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Baltijos valstybės ir JAV
pasirašys bendrą dokumentą

Pasaulio

Kuressaare. Sarema sala, tinklo bei daugiavalstybinių
birželio 10 d. (BNS) — Šiaurės ryšių plėtra.
valstybių gynybos ministrai
Baltijos valstybių ir inte
antradienį parėmė Baltijos gravimas į Europos struk
siekius įstoti į Europos struk tūras ir regioninis bendradar
tūras ir kartu su savo kolego biavimas — tai svarbiausios
mis iš Lietuvos, Latvijos ir Es priemonės padidinti saugumą
tijos pabrėžė būtinybę plėsti ir pasitikėjimą Baltijos jūros
regioninį bendradarbiavimą.
regione, sakome pranešime.
Antradienį Estijos Sarema Todėl, ministrų
nuomone,
saloje baigėsi pagal formulę ypač svarbūs Europos Sąjun
„5+3" surengtas Šiaurės ir gos (ES) ir NATO plėtros pro
Baltijos valstybių gynybos mi cesai, kurie yra lygiagretūs ir
nistrų susitikimas.
papildo vienas kitą.
Anot baigiamojo pranešimo
Ministrai laikosi nuomonės,
spaudai, ministrai mano, kad
jog
vienų valstybių saugumo
Baltijos jūros regiono saugu
sustiprinimas
neturi sukelti
mo stiprinimui ir klestėjimui
neigiamų
pasekmių
kitų val
geriausiai pasitarnaus tarpu
stybių
saugumui.
savyje susijusių
institucijų

Valstybės paslaptis saugos
įstatymas
Vilnius, birželio 10 d.
(BNS) — Lietuvos Seimas an
tradienį papildė valstybės pas
lapčių ir j ų apsaugos įsta
tymą, numatydamas teisę as
meniui kreiptis į teismą dėl
draudimo susipažinti su val
stybės paslaptimi. J įstatymą
įtrauktas ir valstybės pas
lapčių sąrašas, kurį anksčiau
buvo nustačiusi vyriausybė.
Tokios pataisos pretekstu
tapo pernai gruodžio 19 d.
Konstitucinio teismo sprendi
mas, kad tam tikri Valstybės
paslapčių įstatymo straipsniai
prieštarauja Konstitucijos 25
straipsnio 3 daliai, pagal ku
rią „laisvė reikšti įsitikinimus,
gauti ir skleisti informaciją
negali būti ribojama kitaip.

Artūras Paulauskas
prisiekė kaip
advokatas
Vilnius, birželio 10 d. (BNS;
— Buvęs generalinio prokuro
ro pavaduotojas Artūras Pau
lauskas antradienį prisiekė
kaip advokatas ir buvo įrašy
tas į advokatų sąrašą.
Kartu su j u o tą pačią
procedūrą Teisingumo minis
terijoje atliko 8 žmonės, visi
anksčiau dirbę advokatų pa
dėjėjais.
Po ceremonijos A. Paulaus
kas žurnalistams prisipažino
abejojąs, a r teks pasinaudoti
naujosios tarnybos pažymėji
mu.
Ministerijos vyriausiasis
specialistas Antanas Baronas
sakė, kad ši priesaikos cere
monija nuo kitų skyrėsi tik
tuo, kad ją priėmė ne teisingu
mo ministras Vytautas Pakal
niškis, o vidaus reikalų minis
tras Vidmantas Žiemelis.

kaip tik įstatymu".
Į Konstitucinį teismą tuo
met kreipėsi du Vidaus rei
kalų ministerijos pareigūnai,
atleisti iš darbo pagal tarny
binio patikrinimo medžiagą,
kuri jiems nebuvo atskleista,
nes buvo laikoma valstybės
paslaptimi.
Drauge Seimas priėmė d a r
kai kuriuos Valstybės pas
lapčių įstatymo papildymus,
kurie anksčiau buvo užfik
suoti poįstatyminiuose ak
tuose.
Patikslinta, k a d valstybės
paslapčių subjektai yra tos
valstybės valdžios ir valdymo
institucijos, vietos savivaldos
institucijos, valstybės valdžios
ir valdymo institucijų steigia
mos įmonės ir įstaigos, kurių
veikla yra susijusi su val
stybės paslaptį
sudarančių
žinių naudojimu a r jų apsau
ga.
Į įstatymą įtrauktas ir 27
punktų valstybės paslapčių
sąrašas, dėl kurio kilo dauggiausia parlamentarų disku
sijų. Kai kurie siūlė iš šio
sąrašo išbraukti žinias apie
mirties bausmės vykdytojus ir
žinias apie mirties bausmės
vykdymo vietą ir laiką. Tokių
parlamentarų nuomone, prie
šingu atveju, visuomenei gali
kilti abejonių dėl mirties
bausmės įvykdymo tikrumo.
Tačiau dauguma Seimo na
rių pritarė papildymus pris
tačiusiam Valstybės saugumo
departamento paslapčių sky
riaus viršininkui Egidijui Ma
tulevičiui, kuris siūlė palikti
tai įstatyme, kol Lietuva dar
nėra apsisprendusi dėl mirties
bausmės vykdymo ar jos pa
naikinimo, ir tik tada taisyti
valstybės paslapčių sąrašą.

naujienos

(Remiantis DPA. Reuter, BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN, RIA tinių
agentūrų pranešimais.

Ryga, birželio 10 d. (BNS) jektą oficialiai žinoma nedaug
— Baltijos valstybų vyriausy — tai JAV pasiūlyto „Baltijos
bėms artimiausiu metu bus veikimo plano" dalis.
perduotas nagrinėti Baltijos ir
Dokumente bus atsispindėta
JAV bendro dokumento pro istoriniai JAV ir Baltijos val
jektas. Jį pasirašyti JAV pre stybių santykiai, pareikšta
zidentas nori pakviesti visų JAV parama šių valstybių
trijų Baltijos valstybių prezi
įstojimui
į Euroatlantines
dentus.
struktūras ir tarptautines or
Tai antradienį per susiti ganizacijas, apibūdinti kari
kimą su Latvijos prezidentu niai ir ekonominiai santykiai.
Gunčiu Ulmaniu pranešė JAV
Laikomasi nuomonės, kad
ambasadorius Latvijoje Larris
dokumente
nebus pateikta jo
Nepperis, kuris norėjo sužino
ti prezidento siūlymus, kada kių tiesioginių Estijos, Latvi
galėtų įvykti toks susitikimas. jos ir Lietuvos saugumo ga
Apie patį dokumento pro rantijų.

Baigėsi Baltijos ir Šiaurės
valstybių gynybos ministrų
susitikimas

Nr

P a r y ž i u s . Socialistų laimėjimas Prancūzijos rinkimuose ga
li tapti paskutiniu smūgiu mėginimams greitai grąžinti šią
valstybę į NATO karinę struktūrą, iš kurios ji išėjo prieš 31
metus. Paryžius ir NATO j a u nuo 1995 m. veda derybas dėl
Prancūzijos grįžimo į NATO karinę vadovybę. Šios derybos
buvo pradėtos konservatyvaus prezidento Jacąues Chirac vy
riausybės iniciatyva. Tačiau dabartinis socialistų premjeras
Lionei Jospin savo rinkimų kampanijoje pasisakė neįprastai
konservatyviai, kritikuodamas J . Chirac už ketinimus atsisa
kyti nepriklausomos valstybės gynybos kontrolės.
V a š i n g t o n a s . Jungtines Valstijos pirmadienį pareiškė
prieštaraujančios Jungtinių Tautų nutarimui, raginančiam Iz
raelį sumokėti 1.7 milijono dolerių kompensaciją už Libane
esančios JT bazės apšaudymą pernai balandžio mėnesį, per ku
rį žuvo 105 žmonės. JAV nuomone, nutarimą pasiūlęs komite
tas viršijo savo įgaliojimus.
M a s k v a . Rusijos parlamento Federacine Taryba antradienį
patvirtino sąjungos sutartį su kaimynine Baltarusijos respubli
ka. Rusijos prezidentas Boris Jelcin ir Baltarusijos vadovas
Gegužes 17 d. Vilniaus senamiestyje, Simono Daukanto aikštėje, buvo iškilmingai atidaryta naujoji Lietuvos
Aleksandr Lukašenko ją pasirašė gegužės mėnesį. Šis sutarties
Prezidentūra. Pastatą pašventino Vilniaus arkivyskupijos metropolitas Audrys Juozas Bačkis. Skambant trimi
variantas smarkiai skiriasi nuo pirmojo projekto, kuris buvo
tams ir griaudint patrankų salvėms, ant Prezidentūros s:ogo buvo iškelta Lietuvos valstybės vadovo vėliava.
pakeistas, kai praėjusį mėnesį liberalai Rusijos vyriausybėje
Nuotr.: Prezidentūros atidarymo iškilmėse buvo išriki _ota prezidento Garbės sargyba.
perspėjo, kad dokumentas kietos politikos šalininkui A. Luka
šenko gali suteikti pernelyg didelius įgaliojimus ir pakenkti
mą kartą nuo 1993 metų į val Rusijos tikslams.
stybės biudžetą
surenkama
Z a k o p a n ė , Lenkija. Popiežius Jonas Paulius II,
daugiau pajamų nei planuota.
dėkodamas už savo išgelbėjimą 1980 m. bandymo pasikėsinti į
Per 5 mėnesius papildomai
Vilnius, birželio 10 d. pirmąjį ketvirtį buvo vertina gauta 72 m l n . litų biudžeto jo gyvybe metu, šeštadienį vieną Lenkijos bažnyčią paskyrė
(BNS) — Nepopuliarūs kon mos 8 5 6 m l n . litų arba 7.2 įplaukų arba 3 proc. daugiau Mergelei Fatimai. Jis sakė, kad jo išlikimas po turkų teroristo
servatorių vyriausybės spren proc. d a u g i a u nei pernai p e r nei planuota. Vien gegužės Mehmet Ali Agca pasikėsinimo 1980 metų gegužės 13 d., „Mer
gelės Fatimos įsikišimo dėka" yra tikras stebuklas. J i „nukrei
dimai nepablogino socialinės tą patį laikotarpį.
mėnesį valstybės biudžeto pa pė" iš arti iššautą kulką. Šeši bažnyčios langų vitražai pasako
žmonių padėties — jie davė
G. Vagnorius sakė, jog pir jamos buvo 12 proc. didesnės.
ja apie užpuolimą ir akimirką, kai popiežius susmuko savo sek
geresnių socialinių rezultatų,
retoriaus kardinolo Stanislavv Dzivvisz rankose. Popiežius taip
antradienį kalbėdamas Seime,
pat palaimino tris Mergelės statulas, kurios bus perduotos
pareiškė premjeras Gediminas
trims bažnyčioms, statomoms Maskvoje, Sibire ir Karagandoje
Vagnorius. Jis informavo Sei
Kazachstane.
mo narius apie Lietuvos eko
V i l n i u s , birželio 6 d. (BNS) priežasčių rinkimų dieną ne
nominę ir socialinę padėtį.
M i n s k a s . Baltarusijos parlamento Žemieji rūmai po antro
— Lietuvos Seimas antradienį gali atvykti balsuoti į rinkimų
Anot G. Vagnoriaus, per vienbalsiai p r i ė m ė Savivaldy apylinkę.
galutinio svarstymo priėmė įstatymą, įtvirtinantį plačius prezi
penkis šių metų mėnesius tik bių t a r y b ų rinkimų įstatymo
Šios rinkimų pataisos įves dento įgaliojimus, {statymą d a r turi patvirtinti parlamento
rasis vidutinis darbo užmo p a t a i s a s , kurios, kaip tikima tos dėl pažeidimų renkant Aukštieji rūmai ir pasirašyti pats prezidentas.
kestis padidėjo 9.3 proc., o se si, s u m a ž i n s galimybę įtakoti Švenčionių rajono tarybą. Vy
R y g a . Latvijos gynybos ministerijos duomenimis, Latvijos
natvės pensija — 6.6 proc. rinkimų rezultatus.
riausioji rinkimų komisija, o ginkluotosios pajėgos gegužės pabaigoje gavo JAV dovaną —
„Kas mėnesį žmonių gyveni
Moterų partijos pirmininkės vėliau ir Vilniaus apygardos
mas gerėja po vieną a r kelis Kazimieros Prunskienės p a  teismas nustatė, kad kovo 2 3 lengvųjų šaudomųjų ginklų „M14" siuntą, kurios vertė maž
procentus, ir po metų mes siūlytoms pataisoms pritarė d. per Švenčionių rajono savi daug 2 mln. dol. Ginklai padovanoti remiantis Latvijos ir JAV
ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos srityje programa.
matysime daug geresnius re 73 p a r l a m e n t a r a i . Jomis s u  valdybės tarybos
rinkimus
zultatus", kalbėjo vyriausybės g r i e ž t i n t a atsakomybė už agi buvo šiurkščiai pažeistas rin
T b i l i s i s . Gruzijos prezidentas Eduard Ševarnadzė pirmadie
vadovas.
taciją, pasinaudojus tarnybine kimų į savivaldybių tarybas nį kritikavo Rusiją, atsisakiusią Gruzijai skirti dalį buvusio
G. Vagnorius pripažino, jog padėtimi, bei sumažinta gali įstatymas, ir pripažino rinki sovietinio Juodosios jūros laivyno. Buvęs sovietų užsienio rei
vidutinis darbo užmokestis mybė įtakoti rinkimų rezulta m u s Švenčionių rajone nega kalų ministras pareiškė, kad ši problema gali smarkiai pa
palyginti su labiau pažen t u s balsuojant paštu.
kenkti Gruzijos ir Rusijos santykiams. Rusija ir Ukraina iš
liojančiais.
gusiomis valstybėmis yra ma
sprendė 5 metus trukusį ginčą gegužės mėnesį ir dar tris mė
B a l s a v i m a s pašto skyriuose
žas, tačiau palyginti su arti s u t r u m p i n t a s n u o 12 iki 3
* B e v e i k p u s š i m t i s L i e t u  nesius tarsis kaip pasidalinti laivus ir turtą. Laivyno svarbiau
miausiais kaimynais, Lietuva dienų, ir balsuojant pašto sky v o s karių pirmadienį išskrido sia bazė yra Sevastopolyje. Tačiau Kremliaus pareigūnai sakė,
yra „geriausioje padėtyje".
riuose, dalyvaus n e mažiau dalyvauti pratybose „Coope- kad Gruzijos pretenzijos į laivyno dalį yra be pagrindo.
Premjeras atkreipė dėmesį į kaip d u apylinkės komisijos rative Nugget", kurios iki lie
M a s k v a . Rusijos Saugumo tarybos sekretorius Ivan Rybkin,
šiek tiek atsigaunančią pra nariai bei stebėtojai. Į s t a t y m e pos pradžios vyks JAV Fort
monę, didėjantį krovinių srau n u m a t y t a , kad paštu gali bal Polk. Louisiana,
karinėje sugrįžęs iš Karaliaučiaus, žurnalistams pareiškė, kad Rusija ir
tą per Klaipėdos uostą, au suoti t i k tie piliečiai, kurie dėl .bazėje. Šiose pratybose daly toliau stiprins savo suverenitetą baltiškajame Rusijos regione.
gančias investicijas, kurios sveikatos būklės a r b a dėl kitų
vaus beveik 3,500 kariškių Jis pabrėžė, kad Karaliaučiaus sritis yra neatskiriama rusiš
iš JAV, Belgijos, Kanados, kosios Baltijos dalis ir pažymėjo būtinybę stiprinti RF ginkluo
Turkijos ir 17 Vidurio bei Ry tąsias pajėgas Baltijos regione. Susitikęs su srities vadovais ir
tų Europos valstybių. Lietuvai karinių dalinių vadovybe, pareiškė, kad planuojamas Rusijos
atstovaus Karo akademijos kariuomenės sumažinimas 200.000 žmonių šiais metais palies
būrys, keletas Gynybos štabo, ir Karaliaučiaus srityje esančias karines dalis.
Taikos palaikymo pajėgų mo
V a š i n g t o n a s . JAV prezidentas Biil Clinton pirmadienį pa
Vilnius, birželio 10 d. tai n u s p r ę s specialiai sudary kymo centro bei Savanoriško
siūlė
5 metams uždrausti žmonių dauginimą dirbtiniu būdu,
(BNS) — Prie vyriausybės pi ta komisija
J i s stebėjosi, sios krašto apsaugos tarnybos
teigdamas,
kad jis yra morališkai nepriimtinas ir gali pakirsti
ketavusių studentų atstovus kodėl studentai į šį klausimą (SKAT) karininkų. Drauge su
visuomenės
pagarbą žmogaus gyvybei. Pasak jo, siūlomas įsta
antradienį priėmė vyriausybės žiūri „pro padidinamąjį stik jais išvyko ir vienas karo gy
tymas įtvirtintų tikėjimą žmogaus gyvenimo stebuklu ir „Die
patarėjas švietimo ir mokslo lą", n e s kitų fakultetų stu dytojas.
vo suteiktu individualumu, kurį turi kiekvienas žmogus". Šį įs
klausimams Albertas Žalys. dentų padėti- y r a daug blo
* P a ž y m i n t d i p l o m a t o tatymą dar turi priimti respublikonų kontroliuojamas Kongre
Tačiau jis nesuteikė studen gesnė.
Stasio Lozoraičio mirties tre sas.
tams daug vilčių, kad nutari
Vyriausybės patarėjo žinio čiąsias metines, birželio 18-ąją
mas dėl Kongresų rūmų bus mis, Vilniaus universitete nuo
V o k i e t i j a . Maltos lėktuvo pagrobimu prasidėjusi įkaitų dra
Kryžių kalne, Šiaulių rajone,
atšauktas.
kitų metų smarkiai sumažės bus pastatytas medinis kry ma pirmadienio rytą baigėsi be vieno šūvio ir sužeidimų. Du
Keturi studentų atstovai A. s t u d e n t ų , todėl papildomos žius. Jį išdrožė liaudies meist vyriškiai, pirmadienio rytą pagrobę „Air Malta" bendroves lėk
Žaliui išdėstė savo reikala patalpos nėra labai reikalin ras Kauno pensininkų bendri tuvą „Boeing 737" ir privertę lakūnus nusileisti Vokietijoje, pa
vimus, teigdami, kad vyriau gos. Tačiau studentai su šiais jos ..Bočiai" narys Antanas sidavė, pranešė Vokietijos policija. Pagrobėjai, kurių vienas
sybė nesilaiko savo pažadų, o a r g u m e n t a i s r. sutiko, teigda
Mickevičius. Šis dar vienas at kalbėjo turkiškai, reikalavo paleisti Italijoje iki gyvos galvos
nauja valdžia keičia ankstes mi, k a d jie yra t i k nuominin
minimo ženklas stovės greta įkalintą turką Mehmet Ali Agca, kuris 1980 m. pasikėsino į po
nius sprendimus. J ų nuo kai, o Tarptautinių santykių
kryžiaus, pernai atvežto diplo piežiaus Jono Pauliaus II gyvybę. Teroristai norėjo, kad į lėk
mone, nutarimas, kuriuo Kon instituto stuusntų
skaičius mato našlės Danielos Lozorai tuvą ateitų televizijos grupė, kuri įrašytų kreipimąsi dėl M. Ali
gresų rūmai perduodami val nuolat auga.
tienės iš JAV nuo vyro kapo Agca paleidimo.
stybės reikmėms, o ne vien
A. Žalys su t ko, kad vyriau Putnamo mieste.
Vilniaus universiteto Tarptau sybė, priimdama sprendimą.
* K o m e r c i n ė L i e t u v o s te
* Skiriamuosius raštus
KALENDORIUS
tinių santykių ir politikos Kongresų rūr.ų reikalų nelevizija
TELE-3
jau
transliuo
prezidentui
Algirdui
Brazaus
mokslų institutui, yra „žalin išnagrinėjo iš < smės.
Birželio 11 d.: Šv. Barnabas,
j a m a atsinaujinusi ir pakeitu kui birželio 6 d įteikė pirma
gas" visai Lietuvai, nes šiame
Po šio susitikimo studentų si pavadinimą į TV3. JAV lie sis Bangladešo ambasadorius apaštalas; Rozelina. Dainius,
institute ruošiami „būsimieji
atstovai teigė, k a d bendros tuvės Liucijos Baškauskaitės Lietuvai Mostafa Faruųue Mo- Aluona, Tvirmantas.
šalies vadovai".
nuomonės nepavyko s u r a s t i . įsteigtą ir vėliau finansinių hammed. Jis nuo 1995 m. re
Birželio 12 d.: Anupras,
A. Žalys pabrėžė, kad iki šiol J i e tikisi, kad klausimą iš sunkumu turėjusią televiziją ziduoja Maskvoje ir taip p a t Kristijonas. Rūta. Ramūnas,
neaišku, kam bus skirtos pa spręs vyriausybės specialiai įsigijo Švedijos firma „Modcrn
yra ambasadorius Baltarusi Mikantė. 1763 m pakrikštytas
talpos Kongresų rūmuose, nes s u d a r y t a komisija.
poetas kun. Antanas Strazdas.
Times Group"'MTG).
jai.

