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Seimas priėmė Rusijos 
požiūrį kritikuojantį 

pareiškimą 
Vilnius, birželio 20 d. 

(BNS) — Seimo dauguma ant
radienį galingu ideologiniu 
puolimu priėmė Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
parengtą pareiškimą, kuriame 
kritikuojamas neigiamas Ru
sijos požiūris į Lietuvos siekį 
tapti NATO nare. 

Kairioji opozicija atsisakė 
balsuoti dėl pareiškimo, todėl 
jis buvo priimtas vienbalsiai, 
63 parlamentarų balsais „už". 

Pareiškime reiškiamas ap
gailestavimas, kad „Rusijos 
Užsienio reikalų ministerija 
vėl, kaip Stalino laikais, skel
bia, kad SSRS nenaudoja prie
vartos prieš Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, o Rusijos preziden
tas — kad Rusijos būgštavi
mai destabilizuos Europą ir 
visą pasaulį". 

Pasak pareiškimo, Maskvos 
mėginimai brėžti „raudoną" 
liniją tarp Lietuvos ir Lenki
jos yra išties destabilizuojan
tys, „jie primena pasauliui, 
kad šią liniją jau brėžė Molo
tovas ir Ribbentropas bei kas 
iš to išėjo*. 

Pareiškime reiškiama viltis, 
jog nors į Rytus nuo Lietuvos 
pasigirsta nedraugiškų gąs
dinimų bei pasireiškia dik
tatūrinių tendencijų, tai ne
bus vyraujanti politinė linija. 

Pasak pareiškimo autoriaus 
V. Landsbergio, šis dokumen
tas yra „atsakymas, kad ne
paisant to, ką daro Rusijos di
plomatija, Lietuva eis savo 
keliu ir vertina tuos veiksmus 
kaip negerus, destabilizuojan
čius padėtį Europoje". „Ma
nau, kad laikydamiesi tvirtos 
ir aiškios pozicijos, nepripa
žindami dabartinei Rusijos 
vadovybei kokių nors teisių 
diktuoti ką nors Lietuvai, 

žinoma, ir Vakarams, mes pa
sitikime būsima demokratine 
Rusija", sakė V. Landsbergis. 

Per svarstymą buvo atsi
žvelgta tik į konservatoriaus 
Audroniaus Ažubalio redakci
nio pobūdžio pasiūlymus, ta
čiau atmesti siūlymai atidėti 
pareiškimo priėmimą ar tobu
linti dokumento tekstą. 

Opozicinės LDDP frakcijos 
atstovai Povilas Gylys ir Gedi
minas Kirkilas pareiškė su
sirūpinimą, jog pareiškimas 
pablogins santykius su Rusija 
ir dar labiau sumažins Lietu
vos draugų šioje valstybėje. 
Opozicija kritikavo, jog pa
reiškimas yra nesuderintas 
nei su Lietuvos URM, nei su 
prezidentu. Be to, P. Gylys ir 
kiti parlamentarai stebėjosi, 
kad nė viena minėtųjų valsty
bės institucijų nepareiškė sa
vo nuostatos dėl didėjančio 
Rusijos diplomatinio spaudi
mo. 

Modernusis krikščionis de
mokratas Vytautas Bogušis 
reikalavo atidėti pareiškimo 
priėmimą, kol iš Seimo tribū
nos savo nuostatą dėl Rusijos 
paskelbs UR ministas Algir
das Saudargas. 

„Rusija gaus neblogą žinią, 
kad Lietuvoje užsienio politi
kos nėra, pagrindinės poli
tinės partijos neturi konsen
suso", sakė G. Kirkilas. 

V. Landsbergis kategoriškai 
atmetė kaltinimus, neva jis 
sąmoningai blogina santykius 
su Rusija. Anot Seimo pirmi
ninko, jis vienintelis iš aukštų 
Lietuvos pareigūnų per šią 
kadenciją trissyk lankėsi 
Maskvoje, plėtodamas santy
kius su Valstybės Dūma ir 
kultūrinį bendradarbiavimą. 

Maskva tyli dėl sovietų 
okupacijos žalos atlyginimo 

Maskva, birželio 20 d. (In- agentūrai Interfax diplomati-
terfax-BNS) — Maskva kol 
kas nekomentuoja Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ministrų 
pirmininkų pasisakymų, ragi
nančių pradėti derybas su Ru
sija dėl sovietų okupacijos pa
darytos žalos atlyginimo. 

Susitikime praėjusį penkta
dienį Pernu trijų Baltijos val
stybių premjerai pritarė Lie
tuvos Seimo SSRS okupacijos 
žalos kompensavimo įstaty
mui ir pabrėžė būtinybę drau
ge dirbti šia linkme. 

Kaip pareiškė antradienį 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus atšaukė trečiadie
nį numatytą susitikimą su 
Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, pranešė prezi
dento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė, nenu rodydama 
priežasties, kodėl atšauktas 
susitikimas, dėl kurio buvo iš 
anksto sutarta. Pasak kai ku
rių šaltinių prezidentūroje, 
prezidentas atsisakė ketinimų 
susitikti su V. Landsbergiu, 
susipažinęs su jo pasisakymu 
per Seimo posėdį antradienį. 
Seimo posėdyje, priimant pa
reiškimą, kritikuojantį nei
giamą Rusijos požiūrį į Lietu
vos siekį tapti NATO nare, V. 
Landsbergis atmetė pasiūly
mus dar redaguoti dokumen
tą, sakydamas, anot posėdžio 
stenogramos, kad „mes girdė
jome pasiūlymų redagavimo 
pretekstu atidėti, kol bus su
derinta su prezidentu ar, gal
būt, su Maskva*. BNSI 

Richard Durbin atveria 

J tarptautinę konferenciją susirinkusius Ignalinos AE I reaktoriaus uždarymo rėmėjus pasitiko piketuotojai, nepaten
kinti pianais nutraukti jėgainės naudojimą. Piketuotojai laike plakatus su lietuviškais bei angliškais užrašais: „Su 
dūkiu į ES sugriovėte žemės ūkį, pramonę, dabar norite sugriauti ekonomikos pamatus — Ignalinos AE". Septynių 
žmonių piketą surengė neįtakinga Liaudies sąjunga „Už teisingą Lietuvą". 

Nuotr^ Su piketuotojais bendrauja Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas. 
Gedimino Žilinsko i Elta t nuotr. 

niai šaltiniai Maskvoje, Rusi
ja „kol kas nekomentuos" šių 
pareiškimų. Diplomatai davė 
suprasti, kad Maskva pažiū
rės, koks bus SSRS okupacijos 
žalos kompensavimo įstatymo 
likimas, kai jis iš Seimo pa
teks „į kitas institucijas". 

Kaip žinoma, Lietuvoje įsta
tymai įsigalioja juos pasi
rašius prezidentui. 

Tuo tarpu Lietuvos ambasa
dos Maskvoje ministras pata
rėjas Petras Zapolskas inter
viu agentūrai Interfax pareiš
kė, kad „įstatymo dėl žalos 
kompensavimo nagrinėjimą 
Seime paspartino griežtas Ru
sijos URM pareiškimas, pada
rytas šio dokumento antrojo 
svarstymo parlamente išvaka
rėse". 

Rusijos URM pareiškime 
Lietuvos parlamentarų veiks
mai buvo įvertinti kaip „sie
kis pabloginti dvišalius san
tykius". Pareiškime buvo tei
giama, kad „SSRS kariuo
menė 1940 metais buvo įvesta 
į Lietuvą su aukščiausios šios 
šalies vadovybės sutikimu, 
kuris buvo gautas pagal tuo 
laikotarpiu galiojusios tarp
tautinės teisės normas". Todėl 
Rusijos URM atmetė kaip 
neva nepagrįstus teiginius, 
kad Sovietų sąjunga okupavo 
ir aneksavo Lietuvą, bei su 
tuo susijusias bet kurias pre
tenzijas. 

Savo ruožtu P. Zapolskas 
pažymėjo, jog Lietuva turi aiš
kų juridinį pagrindą reikalau-

Be pasaulio paramos 
Lietuva neuždarys 

Ignalinos atominės elektrinės 
Vilnius, birželio 20 d. 

(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus antradienį 
Vilniuje prasidėjusioje tarp
tautinėje Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) pirmojo bloko 
uždarymo rėmėjų konferenci
joje ragino tarptautinę ben
druomenę sutelkti pastangas 
šiam sudėtingam projektui, 
nes Lietuva viena jo įgyven
dinti nepajėgs. 

Sveikindamas į konferenciją 
atvykusius 29 valstybių vy
riausybių atstovus, taip pat 
Pasaulio banko, Tarptautinio 
valiutos fondo, kitų tarptauti
nių finansinių institucijų ir or
ganizacijų aukštus pareigūnus, 
prezidentas pripažino, kad 
„Lietuvos sprendimai dėl Ig
nalinos atominės elektrinės 
ateities nebuvo lengvi, ir 
mūsų laukiantis darbas taip 
pat nėra paprastas. Vien tech
nologiškai užbaigti Ignalinos 
elektrinės veiklą prireiks ke
lių dešimtmečių — kol bran
duolinės atliekos bus saugiai 
ir visiškai palaidotos". 

„Svarstome ne tik elek
trinės, gaminančios apie tris 
ketvirtadalius Lietuvos elek
tros energijos, ateitį. Daug 
dėmesio šiandien skirsime ir 
Lietuvos energetikos ūkio per
tvarkymui, aplinkosaugai, so
cialiniams ir regioninės plė
tros klausimams", sakė Lietu
vos vadovas. 

V. Adamkus pažymėjo, kad 
per „pastarąjį dešimtmetį pa
vyko daug padaryti, užtikri
nant Ignalinos atominės elek
trinės saugumą. Tai didžiulis 
mūsų partnerių, ypač Šiaurės 
valstybių, nuopelnas". 

Premjeras Andrius Kubilius, 
kalbėdamas konferencijoje, 
taip pat pareiškė, kad be es
minės finansinės tarptautinės 
ti iš Rusijos kompensuoti ža
lą, padarytą jai per 50 metų 
buvimo Sovietų sąjungos su
dėtyje. Pasak diplomato, toks 
pagrindas — tai 1991 metų 
liepos 29 dienos Rusijos ir 
Lietuvos tarpvalstybinių san
tykių pagrindų sutartis, kurią 
pasirašė valstybių vadovai ir 
patvirtino parlamentai. Kaip 
priminė P. Zapolskas, „sutar
ties preambulės antrojoje pa
straipoje užfiksuotas faktas, 
kad Sovietų sąjunga aneksavo 
Lietuvą". 

bendruomenės paramos Lietu
va nepajėgs uždaryti IAE pir
mojo bloko. Pasak jo, ypač 
svarbu, kad tarptautinės ben
druomenės dalyvavimas 
sprendžiant šią problemą būtų 
ilgalaikis, nuoseklus ir neper
traukiamas, „frrįstu teigti, 
kad tai yra tam tikras Lietu
vos ir Vakarų partnerių ben
dradarbiavimo išbandymas", 
kalbėjo A Kubilius. 

Jis pabrėžė, kad IAE jokiu 
būdu nėra tik Lietuvos proble
ma". „Ne Lietuva ją sukūrė, ir 
ne viena Lietuva ją turėtų 
spręsti. Tai tarsi istorinio pali
kimo girnapusė Lietuvos 
ūkiui. Palikti Lietuvą vienišą 
su šia problema būtų poli
tiškai ir moraliai neatsakin
ga", sakė A. Kubilius. 

Ignalinos AE buvo pastatyta 
9-ojo dešimtmečio pradžioje ir 
buvo skirta tuometinės So
vietų sąjungos šiaurės vakarų 
regiono energetinėms reik
mėms patenkinti. 

Lietuvos premjeras priminė, 
kad Lietuva jau prieš 5 metus 
įsteigė atitinkamą fondą ir 
pradėjo kaupti lėšas, būtinas 
jėgainės uždarymui. Tačiau, jo 
teigimu, sukauptų lėšų neuž 

tektų net pradėti planuoti I 
bloko naudojimo nutraukimui 
būtinus darbus. 

Pasak A. Kubiliaus, kad 
sprendimas dėl konkrečios 
IAE I bloko uždarymo datos 
yra neatsiejamas nuo viso Lie
tuvos elektros energijos ūkio 
pertvarkos ir jo atnaujinimo, 
todėl reikia ieškoti kitų elek
tros gamybos galimybių. 

Pasak jo, eidama į Europos 
Sąjungą, Lietuva taip pat turi 
įjungti savo elektros ūkį į 
bendrąją Europos elektros 
energijos rinką. Tačiau A. Ku
bilius pastebėjo, kad ženg
dama būtinus teisinius ir ad
ministracinius žingsnius, rei
kalingus įsijungti į vieningą 
ES elektros rinką, Lietuva ne
turi techninės jungties, sujun
giančios ją su Vidurio Europa. 

Todėl kaip vieną iš svarbiau
sių tikslų jis nurodė kuo grei
tesnį Lietuvos elektros siste
mos sujungimą su Vakarų 
energetine sistema, nutiesiant 
elektros perdavimo liniją tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. 

Lietuvos premjeras pažy
mėjo, kad rėmėjų konferencija 
— „ne vienkartinis žingsnis. 
bet tik ilgalaikio tęstinio 
proceso pradžia". „Manau, kad 
bendromis pastangomis ir su 
didele atsakomybe mes išsprę
sime šią problemą, neperkel-
dami jos ateities kartoms", 
kalbėjo jis. 

kolegoms akis į 
Vašingtonas-Vilnius, bir

želio 20 d. (BNS) — Ištikimas 
Lietuvos bičiulis JAV Senate 
Richard Durbin įspėjo kolegas 
senatorius neužmerkti akių į 
„nerimą keliančius Rusijos 
pareiškimus" dėl Baltijos vals
tybių. 

Pirmadienį R. Durbin Sena
to posėdyje perskaitė pareiš
kimą dėl Rusijos prezidento 
Vladimir Putin pasisakymų 
prieš Baltijos valstybių narys
tę NATO bei Rusijos URM pa
reiškimo. Senatorius griežtai 
sukritikavo V. Putin žodžius, 
jog Baltijos valstybių priėmi
mas į NATO būtų neapgalvo
tas veiksmas, kuris „destabili
zuotų padėtį Europoje". 

Anot R. Durbin, negalima 
neigti fakto, kad Baltijos vals
tybės „vis dar yra labai pažei
džiamoje padėtyje". Pasak se
natoriaus, Baltijos valstybės 
neturi „ko nors panašaus į ra
ketų arsenalą, tačiau jos žiūri 
per sieną į savo kaimynes, Ru
siją ir Baltarusiją, ir mato la
bai sukarintą situaciją, dauge
liu atveju labai grėsmingą", 
sakė R. Durbin. 

Komentuodamas Rusijos 
URM pareiškimą, neva Lietu
vos prievartinis įstojimas į 
SSRS 1940 metais buvo sava
noriškas, R. Durbin teigė, jog 
tai „įžeidžiantis istorijos per
rašymas". „Mes manėme, kad 
Rusijos imperijos pabaiga bus 
istorijos perrašinėjimų pabai
ga. Deja, ponas Putin ir jo va-

Ignalinos AE reaktoriaus 
uždarymui pinigų užteks 

Vilnius, birželio 20 d. 
(BNS) — Europos Komisijos 
(EK) įgaliotinis Europos Są
jungos plėtrai Gunter Verheu-
gen pranešė, kad per ateinan
čius kelerius metus EK skirs 
Lietuvai 150 milijonų eurų 
(600 mln. litų) Ignalinos ato
minės elektrinės (IAE) užda
rymui ir tolesnėms energeti
kos pertvarkoms. 

Lietuva įsipareigojo užda
ryti IAE I bloką iki 2005 me
tų. Iki to laiko numatytiems 
uždarymo projektams įgyven
dinti reikės apie 200 mln. eu
rų (800 mln. litų). 

Kalbėdamas IAE I reakto
riaus uždarymo rėmėjų konfe
rencijoje, G. Verheugen sakė, 
kad EK jau skyrė šiam tikslui 
10 mln. eurų iš 1999 m. biu
džeto ir dar 20 mln. pridės iš 
šių metų. Pasak jo, EK pla
nuoja pervesti didžiąją dali 
šių pinigų per Tarptautini 
IAE uždarymo fondą. 

