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Nekilnojamojo turto savininkų 
teises gins įstatymas 

Vilnius, birželio 16 d. (Elta) 
— Antradienį parlamentarai 
vardiniu balsavimu priėmė įs
tatymą, reglamentuojantį 
kompensacijų už valstybės 
išperkamą nekilnojamąjį turtą 
dydį, šaltinius, mokėjimo ter
minus bei tvarką, taip pat ga
rantijas ir lengvatas, numaty
tas Piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatyme. 

Žemėtvarkos ir teisės de
partamento prie Žemės ūkio 
ministerijos direktorius Albi
nas Raudonius sakė, kad par
lamentas įstatymu įsipareigo
jo atsiskaityti su žemės, miš
ko, vandens telkinių, kito išli
kusio nekilnojamojo turto sa
vininkais, nurodydamas konk
rečius terminus. Jo nuomone, 
kokios valdžios beateitų, besi-
keistų, jos negalės nukelti šitų 
terminų. 

Pasak A. Raudoniaus, anks
čiau buvo numatyta, kad vals
tybė turi atsiskaityti su buvu
siais savininkais per 15 metų, 
tačiau nebuvo nurodyti jokie 
terminai. Naujame dokumen
te yra įsipareigota, pasak jo, 
kompensacijas už žemę, van
denis, miškus išmokėti iki 
2006 metų, už butus, jų dalis, 
namus — iki 2010 metų. 

Politiniams kaliniams, 
tremtiniams, kitiems valsty
bei nusipelniusiems žmonėms 
yra nustatyti dar trumpesni, 
išskirtiniai terminai. Už žemę, 
vandenis, miškus numatyta 
atsiskaityti su jais, anot jo, iki 
2002 metų, o už pastatus, išli
kusius namus — iki 2006 me
tų. 

Įstatyme taip pat yra nuro
dyti atlyginimo už valstybės 
išperkamą išlikusį nekilnoja
mąjį turtą šaltiniai. Tai — val
stybei priklausantis turtas, 
vertybiniai popieriai, biudže
to, Žemės reformos fondo lė
šos, tai pat valstybės pasisko
lintos lėšos. 

A. Raudonius sakė, kad 
piniginių kompensacijų mokė
jimas nebuvo nutrauktas. Per
nai išmokėta, jo duomenimis, 
46 mln. litų, šiais metais yra 
tam skirta 51 mln. litų, iš ku
rių jau yra išmokėta 14 mln. 
litų. A. Raudonius pažymėjo, 
kad šiuo metu pirmumo teisė, 
gauti kompensacijas yra su
teikta politiniams kaliniams, 
tremtiniams. 

Opozicija kritikuoja 
įstatymą 

Vertindamas Seime priimtą 
įstatymą, Seimo LDDP frakci
jos narys Povilas Gylys teigė, 
kad įstatymas nekonkretūs — 
nepasakyta, kiek reikės pini
gų jo įgyvendinimui, nenusta
tyta jo įgyvendinimo tvarka. 
Jo nuomone, įstatymas „įtvir
tina baudžiavinę padėtį". 

LDDP nariai nepritaria 
įstatyme numatytiems atlygi
nimo už išlikusį nekilnojamąjį 
turtą išmokėjimo terminams. 
Įstatyme numatyta, kad kom
pensacijos pinigais pirmiausia 
bus išmokamos už išperkamus 
žemę, mišką, vandens telki
nius. 

P. Gylys teigė, kad „namų 
savininkai liko apgauti, o po 
2000-ųjų metų rimto valstybi
nio turto nebeliks". 

Jo nuomone, atsakomybė ui 
įstatymo vykdymą bus už
krauta ant busimų vyriausy
bių pečių. 

LDDP taip pat nesutiko su 
įstatymo nuostata, įpareigo
jančia nuomininką išpirkti jo 
užimamas patalpas rinkos 
kaina, jei nuomininkui suteik
tų gyvenamųjų patalpų vertė 
viršija jo nuomotų patalpų 
vertę. LDDP siūlė kainų skir
tumą mokėti investiciniais če
kiais. 

Kalbėdamas apie įstatymo 
pasekmes, P. Gylys teigė, kad 
šis įstatymas — „finansinė 
avantiūra", dėl kurios nuken-

Ambasadorius priverstas 
apleisti savo rezidenciją 

Bažnyčios ir valstybės dialogas 
tęsiasi 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus birželio 16 dieną prezidentūroje susitiko su Katalikų Bažnyčios hierar-
<***• (Elta) 

bai aktualus. „Aš, pavyzdžiui, 
turiu labdaros valgyklą JBeta-
nija", jau šešerius metus kas
dien maitinu per 600 skurs
tančių žmonių. Dabar jau šį tą 
gaunu iš savivaldybės, bet per 
pirmuosius ketverius metus 
nieko negaudavau. Juk 
'Betanija' maitina Vilniaus 
gyventojus, ne tik mano para
pijiečius, todėl valstybės dė
mesys taip pat reikalingas", — 
kalbėjo A. J. Bačkis. 

Prezidentas su vyskupais 
susitarė reguliariai, mažiau
siai du kartus per metus susi
tikinėti ir kalbėtis aktualiau
siais Bažnyčiai klausimais. 

Be arkivyskupų A. J. Bačkio 
ir S. Tamkevičiaus, pietuose 
su prezidentu dalyvavo dar 
devyni Lietuvos Katalikų Baž
nyčios vyskupai — Eugenijus 
Bartulis, Juozapas Matulaitis, 
Juozas Preikšas, Antanas Vai
čius, Juozas Žemaitis, Jonas 
Boruta, Vladas Michelevičius, 
Rimantas Norvilą, Juozas Tu
naitis. 

niam žmogui visiškai tas pats, 
kas privatizuos objektus — ar 
Petras, ar Kazys", pastebėjo 
parlamentaras. 

R. Dagys pasiūlė politikams 
kuo greičiau išeiti atostogų ir 
grįžti į darbą atsikračius 
„senų negerų manierų bei tar
pusavio santykių aiškinimosi 
sindromo". 

tės tūkstančiai žmonių. 

Pirmalaikiai Seimo rinkimai 
pakenktų valstybės įvaizdžiui 
Vilnius, birželio 16 d. 

(BNS) — Socialdemokratų 
frakcijos narys Rimantas Da
gys perspėjo, kad kai kurių 
politikų kartojama pirmalai
kių Seimo rinkimų idėja kelia 
pavojų Lietuvos demokratijos 
procesui ir jos siekiui įsijungti 
į Europos Sąjungą bei NATO, 
nes vienas Lietuvos „kozirių" 
dabar .yra pastovios valstybės 
įvaizdis. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį parlamentaras teigė, 
kad kiekvienas valdžių kei
timasis neigiamai atsiliepia 
valstybės demokratijos vysty
muisi, ekonominių ir sociali
nių procesų eigai. 

Apie pirmalaikius parlmen-
to rinkimus yra užsiminę kai 
kurie LDDP atstovai bei Sei
mo nariai Kazys Bobelis ir Ri
mantas Smetona. Pastarasis 
yra Lietuvos narystės ES prie
šininkas. 

R. Dagio nuomone, pirmalai
kiai rinkimai naudingi tik po
litikams, „nerandantiems sa
viraiškos formų", finansinėms 
grupuotėms, kurioms dabar 
nepavyksta pasipelnyti iš 
privatizacijos proceso, bei Lie
tuvos konkurentams, siekian
tiems ES ir NATO narystės. 

Pasak R. Dagio, eiliniam pi
liečiui niekas nepasikeis po 
rinkimų. „Pasikeis tik žmonės, 
esantys prie privatizacijos 
proceso svertų. Tačiau eili-

Vilnius, birželio 16 d. 
(Elta) — Aktualius Bažnyčios 
ir valstybės santykių klausi
mus antradienį prezidentas 
Valdas Adamkus aptarė su 
Katalikų Bažnyčios hierar-
chais. 

Valstybės vadovas pietų su 
Lietuvos vyskupais metu taip 
pat pasidalijo savo įspūdžiais 
apie gegužes viduryje vykusį 
vizitą į Vatikaną ir susitikimą 
su popiežiumi Jonu Pauliumi 
II. „Prezidentas, sugrįžęs iš 
Vatikano, jau buvo atskirai 
susitikęs su arkivyskupu me
tropolitu, Vyskupų konferenci-

* Lietuvos krašto apsau
gos ministras Česlovas Stan
kevičius interviu „Interfax" ži
nių agentūrai, komentuoda
mas Rusuos UR ministro Jev-
geruj Primakov Vilniuje pasa
kytus žodžius apie Baltijos 
valstybių įstojimo į NATO ne-
priimtinumą, pareiškė, jog 
Lietuvos narystė NATO ir pati 
NATO plėtra nesukels grės
mės Rusijos saugumui, todėl 
Rusijos priešinimasis šiems 
procesams yra nepagrįstas. 
Pasak Č. Stankevičiaus, NA
TO plėtra „priešingai, reikš 
saugumo ir stabilumo zonos 
išplėtimą". „Mūsų pozicijos 
lieka nepakitusios — mes ruo
šiamės narystei avanse, ir nei
giama Rusijos reakcija — tai 
laiko klausimas", pažymėjo jis 
ir priminė 1991 m. liepą pasi
rašytą Lietuvos ir Rusijos su
tartį dėl tarpvalstybinių san
tykių pagrindų, kurioje „pa
tvirtinama Lietuvos teisė sa
varankiškai pasirinkti savo 
saugumo ir gynybos užtikri
nimo būdus, įskaitant ir stoji
mą į karines sąjungas", (intcrfu) 

Naujasis ministras nori keisti 
baudžiamąją politiką 

Vilnius, birželio 15 d. baudžiamąja politika", teigė 
(BNS) — Naujasis vidaus rei- S. Šedbaras. 
kalų ministras Stasys Šed- Jis paragino Seimą imtis 
baras padėtį įkalinimo įstai- Baudžiamojo proceso kodekso 
gose laiko katastrofiška ir ma- pataisų, kurios konkrečiai nu-
no, kad šią problemą ii- matytų, už kokią veiklą, ko-
spręstų baudžiamosios politi- kiomis sąlygomis ir kuriam 
kos sistemos reformavimas. laikui nusikaltėlis turi boti 

Pirmadienį kalbėdamas Sei- įkalinamas ir kokiomis sąly-
mo Žmogaus ir piliečio teisių gomis jam būtų suteikta viltis 
bei tautybių reikalų komiteto grįžti į normalų gyvenimą, 
posėdyje, S. Šedbaras pažy- Kalbėdamas apie iki teismi-
mėjo, kad kalėjimai, kolonijos nio įkalinimo problemą, kuo-
bei tardymo izoliatoriai katąs- met be teismo žmogui tenka 
trofiškai perpildyti, trūksta kalėjime praleisti net kelerius 
lėšų patalpoms plėsti ir re- metus, S. Šedbaras pažymėjo, 
montuoti. jog turi būti kuo greičiau nu-

„Mes tokiomis sąlygomis ug- statyti maksimalūs terminai, 
dome žvėrį", sakė ministras. Ministro nuomone, nors 
Be to, tokios kalinimo sąlygos teismų sistema Lietuvoje buvo 
pažeidžia bet kokias normas, ne kartą pertvarkyta, tačiau 

Jo nuomone, į kritišką ikiteisminio tyrimo stadija vis 
padėtį stumia besaikis veiklų dar stovi vietoje, 
kriminalizavimas ir alternaty- Pasak jo, pastaruoju metu 
vių bausmių nebuvimas. „Ne labai dainai prarandama gali-
amnestijomis šį klausimą rei- mybė tinkamai įrodyti kaltę 
kia spręsti, o gerai apgalvota 

jos pirmininku Audriu Juozu 
Bačkiu ir papasakojęs jam 
apie susitikimą su Šventuoju 
Tėvu. Tačiau valstybės vado
vas norėjo pasidalyti savo 
įspūdžiais ir su didesne vys
kupų grupe", po pietų žur
nalistams sakė prezidento at
stovė spaudai V. Gaižau
skaitė. 

Buvo aptartas galimas po
piežiaus trumpas vizitas į Lie
tuvą kitų metų birželio 
mėnesį, kai jis lankysis kai
myninėje Lenkijoje. Kvietimą 
bent trumpam užsukti į Lie
tuvą V. Adamkus perdavė su
sitikime su Jonu Pauliumi II. 
„A. J. Bačkis sakė girdėjęs, 
kad Šventasis Tėvas labai 
džiaugiasi, jog yra taip laukia
mas Lietuvoje. Tačiau, kaip 
žinoma, dėl silpnos Jono Pau
liaus II sveikatos yra tam 
tikrų abejonių, ar jis galės at
vykti į Lietuvą. Bet kuriuo at
veju jo atvykimas labai pra
džiugintų ir prezidentą, ir 
Bažnyčios hierarchus, ir, ma
tyt, didžiąją Lietuvos visuo
menės dalį", sakė V. Gai
žauskaitė. 

Pietų metu kalbant apie 
Bažnyčios ir valstybės santy
kių problemas, išskirtas tiky
bos dėstymo mokyklose klau
simas. „Buvo pripažinta, kad 
dar nėra parengta pakanka
mai kvalifikuotų tikybos dės
tytojų. Nutarta, kad reikėtų 
stiprinti tikybos dėstytojų ren
gimą aukštosiose mokyklose", 
tvirtino atstovė spaudai. 

Arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius žurnalistams sakė, 
kad Bažnyčia pasigenda vals
tybės paramos sprendžiant ti
kybos dėstytojų rengimo ir 
kvalifikacijos kėlimo proble
mas. „Daug kas įsivaizduoja, 
kad Bažnyčia labai turtinga ir 
viską gali padaryti, bet iš 
tikrųjų taip nėra, todėl ir rei
kalinga valstybės parama", 
įsitikinęs S. Tamkevičius. 

Buvo kalbėta ir apie gali
mybes pakeisti kunigų semi
narijų statusą, nes kol kas jos 
nėra pripažįstamos nei kaip 
aukštosios, nei kaip aukštes
niosios mokyklos. 

„Prezidentas mano, kad 
Bažnyčia turi aktyviau 
skverbtis į gyvenimą ir pri
sidėti prie globos projektų, 
kartu su vyriausybe bendra
darbiauti teikiant paramą 
skurstantiems ir vargstan
tiems. Susitikime kalbėta ir 
apie teisėtvarkos stiprinimą 
bei kitas visuomenę jaudi
nančias problemas", sakė V. 
Gaižauskaitė. 

A. J. Bačkis teigė, kad val
stybės ir Bažnyčios bendradar
biavimas globos srityje yra la-
problemą galėtų išspręsti di
desnis dėmesys techninei nu-

S. Šedbaras įsitikinės, kad šią gikaltimų tyrimo pusei. 

Seimo nariai nori 
padėti Tibetui 
Vilnius, birželio 13 d. 

(Elta) — Parlamentinės ryšių 
su Tibetu grupės kvietimu, 
Lietuvoje vieši Jo Šventenybės 
XIV Tibeto Dalai Lamos atsto
vai Rytų ir Vidurio Europai 
bei Baltijos valstybėms. 

Birželio 13 d. svečiai susi
tiko su Parlamentinės ryšių 
su Tibetu grupės nariais bei 
su visuomenės atstovais ir ap
tarė tolesnį bendradarbiavimą 
švietimo, mokslo, kultūros, 
sveikatos apsaugos srityse. 

Parlamentinės ryšių su Ti
betu grupės pirmininkė Ro
mualda Hofertienė, sakė, jog 
Dalai Lamos atstovai domėjo
si, kokios yra galimybės Tibe
to studentams mokytis Lietu
voje, pasiūlė naujas kultūrinio 
bendradarbiavimo formas. 

Parlamentinė grupė ap
tarė dabartinę padėtį Tibete, 
kalbėjo apie pasikeitusią į 
gerąją pusę pasaulio valstybių 
nuomonę apie šią valstybę. 

Ieškota būdų, kaip padėti 
Tibetui, siekiančiam kultūri
nės autonomijos, norinčiam iš
saugoti savo tradicijas, kultū
rą, žmones. 

Seimo nariai nutarė kitų 
metų pradžioje Vilniuje su
rengti Baltijos jūros valstybių 
politikų konferenciją tema 
„Konfliktų sprendimas taikiu 
būdu". Dalyvauti joje pakvies
tas Jo Šventenybė XTV Tibeto 
Dalai Lama. 

* JAV specialistu nuomo
ne, Lietuvos karinis jūrų lai
vynas yra profesionalus ir 
gali vykdyti kovines operaci
jas. Tokią išvadą priėjo JAV 
karinių specialistų grune, 
viešėjusi Lietuvoje ir p • ' , pa
teikusi savo vertinimus, pra
nešė Klaipėdos „Bumso" radi-

Minskas, birželio 16 d. 
(Elta) — Lietuvos diploma
tinės atstovybės Minske dar
buotojai jau užantspaudavo 
ambasadoriaus rezidencijos 
langus ir laikinai naudotis pa
liko pagrindinį įėjimą į šį pa
statą. 

Taip Lietuvos ambasadorius 
Viktoras Baublys rengiasi pa
likti savo rezidenciją, atsiliep
damas į Baltarusijos valdžios 
nurodymą išsikraustyti iš 
„Drozdy" komplekso, kurio 
teritorijoje įsikūrusi Baltaru
sijos prezidento Aleksandr 
Lukašenko ir daugiau kaip 
dvidešimties ambasadorių re
zidencijos. 

Kaip jau pranešta, Baltaru
sijos vyriausybė dar balandžio 
mėnesį perspėjo 22 užsienio 
valstybių ambasadorius bei 
įvairių misijų vadovus apie 
tai, kad jie turės palikti 
„Drozdy" rezidencijų komplek
są, nes esą čia reikia taisyti 
vandentiekį, atlikti kitus re
monto darbus. Tačiau diplo
matai, tarp kurių yra JAV. 
Prancūzijos, Italijos, Vokieti
jos, Japonijos, Lietuvos ir kitų 
valstybių atstovai, atsisakė 
išsikraustyti iki nustatytos 
datos — birželio 10 dienos. 
Vėliau šis terminas buvo pra
tęstas iki birželio 17 dienos. 

