertybių
ir nebandome pastatyti savo
„laimę" ant sudaužytų kitų
šeimų pamatų? Ar narkoma
nų, girtuoklių, savižudžių, nu
sikaltėlių, apleistų vaikų, psi
chinių ligonių skaičiai neparo
do, kad mūsų tėvų ir senelių
vertybės buvo svaresnės?
Gyvenimas be bažnytinės
santuokos laikomas svetima
vimu. Kiekviena maldaknygė
pataria, kad, norint atlikti ge
rą išpažintį ir gauti nuodėmių
atleidimą, turi nustot daryt tą
nuodėmę ir atitaisyt padarytą.
Taigi, jeigu nori nuodėmių at
leidimo, turi nustot gyvent su
svetimu vyru/žmona.
Bažnytinės jungtuvės yra
pakylėtos iki sakramento.
Sakramento sulaužymas —
nėra tik paprasta nuodėmė, ar
judėjų tikėjimo išlikusi iki
mūsų dienų seniena, kurią
mes galime tik ignoruot.
Katalikų Bažnyčia nori žmo
nėms padėt sukurt ir išlaikyt
tvirta, sakramentinę šeimą,
kuri, žinodama jungtuvių sak
ramento sulaužymo pasek
mes, bandytų visus tarpusavio
nesusipratimus išspręsti šei
moje, o neieškotų lengviausio
sprendinio — apleist šitą šei
mą, išardyt kitą šeimą... Lie
tuvių patarlė sako „nėra na
mų, be dūmų", todėl Katalikų
Bažnyčia yra įsteigusi šeimų
konsultavimo tarnybas, kata
likų šeimos turi įvairių orga
nizacijų, kurios padeda su
įvairiais patarimais, kaip iš
spręsti šeimoje iškilusias pro
blemas. Jeigu mes tvirtai ži
nosime, kad skyrybos nėra
sprendimas, tada daug rim
čiau žiūrėsime į pačias jung
tuves ir bandysime rasti kito
kių išeičių iš bet kokios situa
cijos. Yra ypatingų atvejų, kai
Katalikų Bažnyčia leidžia sky
rybas, tik reikia kreiptis į ati
tinkamas bažnytines įstaigas.
Kiekvienas tikėjimas turi
savo įstatymų rinkinį. Žino
ma, įstatymai suvaržo mūsų
„laisvę", bet, jeigu mes save
laikome katalikais, turime lai
kytis visų katalikų tikėjimo
nustatytų įstatymų, o ne tik
tokių, kurie mums patinka.
Jeigu mes pasirenkame iš ti
kėjimo tik tas taisykles ir tik
tuos įstatymus, kurie mums
šiuo gyvenimo metu paran
kūs — mes nebepriklausom
šiam tikėjimui, todėl nebeapgaudinėkime nei savęs, nei
Jutų.
Vitalija Dunčia
Hockessin, DE