Gediminas Vagnorius: Žmonių
gyvenimas gerėja

S e i m a s sugriežtino savivaldybių
rinkinių tvarką

Piketuojantys studentai ir
vyriausybės patarėjas
nesusitarė

•
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. birželio mėn. 11d.
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VADOVYBĖS PASIKEITIMAS
AUŠROS VARTŲ"/„KERNAVĖS"
TUNTE
.Aušros
Vartų"/„Kernavės" iškilmingoji sueigos dalis; pra
skaučių tunto iškilminga va sidėjo sveikinimai, pasikeiti
dovybes pasikeitimo sueiga mai dovanėlėmis, žaidimai ir
š.m. balandžio 20 d. vyko Pa dainos. Tėveliai ir svečiai vai
saulio lietuvių centre, Lemon- šinosi kava ir pyragais, o ratu
te. Sueiga buvo pradėta daly susėdusios sesės gražiai dai
vavimu šv. Mišiose Palaiminto navo, vadovaujant tunto vy
resnėms s k a u t ė m s .
Jurgio Matulaičio misijoje.
Šį pavasarį t u n t o draugovė
Po Mišių tunto sesės, va
dovės, tėveliai ir svečiai rinko se vyko įžodžiai ir iškylos.
si PLC žemutinėje salėje iš „Dubysos" draugovė suruošė
sueigą,
kurioje
kilmingai tunto sueigai. Suei iškilmingą
gausus
būrys
jaunesniųjų
gai vadovavo tunto adjutante
skaučių davė įžodį ir pasipuo
ps. fil. Vida Brazaitytė.
įnešus tunto vėliavas ir su šė paukštyčių kaklaraiščiais.
giedojus Lietuvos himną, išsi „Šešupės" draugovė dalyvavo
rikiavusios sesės prisistatė įdomioje alpinizmo iškyloje
draugovių šūkiais. Buvo per (wall climbing). Visos tunto
skaityti LS Seserijos Vyriau sesės ruošėsi dalyvavimui sa
sios skautininkės vs.fil. Ritos vaitgalio iškyloje „Džiamborė
Penčylienės ir „Aušros Vartų"/ '97".
„Kernavės" tunto tuntininkės
Tikimės, kad d a u g u m a sesių
S-fiL Dalios Trakienės įsaky
mai. Visos tunto seses džiau stovyklaus šios vasaros sto
gėsi, kad į paskiltininkės vykloje, liepos 12-16 d. vyk
laipsnį buvo pakeltos „Mirgos" siančioje Rako stovyklavietėje,
draugovės sesės — Kristina o rudenį vėl lauksime visų
Badaraitė. Alina Meilytė ir sugrįžtant į sueigas. Turint
klausimų, p r a š o m a kreiptis į
Rasa Miliūnaitė.
VĖLIAVOS žymeniu buvo tuntininkę s. fil. Laimą Ruapdovanotos vadovės — psl. pinskienę, tel. 630-887-0189.
S e s ė Laima
fil. Vida Brazaitytė, ps. fil.
Kristina Likanderytė ir vyr.
SKAUTŲ STOVYKLOS
skautė vsl. tn. Rima Žukaus
LIETUVOJE
kaitė.
TĖVYNĖS DUKROS žyme
B i r ž e l i o 25 • l i e p o s 4 d.
niu apdovanota ps. Rasa ConPietų
Lietuvos k r a š t o skautų
klin.
VIII
vasaros
stovykla vyks
UŽ NUOPELNUS ordinu
Nemunaityje,
Alytaus
raj. Sto
apdovanotos — psl. fil. Rūta
Ozers, s. fil. Dalia Trakienė ir vyklos viršininkas — kun.
Vidmantas Striokas; pavaduo
ps. Kristina Vaičikonienė.
UŽ NUOPELNUS ordinu su toja — Marija TendzegolsRėmėjo kaspinu apdovanotas kienė; k o m e n d a n t a s — Min
tunto rėmėjas Bronius Dainis. daugas S k u m i n a s ; stovyklos
Visos sesės džiaugėsi išgir programų vadovės — Rita Ša
dusios, kad visų
mylima tienė ir Rėdą Tarasevičiūtė.
paukštyčių „Saulučių" drau Dvasinės programos vadovė —
govės draugininke vyr. skautė Onutė Š a r a k a u s k a i t ė . Lauvsl. tn. Julytė Plačaitė sėk žavedė — Vilma Pavalčikaitė;
mingai užbaigė LSS „Gintaro" stovyklos gydytoja — Lina
Aleknavičienė ir ūkio dalies
vadovių mokyklą.
Aleknavi
Po apdovanojimų vyko tunto vedėjas — J o n a s
čius.
vadovybes pasikeitimas, vado
Lietuvos S k a u t ų
sąjunga
vaujant LS Seserijos JAV Vi
praneša,
kad
vyks
šios
trys
jos
durio rajono atstovei js. Au
stovyklos:
dronei Gulbinienei. Vadovavi
„Rytų L i e t u v a — 3 " , vir
mo kadenciją sėkmingai bai
gusi s. fil. Dalia Trakienė pa šininkas Sigitas Morkūnas.
reigas ir tunto vėliavas per Stovykla vyks liepos mėn. pra
davė naujajai tuntininkei s. džioje. Dalyvaus 150 skautų.
fil. Laimutei Rupinskienei, ku (Tiksli data ir vieta nenurody
riai tunt'ninkės pavaduotojos ta).
„Aušra", viršininkė Graži
pareigose talkins ps fil. Kris
na Levinskaitė. Dalyvių —
tina Likanderytė.
Išnešus vėliavas buvo baigta 150. Stovykla vyks Dzūkijoje,

LSS 1997/99 m kadencijos Taryta* Pirmija Iš k I eil — LS Brolijos Vyriausias skautininkas v.s fil Albinas
S e k a s , iždininkė v.s. Irena Markevičienė, sekretorė v.s. fil. Meile Mickienė,LSS Tarybos Pirmijos pirm. v.s. Bi
rute Banaitiene, vicepirm. v.s. fil. Laima Kiliuliene ir LS Seserijos Vyriausia skautininke v.s. fil. Rita
Penčyliene. II eil. — Akademinio Skautų sąjūdžio vadijos pirm. s. fil. Rimas Griškelis, Tarybos Pirmijos narys
v.s. fil. Sigitas Miknaitis ir R. Katalikų Dvasios vadovas v.s. fil. kun. Antanas Saulaitis, S.J. Trūksta Evange
likų Dvasios vadovo vysk. Hanso Dumpii/.

DARBINGAS LSS TARYBOS
PIRMIJOS POSĖDIS
LSS Tarybos Pirmijos antra
sis akivaizdinis posėdis š.m.
gegužės 3 ir 4 d. vyko Putnam,
CT. Dalyvavo 9 Pirmijos na
riai.
Posėdžio
pasitarimai
vyko sklandžiai. Svarstyti
įvairūs LSS reikalai, padaryti
svarbūs nutarimai, tarp jų:
VIII Tautinė stovykla —
vyks 1998 m. rugpjūčio 8-22 d.
„Treasure Valley" stovyklavie
tėje, Paxton, MA. Konkursas
LSS nariams sukurti stovyk
linį ženklą jau paskelbtas.
„Skautija" bus spausdina
ma atskirai Vytauto Arnausko
spaustuvėje,
Omahoje.
Skautijos" administratorė —
v.s. Gražina Reškevičienė iš
Omahos. Techninis redakto
rius v.s. Vytautas Dilba iš
Bostono.

LSS „Internet — Home
P a g e " — ASS s. fil. Rimas
Griškelis paruošė Lietuvių
Skautų s-gos „Internet-Home
Page" (www.skautai.com) —
LSS Seserijai, Brolijai ir ASS.
ASS sutiko laikinai įdėti infor
maciją į „home page" Brolijai,
Seserijai ir LSS.
LSS l a n k s t i n u k a s — Pri
ėjus išvados, kad praėjusios
kadencijos vadovybės lanksti
nuko projektas perkrautas,
nutarta lankstinuką leisti (ga
lima abiem kalbom), nes tai
gera priemonė supažindinti su
skautija. Lankstinuką supro
jektuoti sutiko v.s. fil. Laima
Kiliuliene. ''
„Board of D i r e c t o r s Liability I n s u r a n c e " yra būti
nas sąjungai. Šis reikalas arti

„KURŠIŲ MARIOS" —1997
METŲ ČIKAGOS SKAUTŲ
STOVYKLOS VADOVAI IR
VADOVĖS
p s . V y t e n i s Lietuvninkas,
j a u n ų šeimų pastovyklės virši
ninkas.
Skautauti pradėjo būdamas
mažu berniuku „Lituanicos"
tunto
jaunesniųjų
skautų'
draugovėje. Pažengęs skautamokslyje, jaunojo vadovo dar
bą pradėjo paskiltininko, pas
kui skiltininko ir draugininko
pareigomis.
Stovykloje buvo skautų pas
tovyklės viršininkas. 1988 m.
Tautinėje stovykloje vykdė
skautų vyčių pastovyklės vir
šininko pareigas. LS Brolijos
vadijoje buvo Skautu vyčių
skyriaus vedėjas.
ps. Vytenis Lietuvninkas
Prisidėjo prie organizavimo
ir dalyvavo dvejose kelionėse dviračiais iš Čikagos į Rako
stovyklavietę, Michigano vals
š.m. rugpjūčio mėn. pradžioje. tijoje. Keletą metų buvo „Litu
„Budėk" — viršininkas s. anicos" tunto iždininku. Talki
Albinas Puidokas, (smulkes na tunto Kaziuko mugei pasi
nių žinių nepateikiama).
ruošimo darbuose.
Baigęs advokatūrą. Turi sa
vo įstaigą Čikagoje ir teisi
niais
reikalais
patarnauja
daugeliui lietuvių. Yra teisinis
patarėjas Čikagos skautų tun
tams. Suorganizavo Rako sto
vyklavietės žemės pirkimą.
Norėdamas Rako stovyklavie
tę apsaugoti nuo jos pardavi
mo ne skautams), įkūręs „Ge
ležinio Vilko" lakštų draugiją
'yra jos pirmininkas), suorga
nizavo jos žemės nupirkimą.

mu laiku bus sutvarkytas.
Aptarti „Skautų aido", LSS
Archyvo ir muziejaus bei įvai
rūs kiti reikalai.
R y š i a i s u Lietuvos skau
tais. N u t a r t a vienbalsiai, kad
visi reikalai, susiję su Lietu
vos skautais, eina per LSS Ta
rybos Pirmijos pirmininkę.
LSS laikosi praėjusios kaden
cijos vadovybės nutarimo —
traktuoti visas Lietuvos skau
tų grupes vienodai. Lietuvoje,
atrodo, bus dvi Tautinės sto
vyklos. LSS pavieniai skau
tai,-ės gali jose dalyvauti,
tačiau jie neatstovauja LSS. Į
mūsų Tautinę stovyklą iš Lie
tuvos atvykusieji savo inicia
tyva, galės dalyvauti kaip sve
čiai.
L S S Tarybos a k i v a i z d i n i s
suvažiavimas
numatomas
šaukti Čikagoje, 1997 m. spa
lio 17-19 d. (data dar gali keis
tis).
duotojas;
1992-97 Čikagos
skautų Kaziuko mugės ko
mendantas; 1993-97 „Litua
nicos" tunto komendantas;
1995-96 „Lituanicos" tunto ad
j u t a n t a s ; 1997 m. „Lituanicos"
tunto Kaziuko mugės koordin
atorius. 1995-97 m. „Litua
nicos" tunto tuntininko pava
duotojas.
ASS Korp! Vytis pareigos:
1993 m. — vicepirmininkas,
1995 m. — iždininkas, 1996 —
tėvūnas.
Stovyklose: 1986-87, 1996
m. skautų pastovyklės vado
vas. Brolijos: 1991 m. sporto
vadovas, darbo ratų vadovasįnstruktorius, 1992 m. komen
dantas, adjutantas, sporto va
dovas. 1993 J S komendantas.
Apdovanotas VĖLIAVOS ir
TĖVYNĖS SŪNAUS žyme
nimis.
Dalyvavo visuose LSS Broli
jos ir Seserijos ruošiamuose
suvažiavimuose.
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„Lituanicos" tuntą ir sėkmin
gai dirba su „Geležinio Vilko"
draugove draugininko parei
gose. Yra vadovavęs jaunes
niems skautams Rako stovyk
loje.
Šeimoje augina du jaunes
nius skautus. Mėgsta žvejoti.
Turi gerą patyrimą namų tai
syme. Šį savo patyrimą pritai
ko jaunesniųjų skautų sueigose
ir stovyklų užsiėmimų pa
įvairinimui.

sk. vytis Edis Leipus

s k a u t a s vytis Edis Lei
p u s , jaunesnių skautų pasto
vyklės viršininkas.
Brolis Edis skautauti pra
dėjo Montrealyje, Kanadoje.
Šeimai persikėlus į JAV, jo
skautavimas kurį laiką buvo
pertrauktas. Po ileesnės per
traukos įsijungė į Čikagos
UNAS SIDRYS, M.D.