Lietuvos ambasados Minske 
pirmasis sekretorius Dainius 
Trinkūnas sakė, kad praėjusią 
savaitę užsienio diplomatus 
priėmęs Baltarusijos užsienio 
reikalų ministras Ivan Anto-
novič, nepaisydamas jam 
įteikto Europos Sąjungos prie
kaišto ir užsienio valstybių pa
reikšto nepasitenkinimo, nu
tarė skirti tik dar vieną 
papildomą parą, todėl amba
sadoriai turės išsikraustyti iki 
ketvirtadienio vakaro. 

„Jau aišku, kad pozicija ne
bus keičiama", tvirtino Lietu
vos diplomatas, kuris mano, 
kad nurodytu laiku ambasado
rių rezidencijose bus atjungtas 
vanduo, elektra, telefono ry
šys. 

Kol kas dar neužsakytas 
viešbučio kambarys, kuriame 
turėtų įsikurti ambasadorius 
Viktoras Baublys su žmona. 
Bet, pasak D. Trinkūno, di
plomatas jau pasirengęs iš
sikraustyti iš rezidencijos, ku
rios pastatą Lietuvos ambasa
da Minske išsinuomojo 1996 
metais. Iki 1999 m. sausio 31 
d. galiojanti nuomos sutartis 
gali būti pratęsta dar 3 me
tams. 

Kai tik ambasadorius iš
sikels. Lietuvos diplomatinei 
atstovybes darbuotojai rezi
denciją uždarys ir galutinai 
užantspauduos tam, kad į ją 
be Lietuvos diplomatų žinios 
niekas negalėtų patekti. Beje, 
jau dabar ant Lietuvos ir kitų 
užsienio valstybių rezidencijų 
durų priklijuoti išrašai iš Vie
nos konvencijos, kurios nuo
statos skelbia, kad diploma
tinės atstovybes, taip pat ir 
ambasadoriaus rezidencijos, 
patalpos yra neliečiamos. 

Pasak Lietuvos diplomati
nės atstovybės pirmojo sekre
toriaus, „Drozdy" rajone rezi
dencijas turintys ambasado
riai nuolat tariasi susitikdami 
ir kalbėdamiesi telefonu. -

Neoficialiai skelbiama, jog 
kai kurios galingosios val
stybės gali atšaukti konsulta
cijoms čia įsikūrusius savo 
ambasadorius. D. Trinkūnas 
mano. jog galimas ir atitinka
mas Lietuvos žingsnis, tačiau 
šiuo klausimu „paskutinis žo
dis yra Vilniaus". 

Buvęs prezidentas jautė esąs 
sekamas 

Vilnius, birželio 16 d. 
(BNS) — Kadenciją baigęs 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas teigia jautęs, kad 
buvo sekamas ir ragina bausti 
slaptųjų skyrių vadovus. 

„Kai kurie mano kabinete 
pasakyti žodžiai ar netgi visi 
sakiniai būdavo cituojami po
kalbiuose su kitais parei
gūnais", sakė A. Brazauskas 
dienraščiui „Lietuvos rytas". 

Anot prezidento, cituojami 
būdavo tie pokalbiai, kuriuose 
buvo kalbama apie valstybės 
vidaus gyvenimą ir santykius 
su partijomis. 

A. Brazauskas stebėjosi, jog 
veikė skyrius, neturintis jokio 
teisinio pagrindo, ir apgailes-

jas. Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų vadas flotilės admiro
las Raimundas Baltuška sakė, 
jog didžiausio amerikiečių dė
mesio susilaukė fregatos 
„Aukštaitis" ir "Žemaitis", šie
met jau šešis kartus dalyvavu
sios tarptautiniuose moky
muose. OHS) 

* Lietuvos Seimas vien
balsiai pritarė prezidento 
Valdo Adamkaus siūlymui pa
naikinti dviprasmišką nuo
statą del VRM Vadovybes ap
saugos departamento parei
gūnų prievoles besąlygiškai 
vykdyti Aukščiausiosios tary
bos pirmininko nurodymus ir 
įsakymus. Tokia prievolė VAD 
nuostatuose liko nuo 1991 
m., kai AT pirmininkas buvo 
ir aukščiausias valstybes va
dovas. 'Elta 

tavo, kad, priešingai nuo JAV 
„VVatergate" skandalo, po ku
rio postų neteko į j j įsipainioję 
pareigūnai, Lietuvoje paskęs-
tama aiškinimuose, kas ką 
sekė, tačiau nesvarstoma, ar 
apskritai demokratinėje val
stybėje gali būti tokių dalykų. 

Jo nuomone, svarbu nubaus
ti slaptųjų skyrių pareigūnus. 
Kurie taip pat privalo paklusti 
teises aktams. ..o jeigu nėra 
įstatymo, reikia laikytis mora
linių demokratines valstybes 
normų". 

Skandalas dėl galimo aukš
tų valstybės pareigūnų sekimo 
kilo, kai spaudoje buvo pa
skelbta apie slaptą Vadovybes 
apsaugos departamento Ope
ratyvinės tarnybos 3-iąjį sky
rių, pagal savo nuostatus 
vykdžiusį Seimo pirmininko 
bei vidaus reikalų nurodymus 

Dienraštis teigia, jog turi 
duomenų, kad buvo sekami 
kandidatai į prezidentus Val
das Adamkus ir Artūras Pau
lauskas. 

Pats Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis neigia nu
rodęs ką nors sekti, o buvęs vi
daus reikalų ministras Vid
mantas Žiemelis grasina by
linėtis dėl garbės ir orumo 
įžeidimo. 

KALENDORIUS 
Birželio 17 d Adolfas. 

Laura. Daugantas, Liudgailė. 
Birželio 18 d Morkus, 

Marcelinas. Araulfas. Manra. 
Tolvandas, Vaiva. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

PRISIMENAM SESĘ GAILUTĘ 
šiems ir tiems, kurie patyrė 
jos meilę, tarnaujant Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. 

Gailė pradėjo skautauti bū
dama 6 metų amžiaus, stovyk
lavo visose skautiškose sto
vyklose. Augdama tobulėjo 
skautybėje ir subrendo pavyz
dinga sese ir vadove. 

Ji buvo sąmoninga Lietuvos 
dukra. Ji dalyvavo daugelyje 
visuomenės demonstracijų, 
siekiant Lietuvai laisvės. Ji 
mylėjo Lietuvą, nors gimė ir 
augo už Lietuvos ribų — Ame
rikoje. Ji buvo visur, kur tik 
reikėjo garsinti Lietuvos var
dą, reikalaujant Tėvų žemei 
Nepriklausomybės. Studijuo
dama, nors buvo labai užimta 
studijomis, nenutraukė skau
tiškos ir visuomeninės veiklos. 
Baigusi universitetą, įsigijusi 
politinių mokslų ir istorijos 
diplomą dar pradėjo naujas 
teisės studijas. Baigusi ir iš
laikiusi valstybinius egzami
nus, tapo diplomuota teisinin
ke su teise verstis privačia 
praktika. 

Su teisiniu diplomu apsigy
veno Kalifornijoje, San Diego 
apylinkėse, bet ir ten gyven
dama nenutraukė ryšių su 
skaučių Seserija ir lietuviška 
veikla. Nežinomi Dievo planai 
ir su liūdesiu galima kartoti 
dainos žodžius: „Užgesta ug
nis ir užmiega daina, sūpavusį 
juoką ant rankų. Ir džiaugsmo 
gana, Ir jaunystės gana — 
Lyg ežero vilnys — nusenka, 
Tai sudiev jums Kalifornijos 
kalnai, Čikagos lygumos... lai
kinai, laikinai nauji žingsniai 
į tolumas veda". 

Lietuviška ir skautiška vi
suomenė dar ilgai minės Gailę 
Eidukaitę-Kunstmanienę, per 
anksti apleidusią šį pasaulį. 

v.8. Antanas Paužuolis 

ps. fil. Gailute Eidukaite - Kunst-
manienė. 

„Dar taip norėčiau bėgt per 
pievą 

Skardenti slėnį dainele, 
Bučiuoti žemę kvapią, šventą 
Ramiai svajoti vakare". 
Gražūs dainos žodžiai, ku

riuos sesė Gailė mėgo dainuo
ti. Ji jų daugiau čia nebedai
nuos, nes ji netikėtai apleido 
šį pasaulį, žūdama auto ne
laimėje. 

Nebeteks Gailei su mylimu 
vyru Linu Kunstmanu svajoti 
vakarais apie gražiai praleistą 
jaunystę tėvelių namuose, 
skaučių stovyklose, lituanis
tinėse mokyklose ir draugų,-ių 
suėjimuose. 
. .Nors gyveno tolimoje Kali-
fornijpje, San Diego apylinkė
se, bet jaunystėje įaugęs į jos 
sielą noras dirbti, padėti arti
mui ir meilė Lietuvai, niekada 
neišėjo iš jos minčių. 

Dainos žodžiai sakė: „Dar 
taip norėčiau palydėti saulutę 
žengiančią miškais, atverti 
meilę, kaip šaltinį, ir ilgesiui 
ištiest rankas". 

Bet Dievulio buvo kiti pla
nai. Jis Gailę pasišaukė pas 
save. Atsisveikinom su sese 
Gaile, dalyvaujant didžiuliam 
būriui skautiško jaunimo, vis-
suomenės atstovams, artimie-

Sesė Gailė, tragiškai 1997 
m. birželio 22 d. mirusi, bus 
prisiminta šv. Mišiose sekma
dienį, birželio 21 d., 10 v. r. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

JŪRŲ SKAUTAI RUOŠIASI KELIONEI 
NEMUNU 

Kauno jūrų skautija „Divy- drauja, yra ištikimi Dievui ir 
tis" šią vasarą organizuoja 
jaunimo vandens žygį Nemu
nu ir jo intakais. Pasak vyr. 
jūrų skautininko Algimanto 
Malkevičiaus, šis žygis padės 
geriau suprasti skautybę, sie
kiančią gerųjų žmogaus savy
bių ugdymo ir plėtojimo. 

Pagal išankstinę programą, 
kuri dar gali keistis, šią va
sarą jūrų skautai planuoja 
plaukti Nemunu trimis eta
pais; liepos 10-16 d. — nuo 
Druskininkų iki Birštono, lie
pos 28-ąją - rugpjūčio 2-ąją — 
nuo Birštono iki Kauno, o rug
pjūčio 3-15 d. — nuo Kauno 
iki Kuršių marių. 

Prieš žygį grupių vadovams 
iš rajonų bus rengiamas semi
naras, kurį dalinai remia Val
stybinė jaunimo reikalų tary
ba. 

Žygio organizatoriai perspė
ja, jog jaunieji keliautojai, 
kaip tikri jūrų vilkai, gyvens 
pagal pačių susidarytas tai
sykles bei jūrų skautų priesa
kus. O šie draudžia tabako, al
koholio, nešvankios kalbos (ir 
minčių) vartojimą. ^Skautai 
nėra mamyčių lepūnėliai: jie 
laikosi duoto žodžio, siekia 
būti riteriški ir mandagūs, 
linksmi, susivaldantys, niekad 
nenustoja vilties, gražiai ben-

„Lietuvos Kunigaikštienės Gražinos" vyr. skaučių būrelio Kalifornijoje seses š.m. gegutės 2 3 d. sueigoje. Iš k.: I 
eil. — Leokadija Vilimiene, Bronė Variakojienė, Ina Petokienė. II eil. — I^aima Jarasuniene, Violeta Gedgau
dienė, Aldona Venckūnienė, Helen Vidugirienė, Mirga Pažemėnienė, Dalia Sodeikienė, Birutė Prasauskienė. III 
eil. — Zita Rahbar, Ema Dovydaitienė, Birutė Viskantienė, Rūta Mulokienė, Vanda Zelenienė ir vadovė Da
nutė Giedraitienė 

„L.K. GRAŽINOS" BŪRELIS 
KALIFORNIJOJE 

Mūsų būrelis laimingas, tu
rėdamas puikias vadoves, ku
rios kasmet iš eilės būrelio 
veiklai vadovauja. Tradiciniai 
— vadovių pareigos būna per
duodamos gegužės mėnesio 
pabaigoje. 

pyragus, ir Kaziuko mugėje 
pavasarį, pardavinėdamos 
įvairius rankdarbius. Taip pat 
mugėje tvarko valgyklą, ku
rioje pietumis pavalgydina 
daugiau 200 mugės lankytoji;. 

Visos sesės dirba nuošir-
Šių 1997/1998 veiklos metų džiai. Ir koks malonumas me-

Tėvynei", — pabrėžia skauti
ninkas A. Malkevičius. 

Vasaros žygius, stovyklas, 
Lietuvoje atkurtoji jūrų skau
tija vykdo nuo 1990 metų. 

Norintieji šią vasarą keliau
ti drauge su skautais, ar tik 
paremti jų žygį, prašomi 
kreiptis į Kauno jūrų skautija 
„Divytis", a/d 778, 3041 Kau
nas. Informacija Kauno telefo
nu (8-27) 71 78 00. 

paskutinėje sueigoje būrelio 
vadovė sesė v.s. fil. Danutė 
Giedraitienė „valdžios" plak
tuką ir knygas perdavė sesei 
v.s. fil. Daliai Sodeikienei. 

Sesė Danutė vadovavo būre
liui seseriškai autoritetingai. 
Pati, būdama gera odontologė, 
būrelio reikalus tvarkė irgi rū
pestingai ir tiksliai: Ir kultū
ringai. Į sueigas buvo pakvie
tusi net tris įdomius paskaiti
ninkus: dr. Loretą Mulokienę, 
kuri kalbėjo apie vyresnių 
žmonių protinius negalavi
mus; advokatus Amit Mehta 
ir Violetą Sutkus Mehta — 
apie testamentų sudarymus; 
dailininkę Iną Leškienę — 
apie modernų meną. 

Mūsų turelio metinis gera
sis darbelis šiemet buvo pas
kaita ir vaišės visuomenei, su
ruošta Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Esam dėkingos mū
sų klebonui kun. dr. Algirdui 
Olšauskui už leidimą — nemo
kamai naudotis sale. Daugiau 
100 atsilankiusių su dideliu 
dėmesiu išklausė aiškinimus 
apie „Fizines ir psichologines 
problemas žmogaus gyvenimo 
brandžiame tarpsnyje". Išsa
miai ir labai vaizdžiai kalbėjo 
jau aukščiau minėta daktarė 
Loreta Mulokienė. Daktarė 
yra bendrosios ir gerontolo-
ginės psichiatrijos specialistė. 
Medicinos mokslus baigė Vil
niaus universitete. Atsikėlusi 
į JAV ir čia atlikusi visas rei
kalingas prievoles medicinoje 
darbuotis, dr. Loreta Mulokie
nė turi savo praktiką ir dėsto 
Drew Medical Centre. 

Būrelio metinės veiklos ei
goje gražinietės paprastai dir
ba Lietuvių dienose rudenį, 
pardavinėdamos savo keptus 

ŠVĘSIM LIETUVIŠKOS SKAUTYBĖS 
80 METŲ SUKAKTĮ 

Vasaros ir Tautinėms sto
vykloms pasibaigus ir tuntų 
veiklai įžengus į rudeninį 
skautavimo tarpsnį, švęsim 
lietuviškos skautybės ir skau
tavimo 80 metų sukaktį. 

Čikagos Skautininkių drau
govės sesės ir sukakties minė
jimo rengimo komitetas š. m. 
lapkričio 15 d. Jaunimo centre 
rengia iškilmingą skautiškos 
veiklos minėjimą. 

Pradinį rengimo komitetą 
sudaro s. Aldona Palukaitie-
nė, vs. fil. Sigitas Miknaitis, 
v s. fil. Danute Eidukienė, s. 
Jieva Paulauskienė ir vs. fil. 
Antanas Paužuolis. Bus kvie
čiama ir daugiau narių Minė
jimą remia Čikagos tuntų tun-

tininkai. Žiniaraščiai pasiųsti 
ir kitoms vietovėms. Rengi
nyje (jei sąlygos leis), žada 
dalyvauti ir LSS Pirmijos pir
mininkė v.s. Birute Banaitie
nė. 

Programoje numatyta: aka
demija — lietuviško skautavi
mo 80 metų apžvalga. Bus me
ninė programa, kuri dalyvius 
sugrąžins į praėjusias skauta
vimo dienas ir pasisvečiavi
mas sesių, brolių ir rėmėjų 
rateliuose. Laikas, atrodo dar 
tolimas, bet dienos skrieja ir 
nepasijusim kaip ateis skau
tiškos veiklos 80-mečio minėji
mo diena. Visi ruoškimės joje 
dalyvauti. 

v.s. A. Paužuolis 

tų pabaigoje dalinti uždirbtus 
pinigus, skirtus paremti jauni
mo skautiškai veiklai. Šiemet 
sesė Danutė, dosniai nusitei
kusi, kvietė visas pasisakyti, 
kur reikalinga parama. Visų 
pritarimu buvo paskirta pora 
tūkstančių mūsų sesių „Palan
gos" tunto skautėms, skren
dančioms į VIII Tautinę sto
vyklą Paxtone. Pora šimtų 
paskirta Seserijai už mūsų 
būrelio dalyvavimą „in absen-
cia" Paxtone ir trejetą šimtų 
mūsų globojamam vienetui 
Marijampolėje, važiuojančiam 
į stovyklą Lietuvoje. Mažesnės 
sumos buvo paskirtos „Skautų 
aidui„ ir „Skautybės kelias" 
puslapiui „Draugo" dienraš
tyje. 