PADĖKA „DRAUGUI" IR
VISIEMS LIETUVIAMS
Rašo Jums Andrijausko Ar
no (gim. 1993.10.04) gyvenan
čio Lietuvoje, mama Jolanta.
2000 rugsėjo 7 d. Jūsų dien
raštyje buvo rašyta apie mūsų
sūnų. Jam buvo atlikta klau
sos operacija. „Cochlear Implant System" pagalba Arnas
atgavo klausą. Jei būtų įma
noma ir Jums įdomu, norime
dienraščiui papasakoti, kaip
jam sekasi ir kaip mes džiau
giamės, pradėjus sūnui girdė
ti.
J a u praėjo beveik dveji me
tai, kai Arnuti8 nešioja šį apa
ratą. Būdamas dviejų metukų,
Arnas apkurto. Mes labai no
rėjome, kad sūnus vėl mus iš
girstų, kad girdėtų, kai jam
pypsins mašina, los šuo,
skambės durų ar telefono
skambutis. Bet po operacijos
rezultatai pranoko lūkesčius.
Dabar Arnas puikiai girdi, ką
mes jam sakome. Užmerkęs
akis lengvai atkartoja ne tik
atskirus žodžius, bet ir sakinukus. Tai yra nuostabu. Ir
jis pats tuo džiaugiasi, nes
girdi mus, girdi save. J a m gy
venimas tapo mielesnis, jis
linksmesnis. Mes daug leng
viau suprantame vienas ki
tą.
Dabar Arnas jau nemažai
kalba ir rudenį eis į mokyklą
kartu su girdinčiais vaikais.
Žinoma, kad bus nelengva,
bet stengsimės jam padėti.
Ruošiantis Arnučiui opera
cijai, finansiškai mums padėjo
daugybė žmonių. Be jų para
mos mes būtume neišsivertę,
todėl ir mes nuoširdžiausiai
dėkojame tetai ir dėdei Bru
žams, BALFo centro valdybai
ir visiems, kurie mumis rū
pinosi, kuriems svarbu buvo
Arno sveikata.
Andrijauskai
Kėdainiai
* Prezidentas V a l d a s
A d a m k u s Vilniaus merui
pranešė apie prezidentūros
darbuotojų dovaną Vilniui —
4 naujus dviračius. V. Adam
kus susitiko su Vilniaus meru
Artūru Zuoku, kuris į prezi
dentūrą atmynė oranžiniu dvi
račiu. Dviratį meras tvarkin
gai paliko prie Vilniaus uni
versiteto įrengtame specia
liame dviračių stove. Prezi
dentas teigė sveikinąs Vil
niaus merą už jo ryžtą ir drą
są vilniečiams pristatyti naują
idėją — „dviračių iniciatyvą".
Jis apgailestavo, kad po pir
mojo renginio savaitgalio ras
ta daug barbariškai sunaikin
tų dviračių, ir pakvietė visuo
menę atkreipti dėmesį į jau
nimą.
(BNS)

Narnami Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVTNGS
AND LOAN ASSOCIATION OP CRICAGO
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A.tA.
LAIMAI ŠILINGAITEIVANSAUSKIENEI
Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą
MYKOLĄ ir visą šeimą bei artimuosius.
Juozas Briedis ir duktė Dalia

A.tA.
ONAI KAŽEMĖKAITIENEI
mirus, jos vyrą VIKTORĄ—mūsų ginklo brolį ir dukrą
RIMĄ skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.
PLP Karo mokyklos XX laidos karįninkai
ir jų šeimos

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'
DRAUGĄ

a t m i n k i m e s<ivo t e s t a m e n t e

PETRAIČIŲ AKMUO
Atkelta iš 3 psl.
Paskui,
iki Pugmyso kaimo vežė arkliais. Ten ir apgyvendino
po kelias tremtinių šeimas viename kambarėlyje. Ir iš
karto visus pristatė prie miško darbų. Užgriuvo šalta
žiema. Nuo bado ir šalčio žmonės mirė vienas po kito.
Valerįja ten palaidojo savo sūnelį ir motiną.
Daujėniečių padedami, pagal laidotuvių nuotrauką
radome Valerijos tėvelio J. Šimkevičiaus kapą. Čia
Valerija norėtų persikelti ir savo motinos bei sūnelio
palaikus.
Grįžusi iš tremties, Valerija apsigyveno Turmante,
Zarasų krašte, iš kur kilęs jos vyras Algis Storalenka,
_ taip pat tremtinys. Grįžo ir jų vaikai Emilija, Jonas,
Petras su šeimomis, įsikūrė Visagine. Kai aplankęs
juos Turmante Valerijos paklausiau, kas visos tos golgotos keliuose jai buvo sunkiausia, ji atsakė:
— Išvežimas iš namų. Vis skauda širdį dėl prarastos
tėviškės, kurios neliko nė ženklo.
Tiesą pasakius, ženklas liko. Liko Petraičių' akmuo,
tapęs vienišu antkapiu čia buvusioms sodyboms ir kai
mams. Šį kartą jį čia paliko ne ledynai, o dvidešimto
amžiaus barbarų sukeltos politinės audros. Jeigu ne
tos audros, jeigu ne karai ir okupacijos, jeigu ne ban
dymai primesti mums svetimą tvarką ir žmones su
priešinančią ideologiją, šių kaimų gyventojai, jų pali
kuonys ir toliau būtų dirbę žemę, statę trobesius,
auginę vaikus, vežę pieną į pieninę, kaip tai darė 1938
metais, visi draugiškai susėdę ir nusifotografavę Gali
niuose, prie pieninės Vyčų sodyboje.
Iki 1940 metų vasaros visi jie — pulciniškiečiai,
čekiški ečiai, dalinaviečiai, galiniečiai — buvo ūkinin
kai ir vadindavo vieni kitus kaimynais. Okupantai
juos suskirstė savaip: vienus padarė „liaudies prie
šais", kitus — „liaudies gynėjais", trečius — „buožė
mis" ir pabėgėliais. Nuo tada nebe jie patys, o sveti
mieji reguliavo jų likimą, vieniems žadėjo rojų, ki
tiems pragarą, ir pagaliau visų gyvenimas buvo su
jauktas. Tragiškiausia, kad okupacijų aukomis tapo
gražiausias, apsukriausias, perspektyviausias mūsų
kaimų jaunimas. Ir visoje Lietuvoje taip. Dabar moks
lininkai pripažįsta, kad dėl šių aukų buvo pažeistas
mūsų tautos genofondas. Kitaip ir negalėjo būti, nes
kas trečias Lietuvos gyventojas tapo genocido auka.
Ateina laikas, kai viską įmanoma teisingai vertinti
ir vadinti tikraisiais vardais. Tuos, kurie žuvo miš
kuose, buvo žiauriai nukankinti ir paslapčia užkasti
pelkynuose, žvyrduobėse, rūsiuose, vėl vadiname par
tizanais, jiems statomi paminklai, o miestelių aikštėse
iškilmingai laidotiems vadinamiesiems liaudies gynė
jams tenka pasitraukti į visų mirtingųjų vietą. Kapai
sulygina visus, tačiau istorija niekada nepadeda ly
gybes ženklo tarp Tėvynės gynėjų ir kvislingų. Tai la
bai sena istorijos pamoka. Svarbu, kad jos nepamirštų
tie, kurie vėl ateis dirbti apleistos savo senelių ir tėvų
žemės, statys naujas sodybas, važinės pro Petraičių
akmenį ir vadins vieni kitus kaimynais.