Tel. 706-636-6622
4149 W. 63rd. St.

TeL 773-736-7709
KAVALIŪNAS

Specialybe- vidaus ir kraujo ligos
5540 S. Pulaskj Rd.
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DR. ALGIS PAUUUS
O R T O P E D I N Ė S LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

CanJiac Diagnoato, LTD.

..Saulučių" draugoves paukštytes ir jų vadovė Indrė Žukauskaitė *vie*ia „AuSroe VartųTKernavėg" tunto suei
goje

EDMUNDAS VZZTAMS. M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Tel. 773*65-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas Sei chirurgija

172 Schiller St„ Elmhurst, IL 60126
630-941-2600
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tai. 7taV£M-1120

ARAS ZLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGUA
1020 E.Ogden Ava., Surto 310
Naparvtto. IL 80563

Tel. (630)527-0090
3825 Highland Ava..
Towm 1,Suit«3C
Downsft Grova. IL 8051$

Tel. (630)4350120

6132 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60629
Tel. 773-436-7700

J

DR.LPElRŠK)ė'

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd .Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
TeL (708)596-4055
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave
Chicago, IL 60652
Kab, tel. ( 7 7 3 ) 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. JOVITA KERELIS
D A N T Ų GYDYTOJA
9S2S S 791h Ave., Hickory HHs, IL
T e l . (708) 5 9 6 6 1 0 1

DR. A.B. GLEVECKAS
ps. fil. R i č a r d a s C h i a p e t ta, skautų pastovyklės virši
ninkas
Brolis Ričardas skautauti
pradėjo ..Lituanicos" tunte, Či
kagoje. 1975 m. Skauto įžodį
davė 1978 m.; skauto vyčio
įžodį — 1986 m.; paskautininko — 1993 m. Į Akademinį
Skautų sąjūdį įsijungė 1990
m.
Čikagoje ėjo šias pareigas:
1985-87 skautų
„Perkūno"
draugovės draugininko pava-

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DRPAULKNEPPER
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
186 E. Superior, Sufte 402
Valandos pagal susitarimą
TeL 312-337-1285

Akių ligos / Chirugija
9830 S.RkJgeland Ave.
Chicago Ridge. IL 60415

Dr ALGIRDAS

STOVYKLOS
Birželio 1 4 - 2 1 d. — De
troito skautų ir skaudų tuntų
stovykla Dainavos stovykla
vietėje, Michigane.
Liepos 12 - 26 d. —
Čikagos skautų ir skaučių sto
vykla Rako stovyklavietėje,
Custer, Michigan.
R u g p j ū č i o 3 - 1 7 d. —Ka
nados lietuvių skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje.

ps fil. Ričardas C h i a p e t t a

Brolis Ričardas visada lin
ksmas, bet kai reikia, ir griež
tas. Nesikrato jokio darbo, jei
tik laikas leidžia. Yra baigęs
Donelaičio lituanistine mo
kyklą. Priklauso tautinių šo
kių šokėjų grupei. Jis yra ge
ras pavyzdys kitiems skau
tams savo darbštumu, parei
gingumu ir skautiška nuo
taika.

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
SPECIALYBE - AKIU LIGOS
3900 VV.95 St. Tel. 706-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3v p p -7v v . antr.12 30-3v p p
treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p.p.
pe'Ktad ir seštad 9 v r. - 12 v.p p.

NUOLE STANKEVIČIUJE,

ki.b.

Board Certified. Internal Medicine
Valandos jūsų patogumui
Hoty CroM Prof—•lonal PavMon
311. Soutti
\Mumtm Pana Ct at CeWomai Ave.
Crissago, IL 60629
Tel. 773-471-7879

Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 S t , OeJc Lewn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
pnimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel.706422-6260

M . V.J. VAŠAlTlEbE
DANTŲ GYDYTOJA
4617W.83SL,Burt>enML
Tel.706-42W114
Valandos susitarus
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užsienio lietuvių, paplitu
Krikščioniškos minties politinių svarstybų
sių po visą pasaulį? Čia tu
konferencijos dalyvių
riu mintyje nutautimo pro
blemas. Ar tas klausimas iš
REZOLIUCIJA
vis yra diskutuojamas?
Lietuvos Švietimo ir mokslo ministrui dr. Zigmui Zin
—Tas klausimas yra labai dėl prof. Vytauto Landsbergio kandidatūros į Lietuvos
kevičiui š.m. birželio 7-8 d. lankantis Čikagoje, atsirado
svarbus. Išeivija
gerokai
prezidento postą paramos
>roga pasikalbėti rūpimais klausimais i r svečio atsakymums padeda. Ir ne tik orga
nais pasidalinti su „Draugo" skaitytojais.
Šių metų pabaigoje Lietuvos besivienijančią laisvą Europą
nizuota išeivija, bet kartais
atskiri asmenys. Sakysim, piliečiai, jau antrą kartą po bei užtikrinti tvirtą valstybės
Spartaką?" Tas vadovėlis mano darbo pačioje pradžioje, Kovo 11-tosios, demokratišku atstovavimą tarptautinėje are
dar buvo vartojamas šiais prieš kokius beveik šešis būdu rinks savo valstybės va noje;
mokslo metais. Panaši situ
matydami pavojingai gau
mėnesius, kada prasidėjo to dovą — Respublikos prezi
acija yra i r su fizinės geo
kia išpūsta spaudoje kampani dentą. Tai įvykis, kuris bus sėjančias populistų ir neaiš
grafijos vadovėliu, ir, be
ja lenkų, t.y. Vilniaus krašto, naujo svarbaus Lietuvos val kiems interesams atstovau
abejo, su kai kuriais kitais.
veikėjų prieš mane, aš gavau stybės ir politinės raidos etapo jančių politikų eiles;
—Tokių ir panašių dalykų
pradžia.
turėdami mintyje tai, kad
yra daug vadovėliuose. Tai nemažai laiškų iš išeivių,
Svarbiausias
valstybėje
pa
įvairiai
remiančių,
ir
net
fi
Lietuvos
prezidento rinki
yra normalus dalykas. Svar
reigas
turi
užimti
tik
atsakin
nansiškai.
Vienas
toks
asmuo
muose
Lietuvos
Krikščionių
biausia, kad tuose vadovė
gi,
savo
siekius
suformulavę
ir
atsiuntė
10,000
dolerių
čekį
ir
demokratų
partija
apsispren
liuose gali būti minimas Leni
moralios
politikos
principus
už
tuos
pinigus
mes
atliksim
dė
nesiūlyti
savo
kandidato;
nas, bet žodžių „tėvynės mei
įsitikinę, jog LKD partijos
lė", tai ten su žiburiu reikia labai reikalingą remontą kai pripažįstantys, politikai, įrodę
savo
ištikimybę
Lietuvos
pi
kuriom
mums
svarbiom
mo
vadyba
Vilniuje turėtų tartis
ieškoti.
kyklom, pvz., Dieveniškėse. Ir liečių gerovei ir valstybės ne su kitais, aktyviai besireiš
—Bet kaip tie vadovėliai
tai bus be galo svarbus dar priklausomybei. Todėl čia su kiančiais politikais, kad su
yra apvalomi nuo sovieti
bas, nes ten išlaikyti lietu sirinkusieji:
telktomis pajėgomis ir vienin
nio komunizmo liekanų?
višką mokyklą yra labai svar pabrėždami Lietuvos poli gais veiksmais būtų galima
Kas yra konkrečiai daro
ma, juk jau praėjo penkeri bu, o vietinė administracija tinio pastovumo užtikrinimo remti prof. Vytauto Landsber
metai nuo išleistų neprik yra nelietuviška, nors gyvena bei tolimesnio ekonominiu-so gio kandidatūrą į Lietuvos Re
—Gerbiamasis
Profeso lausomybės gyvenimo pra Lietuvoje. Ji lietuviškų mo cialinių reformų plėtojimo spublikos prezidento postą.
kyklų beveik neremia, arba svarbą;
riau, J ū s esate mokslinin džioje?
Rezoliucija priimta
remia labai mažai. Čia tik pa nurodydami būtinumą pa
kas, lituanistas, j a u nuo
Čikagoje
—Vadovėlių rašymo ir leidi
spartinti Lietuvos integraciją į
1950 metų dirbate pedago mo srityje yra labai daug sakau vieną pavyzdį.
1997 m. birželio 7 d.
Šiaip jau parama įvairių pa
ginį darbą, tad su j u o gerai trūkumų. Man rūpi iš esmės
susipažinęs. Teko skaityti pakeisti vadovėlių rašymą ir saulio lietuvių bendruomenių ja, kad daug priešų įsigijau.
Kur kas sunkiau su anglicizLietuvos spaudoje, kad recenzavimą, ir leidybą, kad švietimo reikalams pietryčių
—Profesoriau, ar nepa- mais. Bet į jų plitimą žiūrima
apibūdinot Lietuvos švie viskas vyktų kuo pozityviau, Lietuvoje yra labai reikš siilgot senų gerų laikų, kai neigiamai. Viskas turi būti su
timo būklę, kaip esančią la kad mes recenzuotume ir minga.
dirbote grynai mokslinį saiku, o dabar jau saiko ne
—Socialdemokratai reiš darbą?
bai blogoje padėtyje. Koks atrinktume tik pačius tinka
bėra...
yra Švietimo ir mokslo mi miausius, kurių leidybą po to kia Jums nepasitikėjimą —Žinoma! Ir mano svajonė
—Dar vienas klausimas:
nisterijos planas ne tik pa atrinkimo finansuotų Švieti dėl įvairių priežasčių, ku yra grįžti, bet grįžti tik tada, dėl Mokslo ir kūrybos sim
gerinti, bet pastatyti Lietu mo ministerija. Žinoma, gali rių tarpe yra: viceminis- kada mūsų visa ta švietimo poziumo, rengiamo Čika
vos švietimą į teisingas vė būti leidžiami ir alternatyvūs trės Jolantos Balčiūnienės sistema bus pastatyta į gerą goje šį rudenį. Gal kartais
žes?
vadovėliai, bet tik tuo atveju, atleidimas iš pareigų už kelią. Kada aš jau būsiu įsiti žadate jame dalyvauti?
—Man svarbu, kad lietuvių jeigu ras finansavimo šalti tarnybinių įgaliojimų virši kinęs, kad atgal nebegrįž
—Aš dalyvavau 1985 me
jimą, turimas problemas su tama, tada su didžiausiu ma tais, paskui dalyvavau Lietu
švietimas būtų tikrai lietu nius.
viškas. Ir antras dalykas: su
Dabar šioje srityje tvarkos lenkų mažumomis ir kt. lonumu perleisiu šitą darbą voje vykusiame. Į šį simpoziu
daryti sąlygas, kad pietryčių nėra, todėl aš noriu iš esmės Kaip Jūs interpretuojate kitiems.
mą su didžiausiu malonumu
Lietuvos jaunimas galėtų tik pakeisti. Deja, šiuo metu ne šias situacijas Švietimo ir —Kaip J ū s žiūrite į da atvyksiu, jeigu tik galėsiu.
rai išmokti valstybinės kalbos. galiu, nes ir taip darbų yra mokslo ministerijoje?
bartinę Lietuvos spaudą ir Dabar labai sunku pasakyti,
—Matote, čia yra ne taip jau joje labai daug esamo sve nes ministerijoje darbas yra
Aš mačiau, kad abi šios sritys virš galvos. Po truputį, laip
apleistos ir kad jos nebus sniškai sutvarkysime ir va paprastas dalykas, tad trum timo žargono? Dabar labai labai sudėtingas ir kartais su- j
pai sunku atsakyti. Jolanta gausiai vartojami tarptau sidaro situacija, kad negali
tvarkomos, pasiryžau priimti dovėlius.
Švietimo ir mokslo ministro
—Tai kur dabar, šiuo Balčiūnienė, būdama Švieti tiniai žodžiai arba net nau išvažiuoti. Aš labai teigiamai
pareigas, dirbti šitoj srity dėl metu, yra Jūsų pirmumai, mo ministerijos viceministre jadarai, kurie gali būti žiūriu į tokius simpoziumus
šitų pagrindinių dviejų tikslų. jeigu vadovėliai yra kaž tvarkė bendrąsias mokyklas, lengvai pakeičiami lietu ir, jeigu tik bus galima, mielai
bendrąjį švietimą. Ir tvarkė viškais atitikmenimis. Mus dalyvausiu ir pranešimą skai
Švietimo sistemos koncepci kur antroje eilėje?
tysiu.
labai gerai. Ji labai daug
ja jau buvo sukurta prieš
—Šiuo metu man labai rūpinosi gatvės vaikais — toks lietuvių kalbos darky
—Iš šio pokalbio susidaro
mane. Ketverius metus val
mas labai erzina.
dant LDDP, ta švietimo refor rūpėjo, taip netikėtai atsira mes vadiname ir mėšlynų vai —Aš žiūriu labai neigiamai! įspūdis, kad Jūs norėtu
ma buvo beveik sustojusi, dęs klausimas — tai egza kais... Tai yra pairusių šeimų Matote, čia yra daugiau Val mėte daug ką atlikti, bet
minų. Dabar, per visą pen vaikai. Na ir čia papuolė į kil
vienas ne visuomet suspėarba bent g rokai sulėtėjusi.
kiasdešimt metų pas mus vis pas. Kadangi, mano ir jos įsi stybinės kalbos komisijos, o jate, o iš šalies tarytum vis
Man rūpėjo ,4 išjudinti. Jokių
turguje būdavo galima gauti tikinimu, didžiausią reikšmę ne Švietimo ir mokslo mini kažkas trukdo?
pagrindinių dalykų iš esmės
sterijos reikalas. Bet aš esu ir
ne tik egzaminų temas, bet ir
—Jūs teisus. Taip ir iš tik
keisti aš visiškai nepasiryžęs. įvairias smulkmenas. Šįmet turi globos namai, ypač stei tos komisijos narys... Taigi ga
Svarbu, kad vyktų reforma. O dariau viską, ką tik galima, giami privačiai atskirų šeimų, liu ir apie tai šnekėti. Čia rųjų yra. Trukdytojų yra pa
dėl to antro tikslo, dėl piet kad šito nebebūtų. Reikia pa kurios steigia nedidelius glo galbūt Jums Amerikoje atrodo kankamai.
Profeso
ryčių Lietuvos, tai čia man galiau su šituo sukčiavimu bos namus. O Lietuvoje labai truputį kitaip, negu mums —Gerbiamasis
padeda tų kitataučių tėvai, baigti. Ir man, bent iki šiol daug sunkumų sudaro patal- Lietuvoje. Okupacijos metais, riau, labai ačiū už pokalbį.
kurie labai nori, kad vaikai atrodo, kad vis dėlto tai pavy pos.Cia netikėtai viena tokia, bolševikmečiu, mums tokie Linkime sėkmės visuose
kaip paskui pasirodė — žodžiai, kuriuos mes vadinda darbuose.
mokėtų
valstybinę lietuvių ko.
įtartina, organizacija pasiūlė
kalbą. Ir man rodos, kad tas
Kalbėjosi Leonas Narbutis
—Ar J ū s čia kalbate apie atiduoti Švedijoje pastatytus vome tarptautiniais, arba
darbas vyksta sėkmingai.
žodžiai,
kurie
yra
anglicizegzaminų klausimus, kurie
migrantams mai, mums atrodė lyg ir prie
—O kaip su vado buvo išspausdinti Dani neliekantiems
• Seniausia Lietuvoje vei
namelius,
kurie
ten
nereika monė išstumti rusicizmus, ku
vėliais, skirtais Lietuvos joje?
kianti
įmonė — Šiaulių alaus
lingi. Ir geri norai davė nege rie mums buvo labai pa
mokykloms? Ar jie pritai
darykla „Gubernija". Rašyti
—Taip, taip. Ėmiausi, sa rus rezultatus.
kyti nepriklausomos Lietu kau, visų priemonių, ir tą
vojingi. Dėl to prieš minėtus niuose šaltiniuose ji pirmą
vos jaunimui? Štai vienas nešvarų „biznį", kuris buvo
Tarp kitko, tas socialdemok skolinius buvo ne tik nekovo kartą paminėta karališkosios
pavyzdys. Šeštai
klasei varomas, pavyko likviduoti. ratų žmogus, kuris čia labai jamą, bet jie net proteguojami. ekonomijos inventoriaus sąra
skirtame senovės istorijos Dėl to dabar yra daug prieš mane pasisakė, pats da Dabartiniu metu sąlygos yra šuose 1786 m., kur parašyta,
vadovėlyje, išleistame 1992 žmonių, prieš mane nusitei lyvavo šitoje akcijoje. Kodėl visiškai pasikeitusios, rusiciz- kad įmonės ąžuoliniai pamatai
jis taip prieš mane, nežinau. mams Lietuvoje plisti savaime yra papuvę ir juos reikia re
metais ir patvirtintame kusių.
Lietuvos Švietimo ministe
—Kokios yra bendravimo Galbūt čia kažkaip rišasi ir tų užkirstas kelias. Tiesa, jie dar montuoti. Specialistai mano, jog
rijos, yra toks klausimas: galimybės tarp Jūsų vado egzaminų „biznio" pabaiga, ir klesti, ir labai klesti, bet prieš įmonė pastatyta apie 1665-1675
„Kaip Leninas apibūdino vaujamos ministerijos ir iš visko susidarė tokia situaci- juos dabar kovoti yra lengva. m.
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net tris padarė. Ir vieną už kitą gražesnę. Ir trejetą
verpsčių. Viena, sakė, linams, kita vilnoms, o trečią,
su tokiu barzdotu seniu, tai tik pakuloms. O
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rankšluostinės ir čia seklyčioj, ir druskinė irgi jo. Vi
sos tebėra.
Krūptelėjau ir atsigrįžau. Stovėjo motina.
Pakilau apžiūrėti saulutėmis ir gyvačiukėmis
— Bėk pasišildyti. Juk rankų turbūt nebejauti. Aš išpjaustytos druskinės. Pakilo ir ji.
pabaigsiu. Tik atbėk padėt parsivilkt ir sudžiaustyti.
— Tebeturiu viską, — šnekėjo ir skarelės kampu
— Rankas jau seniai užsitrenkė, pabaigsiu, — at vis riedančias ašaras braukė. — Tebeturiu. Tik ne čia.
sakiau, — o parvilkti ir sudžiaustyti padės Severiu- Viskas klėtyje. Kai kada ateisi dieną, viską parodysiu.
kas. Nepadės ir vienai uodega nenutroks. Tamsta Ir daugiau išdrožinėjimų ir kitokių daiktų parodysiu.
pailsėk.
Sakydavo, kad jam Dievas davė neramias rankas. Ir
— Pailsėjau. — pasakė. — Matai, dukružėle, baisu galvą neramią. Vis reikėjo ką naują išmonyti. Sakyda
kai namai sudega. O čia ne namai, čia daug baisiau. vo, kad norėtų kaip kiti susibrukęs rankas pasėdėti,
Čia pats gyvenimas sudegė, bet gyventi reikia. Į žemę bet negali. Vis nagai niežti ką nors krapštyti.
neįlįsi. Kelkis ir bėk pasišildyti.
Žiūrinėjau rankšluostinę, paglosčiau abejuose jos
Turėjau keltis.
galuose patupdytų angeliukų galveles, net pagalvojau:
Pakilusi padaviau kultuvę. Naująją. Senoji šalia ar nebus jie kiek panašūs į anos mergytės iš to meto.
išgręžtų skalbinių krūvos gulėjo ant ledo.
kai ji tvoromis eidavo, bet nieko nepasakiau, nes ir ju
Paėmusi kultuvę pažiūrėjo, pirštais perbraukė per tau ir girdėjau kaip su kiekvienu žodžiu ją vis didesnis
išgražinimus.
graudulys ima. Nutaikęs gera akimirksnį, atsisveiki
nau ir išėjau.
— Iš kur ta? Severiukas padarė?
— Severiukas.
Atsitiko kitaip. Tą dieną, eidamas pasišnekėti, gal
Ir daugiau nieko. Nė žodžio. Pamerkė paklodę į vojau, kad parsinešiu visą istoriją ligi paties galo, nes
eketę, ištraukusi ant lentos ėmė velėti, bet ne su atrodė, kad nedaug ko begalėjo būti likę, o dabar
naująja. Pasisiekė senąją, o tą padėjo į šalį ant ledo. Ir grįžau atsimušęs ne į istorijos galą, bet į nelauktą ir
daugiau jos niekada nelietė. O Severiukas man dar netikėtą moteriškės graudulį. Nebesukau net kelučiu.

