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Vyksta derybos dėl 
Kaspijos jūros 
naftos tiekimo

Vilnius, birželio 8 d. (LA) — 
Gal Rusija ir prarado politinę 
įtaką Vidurinėje Azijoje bei 
Kaukaze, rašo „Lietuvos aidas” 
naudodamasis Reuters žinio
mis, tačiau Maskva net neketi- 

^na atitraukti savo letenų nuo 
šio regiono naftos išteklių. Ru- 

• sija, Turkįja ir Iranas lošia labai 
sudėtingą geopolitinį pokerį dėl 
Kaspijos jūros. Visos trys 
valstybės kaunasi dėl teisių 
transportuoti naftą iš Azer
baidžano ir Kazachstano.

Azerbaidžano nuomone, tik 
ekonominiai argumentai lems, 
ar naftos upės tekės per Rusiją, 
Turkiją ar Iraną. Vis dėlto at
skirti ekonomiką nuo politikos 
neįmanoma.

Azerbaidžano valstybinės naf
tos kompanijos SOCAR vadovas 
Natik Alijev sako, nesą jokių 
abejonių, kad dėl savo geogra
finės padėties Azerbaidžanas 
yra neatskiriama šio regiono di
džiosios politikos dalis. Kauka
zas taip pat visuomet buvo ne
paprastai svarbus transkonti- . 
nentinių kelių atžvilgiu — jis 
sieja Vakarų Europą su Azija, 
Šiaurę su Pietumis. Šis žemės 
lopinėlis visuomet traukė galin
gų valstybių dėmesį, jos nuolat 
stengėsi diktuoti regionui savo j 

politiką.
Rusija ir toliau laiko Kaspijos 

jūros regioną savo įtakos sfera. 
Ji net neslepia, kad siekia išsi
kovoti sau palankiausią Kaspi
jos jūros statusą. Kremlius tei
gia, kad ši jūra, naftos ištekliais 
smarkiai pranokstanti Šiaurės 
jūrą, yra penkių aplink esančių 
valstybių bendra nuosavybė. 
Tokią poziciją remia Iranas ir 
Turkmenistanas. Tačiau Azer
baidžanas ir Kazachstanas no
ri, kad jūra būtų padalyta į sek
torius. Būtent šios dvi Kaspijos 
jūros valstybės daugiausia nu
veikė, kurdamos milijardus do
lerių pelno duosiančius pro
jektus.

Naftos pramonės specialistai 
teigia, kad šis nuosavybės 
klausimas yra tik dalis daug 
platesnio Maskvos mūšio dėl 
strateginės įtakos atgavimo 
regione. Tą įtaką Maskva be
veik prarado, kai 1991 metais 
sugriuvo Sovietų Sąjunga.

Didžiausias mūšis Kaspijos 
rąjone vyksta dėl naftotiekių, 
kuriais bus gabenama nafta iš 
Azerbaidžano. Azerbaidžanas 
su tarptautine firmų grupe 
pasirašė 8 bilijonų dolerių 
vertės projektą. Šiai grupei 
vadovauja britų kompanija Pet- 

' roleum/Statoil, jam priklauso 
„Amoco”, „Exxon”, „McDer- 
mott”, „Pennzoil”, „Unocal”, 
„Ramco”, „Lukoil”, „Delta 
Nimir” ir „Turkijos Petro
leum”. Dabar svarbiausias daly
kas — kaip eksportuoti pirmą
ją išgautą naftą. Jos gavyba tu
ri prasidėti 1996 m. antrąjį pus
metį. Ši naftos įmonių grupė 
labai apkapojo Rusijos ir Gruzi
jos galimybes, tačiau jos abi 
prieina prie Juodosios jūros.

Rusija tvirtai nusistačiusi pa
kreipti naftos transportavimą 
per savo teritoriją į Novorosijs- 
ko uostą. Ji norėtų, kad naftos 
upės tekėtų, aplenkdamos da
bar egzistuojantį naftotiekį iš 
Čečėnijos sostinės Grozno į 
Baku.

„Mes reikalaujame, kad būtų 
pasirinktas Novorosijsko va
riantas. Naftotiekis jau nu
tiestas, dabar bereikia 16-18 mi
lijonų dolerių, kad srovė būtų

nukreipta juo”, pareiškė „Lu
koil” prezidentas Vagid Alegpe- 
rov. Azerbaidžano įmonių gru
pėje „Lukoil” turi 10% akcijų.

Bet dabar šis kelias eina per 
karo draskomą Čečėniją. Turki
ja taip pat nęnori didinti tank
laivių srauto per Bosforo są
siaurį į Viduržemio jūrą, saky
dama, kad tai būtų pavojus 
gamtosaugai.

Vakarų naftos pramonės ana
litikai mano, kad greičiausiai iš 
pradžių bus pasirinktas kelias 
per Gruziją. Paskutiniu laiku 
šią Kaukazo valstybę taip pat 
drasko pilietinis karas, smurtas 
ir nuo Gruzijos atsiskirti norin
čiųjų išpuoliai. Tačiau jei nafta 
keliautų per Gruziją, naftos 
įmonių grupė vėliau galėtų ją 
gabenti pietų link nauju nafto
tiekiu per Turkiją.

Rusija galėtų tu tuo sutikti, 
jei didžiosios Vakarų naftos 
kompanijos paremtų Kaspijos 
naftotiekį finasuojančios grupės 
kelią į Novorosijską. Pastaroji 
grupė (jai priklauso Rusija, Ka
zachstanas ir Omanas) ketina 
tiesti naftotiekį iš vakarų Ka
zachstano Tengiz telkinių į 
Juodąją jūrą per pietų Rusiją. 
SOCAR firmos vadovas Alijev 
mano, kad Azerbaidžano naftos 
grupė galėtų tapti Kaspijos naf
totiekio grupės klientu. Daugu
ma specialistų sutaria, kad 
įgyvendinus įvairius projektus 
Kaspijos jūros regione ir pra
dėjus naftai tekėti, vieno nafto
tiekio nepakaks.

JAV prezidentas Bill Clinton 
uždraudė JAV firmoms pre
kiauti su Iranu, nes šis remia 
tarptautinį terorizmą. Dėl to 
Teheranas neįsileidžiamas į 
Azerbaidžano naftos grupę. Jos 
vykdomojo komiteto vadovo pa
vaduotojas Greg Rich mano, 
kad pirmoji Azerbaidžano naf
ta galėtų būti gabenama ir į 
Šiaurės Iraną. Kol kas nepavy
ko pradėti jokio rimto pokalbio 
su Iranu.

Abu Illinois senatoriai
remia R. Durbin

Čikaga, birželio 13 d. (CST) — 
Demokratą, kandidatuosiantį į 
senatoriaus Paul Simon palie
kamą vietą JAV Senate, Ri- 
chard Durbin parėmė abu Illi
nois senatoriai, kurie taip pat 
yra demokratai. „Diek Durbin 
yra neginčytino tiesumo žmo
gus, turintis didelių sugebėjimų 
ir išskirtinės drąsos”, pasakė 
perrinkimui nekandidatuosian
tis dabartinis Illinois senatorius 
Paul Simon.

Senatorė Carol Moseley 
Braun, taip pat demokratė iš 
Illinois, irgi pareiškė paramą 
kandidatui Durbin. „Aš pa
dariau išvadą, kad Diek Durbin 
— nors negalės ‘užpildyti Paul 
Simon batų’ — yra geriausias 
mūsų partijos kandidatas tam 
darbui, nes jis turi ir patirtį, ir 
sugebėjimą,ir įvykdytų darbų 
įrodymus”, pareiškė šen. Carol 
Moseley Braun.

Kiti sieksiantys laimėti De
mokratų partijos nominaciją į 
senatoriaus Simon vietą yra bu
vęs Demokratų Nacionalinio 
Komiteto pirmininkas David 
Wilhelm, buvęs valstijos iždi
ninkas Patrick Quinn, Čikagos 
miesto iždininkė Miriam Santos 
ir buvęs Čikagos Parkų Dist- 
rikto tarybos pirmininkas Ri- 
chard Devine.

Birželio 7 d. Lietuvoje lankėsi Uzbekistano prezidentas Islam Karimov (dešinėje). Per pastaruosius 
trejis metus Uzbekistano prekyba su Lietuva išaugo 2.5 karto ir norima abiejų šalių ekonomini 
bendradarbiavimą dar labiau plėsti. Uzbekistanui Lietuva taip pat svarbi dėl uosto į Europos 
šalis. Pasak prezidento Karimov, „Dabar mes stengiamės atkurti ir išplėsti tuos santykius, kurie 
buvo nutrūkę po Sovietų Sąjungos iširimo”.

Kongr. Durbin pataisos 
Baltijos šalių naudai

Vašingtonas, birželio 15 d. — 
JAV kongresmanas Richard 
Durbin birželio 15 d. pateikė dvi 
pataisas Atstovų Rūmuose 
svarstomam užsienio pagalbai 
lėšų skirstymo įstatymo projek
tui (House Foreign Aid Appro- 
priations bill), kurios liečia lėšas 
Rytų ir Vidurio Europos demok
ratinėms šalims. Lėšų skirsty
mo komitetas vienbalsiai pri
ėmė jo pateiktas pataisas.

Pirmoje jo siūlomoje pataiso
je numatoma apsauga (kad ne. 
būtų sumažinamos lėšos) Rytų 
ir Vidurio Europos „Enterprise” 
fondams, kurie parūpina inves
ticinį kapitalą, paskolas ir tech
ninę pagalbą mažoms ir viduti
nio dydžio įmonėms Rytų ir Vi
durio Europoje bei neseniai ne
priklausomomis tapusiom vals
tybėm. JAV Atstovų Rūmų Lėšų 
skirstymo komiteto pranešime 
JAV užsienio pagalbos įstaiga 
USAID yra raginama dar 30 mi
lijonų dolerių pridėti Vengrijos 
„Enterprise” fondui.

R. Durbin pataisoje pažymėta, 
kad visos numatytos lėšos pri
valo būti skirtos ir kitų šalių 
„Enterprise” fondams. Kongres
manas Richard Durbin pastebė
jo, jog nors kai kurių šalių 
„Enterprise” fondai gavo visas 
skirtas lėšas, Baltijos šalims 
skirtas fondas gavo tik trečdalį

Vyriausybė nepritarė 
konservatorių ekonominiam planui i

Vilnius, birželio 9 d. (LR) — 
Lietuvos vyriausybė nepritarė 
pagrindinėms nuostatoms Lie
tuvos konservatorių parengta
me ūkio gaivinimo plane. Birže
lio 8 d. žurnalistams išplatinta
me vyriausybės pareiškime ra
šoma, kad jomis siekiama kuo 
greičiau „atrišti” litą ir sukelti 
valiutos pakrikimą. „Tai vėl 
įsuktų infliacijos ratą, nuskur
dintų visuomenę, sukeltų Lietu
voje ekonominį chaosą ir, artė
jant rinkimams, taptų gera ga
limybe diskredituoti valdančio
sios partijos ir vyriausybės po
litiką”, pareiškė vyriausybė.

Komentuodamas šį pareiški
mą, ministras pirmininkas

šiam fondui patvirtintos 50 mi
lijonų dolerių sumos.

„Enterprise fondų svarba vis 
kyla Vidurio ir Rytų Europos 
šalims, joms didelėmis pastan
gomis kuriant demokratiją ir 
siekiant ekonomikos reformų”, 
sakė R. Durbin. „Ši pataisa už
tikrins, kad USAID lygiai trak
tuos visus .Enterprise’' fondus, 
vykdydama Kongreso nurody
mus”.

Antroji Richard Durbin siū
loma pataisa pridėjo dar vieną 
paragrafą prie Lėšų skirstymo 
komiteto pranešimo, kuriame 
pabrėžiama buvusių Sovietų 
Sąjungos respublikų svarba 
Jungtinių Valstijų interesams. 
Nors originaliame komiteto pra
nešimo projekte buvo kalbama 
tik apie Rusijos svarbą Ameri
kos interesams, R. Durbin pa
taisa išreiškė ir kitų buvusių so 
vietinių respublikų svarbą. „Ki
tos neseniai nepriklausomomis 
tapusios valstybės dirba, kad 
įvyktų politiniai ir ekonominiai 
pasikeitimai”, sakė Durbin. I 
„Šios pataisos tikslas — paro
dyti šioms jaunutėms demokra
tijoms, kad ir jos yra svarbios 
Jungtinėms Amerikos Valsti
joms”, sakė kongresmanas Dur
bin. Jo pataisą parėmė JAV Lie
tuvių Bendruomenė.

Adolfas Šleževičius tą pačią die
ną spaudos konferencijoje sakė, 
kad konservatorių ūkio 
gaivinimo plano esmę geriau
siai atspindi vyriausybės at- 
fltovo spaudai Viliaus Kava
liausko „su kolegų pagalba” 
vykusiai parinkta anglų ekono
misto J.M. Keynes citata. Key- 
nes rašė, jog „Leninas skelbęs, 
kad geriausias būdas sunaikinti 
kapitalizmo sistemą yra sukelti 
valiutos pakrikimą... Čia Leni
nas teisus”.

„Nėra gudresnio ir patikimes 
nio būdo sugriauti esamą visuo
menės pagrindą, kaip priversti 
degraduoti jos valiutą”, citavo 
premjeras 1946 m. mirusį anglų

Lietuvoje karštas 
oras ir liūtys

Vilnius, birželio 13 d. (AGEP)
— Birželio pirmąją savaitę Lie
tuvoje buvo labai karštas ir 
drėgnas oras. Temperatūra pa
kildavo iki 31 C (88 F). Vaka
rinėje šalies dalyje nugriaudėjo 
liūtys. Nuo žaibų per savaitę 
žuvo aštuoni žmonės. Marijam
polės miestui padaryta virš 2 
milijonų litų žala. Vanduo už
pylė namų rūsius, sudegė van
dens tiekimo valdymo sistema.

Lietuviai Karaliaučiuje 
stato namus Rusijos 

kariškiams
Vilnius, birželio 13 d. (AGEP)

— Birelio pirmąją savaitę jau 
antrą gyvenamų namų kvartalą 
Karaliaučiuje gyvenantiems 
Rusijos kariškiams atidavė 
Lietuvos firma „Seimą”, rašo 
„Lietuvos aidas”. Pirmasis 
kvartalas buvo pastatytas už 
ginklus, kuriuos gavo Lietuvos 
kariuomenė. Rusų karo laivyno 
vadovybė džiaugėsi Lietuvos ir 
Rusijos piliečių gero bendradar
biavimo pavyzdžiais. Tai ma
žina įtampą šiame regione, jie 
sako.

Susijungs du 
Lietuvos bankai

Vilnius, birželio 10 d. (AGEP)
— Litimpeks Banko ir Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko val
dybos pritarė šių bankų susįjun- 
gimui. Susijungimas turėtų 
įvykti spalio mėnesį. Galimas 
būsimo banko pavadinimas yra 
Lietuvos Jungtinis Bankas. 
Abu bankai yra vieni iš stam
biausių ir stabiliausių Lietu
voje.

ekonomistą. Premjero nuomone, 
tai ir atsitiko 1991-1992 me
tais, nors dėl to politikai, „pri
sidėję prie griaunamosios jėgos 
įjungimo visu greičiu”, apkalti
no dabartinę valdžią, 

i „Lietuvos rytui” pasiteiravus, 
kaip vertina opozicįjos teiginį, 
jog vyriausybė, nevykdanti vals
tybės biudžeto įstatymo, turėtų 
atsistatydinti, premjeras atsa
kė: „Turiu konservatorius 
nuliūdinti: vyriausybė neketina 
atsistatydinti”.

Amb. Eidintas Lietuvai 
atstovaus ir Kanadoje

. i
Vašingtonas, birželio 15 d. — 

Lietuvos ambasadorius JAV Al
fonsas Eidintas birželio 14 d. 
įteikė įgaliojimo raštus Kana
dos generalgubernatoriui ir 
ginkluotųjų pajėgų vyriausia
jam vadui Romeo Le Blanc. 
Kaip praneša Lietuvos ambasa
da, nuo šiol A. Eidintas taip pat 
užims Lietuvos ambasadoriaus 
Kanadoje postą. Šiuo paskyri
mu yra sulyginamas Kanados ir 
Lietuvos diplomatinio atstova
vimo lygis abiejose šalyse. Am
basadoriaus Eidinto nuolatine 
rezidencija ir toliau lieka am
basada Vašingtone.

Iškilminga ceremonija įvyko 
Kanados sostinėje Otavoje esan
čioje Generalgubernatoriaus 
rezidencijoje. I ceremoniją am
basadorius Eidintas atvyko še
šetu arklių pakinkyta karieta, 
su policijos garbės palyda.

Įteikdamas Lietuvos preziden
to pasirašytus skiriamuosius 
raštus, ambasadorius Alfonsas 
Eidintas savo kalboje pabrėžė, 
kad jam pavesta svarbi užduotis 
— toliau stiprinti ryšius su 
Kanada, ir kad tai yra vienas 
svarbiausių Lietuvos prioritetų. 
Jis padėkojo už teikiamą Lietu
vai pagalbą ir pažymėjo, kad 
Lietuvos žmonės nuo seno Ka
nadą laiko viena draugiškiausių 
šalių. Ambasadorius Eidintas 
ypatingai pabrėžė ekonominių 
santykių svarbą ir išreiškė 
tikėjimą, kad abipusiai naudin
gi ekonominiai ryšiai sėkmingai 
vystysis.

Prisimindamas abiejų šalių 
tautų istorįją, A. Eidintas pasa
kė, kad Kanada svetingai atvė
rė duris karo audrų nublokš
tiems lietuviams, kurie daug 
nuveikė Kanados labui. Lietuva 
didžiuojasi jais, sakė jis. Am
basadorius Eidintas perdavė ge
neralgubernatoriui asmeninius 
Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko, Seimo ir Lietuvos 
piliečių geriausius linkėjimus.

Savo atsakomojoje kalboje Ka
nados generalgubernatorius Ro
meo Le Blanc pažymėjo, kad 
Kanada niekad nepripažino Lie
tuvos prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos ir pusę amžiaus truku
sios okupacijos. Jis sakė, kad 
svarbų vaidmenį, išlaikant ry
šius su Lietuva, vaidino Kana
doje gyvenantys lietuviai, kurie 
darė tai, ko negalėjo padaryti 
Kanados vyriausybė. General
gubernatorius pažymėjo, kad 
pirmojo Lietuvos ambasado-

Latvija svarsto 
informacijos viešumo 

įstatymą
Ryga, birželio 5 d. (BNS) — 

Latvijos ministrų kabineto 
Valstybės ir socialinių reikalų 
komitetas pradėjo svarstyti In- 
formacijos viešumo ir apsaugos 
įstatymo projektą. Dokumentą 
parengė Valstybės reformų mi
nisterija.

Įstatymo projekte teigiama, 
kad valstybė privalo teikti 
informacįją asmenims, kurie 
turi teisę ją gauti. Informacija 
turi būti prieinama, ir parei
gūnai negali sudaryti jokių 
kliūčių jai gauti. Dokumentas 
taip pat nustato, kokia infor- 
macįja yra „konfidenciali” ar 
„slapta", ir numato, kad 
priskyrimą šioms kategorijoms 
galima apskųsti.

Dabar Latvįjoje galiojantis 
įstatymas numato, kad pareigū
nai „privalo saugoti valstybės ir 
tarnybos paslaptis, taip pat tar
nyboje gaunamą informaciją”.

riaus Kanadai paskyrimas yrs 
reikšmingas žingsnis, vystant 
dvišalius Kanados ir Lietuvos 
santykius.

Kanada Lietuvai jau yra pa
skyrusi daugiau kaip 7 milijo
nus Kanados dolerių techninei 
pagalbai valdymo reformos, 
sveikatos apsaugos, žemės ūkio 
ir kitose srityse. Kanados verslo 
žmonės investuoja pinigus į Lie
tuvos ūkį, pradedant žemės 
ūkiu ir baigiant baldų gamyba. 
Kanada labai vertina abiejų ša
lių sudarytą sutartį dėl bendra
darbiavimo branduolinės ener
gijos srityje, kurios tikslas — 
padidinti Ignalinos atominę 
elektrinę, o tuo pačiu ir Lietu
vos bei kaimyninių šalių saugu
mą.

Generalgubernatorius Romeo 
Le Blanc priminė Kanados po
litinę paramą Lietuvai pirmai
siais po nepriklausomybės at
statymo metais bei svetimos ka
riuomenės išvedimo metu. Jis 
sakė, kad Kanados transatlanti
niai interesai nukreipti į saugu
mą, demokratijos klestėjimą 
Europoje, tad ir Lietuvoje, kad ji 
būtų stipri, klestinti valstybė.

Ambasadorių Alfonsą Eidintą 
lydėjo jo žmona Birutė, Įgalio
jimų įteikimo metu dalyvavo 
Lietuvos garbės generalinis 
konsulas Haris Lapas, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės (KLB) 
pirmininkas Algirdas Vaičiū
nas, KLB Otavos apylinkės pir
mininkė Rita Rudaitytė.