fkl**muDmtlmK+93M*m.
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Chicago
Architecture
F o u n d a t i o n <224 S. Michigan) rengia ekskursijas pės
čiomis: kelionė ..Istoriniai
dangoraižiai'' vyksta kasdien
10 vai.r., šeštadieniais - 10
vai.r. ir 2:30 val.p.p.; ..Moder
nūs dangoraižiai"' - kasdien
1:30 val.p.p, šeštadieniais - 11
vai.r. iki 1:30 val.p.p. Čikagą
galima apžiūrėti autobusu
šeštadieniais 9:30 vai.r. ir sek
madieniais 9:45 vai.r., o plau
kiant laivu (rinktis prie piet
rytinio Michigan gatvės tilto
kampo) kasdien 11 vai.r., 1
val.p.p. ir 3 vai. val.p.p.. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo
11 vai.r. iki 3 val.p.p. kas va
landą. Kiekvieną savaitgalį
taip pat vyksta besikeičiančios
ekskursijos po Čikagos miesto
centrą ir įvairius rajonus. In
formacija
tel.312-922-3432
arba internete
www. architecture.org

„Žiburėlio" Montessori mokyklėlėje Juozukas Mikužis Adomui Kelpšai ro
do slieką, kurį rado kieme ir įsidėjo į puoduką

Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės tradicinės Joninės
rengiamos š. m. birželio 23 d.,
šeštadienį, 4 val.p.p. Šaulių
namuose. Visi kviečiami daly
vauti.
„Vaiko vartų į mokslą"
būrelis remia pomokyklinius
vaikų centrus Lietuvoje ir ren
gia gegužinę, kad galėtų dar
labiau šiems centrams padėti.
Būrelio organizuojama vasa
ros šventė įvyks sekmadienį,
liepos 1 d., 12 vai. Pasaulio
lietuvių centro sode. Bus gali
ma nusipirkti pietus, išmėgin
ti savo laimę laimikių trau
kime, pasiklausyti brolių Vir
ginijaus ir Eimonto Švabų at
liekamos linksmos muzikos.
Bus rengiami žaidimai specia
liai vaikams. Atvykite ir suži
nokite apie „Vaiko vartų į
mokslą" būrelio veiklą ir pa
remkite Lietuvos vaikus.
Pianistės Mūzos Rubackytės atliekamos muzikos
rečitalis, vykęs kovo 19 d., bus
transliuojamas birželio 25 d.,
pirmadienį, nuo 8 iki 10 val.v.
per WFMT (98.7) radijo stotį.

