
R£FEReN< • •: N 
SfRiAi s r n v f M O N 
KASH • 

PERIODICALS 
JunelO, 1997 

THE L ITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX.: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

VoL LXXXVn • Kaina 50 c. ANTRADIENIS — TUESDAY, BIRŽELIS — JUNE 10, 1997 Nr. 111 

Valdas Adamkus kandidatuos 
prezidento rinkiniuose 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) 
— Centro sąjunga šeštadienį 
vykusiame tarybos posėdyje 
nutarė pritarti JAV lietuvio 
gamtosaugininko Valdo Adam
kaus kandidatūros iškėlimui 
šių metų pabaigoje vyk
siančiuose prezidento rinkim
uose. 

„Esu apsisprendęs ir dirbsiu 
su jumis ne iki galo, o iki per
galės", sakė V. Adamkus po 
bendru sutar imu priimto Cen
tro sąjungos tarybos sprendi
mo. 

Centro sąjungos pirminin
kas, Seimo pirmininko pava
duotojas Romualdas Ozolas 
pasveikino Lietuvos žmones, 
sulaukusius rimto ir stipraus 
kandidato prezidento rinki
muose. 

Teisininkai ir politikai nesu
taria, ar Konstitucijos straips
nis, reikalaujantis paskuti
nius 3 metus gyventi Lietu
voje, trukdo kandidatuoti j 
prezidentus V. Adamkui, ku
ris Šiauliuose pas gimines yra 
įsiregistravęs jau ilgiau nei 
treji metai. Konservatorių 
daugumos balsais Seimas šie
met du kar tus atmetė cen
tristų mėginimą panaikinti šį 
Konstitucijos reikalavimą. 

V. Landsberg is : Va ldas 
A d a m k u s pas i r inko 

t e i s i n i o drumst imo ke l ią 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis teigia, kad Val
das Adamkus pasirinko „tei
sinio drumstimo kelią, kuris 
pajuokia sveiką protą". 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje j is sveikino galutinį 
V. Adamkaus apsisprendimą 
siekti prezidento posto, nes tai 
„sukuria aiškumą". Tačiau, V. 
Landsbergis sakė, jog jau ke
lerius metus stebi, kaip vykdo
mas „konceptualus planas 
nepaleisti V. Adamkaus į 
dešiniųjų stovyklą". 

„Tie, kas vykdo šį planą, 
užuot patarę V. Adamkui 
pagyventi Lietuvoje ir paklus
ti Konstitucijai, pasiekė, kad 
jis susipriešintų su tais, kurie 
nenori staiga dėl vieno žmo
gaus kaitalioti Konstitucijos", 
sakė V. Landsbergis. 

Tačiau dar 1993 m. pre
zidento rinkimuose Valdas 
Adamkus veikė nepriklauso
mo kandidato Stasio Lozo
raičio „komandoje" ir buvo kri
tiškai nusiteikęs dešiniųjų 
atžvilgiu. 

Prezidentui nepatinka 
ankstyva rinkiminė kampanija 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Algirdas Brazauskas kriti
kuoja per anksti pradėtą pre
zidento rinkimų kampaniją, o 
pats žada dėl galimo kandi
datavimo paskelbti įstatymų 
nustatyta tvarka. 

Interviu Lietuvos televizijai 
pirmadienį jis sakė nenorįs 
minėti konkrečių kandidatų 
pavardžių, tačiau jos „ir taip 
puikiausiai žinomos". A. Bra
zausko krit ika greičiausiai bu
vo skirta jo politiniam oponen
tui Seimo pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui, jau prieš 
mėnesį paskelbusiam apie ke
tinimus dalyvauti prezidento 
rinkimuose. 

„Prezidento rinkimų įsta
tyme aiškiai parašyta, kad vi
sa rinkiminė kampanija prasi
deda prieš 80 dienų iki rinki

mų, o kol kas dar net Seimas 
nėra nustatęs, kada bus tie 
rinkimai", pažymėjo A. Bra
zauskas. 

J i s mano, jog „kai kas dau
giau užsiima rinkimine kam
panija, negu darbu, kuris pri
klauso užimant savo dabarti
nes pareigas". 

Pasak prezidento, rinkimi
nė kampanija diktuoja tam 
tikras „žaidimo" taisykles — 
ieškoma būdų patraukti į savo 
pusę rinkėjus, dalijami paža
dai. Tokia situacija nėra nau
dinga valstybei, mano jis. 

A. Brazauskas apgailestavo 
dėl kitų jau pasiskelbusių 
kandidatų, kurie neturi tokių 
gerų sąlygų — tarnybinio au
tomobilio, ryšių su visuomene 
sistemos, jų nerodo per tele
viziją. 

Lietuvos civilinė apsauga 
,veikia" tik popieriuje 99 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Civilinės saugos departa
mento direktoriaus Gedimino 
Puloko nuomone, Lietuvoje 
nelaimėms yra pasiruošta tik 
teoriškai. Tai jis sakė pirma
dienį vykusiame Seimo Nacio
nalinio saugumo komiteto po
sėdyje. 

G. Pulokas sutiko su komi
teto nario, socialdemokrato 
Nikolajaus Medvedevo teigi
niu, kad nors teoriškai gelbė
jimo darbams yra pasiruošta. 
praktiniai mokymai Lietuvos 
gyventojams nerengiami. 

* L ie tuvos banko oficialio
sios atsargos gegužės pabai
goje buvo didžiausios nuo 
1993 metų — 883.3 mln. JAV 
dolerių. Gegužės mėnesį šios 
atsargos padidėjo 41.4 mln. 
JAV dolerių arba 4.9 proc.. 
pranešė Lietuvos bankas. 
Konvertuojamųjų užsienio va
liutų atsargos praėjusį mėnesį 
padidėjo 42.4 mln. dolerių ar
ba 5.5 proc. Per 4.5 metų kon
vertuojamųjų užsienio valiutų 
atsargos pirmą kartą peržen
gė 800 mln. dolerių ribą. 

..Vien tik mūsų noro nepa
kanka", sakė direktorius, pa
žymėdamas, kad gyventojų są
moningumas atsiranda tik po 
nelaimės. Jis pažymėjo, kad 
nelaimės Ignalinos atominėje 
elektrinėje atveju vietiniai 
žmonės nežinotų, kaip elgtis. 

Komiteto narių teigimu, 
vietoj leidžiamų lankstinukų 
bei kitos informacinės me
džiagos geriau vieną kartą 
imituoti tariamą nelaimę bei 
paaiškinti žmonėms, kaip jie 
privalo elgtis. 

G. Pulokas pabrėžė Civi
linės saugos pagrindų įstaty
mo reikalingumą, kuris pa
lengvintų bei pagerintų depar
tamento darbą. Direktorius ti
kisi, kad rudens sesijoje Sei
mas priims prieš porą metų 
parengtą įstatymo projektą. 
Vienas svarbiausių jo straips
nių numato pareigūnų atsako
mybę įvairių katastrofų bei 
nelaimių atveju. 

Dideliu laimėjimu direkto
rius pavadino atnaujintas ci
vilinės saugos pamokas mo
kyklose bei apgailestavo, kad 

Gintaro Mačiulio nuotr.: Gegužes 20 d. Lietuvoje viešė/,.- Italijos Respublikos prezidentas Oscar Luigi Scalfa-
ro (kairėje) susitiko su Lietuvos Seimo pirmininku prof. V;.;autu Landsbergiu. 

V. Landsbergis tikisi, 
kad prezidentas patvirtins 
nuosavybės teisių įstatymą 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis tikisi, kad 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas pasirašys Seimo praėjusią 
savaitę priimtą Piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkūrimo įstaty
mą. „Vetuodamas jis prieš
tarautų savo paties žo
džiams", pirmadienį spaudos 
konferencijoje sakė V. Lands
bergis. 

Jis priminė, kad prezidentas 
neseniai peikė Seimą, kuris 
sustabdė ankstesniojo įsta
tymo galiojimą ir priiminėjo 
naują įstatymą, tuo vilkinda
mas daugybei žmonių gy
vybiškai svarbių problemų 
sprendimą. 

„Todėl nemanau, kad dabar 
prezidentas vetuos įstatymą, 
vėl nukeldamas sprendimus 2-
3 savaitėms", sakė V. Lands
bergis. Tačiau, pasak Seimo 
pirmininko, prezidentas anks
čiau dažnai „elgdavosi taip. 
kaip jam nurodydavo partija". 
Prieš tapdamas Lietuvos pre
zidentu, A. Brazauskas buvo 
LDDP pirmininkas, tačiau 
kuo toliau, tuo labiau nuo jos 
atsiribojo. 

Dabartinis LDDP vadovas 
Česlovas Juršėnas praėjusį 
ketvirtadienį susitiko su pre
zidentu ir ragino jį nepasi
rašyti įstatymo. Pirmadienį 
spaudos konferencijoje jis 
sakė, kad prezidentas pa
prašęs raštu išdėstyti argu
mentus ir ketina atsakyti į 
juos kitą primadienį, grįžęs po 
atostogų. 

Pasak Č. Juršėno, vietoje 
kompensavimo, šiuo įstatymu 
grąžinamas pats nekilnojamas 
turtas, t.y. namai, kuriuose 
dabar jau gyvena kiti žmonės, 
ir taip pažeidžiamas piliečių 
lygiateisiškumo principas. Ki
ta neteisybė, pasak jo, vadi
namųjų „pilkųjų zonų", esan
čių prie svarbių ūkio objektų, 
išdalinimas privatininkams. 

Jam keista, kad konservato
riai ragina prezidentą nedel
siant pasirašyti įstatymą, kai 
patys jo priėmimą ginčyda
miesi uždelse mažiausiai pusę 
metų. „Aš vis dėlto tikiuosi, 
kad prezidentas nepasirašys 

tokių užsiėmimų nėra univer
sitetuose. 

Šiais metais departamentui 
skirta apie 1.7 mln. litų, ta
čiau jų neužtenka, norint iš
leisti informacinę medžiagą 
apie tai. kaip elgtis nelaimių 
metu. 

įstatymo ir grąžins jį Seimui 
su savo pastabon::s, į kur ias 
atsižvelgs j au kiek atvėsę kon
servatoriai", sake LDDP frak
cijos seniūnas. 

Tuo tarpu V Landsbergis 
mano, kad gegužės 31-osios 
naktį Lietuvoje buvo įvykdyta 
„politinė vagyste ir antivalsty
binis nusikaltimas", susijęs su 
nuosavybės teisiu atstatymo 
įstatymu. Taip jis įvertino 
Valstybinės žemėtvarkos in
stituto Vilniaus sąrašų kom
piuterinės įrangos pagrobimą 
gegužės 31-osios naktį. Buvo 
pavogti duomenys apie j au 
privatizuotus sklypus ir jų 
žemėlapiai. 

V. Landsbergio manymu, 
nusikaltimą įvykdė privatiza

vimo procesą siekiantys pris
tabdyti „galingi klanai", besiti
kintys gauti asmeninės nau
dos iš Lietuvos turto. Seimo 
pirmininkui keista, kad ti
riant šią vagystę reikiamo 
dėmesio neparodė Valstybės 
saugumo departamentas. 

V. Landsbergis teigė, kad 
tie, kurie trukdo skubesniam 
privatizavimo proceso atnauji
nimui, stabdo pilietinės visuo
menės įsigalėjimą. „Žemė — 
tai žmonių valdžia ir tik tada, 
kai niekam nereikia duoti 
kyšio dėl savo nuosavybės at
statymo, kuriasi pilietinė vi
suomenė", sakė Seimo pirmi
ninkas. 

Jis priminė ir tarptautinį šio 
proceso aspektą. „Vakarai ne 
kartą yra pabrėžę, kad Vidu
rio ir Rytų Europos demo
kratėjimo vienas indikatorių 
yra nuosavybės teisių atstaty
mas", pabrėžė Seimo pirmi
ninkas. 

Algirdas Brazauskas norėtų 
daugiau abipusio supratimo 

su Seimo dauguma 
Vi ln ius , birželio 9 d. (BNS) 

— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas dar nesako, ar pasira
šys prieštaringai vertinamą 
Seimo priimtą Piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkūrimo įstaty
mą. 

Tačiau int<-viu Lietuvos 
televizijai pirm, dienį jis kriti
kavo Seimo daugumą dėl kitų 
politinių jėgų r uomonės ne
paisymo. „Reika tolerancijos 
kitų grupių ar ; irtijų nuomo
nei, reikia mayt i , kad visi 
Lietuvos pilieč: d yra lygūs", 
sakė prezidentą.-. 

Kol kas jam lar neįteiktas 
minėtasis į s tanmas, kurį ga
vęs, jis turės per dešimt dienų 
apsispręsti — p 
grąžinti Seimu 
svarstyti. 

Prezidentas -
tymas lygiavo;-
biausiai pažeid/ 
gyvenamuosius 
riuose dabar gjn 

įsirašyti jį ar 
pakartotinai 

akė, kad įsta-
principą la-

ia, grąžinant 
namus, kū
ma sovietme

čiu įkelti kiti as:nenys. „Svar
bu yra atkurti i uosavybę, ta
čiau ką daryti tiems, kurie in
vestavo į tuos r imus savo ka
pitalą, o dabar iškeldinami", 
klausė prezider.as. 

J is pažymėjo, kad visa
da labai sunku >atenkinti vi
sus žmones. "T-čiau čia dar 
buvo galima paieškoti, kaip 
aiškiai nenuskriausti vienos 
grupės žmonių sakė prezi
dentas. 

A. Brazauske- aplamai no
rėtų daugiau abipusio suprati
mo su Seimo cuuguma. Anot 
jo. gyvenimas p rodė, kad su

tarimas būtinas. Prezidentas 
priminė Nacionalinio radijo ir 
televizijos vadovų skyrimo 
įvykius, pasiekusius Konstitu
cinį teismą. „Taip nutiko to
dėl, kad Seimas skubėjo, neįsi
klausė į kitų nuomonę, o sku
bėjimas stumia į šoną nuo ra
cionalių sprendimų", mano A. 
Brazauskas. 

Darbo grupė spręs 
Kongresų rūmų 
priklausomybę 
Vilnius , birželio 9 d. (BNS) 

— Premjeras Gediminas Vag
norius pasirašė potvarkį dėl 
vyriausybinės darbo grupės 
sudarymo, kuri iki šių metų 
liepos 28 d. pateiks išvadas 
kaip panaudoti Kongresų rū
mus kultūros, meno ir visuo
menes poreikiams, pirmadienį 
pranešė premjero atstovas 
spaudai. 

Jis pažymi, kad Vilniaus 
universitetui viešai pareiškus 
išskirtines pretenzijas į Kon
gresų rūmus, į vyriausybę 
kreipėsi Lietuvos mokslo tary
ba. Muzikos akademija, Vil
niaus Gedimino technikos uni
versitetas bei Vilniaus Dailės 
akademija, prašydami skirti 
patalpas. 

Bene visoms Vilniaus aukš
tosioms mokykloms trūksta 
patalpų, pažymima pareiški
me. Kilęs tr iukšmas dėl Kon
gresų rūmų skatina išnagri
nėti bendrą apsirūpinimo pa
talpomis padėtį ir rasti geri
ausią sprendimą dėl Kongresų 
rūmų panaudojimo. 

Vilniaus universiteto Tarp-

Baltijos valstybių gynybos 
ministrai laukia aiškaus 

atsakymo iš NATO 
K u r e s s a a r e , birželio 9 d. 

(BNS) — Baltijos valstybių 
viltis būti priimtomis į NATO 
drauge su pirmosiomis naujo
mis narėmis pakeitė noras po 
NATO valstybių vadovų susi
tikimo liepą gauti aiškų atsa
kymą, kokios yra visų valsty
bių, siekiančių įstoti į sąjungą, 
perspektyvos. 

Tai pabrėžė pirmadienį Esti
jos Sarema saloje prasidė
jusiame Baltijos ir Šiaurės 
valstybių gynybos ministrų 
susitikime Estijos gynybos 
ministras Andrius Oovel, Lie
tuvos — Česlovas Stanke
vičius ir Latvijos gynybos mi
nisterijos kanci?ri Edgaras 
Rinkevičius. 

„Madridas netnri tapti lote
rija, kurią laimes tik viene
tai", pabrėžė Li .tuvos gynybos 
ministras. J is vylėsi, kad Ma
drido sus: tikime priimti 
sprendimai JUS konkretūs ir 
paaiškins į-tojimo į NATO 
galimybes '::-i sąlygas, pridur
damas, jog .alstybės, kurios 
nepateks į NATO per pirmąjį 
bloko plėt mosi etapą, turi 
būti tik r s, kad tai bus 
įmanoma ateityje. 

Č. Stankevičius pažymėjo, 
jog neseniai pasirašytas NA

TO ir Rusijos santykių Pa
grindų ak tas kelia Lietuvai 
susirūpinimą, nes yra įvairiai 
aiškinamas. 

Pasak Estijos gynybos mi
nistro Andrus Oovel, Baltijos 
valstybes norėtų, kad per 
NATO vadovų susitikimą Ma
dride būtų nurodyti valstybių, 
siekiančių patekti į NATO 
trūkumai ir nus ta ty ta , iki 
kada jie turi būti pašalinti ir 
kaip tai tur i būti kontroliuoja
ma. 