Sesės Danutės vadovavimo 
paskutinioji sueiga vyko mūsų 
sesės v.s. Bronės Variakojie-
nės sūnaus ir marčios vaišin
guose ir ištaiginguose namuo
se. Dalyvavom uniformuotos, 
pagerbdamos sesę Bronę jos 
75-rių metų skautavimo su
kakties proga. Į sueigą atsi
lankė mūsų rajono vadė graži-
nietė v.s. fil. Zita Rahbar ir 
viešnia — „Ramovės" seniūnė 
v.s. Alfa Pažiūrienė, ilgametė 
sesės Bronės draugė. Su nuos
taba išklausėm ilgas sesės 
Bronės sukurtas eiles apie 
Motiną. Gilios minties eilės, 
išsakytos be užrašų, labai jau
triai palietė būrelio seses. Gir
dėjom pavaizduotą pasiauko
jančios motinos meilę savo 
sūnui; motinos rūpestį, ma
tant savo jaunos marčios gana 
paviršutinišką elgesį; ir vėliau 
— tylų džiaugsmą, kai mar
čiai gimęs sūnelis sukelia irgi 
motiniškus jausmus, svajones 
bei pasiaukojimą sūnelio gero
vei. 

Mūsų legendarinės „Lietu
vos Kunigaikštienės Gražinos" 
būrelis išsilaikė daugiau 30 
metų. Pradžioje visos sesės 
buvo jaunos, drąsios, išradin
gos. Daug buvo svajonių, įvai
rių išgyvenimų, bet ištęsėjom. 
Džiaugiamės, kad mūsų būre
lis vis pasipildo jaunesnėmis 
jėgomis. Skautiškuose viene
tuose darbuojasi dar jaunes
nės. Meilė jaunimui gyva ir 
stipri. 

Sueigos pabaigoje buvo pri
simintos amžinybėn iškeliavu
sios sesės: a.a. v.s. fil. Valė 
Barmienė ir a.a. ps. fil. Aldona 
Gimbutaitė-Adomėnienė. Mū
sų iš pareigų išeinanti vadovė 
sesė Danutė Giedraitienė pa
dėkojo visoms už bendradar
biavimą, apdalindama visas 
puikiais gvazdikais, o būrelio 

Nuotr. A l d o n o s V a r i a k o j i e n ė s 

sesės savo ruožtu darbščiai 
vadovei įteikė gražių gėlių ir 
visų pasirašytą padėkos korte-

Prieš išsiskirstant, naujoji 
būrelio vadovė sesė Dalia So
deikienė, linkėdama visoms 
geros vasaros, kitai sueigai 
pakvietė rugsėjo mėnesiui. 

v.s. Vanda Zelenienė 

LIETUVOS SKAUTAI 
— E U R O P O S 

REGIONO 
K O N F E R E N C I J O J E 

Pasaulio skautų organizaci
jų Europos regiono konferenci
joje, kuri šešias dienas vyko 
Liuksemburge, po pusės šimto 
metų pertraukos pirmą kartą 
buvo atstovaujama ir Lietu
vai, — pranešė Eltai Lietuvos 
skautijos tarybos pirmininkas 
Mečislovas Raštikis. 

Lietuvos tautinė delegacija, 
pasak M. Raštikio, .aktyviai 
dalyvavo konferencijos darbo 
grupėse, kuriose buvo svarsto
mi jaunimo politikos Europoje 
klausimai, skautijos progra
mos, lygiomis teisėmis reiškė 
savo nuomonę sprendžiant 
svarbiausias skautų veiklos 
problemas, rinko skautijos Eu
ropos regiono komitetus bei jų 
vadovus. 

Gegužės 7 dieną po tautinių 
delegacijų susitikimo su Euro
pos tarybos pirmininku Jac-
ques Santer, konferencija bai
gė darbą. 

(ELTA) 
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SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Spalio 3 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė švente Willow-
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, LL. 

Lapkričio 15 d. — Lietu
vos Skautų organizacijos 
įsikūrimo, gyvavimo ir veik
los 80 metų sukakties minėji
mas Jaunimo centre. Pradžia 
2 vai. p.p. Rengia Čikagos 
Skautininkių draugovė ir Ren
gimo komitetas. 

STOVYKLOS 

Liepos 11-18 d. — Čikagos 
tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI. 

Liepos 17-27 d. — Tautinė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone. 

Rugpjūčio 2-8 d. — vienos 
savaitės stovykla „Romuvoje" 
jaunesniems skautams,-ėms ir 
vyresniems, kurie negalės 
vykti į Tautinę stovyklą Pax-
ton, MA. 

Rugpjūčio 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Parton, MA. 

EDMUNDAS V&NAS, U.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ava (prie Austin) 

TeL 773-586-7756 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bet chirurgija 
172 Schiller St, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2608 
Valandos pagal sussanmą 

ARASŽUOBA.U.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.OgrJen Ave.. Suita 310 

NaparviHe. IL 60563 
TeL (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.. 
Tower 1, Surte 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
TeL (630) 436-0120 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd , Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

TeL (708) 596-4066 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79lh Ave.. Hfctory Hsfc. t 
TeL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENĖC. DECKER, DOS, P.C. 
4847 W. 103 S t . Oak. Lmvn, IL 
Pirmas apyt. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

TeL 708-422-8260 

DR. V J. VASAIVENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817W.83St ,Bur toank , IL 
TeL 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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PENKIOS DIENOS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIME 

LIUDA RUGIENIENĖ 

LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų 
komisijos posėdžiai 

Visuomeninė veikla, Vi
daus reikalų ministerijos 
pranešimas. Sankt Peter
burgo lietuvių kultūros 
draugijos valdybos narė 
Jūratė Laučiūtė. „Lietuvių 
Bendruomenė Sankt Peter
burge neturėjo didesnių pro
blemų, darydama įtakos Rusi
jos valdžiai ir visuomenei pir
maisiais savo gyvavimo me
tais. Draugija atsikorė ne vien 
kaip etninė lietuvių bendruo
menė, o kaip organizacija, vie
nijanti visus Lietuvą, jos isto
riją, kultūrą gerbiančius ir 
mylinčius žmones Peterburge, 
nepaisydama jų tautybės. Va
dinasi, mes iš karto įsigijome 
daug draugų ir rėmėjų pa
čiuose įvairiausiuose Peter
burgo visuomenės sluoks
niuose bei visų lygių valdžios 
struktūrose. Draugijos brendi
mo metai sutapo su atsiku
riančios Lietuvos brendimo 
metais. Šalia kiekvienai tauti
nei bendrijai būdingų tradici
nių kultūros veiklos būdų, 
draugija, kaip mokėdama, ten
kino peterburgiečių norą dau
giau sužinoti ne tik apie Lie
tuvos kultūrą, bet ir apie 
Lietuvoje vykstančius politi
nius visuomeninius procesus. 
Tam tikslui mes naudojame 
visas prieinamas priemones, 
kurias mūsų tautiečiai iš 
Amerikos žino labai gerai: 
laikraščius, radiją, televiziją. 
Platinome pirmuosius 'Atgimi
mo', 'Sąjūdžio' laikraščius 
rusų kalba', dalyvaudavome 
demokratinio Peterburgo mi
tinguose su nepriklausomos 
Lietuvos trispalvėmis ir visur 
kalbėdavome, kur tik būdavo 
tribūna bei žmonės, pasirengę 
rausų klausytis... Paskelbus 
Lietuvos ekonominę blokadą 
1990 m., draugijoje iš karto 
susibūrė demokratinio Peter
burgo visuomeninis komitetas 
Lietuvai remti. Jis ilgainiui 
išaugo į miesto deputatų tary
bos grupę, kuri tada vadinosi 
Pabaltijui remti. Ši deputatų 
grupė turėjo įtakos ir Rusijos 
Aukščiausiajai Tarybai, nes 
maždaug iki 1992-1993 m. Pe
terburgas darė įtakos visos de
mokratėjančios Rusijos politi
kai". 

Šiuo metu Peterburge veikia 
per 80 tautinių kultūrinių su
sivienijimų. Lietuvių draugija 
savo narių skaičiumi yra vie
na mažesnių, bet ne kartą 
buvo skelbiama, kaip viena 
veikliausių ir įtakingiausių. 

Draugijos problemos pra
sidėjo, kai 1994 metais Peter
burge atsidarė Lietuvos gene
ralinis konsulatas. Draugijos 
ėmė nepasiekti kai kuri svarbi 
informacija, ateinanti per kon
sulatą, pavyzdžiui, kvietimai į 

sporto žaidynes, mokslo ir 
kūrybos simpoziumus ir t.t. 
„Tačiau tik 1995 metais, kai 
draugija buvo eliminuota iš 
tarptautinės M. K. Čiurlioniui 
atminti skirtų renginių pro
gramos, ėmėme maištauti. Ne
paisydama atviro konsulato 
nepritarimo, draugija surengė 
savo M. K. Čiurlioniui skirtą 
vakarą, į kurį pakvietė žy
miausią mūsų laikų M. K. 
Čiurlionio kūrybos žinovą — 
profesorių Vytautą Lands
bergį. Konsulatas ir Ryšių su-
užsienio lietuviais skyrius 
prie Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departa
mento mūsų šitą renginį 
įvertino kaip politinį ir pagra
sino draugiją paleisti". Drau
gija pamažėli buvo žlugdoma, 
kartu žlugdomos ir jos pastan
gos įsigyti nuosavą pastogę 
bent lituanistinei mokyklai. 
„O apie pačią draugiją ir Pe
terburge, ir Lietuvoje ėmė 
skleisti nepagrįstus gandus, 
esą draugija neveikli, nieko 
nedirbanti. Nesiimu spėlioti, 
kodėl konsulatas paskelbė 
mūsų draugijai karą. Galbūt 
esama politinių motyvų. Bet 
kategoriškai nesutinku su kai 
kuriais mėginimais aiškinti, 
jog konfliktą įžiebė draugijos 
vadovų asmenines ambicijos. 
Netikėtai labai tiksliai nusakė 
Lietuvos įvaizdį Peterburge 
mano bendrakeleiviai rusai, 
su kuriais važiavau į komisi
jos posėdį. Sužinoję, kad vyk
stu į Vilnių, jie paklausė, kas 
atsitiko, kad Peterburge 
šiandien nėra Lietuvos. 
Anksčiau tiek daug turėjo apie 
ją informacijos, o dabar nieko. 
Labai įdomus jų pasiūlytas 
paaiškinimas — gal ten 
žmonės (jie turi galvoje Lie
tuvą) gyvena geriau negu Ru-
sijoje ir valdžia nenori, kad 
mes apie tai sužinotume? Čia 
tokajų aiškinimas". 

Tačiau šiomis dienomis 
draugijos reikalai gerėja. Pir
moji virš Peterburgo lietuvių 
susitvenkusius debesis ėmėsi 
vaikyti valstybės konsulate R. 
Trakymienė. Draugija taip pat 
dėkinga Auguliui, kuris labai 
daug padėjo mums organizuo
ti Peterburge Vasario 16-osios 
minėjimą. Atrodo, bendra kal
ba mezgasi ir su naujais Re
gioninių problemų bei tauti
nių mažumų departamento 
vadovais bei su PLB valdyba . 

Toliau J. Laučiūtė kalbėjo 
apie NATO baimę Rusijoje. Ji 
galvoja, kad šitokia baimė yra 
tik mitas, sukurtas Rusijos 
politikų, kaip priemonė ma
nipuliuoti savo ambicijoms, 
kad šitaip galėtų pridengti 
savo nesugebėjimą daryti re
formas ir spręsti kitas proble

mas. Kita priežastis, kodėl 
šitoks mitas yra Rusijai reika
lingas, ta, kad galėtų šar-
tanžuoti kai kuriuos tarptau
tinius politikos subjektus savo 
naudai. „Kodėl Rusija nemini 
Norvegijos fakto, aš dar galiu 
suprasti, bet kodėl Lietuvos ir 
Baltijos, kiti Baltijos šalių po
litikai užmiršta, kad jau se
niai NATO yra priartėjusi prie 
Rusijos sienų per Norvegiją, o 
kai dar buvo SSSR — tai ir 
Turkya iš pietų taip pat ribo
josi su Rusija, su Tarybų 
Sąjunga, ir nieko baisaus 
neatsitiko. Vadinasi, čia yra 
tiktai spekuliacija, ir Rusija 
sugebėjo užhipnotizuoti ir 
mūsų šalies politikus". 

J. Laučiūtė taip pat aiškino, 
kad yra sudaryti sąrašai 
žurnalistų ir politikų, kuriuos 
dabar uždrausta spausdinti 
arba kalbinti. Ji tai patyrė 
pakliuvusi į tą sąrašą. „Buvo 
perrinktas meras. Kol meras 
buvo Sobčiakas, jis buvo libe
ralesnių pažiūrų ir toleravo ne 
tiktai įvairias pažiūras,' bet ir 
kritiką savo atžvilgiu. Kai 
atėjo naujas gubernatorius, jis 
davė tokį nurodymą, kad kiek
vienas laikraštis turi kasdieną 
paskelbti bent keturis straip
snius, giriančius gubernato
riaus ir jo administracijos 
veiklą. Jeigu neskelbsite, tai 
tas laikraštis negaus finansa
vimo. Praėjusį penktadienį 
buvo atleisti penki vieno laik
raščio žurnalistai už guberna
toriaus kritiką". 

J. Laučiūtė, paklausta, kad 
ar teisybė, jog LB Rusijoje yra 
skatinama rūpintis kultūra ir 
švietimu, tačiau nepolitikuoti, 
atsakė: „Kadangi mūsų drau
gija susikūrė labai sunkiu mo
mentu, kai Lietuva veržėsi iš 
Tarybų Sąjungos sudėties, 
nuo pat pirmųjų dienų mūsų 
draugiją ėmėsi globoti jums 
gerai žinoma struktūra KGB, 
todėl buvo mėginama pasukti 
mūsų drauguos veiklą į grynai 
etnografinę, bet tai buvo daro
ma ne viešai, o slapta. O vie
šai mūsų draugijos veikla vien 
tiktai etninės kultūros barais 
buvo apribota Lietuvos oficia
liosios valdžios atstovų". 

Dėl depolitizacijos pasisakė 
posėdyje dalyvavusi LR Seimo 
atstovė Romualda Hofertienė: 
„Po depolitizacijos priedanga 
vykdoma depilietizacija ne tik 
Rusijoje, o ypač Lietuvoje. Mo
kyklose tiek įkalė į galvą, kad 
susitikus mokytojus arba ta
riamus mūsų inteligentijos at
stovus, jie iš karto pradeda 
nuo sakinio: „Aš nesikišu į po
litiką!" Lyg tai būtų kokybės 
ženklas, lyg būtų krašto ap
sauga, jeigu rūpinasi kartu su 
Švietimo ministerija spręsti 
jaunuolių garbingo ugdymo 
reikalus, lyg būtų politika 
mylėti ir ginti tą žemę, kuria 
pats vaikštai. Tad tų klaidi
nimų ir Lietuvoje pakanka". 

Po posėdžio pokalbyje apie 
politinės veiklos ir pilie
tiškumo žlugdymą pasisakė ir 

kitų kraštų čia dalyvavę LB 
atstovai. „Tik jūs nepoliti
kuokite ir rūpinkitės savimi, 
savo gerbūviu", yra nuolatos 
sėjama sėkla, kuri charakte
ringa ir JAV Lietuvių Ben
druomenėje bei amerikiečių 
visuomenėje. 

Labai įdomus komisijai 
buvo Vidaus reikalų mi
nistro Vidmanto Žiemelio 
pranešimas apie šios mi
nisterijos įvykdytas reformas, 
ypač policijos pertvarkymą. 
Palikimas buvo gautas dar iš 
sovietmečio — pusiau karinė 
struktūra iki 1997 metų. Iki 
to laiko policija buvo persipy
nusi su ministerija ir jų funk
cijos buvo persipynusios. Iki 
1997 metų žurnalistai visą 
laiką painiojo ministrą su Po
licijos departamento vadovais. 
Šiaip taip pavyko atskirti 
Policijos departamentą, tačiau 
labai skausmingai. Buvo su
kurti nauji struktūriniai pa
daliniai — specialiųjų tyrimų 
tarnyba kovai su korupcija, 
Mokesčių policija, kad būtų 
pagerintas mokesčių admini
stravimas ir pagerintas mo
kesčių surinkimas. „Drįstu 
pasakyti, kad mums padedant 
praėjusiais metais pirmą kartą 
per pastaruosius penkerius 
metus, mūsų valstybėje buvo 
surinkta daugiau biudžetinių 
pajamų negu buvo planuota, 
nes iki šiol visą laiką surink
davome mažiau". 

Vidaus reikalų minsiteri-
ja yra milžiniška struktūra, 
joje dirba beveik 28,000 
žmonių. Policininkų yra apie 
14,000 .Pasienio policijos de
partamentas turi apie 5,000 
darbuotojų, Pataisos reikalų 
departamentas — per 3,000, 
Priešgaisrinės apsaugos de
partamentas — per 3,500 dar 
yra Migracijos departamentas 
ir kaip atskiras padalinys 
Pabėgėlių registravimo cen
tras Pabradėje, taip pat 
aukščiau minėtos dvi naujos 
struktūros. 

V. Žiemelis minėjo, kad 
praeitų metų pradžioje pasi
tikėjimas policija tebuvo tik 
16%, o metų pabaigoje jau 
siekė 30%. „Mes turime siekti, 
kad perspektyvoje policijos 
įvertinimas būtų kur kas 
aukštesnis. Mes turime siekti 
tokio vertinimo kaip Suomijos. 
Suomijoje policijos vertinimas 
siekia per 90%, Kanadoje — 
93-95%". 

„Palyginti su paskutiniai
siais ketveriais metais, ma
žiausiai užregistruota tyčinių 
nužudymų. Sumažėjo išžagi
nimų skaičius. Tik nedaug 
padidėjo sunkaus kūno su
žalojimų skaičius. Kaip ir 
ankstesniaisiais metais, pa
grindinį nusikalstamumo 
prieaugį lėmė vagystės. Va
gysčių daugėja. Reikia pa
žymėti, kad didelės įtakos 
praėjusių metų nusikalstamu
mo didėjimui turėjo aktyvesnė 
policijos ir kitų struktūrų 
veikla. Ekonominių nusikal

timų tyrimo ir kitų tarnybų 
registruojamų nusikaltimų 
daugėjo daug sparčiau, negu 
kriminalinės policijos regis
truojamų nusikaltimų. Savai
me suprantama, kad negalime 
mes už tai kritikuoti policijos, 
nes tai jų pastangomis iš
aiškinta. Iki to laiko nebuvo 
išaiškinami, nepakankamai 
gerai buvo aiškinami ekono
miniai nusikaltimai, nusikal
timai ekonomikai, finansams, 
mokesčiams ir t.t. Taigi, suak
tyvėjus veiklai, tai buvo daro
ma. Aš pažymėčiau nusikal
timų išaiškinimų didėjimą, 
kaip teigiamą". 