Sšcdbt
• Amerikos Lietuvių ra
d ž a s , vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
p e r WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.
PUIKIOS ATOSTOGOS
HAVAJUOSE!
Rugpjūčio 17-23 d.
American Travel Service
organizuoja kelionę į Havajus
Registruotis telefonu
708-422-3000.
Kviesti Jolitą arba Ritą.

Amerikos lietuvių televi
zija ruošia Jonines, kurios
vyks šį sekmadienį, birželio 24
d., nuo 12 iki 8 val.v. Pasaulio
lietuvių centro sodelyje (14911
127 Str., Lemont). Bus Joni
nių tradicijos ir linksmybės.
koncertas, šokiai ir žaidimai,
loterija, „mamos cepelinai",
šašlykai, balandėliai, o taip
pat ir staigmenos Jonams ir
Jonėms. Ilgiausią vasaros die
ną praleiskime kartu!
Pagrindinis Joninių, ku
rios vyks birželio 24 d., sek
madienį, 11:30 vai.r. pe lietu
viškų Mišių Brighton Parke,
laimikių prizas - lėktuvo bilie
tas į Lietuvą. Skridimo laiką
pasirinkti gali pats laiminga
sis. Joninių programoje taip
pat dalyvaus Lietuvos Vyčių
vaikų šokėjai, gros šokių mu
zikos grupė, dainuos estrados
žvaigždės, veiks baras, bus
bendros dainos ir šokiai. Mais
tą gamins „Lithuanian Plaza"
bus šašlykų, cepelinų.
Linksmybėms nebus galo, lau
kiame atvykstant!
Arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio paskelbimo palai
mintuoju šventė bus mini
ma liepos 15 d., sekmadienį.
Sv. Mišios vyks 10:30 vai.r.
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje. Tuoj po Mišių parapi
jos salėje vyks minėjimas.
Apie arkivyskupą Jurgį Matu
laitį kalbės kun. Rimas Gude
lis, bus skaitomi eilėraščiai,
skirti palaimintajam Lietuvos
dvasininkui. Minėjimą rengia
Nekalto Prasidėjimo M. Mari
jos seselių rėmėjai. Maloniai
kviečiami nariai ir svečiai mi
nėjime dalyvauti. Bus ir pus
ryčiai.

Vadove Dalu Odviliene su jaunaisiais ,,1-aks.Uiti
juosta"

ansamblio nariais

Angelas. R. Butkuves drožinys. A.
Kezio fotografija

Algimantas Kezys, nufoto
grafavęs Lietuvos angelų dro
žėjų Rimantės Butkuves ir
Vaidos Juozapaitytės sukur
tus angelu?, nuotraukas atliko
spalvota
foto-kompiuterine
technika ir šalia jų parašė ap
mąstymų apie angelus, dangų
ir pragarą. Visą šį fotomeni
ninko sumanymą
atsklei
džianti naujoji paroda „Ange
lų pasaulis" bus atidaryta kitą
penktadienį, birželio 29 d.,
7:30 val.v. Jaunimo centro
Čiurlionio galerijoje, o per pa
rodos atidarymą vyks ir kny
gos „Angelų pasaulis" sutik
tuvės. Kas gali regėti angelus?
Anot A. Kezio - „Samuelio
knygoje parašyta, kad angelus
mato tie, kurių akys buvo
atidarytos'. Tai reiškia, kad
paprastos, fizinės žmogaus
akys angelų nemato. Mato tik
tie, kuriuos pats Dangus pake
lia į dvasinį pasaulį. Taip ma
tė angelus Abraomas, Lotas ir
pranašai. Taip matė persimai
niusį Jėzų apaštalai ant Tabo
ro kalno ir po prisikėlimo.
Manoma, kad tokiu būdu dan
giškąsias sferas mato mistikai
ir regėtojai". Kaip angelus ma
tome mes? Atvykite į parodą
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje ir išvysite!

•^auluU't-" biUI.'iro* k . - r r r t r ..Laumes
B a n i u t ė s K r o n i e n ė s nuotr.
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Sesele Perpetua didžiąją savo šimto metų gyvenimo dalį praleido prie
knygų
Edvardo Šulaičio nuotr.