A. Oovel sakė, jog svarbiau
sia Baltijos ir Šiaurės valsty
bių gynybos ministrų susitiki
mo terra - - parengt i bendrą 
požiūrį dėl NATO plėtimosi, 
artėjant aukščiausio lygio su-
s.tikinau liepą Madride ir po 
jo. 

Piimadienį tvirtą savo val
stybes paramą Baltijos valsty
bių siekiui įstoti NATO vėl pa
reiškė Danijos gynybos mi
nistras Hans Haekkerup. 

A. Oovel pažymėjo, kad Da
nijos parama pat ikimiausia , o 
Baltijos valstybių gynybos 
ministrai stengsis įtikinti 
Norvegiją stipriau negu iki 
šiol remti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos siekį įstoti į NATO. 

Popiežius paskelbė šventąja 
karalienę Jadvygą 

Krokuva , birželio 9 d. 
(BNS) — Sekmadienį Kroku
voje popiežius Jonas Paulius 
II paskelbė šventąja Lenkijos 
ir Lietuvos karaliaus Jogailos 
žmoną karalienę Jadvygą. 

„Ji buvo atsidavusi visuome
nei", kalbėjo popiežius per šv. 
Mišias, į kurias susirinko apie 
1.5 milijono žmonių ir mažiau
siai 80 kardinolų ir vyskupų iš 
viso pasaulio. „Ji daug nu
veikė savo valstybės ir tarp
tautiniu mastu ir nieko nerei
kalavo sau", sakė Šventasis 
Tėvas. 

Savo gimtajame mieste po
piežius kalbėjo apie kara
lienės Jadvygos vaidmenį 
skleidžiant krikščionybę ir sti
prinant ryšius. Jonas Paulius 
II pabrėžė, jog karalienės 
išmintis nulėmė tai, kad Kro
kuva tapo reikšmingu Euro
poje miestu, Lenkijos kultūros 
centru ir tiltu, jungiančiu 
krikščioniškuosius Vakarus su 
Rytais. 

Karalienė Jadvyga mirė 
1399 metais, būdama 25 metų 
amžiaus. Lenkijos Katalikų 
Bažnyčia ją laiko viena labiau
siai gerbiamų asmenybių. 

Kanonizacijai reikalingi do
kumentai buvo pradėti kaupt: 
1426 m., tačiau netrukus šis 
darbas apleistas. Pastangos 
buvo atnaujintos tik 1938 m., 
tačiau tada sutrukdė II pasau
linis karas. Tik 1974 m. tuo
metinis Krokuvos arkivysku
pas Karolis Vojtyla savo de
kretu pripažino, jog kara-

tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto studentai an
tradienį prie Vyriausybes rū
mų surengė piketą, protestuo
dami prieš gegužės 28 d. nuta
rimą, kuriuo nebaigtas statyti 
rūmų pastatas perduodamas 
valstybės reikmėms ..siekiant 
užtikrinti Vyriausybes rūmų 
saugumą ir vientisumą". 

1995 m. vyriausybes nuta
rimu buvo numatyta suteikti-
Kongresų rūmuose patalpas 
šio instituto studentams. 

lienės Jadvygos kultas „eg
zistuoja nuo neatmenamų 
laikų". J au būdamas po
piežiumi, jis Jadvygą paskelbė 
palaimintąja. 

Jadvyga, Vengrijos kara
liaus Liudviko I dukra, buvo 
sutuokta su Lietuvos didžiuo
ju kunigaikščiu Jogaila pagal 
1385 metų Krėvos sutartį . Ta
pusi karaliene, ji pasisakė už 
konflikto su kryžiuočiais taikų 
sprendimą ir priešinosi Vytau
to siekiams išsaugoti Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystes sa
varankiškumą. 

Prezidentas gina 
savo rezidenciją 
Vi ln ius , birželio 9 d. 'BNS) 

— Algirdas Brazauskas pa
brėžia, kad naujoji prezidento 
rezidencija skirta ne jo darbo 
sąlygoms pagerinti , bet valsty
bei t inkamai atstovauti . 

„Čia vyksta pagrindiniai 
valstybinio lygio renginiai, 
priimamos aukštų užsienio 
pareigūnų delegacijos, amba
sadoriai", sake prezidentas 
pirmadienį interviu Lietuvos 
televizijai, kuris pirmą kartą 
įrašytas naujosios preziden
tūros Baltojoje salėje. 

Diskusijos dėl prezidento 
rezidencijos Vilniaus sena
miestyje prašmatnumo kilo po 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio pareiškimo. J is 
sake. kad už kelias dešimtis 
milijonų litų restauruoti pas
tatai yra per didelė prabangr. 
„vieno žmogaus institucijai". 

Vėliau V. Landsbergis šį sa
vo pareiškimą sušvelnino, bet 
prezidentūros a t idarymo iškil
mėse nedalvvavo. 

KALENDORIUS 
Birželio 10 d.: Liutgarda, 

Diana, Margarita. Vainius, Vin-
gailė. 

Birželio 11 d.: Šv Barnabas, 
apaštalas; Rozelina, Dainius, 
Aluona, Tvirmantas. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, antradienis, 1997 m. birželio mėn. 10 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SINTETIKA 
DR. R. GAJAUSKAITE 

Nutirpo sniegas, išplaukė 
ledai. Parskridę iš pietų 
paukšteliai jau linksmina 
mus. artėjantj pavasarį pra
našauja. Galutinai nusivil-
kome kailinius, žieminius au
linukus ir vilnonius dra
bužius. Užsimetę ką lengves
nio, atsilapoję, šilto vėjo glos
tomi, vaikštome saulėtomis 
gatvėmis ir šypsomės. Pava
saris. Gamtoje, mūsų veiduose 
ir aprangoje. Gana greit per
sisaldome ir dažnas bėdą su
verčia pavasariniam nusilpi
mui, vitaminų stokai. Tačiau 
ne vien tai mus sirgdina. Per
sišaldymui labiausiai talkina, 
deja, sintetiniai drabužiai. 

Praktiškai įsitikinome, kad 
sintetiniai drabužiai žiemos 
šaltyje nešildo, o vasaros 
karštyje — nevėsina. Tačiau 
jie mums pavasarį atrodo lyg 
ir tinkamiausi, todėl juos 
dėvime. Tuo tarpu sintetika 
ne tik nereguiiuoja tempe
ratūros, bet ir turi kitų 
paslėptų blogų savybių. Viena 
blogiausių — elektros kaupi
mas. Visi pastebėjome, kad 
nusirenginėjant sintetinius 
drabužius, jie braška, traška, 
žiežirbuoja ir blykščioja. Tai 
„išsikrauna" statinė elektros 
energija, surinkta ir sukaupta 
sintetinių drabužių. Jau nebe
sistebime, kai sveikindamiesi 
vieni su kitais su draugišku 
rankos paspaudimu dar ir 
„trinktelime" vienas kita, t.y. 
„atiduodame" sukauptą elek
tros energiją vienas kitam. 
Ypač nuo to kenčia rū
bininkai, kabindami sinte
tinius drabužius, valytojo su 
dulkiasiurbliu valančios sin
tetinę grindų dangą, akupunk-
turistai ir t.t. Ši statinė elek
tros energija ir yra pati 
pavojingiausia, ir ne tik per
sišaldymui, bet ir krauja
gyslėms bei inkstams. Rei
kėtų, kad visi suprastumėme 
jos poveikį ir pasekmes. 

Statinė elektros energija, su
kaupta sintetiniuose drabu
žiuose, dirgina visą odos pa
viršių, besiliečiantį su rūbais. 
Dirginimo signalas perduoda
mas į centrinę nervinę sis
temą, kur turėtų būti nu
sprendžiama kaip reaguoti į šį 
poveikį. Tačiau tokio reiš
kinio, tegu ir silpno, bet elek
tros energijos skverbimosi į 
odą. — anksčiau nebuvo, todėl 
mūsų smegenys neturi atsaky
mo, kaip į tai reaguoti. Kadan
gi šis signalas užslopinamas, 
dėl to nereaguojama ir į 
šalčio-šilumos pokyčius odai. 
Štai kodėl žiemą su sinte
tiniais drabužiais greičiau 
peršąlama, vasarą — perkais-
tama. Tai tik pusė bėdos. Blo
giausia tai, kad ši energija 
išpoliarizuoja mūsų krauja
gyslių sienelių ir kraujo 

ląsteles. Dėl to atsiranda ka
piliarų išsiplėtimai, krauja
gyslių sienelės tampa pra
laidžios ir nuo menkiausio 
spustelėjimo atsiranda mėly
nės. Tai jau pastebėjo visos 
moterys, dėvinčios sintetines 
pėdkelnes. Daug kam dėl 
kraujagyslių pralaidumo stai
giai pasilenkus kraujas užpila 
akies obuolį. Raudonumas 
išsivaikšto tik per kelias sa
vaites. Tačiau panašus kraujo 
išsiliejimas smegenyse jau 
gresia mažiausiai mikroinsul-
tu. Statinės elektros energijos 
poveikis iš sintetinių drabužių 
ne vienintelė insulto prie
žastis, tačiau labai svarbi. 

Nuo grąžintos į kūną elek
tros energijos labai nukenčia 
inkstai. Sintetiką dėvintys, 
pajutę skausmą inkstuose, 
medicininio tyrimo metu daž
nai įvardinami simuliantais, 
nes nerandama jokių užde
gimų ar k tų ligų proceso. Nu
sirengus sintetinius rūbus — 
skausmas pranyksta. Per
žvelkime visus savo drabužius 
ir pabandykime sintetinius 
pakeisti natūraliais. Pirmoji 
nuo kūno eilė, t.y. apatiniai 
rūbai privalo būti tik na
tūralaus pluošto — medvilnės, 
lino, šilko ar vilnos. Jie atliktų 
lyg ir „izoliacijos" vaidmenį. 
Viršutiniai drabužiai tada jau 
galėtų turėti trečdalį sinteti
nių priemaišų, o apsiaustai, 
striukės ar lietpalčiai — net ir 
daugiau, nes jų sukauptą 
elektrą nuo kūno izoliuotų 
natūralūs apatiniai! Daugiau
siai rūpesčio kelia moteriškos 
pėdkelnės: jei kitus apatinius 
dar galime rasti ir natūralius, 
tai kojinės pavasarį belieka 
tik sintetinės. Todėl būtina 
žinoti, kad jų neigiamą po
veikį galime bent iš dalies 
neutralizuoti vandeniu. Atėję 
namo tuoj pat nusivilkime sin
tetinius rūbus ir nusipraus-
kime po dušu arba bent kojas 
drungnu vandeniu. „Nušau
sime du zuikius": neutralizuo
sime elektrostatikos poveikį ir 
— nemalonų prakaitavimą. 

Sintetinių drabužių poveikio 
plotą galime sumažinti ir ma
dos privalumais pasinaudoda
mi: jei dėvime ilgus sijonus — 
kojines dėvėkime iki kelių. To
kiu būdu mūsų inkstai jau 
išgelbėti! Jei dėvime ilgas 
kelnes — užtenka pėdukių. 
Daugelis moterų jau pastebėjo 
ypatingai puikias medvilnines 
pėdkelnes — importines. Deja, 
jos brangios. Tačiau tos, ku
rias jau kamuoja inkstai ar 
kiti dubens skausmai, tikriau
siai sutiks, kad kojinės pigiau, 
nei vaistai. 

Taigi, pavasaris. Su savo 
džiaugsmais ir problemomis. 
Padarykim, ką galime, kad 
problemų būtų mažiau. 

VAIKŲ ELGSENA — TAI KIEKVIENA 
DIENA MOTINOS DIENA 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Motina — prasmingiausias 
— švenčiausias žodis ir asmuo 
pasaulyje. Visi sūnūs ir visos 
dukros imkime taip gyvenime 
elgtis, idant ši Motinos diena 
taptų visoms motinoms vi
somis visų motinų dienomis. 
Toks motinoms džiaugsmo su
teikimas yra mūsų ir motinų 
geriausios sveikatos užtik
rinimas. Tas džiaugsmas gėris 
tik nuo mūsų visų elgesio 
priklauso. Ir štai dėl ko. 

Motinos diena yra prasmin
giausia diena ir ji švęstina su 
gera valia, džiaugsmu ir dė
kingumu, kurį nies galime 
nuoširdžiausiai išreikšti ne 

vien žodžiu, rožės žiedu, bet 
svarbiausia savu elgesiu už 
neišmatuojamą motinų pa
siaukojimą šeimai, visuome
nei ir žmonijai. 

Motinos yra pačios pirmo
sios savo vaikų mokytojos ir 
įtakingiausios vadovės savo 
mažiesiems per visų jų vaikys
tę. Motina talkina kūdikiui ne 
tik žengti pirmuosius žings
nius, bet padeda keliauti nor-
maliu-teisingu jo gyvenimo 
keliu. 

Motinos yra geriausios klau
sytojos. Nors jos ne visada pri
taria, ką vaikas sako ar ką 
jaunuolis nori veikti, bet jos 

Kryžius lietuviškoje pakekje Nuotr. -Jono Tamulaičio 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

„RAMYBĖ JUMS" 
Kun. VACLOVAS ALIULIS 

Dvidešimto amžiaus žmoni
jai Kristus kelią rodo, kurį nu
matė didis Praamžius. Beribei 
meilei kelius pramynęs, visų 
jis laukia džiaugsmo tėvynėj. 
„Ramybė jums", — kartojo 
Kristus savo mokiniams ir vi
siems, kuriuos lankė, kuriems 
palikęs kapą, jis pasiro
dė tada prieš 20 amžių. Ra
mybės linkėjo savo vos tik 
pradėjusiai gyvuoti Bažnyčiai, 
— didžiosios meilės kūrėjai. 
Šis Kristaus linkėjimas išgąs
dintiems, išblaškytiems, per
sekiojamiems mokiniams buvo 
visų brangiausias. Tai reiškė: 
nepameskite galvos sunkiomis 
gyvenimo situacijomis, pasiti
kėkite manimi. Aš juk visada 
su jumis. Tai troškimas bega
line meile degančios širdies 
Mokytojo, kuris savo žodžius 
paliudijo darbais, savo gyvybę 
atidavė žemės brolių ir seserų 
atpirkimui, savo įkurtosios 
Bažnyčios amžinajam gyveni
mui. Jis globoja ir rūpinasi ja, 
vos tik atsikėlęs iš kapo. Jis 
įsteigia Atgailos sakramentą, 
parodo neapsakomą tėvišką ir 

brolišką maloningumą ir mei
lę mums. Jis šiuo sakramentu 
prie savo tėviškos, visa atlei
džiančios širdies amžiais glau
dė ir glaudžia net didžiausius 
nusidėjėlius. Kristaus paliktą 
ramybės ir meilės programą 
tęs apaštalai«-Šv. Petras, Baž
nyčios galva, kreipdamasis į 
pirmąsias krikščionių bend
ruomenes, nurodo: „Nuskai
drinę savo sielas klusnumu 
tiesai ir siekdami neveidmai
niškos brolių meilės, karštai, 
iš širdies mylėkite vieni ki
tus". Artimo meilė yra sielos 
tobulumo žymė. „Jei mylime 
vieni kitus, .Pievas mumyse 
pasilieka, ir jo meilė mumyse 
tampa tobula", — sako apaš
talas šv. Jona«. Jis dar įspėja: 
„Kuris nekenčia savo brolio, 
tas yra žmogžudys ir neturi 
amžino gyvenimo, jame pasi
liekančio", t 

Šv. Jokūbas Kristaus pa
liktąjį meilės įsakymą vadina 
karališkuoju. Šv. Augustinas 
primena, kad Dievo sūnūs nuo 
šėtono vaikų skiriasi meile. 

kantriai išklauso, ką jis kalba 
ir jam suteikia apgalvotą pa
tarimą, paskatinimą ir. reika
lui esant, perspėjimą. Savo 
vaikuose jos diegia pasitikė
jimą, savimonę, entuziazmą ir 
kitas vertingas žmogui sa
vybes. Taip pat jos įtaigoja 
vaikus gerbti save. kitus ir 
nežaloti aplinkos. Jos gelbsti 
vaikams įsigyti drausmę ir 
paklusti autoritetui. Tas pade
da vaikams suaugti į norma
lius žmones, kurie gerina ne 
tik savo, bet ir savo šeimos. 
kaimyno, visuomenės, tautos 
ir valstybės gyvenimą. 

Gaila, kad dauguma pro
tingųjų dar nėra pakankamai 
išmintingi ir visiškai neįver
tina motinų geradarystę, ku
rios supratimo jos labiausiai 
vertos. Tai didžioji mūsų gyve
nimo tragedija, nors ji ne taip 
sunkiai išvengiama. 

Štai kaip mes bent ketverio-
pai turime elgtis, idant Moti
nos diena mūsų sengalvėlėms 
per visas jų gyvenimo dienas 
Motinos dienomis taptų. 

1. Surask laiko savo elgesiu 
parodyti motinai, kad ji yra 
speciali — ypatinga mums 

per visas 365 metų dienas. 
Klausykime, ką ji kalba, pabū
kime ilgėliau su jomis, ir pa
dėkime joms svarbiausiuose jų 
reikaluose. 