SEVERIUKAS

Danutė

Ženklas kaktos
Kone visi Amerikos aukš
tesniųjų mokyklų mokiniai
anglų literatūros pamokose
turėjome susipažinti su Nathaniel Havvthorne novele
„The Scarlet Letter" (Raudo
na raidė). Joje buvo rašoma,
kaip moterys, sugautos sveti
maujant, kakta buvo pažy
mėta skaisčiai raudona raide
,A", reiškiančia „adultery" —
svetimavimą. Tuomet ne vie
nam kilo klausimas: kodėl tik
moteris buvo nubausta, o vy
ras — ne, juk nusikaltimą
įvykdė abudu... Tačiau šiuo
atveju „teisybės" ieškoti nebu
vo verta, nes Havvthorne no
velės veikėjai vadovavosi tuo
pačiu principu, kaip Kristaus
laikų žydai: moteris už sve
timavimą būdavo viešai už
mušama akmenimis, o vyras
likdavo nenubaustas.
Šis „moralės teatras" pas
taruoju metu gastroliuoja
Amerikoje, ypač karinėse jos
pajėgose ir vyriausybes vir
šūnėse, tik dabar abiejų lyčių
žmonės gali būti kaltinami
nemoralumu. Verta pastebėti,
kad šiuos žmones persekioja
ne vien dabartinės, bet net to
limos praeities nuodėmės, sutrukdydamos kopti į tarnybos
aukštumas, nepaisant, kokio
mis aukštomis kvalifikacijo
mis pasipuošę.
Kartais susidaro įspūdis.
kad amerikiečiai gali leng
viau atleisti sukčiavimus, iš
eikvojimus, net šnipinėjimą
svetimos valstybės naudai,
negu svetimavimą, o įsta
tymai, kurie nuolat skelbia
atskyrę valstybinius reikalus
nuo bažnytinių, palikdami
religinius įsitikinimus kiek
vieno individo atsakomybei, šį
nusižengimą prieš Dievo įsa
kymą „Nesvetimauk!" taiko
visiems lygiai: ir tikinčiajam,
ir ateistui; ir prezidentui, ir
gatvės šlavėjui... Deja, dauge
liu atveju vis dėlto jis daug
griežčiau varžo moteris, kaip
vyrus.
Antra vertus, filmų žvaigž
dėms, populiariesiems muzi
kinių grupių nariams, žy
miesiems sportininkams tas
moralinis standartas kažkodėl
nebegalioja. Jų „romantiški
nuotykiai" linksniuojami su
atlaidumu ir nuolat aprašomi
tam tikro žanro periodikoje,
kurią amerikiečiai, ypač jau
nimas, uoliai skaito, o dažnai
paseka savo pamėgtų bei idializuojamų žmonių pavyzdžiu.
Moralės taisyklės netaiko
mos ir jaunuoliams, kuriems
net mokykloje dalinamos „ap
sisaugojimo" priemonės, tary
tum vienirtelė nemoralaus el
gesio pasekmė gali būti už
sikrėtimas lytine liga arba
baisioji AIDS. Niekas nedrįs
ta, bent viešai, per daug kriti

bet patraukiau tiesiai per dobilieną į ant kalvutės
žibančias mokyklos šviesas. Ėjau nelabai net jausda
mas, kaip pataikiau į dobilienoje tebetalkšančias nese
niai prabėgusio lietaus paliktas balutes, nes galvoje
vis sukosi ir sukosi tų dviejų žmonių lyg ir netyčia atsikleidę buvimo trupiniai ir nejučia susibėgę į vientisą
gyvenimą. Tas prieš valandėlę ją už gerklės suėmęs
graudulys sakyte sakė, kad juodu kartu augdami net
nejuto kaip vienas į kitą taip įaugo, kad rodos jau nė
jokio chirurgo peilis neberastų, kaip juodu perskirti. Ir
vis dėlto turėjo kas atsitikti, kad jis senatvės sulaukė
menkutėje pakrūmės trobelėje, o ji visko pertekusiame
trisdešimt nektarų ūkyje, bet sugrudusia širdimi.
Tą vakarą ligi po vidurnakčio surašiau, ką buvau
girdėjęs, o kitus pradėjau skaityti nuo pradžios Kai
ką palikau beveik taip kaip buvau surašęs, kitas vie
tas mėginau lyginti, kad artėtų prie to, kaip ji pasako
jo. Daugely vietų girdėjau net jos balsą, plaukiantį
kartu su mano eilutėmis nebyliame popieriuje, bet
buvo vietų, kur tas balsas nutoldavo, visiškai išnyk
davo, ir aš pradėdavau jaustis savo rašyme suklydęs.
Sykį net garsiai pasakiau: „Kodėl tavo balsas kaip
Dačioliškio žaltvykslė — kada nori, toks aiškus, lyg
šnekėtum tiesiai į ausį, o kai kas Užeina, plast, plast ir
nebėra. Plast ir nebėra. Kaip tave pagauti" Bet tose
vietose ir nepagavau.
Pamiškėje buvo dar nenusausinta nedidelė, gal

Bindokienė

viduryje

kuoti kai kurių visuomenes
sluoksnių netekėjusias mote
ris, kurios gimdo vieną po
kito vaikus ir naudojasi val
stybes pašalpa. Juk ne gan
dras tuos kūdikius atneša...
Tačiau jau kuris laikas dėl
įvairių nemoralių apraiškų
aštriai kritikuojamos ginkluo
tosios JAV pajėgos. Imuniteto,
pasirodo, neturi nei viena jų
saka, nes vienodai dažnai
minimas ir laivynas, ir aviaci
ja, ir sausumos kariuomenė,
ir marinai. Kai moterys
pradėjo gausiau tarnauti kari
niuose daliniuose, nuolat gir
dime apie jų vargus, gyve
nant, dirbant ir artimai ben
draujant su vyrais. Ypač sun
ku naujokėms, kurios dažnai
vienokiais ar kitokiais budais
savo viršininkų vyrų verčia
mos atlikti nemoralius veik
smus.
Amerikoje svetimavimas
baudžiamas įstatymais, nors
turbūt nei vienoje valstijoje,
kur šie įstatymai galioja, ne
pasitaikė, kad kas į teismą
būtų patrauktas už tokį nemo
ralų elgesį. Šiuo metu 75
proc. amerikiečių apklausi
nėjimuose pasisakė, kad jie
smerkia svetimavimą. Ši nuo
mone darosi populiaresnė, nes
septyniasdešimtajame dešimt
metyje smerkiančių svetima
vimą buvo 69 proc.
Ginkluotose pajėgose sveti
mavimas baudžiamas kary
teismu, o lytiniai santykiai
tarp kariuomenės personalo,
ypač aukštesnio laipsnio pa
reigūnų ir eilinių, yra griežtai
draudžiami, Neseniai plačiai
rašyta apie lakūnę lt. Kelly
Flinn, kuri pasirinko negar
bingą pasitraukimą iš aviaci
jos, nes kitaip būtų grėsęs
karinis teismas. Dabar „karš
tame vandenyje" dėl seniai,
prieš 13 metų, buvusio mora
linio nusikaltimo atsidūrė la
bai aukštai vertinams aviaci
jos generolas Joseph Ralson.
Jeigu ne ta „sena nuodėme",
jis būtų galėjęs pasiekti ypač
aukštą postą, o dabar dar
neaišku, kaip karine vado
vybė išsisuks iš to akligatvio,
nepanaudojusi dvigubo mata
vimo masto: vieno lakūnei
Flinn, kuri buvo lengviau
nurašoma, kito gen. Ralston,
kuris labai vertinamas dėl
savo patyrimo ir sugebėjimų
vadovauti.
Nepateisinant nei vieno nu
sižengimo Dievo įsakymams.
vis dėlto viešajame valstybės
gyvenime, kaip ir visur kitur,
reikėtų vadovautis kiekvieno
individo sąžinės balsu, nes
kiekvienas už save turės ilgai
niui atsakyti. Juk ir Kristus
yra pasakęs: „Kas be kaltės,
tegul pirmasis meta akmenį".

trejeto ketverto hektaru Dačioliškio pelkė. Arčiau į
vieną šoną ant kupstų augo keliasdešimt juodalksnių
krūmų, tarp jų keli šaltekšniai, gal pora ar trejetas
eglių. Visoj pelkutej teaugo labai reta žolė. tokia savo
tiška pusviksvė, bet papeikęs žmonėms ir mokykloms
vaikams ji tebuvo tik žolė. Kur jos buvo kiek tankesni
kuokšteliai, pempės sukdavosi lizdus, ir pavasarį
tebūdavo girdėti niekada neužkimštą jų balsai. Xe
vieną vakarą, prasivėręs langą, klausiau jį savotiškai
gaivaus ir kiek skausmingo rėksmo. Mėginau spėti, ką
viena kitai norėtų pasakyti.
Kai kartą užsiminiau apie jas vaikam ir paakinau
mėginti spėti, kam ir ką tos nerimstančios gyvuotojos
sako ar tik nori pasakyti, viena mergyte tuoj pakele
ranką.
— Jos sveikina Dačioliškučius.
Negalėjau suprasti, kol nepasakė, kad anais lai
kais, kai vokiečiai eidavo \ Lietuvą pasiplėšti, cal toj
pačioje vietoj, kur dabar mokykla, vidury mišku gyve
no Dačioliškis. Anapus pelkių buvo kunigaikščio dva
ras. Kai kunigaikštis jodavo į karą ar kur toliau
medžioti, kviesdavosi ir Dačioiiškį su vyresniais vai
kais.
(Bus daugiau

