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. Prezidentas pasirašė indėlių 
grąžinimą sustabdantį įstatymą

Rusija paskelbė griežtą 
ultimatumą Čečėnijai

Vilnius, ‘gruodžio 7 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį pasirašė 
Gyventojų santaupų atkūrimo 
įstatymo pataisas, kurios nu
mato dviejiems metams ati
dėti nuvertėjusių rublinių in
dėlių grąžinimą.

Pasak prezidento spaudos 
tarnybos pranešimo, įstatymą 
prezidentas pasirašė, kai 
premjeras Andrius Kubilius 
pritarė prezidento nuostatai, 
kurią jis išdėstė viešame 
laiške premjerui. Jame V. 
Adamkus išreiškė susirūpi
nimą, kad sprendimas laikinai 
sustabdyti indėlių grąžinimą 
nepakirstų piliečių pasitikė
jimo valstybe.

Prezidentas mano, kad atei
tyje šis klausimas gali tapti 
rimtu politinių ginčų ir nepa
stovumo šaltiniu. „Manau, 
kad šiandien turėtume nusta
tyti labiau apibrėžtą ir patiki
mesnę indėlių grąžinimo tvar-

Socialdemokratai* 
„dutūkstantininkai” kurs naują 

partiją
‘ Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) 
— Nuo Lietuvos socialdemo
kratų partijos (LSDP) atskilu
si kitaminčių grupė jau turi 
pakankamą narių parašų 
skaičių, kad gruodžio viduryje 
būtų įregistruota nauja sa
varankiška socialdemokratinė 
partija.

Dalis LSDP narių, susibū
rusių į frakciją „Socialdemo- 
kratija-2000-ieji”, gruodžio 5 
d. nusprendė dar šį mėnesį 
įkurti savarankišką partiją ir 
frakciją Seime.

Spaudos konferencijoje an
tradienį socialdemokratas „du- 
tūkstantininkas” Arvydas Ak
stinavičius teigė, kad gruodžio 
18 dieną vyks steigiamoji sa
varankiškos socialdemokrati
nės partijos konferencija. Iki 
tol Seime ketinama įregis
truoti parlamentinę frakciją 
„Socialdemokratija — 2000- 
ieji”.

Jis spėja, kad iki vasaros 
prie naujosios partijos „Social
demokratija — 2000-ieji” pri-

Tėvynės sąjungos
vadovai raginami
prašyti atleidimo

Vilnius, gruodžio 7 d. 
(Elta). — Viešai atsiprašyti, 
paprašyti žmonių atleidimo už 
netesėtus pažadus grąžinti 
indėlius konservatorių vado
vams siūlo Centro sąjungos 
pirmininkas Romualdas Ozo
las.

Komentuodamas pirmadienį 
vykusį pasitarimą pas prezi
dentą, kuriame., svarstytas 
indėlių grąžinimo sustabdymo 
klausimas, Centro sąjungos 
vadovas R. Ozolas apgailesta
vo, kad kažkada vieno žmo
gaus padarytas neatsakingas 
sprendimas šiandien tapo vi
sos valstybės problema, iš ku
rios nėra išeities.

„Jeigu turi nors kiek garbės 
konservatorių aukščiausios at
sakomybės asmenys, jie tu
rėtų išeiti prieš visas televizi
jos kameras ir pasakyti ‘atsi
prašom, negalim įvykdyti, ką 
žadėjom’. Tai neįprasta pas 
mus ir tai pasitarime pas

prezidentą nebuvo imperatyvi
niu būdu išreikšta, tai buvo 
kaip pageidavimas”, sakė an
tradienį spaudos konferenci
joje R. Ozolas.

ką, nei tai padaryta Seimo 
priimtame įstatyme”, rašoma 
prezidento laiške. Jame V. 
Adamkus prašo sudaryti dar
bo grupę, kuri parengtų toles
nio indėlių grąžinimo tvarką 
ir kurioje būtų ne tik finansų 
žinovai, bet ir parlamentinių 
partijų atstovai.

Prezidentas paprašė ne
atidėliojant pateikti Seimui 
Stabilizavimo fondo įstatymo 
projektą, kuris, anot preziden
to, padėtų skaidriau naudoti 
Privatizavimo fondo lėšas. Jau 
anksčiau V. Adamkus yra pa
siūlęs Privatizavimo fondo 
sąmatą tvirtinti Seime. Čia 
valstybės vadovas tikisi ir 
premjero paramos.

Pirmadienį specialiame pa
sitarime su politinių partijų 
atstovais bei finansų žinovais 
prezidentas V. Adamkus pa
siūlė valstybės įsipareigojimus 
paversti ilgalaikiais vyriau
sybės vertybiniais popieriais.

sijungs didesnė dalis dabarti
nių LSDP narių. Dabar LSDP 
turi maždaug 4,300 narių.

Naujoji Seimo frakcija, anot 
jo, iš pradžių turės 3-4 narius, 
o ateityje frakcijos narių 
turėtų būti daugiau. Frakcijos 
seniūnu numatoma skirti Jo
ną Valatką.

„Dutūkstantininkas” pripa
žino, kad geresnių perspek
tyvų rinkimuose turėjo vienin
ga, neskilusi partija. Tačiau 
kartu A. Akstinavičius pa
brėžė, kad dabartinė LDSP 
vadovybė „nusirito į kraštu
tines, radikaliai kairiąsias 
pozicijas”.

Seimo vadovas siūlo 
atsisakyti savaitės 

atlyginimo
Vilnius, gruodžio 7 d. 

(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pasiūlė 
Seimo nariams atsisakyti vie
nos darbo savaitės atlyginimo.

Pateikdamas tokį pasiūlymą 
Seimo visuotiniame posėdyje 
antradienį, V. Landsbergis pa
žymėjo, kad tai būtų Seimo 
narių „solidarumo veiksmas”, 
nes vyriausybės pasiūlyta 
„solidarumo atostogų” sąvoka 
parlamentarams nėra tinka
ma.

Pasak V. Landsbergio, par
lamentarai nėra valstybės tar
nautojai, dirbantys pagal dar
bo sutartis, todėl jis pasiūlęs 
dalyvauti tokioje veikoje „šiek 
tiek kitokia formule”. Seimo 
pirmininkas siūlo visiems par
lamentarams pasirašyti po to
kio turinio raštu: „Aš, žemiau 
pasirašęs Seimo narys, pave
du Seimo kanceliarijos fi
nansų skyriui mano gruodžio 
mėnesio atlyginimo vieną ket
virtadalį pervesti į valstybės 
biudžetą”.

* Seimo Centro sąjungos 
frakcija nutarė surinkti
gruodžio mėnesio vienos sa
vaitės darbo užmokestį ir pas
kirti jį socialinėms reikmėms. 
Frakcija pareiškė, kad turė
dama liūdną patirtį, jog biu
džeto lėšos naudojamos ne
efektyviai, apsisprendė su
rinktas lėšas remiamiesiems 
išdalyti pati. Taip centristai 
atsiliepė į vyriausybės siūly
mą valstybės pareigūnams dėl

osios vakarą į jūrą ištekėjo daugiau kaip 3 tonos naftos. (Eita)

Iš Būtingės terminalo į 
Baltijos jūrą išsiliejo nafta

Būtingė-Klaipėda-Vil- 
nius-Ryga, gruodžio 7 d.7
(BNS) — Pirmadienio vakarą, 
užpildant Bahreino tanklaivį 
„Almanama”, Būtingės naftos 
terminale išsiliejo apie 3.5 to
nos naftos.

Civilinės saugos departa
mentas pateikia dvi naftos 
išsiliejimo prielaidas. Spėja
ma, kad į jūrą nafta galėjo 
išsilieti trūkus naftos pumpa- 
vimo žarnai, esančiai virš van
dens, arba iki galo neišpūtus 
žarnoje buvusios naftos liku
čio.

Tanklaivis „Almanama” pir
madienio vakarą jau buvo pri
sipylęs didesnę dalį naftos — 
70,000 iš planuotų daugiau 
kaip 80,000 tonų. Pradėjus 
pūsti stipriam 23 metrų per 
sekundę vėjui ir prasidėjus 
stipriani bangavimui, laivas 
buvo priverstas trauktis į at
virą jūrą. Kaip spėjama, tuo 
metu ir išsiliejo nafta.
sunkios valstybės finansinės 
padėties „susiveržti diržus”.

* „Studentui — pusė mi
lijono litų iš biudžeto. 
LDDP lyderis Č. Juršėnas žar
stė valstybės pinigus partijos 
draugų vaikams”, skelbia 
„Lietuvos rytas” (12.07). Laik
raštyje informuojama, jog 
prieš 5 metus asmeninė moks
leivio Tomo Tolvaišo sąskaita 
JAV banke „First Union Na
tional Bank of North Caroli- 
na” pasipildė 125,000 JAV do
lerių. Pinigai buvusioje Čekos
lovakijoje dirbusio diplomato 
Jono Tolvaišo sūnui buvo per
vesti susitarus su energetikos 
ministru Algimantu Stasiuky
nu ir tuometinio Seimo pirmi
ninko, LDDP vado Česlovo 
Juršėno tarpininkavimu. Bu
vęs Užsienio reikalų ministe
rijos pareigūnas J. Tolvaišas 
neneigia, kad gauti pinigų sū
naus studijoms jam padėjo as
meninės pažintys su LDDP 
vadovais, rašo laikraštis. (Eitai

* Dėl uragano pasekmių
antradienio rytą elektros 
energijos Lietuvoje vis dar ne
turėjo apie 12,000 vartotojų — 
namų, butų, sodybų ir ūkio 
įmonių. Elektros energetikos 
sistemos darbas sutriko dėl 
uragano šeštadienį, o antra
dienio naktį oras subjuro, 
energetikų darbo sąlygos pa
blogėjo ir atsirado naujų gedi
mų. Dėl audros padarytų 
nuostolių AB „Lietuvos ener
gija” vartotojams nepateikė
2.5 mln. kilovatvalandžių 
elektros energijos. ibnsi

Vėjas pučia į Latvijos pusę 
ir spėjama, kad naftos dėmę 
neša į Latvijos teritorinius 
vandenis. Apie tai informuota 
Rygos koordinacinė gelbėjimo 
tarnyba. Būtingės terminalo 
darbuotojai, pasitelkę reikia
mą įrangą, atlieka žvalgybą 
nuo kranto.

„Mažeikių nafta” 
nepažeidė naftos krovos

taisyklių

Susivienijimas „Mažeikių 
nafta”, kuriam priklauso Bū
tingės naftos terminalas, pa
reiškė, kad krovos darbų tai
syklės nebuvo pažeistos. Ben
drovės atstovai atmeta prielai
das, kad pirmadienio vakarą 
nafta į tanklaivį buvo pum
puojama, pučiant per stipriam 
vėjui.

Būtingės terminalo vyriau
siasis inžinierius Vilius Aksi- 
navičius antradienį negalėjo 
nurodyti priežastis, kodėl bai
giant pilti naftą į tanklaivį 
„Almanama”, nutrūko dalis 
žarnos ir išsiliejo į jūrą apie 
pusketvirtos tonos naftos. V. 
Aksinavičius spaudos konfe
rencijoje sakė, kad avarijos 
vakarą pūtė 15 metrų per se
kundę stiprumo vėjas, o bangų 
aukštis buvo 2.5 metro (krovos 
darbus leidžiama atlikti, kai 
vėjo greitis siekia iki 18 m/s, o 
bangų aukštis — iki 4 m ).

Tanklaivio Almanama” įgu
la savo telegramoje, išsiųstoje 
į Klaipėdą, teigia, kad ati
trūkus nuo plūduro, pūtė 30 
metrų per sekundę vėjas.

Laikinasis Klaipėdos uosto 
kapitonas Ričardas Lučka sa-

Lietuvos ministras reiškia 
susirūpinimą padėtimi 

Čečėnijoje
Vilnius, gruodžio 7 d. 

(BNS) — Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas susitiko su Rusijos 
ambasadoriumi Lietuvoje Ju- 
rij Zubakov.

Rudenį pradėjęs dirbti Vil
niuje, J. Zubakov susipažįsta 
su svarbiausių Lietuvos insti
tucijų vadovais.

Pokalbyje buvo pasikeista 
nuomonėmis dvišalių santy
kių klausimais, taip pat ir dėl 
numatomo Lietuvos preziden
to Valdo Adamkaus vizito į 
Rusiją.

Kaip žinoma, dėl Rusijos 
prezidento Boris Jelcin ligos 
V. Adamkaus vizitas iš gruo-

kė, kad, jei tai būtų jo kompe
tencijos ręikalas, jis nebūtų 
leidęs prisirišti tanklaiviui 
prie plūduro. Tačiau uostas 
neturi įgaliojimų duoti tokius 
nurodymus tanklaiviams, at
plaukiantiems prie Būtingės 
terminalo.

Latviai protestuoja dėl 
avarijos Būtingėje

Latvijos aplinkosaugos mi
nistras Ventis Balodis antra
dienį pareiškė, kad Latvija ofi
cialiai paprašys Lietuvos su
mokėti už žalą, kurią padarys 
iš Būtingės terminalo plūduro 
ištekėjusi nafta.

Latvijos aplinkosaugos tar
nybos kol kas jokių teršalų iš 
Būtingės nerado, ir žalos dy
dis dar negali būti įvertintas.

Susivienijimas „Mažeikių 
nafta”, dėl jo kaltės įvykus 
avarijai, trečiosioms valsty
bėms gali išmokėti iki 150 
mln. JAV dolerių kompensaci
jas. Tai numato civilinės at
sakomybės draudimo sutartis, 
kurią gegūžės mėnesį pasirašė 
„Mažeikių nafta” ir didžiausia 
Lietuvos draudimo bendrovė 
„Lietuvos draudimas”.

Draudimo kompensacija nu
kentėjusiai valstybei (Latvijai, 
Lietuvai ar kitai valstybei) 
būtų išmokėta, įvykus avarijai 
bet kurioje iš trijų susivieniji
mo įmonių — Būtingės naftos 
terminale, Biržų „Naftotie
kyje” ar Mažeikių naftos per
dirbimo gamykloje.

Lietuva nėra Civilinės at
sakomybės konvencijos narė, 
todėl visose „Mažeikių naftos” 
sutartyse dėl naftos tiekimo 
turi būti reikalavimas įplau
kiantiems laivams taip pat 
turėti civilinės atsakomybės 
draudimą.

džio pradžios nukeltas į gruo
džio vidurį. Tiksli jo data kol 
kas nepaskelbta.

Ambasadorius J. Zubakov 
ministrą A. Saudargą supa
žindino su Rusijos prezidento
B. Jelcin pareiškimu dėl Če
čėnijos bei Valstybės Dūmos 
nutarimu dėl asmenų, dalyva
vusių kariniame konflikte Če
čėnijoje, amnestijos.

Ministras A. Saudargas 
pažymėjo, kad Lietuva su
sirūpinusi dėl karinių veiks
mų plėtimosi Čečėnijoje ir 
sunkios humanitarinės padė
ties Rusijos Šiaurės Kaukaze. 
Jis sakė, kad Lietuva remia 
pirmadienį Europos Sąjungos

Londonas, gruodžio 7 d. 
(Reuters-Interfax-BNS) — Di
džiosios Britanijos užsienio 
reikalų sekretorius Robin 
Cook antradienį iškvietė Rusi- 
jps ambasadorių, kad pareikš
tų jam pasipiktinimą dėl Mas
kvos ultimatumo Čečėnijos 
respublikos sostinės gyvento
jams.

Pirmadienį Rusijos federa
linių pajėgų vadovybė įspėjo, 
kad visi esantys Grozne žmo
nės turi išeiti iš miesto iki 
gruodžio 11 dienos, nes pasili- 
kusiuosius ten sunaikins arti
lerija ir aviacija.

Pasak vyriausybės atstovo 
spaudai, Rusijos ambasadoriui 
buvo pakankamai atvirai pa
reikšta, ką Europos Sąjunga ir 
Didžioji Britanija mano apie 
Grozno gyventojams ir kovoto
jams paskelbtą ultimatumą.

Rusų ultimatumas išprovo
kavo griežtą reakciją ne tik 
Vakarų Europoje.

JAV prezidentas Bill Clin
ton pirmadienį sakė, kad Ru
sija „brangiai” sumokės už 
Čečėnijoje vykdomą puolimą, 
nes šis žingsnis tik sustiprins 
antirusiškas nuotaikas šiame 
neramiame regione ir pakenks 
Rusijos įvaizdžiui užsienyje. 
„Rusija brangiai sumokės už 
šiuos veiksmus, nes, kasdien 
vis labiau grimzdama į liūną, 
ji išprovokuos dar didesnį eks
tremizmo protrūkį ir pakenks 
savo autoritetui pasaulyje”, 
sakė B. Clinton Baltuosiuose 
rūmuose.

Taip griežtai apie Rusijos 
veiksmus Čečėnijoje B. Clin
ton nebuvo kalbėjęs nuo pat 
puolimo, kurį Rusija anksčiau 
šiais metais pradėjo prieš va
dinamuosius „teroristus”, pra
džios.

B. Clinton pareiškė apgai
lestaująs dėl Rusijos kariškių 
ultimatumo Grozno gyvento
jams, nes, anot jo, dėl to per 
puolimą gali nukentėti daug 
miestiečių. „Tai reiškia, kad 
iškilo grėsmė senelių, in
validų, sužeistųjų ir kitų ne
kaltų žmonių, negalinčių ar 
per silpnų palikti savo namus, 
gyvybėms”, sakė B. Clinton. 
„Man kelia didelį nerimą pra
nešimai, kad didžiausias šio 
karo smūgis tenka ne smogi
kams, su kuriais kovoja Rusi
ja, bet nekaltiems civiliams”.

Vakarų įtaka reikalinga 
ne Rusijos spaudimui, o

įkaitų išvadavimui
Maskva. Rusija supranta 

tarptautinės bendrijos susirū
pinimą dėl humanitarinės si
tuacijos Čečėnijoje, bet politi
nis sureguliavimas neįmano
mas, neįvykdžius kai kurių 
svarbių sąlygų, mano Rusijos 
ministras pirmininkas Vladi- 
mir Putin.

Komentuodamas Bill Clin
ton pareikštą kritiką Rusijos 
vadovybei, premjeras priminė, 
jog ESBO susitikime Istam- 
bule JAV prezidentas pripaži
nęs, kad „Rusija ne tik turi 
teisę, bet ir privalo išspręsti 
kovos su terorizmu problemą”.

„Jeigu Vakarų valstybės 
taip susirūpinusios dėl padė
ties Šiaurės Kaukaze, tegu jos

užsienio reikalų ministrų pa
reikštą raginimą Rusijos vy
riausybei nenaudoti stipres
nės jėgos Čečėnijoje, gerbti 
tarptautiniais aktais įtvir
tintas žmogaus teises ir leisti 
tarptautinėms organizacijoms 
padėti karo aukoms.

panaudoja savo įtaką ne tik 
spaudimui Rusįjai, bet ir tam, 
kad kad būtų galima išlais
vinti įkaitus Čečėnijoje”, pa
reiškė premjeras.

Taikūs gyventojai 
nesitraukia iš Grozno

Groznas-Mozdokas. Ant
radienio rytą Grozno centre 
nebuvo matyti jokių požymių, 
kad gyventojai ketina eiti į 
Pervomaiskojės gyvenvietę fe- 
deralinių pajėgų nurodytu 
„koridoriumi” pabėgėliams, 
nes tūkstančiai žmonių nieko 
nežino apie federalinės kari
nės vadovybės ultimatumą pa
likti miestą. Radijo ir televizi
jos dauguma jų negirdėjo kelis 
mėnesius. Lapelius, kuriuos 
mėtė Rusijos federalinių pajė
gų lėktuvai, gali perskaityti 
anaiptol ne visi, nes daugelis 
savaitėmis slepiasi rūsiuose.

Rusijos karinio štabo parei
gūnai negalėjo tiksliai pasaky
ti, kiek taikių gyventojų dar 
yra Grozne. Įvairiais vertini
mais, jų yra 15,000-40,000.

Čečėnų pajėgos bus 
sutriuškintos per 2-3

mėnesius
Maskva. „Taip, per 2-3 

mėnesius mes sunaikinsime 
legalią ginkluotą teroristų or
ganizaciją Čečėnijoje. Po to at
eis laikas naikinti išsklaidytas 
pavienes jų grupes”, sakė fe
deralinių pajėgų Čečėnijoje 
Vakarų grupės vadas genero
las majoras Vladimir Šama- 
nov.

Tačiau jis negalėjo pasakyti 
per kiek laiko gali būti sunai
kinti likę kovotojai. „Prisi
minkime kovą su basmačiais 
Vidurinėje Azijoje, su banderi- 
ninkais Ukrainoje arba ‘miško 
broliais’ Baltijos valstybėse”, 
pažymėjo jis.
NATO vadovas kritikuoja 

Rusijos taktikų
Vašingtonas. NATO gene

ralinis sekretorius George Ro- 
bertson antradienį prisijungė 
prie Vakarų valstybių vadovų 
ir kritikavo Rusijos karinę 
taktiką Čečėnijoje. Pasak jo, 
Maskva krizę Šiaurės Kau
kaze sprendžia „atgrubnagiš- 
kai”.

„Tikiuosi, kad Rusija ati
džiai išklausys jai duotus iš
mintingus patarimus dėl da
bartinių jos veiksmų bepras
miškumo ir nepriimtinumo 
pasaulio bendruomenei”, prieš 
susitikimą su JAV prezidentu 
Bill Clinton sakė G. Robert- 
son. Jis pabrėžė, kad šioje si
tuacijoje NATO neturi karinio 
pasirinkimo, tačiau pakartojo 
Vakarų vyriausybių įspėjimus, 
Rusijos kariuomenei dėl jos ul
timatumo „išsinešdinkit arba 
mirkit” Čečėnuos sostinės 
Grozno gyventojams. ,

G. Robertson pridūrė, kad 
NATO toliau darys spaudimą 
rusams, kad šie pakeistų savo 
taktiką, dėl kurios žuvo dau
gybė taikių gyventojų.

Britanija ir Prancūzija ant
radienį taip pat pareiškė pasi
piktinimą Rusijos ultimatumu 
Gronzui, kuris yra apsuptas ir 
apšaudomas Rusijos aviacijos 
ir toliašaudės artilerijos.