Vizito Otavoje metu ambasa
dorius Eidintas lankėsi Kana
dos Užsienio reikalų ministeri
joje, kur buvo įteiktos įgalioja
mųjų raštų kopijos. Buvo aptarti 
Lietuvos ambasados Otavoje 
steigimo klausimai.

Ambasadorius A. Eidintas su
sitiko su Kanados Užsienio rei
kalų pasekretoriaus pavaduoto
ju Europos reikalams Jean-Pier- 
re Juneau, Vidurio ir Rytų Euro
pos skyriaus generaliniu direk
toriumi Michael Mace, Politinių 
santykių su Vidurio ir Rytų Eu
ropa skyriaus direktoriumi 
John Di Gangi. Šių susitikimų 
metu kalbėtasi apie tarptautinę 
padėtį, Lietuvos užsienio 
politiką, jos santykius su 
kaimyninėmis valstybėmis ir 
tarptautinio saugumo reikalus.

Susitikime su Baltijos šalių 
direktore Christine Campbell 
buvo kalbėtasi Kanados teikia
mos techninės pagalbos klausi
mais, aptarti vykdomi ir numa
tomi projektai. Susitikimų me
tu buvo aptarta dvišalių santy
kių būklė ir perspektyvos, bend
radarbiavimas tarptautinėse or
ganizacijose, saugumo Europo
je klausimai. Visuose pokalbiuo
se dalyvavo Lietuvos garbės ge
neralinis konsulas Toronte Ha
ris Lapas.

Birželio 14 d. vakare amba
sadorius Alfonsas Eidintas su
sitiko su Otavos lietuviais, ku
rie jo paskyrimo proga rengė 
bendrą vakarienę.
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Marira, Tolvandas, Vaiva. Tėvo 
diena.

Birželio 19 d.: Šv. Romual
das, abatas (952-1027 m.); Ger
vazas, Protazas, Deodatas, Dovi- 
las, Ramunė.

Birželio 20 d.: Silverįjus, Flo- 
rentina, Genulis, Aiva.
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IŠ A TEITININKŲ 
GYVENIMO

Redaguoja: Karolina Kubilienė

7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

ĮŽODŽIAI ČIKAGOS ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖJE

Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkų metinėje Šeimos šventė
je kasmet būrys jaunų lietu
viukų, duodami įžodžius, tampa 
jaunučiais ir moksleiviais atei
tininkais. Šiam įvykiui jie ruo
šiasi ištisus metus. Šįmetinėje 
Šeimos šventėje, gegužės 21 d. 
vykusioje Ąteitininkų namuose, 
Lemonte, jaunučių įžodį davė: 
Julius Gylys, Aleksa Janušaitė, 
Edvardas Kuprys, Paulius 
Lieponis, Tara Mikužytė, Anta
nas Petkus, Saulė Sidrytė ir 
Nida Masiulytė. Linkime jiems 
sėkmės vykdyti ateitininkijos 
principus, dirbti Dievui ir 
Tėvynei. Tegul Dievas jiems 
padeda būti pavyzdingais atei
tininkais.

Moksleivių ateitininkų įžodį 
davė pradžios mokyklas baigę 
jauniai. Prieš tai jiems teko iš
laikyti egzaminus ir parašyti 
pasirinkta tema rašinį. Juos 
egzaminavo seselė Margarita

KVIEČIAMI VISI MOKSLEIVIAI

Moksleivių ateitininkų sto
vyklai, Dainavoje vyksiančiai 
š.m. birželio 25 - liepos 9 d., 
dalyvių registracija pratęsiama 
iki pat stovyklos pradžios, t.y., 
iki birželio 25 d. Kadangi pašto 
patarnavimas lėtas, visi stovyk
lautojai prašomi registruotis 
telefonu, skambinant Danai 
Grajauskaitei (Kanadoje) tel. 
416-534-8544 arba Gailei Čer
niauskaitei (Čikagos apylin
kėse) tel. 708-488-1272. Užsi
registravusiems iki birželio 16 
d. (pašto antspaudo data) bus 
teikiama mokesčio nuolaida. 
Užsiregistravusiems po šios 
datos stovyklinis mokestis bus

Bareikaitė, Kastytis Soliūnas ir 
Lidija Dutton. Po moksleivių 
įžodžio, Ateitininkų federacijos 
vadas Juozas Polikaitis gar
bingą žalią/pilką spalvų juostelę 
uždėjo Kovui Bogutai, Vikai 
Gylytei, Arui Jonikui, Birutei 
Juijonaitei, Audrai Kazlauskai
tei, Irutei Masiulytei, Tadui 
Mikužiui, Austei Ringutei, Pau
lei Stasiulytei, Viktorijai 
Sušinskaitei, Aleksai Valiulytei 
ir Mariui Vygantui. Sveikinam 
juos ir linkime sėkmės.

Šeimos šventės metu buvo 
pagerbti visi jaunučių ir 
moksleivių globėjai bei jų 
padėjėjai. Be jų susirinkimai ne
būtų tokie įdomūs, smagūs ir la
vinimąsi skatinantys, o gal susi
rinkimų ir visai nebūtų. Ačiū 
visiems ateitininkiškoje veikloje 
dalyvaujantiems, ją skatinan
tiems ir remiantiems.

Audra Kazlauskaitė

brangesnis.
Primename visiems, kad 

stovyklos vadovybė turi gauti 
visų stovyklautojų pilnai 
užpildytus ir tėvų ar globėjų 
pasirašytus registracijos lapus.

Visas ateitininkiškas jau
nimas (nuo 9-to iki 13-to skyr.) 
kviečiamas maloniai ir nau
dingai praleisti dvi vasaros 
savaites gražioje Dainavos gam
toje tarp bendraminčių draugų 
iš įvairių JAV ir Kanados 
vietovių. Tad ilgiau nedelsdami, 
skambinkit Danai ar Gailei. 
Paraginkit ir savo kuopos na
rius bei draugus tai padaryti.

Stovyklos vadovybė

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS LIETUVOJE

Gegužės 12-14 dienomis vyku
siame III studentų ateitininkų 
suvažiavime vyko paskaitos, bu
vo gvildenami įvairūs klausi
mai ir išrinkta nauja Studentų 
ateitininkų Centro valdyba. Pir
mininku išrinktas Ričardas 
Novasinskas. SAS centro valdy- 
bon dar išrinkti: Aušra Giedri- 
kaitė, Janina Šalkauskytė ir 
Kęstutis Bagdžius.

Nors studentų gretos iki šiol 
buvo negausios, šiais metais jų 
skaičius gerokai padidėjo.

Suvažiavime paskaitą skaitė 
doc. Eglė Laumenkaitė, kuri 
ragino studentus ne tik egzis
tuoti šiuolaikiniame gyvenime, 
bet pasidaryti „žemės druska”. 
Žodį tarė LAF dvasios vadas 
vysk. Sigitas Tamkevičius, ku
ris suvažiavimą lygino su laik
rodžio spyruoklės prisukimu, 
nuo kurio priklausys ateitinin
kų veikla. Savo žodyje linkėjo 
drąsos. Laikinai pirmininko pa
reigas einantis Vidas Abraitis 
siūlė daugiau meilės — to vie
nintelio teisingo teksto. Buvu
sio LSAS centro valdybos pir
mininko Vyganto Malinausko 
žodis buvo labai dalykiškas: 
pareigų, atsakomybės, laiko ir 
studijų problemų nagrinėjimas.

Studentai diskutavo savo atei
ties planus. Nebįjota į ateitinin
kų veiklą pažvelgti ir kritiškai.

Suvažiavime dalyvavęs Fede 
racijos vadas Juozas Polikaitis 
greta pagrindinių principų: tau
tiškumo, šeimyniškumo, visuo
meniškumo, inteligentiškumo,

katalikiškumo pabrėžė dar ir 
šeštąjį — veiklumą.

Suvažiavime nespėta atsakyti 
į visus jiems rūpimus klausi
mus, nes dviejų dienų neužten
ka; tam reikia rimtų studijų. 
Nutarta sušaukti neeilinę kon
ferenciją š.m. rugsėjo 16-17 d.r 
kurioje bus apsvarstytas stu
dentų ateitininkų sąjungos sta
tutas ir veiklos programa.

„Ateities gairės” 
„Dienovidis” 1995.V.26

Daumanto-Dielminkaičio kuopos jaunučiai noriai atlieka programą šeimos šventėje, vykusioje 
Ateitininkų namuose, Lemonte.

LIETUVOS ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS LEIDINYS

Įdomu pavartyti LAF aplink
raštį... Tai 30 psl. žurnalo pobū
džio leidinys, pažymėtas su data 
1995 nr. 1(2). Leidžia Lietuvos 
Ateitininkų federacija, pla
tinamas organizacijos narių 
tarpe, tiražas 1000 egz. Redak
torius Vygantas Malinauskas; 
dirba: redakcinė kolegija, 
techninis redaktorius, bendra
darbiai. Redakcijos adresas: 
Perkūno 23-3, 3000 Kaunas.

Leidinyje daug žinių ir infor
macijos apie Lietuvos atei
tininkų veiklą.

Išspausdintas kreipimasis į 
norinčius dirbti jaunučių 
stovyklos vadovais. Kandidatai 
turi aprašyti savo darbo patirtį 
su vaikais ir dalyvavimą atei
tininkų veikloje; savo talentus: 
dainuoja, šoka, groja, piešia ir 
kt. Jaunučių stovyklų vadovų 
kursai — gegužės 26-27 d., Kau
ne. Visiems vadovams lanky
mas privalomas.

Mums, už Lietuvos ribų 
gyvenantiems, pažįstamas prof.

TĖVO DIENA 
GAMTOJE

Ateitininkų namų ąžuolyne, 
Federacijos fondo gegužinėje 
Tėvo dieną bus linksma ir sma
gu, kai visa šeima bus kartu. 
Trauksim fondo laiminguosius, 
valgysim, gersim šnekučiuosi- 
mės. Vaikai gamtoje džiaugsis 
ir sportuos, gal ir ne vienas Tė
tė prisidės. Karšti pietūs lauks 
visų, o dešrelės — tik vaikų. O 
kaina bus ta pati — menka, 
menka — savikaina.

Kviečiami visi, kas mėgsta 
laisvę ir gamtą, ir nori būt su 
Tėveliu valandėlę, ir vieną, ir 
antrą.

Kaip įprasta, po 11 vai. šv. 
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, birželio 18 dieną lauks 
jūsų gamta ir rengėjai —
Ateitininkų federacijos fondas

C leve lando ateitininkų šeimos Šventėje moksleivių įžodi duoda Mindaugas Idzelis ir Matas La 
niauskas įžodį priima dvasios vadas kun Gediminas Kįjauskas, SJ, ir dr Arvydas Žygas.

Nuotr. R. Silgallenės

dr. Feliksas Palubinskas rašo 
tema „Kelios mintys apie SAS 
organizacinę struktūrą”. Jis 
iškelia tokius klausimus: „Kaip 
SAS augimas turi vykti?” 
„Kaip pritraukti daugiau na
rių?”

Puslapyje „Mūsų gyveni
mas”, įvairios kuopos aprašo 
savo veiklą — įžodžiai, pa
skaitos, arbatėlės, sniego skulp
tūra. Birželio 2-4 dienomis vyks 
Kauno vyskupijos ateitininkų 
teatro šventė. Moksleiviškos 
kuopos atveš po nedidelį spek
takliuką. Numatoma susi
tikimas su vysk. S. Tamkevi- 
čium ir moksleivių įžodis.

Lietuvos Ateitininkų fe
deracijos valdyba spausdina 
savo dokumentus — protokolus. 
Išspausdinta informacija apie 
kuopas įvairiose vyskupijose, jų 
globėjai, kuopų adresai. Įdomu 
pasiskaityti kuopų pavadi
nimus. Kai kurie, tik vietovės 
pavadinimai: Papilio kuopa, 
Vieviržėnų kuopa. Kiti jau mini 
žymų asmenį Šv. Dominyko 
kuopa, M. Valančiaus kuopa, A. 
Šapalo kuopa...

Išspausdintos nuotraukos 
ateitininkų, dalyvavusių Pasau
linėje Jaunimo dienoje, Ma
niloje, 1995 m. sausio 6-14 d. 
Gaila, tik, kad nuotraukos ne 
visai aiškios.

Padėkos skyrelyje aiškėja,

PATIKSLINIMAS

Hamiltono, Kanadoje, ateiti
ninkų globėjoms prašant, pa
tiksliname „Iš Ateitininkų gy
venimo” birželio 3 d. laidoje iš
spausdintą žinutę „Baigė veik
los metus”. Žinutė buvo paim
ta iš „Tėviškės žiburių”, kur tas 
netikslumas pasitaikė. Turėtų 
būti: „Ateitininkai dėkingi savo 
globėjoms: Felicijai Budinskie- 
nei, Daliai Trumpickienei, pa
dėjėjoms V. ir J. Enskaitytėms”.

kad šis aplinkraščio numeris 
išleistas kompiuteriu, kurį 
parūpino Ateitininkų federa
cijos fondas, dr. Petras Kisielius, 
Juozas Polikaitis, dr. Arvydas 
Žygas. Jie taip pat parūpino 
reikmenis, skirtus akademijoms 
ir stovykloms Lietuvoje.

R.K.

Kab. 312-735-4477 
Raz. 708-246-0087 arba 708-246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
•449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Wast Avė., Ortend Park
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllla
708-355-8778

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St.
Lamont, IL 80439 
Tai. 815-723-0353

7600 W. College Dr.
Palos Helghts, IL 80453

Tel. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road 
Hickory Hllls

Tel. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Madical Cllnlc 
15505 — 127 St., Lamont, IL 00439

Priklauso Palos Communrty Hospital
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tol. (700) 207-2205

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-726-4200 
Eigm 708-622-1212 

McHenry 815-344 5000, ext 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tel. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Vtfeatchester, IL 601*3

Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

9830 8. Rldgaland Avė 
Chicago RMga, IL 6041S

708-836-8622 
4149 W. 83rd SI.

312-738-7709

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytoiai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St , Chicago. IL
Tel. 312-735-8858

4707 S Gtlberl, LaGrange, IL
Tel. 708-352-4487

Kab. tel. 312-588-3186 
Namų 708 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 West 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrld 3 v p p —6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Publiahed daily except Sundays and Mondays, legal Holidaya, the 
Tueadaya following Monday obaervance of legal Holidaya aa well aa Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Presą Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589.

Second claae postage paid at Chicago, IL and additional mailing officea
Subacription Ratea: $95.00. Foreign countriea $110.00
Poatmaater: Send addresa changea to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

neaiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams (4 metų 3 mėn.
JAV............................... $95.00 $55.00 $35 00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . . . ..(U.S.) $60 00 $45.00 $35 00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo).................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00
Užsakant į užsienį
oro paštu $500 00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

7915 W 171st 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Maln St. 
Mattesson, IL 60443 

Tel. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaakl Rd.
Tel. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 y.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas

Priima „Medlcare Asslgnment".
Sumokama po vizito.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. '
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

k
Dr. V. J. VASARIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL

Tai. 708-423-6114
Valandos susitarus

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

3900 W. 98 81. Tel. (706) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

Cardlac Diagnoals, Ltd.
3000 N. Halsted

Chicago, IL 60857
Tel. 312-296-3600

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

• 132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 778-6989 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL
Tel. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kedzie

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchMer 8t„ Blmhuret, IL 80128 

708-941-2808
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 565-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, Chicago 80652 
Tel. 312-434-2123

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

ARAS ŽLIOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcal Center- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogden Ava., Sutte 310, 

Napervilla IL 6O563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS. M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 8. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60882

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Puleskl Rd.. Chicago, IL 

Rez. 708-422-7807 
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

Dr. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Hlghland Avė., Ste. 201
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės)
Downers Grove, IL 60515 

Tel. 708-960-3113
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mityboą pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Harlem, tel. 708-594-0400 

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą
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Rimties valandėlė

TAUTĄ UGDANTI DUONA
Švęsdama Dievo Kūno šventę, 

Bažnyčia mums pateikia Kris
taus vaizdinį, kurio šaknys 
siekia giliausią priešistorę, kai 
Dievo pasirinktoji tauta dar ne
egzistavo — kai ji tebuvo, kaip 
sakoma, tik „blizgesys Dievo 
akyje” — tai Melchizedeko Die
vui padėkos auka: duona ir vy
nas. Evangelijoje matome stebi
nančiai žmogišką ir paprastą 
Eucharistijos sakramento pirm
taką: kai Jėzus apaštalams pa
veda duoną padalinti ant pievos 
besiilsintiems iškylautojams, o 
šv. Pauliaus laiške matome 
Kristaus paskutinį testamentą 
prieš mirtį: jo Kūnu ir Krauju 
paverstą duoną ir vyną, kuris 
tūkstančius metų po jo gyve
nančiai žmonijai tapo maistu 
amžinajam gyvenimui.

Pirmame skaitinyje iš Pra
džios knygos (Pr 14:18-20) sutin
kame Melchizedeką — karalių 
ir kunigą, pas kurį Abramas 
(tuo metu dar nesivadinęs Ab
raomu) atėjo išreikšti padėką 
Dievui už jam duotą pergalę, 
nugalėjus priešiškus kananiečių 
valdovus ir išvadavus iš nelais
vės savo brolio sūnų Lotą. Drau
giškieji kananiečių valdovai 

^atėjo jam padėkoti su Melchize- 
deku priekyje, o jis buvo ne tik 
Salemo (taip tuomet vadinosi 
dabartinė Jeruzalė) karalius, 
bet ir „Aukščiausiojo Dievo 
kunigas”, kuris, atnešęs simbo
lišką duonos ir vyno auką, lai
mino Abramą.

Senajame Testamente Melchi- 
zedekas tėra minimas tik šioje 
trumpoje kelių eilučių ištrauko
je ir 109 (llO)-oje psalmėje, ku
ri paskirta atkartotine šiam 
skaitiniui Dievo Kūno šventėje. 
Šioje psalmėje kaip tik yra tai, 
kas padės suprasti Melchizedeko 
reikšmę, ir per tai duos gilesnį 
supratimą kaip pirmykštė Baž
nyčia suprato Kristų, o Nauja
jame Testamente Melchizede- 
kas yra minimas net dešimt 
kartų — visus kartus „Laiško 
žydams” 5 ir 6 skyriuose.

Atkartotine psalmė, kuri yra 
giesmė paties Dievo statytiniam 
karaliui, kai panaudojama kaip 
atkartotine skaitiniui, kuriame 
Kanaano karaliai laimina Ab
raomą, iškelia Dievo vaidmenį 
tautos kūrimesi. Tiek Abra
omui, įkurdinant savo giminę 
Kanaane, tiek ir Kristui, ku
riančiam naują Dievo tautą 
savo amžinąja auka, Dievas Tė
vas „patiesia priešus tarsi pako- 
jį po tavo kojų”. Tai įvaizdis, 
kilęs iš antro tūkstantmečio 
prieš Kristų Artimųjų Rytų kul
tūrų, nusakantis karaliaus, o

čia — Dievo tarnų — visišką per
galę prieš Dievo priešus.

Ši psalmė, tačiau, kilusi iš ka
raliaus Dovydo rūmų Jeruzalė
je, duoda mums ir kitų įvaiz
džių, rišančių Kristų su Melchi- 
zedeku. Kalbėdamas apie Dievo 
šiam valdovui duodamą valdovo 
lazdą Siono kalne, kur buvo ka
raliaus rūmai Jeruzalėje, ji nu
sako ir rytietišką įvaizdį, kuria
me karaliaus kilimas vaizduo
jamas esąs ne iš žmogaus, bet iš 
Dievo: „Nuo gimimo Šventame 
kalne (Sv. Rašte Šventasis kal
nas yra žmogaus susitikimo su 
Dievu vieta) viešpatausi”.

O pritaikant šią psalmę Mel
chizedeko skaitiniui, randame, 
kad ji iškelia ir „Laiške žy
dams” (krikščionims) linksniuo
jamą Jėzaus „kunigystės” bruo
žą. Kaip karalius-kunigas Mel- 
chizedekas nebuvo kilęs iš ku
nigiškos giminės (tuo metu iš 
viso dar nebuvo žydų tautos gi
minių) taip ir Jėzus — jis buvo 
kilęs iš karališkos Dovydo gimi
nės, ne kunigiškos Levio — ir, 
anot „Laiško žydams”, jis buvo 
paties Dievo paskirtas visiems 
amžiams Aukščiausiuoju Kuni
gu.

Per Melchizedeką palaiminęs 
Abramą, vėliau Dievas su juo 
sudarė Sandorą, kurioje pažadė
jo iš jo išsiugdyti savo išsi
rinktąją tautą. Antrajame skai
tiny iš šv. Pauliaus pirmojo 
laiško Korinto tikintiesiems (1 
Kor 11:23-26) girdime, kaip jis 
cituoja Kristaus žodžius, 
kuriant naująją Sandorą su bu
simąja naująja Dievo išsirinktą
ja tauta, kurią jungs jau ne žmo
giško kraujo ryšys, o dieviško — 
Kristaus kraujo, kuris išvaduoja 
visus žmones nuo svetimų 
„valdovų”: nuodėmės, įvairios 
baimės, amžinos mirties.