2. Joms įteikime gėlę ar do
vanėlę ne ypatingose dienose, 
bet įvairių metų laiku ir tuomi 
įrodykime, kad jos yra mums 
svarbios kiekvieną dieną. 

3. Dabar yra motinų, tar
naujančių visą laiką ar jo dalį. 
Kitos savanoriškai dirba lab
darai. Joms reikia talkos, na
mų apyvoką atliekant ir vai
kus prižiūrint — nepasileis-
kime. 

4. Žodis yra galingas. Jį gali
ma panaudoti arba gydymui ir 
laimės suteikimui, arba di
džios žalos padarymui. Savo 
gyvenime nuolat sakyk ir savu 
elgesiu nuolat įrodyk motinai, 
kad ji yra vienintelė, pati ge
riausia ir esi dėkingas-dėkin-
ga jai. Tai bus įrodymas, kad 
mūsų žodžiai yra tikri, kurie 
pasaldins visą motinų gyve
nimą. Nepamirškime ir miru
sias kasdieninėse maldose pri
siminti. Nors Motinos diena 
gegužės pradžioj jau praėjo, 
bet šie patarimai tinka visus 
metus. Sėkmės. 

Gėtė savo veikale „Faustas" 
demoną vaizduoja kaip viską 
ardančią, kupiną neapykantos 
ir nerimo dvasią. Meilė yra 
visų dorybių valdovė. Didinga 
yra išmintis, kuri nesustoja 
prie žemes dulkių, bet kreipia 
žvilgsnį į amžinybės tolius, į 
nenykstančiuosius gėrius. Di
dingas yra teisingumas, kuris 
laiko rankoje svarstykles ir 
kiekvienam atiduoda kas prik
lauso. Didingas susivaldymas, 
kuris pažaboja, sutramdo net
varkingas aistras. Didinga 
drąsa, kuri nepalūžta po gyve
nimo sunkumais. Didingas 
tikėjimas, kuris žmogaus 
protą pakelia nuo ribotos 
žemės iki dieviškų paslapčių, 
iki begalinio neaprėpiamo Die
vo, tačiau didingiausia yra 
meilė, nes ji padaro žmogų 
panašų į Dievą. O Dievas yra 
meilė. 

Fariziejai save laikė tautos 
teisiaisiais, atseit, gynė tuo
metinę Bažnyčią nuo suve
džiotojo, kaip jie vadino Kris
tų, nuo „velnio apsėstojo". Jį 
pakabindami ant kryžiaus, 
mane atlikę žygdarbį. Ar de
monas ir mums nepina pa
našių pinklių? Kartais atrodo, 
kad žmonės, jei tik galėtų, vie
nas kitą ant kryžiaus kabintų. 
Tad savo poelgius pasverkime 
atleidimo ir meilės įsakymu. 
To įsakymo šviesoje išryškės 
mūsų darbų pobūdis. Mūsų 
Tėvynėje Lietuvoje, kuri jau 
šešetą amžių eina po Kristaus 
vėliava, ne vieną kartą buvo 
parduotas Kristus, pakartotas 
Petro, išsiginančio savo Moky
tojo, poelgis. Daug tikinčiųjų 
išbėgiojo, nutilo, nedaugelis 
liko ištikimi per visus iš
mėginimus, o ir šiems yra pa
vojus, savo teisumu įsitikinus, 
kitus negailestingai smerkti. 
Atminkime: mūsų ištikimybė 
labiau yra iš Dievo malonės, 
negu iš mūsų nuopelno. 

Pasaulyje skamba šių dienų 
Kristaus meilės nešėjų vardai. 
Tai kunigo Maksimiljano Kol-
bes, badu mirusio už kitą ka
linį, šeimos tėvą, vardas. Tai 
Kalkutos Motinos Teresės, gy
venančios nesavanaudišką gy
venimą, savo aplinkoje meile 
ir auka šluostančios ašaras 
nelaimingiesiems. Jie meile, 
bet ne kitų pasmerkimu ir sa
vęs kėlimu naikino aplinkos 
blogį. Ar mes bent kiek pa
našūs į juos? 

Šiuo velykiniu laiku Baž
nyčia, matydama ir suprasda
ma šiandieninio žmogaus di
delius kasdienius rūpesčius, 
netikrumą dėl rytdienos, dide
lę atominio karo, keliančio ne
rimą, grėsmę — naujai ir 
didžia meile visai žmonijai 
kartoja Kristaus žodžius: 
„Ramybė jums!" Kviečia visus 
atsinaujinti, vertinti visą savo 
mąstyseną ir poelgius pagal 
Kristaus meilę. Milijonai pa
saulyje išgirdo šį kvietimą. 
Ypač Kristaus Bažnyčiai prie
šiškumo ledus laužo Kristaus 
vietininkas Jonas Paulius II; 
jo, kaip popiežiaus kelionės, 
tėviškas, gilia artimo meile 
persunktas žodis tautų va
dams, primenantis taikos ir 
skurstančiųjų gelbėjimo rei
kalą, kviečia tikinčiuosius gy
venti Kristaus meile, darbais 
liudyti jį savo aplinkoje. Šių 
metų sausio pirmajai — Tai
kos dienai Jonas Paulius II 
parinko šūkį: " Ateik — ir 
laimėsi taiką, patirsi ramybę". 

Ar žmonijos likimas bus 
pakreiptas išmintinga linkme, 
priklausys nuo to, ar tautų va
dai išgirs šį meilės ir ramybės 
linkėjimą. O, kad jie išgirstų 
ir įgyvendintų tai,mes tikin
tieji, turime savo malda ir 
auka atsverti šio pasaulio 
nuodėmes ir niekšybes, žei
džiančias Išganytojo Širdį. 
Mes, Kristaus Bažnyčios na
riai, į savo gyvenimo namo 
pamatus privalome įlydyti tą 
Kristaus meilės ir ramybes 
testamentą, kuris nuolat spin-
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duliuotų į mus ir mus per
sunktų meile ir auka — meile 
Dievui, Tėvynei, artimui ir 
priešams. Tai turėtų būti 
kiekvieno krikščionio kasdie
nos duona. Ar tokia dvasia al
savo iki šiol mūsų dienos? Ar 
mokėjome gyvenimo įvykiuose 
savo valią suderinti su Dievo 
valia? Nepaslaptis, kad ir 
mes, tikintieji, įvairius įvy
kius, situacijas dažnai verti
name tik laikino, prabėgančio 
gyvenimo akimirkos požiūriu, 
pagal savo riboto „aš norus. 
O Apvaizda mūsų troškimus 
visada kreipia kita linkme. Jis 
daro tai tik dėl jam vienam 
težinomos ateities, laiko tėk
mėje numatydamas ir rengda
mas galimybes savo Bažnyčios 
ir visų mūsų dvasinei naudai. 

Taigi, brangieji, būkite at
sargūs, kad dėl savo ribotumo 
netaptume Dievo valios ardy
tojai. Kylančias priešingų nuo
monių ugneles gesinkime ne 
pykčiu, bet meile, mokėkime 
suprasti ir atleisti kitiems, 
skleiskime tą Kristaus meilės 
ir ramybės linkėjimą tarp sa
vųjų, savo parapijoje, darbo 
vietose. Kristus, palikęs 
mums savo įsakymą „My
lėkite vienas kitą, kaip aš jus 
mylėjau", laukia iš visos 
žmonijos ir iš kiekvieno mūsų 
teigiamo atsako. Ką gi kiek
vienas mes jam, altoriaus 
meilės Kaliniui, galime atsa
kyti? Ką gi artimo meilės 
atžvilgiu kalba mūsų sąžinė? 
Ar po šventinio laikotarpio 
bent lašeliu meilės, dėl ra
mybės pasikeitė mūsų tarpu
savio santykiai? Skaudu, bet 
tenka prisipažinti, kad tarp 
žmonių žiojėja daug bedugnių 
— tarp tautų, tarp kaimynų, 
ir netgi tarp tikinčiųjų. 
Žmogus žmogui duobę kasa, 
žybsi neapykantos, keršto ug
nelės. Išvada viena: tie žmo
nės krikščionių vardu tik vadi
nasi, bet juo negyvena. Kris
taus linkėjimui „Ramybė 
jums" — uždarytos tų sielų 
durys. Ir vis dėlto — pabus-
kim šiandien, nelaukdami 
rytdienos! Rytojaus dieną jau 
gali Viešpats paprašyti ne 
vieną ataskaitos! Tegu nuo 
šios dienos Kristaus meilės 
įsakymas bus mūsų kelrodis, o 
mes patys — tos meilės ir ra
mybės nešėjai, ne ardytojai. 

Jei šalia mūsų kas klysta, 
eikime, kaip mokė Gerasis 
Ganytojas, ištraukti iš erš
kėčių, bet ne teisti. 

Kristau, mūsų Mokytojau! 
Ramybės, meilės ir taikos val
dove! Prikelk iš nuodėmių 
visą pasaulį, mūsų brangiąją 
Tėvynę Lietuvą, mūsų šeimas 
ir parapijas šventesniam. Ta
vosios meilės ir ramybės kupi
nam gyvenimui, nes Tu esi 
mūsų Kelias, Tiesa ir Gyveni-
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BIRŽELĮ 

POVILAS VAIČEKAUSKAS 

Atstatytosios nepriklauso
mos Lietuvos visas gyvenimas 
ir jo prasmė yra paremta tuo, 
kad Lietuvos Tarybos 1918 m. 
paskelbtas Nepriklausomybės 
aktas ir 1920 m. gegužės 15 
dienos Steigiamojo Seimo re
zoliucija dėl atstatytos Lietu
vos demokratinės valstybės 
niekada nebuvo nustoję tei
sinės galios ir yra Lietuvos 
Valstybės konstitucinis pama
tas. 

Dabar pažvelkime plačiau, 
kas buvo ir yra už šį aktą pa
sisakantys, jam pasiaukoję, 
kas buvo, ir dar dabar yra, 
prieš jį. 

Mūsų buvusios nepriklauso
mybės gyvenimo dienas už
temdė 1940 m. birželio 15 d. 
sovietinė okupacija, nubrėžta 
ir pagimdyta Molotovo-Rib-
bentropo pakto. Tada prasi
dėjo Lietuvos kovų ir kančių 
keliai, tremtys į Sibirą ir hero
jiška miško brolių epopėja. Iš 
fizikos žinome, kad reakcija 
lygi akcijai. Lietuvos Respu
blikos prezidento Antano Sme
tonos mintis ginklu priešintis 
agresoriui tuo metu nebuvo 
įgyvendinta, bet ji lietuvių 
tautoje visad buvo gyva ir 
natūraliai reiškėsi, pradedant 
1941 m. birželio 23 d. sukili
mu ir baigiant 1944-1954 me
tų Lietuvos partizanų ginkluo
tu pasipriešinimu bei jų did
vyriška kova. 

Minint mūsų Lietuvos praei
ties skaudžiausias datas, pir
muosius 1941 m. birželinius 
trėmimus ir tolimesnius tra
giškus, baisius įvykius, su
rištus su žiauria sovietine 
okupacija ir jai pasiprieši
nimu, mus visus, netolimos 
praeities vyresnio amžiaus 
liudininkus, kurie visa tai ma
tėme savo akimis, o taip pat ir 
daugumą Amerikos lietuvių, 
priverstų ne savo noru palikti 
gimtąją šalį, namus ir arti
muosius, lab?i įskaudina isto
rinių faktų if creipimas, kai ko 
nutylėjimas, sovietinis jų trak
tavimas ir tikra dezinformaci
j a , ateinanti iš buvusių ko
munistų ar jų įpėdinių, da
bartinių LDDP-istų pusės, o 
taip pat ir kitų sovietinio 
mąstymo žmonių, palaikoma 
net paties dabartinio Lietuvos 
prezidento A. Brazausko. Pa
vyzdžiui paimkime jo pasisa
kymus Valstybės dienos 
minėjime (žr. „Diena", Nr. 
149, 1995 m. liepos 7 d.): 
„Žinoma, pokario laikotarpiu 
buvo visko. Gyvybę Lietuvai 
paaukojo daug šaunių vyrų, 
kita vertus, nemažai Lietuvos 
žmonių, kartais ištisos šeimos, 
įskaitant mažamečius vaikus, 
nekaltai žuvo ne tik nuo KGB 
provokatorių, bet ir nuo savo 
tautiečių rankos. (...) Galbūt 
garbingai kovojusiems parti
zaninio judėjimo veteranams 
reikėtų vieną kartą garsiai ir 

nedviprasmiškai atsiriboti 
nuo žudžiusiųjų beginklius 
žmones. Taip pat, manau, 
atėjo laikas oficialiai apibrėžti 
rezistento statusą, kad būtų 
aišku, kas buvo doras karys, o 
kas yra susitepęs rankas savo 
tautiečių krauju". 

Taip buvo sakoma tik pusė 
tiesos. Apie kruvinus stribų 
darbus ir Lietuvos Komunistų 
partiją organizavusią ir įdie
gusią Lietuvoje kruviną tero
rą, trėmimus bei žudynes — 
Lietuvos prezidentas nekal
bėjo. Nekalbėjo ir apie tai, kas 
sukūrė ir įkvėpė Lietuvoje 
šias baisenybes. Buvo kalba
ma vienpusiškai tik apie reak
ciją, bet ne apie pačią akciją, 
kas gi pradėjo visa tai. Nuo
šalyje paliekama tokie Leni
nui ištikimieji draugai, kaip 
Sniečkus, Paleckis, Gedvilas, 
Bartašiūnas, Gailevičius, 
Liaudis, Šumauskas, Suslovas 
ir daugybė kitų. Iki šiol jie ne
pasmerkti nei paties Lietuvos 
prezidento, nei vyriausybės. 
Atvirkščiai — dabartinių Lie
tuvos istorikų gerbiami ir va
dinami, pavyzdžiui, Sniečkus 
Lietuvos „krikštatėvis". 

O dėl paties Lenino ir jo as
menybės, tai kažkodėl didžio
joje Lietuvos spaudoje nutyli
mi vėliausi istoriniai atradi
mai iš sovietinių slaptųjų ar
chyvų, kad Leninas buvo visai 
ne toks, kaip jį piešė istorikai: 
jis buvo tikrasis įkūnyto blo
gio genijus. Šiandieną at
skleistos ir skelbiamos Lenino 
direktyvos: „...pakarti ne ma
žiau 100 žinomų turtuolių, 
stambių žemvaldžių — liau
dies kraugerių,., sušaudyti 
vietoje visus dvarininkus, ku
rie kiek nors niurnės ir prie
šinsis, at imant bažnytinio tur
to dalykus, jos nuosavybę,., 
sušaudyti visus tuos, kurie 
vengs dirbti per Šv. Nikalo-
jaus šventę 1919 m., ...varyti 
prieš fronto liniją Raudonosios 
armijos ofenzyvos metu 
10,000 buržujų, panaudojant 
juos kaip gyvų žmonių skydą, 
už jų nugarų pastačius kul
kosvaidžius", ir t.t. Istorijos 
mokslui demaskavus Leniną, 
atrodo, turėtų subyrėti visos jo 
pasekėjų gretos, komunistinės 
grupės ir simpatijos žmonių 
protuose, turėtų būti tuojau 
pašalintas ir pats jo kūnas iš 
Maskvos Kremliaus mauzolie
jaus, tačiau taip nėra. Tyli TV 
stotys ne tik Rusijoj, ne tik 
Lietuvoje, bet ir čia pas mus 
JAV, išskyrus gal tik „Chicago 
Tribūne", kuris šių metų 
gegužės 4 dieną išspausdino 
pirmame savo puslapyje 
didžiulę nuotrauką ir platų 
pranešimą. Straipsnio auto
rius Michael Mc. Gure. 

Čia tenka pastebėti, kad Jel
cinas keletą kartų bandė nu
sikratyti Leninu, jo palaikais, 
tačiau vis susilaikydavo. Šita 

Švietimo ir mokslo ministrui dr. Zigmui Zinkevičiui lankantis Čikagoje. Iš kairės: Alfonsas Pai jauskas, Regina 
Zinkevičienė, Bronius Polikaitis, dr. Petras Rasutis, Z. Zi:..-:evičius ir Viktoras Naudžius, Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, sekmadienį, birželio 8 d. 

problema yra viena opiausių 
ne tik Rusijoje atpalaiduoti 
žmones nuo sovietinio ir ko
munistinio palikimo galvose
nos, bet panaši problema eg
zistuoja ir Lietuvoje. 

Per 50 metų suformuoti po
žiūriai ne taip greit išnyksta. 
Sovietinio melo ir propagan
dos yra paveikti ir daugelis 
Lietuvos žmonių, jų tarpe jau
nesnės kartos. Dėl praeities 
vertinimo daugelio istorinių 
įvykių, teko patirti nusiskun
dimų iš ne vieno Amerikos lie
tuvio, kad susitarti ir rast i 
bendrą nuomonę su kai ku
riais, neseniai atvykusiais iš 
Lietuvos, tiesiog neįmanoma, 
o ką jau kalbėti su esančiais 
Lietuvoje, ypač jaunesniais . 
Čia dažnai tvirt inama ir sako
ma, kad lietuviai patys vieni 
kitus skundė, įdavinėjo, trėmė 
ir vežė, gerų žmonių niekas 
nelietė. O vėliau ginkluotos 
kovos laiku vieni kitus rusams 
išdavinėjo, tarpe savęs šau
dėsi ir žudėsi — prie ko čia 
svetimieji? 