KALENDORIUS
Gruodžio 8 d.: Švč. M. Marijos 

nekaltasis prasidėjimas; Gaila, Ged- 
mintė, Gentvilas, Romarikas, Vaidgi- 
nas, Zenonas.

Gruodžio 9 d.: Šv. Juan Diego; 
Delfiną, Gedenė, Leokadija, Vakaris, 
Valerija.
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SKAUTYBES
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

Į AMŽINYBES ARUODUS

Izabelė Barniškaitė- Jonaitienė

Š.m. spalio 30 dieną am
žiams užmerkė akis Izabelė 
Barniškaitė-Jonaitienė, gilia
me nuliūdime palikusi savo 
dukrą Rimgailę Nasvytienę, 
žentą Donatą Nasvytį, vaikai
tes Rūtą ir Audrą su jų vyrais. 
Tai idealizmo ženkle labai tu- 

• v riningą gyvenimą išgyvenusi 
moteris, kuri, šalia daugelio 
darbų ir veiklos organizaci
jose, buvo linkusi į poeziją, tai 
1997 metais išėjo jos poezijos 
rinkinys „Šešupės vingiai”. Gi
musi 1905 metais pasiturinčio 
ūkininko šeimoje, ji nuo anks- 

rtyViausių jaunystės dienų po
zityviai veikė į aplinką dar 
Lietuvai labai sunkiais lai
kais. Įsigijusi mokytojos spe
cialybę, ji vakarais mokė mo
kyklų negalėjusius lankyti su- 

, (neaugusius kaimo beraščius, o 
vėliau pedagoginį darbą dirbo 
ir Lietuvos gimnazijose, ir 
karo pabėgėlių stovykloje Vo
kietijoje, ir kitapus Atlanto 
Clevelando lituanistinėje mo- 

;r 7 kykloje. Šalia dėstoiųų daly
ki kų. ji Scheinfeldo . stovyklos 

gimnazijoje dirbdama įsigijo 
stakles, mergaites mokė ran
kų darbų, išaudė tautinius 

, ' , . drabužius chorui ir tautinių 
šokių šokėjų grupei. Jos ran
kos buvo gabios ir velykinių 
verbų gamybai, ir keramikai, 

... ir kulinarijai bei kitiems prak
tiškiems darbams. 1922 me
tais įstojusi į skautes, ji vipą 
savo gyvęnimą buvo veikli toje 

, organizacijoje, vadovavo sto- 
! vykioms, o 1933 metais net 

buvo viena iš vasaros stovyk
los vadovių, kąi Lietuvoje lan
kėsi skautų įkūrėjas lordas

__ Baden Powell. Vėliau ji buvo
vadijos narė ir už nuopelnus 
buvo apdovanota Lelijos ordi
nu. 1928 metais ištekėjusi už 
leitenanto Antano Jonaičio, ji 
1929 metais įstojo į DLK Bi
rutės draugiją, joje ėjo aukš
tas pareigas abipus Atlanto ir 
jai priklausė iki paskutinės 
gyvenimo dienos. Šalia to, ji 
visą savo gyvenimą buvo ir 
Lietuvos Šaulių sąjungos na
rė. 1952 metais a.a. Antanui 
Jonaičiui įsteigus Vasario 16- 
osios gimnazijos rėmėjų bū
relį, po jo mirties lėšų rinkimo 
darbą tęsė Izabelė. Tai buvo

Antanas Paužuolis

idealistė, patriotė ir kūrybin 
gai darbšti daugelio talentų 
asmenybė.

Š.m. lapkričio 5 dienos va
kare Clevelando Jakubs laido
tuvių namuose Dievo Motinos 
parapijos klebonas kun. Gedi
minas Kijauskas sukalbėjo 
tradicines maldas, o po jo My- 
lita Nasvytienė pravedė atsi
sveikinimą. Prie velionės 
karsto budėjo uniformuotų 
skaučių garbės sargyba, o Au
relija Balašaitienė, savo šei
mos ir sesers Mylitos Nasvy- 
tienės šeimos vardu pareiš
kusi velionės šeimai užuojau
tą, nušvietė velionės asmenį, 
būdą ir nueitą gyvenimo kelią, 
ją nušviesdama kaip idealistę, 
patriotę bei lietuviškų tradi
cijų puoselėtoją. LR Garbės 
konsule Ingrida Bublienė 
trumpai atsisveikino su velio
ne. Po jos, šeimai užuojautą 
pareiškė Clevelando LB apy
linkės valdybos vardu dr. Vik
toras Stankus, skautininkių 
draugovės vardu — s. Aman
da Muliolienė ir LS Seserijos 
vardu v.s. Nijolė Kersnauskai- 
tė. Šaulių vardu trumpą žodį 
tarė Vincas Gečys, velionės 
šeimai padovanojęs* lietuvišką 
trispalvę, kuria buvo prideng
tas karstas. Henrikas Piktur
na atsisveikino pensininkų 
klubo vardu, nes velionė daug 
prisidėjo prie to klubo steigi
mo. Taip pat buvo perskaity
ta raštu gauta DLK Birutės 
draugijos užuojauta, o Audra 
Bielinienė perskaitė kelis ve
lionės sukurtus eilėraščius. 
Skautai, sujungę rankas, su
giedojo tradicinę „Ateina nak
tis”. Lapkričio 6-tos rytą Dievo 
Motinos parapijos šventovėje į 
gedulingas pamaldas susirin
ko didokas būrys velionės šei
mos bičiulių. Kun. G. Kijaus- 
kui aukojant Mišias, labai 
gražiai giedojo solistė Virgini
ja Bruožytė-Muliolienė. Po pa
maldų ilgoka automobilių 
vilkstinė nulydėjo karstą į Vi
sų Sielų kapines, kuriose, po 
kun. Kijausko sukalbėtų mal
dų, sugiedojus „Marija, Mari
ja” ir Tautos himną, šaulių or
ganizacijos atstovai nuo kars
to nuėmė tautinę vėliavą ir ją 
sulankstę įteikė velionės duk
rai Rimgailei Nasvytienei. 
Taip baigė savo gyvenimo ke
lionę Izabelė Barniškaitė-Jo- 
naitienė, kurios darbų vaisiais 
ir jos įnašu dar ilgai naudosis 
jaunesnės kartos. Tebūnie jai 
lengva Amerikos žemelė!

v.s. Aurelija M. 
Balašaitienė

„Sietuvos” skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
šeimos šventė šeštadienį, 
gruodžio 11 d.; 1 vai.p.p. vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. Visos sesės dalyvauja uni
formuotos. Sesių vyrai ir sve
čiai kviečiami.

Vilniaus „birutes draugoves prityrę skautai ir skautės 1999 m. rugsėjo 1 d. — Lietuvos Laisvės dieną sveikina 
Lietuvos Seimo pirmininką. Iš dešinės: Seimo pirm. prof. Vytautas Landsbergis, prityrę skautai Alina Gagytė, 
Daumantas Ciunis, Gintautas Ciunis, Jolanta Murauskaitė ir vadovė v.s. Alina Dvoreckienė.

SKAUTININKAS 
IGNAS SERAPINAS PASAKOJA
Bėga dienos, mėnesiai ir me

tai, su jais ir mūsų senieji 
skautiškos šeimos nariai. Pri
simenu savo' jaunų dienų 
skautininką ir mano sūnaus 
lietuvių kalbos mokytoją Igną 
Serapiną, š.m. lapkričio 3 d. 
šventusį 93-čius savo gyveni
mo metus. Tai ilgas ii4 kūry
bingas jaunimo auklėtojo gy
venimas. Aplankius skauti
ninką Igną Serapiną teko pa
sikalbėti įvairiais klausimais. 
Paklaustas, kaip ir kada įsi
jungė skautiškon veiklon, s. 
Ignas Serapinas pradėjo pasa
koti: :■

Ignas Serapinas
„Dar besimokydamas pra

džios mokykloje nugirdau, kad 
Kaune ir Vilniuje yrą'įsistei
gusi jaunimo oganizacija va
dinama skautais. Mūsų mo
kykloje jų dar nebuvo, nes 
mažuose miesteliliose nebuvo 
kam juos organizuoti. Noras 
būti skautu neužgeso.' Nuvy
kęs į Telšių gimnaziją,'tuojau 
įsijungiau. Mėgau jaunimą. 
Skautų vadovas paskyrė mane 
vadovauti skilčiai, vėliau 
draugovei. 1928 metais bai
giau Telšių gimnaziją, ir išvy
kau į Kauną, Vytauto Didžiojo 
universitetą humanitarinėms, ’ 
lietuvių ir lotynų kalbų bei 
literatūros studijoms. Studi
juojant teko nutraukti ryšį su 
skautais. Baigęs universitetą 
buvau pasiruošęs pedagogi
niam darbui. 1932 metais bu
vau paskirtas mokytoju į Pas
valio Petro Vileišio gimnaziją. 
Sakoma, kad kartą skautas — 
lieka skautu visą gyvenimą. 
Čia vėl įsijungiau į skautišką 
veiklą. Skautų Brolijos buvau 
paskirtas skautų vyčių vado-. 
vu. Šiose pareigoje teko pa
ruošti skautams vyčiams pro
gramas, budėjimus ir pravesti 
vyčių įžodžius.

1938 metais teko dalyvauti 
antroje Tautinėje stovykloje, 
Panemunėje, ir joje būti vyčių 
vadovu. Gimnazijose dėsčiau 
lietuvių ir lotynų kalbas bei 
literatūrą. Teko papildomai 
studijuoti dėstymo metodiką 
ir bendravimą su jaunimu.

Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, tapo panaikinta 
skautų organizacija, o aš at
leistas iš mokytojo pareigų. Tu 
pačių metų rudenį — 1940 
metais buvau paskirtas moky
toju į Merkinėje veikiančią 
Vinco Krėvės vardo progimna
ziją. Čia išbuvau iki karo 
pradžios. '

Iš Merkinės buvau paskirtas 
į Salantų gimnaziją direkto
riaus pareigoms! Čia taip pat 
rūpinausi atgaivinti skautišką 
veiklą.

Rusams 1944 m. vėl artėjant 
prie Lietuvos, teko apleisti 
tėvynę, kurios švietimui teko 
pašvęsti daug pastangų. 
Traukdamasis nuo sovietinės 
grėsmės atsidūriau Vokieti
joje. Karti! pasibaigus, buvo 
stengiamasi svetimame krašte 
atkurti lietuviškas mokyklas 
ir buvusias jaunimo organiza
cijas. Wuerzburge, Bavarijoje, 
karo išvietintų asmenų sto
vykloje buvo įsteigta lietu
viška gimnazija, kur man teko ' 
direktoriaus ir mokytojo parei
gos. Šioje stovykloje buvo ne
mažai Lietuvoje skautavusių 
asmenų. Čia buvo įkurti skau
tų tuntai ir teko su skautais 
artimai bendradarbiauti.

1948 metais su Wuerzburgo 
skautais teko dalyvauti tre
čioje Tautinėje stovykloje, Al
pių kalnuose — Isar Horn vie
tovėje.

Prasidėjus emigracijai iš Vo
kietijos ir man teko apleisti 
pamėgtąją gimnaziją ir išvykti 
į Ameriką.

Mano visas gyvenimas buvo 
skirtas jaunimo švietimui mo
kyklose ir jaunimo organizaci
jose. Nors daugelyje JAV lie
tuvių parapijinių mokyklų 
buvo dėstoma lietuvių , kalba, 
bet ji nepatenkino lietuvių tė
vų pageidavimų, kad lietuvių 
jaunimas būtų plačiau supa
žindinamas su lietuvių kalba, 
istorija ir lietuviškais, papro
čiais. Tėvai norėjo, kad jų vai
kai būtų apsišvietusiais lietu
viais. Atvykęs į Čikagą, susiti
kau Domą Veličką ir kitus pe
dagogus, dirbusius Lietuvoje 
ir Vokietijoje. Pradėjome orga
nizuoti lituanistines mokyk
las. Darbas buvo sunkus. Pa
rapijų vadovai ne visada su
prato mūsų siekimus. Šešta
dieninės mokyklos buvo ne
pastovios, patalpų atžvilgiu. 
Tik tėvams jėzuitams įsikūrus 
Čikagoje ir pastačius Jaunimo 
centrą, lietuviškos-šeštadieni- 
nės mokyklos įgijo pastovumą. 
Čia susibūrė daug lietuviško 
jaunimo, suklestėjo ateitinin
kų ir skautų veiklos. Man, 
kaip ilgamečiui skautui, teko 

• dalyvauti skautiškos veiklos 
įvairiose pareigose tunte, o 
skautų Brolijoje — skautų vy
čių skyriaus vedėjo pareigose.

Su a.a. v.s. Izabele Jonaitiene laidotuvių namuose atsisveikinant, skautai ir skautės gieda lrAteina naktis”... Teko dalyvauti 4-toje, 5-toje ir

SVEIKINOM SEIMO 
PIRMININKĄ

Vilniaus „Birutės” draugo
vės prityrę skautai ir skautės 
su vadove v.s. Alina Dvorec- 
kiene Lietuvos Laisvės dieną 
sveikino Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininką prof. Vy
tautą Landsbergį. Lietuvos 
Laisvės diena švenčiama 
rugpjūčio 31 dieną, nes tos 
dienos naktį 1993 metais pas
kutinis Rusijos kariuomenės 
dalinys pasitraukė iš Lietu
vos.

Rudenį broliai ir sesės išky
lavo apylinkių miškuose, gilin
dami skautiškas žinias ir pa
tyrimus. Jų vadovė mums ra
šo: „Susitariau su mūsų gim
nazijos Filaretų pradinės mo
kyklos direktore, kad vienoje 
klasėje kartą per savaitę mo
kysiu liaudies ir skautiškų 
dainų bei ratelių su dainomis, 
žaidimų, Škicų. Tokiu būdu 
bandysiu patraukti vaikus 
skautiškon veiklon. Tai Tėvy
nės labui. Esu fizinės kultūros 
mokytoja (tiksliau — buvau), 
tai man lengviau negu kitos 
specialybės. Kol galfu — pri
valau išnau(įę|įi galimybę.

Kai gaunu „Draugą”, pir
miausiai atsiverčiu skautų 
skyrių.

Budėdama, 
Sesė Alina.

Sesei Alinai ir jos draugovės 
broliams ir sesėms linkime 
malonaus skautavimo.

6-toje Tautinėje stovyklose. 
Dalyvaudavau ir Čikagos tun
tų ruošiamose vasaros stovyk
lose, Rąko stovyklavietėje.' ;

Pradžia buvo sunki ir vargi
nanti, bet vadovaudamiesi 
poeto žodžiais:

„Stovėkim kaip plienas, kai 
pareiga tenka,

Budėkim ties tamsa, audra, 
neviltim.

Išgaukime šypsnį,
ištieskime ranką,

Įdiekim paguodą žmonįjos
širdin.

Te Dievas aukščiausias 
nurodo mums kelią 
Ir skaisčia mintim

tenųšviečia takus”.
Nors buvome išvietinti iš tė

vynės, bet nepalūžom; steigėm 
mokyklas, atgaivinom jauni-- 
mo organizacijas ir įsijungėm 
į lietuvišką veiklą” — baigė 
savo pasakojimą skautinin
kas, mokytojas Ignas Serapi
nas.

Reikia pastebėti, kad s. Ig
nas Serapinas daugiau negu 
15 metų buvo neakivaizdinio 
Pedagoginio lituanistinio in
stituto direktoriumi. Šios pa
reigos reikalavo daug kant
rybės ir laiko, nes reikėjo pa
ruošti mokymui medžiagą ir 
palaikyti susirašinėjimą su 
studentais. Lietuvių Skautų 
sąjunga Ignui Serapinui yra 
suteikusi ordiną Už Nuopel
nus, Lelijos ordiną ir pakėlusi 
į skautininko laipsnį už didelę 
meilę lietuviškam jaunimui ir 
ugdymą skautiškos veiklos. 
Taip pat Lietuvių Bendruome
nė pagerbė Igną Serapiną už 
jo atsidavimą lietuvybės išlai
kymui išeivijos lietuvių jau
nime.
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„LITUANICOS” TUNTO 
SUEIGA

Čikagos „Lituanicos” skautų 
tunto iškilminga sueiga šį sek
madienį, gruodžio 12 d., vyks 
Jaunimo centro mažojoje salė
je. Sueigą pradėsime 10 vai. 
ryto dalyvavimu šv. Mišiose 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po 
Mišių — 11 vai. r. — sueiga. 
Visi skautai dėvi išeiginėmis 
uniformomis. Dalyvavimas vi
siems privalomas. Tėveliai ir 
svečiai kviečiami. Laukiami 
visi buvę skautai ir vadovai. 
Turint klausimų, kreipiamasi 
į savo vieneto draugininkus ir 
laivų vadus.

Tunto vadovybė

CLEVELANDO SKAUTU
KŪČIOS IR SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Skautų Kūčios sekmadienį, 
gruodžio 19 d. 5 vai. p.p. ruo
šiamos Dievo Motinos parapi
jos svetainėje. Šiomis Kūčio- 
mis Clevelando skautįj a pra
deda savo 50 metų veiklos mi
nėjimą. Kviečiami visi skautai 
ir skautės, skaųtaujantys da
bar ir skautavę anksčiau — 
pradėkime šią gražią sukaktį 
visi kartu, vienoje gražioje 
penkius dešimtmečius gyvuo
jančioje šeimoje.

SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
DETROITE

Detroito ir apylinkių lietu
viai kviečiami dalyvauti tradi
cinėje Kūčių vakarienėje sek
madienį, gruodžio 12 d. skau
tų ir skaučių ruošiamoje Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. 
Ruošiama skaučių ir skautų 
šventė pradedama 4 vai. p.p. 
iškilminga „Baltijos” ir „Gabi
jos" tuntų sueiga. Visi skautai 
ir skautės dėvi išeiginėmis 
uniformomis. Po sueigos bus' 
šventiška Kūčių vakarienė. 
Visi kviečiami. Apie dalyvavi
mą prašoma iš anksto praneš
ti Dainai Anužienei, tel. 517- 
545-0925. Kiekviena šeima 
bus prašoma prie Kūčių vaka
rienės prisidėti kokiu nors šiai 
šventei būdingu patiekalu. 
Kalėdų šventes švęskime visi 
kartu. Lauksime visų! Kviečia

„Baltijos” ir „Gabįjos” 
tuntai

JURŲ SKAUTŲ KŪČIOS Čikagoje

Jūrų skautų ir skaučių ka
lėdinis pobūvis —- kūčios 
penktadienį, gruodžio 11 d. 
vyks PLC, Lemonte. Dalyvau.- 
ja visi „Nerijos” jūrų skaučių 
tunto ir „Lituanicos” skautų 
tunto jūrų sesės ir broliai, jų 
vadovai, tėveliai ir kiti šeimų 
nariai. Labai laukiami ir visi 
,,atsargon” pasitraukę jūrų 
skautininkės, skautininkai, 
broliai ir sesės. Visi kartu 
praleisime vakarą Kalėdų lau
kimo nuotaikoje. Pradžia 7 
vai. vak.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9S25 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hgrlem Avė.

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

==ss===================
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

ARAS ŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Sulte 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Sulte 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellcrn: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 St Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professlonal Pavllion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at California Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

SKAUTIŠKI RENGINIAI

Gruodžio 10 d., — Tradi
cinės jūros skaučių ir skautų 
Kūčios PLC, Lemonte.

Sausio 23 d. — Tradicinė 
jūros skaučių ir skautų iškil
minga Klaipėdos dienos suei
ga PLC Lemonte.*

Sausio 29 d. — Slidinėjimo 
iškyla.

Kovo 5 d. — Tradicinė 
skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė Jaunimo centre.



APIE LIETUVOS ARCHYVŲ 
DARBUS

V. Grigoraitis: „Noriu dirbti su užsienyje gyvenančiais lietu
viais ir organizacijomis, tikrai suprantančiais archyvinių doku
mentų išsaugojimo Lietuvos istorijai tikslus...”

Lietuvos archyvų departa
mento prie LRV generalinį di
rektorių kalbina vyriausioji 
redaktorė D. Bindokienė.

— Pradžioje mūsų pokal
bio norėčiau, kad trumpai 
prisistatytumėte.

— Esu 'istorikas, man 39 
metai. Vedęs, turiu žmoną ir 
15 metų sūnų. Po studijų teko 
dirbti mokytoju, o nuo 1991 m. 
dirbau Švietimo ir kultūros 
ministerijoje Kultūros paveldo 
rekonstrukcijos skyriaus vado
vu, rinkome iš Lietuvos išvež
tų kultūros vertybių (archyvų, 
muziejų bibliotekų) dokumen
tiką, teko vadovauti Lietuvos 
ministro pirmininko Antano 
Merkio palaikų paieškoms Ru
sijoje (Vladimiro sritis, Me- 
lenkų miestas). Kartu su ki
tais nepriklausomos Lietuvos 
istorijos entuziastais surado
me Kauno radiofono plokšte
les, kurias 1944m., traukda
masis į Vakarus jas nuo oku
pantų, paslėpė literatas Balys 
Gražulis.

Nuo 1992 m. dirbau Lietu
vos Respublikos vyriausybės 
kanceliarijoje referentu, vė
liau — konsultantu švietimo 
ir mokslo klausimais.

1998 m. vasario 25 d. pa
skirtas Lietuvos archyvų de
partamento direktoriumi.

Asmeninių istorinių tyrimų 
objektas — transporto priemo
nių nacionalizavimas per pir
mąją sovietinę okupaciją Lie
tuvoje, Lietuvos kariuomenės 
technika ir archyvai.

— Gal galėtumėte trum
pai apibūdinti Lietuvos ar
chyvų sistemą, jos funkci
jas?