Knygų būkle kaip ir 1 krūvoj
3 fabriko sandelis Ugi pat
kreigo užverstas makulatūra,
kurioje iškart knygų nebuvo '
pastebėta. Tebuvo rasta keli
„Iliustruotosios Lietuvos" nepil
JUOZAS KREIVĖNAS
ni komplektai, pavieniai nume
riai
„Sodybos". Taip pat nema
Tęsinys
žas kiekis žydiškų vadovėlių ir
; Valstybinė leidykla pas save surinko visų Lietuvos biblio
įvairių įstaigų bei asmenų ko- <
rurėjo daug universiteto leidi tekų turimų knygų sąrašus.
respondencija: raštai, bylos,
nių komise. Šiuos leidinius ji Glavlito vadovai rusas Procendokumentai, liudijimai, šaulių
grąžino universitetui. Universi ko ir lietuviškai nemokąs lietu
nario knygelės (ne blankai, bet
teto vadovybė juos perkainojo vis Sprindys, pasirašę soclenkužpildytos, su fotografijom) ir
•litaip — gerokai atpigino) ir tynes su Moldavijos Glavlitu.
t.t. Vėliau fabrikui naudojant
•*ėl grąžino Valst. leidyklai pla- uoliai dirba. Dar ankstyvą pa
makulatūrą apatiniuose sluok
wnti. Nekliudomi išėjo ir priei vasarį matyti, kad Glavlitas jau
sniuose buvo rasti dideli kiekiai
nama kaina skaitytoją pasiekė į daug knygynų įlindęs. 1941 m.
„Karo archyvo" (pirmųjų penkių
<Jaug anksčiau buvusių neįkan kovo 13 raštu 143 Glavlitas
tomų tik atskiri egzemplioriai), ,
damai aukštos kainos universi rašo:
Visuomenininko Juozo Kreivėno 85-tojo gimtadienio ir 10-tųjų mirties Petručio „Mūsų žygiai" ir kele
teto leidinių.
„Pranešame, kad visas kny metinių paminėjime, rengtame Čikagoje gegužės 25-26 d., iš kairės: Vy tas romanų (Pikščio „Žeme vai
- Nuo 1940 m. gruodžio mėn. į gas, kurias Vyr. Literatūros ir tautas Bikulčius iš Kalifornijos, istorikas Jonas Dainauskas ir žurn. Ed toja" ir pan.) — visų didesni kieCuCkuriškių popieriaus fabriką Leidyklų Valdybos įgaliotiniai vardas Šulaitis.
kiai. Taip pat radosi ir 1940 m.
galei N. Vilnią pradėjo plaukti įtraukė į sąrašus patikrinimui,
sąrašus.
Tačiau
labai
retai
atsi
bolševikų sulaikyta iš užsienio
ys .
įvairios buv. Lietuvos kariuo- savo lėšomis turite pristatyti
tikdavo,
kad
knygynas
iš
apy
prenumeratoriams siųsta pe
Gegužės 19 dieną — per sep
lįienės bibliotekos ir atskiri lei Vyr. Literatūros ir Leidyklų
vartos išimamos vertingos kny riodika iš USA, Anglijos, Argen
tynias dienas I Bazei grąžinti:
diniai. Knygos iš Kauno už Valdybon, Kaune, Totorių g.
gos bent kelis egz. turėtų. tinos ir t.t. Visi šie laikraščiai
" 1. „Katekezės" I, II, III,
plombuotuose vagonuose buvo 12".
Užėjusiam knygynan praeiviui įpakuoti, adresuoti, apmokėti
2. „Kitų pėdomis" I, II, III.
vežamos į N. Vilnios gele
Šį raštą gavo daugelis kny
Gegužės 20 dieną Br. Murino būdavo specialiai pasiūloma nu siunčiančių valstybių pašto žen
žinkelio stotį, o iš stoties į fa gynų Kaune (Endziulaitis, Rau
knygą, klais, bet vietoj adresato patekę
knygos „Komponuojamasis pie sipirkti pasmerktąją
brike- <2 km1 jas pasiimdavo donosios armijos prosp. 137,
šimas" leista platinti išėmus 57, kartais net primenant, kad į šį sandėlį.
flats fabrikas arkliais. Fabrike „Tikslo" knygynas
Raudon, 58 ir 59 puslapius.
siūlomoji knyga gyvena jau pas
4. daržinė prie sandėlio. Čia
gautosios knygos traktuojamos arm. prcsp. 68, Valst. leid. kny
bibliotekų
Gegužės 24 dieną — kutines savo laisvės valandas. randamos įrištos
Raip popieriaus makulatūra, ga. N. 4 Kaune Stalino prosp.
Birželio mėn. dienomis Vilniuje knygos pavieniais egzemplio
leista platinti Br. Murino:
•verčiamos su visa kita maku 29) ir provincijoje. Tačiau
Pilies gatvės knygyne lietuvių riais ant poros metrų aukščio
1. „Piešimas lentoje",
latūra į sandėlius ir ant kiemo į viešumoj dar vis pasirodo nepa
tarpe
per kelias valandas makulatūros sluoksnio. Atrodo,
2. Kompanuojamasis pieši
krūvas, iš kurių darbo metu geidaujamų leidinių. Dar 1941
mas"
— išėmus 59 pusi., „Sparnuotus lietuvius" ir Plato kad čia randamos knygos yra
karučiais ir vežimu vežama prie m. kovo mėn. Valstybinė lei 1
įdomu, kad prieš 4 dienas rei no „Puotą" gražiai įrištus likučiai anksčiau atvežto stores
fabriko durų. Čia keletas darbi dykla priversta knygynuose ne
kalauta išimti dar 57 ir 58 psl. išplatino net lietuviškai nemo nio knygų sluoksnio, j a u spėto
ninkų atvežtąsias knygas, bylas platinti sąsiuvinių su A. Smeto
kąs knygyno pardavėjas žydas. sunaikinti.
čia jau neminimi),
ir kitokius popieriaus gabalus nos atvaizdu. Galų gale kom
5. du sandėliai prie paties fa
3. „Piešimas iš vaiko aplin Tokiu būdu ir Kauno, ir Vil
ardo ir plėšo atskirais lapais. partijos CK Glavlitą išvelėja už
niaus valstyb. leidyklos darbuo briko pastato. Čia knygos tokioj
kos"
—
išėmus
57-62
pusi.
Gautoji medžiaga metama į fa apsileidimą (1941 m. gegužės
Tuo pat laiku parengtas ilgas tojai su pasididžiavimu suinte būklėj kaip ir daržinėj (4) prie
briko patalpą, kur eina į kapoji mėn.) Dabar Glavlitas dar la
452 knygų sąrašas, kurias resuotam atsako, kad lietuvišką sandėlio. Tarp lietuviškų biblio
mo, malimo ir kitas mašinas, biau spaudžiasi. Ateina knygai
tekų knygų mėtosi nemaža len
įsakyta išimti iš apyvartos, su knygą jie apsaugojo.
kol galų gale iš jos išeina ne siaubo dienos. Intensyvų darbą
Paskutinėmis
prieš
karą
die
kiškų „Žrodla mocy" ir „Balticopakuoti ir laukti parėdymo, kur
blogas vyniojamasis popierius. pačiam įkaršty nutrauks tik
nomis
gautus
knygų
transpor
slavica" tomų.
pristatyti. Šių 452 knygų sąraše
Taip nuo 1940 m. gruodžio mė birželio 22 d. karas. Valstybinė
tus popieriaus fabrikas jokiu
6. fabriko administracija į ats
384
knygos
yra
religinio
turinio.
nesio perėjo „Trimito", „Kario", leidykla, ligi pavasario savo rei
būdu negalėjo spėti sumalti. kirą sandėliuką
tuojau
po
Kai
kurios
jų
menkos
bro
„Lietuvos ūkio", „Žemės ūkis" kalais mažai Glavlito galvą
šiūrėlės, bet yra ir rimtų mo Lietuvos popieriaus fabriko dar bolševikų išvijimo atrinko ir
kvaršinusi,
pradeda
dėl
kiekvie
komplektai ir redakcijų turimos
kslinių veikalų (pvz., prof. Ma- bas bolševikų laikais buvo su sukrovė bent pora ar trejetą
komplektų atsargos, A. Smeto no menkniekio rašyti ir teirau
lakauskio „Bažnytinės teisės"). planuotas: kiekvienas dirbo jam vežimų lenkiškų vadovėlių ir
nos raštai, „Karo archyvas", Ka tis. Antai Vilniaus Valst. leidyk
Likusių sąraše 68 nereliginių pavestą darbą ir gamino jam lietuviškos „Organinės chemi
valerijos štabo biblioteka, eilė los skyriaus direktorius Vincas
Paulauskas (karo metu pabėgęs knygų tarpe randame keletą pavestą popieriaus rūšį. Prie N. jos" ir „Graikų kalbos gramati
kitų Kauno įgulos dalinių bi
su Raud. armija) 1941.VI.18 d. sapnininkų, pora pornografinių Vilnios esantis Kučkuriškių po kos".
bliotekų, toliau — Neo Lituania
Tarpe visų lietuviškų ir len
rašo Glavlitui Vilniuje: „Siun Pitigrilli romanų (vienas jų ka pieriaus fabrikas turėjo pasenu
biblioteka ir daug kitų biblio
čiame 1 egz. V.J. Lenino por daise spausdintas J. Paleckio sias mašinas, kuriomis nebuvo kiškų knygų, jau buvo minėta,
tekų, kurių išnykimo pėdsakų
tretą ir prašome pareikšti savo redaguotam „Naujam žody"), galima gero popieriaus gamin daug buvo žydiškų vadovėlių.
fabrike, apart darbininkų pa
nuomonę, ar jį galima platinti".
Poliponio romanai ir dar keli ti. Persenusios fabriko mašinos Tai buvo Nepriklaus. Lietuvos
sakojimų, neliko. Fabriko darbi
Iš apyvartos išimamos kny panašūs. Žodžiu, čia pateko re reikalavo didelių kuro kiekių, žydų mokyklų vadovėliai ne
ninkų didele dauguma buvo len goms naikinti išeities punktas
ligija ir pornografija. Tokiu tai net gamyba pradėjo nus tinką bolševikinei dvasiai. Nedi
kai ar lietuviškai nemoką, todėl buvo numatytas Kauno bazė I
būdu šis bolševikinis lietuviškų mukti. 1943.III.1 darbas šiame delė dalis buvo rusiškų, vokiškų
jie tomis knygomis negalėjo do (Rotušės aikštėj). Visi Lietuvos
knygų 7 puslapių indeksas žy fabrike visai sustabdytas. Bol ir net prancūziškų knygų. Šių
mėtis ir nebuvo suinteresuoti iš knygynai iš apyvartos išima
miųjų mūsų literatūros ir mo ševikų laikais šiam fabrikui vie tarpe buvo storų medicinos
fabriko išsinešti. Prie kai kurių mas knygas siunčia ne fabri
kslo veikalų dar veik nepalietė, nam teko atlikti knygos naikini veikalų tomų ir pan. Visos kny
bibliotekų naikinimo budėjo kam, o į minėtą bazę. Iš šios
tačiau jis aiškiai nukreiptas mo pareigas. Bolševikams išė gos buvo laikoma m a k u l a t ū r a
ginkluota? NKVDistas, kuris bazės knygų kelias jau vedė į
jus, fabrike liko didelė ma ir kaip fabriko t u r t a s įvertintas
prieš katalikų tikėjimą.
prižiūrėjo, kad jo akivaizdoje popieriaus fabriką.
Birželio 9 d. minėtoji Preky kulatūros krūva. Makulatūra po 16 kapeikų už kg.
knygos tikrai būtų sunaikintos.
Šitokia būklė buvo r a s t a 1941
bos Bazė I paveda skubiai grą buvo sukrauta sandėliuose ir
Buvo pavojinga naikinamomis
Uolūs komunistinio nusistaty žinti visus egz. išleistų XXVII krūvose:
m. liepos mėn. vidury. Šias ei
knygomis domėtis. Sekliai sekė mo pareigūnai padėjo knygos
1. fabriko kieme krūva 20 x lutes rašantis susitaręs su N.
knygos mėgėjų leidinių:
fabriko darbininkų ir admi naikinimo darbe. Taip savo ini
20 m ploto ir 1-1 1/2 m aukščio Vilnios policija ir savivaldybe
1. V. Biržiška. Bibliotekos,
nistracijos laikyseną. Ypač buvę ciatyva Vilniaus Valst. leidyk
atviram ore. Makulatūrą su su trim draugais mokytojais
2. "
"
Bibliografija,
pavojinga domėtis knygomis los skyriams viršininkas rašo:
3. "
"
XXVII
knyg. darė įvairių dirbtuvių atlaikos, Jonyčiu Julium, Duksa Kazi
svetimomis kalbomis. Tik kai
Nr. 963
mėgėjų metraštis I, II, tabako fabrikų popierinės atma mieru ir Drevecka Adomu,
kurie tarnautojai iš gelžkelio
1941 m. gegužės 27 d.
4.
* "
„Gulbė karaliaus tos (sugedę gilzės, rūkomasis kreipėsi į fabriko administraciją
stoties personalo išdrįsdavo
Glavlitui Vilniuje, Vilniaus
pati", popierius, papirosų dėžutės, ir dėl knygų apsaugos. Fabriko di
įlįsti į atvežtų knygų vagonus, o gt. 11, b t l 4 .
pan.). Visoj krūvoj padrikai su rektorius bolševikų laikais bu
5. J. Biliūno Liūdna pasaka:
nuo vežamų į fabriką knygų
Siunčiame 1 egz. Petro J u r visa
makulatūra įvairiai su vęs lenkas Kurovskis (lenkų lai
6.
" XXVII kn. mėgėjų
vežimų knygas uoliai va gėlos knygą „Sparnuoti Lietu
maišytos
knygos: dalis buv. Šv. kais buvęs asistentas St. Batoro
katalogas.
ginėdavo mokyklinio amžiaus viai Darius ir Girėnas" ir pra
Kaip matome, vis didėjančiu Kazimiero draugijos Kauno lei universitete, kultūringas žmo
vaikai, kurie jų atnešdavo į šau skubiai pareikšti nuomonę
tempu apimami vis didesni dinių, įvairios dalys Seirijų Juo gus, nebolševikas) po bolševikų
aplinkines mokyklas mokyto ar minėtą knygą galima platin
mūsų kultūros turtai. Karo zo Naujo giesmynėlis, toliau — išvijimo buvo pakeistas lietuviu
jams ir kitiems lietuviams N. ti. Priedas: minėta.
išvakarėse, birželio 21 d. Glavli Seirijų Juozo scenos veika Jurgiu Gudaičiu (bebaigiąs stu
Vilnios tarnautojams.
'pas) R. Vaideliau.,Kas — Sek tas pranešė partijai nusipelnęs, lėliai, vienam krūvos kampe dijas studentas). P. J. Gudaitis
Bibliotekos buvo naikinamos retorius.
kad jo pastangomis išimta iš tvarkingai supakuoti ir me pareiškė, kad jis pats mėginęs
(pas) V. Paulauskas — Vir apyvartos 18.542 knygos ir su dinėse dėžėse sukrauti kan. Pr. knygas atrinkti ir saugoti, bet
ištisai. Jokios atrankos nebuvo
daroma. Tokiu būdu į naiki šininkas.
Žadeikio, „Didž. karo užrašai II vieno žmogaus dienos darbas
naikinta 45.515 knygų.
Glavlitas atsiųstą knygą, per
namų knygų eilę pateko Lietu
Užėjusi karo audra sustabdė dalis", Vydūno „Litausche Ges- yra toks nežymus, kad pavieni
vos Enciklopedijos tomai, len žiūrėjo. Ar ją galima platinti, duobkasių darbus. Ligi VI.22 chichte"; visoj krūvoj palaidi am asmeniui, o taip pat ir
kiško Lietuvos istorijos žurnalo atsakė Valstybinės leidyklos karo iš I Bazės spėta išvežti žurnalai „Ateneum", „Logos", mums keturiems nesą prasmės
.Ateneum VVilenskie" komplek centras iš Kauno: Nr. 1939 PB knygų už rb. 583,138.29. Už rb. „Soter", „Vairas" — atskirais dirbti. Tai nėra fabriko intere
tai, bibliografinė brangenybė T. — Kaunas, 1941 m. birželio 89.158.16 knygų buvo surinkta ryšuliais ar pavieniui po kelioli sas, ir fabrikas negalįs t a m rei
Narbuto JDrieje stavožytne na- mėn. 2 d.
ir
vežti, bet užėjęs karas jas rado ka ar keliasdešimt egz. kiekvie kalui skirti darbininkų
P. Jurgėlos knygos „Sparnuoti sandėly, atskirai atrinktas ir no numerio. Palaidų knygų da padėtis esanti beviltiška. Ta
rodu litewskiego", K. Jasėno
.Meno istorija", visas beveik lietuviai — Darius ir Girėnas" parengtas kelionei. Šios pasta lis suglamžytais lapais, nuo čiau, sake organizuokite darbą ir
neplatintas leidimas Šaulių są visus turimus ezempliorius per rosios, suprantama, vėl grįžo į lietaus ir saulės šlapios, ir pa patys ieškokite priemonių. At
jungos leidinio „Iš tautinių duokite LTSR Literatūros ir knygų lentynas.
geltę, išblukusiais viršeliais. rinktų knygų tvarkingam sušokių" (kur visai nebuvo teksto, Leidyklų Valdybai. Šių egzem
Toks knygų naikinimo srity Dalis makulatūros, matyt, suk krovimui direktorius pavedė
tik "baidos" ir eilė panašių leidi pliorių skaičiaus nurašymui su- Glavlito balansas. Naikinimo rauti dar prieš knygų atvežimą, tuščią patalpą vienam sandėly
statykite specialų aktą ir 1 egz darbas, toli gražu, dar nerodė dėl to ant grynos žemės knygų ir toliau atrinkimo darbą tinka
niu
Kaip visokią makulatūrą, taip atsiųskite LTSR Valstybinei žymių pasibaigti, o greičiau vis kaip ir nėra. Fabriko darbi mai globojo. Buvo tuojau sus
ir knygas, fabrikui siuntė ne Leidyklai.
plėtėsi. Sunku pasakyti, kiek ir ninkų pasakojimu, didelė dalis tabdytas knygų plėšymas, ve
(pas) P. Girdžiūnas — Kauno kokių lietuviškų knygų būtų knygų jau sunaikinta. Tai pa žimai grąžinti j a u nuo fabriko
Glavlitas. bet žaliavų centras.
Matyt, Glavlitas šiam pastara Prekybos Bazės I Vedėjas.
likę, jei naikinimas būtų turėjęs tvirtina randami užsilikę pavie durų, nors lenkai darbininkai
(pas) B. Žygelis — Direk pakankamai laiko.
jam naikintinas knygas perduo
niai egz. kitokio pobūdžio vei vėliau nuolat neiškęsdavo veži
davo. Kiek tokiu būdu knygų toriaus Pavaduotojas.
Reikia pasakyti, kad Valsty kalų (pav. St. Šimkaus baladė mą knygų ir sumaldavo. Buvo
Šitaip iš apyvartos prapul- binėje leidykloje pasilikę lietu „Nugrimzdęs dvaras", rasta 4 kreiptasi į N. Vilnios savivaldy
buvo fabrike sunaikinta, nusta
tyti sunku, nes fabriko knygose dinėjo viena knyga po kitos viai darbininkai tinkamai ėjo egz.)
bę darbininkų. Burmistras leido
buvo pažymima tik bendros Dingo P Rusecko „Savanorių lietuviškos knygos sargybą ir
2. šalia 1 krūvos tik pra dirbti tuo laiku priverstiniems
įvairios gaunamos makula žygiai", Platono „Puota". Tem gelbėjo visa. ką buvo galima važiavimui kelią paliekant prie darbams naudojamus žydus
tūros svoris. Gautoji maku pas vis didėjo.
išgelbėti Viena po kitos knygos malkų sukrauta makulatūros Knygų krovimo darbui buvo
Gegužės 13 d. įsakyta į Kau buvo išiminėjamos iš apyvartos. rietuvė 20 x 1 1/2 m ploto ir kasdien skiriama po 20-30 dar
latūra įrašyta i fabriko žaliavų
knygas (rusiškai) ir už ją su no I Bazę grąžinti visus turi Oficialaus susirašinėjimo buvo bent 2 m. aukščio. Čia apart bininkų.
mokama tiekėjui po 16 kapeikų mus egzempliorius:
vengiama. Knygynai gaudavo kitų šv. Kazimiero draugijos lei
1 Petro Babicko — „Geltona pieštuku rašytas, neužvardin dinių ryšuliais ir pavieniai
•i? kilogramą.
( B u s daugiau )
Glavlitas tik pradžioje buvo ir juoda".
tas ir niekeno nepasirašytus išmėtyti „Šventojo rašto" III ir
2.Petro Babicko — „Aš Kar- išimamų iš apyvartos knygų IV tomas ir 15-16 sąsiuvinys.
lutas. Ligi 1941 m pavasario
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Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
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skambinkite
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ELEKTROS
[VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