Ir nors Eucharistijos apeigą, 
kuri kartojama kiekvienose 
Mišiose visame pasaulyje iki 
šios dienos, Kristus padarė savo 
aukos sakramentu per Paskuti
nę vakarienę, tai nebuvo pirmas 
kartas, kai jis tą veiksmą darė, 
kaip girdime šios šventės Evan
gelijoje (Luko 9:11-17). Evange
listas Lukas, sekdamas Morkų, 
šį stebuklingą žmonių pamai
tinimą kaip tik aprašo euchari
stiniais veiksmais, kuriais 
Bažnyčia, kaip rašoma šv. Pau
liaus laiške, nuo pirmųjų dienų 
vykdė Kristaus įsakymą. Prieš 
duodamas apaštalams išdalinti 
duoną, Jėzus „palaimino... laužė 
ir davė mokiniams, kad išnešio
tų miniai. Ir visi pavalgė iki 
soties”. O mes su jais ir šiandien 
stiprinamės paties Kristaus

Tėvai ir vaikai. Viršuje — Romas Senkevičius ir Robertukas; viduryje — 
Rimas Petrauskas ir Laura; apačioje — Vincas Olšauskas su Vincuku.

Nuotr. Irenos Senkevičienės 
r*

TĖVAS - ŠEIMOS GALVA
BRONĖ NAINIENĖ

Gegužės mėnesio pirmieji, vos 
tik pražydę, pavasario gėlių žie
dai skiriami motinai. Birželio 
mėnesio vidury, kai jau visa gy
voji augmenija sužaliuoja, gam
toje matai nusistovėjimą, pasto
vumą ir žinai, kad tas žalumas 
ilgai toks bus, švenčiama Tėvo

mums apaštalų įpėdinio — kuni
go rankomis duodama Amžinojo 
gyvenimo duona — Kristaus 
Kūnų ir Krauju — kurią valgy
dami, esame ugdomi į Dievo 
tautą.

Aldona Zailskaitė

diena. Tokio pastovumo ieškai 
šeimos ir visuomenės gyvenime. 
To pastovumo nori ir savoje lie
tuviškoje aplinkoje, tad ne
nuostabu, kad tos, žalumu pa
sipuošusios gamtos prieglobsty
je švenčiame Tėvo dieną. Tą 
dieną prisimename tėvelius ir 
jiems dėkojame. Mums gera bū
ti kartu su jais. Jie rūpinasi sa
vo šeima ir stengiasi, kad vai
kučiams nieko netrūktų, kad 
būtų geriau, negu pačiam tėvui 
vaikystėje buvo.

Gyvenimas nestovi vietoje. Jis 
nuolat keičiasi. Anksčiau gal
būt tik taip atrodė, kad tie pa

sikeitimai vyko pamažiau, lė
čiau. Šiandieną viskas keičiasi 
daug sparčiau, ne tik šeimos gy
venime. Keičiasi ir visoje, mus 
supančioje, aplinkoje. Visi ir 
visada skubame, nes reikia su
spėti eiti su gyvenimu ir pri
sitaikyti prie jo reikalavimų. 
Atrodo, kad ir vaikai greičiau 
užauga. Pasikeitus gyvenimo 
aplinkybėms tėvas vis daugiau 
laiko praleidžia su savo vaikais. 
Grįžęs iš darbo, jis randa savo 
vaikučius, jo laukiančius. Jie 
tėtei skuba papasakoti, ką šian
dien veikė ir nori iš tėvo išgirsti 
apie jo darbus, kokia buvo jo die
nelė. Pasiguodžia jam, pasi
skundžia. Taip pamažu atsiran
da glaudesnis ryšys tarp tėvo ir 
vaikų.

Šių dienų šeimoje nebėra nei 
moteriškų, nei vyriškų darbų. 
Abu tėvai dirba tuos pačius dar
bus. Tėvas moka pagaminti 
maistą. Jis pamaitina vaiku
čius, nuprausęs savo mažuosius, 
suguldo į loveles ir užliūliuoja 
ramiam nakties miegui. Vis 
dažniau matome tėvus su savo 
vaikais sporto aikštėse, stovyk
lose. Jie atveža juos į mokyklas, 
susirinkimus, tautinių šokių re
peticijas. Džiugu matyti visą 
šeimą bažnyčioje. Tėvams mel
džiantis, jų mažiukas sūnelis 
ramiai miega, tėvui ant peties 
padėjęs galvelę. Jam ramu ir 
saugu. Šių dienų tėvas yra labai 
artimai įsijungęs į savo šeimos 
kasdieninius rūpesčius ir dar
bus. Tėvui joks darbas nėra 
svetimas.

Kaip matome, gyvenimo ap
linkybės padiktuoja ir nurodo, 
kaip šeima turi tvarkytis. Tėvas 
su mama pasidalina kasdieni
nius, bet būtinai reikalingus at
likti, darbus.

Matome daug pasikeitimų. 
Šiandien tėvas jau neslepia savo 
jausmų ir nesirūpina, jog kas 
pagalvos, kad tai nevyriška. 
Matome tėvą verkiantį prie 
naujai supilto savo tėvo kapo. 
Matome suprantantį kito arti
mo žmogaus skausmą. Smagu 
matyti jo pilną džiaugsmo ir 
meilės veidą. Viskas taip natū
ralu ir žmogiška.

Reiškiame pagarbą ir meilę 
savo tėvui ne tik už jų rūpesčius, 
bet ir už tai, kad jis mūsų šei
mos galva, mūsų moralinė 
atrama. Jis yra visada ten, kur 
mums jo labiausiai reikia.

Sveikiname tėvus, tėvukus ir 
protėvukus šios — Tėvo dienos
— šventės proga.

Po Tėvo dienos paliksime sa
les su ten girdėtais koncertais, 
paskaitomis ir pietumis. Eisime 
į gamtą, gražioje aplinkoje bus 
ruošiamos linksmos gegužinės, 
skambės muzika, o dainų aidai 
skris toli, toli. Juk Tėvo diena
— džiaugsmo ir visos šeimos 
glaudaus artumo diena.

Danutė Bindokienė

Dviguba šventė, 
dvigubai prasminga

Devintinės kvepia bijūnais 
(kai kur vadinamais pinavijo- 
mis). Gimusių ar augusių Lietu
voje mūsų tautiečių pasąmonėje 
joks kitas žydintis augalas nėra 
taip artimai susietas su Dievo 
Kūno švente — Devintinėmis, 
kaip bijūnas. Juk tuo metų 
laikų visuose mūsų darželiuose 
puikuojasi didžiuliai balti, 
raudoni, rausvi žiedai, kurių 
puokštėmis būdavo puošiami 
Devintinių procesijos altorėliai, 
o žiedlapius kunigui, nešančiam 
procesijoje monstranciją, bars
tydavo po kojų baltai apsirengu
sios mergytės. Todėl Dievo Kū
no šventė iš atsiminimų rūko iš
kyla skambanti bažnyčių var
pais ir plonabalsiais, patarnau
tojų, žygiuojančių procesijoje, 
energingai kratomais varpe
liais; ji banguoja parapijos choro 
bei visų tikinčiųjų giesmėmis, į 
dangų kylant smilkalų dū
mams, aplinkui skleidžiantis 
bijūnų kvapui.

Kodėl rašoma apie Devin
tines, kai rytoj Amerika švenčia 
Tėvo dieną? Dėl to, kad šiemet 
taip pasitaikė: devintoji diena 
po Sekminių (iš čia ir kilęs lietu
viškasis Dievo Kūno šventės 
pavadinimas) sutapo su Tėvo 
diena sekmadienį, birželio 18 d.

Devintinių šventė už Tėvo 
dieną keliais šimtmečiais se
nesnė. Ją įkūrė popiežius Ur
bonas IV maždaug 1264 metais, 
o į Lietuvą ji atkeliavo kartu su 
krikščionybe. Kadangi Dievo 
Kūno — Corpus Christi — 
šventė yra vien bažnytinė, ji 
nepasižymi liaudies papročių 
gausumu, kaip kitos krikščio
niškos šventės, užėmusios 
senųjų-pagoniškųjų vietą ir I 
šventimo laiką. Tiesa, kai kurie 
papročiai iš Sekminių atkelti į 
Devintines: berželiais trobų ir 
bažnyčių kaišymas, karvių vai
nikavimas, oro spėjimai ir pan., 
bet Devintinės — tai mišparai ir 
oktavos užbaigimo iškilminga 
procesija, dažniausiai lauke. 
Lietuviai, kaip ir kitos krikščio
niškos tautos, buvo uoliai įsi
jungę į Devintinių altorėlių-sto- 
čių statymą, procesijos ruošimą 
ir joje dalyvavimą. Reikia tikė
tis, kad ši gražioji Corpus Chris
ti šventė vėl puoselėjama mūsų 
tėvynėje. Ir vėl Devintinės 
kvepia bijūnais...

Tėvo dienos tradicija dar ne
perplaukė per Atlantą ir nesu
silaukė visuotinio pripažinimo

Lietuvoje. Teko girdėti, kad jau 
pirmieji jos daigeliai pradeda 
kaltis, „sėklas” daugiausia at
vežus iš Amerikos. Lietuvių 
tautos tikrai nereikia mokyti 
pagarbos tėvui. Tai natūrali ap
raiška, kaip ir meilė motinai. 
Tėvo žodis — šventas. Tėvo 
autoritetas — nepajudinamas. 
Tėvas gali būti švelnus, mylin
tis, atlaidus, bet taip pat 
griežtas. Labiausiai jis nori savo 
vaikams tik gera. Jie tai 
supranta, net tuomet, kai tėvo 
nuomonė gerokai skiriasi nuo jų 
norų.

Bent tokį lietuvį tėvą pažino 
mūsų tautosaka, mūsų rašytoji 
literatūra ir kasdienis gyve
nimas. Kai okupacijos metais 
tėvo autoritetą buvo pakeitusi 
visagalė komunistų partija, 
lietuvis tėvas prarado savo vaid
mens nuovoką ir dar šiandier 
jos neatranda. Dėl to ir tiek 
daug šeimos problemų ataidi iš 
Lietuvos! Kol tėvas — ir motina 
— vėl neišmoks gerbti savo 
pareigų šventumą, tos nege
rovės neišnyks.

Šiapus Atlanto pokario de
šimtmečiais jau spėjo išaugti 
nauja lietuvių tėvų karta. Ji 
daugeliu atvejų skiriasi nuo 
anuometinio tėvo įvaizdžio 
tėvynėje. Nors skirtumai 
ryškūs, bet nėra esminiai. Juk 
pasiliko tėviškas švelnumas, 
meilė, atlaidumas, visokio labo 
savo vaikams troškimas. To, kas 
iš lietuvio tėvo charakterio iš
nyko, galima ir nepasigesti. 
Tėvas dabar labiau sukalbamas, 
daugiau laiko skiria vaikams, 
domisi jų pasauliu, išklauso 
nuomonių ir stengiasi savo 

I sprendimus derinti su visos 
šeimos nutarimais. Tai ne 
biblinio ii kone diktatoriško 
patriarcho tipas, o žmogiškas, 
prieinamas (bet visuomet ger
biamas) ir mylimas asmuo, 
lygus partneris motinai ir dar
buose, ir nuosprendžiuose.

Tėvo diena gal kai kam dvel
kia dirbtinumu: jeigu šven
čiame Motinos dieną, tai ir tė
tei reikia skirti tiek pat laiko... 
Iš tikrųjų tai labai prasminga 
šventė, suartinanti tėvus ir vai
kus, suteikianti patogią progą 
pareikšti meilę ir padėką šeimos 
galvai — tėveliui. O šiemet 
šventė dar prasmingesnė, nes 
susijungusi su Kristaus (Bažny
čios galvos) Kūno švente — 
Devintinėmis.
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PARTIZANINIO
PASIPRIEŠINIMO

1944-1945 m. IŠTAKOS
POVILAS VAICEKAUSKAS

Partizaninio judėjimo Lietuvoje 50 metų 
paminėti

» įžanga
Rašant prisiminimus 1944,1945 metų partizaninį 

judėjimą Lietuvoje bei ginkluotą pasipriešinimą sovie
tiniam okupantui iš rytų, kaip buvęs tos kovos dalyvis, 
slapyvardžiu „Klevas”, kaip gyvas liudininkas anų 
kruvinų dienų, ir kaip vienas iš nedaugelio anų 
partizanų, pasiekusių laisvosios Amerikos žemę, 
turėdamas galimybę laisvai papasakoti savo iš
gyvenimus, o taip pat išgyvenimus mano brolių ir sesių 
lietuvių, jaučiu pareigą vardu gyvųjų ir mirusių draugų 

y duoti atkirtį sovietiniam komunistiniam melui,
' buvusiam ir dar dabar daug kur gajam.

Labai jau skaudu ir graudu skaityti „Faktai 
✓ kaltina”, „Kruvinos žudikų pėdos”, „Žudikai bažnyčios 

prieglobstyje” ir kt. propagandinės rūšies brošiūras, bei 
knygas, kuriose sovietinis režimas, iškreipdamas 
tikrovę, faktus apvertęs aukštyn kojom, pretenduoja į 
objektyvią istoriją! Melas, nors jis kalbėtų ir 
išsimokslinusių žmonių lūpomis, vis tiek melas! Netei
sybė nepasidaro teisybe ir ja niekad nepasidarys, nors 
jau praėjo penki dešimtmečiai. Atvirkščiai, esant dides

niam laiko skirtumui, sovietinis melas apie mūsų 
partizaninį judėjimą Lietuvoje darosi dar šlykštesnis!

Kas gi yra tos brošiūros? Ogi tai daugiausia kalinių, 
suimtų lietuvių patriotų, buvusių NKVD kalėjimuose, 
rūsiuose ir karceriuose tardymų protokolai, surašyti 
dažniausiai rusų kalba, sovietų Rusijos teritorijoje iš
treniruotų čekistų rankomis, jų terminologija, išsi
reiškimais ir stiliumi, ir tik vėliau išversti į lietuvių 
kalbą. Po pareiškimais ar protokolais paprastai padėti 
autentiški kalinių parašai ir jų pavardės, kalba ir byloja 
jų žiaurų kankinimą, mušimą, fizinį, neretai ir moralinį 
išsekimą, sąmonės aptemimą! Čekistai, geriau negu ges
tapo specai, mokėjo ir moka viską išgauti. Jiems svar
biausia, kad tik būtų auka, o toliau — viskas pagal jų 
kurpalį: prisipažinimas, atgailojimas ir parašas. Daug 
kalinių, norėdami nuo mušimo likti gyvi, viską 
prisipažindavo, viską pasirašydavo ir viską paliudydavo. 
Įdomus sovietinės-bolševikinės teisėtvarkos ir prokura
tūros šedevras, vykdytas TSRS generalinio prokuroro 
R. Rudenko iki Chruščiovo sušaukto 20-tojo suvažiavimo 
buvo tas, kad geriausias žmogaus nusikaltimą įrodantis 
kriterijus yra, kai žmogus pats prisipažįsta, patvirtina 
tai savo parašu, tuomet nereikia nei liudininkų. O kokiu 
būdu toks prisipažinimas išgautas, ne tiek jau svarbu! 
Garsus Rusijos baudžiamasis kodeksas, su straipsniu 58 
ir jo paragrafais! Kas pergyveno Archipelagus-Gulagus, 
tas gerai žino NKVD metodus, tardymo eigą. Žinoma, 
kiekviename dalyke yra tam tikra dalis ir tiesos; yra 
dalis tiesos ir tuose protokoluose apie įvykius ar jų da
tas, parašai dažniausiai tikri, neišgalvoti, gyvų žmonių 
pavardės ir vardai, jų dalyvavimas pogrindžio veikloje, 
buvimas ryšininkais ar partizaninių dalinių nariais, 
slapyvardžiai. Tačiau tie protokolai visad buvo ir paliks 
vienapusiški, tendencingi, surašyti mūsų tautos budelių 
rankomis! Budeliai nepasmerkti dar iki šiol, nors seniai

pačioj TSRS panaikinta tokia teisėtvarka, kaip „Mos- 
kovskoje Osoboje Soveščianije”, jos sprendimai, tar
dymai ir protokolai. Štai iš šito taško ir reikia žiūrėti 
į tokias brošiūras.

Žinoma, kaip kiekviename partizaniniame judėjime, 
pasitaiko paskirų, pavienių nukrypimų, išsišokimų, net 
nusikaltimų ir nuodėmių, išdavysčių ir klaidų, taip ir 
mūsų tautos ginkluotame pasipriešinime okupantui buvo 
visko. Kur mišką kerta, ten ir skiedros lekia. Mūsų tauta 
nebuvo pasiruošusi partizaniniam pasipriešinimui. 
Viskas mus užklupo taip staiga ir netikėtai. Nebuvo 
kada daug galvoti reikėjo veikti. Tačiau apskritai mūsų 
tautos ginkluotas pasipriešinimas okupantui buvo 
teisus, pagrįstas prigimtine teise save ginti nuo 
užpuoliko, neprieštaraujantis tarptautinei teisei. Jeigu 
net primityvios gamtos pasaulyje matome, kaip kiek
vienas gyvis ginasi, juo labiau privalo tai daryti žmonės, 
laisvi žmonės! O mes juk buvom ir esam laisvos Lietu
vos vaikai, Lietuvos, kuri kelis šimtmečius gynė Europą 
ir buvo tvirta valstybė. Mūsų reikalas buvo, yra ir bus 
teisus, — mes savo namuose, o ne svetimuose — kovo
jom, priešinomės. Mūsų sesės ir broliai, kurie žuvo už 
Lietuvos laisvę partizaniniame ginkluotame pasi
priešinime, buvo lygiai tokie pat herojai ir karžygiai kaip 
1918 metų savanoriai. „Niekas neturi didesnės meilės 
kai ta, kad kas guldo savo gyvybę už savuosius!” Tai 
buvo šventa kova.

Niekada negirdėjau, kad Lietuvos partizanai būtų 
vadinę savo dalinius — bandomis, o jų narius banditais. 
Sovietai laiko partizanais tik komunistus, o visi kiti — 
banditai. Tai jų „logika”. Taip buvo ir mano tardymų 
metu. Aš protestavau dėl klaidingų terminų naudojimo 
čekistams, vyr. leitenantui Zverevui, pulk. Čelnakovui 
ir kt., tačiau tas nieko nepadėjo, gavau tik kankinimus 
ir pasityčiofimą. Supratau, kad jie patys, būdami bandi

tai, Stalino auklėtiniai,ir kitus nori padaryti banditais. 
„Kas kuo kvepia, tas tuo ir kitą tepa” — teisinga 
lietuviška patarlė.

Dėl viso šito, net ir mūsų išeivijos rimtuose veika
luose, cituojant bolševikines brošiūras, tokias, kaip 
„Faktai kaltina” ir kt., automatiškai susidaro klaidingo 
objektyvumo fonas, pvz., kad ir „Opposition against 
Soviet rule in Lithuania”, žinoma, pačiam autoriui to 
visai nenorint. Faktai, tai faktai, bet kas iš jų bepalieka, 
kai NKVD tardytojai juos apverčia aukštyn kojomis? 
Kyla klausimas, ar jais iš viso galima naudotis, kai, 
Mykolaičio Putino žodžiais tariant: „Teisėjų sostuos iš
didžiai, teisiuosius teisia žmogžudžiai!” Prisiminkime, 
kaip Katyno budeliai Niurnbergo teisme pristatė net du 
pseudo liudininkus. Ir iš tikrųjų kokią gi teisę turėjo 
Sovietų Sąjunga okupuoti mūsų tėvynę, nepriklausomą, 
suverenėię valstybę — Lietuvos Respubliką? O juk buvo 
iškilmingai Maskvoje pasirašytos sutartys dėl taikos ir 
dėl sienų, dėl nesikišimo viena į kitos vidaus reikalus: 
1920.4.12,1926.9.28; 1939.10.10. Ne mes lietuviai atsi 
radom Maskvoje ir įsikišom į jų valstybės reikalus, bet 
atvirkščiai, jie įsikišo į mūsų ir dar daugiau. Maskva 
1940.6.15 okupavo Lietuvą, pakartotinai ją užėmė 
1944-1945 metais ir daugiau jau nebeišėjo iki dabartinės 
Nepriklausomybės atstatymo. Kokią gi teisę turėjo 
sovietai mus okupuoti? Kokią gi teisę turėjo sovietai 
mūsų nepriklausomos Lietuvos gyventojams skelbti 
mobilizaciją, įvedinėti savo papročius svetimuose 
namuose įsiveržus? Taip daro tik banditai! Vokiečiai irgi 
ne geresni, neturėjo teisės mūsų mobilizuoti, bet jie vis 
dėlto buvo tik trumpą laiką, dar šiek tiek skaitėsi!.. Bet 
šitie? Tai kas gi iš tikrųjų yra banditai — jie ar mes?!.