Po praėjusį sekmadienį Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje įvykusio Lie
tuvos ambasadoriaus Stasio Sakalausko pagerbimo ir jam „Žymiausio 
metų žmogaus” žymenio įteikimo, pirmadienio ryte, prieš išskrendant at
gal į Vašingtoną, ambasadorius ir jo žmona Jūratė apsilankė „Drauge”. 
Kairėjt redaktorė D. Bindokienė. Nuotr. Jono Kuprio

LIETUVA PRIEŠ 15 METŲ
s ANTANAS JUODVALKIS

(Tęsinys) Brolio
Balio ir jo šeimos namelis 
prižiūrėtas, kiekviena vieta 
išnaudota. Kiemelis nedidelis 
su mažu ūkiniu pastatėliu. 
Daug gėlių ir daržovių. Brolis 
su žmona Alina turi vieną 
ištekėjusią dukrą, Gražiną, 
susilaukusią sūnaus Gražvy
do, kuri su vyru negyvena, 
nors formaliai ir nėra išsisky
rusi. Namas su 3alkomis, erd
vės užtenka, bet patogumų ne
turi.

Papietavę nuvažiavome į tu
rimą sodelį. Lietuvių laikomi 
sodai yra jų pasididžiavimas 
ir papildomi maisto, ištekliai. 
Ypač daug auginama įvairių 
uogų, vaisių ir daržovių. Teko 
aplankyti net tris tokius so
dus: du Vilniuje ir vieną Za
rasuose. Visų turinys pana
šus, tik vieni rūpestingiau 
prižiūrimi, kiti tik atstumia
mi. Visuose soduose yra pas
tatėliai įrankiams susidėti, o

— Noriu pabrėžti, kad Lie
tuvos archyvų departamentas 
yra valstybės įstaiga, formuo
janti ir įgyvendinanti vals
tybės politiką raštvedybos ir 
archyvų srityje, atsakinga už 
jų tvarkymą ir tiesiogiai pa
valdi LRV. Departamentui yra 
pavaldūs 18 archyvų ir viena 
biblioteka. Archyvuose saugo
ma apie 99 kilometrai doku
mentų (jei visus dokumentus 
sustatytume vertikaliai vie
noje eilėje). Archyvuose dirba 
daugiau kaip 600 darbuotojų. 
Turime 23 pastatus — 16 spe
cialiai statytų archyvams, kiti 
tam pritaikyti. Archyvuose 
esančiuose 20,951 fonde sau
goma 10,669,445 saugojimo 
vienetų arba, įprastai kalbant 
— bylų. Atsarginiame mikro
filmų fonde sukaupta 
9,633,009 negatyvų kadrai. 
Vienu metu visose archyvų 
skaityklose gali dirbti 280 
skaitytojų. Per 1998 m. skai
tyklose apsilankė 4,798 skai
tytojai (iš viso būta 24,220 ap
silankymų). Archyvuose dir
bame su 110 kompiuterių, tu
rime vieną IBM Netfinity 
5,500 serverį bei specialias 
programas, naudojamas visuo
se archyvuose: apskaita ir 
saugojimas bei notariniai do
kumentai, netrukus pradės 
veikti komplektavimo progra
ma. Per 1990-1998 m. archy
vai parengė ir išsiuntė pak- 
lausėjams 792, 965 įvairaus 
pobūdžio archyvines pažy
mas. Manau, kad 2000 metus 
sutiksime su 100 km doku
mentų.

— Sakykite, kokie loby
nai saugomi Lietuvos ar

kiti įsirengę ir gyvenamą pa
talpą, nors šilumą įrengti yra 
draudžiama. Vilniuje vienas 
sodo namelis buvo dviejų 
aukštų mūrinis su garažu ir 
pirtimi, kurioje net teko išsi
maudyti. Iš sodo pasukom į 
salą, sujungtą tiltu. Čia vyks
ta įvairūs renginiai, bet tuo 
metu tik pasigrožėjom gamta, 
ežerais, o Uosis padarė keletą 
nuotraukų.

Grįžę dar porą valandų pa
sižmonėjome ir išbildėjom 
naujais keliais pro Dūkštą at
gal į Vilnių. Vaizdai panašūs į 
matytus, važiuojant į Zarasus. 
Žmonės vargsta, dorodami pū
vantį šieną, ganosi vienišos 
karvutės, o pakelės — krū
mais apaugusios. Sekmadienį 
judėjimas menkas, tik vienas 
kitas keleivis grįžta į namus 
ar stotelių vietose laukia at
važiuojančio autobuso.

Bendras įspūdis nykus — 
likę vienkiemių trobesiai ap -

chyvų fonde?
— Lietuvos archyvų fondas

— tai dokumentų saugyklose 
esantys, kiti juridinių ir fizi
nių asmenų sukaupti Lietuvos 
valstybės bei jos istorinio pa
veldo dokumentai. Nesvarbu, 
koks jų sudarymo šaltinis, in
formacijos fiksavimo būdas, 
saugojimo vieta ir nuosavybės 
forma, Lietuvos valstybės ar
chyvuose saugome dokumen
tus nuo XVI amžiaus iki šių 
dienų. Kiekviename iš 18 ar
chyvų saugomi tam tikro lai
kotarpio dokumentai: Val
stybės istorijos archyve — nuo 
XVI amžiaus iki 1918 metų. 
Centriniame valstybės ar
chyve — valstybės ir savival
dos institucijų, konfesijų, vi
suomeninių organizacijų, as
menų dokumentai nuo 1918 
m. iki 1990 metų, valstybės 
naujajame archyve — valdžios 
ir valdymo centrinių įstaigų 
bei asmenų dokumentai nuo 
1990 metų, Centriniame met
rikų archyve — saugomi ir 
kaupiami metrikinių įrašų 
dokumentai nuo 1918 m. iki 
šių dienų.

Ypatingąją valstybinių ar
chyvų fondo dalį sudaro buvu
sio SSRS valstybės saugumo 
komiteto (KGB) LTSR padali
nio, kitų Lietuvoje veikusių 
saugumo ir žvalgybos tarny
bų, taip pat buvusios LTSR vi
daus reikalų ministerijos, Lie- 
tuvoŠ komunistų partįjos, 
LTSR institucijų pirmųjų sky
rių archyvai.

Literatūros ir meno archyve 
saugomi ir kaupiami valstybi
nių, visuomeninių organizaci
jų ir privačių asmenų doku
mentai, atspindintys kultūros 
ir meno raidą nuo XVI am
žiaus iki šių dienų.

Vaizdo ir garso archyve sau
gojami kinofilmai nuo 1919 
m., foto negatyvai ir pozityvai 
nuo XIX a. 6-jo dešimtmečio, 
garso įrašai nuo XX a. 4-jo 
dešimtmečio, videojuostos, 
veikia Archyvų restauravimo 
centras, teikrofilmuojami ar
chyviniai dokumentai.

Visuomenės organizacijų ar
chyve (buvęs kompartijos ar
chyvas) saugomi komunisti
nių, socialdemokratinių ir so
cialistinių organizacijų doku
mentai nuo XIX a. iki 1991 m.

Be šių centrinių archyvų dar 
yra dešimt apskričių archyvų
— Kaune, Alytuje, Klaipėdoje, 
Marijampolėje, Panevėžyje, 
Šiauliuose, Tauragėje, Tel
šiuose, Utenoje, Vilniuje.

Tai neįkainojamas intelek
tualinis turtas, kuriuo naudo
jasi Lietuvos bei užsienio ty
rinėtojai, studentai, nes Lietu
vos archyvai yra atviri visuo
menei.

— Kokie tikslai paskati
no Jus supažindinti su 
JAV saugomais lituanisti
niais archyvais?

irę, aplūžę, o kolūkių centrų iš 
arti neteko matyti. Iš tolo jie 
atrodo naujesni ir primena di
delius prieškarinius kaimus, 
tik tvarkingiau išplanuotus.

Trakuose

Pirmadienis, liepos 16 d. Pa
gal planą iš ryto 9 vai. išvy
kome į Trakus. Diena apsi
niaukusi ir lietinga. Trakai 
yra apie 35 km nuo Vilniaus. 
Pilis restauruota. Tiltas at
naujintas. Apėjome visas sales 
su muziejiniais eksponatais. 
Dėl lietaus tikro vaizdo ne
galėjome matyti, bet pilies at
naujinimas atliktas gražiai ir 
teikia malonų vaizdą. Šiuo 
metu arklidės buvo restauruo
jamos ir pamatyti neteko. Per
važiavę šlapią Trakų miestelį, 
grįžome į Vilnių.

Verkiuose

Po pietų Vitalio rūpesčiu ir 
jo gautomis iš įstaigos susisie
kimo priemonėmis (automobi
liu su šoferiu rusu, pramoku
siu šiek tiek lietuviškai, nes

— Lietuvos Respublikos Sei
mo ir JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovų komisįjos bend
ruose posėdžiuose dažnai buvo 
kalbama, kad valstybė privalo 
pasirūpinti užsienyje sukaup
tų lituanistinių dokumentų 
išsaugojimu Lietuvos istorijos 
tyrimams. Pastaraisiais me
tais buvo priimtos net kelios 
rezoliucijos, skatinančios Lie
tuvos vyriausybę pasirūpinti 
šių dokumentų išsaugojimu, 
sutvarkymu bei naudojimil. 
Manau sutiksite, kad didžioji 
visų laikų Lietuvos istoriją 
rašančių istorikų dalis gyvena 
Lietuvoje ir retas jų gali at
vykti į JAV, kad galėtų susi
pažinti su čia saugomais li
tuanistiniais dokumentais. 
Neturint istorinių šaltinių, 
jais nesiremiant, istorija tam
pa prielaidų rinkiniu. Susi- 
pažinus su realia situacija, ga
lima kalbėti apie susitarimus, 
kurie leistų išsaugoti Lietuvos 
istorijai svarbius dokumentus.

— Kaip įvertinote litua
nistinių dokumentų JAV 
saugojimo sąlygas, kokių 
turėtumėte pasiūlymų?

— Sunkoka lyginti doku
mentų saugojimo sąlygas, ka
da valstybės saugomiems do
kumentams yra skirti spe
cialūs pastatai, griežtai laiko
masi temperatūros ir drėgmės 
reikalavimų bei šiems dar
bams kasmet skiriama beveik 
11 mln. Lt. JAV lietuvių ar
chyvai kūrėsi kaip kultūros 
židiniai, savyje sujungdami 
bibliotekos, muziejaus ir ar
chyvo funkcijas. Tad, visiškai 
suprantama, jog užsienyje gy
venantis lietuvis įsivaizduoja, 
kad panaši struktūra yra su
siklosčiusi ir Lietuvoje. Daž
name susitikime teko tikslin
ti, kokius darbus dirba Ar
chyvų departamentas ir Kul
tūros ministerija, kuo skiriasi 
jų kompetencija. Daugelio lie
tuvių pastangomis, dokumen
tai buvo ir yra renkami, sau
gomi Lituanistikos studijų ir 
tyrimo centre, Amerikos Lie
tuvių kultūros archyve, Bud
rio fotografijos archyve, S. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Dokumentų saugojimo 
sąlygos mūsų aplankytose 
dokumentų saugyklose nėra 
vienodos, tačiau galima pasi
džiaugti, kad Amerikos Lietu
vių kultūros archyve stengia
masi palaikyti optimalias są
lygas, Algimantas Kezys pro
fesionaliai tvarko foto doku
mentų fondą, Jaunimo centre 
gerai tvarkomas skautų ar
chyvas. Bendra visoms litua
nistinių dokumentų saugyk
loms problema — trūksta fizi
nių, profesionalių jėgų apra
šyti, sutvarkyti didžiulius kie
kius dokumentų, kad, juos ap
rašius, būtų galima išduoti 
skaitytojui, tyrinėtojui ir už
tikrinti dokumentų išliekamu

gyvena Lietuvoje nuo pat karo
pabaigos), nuvykome į Verkių 
dvarą, kur dirba jo dukra Jo
lanta. Rūmus nuodugniai ap
žiūrėjome, vadovaujami gidės. 
Dalis rūmų ir meno turtų, 
ypač gobelenų, yra restauruo
ta, o kita dalis tebeatnaujina- 
ma. Verkių dvaro dalį sudaro 
gyvenamieji pastatai ir arkli
dės, kurios buvo tvarkomos. 
Salėse yra daug meno turtų, 
kurie taip pat tvarkomi.

Grįždami aplankėme įdo
mesnes Vilniaus bažnyčias, jų 
tarpe Šv. Onos ir Aušros Var
tus, naujai atkastus XIII-XTV 
šimtmečio pamatus, šiuo metu 
tyrinėjamus ypatingos komisi
jos. Buvome ir Rasų kapinėse.

Vakarieniavome ir vakarą 
mudu su Uosiu praleidome su 
Barilkais: Vitalių, Elvyra, Jo
lanta ir Vilija. Vakarienės me
tu laisvai kalbėjome apie gy
venimą sovietijoje ir Ameri
koje.

Antradienis, liepos 17 d., ry
te su Elvyra nuvykom į dides
nę parduotuvę apsipirkti. Pa
sakiau, kad Leokadija Tve- 
rienė yra davusi du šimtus do

mą. Siūlyčiau tokius, didelių 
sąnaudų reikalaujančius, dar
bus atlikti su valstybės pagal
ba, dirbant specialistams ir 
tik Lietuvoje, nes fiziškai per
kelti vieno archyvo darbuoto
jus dokumentų sutvarkymui įt 
JAV yra finansiškai neracio
nalu.

— Ar kiekvienas Lietuvos 
pilietis gali naudotis vals
tybinio archyvų fondo do
kumentais?

— Taip, išskyrus Lietuvos 
Respublikos Archyvų įstatyme 
numatytus atvejus: ribojamas 
tų dokumentų naudojimas, 
kuriuose yra valstybės arba 
tarnybinę paslaptį sudarančių 
žinių, asmens bylų — 50 metų 
po jų baigimo; medicininio po
būdžio informacijos apie asme
nis — 25 metus po jų mirties; 
dokumentų, susijusių su tur
tiniais ir teisiniais asmens in
teresais — 75 metus nuo jų 
sudarymo bei dokumentų, 
kurių naudojimas gali pa
kenkti jų fizinei būklei. Atski
rų rūšių dokumentų, susijusių 
su asmenų privačiu gyvenimu 
ir privačia nuosavybe riboji
mus nustato ir kiti įstatymai.

Jei į archyvus sukauptus 
savo veiklos dokumentus per
duoda asmenys, jie perdavimo 
sutartyje gali nustatyti ribo
tas dokumentų naudojimo są
lygas ir šių susitarimų archy
vuose nuosekliai laikomasi.

Mes stengiamės skatinti su
sidomėjimą Lietuvos istorija 
— kartu su Švietimo ir mokslo 
ministerija Lietuvos valstybės 
istorijos archyve bei centri
niame valstybės archyve 
moksleiviams rengiame atvi
rų durų dienas, leidžiame tęs
tinį „Lietuvos archyvą” leidinį. 
Šią vasarą moksleiviai galėjo 
susipažinti su Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės, Ru
sįjos imperijos įstaigų, bažny
čios, atskirų asmenų ir gimi
nių bei prieškario Lietuvos 
įstaigų ir institucijų įdomiau
siais dokumentais.

— Ar yra apribojimų nau
dotis ypatingojo archyvo 
dokumentais?

— Taip. Pagal Lietuvos Res
publikos vyriausybės nusta
tytą tvarką, buvusio KGB pir
mojo skyriaus operatyvinio 
agentūrinio darbo užrašais, 
operatyvinės įskaitos doku
mentais, agentų asmens ir 
darbo, LTSR vidaus reikalų 
ministerijos operatyvinio dar
bo bylomis gali naudotis tik 
Valstybės saugumo departa
mento, Vidaus reikalų minis
terijos, prokuratūros, teismų, 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro va
dovų įgalioti asmenys, atlie
kantys jiems pavestus tyri
mus.

(Nukelta į 4 psl.)

lerių, kuriuos gali panaudoti
savo nuožiūra. Paaiškinau, 
kad skrupulingai nesilaikytų 
šios sumos ir gali viršyti. Ji 
pasirinko prekių rubliais už 
214, o doleriais išėjo 240. Vi
siems keturiems šeimos na
riams teko po vieną daiktą do
vanų.

Popietę praleidau su seseri
mis pas Genutę: buvom Ona, 
Genė ir aš. Pasiunčiau teleg
ramą žmonos artimai draugei 
Jadvygai Špukienei, • gyve

nančiai Lentvaryje, prašyda
mas paskambinti ir susitarti 
dėl susitikimo.

Vakarą Vytas, Uosis, aš, El
vyra, Jolanta ir Vilija pralei
dom Žirmūnų restorane. Grojo 
muzika, visos vietos užimtos 
jaunimo. Jaunimas šoko visus 
šokius, įskaitant „rock-and- 
roll”. Jaunuoliai tvarkingai 
apsirengę, net su kaklaryšiais, 
mergaitės kukliau negu pas 
mus, su mažesnėm iškirptėm. 
Daug šokančių. Sargai įleidžia 
tik pagal esamas prie stalų 
vietas. Kadangi mes nebuvom 
iš anksto vietų rezervavę, tai 
tik Vyto dėka gavome geroje

Danutė Bindokienė

Ar yra gyvybė Marse?
Ar apskritai bet kur visatoje 

yra gyvų būtybių, panašių į 
žmones, gal net visiškai skir
tingų? Tas klausimas kamuoja 
žmoniją nuo pat jos egzisten
cijos pradžios, arba bent nuo 
tada, kai žmogus pagaliau su
prato, kad vis tik Žemė nėra 
visatos centras, kad ji iš 
esmės tik nelabai reikšmingas 
krislas tarp daugybės žvaigž
dynų, saulių, planetų ir kitų 
dangaus kūnų. O tai supratęs, 
stengiasi atspėti tą kanki
nančią mįslę: ar mes nevieni?

Galima sakyti, kad dabar — 
bent Marso atveju — šis klau
simas atsakytas: ten kažkas 
tikrai gyvena... Jeigu pasirem- 
tume mokslinės fantazijos pro
za, tai marsiečiai ne tik savo 
planetoje gerai įsitaisę, bet ir 
mūsų Žemę mėginę „užka
riauti”. Kai prieš 60 metų vie
nas aktorius per New Yorko 
radijo stotį transliavo H.G. 
Wells kūrinį, pavadintą „Pa
saulių karas”, marsiečių inva
ziją perteikė taip sumaniai ir 
įtikinančiai, kad kilo panika ir 
reikėjo skubiai paaiškinti, kad 
visas Žemės puolimas yra vien 
rašytojo bei aktoriaus vaiz
duotės kūrinys.

Tad gal čia reikėtų tiek pat 
skubiai paaiškinti, kad Marse 
gyvybės niekas ir dabar ne
atrado, nepaisant pastangų, 
NASA laboratorįjoms kaina
vusių daugiau kaip 150 mln. 
dolerių ir raudonuojančių jos 
mokslininkų skruostų. Kas iš 
tikrųjų atsitiko, kad instru
mentinis erdvių tyrinėjimo 
„lakūnėlis”, pavadintas „Marš 
Polar Lander”, turėjęs nusi
leisti ant „raudonosios plane
tos” praėjusį savaitgalį ir be
matant pradėti transliuoti į 
Žemę ne tik nuotraukas, bet ir 
„Marso planetos garsus” (nie
kas tikrai nežino, kad joje ga
lima kažką girdėti, bet vis tiek 
mėginta), iki šiol — nei 
šnipšt... Nors NASA dar ne
siryžta skelbti, jog erdvėlai- 
viuką prarado ir visą bandy
mą reikia „nurašyti į nuosto
lius”, bet jau išsitaria, kad 
mažai vilčių „Marš Polar 
Lander” projektą išgelbėti.

Tai ne tik nuostolis erdvių ty
rinėjimams, bet ir NASA labo
ratorijoms, kurias pastaruoju 
metu kamuoja nesėkmės. 
Užuot pagarbos ir nuostabos 
už atliktus mokslinius erdvių 
tyrinėjimo darbus (kaip buvo 
siunčiant erdvėlaivius — net 
su astronautais — į Mėnulį, 
arba instrumentus tyrinėti 
pačių toliausių mūsų Saulės 
sistemos ir Paukščių tako 
žvaigždyno pakraščių), susi
laukiama’ pašaipos, ypač po to,

vietoje stalą. Muzika 11 vai.
30 min. pasibaigė, nors publi
ka dar nenorėjo skirstytis. 
Keista, laikas Vilniuje atitin
ka Maskvos ir nesuderintas su 
saule. Vienuoliktą valandą va
karo dar tebėra šviesu. Pa
judėjome ir mes.

Trečiadienį, liepos 18 d. iš 
ryto atvyko brolis Balys. Su 
juo užėjome pas Verutę į 
penktą aukštą ir praleidome 
valandėlę laiko. Palikau at
vežtas dovanas. Iš Verutės nu
ėjome pas Genę (visai netoli) 
ir išbuvome iki pietų, o Uosis 
su Vytu lankėsi įstaigose ir 
tvarkė leidimus knygoms iš
vežti.

Po pietų Vytas mus: mane, 
Uosį, Balį ir tėvą Petrą nu
sivežė į savo Vasarnamį — 
sodą. Savo darbštumu ir ap
sukrumu per ketverius metus 
užveisė daržą ir pasistatė va
sarnamį su pirtimi ir gara
žėliu. Viskas padaryta, neišei
nant iš leistų ribų/ Vasaros 
metu jie ten ir gyvena. Vieta 
yra 23 km už Vilniaus, ant 
Neries kranto, pušyne. Vytas 
yra darbštus, sumanus, blai

kai rugsėjo mėnesį siųstas in
strumentinis erdvėlaiviukas 
„prašovė pro šalį” , o paskui 
sudegė, patekęs į Marso at
mosferą.

J „Marš Polar Lander” dėta 
daug vilčių, kad pagaliau bus 
galima atsakyti į ne vieną 
klausimą apie tos planetos 
praeitį, požeminius vandens 
išteklius (jeigu tokių apskritai 
yra), mineralų ir metalų klo
dus, bet — svarbiausia -w- ieš
koti Marse buvusios gyvybės 
liekanų, tikintis, kad gal ir 
dabar tebėra primityvių gyvų 
organizmų. Juo labiau, kad 
„Marš Polar Lander” buvo 
nukreiptas į Marso ašigalio 
sritis, kur, tikima,; yra 
drėgmės. Anksčiau — 1975 ir 
1997 m. instrumentiniai erd- 
vėlaiviukai „Viking” ir įįPath- 
finder” nusileido maždaug ties 
Marso pusiauju, kur rado tik 
dykumas ir akmenis.
Visi spėliojimai, atrodo, dar 

turės ilgai palaukti, kol juos 
bus galima patvirtinti ar at
mesti. NASA tikėjosi į busi
mąjį šimtmetį žengti su nau
jais laimėjimais erdvių ty
rinėjimo srityje ir jau kalbėta 
apie galimybes Marso pa
viršiuje, kaip ir Mėnulyje, 
išlaipinti žmogų.