1 STASYS

CONSTRUCTION

j

i Stahau^ darbai: rusių, v o n i ų ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
f
i keramikos plyteles; „sidings",
.soffits", „decks", „gurters",
plokšti ir „shtngle" stogai;
AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS,
cementas, dažymas.
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Turtu
darbo draudimą.
Agentas Frank Zapohs ir Otf. Mg- Aukse
p S. Benetis tei. 630-241-1912- a
S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
3206 1/2 W«st 95th Street
Parduodamas „condo"
Tel. (708) 424-8654
(773) 581-8654
Treasure Island, FL
1

•

ant Boca Ciega įlankos kranto.
2 mieg.; 2 vonios; platus
lieptas su suolais, šviesomis,
vieta pririšt laivelį; netoli
Meksikos įlankos, apsipirkimo
cent-ų r gero" susisiekimo.
Žemi mėnesiniai mokesčiai.
Sav. turi parduoti.
Tel. 708-442-8989

—

Priimsiu į savo namus
gyventi ir suteiksiu gerą
priežiūrą pagyvenusiam
ar negaluojančiam žmogui.
Tei. 773-847-4903

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS
gaunamos ,. Drauge"
Čekį ar ..money order" rašykite ir siųskite:
DRAUGAS. 4545 West 63rd Street. Chicago. IL 60629
TeL Informacijai: 773-585-9500

SNIEČKUS 33 METAI VALDŽIOJE
• '.

Vytautas

lininis

.irt-

Sniečkus LTSR administracijos vadovu išbuvo net 33 metus.
Per tą laiką Sovietų Sąjungoje įvyko įvairių politinių permainų,
keitėsi jos vadovai, tačiau Sniečkus taip ir liko neišjudintas. Tuo
daug kas stebėjosi ir Lietuvoje ir už jos ribų. Tad kokios šio
politinio ilgaamžiškumo priežastys? Atsakyti į tai
vienareikšmiškai- sunku. įrodyti, kad geresnio nėra- vienas
svarbiausių bet kurio politiko uždaviniu. Sniečkus su tuo puikiai
susidorojo. Kaip jis tai padarė- ir nonma parodyti šioje knygoje.

Vilnius, 1995
Kaina- $ 7 . 0 0 Su persiuntimu JAV - $9.00
Illinois valstijos gyv. prideda $0.79 „Sales Tax"

TEN
CITIES

TWO
ONE

CONTINENTS

Only L O T take you to so m a n y
destinati ' s in Eastern E u r o p a
so easi'v
On LOT, y o u c a n fly
n o n s t o p from New York or Chicago
to the new International terminai
at
Warsaw
Okecie
Airport.
F r o m there. connections are e a s y to
Riga. Tallinn. Moscow. St.Petersburg,
Kiev.
Lvov.
Minsk
and
Vilnių*.
So t a k e advantage of LOT's low taras,
and fly to Eastern Europe in the
lt'xury of a new fleet of Boeing
? c 7 i and ATRs.

AIRLINE \THE ROLISH AIRLINEl
CaJl your travcl agent or
1-800-223-0593 or visit
http://www.lot.com

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. birželio men. I I d.

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
informacijos skyrius
Algirdas Rimas, 1711 VVainvvnght Dr., Reston, VA 22090
TeL. (700) 471-1711

A.fA.
LOUIS ANTON

EKONOMIKA. ŽVILGSNIS
IŠ LIETUVOS
„BOEINGŲ" REMONTO
MIRAŽAI
Kaip rašo „Verslo žinios",
gali būti panaikinta Šiau
liuose įsteigta bendra Lietu
vos ir JAV įmonė LAMCO,
žadėjusi remontuoti „Boeing".
Įmonės administracija kalti
nama ne tiems tikslams nau
dojusi iš biudžeto skirtas
lėšas ir užsiėmusi įstatuose
nenumatyta veikla. Amerikos
bendrovė „Baltic International
USA", viena įmonės steigėjų,
mano, kad uždaryti įmonę
būtų netikslinga, nes jos vie
toje galima realizuoti kitus ko
mercinius sumanymus. Beje,
dėl šios bendrovės ir kyla visi
pavojai įmonei.
JAV ben
drovė pretendavo tapti pagrin
dine lėktuvų remonto įmonės
steigėja ir valdyti per 50 proc.
LAMCO akcijų, tačiau laiku
nepervedė pradinio 25 proc.
įnašo.
„Baltic International USA"
nuogąstavo dėl užsitęsusios
Lietuvoje bankų krizės ir Ak
ciniame inovaciniame banke
įšaldytų LAMCO 4 mln. litų.
Tad remonto įmonės steigimo
sutartis neteko galios, o pla
nuotas bendros įmonės kapita
las sumažėjo iki 6 mln. litų.
Praėjusių metų pavasarį pasi
rašyta LAMCO bendros įmo
nės steigimo sutartis, o „Baltic
International USA" įsigijo
mažiau 3 proc. akcijų.
Specialistų teigimu, ma
žuose Zoknių angaruose gali
ma remontuoti tik variklius,
bet ne „Boeing". Naujas di
deles patalpas „Baltic Interna
tional USA" ketino sumon
tuoti nupirkusi Ignalinos ato
minės elektrinės griaunamų
pastatų geležines konstrukci
jas tačiau šis sumanymas
liko tik projektuose.

KYLANTI PRAMONĖS
ŽVAIGŽDĖ
Bendroji Lietuvos ir Italijos
įmonė „Dvarčionių keramika"
sumontavo naują visiškai au
tomatizuotų, keraminių plyte
lių gamybos liniją. Ji buvo pa
leista gegužės 1 d. ir nuo to
momento vieną kvadratinį
metrą grindų bei sienų kera
minių plytelių gamins dukart
mažiau žmonių. Tiek pat su
mažės ir energijos suvartoji
mas gamybai, įmonės metų
apyvarta padidės mažiausiai
tris kartus, o eksporto dydis
— pusantro karto, rašo „Lie
tuvos rytas".
Specializuotuose Vakarų lei
diniuose „Dvarčionių kerami
ka" vadinama kylančia Balti
jos keraminių plytelių pramo
nės žvaigžde. Užsienio leidi
niai susidomėjo šalia Vilniaus
įkurta bendrove po to, kai bu
vo pasirašyta sutartis su di
džiausia pasaulyje keramikos
plytelių gamybos įrangos ga
mintoja Italijos firma „Nassetti Etore SPA". Šiai Italijos
firmai priklauso apie 20 proc.
„Dvarčionių keramikos".
Pasak bendrovės vadovo
Juozo Raišdelio, „mūsų rinka
— aplink Baltijos jūrą. Iki šiol
tapti vadovu Lietuvoje ir padi
dinti eksportą trukdė prasta
kokybė". Dabar įmonės vado
vas mano, kad geriausia nau
jos produkcijos kokybė ir ma
žesnė kaina atveria jiems ke
lią į Skandinavijos ir kitas pa
saulio valstybes.
Investicijos naujajai linijai
įsigyti ir sumontuoti siekia 44
mln. litų. Pradėjus veikti šiai

linijai, bendrovė tikisi visą
pusaštunto mln. dolerių pas
kolą grąžinti iki 2005 metų.
Vilniaus ekonominių konsul
tacijų ir tyrimų bendrovės at
liktų tyrimų duomenimis, 30
proc. Lietuvos pirkėjų įsigyja
25-35 litus už kvadratinį met
rą kainuojančių plytelių. Nau
joji „Dvarčionių keramikos"
produkcija pretenduoja tapti
išrankesniųjų
ir turtinges
niųjų pirkiniu — k a s antras
Lietuvoje perka 36-65 litus
kainuojančių plytelių. Dvarčioniškių plytelių k a i n a svy
ruos nuo 40 iki 45 litų. Iš Is
panijos, Italijos atgabentos
plytelės Lietuvoje parduoda
mos po 60-85 litus už kvadra
tinį metrą. Įmonės vadovas
mano, kad kainos ir kokybės
derinys „Dvarčionių kerami
kai" leis užimti 50 proc. Lietu
vos keraminių glazūruotų ply
telių rinkos.

NETIKI ŠIAULIŲ
EKONOMINĖS ZONOS
PROJEKTU
Nors uždaroji akcinė ben
drovė „Šiaulių skrydis" tarp
tautinį konkursą Šiaulių lais
vajai ekonominei zonai (LEZ)
plėtoti laimėjo d a r sausio
mėnesį, vyriausybė iki šiol ne
patvirtino jos LEZ valdytoja.
Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius turi abejonių
dėl bendrosios Lietuvos ir JAV
įmonės „Šiaulių skrydis" ver
slo plano ir jo įgyvendinimo
galimybių.
Kaip
rašo
„Respublika",
„Šiaulių skrydis" žada per ar
timiausius 20 metų investuoti
523 mln. litų į Šiaulių
LEZ.
Pasak firmos direktoriaus Ar
vydo Saldos, LEZ verslo planą
sudarė JAV konsultacinė ben
drovė „The Service Group".
Parengtasis planas yra pakan
kamas parodyti, kad tokią
zoną galima įkurti. Kitam eta
pui, kuriame j a u būtų sudaro
mos sutartys su investuoto
jais, „Šiaulių skrydžiui" j a u
reikia LEZ valdytojo leidimo.
„The Service Group" pareng
tame verslo plane numatyta
per 25 metus keturiais etapais
įdiegti visą Šiaulių LEZ. Iš
viso numatyta sukurti 22,000
darbo vietų ir investuoti per
pusę milijardo litų. Olandijos
elektronikos bendrovė „Phi
lips" j a u pažadėjo statyti Šiau
lių LEZ dvi elektronikos ga
myklas, kurioms vien pastaty
ti reikėtų 2,000 darbininkų, o
gamyklos per metus pagamin
tų 300 mln. dolerių vertės pro
dukcijos. Tačiau vyriausybė
posėdyje įpareigojo „Šiaulių
skrydį" iki spaliol5 d. pateikti
konkrečius įsipareigojimus.
Kol Šiauliuose trypčiojama,
Latvijoje jau sukurtos 4 LEZ,
Lenkijoje net 10.
„Ekspertai abejoja, ar Lietu
va yra pakankamai demokra
tiška, kad būtų galima atlikti
LEZ, — sakė A. Saida. — Ma
nau, kad šis stabdymas yra
tam tikrų Lietuvos politikų
problema".
RINKOS GALIMYBĖS
„Lietuva yra lyg Baltijos
valstybių garvežys", — sako
vieno didžiausių
pasaulyje
maisto produktų
gamyklų
šveicarų
„Nestle"
atstovas
Baltijos valstybėse Seppo Niemis.
Lietuvoje „Nestle" parduoda
apie 70 proc. Baltijos šalims
skirtos produkcijos, todėl ne

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. birželio 6 d.. 2:15 vai. p.p., sulaukęs 82
metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: žmona Johanna Noreikaitė, sūnūs Louis,
marti Kelley, ir John; anūkai: Kristin ir John Anton.
Velionis pašarvotas trečiadienį, birželio 11d. nuo 2 iki 8
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuves įvyks ketvirtadienį, birželio 12 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svc. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę : žmona, sūnūs, marti, a n ū k a i .
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.
Švara ir tvarkingumu pasižymi lietuvių gyvenvietės, nei šiais sunkiais laikais.
Nuotr. Jono Tamulaičio
atsitiktinai ir gamyklų atsto
vybė pernai buvo atidaryta
Vilniuje. P a s a k S. Niemio,
Lietuvos rinka, palyginti su
gretimų kraštų, yra didžiau
sia, joje greičiausiai vyksta
ekonominiai pokyčiai, todėl
„Nestle" gamykloms ji atrodo
patraukliausia.
Lietuvos rinkoje „Nestle"
gaminiai — kava, sultiniai, šo
koladas — pasirodė tada, kai
joje jau buvo įsitvirtinusios ki
tos garsios užsienio maisto ga
mintojos. Tačiau pasak. S.
Niemio, Lietuvos rinka, skir
tingai nuo kitų Baltijos valsty
bių, dar tik pildoma produk
tais, čia kol kas mažiausias
prekių pasirinkimas, vartoto
jai patys konservatyviausi,
todėl „Nestle" mato didžiau
sias galimybes plėsti savo pro
dukcijos rūšis, rašo „Lietuvos
rytas".