Kovo 5 dienos vakare komi
sijos LB atstovai buvo priimti 
JAV ambasadoje ir susitiko su 
mabasadoriumi Keith C. 
Smith bei kitais ambasados 
darbuotojais, kur buvo supa
žindinti su ambasados darbu 
Lietuvoje. Ambasadorius sakė, 
kad JAV lietuviai gali labai 
daug Lietuvai padėti, taip pat, 
kalbant apie Lietuvos pastan
gas stojant į NATO, pareiškė, 
kad Lietuvos krašto apsaugos 
pertvarkymas yra labai teigia
mai vertinamas ir yra kur kas 
geriau organizuojamas nei 
Latvijoje, ar Estijoje. Šį am
basadoriaus įvertinimą buvo 
ne tik malonu, bet ir labai 
svarbu išgirsti. 

Komisija priėmė rezoliuciją 
„Dėl Laisvosios Europos radijo 
darbo pratęsimo". 

„Komisija įvertina Laisvo
sios Europos radijo nepa
keičiamą indėlį skatinant lais
vos spaudos tradicijas ir ob
jektyvios žiniasklaidos aukš
čiausius standartus. 

Komisija kreipiasi į JAV Vy
riausybę ir JAV Atstovų rū
mus bei Senatą pripažinti 
Laisvosios Europos radijo 
reikalingumą ir prašo pratęsti 
Laisvosios Europos radijo 
darbą". 

MOTERYS SIEKS 
MOKSLO 

Panevėžio apskrities admi
nistracija nutarė Panevėžio 
bendrojo režimo pataisos dar
bų kolonijoje, kurioje bausmes 
atlieka vienos moterys, įsteig
ti bendrojo lavinimo vidurinę 
mokyklą. Tam numatoma re
konstruoti du pagrindinio ka
lėjimo pastato aukštus. 

Iš Panevėžyje kalinčių be
maž 500 moterų darbo turi 
mažiau nei 200. Kitos nei dir
ba, nei mokosi. Neturėdamos 
kur dėti daug laisvo laiko, 
apie 80 nuteistųjų apklausos 
metu pareiškė, kad norėtų 
pramokti ko nors reikalingo 
laisvėje. Manoma, kad atida
rius mokyklą norinčių joje lan
kytis atsirastų per 100. 

Dabar penkios Panevėžio 
kalėjimo įnamės turi aukštąjį 
išsilavinimą, apie 60 — spe
cialųjį vidurinį, pora šimtų 
baigusiųjų vidurinę mokyklą, 
apie pusantro šimto — 8-9 
klases. 34 kalinės vos baigė 
pradinę mokyklą, 9 — visai 
beraštės. 

Danutė Bindokienė 

Dar birželinėmis 
temomis 

Lietuva birželio viduryje su
simąsto, paminėdama Gedulo 
ir vilties dieną. Užsieniuose 
gyvenantys lietuviai nubrau
kia ašarą, susikaupę Tra
giškųjų birželio trėmimų ir 
tautos Golgotos kelio pirmo
sios stoties minėjimuose, ta
čiau giliai, giliai pasąmonėje 
tebeknibžda kažkoks nerimas, 
tarytum nuoskauda, tarytum 
gėla, kurios joks balzamas 
nepagydys... 

Mes (čia turime mintyje vi
sus lietuvius: ir tėvynėje, ir 
plačiame pasaulyje gyvenan
čius) kalbame — apytikriai — 
ta pačia senąja, garbingąja lie
tuvių kalba — ir per dažnai 
nesusikalbame. Mes save lai
kome tos pačios motinos 
Lietuvos vaikais, bet dažnai 
vieni kitus traktuojame tary
tum pavainikius. Mes vieni 
kitus pirma pasitaikiusia pro
ga kaltiname, bet nesijau
čiame kalti. Nepaisant geros 
valios tautiečių pastangų ir 
gražių pažadų, tebesiskirsto-
me į „mes ir jūs". 

Mūsų iš esmės tiek mažai, 
kad visi privalėtume tuos tik
rus, ar tik tariamus, skirtu
mus išravėti lyg pačias kenks
mingiausias piktžoles. Tik ta
da lietuvių tauta bus ir vienin
ga, ir tvirta. 

O galbūt už tų visų nesuta
rimų ir kaltinimų slepiasi tik
rovė? Dirstelėkime. 

Pirmiausia dėl kalbos. Iš 
Lietuvos nuolat girdime tvir
tinimus, kad tik savoje tau
toje, gyvenančioje savo etnog
rafinėje teritorijoje, tegali 
vystytis, augti, tobulėti kalba, 
prisitaikydama laiko sąly
goms, poreikiams ir dvasiai. 
Tos tautos žmonės, atsidūrę 
svetimuose kraštuose, galbūt 
tebešneka gimtąja kalba, bet 
ji sustabarėja, nesikeičia ir il
gainiui visiškai sunyksta, at
miešta svetimybėmis. Su šiais 
tvirtinimais reikia sutikti, 
bet... Lietuvių kalba tėvynėje 
per pastarąjį pusšimtį metų 
neturėjo tų idealių sąlygų, ne
galėjo vystytis ir augti be sve
timos įtakos, juo labiau, kad 
toji įtaka veikė ne natūraliai, 
o buvo okupanto brukte bru
kama, tad kalbon įsimaišę 
„nauji" žodžiai, kuriuos tė
vynės kalbininkai vadina kal
bos praturtinumu, užsienyje 
gyvenantiems lietuviams kve
pia buvusia okupacija arba be
reikalingais taršalais, leng
viausiu keliu pasisavintais iš 
anglų ar kitos kalbos. 

Užsienyje gyvenančią lietu
vių tautos dalį skaudžiai 
žeidžia nuolatinis priminimas, 
kad tėvynėje jie vis dėlto yra 
svetimi. Kartais tai atliekama 
tiesiogiai, kartais subtiliai, bet 
sąvoka ta pati. Pavyzdžiui. 

kasdien į redakciją kompiute
riu atsiunčiamose žiniose iš 
Lietuvos (šiuo atveju — Baltic 
News Service, BNS), dažnai 
matoma tendencija, kad Ame
rikos lietuviai yra tarytum 
svetimšaliai. Štai viena ant
raštė: „Dar vienas JAV lietu
vis prezidentui talkins visuo
meniniais pagrindais" (Vil
nius, 06.12, BNS). Iš jos gali
ma susidaryti įspūdį, kad 
prez. Adamkaus kabinete 
knibždėte knibžda JAV lietu
vių, kurie paveržia geras vie
tas ir, aišku, algas iš vietinių. 
Tačiau iš tikrųjų prezidentas 
pasikvietęs tik du — R. Mie
želį ir R. Gašką. Kadangi R. 
Mieželis šiuo metu yra grįžęs į 
Ameriką gydytis, jį pavaduoja 
J. Šmulkštys. Visi šie asme
nys yra atsisakę bet kokio at
lyginimo. Taip pat keista daž
nai linksniuojama antipatija 
Remigijui Gaškai, teigiant, 
kad „prieš jį nusistatę Lietu
vos sportininkai". Tai irgi 
mėginimas iš akmens kraują 
išspausti, metant šešėlį kom
petentingam prezidento talki
ninkui vien dėl to, kad jis 
„JAV lietuvis". 

O kaip su tais atvirais ar at
sargiai užmaskuotais vieni 
kitų kaltinimais? Užsienyje 
gyvenantys lietuviai neretai 
išreiškia nuomonę, kad so
vietų okupacija „sugadinusi 
Lietuvos žmogų" ir, užuot tau
raus tėvynės vaiko, išsiauklė-
jusi „homo sovieticus". Atseit, 
visi. lietuviai buvo daugiau ar 
mažiau rausvi, tad jais pasi
tikėti nelabai galima. Tuo tar
pu tėvynėje į užsienyje gyve
nančius tautiečius žiūrima 
kaip į savotiškus tėvynės iš
davikus: jie pabėgo f saugius, 
sočius, laisvus Vakarus, o mes 
kentėjome, buvome tremiami, 
žudomi, prispausti... 

Deja, nei vieni, nei kiti nesi
jaučia kalti dėl istorijos vie
sulų, blaškiusių ne tik ma
žąsias, bet ir didžiąsias tau
tas. Daug kas galbūt iš Lietu
vos būtų bėgęs antrajai bol
ševikų okupacijai artėjant, jei
gu būtų galėjęs; daug kas 
būtų likęs tėvynėje, jeigu būtų 
buvę įmanoma (juk daug vo
kiečiai varu išvarė į Vokie
tiją). 

Nebūkime naivūs ir negal
vokime, kad po penkiasde
šimt metų, gyvenus skirtin
guose žemynuose bei kultū
rose, susitikę nematytume 
tarpusavio skirtumų. Tačiau 
tie skirtumai kaip tik gali būti 
vertingi — mokykimės iš jų, 
stenkimės vieni kitus supras
ti, susipažinti ir pamilti iš 
naujo. Šįmet, vykstant Lietu
voje „pasaulio lietuvių" šven
tėms, gera proga tai atlikti! 

TRAKAI 
PETRAS MATEKŪNAS 

Nr.6 Tęsinys 
Domininkonų vienuolynas 

per Pirmąjį pasaulinį karą 
buvo apgriautas. Lenkų oku
pacinė valdžia 1927 m. vie
nuolyną atstatė ir jame įrengė 
kareivines, kuriose įkurdino 
lenkų pasienio apsaugos da
linį. 

15 šimtm. Naujuose Trakuo
se dar veikė Šv. Marijos Gimi
mo stačiatikių vienuolynas. 
Jis išnyko dar prieš Bernar
dinų vienuolyno įsikūrimą. 

Lenkų okupacijos metu Tra
kų miestely veikė dviejų kom
plektų pradžios mokykla, mo
kytojų seminarija, kurioje 
buvo dėstoma lietuvių kalba, 
ir visos administracijos įstai
gos, vystomas vandens sportas 
— buriavimas ir plaukymas. 
Tam tikslui buvo įrengtos 

prieplaukos, baseinas ir pavil
jonai. 

Miestelio padėtis pagerėjo, 
kai atiteko Lietuvai, nes tapo 
apskrities centru. Visos įstai
gos, kurios veikė Kaišiadory
se, tuojau buvo atkeltos į Tra
kus. 1940 m. buvo įsteigta lie
tuvių gimnazija, mokytojų se
minarija, buriavimo mokykla, 
du vaikų darželiai, biblioteka, 
skaitykla ir miesto savival
dybės įstaigos. Taip pat įsi
steigė įvairios organizacijos, 
šaulių choras, įvestos bažny
čioje lietuviškos pamaldos ir 
pradėtas tiesti iš Senųjų Tra
kų geležinkelis, kuris buvo už
baigtas 1951 m., Lietuvai jau 
esant Sovietų Sąjungos oku
pacijoje. 

Sovietų Sąjungos okupacijos 
metu Trakų miestelis buvo pa
verstas rajono centru. Tuomet 
veikė vidurinė mokykla, mo
kytojų seminarija, buriavimo 
kursai ir kraštotyros muzie

jus, kino teatras, o vasaros 
metu buvo rengiamos vandens 
sporto pramogos. Parkas, 
esantis prie Galvės ežero 
kranto, paverstas poilsio vie
ta. 

Trakų pilys 

Trakų vardu yra vadinamos 
net trys pilys. Iš istorinių Šal
tinių sunku atskirti, ar rašo
ma apie Senųjų Trakų pilį, ar 
Naujųjų Trakų pilis, nes rašo
ma tiesiog Trakai arba Trakų 
pilis. Daug kas mano, kad vi
sos trys pilys tuo metu buvu
sios salose. Tik 15 šimtm., 
Galvės ežero vandeniui nuslū
gus net 1,8 m, iš buvusios sa
los, kurioje dabar stovi Trakų 
miestelis ir pilis, pasidarė pu
siasalis, nes pietiniame pusia
salio gale, kur anksčiau buvo 
siauras sąsiauris, jungęs Luko 
(Bernardinų) ežerą su Tato-
riškių ežeru, nuslūgus van

dens paviršiui, pasidarė sau
suma, kuri dar buvo užpilta 
žemėmis ir pravestas kelias į 
pusiasalį. Tokiu būdu sala, 
kurioje stovėjo pilis su mieste
liu, virto pusiasaliu. 

Naujuose Trakuose viena pi
lis stovi pusiasaly, nedide
liame iškyšulyje, kuris įsiter
pęs tarp Galvės ir Luko (Ber
nardinų) ežerų: Galvės ežeras 
pilį supa iš šiaurės, Lukas 
(Bernardinų) iš rytų ir piet
ryčių, o iš pietvakarių ir Siau
rės vakarų iškyšulys jungiasi 
su sausuma. Tame iškyšuly 
stovi didžiausia pilis Lietu
voje, kurią pastatė Kęstutis, o 
Vytautas po Kęstučio mirties 
abi pilis — pusiasalio ir salos 
— sustiprino ir daugiau pri
taikė tų laikų gynimosi siste
mai. 

Trakų pilys statytos, kaip 
archeologai mano, ne vienu 
laiku, bet dviem pagrindiniais 
periodais. (Bus daugiau) 

t • •} • • # ' • 
Traku pilis i* Galvės ežero pusės Nuotr Sauliau* Gudo 
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UTENOS DEKANUI PETRUI 
ADOMONIUI — AUKSINIS 
KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS 

Dr. ALDONA VASILIAUSKIENĖ 

kunigas neturėjo teisės kuni
gauti, turėjo kuo greičiau kur 
nors kitur gauti darbą. 

Už vaikų katechizaciją, iš
kilmingas pirmąsias komuni-
jas, procesijų organizavimą, 
atsisakymą talkinti saugu
mui. 1963 m. P. Adomoniui 
klebonaujant Raguvoje, Kulto 
reikalų įgaliotinis Justas Ru
gienis atėmė darbo pažymėji
mą. Parapijiečiai pradėjo rink
ti parašus — surinko per 
tūkstantį. Važiavo į Vilnių, 
Maskvą. Raguviečių pastan
gos davė gražių vaisių: baigėsi 
kunigų pažymėjimų atėmi
mai... 

Kunigas džiaugiasi, kad, 
jam dirbant Kriaunose, suby
rėjo pavyzdinė ateistinė Tič-
kaus vardo mokykla: buvo su
griauta ateizmo tvirtovė. Jau 

Pianiste Gražina Ručytė 
Schreier gegužės 18 d. LietuV' 
daros koncertą. 

enė ir iš Vokietijos tenoras Peter 
onalinėje filharmonijoje suruošė lab-

Nuotr Eltos 

1948 m. balandžio 25 d. pen-
ki Panevėžio vyskupijos klieri
kai vyskupo Kazimiero Palta-
. oko buvo įšventinti į kunigus, 
ų tarpe Anykščių rajone. Lė-
aniškių kaime 1922 m. sau-
įo 22 d gimęs Petras Adomo

nis. Sunkus buvo kelias į 
noksią: baigęs pradžios mo
kyklą, dvejus metus negalėjo 
mokytis — nebuvo tam lėšų. 
ir koks buvo vaikui džiaugs
mas, kai sužinojo, kad galės 
toliau mokytis... 

šeimoje augo 10 vaikų — 
Petras buvo septintas, beima 

uvo krikščioniška, draugiška, 
vaikai d ra ųsmingi — visi ži
nojo, kad reikia laikytis tvar
kos, o tėvų žodis vaikams bu
vo šventas. Kiekvienas turėjo 
savo pareigas, buvo mokomas 
darbą Jei tėtis pamatydavo, 

id kuris nors vaikas nebetu-
darbc — varydavo į laukus 

r :nkti akmenų. 1932 m. kai
mui išsisiJfcčius į vienkie
mius, buv^^prisidurtas dar 

nažas gabalas žemės — tad 
darbo visiems užteko... 

Baigęs Lėvaniškiu pradžios 
mokyklą (prie Nevėžio), dve-
įus metus dirbdamas: pieme-
. šaudamas ir prižiūrėdamas 
gyvulinis, Petriukas kasdien 

.-'.bėjo rožinį, kad tik galėtų 
mokytis. Perskaitė ir visas 
knygas, buvusias parapijos 
bibliotekoje. Tėčiui sutikus 
leisti Petriuką \ mokslus, mo
kėsi Raguvoje, vėliau Smeto
nos gimnazijoje Ukmergėje. 
Vienerius metus teko pasimo
kyti ir marijonu gimnazijoje 
Marijampolėje. Pagaliau galė
jo mokytis Kauno kunigų se
minarijoje, tačiau ją baigė jau 
dirbdamas: ,iš seminarijos iš
leido anksčiau, dar esant dia
konu. Mat^-sovietinė okupa
cinei valdžiai reikalaujant, bu
vo mažinamas klierikų skai
čius. Tad. kad galėtų mokytis 
kiti. buvo išleidžiami bebai
giantys... 

Kunigas P. Adomonis per 50 
kunigystes metų dirbo net 11 
nnrapijų: Vaškų. Linkuvoje. 
Krinčine. Panevėžyje. Roza-

: • Raguvoje. Burbiškėse. 
Kriaunose, Skiemonyse... 
990 m iiepos mėnesį buvo 

paskirtas dekanu į Uteną. 
Vienose parapijose dirbo labai 
trumpai, kitose — ilgiau. Il
giausiai (14,5 metų) dirbo 
Skiemonyse. 

Arši buvo ateistine propa
ganda sovietmečiu, pašaipos 
tikinčiųjų adresu, grasinimai 
r susidorojimai su valdžiai 
u paklusniais kunigais. Ta-
iau, gyvenimą paskyrusius 
i mauti Dievui ir žmonėms, 

-unku buvo įgąsdinti. Nepa-
. saugumo ir kun. Petras 

įonis, kilnotas iš parapi-
os Į parapiją. 