Dabar stengiamasi anali
zuoti, kas atsitiko, kad jau ke
lintas mėginimas pasiekti 
Marsą yra nesėkmingas. 
NASA teisinasi, kad didžiau
sią problemą sudaro finansai: 
bekarpant išlaidas, atsisako
ma apsaugos priemonių, nu
kenčia siunčiamos aparatūros 
kokybė, tad ne visada galima 
laukti pačių geriausių rezul
tatų. Bet vis tik nelabai 
logiška rizikuoti tokiomis mil
žiniškomis dolerių sumomis, 
jau nekalbant apie. pačios 
NASA gerą vardą ir • patiki
mumą. Nėra abejonės, kad po 
tokių nepasisekimų JAV Kon
gresas dar kiečiau suspaudęs 
laikys piniginę, dar sunkiau 
bus prikalbinamas ją atidaryti 
erdvių tyrinėjimams, - nepai
sant šiuo metu klestinčios 
ekonomikos.

Žinoma, gali būti ir kita 
priežastis dėl Marso ty
rinėjimo nesėkmių. Sakykime, 
marsiečiai stebi tuos atsargius 
Žemės gyventojų žingsnius jų 
planetoje, galbūt ir stebi gyve
nimą Žemėje. Jeigu tie mar
siečiai yra protingi sutvėri
mai, argi jie norėtų „žemie
čius” į savo tarpą įsileisti? Tai
gi, kai tik iš erdvių nusileidžia 
(ar mėgina nusileisti) kokie 
instrumentai, jie bematant su
naikinami arba padedami į 
muziejų...

vus, nerūkantis vyras, partijos
narys, turintis gerą vietą. 
Mūsų viešnagės metu jis daug 
padėjo, globojo ir vežiojo. Be jo 
pagalbos nebūtume tiek pa
matę ir apkeliavę. Kalboje gi
na sovietų linįją ir tiki jų 
žadama ateitimi, bet mums 
buvo labai šiltas ir giminiš
kas, ypač gerai susidraugavo 
su Uosiu. Juk jie yra tikri pus
broliai.

Pasikaitinę ir vantomis išsi- 
pėrę pirtyje, pavakarienia
vome ir grįžome į viešbutį. Va
kare paskambino J. Špukienė 
ir susitarėm rytojaus rytą 8 
vai. susitikti viešbutyje.

Ketvirtadienio, liepos 19 d. 
ankstyvą rytą (prieš 8), vieš
bučio laukiamąjame susitikau 
viešnias — mamą Jadvygą ir 
dukrą Jūratę iš Lentvario. Su
sitikimas buvo jaudinantis, 
nors šios žmonos draugas ne
pažinojau, bet instinktyviai 
jautėme artumą. Susitikimas 
buvo trumpas, vos pora va
landėlių, o kalba nėširišo ir 
gaudėmės už nereikšmingų 
dalykų.

(Bus daugiau)
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ŽUVO DU GARBINGI LIETUVOS 
KARIAI

Seimo narys J. Oleka automobiliu suvažinėjo pik. ltn. Stasį Buzą ir kpt. Teofilį Šimonį
IGNAS MEDŽIUKASr* »

*
Šešiolika kauniečių Lietuvos 

atsargos karininkų Kauno S. 
Raštikio puskarininkių mo
kyklos autobusu vyko į sostinę 
paminėti Vilniaus 60 metų at
gavimo metinių. Veteranai da
lyvavo iškilmingame Seimo 
posėdyje, aplankė Aušros 
vartus ir kitas, lietuviams 
brangias, vietas, spalio 28 d. 
vakare išvyko atgal į Kauną. 
Privažiavus Vievį, sugedo ve
teranus vežęs autobusas. Ta
da buvo iššaukta techninės 
priežiūros mašina, .kuri turėjo 
autobusą partempti. Privažia
vus Kauno miesto ribą, kelei
viai nutarė išlipti 215-ame ki
lometre, netoli Biruliškių sto
telės. Jie turėjo pereiti skersai 
kelią. Beeinančius dim. ats. 
pik. lt. Stasį Buzą ir dim. kpt. 
Teofilį Šimonį kliudė ir užmu
šė Vilniaus kryptimi važiavęs 
Seimo narys socialdemokratas 
Juozas Olekas.

■ Liudininkų parodymu, kaip 
rašo „Respublika” (1999 m. 
spalio 30 d.), vienas užkliu
dytas žuvo vietoje, kito kūnas 
buvo nuvilktas apie 20 metrų. 
Tardymo skyriuje prie Kauno 
rąjono policįjos vadovybės iš
kelta baudžiamoji byla. Dėl 
įvykio svarbos tardymą atlie
ka Kauno rąjono apyl. proku
ratūra. Anot Kauno policijos 
pareigūnų, kelio ruože, kur 
žuvo tie du atsargos karinin
kai, perėja panaikinta, tačiau, 
važiuojant Vilniaus kryptimi, 
vairuotojus perspėja trys įspė
jamieji ženklai, nurodantys, 
kad priekyje gali būti pės
čiųjų.
-'iiSeannui priklausantis auto
mobilis, kuriuo važiavo J. Ole
kas, irgi sudaužytas; nuo smū
gio visai sulamdytas mašinos, 
priekis, sudužo priekinis stik
las, sulinko stogas. Mašiną 
yaįravęs J. Olekas sužeistas 

, (nesmarkiai. Automobilio dalys 
mėtėsi maždaug trys metrai 
nuo perėjos.

Žuvęs Stasys Buzas gimęs
. ........... .........................................................

LIETUVOS VYTAUTŲ KLUBO LEIDINYS 
„VYTAUTAS”

.. -Čikagą pasiekė pirmasis šių 
metų Lietuvos Vytautų klubo 
leidžiamo laikraštėlio „Vytau
tas” numeris (jau 17-sis iš ei
lės), paženklintas 1999 m. 
rugsėjo mėn. data. Šis nume
ris, kurį redagavo Vytautas 
Pranciškus Būda ir Vytautė 
Eidukaitienė, o apipavidalino 
— Vytautas Gudelis, turi 6 
puslapius.

Leidinio puslapiuose yra ne
maža medžiagos, įdomios ne 

.vien tik Vytautams. Daug vie
tos, žinoma, skiriama apie 
Lietuvoje esančių Vytautų 
,klubų veiklą. Kaip atrodo, kad 
aktyviausi yra Vilniaus ir 
Kauno klubai, kurie, kaip 
atrodo, yra ir gausiausi na
riais. j t

Šiaipe numeryje visas pusla
pis yra skirtas ir Klaipėdai. 
Rašoma, kad kovo 10 d. Klai
pėdos Vytauto Didžiojo gim
nazijoje vyko iškilmingas ren
ginys, kuriame su klubo vė
liava dalyvavo ir vietiniai 
klubo nariai, nes tą dieną bu
vo atidengtas Vytauto Didžio
jo biustas. Šiame puslapyje 
plačiai atžymėti ir Klaipėdos 
Vytautai — Urbas ir Mogenis, 
kurie yra pasižymėję Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų karinin
kai-

i. Yra supažindinama su nau
jais leidiniais apie Vytautą Di
dįjį. Du iš jų vadinosi tuo pa
čiu vardu — „Žalgirio mūšis”. 
Vieno autoriumi yra Mečis-

1914 m. vasario 15 d. Kaune. 
Čia baigė gimnaziją ir PLP 
karo mokyklą. Gavęs j. leite
nanto laipsnį, tarnavo 2-me 
pėstininkų pulke. 1941 m. 
birželio 14 d. Pabradės poli
gone areštuotas ir ištremtas, 
kalėjo Norilsko lageryje. Į Lie
tuvą grįžo 1949 m. ir buvo re
abilituotas. 1965 m. baigė Vil
niaus universitete žurnalisti
ką ir darbavosi sporto srityje. 
Pakeltas dim. pik. ltn.

Teofilis Šimonis, gimęs Ne
makščių valsčiuje 1914 m. 
rugpjūčio 29 d., mokėsi Rasei
nių gimnazijoje iš kurios įstojo 
į Aukštesniąją kultūrtechni- 
kos mokyklą. Ją baigęs, išėjo 
PLP karo mokyklą. 1939 m. 
pakeltas jaun. leitenantu ir 
paskirtas į antrąjį inžinerijos, 
batalioną. Prieš karą birželio 
14 d. Varėnos poligone areš
tuotas ir ištremtas į Norilską. 
Grįžo tik 1956 m. Reabilituo
tas dirbo Vandens ūkio projek
tavimo institute. 1997 m. 
Krašto apsaugos ministro įsa
kymu jam suteiktas dim. kapi
tono laipsnis. Buvo aktyvus 
visuomenininkas. Choro .Ai
niai” ir Žemaičių bendrijos 
choreografijos ansamblio daly
vis.

Kas yra dėl šios nelaimės 
kaltas, kol kas nenustatyta. 
„Respublikos” žurnalisto klau
sinėjamas, Seimo narys J. 
Oleka sakė, kad „toje situaci
joje padaręs viską, kad išgel
bėčiau tuos žmones, o dabar 
tegul sprendžia teisingumas. 
Mano laimė ar nelaimė likti 
gyvam. Labai išgyvenu dėl 
šios tragedijos”.

Bendražygiai, draugai ir šei
mos nariai yra labai skaudžiai 
paveikti šios dviejų karininkų 
tragedijos. Jie okupantų buvo 
neteisingai kalinami Norilsko 
lageriuose, užuot dabar ra
miai praleidę senatvės dienas 
laisvoje Lietuvoje, taip tra
giškai žuvo, grįždami po iškil
mių Vilniuje.

lovas Jučas. Tai pataisytas ir 
papildytas 1990 m. išleistos 
knygos leidimas. Kitos knygos 
autorius Romas Masteika ir 
joje telpa populiarūs pasakoji
mai jaunimui. Trečia knyga 
vadinasi „Vytautas Didysis” 
(autorius Gediminas Isokas). 
Joje atspausdinta poema apie 
Vytauto Didžiojo gyvenimo 
faktus.

Yra įdėtas nekrologas, 
parašytas Vytauto Jurgaičio, 
apie Vilniaus Vytautų klubo 
narį kompozitorių, muzikologą 
docentą Vytautą Bičiūną, ku
ris palaidotas 1999 m. vasario 
3 d.

Šiame numeryje telpa du 
rašiniai pačio Vilniaus Vytau
tų klubo prezidento Vytaufb 
Tulevičiaus, kuris šių metų 
pradžioje lankėsi ir Čikagoje 
bei keliuose kituose JAV mies
tuose. Apie jo vizitą buvome 
rašę ir „Draugo” dienraštyje. 
Šis svečias iš Vilniaus kalbėjo 
Cicero lietuvių sekmadieni
niame subuvime. Aprašymą 
apie V. Tulevičiaus vizitą Či
kagoje kartu su nuotrauka 
(joje matomas svečias su dr. P. 
Kisieliumi iš „Draugo” kaip 
tik randame persispausdintą 
„Vytauto” puslapiuose).

Pabaigai norisi atkreipti dė
mesį į Ukmergės Vytautų klu
bo narių užsimojimą skatinti 
tėvus ir atžalas pavadinti Vy
tautų vardu. Norėdami paska
tinti Vytauto ir Vytautės var-

Rudens ramybė. Nuotr. Algirdo Grigaičio

APIE LIETUVOS ARCHYVŲ 
DARBUS

Atkelta iš 3 psl.
Kitais KGB LTSR padalinio 

ir LTSR vidaus reikalų minis- 
terįjos dokumentais gali nau
dotis mokslinį tyrimą atlie
kantys asmenys, pateikę Ar
chyvų departamento, Lietuvos 
Gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro, Vidaus 
reikalų ministerijos ar Lietu
vos mokslo įstaigos vadovo pa
sirašytą tarpininkavimo raštą.

Su savo baudžiamosiomis ir 
trėmimų bylomis gali susipa
žinti buvę politiniai kaliniai ir 
tremtiniai, o jiems leidus ar 
mirus — jų šeimos nariai ar 
kiti asmenys, pateikę doku
mentą, liudijantį giminystės 
ryšį su buvusiu politiniu kali
niu ar tremtiniu, rašytinį suti
kimą ar mirties liudijimą.

Buvusios Lietuvos komu
nistų partijos ir LTSR institu
cijų pirmųjų skyrių archyvų 
dokumentais besidomintys ga
li naudotis pateikę asmens do
kumentą.

Leidimą naudotis ypatingo
sios valstybinio archyvo fondo 
dalies dokumentais išduoda 
archyvo direktorius, o, kilus 
ginčui, sprendimą priima Ar
chyvų departamento direkto
rius.

Asmenys gali teirautis infor
macijos apie save ir savo gimi
naičius bei gauti archyve sau
gomų dokumentų pagrindu 
parengtus pažymėjimus, doku-, 
mentų išrašus, kopijas.

— Ką galėtumėte pasaky
ti apie Lietuvos archyvų 
departamento ryšius su už
sienio lietuvių bendruome
nėmis?

— Bendravimas su išeivija, 
kalbant apie archyvų išsaugo
jimą, kasmet vis gerėja ir tam
pa dalykiškesnis. Neseniai vy
kusiame Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAV LB atstovų ko
misijos susitikime buvo priim
ta rezoliucija „Dėl Lietuvos 
kultūros paveldo išsaugojimo 
ir tvarkymo”. Tikiuosi, kad 
bu§ sudaryta bendra Seimo, 
vyriausybės ir JAV LB darbo

do populiarumą, susidomė
jome dabartiniu mūsų jaunų
jų piliečių vardynu. Turime 
pripažinti, kad jis ne tik ne
lietuviškas, nekrikščioniškas, 
bet ir absurdiškas. Daugiau
sia tai banalių serialų veikėjų 
vardai bei naujadarai ‘, — 
rašoma leidinyje.

Šio leidinio reikalu arba no
rint įstoti į Vilniaus Vytautų 
klubą, reikia kreiptis prezi
dento adresu: Vytautas Tule- 
vičius, Žemaitės 1-111, 2019 
Vilnius, Lietuva.

Ed. Šulaitis

grupė, kuri. sudarys JAV 
esančių lituanistinių archyvų 
išsaugojimo programą. Savo 
atstovus į šią grupę jau pa
siūlėme ir mes.

Tačiau norime bendradar
biauti ne tik su JAV, bet ir su 
visų kraštų lietuvių bendruo
menėmis — neramina grės
mė, kad galime prarasti šių 
bendruomenių archyvinę me
džiagą bei asmenų sukauptus 
fondus. Juos saugoję žmonės 
pamažu iškeliauja Anapilin, 
kartu su jais dažnai dingsta ir 
dokumentai. Jų vaikaičiai, de
ja, ne visada įvertina pageltu
sių popierių svarbą, dažnas 
jau nebemoka senelių ir tėvų 
kalbos. Kad dokumentai išme
tami, susitikimų metu ne kar
tą patvirtino mano pašneko
vai.

Norėtume su bendruomenių 
pagalba sukauptą privačiuose 
archyvuose ir visuomeninėse 
institucijose sukauptą doku
mentiką inventorizuoti, užpil
dant anketą. Tačiau, noriu pa
brėžti, kad mes nesiekiame vi
sus dokumentus (kaip kas ne
tiksliai interpretuoja) in cor- 
pore priimti saugojimui į Lie
tuvą, bet siūlome su saugotojo 
sutikimu dalį dokumentų per
duoti saugojimui, tvarkymui į 
Lietuvą, o aprašius ir sutvar
kius, padaryti dokumentų ko
pijas ir grąžinti į JAV lietuvių 
saugyklas. Galbūt dokumen
tus, kuriuos reikia skubiai 
gelbėti, restauruoti, sutinkant 
savininkams ar jų giminai
čiams, pargabentume į Lie
tuvą ir jie išliktų istorijai. Pa
vyzdžiui man teko matyti tau
tos patriarcho J. Basanavi
čiaus laišką, kuriam būtina 
skubi restauratoriaus pagal
ba. Dokumentus saugotume, 
aprašytume, o istorikai — tir
tų. Tačiau be užsienio lietuvių 
bendruomenių paramos šio 
darbo atlikti nepajėgsime. O 
be šių dokumentų XX amžiaus 
Lietuvos ir išeivijos istorijoje 
liks daug tuščių lapų.

— Iš kur ir kur grįžta 
daugiausia dokumentų?

— Daugiausia — iš gausiau
sios JAV LB. Archyvinė me
džiaga dažniausiai sugrįžta į 
tris — Lietuvos centrinį vals
tybės, Literatūros ir meno bei 
Vaizdo ir garso — archyvus. 
Apie pastarąjį ir ten sugrį
žusius dokumentus esame su
kūrę filmą.

Iki 1990 m. Literatūros ir 
meno archyve buvo kompozi
torių V. Bacevičiaus, B. Jonu
šo, dailininko A. Varno fondai, 
nemažai užsienyje gyvenančių 
lietuvių menininkų laiškų, do

vanotų Lietuvoje gyvenančių 
jų korespondentų. Vėliau ga
vome dokumentų apie daili
ninkų V. K. Jonyno, Z. Mikšio, 
rašytojų K. Jurgelionio, B. 
Gražulio, Č. Grincevičiaus, J. 
Mikšto, kompozitorių F. Stro- 
lios, kultūrininko Valterio 
Kristupo Banaičio gyvenimą ir 
kūrybą. Beje, pastarasis per
davė saugoti archyvams DP 
stovyklų Vokietijoje dokumen
tus.

Po Nepriklausomybės atkū
rimo Vaizdo ir garso archyvai 
pasipildė šešiais brolių Mo
tuzų filmais („Ten, kur Nemu
nas banguoja”, „Kodėl mes bė- 
gome” ir kt.). A. Mikalajūnas 
atidavė 20 filmų, tarp jų — 
„Vilniaus išvadavimas”, „Iš
traukos iš kino kronikų”. Bu
vęs Archyvų departamento di
rektorius Gediminas Ilgūnas 
iš JAV parvežė Lietuvos prezi
dento Kazio Griniaus 292 foto- 
dokumentų fondą. Kino doku
mentų tyrinėtojas R. Lapas 
atsiuntė 63 nuotraukas apie 
aktorių H. Kačinską. Lietuvių 
visuomenės veikėjas V. Belec
kas dovanojo nuotraukų apie 
lietuviško kino pradininkus 
brolius Motuzus. Iš Australi
jos gavome 722 Adelaidės lie
tuvių radijo laidų įrašus, 45 
vaizdajuostes, kuriose užfik
suotas Brisbane gyvenančių 
lietuvių gyvenimas: dainų ir 
šokių šventės, vestuvės ir pan. 
Istorikas V. Tininis dovanojo 
JAV gyvenančio kolegos V. 
Nako garso juostoje užfiksuo
tas A. Štromo mintis apie Lie
tuvos CK pirmąjį sekretorių 
A. Sniečkų.

Ypač džiaugiamės gauta 
Kauno radiofono plokštelių 
siunta. Pasitraukdami į Va
karus, šį archyvą išsivežė Jo
nas ir Galina Stoniai. 35 me
tus plokšteles saugojo „Tėvy
nės garsų” radijo archyvo di
rektorius Juozas Stempužis 
bei jo žmona Aldona. Prie jų 
perdavimo į Lietuvos archy
vus taip pat prisidėjo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
pirmininkas Vytautas Kaman
tas, šios bendruomenės atsto
vas Lietuvoje Gabrielius Žem
kalnis, JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Marija Re
inienė, Clevelando LB apy
linkės pirmininkas Stankus, 
PLB valdybos Švietimo komi
sijos pirmininkė Regina Ku
čienė bei jos vyras Viktoras 
Kučas.

Politologas Tomas Remeikis 
ką tik perdavė saugojimui į 
Lietuvą prieškario Vokietijoje 
bei kitose šalyse buvusių Lie
tuvos diplomatinių atstovybių 
originalius dokumentus. Dalis 
URM dokumentų jau saugomi 
valstybės archyvuose, tačiau 
gali atsitikti ir taip, kad anks
čiau gautus fondus bus galima 
papildyti lig tol nežinomais, 
naujai gautais dokumentais. 
Parvežus archyvas pradėjo su- 
tikrinimo darbus. Retų ir uni
kalių nuotraukų dovanojo 
ALKA, pagaminus kopijas, jos 
bus perduotos šiam archyvui.

Tai tik keli pavyzdžiai, tad 
prašau nesupykti tų, kurie 
praturtino archyvų fondus, 
bet nebuvo paminėti. Mes ža
dame parengti leidinį, kuria
me bus išvardyti visi tautie
čiai, perdavę saugoti archyvi
nius dokumentus Lietuvai.

— Kokių garantijų su
teikiate piliečiui, jei jis, 
atidavęs dokumentus, pa
geidauja apriboti naudo
jimąsi jais (pavyzdžiui, jei
gu šiuose dokumentuose 
užfiksuotos artimo žmo
gaus privataus gyvenimo 
akimirkos)?

— Tokį norą besąlygiškai 
vykdome — tik su jo ar jo 
įgalioto asmens leidimu tyri
nėtojas galės susipažinti su 
šiais dokumentais. Tai apta
riama sutartyje, atiduodant 
dokumentus į archyvą, kurių 
perdavimas įforminamas per
davimo - priėmimo aktu, nuro
dant dokumentų kiekį. Archy-
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vas, sutvarkęs dokumentus, 
suformuoja bylas, jas aprašo ir 
sudaro apyrašą. Galiu pažy
mėti, kad mes archyvuose tu
rime dienoraščių, kurių per 10 
metų nėra atvertę ne tik ty
rinėtojai, bet ir archyvo dar
buotojai — tokia buvo juos do
vanojusio ir mumis patikė
jusio žmogaus valią.

— Pagal Lietuvos Respu
blikos Archyvų įstatymą 
departamentas ir jam pa
valdžios įstaigos gali teikti 
mokamas paslaugas. Gal 
galėtumėte pasakyti ko
kios tai paslaugos?