(Bus daugiau)

I
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RAŠYTOJO
ANTANO VAIČIULAIČIO 

VARDO PREMIJA
JUOZAS VITĖNAS

Amerikos lietuviai yra įsteigę 
nemažai premijų paskatinti ra
šytojams, mokslininkams, stu
dentams, knygų leidykloms ir 
pan. Pernai Lietuvos rašytojų 
sąjungos mėnrašty ,,Metai” 
buvo paskelbta rašytojo An
tano Vaičiulaičio vardo premi
ja. Ją įsteigė rašytojo žmona 
Joana, paskirdama 1,000 dol. už 
geriausią „Metų” žurnale iš
spausdintą novelę. Kaip prane
šime sakoma, ji bus teikiama 
kas antri metai rašytojo gimimo 
dieną — birželio 23-iąją, Vil
niaus pedagoginio universiteto 
Lituanistikos fakultete, daly
vaujant šio fakulteto dėstyto
jams, studentams, „Metų” 
redakcijos darbuotojams, reakci
jos kolegijos nariams, studen
tams. Kartu su premija bus 
įteiktas laureato diplomas. Įtei
kimo ceremonijoje bus išklau
syta laureato kalba, kuri bus 
skelbiama „Metų” žurnale. 
Pagal pranešimą, premija bus 
teikiama iki mecenatės gyvos
galvos, jei jos vėliau nepratęs 
kiti.

Vaičiulaičių šeima 1991 metais, švenčiant rašyt. A. Vaičiulaičio 85-tąjį gimta
dienį. Sėdi žmona Joana ir jubiliatas; stovi dukterys (iš kairės): Joana, Danutė 
ir Aldona.
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Pirmąją premijuotiną novelę 
atrinkti sudarytas komitetas: 
mecenatė J. Vaičiulaitienė, 
„Metų” redakcijos kolegijos 
narys J. Aputis, kritikė J. Sprin- 
dytė, VPU Lietuvių literatūros 
katedros dėstytojai V. Martinkus 
ir A. Zalatorius. Pirmoji premi
ja bus įteikta šių metų birželio 
23 d. Į šias iškilmes ruošiasi iš 
Vašingtono vykti premijos me
cenatė J. Vaičiulaitienė su 
dukra Joana. Ta proga ji buvo 
paprašyta pasisakyti, kodėl jit 
įsteigė šią rašytojo Antano Vai
čiulaičio vardo premiją. Ji taip 
papasakojo:

„Antanas didesnę dalį savo 
gyvenimo praleido svečiose 
šalyse, ilgiausiai Jungtinėse 
Valstijose — 1940-1952 m., bet 
visa savo esybe jis niekad iš 
savo žemės neišvažiavo. Tikrai 
neatsimenu mudviejų gyvenime 
dienos, kurioje Antanas nebūtų 
sugrįžęs 'namo’. Jis sapnavo 
Lietuvą, jis mąstė, skaitė, rašė, 
kūrė apie Lietuvą, kovojo raštu, 
gindamas jos reikalus, vaikščio
jo su delegacijomis. Čia Vašing
tone — jau 80-metis — nepralei
do nė vienos lietuvių ar baltie- 
čių demonstracijos. Net ir pir
mas atslenkančios ligos 'skam
butis’ suskambo 1990 m. pava
sarį, per didžiąją lietuvių 
demonstraciją Vašingtone prie 
Kapitoliaus. Po tos dienos An
tanas susirgo.

Per visus 52 metus jis susira
šinėjo su užsienio lietuvių rašy
tojais ir taip pat palaikė ryšius 
su Lietuvoj esančiais kolegomis,

skaitė jų atsiųstas knygas, kei
tėsi žiniomis. Jis aplankė Lie
tuvą 1979, 1986 ir 1988 metais.

Todėl ir noriu šviesiam Vai
čiulaičio vardo atminimui tęsti 
tą nenutrūkstamą jo ryšį su Lie
tuva, su jos rašytojais ir per jų 
kūrybą išlaikyti tą ryšį. Taip 
susikristalizavo mintis įsteigti 
Vaičiulaičio vardo premiją už 
geriausią novelę, Antano mė
giamą ir puoselėjamą žanrą.

Surinkti dabar Lietuvoje visas 
jo spausdinamas noveles, išbars
tytas tokioj daugybėj spaudos 
leidinių ir sudaryti komisiją 
būtų buvę labai sunku, ir man 
net iš viso neįmanoma. Pasita
rus su rašytojais dr. Albertu 
Zalatoriumi, Juozu Apučiu, nu
tariau įsteigti premiją už ge
riausią novelę, išspausdintą 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
mėnrašty 'Metai’. (Ir Antanas 
didesnę savo kūrybinio gyve
nimo dalį praleido redaguoda
mas įvairius literatūrinius žur
nalus)”.

Koks yra Vaičiulaičio populia
rumas dabar Lietuvoje? „Į šį

klausimą šiandien man yra sun
ku atsakyti”, pažymėjo Vaičiu
laitienė. „Paskutinį kartą mudu 
su Antanu buvom Lietuvoje 1988 
m. ir išgyvenom tą neužmiršta
mą birželio 24-ją — Lietuvos at
gimimo dieną — Vilniaus kated
ros aikštėje, kai lyjant Joninių 
lietui, suplevėsavo pirmosios 
Lietuvos vėliavos. Jo trijų vieš
nagių Tėvynėje metu Lietuvos 
rašytojai priėmė jį labai šiltai, 
bet jaunoji karta turbūt apie jo 
kūrybą nedaug buvo girdėjusi. 
Gal ir klystu. Bet kaip yra 
dabar po tų septynerių metų ir 
penkerių nepriklausomybės me
tų, sunku spręsti. Manau, kad 
vidurinėse mokyklose per lite
ratūros pamokas kalbama apie 
Vaičiulaičio kūrybą, taip pat 
naudojama „Visuotinės litera
tūros istorija” (parengta J. 
Ambrazevičiaus, J. Griniaus ir 
A. Vaičiulaičio) ir išleista nau
ju leidiniu su nauja Vaičiulaičio 
parašyta įžanga. Universitetų 
lituanistikos fakultetuose veda
mi seminarai ir nagrinėjama jo 
kūryba. Viename laiške 1993 
m. prof. V. Kubilius rašė: „Šį 
semestrą vedžiau doktorantams 
seminarą apie Vaičiulaitį ir 
'Naują Romuvą’. Buvo parašyta 
keletas įdomių darbų. Vyko dis
kusijos — kai kuriems jaunie
siems 'Valentinos' skaidrumą 
nelengva priimti po Škėmos ir 
Gavelio kūrinių... Bet girdėjau 
ir prof. A. Zalatoriaus, kad jo 
vedamas seminaras apie Vaičiu
laičio kūrybą Vilniaus Pedago
ginio universiteto lituanistikos

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis.

fakultete praėjo su dideliu susi
domėjimu. (Ypač buvo mėgiama 
'Šiaurietė'). Dažnai pasirodo 
spaudoje Milašiaus poezijos Vai
čiulaičio vertimai. 'Valentina' 
išleista atskiru leidinėliu, 
planuojamas dar vienas jos 
leidimas. Bus išleista J. De la 
Brete 'Mano dėdė ir mano kle
bonas’ vertimo laida. Antano 
straipsnių rinktinė 'Knygos ir 
žmonės’, išleista Vilniuje 1993 
m., buvo greitai išpirkta. Lie
tuvos radijo ir televizijos filmų 
studija prašo leidimo sukurti 
meninį videofilmą pagal 'Valen
tiną'. Filmą kurtų režisierius 
Vidmantas Bačiulis. Taip pat 
režisierius G. Lukšas prašo 
leidimo susukti kino filmą pagal 
'Valentiną'. Taigi meninin- 
kai-režisieriai ieško temų, 
domisi Vaičiulaičio kūryba, bet 
dėl jo populiarumo, ypač jauno
je kartoje, nesu tikra.

Tiesa, dar paminėtina, kad 
1989 m. Vilniuje buvo išleista 
Vaičiulaičio prozos rinktinė 
'Tavo veido šviesa’, ir 'Pasakos'. 
1993 m. Kaune išleista prof. V. 
Kubiliaus parengta serijoje 
'Gyvenimas ir kūryba’ studen
tijai skirta biografija 'Antanas 
Vaičiulaitis’. Prieš trejus metus 
buvo kalbama apie Vaičiulaičio 
kūrybos pilno rinkinio išleidi
mą, bet dabar — tyla. Matyt, 
atsiliepia spaustuvių ekonomi
nė padėtis ir sumažėjęs skaity
tojų skaičius”.

Į klausimą, kas atsitiko su 
Vaičiulaičio rankraščiais, laiš
kais, biblioteka, jo žmona Joana 
taip atsakė: „Jau baigiasi treji 
metai, kai Antanas išėjo Amži
nybėn, bet jo darbo kambarys 
tebėra nepaliestas. Knygos, 
kurias jis skaitė paskutinėmis 
savo dienomis (o jis skaitydavo 
kelias iš karto) dar neužverstos. 
Antanas paliko didžiulę knygų 
kolekciją, daugumoje tai lie
tuviškos knygos: iš prieškarinės 
Nepriklausomos Lietuvos, tur
būt visos išleistos išeivijoje, 
didelė dalis grožinės literatūros 
iš okupuotos Lietuvos (dauguma 
jų — jam dedikuotos), literatū
riniai žurnalai lietuvių ir 
kitomis kalbomis. Paliko tūks
tantinę laiškų kolekciją, api
mančią 1940-1992 metus. Gali 
sakyti, kad juose atsispindi 
ištisa literatūros gyvenimo 
epocha. Tai laiškai įvairių ra
šytojų, menininkų išeivijoje ir iš 
Lietuvos. Taip pat Berensono, 
Undset, Alan Devoe, Dobužins
kio, Laurence Harvey ir kitų 
laiškai. Antanui rašytas žodis 
buvo kažkas švento, nesunaiki
namo. Jis negalėjo išmesti jam 
rašyto net šventinio pasveiki
nimo. Paliko taip pat daugybę 
rankraščių, piešinukų. Visa tai 
nėra suorganizuota, sutvarkyta. 
Laukia milžiniškas darbas, kur 
visa biblioteka, rankraščiai atsi
durs, dar nesu nusprendusi. Gal 
tai paaiškės po šių metų mano 
kelionės į Lietuvą. Gal taip pat 
paaiškės ir Antano Amžinojo 
poilsio vieta”.

Antanas Vaičiulaitis buvo gi
męs 1906 m. birželio 23 d. Mirė 
1992 m. liepos 22 d. ankstų rytą 
Sibley ligoninėje Vašingtone 
nuo širdies smūgio (acute 
myocardial infarct and car 
diopulmonary arrest). Paskuti
niais savo gyvenimo metais 
sirguliavo polymyalgia rheu- 
matic. Juo visą laiką rūpinosi ir

NAUJAS DR. JUSTINO 
PIKŪNO VEIKALAS

ANTANAS PASKŲS

Pernai (1994) Vytauto 
Didžiojo universitetas išleido 
profesoriaus Justino Pikūno 
knygą „Asmenybės vystymasis: 
kelias į savęs atradimą” 
(232 psl.). Tai jau antroji au
toriaus knyga lietuvių kalba. 
Tiesa, savo turiniu ji nėra 
visiškai nauja. Sakytume, tai 
pirmosios „Nuo asmens iki 
asmenybės” antrasis papildytas 
leidimas. Joje randame ir visai 
naują skyrių, pavadintą „suges
tyvumas ir hipnozė” (161-175 
psl.). Taip pat autoriaus teore
tinius svarstymus ir didaktinius 
pamokymus paįvairina įžval
giai atpasakota gyvenimo sklei
dimosi istorija (p. 140-149). 
Autorius šio, sakyčiau, tiesiog 
stulbinančio kelio „į save” 
neanalizuoja psichologinių vys
tymosi teorijų šviesoje. Šią 
privilegiją jis palieka skaityto
jo intuicijai, supratimui bei jo 
patirčiai. Tam tikslui kai kurie 
skaitytojai, įskaitant ir šį recen
zentą, norėtų žinoti, ar pasako
tojos „aiškinimasis su Dievu”, ir y 
ar jos Dievas jau įgavo konkretų 
vardą? Mat atsakymas į šiuos 
klausimus ryškiau pavaizduotų 
reljginės brandos tąsą.

Apskritai ši knyga, labiau 
negu pirmoji, yra nukreipta į 
Lietuvos skaitytoją. Juk auto
riaus žodžiais, vakarietiškos 
„įtakos netruks užplūsti ir 
Lietuvą atvėrusią savo sienas, 
todėl geriau bent kiek iš anksto 
žinoti, ko galime tikėtis... (p.66). 
Iš tiesų dr. Pikūnas žino ir 
supranta ko galima tikėtis. Jis 
puikiai pažįsta Šiaurinės Ame
rikos dvasinį klimatą. Amerikos 
viešosios mokyklos, pvz., mokinį 
informuoja, bet neugdo jo cha
rakterio. Pagal JAV sveikatos 
ministrės Donna Shalala supra
timą, 3-jame tūkstantmetyje 
šeimą galės sudaryti ir „du 
tėvai” homoseksualinėje san
tuokoje. Jau ir dabar piliečio 
užgaidos laikomos teise, o verty
bės (moralinės ar pasaulėžiūri
nės) tik skonio dalyku.

Tai nūdieninio vakarietiško 
pasaulio šešėliai. Bet šalia 
šešėlių tame pačiame pasauly
je apsčiai yra ir šviesos, tiek 
teoretinėje, tiek praktinėje 
plotmėje. Tą šviesą autorius 
bando paskleisti psichologijos 
mokslo įžvalgų pavidale, paryš
kinant svarbesniuosius asmeny
bės vystymosi taškus. Tėvams, 
pvz., jis primena, kad „Jausmų 
ir emocijų ugdymo kritiškasis 
tarpsnis apima pirmųjų penke
rių metų laikotarpį” (p. 16). O

globojo jo žmona Joana bei 
ištekėjusios dukros — Danutė, 
Joana ir Aldona. Buvo palaido
tas Cedar Hill kapinių kalnely 
Vašingtono priemiesty Suit- 
land, MD, kur taip pat ilsisi 
poetas H. Radauskas su žmona, 
kalbininkas L. Dambriūnas, vi
suomenės veikėjas B. Params- 
kas, pik. K. Škirpa, arch. A. 
Tylius, av. pik. N. Tautvilą ir 
kiti.

Rašyt A Vaičiulaičio antkapis Cedar Hill kapinėse, Suitland, MI)

„apie penktuosius arba šeštuo
sius metus, žmogaus ir asmeny
bės pagrindai jau yra visiškai 
suformuoti” (p.20). Taigi, mie
lieji tėvai, nesivėluokite savo 
mažųjų ugdyme! O mokytojas 
privalėtų būti geras dėstytojas 
bei auklėtojas ir tinkamas pa
vyzdys pasaulėžiūriškai ir 
tautiškai besiformuojančiam 
jaunimui (p. 65).

Nūdien ne tik išeiviai, bet ir 
Lietuvos gyventojai, galima sa
kyti, yra daugiakalbiai. O 
buitinės daugiakalbystės povei
kis gali būti pragaištingas gim
tajai kalbai. Bet apsisaugojimui 
ir nuo šios „ligos” autorius 
pasiūlo pagalbų receptą: „vai
kas nepainios dviejų ar kelių 
kalbų, jeigu jomis nuolat su juo 
kalbės skirtingi asmenys. Jis 
įpras, pvz., su tėvu kalbėti viena 
kalba, su motina — kita, ...o su 
kaimynu — ketvirta. Kadangi... 
nuoširdžiausi vaiko santykiai 
būna su motina, iš jos jis ir 
turėtų perimti tą kalbą, kurią 
laikys gimtąja, su visais jos 
niuansais” (p. 43-44).

Kalbėdamas apie jaunimo 
problemas, autorius ribojasi 
išorinių įtakų poveikiais beveik 
neliesdamas jaunuolio vidinės 
dinamikos. Tos pačios prieigos 
laikosi svarstydamas jaunimo ir 
Bažnyčios klausimą. Jam skiria 
šykštoką trijų puslapių skyrelį. 
Beje, ir čia išgirsti jau senokos 
giesmės atgarsius. Kažin ar ne
būtų buvę naudingiau panagri
nėti nūdienos jaunuolio nuosta
tas Dievo, Kristaus, Bažnyčios 
bei bažnytinio autoriteto atžvil
giu? Tokios analizės padeda
mas, skaitytojas būtų galėjęs 
pasidaryti praktiškas; jam pa
galbias išvadas bendraujant 
su jaunimu.

Žmogų supančių problemų bei 
sunkenybių supratimas yra bū
tinas, nes jis padeda aiškiau 
apie jas galvoti ir matyti jų skir
tingas atšakas. Vis dėlto jų su
pratimas ir gebėjimas su jomis 
susidoroti yra du skirtingi 
dalykai. Egzistenciniai spren
dimai yra galimi tik dalyvavi
mo, o ne analizavimo plotmėje. 
Pvz., skaitant Lavvrence Kohl- 
berg ar Carl Gilligan moralinio 
vystymosi studijas, netapsi do
ru. Nepasidarysi religingu ir 
studijuojant teologiją. Psicholo
gija, teologija ar sociologija yra 
bejėgės egzistencinės krizės 
atveju. Dr. Pikūnas tai puikiai 
supranta. Užtat savo knygoje jis 
ir duoda įvairių sugestijų bei 
nurodymų.

Prie asmenybės brandumo 
kriterijų autorius eina per 
psichologijos klasikų teorijas 
(Freud , Jung, Adler, Erik- 
son...). Skaitytojui gresia pavo
jus pasimesti tose abstrakcijose 
ir apibendrinimuose. Laimei, 
subrendimo kriterijų lentelė (p. 
206) nuo to pavojaus skaitytoją 
išgelbsti, paduodama tikslesnį 
brandžios asmenybės vaizdą. 
Tarp kitko, bent šis recenzentas 
negali atsidžiaugti Erikson’o

epigenetinės fazės vykusiai mo
difikuota lentele (p.198). Iš 
tikrųjų ji taip suglaustai ir taip 
aiškiai parodo Erikson’o teoriją 
„apie žmogaus gyvenimo tarps
nius, jo krizes bei pasiekimus” 
(p. 197). Eriksoniškom gyveni
mo fazėm besidomintys, bus 
autoriui už tai dėkingi.

Negalima recenzijos užskleis- <
ti, nepaminėjus dar pora 
„smulkmenų”. Šiandien Lietu
voje vyrauja keistas paradoksas, 
sakyčiau, net prieštaravimas. 
Viena vertus, ten brukte bruka
mi svetimžodžiai-barbarizmai į 
šnekamąją ir rašytinę kalbą; 
antra vertus, lietuvinamos sve
timos pavardės, net iki ne- 
atpažinimo. Gaila, kad autorius 
leido (o gal ir pats norėjo?) 
lietuvinti savo veikale minimų 
mokslininkų bei mintytojų var
dus ir pavardes. Iš tikrųjų toks 
lietuvinimas yra ne kas kita, 
kaip pavardžių iškreipinėjimas. 
Juk žmogaus pavardę ar vardą 
iškreipti, reiškia jį pažeminti. 
Vardas — pavardė yra neat
skiriamai susiję su asmenimi, 
kuris tą pavardę ir vardą 
nešioja. Pavardė vra asmens 
tapatybės dalis. Todėl, krai
pydami asmens vardą ir jo 
pavardę, mes tą asmenį nieki
name. Mažiausia, jam nepagar
bą rodome.

Net ir kalbos požiūriu, toks 
lietuvinimas vargu ar yra patei
sinamas. Juk lietuviai gali

. lengvai ištarti žodžius, besibai 
giančius bet kokiais garsais (ir 
raidėmis) — balsiniais ar prie- 
balsiniais. Ne taip, pvz., yra su 
italų kalba. Ji prašosi balsinės 
žodžio užbaigos. Bet, kaip auto
rius ar jo redaktorius jaustųsi, 
jei jų pavardės italų kalboje bū
tų suitalinamos į Pikūnasi, 
Aliulisi?

Dar viena „smulkmena”. Rei
kėtų cituojamų asmenų rašyti 
visą vardą arba tekste, arba 
išnašose. Jei asmuo yra vertas 
cituoti, tai skaitytojui verta
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žinoti ir jo vardą, ne tik 
pavardę. Tuo tarpu artis- 
tų-linksmintojų duoti tikslūs 
vardai ir pavardės (p.54,72). Ar 
jie svarbesni už knygoje mini
mus mokslininkus? Dar dau
giau. Vardą žymint tik viena 
raide ir dar lietuvinant, prieina
ma prie nesusipratimų. Pvz., 
knygoje (p. 107) paminėtas Z. 
Freudas. Manau, autorius turė
jo galvoje Sigmund Freud. Ar
ba, matydamas C. Buehler pa
vardę, nežinai žmogus, ar čia 
kalbama apie Carol Buehler, 
Charlotte Buehler ar apie kokią 
kitą Buehler.