Visai pamirštama logika. 
Kas gi visą šitą „košę" užvirė, 
kas ją iš Maskvos parvežė ir 
pradėjo? Imkime pavyzdžiu 
dabartinius istorijos vadovė
lius, skirtus istorijos mokyto
jams, studentams, mokslei
viams. Štai Liudo Truskos 
„Lietuva 1938-1953 metais". 
Čia nieko nekalbama apie Mo-
lotovo-Ribbentropo paktą, tik 
prabėgomis minima kažkokia 
SSSR ir Vokietijos sutart is , 
neduodamas tos sutarties 
tekstas, arba bent jos iš
traukos, o juk tai turėjo lemia
mos įtakos visam Lietuvos li
kimui. Psl. 158 ir 159 už visas 
pokario žudynes kaltė su
verčiama Lietuvos partiza
nams, iš čia pateiktos sta
tistikos išeitų, kad jie nužudė 
maždaug 25,000 Lietuvos 
žmonių. Ir šitaip mokoma isto
rijos ateinanti lietuviukų kar
ta. Čia nekalbama apie sve
timųjų diegtas blogio idėjas, 
skelbusias neapykantą žmo
gaus žmogui, nepasitikėjimą, 

čekistus, stribus, NKVD, 
MGB ir KGB jų kankinimo 
metodus, ka ip įmonės buvo be 
gailesčio net ik: mirties mu
šami, kankinami, verčiami už
siverbuoti, išdavinėti. Lietu
vos istorijoj nebuvo dar girdėti 
tokių dalykų, *kaip merginų, 
moterų pažeminimo, kai stri
bų būst inėse sugautą partiza
nę, ar jų ryšininkę nuogai iš
rengdavo, tyčiocavosi, kankin
davo, laikydavo tarp daugelio 
vyrų ištisas dienas... Čia ne
kalbama, kaip apsirengę Lie
tuvos par t izanų uniformomis, 
„Sokolovo smogikai*' įsiskverb
davo į par t i zanu eiles, pasiek
davo jų vadavietes, š tabus. O, 
paėmę gyvus, juos kepindavo 
įkaitinta iki raudonumo gele
žimi, kol palauždavo jų valią 
ir užverbuodavo. Ne visi išlai
kydavo kankinimus. Tai jų su
kur tas „pragaras" gimdė išda
vystes, sėjo mirtį, didino tau
tos kančią ir daugelio lietuvių 
asmenines tragedijas. Vado
vėliuose nieko nekalbama, 
kad už tokių okupantų ir ko
laborantų akcijų nugaros 
stovėjo ir visa Lietuvos Komu
nistų parti ja, vėliau pasivertu
si visai nekaltais darbiečiais. 

Mūsų tautos budeliai, oku
pantų kolaborantai stribai ir 
visi kiti , kuriems nieko ne
reiškė 1918 m. vasario 16-tos 
ak tas , buvusių aukų niekados 
neats iprašė ir neprašė jų atlei
dimo. O krikščioniškos mora
lės lietuvių tauta jiems vi
siems iš anksto pasitikėdama, 
dovanojo, net į valdžią rinko, 
ambasadoriais skyrė atstovau
ti svetimose valstybėse, už
sienyje. Taigi, jiems galima ir 
toliau t a ip gyventi ir elgtis. 
gaunan t didžiules persona
lines pensijas ir tvlią valstybi
nę globą. Štai kas, minint 
„Tragiškąjį birželį", mus labai 
skaudina ir lieka nesupranta
ma. 

O mes vis tiek rengiame čia 
išeivijoje birželinius minėji
mus, susit ikimus su Lietuvos 
par t izanais nepamiršdami 
Lietuvos kovu :r kančių istori-

įtarumą. Čia nekalbama apie jos, aiškiai pabrėždami ir ži-
sovietinį prievartos aparatą: nodami, kad niekas taip Lie-

Nuotr. Viktoro Kučo 

tuvos nemylėjo, josios 1918 m. 
vasario 16-tos akto negynė. 
kaip Lietuvos partizanai. Jų 
krauju palaistytas išaugo Lie
tuvos laisvės medis, jų dėka 
ateis ir šviesi Lietuvos ateitis, 
nes niekas neturi didesnės 
meilės, kaip tas , kuris guldo 
savo gyvybę už savuosius. 

Tuos pačius minėjimus šian
dieną Lietuvoje rengia ir Lie
tuvos buvę politiniai kaliniai, 
t remtiniai ir partizanai. Jų 
chorai iš visos Lietuvos, su
važiavę birželio 20-21 d. 
Klaipėdoje, rengia Dainų 
šventę — „Leiskit į Tėvynę", 
taip, kad mūsų praeities kan
čių ir kovos istorija dar aktua
li, ji nepasibaigė, apie j ą dar 
rašoma, su ja gyvename ir 
apie ją dainuojame. 

TVARKOMAS 
PALANGOS ORO 

UOSTAS 

Pasibaigė Palangos oro uos
to lėktuvų pakilimo nusi
leidimo tako remonto vykdy
tojų konkursas. Iš trijų pre
tendentų Suomijos firmos 
Lemcon, specialios paskirties 
AB „Klaipėdos keliai" ir AB 
„Kauno tiltai" nutarta 1,200 m 
ilgio tako pertvarkymą pa
tikėti AB „Kauno tiltai", nes 
ji turi pažangesnę vakarie
tišką techniką. Pakilimo taką 
numatyta atnaujinti per du 
mėnesius — nuo gegužės 20 
d. iki liepos 20 d., iki liepos 
20 d., dirbant tik nakties 
metu, kai nevyksta skrydžiai. 

Visa pakilimo tako pagerini
mo kaina — apie 7 mln. Lt, 
kaip sakė Palangos or uosto 
direktorius Leonas Kvietkaus-
kas, prie pinigų, skirtų iš 
biudžeto, dar teks pridėti ir vi
sus kolektyvo per sezoną už
dirbtus apie 700,000 Lt . pelno. 

Po 15 metų pertraukos 
dviejų kilometrų ilgio ir 40 
metrų pločio pakilimo takas 
galės priimti galingus lėk
tuvus, bus galima atidaryti 
naujus maršrutus, padidinti 

Danutė Bindokienė 

Vertinamos tautinės 
mokyklos 

skrydžių skaičių. (LA) 

Lietuviai mėgsta politikuoti, 
sielotis pasaulinio masto įvy
kiais ir juose įžvelgti galimas 
pasekmes savo tėvynei. Kai 
diskusijos nukrypsta į savą 
kiemą, minima visuomenine, 
bendruomeninė, kultūrinė, 
labdaros veikla, bet labai retai 
pokalbių temos yra lietuviškas 
švietimas. Tai laikoma dau
giausia žmonių, tiesiogiai su
sijusių su lietuviškomis mo
kyklomis — tėvų, mokinių, 
mokytojų — reikalu. 

Taip buvo kone nuo di
džiosios dalies lietuvių atvyki
mo į Ameriką po II pasaulinio 
karo, taip, be abejo, bus ir to
liau. Kas bent kiek lietuviškų 
mokyklų ateitimi domisi, žino, 
kad per tuos dešimtmečius 
įvyko daug pasikeitimų, ta
čiau lituanistinių mokyklų 
esmė liko tokia pati: įdiegti į 
lietuvių kilmės vaiko tautinės 
tapatybės supratimo pradme
nis. 

Diktanų rašymas, dalyvių 
linksniavimas, taisyklingas 
žodžių kirčiavimas ir mokėji
mas sklandžiai lietuviškai 
kalbėti, nors labai pageidauja
ma vertybė, bet nelabai pasie
kiama per kelias trumpas va
landas šeštadienio ryte. Vie
nok šeštadieninėse mokyklose 
pasėta lietuviškosios tapa
tybės samprata , kaip ne kartą 
buvo akivaizdžiai įrodyta, yra 
davusi šimteriopą derlių. Ne
tenka abejoti, kad Šiandien 
lietuviškoje visuomenėje vie
naip a r kitaip besireiškiantys 
jaunesniųjų kartų žmonės yra 
lituanistinių mokyklų auklė
tiniai. 

Vertėtų atkreipti dėmesį į 
tai, kad kone kiekviena gau
sesnė tautinė visuomenė šia
me krašte yra sukūrusi savo 
sekmadienines arba šeštadie
nines mokyklas, kad jos jauno
sios kartos, augančios toli nuo 
savo kilmės krašto, neištirptų 
be likusio ženklo amerikie-
tiškoje visuomenėje. Amerikos 
vyriausybė supranta, kad sa
vo tautinės kilmės pažinimas 
nesumažina, o kaip tik padidi
na asmens užsiangažavimą 
šio krašto gyvenimo pulsui, 
todėl į auklėjimą, gaunamą 
papildomose etninėse mokyk
lose, žiūrima labai palankiai. 

Tautinės grupės, kurios dar 
nėra sukūrusios atskiros švie
timo sistemos, domisi jau 
veikiančiomis šeštadieninėmis 
ar sekmadieninėmis mokyklo
mis, kaip geriausia savo tapa
tybės išlaikymo priemone. 
Neseniai viename Čikagos 

| dienraštyje buvo rašyta, kad 
iš komunistinės Kinijos oku
puoto Tibet.0 pabėgėlių švie
timo atstovai lankėsi Čikagos 
žydų bendruomenės išlaiko
mose mokyklose, kad su jomis 
susipažintų ir galbūt tą auk
lėjimo sistemą pritaikytų savo 
vaikams. Prieš keletą metų 

Čikagos juodosios rasės ameri
kiečių veikėjai buvo labai susi
domėję lietuviškomis šešta
dieninėmis mokyklomis, tikė
dami, kad panašios instituci
jos labai tiktų mokyti afrikie
tiškų šaknų istoriją jų at
žalynui, tuo būdu įdiegiant 
pasididžiavimą savo praeitimi 
ir atgauti svetimame krašte 
prarastą tautinę tapatybės 
sampratą. 

Lietuviškos mokyklos Ame
rikoje neatsirado su imigran 
tais, atvykusiais po II pasauli
nio karo. Kone kiekvienoje lie
tuviškoje parapijoje senieji 
ateiviai buvo įkūrę ir pradžios 
mokyklą, kurioje dėstyta lietu
vių kalba. Veikė ir ne viena 
aukštesnioji mokykla su pla
čia lituanistine programa, 
tačiau šeštadienines lietuviš
kos mokyklos visuose dides
niuose lietuvių telkiniuose 
pradėjo dygti tik su antrąja 
pokarinių imigrantų banga. 
Tuo metu visi supratome, kad 
tai mūsų lietuviškosios gy
vybes laidas ir nebuvo jokios 
abejonės dėl tų mokyklų rei
kalingumo ar naudos. Tik 
vėliau pradėjo pasigirsti abejo
nių, užuominų, kad galbūt per 
daug energijos, lėšų ir pas
tangų skiriame tokių mokyklų 
tinklui. 

Laimė, kad ne visi pasidavė 
negatyvioms nuotaikoms ir 
lietuviškas švietimas tebegy
vuoja. Per tuos dešimtmečius 
daug kartų buvo įrodyta, kad 
skeptikai klydo, kad lietu
viškų mokyklų išauklėtas jau
nimas noriai jungėsi į tėvynės 
laisvinimo darbus. Mūsų jau
nesnės kartos mokėjo suderin
ti savo dvigubą tapatybę: kaip 
šio krašto piliečiai ir lietuvių 
kilmės žmonės. Tai jiems- ne
trukdė baigti mokslus, siekti 
karjeros, įsilieti į vietinį poli
tinį, visuomeninį gyvenimą. Ir 
šiandien, kai Lietuva laisva, 
ne vienas pasisako, kiek daug 
lituanistinės mokyklos davė 
naudos, kaip įgytos žinios 
padėjo pasilikti prie savo tau
tos kamieno ir net prisidėti 
konkrečiu darbu prie demo
kratinės santvarkos kūrimo. 

Mes tik linkime, kad dabar 
iš Lietuvos atvykstantys imi
grantai suprastų savų šešta
dieninių mokyklų vertę ir 
leistų į jas savo vaikus. Leng
va pasakyti, kad vaikai iš Lie
tuvos nepalyginamai geriau 
lietuviškai kalba už čia gimu
sius, tad jiems nereikia litua
nistinio mokslo, bet, kaip jau 
minėjome, mūsų mokyklos yra 
ne vien kalbos mokymui skir
tos, jos formuoja lietuvio tau
tinės tapatybes samprata, 
kuri pasilieka ilgiau, negu 
gramatikos taisykles ar istori
jos datų virtines. Be lietu
viškos mokyklos lietuvybe sve
timuose kraštuose neturi atei
ties. 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

Bet kaip tu užmigsi, kad ašaros širdį plėšė. 
Tik prieš aušrą, kai toji pagalvio pusė buvo visa 
šlapia, apsiverčiau kitą pusę ir užmigau. Turbūt 
užmigau, kad pasijutau žadinama. Žadino močiutė. 

— Žlugtas jau užvirė. Mama tik neseniai užmigo. 
Tegu pamiega. Gal sopulį atleis. Kelk, pavalgyk, pas
kum pavelėsi. Man rankos užtirpusios, tai šį sykį jau 
tau vienai reikės atplūkti. Severiukas padės nuvilkti. 

Kol pavalgiau, močiutė išgriebė skalbinius į 
žlugtuvą, Severiukas jau buvo iškirtęs aketę. Abu su
griebę žlugtuvą išvilkom į kiemą ant rogučių ir nu-
tempėm prie kūdros. Velėti buvau jau daug kartų 
velėjusi, bet visas žlugtas ir dar pačiam viduržiemį 
buvo pirmą kartą. Laimė, saulė švietė ir nebuvo vėjo. 
Skalbiniai tebebuvo karšti, ir šaltas vanduo nebe taip 
gąsdino rankų. Žinojau, kad tik tuo sykiu, o paskum 
ateis ašaras iš akių traukiąs panagys. 

Po valandėlės sugrįžo Severiukas. Užsivelėjusi net 
nepajutau kaip jis atėjo. Tik išgirdau: 

— Pažiūrėk, ar rankena nebus per stora. 
Net krūptelėjau, o jis man tiesė naują kultuvę. 

Paėmiau ir šiluma nubėgo ^er visą: kultuvė buvo 
išrašyta, išmarginta dailiausiais raštais. Kitos tokios 
kultuvės visam kaime niekas neturėjo. Norėjau 
pašokti apkabinti ir išbučiuoti, bet anais laikais taip 
padaryti buvę labai negražu, tai sėdėjau an t lentos, 
varčiau kultuvę rankose, žiūrinėjau visus išpjaus-
tymus ir degiau karščiu. Nebejutau net geliančio van
dens, o jis patylėjęs paklausė: 

— Ar negera? Duok, rankeną paplonysiu. 
— Gera. Labai gera, — atsakiau turbūt kitokiu 

balsu. 
Man rodosi, kad jis ir balse gali išgirsti, kaip mano 

širdis daužosi. 
O jis kaip niekur nieko: 
— Tai kodėl nevelėji? Pavelėk, tada pamatysi , gera 

ar ne. 
Tada ir aš susigriebiau. 
— Kaip velėsiu, kad tokia graži, — labiau 

prašnibždėjau negu pasakiau. — Kai imsiu daužyti 
gali suskilti. 

— Nebijok, neskils. Ištašiau iš tokio medliepio. 

kad ir skeliamas neskilo. O jeigu ir perskiltų, ta i kas 
— kitą padarysiu. Pamėgink. 

Buvo labai gaila, bet pamėginau. Ir kotas buvo 
kaip tik ir pati kultuvė gražiai prie lentos gulo. Buvo 
net smagesnė už senąją. 

Kai pavelėjusi, pakėliau galvą, Severiukas vėl pak
lausė: 

— Tai kaip? Jeigu reikia pataisyti, sakyk, pataisy
siu. 

— Nereikia. Labai smagi' Tik gaila tokios grožybės 
daužyti. 

Severiukas tik nusijuokė, numojo ranka, paėjęs ke
lis žingsnius vėl atsisuko. 

— Anokia čia grožybė, — atsisukęs dar pasakė — 
Tokios grožybės, kaip tu pati. tai ne t ik aš. bet ir nie
kas kitas negalėtų padaryti. 

Man širdis vėl ėme daužytis. Kai nustojau ėjusi 
tvoromis, ne sykį esu žiūrėjusi į veidrodį ir klaususi, 
ar aš tikrai graži. Kažin kada šukuodama plaukus mo
tina prasitarė; esą būčiau graži, jeigu kada nustočiau 
tvoromis ėjusi. Tvoromis jau seniai nebesikarsčiau ir 
po medžius nebesikarsčiau, nebent tik vyšnių skinti ar 
riešutaudama į kokį sunkiai palenkiamą lazdyną, bet 

niekas neužsiminė, kad galėčiau būti graži, tik dabar 
Severiukas. Bet jis buvo toks. kad niekada negalėjai 
žinoti, kada jis rimtai šneka, o kada tik šaipokus bar
sto. 