— Populiariausios archyvų 
paslaugos — genealoginiai ty
rimai, mėtrikinių, turtinių, so
cialinių dokumentų paieška. 
Daugiausia minėtomis paslau
gomis domisi užsienyje gyve
nantys prieškario Lietuvos pi
liečiai, tačiau vis daugiau at
siranda ir norinčių žinoti savo 
šaknis Lietuvoje. Archyvo dar
buotojai pasirengę padėti, tik 
reikia žinoti, kad istoriniai ty
rimai yra sudėtingas ir didelio 
kruopštumo reikalaujantis, il
gai trunkantis darbas. Pasi
taiko, kad pareiškėjas, tikėda
masis sulaukti kilmingos pra
eities patvirtinimo, gauna at
sakymą visiškai priešingą nei 
tikėjosi ir smarkiai nusivilia.

— Galbūt norėtumėte ką 
nors papildomai pasakyti,
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ko dar nepaklausiau, ar 
tiesiog kreiptis į mūsų 
skaitytoją?

— Norėčiau pakartoti, kad 
tauta gyva, kol geba išsaugoti 
savo kultūrą, istoriją, identi
tetą. Lietuvos tauta gyva, nes 
ji išsaugojo savo kultūrinį pa
likimą, kalbą. Jos šimtmečių 
istorijos šaltiniai saugomi pa
tikimose valstybės archyvų, 
mokslo įstaigų saugyklose.

Dabar yra tas laikas, kai ga
lime pasirūpinti ne tik šių 
dienų valstybės gyvenimo do
kumentų išsaugojimu ateities 
kartoms, bet pasistengti su
rinkti po kruopelytę praeitį* 
Dar galime surinkti skaudžią 
šio šimtmečio Lietuvos istorįją 
menančius liudininkus. Lietu
vos išeivijos sunkiai išsaugoti 
ir sukaupti dokumentai ir bū
tų tie liudininkai, kurie papil
dytų Lietuvos istorijos pavel
dą, būtų nauji šaltiniai mok
sliniams istoriniams tyri
mams.

Kviečiu mielus tautiečius 
įsijungti į duomenų apie išei
vijos archyvus rinkimo dar
bus, padėti platinti ir pildyti 
Lietuvos archyvo departamen
to parengtas anketas. Surink
ti duomenys sudarys gali
mybes bendru sutarimu pasi
rūpinti reikšmingų tautos is- 
torįjai ir kultūrai archyvų iš
saugojimu.
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Greitai kintanti ir įtempta 
o neretai ir dramatiška, šiuo
laikinio pasaulio įvykių dina
mika verčia įdėmiau gilintis ir 
mąstyti apie realias artėjančio 
XXI amžiaus galimybes bei 
perspektyvas. Juo labiau, kad 
naujojo amžiaus pradžią žymi 
ne tik ryškūs geopolitiniai po
kyčiai, bet ir nuolat didėjanti 
fnokslo bei naujųjų technolo
gijų įtaka visai civilizacijai.

Akivaizdu, kad jų ištakos 
glūdi šiandieninėje, dar XX 
amžiaus tėkmėje, kurioje 
mokslas ir naujosios technolo
gijos sukūrė fundamentalius 
įspūdingo žmonijos proveržio į 
kosmosą pamatus, o kartu iš
ugdė ir milžinišką šiuolaikinių 
supervalstybių karinę-techni- 
nę galią bei ideologinius jų gy
nybinės politikos principus.

Naujosios gynybos doktrinos 
padėjo įteisinti ir pagrįsti po
litinę atsakomybę dėl to, kad 
valstybės neliktų bejėgės kriti
niu momentu, o juo labiau, ky
lant tarptautinei įtampai ar 
net tiesioginės intervencijos 
grėsmei. Tačiau paskutiniai
siais šio neramaus amžiaus 
dešimtmečiais, kartu su gyny
biniais' ar karinio potencialo 
didinimo rūpesčiais, atsirado 
pavojus, kad milžiniškas gink-' 
lų arsenalas ir supergalingos 
branduolinio naikinimo prie
monės gali tapti nekontroliuo
jamos pasaulinių geopolitinių 
jėgų ir interesų sandūroje.

Šiuo metu demokratinių pa
saulio valstybių žiniasklaidoje 
vis dažniau skamba ragini
mai, ką.4 patys mokslininkai 
ir inžinieriai — naujųjų tech
nologijų kūrėjai, turėtų imtis 
didesnės pilietinės, bendra- 
žmogiškos atsakomybės dėl 
masinio naikihiftW priemonių 
arse;trtl»*S' jęjgaUmo panaudo
jimo pasekmių, kurios XXI 
amžiuje sukeltų pasaulinio 
masto katastrofas. O prece
dentu, formuojant šią naująją 
visuotinės att Komybės stra
tegiją, tapo paties genialiojo 
Albert Einstein sąžinės prie
kaištai, išsakyti viešai dėl to, 
kad pats savo rankomis išlei
do „atominį džiną” nevaržomai 
klajoti po pasaulį. Net ir vie
nas pirmųjų Manhattan pro
jekto (apie jį rašysiu žemiau) 
jniciatorių, dr. Leo Szilard 
vėliau, ir per vėlai, pasidarė to 
prpjekto prįešininku bei stab- 
dytoju, nes turėjo tam tikrų 
vertybinių abejonių dėl jo pas
tangų pasekmių žmonijai.

Etnokosmologijos muziejus ir Molėtų observatorija, bet karvutė labiau domięi žalia žole kąip planetomis...
Nuotr. V. Kapočiaus

Naujasis reikalavimas rem
tis bendražmogiškomis ver
tybėmis, kontroliuojant moks
linį technologinį žmonijos po
tencialą yra visiškai nauja is
torinė pastanga, nes visa dra
matiška XX amžiaus patirtis 
buvo pagrįsta visiškai priešin
ga, t.y. beatodairiška moksli
ninkų pajungimo ir net tarna
vimo politikams strategija. 
Dabar tokie samprotavimai ne 
tik vis labiau atmetami, bet 
prieš juos auga aktyvi opozici

ja. Kadaise buvo sakoma, kad 
mokslas nesuinteresuotas ver
tybėmis, bet tik mėgina aiš
kinti fenomenus. Panašiai bu
vo sakoma, kad politikoje Vy
rauja interesai, o ne moralinės 
pažiūros. Klasikiniu tokio 
baudžiavinio mokslininkų ir 
naujųjų technologijų kūrėjų 
išnaudojimo pavyzdžiu buvo 
tapusi Trečiojo Reicho Vokieti
ja, kur psichopatinis valstybės 
vadovas — Adolfas Hitleris — 
vienvaldiškai formavo klai
dingą ir net pražūtingą gyny
binę strategiją, reikalaudamas 
vien aklo paklusnumo. Nors 
aukštą profesionalumą įgiję, 
vokiečių mokslininkai ir tech
nologai — inžinieriai buvo 
pradėję vykdyti savarankiš
kus atominio ginklo tyrimus, 
tačiau karo pradžioje A. Hitle
ris sumažino jų. finansavimą, 
nes suabejojo jų tikimybe. 
Antra vertus, tai buvo visos 
žmonijos laimė, kad A. Hitle
ris nekreipė dėmesio į moksli
ninkų bei technologų patari
mus karinės-techninės strate
gijos srityse, didinti karo avia
cijos reaktyvinių naikintuvų 
gamybą kovai su sąjungininkų 
oro pajėgų dominavimu Vokie
tijos erdvėje. Užuot to, atme
tęs savųjų specialistų reko
mendaciją, A. Hitleris įsakė 
didinti bombonešių gamybą,’ 
nes, jo manymu, visagaliam 
reichui reikėjo bombonešių, 
kurie galėtų naikinti sąjungi
ninkus ir tuo atkeršyti už Vo
kietijos pramonės bei miestų 
naikinimą. A. Hitlerio užsi
spyrimą labai įdomjai aprašė 
generolas Adolf Galland savo 
knygoje „Pirmieji ir paskuti
nieji”, kurioje dokumentais 
užfiksuotas ir žymiausiųjų Vo
kietijos karo ekspertų bei 
technologų vilčių žlugimas, 
bandant fiurerį įkalbėti ga
minti vėliąusįos reaktyvinių 
lėktuvų konstrukcijos naikin
tuvus, kurių pagalba būtų ga
lima veiksmingai nusilpninti

Lietuvos Seimo rūmuose po Lietuvių Chartos 50 metų sukakties paminėjimo. Iš kairės: Juozas Ardys, PLB pir
mininkas Vytautas Kamantas, Lietuvos Seimo pirm. Vytautas Landsbergis, garbės konsulė Clevelande Ingrida 
Bublienė ir LB komisijos prie Seimo pirm. Liūda Rugienienė.

sąjungininkų pajėgumą, tę
siant bombonešių skrydžius 
virš Vokietijos. Tam pritarė ir 
genialusis vokiečių konstruk
torius Willy Messerschmidt, 
tačiau A. Hitlerio užsispyri
mas buvo didesnis.

Kitoje totalitarinėje dvide
šimto amžiaus vidurio imperi
joje — SSSR — aukščiausios 
kvalifikacijos specialistai taip 
pat buvo nušalinti nuo valsty
binių ir gynybos reikalų 
sprendimų. O dažniausiai 
mokslininkai bei naujų tech
nologijų išradėjai buvo izoliuo
jami savo įslaptintose darbo
vietėse, kuriose visa veiklos 
programa buvo vykdoma, 
griežtai laikantis komunistų 
partijos ir gynybos ministeri
joje suformuluotų dogmų. 
Taip pat klasikiniu mokslinin
ko kūrybinės energijos ignora
vimo atsilikusioje politinėje 
SSSR sistemoje tapo ižn. 
Ufimcevo istorija, kai jis su
kūrė radaru sunkiai suseka
mo lėktuvo teorinius pagrin
dus. Sovietiniai biurokratai jo 
pasiūlymus išjuokė, nepajėg
dami racionaliai įvertinti net 
savo pačių išleistų nurodymų, 
skatinančių išradėjus. Žino
ma, inž. Ufimcevo sumanymą 
(taip rkaip ir patį Ufimcevą, 
kurį įdarbin$Habai greitai pa
sisavino JAV Lockheed firmos 
vadinamasis „Skunk Works” 
— „Šeškų landos” skyrius, 
vykdantis slaptus aviacijos 
projektus. Jame dirbantys in
žinieriai įspūdingas šios nau
josios technologijos galimybes 
pateikė Kongreso bei karo 
aviacijos vadi} vertinimui ir 
šių bendrų pastangų dėka 
JAV arsenale atsirado vai- 
duoklinis („nematomas”) ko
vos lėktuvas, kurio sukonstra- 
vimo principai įtakojo ne tik 
šalies gynybos politiką, bet ir 
Balkanų karo eigą.

Tačiau šiandieninėje Rusi
joje padėtis šiuo metu keičiasi,

atsiradus jau savarankiš
kiems moksliniams institu
tams ir konstruktorių biu
rams, tiesiogiai nepriklausan
tiems ministerijoms ir poli
tinėms institucijoms. Tai gali 
išvaduoti Rusiją nuo jos pačios 
užsiauginto vergystės jungo.

Būtina pabrėžti, kad tradi
cinės demokratijos valstybėse 
mokslininkų ir technologų da
lyvavimas, kuriant gynybinius 
strateginius principus, buvo 
tolygiai augantis. Ypač poka
rio metais pagilėjo demokra
tinės visuomenės suvokimas, 
kad mokslininkai ir technolo
gai, būdami naujų ginklų pa
saulyje panaudojimo ir jų po
veikio ekspertais, tuo pačiu 
priartėja ir prie politinių 
sprendimų formavimų. Savo 
ruožtu, šis priartėjimas su
teikia jiems galią įtakoti stra
tegijos kūrimą, grėsmių anali
zę, mūšio valdymą, globali
nius ir kosminius ryšius bei 
daugelį kitų sričių, kurios 
lengvai persipina gynybos ir 
valstybės politikoje apskritai. 
Reikšminga mokslo ir techno
logijos būrėjų įtaka pasireiškė 
jau per Antrąjį pasaulinį karą, 
kuriant atominės bombos vys
tymo ir panaudojimo strate
giją, tokią, kaip žymusis Man
hattan projektas, kurį čia ver
ta trumpai aptarti. Juo labiau, 
kad šis projektas pirmą kartą 
išvedė mokslininkus ir tech
nologus į politikos kūrimo me
ną ir padėjo pagrindus JAV 
ginklų įsigijimo procesams, 
gyvuojantiems iki šiol.

1939 m. kai kurięms žy
miems mokslininkams kilo 
nauja mintis — faktas, kad 
uraną — 235 galima suskaldy
ti ir sukelti grandininę reak
ciją, atpalaiduojančią milži
nišką energiją ir tokiu būdu 
įgalinančią sukurti galingus 
ginklus. Mokslininkai, pabėgę 
iš Europos, galvojo, kad Hitle
ris šioje srityje deda daug pas
tangų, kurios, sėkmės atveju, 
leistų jam valdyti pasaulį. Dr. 
Leo Szilard, vienas pabėgėlių, 
žinojo faktų, kad vokįečių 
mokslininkai Kaizęrio Vilhel
mo institute Berlyne sėkmin
gai suskaldė urano atomą ir 
suprato to reikšmę. Dr. Szi
lard pamėgino sudominti JAV 
vyriausybę galimybe pritaiky
ti šį atradimą karinėje srityje 
ir tuo padėti sąjungininkų pa
jėgoms kare. Jis įtikino dr. Al
bert Einstein parašyti prezi
dentui Franklin D. Roosevelt 
laišką, raginantį, kol nevėlu, 
inicijuoti JAV pastangas šioje 
srityje. Prezidentas Roosevelt 
ir jo patarėjai iš pradžių rea
gavo į tai labai skeptiškai, bet 
vėliau pripažino, kad tokio 
pasiūlymo ignoravimas būtų 
nepateisinama rizika. Buvo 
dedamos didelės pastangos, 
pavadintos Manhattan projek
tu, kurio kulminacija buvo 
karo su Japonija baigtis. To
kių mokslininkų ir technolo
gų, kaip Vannevar Bush, Ro- 
bert Oppenheimer, Enrico 
Fermi, Edward Teller vardai 
yra tvirtai susieti, ne tik su 
moksliniais tų bandymų as
pektais, bet taip pat su poli
tiniais ir gynybos politikos 
sprendimais. Kai kurie netgi 
dalyvavo, parenkant atominės

bombos taikinius — miestus 
Japonijoje.

Po II pasaulinio karo ir so
vietams pradėjus naudoti 
branduolinio ginklo galimy
bes, po to paleidus palydovą 
(Sputnik) ir tarpžemynines ra
ketas, mokslininkai ir techno
logai tapo gynybos sprendimų 
proceso priimtina dalimi. 
Wernher von Braun, Her- 
mann Oberth, Kelly Johnson 
yra tik keletas iš ilgo garsaus 
sąrašo.

Išrinkti ir paskirti politiniai 
atstovai pamatė, kad moksli
ninkų ir technologų dalyvavi
mas yra reikalingas, kai jie 
susidūrė su problemomis 
nebūtinai karinėmis, reika
laujančiomis specialių techni
nių ir mokslinių žinių, kurių 
patys politikai dažnai neturi. 
Jie turi pasikliauti ekspertais, 
apibūdindami problemas, su
formuojant alternatyvas ir re
komenduojant sprendimus. 
Tokių alternatyvų ir rekomen
dacijų poveikis dažnai nenu
matytai peržengia mokslo ir 
technologijos ribas ir paveikia 
gynybą, užsienio politiką, eko
nomiką ir visuomenę apskri
tai. Tai tik patvirtina teigi
nius, kad problemos nebūna 
izoliuotos, jos viena su kita su
sijusios, sąveikauja ir tokiu 
būdu reikalauja sisteminio po
žiūrio, ieškant sprendimą.

Amerikiečių spaudoje, tele
vizijoje, filme bei literatūroje 
buvo pastebėta didėjanti nuo
monė, kad mokslininkai ir 
technologai įgavo daug įtakos 
gynybos politikos formavimui. 
Pavyzdžiui, „Žvaigždžių karo” 
projektas buvo sukurtas moks
lininkų ir technologų iniciaty
va, kuri turėjo didelę įtaką 
prezidentui Roland Reagan. 
Polemika žiniasklaidoje pra
sidėjo nuo to, kada buvo pas
tebėta, jog mokslininkai ir 
technologai, nors neturėdami 
jokio rinkėjų mandato ir nebū
dami išrinkti kokiems politi
niams nuosprendžiams daryti, 
smarkiai paveikė krašto po
litikos kryptįį. Atseit, jie turėjo 
daug galios padaryti įtakos 
politikų nuosprendžiams, ta
čiau be rinkėjų suteiktų įga
liojimų, duodančių tik išrink
tiems politikams teisę dispo
nuoti tokiais dalykais. Šitame 
tyrime buvo bandoma nusta
tyti ar tas vaidmuo tikrai pa
sikeitė su laiku, t.y. po I ir II 
pasaulinių karo, vėliau per 
Šaltąjį karą ir per 1990-uo- 
sius. Buvo bandoma progno
zuoti, koks tas mokslininkų ir 
technologų vaidmuo galėtų 
būti XXI amžiuje.

O koks jų ryšys su Lietuva? 
Gal vertėtų save paklausti, ar 
Lietuvos mokslininkai ir tech
nologai turi kokios įtakos į 
krašto gyvenimą, jos vertybes, 
kultūrą? Ar turi balsą jos poli
tikos, ekonomikos ir technolo
ginės strategijos formavimui? 
Ar drįsta tą balsą išreikšti? 
Kokie yra santykiai ir ryšiai 
tarp mokslininkų, technologų, 
akademikų ir valstybės poli
tikų, biurokratų ir valdininkų 
Lietuvoje? Kokios ir kieno 
nuomonės vyrauja šiuo atžvil
giu? Ar Lietuvai svarbūs yra 
mokslininkai, technologai ir iš 
viso mokslo raida? Vilniaus

universiteto rektoriaus, profe
soriaus Rolando Pavilionio, 
rugsėjo 1-os dienos proga iš
reikštos mintys daro įspūdį 
didelio stygio šioje srityje: mes 
rūpinamės daugiau įvairių 
biurokratinių žinybų pastatų 
dailinimu ir reprezentacija ne
gu griūvančių mokyklų tvar
kymų, daugiau krepšinio žai
dynėmis ir politinio elito oru
mo stiprinimu, negu universi
tetais, kultūra ir mokslais, 
žmogui draugiška technologi
ja.

Užsienio organizacijos tech
ninei pagalbai, pavyzdžiui 
naftos, oro erdvės kontrolės, 
karybos bei finansų organiza
cijos savo intelektualiniais ir 
technologiniais ištekliais iš
sprendžia mūsų problemas. 
Mes lyg tik turim užsirašyti jų 
rekomendacijas ir jas vykdyti. 
Kūrybiškai, racionaliai, t.y. 
moksliškai, ir galvoti lyg ir 
nebereikia. Biurokratai nusta
to pirmumus pagal didžiųjų 
užsienio valstybių rekomen
dacijas ir jiems naudingas po
litines motyvacijas. Mums be
lieka tik tranzito tvarkymas, 
turistų aptarnavimas, buhal
terija ir vykdymas jau kitur 
sukonstruotų procesų tvarka
raščio. Visą kitą energiją ga
lime pašvęsti sportui, tea
trams, pasimėgauti gastro
liuojančiais muzikantais ir 
dainininkais, minėjimais ir 
šventėmis. Be jokios abejonės, 
daugiausia energijos — dva
sinės ir protinės sunaudojama 
politinėms tarpusavio riete
noms ir kovoms. Dėl to ir gau
nasi bergždžių ginčų dėl stabų 
garbinimo, dienos laiko va
landų stumdymo, politikų oru
mo ar jo stokos ir žiniasklai
dos koneveikimo.

Kadaise Lietuvos mokslas ir 
technologija buvo vertinami, 
bent rytuose. Mes sugebėjome 
prisidėti ir prie kosminių tech
nologijų, ir fundamentalių 
mokslų vystymo. Gal kažkur 
mūsų mokslininkai ir techno
logai prarado vadeles? Ar tai 
jų, ar kieno nors kito, kaltė ir 
neapdairumas? Gal mokslas ir 
technologija ne mūsų talentų 
lygyje? Gal reikėtų pradėti 
nuo pradinių dalykų ir atsiko
voti prarastą įtaką? O geriau 
pasižvalgius, galima teigti, 
kad galimybių yra, situacija 
ne beviltiška. Pavyzdžiui, Vil
niaus universiteto bei Mokslų 
akademijos darbuotojų pas
tangomis Lietuvoje, turinčioje 
gilias lazerines tradicijas, su
siformavo aukštųjų technolo
gijų pramonės šaka — „Švie
sos technologijos”. Lietuviški 
lazeriai šviečia visame pasau
lyje. Lietuvoje pagamintų la
zerių vartotojus galima būtų 
suskirstyti į dvi dalis. Didžioji 
dalis — mokslininkai. Tai 
įvairūs Europos, Amerikos, 
Japonijos, Australijos univer
sitetai, tyrimų centrai, kaip 
Institute for Atomic and Mo- 
lecular Physics (FOM), Ne- 
therlands, Royal Institute of 
Technology Sweden, National 
Institute of Metrology Japan, 
National Institute of Stan- 
dards USA. Kita nemaža dalis 
lazerinių prietaisų vartotojų 
yra medicinoje. Yra kontraktų 
ir su NATO. Per paskutinį 
dešimtmetį pasaulio aukštos 
technologijos lazerių rinkoje 
parduota arti 200 lietuviškų 
lazerių. Galime drąsiai teigti, 
kad lazerių tęchnika ir šviesos 
technologijos tapo sparčiai be
sivystanti valstybinės pramo
nės aukštųjų technologijų ša
ka. Dėl to aukštųjų technolo
gijų, kaip įtvirtinančio ekono
minį suverenitetą faktoriaus, 
plėtra Lietuvoje turi tapti 
valstybės pirmenybe. Tai tik 
galimų žingsnių pavyzdžiai 
aukštosioms technologijoms 
skatinti. Jei galim ten, tai 
kodėl ir ne kitose srityse — 
humanitariniuose, juridiniuo
se, ekonominiuose ir politi
niuose moksluose?