Lietuvinimas pasiekia net 
tokių kuriozų kaip sutrum- 

inimas ŽIV. Bet kas gi tas
IV? Iš konteksto spėju, kad čia 

turima galvoje HIV (Human Im- 
munodeficiency virus — im
uniteto stoką žmoguje sukelian
tis virusas). O kas gi tas LKŽ (p. 
166). Angliškai sutrumpinimai, 
kaip SAT ar NAEP reikalingi 
viso angliško pavadinimo ir jo 
lietuviško vertimo. Be to, an
gliškai, ar kita kalba, pavadin
tas veikalas tekste privalo 
turėti ir savo lietuvišką pavadi
nimą. Nejaugi visi knygos 
skaitytojai mokės anglų kalbą?

Pagaliau darosi labai aktua
lus lietuviškos terminijos klau
simas psichologijoje. Pats 
autorius šiuo klausimu, atrodo, 
dar nėra tvirtai apsisprendęs. 
Jis naudoja anglišką žodį 
‘stresas’ ir lietuvišką ‘slėgis’; 
anglišką terminą ‘identitetas’ ir 
lietuvišką ‘tapatybę’. Man ro
dos, vartotini lietuviški ter
minai, nes jie tiksliai atitinka 
sąvokinį turinį. Taip pat ne 
visur vartotinas ir žodis ‘mode
lis’. Pvz., auklėtojas turėtų būti 
jaunimui pavyzdžiu, o ne mode
liu. Žodis ‘modelis’ per daug 
mechaniškai struktūrinis, ne 
žmogiškai asmeninis. Bet ir šio 
žodžio atžvilgiu autorius 
svyruoja.

Čia suminėti trūkumai veika
lo vertės nemažina. Jis platus 
dalykų apimtimi, įvairus tema
tika, subtilus minties raida. 
Kiekvienas skyrius prasideda 
protą ir širdį pagaunančiu mot- 
to, kuris tarsi išreiškia viso 
skyriaus esmę. Mokytojai, tėvai, 
studentai, dvasininkai, auklėto
jai ir šiaip šviesūs skaitytojai 
šiame veikale ras reikalingos 
informacijos ir paskatos ugdy
mui ir ugdymuisi. Džiugu, kad 
„Asmenybės vystymasis” buvo 
išleistas Lietuvoje. Jis dabar ten 
taip reikalingas. Gaila tik, kad 
geros mintys sudėtos ant blogo 
popieriaus.

►

♦
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Amb. Stasys Lozoraitis, jaunesnysis.

IN MEMORIA AMB. 
STASIUI LOZORAIČIUI, JR.

DR. VYTAUTAS ŽALYS

Birželio 13 d. Lietuvos am
basadoje Vašingtone minime 
dvi gedulingas datas — Gedulo 
ir Vilties dieną, ir a.a. am
basadoriaus Stasio Lozoraičio 
jaunesniojo mirties metines. 
Abu šiuos liūdnus įvykius — 
prieš 55 m. įvykusią Lietuvos 
okupaciją, atnešusią mūsų tau
tai nesuskaičiuojamas kančias, 
ir ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio paminėjimą, riša negai
lestinga istorinė raudona gija. 
Lozoraičių šeima, kaip ir tūks
tančiai kitų Lietuvos šeimų, tą 
dieną, kai buvo okupuota Lietu
va, neteko ne tik valstybės, 
nustojo jie ir ateities savo 
valstybėje, kurios kūrimui buvo 
įdėta tiek jėgų ir energijos. Kaip 
ir daugelio Lietuvos šeimų, taip 
ir Lozoraičių, laukė priverstinė 
emigracija, o likusių krašte — 
Sibiro lageriai, iš kurių ne
daugelis grįžo.

Lietuva, iki karo buvusi su
tvarkyta ir pažangos keliu žen
gianti valstybė, per kelis karo 
ir pokario metus buvo paversta 
griuvėsių šalimi: sunaikinta 
Lietuvos politinė struktūra ir 
santvarka, sužlugdytas žemės 
ūkis, ekonomika, kultūra, švie
timo sistema. Metodiškai naiki
nami ištisi gyventojų sluoks
niai: ūkininkai, inteligentija, 
karininkija. Diplomatai, dar 
neseniai su sovietiniais diplo
matais kalbėję priėmimuose, 
vien už tai, kad buvo Lietuvos 
diplomatais, atsidūrė kalėji
muose ir konclageriuose. Buvo 
daroma viskas, kad valstybė ir 
tautos turėta valstybinė sąmonė 
būtų pamiršta, ištrinta iš žmo
nių atminties. Neatsitiktinai 
juk sovietinės Lietuvos (LTSR) 
simboliai beveik nieko nesisky 
rė nuo kitų taip vadinamų „bro
liškų” respublikų Azijoje, Už
kaukazėje ar kitų respublikomis 
pavadintų Imperijos slaviškų 
dalių simbolių. Viena Imperija 
— vieninga sistema. Ir šioje 
vieningoje sistemoje vietos 
Lietuvai, už kurią 1918-1920 m. 
kovėsi savanoriai, nebuvo.

Kiekvienas šią tragediją pir
miausia supratome, išgyvenome 
per savo šeimas, per jų netektis. 
Bet buvo ir ypatingų šeimų, ku
rių neteko visa Lietuva. Viena 
tokių buvo Lozoraičių šeima, ir 
prieš karą Lietuvoje užėmusi 
ypatingą vietą.

Lozoraičiai buvo nusipelnę 
Lietuvai ir gerbtini ten žmonės: 
Motiejus Lozoraitis buvo var
pininkas, pirmasis lietuvis ad
vokatas, jis kartu su savo broliu 
Juozu uoliai dalyvavo tautinio 
Atgimimo darbe. Motiejaus sū
nus Stasys — kurį toliau vadin

(

sime Lozoraičiu vyresniuoju — 
tapo vienu žymiausių ir buvo 
vienas gabiausių nepriklauso
mos Lietuvos diplomatų, jos 
Užsienio reikalų ministru, su 
kurio vardu surištos naujų kelių 
Lietuvos užsienio politikoje, pir
miausia santykių su Lenkija, 
paieškos.

Deja, gražiai ir daug žadančiai 
prasidėjusi Lozoraičio-vyresnio- 
jo diplomatinė karjera buvo per
traukta netikėtų ir labai grės
mingų įvykių. Stasys Lozoraitis 
vyresnysis, nuo 1939 m. buvęs 
pasiuntiniu Romoje, likus ke
lioms dienoms iki Lietuvos oku
pacijos, tuometinio Lietuvos 
Užsienio reikalų ministro Juozo 
Urbšio buvo paskirtas Lietuvos 
diplomatijos šefu, „tuo atveju, 
jei kraštą ištiktų katastrofa”. 
Tai reiškė, kad S. Lozoraitis vy
resnysis turėjo vadovauti užsie
nyje likusiai Lietuvos Diploma
tinei tarnybai ir kelti Lietuvos 
bylą tarptautinėje bendrijoje.

Aš asmeniškai gerai pažino
jau buvusį Lietuvos Užsienio 
reikalų ministrą Juozą Urbšį, 
pas kurį nuolat lankiausi jo 
kukliame butelyje Kaune nuo 
1986 m. iki pat jo mirties. Tada, 
1986 m., paskutiniais sovietinio 
režimo gyvavimo metais, buvau 
Lietuvos Istorijos instituto dok
torantu ir instituto vadovybės 
(vienas iš dviejų tuometinių in
stituto vadovų yra šiandieninis 
Lietuvos ambasadorius JAV dr. 
A. Eidintas) pavestas, slaptai 
vežiau iš Vilniaus į Kauną 
Juozui Urbšiui kuklutį honora
rą, berods 500 rublių mokėtą 
jam LII už prisiminimų rank
raštį, kurį institutas įsigijo 
nelegaliai.

Rašydamas disertaciją apie 
pirmosios LR užsienio politiką, 
jos Diplomatinę tarnybą, daž
nai prašydavau Juozą Urbšį 
papasakoti man ne tik apie 
vienus ar kitus įvykius, bet ir 
apie žmones, su kuriais jam 
teko dirbti. Kai paklausiau: „O 
kodėl būtent S. Lozoraitį?” 
skyrė šioms nepaprastai atsa
kingoms Lietuvos Diplomatinės 
tarnybos emigracijoje vadovo 
pareigoms, Juozas Urbšys nuro
dė tris svarbiausias priežastis:

1. Stasys Lozoraitis vyresny
sis buvo palyginti jaunas ir tuo 
pat metu labai patyręs ir profe
sionalus diplomatas. Užtenka 
prisiminti, kad Užsienio reikalų 
ministru jis tapo, būdamas tik 
36 m. amžiaus. Beje, tai buvo 
ministras, labai skyręsis nuo iki 
tol buvusių Lietuvos Užsienio 
reikalų ministrų. Net savo 
išvaizda ir, aišku, pažiūromis... 
Buvo matyti, kad tai jau nau

josios, moderniosios europieti- • 
nės Lietuvos atstovas. Savo ne- 
tradiciškumą jis patvirtino ne
trukus po jo paskyrimo Užsienio 
reikalų, ministru, vykdamas į 
Baltijos valstybių konferencįją 
Taline Lietuvos Karinių oro pa
jėgų naikintuvu. S. Lozoraičio, 
stovinčio šalia naikintuvo,nuo-' 
trauka pateko į visus svar
biausius Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laikraščius. Manau, kad 
tas modernumas, laisvumas yra 
visos Lozoraičių šeimos bruožas, 
labpi ryškiai pasireiškęs ir švie
sios atminties Stasio Lozoraičio 
jaunesniojo bruožas.*

2. Jo kandidatūrą rėmė Res
publikos prezidentas Antanas 
Smetona;

3. Lozoraičio vyresniojo kan
didatūra tuo metu buvo priim
tina ne tik prezidentui, bet ir jo 
oponentams bei kritikams. Ma
nyta, jog ir ateityje Lozoraičio 
vyresniojo asmuo bus priim
tinas įvairioms, už Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą ko
vosiančioms, Lietuvos politi
nėms jėgoms.

Prie Juozo Urbšio pateikto Lo
zoraičio — vyresniojo įvertinimo 
maža ką būtų galima pridėti. 
Tai iš tiesų buvo viena šviesiau
sių Lietuvos Diplomatinės tar
nybos asmenybių, žiūrėjusių ir 
mačiusių toli į priekį. Šiandien 
drįstu teigti, jog visas geriausias 
savybes, kuriomis buvo apdova
notas Lozoraitis vyresnysis, 
paveldėjo jo sūnūs, Stasys ir 
Kazys, tapę atstatytos nepri
klausomos Lietuvos am
basadoriais. Tai buvo daugiau 
nei simboliška, kad abu broliai 
Lozoraičiai stovėjo Lietuvos 
Diplomatinės tarnybos atkūri
mo ištakose.

Turiu prisipažinti, kad mano 
sąmonėje, tėvas Lozoraitis ilgą 
laiką buvo užgožęs savo sūnų 
Stasį. Kai pirmą kartą lankiau
si JAV, kur dalyvavau VI Lie
tuvių mokslo ir kūrybos sim
poziume 1988 m. pabaigoje, ir, 
kai atvykęs iš Čikagos į Vašing
toną, netikėtai sužinojau, jog 
savo draugų iš „Amerikos balso” 
redakcijos dėka, turėsiu progos 
Lietuvos ambasadoje susitikti 
su S. Lozoraičiu jaunesniuoju, 
pirma mirtis, atėjusi į galvą, 
buvo, jog susitiksiu su „to 
žymiojo Lozoraičio” sūnumi.

Susitikimo metu supratau, 
kad mane pradeda daugiau do
minti priešais sėdintis, labai 
įdomiai ir laisvai kalbantis, 
žmogus, nei tas, dėl kurio aš 
labai troškau to susitikimo ir 
apie kurį, t.y. Lozoraitį vyresny- 
jį, tikėjausi daug sužinoti 
pokalbio metu. Valandą truku
sio pokalbio metų prieš mane 
atsivėrė nepaprastai guvaus 
proto, giliai mąstantis, Lietuvo
je ir Čikagoje man nematytų 
aristokratiškų manierų, žmo
gus. Pokalbis palaipsniui nuo jo 
tėvo pakrypo į Lietuvą ir jos 
reikalus...

Pamenu, išėjęs iš ambasados, 
pagalvojau, jog ėjau į susitiki
mą, norėdamas sužinoti apie 
diplomatą Stasį Lozoraitį, o 
išėjau — pažinęs ir atradęs sau 
kitą, nežinomą diplomatą Stasį 
Lozoraitį, iki tol dar nefigūravu
sį mano rašomoje Lietuvos Dip
lomatijos istorijoje. Nuo to 
susitikimo palaikiau su, tuomet 
dar gana komplikuotą statusą 
Vašingtono diplomatiniame 
korpuse turinčiu, Lietuvos at
stovu Stasiu Lozoraičiu jaunes
niuoju daugiau ar mažiau regu
liarius ryšius. Mus siejo abipu
sis domėjimasis istorįja, ypač 
diplomatijos istorija, Lietuvos 
reikalai. Specifinėmis vėliau 
įvykusių kelių mūsų pokalbių 
Vilniuje ir Vašingtone temomis 
buvo Lietuvos ir Lenkijos san
tykiai, abiejų tautų patirtos 
istorinės pamokos ir lietuvių — 
lenkų santykių perspektyvos. 
Abiems labai rūpėjo ir Kara
liaučiaus problema.

Pažymėtina, kad Stasys Lozo
raitis jaunesnysis, kaip ir jo 
tėvas, turėjo gan netradicinį 
požiūrį į Lietuvos ir Lenkijos 
santykius bei iu DersDektvvas.
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RUOŠIATĖS KELIAUTI - KĄ 
REIKIA PASIIMTI?'

At^i > i^ostoRų laikas ir daug 
kas rė. riasi keliauti — atosto- 
gau iy nienuojakelionę į užjū
rį ar ž kelių mylių esančią 
vasarvietę. Nesvarbu, kur va
žiuosite, *turite susipakuoti ir 
pasiimti reikalingus kelionei 
daiktus. Susipakuoti kelionei 
gali būti lengvas arba gali būti 
ir labai sunkus darbas. Geriau
sia taisyklė yra: neapsikraukite 
daiktais, bet pasiimkite tik 
reikalingiausius. Patyrę keliau
tojai duodą kelis patarimus, 
kaip lengvai susipakuoti, kad 
kelionė būtų laiminga ir saugi.

Atsiminkite pagrindinę tai
syklę: nepersikraukite nerei
kalingais daiktais. Daug 
žmonių naudoja tik pusę daiktų, 
kuriuos jie pasiima į kelionę.

Padarykite reikalingų kelio
nei daiktų sąrašą ir jį turėkite 
prie lagamino, kai pakuojatės.

Jeigu skrendate lėktuvu ar 
važiuojate traukiniu, sužinokite 
prieš pakuojant, ar yra nusta
tyti lagamino dydžiai ir ar yra 
nustatytas gftlimo ,su savimi 
pasiimti daiktų svoris. Kitaip, 
ypač skrendant lėktuvu, jums 
gali reikėti už per didelį la
gaminą ir per didelį svorį 
papildomai mokėti.

Šiandien, lęai jau turime pasira
šytą bei ratifikuotą Draugystės 
ir bendradarbiavimo sutartį su 
Lenkija (o tai yra epochinės 
reikšmės įvykis abiejų tautų 
modernioje istorijoje), galime tik 
dar kartą konstatuoti „lozorai- 
tiškų” idėjų pergalę.

Pasitvirtino ir kai kurie kiti 
Lozoraičio jaunesniojo politiniai 
numatymai. Antai, būdamas 
„baltiškojo solidarumo” šalinin
kas, jis vis dėlto labai skeptiškai 
vertino Lietuvos „ypatingo” 
bendradarbiavimo su Latvija ir 
Estija perspektyvas. Kai kurie 
šiandieniniai mūsų santykių su 
savo šiauriniais kaimynais as
pektai (nepaisant, kad šie san
tykiai vystosi gana dinamiškai), 
tik patvirtina ambasadoriaus S. 
Lozoraičio jaunesniojo nuo
gąstavimus.

Ambasados atgimimas Va
šingtone buvo labai savalaikis, 
kadangi artėjo Sąjūdžio laikai, 
vėliau atnešę Lietuvai nepri
klausomybę. Mes dirbome savo 
darbą ten, Lietuvoje, o S. Lozo
raitis čia, Vašingtone, vystė 
veiklą, apie kurią Lietuvoje ma
žai kas žinojo. Beje, toks vei
kiantis diplomatinis postas, su 
energingu ir veikliu diplomatu, 
koks buvo S. Lozoraitis, ir dar 
Vašingtone, t.y. vienoje iš dviejų 
pasaulio sostinių, kurioje turėjo 
spręstis Lietuvos likimas, buvo 
unikalus reiškinys. To labai 
reikėjo Lietuvai, ir ne tik jai 
vienai. To reikėjo Latvijai ir 
Estijai, nes nei latviai, nei estai 
užsienyje neturėjo tokio „vei
kiančio” diplomato.

50 metų laisva Lietuva užėmė 
tik tokį plotą, kokį užėmė am
basada Vašingtone. Šiuose kam
bariuose, kur mes dabar mini
me šviesų ambasadoriaus S. 
Lozoraičio atminimą, vyko svar
būs pokalbiai, buvo priiminėja
mi gyvybiški nepriklausomybės 
atstatymui sprendimai. Manau, 
jog nesuklysiu pasakęs, kad, mi
nint antrąjį Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą 20 amžiuje, 
mūsų tautos istorijoje visada 
ypatinga vieta bus skiriama 
dviems adresams — Aukščiausios 
tarybos rūmai, Gedimino 53, 
Vilnius ir — 2622 16 gatvė, Š.V., 
Vašingtonas, Lietuvos pasiun
tinybė JAV.

Ar galėjo kas geriau už S. Lo
zoraitį jau nesnyjį atlikti Lietu
vos atstovo pareigas Vašingtone 
tuo metu, kai diplomatiniame

Jei keliaujate lėktuvu, pasi
imkite reikalingus ir brangius 
daiktus su savimi. Nors la
gaminai nedažnai pametami, 
bet, ką pasiimate su savimi, 
būsite tikras, kad nepražus.

Pasiimkite viskam tinkančius 
rūbus. Vieną ar du švarkus, 
megztuką ar apsiaustą, kurį 
galima dėvėti su bet kokiais rū
bais. *

Visus kitus drabužius imkite 
neutralių spalvų. Vienas, du ar 
trys kostiumėliai, smėlio ar 
mėlynos spalvos, skoningai su
derinti, gali duoti jums savaitę 
ar dar ilgiau kasdien skirtingą 
aprangą.

Kai jūsų lagamino dydis ir 
svoris yra labai suvaržytas, pa
siimkite tamsios spalvos drabu
žius. Jeigu negalite pasiimti 
daug drabužių, vienas ar du 
tamsūs drabužiai yra būtinybė. 
Ant tamsių drabužių įvairios 
dėmės nelabai matyti, ypač tai 
svarbu, jeigu neturite laiko dra
bužių išsiplauti.

Prieš keliaujant, sužinokite to 
krašto apsirengimo papročius. 
Šiltuose kraštuose yra dąyimi 
vienokie drabužiai, šiaurės 
kraštuose — kitokie.

Sužinokite to krašto, į kurį
. K

fronte buvo kovojama už nepri
klausomybės atstatymą? Ma
nau, kad tuo metu tokio ąntro 
žmogaus nei Lietuva, nei emi
gracija neturėjo.

Aš nekalbėsiu apie S. Lozorai
čio veiklą Vašingtone Atgimimo 
laikotarpiu ir jau po nepriklau
somybės atstatymo. Amerikoje 
yra daug žmonių, geriau už ma
ne ją žinančių. Tikiuosi, jie 
šiandien pasidalins su mumis 
savo prisiminimais. Svarbu net 
ne vienas ar kitas jo gyvenimo 
faktas, svarbiau, man atrodo, 
kad šiandien mes minime žmo
gaus, politiko, diplomato, kan
didato į Respublikos preziden
tus atminimą. Žmogaus, kuris 
savo veikla, asmeniu, šeimos 
istorija bei tradicija suvienijo 
dvi nepriklausomas Lietuvas, 
tapo vilties ir tikėjimo simboliu. 
Toks jis ir išliks mūsų atminty
je. Tokį mes minime jį šiandien.
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keliaujate, tuolaikinę oro 
temperatūrą. Tas jums pasakys, 
kokius drabužius turite ten 

vežtis. , v
Mažus dalykus galite nusi

pirkti keliaujant. Yra lengva 
nusipirkti įvairius tualeto 
reikmenis, marškinėlius, 
žurnalus paskaityti ir pan.

Jeigu vežatės įvairius reika
lingus dalykus su savimi, gerai 
pasiimti visko po du: pvz., du 
buteliukus vaistų, dvi užrašų 
knygutes įr t.t.