Jis priminė, kad parama 

IAE uždarymui jokiu būdu nė
ra tik dvišalė Lietuvos ir Eu
ropos Sąjungos problema. 
„Šios pastangos reikalauja vi
sos tarptautinės bendruome
nės bendradarbiavimo su Lie
tuva", pabrėžė G. Verheugen. 

EK pareigūnas sakė, kad 
būtent Didžiojo septyneto (G-
7) grupės valstybės pirmosios 
pareikalavo, kad RBMK mo
delio reaktoriai, kurie laikomi 
iš esmės nesaugiais, būtų už
daryti anksčiau, nei numatyta 
jų projektuose. „Todėl aš ti
kiuosi, kad G-7 valstybės pir
maus suteikiant finansinę ir 
kitą paramą Lietuvai per atei
nančius metus", sakė EK plėt
ros įgaliotinis. 

G. Verheugen sveikino Lie
tuvą už „toliaregišką sprendi
mą" uždaryti IAE ir įvertino 
tai kaip „dalį sudėtingos ener
getikos reformos šioje valsty
bėje". .,Ši nauda - ekonomi
nė, politinė ir nematerialine 
— smarkiai viršija kainą. Lie-

naująją Rusiją 
dovybė Maskvoje atsigręžia į 
praeitį tais pačiais senais bū
dais", sakė senatorius. Anot 
jo, „tokia Rusijos Federacijos 
grėsmė Europos saugumui ne
gali likti be atsako". 

„Nepriimtina, kad Rusijos 
prezidentas toliau vadintų 
Baltijos valstybes silpnomis, 
tarpinėmis valstybėmis, ku
rios ateityje neturėtų galimy
bės spręsti savo saugumo 
klausimus ir galėtų būti dar 
kartą nebaudžiamai paverg
tos", sakė R. Durbin. „Įsivaiz
duoti Baltijos valstybes šach
matų pėstininkais, kurie būtų 
ten ir šen judinami Rusijos va
dų, yra visiškai nepriimtina. 
Neįtikėtina, kad Rusijos URM 
galėjo užmiršti slaptą Moloto-
vo-Ribbentroppo paktą", sakė 
JAV senatorius. 

R. Durbin teigimu, „minė
tieji nerimą keliantys pareiš
kimai aiškiai parodo, kodėl 
Baltijos valstybės turi būti 
priimtos į NATO, tam, kad 
būtų parodyta Rusijai ar bet 
kuriai kaimyninei valstybei, 
jog jos turi atsisakyti teritori
nių pretenzijų Baltijos valsty
bėms". 

„Idėja, kad trys nykštu
kinės Baltijos valstybės gali 
grasinti milžiniškai ir galingai 
Rusijos Federacijai, yra juo
kinga. Jeigu Rusija nesikėsina 
į Baltijos valstybes, ji neturi 
ko bijoti dėl jų narystės 
NATO", sakė R. Durbin. 

Rusija prakalbo apie Ignalinos 
elektrinės nuomą 

Vilnius, birželio 20 d. (BNS) 
— Rusija norėtų išsinuomoti 
Ignalinos atominę elektrinę 
(IAE), kartu prisiimdama vi
sas ekonomines ir socialines 
pasekmes, kalbėdamas tarp
tautinėje rėmėjų konferenci
joje Vilniuje, pareiškė Rusijos 
branduolinės energetikos vice
ministras Bulat Nigmatulin. 

„Nėra jokio techninio pag
rindo uždaryti IAE, dabar to
kie reaktoriai yra saugūs", tei
gė Rusijos atstovas. Jo nuomo
ne, tai daugiau politinis, o gal
būt ir ekonominis Lietuvos 
sprendimas. 

B. Nigmatulin sakė, kad 
Rusija norėtų išsinuomoti 
IAE, tiekti jai kurą, paslau
gas, atnaujinti jėgainės veiklą. 
Rusija jėgainę naudotų iki 
projekte numatytos datos, o 
vėliau prisiimtų jos uždarymo 
kaštus. Šį norą B. Nigmatulin 
aiškino tuo, kad Rusijoje su
mažėjo dujų tiekimas energe
tikai. Jis paneigė galimybę, 
kad tai galėtų būti politinis 
spaudimas. „Spaudimas yra 
tuomet, kai jus verčia uždary
ti elektrinę", pažymėjo jis. 

B. Nigmatulin pripažino, 
kad šis siūlymas neturi atitik
mens, tačiau, pasak jo, „ati
tikmens nebuvo ir Sovietų są
jungos sukūrimui ir jos iširi-

tuva teisingai pasielgė pasi
naudodama šia istorine gali
mybe", teigė jis. 

G. Verheugen atmetė prie
laidas, kad IAE tenka užda
ryti dėl Briuselio spaudimo, ar 
kad jos uždarymas yra pagrin
dinė Lietuvos priėmimo į ES 
sąlyga „Taip nėra. Būtų ne
sąžininga Lietuvos atžvilgiu 
daryti tokias prielaidas. Lietu
va paveldėjo sunkią naštą, ko
kios neturėjo kitos valstybės 
kandidatės Energetikos ūkio 
liberalizavimas yra tikras iš
šūkis stojant i ES", sakė jis. 

mui . 
Komentuodamas Rusijos pa

reigūno kalbą, premjeras And
rius Kubilius spaudos konfe
rencijoje sakė, kad jei Lietuva 
nebūtų nusprendusi uždaryti 
IAE, ji nebūtų sulaukusi tokio 
siūlymo. Jis pridūrė, kad Lie
tuva yra pasirengusi parduoti 
elektros energijos perteklių, o 
siūlymas išnuomoti yra dau
giau politinis. 

* Devynios Lietuvos ir 
užsienio verslovės pateikė 
paraiškas dalyvauti „Lietuvos 
energijos" bendrovės konkur
se, skirtame perleisti Baltaru
sijos skolos už Lietuvos jai pa
tiektą elektros energiją reika
lavimo teisę. Šiuo metu Balta
rusija už Lietuvos elektros 
energiją yra nesumokėjusi 56 
mln. dolerių. Konkurso sąly
gose numatyta, kad jo dalyvis 
turi kandidatuoti į ne mažes
nę kaip 2.5 mln. dol. Baltaru
sijos skolos dalies reikalavimo 
teisę. Baltarusija už gautą 
elektrą duos prekių, kurias 
pardavęs skolų perėmėjas tu
rės atsiskaityti su „Lietuvos 
energija". IEIU> 

* Savaitgalį pajūryje ne
žinomi užpuolikai sumušė 
užsienio reikalų viceministrą, 
vyriausiąjį derybininką su Eu
ropos Sąjunga (ES) Vygaudą 
Ušacką. Pirmadienį pareigū
nas dar tebebuvo gydomas Pa
langos ligoninės Chirurgijos 
skyriuje. Medikai sakė, kad jo 
būklė pastovi, pavojus gyvybei 
negresia. 35 metų V. Ušackui 
nustatytas lengvas smegenų 
sutrenkimas, sulaužyta nosis. 

IBNSI 

KALENDORIU8 
Birželio 21 d.: Šv. Aloyzas Gonza-

ga; Alicija, Apolinaras, Demetrrja, 
Galminas, Vasare Pirmoji vasaros 
diena. 

Birželio 22 d.: Inocetaa, Jonas, 
Kaributas, Laima, Paulinas, Sudar
gas, Tomas. 



DRAUGAS, 2000 m. birželio 21 d., trečiadienis 

SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

KRAŽIŠKIO BROLIO APOLINARO 
ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ 

Ak tie seni nuotraukų albu
mai... Jie vartomi retai, bet at
sivertus ilgai susimąstome 
ties kiekviena fotografija, nes 
jos būtin atšaukia praėjusių 
dienų prisiminimus, pažadina 
užsnūdusius jausmus. Draugų 
ir artimųjų veidai atgyja, pa
bunda širdyje jų ilgesys, pa
juntamas jų netekties graudu
lys, ar džiaugsmingų įvykių 
malonus išgyvenimas. 

Įdomu stebėti ir klausytis 
vyresnio brolio ar sesės var
tančio savo jaunystės dienų al
bumą. Šį kartą klausomės 
poeto ir ilgamečio pedagogo 
Apolinaro Bagdono, susimąs-
čiusio ties skautavimo dienų 
nuotrauka. Poetas pasakoja: 

„Kražių 'Žiburio' gimnazijoje 
veikė kelios organizacijos — 
skautai susispietę į 'Šarūno' 
draugovę, ateitininkai, Vilniui 
vaduoti sąjungos skyrius, ir 
Jaunosios Lietuvos būrelis. 

1930 metais uždarius ateiti
ninkus ir Jaunosios Lietuvos 
nariams perėjus daugumai į 
skautus, likosi tik dvi organi
zacijos — skautai ir Vilniui 
vaduoti sąjungos skyrius. Aš 
priklausiau skautams, ateiti
ninkams ir Vilniui vaduoti są
jungai. 

Dauguma skautų priklausė 
ir ateitininkams, gal arti 80 
nuošimčių. Ateitininkus užda
rius, jie ėmė veikti slapta. 

Man teko būti skautų drau
govės draugininku 1933-1934 
mokslo metais. Buvo trys 
veiklos skiltys, kurioms vado
vavo skiltininkai. Darydavo 
sueigas ir ruošdavosi patyri
mų egzaminams. O anksti ru
denį ir pavasarį skautai reng
davo iškylas į gamtą, į netoli 
esantį Medžiokalnį ir Pušyną. 
Kūrendavo laužus ir prie jų 
turėdavo labai įdomias prog
ramas. Visi turėjo savo skau
tiškas uniformas, kuriomis 
dažnai vilkėdavo. 

Dalyvaudavo įvairiuose mi
nėjimuose gimnazijoje ir už 
jos ribų. Ypač įdomus buvo 
Kražių skerdynių minėjimas, 
švenčiant jų 40 metų sukaktį. 
Miestelio aikštėje buvo įreng
ta tribūna iš kurios kalbėtojai 
kreipėsi į gausiai susirinku
sius žmones. Čia ypač gražiai 
pasirodė skautai. 

Man baigus gimnaziją 1934 
m. — skautų draugovės drau
gininku buvo paskirtas mano 

adjutantas Jurgis Kuzneco-
vas. Jis buvo rusų pradinės 
mokyklos, buvusios Kolainių 
bažnytkaimyje, mokytojo sū
nus, labai sulietuvėjęs ir drau
giškas. 

Kražių gimnazija 1936 m. 
buvo uždaryta ir perkelta į 
Kelmę, kur tebuvo tik progim
nazija. Plati apylinkė liko be 
vidurinės mokyklos". 

Susimąstęs savo pasakojimą 
baigė poetas Apolinaras P. 
Bagdonas. 

Poetui dėkojame už nuo
trauką ir su ja susijusius pra
eities prisiminimus. 

IR 

A.S.S. FILISTERIŲ 
PASITARIMAS 

Šį pasitarimą sukvietė fil. 
Ramoną Kaveckaitė, Filisterių 
Skautų sąjungos Čikagos sky
riaus pirmininkė. Susirinki
mas gegužės 19 d. vyko filiste
rių skautininkų Dailos ir Juo
zo Liubinskų namuose. 

Atvykę filisteriai buvo labai 
nustebinti muziejiniais dirbi
niais papuoštais namais. Fil. 
Daila ir Juozas yra rinkėjai 
retų liaudies meno dirbinių, 
todėl jų namo sienos, spintos 
ir kiekviena laisva vieta yra 
papuošta meniškomis vertybė
mis. Čia puikūs kryžiai, lietu
viški velniai, Užgavėnių kau
kės, gintaro dirbiniai, seni 
Lietuvos pinigai, senųjų indė
nų apyvokos reikmenys — 
ginklai, lietuvių menininkų 
paveikslai, medžio drožiniai ir 
daugelis kitų, labai retai už
tinkamų dalykų. 

Fil. Ramoną, pradėdama pa
sitarimą peržvelgė praėjusią 
Kaziuko mugę; filisterių pasi
šventimą pardavinėjant kny
gas ir įvairius lietuviškus 
rankdarbius. Įdėta daug dar
bo, bet pajamų mažoka. Susi
rinkimo metu buvo kalbama ir 
apie ateities veiklą: kapų lan
kymą, suėjimų ruošimą savo 
tarpe ir su kitais filisterių 
šeimos nariais, bendradarbia
vimą su kitomis akademinė
mis jaunimo organizacijomis, 
ruošimą A. S. sąjūdžio įsistei-
gimo sukakties paminėjimą. 
Pirmininkė Ramoną Kavec
kaitė pateikė veiklos planą, 

LSS vienetams Detroite 50 metų veiklos sukaktį š.m. birželio 13 d. švenčiant, jaunesniųjų skaučių atstovės 
sveikina „Gabijos* skaučių tunto tuntininkę v.s. Rasą Karvelienę ir „Baltuos* skautų tunto tuntininką fil. s. 

Nuotr. Jono Urbono Paulių Jankų. 

GAUSĖJA 
„SIETUVOS" SESIŲ 

BŪRYS 
Apsiniaukusi ir lietinga die

na neišgąsdino patvarių sietu-
viečių. Į gegužės 27 dienos iš
kilmingą sueigą Ateitininkų 
namuose susirinko didelis bū
rys uniformuotų sesių. Tą va
karą keturios vyresnės skau
tės kandidatės davė vyresnių
jų skaučių įžodį ir pasipuošė 
mėlynais kaklaraiščiais. Jos 
papildė vyresniųjų skaučių 
eiles „Sietuvos" vyr. skaučių ir 

i 
skautininkių draugovėje. 

Po įžodžio dar ilgai dainavo 
ir vaišinosi sietuvietės, besi-
džiaugdamos puikia skautiška 
nuotaika, sesės Birutės Vin-
dašienės įmantriais kupletais, 
ir s. A. Martienės padovanoto
mis gėlių puokštėmis. 

Sveikiname ryžtingas vyres
nes skautes: si. Birutę Vilutie-
nę, Aureliją Kriaučiūnienę, Bi
rutę Podienę ir Žibutę Žiups-
nienę. Sietuvietės didžiuojasi 
turėdamos jas savo tarpe. Bu
dėsime kartu! 

Irena Kirkuvienė 
draugininke 

„Sietuvos" skautininkių ir vyr. skaučių draugovė didžiuojasi naujomis 
sesėmis, vyr. skaučių įžodį davusiomis š.m. gegužes 27 d. Iš k.: si. Birute 
Vilutienė, Aurelija Kriaučiūniene, Birutė Podienė ir Žibute Žiupsnienė. 

Nuotr. Ir . Kirkuvienės 

prašė dalyvių pasvarstyti ir 
duoti daugiau pasiūlymų. Ji 
pabrėžė, kad ši Filisterių val
dyba nori išvystyti veiklą, bet 
tam reikalinga ir laukiama 
visų filisterių talkos. 

fil. A. Paužuolis 

Nuotrauka iŠ s<no albumo Kražių ,,2ibuno" gimnazijos „Šarūno" skautų draugovės vadovai 1933-34 m. Iš k. 
skiltminkas Augu-*.M- Zinajauskis (miręs Užventyje), skiltininkas Pranas Masilionis. gyv Palangoje ir drau
gininkas Apolinaras Bagdoną*, gyv- Čikagoje 

PATIKSLINIMAS 

Lietuvos Skaučių Seserija, 
„dingusi" privalomo organiza
cijų persiregistravimo eigoje, 
buvo užregistruota Teisingu
mo ministerijoje 1999.XII. 19 
dieną. Tai nėra „atskala", bet 
laisvoje Tėvynėje klestėjusios, 
1940 m. okupanto uždarytos ir 
1989 m. Vilniuje atkurtosios 
organizacijos legali tąsa. 