Lygiagrečiai yra vystomi 
puikūs ryšiai su Vakarų Ehru- 
pos lazerių akademikais, tech
nologais ir pramonininkais ir 
tuo įgyjama intelektualinės 
savitvardos užsienyje bei savo 
visuomenėje. Tik negalima pa
miršti, kad mokslas, technika 
ir jų propaguotojai negali at
siskirti ir būti izoliuoti nuo to, 
kas darosi krašte. Jie turi-.ak
tyviai įtakoti savo intelektua
liniais sugebėjimais ir iš to ky
lančiu autoritetu krašto [poli
tini; g nybinio, socialinio, 
ekonominio bei kultūrinio gy
venimo raidą. Tam turi būti 
sudarytos sąlygos, o ne kliū
tys. Negalima leisti, kad „ho- 
mus politicus” vyrautų virš 
„homus sciencius”. Politika 
yra per svarbi, kad ją būtų ga
lima palikti vien politikams. 
Negalima sakyti „nieko nepa
darysi, taip jau yra, čia Lietu
va”. Tokie posakiai ir jų daž
nas kartojimas reiškia nepilię- 
tiškumą. Tai vergo mentalitą- 
tas. Civilizuotuose kraštuose 
pilietis visuomet jums įrodys, 
kad jis turi galimybes išreikšti 
savo poreikius politikams as
meniškai ar kaip interesų gru
pės narys ir tuo daryti įtaką. 
Mokslininkai ir technologai 
ten turi didelę įtaką politinių 
sprendinių formavimui. Tam 
reikalui, pvz. prie JAV Kong
reso, veikia organizdotų .ana
litikų štabai ir intelektualinį 
indėlį duoda galvojimo rezer
vuarai. Racionaliai ir kompe
tentingai sprendžiama ne tik 
įvairios iškilusių problemų/al
ternatyvos ir ieškoma klau
simų, kurie turėtų būti kelia
mi. Lietuvoje mokslininkai ir 
technologai neturėtų lanksty
tis politiniams biurokratams, 
kurie pamiršta, kad jų misija 
yra tarnauti valstybei ir jos pi
liečiams, o ne vyrauti ir para
zituoti. Reikia daugiau mok
sliško racionalumo politikų 
sprendimuose nedaugiams pilie
tiškumo mokslininkų bėi1 tech
nologų vertinimuose. Mūsų 
biurokratai, kalbėdami apie 
taupumą ir smegenų nute
kėjimo svetur problemą, patys 
švaisto specialistų talentus Ir 
gebėjimus, neišnaudodami jų 
valstybės reikmėm. Ryškiau
sias dabarties pavyzdys — vėl 
iš naujo suveliama Lietuvos 
mokslo ir studijų samprata, 
bandant dirbtinai mažinti lė
šas ir taupyti net ir taip nus
mukdyto mokslo sąskaita. To 
rezultatas — liūdnas: jau da
bar mokslo institutų vadovai 
priversti įspėti saVo darbuoto
jus, kad gruodžio mėnesį jie 
tegaus vos pusę savo atlygi
nimų. Čia ir ^ra korupcijas 
šaknys: visokie algų rhažini- 
mai ar nemokėjimai tiems, kū- 
rie stovi toliau nuo politinės 
jėgos struktūrų, nuo visokių 
priedų, priedelių, kurie anoni
miškai kontroliuojami ir dali
nami patronažo būdu. Asme
ninis, ayonimiškas patronažas 
„saviems” yra ta vieta, kurioje 
prasideda valdininkų korupci
ja. Mokesčių mokėtojų pinigai 
dalinami be viešo matottitmto 
ir ataskaitos, baltuose Vėkė- 
liuose vieniems, bet ne ki
tiems, ir nežinia už ką, hūo 
ko ir kam. Tuo yra išlaikomo's 
korumpuotos įtakos struktū
ros valstybiniame aparate. 
Tas sukelia didelę nežinią, ku
ri virsta baime ir kursto jaus
mą, kad svarbiau yra patai
kauti „kėdėrh”, negu laisva? fr 
kūrybiškai dirbti. Tikram 
mokslo žmogui tai yra buitinė 
nedalia ir dvasinė vėrgyštė 
valdančiai linijai. To reikia 
nusikratyti, iškeliant tuos da
lykus į viešąją visuomenės są
monę.

Dabar reikia ryžto ir drąsos 
veikti pagal savo įsitikinimus, 
tuo paveikiant tuos, kurię sėdi 
aukštose kėdėse, tačiau daž
nai yra intelektualiai atsilikę 
nuo pilietinės sąmonėa žtttQ- 
nių, kuriems bando vadovauti.

*
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PROFESORIAUS JUSTINO, 
PIKUNO TĖVIŠKĖJE

DR. ALDONA VASILIAUSKIENE

BANDYMAI IR MILIJONAI
VYTAUTAS VOLERTAS

darbuose akcentuojančiam ti
kėjimo svarbą, jo būtinumą 
kaip jaunimo ■ auklėjimo pa
grindą, šie metai — dvigubas 
jubiliejus: sausio 7 d. jam Suei
na 80 metų. Tad jubiliejui, ren
giamasi iš anksto. Apie bū
simą renginį ..Miroslave su 
Švč. Trejybės bažnyčios klebo
nu Antanu Matusevičiumi 
kalbėjo šio straipsnelio autorė 
ir Jadvyga Damušienė, apgai
lestaudama, kad jubiliejinėje' 
šventėje negalės 'dalyvauti, 
mat ji su profesoriumi Adolfu 
Damušiu tuo męfu būsianti 
Amerikoje. Tačiau jos išank
stinis atvykimas į Miroslavą, į 
prof. J: Pikūno gimtinę — tai 
vienos šeimos pagarba kitai, 
juolab, kad Pikūnų ir Damušių 
šeimos bendrauja jau ne vieną 
dešimtį metų.

Kun. A. Matusevičius vieš
nioms aprodė Švč. Trejybės 
bažnyčią. Buvo apžiūrėti pro
fesoriaus tėvo Baltramiejaus 
Pikūno suprojektūoti ir baž
nyčioje pastatyti mediniai įviji
— sukamieji laiptai, vedantys 
prie vareonų. Aplankytas me
dinis, kažkada Miroslave bu
vęs, gana didelis profesoriaus 
vaikystės namas — dabar jis 
tarsi senukas, prislėgtas metų 
naštos, pąvargęs ir sulinkęs, 
tik gėlės languoše rodo gy
vybės ženklus...

Artėjant Vėlinėms, žmonės 
iš visur skubą PUe sav0 ar
timųjų kapų. J. Damušienė su 
šio straipsnio autore, lydimos 
parapijos klebono A. Matuse
vičiaus, pabuvo Miroslavo ka
pinėse — pasimeldė prie pro
fesoriaus tėvų kapo: tėvas 
mirė, Justinui mokantis Mari- 
janjpplės. Marijonų gimna
zijoje, b motina nesuspėjo 
sulaukti parvažiuojančio sū
naus (sovietinė valdžia neįsi
leido „neaiškios asmenybės”
— pasauliui žinomo moksli
ninko, neleido aplankyti sun
kiai sergančios motinos), atvy
kęs į Lietuvą, profesorius nu-, 
silenkė visai neseniai supil
tam mo|įnęs kapui .

Trečius' "metus Miroslavo 
parapijoje besidarbuojantis, 
jaunas kunigas A. Matuse
vičius pilnas jaunatviškos

1920 m. sausio 7 d. Miro
slave (Alytaus rąj.) Anęlėsį 
Radzevičiūtės ir Baltramie
jaus Pikūnų šeimoje gimęs kū
dikis buvo pakrikštytas Justi
no vardu. Baigęs Marijam
polės Marijonų gimnaziją bei 
pasimokęs uniVersitete (1943 
m. kovo mėnesį vokiečių oku
pacinį valdžia jį uždarė), grįž
tant frontui ir artėjant antra
jai sovietinei okupacijai, Justi
nas Pikūnas skaudama širdi- 

. mi1944 m. rugsėjo 18 d.^Slv 
ko Lietuvą — pasitraukė į Va
karus. Sunkiomis sąlygomis 
studijavo Miuncheno MaKimi-^ 
lian-Ludwig universitete, Psi
chologijos institute, 1949 m. 
gaudamas daktaro vardą, filo
sofijos specialybėje. Vėliau ži
nias gilino Prancūzijoje — 
Sorbonos universitete ir Politi
nių mokslų institute Pary
žiuje. '

1950 m. pabaigoje atvykęs į 
Ameriką praėjo konkursą ir. 
pateko į tėvų jėzuitų globo
jamą Detroito universitetą. 
Čia greitai kilo pedagoginiais 
laiptais, o 1961 m. jąu buvo1 
suteiktas aukščiausias profe
sūroj laipsnis. Po 36 darbo ( 
metų universitete, susilpnėjus 
sveikatai, išėjo į pensiją. Jam 
buvo suteiktas emerito titulas.

1977 metais — po 33 metų 
-»rprofesorius galėjo aplankyti 
Lietuvą,, pabuvoti gimtinėje, 

~ susitikti su dar gyvais, Sibirg 
iškentėjusiais, vyresniu broliu 
Antanu ir seserimi Sofija, ki-, 
tais giminaičiais.

Visą gyvenimą išeivijoje 
prof. Justinas Pikūnas ne tik 
pedagogine, bet ir moksline 
veikla, plačia visuomenine dar
buotę garsįųp Lietuvos y^dą, 
skelbė sunkią okupuotos tėvy
nės padėtį, tikėjo Lietuvos 
laisve ir dėl jos kovojo. Todėl 
nuo 1992 m. rudens pradėjo 
dirbti Lietuvos aukštosiose 
mokyklose (Kaune, kurį laiką 
dirbo Vilniuje bei Klaipėdoje), 
perteikdamas savo — užsienio* 
psichologų aukštai vertinamo 
mokslininko ijr pedagogo —- 
patirtį?
, 2000-i ej i metai — jubilieji
niai metai kiekvienam tįkin- 
čiajam'. Prof. J. Pikūnui, sava

Kairėje — Sofija Pikūnaitė (prof. Justino sesuo) ir Jadvyga Damušienė.

Papilio bažnyčios šventoriuje prie bažnyčios statytojo kapo klebonas Vir
gilijus Liuma ir jo talkininkas Bronius Karpevičius. Visos šios nuotraukos 
Aldonos Vasiliauskienės

Tai tik dalelė milžiniško sudėtinio choro, atlikusio programą sukaktuvinių „Draugo” metų užbaigtuvių koncerte 
lapkričio 28 d., Mother McAuley auditorijoje. Nuotr. Jono Kuprio

ŠVENČIANT PRAEITĮ, KURIANT ATEITĮ
Lietuvos istorijos šviesoje 90 

metų — tik lašas jūroje. Ta
čiau lietuvių išeivijos istorijoje 
— tai palyginti ilgas laiko tar- 
pąs. Ne visada ir vieno žmo
gaus amžiaus užtenka švęsti 
tokį gražų jubiliejų.

Daug vandens nutekėjo per 
šiuos 90 metų. Keitėsi siste
mos, valdžios, keitėsi ir žmo
nės. Matėme pakilimus ir nuo- 
smūkius, matėme žmonių var
gą ir depresiją, matėme socia
linį ir ekonominį nepriteklių. 
Tačiau „Draugo” dienraštis 
burte būrė aplink save švie
siausius išeivijos protus, išlai
kydamas tautines tradicijas, 
puoselėdamas lietuvišką žodį, 
ugdydamas ir skiepydamas 
meilę tautai bei diegdamas 
neišsenkantį patriotizmą lie
tuvių išeivijos tarpe.

Šių metų lapkričio 28-tą 
dieną Mother McAuley gimna-

energijos, džiaugiasi ne tik 
gražia gamta, bet ir žmonė
mis. Kad klebonui jau pavyks
ta rasti raktą į parapijiečių 
širdis, liudija ir programos 
.Atgaivink” veikiančių grupe
lių gausa (jų net 20), tačiau 
jaudinamasi, kad trūksta gru
pelėms labiau pasirengusių 
vadovų. Kūn. A. Matusevičius 
džia'ugiasi parapijoje veikian
čiais senelių globos namais. 
Kad į parapijos gyvenimą 
(apie 3,500 parapijiečių) įsi- 
trąukia jaunimas, liudija baž
nyčios prieangyje surengta 
vaikų piešinių paroda. Sun
kiai ir labai pamažu, tačiau 
vis tik kyla parapijos namų 
sienos -- tada užteks vietos 
visiems: pagyvės ir parapijos 
gyvenimas. O iš parapijiečių 
kalbų nujaučiamas jaunimo 
dvasinis alkis, — pasakoja 
klebonas. Reikia tikėti, kad 
greitu laikū parapija taps to
kia dvasinga, kaip kadaise 
profesoriaus Justino Pikūno 
jaunystės laikais. O gal ir pro
fesoriaus apsilankymas Miros
lave jubiliejaus proga, taps 
paskata jaunuoliams pasiau
kojamai žengti mokslo ir savo
jo idealo keliu, keliu neatsiėja- 
mu nuo pareigos ir meilės 
žmogui, tėvynei ir Dievui...

» J. Damušienė aplankė Aly-

zijos auditorijoje gausiai susi
rinkę lietuviai paminėjo gar
bingą „Draugo” dienraščio 90- 
ties metų sukaktį. Ta proga 
buvo surengtas jubiliejinis 
koncertas, kuriame dalyvavo 
„Volungės” choras iš Toronto, 
„Exultate” — iš Clevelande bei 
„Dainavos” ansamblis iš Čika
gos. Koncertą suorganizavo ir 
padėjo paruošti „Draugo” lei
dėjų valdybos pirmininkė Ma
rija Remienė. Jungtiniam cho
rui dirigavo atskirų chorų va
dovai — Rita Kliorienė, Dalia 
Viskontienė ir Darius Polikai- 
tis. Programoje — B. Kutavi
čiaus, S. Šimkaus, V. Juoza- 
paičio, B. Dvariono dainos pa
gal Justino Marcinkevičiaus, 
M. Karčiausko, S. Gedos bei 
Vydūno eiles. Taip pat girdė
jome atliekant Psalmę iš cho
rų bažnytinio repertuaro. Kon
certo .pabaigoje Aleliuja” pa-

tuje gyvenančią profesoriaus 
seserį Sofiją Pikūnaitę, buvu
sią partizanų ryšininkę, 1946 
m. gruodžio 24 d. suimtą, o 
1947 m. balandžio 9 d. Karinio 
tribunolo nuteistą (teisiama 
buvo visa grupė iš Alytaus — 
9 „nusikaltėliai”) 7 metams 
lagerio ir 3 metams be teisių. J 
Lietuvą Sofija sugrįžo 1953 
m., it tik 1990 m. balandžio 17 
d. Lietuvos Respublikos Aukš
čiausias teismas Sofiją ir kitus 
aštuonis reabilitavo. Sofija pa
sakojo apie vaikystę, nuošir
džius ir draugiškus santykius 
tąrp trijų brolių (Antano, Jus
tino ir Stasio) ir sesers, moti
nos švelnumą. Prisipažino, 
kad labiausiai rūpinosi Justi
nu, nes. Šis buvo labai neval
gus, todėl ir silpnas, tad sesė, 
labai mylėdama brolį, stengėsi 
jam pataikyti maisto kąsnelį. 
Rūpinosi Justinu ir jam stu
dijuojant VDU — kiiek 
galėdama stengėsi pristatyti 
maisto produktą. Džiaugiasi ir 
didžiuojasi broliu, tapusiu 
žinomu mokslininku. Labai 
džiaugėsi ir Damušienės atsi
lankymu,, mat Damušių pa
vardė jai gerai žinoma, apgai
lestavo, jtad nusilpusi svei
kata, tačiau tikisi sustiprėti 
brolio, Justino Pikūno 80- 
mečio jubiliejui.

gal G. Handelio muziką nu
skambėjo kaip himnas gyveni
mui, ateičiai ir Šviesai.

Susijungė į vieną darnų vie
netą visi trys chorai — dažni 
lietuvių Dainų švenčių daly
viai — savo nepakartojamu 
repertuaru bei dainų ir muzi
kos įvairove užkariavo visą 
tuo metu susirinkusią audito
riją. Salėje vyravo iškilminga 
ir pakili nuotaika.

Ypač reikšminga, jog šį jubi
liejų „Draugo” dienraštis šven
čia naujojo tūkstantmečio iš
vakarėse. Šiame koncerte mu
zika, susiliejusi su eilėraščių 
ir psalmių posmais, nuvilnijo, 
įžiebdama skaisčią ugnį at
švęsti gražią praeitį bei kurti 
naują ir šviesią ateitį.

Miglė Tauragytė

JERUZALĖ RUOŠIASI 
KALĖDOMS

Jeruzalėje krikščionys ir 
žydai pagaliau sutarė kaip 
atšvęsti Kalėdų šventes. Izra
elyje viešbučių prieangiuose 
bus draudžiamos kalėdinės 
eglutės bei kryžiai, su Nukry
žiuotuoju, nes tai įžeidžia žy
dus — taip aiškino Izraelio vy
riausias rabinas. Kryžiai 
„prieštarauja žydų tikybai”, 
tad „žydams draudžiama” ma
tyti kryžių su nukryžiuotu 
Kristumi arba Kalėdų eglutę. 
Kadangi spėjama, kad žymiai 
daugiau krikščionių piligrimų 
atvyks šįmet negu praeityje, 
Kalėdos turės būtį atšvęstos 
už uždarų durų, ne viešai.

Daugiau keblumų sudarė 
Kūčių vakaras ir Naujųjų me
tų išvakarės, pasitaikančios 
penktadienį vakare — žydų 
šventadienį. Taigi, viešbučiuo
se nebus leidžiama muzika, 
nes „muzika, naudojant mi
krofonus ... yra Sabbath išnie
kinimas” — aiškino rabinas.

Viešbučiai sutiko laikytis 
nurodymų, nes rabinai jiems

Jaunosios „Draugo" talkininkės siūliusios koncerto programos leidinį atvykstantiems svečiams. Iš kairės: San
dra Badaraitė, Živilė Badaraitė ir Aušra Bužėnaitė. Nuotr. Jono Kuprio

Iš praeities

Studijų pradžioje (1939 m. 
rudenį) Kaune artimiausiai 
bendravau su alytiečiu Baliu 
Čiurlioniu, klasės draugu ir 
korporantu. Jo padėtis buvo 
geresnė už manąją. Dėdė Sta
sys Čiurlionis, inžinierius, 
Kauno IV gimnazijos direkto
rius, modernių triaukščių na
mų savininkas Parodos gat
vėje, Baliui leido veltui gyven
ti kiemfe esančiame sdndėliu- 
ky. Ten būdavo drėgna ir šal
ta, trūko šviesos, tačiau nelijo 
ir vėjas neraižė veidų. Čiur
lionio tėviškė taip pat buvo 
gausiau apdovanota. Baliui 
užteko duonos, lašinių, svies
to, net vienas kitas litas iš 
Dzūkijos į Kauną klupdamas 
atkeliaudavo.

Man buvo sunku — nei 
sviesto, nei lito. Iš ateitininkų 
gaunamos mėnesinės paramos 
(60 Lt) turėjau į ateities laimę 
statytis visus tiltus. Lūžinėjo 
mano tilčiukai.

Panašiai vargo ir kitas kor- 
porantas, Antanas Živatkaus- 
kas, statybos inžinerijai ruoš
tis į VDU atvykęs iš Kėdainių. 
Aukštokas, tamsiai garbano
tais plaukais, patrauklus ir 
malonus. Baigiantis pirmiems 
mokslo metams, abu sutarėme 
ieškoti kokios išeities ir nu
ėjome į Lietuvos banką 
prašyti tarnybų. Antaną — 
stebėtina! — priėmė, o mane 
pavarė. Gal padėjo jo ūgis, gal 
laimė.

Čia baigėsi visos linksmy
bės, nes už poros savaičių Lie
tuvą okupavo rusiški ir mon
goliški kareiviukai. Vargingai 
jie atrodė, nežinojo kodėl, kur 
ir kokį kapitalizmą sutriuš
kinti atvyko. Ir triuškino. O 
įvairūs sniečkai, Cvirkos, pa- 
leckiai, Venclovos ir saliutės 
jiems nurodinėjo, ką pirmiau
sia reikėjo griebti. Kauno stu
dentija patamsiukais plušo. 
Tik labai mažai kas iš mūsų 
korporacijos („Grandies”) ne
buvo įsijungęs į pogrindinį 
darbą. Pasitikėdami vienas 
kitu, platinome draudžiamus 
leidinius, jungėmės į trejukes, 
pagaliau ' net grupavomės, 
kam ir kur atsirasti lemtingu 
atveju. Bičiulis B, Čiurlionis 
du kartus drįso 1941 metų 
kovo - balandžio mėnesiais su 
žinelėmis slapta atsidurti Vo

kietijoje. Chemijos instituto 
vadovas pik. dr. Vėbra slapta 
kaupė ginklus, ypač padedant

duoda pažymėjimą, kad jie yra 
„kosher” - t.y., laikosi žydų 
įstatymų. Tokiu būdu jie 
neįžeis nei žydų, nei krikš
čionių, norinčių pas juos apsi
stoti. (Chicago Trib.)

chemikui Edmundui Binkiui. 
Mane savo kieton globon pa
siėmė NKVD ir apgyvendino 
už užraktų. Antanas Živat
kauskas, vos sulaukęs 20 m. 
amžiaus studentas, sukilimo 
prieš SSSR laiku (1941.06.24) 
žuvo Kauno senamiesty. Bėgo 
į jam paskirtą atsparos tašką 
(užimti prezidentūros), jį su
laikė rusų kareiviai, rado 
ginklą ir vietoje nušovė. A.a. 
Antanas Živatkauskas buvo 
iškilmingai palaidotas, kaip ir 
kelios dešimtys kitų Kaune 
žuvusių jaunuolių. Visoje Lie
tuvoje Šis sukilimas pasiėmė 
apie 2,600 gyvybių. Tai dau
giau aukų kaip Nepriklauso
mybės kovų metu 1919-1923 
metų laikotarpy.