Nuolat reikalingus ir svarbius 
dalykus nepakuokite į lagami
ną. Turėkite su savimi, svarbius 
telefono numerius, dokumentus 
ir dažnai imamus vaistus.

Niekada nepakuokite ir nepa
likite lagamine brangenybių. 
Nešiokitės jas su savimi.

Dokumentus, pinigus, „trave- 
lers” čekius, pasą turėkite 
visada su savimi.

Uždėkite spalvotus užrašus 
ant lagaminų taip, kad pavardė, 
vardas ir telefonas aiškiai būtų 
matomas. Stenkitės viešai ne
rodyti savo namų adreso, 
tai gali padėti vagims ir 
apgavikams sužinoti adresą ir 
jūsų namus apiplėšti, kai jūs 
keliaujate.

Niekada nesi vežkite į kelionę 
brangių papuošalų. Dažnai 
brangenybių vagys pasinaudo
ja „žiopliais” turistais ir juos 
apvagia.

Jeigu keliaujate į užsienį, 
sužinokite to krašto muito įsta
tymus. Pasiimkite visada su 
savimi pasą ir kitus dokumen
tus, reikalingus įvažiuoti ir iš
važiuoti iš to krašto.

Sužinokite, ar viešbučiai, 
kuriuose jūs būsite, turi 
skalbimo ir valymo patarna
vimus. Jei turi, jums reikės 
mažiau daiktų vežtis.

Išsiųskite paštu dovanas ir 
nuotraukas namo. Tas būna 
dažnai pigiau, nes jums reikės 
užmokėti už viršsvorį, skren
dant lėktuvu ar važiuojant 
traukiniu.

Pasiimkite vieną ar du jūsų 
mėgstamiausius daiktus: 
knygą, muzikos įrašą ir pan.

Vežkitės dvi kopijas savo ke
lionės plano: vieną su savimi, o 
kitą įdėkite į lagaminą.

Taip pat visada palikite vieną 
kelionės planą su lankysimomis 
vietomis ir telefonais, kuriais 
jus gali pasiekti giminės, drau
gai ar pažįstami!

Visada paprašykite, kad kai
mynai paimtų jūsų paštą ir laik

raščius, nepalikite jų susirinkti 
krūvom namo priekyje, nes tai 
geriausias pakvietimhs vagims.

Paimkite su savimi tik tas 
kredito karteles, kurias mano
te naudoti.

Apsirenkite patogiai ir neiš- 
šaukiančiaį.

Neimkite4 daugiau bagažo, 
negu galite panešti.

Jeigu keliaujate mašina:

Patikrinkite ir pataisykite 
mašiną, prieš leidžiantis į kelio
nę. Būkite tikri, kad jūsų maši
nos padangos yra gerame 
stovyje.

Gaukite gerą kelionės planą į 
tą vietą, kur vykstate, ypač 
žinokite išvažiavimus ir įvažia
vimus į greitkelius.

Jeigu paklystate, važiuokite į 
pirmą viešą ir žmonių pilną 
vietą, pasitikrinti važiavimo 
kryptį ir žemėlapį.

Visada laikykite mašinos 
duris ir larigus užrakintus.

Jeigu tįas atsimuša į jūsų 
mašiną pr bando iš priekio 
apakinti jus šviesomis, nesu
stokite, važiuokite prie 
artimiausio telefono, skam
binkite 911 ir praneškite 
atsitikimą.

Sustojus prie eismą regu
liuojančių šviesų, palikite 
užtenkamai* vietos tarp savo 
mašinos ir priekyje stovinčios, 
kad galėtumėte, reikalui esant, 
lengvai' išsukti.

Jeigu jums nuleidžia padangą 
nuošalioje vietoje, važiuokite 
pamažu iki vietos, kur yra 
žmonių, kur yra judėjimas, nors 
ir sugadinsite mašinos ratą. 
Niekada .nekeiskite mašinos 
padangos toli nuo žmonių esan
čioje vietoje.

Dieną ar naktį niekada nesu
stokite ir nemiegokite poilsio 
aikštelėje.

Niekada nepalikite savo ba
gažo be apsaugos.

Užrakinkite savo lagaminus 
ir dar peijuoskite juos specialiu 
diržu.

Aerodrome sėskite į autobusą 
ar taksi tik nustatytose vietose.

Jei vežatės brangenybes su 
savimi, laikykite jas savo vieš
bučio seife.

Keliaujant nežiopsokite, būki
te apdairūs ir pastabūs! Jūsų 
kelionė bus maloni ir sėkminga 
jei prisilaikysite paprastų ap
saugos taisyklių!

Naudotasi medžiaga, surinkta 
iš įvairių kelionės žurndlų.

Birutė Jasaitienė

V
f
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KRIKŠČIONIŲ ŠVENČIŲ 
PAVADINIMAI

ZIGMAS ZINKEVIČIUS »

Lietuvių krikščioniškų šven
čių pavadinimai įdomūs, susiję 
su tautos praeitimi. Dalis jų ne 
lietuviški. Kitaip ir būti negali. 
Juk krikščionybė atsirado ne 
Lietuvoje, bet Palestinoje. Lie
tuvą ji pasiekė per tarpininkus: 
Romos imperiją, kitas šalis, 
rytinius slavus, vokiečius ir 
pagaliau lenkus. Taigi ir šven
čių pavadinimai yra atneštiniai. 
Tačiau ne visus atneštinius 
pavadinimus lietuviai priėmė. 
Dalį jų patys pakeitė savais, 
lietuviškais.

Švenčių pavadinimų apžvalgą 
pradėsime nuo dviejų pagrindi
niu: Kalėdų ir Velykų pavadi
nimų. Pirmąjį, Kalėdos, gavome 
iš rytinių slavų, t.y. dabartinių 
rusų, gudų (baltarusų) ir ukrai
niečių protėvių dar tada, kai jie 
visi kalbėjo viena kalba. Šios 
kalbos išsiskyrė į savarankiškas 
apie XIV amžių. Taigi Kalėdos 
gautos dar prieš Lietuvos krikš
tą. Pabrėžtina, kad gautos ne iš 
lenkų, kaip kartais manoma, 
nes tuo atveju turėtume Kalen
dos, bet ne Kalėdos. Pats žodis 
nėra slavų kilmės. Jį rytiniai 
slavai ir lenkai gavo per tar
pininkus iš lotynų kalbos. Loty
niškai žodžiu Kalendae buvo va
dinama pirmoji mėnesios diena, 
kurią romėnai mokėdavo sko
las. Ilgainiui tasai lotynų kalbos 
žodis tapo šventės pavadinimu. 
Lotynų en slavų kalbose virto 
nosiniu balsiu e, kurį rytų 
slavai pavertė ia, plg. senovės 
slavų pętj virtimą rusų kalbos 
piatj. Taigi slavų Kolęda virto 
Koliada, iš čia lietuvių Kalėda, 
daugiskaita Kalėdos. Lenkai iš
laikė nosinę ę ir taria kolęda. 
Ir žodį kūčios lietuviai gavo iš 
rytinių slavų kutja dar prieš 
junginio tj lietuvių kalboje vir
timą dvigarsiu č, t.y. prieš XIV 
amžių Slavai kutja gavo iš grai
kų koukkia (plg, kokkos — grū
das). Rytinius slavus apkrikštijo 
Bizantijos graikai.

Antrosios pagrindinės krikš
čionių šventės pavadinimą Ve
lykos lietuviai irgi gavo iš 
rytinių slavų. Pasiskolino ne 
rusų dabar vartojamą Pascha 
(gauta iš graikų Pascha), bet tos 
šventės liaudinį, pasakytume 
epitetinį pavadinimą vliki ir at
sirado Velykos. Pirmasis sek
madienis po Velykų vadinamas 
Atvelykiu. Sakome ir Atkalėdis, 
Atsekminis. Plg. atgavėti — 
baigti gavėnią, nebegavėti. Tai
gi Atvelykiu baigiamos Vely
kos. Iš čia ir pavadinimas 
Atvelykis. Jį patys pasidarėme 
iš Velykų, gautų iš rytinių 
slavų. Iš jų gavome ir Velykų 
sekmadienio pavadinimą, plg. 
rusų Verbnaja nedelia. Ne tik 
Kalėdos, bet ir Velykos į 
lietuvių kalbą pateko dar prieš 
Lietuvos krikštą.

Kaip žinome, Lietuvos didysis 
kunigaikštis Mindaugas, sujun
gęs lietuvių gentis į vieną 
valstybę, tuoj buvo apkrikštytas 
kartu su savo šeima, didikais, 
kitais įtakingais valstybės 
asmenimis. Tai įvyko 1251 m. 
Po dviejų metų,t.y. 1253 m., jis 
buvo popiežiaus Inocento IV 
pavedimu vainikuotas Lietuvos 
karaliumi. Apkrikštytas ir vai
nikuotas tam, kad valdytų 
krikščionišką, o ne pagonišką 
kraštą. Anų * laikų taisyklė: 
laimėjus krikščionybei krašto 
valdovą, jai laimimas ir pats 
kraštas. Buvo sudarytos sąlygos 
Lietuvai tapti krikščioniška 
valstybe. Bet kryžiuočių sieki
mas ne tik apkrikštyti, bet ir 
pavergti Lietuvą, sutrukdė plis- 

krikščionybei. Tačiau įžiebta 
liepsna jau nebeužgeso. Po to 
visą laiką Lietuvoje buvo kuni
gų, bažnyčių, krikščionių ben
druomenių. Masiškam krikšti
jimui sąlygos atsirado tik vė

liau, Jogailos — Vytauto laikais, 
kada Mindaugo pradėtas krikš
tijimas buvo iš tikrųjų baigtas.

Taigi abiejų didžiųjų krikščio
niškų švenčių pavadinimai į lie
tuvių kalbą pateko nš^ik prieš 
Jogailos — Vytauto laikus, bet 
dar ir prieš Mindaugą. Be to, 
kaip matėme, pateko ne iš vaka
rų pusės, ne iš vokiečių ar lenkų 
kalbų, bet iš ano meto rytinių 
slavų kalbos. Ir ne tik šių dviejų 
švenčių pavadinimai, bet ir kiti 
seniausi krikščioniški terminai 
į lietuvių kalbą pateko iš rytų 
slavų dar prieš Lietuvos krikš
tą. Toks yra žodis krikštas, 
gautas iš slavų kristv, iš 
pradžių reiškęs kryžių, vėliau ir 
krikštijimą. Žodis bažnyčia 
kilo iš rytų slavų božnica kai 
dar reiškė stabmeldžių šventy
klą. Žodžius gavėnia,gavėti 
gavome iš rytinių slavų goveni- 
ja, govetj. Pagaliau seniausi 
krikštavardžiai Povilas, Juoza
pas ir kiti taip pat pateko į 
lietuvių kalbą dar prieš oficialų 
Lietuvos krikštą. Jų fonetika 
rodo, kad lietuviams turėjo būti 
pažįstami iki XII amžiaus <vidu-
rio, o kai kurie, pvz., krikštas, ♦ nuosiuosą raštuose skaitvardžio galę. Įsižiebusi pasipriešinimo ir
Povilas — dar anksčiau, iki XII 
amžiaus pradžios. Priešingu, 
atveju,šiandien tartume kriekš- 
tas, Povielas, nes XII amžiuje 
slavų j (labai trumputis i) virto 
ie. Taigi šie žodžiai į lietuvių 
kalbą turėjo patekti netrukus po 
pačių rytinių slavų krikšto, 
kada dar rytų ir vakarų krikš
čionybė nebuvo išsiskyrusi.

Kodėl seniausi krikščioniški 
žodžiai į lietuvių kalbą pateko 
iš rytų pusės, žinant Lietuvos 
istoriją, suvokti nesunku. Į 
Lietuvos valstybės sudėtį anksti 
įėjo dideli plotai rytuose, kur 
gyveno žmonės — ne tik slavai, 
bet ir tada dar išlikusių kažkiek 
tų kraštų autochtoninų baltų 
genčių, buvo jau pakrikštyti. 
Taigi lietuviai anksti susidūrė 
su jų vartojama krikščioniškąja 
terminija, prie jos priprato 
būdami nekrikščionys, Yeuau, 
po oficialaus krikšto, per ryti
nius slavus gautoji krikščioniš
ka terminija buvo papildyta žo
džiais, į lietuvių kalbą atėjusiais 
jau per lenkus, kai kurie per 
vokiečius. Antai žodis adventas 
(keturių savaičių laikas prieš 
Kalėdas) kilo iš lenkų adwent. 
Lenkai jį per tarpininkus gavo 
iš lotynų adventus, o tai reiškia 
atėjimas (suprask Kristaus). 
Žodis mišios gautas iš lenkų 
misza, o lenkai jį gavo per tar
pininkus iš lotynų missa. Pana
šiai mišparai, sakoma ir nišpa- 
rai, yra iš lenkų nieszpory. 
Lenkai gavo iš čekų (šie juo 
apkrištijo) nešpory, toliau tas 
žodis per tarpininkus kilo iš 
lotynų kalbos vespera, o tai 
reiškia vakaras, vakarinis. 
Krikščioniškas vardas Jurgis 
lietuvius pasiekė per vokiečius. 
Jam pradžią davė tarminė for
ma (plattdentsch — šią vokiečių 
tarmę vartojo kryžiuočiai) Jorg, 
savo ruožtu kilusi iš Georg dėl 
priebalsio g virtimo jotu šioje
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tarmėje. Plg. Jurbarko pava
dinimą iš Jor(gen)burg, t.y. 
Georgenburg — Jurgio miestas.

Be šių dviejų didžiųjų šven- 
Čių-Kalėdų ir Velykų — pavadi
nimų senovėje lietuviai per 
rytinius slavus buvo gavę, 
matyt, ir kai kurių kitų švenčių 
vardus, bet ilgainiui jų neišlai
kė, pakeitė savais. Taip manyti 
verčia, kad ir tarmėse tebevar
tojamos šventės vadinimas Blo- 
vieščius iš rytinių slavų 
Blagoveščenįje, jų vertinys iš 
Bizantijos graikų Euangelis- 
mos. Tai — Marijos apreiškimo 
šventė kovo 25 d. Slavų Blago- 
veščenije lietuviškai reiškia 
geros žinios pranešimas, apreiš
kimas. Šiaip jau kitų krikščio
niškų švenčių dabartiniai pava
dinimai, matyt, nuo pat Lietu
vos krikšto įsigalėjo lietuviški 
arba buvo anksti pakeisti lietu
viškais. Iš tokių svarbiausi:

Sekminės — šventė, būnanti 
septintą sekmadienį po Velykų. 
Nuo žodžio sekmas, šiandien jau 
beveik nebevartojamo, seniau 
reiškusio septintas. Jis turi tą 
pačią šftknį kaip septyni, taigi 
kilo iš'sept-mas (priesaga-mas 
kaip skaitvardyje pir-mas). 
Sprogstamasis priebalsis t kitų 
priebalsių sąnplaukoje išnyksta 
(septmas virto sepmas), o lūpinis 
priebalsis p prieš nosinį m vir
to gomuriniu k, taigi sepmas 
virto sekmas. Plg. žodžio dugnas 
kilimą iš dubnas (šaknis kaip 
veiksmažodžio dhbti). Mūsų se-

septintas dar nėra, jis atsirado 
vėliau, XVIII-XIX a. pagal de
vintas, dešimtas. Seniau tebuvo 
sekmas. Dėl to turime sekma
dienis (septintoji diena), o ne 
spetintadienis. Naujus žodžius 
jau darome iš septyni, pvz., 
septynmetė mokykla. Taigi ir 
Sekminės reikia suprasti kaip 
septintinės, t.y. septynių savai
čių po Velykų šventė.

Devintinės — Dievo kūno , politinė, ekonominė, 
šventė, būnanti devintos savai
tės po Velykų ketvirtadienį.
Nuo žodžio devintas.

Šeštinės — Kristaus žengimo 
į dangų šventė. Nuo šeštas, t.y. 
šešta savaitė.

Sunki 
ūkinė

padėtis. Lietuva dar nėra išsi
laisvinusi iš to senojo, jai okupa
cijos primesto, gyvenimo būdo, 
kuris sužalojo ne vien tik fizinį 
gyvenimą’lbei kultūrinę raidą. 
Jai reikia sugrąžinti turėtą 

Žolinė — Marijos dangun . dvasingumą, moralinį stip-
ėmimo šventė. Tada švenčiamos 
žolės. Iš čia ir šventės 
pavadinimas.

Vėlinės — r rusi uju a' 
minimo diena. Pavadinimas pa 
darytas nuo žodžio vėlė. Tai 
labai senas baltų ž< Jis, ti. 
atitikmenų ir kitose indoeuro
piečių kalbose. Tarp kitko, ir 
velnias, seniau buvo tariama 
vėlinąs, turi tą pačią šaknį, 
senovėje reiškė vėlų valdovą, 
požemio dievą. Paskui krikščio
nybė jam suteikė- dabartinę 
velnio reikšmę.

Įdomūs ir kiti su senąja lietu
vių religija ir krikščionybe 
susipynę žodžiai, ne švenčių 
pavadinimai. Bet jų nagrinėji
mas — jau kita tema.

(„Voruta”, 1992 m., Nr.35)
I
Į Kauną balandžio 21-29 d. 

iš Šveicarijos atvyko 6 dideli 
sunkvežimiai, atgabenę lab
daros krovinius Lietuvos Cari
tas Federacijai ir Kauno Raudo
nojo Kryžiaus ligoninei. Lab
daros krovinių organizatorius — 
Šveicarijos pilietis Hans Rudolf 
Neukomm, jau keleri metai re
guliariai rengiantis pagalbos 
transportus į Lietuvą.

ESAME TOS PAČIOS TAUTOS VAIKAI 

DR. LEONAS KRIAUČELIŪNAS CLASSIFIED GUIDE
Žiauri 50-ties metų okupacija 

paliko giliai įmintas, krauju 
apšlakstytas pėdas Lietuvos is
torijoje. Trėmimai, kankinimai, 
šiurpą keliantys išgyvenimai 
amžino įšalo žemėje, Igarkoje, 
prie Laptevo jūros, žudymai, 
tardymai kalėjimų rūsiuose, 
krauju apšlakstytos jų sienos 
nepalaužė mūsų brolių tėvynėje 
bei tremtyje. Mūsų tautos 
didvyrių partizanų išniekinti 
lavonai ir nekaltai pralietas 
kraujas nenuėjo veltui.

Šiandien mintimis jungiamės 
su mūsų broliais tėvynėje ir 
pasilikusiais tolimajame Sibire. 
Mes džiaugiamės jų ryžtu, iš
tverme ir pasišventimu. Mes 
lenkiame galvas prieš kentė
jusius ir žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Jų kančios tardymų 
kamerose nepalaužė jų dvasios. 
22-ji laisvės met&i padėjo mums 
atsigauti dvasiniai ir sustiprėti 
tautiniai, kad net sovietinis 
okupantas negalėjo palaužti 
lietuvių valios gyventi laisvoje 
savo valstybėje. Sibiro trem
tinių kančios ir išgyvenimai, 
savanorių sudėtos gyvybių au
kos prie televizijos bokšto Vil
niuje, Medininkuose, prie Par
lamento rūmų, tai šių dienų juo- 
zapavičiai, eimučiai, lukšiai. 
Ryžtas išsilaisvinti lėmė per-

kovos su okupantu kibirkštis, 
uždegusi pogrindžio veikėjus, iš
vedė Lietuvą į nepriklausomy
bę, į Kovo 11-tosios akto, į nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimą.

Šiandien visur skelbiama, kad 
Lietuva laisVa ir nepriklau
soma, tačiau iš tikrųjų ji dar 
tokia nėra. Dar ilgas ir sunkus 
kelias į visišką laisvę.

rūmą. Tai pats sunkiausias bei 
sudėtingiausias uždavinys ir 
tautai Lietu irmumsiše i-
’nje. Kaip 
ai valyti nuo to t 
šiurkštumo, ’*

zemiri: ,o.

i p; ks

šKLirUC,
įimo ir

d

a v

gyvenusi ir išIikusi gyva vergi
joje, dabar turi išmokti gyventi 
laisvėje, nes su laisve ateina ir 
asmeniška atsakomybė.

Būkim išdidūs ir žiūrėkim į

DAINŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti.
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

ateitį su dideliu pasitikėjimu bei 
viltimi. Sujunkime gretas ben
dram vieningam darbui — Lie
tuvos atstatymui. Nepaisant, 
kas rinkimus laimi ir koks pre
zidentas Lietuvą valdo, mūsų ir 
patriotinės Lietuvos visuome
nės svarbiausias tikslas buvo, 
yra ir bus-laisva ir nepriklau
soma Lietuva. Neieškokime, 
kas mus skiria, bet kas mus 
jungia. Suglauskim gretas 
bendram darbui, kaip pastebi 
dr. Kazys Grinius savo knygoje 
„Tauta ir tautinė ištikimybė”. 
Nors ir skiriamės vienokiais ar 
kitokiais nusistatymais, visi 
lygiai esame tos pačios tautos 
vaikai. Tautinis broliškumas 
siekia giliau už visus skirtingu
mus. Verti dėmesio kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus žodžiai: 
„Lietuva, tai kiekvienas mūsų 
tautos žmogus, kiekvienas lietu
vis. Tad nesumenkinkim savo 
Lietuvos. Pradėkim mylėti savo 
tautą. Pradėkim mylėti kiek
vieną žmogų. Pradėkim eiti 
meilės ir gerumo keliu”. O dr. 
Vinco Kudirkos žodžiais tariant, 
ginkime nepriklausomą Lietu
vos valstybę vienybėje, kaip 
broliai, padavę vienas kitam 
rankas.