Yra taip pat duota eiga na
rystės, krašto okupanto nu
trauktos 1940 metais, atstaty
mui pasaulinėje skaučių orga
nizacijoje. Lietuvos Skaučių 
Seserija, 1928 m. priimta pil
nateise nare, buvo viena iš 
Tarptautinio Skaučių biuro, 
dabartinio WAGGGS, kūrėjų, 

s. fil. Daiva Merkienė 
LSS Vyriausioji 

Skautininke 

KANADOJE 
REGISTRACIJA 

STOVYKLAI 
Skautų,-čių registracija į 

„Romuvos" stovyklą, vyksian
čią rugpjūčio 6-19 d., vyksta 
kiekvieną ketvirtadieni Anapi
lio salėje tautinių šokių repeti
cijų metu. Registruoja vyr. 
sk.v.sl. Ilona Tarvydienė 416-
239-1088. 

A~A.j.s. JUZĖ 
AGLINSKIENĖ 

Vakar telefonu buvo gauta 
žinia, kad ketvirtadienį, bir
želio 15 d.,Kaneohe mieste, 
Havąjose, amžinybėn buvo pa
šaukta j .s . dr. Juzė Aglinskie-
nė. Velionė buvo žmona j.v.s. 
dr. Kęstučio Aglinsko, mirusio 
š.m. sausio 9 d., ir mylima ma
mytė j .s . dr. Audriaus Ag
linsko, su šeima gyvenančio ir 
dirbančio Havąjose. Visa Ag
linskų šeima buvo labai arti
ma Čikagos jūrų skautams ir 
skautėms. Jų ilgai pasigęsime. 
Mielą brolį j .s. Audrių, jo šei
mą ir artimuosius skaudžioje 
netektyje nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi „Nerijos" jūrų 
skaučių tunto sesės, „Lituani-
cos" skautų tunto jūrų skau
tai, Čikagos „Grandis" jūrų 
skautininkai ir skautininkės. 
Išplaukusieji teranda ramybę 
Amžinybės uoste. 

įdomi iškyla 

Birželio 17-18 d. Toronto 
DLK Mindaugo sk. d-vė išky
lavo Perry Sound apylinkėse 
ir atliko praktiką su baidarė
mis. Vadovavo dr-kas s. R. Ka
lendra ir globėjas v.s.fil. dr. A. 
Dailydė. 

„Ąžuolo" mokyklos 
kursai „Romuvoje" 

LSS „Ąžuolo" mokyklos va
dovas v.s. fil. Gintaras Plačas 
lankėsi Toronte ir pranešė, 
kad yra numatyti vadovams 
kursai „Romuvoje". Data bus 
paskelbta vėliau. 

Arčiau „Romuvos" 

„Romuvos" valdybos pirm. 
j .s . Rimas Sriubiškis dėl darbo 
persikėlė iš Toronto į Barrie, 
ON, arčiau „Romuvos". Toron
to skautija sveikina ir linki 
geriausios sėkmės. 

Nauja skautiška šeima 

Gražios vestuvės įvyko bir
želio 3 d. Prisikėlimo švento
vėje, Toronte, kur s. Audra 
Puzerytė, aktyvi „Šatrijos" 
tunto vadovė ir nepamainoma 
„Romuvos" stovyklose, sumai
nė aukso žiedus su geru vado
vu iš Detroito Andriumi Vis
kanta. Vestuvėse dalyvavo 
„Rambyno" ir „Šatrijos" tuntų 
vadovai,-vės, sk. vyčiai ir vyr. 
skautės. Abiejų tuntų vardu 
sveikino tunt. s. Marius Rusi
nąs ir įteikė jauniesiems gra
žią dovaną, palinkėdamas vi
suomet gražaus saulėto gyve
nimo. F . M . 
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DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, P0SLĖS. PROSTATOS ' 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Centerfor Health, 

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

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avo., Surte 310 

NaperviHe. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave . 
Tow*r1,Suite3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (630) 435-0120 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tai. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
FeSow. American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

3B0W.61«tAv». (219)947-5279 
Hobart. IN 46342 Fax (219) 947-6236 

STOVYKLOS 

Birže l io 17-24 d. — Detroi
to „Baltijos" ir „Gabijos" tun
tų stovykla Dainavos stovyk-

EUGENEC. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tai. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., rfictory Hite, IL 
Tai. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
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 Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 
lavietėje, Manchester, MI. 

Liepos 15-26 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, MI. 

Rugpjūčio 5-13 d. — LSS 
Ramiojo vandenyno rajono 
stovykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA. 

Rugpjūčio 6-20 d. — Ka
nados rajono stovykla „Romu
voje". 

Rugpjūčio 13-20 d. — LSS 
Atlanto rajono stovykla Bol-
ton, MA, Resolute Boy Scout 
Camp. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Rugsėjo 24 d. — Čikagos 
skautininkių draugovės 50 
metų veiklos sukakties minėji
mas. 

Tai-Jūsų laikraštis 
**M i m t M i M «MMt« « 

VVashingtoii, UČ. skautų vyeių gerasis darbelis — BALFo siuntinių Lietu
von siuntimui paruosimas Darba su Šypsena atlieka broliai vyčiai — To
mas Skučas ir Paulius Mickus su sūneliu Matuku. 

Nuotr. Ramutes AJdienes 

• • t S \ 
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KANCLERIO VIEŠNAGĖ 
BALTIJOS VALSTYBĖSE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Vokietijos kancleris G. 
Schroeder trijų dienų viešna
gę Baltuos valstybėse pradėjo 
nuo Estijos. Vokietijos televi
zija parodė svečią Taline bei 
labai plačiais komentarais 
nušvietė gerą mažos valsty
bės ekonominę padėtį. Estija 
veržiasi į Vakarų pasaulį. Jau 
pradžios mokyklų pirmųjų 
klasių vaikai mokomi anglų 
kalbos, taip pat parodant vy
resniųjų klasių mokinius prie 
kompiuterių. Gyva prekyba 
vyksta su Suomija. Penkias 
dienas per savaitę veikia kel
tas tarp Talino ir Helsinkio, 
tačiau bendras vidaus produk
tas (BVP) siekia tik trečdalį 
ES valstybių. Estija nenori 
būti įmesta į bendrą ES katilą 
kartu su Lietuva ir Latvija ir 
net su Lenkija, nes jos ekono-. 
minė padėtis yra žymiai ge
resnė už tų valstybių (kur din
go Estijos šūkis: estai kovos 
už nepriklausomybę iki pas
kutinio... lietuvio kario!?). Jai 
turi boti suteikta pirmenybė. 

Tą klausimą prieš G. Schroe-
derio kelionę į Baltijos val
stybes taip pat nagrinėjo ir 
vokiška žiniasklaida, pradė
dama Vokietijos Aacheno 
miestu ir jame pasakytos B. 
Clinton kalbos, įteikiant jam 
Karaliaus Karolio medalį. 
JAV prez. pažymėjo, kad šian
dieninė karta susilauks ES 
trisdešimties narių, tačiau vi
siškai nutylėjo Baltijos valsty
bių įjungimą į ŠAS (NATO). 
Vokiečiai rašė, kad į G. Schroe
der kelionę baltiečiai deda 
daug vilčių, kadangi buvęs 
kancleris H. Kohl, atsižvelg
damas į draugystę su Maskva, 
iŠ tolo lenkdavo Baltijos vals
tybes, nenorėdamas erzinti 
Rusijos „meškos". Spauda iš 
anksto kėlė į padanges Esti
jos ekonominę pažangą, vadin
dama ją „Baltijos tigru". Lat
vija gan toli pažengusi priva
tizacijoje ir rusakalbių klausi
muose, Lietuva — už jos pasi
ruošimą 2005 m. uždaryti Ig
nalinos atominę jėgainę. 

Baltiečių nuomone, transat
lantiniai pasitarimai eina vėž
lio žingsniu. Jau 1997 m. 
Madrido konferencijoje lietu
viai, latviai ir estai (didelė, 
Lietuvos studentų demonstra
cija prie pasitarimo pastato — 
K.B.) buvo apvilti, nenusta
tant jiems į ŠAS įjungimo ap
čiuopiamos datos. Didžiausią 
baimę jaučia Latvija, kadangi 
Rusija labai dažnai jai grasi
na. Bet iš G. Schroeder lūpų 
Ryga negali laukti gražių žo
džių, nes pirmiausia ŠAS turi 

sutvarkyti savo santykius su 
Rusija. 

Paskutinius viešnagės saki
nius palikau Lietuvai. Birželio 
mėn. 7 d. rytinėse žiniose ma
no klausomos dvi radio stotys 
(Frankfurt, Stuttgart) pranešė 
apie atskridusi į „Wilną" kan
clerį G. Schroeder, o pietų me
tu televizijos ekrane pama
čiau Vilniaus oro uoste, sutin
kant min. pirm. A. Kubiliui ir 
su didele delegacija žygiuo
jant jiems raudonu patiesalu 
bei posėdžiaujant prie didelio 
stalo. Komentatorių sakiniai 
panašos į Estijos ir Latvijos: 
Lietuva stengiasi įsijungti į 
ES-gos narių eiles bei transat
lantines struktūras. Svarbiu 
pasitarimų objektu yra Igna
linos jėgainė. Lietuva numato 
ją išjungti iki 2005 m. ir tuo 
patenktinti ES reikalavimus. 
Taip pat ir Vokietija numato 
prisidėti finansine parama, 
kadangi Lietuvos jėgainė yra 
didelė grėsmė Vokietijai. Ko
kia pinigų suma ketina vokie
čiai prisidėti — spauda ne
pranešė, nurodydama tik ES 
skirtą 150 mln. eurų sumą. 
Tačiau bendra išjungimo kai
na siekia daugiau kaip 220 
mln. euro. 

Kokią išvadą galima padary
ti iš kanclerio trijų dienų 
viešnagės Baltijos valstybėse? 

Be jokių abejonių G. Shroe-
der favorite liko Estija, ant
roje vietoje — Latvija ir tre
čioje Lietuva. Visai supranta
ma. Pirmose dviejose valsty
bėse dar ir dabar yra užsili
kusi kryžiuočių laikų vokiška 
įtaka, vokiški paminklai, Han-
so8 įsteigtų Talino ir Rygos 
uostų namai, kapinėse vokiški 
užrašai, liuteronų tikėjimas. 
Tą aiškiai akcentavo kancle
ris, prisimindamas bendrą 
šimtmečių istoriją. Atsižvelg
damas į Rusiją, kuri Baltijos 
valstybes laiko savo įtakos zo
noje, jis mėgino išlaikyti ba
lansą, ypač ŠAS atveju. Ta
čiau svarbiu ženklu Maskvai 
yra jo noras išlaikyti Baltijos 
valstybes Vakarų Europos sie
nose, ko anksčiau to aiškiai 
neparodė buvęs kancl. H. 
Kohl. Šiuo metu iš Vakarų pa
saulio nieko kito negalima su
silaukti. Miuncheno dienraštis 
savo komentare pažymėjo: tuo 
turėtų boti patenkinti ne
kantros lietuviai, latviai, es
tai. „Bild" dienraščio žurna
listas, lydėjęs G. Schroeder 
Baltijos kraštuose, žavėjosi jų 
vakarietiška dvasia. Visi pre
zidentai matė Vokietiją, nes, 
pvz., Lietuvos prez. V. Adam-

14 š.m. gegužės mėn. Vilniuje vykusios specializuotos „Balttechnika-2000" parodos, kurioe 460 bendrovių iš 31 
valstybės demonstravo naujas ekologiškai švarias gamybos technologijas ir įrengimus. Parodoje su savo gami
niais dalyvavo ir 26 Lietuvos firmos. Nuotr. Gedimino Žilinsko (Elta) 

APIE „BIBLIOGRAFIJOS ŽINIAS* 
Šalia gausybės leidinių — 

knygų, laikraščių bei žurnalų, 
Lietuvoje leidžiamos „Biblio
grafijos žinios", kurios kaip tik 
yra skirtos tai literatūrai re
gistruoti. 

Nuo 1996 metų šios „Biblio
grafijos žinios" pradėtos leisti 
atskirais sąsiuviniais pagal 
specifiką. Tų leidinių pavadi
nimai: „Knygos", „Serialiniai 
leidiniai", „Straipsniai" ir „Li
tuanika". 

kus keliavo per bombarduo
jamą Berlyną, baigė Eich-
staete gimnaziją. Estijos prez. 
Meri yra prieškarinės Estijos 
ambasadoriaus Berlyne sū
nus, lankė Reicho sostinėje 
mokyklą, labai gerai kalba vo
kiškai. Latvijos prezidentė 
Vairą -Vike Freiberga buvo 
dar kūdikiu, keliaudama su 
tėvais per bombarduojamus 
miestus. Atskirai vokietis 
apibūdino tautas: estai pana
šūs į suomius (estai, suomiai, 
vengrai priklauso ugrofinų 
Šeimai — K.B.) latviai — kos
mopolitai, lietuviai daugiau 
bendradarbiauja su lenkais. 
Savo kojas į Vilnių, Rygą ir 
Taliną jau įkėlė McDonald, 
Siemens, Boss ir kt. įmonės. 

Maskvos dienraštis „Izves-
tija" birželio 7 d. G. Schroeder 
viešnagę Baltijos valstybėse 
įvertino kaip augančią Vokie
tijos įtaką Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje, prisiminė kryžiuo
čius, Hansos prekybos laiko
tarpį. „Izvestija" kelionę įver
tino teigiamai. Esą Vokietija 
dabar esančią tvorą gali pa
keisti tiltu, jungiančiu Rusiją 
su Europa. 

Iš jų didžiausias leidinys yra 
„Straipsniai", kuris išeina kar
tą per mėnesį. Jame skelbiami 
Lietuvoje leidžiamos periodi
kos straipsnių pavadinimai. 
Kiekviename numeryje jų su
registruojama 3-4 tūkstančiai. 

Bet išeivijos lietuviams ar
čiausiai prie širdies yra „Bib
liografijos žinių" sąsiuviniai, 
kurie pavadinti „Lituanika" 
vardu. Juose yra registruoja
mi užsienyje išeinantieji leidi
niai (lietuvių ir kitomis kalbo
mis) autoryste ar tematika su
sieti su Lietuva. 

Šiuose mėnesiniuose sąsiu
viniuose (dabar jie gerokai 
padidėję — turi 52-56 pusla
pius). Juose knygos registruo
jamos visos, o išeivijos perio
dinės spaudos turinys atsk
leidžiamas kuo plačiau, vado
vaujantis bendraisiais biblio
grafijos rengimo principais ir 
teikiant pirmenybę išlieka
mosios vertės straipsniams. 

Vėl Čikagą pasiekė trys to
kie „Lituanikos" sąsiuviniai — 
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Danutė Bindokienė 

Mirties bausmė: 
paskutinis sprendimas 

tt*»Ntv* 

1999 m. Nr. 7-9. Kaip pažymė
ta, leidėjas Lietuvos naciona
linės Martyno Mažvydo biblio
tekos Lituanistikos skyrius. 
Yra minimi šeši sudarytojai, o 
redaktoriais-sudarytojais pasi
rašo Jolanta Budriūnienė, Ra
sa Budvydaitė, Marija Myš-
kovska, atsakomąja redaktore 
— Silvija Vėlavičienė. 

Pradžioje pateikiamas turi
nys, o po jo duodamas periodi
nių leidinių, kurių straipsniai 
užregistruoti tame numeryje, 
sąrašas. Į jį yra įtraukta visa 
užsienyje išeinanti lietuviška 
spauda, o taip pat ir kai kurie 
leidiniai rusų, lenkų, vokiečių, 
anglų ar kitomis kalbomis. Be 
to, pateikiama ir asmenvar
džių rodyklė, kurioje nurodyti 
straipsnių autoriai ar žmonės, 
apie kuriuos straipsniuose ra
šoma. 

Gal būtų įdomu — kokių au
torių straipsnių čia daugiau
sia suregistruota? 1999 m. 
anksčiau minėtuose nume
riuose pirmauja čikagiečiai — 
Edvardas Šulaitis ir Danutė 
Bindokienė: Nr. 7-me jų raši
nių suregistruota atitinkamai 
21 ir 13; Nr. 8-me 24 ir 18; Nr. 
9-me 23 ir 7. Trečioje vietoje 
irgi eina nuolatinis „Draugo" 
bendradarbis Lietuvoje — Al
gimantas Antanas Naujokaitis 
su 6, 5 ir 9 straipsniais. Taip 
pat savo rašinių — skaičiumi 
pasižymi ir Juozas Žygas (5, 4, 
5). 