O man jis tai buvo gražus, ypač kai pasiaugino 
gelsvus ūsus. Ir kitoms buvo gražus. Kai vieną sykį 
Bložių Agota, jau gerokai augesne mergaite, pasakė, 
kad jeigu būtų nors penketą metų vyresnis, tai paga
vusi gyvą užkramtytų. skaudus dieguiys taip ir nuėjo 
per pačią širdį. Ir tada tie jos žodžiai atsiliepė. Kai 
Sevenuko nugara dingo už tvarto kampo, rodėsi, kad 
jį ten Agota ar kuri kita pasigaus, ir aš tiek jo ir te-
matysiu. 
Atsisukusi i aketę ėmiau lupti skalbinius. Ir su 

nauja kultuve. Net rankose vandens gėlimo nebe
jaučiau. Atrodė, kad vienu užsimojimu žlugtinc 
ištuštės, vėl susikrausiu išvelėtus ir viena pati parsi-
vilksiu namo. Pati nežinojau, kas man dare.si. tik 
žinojau, kad kažin kas darosi. Buvo ir smagu, ir ėmė 
niršulys. 

— Turbūt jau visiškai sustyrai? — sušneko už nu
garos. 

(Bus daugiau) 
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PRO DOMO SUA 
JUOZAS K R E I V Ė N A S 

Tęsinys 
Trumpai, šiuo raštu iš mo

kyklų ir bibliotekų Švietimo 
ministerija pašalina visus A. 
Smetonos ir apie A. Smetoną 
raštus. Pasikeitus krašte vy
riausybei ir prie valdžios vairo 
atsistojus visai kitos partijos 
žmonėmis, yra visai nuoseklu, 
kad pirm to viešpatavusios ideo
logijos veikalai būtų šalinami iš 
viešo valstybinių įstaigų vartoji
mo. Šiuo atveju A. Smetonos 
veikalų pasmerkimas buvo visai 
suprantamas, ypač, kad pats A. 
Smetona pabėgo užsienin, o jo 
pabėgimą pasmerkė visai ne 
bolševikinis nusistatymo mi
nistras pirmininkas A. Merkys. 
A. Smetonos raštų pasmerkimą 
didelė dalis Lietuvos visuo
menės sutiko net su pasitenki
nimu. Žinoma, kiek tas pasiten
kinimas buvo numatantis ir 
lietuviškumo požiūriu pagrįs
tas, čia nėra reikalo svarstyti. 

Jau kiek toliau, bet taip pat 
nuosekliai eina šis Švietimo 
ministerijos aplinkraštis: 

Lietuvos Respublika 
Švietimo Ministerija 
1940 m. liepos mėn. 25 d. 
aplinkraštis N'r. 667. 
Pradžios mokyklų Inspekto

rius, vidurinių ir specialinių 
mokyklų Direktoriams. 

Prašau visas Tautas vado
vaujamų mokyklų bibliotekose 
esančias knygas, kurios yra 
nukreiptos prieš 

1. Sovietų Sąjungą, 
2. Komunistų Partiją ir 
3. visas kitas, kurios savo tu

riniu nesiderina su Sovietų So
cialistinės Lietuvos kūrybos dva
sia, išimti iš apyvartos. Knygas 
formaliai nurašyti ir. nelei
džiant jomis naudotis, laikyti 
bibliotekoje ligi atskiro nurody
mo. Šių knygų sąrašus prisiųsti 
atitinkamam Švietimo Ministe
rijos departamentui. 

p a s ' J . Žiugžda 
Generalinis Sekretorius. 
Šis aplinkraštis, išleistas tuo

jau po vad. liaudies seimo nuta
rimų Lietuvą įjungti į Sovietų 
S-gą. savo turiniu yra konkreti 
liaudies seimo nutarimų pasek
mė. Jame matyti vėliau vykdy
mo plataus knygų naikinimo 
plano užuomazga. Netinkamo 
•teisingiau — bolševikams ne
priimtino) turinio knygas rei
kia formaliai nurašyti, bet 
pačių knygų naikinti negalima. 
Iš visos eilės kitų įstaigų vėliau 
išėjusių nurodymų matyt, kad 
tas „atskiras nurodymas" buvo 
— išimtas iš apyvartos knygas 

suvežti į tokias vietas, iš kurių 
būtų patogiausia jas perduoti 
popieriaus fabrikams perdirbti 
kaip makulatūrą. Ši tvarka pa
togi dar ir tuo. kad išimamų iš 
apyvartos knygų nei ištisai, nei 
atskirais lapais neteks matyti 
visuomenei, apie naikinimą vi
suomenė nieko arba labai mažai 
tesužinos, o fabrikai turės tin
kamos žaliavos. Tokiu būdu 
visa procedūra turi eilę gerų 
privalumų: 

1. išimamos iš apyvartos ne
pageidaujamos knygos. 

2 tuo tarpu neturinti kur dėti 
biblioteka ar knygynas dar jas 
saugoja, 

3. neerzinama tuo reikalu vi
suomenė. 

4. knygos medžiaga neding
sta, bet sunaudojama kaip ža
liava. 

..Ligi atskiro nurodymo" buvo 
ypač patogi frazė Švietimo mini
sterijos generaliniam direkto
riui dėl to, kad 1940 m. liepos 
25 d. dar nebuvo įstaigų, kurios 
galėtų tą .atskirą nurodymą" 
įvykdyti — išimtas iš apyvartos 
knygas priimti. Lietuviškos 
knygos laimė, kad šio ir vėliau 
eilė kitų aplinkraščių minimo 
.atskiro nurodymo" buvo ne
suspėta duoti ligi pat karo su 
bolševikais pradžios. Išimtos iš 
apyvartos bibliotekų knygos 
dažniausiai buvo supakuojamos 
atskirai ir tokioje būklėje su
laukė bolševikų i.š Lietuvos 

išvijimo. 1941 m. birželio mėn. 
karo audrai praūžus, jos vėl 
buvo grąžintos į bibliotekas. 

Be kelių dešimčių viešųjų val
stybinių bibliotekų Lietuvoje 
1940 m. visas kraštas buvo 
nusėtas organizacijų bibliotekė
lėmis. Daugelis tų bibliotekų 
buvo labai menkos, blogai ad
ministruojamos, bet nemaža 
buvo ir didesnių, rūpestingai 
vadovaujamų. Kai kurių orga
nizacijų centrai rūpestingai ir 
planingai tankino bibliotekų 
tinklą ir 1940 m. gal nebuvo 
Lietuvoje kaimo, kurio jauni
mui nebūtų jokia biblioteka 
prieinama. Bolševikams atėjus, 
organizacijos buvo uždarytos. 
Su organizacijų uždarymu už
sidarė mėgėjų teatrai, megejų cho
rai, pakibo ir bibliotekų laiky
mas ir apskritai visame krašte 
sustojo kultūrinis gyvenimas. 
Gyvenimo sąlygų pasikeitimas 
mažiau paveikė bažnytinius 
chorus, o kiti gajesni vienetai 
skubėjo persiorganizuoti kitais 
vardais (taip iš Šaulių sąjungos 
centrinio choro tapo Dr. V. Ku
dirkos vardo choras, tokiu būdu 
atsirado ir A. Mikulskio vad. M. 
K. Čiurlionio vardo vyrų choras 
ir pan.). Uždarytų organizacijų 
tur tas buvo tvarkomas valdžios 
nurodymais. Jaunalietuvių ir 
pavasarininkų bibliotekos turė
jo būti perduotos Švietimo mi
nisterijos žinion. Tačiau iš likvi
duojamųjų organizacijų jas pe
rėmė policija, o iš policijos šį 
turtą Švietimo ministerijos ge
neralinis sekretorius (1940. 
VIII, 12 d. rašto Nr. 21175) 
pavedė perimti vieš. valstybinių 
bibliotekų vedėjoms, o kur 
nėra — valsčių centrinių mo
kyklų vedėjams. Perimto turto 
sąrašą taip pat reikėjo siųsti 
Švietimo ministerijai, o patį 
turtą saugoti ligi „atskiro nuro
dymo". Kur nebuvo vietinių 
komunistų sauvaliavimo, šios 
bibliotekos taip ir sulaukė 
išvadavimo. 

Šaulių sąjungos bibliotekos 
buvo turtingesnės vertingomis 
knygomis, bet jas, kaip karinių 
įstaigų turtą, perėmė komen
dantūros. Tokiu būdu šaulių 
sąjungos bibliotekas ištiko visų 
karinių bibliotekų likimas. Kitų 
organizacijų bibliotekos buvo 
nežymios. Dauguma privačių 
bibliotekų buvo vienuolynų ir 
nacionalizuotų žemių savininkų 
rankose ir jos pateko nacionali-
zuotojų malonėn. Daug kur jos 
buvo sunaikintos ar aplinkinių 
gyventojų išnešiotos. Kai kur 
buvo perduotos vieš. valsty
binėms bibliotekoms, o dar ki
tur kur buvo patalpose daugiau 
vietos, įsitaisė raudonoji armija. 
ir kareiviai bibliotekas sunaiki
no. Vilniaus srit' Kultūros pa
minklų apsaugos komisija daug 
kur knygas palaikė kultūriniais 
paminklais. Nesant galimumu 
knygas paimti ir tuo būdu ap
saugoti, komisija jas užrakin
davo spintoje ar net atskiram 
kambary ir užplombuodavo taip 
pat .ligi atskiro parėdymo". Jas 
pavesdavo saugoti dvarų ad
ministratoriams. Tokiu būdu 
Vilniaus krašte daug vertingų 
bibliotekų išliko ligi 1941.VI.22 
dienos. Vėliau beveik visas jas 
išpūstijo vokiečių įsodinti len
kai administratoriai. 

Joks kultūrinis turtas, o tuo ir 
bibliotekos, nebuvo apdraustos 
ten, kur įsitaisė Raudonoji ar
mija. Nuo Raudonosios armijos 
politrukų sauvaliavimo nebuvo 
galima gerai apginti net ypač 
vertingos Marijampolėje Mari
jonų vienuolyno bibliotekos. Čia 
taip pat politrukai rado sunai-
kintinų arba pasisavintinų kny
gų, nors jas turėjo perimti Vals. 
centrine biblioteka Kaune. 

Daugelis knygų patyrė vietos 
bolševikinių veikėjų rūstybę 
Kai kur buvo net privačių as
menų knygos plėšiamos ir, 
„sąmoninant" jų savininką, de
ginamos ar mėtomos pro langą. 

J. Žilevičiaus—J- Kreivėno muzikologijos archyvo direktorius Kazys 
Skaisgirys kairėje) ir iš Floridos atvykęs J. Kreivėno sūnus Narcizas, 
kuris pirmą kart^ turėjo progos aplankyti archyvą. 

Nuotr Ed. Šulaičio 
Antibolševikines knygas ir pa
tys savininkai įvairiais būdais 
naikino bei slėpė. Visus knygos 
nuostolius vargu ar pavyks ka
da bent apytikriai apskaičiuoti. 

Vilniuje į buv. Albertinum šv. 
Vaitkaus knygyną buvo suvežta 
visos eilės privačių nacionali
zuotų bibliotekų ir knygynų 
knygos. Čia buvo knygų rusų, 
lenku, prancūzų, vokiečių, žydų 
ir kit. kalbomis, ir joms rūšiuoti 
buvo reikalinga moką svetimų 
kalbų žmonės. Šio knygyno lik
vidatorium buvo paskirtas Ka
zys Šaltenis (tada Koop. b-vės) 
„Spaudos fondas" Vilniaus sky
riaus direktorius). K. Šaltenis į 
šį knygyną paskyrė valts. lei
dyklai priskirtą tarnautoją 
žydą. Šis. padedamas kitų tar
nautojų, uoliai atrinkdavo apie 
10 tomų lenkiškų maldaknygių, 
vadovėlių ir kitokios .lenkiškos 
patriotinės literatūros ir nu
siuntė į Grigiškių (K Šaltenio 
liudijimu) fabriką makulatūrai. 
Kad pašaliniai asmenis jomis 
negalėtų naudotis, prieš vežant 
jas iš ugnegesių „švirkšto" su
pylė vandeniu. Šitaip sužalotos 
knygos, ant saulės palaikytos 
išsipūtė ir išsivartę taip, kad 
pasidarė vartojimui netinka
mos. Lenkai manė, kad buvę jų 
vadovėliai dar galėtų tikti mo
kykloms, maldaknygės bažny
čiai, o ir visos kitos knygos esą 
kultūros turtas. Galėję- tarp 
menkaverčių patekti įstfhaiki-
nimą ir vertingų leidinių. Va
dovėlių naikinimo pretekstu 
lenkai pakėlė triukšmą. Vil
niaus miesto ir apskrities-virši
ninkas A. Kazanavičius 1940.-
VIII.28 d. raštu įspėį'o, kad 
nebūtų naikinamos vertingos 
knygos. Apie ateityje sudaro
mus naikintinų knygų transpor
tus jis liepė pranešti Švietimo 
ministerijos knygų tikrinimo 
komisijai (jos sudėtis: prof. M. 
Biržiška, Epšteinas Lazaris, 
Juozas ir Antanas Poškps ir An
tanas Valaitis). 

Tačiau šia procedūra nei kar
to nebuvo pasinaudota. 

Visi ligi šiol minėti knygų nai
kinimo atsitikimai dar nebuvo 
planingas užsimojimas naikinti 
lietuvišką knygą. Tai buvo dar 
tik pasekmė krašte vykstančios 
politinės ir socialinės revoliuci
jos ir iš jos kylančios netvarkos. 
Planinga knygų naikinimą ir jų 
atranką, o taip pat ir visų nau
jai išeinančių leidinių atranką 
turėjo atlikti speciali įstaiga: 
Vyriausia literatūros ir leidyklų 
valdyba, sutrumpintai Glavli-
tas. Glavlito cenzūra lietė net 
teatrų afišas (Šiaulių teatras 
bergždžiai prašė, kad jį nuo 
cenzūros atleistų, nes afišų 
cenzūravimas kliudąs normalų 
teatro darbą). Glavlitas oficia
liai pradėjo veikti nuo 1940X1 
d., nors iš tiesų jis buvo suorga
nizuotas tik paskutinėmis spa
lio mėn. dienomis. Glavlito dar
bo sritis buvo labai plati. Jo 
žinioje buvo visos leidyklos ir 
visi spaudiniai. Laikraščių re
dakcijose sėdėjo Glavlito įgalio
tiniai. 

I nepriklausomoj Lietuvoj iš
leistų knygų patikrinimo rei
kalą Glavlito žmonės pradžioj 
neatkreipė dėmesio. Matyt, 
spaudos ir leidyklų priežiūra 
pareikalavo tiek trūso, kad se
nais leidiniais domėtis nebuvo 
kada. Tik nuo 1941 m. pradžios 
Glavlitas priėjo ir prie čia savo 
darbo baro. Liaudies komisarų 

taryba tuo reikalu išleido ap
linkraštį: 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų 
Tarybos Reikalu Valdyba Nr. 488. 
Kaunas, 1941 m. vasario 1 d. 
Visiems Miestų ir Apskričių 

Vykdomųjų Komitetų 
Pirmininkams. 

Pastaruoju metu pastebėta, 
kad iš knygų pardavinėjimo 
tinklo ir bendro naudojimo bib
liotekų buvo išimama literatūra 
organizacijų, kurioms tas reika
las nebuvo pavestas. 

Tuo vadovaudamasi, Lietuvos 
TSR Liaudies Komisarų Taryba 
siūlo nutraukti bet kokį lite
ratūros iš apyvartos išsimi-
nėjimą be Vyriausiosios Lite
ratūros ir Leidyklų Valdybos 
žinios. 

Lietuvos TSR Liaudies Komi
sarų — Tarybjąs. Reikalų Valdy
tojas (pas.) AJSauža. 

Tai yra piftnasis, labai pavė
luotas mėginimas darbą įvesti į 
normalias vėžes. Ir Glavlitą, ir 
Liaudies konyiėarų tarybą, ma
tyt, paragino partijos CK. Ta
čiau darbas nebuvo sklandus. 
Matyt, literatūros atrinkimas 
buvo tokių žmonių rankose, ku
rie turėjo menką supratimą ir 
apie partijos doktriną, ir apie 
literatūrą. Partijos CK 1941.-
V.28 protokole skundžiamasi, 
kad, greta antibolševikines lite
ratūros, daug kur iš apyvartos 
išimami ir k l i k a i — Tolstojus, 
Lermontovas, Dikenas, Laz
dynų Pelėda, Žemaitė. Partija 
prikiša Glavlitui darbo lėtumą: 
iš 237 bibliotekų patikrinta tik 
71, atrinktos naikinti knygos 
nesunaikintos^ o paliktos vie
toje, j g 

Greta nepriimtinų knygų 
visiško naikinimo buvo prakti
kuojamas ir oatskirų lapų iš 
knygų plėšymas. Ypač lapų 
iškarpymą praktikavo mokyk
los. Buvo per sunku visus mo
kyklų vadovėlius iškart per
spausdinti. Taiėl buvo išleistas 
šitoks parėdylltts. 