Šie žodžiai tinka ir šiandien. 
Tik daugiau pakantos kitaip 
galvojančiam. Esame gi žmonės 
skirtingų pažiūrų bei būdų. Vie
ningai dirbdami su mūsų bro
liais Lietuvoje, padėsim Lietu
vai sunkiame kelyje į tikrąją 
laisvę ir nepriklausomybę, 
padėsim pašalint tas negeroves, 
kurios gaubia Lietuvos pa
dangę. Padėsim šviesesniam 
Lietuvos rytojui įgyvendinti.

„Nori nepriklausomybės — 
mokėk aukotis ir būk kantrus. 
Be ištvermės, vergu būsi”, rašė 
prez. Antanas Smetona.

_____
MISCELLANEOUS

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
PFT MENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖ» EJAMS

Daug šutau?1' ste nį. kdamičia 

ių reikmenis. audokite pa

togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 

nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 

lietuviškai.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

f"
Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam-, 
binti Sigitui: 312-767-1929. f

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5166

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulaakl Rd. 
Tai. (312) 861-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
OE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tek: 312-776-1466

REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 
Fax. 708-499-7006

Ras. 312-778-3971 
Pager 312-3060307

CONDO FOR SALE
Oak Lawn, IL, Parkshire Estates, by owner; 
2 bedrm; 2 bath; 2nd fl. 4129 W. 98 St. 
Asking $107,000. By appt. only.

Tel. 708-448-8731

KMIECIK REALTORS 
I 7922 S. PuUski Rd. 

* ’ 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asnjęniškai 
patarnaus, (kaiftąyirjąSvVeltui.

IEŠKO

Nerūkantis aukšto ūgio lietu
vis, nori susipažinti su malo
naus charakterio lietuvaite, 45-65 
metų, vedybų tikslu. Prašau 
atsiųsti foto. Garantuota paslaptis 
ir foto sugrąžinimas. Rašyti: 
Tomaa, P.O. Box 276, (Fllmore 
St. Office) Buffalo, N.Y. 14212.

26 metų 17S cm ūgio nerūkanti* 
lietuvis nori susipažinti su lietuvaite 
vedybų tikslu. Prašau siųsti laišką su 
foto. Paslaptis garantuota. Adresas:
Ugniui V. adresų dėžutė 1104 (P.O. 
Bok) 2001 Vilnius, Uthuanla, arba 
skambinti tel. 370-49-51537. Iki, 
Ugnius V.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bi? i---*- esty. Dirbu greitai, garan
tuotai i. sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudę nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32081/a Weet 95th Street 

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

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hilla, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

A full service lender for
• Home loans
• Refinancing
• Paying o« dėbt 

Do A-F credits
t=t
lenoea

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

MASTER PLUMBINO 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.

BSN 8KRAFINAS 708-838-2980

REAL ESTATE

RE/MAX 
REALTORS 

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

. GREIT 
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

■ Perkant ar parduodant
1 Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
1 MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
1 Nuosavybių įkainavimas veltui
■ Perkame ir parduodame namus
■ Apartmentus ir žemą
■ Pensininkams nuolaida

Onfui^

ACCENT REALTY, INf^
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

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

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
•priemiesčiuose.

FOR RENT

Išnuomojamas apšildomas a' 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

Išnuomojamas 2 mleg.
butas Marųuette Pk. apyl netoli 
vienuolyno, su šiluma.

Tel. 312-925-8809

Vyrui Išnuomojamas 4 
kamb. bute vienas mieg. 
kambarys, pirmame aukšte su 
virtuvės privilegija. $200 į mėn. 

Tel. 708-346-0889.

FOR SALE

Parduodami: mot. tautiniai rūbai 
Nr. 12-14 ir vaiko lovelė.

Tai. 312-436-7905

PARDUODAMI
Lietuviškose kapinėse 2 sklypai iš 
4 su paminklu. Kreiptis:

312-778-0011

HELP WANTED

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms, kom- 
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

Ali Care
Employmant Agancy 

Tai. 312-736-7900

IEŠKO DARBO

», turinti patyrimo 
ligonių slaugyme ir namų ruošoj Ieško 
darbo. Gali gyventi kartu. Turi 
reikiamus darbo leidimus dirbti JAV.

Skambinti 312-767-7599

f
i
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
tel. 703) 471-4711

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
LIETUVOSIŠ

pasirašė sutartį, jog šis bankas 
Lietuvoje platins AMEX kredito 
korteles. Tai bus pirmasis ban
kas visose Baltijos šalyse, pla
tinantis AMEX kredito korte
les. Šios kortelės nėra labai 
populiarios ir užima trečią vietą 
pasaulyje. Daugiausia išleidžia
ma „Visa” kredito kortelių, 
kurias Lietuvoje platina „Vil
niaus bankas”. Šiuo metu Vil
niuje yra daugiau kaip 60 pre
kybos ir paslaugų bendrovių, 
kuriose galima atsiskaityti 
AMEX kredito kortelėmis.

GENČIŲ VERSLOVĘ
ĮRENGS UŽSIENIEČIAI

Genčių naftos verslovę netoli 
Kretingos rengs JAV ir Prancū
zijos bąndrovė „Schlumberger 
Eastern Europe-Werner Roh- 
racher”. Ši firma pernai laimėjo 
konkursą, kuriame dalyvavo 7 
bendrovės iš Vakarų Europos. 
JAV ir Prancūzijos firma pasiū
lė pigiausią ir greičiausiai 
įgyvendinamą (per 8-10 mėne
sių) projektą. Dabar du Genčių 
naftos telkiniai eksploatuojami 
bandomosios gavybos metodais. 
Per mėnesį iš jų išsiurbiama po 
6,000 tonų naftos. Gręžinius 
eksploatuoja bendra Lietuvos ir 
Švedijos įmonė „Genčių nafta”.

Kitoje naftos verslovėje maž- 
1,000 kvadratinių kilo

metrų ,teritorijoje į pietus nuo 
Klaipėdos, kartu su Gargždų 
valstybine naftos geologijos 
įmope dirbs Danijos valfetybinės 
naftos ir dųjų bendrovės DONG 
specialistai. Tiriant naftos 
gavybos plotą, Danija investuos 
apie 3 mln. litų. Jei po šio dar
bo projektas partneriams atro
dys ir toliau finansiškai pa
trauklus, jie investuos į naftos 
gavybą apie 80 mln. dol. Dabar 
šioje verslovėje per dieną 
išgaunama apie 70 tonų naftos. 
DONG skaičiavimais, su šiuo
laikine technologija gavybą 
galima padidinti iki 1,400 tonų 
per dieną.

DZŪKIJOS LOBIAI

Geologai nustatė, kad Dzūki
jos žemės gelmėse yra apie 530 
mln. tonų geležies rūdos. Ji

daug

VOKIETIJOS MARKĖS - 

PROJEKTAMS 

LIETUVOJE

Vokietijos Ekonomikos kon
sultacijų koordinacinis centras 
Lietuvoje turi trife pagrindinius 
uždavinius: pertvarkyti ekono
miką, skatinti dvišalius Lietu
vos ir Vokietijos santykius, pa
dėti Lietuvai įsijungti į Europos 
Sąjungą. Lietuvos ekonomikos 
konsultacijoms šiemet skirta 10 
mln. Vokietijos markių. Šiemet 
bus pradėta konsultuoti 10 Lie
tuvos medžio perdirbimo pramo
nės įmonių, kad šios lengviau 
galėtų konkuruoti rinkoje.

Hamburgo firma „GFA-IMC” 
konsultuoja 5 vaisių ir daržovių 
perdirbimo įmones. Bus konsul
tuojama ir Lietuvos vyriausybė 
įsijungiant į Europos Sąjungą, 
leidžiant prekybą ir ekonomiką 
reguliuojančius įstatymus. Pa
galbos iš Vokietijos vyriausybės 
sulauks Lietuvos transportas, 
aplinkos apsauga.

SKANDINAVAI 
INVESTUOS LIETUVOJE

Lietuvos privačios firmos jau 
šiemet gali tikėtis apie 15 mln. 
dolerių, o vėliau iki 30 mln. 
dolerių investicijų, kurias ke
tina suteikti ką tik įkurtas 
privatus „Baltijos investicijų 
fondas”. Vienas šio fondo inicia
torių ir steigėjų yra vienos 
turtingiausių Norvegijos šeimų 
atstovas KArtas Mosvoldas. 
Fondas investuos į vidutinio 
dydžio privačias įmones. Maksi
mali investicijų suma į vieną 
projektą — iki 3 mln. dolerių, o 
mažiausia — apie 1 mln.

Šiemet tikimasi skirti lėšų 
maždaug 5 projektams. Dau
giausia lėšų numatoma skirti 
kuriant bendras Lietuvos ir 
Skandinavijos šalių įmones. 
Norvegijos verslininkai, apsi
lankę Lietuvos įmonėse, mano, 
jog pirmenybė Lietuvoje reiktų 
teikti tekstilės ir keramikos 
pramonei. Jie domisi ir Lietuvos 
viešbučiais.

LENKŲ MILIJONIERIUS
ŽVALGOSI PO LIETUVĄ

Vilniuje lankėsi Lenkijos 
verslo tarybos viceprezidentas, 
vienas turtingiausių Lenkijos 
verslininkų Zbigniev Niemčic- 
ki. Jo kapitalas vertinamas apie 
250 mln. JAV dolerių. Versli
ninko bendrovei „Curtis Inter
national” priklauso stambi ben
drovė, elektronikos, prekybos, 
statybos įmonės, farmacijos fab
rikas, „ Floridos” tipo viešbutis 
Baltijos pajūryje, aviacijos pa
slaugas teikianti įmonė ir t.t.

Pasak Z. Niemčicki, Lietuva 
eina tokiu pat, kaip Lenkija 
ekonomikos reformų keliu ir 
taip pat neišvengiamai daro 
nemažai klaidų. Milijonieriaus 
manymu, abiejų šalių verslinin
kai gali sukurti naują tarp
valstybinių santykių lygį. Paža
dėjęs Lietuvai padėti išvengti 
didelių klaidų ekonomikoje, jis 
neslėpė turįs čia ir savų intere
sų. Verslininką ypač domina 
Panevėžio firma „Ekranas”, 
gaminanti kineskopus televizo
riams. Ši įmonė galėtų tapti 
bendradarbiavimo partnere. 
Kita lenkų verslininko interesų 
sfera — aviapaslaugų sritis. Z. 
Niemčicki aerodromas galėtų 
nuomoti Lietuvos verslinin
kams nedidelius lėktuvus ir juos 
aptarnauti.

„AMERICAN EXPRESS” 
VILNIUJE

„Litimpeks bankas” ir ben
drovė „American Express”

labai aukštos kokybės ir iš jos 
galima gauti 60-70 proc. metalo. 
Geležies rūdos telkinių vertė — 
apie 10 milijardų dolerių. Dzū
kijoje aptikta ir kita vertinga 
uoliena — serpentinitas. Ji pri
sodrinta magnetito grūdelių. 
Serpentinitą smulkiai sutrupi
nus, gaunami milteliai, kurie 
gali pakeisti brangius — grafitą, 
molibdeną, kitas miedžiagas, 
naudojamas, pvz., firmos 
„Shell” tepalams gaminti. Ser
pentinitas labai reikalingas ly
dant geležies rūdą krosnyse. Jo 
atsargos Dzūkijoje tokios, kad 
patenkintų ne tik Lietuvos po
reikius, bet ir kelias užsienio 
metalo perdirbimo įmones.

Tačiau ekspertai mano, kad 
geležies rūdą Dzūkijoje bus' 
pradėta kasti ne anksčiau kaip 
po 10 metų. Viskas priklausys 
nuo technikos, technologijos, 
finansavimo, vyriausybės pozi
cijos, nes būtinas visapusiškas 
išteklių įvertinimas.

Varėnos rajono vicemeras An
tanas Kontautas nauda neabe
joja ir mano, kad naudojant 
modernią technologiją, nebus 
žalos gamtai ir žmonėms. Jo 
nuomone, būtų naudinga, neil
gai laukus, sukviesti įvairių 
sričių specialistus ir pradėti 
gvildenti Dzūkijos iškasenų 
problemą.

VOKIETIJOS BANKAS
PROGNOZUOJA GERĄ

* ATEITĮ

„Deutsche Bank” ekspertai 
prognozuoja, kad šiemet Lietu
voje ekonomika išaugs 3 proc., 
o kitais metais — 4 proc. Pasi
tvirtinus šioms prognozėms, 
Lietuva ekonomikos augimo 
tempais aplenktų Bulgariją, 
Kroatiją, Vengriją, Rumuniją, 
Rusiją* ir Slovakiją, ta&au atsi
liktų nuo Estijos ir Latvijos bei 
Čekijos, Lenkijos ir Slovėnijos. 
Tyrimų rezultatai paskelbti 
„The Wall Street Journal” lei
dinio Eūfdpai „Central Euro- 
pean Economic Reyiew” gegu
žės mėnesio numeryje. Pramo
nės gamybos didėjimo šiemet 
„Deutsche Bank” nežada nė 
vienai Baltijos valstybei. Pra
monės gamyba Lietuvoje turėtų 
sumažėti dar 5 procentais.

NERIMI PLAUKIOS 
RESTORANAS

Jau šiomis dienomis Vilniuje 
trapą nuleis pirmasis plaukio
jantis privatus 50 vietų restora
nas „Auksinis inkaras”. Jo 
savininkas Markas Pazarinas 
pernai nusipirko nenaudojamą

1995 m. balandžio mėn. atminimui už 
mirusius „LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI” 

aukojo:
a.a. Kazlmlaro Valčlo atm.: The Flofebeim Shoe Co. 

(Chicago) — $50.00.
a.a. Onos KamažlanAs atm.: Audra ir Vitas Dauliai ir Ra

munė Kubiliūtė — $50.00.
a.a. Edwardo Valauako atm.: Gwendolyn & Rex John — 

$25.00.
a.a. Vytauto Striko atm.: Bruce Heyman, Aldona ir Vytautas 

Šoliūnai, Antanas ir Zitš Kušeliauskas, Raymond ir Irene Bltis- 
trubas, Gražutis ir Audronė Matutis, Kurt ir Gintarė Kerelis-Th'aus, 
Darius ir Victoria Siliūnas, Darius ir Lyda Budrys, Vytenis ir 
Elizabeth Lietuvninkas, Algis ir Violeta Strikas — $940.00.

a.a. Elenos Vakarienės atm.: Eleanor Miscavage, Lietuvos 
Moterų klubų federacijos VVaterburio klubas, Jonas Stapulionis, 
V. Kuzmickas, M/MA. Paliulis, E. A. J. V. Skladaičiai, V. ir J. 
Gelumbauskai, J. ir A. Raugaliai, Irena Sušinskienė, A. ir K. 
Paliuliai — $220.00

a.a. Juaefoa KabHauaklenės atm.: (papildomai) dr. ir Mrs. 
Mitchell Sheinkop — $25.00.

a.a. VItaHJoa Gudauskienės atm.: M/M Marck Brown, In- 
grid Orentas ir Larry Lulich, MZM McGuire, M/M Mitkus, Jadvyga 
Skvarcius, A. VVinters, Stasys Tiškevičius, M/M K. Bagdonas, M/M 
A. Orentas, Ambrozaitis šeima, Laura Ward Schooi, Mrs. lola 
Muller, Jonas Grigola, Ramunė Miglinas, M/M Ouartuccio, A. 
Pranskevičius, Ankus šeima, Dina Kilburg & Family, Suburban 
Chicago Forenslc Science Laboratory Broadview Branch and 
Maywood Branch — $665.00.

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame už 
aukas. „Lietuvos Vaikų Viltis” padeda negaluojantiems, tačiau 
turintiems viltį ir galintiems pasveikti Lietuvos vaikams.

„Lietuvos Valkų Viltis”
2711 W. 71st Street 
Chicago, IL 60628

Saulė Grybauskaitė su tėvu Vyteniu „Žiburėlio” ruoštame „tėvo-vaiko” 
renginyje gruodžio pradžioje. Nuotr IrenO8 genkevičienės

garlaivį ir jį pertvarkė. Klien
tus savininkas tikisi privilioti 
delikatesais iš krevečių, omarų, 
krabų, kitų jūros gėrybių. Res
toranas „Auksinis inkaras” 
prieplaukoje veiks ištisą parą, o 
plaukios tik vakarais. Bilieto 
kaina, į kurią įeis vaišės ir 
kelionė Nerimi, bus apie 100 
litų. „Kainos denyje bus mažes
nės nei salėse, nes klientai ten 
nenorės ilgai šalti”, sako laivo 
savininkas.

ATOSTOGOS ATEINA Į 
LIETUVĄ

Daugelio lietuvių pailsėti prie 
Baltijos jūros — tik „žydra 
svajonė” — tokiam malonumui 
nėra pinigų. Viena para Palan
gos poilsio namų vienviečiame 
ar dviviečiame kambaryje vie
nam poilsiautojui, įskaitant 
maitinimą, kainuoja 50-550 
litų. Tačiau kurortai nebus 
vasarą tušti. Jau beveik visos 
vietos užsakytos liepos-rugpjū
čio mėnesiams poilsio namuose 
„Baltija”, kuriems priklauso 
poilsiavietės „Žilvinas”, 
„Vyturys”, „Auska”. „Baltijos” 
poilsio namuose daugiausia su
laukiama svečių iš Lenkijos, 
Vokietijos, kiek mažiau iš Pran
cūzijos, Rusijos,,Italijos. Firma 
„Palangos linas”, kuriai pri
klausė poilsio namai „Linas”, 
„Rugelis” šią vasarą laukia 
daug poilsiautojų iš Lenkijos ir 
Rusijos. Viename „Rugelio”

korpuse ketinama įrengti butus, 
kur para poilsiautojui kainuos 
400-800 litų. Pigiausiai bus 
galima pailsėti „Palangos kem
pinge”. Kempingas turi 115 
medinių namelių, kuriuose yra 
po du kambarius. Viena vieta 
nameliuose su bendra prau
sykla ir tualetu kainuos 6 litus 
parai, o nameliuose su atskirais 
minėtais patogumais — 10 litų. 
Patalynės komplektas parai — 
4 litai.

Iki vasaros pabaigos užsakyti 
visi kambariai didžiausiame 
Klaipėdos viešbutyje „Klaipė
da”. Jame yra 260 kambarių, 
kuriuose — 388 vietos. Pasak 
viešbučio direktoriaus Kazio 
Sakalausko, turistus ir verslo 
žmones pavyksta pritraukti tei
kiant daug ir įvairių paslaugų: 
kompiuterių ir palydovinį ryšį, 
saulės „vonias”, kopijavimo ir 
kitas paslaugas. Viešbutis yra 
sudaręs sutartis su 14 Lietuvos 
turizmo firmų. Pernai čia gyve
no turistai iš 42 šalių, daugiau
sia — Vokietijoje gyvenantys 
išeiviai iš Klaipėdos krašto. 
Vienvietis kambarys sezono 
metu „Klaipėdoje” kainuoja 160 
litų, dvivietis — 240, o trijų 
kambarių butai — 400 litų 
parai.

Norintiems Palangoje važinė
ti nuosavu automobiliu, toks 
leidimas parai šiemet kainuos 
40 litų.

Rima Jakutytė

Netekus brangaus tėvelio

A.tA.
JUOZO NORVAIŠOS

reiškiame giliausią, užuojautą „Taupos” valdybos 
nariui ŠARŪNUI NORVAIŠAI, jo šeimai ir motinai 
VANDAI NORVAIŠIENEI. Kartu liūdi

Bostono „Taupos” valdyba ir tarnautojai

Bakifoi

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

Tel. 312-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE

350 N. Clark, Chicago, II 60610 
Tel. 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgali uždaryta

tįanta
IMPORT-EXPORT Ine

GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE££

2719 Wcst 71 Street, 
Chicago, IL 60629 

(800)775-SENT> 
(312)434-2121

l
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A.tA.
DAIVA ŠILINGAITĖ

Brangiausioji mūsų Sesutė, sulaukusi 81 metų, mirė 1995 
m. birželio 14 d. 4 vai. ryto po ilgos, žiaurios ligos.

Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 45 metus. 
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje, priklausė 
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei ir Lietuvių Fondui.