„Lituanika" yra leidžiama 
260 egzempliorių tiražu, są
siuvinio kaina 3.5 lito. Adre
sas: Lietuvos nacionalinė M. 
Mažvydo bibliotekos Lituanis
tikos skyrius, Gedimino pr. 
51, 2600 Vilnius, Lietuva. 

E.Š. 

Kiekviena valstybė turi 
įstatymus, pagal kuriuos tei
siami ir baudžiami įvairūs nu
sikaltėliai. Nepaisant, jog kai 
kurie nusikaltimai „šaukiasi 
dangaus keršto", ir visi sutin
ka, kad juos įvykdę piktadari
ai būtų nubausti griežtai nu
bausti, vien mirties bausmės 
paminėjimas sukelia daug dis
kusijų. Mirties bausmė dažnai 
vykdoma Kinijoje, Irane, Sau-
di Arabijoje ir kitur, bet tarp 
tų kraštų, yra ir Amerika, toli 
gražu neatsilikusi, o kai ku
riuos gerokai pralenkusi, taip 
nubaustųjų skaičiumi. 

Nuo 1976 m., kai Ameri
koje vėl sugrąžinta mirties 
bausmė, buvo „legaliai nužu
dyta" 640 asmenų. Savo uolu
mu čia pirmauja Texas valsti
ja, kurios gubernatorius Geor
ge W. Bush kandidatuoja į 
JAV prezidento vietą. Supran
tama, mirties bausmės opozi
cija (ir iš dalies demokratų 
partijos politikai) čia atrado 
gerą kritikos kabliuką, kuriuo 
gali „pavojingą varžovą pape
šioti". 

Tačiau ir teismų procesas, ir 
mirties bausmės vykdymas 
kaskart susilaukia vis dau
giau kritikos. Dėl tos priežas
ties kai kurios valstijos, jų 
tarpe ir Illinois, laikinai su
spendavo mirties bausmės 
vykdymą, kol bus dar kartą 
peržiūrėtos taip nubaustųjų 
bylos. Nepaslaptis, kad per 
pastaruosius 30 metų net 87 
asmenys, laukę mirties baus
mės, rasti nekalti ir buvo pa
leisti iš kalėjimo. 

Texas valstijos teismų siste
ma — ir gubernatorius George 
W. Bush — pastarosiomis die
nomis vėl atsidūrė neigiamo 
dėmesio centre dėl mirties 
bausmės laukiančio Gary Gra
nam. Jis buvo apkaltintas ir 
nuteistas už žmogaus nušo
vimą apiplėšimo metu, pasi
remiant tik vieno asmens liu
dijimu. Granam tuomet buvo 
17 metų amžiaus, o liudinin
kas jį matė labai trumpai ir iš 
gan tolokai. Tačiau to, atrodo, 
užteko jį nuteisti ir skirti mir
ties bausmę. 1993 m. tas pats 
gubernatorius Bush bausmės 
įvykdymą atidėjo, bet šį kartą 
jo rankos surištos įstatymo 
varžtais — gubernatorius 
bausmę atidėti tegali vieną 
kartą. Plačiai tikima, kad 
Granam yra nekaltas ir jo 
byla turėtų būti peržiūrėta. 

Tačiau mirties bausmės 
klausimo esmė nėra vien šis 
atvejis: ar pasmerktasis jos 
vertas, ar jis visai nekaltas. 

Vyrauja dvi kraštutinės nuo
monės. Viena, kad kuo dau
giau nusikaltėlių būtų pa
smerkti mirti ir bausmė ne
delsiant įvykdyta (dabar tas 
procesas kartais tęsiasi metų 
metais, kol kalinys ir jo advo
katas kreipiasi iš vieno teismo 
į kitą, ieškodamas bausmės 
palengvinimo arba net panai
kinimo), nes kalėjimai šiame 
krašte ir taip perpildyti, o ka
linių išlaikymas krenta ant 
mokesčių mokėtojų pečių. An
tra, kad mirties bausmė yra 
nemoralus reiškinys, todėl ap
skritai neturėtų būti leidžia
ma, net pačius didžiausius nu
sikaltėlius baudžiant ilgomis 
kalėjimo bausmėmis — kitaip 
sakant, uždaryti už grotų ir 
„raktą nuo durų pamesti". 

Dažniausiai Amerikoje mir
ties bausmė skiriama už 
žmogžudystę. Kasmet čia nu
žudoma per 17,000 žmonių, o 
mirties bausmė įvykdoma tik 
apie 100 nusikaltėlių. Tačiau 
ši „barbariška bausmė" vis 
dažniau vykdoma, pastaruoju 
metu, taip nubaudžiant net 
moteris. Amerikos gyventojų 
dauguma, pritarianti mirties 
bausmei, savo nuomonę remia 
įsitikinimu, kad tai vienintelis 
būdas apsaugoti visuomenę 
nuo dar baisesnių to nusi
kaltėlio piktadarybių, nes at
sėdėjęs kalėjime keletą metų, 
asmuo paleidžiamas į laisvę ir 
vėl tęsia savo piktus darbus. 
Antra priežastis, nors apie tai 
vengiama kalbėti, yra „akis 
už akį, dantis už dantį" — 
įsitikinimas, kad tai vieninte
lis būdas nubausti sunkiai nu
sikaltusį. 

Vis tik kažkaip šiurpu, pa
galvojus, kad legaliai nu
žudomas žmogus, nors tai ir 
didžiausias nusikaltėlis, nors 
ir vertas tokios bausmės. Juk 
nėra jokio „švelnaus, huma
niško" būdo šį darbą atlikti, 
nepaisant, ar panaudojama 
elektros srovė, ar dujos, ar 
įleidžiami nuodai. Senovėje 
mirties bausmė buvo vykdoma 
dar baisiau: giljotina, kar
tuvėmis ar kaip kitaip, bet jos 
pasekmė — ta pati — asme
niui atimama gyvybė. 

Ar mirties bausmė moralus 
reiškinys, ar ne, tai ilgai dis
kutuotinas klausimas, ku
riam galbūt nėra atsakymo. 
Bet jeigu tuo būdu nubau
džiamas nekaltas žmogus, 
kaip ne kartą pasitaikė, jeigu 
yra net dalelytė abejonės, kad 
tas žmogus neteisingai apkal
tintas, jokių diskusijų čia ne
reikia — tai nedovanotina. 

APDOVANOJIMAI AUKAI IR 
ŽUDIKUI 

JONAS ALBERTAVIČIUS 
Tęsinys 

N r A 
Liepė sodybos šeimi

ninkui, brolio svainiui Anta
nui Pinkevičiui atidaryt. Šis 
atidarė, troba buvo pilna sau
gumiečių. Jis turėjo išlįst iš
kėlęs rankas. To nepadarė. 
Brolis metė granatą — grana
ta nesprogo. Paleido seriją iš 
automato ir pataikė svainuii. 
Visi enkavedistai išbėgo iš tro
bos, išsislapstė ant kiemo. 
Tuomet broHs išlindo iš bun
kerio, spėjo surinkti visus po
pierius, ką turėjo, sumesti į 
krosnį, kad nepakliūtų saugu
mui. Atsisveikino su žmona. Ji 
prašė, sako, nepalik ir manės 
gyvos. Ne, tau reikia gyvent, 
atsakęs brolis. Bet ramiai 
kalbėjo. Dar pasiėmė suknelę 
— jis dainai, jeigu kur nors 
išeidavo, persirengdavo mote-

dar galvojo išbėgs. Užlipo ant 
aukšto, apsižvalgė, pamatė, 
kad aplinkui milicininkai ir 
saugumiečiai. Dar paleido se
riją pro langelį, sužeidė du so
dybą apsupusius stribus, vie
na kulka kliudė šunį, ir pats 
sau į kaktą. Yra jo nuotraukų, 
kur matyti, kiek kulkų praei
ta. 

1998 metais broliui būtų su
kakę 70 metų. Jo žūties vie
toje spalio mėnesį vyko labai 
gražus minėjimas, kuriame 
dalyvavo ir Seimo pirminin
kas V. Landsbergis. Jis buvo 
užlipęs ant aukšto, žiurėjo, 
kur pro skliautą kulkos išėjo. 
Namas tebestovi, nore niekas 
dabar čia negyvena. Kieme, 
kur buvo paguldytas brolis, 
kur jo krauju aplaistyta žemė, 
dabar stovi pastatytas pa-

rimt. Apsirengęs suknia, jis minklas. Girdėjau, kad bunke 

rio maketas buvo nuvežtas į 
Maskvą parodyti. Čia Dušans-
kio darbai. Atseit, žiūrėkit, 
kokias slėptuves lietuviai tu-, 
rėjo. V. Landsbergis tada su 
tėvuku pasodino ąžuoliuką. 
Bet neilgai tas ąžuoliukas ža
liavo — kažkas nulaužė. Bro
lis po mirties buvo apdovano
tas Vyčio 3-iojo laipsnio ordi
nu. Apdovanojimą prezidentas 
V. Adamkus įteikė tėvukui. 
Šiais metais gegužės 8 d. jam 
suėjo 97 metai. 

Apdovanojimas įžeidė 
atminimą 

Apie tai, kad Vasario 16-ąją 
bus apdovanoti K. Prunskienė 
ir M. Misiukonis, išgirdau per 
radiją. Negalėjau namuose 
bot, išėjau į mišką, vaikščio
jau, meldžiausi ir verkiau. Tai 
buvo baisus dalykas. Bet kaip 
aš dėkinga Nijolei SadOnaitei, 
kai ji įėjo ir pasakė preziden
tui, ką jis padarė. Ar čia jis 
kaltas, ar tie, kurie prie jo dir
ba? Tie dar A. Brazausko visi 
palikti. M. Misiukonis teigia, 

kad jis 1965 metais buvo Vals
tybės saugumo komiteto nau
jokas, jam buvo patikėta krata 
ūkiniame pastate. Spaudoje 
yra sakęs šitaip: „Prie kitų 
darbų manęs neprileido. Išgir
dau šūvius vienoje troboje. Iš 
ten išbėgę pareigūnai pasakė, 
kad A. Kraujelis nušovė šei
mininką. Vėliau jis sužeidė 
dar du milicininkus ir sau pa
leido kulką". Čia pasaka. Ka
žin, ar ne jis pats vadovavo 
operacijai?, Sako išgirdęs šū
vius vienoj* troboje. O kiek tų 
trobų buvofr Viena ir buvo. O 
kiek ūkinis trobesių? Vienas 
tvartukas, kur paršiuką laikė. 
Brolį M. Misiukonis pavadino 
„nelegalu": vienas likęs, gink
lą turėjo, trukdė žmonėms 
dirbti. Išeina, kad visi partiza
nai buvo nelegalai, o jie, susi
dėję su okupantais, yra tei
sūs? 

Buvo įžeistas mano brolio 
atminimas. Pradėjo skambinti 
sesutės. Visi buvo labai su
krėsti. Labai išgyveno ir mano 
kaimynė, ir kiti Tremtinių glo
bos namų gyventojai. Jie pra

dėjo rinkti parašus — pasirašė priešas. Pritariu V. Landsber- jimų teikimo ceremonijoje bū 
70 globos namų gyventojų, giui, kuris per televiziją pa- čiau pasakiusi: „Ačiū, labai at 

siūlė jiems atsisakyti apdova
nojimų. Tik šita išeitis. Aš M. 

Tėvukui iš karto nesakėm, o 
kai sužinojo, negalėjo supras
ti, kad ir auka apdovanota, ir Misiukonio vietoje apdovano- vau 

siprašau, bet negaliu priimti, 
šio apdovanojimo neužsitarna-

Bus daugiau 

Po sūnaus apdovanojimo Prezidentūroje Steponą Kraujeli ir j<> dukras priima Seimo pirmininkas Vytautas 
I-indsberjfis. Salin jo brolis Gabrielis Žemkalnis ' 199* m t Henriko Gaitevakio nuotr. 

Mi 
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Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC 

Esant Euerbacho 
klebonu 

Užėjau į vyskupijos kuriją ir 
papasakojau, kad dvi bažny
čios, kuriose lietuviams auko
jau Mišias, dabar apgriautos. 
Sužinojau, kad Euerbach 
miestelis neturi kunigo. Vys
kupas pasiūlė perimti tą para
piją. Paskyrime trumpai para-
Sfe, kad aš turiu visas teises, 
kokias davė Vilkaviškio vys
kupija. Euerbach miestelyje 
radau dvi bažnyčias. Viena di
delė ir labai graži priklausė 
protestantams. Joje anais lai
kais Martynas Liuteris saky
davo pamokslus. Kita mažes
nė priklausė katalikams. 
Miestelyje buvo maždaug pusė 
katalikų ir pusė protestantų. 
Visi jie tarp savęs gerai sugy
veno. Klebonijoje gyveno bu
vusio klebono tėvai ir sesuo. 
Apie kleboną nieko man ne
sakė nei vyskpas, nei žmonės. 
Tik iš apylinkės kunigų suži
nojau, kad jis už nusikaltimus 
valdžiai buvo nuteistas mir
čiai. Pagal senovinį teisyną, 
jam buvo kirviu galva nukirs
dinta. Jis buvo nusikaltęs ir 
Bažnyčiai. Todėl ir vyskupas 
man apie jį nieko nepasakė. 

Po keletos dienų, man atva
žiavus į Euerbachą įvyko vi
siškas VVuerzburgo sunaikini
mas. Amerikiečių lėktuvai iš
metė ant miesto apie milijoną 
padegamų bombų. Iškilo pra
gariška ugnies vėtra. Sudegė 
visi namai ir bažnyčios. Tik 
priemiesty išliko nesudeginta 
koplyčia ir du namai. Bombų 
sprogimai buvo girdimi Euer-
bache, už trisdešimt šešių ki
lometrų. Žemė drebėjo taip, 
jog turėjom langus atidaryti, 
kad nesuskiltų. Nuostabu, 
kad nė vienas lietuvis nesu
degė. Antano Maceinos svainė 
labai bijojo lėktuvų antpuolių. 
Prieš tą baisųjį antpuolį Anta
nas Maceina, jo svainė Ele-
nutė, Zenonas Ivinskis, Jonas 
Grinius ir Alina Grinienė pie
tums atėjo į restoraną. Jie 
kalbėjo apie karo pabaigą. 
Elenutė pasakė, kad į taikos 
valstybių susirinkimą Vokieti
ja nebus prileista. Tuo tarpu 
pasigirdo smarkus šūvis. Ele
nutė nusviro ant stalo. Prie 
gretimo stalo karininkas nusi
ėmė diržą, prie kurio buvo 
brauninkas. Jis metė diržą po 
stalu, ir brauninkas iššovė. 
Šūvis pataikė į Elenutės gal
vą. Bombardavimo dieną jos 
kūnas buvo dar nepalaidotas 
ir išliko nepaliestas. Jos kūną 
A. Maceina palaidojo kitą die
ną drauge su kitais žuvusiais. 

Po Wuerzburgo sunaikinimo 
pas mane atkeliavo Jonas 
Grinius. Alina Grinienė, Zeno
nas Ivinskis. Antanas Macei
na. Saliamonas Baltūsis su 
žmona Stefanija ir dukrele 
Genute, ir Liudvikas Šmulkš
tys. Visiems jiems suradau ap
sigyvenimą pas mano pažįs
tamus ir nepažįstamus kituo
se miesteliuose. Žmonės juos 
priėmė kaip savo gimines. An
tano Maceinos šeimoje buvo 
žuvęs fronte sūnus. Jo sesuo 
Frieda man sakė, kad ji An
taną prižiūrės kaip savo brolį. 
Ii prižiūrėjo jį daugiau kaip 
brolį. Kai A. Maceina persi
kėlė į universitetą, tai ir ji 
drauge išvažiavo. O kai Anta
no žmona Lietuvoje mirė, juo
du susituokė. 