„... vadovėliai, kuriuos iš se
niau turėjo įsigiję arba kurie 
buvo nupirkii neturtingiems 
mokiniams šelpti, mokyklose 
vartoti leidžiami tik tuo atveju, 
jei iš jų bus pašalinti straips
niai, eilėraščiai bei atvaizdai 
priešingi socialistinės Lietuvos 
kūrimui. Tokius senus vado
vėlius mokytojai iš mokinių su
renka ir, padaro atatinkamus 
pašalinimus, grąžina. Geriau
siai yra netinkamus puslapius 
iškirpti. Vartoti vadovėlius be 
šių pataisymų draudžiama. Jei 
klasėje bus rasta besimokant iš 
tokių vadovėlių, atsakys 
klasės mokytojas iš mokyklos 
vedėjas". (1940.rX.30 d. Pra
džios mokslo departamento ap-
linkr Nr. 28215, pasirašytas V. 
Žilionio). 

Lietuvių muzikų draugijos tur
tas, o su juo ir dainų švenčių re
pertuarai, buvo perduoti filhar
monijai. Iš šių repertuarų buvo 
iškirpti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos himnai, J. Gruodžio „Tėve 
mūsų" ir VI. Jakubėno „Vai 
eičiau". Iškirptieji gaidų lapai 
buvo sudėti čia pat atskirai iš 
laimingai sulaukė bolševikų iš 
Lietuvos išsidanginimo. Vliau 
net ir Glavlito lapų iš knygų 
plėšymą praktikuoja (1941.V.-
24 d. raštu leidžia platinti Br. 
Murino piešimo vadovėlius, 
tik liepia netinkamus pusla
pius išplėšti). 

( B u s daugiau) 

MES — NE 
UBAGU KRAŠTAS! 

Buvęs Lietuvos tautininkų 
partijos vadas Rimantas Sme
tona šeštadienį gegužės 30 
dieną, Vilniuje įkūrė National-
demokratų judėjimą ir tapo to 
judėjimo vadu. Judėjimas pa
sisako prieš Lietuvos įstojimą 
1 Europos sąjungą. 

O tą patį šeštadienį rūkoriai 
buvo surengę pypkiautojų 
konkursą, kurį laimėjo dalyva
vęs danas, jo pypkė smilko 1 
vai. 48 minutes. Džiaugia
masi, kad pernai konkurse ne
dalyvavo nei viena moteris, o 
šįmet jų buvo net penkios. 
Argi nežygiuojame į Europą, 
nepaisant, kaip Smetona stab
do! O tiesa, konkurso laimė
tojas danas gavo tūkstantį litų 
kainavusią pypkę. Lai žino, 
kad ne į ubagų kraštą atva
žiavo! O kad nesame ubagų 
kraštas, tai aiškiai rodė ir 
Kultūros ministro numatytas 
Valstybės dienos minėjimas, 
kuriam skirta pusė milijono 
litų. Iš tiesų, tai skirta net 
truputį daugiau — 549,691 lt. 
Vien tik garbingų svečių puo
tai, pavadintai ministro pirmi
ninko priėmimu Kalnų parke 
liepos 5 d. yra skirta 150,000 
litų. Visa bėda, kad du Kul
tūros viceministrai ir kiti dar
buotojai pasipiktino tiek kai
nuojančia „puota maro metu" 
ir atsistatydino. O kai „Lietu
vos rytas" su „Respublika" 
pradėjo pilti straipsnius apie 
Kultūros ministro ir jo vice-
ministrės suplanuotus rengi
nius ir premijas, įsikišo ir pats 
premjeras, pareikšdamas, kad 
tos puotos ir tų brangių rengi
nių nebus. Užuot pusės milijo
no, renginiams bus skirta tik 
300,000 litų. Jei kas galvoja, 
kad po šitokių cirkų Kultūros 
ministras turėtų atsistatydin
ti, tai labai apsirinka. Tik ne 
mūsų Lietuvoj... 

Krikščionys demokratai 
svarstė susidariusią padėtį 
švietimo ir mokslo ministeri
joje, kuriai vadovauja jų žmo
gus Zigmas Zinkevičius, ir pri
pažino, kad ministerijos darbe 
yra daug trūkumų, bet minist
ro neatšaukė, nors jis opozici
jos smarkiai kritikuojamas. 
Tenka priminti, kad ta minis
terija užsakė Danijoje išspaus
dintų egzaminų užduotis Lie
tuvos moksleiviams. Tai kai
navo 347,000 litų! Aišku, toks 
lėšų eikvojimas susilaukė di
džiulės kritikos, nes šiame 
kompiuterių amžiuje pati mi
nisterija galėjo tai padaryti už 
dalelę tos fantastinės sumos. 
Taip pat, pasirodo, kad vice
ministre, pašalinta premjero 
už įgaliojimų viršinimą ir 
melą, ministerijoje tebedirba. 
Ministras Z. Zinkevičius aiški
na, kad jis jos dar negali at
leisti, nes ji vadovauja egza
minų komisijai, o jis pats turi 
vykti į Čikagą skaityti paskai
tas . Taigi, viceministre, pa
gauta meluojant ir premjero 
pašalinta iš pareigų, vadovau
ja komisijai, kuri tikrina, kad 
nebūtų sukčiavimų abitūros 
egzaminuose! 

Ketvirtadienį Seimas pri
ėmė du įstatymus: piliečių 
nuosavybės į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkūrimą ir gy
ventojų santaupų turėtų ban
kuose iki 1991 m. vasario 1 
dienos, atkūrimą, vienam gy
ventojui ne daugiau kaip 
6,000 litų (už vieną rublį — 
vieną litą). Nuosavybę grąžins 
per 5 metus ir tam prireiks 
1.5 milijardo litų, santaupoms 
grąžinti reikėsią 3.5 milijardų 
litų. Iš viso 5 milijardų litų. 

J u o z a s Gaila 
Vilnius 
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REAL ESTATE R E AL ESTATE 
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RE AL M ART II, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 773-585-6100 
F u . 773-585-3997 Pagef 773-308-0307 

J ? ^ GRBT 

J f * į ^ PARDUODA m?? 
P ^ RE/MAX 

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

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Peniame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
IVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 -

• A l e k s a n d r a s R a č k u s , 
Amerikos l ietuvių ku l tū ros 
veikėjas, muziejininkas — ko
lekcionierius gimė 1903 m. 
birželio 6 d. Mirė 1965 m. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS. ŠALDYTUVUS. 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

Liguor and Lounge ' ^ P ^ T ^ S 

Atlyginimas $350-450 
per sav. 

Tel.773-925-0823 

Pigiai ir greitai išvežam 
šiukšles, kraustom baldus, 
nugriauname Ir pastatome 

garažus, verandas (porch). 
Kreiptis: tel. 773-737-2674 

arba 773-847-6046 

'HouszforSale 
N.Rjveraide. Bnck bungalovv, torge 
kitchen, pantry and sunrty rjnette; 

3 bedrms.:oak trim and floors; 1-3/4 
bath; oversize 2 car garage;1/2 b). 
from park;low taxes; reteted Sving. 

Tel 630257-2270 

6600 S.Kedzie 
Chicago, IL 60629 

773-925-6264 

Lithuanian Music 
& Oancing 

Lietuvė 50 m. ieško darbo. 
Gate slaugyti, padėti namų 

rOBŠoje. Tel. 773-376-2198 
arba 773-843-2269 

Parduodamas „condo" 
Treasure Island, FL 

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

lieptas su suolais, šviesomis, 
vieta pririšt laivelį; netoli 

Meksikos įlankos, apsipirkimo 
centrų ir gero susisiekimo-

Žemi mėnesiniai mokesčiai. 
Sav. turi parduoti. 
Tel. 708-442-8989 

TĖVO VASARA 
Antanina Garmutė 

Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimo stiliumi atskleidžia 
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių keliu" gyvenimus 
tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylimą kraštą. Antroje dalyje 
„Už gimtinės slenksčio" partizanų grupės „Šilas" apsilankymo 
įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti aprašymai vaizduoja skaudų 
Karaliaučiaus srities likimą. Garmutė tiksliai pristato ir 
atskleidžia dabarties karčią Lietuvos gyvenimo tiesą, pasakoja 
apie jos pačios išgyvenimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius 
genocido vykdytojus, kurie priešui yra pardavę garbe ir sąžinę. 
Autore tiki ateitimi, naujos kartcs žmonėmis, kurie išves tautą iš 
komunistinės dykynės. 

Kaunas „Aušra", 1996 m. (288 psl.) 
Kama su persiuntimu JAV - $12.25 

Illinois valstijos gyv. prideda 50.88 ..Sales Tax* 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui j Lietuvą, 
0.59 sv\, minimumas $25.00. 
Siuntiniai i Lietuvą laivu arba oru - AIR C ARGO. 

Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientu pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 

\ sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 55 svarai. 
$39.- Šventinis - tirpi kava. malta kava. arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St, Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

http://1940.rX.30
http://Chicago.IL


LAIŠKAI 
JŲ SKRYDIS BUVO 

PAAUKOTAS LIETUVAI 

Gaila buvo skaityti Dariaus 
Udrio straipsnį „Dariaus ir 
Girėno kompleksas" („Drau
gas", geg. 17 d.), kur autorius 
mėgino suniekinti Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno vertę 
Lietuvos ir aviacijos istorijos 
puslapiuose. Ar blogai, kad šie 
du lakūnai, nugalėję Atlantą, 
taip „kanonizuojami" lietuvių 
tarpe? Pagal autorių, Dariaus 
ir Girėno skrydis per Atlantą, 
pasibaigęs tragiškai, neturėtų 
būti taip aukštai vertinamas, 
šie lakūnai nepasiekė Lietu
vos, jų lėktuvas sudužo ry
tinėje Vokietijoje ir dėl ko toks 
jų katastrofiškas žygis turėtų 
būti taip garbinamas? Pagal 
D. Udrį. mes, visi lietuviai, 
turėtume atsibusti, palikti 
Dariaus ir Dirėno „kultą" ir 
atsižvelgti daugiau į kitus 
sėkmingesnius lietuvius, ku
rie labiau nusipelnė Lietuvos 
labui. Gale straipsnio Udrys 
pridėjo, kad keleiviams „ne
jauku kilti iš oro uosto, pava
dinto nelaimingų lakūnų var
du". 

Aš norėčiau D. Udriui pri
minti, kad pasaulyje yra daug 
oro uostų, pavadintų tragiškai 
žuvusių „nelaimingų lakūnų" 
vardais. Pats gyvenu netoli 
Oklahoma City, kur yra du 
skirtingi oro uostai, pavadinti 
lakūno VViley Post ir humoris
to Will Rogers vardais. Abudu 
šie garsūs amerikiečiai tra
giškai žuvo aviacijos avarijoje 
1935 m. Alaskoje. Yra dar 
šimtai kitų pavyzdžių čia 
Amerikoje, kur civiliai ir 
kariški oro uostai pavadinti 
žuvusių lakūnų vardais. Nie
kas nekreipia daug dėmesio į 
tų lakūnų tragišką likimą, bet 
didžiuojasi jų darbais ir juos 
prisimena, kaip patriotus. 
Darius ir Girėnas irgi tapo pa
triotais dėl to, kad jų skrydis 
buvo paaukotas Lietuvos var
dui garsinti. 

Kaip lakūnui ir JAV Aviaci
jos gydytojui, tenka savo kabi
nete kasdien susitikti su jau
nais karo lakūnais. Ant mano 
sienos, tarp daugelio kitų nuo
traukų, kabo Dariaus ir 
Girėno paveikslas prie „Lituani-
cos" lėktuvo. Beveik kasdien 
lakūnai amerikiečiai paklau
sia manęs apie šią nuotrauką. 
Mielai jiems paaiškinu, kad 
Šie jauni vyrai buvo pirmieji 
lietuviai, perskridę Atlantą, 
bet tragiškai žuvę netoli savo 
gimtinės. Jų susidomėjimas 
yra nepaprastas ir vienas 
lakūnas man pasakė, kad šis 
skrydis turbūt sustiprino visų 
lietuvių patriotizmą. 

Darius ir Girėnas nugalėjo 
Atlantą 1933 m. Jų žygis buvo 
istorinis įvykis, nes tais lai
kais tik maža saujelė lakūnų 
buvo perskridę Atlantą. Turė
tume, kaip lietuviai, niekada 
neužmiršti savo garsios praei
ties ir didžiuotis Dariaus ir 
Girėno žygiu. Geriausiai jų 
skrydį apibūdina Lietuvos ka
riuomenės vado gen. Stasio 
Raštikio (1993 m.) žodžiai: 
„Mūsų galiūnų Dariaus ir 
Girėno garbingas nugalėjimas 
Atlanto stichijos, traginga jų 
mirtis ir giliausias lietuvio sie
los gelmes siekiantis testa
mentas yra vienas iš garbin
giausių Lietuvos istorijos auk
so knygos lapų, kuriuo lietu
viai galės per amžius di
džiuotis per pasaulį. Iš to lapo 
mūsų ainiai, kaip ir mes, 
žemai lenkdami galvas prieš 
didvyrius, kaip iš gyvybės 
šaltinio semsis tokio pasiry
žimo, tvirtos valios, narsumo, 
Lietuvos meilės ir pasiaukoji
mo savo Tėvynei, kokį pa
reiškė mūsų didvyriai Darius 
ir Girėnas. Didžiu savo žygiu 
ir mirtimi šie laisvosios Lietu
vos ereliai pasistatė mūsų 

širdyse paminklą, kurio nesu
griaus jokie amžių vėtrų 
perkūnai". 

Kpt. dr. Arūnas Banionis 
Enid, OK 

PASITYČIOTA IŠ 
LIETUVIŠKU MOKYKLŲ 

II pasaulinio karo metu, 
lietuviai, pabėgę nuo komu
nistų okupacijos, išsiskirstė 
po įvairius pasaulio kraštus. 
Susibūrę didesniuose telki
niuose, daug dėmesio skyrė 
lietuvybės puoselėjimui. Nau
jai atvykę neturėjo turtų, 
tačiau suprato, kad svarbu 
turėti lietuvišką ateitį. Tos 
pastangos nenuėjo veltui. Bu
vo įkurtos organizacijos, lietu
viškos mokyklos. Turime 
Čikagoje Jaunimo centrą, Le-
monte — Pasaulio lietuvių 
centrą, Ateitininkų namus ir 
kt. Nors aktyvių lietuvių 
skaičius mažėja, tačiau dar
bas tęsiasi. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, lietuvių gretos Ame
rikoje vėl pradėjo augti. Malo
nu, kad dalis naujai atvy
kusių jungiasi į lietuvišką 
veiklą ir savo įnašu ją pratur
tina. Čikagos lit. mokykloje 
visų imigracijų kartos suran
da sau namus. Visi vaikai 
traktuojami kaip individai ir 
visiems randame vietą. Moky
tojai, tėvai, mokiniai bendra
darbiaujame ir sklandžiai dir
bame, nes turime tą patį 
tikslą: kad mūsų jaunimas 
pažintų Lietuvą, išmoktų lie
tuviškai rašyti, skaityti, kal
bėti. Norime, kad jie pamiltų 
Lietuvą, jaustųsi lietuviais ir 
didžiuotųsi savo kilme. 

Prieš kelias savaites ČLM 
lankėsi Amerikos Lietuvių TV 
darbuotojai. Amerikoje įpras
ta pasitikėti žmonėmis, kurie 
rūpinasi lietuviška veikla, to
dėl, nieko blogo nenumatyda-
mi, leidome TV žurnalistams 
rengti reportažą apie mo
kyklą, mokinius ir mokytojus. 
Ar sulaukėme pageidaujamos 
pasekmės? Jokiu būdu ne! 

Esame labai nusivylę ALTV 
vedėju ir asmenimis, kurie 
išnaudojo šią progą ir su pasi
tyčiojimu ypač neigiamai pa
rodė mūsų mokyklą bei jos 
mokinius. 

Stebint reportažą, susidarė 
įspūdis, kad šioje mokykloje 
mokiniai per septynerius me
tus nieko neišmoksta. Žur
nalistas nepaaiškino, kad ap
klausinėtasis moksleivis yra 
iš dvikalbės šeimos, kurios 
mama nėra lietuvė. Jis lanko 
lietuviškai besimokančių kla
sę. Vertėjo tik pasidžiaugti 
šios mišrios šeimos pastango
mis supažindinti vaiką su lie
tuviška kultūra, o ne pasi
juokti. 

Tiek praeityje, tiek dabar 
daug mokinių neturi didelio 
noro kiekvieną šeštadienį ke
liauti į mokyklą. Tik daug 
vėliau ateina supratimas ir 
pripažinimas, kokią didelę 
naudą jie gavo lietuviškoje 
mokykloje. Tie, kurie dabar 
aukoja savo laiką, dirbdami 
su lietuvių jaunimu ir 
reiškiasi įvairioje lietuviškoje 
veikloje, yra juk šeštadieninių 
mokyklų abiturientai, o ir 
daugumos dabartinių mokslei
vių tėvai patys lankė lit. mo
kyklas. 

Lietuvybės išlaikymo darbas 
turi būti visiems svarbus ir 
bendras. Tikime į žodžio lais
vę, bet nenaudokime tos 
laisvės griauti dideles kitų 
pastangas. 