konfliktai prasidėjo tada, kai savo mezgyklą ir siuvyklą.
jiems buvo grąžinta dalis pa „Kai oficialiai per tarpininkus
veldėtosios žemes — apie 40 iš trikotažo fabriko Verpstas'
ha. Tarsi pasityčiodami iš n u p i r k a u šešias tonas ver
naujųjų žemės savininkų, ra palų, p a t e k a u į laikraščius
jono valdininkai 3 ha jų skly kaip didžiausias nusikaltėlis,
po pardavė girininko žmonai. s p e k u l i a n t a s , baisus žmogus.
Svetimi žmonės naudojosi ir Tais laikais šitas reikalas at
tebesinaudoja senelio sodintu rodė, lyg būčiau nupirkęs pusę
sodu.
atominės bazės. Mane tardė
Rodydami varganą savo būs 'obuchaesas' vos neuždarė,
tą — vagonėlį, per žiemą lau nors v i s k a s buvo padaryta
ke išbuvusius gyvulius ir šalia teisėtai. Pradėjom kurti darbo
klestintį girininkijos „dvarą", vietas. V i s a d a stengiausi, kad
Vaišnorai sakė jau p r a r a n d a n  pas m a n e žmonės uždirbtų ge
tys paskutinę viltį. Baigiasi už rai. V e r p s t e ' tada žmonės
namus Varėnoje gauti pinigai, uždirbdavo po du šimtus ru
o naujoje vietoje sunku ūki blių, o p a s mane — po
ninkauti be pastatų. Dabar t ū k s t a n t į ir daugiau. Žmonės
šeima tikisi įsiprašyti, kad ėjo miniom, k a d tik dirbti
juos priimtų Seimo pirminin priimčiau, o verpstiečiai pa
kas. Per visus tuos metus, kai leido gandą, kad J a k u t i s su
Vaišnorai čia gyvena ir nuolat žlugdė V e r p s t ą ' " .
ieško pagalbos, niekas nesi
Tačiau
Jakučiui
ir vėl
teikė atvažiuoti ir pažiūrėti, pradėjo s p a r n a i į lubas remtis.
pakalbėti su žmonėmis. Valdi T a d a nusipirko Telšių triko
DVARININKAI GYVENA ninkai tik pasilieka dokumen tažo fabriką „Mastis". Sako,
VAGONĖLYJE
t u s ir saldžiai žada; pa k a d Prekybos ir pramonės
kentėkite, viskas bus gerai.
ministerijos vyrai prašę jį
Kristinos Vaišnorienės sene
pirkti įmonę ir sakę, kad tik
liai Dakinevičiai buvo dvari
jis gali i š t r a u k t i tą monstrą.
LIETUVIŠKA
ninkai: jų dvaras stovėjo ant
„Mastis" tuo metu buvo nu
ROKFELERIO ISTORIJA
gražaus Juodžio ežero kranto,
gyventas iki rankenėlės, tik
apsuptas žalių pušynų. Jiems
Prieš 15 metų šiaulietis Al- a p a r a t ū r a
buvo
neišvogta.
priklausė 160 hektarų žemės, vidas Jakutis, kaip ir daugelis Mat
negalėjo
to
fabriko
ežeras, dalis miško, tvenki pradedančių verslininkų, buvo „išbazaririt" vien todėl, kad jis
niai. Dvarininkų palikuonė, anapus įstatymo — nelegaliai buvo b a n k u i už du milijonus
su šeima grįžusi į tėviškę ir vešė į Rytus megztus dra dolerių u ž s t a t y t a s . Nežinau,
patikėjusi lietuviškosios že bužius. Nemažai jo ben k u r tie doleriai dingo, aš nera
mės reformos stebuklais, jau 5 dražygių už neatitinkantį so dau nė cento — tušti sandėliai
metus gyvena... vagonėlyje. vietinės moralės ir įstatymų ir 14 mln . litų skolų. Suraskit
Buvusioje sodyboje iki šiol norą praturtėti sumokėjo savo Lietuvoje tokį durnių, kuris
šeimininkauja kiti, — rašo sveikata, laisve ar net gyvybe. galėtų pirkti tokį fabriką?
„Respublika".
Fortūna j a m buvo palanki — Buvo 1995 m. kovas. „Mastis"
Rinkuvos dvaras, kurį valdė neįkliuvo. Dabar 41 metų ver atrodė k a i p po atominės bom
Kristinos Vaišnorienės sene slininkas — vieno didžiausių bos
sprogimo — viskas
liai, labiausiai nukentėjo per ir perspektyviausių šalies fa apšalę, n ė vieno žmogaus", —
1944 metų
Kalėdas,
kai brikų — Telšių „Masčio" savi sakė A. J a k u t i s .
NKVD pradėjo deginti nepak ninkas. Lietuvišką Rokfelerio
Fabrikui buvo paskelbtas
lusniuosius Klepočių apylin istoriją aprašo „Šiaulių k r a š  b a n k r o t a s , tačiau A. J a k u t i s
kių gyventojus. Sudegė medi tas".
apžiūrėjo, kad įranga gera ir
nis gyvenamasis pastatas ir
Verslininkas
prisipažįsta, n u t a r ė bandyti. Pradėjo nuo
dalis molinio tvarto. Kiti pas kad 1982 m., kaip ir dauguma siuvyklos.
Pradėjo
ieškoti
tatai buvo išdraskyti arba su šiauliečių, pradėjo nuo po p a r t n e r i ų užsienyje. Atvažiavę
niokoti vėliau, tačiau, pasak grindžio verslo. Mezgė megz pirkinio pažiūrėti anglai tie
paveldėtojos, du
trečdaliai tinius, kurių paklausa buvo siai s a k ė — arba tu beprotis,
didžiulio molinio tvarto išliko begalinė, ir vežė į Maskvą, arba genijus, nusipirkęs tokį
ir dabar tebestovi. Ant buvu rizikuodami
sveikata, laisve, fabriką. Bet darbas pajudėjo.
sio dvaro pamatų pastatytas gyvybe. Paskui atsirado pa Dabar j a u siuvėjai dirba trim
dviaukštis girininkijos pasta
tentai, Dzeržinskio turgus Vil pamainomis, pradėjo gaminti
tas.
niuje, į kurį suvažiuodavo visa ir savo medžiagą, siūti iš jos.
„Tikėjome, kad susigrąžin verslo Lietuva. Į turgų atva
Sovietiniais laikais „Mastis"
sime žemę ir seneliams prik žiuodavo daug čigonų iš Mins per mėnesį numegzdavo 150
lausiusį pastatą, įsikursime ko. Tada sumanė vežti savo tonų trikotažinės medžiagos ir
senojoje sodyboje, o tada šioje megztinius tiesiai į Baltarusi viskas keliaudavo į Rytus. Lie
gražioje vietoje įrengsime šei jos sostinę patys. „Ir pra tuvoje „Masčio" prekių buvo
myninius vaikų namus. J u k dėjom, kas antrą dieną po du galima tik už kyšius nusipirk
tiek daug našlaičių Lietuvoje pilnus 'Žigulius' automobilius ti. D a b a r per mėnesį mezga 60
gyvena be artimųjų meilės ir megztinių į Minską vežti. tonų
medžiagos
ir
nieko
šilumos, — samprotavo Vaiš Įgavom tokį vietos čigonų pa neveža
į
Rytus.
Pasak
norai, prieš 5 metus nuspren sitikėjimą, ka'. jie mums ru Jakučio, fabriko perspektyvos
dę laikinai apsigyventi kaip blius maišais atveždavo ir ati didelės. „Perkame brangius
tikri tremtiniai — buvusiame
duodavo. Ir jokių apgavysčių. kokybiškus verpalus, turime
statybininkų vagonėlyje, kurį
Pinigus veždavom į Šiaulius, puikią aksomo gamybos tech
pasistatė senosios sodybos
bet ne po lova kišdavom, o iš nologiją. Anglų vaikams gami
pakraštyje. Jie pardavė na
karto žmones aprūpi ndavom n a m e šliaužtinukus, nes mūsų
mus Varėnos rajone, tvirtai
darbu. Bet Minskas greit atsi a k s o m a s y r a idealiai švarus,
tikėdami, kad bus grąžinta
bodo, toks versiąs pasirodė per g a m i n a m e „Adiddas" sportinių
tai, kas pagal įstatymą jiems daug primityvus. Matyt, tokia kostiumų medžiagą, mezgame
mano natūra — niekuomet ne kaprono užuolaidas. Ameri
priklauso.
Tačiau byla dėl ūkinio pas pasitenkindavau tuo, ką tu kiečiams siuvame tokias juo
kingas pižamas, kurių j ū s
tato grąžinimo Alytaus rajono riu", sakė A. Jakutis.
savivaldybėje guli nuo 1991
Atėjo kooperatyvų
laikai. neužsivilktumėt, paryžietėms
m. rugsėjo. Buvusi dvarininkų Tapo
legal:
verslininku, — trikotažines šių metų ma
dukraite teigia, kad pirmieji pradėjo man."- garaže steigti dos palaidinukes, ir t.t."

A.tA.
REGINA VAINIENĖ
Gyveno Miami Beach, FL, anksčiau Čikagoje.
Staiga mirė 1997 m. birželio 9 d., 11 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: vyras Antanas, dukros — Gražina Latožienė, žentas dr. Kastytis Latoža, anūke Ingrida; Nijolė Čepėnienė, žentas adv. Gintaras Čepėnas, anūkai Lina ir An
drius.
Velionė pašarvota antradienį, birželio 10 d. nuo 4 iki 9
v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd.,
Hickory Hills, IL.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 11 d. Iš laidojimo
namų 10:15 vai. ryto bus atlydėta į St. Linus bažnyčią, 103 &
Lavvler, Oak Lawn, IL, kurioje bus aukojamos 11 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, dukros, žentai ir a n ū k a i .
Laidotuvių direkt. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430-5700.

A.TA.

KĘSTUČIUI BISKIUI
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą r e i š k i a m e jo žmonai
MEILEI, dukrai INDREI, sūnums A R U I ir TAURUI,
broliui GEDIMINUI, brolienei BIRUTEI ir j ų dukrai
GAILEI.
Jadvyga ir Edvardas
Placitas, NM

Biskiai

A.tA
INŽ. KĘSTUČIUI BISKIUI
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai
dr. MIELUTEI, dukrai INDREI, s ū n u m s ARUI ir
TAURUI bei visiems artimiesiems.
Mulokų šeima
Dr. Birutė
Raulinaitienė

A.tA
KĘSTUČIUI BISKIUI
Lietuvoje mirus, žmonai dr. MEILUTEI su šeima ir
broliui GEDIMINUI su šeima reiškiame gilią užuo
jautą.
Tomas ir Nijolė

Daugirdai

Verslininkas
sako.
kad kartinis verslas, o aš galvoju
įmonė per 20 mėnesių atsikėlė apie ateitį".
iš numirusių. Ir gali plėstis —
Lietuvos „Rokfeleris" yra
ir rinka yra, ir gaminiai pak baigęs muzikos mokyklą.
lausūs. Įmonei jau siuvėjų
Rima Jakutytė
trūksta. Viskas būtų gerai, jei
ne senos skolos, skaičiuojamos
• V i l k a v i š k i o r a j . Pilviškių
šešiaženkliais skaičiais. Ver
miestelio
vaikų
darželyje
slininkas sako, kad iš vyriau
„Žvangutis"
įsikūrė
sutrikusio
sybės nieko nelaukia, tik kad
intelekto jaunuolių profesinis
netrukdytų dirbti.
reabilitavimo
centras. Jo die
A. Jakutis sako. kad pinigai
ninėje
ir
savaitinėje
grupėse
jo nesugadins, kad ir kiek jų
dabar
yra
10
vaikų,
ateityje
turėtų. Be to. laikosi dar vie
numatyta
jų
priimti
daugiau.
nos auksinės taisykles: „kuo
daugiau mano darbininkas Atidarymo proga vaikai dekla
uždirbs, tuo daugiau
aš mavo eiles, grojo, o juos pas
uždirbsiu. Jeigu aš pradėsiu veikino Seimo narys A. Butke
žmogų 'smaugti', jis man vičius, Vilkaviškio savival
pradės blogai dirbti. Čia vien dybes atstovai. (LR)

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. birželio men. 11d.

Tariame sudiev veikliems krikščioniškosios užsienio lietuvių visuomenės
veikėjams, dr. Adolfui ir Jadvygai Damušiams, šiandien grįžtantiems ap
sigyventi Lietuvoje. Linkime jiems sėkmes, ištvermės ir sveikatos, gyve
nant ir veikiant po laisvos tėvynes dangumi!
Jonas Čeponis,
buvęs
p a r t i z a n a s „ V a i d i l a " , dabar
tinis Lietuvos Laisvės kovos
sąjungos pirmininkas, lydi
mas mūsų t a r p e gyvenančio
partizano Povilo Vaičekausko,
pirmadienį apsilankė ..Drau
go" redakcijoje. Šį sekmadienį
J. Čeponis kalbės PLC. Lemonto LB apylinkės rengia
mame Tragiškojo birželio įvy
kių paminėjime. Pradžia 12:30
vai. p.p. Visuomenė kviečiama
gausiai dalyvauti ir pagerbti
savo tautos didvyrį, atvykusį
iš Lietuvos su mumis paben
drauti, pasidalinti šiurpiais
praeities prisiminimais ir da
barties rūpesčiais.

P a s a u l i o lietuvių c e n t r o
r e n g i n i u k o m i t e t a s , vado
vaujamas Bronės Nainienės,
pradėjo naują programą: kiek
vieną paskutinį mėnesio sek
madienį, tuoj po 11 vai. r.
Mišių, jaunos profesionalės
Aida Mikučauskaitė ir Tania
Mikaityte nemokamai patikri
na kraujospūdį.
V i e t i n e i l i e t u v e i reikalin
gas kambarys maždaug pu
santro mėnesio laikotarpiui
Marąuette Parke arba Oak
Lawn apylinkėje. Galintieji
išnuomoti, prašome skam
binkite tel.: 773-283-0616.

Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar susitiko su Carole Balzekaite
iš Northwestern universiteto patikėtinių tarybos. C. Baizekaite yra Balzekas Motor Sales, Inc. vedėja ir Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus di
rektorė.

SKELBIMAI
x T R A N S P A K įstaiga LEMONT"", veikia savaitgaliais:
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd.
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak
tel. Lemonte 630-257-0497.
(sk)
x A.a. E l z b i e t o s Slonskien ė s brangiam atminimui $30
auka skiria jos dukra J a d v y 
ga
K u p r ė n i e n ė , Lietuvos
našlaičiams. Našlaičių vardu
dėkojame! „ L i e t u v o s Našlai
čių g l o b o s " k o m i t e t a s 2711
W. 71 St.. Chicago. IL
60629.
( s k)
ADVOKATAS
CINTARAS P. ČEPĖNAS
I ulasla :<d . Chicago. II. 60629
-' i šiaurę nuo Balzeko muzinau«l
Tel.: 773-582-4500
! >2^ S B.-ll Rd.. Lockport. II.M1441
TH. 708-301-4066
Valandos pagal susitarimą.
Advokatas Jonas Gibaitis
( ivilinės ir kriminalinės hvlos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, II. 60«>29
Tel. 1-773-776-8700
T 'jrbc- vai. noo ° iki 7 vai va k
^<-štad 9 v r iki 1 vai p p
ADVOKATAS
'• \ t e n i s I ietuvninkas
4536 VV. 63th Street
Chkajco, IL 60629
iikersai parves nuo „Draugo
Tel.: 773-284-0100
\ ,i'. nulos pagal susitarimą

x G a l i u p a d ė t i legaliai
g a u t i „SOC. S E C U R I T Y " .
'•.ortelę. vairavimo leidimą
( i r i v e r ' s license) ir vizų
pratęsimą. Ed Šumanas, tel.
1-708-246-8241.
(sk)
x A m e r i k o s L i e t u v i ų Ta
r y b o s Č i k a g o s s k y r i u s š.m.
b i r ž e l i o 15 d., rengia skaudžiųjų birželio įvykių minė
jimą sekančia tvarka: 10 vai.
ryto vėliavų pakėlimas Švč.
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos aikštėje: 10:30 vai.
ryto iškilmingos šv. Mišios tos
parapijos bažnyčioj: po to mi
nėjimas parapijos salėje. Pa
grindinis kalbėtojas bus sve
čias iš Vv'ashington. Lietuvos
karo atache maj. Valdemaras
Sarapinas. Muzikinę dalį at
liks Algimantas Barniškis. Vi
suomene kviečiama gausiai
dalyvauti.
, ,,
(sk)
x TRANSPAK
praneša:
„Lietuvoje vidutiniškai 100 gy
ventoju tenka 26.8 telefono,
Klaipėdoje — 34.5 telefono.
Labiausiai telefonizuota yra
Neringa, čia 100 gyventojų
turi 50 telefonų. Pinigai,
s i u n t i n i a i ir k o m e r c i n ė s
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai TRANSPAK, 4545 W.
6 3 St., C h i c a g o IL 60629,
t e l . 773-838-1050.