Vokiečiai į karo pabaigą, 
kaip įmanydami, gynėsi nuo 
alijantų. Į kariuomenę pradėjo 
imti paauglius vaikus nuo 
dvylikos metų. Suorganizavo 
vadinamąjį „Volkssturmą" — 
tautos audrą. Tai buvo į ka
riuomenę nepaimti senesnio 
amžiaus vyrai. Prie Euerba
cho buvo pastatytos priešlėk
tuvinės patrankos. Amerikie

čių kariuomenė ėjo, užimdama 
kiekvieną miestą ir miestelį. 
Per visą savaitę prie Euerba
cho stovėjo amerikiečių ka
riuomenės dalinys ir kasdien 
mus apšaudė. Užlėkė ir keli 
lėktuvai sunaikinti patrankas. 
Patrankos pradėjo šaudyti į 
lėktuvus. Vienas šūvis pataikė 
į namą, kuriame buvo pilna 
žmonių. Tas namas senovėje 
buvo pilis. Jo sienos buvo arti 
dviejų metrų storumo. Patran
kos šūvis atšoko nuo sienos ir 
praėjo per stogą. 

Tame name atsirado ketu
riolikos metų vaikinas, kariš
kai apsirengęs ir apsiginkla
vęs. Jis sakė, kad turi kariau
ti. Mes jį draudėm ir prašėm 
su mumis pilyje pasilikti. Jis 
neklausė. Kai tik išėjo į lauką, 
krito negyvas. Naktį po smar
kių apšaudymų į mūsų pilį įsi
veržė du kareiviai su automa
tiniais šautuvais. Jie patys, 
turbūt išsigandę, šaukė, 
klausdami ar nėra kareivių. 
Visi atsakėm, kad nėra. Pas
kui atėjo karininkas, kuris 
prabilo lenkiškai. Jis mums 
liepė išeiti laukan. Kareiviai 
mus palydės į bažnyčią. Aš 
jam parodžiau bažnytinius 
drabužius ir kielikus. Prašiau, 
kad tų bažnytinių daiktų ne
paimtų. Prie bažnyčios buvo 
pastatytos dvi patrankos, ku
rios per visą naktį apšaudė 
Schvveinfurtą už septynių kilo
metrų. Tokiame triukšme mes 
bažnyčioje vis tiek prasnau
dėm. Per naktį vienas vokie
čių kareivis, kurį mes gerai 
pažinojom, šaukė ir vaitojo, 
kol numirė. Jis užsimanė su
naikinti bent vieną amerikie
čių tanką. Jis naktį su bazuka 
sunaikino didelį tanką, kuris 
pašautas nulaužė jdidelį medį 
prieš namą ir ant to medžio 
kamieno sustojo. O tą kareivį 
amerikiečių kareiviai labai 
sumušė ir pusgyvį paliko pa
tvoryje. Keisti žmonės. Tas vo
kiečių kareivis buvo iš Rein-
lando, geras katalikas ir per 
karą neturėjo nė progos pa
šaudyti. Aš tą kareivį, vaikiną 
keturiolikos metų, ir kitus žu
vusius bendroj duobėj palaido
jau. 
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ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTrOMOBUO. NAMŲ, SVEKATOŠ, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Weet 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 1 

GREIT PARDUODA 

Lietuviškas ,.gulbių ežerą- Nuotr. Eltos 

ARTĖJA XI PASAULIO 
LIETUVIŲ MOKSLO IR 

KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„softits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti i 

Romui tel. 630-774-1025. S 

Dar daugelio iš mūsų atmin
tyje yra gerai išlikę 1997 metų 
vėlyvą rudenį Čikagoje sėk
mingai vykusio X Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo vaizdai. 
Tada, lapkričio 27-30 d. Jauni
mo centro salėse ir klasėse 
vyko šis tradicinis, išeivijoje 
pradėtas, o vėliau ir Lietuvą 
pasiekęs, pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos žmonių su
sibūrimas. 

Šiemet jis vėl rengiamas 
Lietuvoje. Reikia pasakyti, 

Karui baigiantis 

Po Euerbacho užėmimo visa 
kariuomenė susirikiavo ir iš
važiavo užimti Schweinfurtą. 
Klebonijoje radau netvarką. 
Visos pagalvės paimtos. Ant 
žemės buvo kepami kiaušiniai 
su lašiniukais. ugniai susikur
ti išplėšti nuo langų mediniai 
rėmai. Kai kareiviai išvyko 
užimti Schweinfurto, Euerba
cho miškelyje radome apka
suose palikta daug pagalvių, 
patalų ir paklodžių. Kareiviai 
nesidrovėjo iš žmonių atimti 
auksinius laikrodžius ir kitus 
brangius daiktus. Gretimoj 
parapijoj klebonas buvo kun. 
R. Graef. Jo parašyta knyga 
^Ja Vater„ yra išversta į 40 
kalbų. Aš jam padovanojau ir 
lietuvišką vertimą. Su juo 
dažnai susitikdavom. Jis labai 
laukė amerikiečių. Jis vis sa
kydavo, kad, kai amerikiečiai 
ateis, tai bus ramybė, ir gausi
me gerą demokratišką tvarką. 
Jis labai apsivylė amerikiečių 
kariuomene. Kareiviai iš jo 
viską atėmė — visus laikro
džius ir visus auksinius bei 
sidabrinius daiktus. 

Po aplinkinių miestelių už
ėmimo trečią dieną pas mane 
atėjo Zenonas Ivinskis. Jis 
pradėjo pasakoti, kaip pralei
do paskutines dienas. Dabar 
jis ėjo paskui amerikiečių ka
reivių sunkvežimį, kuriame 
buvo sukrauta daug daržovių, 
viščiukų ir kitokių valgomų 
daiktų. Ii vežimo vis kas nors 
iškrisdavo. Taip eidamas, jis 

susirinko dešimt vištų, jau pa
ruoštų kepimui. Jis tas vištas 
paslėpė tarp krūmų ir grįžęs 
namo perduos Alinai Grinie
nei. Po dviejų savaičių Zeno
nas skundėsi, kad drabužiai 
susitraukė. 

Jonas Grinius visą laiką ne
galavo. Kai sunkiau susirgo, 
buvo nuvežtas į Schweinfurtą, 
į ligoninę. Alina Grinienė kas
dien jį lankydavo. Važiuoda
ma dviračiu, visada ji pas 
mane sustodavo klebonijoje. 
Vis gaudavau iš žmonių šį tą 
ligoniui nuvežti. Parapijos 
žmonės visais reikalais man 
padėdavo. Sužinojau, kad pas 
mane atvažiuos du prancūzai 
iš UNROS. Žinoma, reikės 
juos pavaišinti. Šeimininkės 
neturėjau. Eidavau valgyti 
pietums ir vakarienei į pilį 
pas senukę Baronienę. Jos gi
minaitė mane labai gerai mai
tino. Baltūsiai gyveno netoli 
klebonijos. Pasiskundžiau Ste
fanijai Baltūsienei, kad netu
riu, kas man suruoštų vaišes 
dviem UNROS prancūzams. 
Baltūsienė pasisiūlė man vis
ką suruošti klebonijoje. Tik rei
kia jai gauti avinėlio mėsos, 
burokų barščiams, lašiniukų 
ir dar kitokių priedų. Iš žmo
nių gavau visko, ko tik man 
reikėjo. Prancūzai vaišėmis 
buvo labai patenkinti. Esą, to
kios sriubos visoje Prancūzi
joje negausi. 

Vieną dieną visai netikėtai į 
kleboniją du parapijiečiai at
vežė keletą maišų tabako la
pų. Kažkur paskendo mažas 
laivas. Išgelbėjo įgula tabaką 
ir į kleboniją man jį atvežė. 
Nusipirkau mašinėlę cigare
tėms daryti. Kad pas mane 
yra tiek daug tabako, visi ma
no draugai greitai sužinojo. 
Visiems rūkoriams cigarečių 
pridarydavau. Gal dėl to taba
ko mudu su Saliamonu Bal
tūsiu labai susidraugavom. Jis 
labai daug rūkydavo, o tabako 
buvo sunku gauti. S. Baltūsis 
buvo teisininkas. Paskutiniu 
laiku jis gyveno Marijampo
lėje. Čia jis labai buvo susi
draugavęs su arkiv. Pranciš
kum Karevičium. S. Baltūsis 
buvo labai įdomus žmogus. Jis 
daug man pripasakojo apie 
Lietuvos teismus ir apskritai 
apie Lietuvos diduomenę. 

kad XI simpoziumas jau čia 
pat, nes jo pradžia bus birželio 
21 d. Smagu matyti, jog sim
poziumo rengėjų plenarinių 
posėdžių pranešėjų tarpe yra 
nemažai išeivių mokslo vyrų. 

Pagal mus pasiekusią šio 
simpoziumo programą, jo ati
darymas bus birželio 21 d. 10 
vai. r., Vilniaus Pedagoginio 
universiteto aktų salėje, po 
Šv. Mišių arkikatedroje bazili
koje. Čia invokaciją skaitys 
Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis. Sveikins Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus ir Simpoziumo tarybos 
pirm. pavaduotojas čikagietis 
dr. Vytautas Narutis, kuris, 
kaip žinome, buvo X Simpo
ziumo mokslinės programos 
komiteto pirmininkas. 

Po atidarymo toje pačioje sa
lėje vyks plenarinis posėdis te
ma „Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimui — 10 metų". Jo 
pranešėjai: Vytautas Lands
bergis, arkivysk. A, J. Bačkis, 
Zigmas Zinkevičius ir kiti. 

Antroji dienos pusė bus skir
ta darbams sekcijose: Krikš
čionybė Lietuvoje tūkstant
mečių sandūroje, Lietuvos ke
lias į nepriklausomybę, Istori
ja ir paveldas, Švietimo ir 
mokslo istorija, Ap inka ir ap
linkosauga, Agrariniai ir bio
logijos mokslai I. Geografija 
ir geodezija, Geol<xrija I. Pra
nešimai sekcijose bos pravesti 
Vilniaus Pedagoginio instituto 
centriniuose rūmucse. 

Antrosios — binelio 22 d. 
ryte — 8:30 vai., prasidės ple
narinis posėdis tena: „Lietu
vos mokslas ir šalies ūkio kon
kurencingumas". Č a, be vieti
nių mokslininkų, kalbės ir 
svečiai iš JAV, pro:, dr. Algir
das Avižienis. 

Po pietų — vėl vyks pra
nešimai sekcijose, o nuo 17 
vai. bus pravesta apvalaus 

XI Pasaulio lietuvii, mokslo ir 
kOrybo« simpoziumo proin"Hrnim<> 
komiteto pirm. prof Kazimieras 
Pyragas 

stalo diskusija „Informacinės 
visuomenės kūrimas Lietuvo-
je". 

Dėl vietos stokos, čia nėra 
galimybių suminėti visą pro
gramą. Tad šioje vietoje pasi
tenkinsime tik plenarinių po
sėdžių pranešėjais iš JAV. 

Birželio 23 d. ryte numaty
tame plenariniame posėdyje 
„Mokslas ir energetikos stra
tegija" kalbės Kazys Almenas. 
Jo pranešimo tema: „Radiaci
jos rizika ir veiksmingai skir
tų lėšų paskirstymas". 

Ketvirtosios dienos prieš
pietis bus pašvęstas plenari
niam posėdžiui „Mokslo ir 
kūrybos vaidmuo, ugdant ša
lies intelektualinį potencialą". 
Čia bus proga išgirsti net du 
išeivijos mokslininkus — prof. 
Romualdą Kašubą ir dr. Vy
tautą Narutį. Northern Illi
nois un-to Inžinerijos ir in
žinerinės technologijos fakul
teto dekanas R. Kašubą skai
tys pranešimą „Tarptautinis 
mokslininkų ir inžinierių mo
bilumas bei galimybės Lietu
vai". 

Tuo tarpu dr. V. Narutis, 
kuris dirba JAV chemijos 
pramonės srityje, kalbės apie 
kai kurias mokslo plėtros per
spektyvas ir konkrečiai apie 
JAV lietuvių mokslininkų dar
bus. 

Birželio 25 d. yra planuoja
mos Mokslo dienos Klaipėdoje 
ir Šiauliuose. Šias programas 
planuoja ir dalyvius priima 
vietiniai universitetai. Taigi šį 
kartą Simpoziumas jau ren
giamas, galima sakyti, visos 
Lietuvos mastu, nes į organi
zavimą yra įtraukti trijų dide
lių miestų žmonės. Taip pat 
yra rengiami ir susitikimai su 
visuomene, ekskursijos, kon
certai, vakaronės. 

Paskutinis programos punk
tas vyks birželio 26 d. Tada-
bus pravesta ES ERASMUS 
programos konferencija tema 
„ERASMUS — tai kelias į 
mokslo ir žinių Europą". 

Apie Simpoziumą plačiai in
formavo Lietuvos mokslininkų 
laikraštis „Mokslo Lietuva". 
Šio leidinio birželio 1 d. nume
ryje išspausdintas jo vyr. re
daktoriaus, Simpoziumo orga
nizacinio komiteto nario in
formacijos reikalams, Gedimi
no Zemlicko pokalbis su Sim
poziumo žymiaisiais asmeni
mis — Simpoziumo organiza
cinio komiteto pirmininku dr. 
Vygintu Gončiumi, programi
nio komiteto pirmininku prof. 
Kazimieru Pyragu bei šio ko
miteto nariu prof. Kęstučiu 
Makariūnu. 

Šalia kitų aktualių klausi
mų, yra užsiminta ir apie 
rengėjų norą pritraukti kuo 
daugiau jaunų išeivijos moks
lininkų. Kaip teigia K. Pyra
gas, tam reikalui buvo sudary
tos specialios sąlygos, skiriant 
dvidešimt stipendijų po 500 
dolerių, kad galėtų dalyvauti 
ir mažiau pasiturintis užsie
nio lietuvių jaunimas. 

Tačiau tas pats K. Pyragas 

Window YVashers Needed! 
40,000 per ycar. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portauon. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window YVashing. 
TeL 860-820-6155. 

44 metų moteris, sąžininga, atsakinga. 
Siek tiek kalbanti angliškai, gerai 
suprantanti rusų ir anglų kalbas, ieško 
darbo. Gali prižiūrėti senelius, gaminti 
maistą, sutvarkyti namus. Tel. 773-
927-6063. Skambinu nuo 8 v.r. iki 4 

arba nuo 8:30 v.v. iki U v.v.. 
kviesti Ireną. JiiiOL 

Live-in caregivers needed. Eng
lish, experience, references, non-
smokers amust. Matute, well-man-
nered ladies preferred. Daily 
salary $100-$ 120. Located in SE 
Wisconsin. TeL262-763-3375. „_„. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

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

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

Lietuvių Konsultavimo Paslaugos 
Lithuanian Consulting Services 

Profesionalūs darbuotojai padės jums: 
• išsilaikyti EL vairavimo teoriją; 
• konsultuos kredito istorijos 
klausimais; 
• išsinuomoti butą; 
• versti iš anglų kalbos oficialiose 
vietose: 
• atidaryti banko sąskaitas; 
• užpildyti imigracines formas; 
• užpildyti „sočiai security" formas. 

Dirbame: Pirm.-Penktd. 8-7; 
Šeštd., Sekmd. 10-5. 
TeL 630-241-4556. 
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RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui -
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Vilnhiie, r—****-*--- Aatakal-
nio rajone pardoniUi—i 
pastatytas dviejų aukštą 
namas. Greitam pardavimui 
nupiginta kaina. Skambinti 
Lietuvoje 011-370-2-797-822 
arba 011-370-2-345-167. a*m 

F o r R e n t 
S room heatcd secood floor 

apartment. No children. 
Vicinity 63" Place & Kedzk. | 

$550. TeL 773-778-8000. « 

Legali imigracija į 
Kanadą. Skambinti 

Rimai tel. 708-218-0161. 
rmm 

Reikalingas CDL teises B 
kategoriją turintis 

vairuotojas. Skambinti 
630-257-6822. 