Okupacinė valdžia kuni
gams duodavo darbo pažymė-
irnus. kuriuos turėjo pratę-

. Tad darbo pažymėjimas 
augumui buvo gera priemonė 
riversti paklusti, nes be jo 

LIETUVOS DIPLOMATAS 
JONAS SKINKIS 

DR. REGINA ŽUKIENĖ 

Pernai sukako 50 metų nuo įstojo į Kijevo universitetą 
medicinos ir farmacijos studi
juoti. Tačiau dėl sveikatos 
medicinos teko atsisakyti. 
1910 m. universitetą baigė, 
gavo provizoriaus diplomą. 
Sugrįžo į pamėgtąjį Kaukazą, 

cesijos. Valdžia susidorojo su 
mokyklos vadovybe, aišku, ra
mybėje nebuvo paliktas ir ku
nigas. 

Per visą sovietmetį kunigas 
nėra balsavęs. Gerai žinoda
mas, kad, už neatėjusius bal
suoti, balsus įmeta patys dar
buotojai, kun. P. Adomonis 
nutarė patikrinti. Nuėjo jau 
pusę dvyliktos nakties (mat. 
balsavimai vykdavo iki nak
ties dvyliktos valandos). Pa
prašė kortelės. Deja, jau jos 

po kelių mėnesių nuo kunigo pirmojo Lietuvos konsulo Ar-
atvykimo per šv. Velykas buvo gentinoje Jono Skinkio mir-
suorganizuota didžiulė proce- ties. 
sija, pasipuošusi tautiniais Jonas Skinkis — suvalkie-
drabužiais. Rengiant proce- tis. Jis gimė 1879 m. Vilka-
siją, daug padėjo sesuo Ma- viskio apskr., Gižų valsč., An-
rytė, kuri visą gyvenimą pas- tupiu kaime. Pradžios mo- kur dirbo daugelis kitų lietu-
kyrė padėti broliui kunigui, kyklą lankė Žemojoje Pane- vių farmacininkų (Antanas 
Procesijoje dalyvavo beveik vi- munėje. 1892 m. įstojo į Mari- Vienuolis Žukauskas, Pranas 
sa mokykla. Tai buvo skanda- jampolės gimnaziją. Buvo 
lingas dalykas, nes mažai kur spaudos draudimo metai. Be-
Lietuvoje buvo rengiamos pro- simokydamas Jonas akt; 

dalyvavo lietuviškoje vei 
priklausė slaptam lietuvių 
moksleivių rateliui, skaitė ir 
platino draudžiamą lietuvišką 
spaudą. Per vasaros atosto
gas kartu su broliu Juozu, ku
ris tapo kunigu, po kai 
vežiodavo lietuviškus 
raščius, kalendorius, 
Dėl šios veiklos turėjo 
ziją palikti. Vienerius 
mokė vaikus, o 1899 m 
į Sankt Peterburgą, lietuvių 
vadintą Petrapiliu. Čia di*ip 

nebuvo, o sąraše pažymėta, vaistinėje mokiniu ir ruošėju grįžo Lietuvon 
kad jau balsuota. Išsigandu- atestato egzaminams. 190lįkT Lietuvoje, Kaune kurį laiką 
šiems darbuotojams kunigas juos išlaikė' prie Švietimo mi-
pasakė, kad galįs pakelti bal- nisterijos. Norėdamas tapti 
są, už balsavimo teisės atėmi- vaistininku, mokėsi Peterbur-
mą, bet jie gali būti ramūs... go Karo medicinos akademi-

Utenos Kristaus Žengimo į joje ir 1902 m. išlaikė egzami-
Dangų bažnyčios klebonas de- nus vaistininko padėjėj var

dui — įgijo farmacininko pro
fesiją. Gyvendamas Petrapi
lyje, dalyvavo lietuviškuose 
renginiuose, bendravo su lie
tuviais studentais. 

Tapęs farmacininku, išva
žiavo dirbti į Užkaukazės 
vaistines. Mokėsi kalbų, no
rėjo studijuoti universi 
Susitaupęs pinigų, 1907 

Konsulu dirbo ketverius me
tus. 1930 metų birželyje grįžo 
į t vyne. Grįžęs dirbo Joniškio 
vaistinėje. Priklausė Šaulių 
sąjungai, vaidino šaulių or
ganizuojamuose vakaruose. 
Paraše penkių veiksmų dramą 
perkūno kerštas". Po poros 
metų grįžo savo vaistinėn Vil
kaviškin. Dirbdamas vaisti
nėje, buvo aktyvus Šaulių 
sąjungos narys, pirmininkavo 
miesto Ugniagesių draugijai. 
Draugavo su rašytojais, pats 
parašė 15 scenos veikalų: 
„Vilniečių rauda", „Kalėdų 
žąsis", „Naujų metų sutiki
mas", „Moters kerštas", ope
retę ^Nesusipratimas" ir ki
tus, šiuos veikalus artistai 
mėgėjai vaidino ne tik Vilka
viškyje; šauliai, pavasarinin
kai, jaunalietuviai juos statė 
ir kitose Lietuvos vietovėse, 
kai kurios pjesės buvo iš
leistos atskirom knygutėm. 

Vokiečių okupacijos metais, 
man besimokant Telšių gi-
manzįjoje, taip pat teko susi
pažinti su Jono Skinkio 
kūryba. Tada nenujaučiau, 
kad po daugelio metų teks 
pažinti ir autoriaus šeimą. 
Mes, septyni moksleiviai, gy
venome Telšiuose pas knygy
no savininką Milevičių. Jis la
bai mėgo teatrą, pats dažnai 
vaidindavo mėgėjiškuose 
spektakliuose ir mus įtraukė į 
šią veiklą. Jo vadovaujami, su
vaidinome Jono Skinkio kome
diją „Žentas A.S.", kaimynai 
buvo pakviesti mūsų „meno" 
pažiūrėti. Po 10 metų šią kny
gutę pamačiau Elenutės na
muose ir tik tada sužinojau, 
kad ją parašė jos tėvelis Jonas 
Skinkis. 

Per Karą vaistinė Vilka
viškyje sudegė, visas vaisti
ninko turtas žuvo. Laimė, kad 
Jono Skinkio šeima 1941 m. 
birželyje išvengė Sibiro, pavo-

CLASSIFIED GUIDE 

Juškevičius ir kiti). 
Gruzijoje susipažino su gra

žuole Afrodite, augusią pas 
tetą našlaite, graikų imi
grantų dukra. Pamilo ją ir 
vedė. 1911 m. liepos 28 d. 
gimė duktė Elenutė. 1914 m. 
su šeima Jonas Skinkis per
sikėlė į Grozną Čečėnijoje, dir
bo Miesto savivaldybės vais
tinės vedėju. Suorganizavo 
Grozno lietuvių draugiją. Pra
sidėjus Rusijoje revoliucijai, 
1918 m. apsigyveno Kislovods- jus buvo didelis... Vis tik tai 
ke, čia buvo daugiau lietuvių, buvo Lietuvos diplomato šei-
1919 metų pabaigoje kartu su 
kitais pabėgėliais iš Rusijos 

kanas Petras Adomonis, 1997 
metų pradžioje peržengęs 75-
erių metų slenkstį, nesuma
žino darbų apimties. 

Jubiliatas dėsto tikybą Ute
nos katalikiškos dvasios ^Sau
lės" vidurinėje mokykloje, vis 
tikėdamasis, kad „Saulė", iš
ugdžiusi Lietuvai tiek garsių 
žmonių, prie kurios atgaivino 
daug prisidėjo dekanas, paga
liau taps gimnazija. 

1996 metų rudenį Utenoje 
duris atvėrė Šv. Klaros slau
gos ligoninė — tai pirmoji to
kio pobūdžio ligoninė Lietu
voje. Dekanas P. Adomonis 
tapo direktoriumi ūkinei-fi-
nansinei veiklai. 

Dekanui svarbūs ir dekana
to reikalai. Utenos dekanatui 
priklauso 12 parapijų. 

Kunigas P. Adomonis — Ca
rito vadovas. Utenos Caritas 
turi senelių prieglaudą, šarvo
jimo salę. Tad darbo ir rūpes
čių ganėtinai. 

Be to, didele jubiliato veikla 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijoje — jis LKMA Utenos 
skyriaus pirmininkas. Skyrius 
organizuoja žymių kraštiečių 
ir kitų Lietuvos šviesuolių 
minėjimams skirtus renginius 
— mokslines konferencijas. 
Visur dekanas randa taiklų 
žodį, sugeba pasakyti taip. 
kad pasiekia širdį, verčia mąs
tyti protą. 

Jubiliatas paliko ryškų pėd
saką visose parapijose, para
pijiečiai jo nepamiršo: tai liu
dijo ir kunigystės 50-mečiui 
skirtos šv. Mišios: Kristaus 
Žengimo \ Dangų bažnyčia 
buvo sausakimša. Šv. Mišiose 
dalyvavo 14 kunigų. Koncele-

iiteše. i bravo vysk. Juozas Prei 
Pamokslą pasakė kun. Bro
nius Antanaitis. Po šv. Mišių 
nusitęsė ilga sveikintojų eilė: 
•sveikino 18 organizacijų. Svei
kinusieji išreiškė pagarbą ir 
dėkingumą už Jubiliato dė
mesį, jo širdies gerumą, rūpes
tingumą, atidumą, jautrumą, 
džiaugėsi dekano dvasine ra
mybe, net ir sunkiausiose si
tuacijose, dvasine tvirtybe, 
kurią sugeba perteikti ',jo* 
tiems. 

Jubiliatas, apsuptas gra
žiausių gėlių puokščių, pa
veikslų, įvairių suvenyrų, tarė 
padėkos žodį. Padėkojęs arti
miesiems: tėvams, kurių jau 
seniai nebėra gyvųjų tarpe, 
bet jų išugdyta meilė Dią 
pareigos ir atsakomybės 
mas dar daugiau sub 
seserims ir broliams už 
galbą ir paramą, nepagailėjo 
gerų šiltų žodžių visiems susi
rinkusiems, linkėdamas Dievo 
palaimos ir dėkodamas Dievui 

tarpe, 
lieju. 

dirbo Vidaus reikalų ministe
rijos Sveikatos departamento 
farmacijos skyriaus viršinin
ku, ruošė naujus farmacijos 
įstatymus. Vėliau Vilkaviš
kyje įsteigė savo vaistinę. 

Jonas Skinkis buvo inteli
gentiškas, gražus, kariškos 
laikysenos vyras, mokėjo vo
kiečių, lenkų, rusų, ispanų ir 
senąsias lotynų bei graikų kal
bas. Mėgo literatūrą, meną ir 
ypač teatrą, dažnai ir pats vai
dindavo mėgėjų spektakliuo
se, dalyvavo miesto visuome
ninėje veikloje. 

Prasidėjus masinei lietuvių 
emigracijai į Pietų Ameriką, 
1926 m. vasario 1 d., kaip 
mokąs ispanų kalbą, provizo
rius Jonas Skinkis buvo pak
viestas Užsienio reikalų mi-
nisterijon ir tų pačių metų ba
landžio 13 d. tapo pirmuoju 
Lietuvos konsulu Argentinoje. 
Į Buenos Aires išvyko su 
šeima. Čia dirbdamas, fak
tiškai atliko konsulo funkcijas 
visai Pietų Amerikai. Matyda
mas, kad Argentinoje ir kitose 
Pietų Amerikos valstybėse 
nemokyti mūsų tautiečiai, at
vykę daugiausia iš Lietuvos 
kaimo, išnaudojami, įkūrė 
Pietų Amerikos Lietuvių savi
šalpos ir kultūros draugiją 
„Lietuva", pradėjo leisti lietu
višką laikraštį „Balsas". Suor
ganizavo lietuvių chorą, ar
tistų mėgėjų ratelį, kuris pa
statė keletą lietuviškų vei
kalų. Rašė į vietinę spaudą apie 
Lietuvą ir lietuvius, bendra
darbiavo ir Lietuvos laik
raščiuose. Argentinoje dirbda
mas, parašė 4 veiksmų dramą 

Rimgaudas", 

IVAIR0S NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVasringlon, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AVTOHOBU555 
IR GYVYBES I 

Agentas Fwk Zapoks ir Ofl. Mgr. Auta* 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 Wm 99h Street 

Tai (706) 4244654 
(773)561-6664 

GREIT PARDUODA 

RE/MJUC 
y REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7180 

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

SIASY>> CONS/HUC I /O/V 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", *decks". 'gutters*. plokšti 
ir 'shingte* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S.Benetis, M. 630-241-1912.. 

European restaurant in 
Lemont, IL, needs a waiter/ 

waitress full or part time 
and kitchen help 

Cafl 630-257-7570. 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas Evergreen Parke, pirmame 
aukšte. Yra skalbykla, vieta pastatyti 
automobiliui. $700 į mėn. + „secu-
rity deposit". Tel. 708-424-0470. 

Prižiūrėsiu, virsiu, tvarkysiu ir 
globosiu seną žmogų, pas kurį galėčiau 
gyventi. Esu darbšti moteris, turiu žalią 
kortelę ir vairuoju automobilį. 

Skambinti VTerai, teL 773-436-4943. 

SEMI DRIVERS 
Needed with CDL. No Haz. Mat to 

travel in the Midv/est. Mušt be able to 
speak & write English. 

708-3434125 
Alk for Charite 

7 a.m. to S p.m. Mon. thru Fri. 

Statybos, remonto 
darbams reikalingas 

pagalbinis darbininkas. 
Tel. 708-802-9197. 

INTERNATKMUL SMPPING INC. 
Siunčiame automobilius ir komerci

nes siuntas į Lietuvą. Automobilių per
siuntimas nuo $1,350 priklausomai nuo 
automobilio. 

Kreiptis: 312-953-9516 arba 312-913-
0668. fax 312-913-0671. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti art* 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikftrlėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiusti 
automobili, motociklą, ar komercinę siunta 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

TeLTSS-tei-SSa*. 

G.L.Quality 
Parduodame automobilius, tvar

kome kėbulo ir mechaninius 
gedimus. Padedame įsigyti auto
mobilį autovaržytinėse. 
Reikalingi žmonės kėbulo 

darbams. 
Kreiptis: 312-953-9516 

už suteiktas malones. 
Traupio bažnyčioje, kurioje „Kunigaikštis 

prieš 50 metų vyko primicijos, kuri buvo statoma Argentinos 
ant fasado iškalti žodžiai „Ge
ras įeik, geresnis išeik", ne tik 
įsiminė visam gyvenimui — 
Jubiliatas gyvena šiuo 
dvmu. 

lietuvių scenoje ir turėjo didelį 
pasisekimą. Jono Skinkio pa
stangomis buvo nupirktas 
sklypas lietuvių namų staty
bai. 

ma. Po karo Skinkiai per
sikėlė- į Vilnių, gyveno Lie
jyklos gatvėje. (Dabar šis na
mas tuščias, apleistas, laukia 
pagrindinio remonto jau keli 
metai, nors stovi prieš pat 
Krašto apsaugos ministeriją.) 
Jonas Skinkis dirbo provizo
rium Užupio vaistinėje. Skur
do — laikmetis buvo sunkus, 
produktai pagal korteles, atly
ginimas mažas. Susirgo vėžiu 
ir 1947 metais mirė. Palaido
tas Naujose Rasų kapinėse. 

Jo duktė Elena taip pat tapo 
vaistininke. Gyvendama Ar
gentinoje, išmoko ispaniškai, 
baigė Liceo National Buenos 
Aires. Labai gerai mokėsi, 
tačiau moksleiviai ją vis tiek 
pravardžiuodavo „gringo", už
sieniečių jie nemėgo. Sugrįžus 
į Lietuvą, šio diplomo, kaip vi
durinio mokslo, jai nepri
pažino, todėl, norėdama Kau
no Vytauto Didžiojo univer
sitete studijuoti farmaciją, 
turėjo pirma baigti suaugusių 
gimnaziją. 

Elena Skinkaitė buvo 
aukšta, graži, juodaplaukė, 
graikiško tipo, maloni ir visa
da linksma mergina. Ją 
dažnai studentų vakarėliuose 
net rinkdavo vakaro 
„karaliene". Daug kam ji pati
ko, daug kas jai piršosi, tame 
tarpe ir rašytojas Vaičiulaitis, 
kuris, net gyvendamas Ameri
koje, rūpinosi jos kapu, tačiau 
ji liko netekėjusi. Jos suža
dėtinis lakūnas žuvo lėktuvo 
katastrofoje, jo ji nepamiršo 
visą gyvenimą. 

Baigusi farmaciją, vokiečių 
okupacijos metais dirbo vais
tinėje Vilkaviškyje. Po karo 
atsikėlusi j Vilnių, dirbo Svei
katos apsaugos ministerijos 
Vyriausioje farmacijos valdy
boje inspektore. Bet ją traukė 
pedagoginis mokslinis darbas. 
Mirus tėvui, pradėjo dirbti Vil
niaus universiteto chemijos fa
kulteto Bendrosios chemijos 
katedroje asistente. Rinko 
medžiagą disertacijai, tačiau 

jos biografija universitetui ne
tiko, darbą reikėjo palikti... 
1952 metais grįžo į Vyriau
siąją farmacijos valdybą, ku
riai vadovavo labai protingas, 
tolerantiškas ir žmogiškas va
dovas Jonas Eišvydis. Aš tik 
prieš porą mėnesių buvau iš 
Anykščių vaistinės perkelta į 
Vilnių. Dirbau farmacijos val
dyboje gamybos skyr. virši
ninke. Čia mudvi su Elenute 
ir susipažinome, dirbome vie
name kambaryje. Neturėjau 
kur gyventi, buvau laikinai 
prisiglaudusi pas pažįstamus. 
Tuo metu Vilniuje gauti butą 
išsinuomoti buvo neįmanoma. 
Valdyba butų neturėjo. Elena 
Skinkaitė man su seseria Ju
dita, kuri atvažiavo mokytis į 
Vilnių, išnuomavo vieną iš 
dviejų savo kambarių. Gyve
nome pas ją porą metų. Ele
nutė vertėsi sunkiai, iš 69 ru
blių reikėjo pragyventi su se
nute motina, nes A. Skinkienė 
pensijos negaudavo. Tačiau 
Elenutė neaimanuodavo, nors 
vaikščiojo apsirengusi nune
šiotu paltu, pirktu sendaikčių 
turguje, o žieminio iš viso ne
turėjo. 