Nuliūdę liekame:
JAV-bėse — seserys Galinda Šilingaitė, Laima Van- 

sauskienė, jos vyras Mykolas, ir jų vaikai: sūnus Ramūnas, 
dukros — Rymantė Šimaitienė, Svaja Worthington, jos vyras 
Robertas; dešimt anūkų, septyni proanūkai; pusseserė Jūratė 
Pečiūrienė su šeima.

Kanadoje — sesuo Danguolė Radzevičienė, jos dukra Rūta, 
vyras Eugenijus ir du sūnūs.

Australijoje — seserys: Saulenė Pusdešrienė, Rusnė 
Kubilienė, jos vyras Augustinas ir jų šeima: dukra Rasa ir 
žentas Mindaugas Mauragiai, sūnūs — Gintaras, Linas, Aidas, 
Saulius, Sietynas, jų žmonos — Ann, Ramona, Jūratė; dešimt 
anūkų; sesuo Vingra Rupinskienė, jos vyras Jonas ir jų šeima; 
dukros Loreta ir Roger Smiles, Regina, Irena Sobeckienė, Rita 
ir Roger McFarlane; sūnus Paulius; septyni anūkai.

Velionė pašarvota šeštadienį, birželio 17 d. ir sekmadienį, 
birželio 18 d. nuo 2 vai. p.p. iki 8 vai. vakaro Petkus Marųuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės pirmadienį, birželio 19 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už 
jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 

lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašome paremti aukomis lietuvių radijo pro

gramas.

Nuliūdusios seserys, giminės ir artimieji.

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

A.tA.
JUOZUI LUKUI

iškeliavus į Amžinybę, liūdinčiai žmonai ALBINAI, 
sūnui ALGIUI, jo žmonai DALEI, ir jų dukroms KRIS
TINAI ir žentui KEVIN, LORETAI ir žentui JOHN, 
sūnui PAULIUI, ir visiems velionio giminėms reiškia
me giliausią užuojautą.

Edis ir Regina Bačanskai 
Jonas ir Rima Bačanskai 
Anatolijus ir Virginija Butai 
Kazimieras ir Diana Čampės 
Romas ir Nerija Kasparai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHWAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARŲUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON
' FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 VV. 35 ST.

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
T1NLEY PARK 16600 S. O AK PARK AVĖ 

ALL PHONES

CHICAGO 1-312-476-2345 
NATIONIVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

z

it' . i
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ČIKAGOJE IK APYLINKĖSE

Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė ruošia tradicines 
Jonines birželio 24 d., 7 vai. 
vak., savuose — Šaulių namuo
se, 2417 W. 43 St., Chicago. Sve
čius linksmins Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinės orkestras, 
bus dovanų paskirstymas, veiks 
baras. Bilietus galima gauti pas 
platintojus arba užsisakyti, pa
skambinus tel. 376-0551, 
434-3713. Visi maloniai kvie
čiami smagiai praleisti Jonines 
su šauliais.

Ateitininkų federacijos fon
do rengiama gegužinė jau šį sek
madienį, birželio 18 d.; pradžia 
12 vai. Gegužinė vyks Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Kvie
čiame ateitininkus ir neatei- 
tininkus gausiai atsilankyti.

Gal nespėjate visą „Draugą” 
perskaityti (ypač jei esate tarp 
15 ir 30 metų amžiaus), bet tik 
akimis permetat ateitininkų, 
skautų, sporto ar laiškų skyrių? 
Gal peržvelgiat ir paskutinį pus
lapį, kad sužinotumėte, kas, 
kur, kada vyksta? Gal supran
tate, jog labai svarbu, kad 
„Draugas” neišnyktų ir norė
tumėte prisidėti prie jo išlai
kymo? Korp! „Giedra” kviečia 
jaunuolius, tarp 15 ir 30 metų 
amžiaus, dalyvauti „Jaunųjų 
talentų popietės” programoje. 
Laukiame besireiškiančių 
muzikos bei vaidybos srityje, 
rašančių poeziją, prozą. Savo 
sugebėjimais turėsite progos 
pradžiuginti lietuvišką visuo
menę ir padėsite užtikrinti 
vienintelio užsienio lietuvių 
dienraščio ateitį. „Jaunųjų 
talentų popietė” bus š.m. spalio 
22 d., 3 vai. popiet, Jaunimo 
centre, Čikagoje. Norintys daly
vauti programoje, prašome 
skambinti tel. 708-537-7949 ar
ba 708-541-3702.

x „Lietuvių Balso” laik
raščio gegužinė Grinių sodyboje, 
Lockport, IL, 15904—143 St., 
birželio 25 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Dėl informacijos ir 
autobuso skambinti; 312- 
776-3399.

(sk)

• Draugo fondas remia 
„Draugą”, „Draugas” remia 
mus visus.

x „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil- 
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenume
rata metams: JAV-bėse $15, ki
tur $25. Išeina 8 kartus per 
metus, fai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

(sk)
x Juozas Bacevičius pa

tarnaus Income Tai, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Avė., Chicago, (312) 
778-2233 — Casa Blanca. R.E.

(sk)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo",
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Frank Zapolis pirmi
ninkauja ruošiamam Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 29 
metų sukakties paminėjimui. 
Jis įvyks penktadienį, birželio 
23 d., 7 vai. vak., muziejaus 
„Gintaro” salėje. Frank Zapolio 
vadovaujamas Lietuvos Vyčių 
tautinių šokių ansamblis atliks 
programą, svečiai bus vaišinami 
Onos Norvilienės pagaminta 
lietuviškų patiekalų vakariene, 
Edvardas Mankus pademonst
ruos filmus iš laisvos Lietuvos, 
o publika turės progos smagiai 
pasišokti. F. Zapolis yra vienas 
Balzeko LK muziejaus direkto
rių ir šiemet gavo „Pasižymė
jusio metų vyro” žymenį iš 
Lietuvių Pramonės rūmų orga
nizacijos.

Ar žinote, kad jau daugiau J 
kaip 500 skirtingų pavardžių iš
spausdinta „Draugo” laiškų 
skyriuje (čia nekalbama apie pa
kartotinai pasirodančius to 
paties asmens laiškus). Tai 
vienas populiariausių puslapių 
mūsų dienraštyje, spausdina
mas kiekvieną antradienį ir 
penktadienį. Atsargiai ir nedrą
siai pradėtas prieš porą metų, 
skyrius tikrai „įgavo sparnus” 
ir smagiai „plasnoja”, domin
damas skaitytojus. Jeigu dar nei 
karto neparašėte šiam skyriui 
laiško, kviečiame ir raginame 
tai nedelsiant padaryti. Dar 
niekad negirdėta, kad lietuviai 
neturėtų savo nuomonės ar 
komentarų apie žinią, straipsnį, 
aprašymą ir pan. Pasidalinkite 
mintimis su kitais mūsų skai
tytojais, parašykite „Draugui” 
laišką. Čia nereikia ypatingų 
sugebėjimų ar „raštingumo”, 
tik prisivertimo raštu parašyti, 
kas mintyse sukasi ir „nuo 
liežuvio krinta”. Laukiame 
laiškų!

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje” trečiadienį, birželio 
21 d., 2 vai. popiet, paminėsime 
Tėvo dieną. Kalbės dr. Arvydas 
Žygas, meninę programą atliks 
garsiojo „Pupų dėdės” vaikaitis, 
aktorius Antanas Čiurlionis. 
Skambės humoristinės dainos ir 
muzika, o taip pat juokas! Bus 
ir bendri pietūs. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite patys, 
atsiveskite tėvelius. Nepalikite 
jų namuose.

Galbūt daug kam bus staig
mena sužinoti, kad Jaunimo 
centras šią vasarą neato
stogauja: kiekvieną šeštadienį 
jo kavinėje rengiami pramo
giniai vakarai. Juos organizuoja 
Arūnas Augustaitis. Groja ins
trumentinis ansamblis, būna ir 
programa. Pradžia 8 vai. vak. 
Birželio 24 d., šeštadienį, 
rengiamas Joninių vakaras su 
tradiciniais lietuviškų Joninių 
papročiais ir kitom įdomybėm. 
Kviečiami jauni ir vyresnieji; 
neseniai iš Lietuvos atvykusieji 
ir jau seniai šiame krašte gyve
nantieji. Automobiliai saugomi. 
Platesnių informacijų galima 
gauti, skambinant 708-342- 
1512.

x A.a. Prano Stankaus at
minimui, „Saulutei”, Lietuvos 
vaikų globos būreliui, aukojo A. 
ir R. Vaičiai $30, I. ir J. Poli
kaičiai $20, P. ir D. Brazdžioniui 
$20, L. Kodis $10. „Saulutė 
dėkoja už paramą našlaičiams, 
invalidams ir daugiavaikėms 
šeimoms ir užjaučia a.a. Prano 
Stankaus artimuosius.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)

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

(sk)

x Baltic Monuments, Ine.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių slogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių moterų sąjungos 
trečios kuopos susirinkimas bus 
trečiadienį, birželio 21 d., 6:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Kun. 
Samuel Russell, kuris netrukus 
važiuos į Lietuvą, papasakos 
apie savo ordino veiklą mūsų 
tėvynėje. Narės ir viešnios 
maloniai kviečiamos dalyvauti. 
Po susirinkimo — kavutė.

Ar jūsų sūnus, duktė, gal 
vaikaičiai šį pavasarį baigė mo
kyklą? Pasirūpinkite, kad jų 
nuotraukėlės ir pasiekimai būtų 
paskelbti „Drauge”. Nuolat gir
dime, kad „Draugo” skaitytojai 
yra viena šeima (argi visi lietu
viai nesame tos pačios „šeimos” 
vaikai?), tad prasminga savo 
džiaugsmu pasidalinti su tos 
šeimos nariais. Tokias džiugias 
žinias spausdiname nemokamai 
— kaip patarnavimą savo skai
tytojams. Tik atsiųskite ar 
atvežkite tą informaciją į 
redakciją, mielai spausdinsime.

Paieškomas Laukžemys 
Antanas, sūnus Petro, gimęs 
1889 m. Tauragės apskrityje, Ž. 
Naumiesčio valsčiuje, Juškaičių 
kaime. 1908 m. išvyko į Ameri
ką ir, paskutinėmis žiniomis, 
gyveno Springfield, IL. Ieško 
pusbrolio vaikai. Apie jį ži
nantieji, galbūt jo vaikai ar vai
kaičiai, prašomi rašyti: Juozas 
Rupšys, 5757 Šilutės rajonas, 
Pašyšiai, Lithuania.

x A.a. mamytės Genovaitės 
Ažubalienės atminimui, jos 
duktė Dalia Woss atsiuntė 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, $750, kuriuos su
aukojo R. ir V. Kazlauskai, D. 
Vakselienė, dr. P. Sūkurys, A. 
ir B. Polikaičiai, St. Vosylienė 
su šeima, S. Maurukienė, G. ir 
V. Karveliai, D. ir C. Woss, 
Butec bendradarbiai. „Saulutė” 
nuoširdžiai dėkoja už pagalbą 
vargstantiems vaikams Lietu
voje ir giliai užjauia Dalią Woss 
ir kitus a.a. Genovaitės Ažu
balienės artimuosius.

(sk)
x „Saulutė”, Lietuvos 

vaikų globos būrelis, dėkoja 
už aukas padėti beglobiams 
vaikams, vaikams su negalia ir 
tvarkingoms daugiavaikėms 
šeimoms: anoniminiai $16 a.a. 
Miko Petraičio atm.; Clevelando 
LB Soc. reik. skyrius per Oną 
Šilėnienę $240 antrų metų naš
laičio paramą; Laimutė Antanė- 
lienė $240 — antrų metų našlai
tės paramą; Madilon - Vilnius 
Sister Cities per Aušrą Guckel 
$83 suaukotus R. & F. Becker, 
D. & N. Etzwiler, G. & N. Gau- 
čys, E. Tipple/ C* & J. Silver- 
man; Dainą ir Donatas Siliūnai 
$240 — antrų metų parama 
našlaičiui. Labai ačiū! „Saulu
tė”, 419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. TAX I.D. 
#363003339.

(sk)

Tėvai ir vaikai (fotografuoti „Žiburėlio” mokyklėlėje. Nuotr. Irenos Senkevičienės). Iš kairės 
viršuje: Edmundas Kirkus ir Antanukas; Peter Fisher ir Daina; viduryje — Don Goliszewski ir 
Andriukas; Algis Kazlauskas ir Raimis; apačioje: James Weir ir Jonukas; Thomas Milo ir Inga.

MINTYS TĖVŲ DIENĄ 

LINAS SIDRYS, M.D.

Jauna šeima iš Lietuvos Čika
goje jau gyvena antrus metus. 
Gyvena pas gimines. Vyras turi 
neblogą darbą, o žmona ir 
vaikas būna namuose. Abu 
tėvai baigę aukštuosius moks
lus. Aš pasidžiaugiau, jog jų 
vaikas taip gražiai auga ir 
išreiškiau viltį, kad turėtų 
daugiau vaikų, nes lietuvių tau
tai reikia ne mažiau, o daugiau

x Ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191.

(sk)

x Dr. Leonas Seibutis vėl iš
vyksta į Lietuvą dirbti Vilniaus 
klinikinėje ligoninėje Antakal
nyje. Kabinetas bus uždary
tas nuo liepos 3 d. iki rugsė
jo 3 d. Reikalui esant, prašome 
skambinti tel. 708-448-5545, nu
kreipsime į kitą urologą 
Chicagoje.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772. ,

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 426-7161.

(sk)

x KELIONĖS l LIETUVĄ. 
Pigiausios kainos, geriausias 
patarnavimas. Kreipkitės 
į Birutę Zalatorienę, 708- 
524-2244.

(sk)

vaikų. „Oi, ne..., — jauna mama 
atsakė, — mūsų močiutės pasi
liko Lietuvoje”. Ji pamatė, kad 
aš jos atsakymo nesupratau ir 
paaiškino, kad močiutės augino 
jos pirmą naujagimį. Ji neįsi
vaizduoja, kad galėtų auginti 
antrą vaiką be močiučių pagal
bos. Po to ji manęs paklausė: 
„Ar močiutės neaugina jūsų 
vaikų?”

Mano žmona Rima ir aš susi
laukėme ir auginame aštuonis 
vaikus. Mes negalėtume būti 
laimingesni. Kiekvieną vaiką 
priimame kaip dovaną iš Dievo. 
Kiekviena dovana yra Dievo 
pasitikėjimo ženklas. Kiek
vienas naujagimis, kiekvienas 
vaikas, kiekvienas žmogus yra 
neišsemiamas turtas, amžinoji 
siela. Auginti, auklėti ir mokyti 
vaiką yra tėvų pagrindinė atsa
komybė. Ne senelių, ne mo
kyklos, ne valstybės pareiga. 
Mūsų seneliai savo vaikaičius 
laikas nuo laiko prižiūri ir už tai 
mes esame dėkingi.

Kaip paaiškinti šios jaunos 
moters nenorą, net baimę, 
pačiai auginti antrą naujagimį? 
Tarybinio žmogaus gyvenimą 
tvarkė valstybė. Tarybinė 
valdžia teigė, kad ji visus 
piliečius išmaitins, aprengs, 
išmokslins ir duos darbus. 
Vaikų auklėjimas ir išmoksli
nimas buvo ne tėvų pareiga, o 
valstybės. Toks neteisingas 
valstybės kišimasis į tėvų gyve
nimą ir į asmens teises turėjo 
daug neigiamų pasekmių. Tary
binėje darbovietėje darbininkai 
jautėsi laimėję, jei galėjo apgau
ti valstybę ir, gaudami žemą 
užmokestį, kuo mažiau dirbti. 
Panašiai įvyko ir šeimos 
gyvenime. Žmonės prarado norą 
auginti vaikus valstybei, todėl 
žymiai sumažėjo vaikų skaičius.

Tačiau negalime kaltinti vien 
tarybinės sistemos, kad dabar 
Lietuvos moterys yra tingios. 
Lietuvos kultūroje tėvo vaid
muo šeimoje nėra išryškintas. Šį 
faktą grindžiu atveju, kai vieną 
vakarą svečiai iš Lietuvos galėjo

visą valandą dainuoti dainas 
apie „Mama, Mama, Mama”, o 
apie tėvą prisiminė tik vieną 
dainą: „Išėjo tėvelis į mišką...” 
Tik vieną dainą, ir joje tėvas 
išeina iš šeimos į mišką!

Modernūs psichologai nag
rinėja gerai žinomą faktą, kad 
moteris natūraliai tampa mo
tina, nes gamtos dėsnis yra tas, 
kad moteris išnešioja, gimdo ir 
rūpinasi naujagimiu. Vyras, 
tačiau, gamtos dėsniu nepasi
daro tikru tėvu. Vyras turi 
išmokti būti tėvu. Žmogaus 
kultūra ir religijos dėsniai moko 
šiuos jaunus vyrus būti tėvais. 
Jei kultūriniai įpročiai ir reli
giniai įsitikinimai neišmoko 
vyrų būti tėvais, tai jie šių 
atsakomybių neatlieka. Tada 
vyrai dažnai išeina iš šeimos „į 
mišką” ar kitur ieškoti nuo
tykių, palikdami moterį vieną 
auginti ir auklėti vaikus.

Moderniame mieste,gyvenimo 
įtampos būklėje šeima dažnai 
išyra. Tai akivaizdžiai matome 
Amerikos mažumų gyvenime. 
Amerikos valdžia per socialines 
garantijas perėmė tėvo vaid
menį, aprūpindama mažumų 
šeimose ir šeimos subyrėjo. 90% 
šių mažumų vaikų auga be tėvo. 
Panašus socialoginis ir psicholo
ginis lūžis įvyko komunizme, 
kai valstybė teigė, kad ji bus 
šeimos aprūpintoja.

Išvada yra, kad lietuviška 
kultūra neparuošia jauno vyro 
būti tėvu. Tarybinis visuo
meninis gyvenimas smarkiai 
pažeidė tėvo atsakomybių ir 
pasiaukojimo sąvoką. Jaunas 
lietuvis vyras yra išjungiamas 
iš tikro šeimyniško gyvenimo. 
Jei jis bando pats šį vaidmenį 
surasti, dažnai atstumiamas 
moters, kuri pripratusi atlikti ir 
moterišką, ir vyrišką šeimos 
vaidmenį. Tenka pastebėti, kad 
kai iškėliau vaikų klausimą, be
kalbant su jauna lietuvaite, ji 
visai apie savo vyrą nepagalvo
jo, vyro nuomonės nepaklausė, 
bet tuoj mintys nukrypo pas 
močiutę. Tai yra nesveikas 
požiūris, kuris neišvengiamai 
žaloja vaikų išsivystymą.

Gal ir Lietuvoje reikėtų įves
ti Tėvo dieną.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
■ i

• Vincas Mamaitis. „Mišių 
giesmės”. 1995, Čikaga. Tai 
„Antrosios jaunystės” choro 
(Sunny Hills, FL) vadovo V. 
Mamaičio sukurtų bei aranžuo
tų giesmių (yra ir kelios dainos) 
rinkinys. Tai tarsi 15-kos choro 
gyvavimo metų metraštis. Gies
mės pasižymi neįmantria dai
ninga melodija, nesudėtingais 
ritmais. Vincas Mamaitis, pats 
trylika metų vadovavęs chorui, 
akompanuodamas vargonais, 
kiekvieną šventadienį pasi
rodydavo su choru Šv. Teresės 
bažnyčioje, yra pasišventęs 
lietuviškai dainai ir giesmei, ką 
įrodo šis jo kūrybos albumas.

Gaunamas „Drauge”. Leidi
nio kaina — 2 dol., su persiun
timu — 3.50 dol.

• .Katalikų pasaulis”.
1995, balandis-gegužė. Leidžia
„Katalikų pasaulio” leidykla 
prie Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos. Vyr. redaktorius — 
Kastantas Lukėnas. Adresas: 
Pranciškonų 3-6; tel.; 222141, 
fax: 222122.

Mėnesinis, didelio formato, 
gerame popieriuje atspaus
dintas žurnalas, iliustruotas 
puikiomis nuotraukomis. Ba
landžio mėn. numeryje apra
šoma Pasaulinė jaunimo diena, 
vykusi Filipinuose; Kybartų, 
Kaltinėnų parapijų naujienos; 
R. Stankevičienė pasakoja apie 
tai, iš kur į lietuvių liaudies 
meno tradicijas atkeliavo Jė
zaus Nazariečio vardas; krikš
čioniškosios demokratijos klau
simais pasisako Algirdas Sau
dargas. Pasklaidę gegužės 
numerį, rasime aprašymą apie 
nuošalų Paštuvos kontemplia
tyviųjų seselių karmeličių 
vienuolyną, jų nūdieną ir 
šventes; apie Panevėžio kurč
nebylių mokyklos steigėją, karo 
kapelioną, kun. dr. Petrą 
Kavaliauską, MIC, rašo Dai
nius Ramanauskas. Abiejuose 
numeriuose yra trumpų žinučių 
apie Lietuvos bei pasaulio