Alternative Home Care is 
looking for responsible, live-in 
caregivers ana CNAs. Goodn 
English and references rcouired. a 
Excellent salary between $80* 
and $130 per DAY. CaD 708-
784-1088 toran 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
teL 708-422-6558. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicantt for 

Pcrmanmt Restdencel 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentraong in imnugration to 

Canada 
www.irnaiigrabon-aervice.ccm 

pažymėjo, jog užsienio lietuvių 
jaunieji mokslininkai į kvieti
mą atsiliepė šalčiau, negu bu
vo tikėtasi — gal todėl, kad in
formacija apie Simpoziumą 
nespėjo visus pasiekti. Čia no
risi pacituoti K. Pyrago mintis 
šiuo reikalu: „Tikiuosi, kad 
būtent šio Simpoziumo rengi
niai ir duos stimulą ateityje 
panašiuose renginiuose maty
ti daugiau užsienio lietuvių 
jaunimo. Jeigu stipendijos iš
liks ir ateityje, tai jų turėtų 
visiškai pakakti, norint sim
poziumo dienomis atvykti į 
Lietuvą, skaityti pranešimą ir 

dalyvauti kituose renginiuo
se". 

O prof. Makariūnas, koris 
yra Lietuvos mokslo tarybos 
pirmininkas, dar prideda: 

„Niekas neginčys, kad pra
sidėjo trečioji emigracijos ban
ga iš Lietuvos, savo šalį palie
ka ir daug kūrybos žmonių. 
Mums rūpi, kad iš aktyvaus 
gyvenimo traukiantis senajai 
išeivijos kartai, tie kontaktai 
su užsienyje gyvenančiais lie
tuviais ir ateityje nenutrūktų. 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mai čia galėtų suvaidinti labai 
svarbų vaidmenį". 

RUSIJOS BAŽNYČIOS RYŠIAI SU KGB 

„Tremtinio" savaitraštyje 
(Laisvės ai. 39, 3000 Kaunas) 
2000 m. Nr. 20 R. Šalčius ra
šo, kad apie Rusijos stačiati
kių bažnyčios ryšius su KGB 
daug rašyta, bet to bendradar
biavimo dokumentai vis dar 
po užraktu. Po 1991 m. rug
pjūčio mėn. žlugusio pučo į 
paviršių iškilo kai kurie 
Stačiatikių bažnyčios aukšto 
rango dvasininkų - KGB 
agentų slapyvardžiai: ,,Ada-
mantas", „Topazas", „Michai-
lovas" ir kt. Autorius kelia 
mintį, ar šventikas Glėbas 
Jakuninas, disidentas, Rusi
jos Valstybės dūmos deputa
tas, daug prisidėjęs prie KGB 
lizdo Bažnyčioje atskleidimo, 
ne dėl to buvo vos ne eksko
munikuotas. Pastaruoju metu 
į „Laisvės" radijo darbuotojų 
rankas pateko įdomus doku
mentas iš buvusio Estijos 
KGB archyvo. Jame už 
„aktyvią pagalbą organams" 
prašomas apdovanoti agentas 

„Drozdov". Jo gimimo data 
nurodyta 1929 m., jis turi 
aukštąjį išsilavinimą, moka 
rusų, estų ir vokiečių kalbas. 
Užverbuotas 1958 m. „Droz
dov" norįs padėti demaskuoti 
antisovietinius elementus 
Stačiatikių bažnyčioje. Pažy
mima, kad paskatinimas yra 
būtinas, nes „Drozdov" turi 
didelę ateitį. KGB dokumente 
nurodoma, kad „Drozdov" la
bai pareigingas ir produkty
vus, gerai išmano teorinius 
religijos klausimus ir tarptau
tinius reikalus, visada noriai 
priima užduotis ir pateikia 
dokumentų, įrodančių Stačia
tikių cerkvės dvasininkų anti-
sovietinę veiklą. „Drozdov" 
buvo rekomenduotas įtraukti į 
delegacijas, vykstančias į už
sienį. Iš šių duomenų auto
rius spėja, kad kalbama apie 
dabartinį Stačiatikių bažny
čios patriarchą Aleksijų II, 
pradėjusį dvasininko kelią Es
tijoje. Jo tikroji pavardė Ridi-
ger. 

http://www.irnaiigrabon-aervice.ccm
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IŠBANDYMAS LAISVE 
REMIGIJUS MISIŪNAS 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 21 d., trečiadienis 

Ramos vakarai Margionyse, Dzūkijoje. J. Bagdono nuotr. 

GAL KAIMO TURIZMAS 
GALĖTŲ TAPTI TAVO VERSLU? 

„Žemės ūkio" žurnalo, lei
džiamo Kaune 3000, ŽUR, K. 
Donelaičio 2, 2000 m. Nr. 2 
Lietuvos kaimo turizmo aso
ciacijos prezidentė Regina Si-
rusienė straipsnyje „Provin
cija vilioja amerikiečius" pa
sakoja apie praėjusių metų 
viešnagę JAV, kur ji studijavo 
poilsio kaime verslą. Vašing
tono valstybiniame universi
tete jai teko išklausyti 120 va
landų kursą apie turizmo va
dybą. Paskaitas ir kelionę 
apmokėjo JAV fondas „Demo
kratijos horizontai", kurio ko
ordinatorė yra Andrea Jasai
tis. 

R. Sirusienė aplankė ameri
kiečių ūkius ir nustebo, 
sužinojusi, kad turistai tose 
sodyboje ilgesniam laikui 
neapsistoja. Provincijoje popu
liarūs turistų pasisėdėjimai 
klojimuose, stilizuotose užei
gose, primenančiose XIX a. 
„saliūnus". Čia galima nusi
fotografuoti šalia „laukinių 
Vakarų" kaubojų, patiems 
Užsidėti skrybėlę ar apsivilkti 
nėriniuotą XK a. suknelę. Pa
geidaujantiems šie drabužiai 
parduodami. Viešnia sako, 
kad amerikiečiai neturi senų 
mitybos tradicijų ir labiausiai 
mėgsta vadinamąją „indė
nišką" duoną ir įvairius keps
nius. Ją nustebino, kad pro
vincijos vakarėliuose nevarto
jami svaigieji gėrimai, net ir 
alus geriamas be alkoholio. 
Vakaronės paprastai vyksta 
savaitgaliais nuo 7 vai. vaka
ro iki 2-3 vai. nakties, o nak
voti turistai grįžta atgal į 
„civilizacijos prieglobstį" -
miestus ir miestelius. 

R. Sirusienei teko dalyvauti 
Amerikos dienose Los An
geles, kalbėti per lietuvių ra
diją, vedamą Genovaitės Plu-
kienės, pasisakyti „Drauge", 
susipažinti su Stase Klimaite-
Pautieniene, paaukojusia 
40,000 dol. Raseinių Žemės 
ūkio mokyklos pieninei 
įrengti ir kt. 

Straipsnio autorė piktinasi 
naujaisiais lietuviais, kei
kiančiais Lietuvą, ir sako, kad 
tuo naujieji ir skiriasi nuo 
senųjų, kurie tėvynę ideali
zuoja. Su tuo visiškai sutikda
ma, norėčiau pratęsti kaimo 
turizmo temą lietuviška me
džiaga, nes manau, kad R. Si

rusienė kalba apie reikalin
gus dalykus. 

Lietuva dar tik ieško atei
ties verslų, kuria kaimo 
planą. Vyriausybės ir Seimo 
dokumentuose jau atsirado ir 
kaimo turizmo sąvokos. Ypač 
šis verslas daug žada Rytų 
Lietuvai. Teko neblogai pa
žinti šį nuostabų žemės kam
pą, kur, deja, iš žemės nei 
praeityje, nei dabar, nei atei
tyje žmonės nesugebės išgy
venti, nes čia, kaip vietiniai 
sako: „pieskynėliai", miškai. 
Šiandien daugiau pajamų kai
mas turi iš girių turto: renka 
grybus ir uogas ir per vasarą 
netingintys sukaupia keletą 
tūkstančių litų stambesnėms 
išlaidoms. Rytų Lietuvoje la
bai mažai pramonės, gamta li
kusi pirmapradė - nepaliesta 
- tūkstančiai upelių, ežerų, 
ežerėlių, nuostabūs miškai ir 
kalvos. Žodžiu, rojus žemėje. 
Todėl kaimo turizmui čia pui
kios sąlygos, nes yra kuo pa
traukti ir Lietuvos vasarotoją, 
ir užsienio turistą, juo labiau, 
kad kaimo turizmas Vakaruo
se yra gana populiarus. Viena 
bėda, kad tam reikia investi
cijų, nes kaimo kad ir gražios 
sodybos neturi visų, vaka
riečių pageidaujamų pato
gumų. Kadangi Lietuvos vals
tybė bent keletą metų neturės 
pakankamai lėšų paremti kai
mo turizmą norinčius vystyti 
ūkininkus, norėčiau tuo sudo
minti išeiviją. Prieš važiuo
dama į JAV, pasidomėjau tu
rizmo sąlygomis Molėtų ra
jone, kur jau yra 10 tuo 
užsiimančių ūkininkų. Čia, 
kaip ir kituose rajonuose: Ig
nalinos, Švenčionių, Zarasų, 
Šalčininkų, Trakų bei visoje 
Dzūkijoje, puiki gamta ir 
daug sovietiniais metais sta
tytų ir dabar tuščių pastatų: 
poilsio, kultūros namų, mo
kyklų ir kt., kuriuose galima 
būtų priimti turistus. Svars
tau, o jeigu lietuviai, pasklidę 
po pasaulį, supirktų šiandien 
šiuos, pusvelčiui - už keletą 
tūkstančių ar net šimtų dole
rių - savivaldybių parduoda
mus pastatus ar be savininkų 
likusias kaimo sodybas ir ten 
įrengtų šeimos, giminės ži
dinius, kuriuose galima būtų 
priimti ir užsieniečius? Vyres
nioji išeivių karta yra suinte-
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Zarasų rajono akininko, uisiimaneio kaimo turizmu, namas A. Tum*no 
nuotr. 

resuota, kad jų vaikai ir vai
kaičiai neprarastų savo lie
tuviškų šaknų ir pamiltų Lie
tuvą, savo protėvių žemę. Šios 
sodybos galėtų tapti lietuvy
bės ugdymo mokyklomis. Lie
tuviai tėvai, nupirkę šiuos 
šiandien Lietuvai nereikalin
gus objektus Rytų Lietuvoje 
ar Dzūkijoje, būtų pajėgūs 
įrengti juos šiuolaikiškai, su 
privalomais patogumais, kad 
ten norėtų savo laiką leisti 
prie patogumų pripratę jų vai
kai. Užuot važiavę atostogauti 
į egzotiškus kraštus, tokios 
egzotikos rastų protėvių že
mėje. Ateityje šiame krašte 
klestės turizmas ir įgyti objek
tai daug kartų pabrangs, taigi 
investicijos taps net labai pel
ningos, ne tik dvasiškai bran
gios. Išeivija, gyvenusi Va
karuose didžiąją dalį am
žiaus, mokės ne tik gerai 
įrengti sodybas, kad ten va
žiuotų natūralios gamtos jau 
nebepažįstantys europiečiai, 
bet ir sugebės sukurti verslą 
bei jį išreklamuoti, ko dar ne
moka Lietuvos lietuviai. Kai
mo turizmas pagreitintų visos 
ekonomikos vystymąsi. 

Išeivija ne kartą gelbėjo Lie
tuvai, šį kartą, padėdama 
tėviškei, ji galėtų turėti nau
dos ir sau. Reikia prisiminti, 
kad Rytų Lietuvoje sovieti-

. niais metais kaimo turizmas 
tam tikra prasme vystėsi. Jo, 
žinoma, valstybė neorganiza
vo, šį gražų kraštą buvo nusi
žiūrėję tuometinio Leningra
do turtingesnieji inteligentai. 
Jie pas kaimo žmones, papras
tose pirkiose praleisdavo savo 
atostogas. Čia uogaudavo, gry
baudavo ir į namus Rusijoje 
grįždavo apsikrovę ne tik laši
niais, bet ir uogienių stiklai
niais bei džiovintų baravykų 
vėriniais. Rusams tai buvo pi
gus poilsis, o lietuviams šioks 
toks priedas prie kuklios 
kolūkiečio ar miško darbinin
ko algos. Šis turizmas baigėsi 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, nes rusai išsigando 
pasikeitusių politinių sąlygų, 
be to, jiems tapo neįveikiama 
Rusijos-Lietuvos siena. Tur
tingi rusai važiuoja atostogau
ti į Vakarus, o neturtingiems 
per brangu ir vizą į Lietuvą 
pirkti. 

Vystantis turizmui, kaime 
atsirastų darbo vietų, kai
miečiai galėtų parduoti dau
giau savo gaminamos žemės 
ūkio produkcijos, pradėtų vys
tytis senoviniai amatai, Ame
rikos pavyzdžiu atsirastų ir 
visokie kitokie įdomūs ir et
nografija kvepiantys dalykai. 
Lietuviai išradingi, trūksta 
tik pirmosios kibirkštėlės. 
Audronė Viktorija Skiudalte 

• Kretinga. Kretingos 
pranciškoniškojo jaunimo tar
nyba Kalotės (Klaipėdos r.) są
vartyne gyvenantiems žmo
nėms prieš Velykas organiza
vo akciją „Pagalba sąvartyno 
žmonėms". Už suaukotus pini
gus šimtui sąvartyne gyve
nančių žmonių buvo verdama 
sriuba, nupirkta higienos prie
monių, žvakių. 

Kad ir kur gyventum, kad ir 
kuo būtumei, vis vien vienu 
didžiausiu išbandymu bus 
laisvė, o šiuo konkrečiu atveju 
— žodžio laisvė. Net ir kraš
tuose su senomis demokrati
nėmis tradicijomis knygų lei
dėjai patiria vienokių ar kito
kių negatyvių išbandymų. Pa
vyzdžiui, D. Britanijos vyriau
sybė bandė knygoms taikyti 
Valstybės paslapties aktą, o 
kai kuriose JAV valstijose tė
vai gali spręsti, kokie vado
vėliai tinka jų vaikams ir ko
kios knygos gali būti mokyk
los bibliotekose. 

Vakaruose garsi „Pinguin" 
leidykla prieš trisdešimt metų 
bylinėjosi dėl teisės išleisti ro
maną »Lady Chatterly meilu
žis*, praeitą dešimtmetį gynė 
nuo fundamentalistų S. Rush-
die, o šį pavasarį po penkerių 
metų kovos laimėjo du milijo
nus svarų jai kainavusią bylą 
prieš istoriką D. Irving, kuris 
reikalavo, jog būtų viešai pa
neigti vienoje leidyklos kny
goje buvę kaltinimai, kad jis 
esąs holokausto istorijos klas
totojas. 

Daug daugiau problemų turi 
Lietuvos leidėjai, kurie gyve
na pirmuosius žingsnius ne
lengvu laisvės keliu žengian
čioje šalyje ir kur po nepri
klausomybės atgavimo dar 
bandė rasti sau vietą tokia 
liūdnai pagarsėjusi cenzūros 
institucija, kaip Glavlitas. 

Lietuvos konstitucija garan
tuoja informacijos gavimo lais
vę, o Spaudos įstatymas drau
džia bet kokią cenzūrą, tad ke
letą metų po 1990 m. prie Tei
singumo ministerijos egzista
vusi Spaudos kontrolės val
dyba (SKV), kilus kokiems 
nors nesusipratimams, nere
tai atsidurdavo dviprasmiš
koje situacijoje: lyg ir turė
davo bausti, bet negalėdavo. 

Visko būdavo — kartas nuo 
karto kildavo skandalai dėl 
Lietuvoje spausdinamų vokie
čių pronacistinių laikraščių, 
ar koks leidinys yra erotinis. 
Iš tokių istorijų garsiausiai 
nuskambėjo draudimas, kaip 
erotini kūrinį, platinti J. Iva
nauskaitės romaną „Ragana ir 
lietus", tačiau būta ir „tyles
nių". 1995 m. dėl tos pačios 
priežasties buvo uždrausta 
platinti pirmąjį detektyvinį 
žurnalą „Rankas aukštyn", vi
sai nepaaiškinus, kur ta žur
nalo erotika. Šiuokart dėl to 
viešai susirūpino tik vienas 
rašytojas A Bučys, kuris spė
jo, kad tokį sprendimą lėmė 
žymaus rašytojo Mindaugo 
Šermukšnio slapyvardžiu pa
sirašyta apysaka „Mergos vai
ko meilės nuotykiai" apie kri
minalinio pasaulio autoritetų 
gyvenimą. 