ŠIMTAMETĖ VIENUOLĖ
KAZIMIERIETĖ PERPETUA
Birželio 25-oji kazimierietės
seselės Perpetua gyvenime ne
bus eilinė data. Tą dieną ji dė
kos Dievui už ilgą ir perpasmingą šimto metų amželį, ku
rį Jis leido jai gražiai nugy
venti.
Aną dieną užsukęs į Kazimieriečių vienuolyną Čikagos
Marąuette Park seselę Perpe
tua pamačiau ne šimto metų
naštą nešančią moterį. Ji mik
liai žengė vienuolyno laiptais,
nors ir pasiremdama lazdele,
norėdama parodyti jos prižiū
rimą tautodailės muziejų ir
lietuviškų knygų biblioteką. O
kiek ten lietuviams brangaus
turto sukrauta!
Savo tvirtovėje, kurią ji pri
žiūri nuo 1974 metų ir kur yra
sukrauta tūkstančiai jos bran
ginamų knygų, ji trumpai pa
pasakojo apie ilgą gyvenimo
kelią, kuris vedė ją nuo gimto
jo Mahanoy City, Pennsylvania per daugelį miestų, jų
tarpe ir Kauną, iki šių dienų
Čikagos.
Jos tėvai — Pranciška Čer
niauskaitė ir Pranciškus Gu
davičius, atvykę iš Lietuvos,
susituokė vienoje iš seniau
siųjų lietuvių tvirtovių Ameri
koje — Shenandor tuo metu,
kada ten ėjo kovos tarp lietu
vių ir lenkų dėl Šv. Kazimiero
bažnyčios. Iš ten jie pajudėjo į
gretimą miestelį — Mahonoy
City, kur ir gimė būsima vie
nuolė sesuo Perpetua. Ji buvo
penktoji iš dešimties Guda
vičių vaikų ir antroji vienuolė
jų šeimoje: vyriausioji sesutė į
vienuolyną įstojo 1909 metais
ir tapo seserimi Anastazija.
Vėliau jų šeima išsikėlė į
New Philadelphia, o po to — į
didmiestį — Philadelphia, kur
gausi šeima priklausė labai
lietuviškai Šv. Jurgio parapi
jai. Ten klebonavo kultūrinėje
veikloje pagarsėjęs literatas ir
kunigas Antanas Milukas. Šis
patriotas kunigas tris kamba
rius klebonijoje buvo paskyręs
lietuviškai mokyklai, ir būsi
moji vienuolė Perpetua čia ge
riau išmoko lietuviškai skaity
ti ir rašyti. O pirmuoju jos lie
tuvių kalbos mokytoju buvo
vargonininkas Matas Milukas,
tėvų įdiegtą meilę lietuvių
kalbai ir visam, kas lietuviš
ka, dar įtvirtinęs.
Kelias i vienuolyną
Daug .seselė Perpetua pasa
kojo apie savo jaunystę, tų
dienų lietuvių jaunimo nuotai
kas. Atrodo, jaunimas buvo
žymiai lietuviškesnis ir reli
gine prasme stipresnis negu
šiandien.
Klausydama kun. Antano
Staniukyno (jis buvo Kazimieriečių vienuolijos įsteigėjas),
pamokslų ir Šv. Kazimiero se
serų kongregacijos Motinos
Marijos (Kaupaitės) patarimų,

1917 m. ji nusprendė tapti vie
nuole. Paklausus, kas labiau
siai paskatino stoti vienuolynan, pašnekovė nelauktai at-,
sakė — lietuviškos knygos. Ji
jau anksčiau buvo mačiusi
gausią vienuolyno biblioteką,
kuria susižavėjo. Pirmoji kny
ga, atkreipusi jos dėmesį, bu
vo „Palangos Juzė". Ją net tris
kartus perskaičiusi, „įsimylė
jo" lietuvių literatūrą.
„Kuomet 1936 m. išvažiavau
į Kaune esantį Vytauto Di
džiojo universitetą studijuoti
lituanistikos, jau buvau per
skaičiusi visą vienuolyno bib
liotekoje buvusią lietuvių gro
žinė literatūrą", — teigė pa
šnekovė.
Sesuo Perpetua pasakojo,
kad jos lietuvišką akiratį, mei
lę Lietuvai ir jos kalbai labai
praplėtė dviejų metų studijos
Kaune. Ten ji klausė paskaitų
pas garsiuosius profesorius:
Antaną Salį, Zenoną Ivinskį,
Juozą Ambrazevičių, Kazį
Pakštą, Joną Grinių. Ji dar ir
šiandien atsimena tų metų
ekskursijas po Žemaitiją ir
Aukštaitiją, kur buvo proga
susipažinti su Lietuva — lau
ko kryžiais ir koplytėlėmis,
augalais, papročiais ir kt.