Elenutė apie savo tėvą 
• kalbėti vengė. Tais metais 

buvo labai pavojinga būti Lie
tuvos diplomato, nors ir miru
sio, dukra. Į Sibirą buvo iš
vežtos ir žemesnio rango pa
reigūnų šeimos. Tačiau p. 
Afroditė dažnai mums pasako
davo apie savo vyrą, apie 
gyvenimą Argentinoje, apie to
limąjį Suchumį Gruzijoje, kur 
auga palmes, kur ji susipažino 
su Jonu Skinkiu ir su juo pa
siryžo vykti tolimon Lietuvon, 
palikusi savo artimuosius. La
bai sielvartavo dėl dukters, 
kad jai vienai tenka dirbti, 
kad galėtų šiaip taip abi prasi
maitinti. 

Vėliau Elenai Skinkaitei 
pasisekė gauti šiek tiek geriau 
apmokamą darbą — dėstyti 
chemiją Geležinkeliečių tech
nikume rusų kalba, nes tech

nikumo moksleiviai ir daugu
ma vadovybės buvo rusai. 

Kaip ir tėvas, Elenutė turėjo 
literatūrinių sugebėjimų, buvo 
išradinga. Technikume ruoš
davo nuostabius chemijos ste
buklų vakarus. Pati rašydavo 
scenarijų, pati režisuodavo. 
Visas technikumas laukdavo 
šių stebuklų vakarų, o namo 
vaikai — jos vardinių. Atė
jusius pasveikinti vaikus, 
linksmindavo visokiais žaidi
mais ir išmonėmis. 

Mirė susirgusi vėžiu, vos 55 
metų sulaukusi, 1966 spalio 
15 d., palikdama vargo vargti 
savo senutę, 80 metų ligotą 
motiną. Pinigų laidotuvėms 
nebuvo. Buvusios bendra
darbės farmacininkės nupir
kome jai suknelę... Laidojo 
Geležinkeliečių technikumas 
savo lėšomis. Pasiūliau ją pa
laidoti Rusų kapinėse šalia 
tėvo, kur ji buvo pastačiusi 
kuklų metalinį kryžių; tam 
reikėjo leidimo, nes kapinės 
jau buvo uždarytos. Tačiau 
technikumo vadovybė ten lai
doti nesutiko. Pasakė, kad 
kapą reikės prižiūrėti, o tai jie 
galės daryti tik tada, jei bus 
laidojama rusų kapinėse, kur 
palaidoti jų artimieji. Ele
nutės mama pasimetusi suti
ko. Eleną Skinkaitę palaidojo 
Liepkalnio rusų kapinėse. 
Tačiau technikumas savo žo
džio netesėjo, kapą pamiršo, 
A. Skinkienė, išpardavusi 
savo skurdžią mantą, pastatė 
kuklų antkapį, ant kurio 
iškalta: „Chemikė provizorė 
Elena Skinkaitė 1911-1966". 

Po aštuonerių metų, sulau
kusi 89 metus, šalia dukters 
amžinam poilsiui atsigulė ir 
Afroditė Skinkienė, pirmojo 
Lietuvos konsulo Argentinoje 
Jono Skinkio žmona. 

Retkarčiais aplankome jų 
kapą, pasodiname gėlių. Per 
Vėlines uždegame žvakutę. 
Artimųjų nėra... 



AUKA TĖVYNEI 
(a.a. dipl. inž. Juozui Milvydui atminti) 

1940-tų metų pavasaris. Tad 
Lietuva dar buvo laisva ir mes 
prisimename tuos ir visus ki
tus mūsų Nepriklausomybės 
metus, kaip gražiausią mūsų 
tautos kūrimosi, statybos ir 
tvirtėjimo laiką. Kur tik bepa-
žiūrėsi, visur jaučiama pažan
ga, veržimasis, siekimas. Visa 
tauta kartu kūrė materialines 
ir dvasines vertybes ir kiek
vienas atskirai stengėsi di
džiausią savo kūrybos duoklę 
atiduoti po ilgos vergijos pri
sikėlusiam ir besitvarkančiam 
kraštui. Kiek buvo dvasios pa
kilimo ir idealizmo studentų 
korporacijose ir kiek naujų jė
gų ruošėsi atsakingoms parei
goms, kultūriniam darbui. 

Bet birželio 15 d. mūsų tau
tą ištiko vėl baisi nelaimė. 
Mūsų giedras dangus apsi
niaukė tamsiausiais debesi
mis, mūsų vieškelius ir plen
tus užplūdo priešo tankai ir 
kraštui prasidėjo vėl sunkūs 
priespaudos metai. Išvydus 
pirmuosius pilkus raudonar
miečių veidus, kiekvieno lietu
vio širdį prislėgė gilus liūde
sys ir baimė. Pirmosios suėmi
mo bangos jau sukėlė pasyvų 
pasipriešinimą ir neapykantą 
raudonajam okupantui. Ir tie 
okupacijos pirmieji metai 
brandino mumyse vis tvirtesnį 
norą sukilti ir nusikratyti rau
donuoju grobiku. Kiekvienas 
savyje ugdė kovos dvasią, o 
daugelis susibūrė pogrindžio 
veiklon, ruošė planus, kaip 
priešui pakenkti ir kaip grei
čiausiai išvyti iš krašto. 

Prisimenu, kiek gilaus jaus
mo ir nuoširdumo buvo mūsų 
tarpe per pirmąją liūdną Va
sario 16-tos sukaktį. Rytą pa
budęs prisiminė, kad šiandien 
mūsų sunkiai iškovotos Ne
priklausomybės metinės ir 
klausia manęs, kaip mes galė
tume paminėti? Iš pradžių nu
tariau eiti bažnyčion, nes kaip 
tik dar ir sekmadienis pasi
taikė, ir paaukoti šv. Mišias ir 
šv. Komuniją Lietuvos intenci
ja, kad ji greičiau vėl išsiva
duotų iš sunkaus raudonųjų 
jungo. Į bažnyčią ėjom liūdni 
ir susikaupę, lyg į kokią au
dienciją, kur reikės sunkų 
prašymą išdėstyti. Grįžtant 
mus jau gaubė labai lengva ir 
giedri nuotaika. Jautėmės at
likę viską, ką šiuo metu buvo 
galima padaryti ir staiga, 
mums einant namo, kilo min
tis, kad turime dar ir namuose 
Vasario 16 dienos minėjimą 
surengti. Kadangi bolševikme-
čiu ir sekmadieniais buvo at
daros maisto parduotuvės, 
tuoj pat užsukom į vieną kitą, 
ir nupirkę kiek užkandžių ir 
saldumynų, skubėjome namo. 
Iš namų telefonu pakvietėm 
keletą draugų vakarienei, o 
patys rengėmės jaukiam, kuk
liam, bet reikšmingam minėji
mui. Tuoj suradom tautines 
spalvas, kuriomis papuošėm 
kambarį, kad ir išorėje bū
tų jaučiamas šios dienos paki
limas. 

Vakare draugai rinkosi ne
ramūs, nes visi jautė reikalą 
būti atsargiems, kad be reika
lo neįkliūtų, nors kiekvienas 

degė noru, Kad u* pavojuje, 
švęsti Vasario 16-tąją. Susė
dus už stalo, Juozas pasakė 
keletą gražių minčių, ir susto
ję tyliai pradėjome giedot him
ną. Nepajutom, kaip mūsų 
balsai stiprėjo, užmiršom mus 
supančius pavojus ir įsijautė-
me į giesmės žodžius, tik Juo
zo motina išsigandusi nu
tildė, nes kaimynystėje būta ir 
įtartinų žmonių, o ji, daug jau 
išgyvenusi, turėjo patyrimo ir 
pagrindo mus sudrausti. Pas
kui prasidėjo vaišės, gyvi pa
šnekesiai ir liaudies dainos. 
Vakaras prabėgo tikrai gra
žiai ir nuotaikingai. Draugai 
buvo mums dėkingi už malo
nias valandas. Mudu buvome 
labai patenkinti, galėję dar su
siburti ir būti vieni kitiems at
viri, nes mus visus slėgė ta 
pati priespauda, tas pats liū
desys. Sukelta graži lietuviška 
nuotaika mums davė vėl nau
ju jėgų ir atsparumo. 

Labai skaudžiai išgyveno 
tuos metus ir a.a. Juozas Mil
vydas. Neapmaldoma dvasia 
ir panieka priešui vertė jį daž
nai save varžyti, kad neišsi
duotų ir nepakliūtų į raudo
nųjų rankas. Bet dirbdamas 
su aukšt. Technikos mokyklos 
mokiniais ar su studentais, jis 
neslėpė savo nusistatymo ir 
dažnai net paragindavo kovai. 
Todėl jis turėjo didelį būrį pri
tariančių ir vienminčių. Jis at
sisakydavo bet kokių pareigų, 
kur reikėjo rodyti prielan
kumą naujai valdžiai. Bet kar
tą jis atsidūrė labai keblioj 
padėty- Buvo smarkiai rengia
masi Darbo šventei gegužės 1 
dieną. Juozas sąmoningai nie
kur nedalyvavo. Bet, matyt, 
tas jo nusistatymas buvo pas
tebėtas ir iškilmių išvakarėse 
universiteto sargas atnešė jam 
kvietimą rytojaus dienos eise
noje nešti raudoną vėliavą. 
Turbūt buvo tikėtasi, kad jis 
lengvai nesutiks ir norėta jį 
išbandyti, todėl jis turėjo kvie
timą pasirašyti ir grąžinti sar
gui. Sunku apsakyti jo pri
slėgtą nuotaiką tą vakarą. Ry
tą, aštuntą valandą, visi turė
jo rinktis ir ruoštis eisenai. 
Jau septinta išmušė, Juozas 
nesikelia. Penkiolika po septy
nių, jis vis dar nesikelia. Aš 
susirūpinusi klausiu, kodėl tu 
nesikeli, argi manai neiti? Jis 
man paaiškina, kad negalįs 
eiti ir nešti tą vėliavą, kurios 
jis nekenčia. Gerai žinodama, 
kokios gali būti jo nevykimo 
pasekmės, prašiau ir aiški
nau, kaip įmanydama, kad jis 
neturi sąmoningai savęs žudy
ti, kad dar neatėjo laikas galu
tinai kovai, kad jis reikalingas 
ir šeimai ir tėvynei. Su ašaro
mis bandžiau jį perkalbėti, ir 
tik kelias minutes prieš aštuo
nias jis ėmė keltis. Jis dau
giau nieko nesakė, tik kėlėsi ir 
be žodžio greit apsirengęs išė
jo. Nesiprausė, nesiskuto ir 
pusryčių nevalgė, apsirengė 
kasdieniniais drabužiais. Aš 
likau namuose, klausiau iš 
tolo tų maršų muzikos ir prie
vartinių dainų, nekantriai 
laukdama jo sugrįžtant. Tos 
iškilmės užtruko gana ilgai, 
Juozas grįžo tik vėlų popietį. 
Bet tuoj pastebėjau, kad jo 
nuotaika geresnė, linksmai su 
manim pasisveikinęs ir šypso
damasis, pradėjo tais žodžiais: 
„Na, dabar galima nusiskusti 
ir nusiprausti". Ir paskui pa
pasakojo apie tą tragikomišką ei
seną. Žmonės ėjo prislėgti, re
tai kuris pakeldavo galvą ir 
„garbingai" tribūnai nereiškė 
reikalaujamos pagarbos, nors 
visokių šnipelių gretose netrū
ko. Diena buvo apsiniaukusi ir 
gatvės purvinos. Gal ir „nety
čia", bet vėliava liko į vėliavą 
nepanaši, tiek susipurvino be
nešant. 

Tie metai Juozui buvo itin 
nelengvi, nes teko vykdyti 

daug įvairių naujų pareigų. 
Kaip tik tuomet jis pradėjo 
universitete skaityti paskai
tas, kurioms labai kruopščiai 
ruošėsi, ir, kiek man teko 
girdėti, įdomiai ir gerai skaitė. 
Ypač prisimenu, kaip jis ren
gėsi pirmai paskaitai iš Staty
bos enciklopedijos. Būdavo, 
vakarais išeiname pasivaikš
čioti ir jis, laikydamas mane 
savo auditorija, perskaitydavo 
visą paskaitą. Man buvo įdo
mu, nes Enciklopedija ir hu
manitarams suprantamas da
lykas. O kai baigdavo, klaus
davo, ar viską supratau, ar 
patiko, o paskui pridurdavo 
šypsodamasis: „Na, jei tu su
pratai, tai ir mano studentai 
supras". Taigi, aš buvau jo 
„mastelis". 

Lygiagrečiai su universitetu 
Juozas dar turėjo ir kelias pa
mokas Aukšt. Technikos mo
kykloje. Su jaunimu jis turėjo 
ypatingų gabumų rasti sąlytį; 
mokiniai greit jį pamilo ir ger
bė. Jis mėgo darbą mokykloje 
ir sugebėjo jaunimui būti ne 
tik mokytoju, bet ir draugu. 
Be to, tie metai buvo ir pir
mieji mūsų vedybiniai metai, 
taigi, dar prisidėjo ir neįprasti 
rūpesčiai dėl buto, kuro ir ki
tokių kasdieninių reikmių, o 
okupacijos metais visa tai bu
vo nelengva. Tačiau sugebėji
mo jam ir čia netrūko. Nors 
taupyti ir reikėjo, bet vargo jo
kio nebuvo. 

Tuo laiku vienas iš jo drau
gų M.N., irgi Vyčio korporan-
tas, turėjo didelį uždavinį ir 
per nelaimę pateko į rusų pa
trulių rankas. Buvo sunkiai 
sužeistas ir įmestas į kalėji
mą. Vieną dieną pasiekė mus 
žinia, kad M.N. nuteistas mir
ti ir kažkas matęs, kaip jį 
įmetė į sunkvežimį ir išvežė 
sušaudyti. Juozas jį labai my
lėjo ir vertino, todėl ta žinia 
jam buvo labai sunki ir dar la
biau žadino kovos dvasią. Net
rukus atėjo ir tos baisios bir
želio vidurio dienos, kai mūsų 
tauta buvo lyg negailestingos 
giltinės paliesta. Tūkstančiai 
mūsų brolių ir seserų dingda
vo iš po nakties, buvo grūda
mi į gyvulinius vagonus ir tre
miami į tolimąjį Sibirą. Visi 
buvome didelio skausmo ir 
baimės apimti, visi laukėme 
tos valandos, kad galėtume ne 
vien pasyviai stoti kovon prieš 
nežmoniškumą ir mūsų tautos 
naikinimą. 

Birželio 14 anksti rytą ga
vome žinią, kad mums artima 
šeima, susipratę lietuviai, bu
vo pirmosios trėmimo aukos: 
tėvai, sūnus ir duktė — abu 
studentai. Ir kokia likimo iro
nija: išvakarėse tos nelaimin
gos dienos Irena S. dar sėdėjo 
mūsų sode ir mokėsi visur ir 
visiems brukamos KP istori
jos, nes rytojaus dieną turėjo 
būti kolokvijumas, o 4 vai. ry
to jau prisistatė ginkluoti en
kavedistai ir liepė ko grei
čiausiai pasiruošti tai pražū
tingai kelionei. Apie 10 vai. 
ryto atėjo kita baisi žinia, iš 

Ž.Ū. akademijos pranešė tele
fonu, kad prof. J. Tonkūnas su 
žmona ir mažais vaikais naktį 
irgi buvo suimtas ir išvežtas. 
Janina Tonkūnienė buvo ma
no vyro sesuo. Vargšei Juozo 
motinai buvo baisus smūgis. 

Birželio 21 d. buvo šešta
dienis, Juozas į pavakarę buvo 
labai neramus, negalėdamas 
nieko dirbti, pasiūlė man pasi
vaikščioti. Kažkodėl, ne pagal 
savo įpratimą, panoro eiti į 
Laisvės Alėją. Gatvėje, ypač 
Laisvės Alėjoje, buvo neįpras
tai daug žmonių, daugiausia 
žydų, tiesiog sunku buvo eiti 
pirmyn. Pradžioj užėjome į 
vieną krautuvę kažko nusi
pirkti. Mums bestovint eilėj, 
prie mūsų priėjo vienas mano 
krašto žydelis, buvęs šoferis. 
Dėjosi man labai palankus, 
pasiteiravo apie mūsų šeimą 
ir, būdamas dabar įtakingas 

žmogus, pusbalsiai painforma
vo, kad trėmimo akcija baigia
ma, bet dideli įvykiai dar nesi
baigia. 

Eidami Laisvės alėja sutiko
me ir daugiau pažįstamų, ku
rie irgi slankiojo gatvėmis ir, 
kaip sakoma, „sau vietos nera
do". Buvo jaučiama besiarti
nanti audra ir tiršti debesys 
aptraukė dangų. Grįždami 
ties Universiteto pirmaisiais 
rūmais sutikome dar vieną ge
rą pažįstamą, kurio tiksliomis 
žiniomis dar šią naktį galįs 
prasidėti karas. Mane ta žinia 
kiek nugąsdino, bet Juozas 
tuoj stengėsi tą įspūdį sušvel
ninti juokaudamas ir neigda
mas gandą. Jis žinojo, kad 
man bet koks didelis sukrė
timas galėtų pakenkti, nes 
namuose mūsų laukė vos še
šių savaičių amžiaus dukrelė, 
kuriai mano ramumas reiškė 
sveikatą. Grįžom namo kupini 
įspūdžių ir naujų vilčių, kad 
gal pagaliau ateis laukiamas 
karas ir išsivadavimas iš oku
pacijos. Tas vakaras buvo ir 
mūsų pirmųjų vedybinių metų 
išvakares. 