Už gyvenimą

Kodėl tie jauni vyrai, dau
giausia vargingų šeimų nariai, 
studijomis grindę ateities vil
tis, rizikavo gyvybėmis, di
džiausiu jų turtu? SSSR oku
pacija ir jau tada spėtas pa
žinti bolševizmo siautėjimas 
buvo jiems atėmę bet kokias 
ateities viltis. Sukilimas — tai 
kova už asmeninę laisvę, už 
gyvenimą ir, žinoma, už Lietu
vos nepriklausomybę. Sukili
mą iššaukusi paniką, ypač 
bolševizmo nešamas nužmogė

jimas, ateities dešimtmečiais 
parodęs net bjauresnį veidą, 
kaip tada spėta ir manyta, ne
leido taikytis prie okupacijos.

Sukilimas neatsirado staiga. 
Jo ruoša tęsėsi gerokai, planas 
apėmė visą Lietuvą. Pogrin
džio veiklą koordinavo lietu
vių Ąktyvistų frontas (LAF), 
Berlyne veikė jo štabas. Kau
ne ir VTFniuje buvo sudarytos 
savarankioj LAF‘ vadovybės, 
apskrityse kantriai progos 
laukė slapti štabeliai. Ypač 
anksti ir stipriai pasireiškė 
Rokiškio, Šiaulių, Alytaus, 
Utenos, Marijampolės apskri
tys ir Prienų apylinkė.

1941 metų sukilimas buvo 
aiškus lietuvių tautos pasi
priešinimo mostas prieš So
vietų Sąjungą — mes dūsta- 
me, mus fiziškai naikina, nuo
dija tautos ir individų dvasią, 
rnės desperatiškai ginamės ir 
šaukiamės pagalbos! Žmonė
mis liksime tik okupacija nu
sikratę!

Sukilimo pradžioje visoje 
Lietuvoje dalyvavo apie 
10,000 ginkluotų LAF narių, o 
peč dvi ar tris dienas jšis skai
čius išaugo iki 50,000. Sukili
mo dėka 1941.06.23, 9:20 vai., 
buvo paskelbta. Lietuvos ne
priklausomybė. Tai jau antrą 
kartą dvidešimtame amžiuje.

Jadvyga Damušienė prie prof. Justino Pikūno vaikystės namo Miroslave.
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MEČYS VALIUKĖNAS
1910JC.2 - 1999.XI. 10

Mečys Valiukėnas

A. a. Mečys Valiukėnas šį 
pasaulį išvydo 1910 m. spalio 
2 d. gausioje ūkininkų šeimoje 
Tautkelių km., Daugailių 
valsč., Utenos apskr. Pradi
nius mokslus išėjo vietinėje 
mokykloje, o gimnaziją baigė 
Utenoje. Atlikęs karinę prie
volę kariūnu aspirantu ir, ga
vęs leitenanto laipsnį, įstojo į 
VD universiteto Teisių fakul
teto ekonomikos skyrių. 1938 
m. išklausė ir išlaikė egzami
nus, o diplomą gavo Vilniaus 
universitete. Studijuodamas 
dirbo Žemės banke 1935-1944 
metais iki pasitraukimo į Vo
kietiją. ‘

Mečys Valiukėnas dar gim
nazijoje buvo įsitraukęs į 
moksleivių veiklą, o studijuo
damas įstojo į Lietuvių Stu
dentų Tautininkų Korp! Neo- 
Lithuania ir buvo aktyvus na
rys bei filisteris iki Aukščiau
siasis pašaukė- pas save. Me- 
<$6 .buvo. ramaus būdo, kuk
lus, tolerantiškas kitaip galvo- 
jantiems, bet buvo įsitikinęs 
tautininkas ir visą gyvenimą 
atidavė savo tėvynei Lietuvai.

Korp! Neo-Lithuania suteikė 
jauniesiems nariams veiklos 
pagrindus ir daugelis jų vėliau 
įsijungė į visuomeninę, kultū
rinę ir net politinę veiklą. Ko
legą Mečį aš susipažinau kor
poracijoje ir universitete, nes 
studijavome tą pačią mokslo 
šaką — ekonomiką ir dirbome 
finansinėje srityje. Kai dabar 
pagalvoju, tai tiesiog nesu
prantama iš kur sėmėmės iš
tvermės ir radome laiko dirbti 
lietuvių kultūros ir visuome
nės darbo baruose.

Kolega Mečys studijų metais 
buvo neolituanų tėvūnas ir 
pirmininkas. Išeivijoje atgaivi
nus Korporacijos Neo-Lithua
nia veiklą, jau kaip filisteris 
įsijungė į jos darbus ir 1959- 
1961 m. pirmininkavo Čikagos 
valdybai ir dažnai buvo jos na
riu. Už veiklą korporacijoje 
1966 m. buvo apdovanotas 
aukščiausiu Korporacijos gar
bės žymeniu —r žiedu.

1941 metais sovietų išveži
mo išvengė tik nuo balkono 
nušokęs ir suspėjęs pasislėpti, 
o po savaitės aktyviai įsijungė 
į sukilimą. Pogrindžio veiklą 
tęsė ir vokiečių okupacijos me
tu, įsteigtoje Laisvės Kovotojų 
sąjungoje.

Išeivijoje Mečys buvo akty
vus Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos narys, renka
mas į sąjungos ir skyriaus 
valdybas. Jo aktyvi ir pozityvi 
tautinė veikla buvo pagerbta 
Garbės nario vardo suteikimu. 
Taip pat buvo aktyvus darbuo
tojas ir kituose sambūriuose: 
Lietuvos Laisvės kovotojų są
jungoje, Vyriausiame Lietuvos 
Išlaisvinimo komitete (LLKS- 
gos atstovas), „Dirvos” leidėjas, 
„Vilties” dr-jos tarybos ir jos 
žurnalo redakcinės kolegijos 
narys, Lietuvių Tautinių na
mų ir Tautinio kultūros fondo 
direktorius bei įvairių kitų ko
mitetų narys.

Velionis Mečys buvo savai

mingas ir stiprus spaudos dar
bininkas, užsienyje daugiau
sia rašęs tautinėje spaudoje — 
„Dirvoje” ir „Naujojoje viltyje”, 
nors Lietuvoje aktyviai daly
vaudamas studentų veikloje, 
bendradarbiavo „Akademike”, 
„Jaunoje kartoje”, „Skautų ai
de” ir kitur. A.a. Mečį kvietėsi 
į suvažiavimus, seimus, minė
jimus, kur jį įtraukdavo į ko
misijas, kad galėtų savo aštria 
ir aiškia galvosena pats pa
ruošti ar prisidėti prie nuta
rimų, pareiškimų, reikalavi
mų ar prašymų ruošimo. Bū
damas diplomuotas ekonomis
tas ir žurnalistas įsijungdavo į 
įvairias institucijas, dirban
čias dėl lietuvybės išlaikymo 
ar puoselėjančias kultūrą.

Gyvendamas Vokietijoje, 
Fullingene, Prancūzų zonoje, 
Mečys Valiukėnas 1946 m. 
sukūrė šeimą su Eleonora II- 
gūnaite ir išaugino bei iš
mokslino dukrą Rimvydą ir 
sūnus: Šarūną, Dainių, Gin
tarą ir Arvydą.

Duktė Rimvydą su šeima gy
vena Laramie mieste, Wyo- 
mingo valstijoje, Amerikos 
šiaurės vakaruose. Vos prieš 
penketą mėnesių čikagiečiai 
atsisveikino su Mečiu ir Eleo
nora Valiukėnais, jiems iš
vykstant pas dukterį senatvės 
dienų praleisti. Neilgai džiau
gėsi gražia ir spalvinga Wyo- 
mingo gamta ir išdidžiais kal
nais. Širdies smūgio pakirs
tas, a.a. Mečys 1999 m. lapk
ričio 10 d. staiga iškeliavo am
žinybėn, o jo palaikai sugrįžo į 
lietuvių sostinę Čikagą ir buvo 
palaidoti Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.

Atsisveikinimas įvyko lap
kričio 16 d. Petkaus Marųuet- 
te laidojimo namuose, Garbės 
sargyboje stovint neolitua- 
nams. Apie a.a. Mečio Valiu
kėno gyvenimą ir veiklą kal
bėjo kolega inž. Vaclovas Ma
žeika, nuo studentavimo laikų 
bendrai veikęs tautiniuose dir
vonuose, nors jie buvo skir
tingų profesijų: Mečys diplo
muotas ekonomistas ir žurna
listas, o Vaclovas diplomuotas 
inžinierius. Po to atsisveikino 
šių organizacijų atstovai: 
Korp! Neo-Lithuania vyr. val
dybos pirm. Eduardas Modes
tas, Amerikos lietuvių tauti
ninkų sąjungos pirm. Petras 
Bučas, Lietuvos Laisvės Kovo
tojų s-gos vardu Stasys Budie- 
jus, Lietuvių Tautinių namų 
ir Lietuvių tautinio fondo var
du Oskaras Kremeris, ALTS 
Čikagos skyriaus pirm. Matil
da Marcinkienė ir Lietuvių 
žurnalistų s-gos ir senųjų ko
legų vardu Antanas Juodval
kis. Atsisveikinimas užsklęs
tas Korp! Neo-lithuania Gar
bės nario prel. Jono Mačiulio- 
Maironio daina „Lietuva bran-

Iš laidojimo namų a.a. Me
čys Valiukėnas buvo palydėtas 
į Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčią Mar- 
ųuette Parke ir po kunigo Vito 
Mikolaičio aukotų šv. Mišių, 
giedant operos solistei Danai 
Stankaitytei, vargonais paly
dint muzikui Ričardui Šokui, 
ilgos automobilių eilės išsi
driekė liūdnai kelionei į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines.

Karstą nešė Valiukėnų sū
nūs, visi neolituanai: Šarūnas, 
Dainius, Arvydas ir Gintaras, 
o taip pat artimi kolegos Vac
lovas Mažeika ir Nardis Jur
kus.

Taip netekome dar vieno 
šviesaus ir kultūringo lietu
vybės išlaikymo šulo. „Tokių 
taurių lietuvybės veikėjų, 
išaugusių ir išsimokslinusių 
Nepriklausomoje Lietuvoje, 
gretos retėja, o jų vietą užimti 
naujų neatsiranda.

Antanas Juodvalkis

GRAUDUS ATSISVEIKINIMAS
Mečys ir Leokadija Baliai 

praėjusių metų lapkričio mė
nesio 23 dieną iškilmingai ir 
linksmai šventė savo laimingo 
vedybinio gyvenimo auksinį 
jubiliejų, dalyvaujant bičiu
liams, kaimynams, draugams, 
dukrai Ritai, sūnui Leonui ir 
vaikaičiui Lukui. Betgi grau
du prisiminti, kad Balių duk
ra Romutė prieš penkiolika 
metų, pakirsta nepagydomos 
ligos iškeliavo į amžinybę.

Mečys Balys gimė Petrapi
lyje 1914 metų rugsėjo 6 dieną 
Aniceto ir Marijos Balių šei
moje, kurioje jau augo dar du 
sūneliai. Įsisiūbavus Rusijos 
revoliucijai, Baliai pasiryžo 
grįžti į Lietuvą pas Aniceto 
tėvus. Deja, prieš pat kelionę 
mirė Marija, palikusi tris naš
laitėlius sūnelius. Anicetas su 
vaikais apsigyveno pas savo 
tėvus Skapiškyje. Jis po kiek 
laiko vedė savo mirusios žmo
nos seserį Juzę, kuri buvo la
bai gera savo sesers vaiku
čiams ir pati pagimdė sūnelį 
Vytautą. Mečys lankė Kupiš
kio ir Skapiškio mokyklas, 
studijavo Kauno Politechnikos 
Institute ir įsigijo inžinieriaus 
diplomą. Nepasitenkinęs išei
tu mokslu, kai 1945-1946 me
tais, kaip politinis pabėgėlis 
nuo raudonojo tvano apsigyve
no Austrijoje, jis inžinerijos 
studijas gilino Innsbrucko 
Princo Leopoldo universitete. 
Tuo pačiu metu uteniškė Leo
kadija Kaušylaitė ten pat lan
kė meno akademiją ir dalyva
vo meno parodose. Likimo su
vesti, jiedu susituokė 1948 
metų lapkričio 23 dieną, jų 
santuoką palaiminus a.a. kun. 
P. Juknevičiui. Prasidėjus 
emigracijos bangai, jiedu at
plaukė į Ameriką 1949 metų 
birželio mėnesį. JAV pilietė 
Leokadijos pusseserė juodu 
apgyvendinu pas save Man- 
chesteryje, New Hampshire

AMŽINYBĖN PALYDĖJOME 
A.A. VACLOVĄ DZENKAUSKĄ

Vaclovas Dzenkauskas

Ramią Daytona Beach, FL, 
lietuvių telkinio nuotaiką ne
tikėtai sudrebino skaudi žinia: 
1999 m. spalio 25 d. mirė my
limas vyras, tėvas, senelis, 
brangus šio telkinio bičiulis 
a.a. Vaclovas Dzenkauskas.

Tą dieną skambėjo telefonai, 
pranešdami skaudžią netektį. 
Gilus liūdesys apgaubė jo my
limą žmoną Birutę, Tėvynėje 
ir Amerikoje vaikus, vaikai
čius ir daug bičiulių, velionį 
pažinojusių, su juo bendravu
sių.

A.a. Vaclovą amžinybėn išly
dint, prisiminkime Jo gyveni
mo akimirkas.*

A.a. Vaclovas Dzenkauskas 
gimė Rusijoje 1914 m. sausio 
14 d. Po Pirmojo pasaulinio 
karo su tėvais sugrįžo Lietu
von. Labai norėjo siekti moks
lo. Buvo labai gabus. Baigė 
.Aušros” berniukų gimnaziją 
Kaune, Vytauto Didž. univer
sitete baigė ekonominius 
mokslus. Studijavo Vienoje, 
Austrijoje, kaip Finansų mi
nisterijos stipendininkas. Bai
gęs mokslus dirbo Finansų 
ministerijoje, įvairiose parei
gose.

Antras pasaulinis karas,
okupacijos, a.a. Vaclovą iš- 
bloškė iš Tėvynės į ilgą tremtį.

Mečys Balys 1940 metais

valstijoje. Mečys gavo darbą 
šaldytuvų gamykloje, o Leoka
dija toliau studijavo meną. 
1950 metais gimė jų pirmas 
sūnus Leonas. Po trejetos me
tų Baliai persikėlė į Grand 
Rapids Michigano valstijoje 
pas Mečio brolį dr. Stasį Balį, 
o 1953 metais jie persikėlė į 
Clevelandą ir jame galutinai 
įsikūrė. Šalia Leono, Baliai 
užaugino dvi dukras — Ritą ir 
Romutę, kuri, deja, mirė, pa
likdama savo šeimą giliame 
liūdesy. Tai buvo gabi ir 
darbšti mergina; studijavo po
litinius mokslus ir turėjo gerą 
tarnybą kaip klientūros aprū
pintoja viešųjų patarnavimų 
centre. Didelių gabumų ir la
bai darbšti dukra Rita, baigu
si Uršuliečių kolegiją, kurioje 
studijavo ispanų ir prancūzų 
kalbas, Akrono universitete 
įsigijo magistro laipsnį ir da
bar dėsto ispanų ir prancūzų 
kalbas. Šalia to, turėdama la
bai gerą balsą, ji dažnai pasi
rodo kaip solistė populiariame 
Clevelando „Exultate” chore. 
Clevelande Mečys dirbo Ches- 
apeake geležinkelių tyrimo 
centre, padarė reikšmingą iš
radimą, o po dvylikos metų

Benamio dalią išgyveno Vokie
tijoje. Atvykęs Amerikon dirbo 
įvairius darbus. Ilgesnį laiką, 
kaip finansų specialistas, dir
bo Standard Federal taupoma
jame banke, Čikagoje. Iš čia 
išėjo į užtarnautą poilsį ir 
maždaug prieš dvidešimt pen
kerius metus apsigyveno Day
tona Bepch. Džiaugėsi ramiu, 
maloniu gyvenimu iki pasku
tinės gyvenimo dienos. Jį vi
sur lydėjo jo ištikimoji žmona 
Birutė. A.a. Vytautas Didžiu
lis, didelės firmos Pietų Ame
rikoje prezidentas, Vaclovą 
Dzenkauską buvo pakvietęs 
konsultantu jo firmoje; šiose 
pareigose buvo keletą metų.

A.a. Vaclovas ir Birutė 
Dzenkauskai Daytona Beach, 
FL gražiai įsikūrė. Vytauto 
Didžiulio buvo komandiruotas 
į Lietuvą tvarkyti bendrovės 
investavimų. Velionis buvo ga
bus ir gerai nusimanė finansų 
srityje.

A. a. Vaclovas Dzenkauskas 
rami asmenybė, jautrus, karš
tai mylėjęs savo šeimą, arti
muosius, ilgėjosi Tėvynės, ten 
likusius artimuosius dosniai 
rėmė. Jautrus ir išeivijos rei
kalams. Savo aukomis rėmė 
lietuvių organizacijų veiklą, 
organizavo Lietuvių fondą. 
Reiškėsi ir visuomeninėje 
veikloje. Studįjų metais Korp! 
Neo-Lithuania‘ filisteris, Lie
tuvių Tautinės sąjungos na
rys, aktyviai dirbęs Daytona 
Beach skyriuje; vadovavo 
BALFo Daytona skyriui, uolus 
renginių lankytojas, visų orga
nizacijų darbų rėmėjas. Tai 
tik pluoštelis Jo gyvenimo aki
mirkų, kurias per atsisveiki
nimą laidotuvių namuose iš
sakė kalbėtojai: atsisveikini
mui vadovavęs klubo pirm. Jo
nas Daugėla; studijų laikų pri-

perėjo į viešo aprūpinimo van
dens reguliavimo skyrių. Šalia 
profesinių įsipareigojimų, jis 
dalyvavo lietuviškoje visuome
ninėje veikloje, buvo lietuvių 
inžinierių sąjungos Clevelan
do skyriaus pirmininku ir va
dovavo vietinei LB apylinkės 
valdybai. Jis lankė visus lietu
viškus renginius, buvo giliai 
religingas ir pareigingas. Tai 
taurus, bet ir labai kuklus lie
tuvis, nesišvaistė titulais, ne
siekęs niekam imponuoti; jis 
rūpinosi savo šeimos gerove, 
vaikų išmokslinimu ir jų atei
tim. Deja, š.m. rugsėjo 2 dieną 
sunegalavo jo širdis, o rugsėjo 
7 dieną, po gedulingų šv. Mi
šių ir atsisveikinimo, jis buvo 
išlydėtas į Clevelando Visų 
Sielų kapines. Taip pabaigė 
savo gyvenimo kelionę taurus, 
darbštus, religingas ir patrio
tiškas lietuvis. Tebūnie jam 
lengva Amerikos žemelė.

Aurelija M. Balašaitienė

Ieško giminių
• Ieškau Vinco, Prano, 

Antano, Rožės ir Liudvi- 
sios Aheciūnų palikuonių. 
Jie į Ameriką išvyko iš Padzir- 
miškės kaimo, Miroslavo vals
čiaus 1907-1914 metais. Dau
guma iš jų apsigyveno Čikago
je. Rusų okupacijos laikais 
laiškų iš Amerikos negauda
vome. Abeciūnų ieško Marijos 
Abeciūnaitės, likusios Lietu
voje, anūkas. Jau seniai mirė 
mano močiutė, tėvai, keturios 
seserys ir brolis. Iš paskuti
nės, trečiosios kartos likau tik 
aš - Antanas Dzilbus, man 62 
metai. Taip pat prieš I pasau
linį karą iš Radžiūnų kaimo 
prie Alytaus į Ameriką išvyko 
mano tėvo brolis Jurgis Dzil
bus (vadinosi Georgi Dzilba) 
Jis tarnavo Amerikos kariuo
menėje muzikantų. Yra jo 
laiškų ir nuotraukų. Visi ry
šiai nutrūko rusų okupacijos 
metu. Labai malonu būtų su
žinoti apie mano giminių pali
kuonis Amerikoje. Mano adre
sas: Juozapas Antanas Dzil
bus, Pergalės 55-9, LT-4061 
Elektrėnai, Lietuva.

siminimais pasidalino kolega 
Vytautas Abraitis; jaunų die
nų su velioniu išgyvenimais 
pasidalino buvęs bendradarbis 
Kostas Žolynas. Organizacijų 
vardu atsisveikinimo žodžius 
tarė Jurgis Janušaitis, Lietu
vių fondo įgaliotinis (jo žodį 
perskaitė Jonas Daugėla), Lie
tuvių Bendruomenės vardu at
sisveikino pirmininkė Birutė 
Kožicienė; BALFo vardu Ona 
Karašienė; „Saulutės” būrelio 
vardu Dana Kurauskienė. Or
ganizacijų atstovai prisiminė 
a.a. Vaclovo Dzenkausko gera
širdiškumą, dosnumą, toleran
tiškumą, jo meilę Lietuvai, 
išeivijai, šeimai, artimiesiems. 
Choras „Sietynas” po kiekvie
no kalbėtojo giedojo jautrias, 
rimtį, liūdesį primenančias 
giesmes. Chorui vadovavo 
muz. Antanas Skridulis. Reli
gines apeigas laidojimo na
muose atliko amerikietis kuni
gas. Atsisveikinimas su tauriu 
Tėvynės sūnumi a.a. Vaclovu 
Dzenkausku įvyko 1999 m. 
spalio 27 d. vakare, laidotuvių 
namuose.

Spalio 28 d. Prince of Peace 
Ormond Beach bažnyčioje ge
dulingas šv. Mišias už velionį 
aukojo kun. Ričardas Grasso, 
pamoksle jautriai prisiminda
mas a.a. Vaclovo gyvenimo 
kelią. Giedojo choras „Siety
nas”, vadovaujamas muz. An
tano Skridulio.

Po Mišių a.a. Vaclovo palai
kai palydėti ir palaidoti Me- 
morial kapinių mauzoliejuje. 
Paskutines religines apeigas 
kapinėse atliko kun. Ričardas 
Grasso. Taip ilgą tremties ke
lionę baigė taurus lietuvis a.a. 
Vaclovas Dzenkauskas.