grįžtančios ar čia laikinai at
važiuojančios seselės kazimie
rietės vis ką nors atveža.
Ir vienuolyno lietuviškos
bibliotekos ištakos siekia stei
gėjo kun. A. Staniukyno bei
Motinos Marijos (beje, ją da
bar yra norima paskelbti pa
laimintąja) laikus. Kuomet ji
1974-siais pradėjo šiai biblio
tekai vadovauti, stengėsi gau
ti ir sovietiniais laikais leistus
vertingus lietuvių kalbos lei
dinius. Vienas iš tokių yra
„Lietuvių kalbos žodynas", ku
rio 19 tomų išrikiuota didžiulio
bibliotekos kambario garbin
goje vietoje. Juos parodžiusi,
seselė Perpetua paklausė, ar
jau išėjo paskutinysis — 20asis, kurio ji labai laukianti.
Apie tai ji kalbėjo su tokiu
užsidegimu, jog, atrodė, gavu
si 20-ąjį „Lietuvių kalbos žo
dyno" tomą, ji jau galėtų ra
miai mirti.
Lietuviškos knygos šiai šim
tametei vienuolei buvo ir liko
pats brangiausias turtas. Pa
klausta, kas vadovaus šiai bib
liotekai, kuomet Dievas ją pa
šauks pas save, seselė Perpe
tua rimtai susimąstė. Tokios
kandidatės neturi. Ji liūdnai
palingavo galva: iš buvusių
500 kazimieriečių dabar likę
tik 80, tačiau iš jų tik 15 dar
yra pajėgios ką nors dirbti.
Tad ne vien tik vienuolyno lie
tuviška biblioteka gali likti be
vadovės. Jaučiamos spragos ir
kitose srityse. Reikia pasaky
ti, kad seselė Perpetua pri
klauso ir Filatelistų draugijai

„Lietuva", yra dalyvavusi pa
rodose 1996 ir 2000 metais.
Pirmosios parodos Numizma
tikos skyriuje ji buvo išstačiusi banknotus ir monetas, nau
dotas Lietuvoje okupacijų me
tais, o antroje pasirodė su
savo turtingu krikščionybės
medalių rinkiniu.
Meilė Dievui iki
karsto lentos
Jeigu čia pasakoju apie se
selės Perpetua gražią veiklą
lietuviškoje ar kitoje srityje,
tai dar nereiškia, kad ji mažai
laiko skiria Dievui ir tiems
krikščioniškiems principams,
kurie ją atvedė į vienuolyną.
Paklausta, ar pradėjusi gy
venimą iš naujo, ji vėl pasi
rinktų vienuolyną, ši šimta
metė vienuolė nė kiek nesu
dvejojo. Iš jos akių sklinda
meilė ir gerumas, kuo tik tik
rieji Dievo tarnai spinduliuo
ja.
Lydėjo mane seselė Perpe
tua pro koplyčią, kurios šoni
niame altoriuje yra patalpinti
gerosios
Motinos
Marijos
(Kaupaitės) palaikai. Ji čia
praleidžia nemaža laiko, pra
šydama Dievo, kad Jis padėtų
Motinai Marijai tapti palai
mintąja. Motina Marija buvo
viena iš tų, kuri seselę Perpe
tua atvedė į šį kazimieriečių
vienuolyną, jam priklauso jau
84 metus. Dar daug sveikatos
ir darbingų metų seselei Per
petua!
E d v a r d a s Šulaitis