Nemenku leidybinės laisvės 
išbandymu Lietuvoje tapo A. 
Hitlerio „Mein kampf. Tuoj 
po nepriklausomybės atgavi
mo viena ritata leidykla rengė 
jos vertimą* tačiau, pasklidus 
žiniai, kilo nemenkas triukš
mas, nepasitenkinimą reiškė 
aukšto rango pareigūnai, gir
di, taip bus sugadintas tarp
tautinis Lietuvos įvaizdis, tad 
leidėjams teko atsisakyti šio 
sumanymo. 

Vienas tų politikų buvo V. 
Landsbergis, kuris garsiausiai 
protestavo, kai 1995 m. Lietu
voje latvių! kalba buvo iš
spausdinta Hitlerio knyga ir 
dėl to Latvįoje buvo iškelta 
baudžiamoji byla. Tuometinis 
opozicijos vadovas tvirtino, 
kad SKV padarė didelę politi
nę klaidą ir kiaulystę Lietu
vai, o SKV vadovas atsikirto, 
jog politikas bando daryti 
spaudimą ir formuojama nuo
monė, kad galbūt iš tikrųjų 
reikia pradėti kontroliuoti ma
sinės informacijos leidinius ir 
leidyklas. 

Beje, SKV buvo dar 1994 m. 

susidūrusi su „Main kampf 
problema, kai Lietuvoje pra
dėta platinti Rusijoje išleista 
Hitlerio knyga ir Istorijos ins
titutas į SKV paklausimą at
sakė, jog Niurnbergo proceso 
skelbtuose dokumentuose ne
pavyko aptikti duomenų, įtvir
tinančių nuostatas drausti 
„Mein kampf... 

SKV neretai atsidurdavo 
tarp kūjo ir priekalo, pavyz
džiui, kai prieš 1992 m. Seimo 
rinkimus „Respublika" skelbė, 
kad išspausdins slaptus A. 
Brazausko ir V. Landsbergio 
pokalbius, valdyba gavo raš
tišką nurodymą imtis sank
cijų. Matyt, daug kas lengviau 
atsiduso, kai prieš keletą 
metų valdyba buvo panaikin
ta. 

Tačiau problemos nepra
puolė su jos išnykimu. Tik da
bar nebeliko, iš ko reikalauti 
imtis vienokių ar kitokių prie
monių prieš prasikaltusius 
leidėjus, o prie minties, kad ir 
Lietuvoje, kaip ir visame pa
saulyje visų nesusipratimų 
išrišimo vieta yra teismas, 
sunkiai priprantama. Tad ne
nuostabu, vis dar neretai yra 
dairomasi vieni į kitus ir lau
kiama, kad tai padarys kaž
kas kitas. 

Konkretus pavyzdys — J. ir 
O. Kantų knyga „Mirties bibli
ja", kuri veikiai išgarsėjo kaip 
destruktyvus, galintis paveik
ti psichiką ir pastūmėti į 
savižudybę, leidinys. Periodi
nėje spaudoje pasirodė keletas 
susirūpinusių straipsnių, kur 
buvo svarstoma, kokią ji daro 
žalą ir kaip tokia knyga galėjo 
patekti į knygynus, tačiau tuo 
viskas ir baigėsi, o knyga tik 
dar labiau išgarsėjo. Panašiai 
nutiko ir su kita knyga — sa-
tanistų „Šėtono biblija", kuri 
buvo žaibiškai išpirkta, kai tik 
buvo viešai susirūpinta jos pa
sirodymu, ir tai, matyt, prisi
dėjo prie satanizmo plitimo 
atokesniuose Lietuvos kampe
liuose bei leidėjo pelno, nes 
šis, pasinaudojęs proga, išlei
do ir antrą knygos laidą. 

Aišku, būna, kai knygos liki
mas sprendžiamas teisme, 
kaip nutiko su knyga „Berija 
ir jo parankiniai". Leidinys ta
po įkaitu įsisenėjusioje jos 
leidėjų Jaroslavo Banevičiaus 
ir Povilo Gončaro kovoje su 
žurnalistu Vidu Mačiuliu, ku
rį pirmieji du viešai kaltino 
bendradarbiavimu su KGB. 
Pirmasis „karo" tarpsnis bai
gėsi tuo, kad leidėjai už šmeiž
tą buvo nuteisti kalėti, tačiau, 
tik išėję į laisvę, jie vėl atnau
jino „kovą" ir jos nauju lauku 
tapo minėtoji knyga. V. Ma-
čiuliui pasisekė pasiekti, kad 
jau į prekybą patekusiai kny
ga būtų uždėtas areštas, taip 
garantuojant jam seniau pri
teistą ieškinį atlyginti žalą. 
Knygynai sulaukė neregėtų 
klientų — teismo anstolių. 
Vėliau leidėjams pasisekė at
gauti knygą ir ši, vėl patekusi 
į prekybą, kurį laiką buvo įsi
tvirtinusi tarp perkamiausių . 

Dar grėsmingesnių „svečių" 
sulaukė „2000 lietuvių kalen
doriaus" leidėja D. Balsytė-Li-
deikienė. Po to, kai viena kai
myninė valstybė pareiškė pro
testą dėl leidinyje buvusių že
mėlapių, kur kai kurios Lenki
jos ir Baltarusijos teritorijos 
buvo pažymėtos kaip laikinai 
okupuotos Lietuvos žemės, lei
dėjai Valstybės saugumo de
partamento pareigūnai surašė 
administracinės teisės pažei
dimo protokolą už tautinės ne
santaikos kurstymą. Kalendo
rius buvo areštuotas, nes sau
gumiečiai jame- rado „kraštu
tinio nacionalizmo ideologijos, 
antisemitinės frazeologijos, 
vienpusio istorinių faktų verti
nimo, kurstančio tautinę ne
santaiką, ksenofobiją ir terito
rines pretenzijas". Bent jau 

A.tA. 
MARIJA MILIŠAUSKIENĖ 

SMAILYTĖ 
Mirė 2000 m. birželio 18 d. 9 v. v., sulaukusi 89 metų. 
Gyveno Kenosha, WI. Gimė Lietuvoje, Marijampolės 

apskrityje. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nuliūdę liko sūnūs: Šarūnas, marti Vita, anūkė Aida; 

Jonas, marti Barbara, anūkės: Lisa, Theresa, Beth; 
Antanas, marti Ramoną, anūkai: John, Luke, Vince, 
Liana, Dominic; duktė Ona Arbienė, žentas Alvydas, 
anūkas Adam; Kanadoje sesuo Magdė Juozaitienė su 
šeima ir Lietuvoje sesuo Viktorija Paltanavičienė ir jos 
vyras Jurgis. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono ir sesuo a.a. Antano bei 
a.a. Jono Smailių. Velionė priklausė Lietuvių 
Bendruomenei ir Šv. Petro parapijai, Kenocha, WI. 

Aa. Marija pašarvota trečiadienį, birželio 21 d. nuo 5 
iki 8 v.v. Proko laidojimo namuose, 5111 — 60 St., 
Kenosha, WI. Atsisveikinimas ir rožinis 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės ketvirtadienį, birželio 22 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Šv. Petro 
bažnyčią, Kenosha, WI, kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota Šv. 
Jurgio kapinėse, Kenosha, WI. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiuose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, duktė, anūkai, žentas, 
marčios, seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Proko Funeral Home. Tel. 262-654-3533. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
ČESLOVAS KARALIS 

2000 m. birželio 21 d. sukanka 10 metų, kai tragiška 
mirtis pasiėmė iš mūsų tarpo mylimą Vyrą ir Tėtuką. 
Ilgimės jo, tikėdami, kad jis surado Ramybe anapus. 
Šv. Mišios už a.a. Česlovo sielą bus atnašaujamos 
birželio 25 d., sekmadienį, 9 vai. ryto Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL. 
Visus gimines, draugus ir pažįstamus kviečiame 
pasimelsti už velionio sielą. 

Šeima. 

A . y A* 

CECILIJAI BUDRIKIENEI 
pabaigus šios žemės kelionę, jos vyrui JONUI, seseriai 
ONUTEI KIRVAinENEI ir jos šeimai, giminėms ir 
artimiesiems mūsų gili užuojauta. 

Salomėja Šmaižienė 

Gailutė ir Tadas Palioniai 

,Dainos" choro choristės REGINOS DUOBJENES 
seseriai 

A.tA. 
ELENAI BALTRUŠAITIENEI 

mirus, choras reiškia nuoširdžią užuojautą mielai 
REGINAI ir jos šeimai bei artimiesiems čia ir 
Lietuvoje. 

Choras „Daina " 

DRAUGĄ atmink ime savo 

taip jie tvirtina, o pabandyk 
patikrinti, kad gudrus — ka
lendoriaus ir su žiburiu nera
si. Duok die, tokį atkaklumą 
Užsienio reikalų ministerijos 
tarnautojams, kad jie panašiai 
reaguotų j užsienyje ne taip 
jau retai pasirodančias kny
gas, kur panašiai traktuoja
mos nemenkos Lietuvos terito
rijos dalys. 

Kalendoriaus bylos baigmė 
dar neaiški, juoba, leidėja, 
kaip matyti, ne iš tų, kurie 
taip paprastai imtų ir nusi
leistų, ir kovos iki pabaigos, 
taip įrašydama dar vieną pus
lapį į laisvo žodžio istoriją Lie
tuvoje. Ko gero, joje bus už
pildytas dar ne vienas pusla
pis. 

• Kovo 23-24 d. Kultūros 
ministerijos Bibliotekų ir lei
dybos skyriaus vadovė Rasa 
Balčikonytė dalyvavo Leipcige 
vykusiame ET Kultūros komi
teto organizuotame seminare 
„Valstybinė elektroninės lei
dybos politika". Svarbiausia 
seminaro tema — informacija 
ir jos gavimas skaitmeninės ir 
elektroninės leidybos laikais, 
elektroninių leidinių archy-
vavimas. Darbo grupėse buvo 
galutinai suredaguotos ET pa
rengtos „Elektroninės leidy
bos kultūros politikos" gairės, 
kurios bus aptartos spalio 16-
17 d. Frankfurte vyksiančia
me kultūros ministrų kolok
viume apie elektroninę leidy
bą. 



DRAUGAS, 2000 aa. birželio 21d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Visi Jonai, Janės ir Jani
nos, jų gimines, draugai ir pa
žibtam: bei visi norintys pasi
linksminti ir pasigrožėti Balti
jos šalių menu ir Joninių pa
pročiais, nuoširdžiai kviečiami 
į Baltijos šalių meno parodą ir 
vidurvasario pobūvį, kuris 
vyks penktadienį, birželio 23 
d.. 6 vai v. Buntrock salėje, 
Simfonijos centre, 220 South 
Michigan Avenue, Chicago. 
Bilietų užsakymai te!. 630-
986-8613 arba vakarais 312-
335-1528. 

Anglijos lietuvių klubo 
gegužinė rengiama birželio 
25 d., sekmadienį, 12 vai. 
Šaulių rinktinės namuose. Vi
si kviečiami ir laukiami. 

Kas naujo 
„Draugo" knygynėlyje 
Ar žinote, kaip pasiga

minti skanų, baltą lietuvišką 
sūrį? O gal seilės varva vien 
pagalvojus apie ką tik išvir
tas, burnoj tirpstančias mink
štutes spurgas? Šių skanumy
nų receptus atrasite J. Dauž-
vardienės sudarytoje receptų 
knygoje anglų kalba "Popular 
Lithuanian recipes". Knygos 
kaina - 10 dol., su persiunti
mu-13.95 dol. 

Vasara j au čia! Atsilanky
kite į „Vaiko vartų į mokslą" 
būrelio gegužinę, kuri vyks 
sekmadienį, birželio 25 d., 12 
vai. Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje. Jūsų laukia svetin
gos būrelio narės su skaniais 
pietumis, įdomia „laimės len
tyna", linksma muzika ir žai
dimais vaikams. Dalyvaudami 
paremsite mūsų darbą su gat
vės vaikais Vilniuje. 

Židinio pamaldos vyks 
šeštadienį, liepos 1 d., 4 vai.p. 
p. jėzuitų koplyčioje Čikagoje 
ir bus skirtos 2000 metų vi
durvasarį pagarbinti mūsų 
kūrėją ir jam padėkoti. 

Tauragės klubo pusmeti
nis narių susirinkimas šau
kiamas birželio 22 d., ketvirta
dienį, 2 vai.p.p. šaulių rinkti
nės salėje. Visi nariai laukia
mi. 

Čikagos Lietuvių operos 
visuotinis narių susirinki
mas šaukiamas birželio 30 d., 
7:30 vai. vak., penktadienį, 
Jaunimo centre. 

Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Čikagos sky
riaus metinė gegužinė Ateiti
ninkų namų ąžuolyne vyks 
liepos 23 d., sekmadienį, 12:30 
val.p.p. 

Maironio lituanistines mokyklos 9 
skyriaus mokinys Aleksas Modes
tas per mokyklos mokslo metų bai
gimo šventę atsisveikino su dešim
tokais. 

Arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio palaimintojo paskel
bimo šventė bus minima lie
pos 16 d., sekmadienį, 10:30 
vai.r. šv. Mišiomis Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje, Marąuette Parke. Tuoj 
po Mišių - minėjimas parapi
jos salėje. Minėjimą rengia Či
kagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos seserų 
vienuolijos rėmėjai. 

Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyriaus 
gegužinė vyks liepos 23 d., 
sekmadienį, Rudaičių-Mar-
chertų vasarvietėje Michiano-
je, MI. 

POEZIJOS IR DAINŲ KŪRĖJOS 
„SEKLYČIOJE" 

Renginių vadovė E. Sirutie
nė, pradėdama birželio 7 die
nos vyresniųjų lietuvių popie
te -Seklyčioje", paaiškino, kad 
dermatologui dr. K. Jučui ne
galint pas mus atvykti ir pa
kalbėti apie odos ligas, ji pa
kvietė šios popietes programą 
atlikti lakių eilių rašytoją Sil
viją Simanonienę ir jos duk
terį Audronę, kuri irgi kuria 
eiles ir muziką bei pritaria 
dainoms gitara. Jos abi yra 
Kauno politinių kalinių ir 
tremtinių choro „Laisvės kovų 
dainos" dainininkės. Jas jau 
girdėjome ir žavėjomės gegu
žės 3. d. vyr. lietuvių popietėje 
„Sekiycicje". bet labai norėjo
me dar jų pasiklausyti bei 
pasidžiaugti ir šį trečiadienį, 
nes juk tie eilėraščiai ir dainos 
yra sukurti politinės kalinės, 
kuri nepalūžo nei kankinama 
per tardymus, nei vargdama 
Vorkutos sunkiųjų darbų lage
ryje. Programą Silvija pradėjo 
eilėraščiu — linkėjimu: 

..Tebus jūs dienos saulėtos 
ir šiltos. 

kaip ta svajone dar 
neprarasta, 

kad niekada netektų 
nusivilti. 

kad žiburėlis šviestų 
visada". 

Po jo sekė mamos ir dukters 
duetas „Neišeik, neišeik, myli
moji" ir dvi Audronės gitara 
palydėtos dainos: „Aš pamilau 
lauko gėlę" ir „Baigia žiburiai 
jau degti". Įkandin jų Silvija 
padeklamavo politinio kalinio 
Virako Vorkutoje sukurtą išei
vijos moterims skirtą eilėraštį 
(jame jis prisimena savo vai
kystės draugę ir jos lėlę). Po jo 
abi dainininkės (ir prie jų 
prisijungę popietės dalyviai) 
sudainavom itin graudžią 
„Kaip obelis, mamyt, palinkus 
galva baltųjų jazminų". O 
Audronės dainoj apie žydrus 
autobusus daug kam širdin 
įstrigo posmas: 

„Nuvingiuos gimto vieškelio 
vėžės 

ir tylės, lyg užburtos tylės, 
o kaktoj raukšlele įsirėžęs 
ilgesys vis gilės ir gilės". 
Dainoj „Norėčiau būt aš ryto 

vėjas" Audronė kreipiasi į Tė
vynę: 

„Norėčiau būt skaidrus 
šaltinis 

smiltelei, juodžemiui 
skalaut 

ir Tavo vieškeliais, Tėvyne, 

norėčiau su daina keliaut". 
Kiek čia daug ilgesio, bega

linės meilės tai toli esančiai 
Tėvynei! Silvija padeklamavo 
eilėraštį „Prisiekėm", kuris tu
rėtų būti įrašytas į visų lietu
viškų mokyklų vadovėlius (ir 
Lietuvoj, ir išeivijoj). 