Čikagos lituanistinės mo
kyklos tėvai, mokytojai ir 
administracija 

PREZIDENTŪRĄ 
LAIMĖSIME 

Tėvynės sąjungos suvažia
vimo paskelbtas kandidatas 

prof. Vytautas Landsbergis 
bus, be abejonės, Lietuvos 
prezidentas! Jis septynerius 
metus sėkmingai vadovavo TS 
per visus bandymus ir jį pa
budusi tauta vėl išrinks vadu 
būsimuose rinkimuose. Atėjo 
laikas mums visiems vienytis 
su tuo, kuris mus vedė iš ne
laisvės namų. Žinoma, jeigu 
TS pasimokys iš netolimos 
praeities. 

Po poros apsilankymų Lie
tuvoje pagaliau suvokiau 
„blato" galybę ir pasidarė 
aišku, kad sovietijoje nebuvo 
jokio „izmo", o vadovauja 
„šaika", tik tos „šaikos" gėriui 
siekti. Visi nurodymai iš Mask
vos, o jų nebuvo leidžiama 
kritikuoti. Bet kokia kritika 
buvo greičiausiu būdu su
traiškoma, nes tai buvo laiko
ma pasikėsinimu prieš valsty
bę. Visur vyravo lojalumas 
„saikai", už ką buvo „blatu" 
atsaikiojama. 

Bet argi man reikėtų tą 
aiškinti gyvenusiems toje 
sistemoje? Vis dėlto reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kad so-
vietija bankrutavo. O ir su 
LDDP ar ne tas pats atsitiko? 
Ir jie, nors pakeitę savo 
vardą, norėjo toliau tęsti 
„šaikos" sistemą savo gėrio 
siekti, dar net be duoklės 
Maskvai. Ir jie vos Lietuvos 
nesubankrutavo, bet žmonės 
pagaliau suvokė, kokia baisi 
ta sistema ir iš valdžios 
išmetė. Ir LDDP gobšumas 
pagaliau pasmaugė. 

Galėčiau išvardinti daug pa
vyzdžių, kur savikritika pa
darė stebuklus. Žinau, kaip 
sunku klausyti neišmanėlių ir 
kad jų tiek daug, ir kad jie la
bai įkyrūs. Bet aš kalbu apie 
savikritiką, kuri devintajame 
dešimtmetyje nusiaubė Va
karų pasaulį su visuotinės ko
kybės principais: visi buvo 
kviečiami tobulintis, gerinti ir 
didinti produktyvumą. 

Tačiau man labai užkliūva 
savikritikos stygius Tėvynės 
sąjungoje. Kaip prof. Lands
bergis išsireiškė: „Žmonių 
galvosenoje dar pernelyg daug 
socializmo..." O apie ji reikia 
kalbėti, reikia šalinti. Premje
ras Vagnorius skundžiasi, kad 
vienas dirbantysis turi išlai
kyti vieną pensininką, bet ne
paskelbė, kiek valdžioje nerei
kalingų dirbančių, kurie dar 
labiau apsunkina krašto eko
nomiką. Nereikalingas val
džios krūvis dar daug per di
delis suvargusiai ir apiplėštai 
tėvynei! 

Be planingos ir gerai orga
nizuotos savikritikos, dabar, 
kol nevėlu, Tėvynės sąjunga 
sulauks LDDP likimo. Tai 
„conditio sine qua non" ir 
mano labai gerbiamo bei re
miamo V. Landsbergio laimė
jimas prezidento rinkimuose 
prapuls, biurokratijos su
gniuždytas. Juk jau atsirado 
daug, norinčių būti preziden
tu. Būkime tikri, kad jie 
iškels visus TS trūkumus, 
esamu, įsivaizduotus ir sufa
brikuotus. Visus juos vers ant 
V. Landsbergio galvos. Baig
siu Daliaus Stanciko žodžiais 
„Lietuvos aide": „Lietuvoje la
biau vertinama savikritika 
nei panegirika, ir rimti politi
kai turėtų to nepamiršti". 

Julius Jodelė 
Hermosa Beach, CA 

garbei. 
Tokiam reikalui esant, 

siūlau organizuotus protestus 
įteikti Lietuvos pasiuntinybei 
Vašingtone. 

Vitoldas Petrauskas 
Union Pier, MI 

AR JAU NEBELIKO 
REMTINŲ VAIKŲ? 

Mūsų laikraščiuose mirga 
žinutės apie „Saulutės", „Lie
tuvos Našlaičių globos" komi
teto bei „Vaikų vilties" surink
tas lėšas paremti Lietuvos 
našlaičius. 

Pasirodo, kad tautiečiai, gy
venantys tėvynėje, neatsilie
ka, versdami labdaros barus. 
Kaune kovo 24 d. buvo įre
gistruotas Kauno pagalbos pa
saulio vaikams fondas. Stei
gėjai yra žymūs rašytojai ir 
Kauno centrinės bibliotekos 

direktorius. Kauniečius sujau
dino žinios, kad Bulgarijoje la
bai pakilo dolerio kaina ir dėl 
to atsirado daug skurstančių 
vaikų. Fondo tikslas: šelpti ir 
teikti nemokamą pagalbą 
mažamečiams Bulgarijos vai
kams, nukentėjusiems nuo ne
laimių, karo, ekologijos katas
trofų ir įvairių ligų. 

Su šypsenėle pagalvojau, 
kad Lietuvoje, matyt, 
našlaičių ir vargstančių vaikų 
nebeliko, todėl susirūpinimas 
Bulgarijos vaikais turėtų būti 
sveikintinas. Ši žinutė paimta 
iš „Lietuvos aido", Nr. 93. O 
vienas skaitytojas laiškų sky
riuje jau anksčiau rašė apie 
Lietuvoje renkamas aukas 
atvežti vaikus iš Čečėnijos 
atostogų į Lietuvą... 

Algimantas Damijonaitis 
Elmhurst, IL 
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GANA MUS UŽ NOSIES 
VEDŽIOTI 

Mūsų likimo žmogus Valdas 
Adamkus žada kandidatuoti į 
Lietuvos prezidentus. Mums 
V. Adamkus yra gerai žino
mas, bet Lietuvos politikierių 
asmeniški interesai tam gali 
pasipriešinti. 

Ar jis būtų išrinktas, ar ne, 
tai kitas reikalas, bet atsiku
riančios Lietuvos žmonių tei
sės, jam atimant galimybę 
dalyvauti rinkimuose, būtų 
pažeistos ir tuo pačiu pakenk
ta mūsų, užsienio lietuvių, 

Mylimai Mamytei 
A.TA. 

AGOTAI ŠIDLAUSKIENEI 
Lietuvoje m i n i s , sūnų JUSTINĄ, Alto, Čikagos 
skyriaus, ta rybos narį ir jo žmoną STEFĄ šioje 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia. 

ALTo, Čikagos skyriaus, 
valdyba ir taryba 

Mūsų mielam draugui 
A.TA. 

Inž. KĘSTUČIUI BISKIUI 
iškeliavus į Amžinybę, jo žmonai dr. MEILUTEI, 
dukrai INDREI, sūnums ARUI ir TAURUI, broliui 
inž. GEDIMINUI, jo žmonai dr. BIRUTEI bei jų duk
rai GAILUTEI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Jonė ir Jonas Valaičiai 

A.tA. 
INŽ. KĘSTUČIUI BISKIUI 

mirus Tėvynėje, velionio žmoną dr. MEILUTE, duk
rą INDRE, sūnus ARĄ ir TAURĄ, brolį inž. GE
DIMINĄ ir jo žmoną dr. BIRUTĘ giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

A.TA. 
Inž. KĘSTUČIUI BISKIUI 

Lietuvoje netikėtai mirus, skausme likusius — 
žmoną dr. MEILUTĘ, dukrą INDRĘ, sūnus TAURĄ 
ir ARĄ, brolį inž. GEDIMINĄ ir jo žmoną dr. BI
RUTĘ, bei visus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Angelė ir Albinas Karniai 
Dalia ir Jonas Maurukai 
Elena ir Adolfas Miliai 
Aldona ir Vaclovas Valiai 

LIETUVOS PARTIZANU GLOBOS FONDO VALDYBA 
DĖKOJA U 2 AUKAS MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI 

$200 

$120 

$116 

$100 

$70 
$50 

$25 

Kelertas A., Laniauskas A.V.. Motiejūnai, Jonas ir Ona, Sidrys 
Rimv>das MD.. Lietuvių Bendruomenės Waterbury. CT, 
apylinkė, Urbaičiai Vincas ir Teresė. 
Paaukota a.a. Emilijos Kutkienės atminimui. 
Aukojo šie asmenys: Alantienė. Baukys. Čerekas. Leparskai. 
Osteikos, Stasio Butkaus saulių kuopa. 
Daytona Beach lietuviai aukojo: Vyt. Abraitis, Bražėnai, V.E., 
Grajauskas G.. Janušaitis J . Lapenas G., Paliulis J.. Preikštienė 
B.. Šileikienė V, Sukaravičienė S , Žolynas K. 
Mighr.as Jonas, Šalna Jonas MD.. Moris Vida ir Matusaitienė 
Ona. Sutkuvienė Ada 
Skencnė Kazimiera. 
Aidis Rainutė atminimui tėvelių a.a. Juozo ir Kazimieros 
Sniečkų, Kaunai F.V. 
Vasys Jonas. 

V sos aukos nurašomos nuo pajamų mokesčių. 
Aukas siųsti: Staodard Pedenl Bank, Acct Nr. 663777, 

4192 S. Archer Ave, Chkago. IL 60632 

A.tA. 
JONAS GABRIUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. birželio 6 d., 4:50 vai. p.p., sulaukęs 90 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje, Petravcizna kaime. 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: žmona Elena Žarnauskaite, sūnūs: Kazys, 

marti Aldona, Algimantas, marti Carol; duktė Birute su 
šeima Lietuvoje; penki anūkai, vienas proanūkas ir kiti gi
mines Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Saulių organizacijai; BALF'ui, Pensi
ninkų klubui, Švč. M. Marijos Gimimo parapijai; buvo 
„Krivūlės" klubo pirmininkas. 

Velionis pašarvotas pirmadienį, birželio 9 d. nuo 2 iki 8 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks antradieni, birželio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo par
apijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duktė, anūka i ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
LOUIS ANTON 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. birželio 6 d., 2:15 vai. p.p., sulaukęs 82 

metų. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko: žmona Johanna Noreikaitė, sūnūs Louis, 

marti Kelley, ir John; anūkai: Kristin ir John Anton. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, birželio 11d. nuo 2 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 12 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 va!, ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę : žmona, sūnūs, mart i , anūka i . 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

MIRTIES SUKAKTYS 

A f A 
JADVYGA VARANECKIENĖ 

1909—1996 
A.TA. 

ANTANAS VARANECKAS 
1902—1992 

Minint vienerių ir penkerių metų mirties sukaktis, šv. 
Mišios už velionis bus atnašaujamos birželio 14 d. 8 vai. ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. 

Draugus ir pažįstamus prašome prisiminti a.a. Jadvygą 
ir a.a. Antaną maldoje. 

Šeima 

Mylimai Mamytei 
A.+A. 

ANTANINAI PETRIKIENEL 
Svečioje šalyje ilgą žemiškąją kelionę užbaigus, 
skausme ir liūdesyje likusius jos mylimuosius 
sūnų MINDAUGĄ PETRIKĄ, Lietuvių Bendruo
menės, Daytona Beach apylinkes, pirmininką, jo 
šeimą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime. 

Lietuvių Bendruomenės, Daytona Beach 
apylinkės, valdyba ir nariai 

Daytona Beach, FL 

mirus. 

PAULEI 
A.+A. 

BALČIŪNIENEI 
dukteriai NIJOLEI, sūnui DONATUI, ir 

šeimoms, giminėms 
reiškia 

Jū 
ir artimiesiems gilią užuojautą 

Cleveland'o ateitininkai 
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Šv. Kazimiero seserų va
sarinis festivalis bus sekma
dienį, liepos 13 d., nuo 11:30 
vai. r. iki 5 vai. p.p., šv. Kazi
miero vienuolyno gražiame so
de. 2601 W. Marąuette Rd. 
Kaip ir kiekvienais metais, 
bus parūpinta gražios muzi
kos, skanių lietuviškų valgių, 
atsigėrimų, bingo lošimas, 
mažiesiems Žvėrynas, Šv. Kry
žiaus ligoninės personalas tik
rins kraujo spaudimą. Žada
ma ir daug kitokių smagumų. 
Visi labai nuoširdžiai kvie
čiami, nes pelnas skiriamas 
seselių kazimieriecių slaugos 
namų išlaikymui. Seseles pri
simena visus vienuolyno gera
darius ir už juos meldžiasi. 

Pirmųjų ir visų vėles
niųjų trėmimų paminėji
mas Brighton Park LB apy
linkėje vyks birželio 15 d. Pra
dedamas 10 vai. r. Mišiomis 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje, o po 
Mišių trėmimo aukų atmini
mui bus padėtas vainikas prie 
lietuviško kryžiaus tos parapi
jos klebonijos sodelyje. 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa skelbia naujų narių vajų 
ir kviečia visus, neseniai atvy
kusius į JAV. įsijungti į vyčių 
veiklą. Vyčiai daug dirba, pa
laikydami lietuviškas tradici
jas, puoselėdami lietuvišką 
kultūrą. Jie Lietuvos reikalus 
visuomet gynė ir tebegina Ame
rikos valdžios įstaigose: kovo
jo dėl Lietuvos laisvės, o dabar 
organizuoja įvairiopą šalpą 
vargstantiems Lietuvoje. Vy
čiai visus kviečia atvykti į su
sirinkimą antradienį, birželio 
17 d.. 7:30 vai. vak., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje, Marąuette Parke, kur 
pagrindinis vakaro kalbėtojas 
bus dr. Linas Sidrys. Jo tema 
— ..Sveikatos misija į Lie
tuvą". Vyčiai raginami neuž
miršti ir registruotis į Vyčių 
seimą, kuris vyks Dayton, 
OH. rugpjūčio 7 d. 

Lietuvių dailės muzie
juje. Lemonte (14911 127th 
Str.'. birželio 14 d., 7:30 vai. 
vak.. atidaroma trijų daili
ninkų: Giedrės Žumbakienes, 
Alfonso Žviliaus ir Eugenijaus 
Cibinsko paroda. 

.,Vilties vėjo" pokylis, 
rengiamas Lithuanian Mercy 
Lift. bus spalio 4 d.. 6 vai. 
vak.. ..Spirit of Chicago" iaive. 
Svečiai ne tik bus pavaišinti, 
bet pamatys įspūdingą Čika
gos dangoraižių vaizdą iš 
Michigan ežero. Visi kvie
čiami. Rezervacijos jau prii
mamos telefonu i-'vakarais' 
708-422-8297. 

Adriana Karkaitė ir 
Indrė Viskontaitė. abi iš To
ronto, Kanados, abi talentin
gos jaunos dainininkės, pa
įvairins Fronto bičiulių sto
vykloje Dainavoje rengiamą 
literatūros ir muzikos vakarą 
birželio 14 d. Joms akompa
nuos pianistė Ilona Beresne-
vičienė. 

APIE LIETUVĄ 
IŠ LIETUVOS 

Gegužės 21 d. trečiadienio 
vyresnių lietuvių suėjime 
seklyčioje" graudinomės, 
žiūrėdami dvi vaizdajuostes. 
Pirmoji — Katalikų studijos 
Vilniuje paruošta „Jonas Pau
lius II Lietuvoje", antroji — 
„Lietuva — atviros durys", 
daugiau informacinė ar turis
tinė, bet, kaip bepavadintume 
— tikras perlas. 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II 
lankėsi Lietuvoj 1993 m. 

Vytautas Ripskis I kairėje; ir žurnalistas Vytautas Kasniūnas. atsilankę 
Ateitininkų namų gegužinėje Lemonte birželio 1 d. V. Kasniūnui, svečiui 
iš Beverly Shores. IN. nusišypsojo laimė — jo bilietas laimėjo visą 
šimtinę dol. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

Žurnalistė Birutė Gaba-
ravičienė. kuri yra „Kauno 
dienos" dienraščio kultūros 
skyriaus redaktorė, apie mė
nesį laiko praleido Čikagoje 
i iš čia trumpam buvo nuvyku
si i Floridą!. Ji čia domėjosi 
lietuvių kultūriniu ir visuo
meniniu gyvenimu: lankė lie
tuvių įstaigas, kalbėjosi su 
įvairiais mūsų veikėjais ir 
pan. Apsilankė ir „Drauge". 
Sugrįžusi visa tai žada ap
rašyti „Kauno dienos" laik
raštyje. J namus viešnia iš
skrido gegužės 28 d. 

Čikagos miestą vieti
niams gyventojams ir turis
tams lengva pamatyti, va
žiuojant pakeltų bėgių trau
kinėliu, kuris pradės kursuoti 
po vidurmiestį nuo birželio 14 
iki spalio 18 d. ..Loop Tour 
Trains" išvažiuos iš Randolph 
ir Wabash stoties kiekvieną 
šeštadienį 12:15, 12:55, 1:35 ir 
2:15 vai. p.p. Kelionė truks 
apie 40 minučių. Ji nieko ne
kainuoja, gavus iš anksto spe
cialų bilietėlį iš Čikagos Tu
rizmo įstaigos, kuri yra 
pirmame Chicago Cultural 
Center (77 E. Randolph St., 
prie Michigan Ave,> pastato 
aukšte. Kelionės metu gidai 
aiškina miesto istoriją, api
būdina pastatus ir kitas 
įdomias vietas. Jeigu vasaros 
metu turite svečių iš Lietuvos 
ar kitur, tai geras būdas 
supažindinti su Čikaga, ypač 
nenorint automobiliu važiuoti 
į vidurmiestį. 