J u o z a s G i e d r a i t i s , buvęs
Tautos fondo tarybos pirmi
ninkas, buvo atvykęs iš New
Yorko dalyvauti Krikščioniš
kosios minties politinių svarstybų konferencijoje, įvyku
sioje Jaunimo centre praėjusį
šeštadienį. Būdamas Čikagoje,
užsuko ir į „Draugo" redak
ciją, lydimas Prano Povilaičio.
Tėvo d i e n o s p i e t ū s ren
giami birželio 22 d., 12 vai.,
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Kvieskime tė
vus, savo vyrus, senelius, uoš
vius ir net šeimos draugus
dalyvauti ir k a r t u švęsti pras
mingą Tėvo dieną. Visų laukia
skanus maistas, linksma pro
grama, maloni aplinka. Stalus
ar pavienes vietas užsisaky
kite pas Aldoną Palekienę tel.
708-448-7436 iki birželio 17 d.
Pietus ruošia PLC renginių
komitetas.
L i e t u v o s Vyčių 112 k u o 
p a s k e l b i a naujų narių vajų
ir kviečia visus, neseniai atvy
kusius į JAV, įsijungti į vyčių
veiklą. Vyčiai daug dirba, pa
laikydami lietuviškas tradici
jas, puoselėdami lietuvišką
kultūrą. Jie Lietuvos reikalus
visuomet gynė ir tebegina Ame
rikos valdžios įstaigose; kovo
jo dėl Lietuvos laisvės, o dabar
organizuoja įvairiopą šalpą
vargstantiems Lietuvoje. Vy
čiai visus kviečia atvykti į su
sirinkimą antradienį, birželio
17 d., 7:30 vai. vak., Švč. M.
Marijos Gimimo
parapijos
salėje, Marąuette Parke, kur
pagrindinis vakaro kalbėtojas
bus dr. Linas Sidrys. Jo tema
— „Sveikatos misija į Lie
tuvą". Vyčiai raginami neuž
miršti ir registruotis į Vyčių
seimą, kuris vyks Dayton,
OH, rugpjūčio 7 d.
Lietuvos v a l s t y b ė s g e n .
garbės k o n s u l a s Čikagoje
Vaclovas Kleiza dalyvaus ir
kalbės Tragiškojo birželio iš
vežimų paminėjime, Pasaulio
lietuvių centre, birželio 15 d.,
sekmadienį, tuoj po Mišių Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje. Pa
grindinę kalbą pasakys Lietu
vos Laisvės kovos sąjungos
pirmininkas, partizanas Jonas
Čeponis, atvykęs iš Lietuvos.
Paminėjimą ruošia Lemonto
LB apylinkė. Įėjimas nemoka
mas.
Visuomet malonu, k a i
didžioji A m e r i k o s s p a u d a
teigiamai atsiliepia apie lie
tuvius ar Lietuvą, ypač svar
besniuose laikraščių pusla
piuose. Tad buvome maloniai
nustebinti straipsniu
apie
Valdą Adamkų ir jo pasi
ryžimą kandidatuoti į Lietu
vos Respublikos prezidento
postą. Straipsnis
išspaus
dintas šeštadienio, birželio 7
d. „The Chicago Tribūne" lai
doje, pirmame puslapyje. De
ja, mūsų džiaugsmas netru
kus virto nepasitenkinimu,
kad straipsnyje tiek daug klai
dingų faktų, ypač susietų su
Lietuvos Konstitucija.
Kas
nors turėtų parašyti į „Chi
cago Tribūne" laiškų skyrių ir
tuos netikslumus atitaisyti, o
pateikiantieji amerikiečių ar
apskritai kitakalbių laikraš
čiams medžiagą, turėtų būti
apdairesni.

Šv. Kazimiero seserų va
sarinis festivalis bus sekma
dienį, liepos 13 d., nuo 11:30
vai. r. iki 5 vai. p.p., Šv. Kazi
miero vienuolyno gražiame so
de, 2601 W. Marąuette Rd.
Kaip ir kiekvienais metais,
bus parūpinta gražios muzi
kos, skanių lietuviškų valgių,
atsigėrimų, bingo lošimas,
mažiesiems Žvėrynas, Šv. Kry
žiaus ligoninės personalas tik
rins kraujo spaudimą. Žada
ma ir daug kitokių smagumų.
Visi labai nuoširdžiai kvie
čiami, nes pelnas skiriamas
seselių kazimieriečių slaugos
(sk) namų išlaikymui.
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nos, pasukos, pakulos, pet
nešos, pamaldos, kopėčios,
skyrybos, vežėčios, varžybos,
išlaidos, pamazgos, atostogos,
palūkanos, pakasynos, ma
garyčios, krikštynos. Gali būti
ir kiti žodžiai.

M E S BUSIM LAISVI
Ta žemė — šalta ir kieta,
J ų kūnus priglausti turėjo.
Ir verkė dangus.
Ir plovė šią žemę krauju
apšlakstytą.
Ir verkė žolė, ir verkė rasa,
Ir verkė visa Lietuva.
Tik niekšai išdavę kvatojos
Tuo kruvinu pergalės
juoku...
Bet lietuviai, miškuos j a u
sugulę
D a r bandė ištarti
sustingusiom lūpom:
„Mes būsim laisvi!.."
Kotryna Kazickaitė,
5 klasės mokinė. Vilnius.
VASARA ATEINA

skyriaus

PAGALVOKITE N R . 3
1. Kurioje Europos šalyje
y r a geriausias molis stogo
čerpėms gaminti? 2. Kuris
krepšinio žaidėjas pasaulyje
y r a pelnęs daugiausia taškų
per vienas rungtynes? 3 . Kur
anksčiau
buvo
panaikinta
baudžiava: Lietuvoje, Latvi
joje a r Lenkijoje? A t s i u n t ė
k u n . dr. E. G e r u l i s .
Lietuvos laisvės kovotojų-partizanų vadai Antanas Bakšys ir Vacys Iva
nauskas 1947 metais.

Man labai patinka vasara.
KITI APIE MUS
Neveikia mokyklos, visa diena
Nikolaj Sokolov
laisva. Aš einu pas draugus, į
(1875-1923)
baseiną, galiu ilgai miegoti.
L a n k a u skautų ir Neringos
Gimė Rusijoje. Baigė Mask
stovyklas. Vasarą yra k a r š t a vos universitetą, vėliau buvo
ir gražu. Žaliuoja žolė, žydi to universiteto profesorius. Su
gėlės. Aš su tėte darau daik lietuvių k. pagrindais susipa
tus. Gal mes eisime į J5ix žino dar studijuodamas uni
Flags". Vasara yra mano versitete. 1901 m. atvyko į
Lietuvą. Tyrinėjo Kauno ir
mėgstamiausias metų laikas.
Vytenis Krukonis, Ukmergės apylinkių tarmes.
Bostono lit. m-los mokinys. 1912-1914 m. lankėsi Žemai
tijoje, tyrinėjo žemaičių tar
mes. Apie j a s parašė plačią
LEDO RITULYS
monografiją, kurios dalį pas
Ledo ritulys yra įdomus kelbė. Kita dalis liko rank
sportas. To sporto žaidimui raščiuose. Sokolovas siūlė su
reikalinga daug dalykų: ledo, daryti lietuvių k. tarmių tyri
pačiūžų, ritulio, šarvų, rit- nėjimo komisiją, kuri pareng
mušo, šalmo, šarvų maišo, tų tyrinėjimo programą. Susi
vandens butelio, marškinėlių, t a r ė su K. Būga, kuris parašė
t r u m p ų kelnių, ilgų kojinių, programą. Sokolovą reikia lai
pirštinių, šarvams izoliacijos, kyti „organizuoto lietuvių kal
odinės apsauginės aprangos, bos tyrinėjimo pradininku".
veido apsaugos, kaukės. Va J i s domėjosi ir lietuvių k. ra
kiek daiktų reikia, kad galė šybos reikalais. Vilniuje jis iš
t u m žaisti ledo ritulį. Žaidimo leido specialią knygelę apie
tikslas — įmušti ritulį į prie lietuvių k. rašybą. Sokolovas
šininkų vartus. Bendros tai domėjosi Lietuva ir norėjo kuo
syklės y r a nesusimušti ir nesi galėdamas padėti. Siūlė lietu
reformuoti.
mušti. Yra vienas lietuvių žai vių k. rašybą
dėjas, jis žaidžia „Islanders" Spausdino straipsnius lietuvių
komandoje. Jo vardas yra Da laikraščiuose. Dalyvavo Mask
voje lietuvių vakare. Jis buvo
rius Kasparaitis.
pasiryžęs daug atlikti: tyrinėti
Tomas Kažukauskas, lietuvių liaudies dainų kalbą,
Detroito „Žiburio" lit. m-los ieškoti lietuvių gyvenviečių
6 sk. mokinys. Rusijoje pėdsakų, tačiau anks
tyva mirtis neleido šiam talen
tingam rusų kalbininkui baig
TĖVYNĖS GYNĖJAI
ti pradėtų lituanistikos darbų.
Mes dabar gyvename ne Lietuva j a m yra dėkinga už
priklausomoje Lietuvoje. Se atliktus darbus lietuvių kal
niau Lietuvą buvo užėmę oku bos populiarinime kitataučių
pantai. Į miškus išėjo patys tarpe.
geriausi vyrai ir moterys. Jie
kovojo už tėvynę Lietuvą ir jos
AUKSAPLAUKĖ
laisvę. Daug jų žuvo. Tie žmo
MERGAITĖ
nės buvo vadinami partiza
(Pasaka)
nais, miško broliais. Kaimuose
(Tęsinys)
gyvenantys žmonės jiems pa
dėdavo. Mano močiutė buvo
Einant per žoles kažkas
viena iš tų, kurie rėmė miško blykstelėjo. Eigulys sustojo,
brolius maistu ir pastoge. Mo žiūri, tarp minkštų lapelių
čiutė, būdama mokytoja, savo žydros akys žiūri. Širdis j a m
kambaryje per žiemą slėpė ėmė plakti iš džiaugsmo. Pa
partizanus. Tose vietose, kur ėmė akis ir pridėjo prie duobių
kovojo ir žuvo partizanai, da veiduose nelaimingai mergai
bar statomi paminklai. Vieną tei. Ir kas per stebuklas...
vasarą su tėveliais buvome Akys pačios įšoko į savo vietas
nuvažiavę į paminklo atiden ir mergaitė praregėjo.
gimo iškilmes Pagojo kaime.
— Matau, jau matau! — plo
Ten su broliu Gedučiu m a n e ir jo delnais iš džiaugsmo bėgio
nufotografavo. Tas paminklas dama po mišką ir labai
skirtas narsiems Lietuvos vy džiaugdamasi, o akys
iš
rams. Ten buvo daug žmonių, džiaugsmo blizgėjo nežemiška
savanorių, šaulių, buvusių šviesa...
partizanų. Mums, vaikams,
Dažnai po mišką vaikščio
buvo įdomu sužinoti daugiau davo karalius, labai nuliūdęs
apie tuos laikus. Mes turime ir visai netekęs vilties atrasti
didžiuotis savo šalies praeiti numylėtąją, šalinosi nuo žmo
mi ir būti vertais didvyrių at nių ir linksmybių, nes jam
minimo.
buvo labai liūdna... Vaikš
Mindaugas Nefaa, čiodamas vis galvojo apie auk
Anykščių A. Vienuolio vidu saplaukę...
rinės mokyklos 3 katalikiškos
Staiga išgirdo labai linksmą
klasės mokinys. dainą.

— Ar iš kito krašto atlėkęs
paukštelis čia gieda? — kalbė
josi su savimi karalius ir ėmė
žvalgytis. Ir taip pamatė bal
tais
drabužiais,
palaidais
plaukais mergaitę, panašią į
angelą, bevaikščiojančią
po
mišką. Tuojau pamojo r a n k a
savo namiškiams ir pasakė:
— Atveskite man tą gražią
4. Perkirpkite raidę JE" (žiū
mergaitę, vis tiek, ar ji b ū t ų
rėkite brėžinėlį) trijose vietose
kaimietė, a r karalaitė, a r an
ir iš tų dalių sudėkite ketur
gelas...
kampį (visi šonai lygūs). At
Kai mergaitė prisiartino, ka
s i u n t ė A. P e t r u l i s .
ralius tuoj nukaito (paraudo),
5. Ant geltono ežero valtis
kaip ką tik pražydusi aguona.
plaukia.
— Tai tu, mano n u m y l ė t a
6. Ant karties kabo dvarelis,
mergaitė! Tai mano svajonių
t a m e dvarelyje dainininkas.
galybė!.. — Pagriebė į savo
glėbį, tvirtai apkabino, kad
PAGALVOKITE NR. 2
daugiau nebeišbėgtų.
ATSAKYMAI
Mergaitė papasakojo viską,
kas atsitiko, net po keletą kar
tų, nes karalius jos grožiu su
1. Egipto valdytojas žydas
žavėtas, nebegalėjo gerai su
Juozapas
savo auksinę taurę
prasti...
vartojo
gėrimams
gerti ir J u d (Bus daugiau)
romantiniams b u r t a m s " (Sen.
Tęst. Pr. 44:5+M. Summers
GALVOSŪKIS NR, 152
„The History of Witchcraft" p.
ATSAKYMAS
183-185. N.Y. 1993). 2. Išra
dėją Edisoną vargino jo nusil
Sunkvežimiui sudėti geriau
pusi klausa. 3. Žiūrėkite du
siai tinka 4 grupės figūros.
brėžinėlius. A. Petrulis mano,
kad gal yra ir daugiau atsa
GALVOSŪKIO NR, 153
kymų. 4. Lempa. 5 . Žemuogės.
ATSAKYMAI
6. Avį kerpa ant stalo.
Skersai: 1. ABC. 2. Širvin
tai. 3. Kačerginė. 4. Plokščiai.
5. Birštonas, 6. Baisogala. 7.
Nemunėlis. 8. Kalvarija. 9.
USA.
Žemyn: penktoje eilutėje
Birštonas.

GALVOSŪKIO NR. 154
ATSAKYMAS
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GALVOSŪKIO NR. 155
ATSAKYMAS
šukos, lubos, ėdžios. Kūčios,
žąslos, Mišios, vadžios, pagiros, derybos, išmalos. paja
mos, vedybos, lažybos, Kalė
dos, akėčios, k a m a n o s , sėle-
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Jėzus prisikėlęs iš n u m i r u 
sių dar daug mokė a p a š t a l u s
ir jie dar daug išmoko. Apaš
talai galvojo, kad J ė z u s pasi
liks žemėje ir įkurs savo k a r a 
lystę. Tačiau gavę Šventąją
Dvasią suprato, kad Dievo
karalystė bus danguje. Paga
liau Jėzus pasiėmė a p a š t a l u s į
Alyvų kalną. Kai pabaigė su
jais kalbėti, debesis nusileido
žemyn ir pakėlė Jėzų į dangų.
J i e dar žiūrėjo akis pakėlę
aukštyn. Pasirodė angelas ir
jiems pasakė, kad
Jėzus
įžengė į dangų ir Jis grįš vieną
dieną į žemę tuo pačiu būdu.
Prieš įžengdamas į dangų, jis
pažadėjo atsiųsti
Šventąją
Dvasią.
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ŠAUTUVAS S U SKYLE
Vienas kaimo jaunuolis buvo
pašauktas karinei tarnybai.
Kaip kitiems naujokams, taip
ir jam išdavė pilną kareiviuko
amuniciją. Atidžiai apžiūrė
damas visus gautuosius daik
tus, pastebėjo j i s , kad šautu
vas esąs su skyle. Pagriebęs tą
šautuvą, jis k u o greičiausiai
bėga pas karininką ir sako:
— Pone karininke, čia yra
skylė. Paskui nesakyk, kad aš
tą padirbau.