Kita Audronės daina daug 
kam iš susirinkusiųjų priminė 
Lietuvą ir jaunystę. Buvo dar 
dainuojama „Gal tau, gal ir 
man šiandien liūdna", kad 
„vėl ilgesį beržai prie kelio 
šlama", kad „išėję mes retai 
sugrįžtam, mama. į Tavo sau
lėtus namus". 

Baigdama Silvija padekla
mavo keletą linkėjimų, ko iki 
šiol, bent išeivijoj, neteko gir
dėti. Štai kaip kai kurie skam
ba: 

..Nuoširdžiai linkiu, kad 
draugas suprastų tave, 

Užjaustų, jei skausmas 
širdyje ilgai nepraeina, 

Linkiu tau ir laimės, nors 
ji ir tokia laikina, 

bet kančios nepažinęs — 
tikriausiai nejausi ir 

laimės". 
Ši popietė buvo tikra poezi

jos ir muzikos šventė. Lauk
sime menininkių ir vėl „Sekly
čioje" pasirodant. 

Emilija J . Valantinienė 

• Vis daugiau mūsų tau
tiečių įvertina „Vaiko vartai 
į mokslą" būrelio siekius dirbti 
su gatvės vaikais ir įgyvendinti 
charakterio ugdymo programą 
Vilniuje, šiam tikslui aukojo: R. 
ir M. Kassen $500 (per Rasą ir 
Paulių Ragus), dr. Linas ir 
Rima Sidnai $200, Irena Kriau-
čeliūnienė $200 vertės mokslo 
ir higienos reikmenų, Jonė 
Valaitienė $400 vertės siuvimo 
priemonių ir Genė Kiudulienė 
$100 vertės siūlų. Marytė Čer-
niūte, nuolatinė apleistų vaikų 
globėja, Visų Šventųjų para
pijos Vilniuje globojamiems 
vaikams skyrė $1,000. Šir
dingai dėkojame! Norintieji 
paremti šį kilnų ir unikalų 
tikslą, prašome aukas siųsti: 
„Vaiko vartai i mokslą", 
I r e n a G r i g a i t i e n ė (ižd.), 
3990 Gregory Dr. , North-
brook, IL 60062. w»w 

% * * « % * * 

•„Saulutė", Lietuvos naš
laičiams bei paramos reika
lingiems remti Daytona Beach, 
FL, skyrius, dėkoja aukoju
siems per metinį susirinkimą— 
T. Rekienei $100, V. Avizienei 
$100, J. Grybauskienei $60, A. 
Sandargienei $50, St. Ušeckui 
$40 ir D. Silbajorienei, L. Stu-
kienei, M. Sarauskienei, D. 
Kurauskienei, I. Ramanaus
kienei, O. ir K. Žolynams, N. 
Subačienei, P. Dornijonaičiui, R. 
Snarskienei. Iš viso suaukota 
$495. Nuoširdus ačiū visiems. 
„Saulutės" valdyba. am™ 

* Baltijos kraštų meno 
paroda ir vidurvasario po
būvis, vadinamas „Baltic Art 
Exhibition and Summer Sols-
tice Reception" vyks penkta
dieni, birželio 23 d. Čikagos 
Simfonijos centre, 220 South 
Michigan Ave, 6 vai. vakaro. 
Sukvieskime kitataučius drau
gus ir patys gausiai susirinkime 
pasigėrėti ir pasididžiuoti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos ža
vingu Šiuolaikiniu menu ir 
įdomiais vidurvasario pap
ročiais. Bilietų kaina: $30 iš 
anksto, $40 tą vakarą. Re 
rervacijos: 630-986-8613. r*. 

• Dėmesio! Parduodamas 
4 butų mūrinis namas Sum-
mit, IL. 3 nuomos po $550, 
viena $450. Kaina $189,900. 
Kreiptis pas Algį Liepinaitį, tel. 
708-447-3351, A. Mockus Real-
ty, Chicago, IL. 283«» 

• Partizanų šalpai au
kojo: $200 — Sofija Vėbra, 
skirdama grįžusiems iš Sibiro 
tremtiniams; Juozas Leškus (iš 
viso $500). $100 aukojo „X", a.a. 
partizanų Liongino ir Kosto 
Baliukevičių atminimui, žuvu
sių 1950 m. (iš viso aukojo 
$550). $20 — Birutė Razmi-
nienė (iš viso $215); Stanley 
Rymas; Julija Smilgienė. $10 
— Mr. V. Motušis. Lietuvos 
Partizanų globos fondo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams. 
Aukas siųsti: L. P. G. Fund, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL. Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. 
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„Padedant teveliu: 'ongviau skaičiuoti". Tėvo dienos proga, piešė dail . J. 
Paukštienė 

BIRŽELIO 
KETURIOLIKTOJI 

Išrovė iš tėvynes mus kaip 
medį 

ir tuoj genėt ins gyvastį — 
šakas. 

Net saulė danguje pajuodus 
gedi. 

Iš skausmo laužo motina 
rankas. 

Ir kokią būsime palikę 
žymę, 

kai nebebus.au mūsų čia 
seniai? 

Kryželiais nestovėsime 
parimę, 

tik lėks per nūsų kaulus 
traukiniai 

nuo vieno tundros krašto iki 
kito, 

dundės per t įos šiurpius, 
tylius kapus... 

Gal iš tėvyms čion gegužės 
rytą 

alyvų kvapą vėjas mums 
atpus. 

Simas Račiūnas 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Nelaimių prislėgta, prievar
taujama, lietu/ių tauta kentės 
kaip Jobas, tačiau nekeikda
ma savo dalie, nepamesdama 
paskutinės v; ties krislo. Jos 
toli išblaškyt vaikai uždegs 
žibintus toliniausiose žemės 
vietose, semdamiesi alyvos pa
laikyti jų ugn įlei iš savo seno
vinės žemės š iltinių. 

Mūsų raštija, kaip ir mūsų 
dailė, yra pal ginamai jaunos, 
tačiau, atsinmusios į mūsų 
liaudies kamieną, j mūsų tau
tinio meno tradicijas, yra pa
rodžiusios pe* ta trumpą laiką 
neįtikėtino gajumo bei gyvą 
troškimą išsi iesti platesniuo
se horizontu »e, neatmotant 
ką gero suraius įvairiose gy
venamų laikj kultūrose, ta
čiau remiant s tuo, ką esame 
paveldėję iš prosenių. 

Stasė Prapuolenytė 
Pedagogė, redaktorė, 

rašytoja, žurnalistė 

se, yra šventas, savas ir bran
gus įstatymas, Dangaus delnų 
apgaubtas ir jų globojamas. 

Poetė Marija Aukštaitė 

KAM REIKALINGI 
ŽODYNAI 

Su žodžiais iš kartos į kartą 
eina sukaupta patirtis, mate
rialinės ir ypač dvasinės kul
tūros palikimas. Vaizdingai 
sakant, žodis yra kartų pa
siuntinys, tautų praeities, da
barties ir ateities tarpininkas. 
Dėl to žodynai turi didelę pa
žintinę reikšmę: jie surenka ir 
perduoda ateinančioms kar
toms visa tai, ką tautos atski
rais savo gyvenimo laikotar
piais išreiškia ir sukuria žo
džiais. 

Atsiradus raštui, pradedami 
rašyti ir žodynai, nes prireikė 
fiksuoti žodžius, reikalingus ir 
vartotinus rašto kalboje, aiš
kinti jų reikšmę, rašybą. Todėl 
žodynų istorija yra glaudžiai 
susijusi su raštijos bei litera
tūros, švietimo, kultūros, kal
botyros raida. 

Visokiausios informacijos 
apie žodžius randame įvai
riuose žodynuose, o jų šiais 
laikais yra daugybė rūšių. 
Kiekvienas žodynas turi savo 
paskirtį, savo vartotojus: vie
nas daugiau, kitas mažiau. 
Absoliuti dauguma jų padeda 
mokytis kalbų, pažinti pasau
lio kultūrą, tiesia tiltus tarp 
tautų ir jų kultūrų. 

Dr. Antanas Balasaitis 

ATOSTOGOS 

Mnralė. 
iliPDsninta 

Dievo pagalba 
Ho^snti mumv-

Man patinka važiuoti į Ka
nadą žuvauti. Mano krikšto 
tėvai važiuos su manim ir 
mano broliu. Ten mūsų namas 
yra laivas. Mes galime daryti 
ką mes norime. 

Linas Šaulys 

Rytoj yra mano gimtadienis. 
Aš negaliu jo sulaukti. Mes 
važiuosime į mano mėgsta
miausią restoraną. Tada mes 
važiuosime namo, ten bus 
puota. 

Aš tik grįžau iš atostogų su 
savo draugais Karolina ir Aru. 
Mums ten buvo labai smagu. 
Slidinėjome, susitikome drau
gu, baseine maudėmės. 

Viktoriia Trakvtė 

Šią vasarą aš dirbsiu savo 
mamos krautuvėje (G+K). Po 
to, važiuosiu į moksleivių atei
tininkų stovyklą Dainavoje. 
Aš dar nebuvau Moksleivių 
stovykloje, tik Jaunučių ateiti
ninkų stovykloje. Aš negaliu 
sulaukti kol važiuosiu į sto
vyklą. Ten aš susitiksiu visas 
savo drauges ir draugus iš 
Clevelando, Michigano ir Cali-
fornijos. 

Andrėja Dutton 
Visi Lemonto Maironio lit. 

m-los mokiniai. (Maironio li
tuanistinės mokyklos mokslei
vių metraštis 1996/97 m.). 

MANO VELYKOS 
Velykos yra Jėzaus prisi

kėlimo šventė. Aš su šeima 7 
vai. važiavau į Clevelandą. 
Buvo neramu, nes nebuvo 
daug vietos. Kai nuvažiavome, 
buvo jau vėlu. Mano pusbrolis 
ir pusseserė atvažiavo irgi 
vėlai. Penktadienį atvažiavo 
mano kitos pusseserės. Šešta
dienį plaukėm ir žaidėme 
krepšinį. Grįžę, žiūrėjom tele
viziją, matėme filmą. Pavalgę 
vakarienę, ėjome miegoti. Ve
lykų dieną marginome kiau
šinius ir valgėme pusryčius. 
Pavalgę ieškojome krepšių. 
Vėliau ėjome kiaušinių ieško
ti. Atėjus laikui, ėjome į Mi
šias. Grįžę, pavalgėme vaka
rienę ir žaidėme gaudynių žai
dimą (tag). Pavargę, ėjome 
miegoti. Pirmadienį visi išva
žiavo namo. Aš su šeimą grį
žau 5:30 vai. Dainius turėjo 
eiti beisbolą žaisti. Žaidimui 
pasibaigus, grįžome namo ir 
ėjome miegoti. Tai tokios buvo 
mano Velykos. 

Virgutis Volertas 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinys. („Vaikų ai
dai"). 

DAGILIUKAS 
Buvo šalta rudens diena. 

Dagiliukas, atlėkęs prie varg
dienio lango, ėmė snapeliu 
tuksenti į lango stiklą. Varg
dienis atidarė langą ir įleido 
paukštelį į vidų. Dagiliukas 
puolė lesti duonos trupinius, 
nukritusius nuo stalo. Varg
dienio vaikai pamylėjo gražų 
paukščiuką ir nieko blogo jam 
nedarė. 

Atėjo pavasaris, medžiai 
gražiai sužaliavo. Vargdienis 
atidarė langą, ir mažas svete
lis, išlėkęs laukan, susisuko 
giraitėje lizdą ir ėmė čiulbėti 
linksmą dainelę. 

Atėjo vėl šaltas ruduo, dagi
liukas sugrįžo į.vargdienio na
melį, bet jau drauge su savo 
pataite. Vargdienis ir jo vaikai 
labai džiaugėsi, kai sugrįžo 
paukščiukai. 

— Tėtuk, — tarė vyriausia
sis sūnus, — paukščiukai taip 
meiliai žiūri į mus, tartum 
norėtų mums ką pasakyti. 

— Teisybė, — atsakė tėvas, 
— kad jie galėtų kalbėti, tai 
mums pasakytų: „Mes atlėkė
me pas jus, nes jūs geri žmo
nės ir nieko pikto mums neda
rote". 

Ksaveras Sakalauskas 
Vanagėlis 

ventojų. 4. Siūlas ir adata. 5. 
Blynai keptuvėje. 6. 1. Kielė, 
2. margučiais, 3. Šv. Jurgis 
raitelis, 4. kiaušinienė, 5. rū
tos, 6. naujieji, 7. žirgas, 8. 
dainuoti, 9. gegutė, 10, slibi
nas. 7. Pirmasis metalas pir
mame lydinyje sudaro 1/3, an
trame — 2/5, o trečiame 17/44. 
Trečiame lydinyje esančio 
pirmojo metalo dalis yra 
17/44 - 173=7/132 didesnė, 
negu pirmajame lydinyje, o 
antrame 2/5 - 17/44=3/220 di
desnė, negu trečiajame lydi
nyje. Pirmuosius abu lydi
nius reikia paimti santykiu 
3/220:7/132=9:35. Taigi abu 
lydinius reikia paimti 9:35 
santykiu. 8. Ričardas Nikso-
nas buvo respublikonas. 

PAGALVOKITE N R 5 

1. Kiek Lietuva neteko gy
ventojų, įskaitant tremti
nius, repatriantus ir pabė
gėlius? 2. Kur dedamas kir
tis, tariant žodį: nuoširdžiai, 
nuoširdžiai, nuoširdžiai? 3. 
Kur dedamas kirtis: dalinti 
pietus ar pietus? Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis. 4. Gied
rą dieną kertėje stovi, o per 
lietų vaikščioja. 5. Girioje au
gęs, girioje lapojęs, į namus 
parėjęs prie mergos prie mer
gos pristojęs. 6. (Kryžiažodis): 
1. Pavasario šventė. 2. Pava
sario gėlė. 3. Anksti pavasarį 
pražystanti gėlė. 4. Mėnuo. 5. 
Pavasario šventės simbolis. 6. 
Atostogų metas. 7. Neišsi-
skleidęs žiedas. 8. Pavasario 
gėrimas. 9. Pati pirmoji pava
sarį pražįstanti laukų gėlė. 
Sudarė Neringa Gudėnaitė 
iš Grybėnų kaimo, Ignalinos 
rajono. 7. Sudėkite 
XMA+XXA=MXX. Raides pa
keiskite skaičiais. Ta pati rai
dė, tas pats skaičius. 8. Teisin
ga ar klaidinga, kad Suezo ir 
Panamos kanalai vartoja šliu
žus (locks)? 

SEKMINIŲ TAUTOSAKA 

Sekminių šventės išvakarė
se piemenys, pargindami ban
dą namo, ją aprėdo, apvaini
kuoja berželių ir purienų vai
nikais. Jaučiams prie ragų 
pririša aukštus berželius, ar
ba jų ragus apipina berželių 
šakomis. Karvėms užkaria 
(uždeda) ant kaklo ar ant ragų 
apvalius berželių šakų vaini
kus. Jei nepatingi, aprėdo ver
šius ir aveles. (B. Buračas) 

PAGALVOKITE NR. 4 
ATSAKYMAI 

1. Prancūzų žodis „parole" 
reiškia sutartą slaptažodį, ku
ris vartojamas kariuomenėje* 
saviškiam žmogui atpažinti. 2. 
Valdant Maskvai, nuo 1940 
iki 1959 m. buvo sunaikinta 
523,185 Lietuvos gyventojai. 
3. Valdant Berlynui, buvo su
naikinta 210,000 Lietuvos jrv-

Bernai (tarnai), Sekminių 
rytą priėję prie savo šeiminin
kų, žemai nusilenkia ir sako: 
„Mes mylime savo šeiminin
kus ir linkime kuo geriausios 
sveikatos". Už tai ir jie iš šei
mininkų gauna dovanų (Duse
tos). 

http://nebebus.au