Kai Pasaulio lietuvių 
cent re buvo rengiami Moti
nos dienos pietūs, salė lūžte 
lūžo nuo svečių. Tuo parodyta, 
kad lietuviai myli, gerbia, ver
tina savo mamas. O kaip su 
tėveliais? Jau nelabai daug 
laiko beliko iki Tėvo dienos 
proga rengiamų vaišių tame 
pačiame PLC. Žinant, lietuvių 
tautos pažiūras, suprantame, 
kad tėvui gyvenime taip pat 
skiriama labai svarbi vieta. 
Užsisakykite vietas ar stalus į 
PLC renginių komiteto ruo
šiamus pietus tėvams pagerb
ti, paskambinkite Aldonai Pal-
lekienei tel. 708-448-7436 iki 
birželio 17 d. Šį kartą rengi
nių komiteto moterys planuoja 
tokias vaišes, kokių galbūt 
PLC dar niekuomet nebuvo. 
Nesigailėsite atsilankę. 

„Gold Standard" ke
pykla, veikusi Morton Grove, 
IL, nuo 1989 m., šios vasaros 
gale persikels atgal į Čikagą, 
kur savo darbą pradėjo 1981 
m. Kepykla kepa saldžias ban
deles, įvairius kepinius su 
vaisiais ir pan., dirba 7 dienas 
savaitėje ir samdo 134 darbi
ninkus. Jos naujas adresas 
yra 3700 S. Kedzie. Kepyklos 
savininkai tikisi darbininkų 
gretas papildyti čikagiečiais. 

Vietinei lietuvei reikalin
gas kambarys maždaug pu
santro mėnesio laikotarpiui 
reikalingas kambarys Mar
ąuette Parke arba Oak Lawn 
apylinkėje. Galintieji išnuo
moti, skambinkite 773-283-
0616. 

F'asaulio lietuvių centre. Lemonte. birželio 8 d. po Lietuvos Švietimo ir mokslo ministro dr Zigmo Zinkevičiaus 
paskaitos Iš kaires: Pasaulio Lietuvių Bendruomenes pirm Bronius Nainys, dr Donatas Tijūnėlis, Vytautas 
Graužinis ir Z Zinkevičius Nuotr Viktoro Kučo 

rugsėjo 4-8 d. Vaizdajuostė 
prasideda įspūdingu montažu 
iš svečio laukimo pirmųjų 
įspūdžių: lietus, lietsargiai, 
begalės žmonių, maldininkai, 
susivynioję į plastmasinius 
lietpalčius, jų rankose roži
niai, akyse — viltis ir kan
trybė. 

Staiga: nušvitusiam danguje 
didžiulis malūnsparnis pleve
na link Kryžių kalno, o tas 
šventas kalnas, pasišiaušęs 
kryžių ir kryželių aštriom 
briaunom, primena mūsų tau
tos kruvinus ir nesibaigian
čius Golgotos kelius. 

Ir štai pasigirsta šv. Tėvo 
balsas. Lietuviškai sako: 
„Karštai troškau aplankyti 
Lietuvą, kai šventėte savo 
protėvių 600 metų Krikšto ju
biliejų". 

Su lietuvių tauta šv. Tėvas 
Jonas Paulius II susitiko 1993 
m. rugsėjo 5 d. Vingio parke, 
ir kaip džiuginančiai nu
skambėjo jo pareiškimas. „Dė
koju Dievui, kad galiu būti 
šitame mieste — jūsų sos
tinėje — Vilniuje" 

Ir tegul nedrįsta niekas sa
kyti, kad stebuklų nėra... Len
kas popiežius viešai pripažino 
Vilnių Lietuvos sostine! Stai
ga imi galvoti, kad gal Jono 
Pauliaus II motina tikrai buvo 
lietuviškos kilmės ir kad jis 
savo širdy turi „silpną vietą" 
tiems broliams lietuviams. 
Taip ir užspaudžia gerklę iki 

ašarų, kai šv. Petro įpėdinis 
skaito ir taria žodžius lietu
viškai geriau už kai kurių 
mūsų tautiečių' vaikus ir vai
kaičius Čikagoje. 

Vingio parke šv. Tėvas teikė 
Krikšto sakramentą katechu-
menams. Krikštijo lietuviškai 
ir lietuviškais vardais. Kaip 
muzika skambėjo žodžiai: „Bi
rute, aš tave krikštiju, vardan 
Dievo Tėvo; Audriau, aš tave 
krikštiju... Vytautai..." 

Ant nuostabių palaidų kasų, 
šilkinių ilgų plaukų popiežius, 
lyg šv. Jonas Krikštytojas prie 
Jordano upės, pylė Neries 
vandenį. Net savotiškai keis
ta, kad pats Katalikų Baž
nyčios galva iš Birutės nedaro 
nei Ruth, nei Bertos, nenieki
na tų „pagoniška" vardų, kaip 
buvo Čikagoje daroma. 

Savo pamoksle svečias pa
sakė, kad: „Tiesa padarys jus 
laisvus ir eikite :į vienybę per 
dvasinį atgimimą". 

Vilniaus katedroje, lydimas 
ark. A. Bačkio, kalbėjo kuni
gams: „Vadovaukite Dievo 
tautai. Kunigystė yra Dievo 
dovana. Nėra nei nugalėtojų, 
nei pralaimėjusių. Yra tik 
žmonės: vyrai bei moterys, ku
riems reikia padėti išsivaduoti 
iš nuodėmės". 

Visur sveikinosi su žmo
nėmis, tie gi stengėsi paliesti 
Kristaus Vietininko ranką, 
drabužį, pabučiuoti žiedą, 
bent netoliese pabūti. 

Kaip smagu toje gausybėje 
buvo pamatyti ir mūsų „nuo
savą" Arvydą Žygą; mielą 
„Pranašėlį", (taip jį poetas A. 
Gustaitis vadindavo) —poetą 
B. Brazdžionį ir dar seną pa
žįstamą iš jaunų dienų Rasei
niuose — domininkoną tėvą 
Grigaitį. 

Šv. Jonų bažnyčioje šv. 
Tėvas buvo iškilmingai sutik
tas universiteto rektoriaus 
prof. R. Pavilionio, profesūros 
ir studentų. Jiems pasakė, 
kad: „Meilės paskatintas atvy
kau pas jus. Žiūriu į jūsų akis, 
pažinusias ašaras, į veidus 
žinančius skausmą. Nebijoki
te, bičiuliai, atverti durų Kris
tui". 

Aušros Vartuose, prie ste
buklingosios Dievo Motinos 
paveikslo, kartu su jūra ti
kinčiųjų kalbėjo lotyniškai 
rožinį. 

Kaune meldėsi Nemuno ir 
Neries santakoj ir arkikated
roj: „Atsiųsk savo dvasią ir at
naujink žemės veidą. Liudykit 
Kristų, kad atsinaujintų tau
tos veidas". 

Maironio lituanistines mokyklos, veikiančios Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 1996-1997 mokslo metų abitu
rientai su mokytojomis. Iš kairės: mokyt Živilė Šilgalienė, Kristina Jonušaite, Vytas Dailidė, Kristina Mikai-
tyte, Inga Žymantaite. Ričardas Končius, mokyt. Rūta Kunciene, mokyt. Gražina Sturoniene, mokyt. Danutė 
Grigaliūnienė; II eil.: Tomas Kuprys, Tomas Rupinskas, Šarūnas Skadas, Erikas Vižinas, Arūnas Karalis ir 
Aliukas Šilgalis. 

to proga V. Čepinskis, paly
dint New Yorko veteranų 
muzikų simfoniniam orkest
rui, atliko Paganini kūrinį — 
Violin Conerto No. 2, Op. 7. 
Savo elegantiška išvaizda, 
įspūdinga laikysena scenoje, 
meistrišku smuiko valdymu ir 
Paganini kūrinio atlikimu 
tūkstantinę publiką tiek suža
vėjo, kad, jam baigus groti, 
buvo sukeltos nepaprastai di
delės, ilgai užsitęsusios ovaci
jos. 

V. Čepinskis buvo gražiai 
pristatytas ir Carnegie Hali 
specialiai išleistoje progra
moje, papuoštoje jo nuotrauka 
ir su jo biografija apie muziki
nius pasiekimus bei viešus 
pasirodymus ne tik Lietuvoje, 
bet ir užjos ribų. 

Po koncerto Lietuvos atsto
vybės prie Jungtinių Tautų 
patalpose ambasadoriaus dr. 
Oskaro Jusio ir V. Čepinskio 
globėjos dr. Giedrės Kumpi-
kaitės pastangomis, buvo jau
nam smuikininkui surengtas 
pagerbimas ir išleistuvės. V. 
Čepinskis savo atsisveikinimo 
žodyje dėkojo sukviestam 
būreliui New Yorko lietuvių 
visuomenės veikėjų už jam su-

_ ^ ^ m teiktą materialinę bei morali-
IŠ ARTI IR TOLI nę P a r a m * studijų metu. Jis 
•'• i paminėjo, kad Lietuvoje jam 

neteks ilgai ilsėtis — jau yra 
suplanuota nemažai koncertų 
Vokietijoje, Prancūzijoje bei 
kituose Europos kraštuose. Po 
metų jis planuoja vėl sugrįžti į 
tą pačią New Yorko muzikos 
mokyklą toliau tobulintis ir 
įsigyti magistro laipsnį. 

Kęstutis K. Miklas 

Dariaus ir Girėno stadione 
susitiko su Lietuvos jaunimu. 
Jų irgi prašė atverti duris 
Kristui. Sakė, kad negali būti 
meilės be atsakomybės ir kad 
nuodėmė yra ne „atgyvena", 
bet antropologinė sąvoka ir at
sisakyti bei atsispirti nuodė
mei — dvasinės jaunystės pas
laptis. 

Atvykęs į Kryžių kalną, šv. 
Tėvas prisiminė Lietuvos 
kančias ir kankinius: vysku
pus ir žuvusius laisvės kovoto
jus, tremtinius, išvežtuosius ir 
ištremtuosius. Sakė, kad 
„Meilė nugali neapykantą. 
Kryžius — šios meilės 
ženklas. Ave Crux!" 

Ir tuo vaizdajuostė baigėsi. 
Man staiga prisiminė posakis: 
„Lietuva — žemė kryžių ir 
smūtkelių". Pagal Jono Pau
liaus II aiškinimą, kad kry
žius — meilės ženklas, mes 
turėtumėm būti labai atlaidūs 
ir mielaširdingi. Ar mes tikrai 
tokie? 

Esam dėkingi E. Sirutienei 
už tokių gražių ir įdomių vaiz
dajuosčių parodymą. Trečia
dienių susibūrimai tikrai paį
vairina pensininkų dienas. 

Emilija J . Valantinienė 

LOS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRIS 

GASTROLIUOJA 
LIETUVOJE 

Gegužės 29 d. gastroles Lie
tuvoje pradėjo Amerikos lietu
vių teatras — Los Angeles 
dramos sambūris. Įvairiuose 
Lietuvos miestuose tautiečiai 
parodys Žemaitės komediją 
„Trys mylimos", kurią režisa
vo ir scenovaizdį sukūrė Pet
ras Maželis. 

Pirmąjį spektaklį Los An
geles dramos sambūrio artis
tai vaidins Vilniuje, Jaunimo 
teatre. Gegužės 30-ąją jie pa
sirodys Klaipėdoje, o gegužės 
31 - birželio 1 d. dalyvaus Tel
šiuose rengiamame Žemaitės 
komedijos „Trys mylimos" fes
tivalyje. Viešnagę Lietuvoje 
dramos sambūris baigs bir
želio 3 d. spektakliu Panevė
žyje. 

Los Angeles dramos sam
būris Lietuvoje vieši antrą 
kartą. 1989 m. Amerikos lietu
viai Vilniuje vaidino Birutės 
Pūkelevičiūtės pjesę „Žmonės 
ir beržai". 

UŽBAIGĖ 
STUDIJAS 

Lietuvos smuiko pažiba, dvi
dešimtmetis virtuozas Vilhel
mas Čepinskis nuo 1994 metų 
iki šiol tobulino savo smuiko 
valdymą NewYorko pasaulinio 
masto Juilliard muzikos mo
kykloje. Savo studijų užbai
gimo proga, antradienį, bir
želio 3 d., muzikos mylėtojų 
perpildytoje garsioje Carnegie 
Hali salėje debiutavo — turėjo 
progą parodyti savo meist
riškumą smuiku ir plačiajai 
amerikiečių visuomenei su
rengtame koncerte garsaus 
amerikiečio smuikininko Wal-
do Mayo atminčiai. Šio debiu-

KNYGOS SUTIKTUVĖS 
AMBASADOJE 

Š.m. birželio 5 d. Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone buvo 
surengtas knygos „From the 
Realm of the Ancestors: An 
Anthology in Honor of Marija 
Gimbutas" sutiktuvės. Šioje 
knygoje apie žymią lietuvių 
archeologę prof. dr. Mariją 
Gimbutienę ir jos mokslinius 
pasiekimus rašo jos buvę kole
gos, studentai ir draugai, o ją 
redagavo M. Gimbutienės il
gametė redaktorė Joan Mar-
ler. Sutiktuvėse gausiai daly
vavo Vašingtono ir apylinkių 
lietuvių visuomenės nariai, 
kiti besidomintys prof. M. 
Gimbutienės darbais, o apie 
profesorės asmenybę ir mok
slinius pasiekimus pasakojo J. 
Marler ir kiti knygos bendra
darbiai. 

Savo pastabose apie M. Gim
butienę kalbėtojai liudijo pro
fesorės itin platų mokslinį aki
ratį, kuris apėmė ne tik ar
cheologiją, bet ir antropologi
ją, mitologiją, lingvistiką, ki
tas kultūros tyrinėjimų sritis. 
Buvo skaitoma M. Gimbutie
nės darbų inspiruota poezija, 
aiškinama jos tyrimų įtaka ta
pybai ir literatūrai, psichologi
jos mokslui. Profesorę pažino
ję mokslininkai ir menininkai 
taip pat žavėjosi jos lietuviš
kumu, jos pasišventimu ir lie
tuvių kultūros ištakų tyri
nėjimams. 

Užbaigiamajame žodyje LR 
ambasados Vašingtone dr A. 
Eidintas padėkojo prof. M. 

Gimbutienės kolegoms ir 
draugams iš įvairiausių mok
slo ir meno sričių už tokį 
šaunų jos ypatingo mokslinio 
palikimo puoselėjimą, pasi
džiaugė, kad lietuvės moksli
ninkės darbų įtaka tokia stip
ri ir plati. 

Marija Gimbutienė (1921-
1994) studijavo Kaune, Vil
niuje ir Tiubingene, vėliau at
liko tyrimus Harvardo univer
sitete JAV, o nuo 1963 iki 
1989 m. profesoriavo Kalifor
nijos universitete Los Angeles. 
Tarp daugybės jos knygų ir 
straipsnių pažymėtini 1963 m. 
išleista knyga „The Balts", 
1971 m. pasirodžiusi „The 
Slavs" ir 1974 m. — „The 
Goods and Goddesses of Old 
Europe, 7000-3500 B.C. 
Myths, Legends, Cult Ima-
ges". 

Profesorė M. Gimbutienė 
garsėjo ir Lietuvoje, jos darbai 
buvo slapčia verčiami ir skai
tomi, o 1981 m. profesorė pati 
skaitė paskaitas Vilniaus uni
versitete. 1993 m. Vytauto 
Didžiojo universitetas suteikė 
prof. Gimbutienei garbės dok
toratą. 

Birželio 6-7 d. Smithsonian 
instituto Vašingtone darbuoto
jai surengė dviejų dienų semi
narą apie prof. Marijos Gim
butienės mokslinius darbus. 

Ambasados spaudos 
skyrius 

SKELBIMAI 
z TRANSPAK praneša: 

„Žemės ir miškų ūkio ministe
rijos duomenimis, 1997 m. 
sausio 1 dieną įregistruota 
157,3 tūkst. privačios žemės 
savininkų". Pinigai, siunti
niai i r komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 773-
838-1050. 

(sk) 

z A.a. Leono Kačinsko, 
ilgą laiką gyvenusio ir dirbu
sio Vašingtone, atminimui, jo 
draugai, pažįstami ir buvę mo
kinės Lietuvos našlaičiams 
aukojo: A. Aistienė, E. ir J. 
Baliai, E. Dambriūnienė, L. ir 
A. Plateriai, J. Vaičiulaitienė, 
R. Viliamienė, O ir J. Vitėnai, 
A. ir R. Zalubai. Viso $150. 
Reiškiame užuojautą velionio 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! Dėkojame poniai 
Aldonai Aistienei, kuri šią au
ką persiuntė. „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 
60629. 

(sk) 

z Kviečiame į dailininkų 
G. Žumbakienes, A. Žvi
liaus ir E. Cibinsko parodų 
atidarymą Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemonte, birželio 
14 d., šeštadienį, 7:30 v.v. 

(sk) 
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