Sekmadienio rytą pabudome 
išgirdę kažkokį dundėjimą. Po 
pusvalandžio atbėgo pas mus 
vienas studentas iš Aleksoto, 
mano pusbrolis, ir pranešė, 
kad į aerodromą vokiečiai nu
metė kelias bombas. Juozas 
tik nušvito, apsuko mane pa
tenkintas ir nuskubėjo prie ra
dijo paklausyti kas naujo, ir 
išgirdo pranešimą, kad vokie-. 
čiai pradėjo puolimą. Visus 
mus pagavo džiaugsmas, kad 
seniai laukiamas karas pra
sidėjo. Bet, žinoma, reikėjo vi
sus savo jausmus valdyti ir 
šaltai laikytis. Kas valandą 
sklido vis nauji gandai. Apie 
pietus išgirdome, kad rusai 
siaubo pagauti pradeda bėgti. 
Mes gyvenome Kauno gatvėje, 
vadinamoje Vizbaro pilaitėje. 

Todėl mes gavome skubų 
įsakymą: per dvi valandas pa
siruošti ir keltis į Vyčiūnų kai
mą už Panemunės, pažadėjo 
atsiųsti sunkvežimį. Vadinasi, 
mus evakuoja, o namus užim-

sią rusai. Žinoma, per tokį 
trumpą laiką kažko nesutvar
kysi. Susirišome tik patalynę 
ir šiek tiek baltinių. Dalelės 
visą kraitį sumetėm į jos ve
žimėlį. O vertingiausius daik
tus sukišom į spintą, užraki-
nom ir palikom Dievo valiai. 

Naktis buvo gana nerami. 
Juozas kelis kartus buvo atė
jęs iš sodo į namus ir ramino, 
kad dar nėra nieko ypatingo. Į 
rytą aš rami užmigau. Man at
sikėlus Juozas jau buvo grįžęs 
su linksma žinia: pasisekė ati
daryti kalėjimą ir visus kali
nius išleisti. Jų tarpe jis rado 
ir savo brangų dėdę. Pasako
damas, kaip viskas vyko, pridū
rė: „Bet tu, Maryt, ant manęs 
nepyksi, kad aš prie kalėjimo 
visus savo rublius išdalinau? 
Žinai, išėjo žmonės taip išvar
gę ir nuplyšę, o gi juk ne visi 
iš Kauno, todėl turėjau jiems 
padėti, kad nors pradžiai turė
tų". Po pusryčių vėl greit išėjo 
ir jau grįžo su ginklu. Pama
tęs mano išsigandusį veidą, 
paaiškino, kad turįs radijo sto
tyje atlikti svarbų uždavinį, o 
dėl atsargos pasiimąs ir gink
lą. Aš turinti nebijoti, nes ten 
didelio pavojaus jam nebūsią, 
o be to, jis man dažnai iš ten 
paskambinsiąs. 

Tuo laiku jau buvo iš kalėji
mo grįžęs ir Juozo dėdė. Jis 
prausėsi vonioje, taigi, su juo 
tik per uždaras duris pasi
keitė keliais žodžiais ir jis, at
sisveikinęs, kartu su mano 
broliu išskubėjo atlikti pas
kirtų uždavinių. 

Pasirodo, buvo tikimasi, kad 
rusai besitraukdami gali su
daužyti mūsų radijo siųstuvą. 
Tuo atveju susidarytų didelių 
sunkumų, jei valdžia patektų į 
lietuvių rankas. Dėl to Juozui 
buvo pavesta parengti taria
mąjį siųstuvą, visiškai panašų 
į tikrąjį: visas brangias lem
pas ir kitas svarbias dalis iš
montuoti ir pakeisti senomis. 
Savo pirmąjį uždavinį jis atli
ko, padedamas studentų, labai 
gerai, nors rusai, traukdamie
si apšaudė radijo stotį. Ten 
dirbdamas jis skambino man 
per dieną kelis kartus, klaus
damas, kaip mes namuose lai
komės ir ramino, kad pas jį 
viskas gerai klojasi. Mūsų bu
te buvo visų kaimynų susibū
rimas. Turėjom radijo ir tele
foną, todėl geriausia buvo sek
ti įvykius ir naujienas. Bet 
protarpiais buvo ir baisu, kai 
rusai traukdamiesi atsišaudė 
į partizanų paspirginimą Pa
rodos gatvėje. Tada mes visi 
lenkėmės prie žemės, kad 
skrendančios kulkos ir mūsų 
nepervertų. Pirmadienio naktį 
niekas negulėm, tik pusiau 
snausdami budėjome. Juozas 
dar ir vakare paskambino, 
kad negalįs grįžti, bet aš netu
rinti bijoti: jam nesą pavojaus. 

Iš ryto išgirdome Tautos 
himną per radiją ir laisvės ko
votojų atsišaukimą, kurį visi 
su ašarom akyse išklausėm. 
Žinojome, kad jau vokiečiai 
žygiuoja į Kauną ir trečiadie-
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nio rytą jau jų laukėme Kau
ne. Mano džiaugsmas dar bu
vo sumišęs su baime, nes Juo
zas dar nebuvo grįžęs. Gana 
vėlai vakare, mums jau besi
ruošiant gulti, išgirdau kieme 
jo žingsnius. Jis grįžo su mano 
broliu ir parsivedė dar vieną 
draugą. Visi vyrai atėjo gink
luoti. Atrėmę savo ginklus į 
pianiną, jie, mano vyro motina 
ir aš. susėdome vakarieniauti. 
Mano džiaugsmas buvo be ga
lo didelis, nes Juozas pasakė, 
kad jau karas pasibaigęs, rytoj 
rytą turįs tik atiduoti ginklą 
komendantūron. Nuotaika bu
vo labai pakili, nors vyrai bu
vo ir labai išvargę. Prieš už
migdamas, Juozas pradėjo 
man pasakoti, kiek jam vis 
dėlto yra buvę pavojaus, bet, 
dėkui Dievui, viskas laimingai 
baigėsi. Pabaigus remontuoti 
radijo siųstuvą, buvo didelis 
susišaudymas ir jis turėjo vi
sai pažemiais kokius 500 met
rų slinkti, o virš galvos kulkos 
tik zvimbė. Bešliauždamas pa
metė ten ir visus savo doku
mentus iš švarko kišenės, bet 
dar pridūrė: „Tu tik nesakyk 
mamai, nes ji be reikalo jau
dinsis, o aš gal ryt juos sura
siu". Paklausęs dar, kaip mū
sų Mažoji jaučiasi ir kaip aš 
tas dienas praleidau, užmigo, 
žadėdamas rytoj viską smul
kiai papasakoti. Jau buvo vė
lu, o ryt turėjo anksti keltis. 

Rytą anksti sukilome, nes 
vyrai skubėjo komendantūron. 
Motina mėgino kalbinti, kad 
Juozas neitų drauge. Prašė ir 
manęs, kad jį perkalbėčiau. 
Bet jis ramino mus, sakyda
mas, kad dabar jau nesą pavo
jaus ir nereikia bijoti, jis viską 
sutvarkysiąs ir greit grįšiąs. 
Diena buvo giedri, kažkoks 
pakilumas buvo jaučiamas. 
Mažai kalbėjom, bet, rodos, 
kiekvienas žodis buvo. svarus, 
kiekvienas žvilgsnis reikšmin
gas. Aš dar pabandžiau Juozą 
kalbinti daugiau nebeiti, bet 
jis tokiais gražiais žodžiais 
įtikinėjo, turįs savo pareigą 
atlikti iki galo. Jo akyse spin
dėjo toks gilus įsitikinimas, 
kad jis elgiasi teisingai: tėvy
nė jį šaukia ir jis pasiryžęs 
drąsiai ir garbingai jai padėti. 
Jo įsitikinimu ir aš persi-
ėmiau ir žinojau, kad tai, ką 
jis man jau anksčiau sakyda
vo, dabar ryžtingai vykdo. 
Nors Juozo meilė savo šeimai 
buvo be galo didelė, tačiau 
man kartą pasakė: „Man, Ma
rija, pirma Dievas, tėvynė, o 
paskui šeima". 

Po pusryčių gražiai atsisvei
kino ir jau buvo beeinąs. Pa
bučiavęs motiną dar grįžo prie 
manęs. Palydėjau iki durų. 
Buvo kažkodėl labai sunku iš
siskirti. Sustojo dar, kalbėjo
mės. Nors bandėm juokauti, 
bet atsisveikinom taip nuošir
džiai ir karštai, lyg jis turėtų 
ilgam laikui išvykti. Paskui aš 
greit nubėgau prie lango, dar 
mojavau jam tolstant, jis kelis 
kartus atsisuko man atsaky
damas ir aš likau prie lango, 
kol girdėjau jo žingsnius grin
diniu nuskambant. Valandėlei 
man pasidarė lyg keista, kodėl 
mudu taip sunkiai skyrėmės, 
kodėl širdis taip pilna meilės, 
rodos, skauda krūtinėje? 

Bet... pietų Juozas negrįžo. 
Negrįžo ir mano brolis. Po pie
tų, į pavakarę ėmė niauktis 
dangus, darėsi kažko neramu. 
Juozo vis dar nebuvo. Vakare 
parėjo Juozo dėdė, buvęs poli
tinis kalinys. Abu nekantriai 
laukėm Juozo sugrįžtant. Be
laukiant dėdė pasakojo apie 
dažną Juozo vasarojimą jo 
ūkyje. Prisiminė, kiek daug 
gyvumo, skaidrios nuotaikos 
savo linksmu būdu sukeldavo 
kaime svečias. Dėdė Juozą la
bai mylėjo ir vertino. Jam Juo
zukas buvo lyg į širdį įaugęs. 
Tuo tarpu sutemo ir Aleksote 
degę sandėliai svaidė į dangų 
baisius ugnies liežuvius. Die
nos nuovargis ir tas klaikus 

gaisro vaizdas, kuris iš mūsų 
langų gerai buvo matomas, 
kėlė labai nejaukią ir sunkią 
nuotaiką. 

Staiga suskambėjo telefo
nas. Kalbėjo mano brolis, kad 
jis ir Juozas šį vakarą dar ne
galėsią grįžti, nes turi dar ne
baigtų uždavinių. Tačiau aš 
turinti nesirūpinti ir ramiai 
eiti gulti. Jie rytoj pareis. Man 
ta žinia pasirodė truputį įtar
tina, nes brolio kalbos tonas 
buvo neįprastai švelnus. Ban
džiau save raminti, manyda
ma, kad aš esu jau per jautri. 

Septintą valandą ryto mane 
prikėlė telefonas. Pažįstama 
daktarė iš Universiteto kli
nikų (Studenčių skaučių drau
govės filisterė M.) man skam
bino ir kvietė, kad tuoj atei
čiau į klinikas — Juozas esąs 
sunkiai sužeistas. Aš išgąsčio 
pilnu balsu sušukau: „Ar jis 
dar gyvas?" Man atsakė: 
„Ateikit". 

Bėgte nubėgau visą kelią, 
nes norėjau kuo greičiau pas jį 
būti. Bet... kai pamačiau dak
tarę, sesę M. prie vartų vaikš
čiojančią, supratau, kad kaž
kas be galo baisaus įvyko. 
Mudvi nepratarėm nė žodžio, 
nes žodžių nebuvo — kažkas 
skilo, dužo, griuvo, lyg di
džiausia bedugnė prieš mane 
atsivėrė, kurion įkrito mano 
didžioji meilė, laimė ir 
džiaugsmas. 

Pasirodo, Juozas jau buvo 
beeinąs namo, kai atvažiavo 
sunkvežimis ir buvo pranešta, 
kad už Aleksoto, prie Norei
kiškių dvaro rusai siaučia, žu
dydami beginkles moteris ir 
vaikus, plėšia ir degina sody
bas. Tuoj atsirado savanorių, 
kurie, nuvykę į Aleksotą, su
siskirstė mažom grupėm po 
keturis. Jie slinko per javų 
lauką prie vienos trobos ūki
ninko, kuriam buvo reikalinga 
pagalba. Jų tarpe buvo ir Juo
zas. Nepriėjus sodybos, prasi
dėjo susišaudymas su javuose 
pasislėpusiais bolševikais ir 
Juozas buvo sunkiai sužeistas 
į krūtinę. 

Dr. Bronius Radzivanas, ku
ris tuo metu vadovavo Alekso
to ambulatorijai, pasakojo, 
kad apie pietus atvežė sunk
vežimiu vyrą gražiais dra
bužiais, su tautiniu ženklu 
kairiajame atlape. Jis buvo 
peršautas per krūtinės kai
riąją pusę — per kairįjį plautį. 
Smarkiai kraujavo. Sakė, iš
gulėjęs sužeistas kelias valan
das. Dr. Radzivanas žaizdą 
užtampavo, aptvarstė ir laive
liu perkėlė per Nemuną, nes 
tiltas neseniai buvo išsprog
dintas. Kitoje pusėje jau laukė 
Raudonojo Kryžiaus iššaukta 
greitoji pagalba, ir sužeistasis 
skubiai buvo nuvežtas į uni
versiteto klinikas. Mėginta da
ryti operaciją. Bet an t operaci
jos stalo mirė. 

Viena seselė iš ambulatori
jos pasakojo, kad Juozas dar 
turėjo jėgų kalbėti. Nors ir 
juto, kad yra sunkiai sužeis
tas, bet norėjo daug pasakyti. 
Jis jautė, kad turės mirti ir 
manęs daugiau nematys. To
dėl prašė seselės, kad užra
šytų adresą ir vėliau aplan
kytų mane ir perduotų jo pas
kutinius žodžius — atsisveiki
nimą. Nors jam ir draudė 
kalbėti, kad neeikvotų jėgų, 
bet jis nesiliovė kalbėjęs, sa
kydamas: „Aš žūstu dėl tėvy
nės, o dar taip noriu gyventi". 
Paskui dar prisiminė daug 
gražių valandų iš savo trumpo 
gyvenimo. 

Birželio 27 d. Kauno kapi
nėse buvo supiltas naujas par
tizano kapas. Jo auka, kaip ir 
kitų žuvusių partizanų, Lietu
vai buvo didelė. Ir juo daugiau 
praeis laiko, juo gausesni įvy
kiai skirs tas aukas nuo mū
sų, juo žuvusiųjų pasišventi
mas įgis didesnės pagarbos ir 
įvertinimo. 

Marija Milvydienė 
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A.a. dr. Raimundas Oš-
iapas po sunkios ligos mirė 
birželio 15 d. Santa Monica, 
California. Nuliūdusi liko 
žmona Regina, duktė Gailutė, 
sūnūs Tauras, Darius, Arū
nas, taip pat Kathryn, Ginta
ras ir Tomoko; pasiliko brolis 
.Algis ir Lilė. Laidotuvės bus 
penktadienį, birželio 19 d. 

Kun. Antano Saulaič io 
pagerbimo — išleistuvių šven
tėje salė jau pripildyta, bet vi
sus jo draugus, kurie nesu
spėjo padaryti rezervacijų, 
kviečiame dalyvauti gražiose 
Mišiose, kurios bus aukojamos 
Jaunimo centro sodelyje bir
želio 21 d., sekmadienį, 11:30 
v.r. Mišių metu turėsite progą 
pagiedoti su „Dainavos" an
samblio ir D. Gedvilienės gra
žiabalsiais nariais. 

JAV LB Kultūros taryba 
ir šįmet premijuos nusipel
niusius lietuvių visuomenės 
asmenis šiose srityse: žur
nalistą, dailininką, muziką, 
mokytoją, radijo programų 
vedėją. Premijų įteikimo šven
tę šį rudenį ruošia LB Cleve-
iando apylinkė. 

Ministras p irmininkas 
Gediminas Vagnorius 90-me-
čio proga pasveikino inžinie
rių, visuomenės veikėją Adolfą 
Damušį. „Jus skaudžiai paty
rėte Lietuvos okupaciją ir tvir
tai stojote į pasipriešinimo ko
votojų gretas. Drauge su ki
tais subūrėte Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo komitetą ir 
buvote jo vicepirmininkas. 
Nublokštas toli nuo Tėvynės, 
Jūs ne tik tęsete mokslo dar
bus bei veikėte JAV lietuvių 
organizacijose, bet neužmir
šote ir visų tautos kančių — 
parengėte istorinę studiją apie 
Lietuvos netektis okupacijų 
metu. kuri reikšminga anaip
tol ne tik praeičiai pažinti. Sa
vo ilgamete nuoseklia politine 
veikla visuomenėje Jūs pelnė
te valstybingumo saugotojo 
vardą, ir šiandien, sutikdami 
Jūsų Jubiliejų kartu su Ju
mis, intelektualu ir patriotu, 
atkakliu ir ryžtingu žmogumi, 
mes jaučiamės dvasiškai stip
resni ir turtingesni, galime su 
tvirtesne viltimi žvelgti į ne
priklausomos Lietuvos rytdie
ną", rašoma premjero sveiki
nime jubiliatui Adolfui Da-
mušiui. 

Tėviškės" evangel ikų 
l iuteronų parapijos vasa
ros pamaldų laikas — pra
dedant sekmadieniu, birželio 
14 d., iki rugsėjo 6 d., yra 9:30 
vai. r. Visi parapijiečiai prašo
mi pamaldose dalyvauti. 

Lietuvių rašytojų draugi
jos naujoji valdyba, išrinkta 
Čikagoje, gegužės 30 d. susi
rinko pirmajam posėdžiui ir 
pasiskirstė pareigomis: Stasė 
Petersonienė — pirmininkė: 
Daiva Karužaitė — sekretorė; 
Stasys Džiugas — iždininkas 
ir archivaras; Audra Kubiliū-
te-Dauliene — ryšininkė su 
angližkai rašančiais lietuviais 
rašytojais: Nijolė Jankutė-
Užubalienė — įvairiems infor
macijos reikalams: dr. Alfon
sas Šešplaukis — narys. Po
sėdyje buvo svarstoma 1997 
m. literatūros premijai skirti 
komisijos sudarymas. LRD 
narių išleistų knygų sutiktu
vių klausimai, draugijos ar
chyvo vedimas ir kiti einamie
ji reikalai. Valdybos adresas: 
Stase Petersonienė. 2534 
Vv'est 40th Street. Chicago. IL 
60632. tei.773-847-1693. 

• Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero išnuomojama 
v asarvietė Tel. 773-776-4755 
ai ha 616-469-4347. 

Ar jau užsakėte sau ir 
savo t ėve l iu i (seneliui, 
uošviui) vietą į Pasaulio lietu
vių centro ruošiamus Tėvo die
nos pietus birželio 21 d., 12 
vai.? Paskubėkite, kad nepasi-
liktumėte už salės durų vien 
gardžių kvapų pauostyti, 
linksmų programos garsų ai
dus išgirsti, tėtės liūdną 
žvilgsnį pamatyti... Vietą re
zervuoti reikia telefonais: 708-
448-7436 arba 630-985-7216. 
Visus kviečia PLC renginių 
komitetas. 

Kadangi d a u g mūsų skai
tytojų, ypač iš tolimesnių vie
tovių, skundžiasi netvarkingo
mis pašto paslaugomis, pri
statant „Draugą", vėl spaus
diname anketėlę, kurią pra
šome užpildyti ir atsiųsti 
„Draugo" administracijai. 
Nepamirškite atitinkamoje 
vietoje („My mailing label") 
priklijuoti lipinuką su savo 
adresu, kuris yra pirmame 
dienraščio puslapyje. 

42-roji L ie tuv i škų studijų 
ir poi l s io sava i tė Dainavoje 
šią vasarą vyks rugpjūčio 16-
23 d. Kaip ir kasmet, šią sa
vaitę rengia Lietuvių fronto 
bičiuliai. Jau galima regist
ruotis ir užsakyti kambarius 
pas Joną Vasarį adresu: 979 
Proehl Dr.. Barberton, OH 
44203 (tel. 330-644-7411). 

Nauji uždaviniai mūsų 
rezistencinėje, kultūrinėje 
ir visuomeninėje veikloje 
— tokia numatyta pagrindinė 
Lietuviškų studijų ir poilsio 
savaitės tema. Savaitę rengia 
Lietuvių fronto bičiuliai; ji 
vyks rugpjūčio 16-23 d. Daina
voje. Norintieji dalyvauti ir 
užsisakyti kambarius, pra
šomi iš anksto registruotis 
šiuo adresu: Jonas Vasaris, 
979 Proehl Dr., Barberton. 
OH 44203. Galima registruo
tis ir telefonu: 330-644-7411. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė praneša, kad tra
dicinis Joninių pobūvis bus 
birželio 20 d., nuo 4 vai. p.p. 
šaulių rinktinės namuose. Re
zervacijos ir atsiskaitymai pri
imami iki š. mėn. 18 d., ket
virtadienio. Rinktinės valdyba 
prašo nelaukti iki paskutinės 
minutės, o iš anksto susitvar
kyti. 

„Padaryk ir parsinešk" 
— šimtas ir viena kūrybinga 
idėja, kaip lituanistinės mo
kyklos mokytojas gali veik
smingiau dirbti klasėje ir 
koordinuoti mokinių darbus. 
Ši ir daug kitų temų bus dis
kutuojama liepos 24, 25 ir 26 
d. Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, mokytojų studijų die
nose. Kviečiami mokytojai bei 
besidomintys pedagoginėmis 
temomis studijų dienose daly
vauti. Registruotis jau galima 
pas Ireną Senkevičienę, 630-
983-7751 arba Audronę Elvi-
kienę, 630-435-6349. 

My mailing label: 

To: Circulation Manager 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, 1160629 

Delivery of my daily nevvspaper, the DRAUGAS, has been very 
irregular. I have kept track of delivery dates as shown below. I * 
hope this vvill help you find the reason for the poor delivery. I 

DateReceived | Date of Issue 
Jun. 13 ,1998 . 
Jun. 16, 1998. 
Jun. 17, 1998. 
Jun. 18. 1998. 
Jun. 19, 1998. 
Jun. 20, 1998. 
Jun. 23, 1998. 
Jun. 24, 1998 . 
Jun. 25, 1998. 
Jun. 26, 1998. 
Jun. 27, 1998. 
Jun. 30. 1998. 

Date Recelved Date of Issue 
Jul. 1,1998 . 
Jul. 2, 1998 . 
Jul. 3, 1998 . 
Jul. 4, 1998 . 
Jul. 7, 1998 . 
Jul. 8, 1998 . 
Jul. 9, 1998 . 
Jul. 10, 1998 . 
Jul. 11,1998 . 
Jul. 14, 1998-. 
Jul. 15, 1998 . 
Jul. 16, 1998 . 

Sincerely yours,. 

• Birželio 10 d. „Drauge" 
užuojautoje, a.a. D.Maurukienei 
mirus, buvo klaidingai išspaus
dinta Sofijos Sajienės pavardė. 
Už klaidą atsiprašome. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
S436S.PuU»kiRd..Chic»go.IL 60629 

fl /2bL \ liaurę nuo Balzako muzicjiui) 
TeL 773-582-4500 

14325 S Bell Rd.. Lockport, H, 60441 
TeL 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedrie Avenue 
Chicago, BL 60829 
TeL 773-776*700 

Toli free 24 hr. 868-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

šeitad. 9v.r iki lv.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4538 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves noo .Draugo") 
TeL 77S-S64-0100 

Valandos pagal susitarimą 

• Gal iu padėt i legal iai 
g a u t i „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
( d r i v e r ' s l i c e n s e ) ir v izų 
pratesimą. Ed. Šumanas, tel . 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• Lemonte TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-267-0497. 

(sk.) 
• Pinigai , siuntiniai, bal

dai , automobil iai . TRANS
PAK, 4645 W. 63rd Street , 
Chicago, IL 60829. TeL 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• P a r d u o d a m e lėktuvo 

bil ietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL t e l 847-3924320. 

(sk.) 
• Kv ieč iame \ ra iytojo 

Mariaus Katiliškio vaizda
j u o s t ė s sutiktuves šį penk
tadienį, biržel io 19 d., 7:30 
v.v., Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lemont, IL. 

(sk.) 

sr^^V ^ ^L • 

&». ŽVAIGŽDUTE 
i^B^tf^L^ M ^ ^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J.Plačas. Mtdziagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

Lietuvos laisves kovAojų-partizanu vadai Antanas Bakšys ir Vacys Iva
nauskas 1947 metais kovoję prieš Lietuvos okupantus 

BIRŽELIO 
KETURIOLIKTOJI 

Gyvenime ne visada links
ma. Kartais būna tokių įvy
kių, kurių negalima niekuo
met pamiršti. Tokie įvykiai 
Lietuvoje vyko prieš 57 metus, 
kada rusai komunistai pasi
ryžo sunaikinti Lietuvą. Vie
nas jų vadas pasakė, bus Lie
tuva, bet be lietuvių. Ir būtų 
taip padare, jei gerų lietuvių 
maldos nebūtų Dievą išprašiu
sios pasigailėjimo. Jie vežė į 
Sibirą, ne tik geruosius tėve
lius, bet ir nekaltus mažus 
vaikelius bei ligonius senelius. 
Daug išvežtųjų ten mirė nuo 
šalčio, bado ir nepakeliamų 
darbų. Kurie išliko gyvi, buvo 
praradę sveikatą. Žmogus be 
sveikatos yra nelaimingas, 
nes turi prašyti kitų pagalbos. 
Per visus išvežimus Lietuva 
neteko trečdalio savo geriau
sių tautiečių, kurie mylėjo Lie
tuvą, gynė ją nuo priešų ir dir
bo Lietuvos labui. Į išvežtųjų 
lietuvių vietas iš Rusijos at
vežė daug rusų, kurie daug 
skriaudų Lietuvai pridarė ir 
dabar tebedaro. Nors Lietuva 
jau laisva, bet likę komunistai 
Lietuvoje daug lietuviško tur
to prisigrobė ir gerai gyvena, o 
lietuviai vargsta ir skursta. 
Ypač kenčia maži vaikeliai, 
kurie yra likę be tėvelių ar tu
ri negerus tėvelius, kurie juos 
skriaudžia, nes nebeturi Dievo 
savo širdyse. Nors Lietuva ir 
sunkias dienas pergyvena, rei
kia ją mylėti ir prašyti Dievo 
pagalbos, kad greičiau pasi
baigtų visi vargai ir nelaimės 
ir daugiau niekas nebevežtų į 
šaltuosius Sibiro plotus. 

Redaktorius 

TĖVŲ NAMELIAI 

Tėvų nameliai brangūs, 
Negera mums be jų, 
O ten grandiniai žvanga 
Aplaistyti krauju. 

Ne tiek ten lapų puolė 
Juodan purvan rudens, 
Kiek į Sibirą brolių, 
Į mirtį išgabens. 

Ir verks našlaitės girios 
Ir ąžuolai linguos, 
Ir žemė, tartum mirus, 
Paskęs vargų varguos. 

Tėvų nameliai brangūs, 
Stovėkit amžinai — 
Regėsit giedrą dangų, 
Sugrįšim dar tenai. 

Vytė Nemunėlis 

MŪSŲ KARTAI JĄ 
TEKS IŠSAUGOTI 

Man tik vienuolika metų. 
Bet, kai 1990 metais kovo 11 
d. antrą kartą buvo atkurta 

Lietuvos nepriklausomybė, su
pratau, kad ši data mūsų Tė
vynei Lietuvai yra viena iš 
švenčiausių datų. Lietuvos 
Nepriklausomybė . aplaistyta 
mūsų senelių, prosenelių, tė
vų, vyresniųjų brolių, sesių 
krauju... 

Prieš 80 metų buvo paskelb
ta Lietuvos Nepriklausomybė. 
Tai įvyko 1918 metų vasario 
mėn. 16 dieną. Žinoma, ją me
na ir jos prasmę geriausiai su
vokia mūsų seneliai. Bet ši da
ta ir man gerai žinoma. Jos 
reikšmę man padeda suprasti 
mokykla, kurioje aš mokausi. 
Tai istorijos ir gimtosios kal
bos pamokos. 

Man, vienuolikmečiui, vis 
labiau aiškėja, kiek daug kan
čių, vargo iškentėjo mūsų Tė
vynė Lietuva, kad turėtume 
valstybės atkūrimo, neprik
lausomybės datą —1918 metų 
Vasario 16 d., o dabar dar 
1990 m. Kovo 11-ąją. Aš jau 
pradedu suprasti, ką reiškia ir 
šis poeto Justino Marcinkevi
čiaus ketureilis: 

Kiek rovė — neišrovė. 
Kiek skynė — neišskynė. 
Todėl, kad tu — Šventovė. 
Todėl, kad tu — Tėvynė. 
Mūsų proseneliai, seneliai, 

tėvai, broliai, seserys mums, 
dar mažiems, paliko dvi bran
gias datas: Vasario 16-ąją, Ko
vo 11-ąją. Kad jas brangintu
me, turime gerai žinoti savo 
Tėvynės praeitį. Turime su
prasti, kokia ir kieno kaina 
yra iškovota mums laisvė. 

Mūsų kartai bus patikėta iš
saugoti mums duotą Laisvę. 
Tikiu, kad mes ją išsaugosi
me, o jeigu prireiks, tai ir ap
ginsime, kaip tai padarė mūsų 
proseneliai, seneliai, tėvai. 

Jul ius Petroš ius , 
Šilalės J. Gaudiš iaus 
vidurinės mokyklos V b 

klasės mokinys. 

MŪSŲ TĖVELIAI 
Mano tėtė atlieka daug dar

bų: pjauna žolę, žaidžia euro
pietiška futbolą, su manim 
dviračiais važiuoja. Jis gaudo 
vėžiukus ir man labai daug vi
sur padeda. 

Gintas Bradūnas , 
3 sk. mok. 

Mano tėtei patinka daryti 
picas. Jis žaidžia su manim 
krepšinį. 

Mantas Vidut i s , 
3 sk. mokinys. 

Mano tėtė stato, piešia ir 
keliauja. Aš su tėte žvejojau. 
Man labai patiko. 

Sigitas Rimkus , 
3 sk. mokinys 

Visi Baltimorės karaliaus 
Mindaugo lit. m-los mokiniai 
(„Mūsų metai"). 

KELIONEI 
WASHTNGTONĄ 

Mūsų kelionės tikslas buvo 
pamatyti Lietuvos ambasadą. 
Prieš nuvykdami į ambasadą, 
turėjome progos aplankyti 
šias vietoves: Lincoln Memo-
rial, Vietnam Memorial, The 
Wall muziejų. 

Lietuvos ambasada atrodė 
labai sena. Ambasadorius pa
pasakojo to namo istoriją. Am
basadoriaus kabinete kabo la
bai senas paveikslas, kuris 
vaizduoja Mindaugo krikštą. 

Labai patiko, šioje kelionėje 
matytas Lincoln Memorial, 
Mano mama yra man daug pa
sakojusi apie šį paminklą. Pa
tiko ir The Wall. 

Ekskursija buvo gerai suor
ganizuota. Norėčiau kitos, gal 
į San Francisco. 

Aidas Gedeika, 
Philądelphios Vinco Krėvės 

lit. m-la. („Audra") 

AR ATSPĖSITE ŠIAS 
MĮSLES 
(Tęsinys) 

Antrąją jaunystę šis žodis 
pergyveno tiktai pasiekęs Lie
tuvą. Šiandien sunku pasaky
ti, ar baltarusiams, ar len
kams mes už savo kaminą, tu
rime dėkoti, nes su vienais ir 
kitais artimai bendravome, o 
abeji šį žodį vienodai vartoję. 
Bet senelis graikų kalbos žo
dis tikrai turėtų džiaugtis, nes 
lietuvių kalba jį atjaunino: sa
vo galūnę prarastą kažkur Al
pių papėdėje, jis atgavo, pasie
kęs Nemuno pakrantes. Ir lie
tuvių kaminas savo išvaizda 
yra pats artimiausias graikų 
kaminas (net ir kirtis yra toje 
pačioje vietoje). Tiesa, mes da
bar šį žodį vartojame kitokia 
reikšme, negu senovės grai
kai. Ši reikšmė nėra labai se
na, juk ne taip seniai ir kami
nai atsirado. Jūs tikriausiai 
esate girdėję pasakojant apie 
dūmines, be kaminų pirkias. 
O vienas iš didžiausių lietuvių 
raštijos pradininkų Mikalojus 
Daukša žodį kaminas vartojo 
židinio, ugniavietės reikšme. 

Dabar, kai vieną mįslę išsi
aiškinome iki galo, pamėgin
kime įminti kitą. Iš anksto pa
sakysime, kad nereikės po to
limiausias šalis klaidžioti, o 
pakaks po mūsų pačių ir ar
timiausių kaimynų kraštus 
pasidairyti. Taigi įminkite: 
„Žiemą brolis, vasarą molis". 
„Krosnis", —nedvejodami pa
sakysite, o kai kas nepagalvo
jęs ištars ir dabar mūsų bend
rinėje kalboje nevartojamą žo
dį pečius . Tegul ir ši mįslė 
mums būna visiškai aiški. 

(Bus daugiau) 
Algirdas Sabaliauskas 

PAGALVOKITE NR. 4 

nieko bendro su Rojumi, tai 
kur Rojus yra? 3 . Demonas 
puola žmogų dvejopai: obsesi-
niai ir posesiniai. Ką tie 
žodžiai reiškia? (Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis). 4. Bal
tas vabalėlis dangų raižo? 5. 
Baltas kaip balandis, bet ne
skrenda, o už marių atsiran
da? 6. Kaip greitai garsas ei
na? 7. (Piešinėliai) Suraskite 
penkis skirtumus šiuose pieši
nėliuose. 

PAGALVOKITE NR. 3 
ATSAKYMAI 

1. Hebraiškai „haleluyah", 
graikiškai „allelouia" reiškia: 
„Girk, liaupsink savo Viešpatį! 
(Apr. 191), 3, 4, 6; Psalmyne 
šis žodis yra minimas kelioli
ka kartų). 2. Hebraiškai „ho
sana", graikiškai „hosanna" 
senovėje reiškė: „Išgelbėk ma
ne, Viešpatie!" Vėliau ėmė 
reikšti: „Šlovė, garbė, pagarba 
Viešpačiui!" (Ps 117:25 arba 
118:25); Mt. 21:9, 15; Mk 11:9, 
10; Jn 12:13). Maršalo J. Pil
sudskio viena ranka buvo 
menkesnė, neišsivysčiusi. 4. 
Pienas. 5. Sniegas. 6. Elektri
nė — elektros energijos gamy
bos įmonė. Pagal energetinius 
išteklius elektrinės skirstomos 
į kelias grupes: šiluminės — 
naudojančios įvairų kurą (an
glis, durpes, naftą, degiąsias 
dujas), hidroelektrinės — nau
dojančios krintančio vandens 
energiją, atominės — naudo
jančios atomų branduolių ski
limo energiją, vėjo ir kt. 7. Pa
saga — arkliui kaustyti, ratas 
— vežimui, vežimas — įvai
riems ūkio reikalams naudoja
mas dažniausiai traukiamas 
arklio jėga. 

GALVOSŪKIO NR. 146 
ATSAKYMAS 

Duona — Ona. 

GALVOSŪKIO NR. 147 
ATSAKYMAI 

1. 1939 m. 2. 1940 m. Tuo
met partijoje buvo 1738 na
riai. Iš jų: žydų 1429 nariai ar
ba 82.2%, lietuvių 275 nariai 
arba 15.8%, rusų ir kitų 34 
nariai arba 2.0%. 3. 1939 m. 

GALVOSŪKIO NR. 148 
ATSAKYMAS 

Sveikinu su Šventom Vely
kom! Nepamiršk nudažyti 
kiaušinių. 

GALVOSŪKIO NR. 150 
ATSAKYMAI 

Žiūrėkite žodžių lentelę. Ga
li būti ir kiti žodžiai. 

niinKmuianu nracnunnnH 
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1. Kaip katė išreiškia savo 
ramybės pasitenkinimą? 2. Jei 
Adomo ir Ievos istorija neturi 

pncnnnnnnn 
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