Jurgis Janušaitis
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kun. Stasys Kazėnas, SJ, 
ves prieškalėdinį susikaupimą 
tėvų jėzuitų koplyčioje gruo
džio 10 d., penktadienį, ir 
gruodžio 11 d., šeštadienį. 6 
val.p.p. - išpažintys, 7 val.p.p. 
pamaldos. Sekmadienį, gruo
džio 12 d., 10 val.r. vyks Mi
šios ir susikaupimo užbaigi
mas.Jonas Pabedinskas, žino
mas ekonomistas ir tarptau
tinės prekybos konsultantas, 
penktadienį, gruodžio 10 d., 
7:30 v.v. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje vyksiančiame 
Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos (ALI
AS) Čikagos skyriaus kalėdi
niame susirinkime kalbės te
ma „Importas-eksportas. Lie
tuvos pozicija globalinėje rin
koje”.Bendras Kūčias „Seklyčio
je” ruošia Vyresniųjų lietuvių 
centras gruodžio 22 d., trečia
dienį, 4 vai. p.p. Norinčius da
lyvauti kviečiame iš anksto 
registruotis Socialinių reikalų 
raštinėje asmeniškai ar telefo
nu — 773-476-2655.Nemokamos anglų kalbos
(kaip antrosios kalbos) pamo
kos prasidės kitų metų sausio 
11 d. Daley Public Library 
(3400 S. Halsted). Rytinės pa
mokos bus rengiamos antra
dieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 9 iki 1 
val.p.p. Vakarinės klasės vyks 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 5 iki 9 val.v. Galima užsi
registruoti jau dabar anksčiau 
išvardintu pamokų laiku. 
Daugiau informacijos (anglų 
kalba) skambinant Stan 
Smith tel. 773-376-7521.2000-uosius sutikite Lietu- 
vių operos pokylyje! Gruodžio 
31 d., penktadienį, rengiama 
iškilminga naujametinė šven
tė, kurioje jūsų laukia puiki 
vakarienė, nuotaikingas A. 
Barniškio orkestras ir šokiai, 
šokiai... Pokylis prasidės 7:30 
val.v. (pasisvečiavimas), 8:30 
val.v. - vakarienė, 9:30 val.v. 
šokiai, 12 vai. - Naųjųjų metų 
sutikimas, 12:45 val.r. - šal
tas ir karštas užkandis, o pa
sistiprinus - vėl šokiai. Daly
vaudami šiame iškilmingame 
pokylyje, paremsite Lietuvių 
operą ir Lietuvių Jaunimo 
centrą. Bilietus užsisakykite, 
skambindami Vaclovui Mom- 
kui tel. 773-925-6193.

BALFo direktorių suvažiavimas, įvykęs spalio 29-31 d. Palm Beach, FL, peržiūrėjo 55 metų veiklą, nutiesė 
platų labdaros kelią į XXI amžių. Iš k. I eil.: Alfa Pažiūrienė, BALFo valdybos vicepirm. kun. Jonas Kuzinskas, 
suvažiavimo rengėjų komiteto ir vietos skyriaus pirm. Jonas Mildažis, centro valdybos pirm. MariaRudienė, di
rektorių tarybos pirm. Rimtautas Dabšys, vicepirm. kun. Jonas Juozupaitis. II eilėje: Janina Šalnienė, Marytė 
Majauskienė, Dana Čipkienė, Bronė Motušienė, Ada Misiulienė, Rimgailė Zotovienė, Aldona Valienė, Valerija 
Čepaitienė, Dalia Augūnienė, Česlovą Bačinskienė, Erna Juozupaitienė. III eilėje: Pranas Budininkas, Vytau
tas Kasniūnas, Leonas Petronis, Aldona Baukienė, Kostas Bružas, Domas Misiulis, Vladas Audėnas, Vytautas 
Kulpa, gen. sekr. Juozas Majauskas, Faustas Strolia.

• Marilyn J. Kachergis,
Waterbury, CT, anksčiau gy
venusi Cicero, IL, atsiuntė $150 
ir yra nauja Lietuvos vaikų 
globėja. Jeanne Dorr Riverton, 
NJ, Philadelphijoje vykusioje 
Lietuvių mugėje Lietuvos vai
kams surinko aukų $130. Vi
siems aukotojams Lietuvos 
vaikų vardu dėkoja „Lietuvos Našlaičių globos” komitetas, 2711 West 71 St., Chicago, IL 60029. 9/1326

Stasės Jagminienės vadovaujama Tėviškės kapela 
atliks meninę programą de
šimtajame Labdaros vakare, 
kuris vyks šį šeštadienį, gruo
džio 11 d. 6:30 val.v. „Sekly
čioje”. Labdaros vakare bus 
pagerbtas asmuo, išskirtinai 
pasireiškęs krikščioniškos lie
tuvybės išlaikymo darbuose 
išeivijoje (šis pagerbimas pra
dėtas 1997 m. prel. dr. Juozo 
Prunskio iniciatyva). Po pro
gramos - vakarienė ir loterija. 
Visus kviečiame ir visų lau
kiame! Vakarą rengia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba.

Lengviausias būdas pasveikinti savo artimuosius ir 
draugus su artėjančiomis Ka
lėdų šventėmis - išspausdinti 
savo sveikinimą „Drauge”! At
siųskite savo tekstą ir jis bus 
išspausdintas dar gerokai 
prieš šventes, kad spėtų pa
siekti ir toliau gyvenančius. 
Administracija prašo kartu su 
sveikinimo tekstu siųsti ir au
ką (paprastai už vieną pasvei
kinimą siunčiama 15 dol.).Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinė maloniai kviečia 
šaulius, ramovėnus ir visuo
menę į lietuviškas tradicines 
Kūčias, vyksiančias gruodžio 
12 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
rinktinės namuose (2417 W. 
43 St., Chicago, IL). Bus lietu
viško Kūčių maisto ir kitų 
paįvairinimų. Informacija tei
kiama šiuo tel.: 773-434-3713.

Lijana Kopūstaitė-Paule- tti giedos solo Pal. J. Matu
laičio choro kalėdinio koncerto 
metu. Koncertas vyks gruo
džio 12 d. 1:30 val.p.p. Pal. J. 
Matulaičio misijoje, PLC. Bi
lietus įsigykite prie misijos įė
jimo po šv. Mišių sekmadie
niais arba užsisakykite tel. 
815-836-1845 iki gruodžio 9 d.Kun. Antanas Saulaitis, SJ, gruodžio 12 d. 1 vai. p.p. 
Šv. Onos bažnyčioje Beverly 
Shores, IN, aukos šv. Mišias. 
Bus klausoma išpažinties. Po 
pamaldų — Kalėdų eglutė ir 
kalėdinis pasisvečiavimas.

Kasmetinė kalėdinių šiau
dinukų gaminimo pamokėlė 
vyks gruodžio 11 d. 10:30 vai. 
r. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Atsineškite savo 
žirkles, liniuotę ir pieštuką. 
Registruokitės tel. 773-582- 
6500. ’

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S JKedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
ToL 773-776-8700

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

Kalėdiniai siuntiniai, 
pinigai i Lietuvą per

TRANSPAK!
(Ist .liga ,,Di augo" pasta t e.)

Tel. 773 838-1050.

2000 minučių pokylis - šokiai, linksmybės Navy Pier ir kitose Čikagos vietose 
tęsis nuo gruodžio 31d. iki 
sausio 1 d. lygiai 2000 minu
čių. Renginiai prasidės gruo
džio 31 d. 9 vai. ryto ir baigsis 
sausio 1 d. 6:20 vai. vakaro. 
Daugiau žinių tel. 312-742- 
1001 arba „Internete”:

www .chicago2001. org

Pedagoginio lituanistikos instituto Kūčios vyks 
gruodžio 18 d. 12 vai. Jaunimo 
centro kavinėje. Informacija 
tel. 773-847-1693.

ALTo Čikagos skyriaus
valdybos ir tarybos narių po
sėdis šaukiamas š.m. gruodžio 
9 d., ketvirtadienį, 1 vai. po 
pietų ALTo centro patalpose, 
Jaunimo centre. Visi kviečia
mi dalyvauti, atskiri pakvieti
mai nebus siunčiami.

NAMŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
Marąuette Parko Lietuvių 

namų savininkų narių susirin
kimas įvyko š.m. lapkričio 19 
d., penktadienį, 6:30 vai. v. 
parapijos salėje.

Susirinkimą pradėjo Juozas 
Bagdžius. Jis perskaitė dar
botvarkę, kuri buvo priimta. 
Praėjusio susirinkimo proto
kolą skaitė Stasė Rudokienė, 
jis buvo priimtas be pataisų. 
Policijos atstovas į susirinki
mą neatvyko. Šį kartą į susi
rinkimą atėjo 15 apygardos 
viršininkas, kuris daug kalbė
jo apie 15 apygardos pagerini
mą. Gausime laiškus, kur bus 
prašomą pasisakyti, kas reika
linga daryti. Buvo keletas 
klausimų, į kuriuos viršinin
kas atsakė. Baigęs savo žodį, 
jis visus nustebino: pasakė, 
kad mūsų organizacijai yra 
paskirti 5 kalakutai. Laimėji
mai buvo traukiami burtų ke
liu.

Pirmininkas taip pat pa
sakė, kad valdyba nutarė, jog 
susirinkimo, kuris turėtų 
įvykti gruodžio 17 d., vietoje 
bus rengiamos Kūčios. Susi
rinkimo nariai su malonumu 
priėmė tą pasiūlymą. Taigi 
namų savininkų organizacijos 
Kūčios vyks gruodžio 17 d., 
penktadienį, 5:30 vai. v. para
pijos salėje. Bus skanių val
gių, šventinė programėlė, Ka
lėdinės giesmės ir t.t. Vietas 
prašome užsisakyti greičiau, 
nes reikia žinoti, kiek maisto 
reikia užsakyti. Skambinkite 
šiais telefonais: 773-471-2239 
arba 773-434-3713 arba 773- 
434-4645. A. Repšienė

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 STulaald Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo”) 
TeL 778-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

MARIJOS ŠVENTĖ
Šiandien katalikų bažnyčia 

švenčia Dievo Motinos Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventę. 
Nuo Adomo ir Ievos laikų visi 
žmonės gimsta su gimtąja 
nuodėme. Dievas negalėjo 
gimti su gimtąja nuodėme, to
dėl Marijai padarė išimtį, nes 
Jis yra Visagalis. Lietuvoje, 
Advento metu, kiekvieną sek
madienį buvo aukojamos ank
styvos šv. Mišios Marijos gar
bei, vadinamos rarotais. Ame
rikoje to papročio nėra. Mari
jos šventės proga, štai vienas 
vaizdelis:

Viena jauna mergaitė išvyko 
į svetimą miestą tęsti mokslą. 
Išvykdama užmiršo pasiimti 
savo mėgiamą veidrodėlį. Pa
rašė motinai laišką ir prašė tą 
veidrodėlį jai atsiųsti. Atsaky
mą gavo greitai. Motina at
siuntė ne vieną, bet tris siun
tinėlius. Didžiausiu žingeidu
mu mergaitė juos atidarė. Pir
mame rado prašytąjį veidro
dėlį. Atidariusi antrąjį, ji la
bai nustebo, nes jame rado 
mažą paveikslą su kaukuole. 
Trečiasis siuntinėlis buvo ypa
tingai įvyniotas, dėl to dar la
biau žadino mergaitės žingei
dumą. Ir koks buvo |os nuste
bimas, kai ji išvyniojo gražų 
Marijos paveikslą. Mergaitė 
susijaudinusi šuktelėjo: „Tai 
veidrodis, tai paveikslas, kuo 
aš turiu būti”.

Marija turėtų būti gyvenimo 
veidrodžiu, nes ji yra „Teisy
bės paveikslas”. Redaktorius

MINTYS
PAGALVOJIMUI

Laikyti save centru į kurį 
turi gravituoti (traukti) visas 
pasaulis, yra paika (neprotin
ga). Iš kitos, pusės, negudriau 
yra laikyti save tolygiu vaba
lui, kai žmogus turi protą, su 
kuriuo lyg laiptais gali gana 
aukštai pakopti, iš kur jau 
gali pilnai ne tik jausti, bet ir 
matyti visatos didingumą. 
Kaipgi tad nenulenkti galvos 
visatą tvarkančiai Valiai.

Priklausymas tautai sutei
kia žmogui daug dvasinės 
stiprybės. Neturint to jausmo, 
susidaro tuštuma, kunos nie
ku kitu negali užpildyti. Pvz., 
mes jaučiamės esą lietuviai.. 
Daug vargo ir kančios ši tauta 
pakėlusi ir dabar tebekenčia.. 
Gausūs pakelių kryžiai ir ko
plytėlės tai simbolizuoja. Ta
čiau, kaip mielas mums pa- 
krypę's Lietuvos laukų pa
kelėje kryžius!. Jis tikrai lie
tuviškas: tiek lietuvio sielos ir 
meno į jį sudėta!. Arba lietu
viškos dainos, papročiai, le-

gendarinės Vietovės, kaip Ge
dimino kalnas Vilniuje, Biru- 
tės-Palangoje ir t.t. Visa taip 
brangu, taip sava, kad būda
mas svetur kas rytą bučiuo
tum savo šalies žemės saują, 
jei tik ją turėtum po ranka.

Numarinimas meilės jausmo 
tiek savo šeimai, tiek tautai 
tolygu, kaip gėlei netekti savo 
natūralios spalvos švytėjimo 
bei kvapumo.

... Mokėjimas gražiai pašne
kėti bei pasirodyti yra menas, 
o sugebėjimas pozityviai veikti 
— tai asmens kultūra.Jonas Kuprionis- 

Miškininkas, profesorius, 
redaktorius, skautas

MARIJA
Darželiuos žiedų nebeliko: 
Juos šalnos pakando anksti. 
Rožinio Tau pinam viniką, 
Marija Mergele skaisti.

Marija, gražiausioji Rože, 
Nebijanti vėtrų, šalnos. 
„Marija, malonės pilnoji...” 
Tau tūkstančiai lūpų

kartos.
Mūs sielose maldos prigiję 
Tau rožių žiedais

išsiskleis—
Nuo pikto apgynus, Marįja, 
Mus veski dorybės keliais.

Ir melsk už mus Dievą,
Šventoji,

Mes prašom kasdien iš
širdies.

O Tau mūsų maldos prie
kojų

Nevystančiom rožėm žydės.Domicėlė Brazaitytė Pidkova
PARTIZANODIENORAŠTIS

1950 m. spalio mėn. 5d.
Šiandien buvo varginanti 

diena. Šį rytą aš atsargiai 
vaikščiojau viename kaime ir 
išgirdau rusus kalbančius ir 
planuojančius namelyje. Aš 
pasižiūrėjau pro langą ir iš
girdau šiuos žodžius: „Gerai, 
pakartokime planą dar vieną 
kartą. Partizanai slapstosi, 
valgo ir miega girioje. Nakties 
metu, kai jie miegos, mes slap
tai nubėgsime ir juos sunai
kinsime. Oi, kaip lengva!”

Išsigandusi, aš nubėgau pa
sakyti draugams. Kai nakties 
metu apsupo girią, mes visi 
pasislėpėme ir laukėme.

Pagaliau atėjo rusai. Mano 
draugas užmigo ir rusai jį pa
griebė. Jis pabudo, pamatė ru
sus ir susisprogdino! Man buvo 
per daug. Aš taip supykau, 
kad mečiau sprogmenis į visas 
puses. Rusai taip išsigando, 
kad iš ten pabėgo labai grei
tai. Aš tik ką sugrįžau namo ir 
esu labai pavargusi...Joana Orentaitė

Baltimorės Karaliaus
Mindaugo lit. m-los mokinė

DĖKINGUMAS
Aš esu dėkinga už daug da

lykų. Pirmiausia už savo 
šeimą. Mano šeima mane myli 
visada: ar esu liūdna, ar 
linksma bei laiminga.

Esu dėkinga už savo drau
gus. Jie su manim žaidžia, kai 
man yra nuobodu ir nėra ką 
veikti. Aš turiu daug draugų.

Esu dėkinga už namus. Kai 
lauke yra šalta, viduje — šil
ta. Taip pat ir už gražią šiltą 
dieną. Vilija Viliamaitė,

Philadelphijos Vinco Krėvės 
lit. m-los mokinė („Bitutė”)

GALVOSŪKIO NR. 21 
ATSAKYMAS

Brėžinėlyje yra 7 kampai.

GALVOSŪKIO NR. 22 ATSAKYMAS
Prieš didįjį Tvaną Dievas 

liepė Nojui statyti didelį laivą 
— arką, kuriame tilptų jo 
šeima ir įvairių gyvulių bei 
paukščių poros.

GALVOSŪKIO NR. 24 
ATSAKYMAI

Štai triskiemeniai žodžiai, 
kurie baigiasi raidėmis: „na” 
aguona, aimana, Albina, Aldo
na, alkana, antena, antiena, 
arkliena, arklyna, Ašmena, 
aviena, balsgana, blakstiena, 
būsena, dargana, dovana, Ele
na, eisena, garbana, geltona, 
Irena, jautiena, jautena, kabi
na, kartena, karūna, kiaulie
na, kupina, lentyna, liekana, 
madona, makšna, mašina, me
diena, mėlyna, Medina, mergi
na, meškiena miežiena, mirti
na, Montana, motina, naujie
na, paršiena, paukštiena, pik
čiurna, Pikturna, pleiskana, 
puriena, puošmena, ragana, 
rankena, raudona, rugiena, 
rūškana, rutina, Saulėna, se
niena, sirena, Smetona, 
smulkmena, Šakyna, šiandie
na, šypsena, šaltiena, tarsena, 
taupmena, trupmena, tekina, 
uoliena, Upyna, Utena, Va
rėna, vargana, velėna, Vėjū- 
na, vištiena, vitrina, žąsiena 
ir t.t. Gali būti ir kiti žodžiai.

GALVOSŪKIU NR.25 ATSAKYMAI

A. „Steyer” karabino greitis 
šaunant nuo 680 iki 850 šo
vinių per minutę. Jo kalibras 
5.56 mm (R. Mintautas, „Tri
mitas” Nr.5, Kaunas, 1996).B. Persų žodis Shakh Mat 
reiškia „karalius mirė” (J. J. 
Robinson, „Bora ir Bood”, 125. 
N.Y. 1989). C. Didžiausias 
Lietuvos ežeras yra Narutis, 
bet jį šiandien valdo gudai. 
Šios dienos Lietuvos teritori
joje didžiausias ežeras yra 
Drūkšiai. Jo plotas 4,500 hek
tarų. Šis ežeras yra Lietuvos 
šiaurės rytuose. D. Nebyliai ir 
kurčiai susišneka judesiais. 
Jie savo mintis išreiškia jude
siais. E. Bažnyčia suteikė 
mokslo titulus šioms mote
rims: Dr. Teresė Didžioji — is
panė ir Kotryna Sienietė — 
italė.

GALVOSŪKIS NR. 41
Kaip vadinasi vyras, kuris 

joja ant arklio arklių lenkty
nėse?

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 42
Aš esu klampynė. Jei pirmą 

skiemenį pakeisi kitu, galėsi 
dūduoti. Kas aš būsiu?

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 43
Advento laikotarpiui pritai

kytas religinis galvosūkis. 
(Kryžiažodis). 1. Kristaus iš 
numirusiųjų prisikėlimo šven
tė. 2. Kurią savaitės dieną Jė
zus ir apaštalai susirinko pas
kutinei vakarienei? 3. Jėzus 
mazgojo mokiniams kojas, kad 
duotų jiems... 4. Kur po vaka
rienės Jėzus meldėsi? 5. Pas 
ką penktadienio rytą nuvedė 
Kristų? 6. Kas tris kartus

išsigynė Jėzaus? 7. Žmogaus 
vardas, padėjusio Jėzui nešti 
kryžių. 8. Kas Jėzų lydėjo, kai 
jis nešė kryžių? 9. Kam ken
čiantis Jėzus ant kryžiaus ta
rė: „štai, tavo motina...? 10. 
Kiek valandų Jėzus kentėjo 
ant kryžiaus? 11. Kas nuo Jė
zaus kapo nurito akmenį? Kur 
angelas liepė eiti mokiniams, 
prisikėlus Kristui? Sudarė IV 
klasės mokinė Aurelija Uze- laitė iš Raubonių kaimo Pas
valio rąjono.

(5 taškai)

GALVOSŪKIO NR. 44
Parašykite dvylikos medžių 

lietuviškus vardus, kurie yra 
moteriškos giminės, pvz. eglė 
(5 taškai).

Atsiuntėkun. dr. E. Gerulis
GALVOSŪKIS NR. 45

A. Kaip vadinasi Vytauto 
Didžiojo nelaimingos kauty
nės, kurios prasidėjo 1399 
metų rugpjūčio 12 d., dvi va
landas prieš saulei ttūsilei- 
džiant? B. Kur yra didesnė 
gravitacija — trauka ant že
mės ar ant saulės? C. Kokia 
yra kilmė ir reikšmė žodžio Al
gebra? D. Ar tiesa, kad krikš
čionija krikštija tik žmones? E. Kuriems tikslams Dievas 
apdovanojo gyvūniją uodega? 
Už visus teisingai išspręstus 
galvosūkius skiriama 10 taš
kų, o už dalinius sprendimus 
— tik 5 taškai.

Atsiuntėkun. dr. E. Gerulis
SMULKIOJI TAUTOSAKA
(Surinko Simonas Daukantas)

Iš bėdos tankiai (dažnai) 
gražiai rėdos (rengiasi).

Su biesu (velniu) neik 
obuoliauti: paliksi ar be obuo
lių, ar be maišo. (Taip daž
niausiai tėvai sako savo vai
kams, kad nesusidėtų su blo
gu draugu, nes gerai nesi
baigs).

Ožk, bite, dobile.

Kur bitinėlis, čionai ir bi
telės.

Nusprogusias ( numirusias) 
bites reikia į žemę įkasti: tada 
jos vyks.

ICHA IR ASILAS
Turėjo Icha asilą.
Vieną kartą asilas paliko be 

priežiūros, ir jį pavogė. Icha 
ieškojo, bet niekur jo nerado. 
Tada Icha bėgo per kaimą ir 
šaukė:

— O žmonės! Grąžinkite 
mano asilą, arba aš pasielgsiu 
kaip mano tėvas.

Išgąsdinti vagys grąžino asi
lą.

Vienas iš jų kreipėsi į Ichą:
— Pasakyk, o kaip pasielgė 

tavo tėvas?
— Visai paprastai, — atsakė 

Ichas, — nusipirko kitą asilą.
Vertė Rasa Lipskytė