Lietuvoje įgytas žinias
perdavė k i t o m s
Iš Lietuvos sugrįžusi (tada
jau buvo prasidėjusios kalbos
apie galimą karą) seselė Per
petua įgytas žinias stengėsi
perduoti kitoms vienuolėms ir
moksleivėms, skaitydama pa
skaitas iš lietuvių literatūros,
tautosakos, Lietuvos istorijos.
Ji mokytojavo šv. Kazimiero
akademijoje (dabartinėje Ma
rijos vid. mokykloje), kartu re
dagavo tos mokyklos leidinį —
„Šv. Kazimiero Akademijos
Aidus", kurį laiką dėstė litua
nistiką Marąuette Park ir
Brighton Park lietuvių para
pijų mokyklose.
Kuomet kazimieriečių aptar
naujamose lietuviškų parapijų
mokyklose iškilo reikalas pa
gerinti lietuvių kalbos moky
mą, mokyklų inspektorė se
selė Teofilė prašė ses. Perpe
tua paruošti „lietuviškus pra
timus" pagal amerikiečių mo
kyklose naudojamas „workbooks". Pasikvietusi į talką
kitą VDU studijavusią seselę
Rosaritą, per 1946-1948 metų
vasaros atostogas paruošė
„Pratimus" keturiems pra
džios mokyklų skyriams. 1952
m. ji dar paruošė skaitymo
knygą lietuvių kalba — „Tėvų
dovanėlė".
Daug širdies ir meilės seselė
Perpetua įdėjo į vienuolyno
muziejų, kuriame šiandien
yra lietuviškų eksponatų nuo
seniausių laikų. Ir šiandien jis
dar vis didėja, nes iš Lietuvos

Seselė Perpetua savo knygų karalijoje - Kazimieriečių vienuolyno
Čikagoje bibliotekoje.
Edvardo Šulaičio nuotr.

„Draugo"

knygynėlyje

Dar t u r i m e tokių knygų:
V. Jonynienė „Pasaulis ir
aš" - 1 3 dol.;
K. Rogers „Pasaulis pro
mikroskopą" - 20 dol.;
T. A. Halek „Patraukli mer
gaitė" - 1 0 dol.
S. Maculevičius „Pažintis su
Lietuva. Sportas" - 35 dol.;
S. Maculevičius „Pažintis su
Lietuva. Švietimas" - 35 dol.;
S. Maculevičius „Pažintis su
Lietuva. Turizmas" - 35 dol.;
S. Maculevičius „Pažintis su
Lietuva. Verslas" - 35 dol;
„Pelenė" - 4 dol.;
F. Galbuzzi „Picasso" - 13
dol.;
G. Kirvaitis, J. Paulauskas
„Picturė dictionary for children" - 20 dol.;
H. Kunčius „Pilnaties links
mybės" - 1 2 dol.;
M. Tvarauskas „Pirmoji
Amerikos lietuviška knyga" 15 dol.;
P. Šatkus „Po banko skliau
tais" - 5 dol.
D. Bakanienė „Potsdamas ir
Karaliaučiaus kraštas" - 10
dol.;
L. Skopinskąja „Practice
Book 4 B" - 4 dol.;
M. Karčiauskienė „Pradinio
mokymo patirtis Lietuvoje" 15 dol.;
G. Kirvaitis, J. Paulauskas

„Pradinukų žodynas" - 20
dol.;
P. Tarasenka „Praeities var
tai" - 6 dol.;
R. Šerelytė „Prakeiktas kar
das" - 6 dol.;
M. Driuonas „Prancūzijos
vilkė" - 1 0 dol.;
H. Boll „Prarasta Katarinos
Blum garbė" - 8 dol.;
T. Harper „Prieš jus Jung
tinė Karalystė" - 7 dol.;
R. Flamini „Prieš jus Vokie
tija" - 7 dol.;
R. Krupickas „Profesorius
Česlovas Kudaba" - 10 dol.;
J. Vislicietis „Prūsų karas"
- 1 0 dol.;
„Pusnynų pasaka" - 12 dol.;
P. Tarasenka
„Rambyno
burtininkas" - 8 dol.;
E. Kortis „Raudonasis žir
g a s " - 8 dol.;
„Raudonkepuraitė" - 4 dol.;
W. Mathiessen „Raudonoji
U" - 10 dol.;
G. Nicoletti „Renoir" - 13
dol.;
S. Maculevičius „Resurgent
Lithuania" - 50 dol.;
K. Avižonis „Rinktiniai raš
tai" - 1 5 dol.
Prie kiekvienos knygos kai
nos prašome pridėti siuntimo
mokestį - 3.95 dol. Jei užsako
te dvi ar daugiau knygų, tuo
met kiekvienos knygos siunti
mo mokestis padidėja 1 dole
riu.

