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Seimas leido patraukti
baudžiamojon atsakomybėn
parlamentarą A. Butkevičių
V i l n i u s , rugpjūčio 19 d.
(BNS) — S e i m a s antradienį
vienbalsiai n u t a r ė leisti iškelti
baudžiamąją bylą nusikaltimo
padarymu į t a r i a m a m Seimo
nariui Audriui Butkevičiui.
Seimas p r i ė m ė sprendimą
po laikinosios tyrimo komisi
jos išvadų. J o s vadovas — par
lamento Teisės i r teisėtvarkos
komiteto p i r m i n i n k a s Stasys
Stačiokas — p r i s t a t ė Seimui
nutarimo projektą bei pažy
mą, k u r i a komisija n u t a r ė r e 
komenduoti p a t e n k i n t i tokį
prokuratūros prašymą.
Atskirąją n u o m o n ę išdėstė
Centro frakcijos s e n i ū n a s Egi
dijus Bičkauskas, nesutinkąs,
kad „komisijoje pateiktoje in
formacijoje y r a p a k a n k a m a i
duomenų, leidžiančių manyti,
kad Seimo n a r i o A. Butke
vičiaus veiksmuose y r a nusi
kaltimo požymių".
E. Bičkauskas pažymėjo ne
abejojąs, k a d reikia iškelti
baudžiamąją bylą i r atlikti pa
rengtinį t a r d y m ą . Tačiau, sa
kė Seimo n a r y s , komisija n e 
gavo jokių papildomų doku
mentų, išskyrus generalinio
prokuroro Kazio Pėdnyčios i r
paties A. Butkevičiaus infor
maciją. J i e komisijoje kalbėjo
visiškai priešingai, sakė Sei
mo narys.
Po t o kalbėjęs Seimo narys
A. Butkevičius tvirtino esąs
kaltinamas dėl veiksmų, ku
rių nėra p a d a r ę s , ir d a r kartą
pakartojo, k a d prieš jį buvo
surengta iš a n k s t o parengta
provokacija.
Jis taip p a t pažymėjo visus
smulkesnius p a a i š k i n i m u s pa
teiksiąs teismui ir tardymo
metu. Buvęs k r a š t o apsaugos
ministras A. Butkevičius taip
pat
užtikrino
nesibaidąs
„kelionės į kamerą", neketinąs
bėgti a r n u s i š a u t i .
Seimo pirmininkas
kaltinimus
A. B u t k e v i č i u i l a i k o
„skęstančiojo desperacija"
Lietuvos Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis „skęs
tančiojo desperacija" pavadi
no baudžiamojon atsakomy
bėn už pasikėsinimą sukčiauti
stambiu m a s t u t r a u k i a m o Sei
mo nario A u d r i a u s Butkevi
čiaus kalbą antradienį Seime.
„A. Butkevičių vertinu, deja,
kaip negarbingą žmogų ir ati
tinkamai t u r ė t ų būti vertina
mi jo prieštaringi išpuoliai
prieš kitus asmenis", sakė Sei
mo p i r m i n i n k a s
baigiantis

neeilinei Seimo sesijai.
Prieš vieningą parlamento
balsavimą A. Butkevičius Sei
me d a r kartą neigė kaltini
m u s , tvirtino, k a d prieš jį
įvykdyta provokacija, tačiau
atsisakė pagrįsti šį savo tvirti
nimą, žadėdamas gintis tardy
mo metu ir teisme. „Išpasa
kojęs viešai čia, ką žinau, su
darysiu puikiausias galimybes
provokatoriams tęsti savo pro
vokacinę veiklą — parinkti
liudininkus, komplikuoti su
sidariusią padėtį ir taip to
liau", kalbėjo parlamentaras.
Tačiau A. Butkevičius iš
dėstė kelias prielaidas, kodėl
m a n ą s , kad j o sulaikymas
buvo „politinis ir kriminalinis
užsakymas".
J i s priminė, kad neva pas
kolinęs j a m 15,000 dolerių
bendrovės „Dega" vadovas
Klemensas Kirša y r a vienas
didžiausių
Lietuvos akcinio
inovacinio ir „Litimpeks" ban
kų skolininkas, be to, yra susi
j ę s su 4.5 mln. dolerių skola
J A V naftos, bendrovei „Mobil",
kuri dėl šios sumos yra patei
kusi tarptautinį ieškinį Lietu
vai.
Pasak A. Butkevičiaus, y r a
pakankamai daug žmonių, bi
jančių, kad K. Kirša, bandyda
m a s išsisukti, atiduos juos tei
singumo organams. „Man vi
siškai aišku, kad K. Kirša turi
d a u g draugų
valdančiosios
partijos sluoksniuose. Ir a š
būsiu pajėgus t a i įrodyti",
s a k ė baudžiamojon atsako
mybėn traukiamas Seimo n a 
rys.
J i s t a i p pat tvirtino turįs in
formacijos,
k a d bendrovės
„Dega" vadovo aplinkoje veikė
d a u g KGB darbuotojų ir iki
1990-ųjų jis pats buvo KGB
a g e n t a s . „Jo šeimininkams
perėjus dirbti į Valstybės sau
gumo departamentą, jis buvo
perduotas naujiesiems šeimi
ninkams", teigė A. Butkevi
čius.
A. Butkevičius mano, kad
už dalyvavimą provokacijoje
prieš jį K Kiršai buvo pa
žadėta, jog „Mobil" ir bankų
byloje j i s nebus traukiamas
baudžiamojon atsakomybėn.
„Savotiškai gaila žmogaus,
su kuriuo kadaise buvom kar
tu, atkurdami Lietuvos ka
riuomenę ir dirbdami, k a d
būtų išvesta Rusijos kariuo
menė. Galėjo išsaugoti nesu
teptą vardą, bet neišsaugojo,
ir d a r mėgina tepti kitus.
Šiandien buvo pasiektas dug
nas", kalbėjo V. Landsbergis.

Lietuvos pasienį policijai padės
saugoti kariuomenė
V i l n i u s , rugpjūčio 19 d.
(BNS) — Vidaus reikalų mini
sterijos p r a š y m u , Lietuvos ka
riuomenės kariai padeda pa
sienio policijos pareigūnams
patruliuoti pasienyje.
„Mes t u r i m e šiokių tokių
problemų s u ekonominiais pa
bėgėliais", spaudos konferenci
joje antradienį sakė Krašto
apsaugos viceministras Jonas
Kronkaitis,
komentuodamas
tokį sprendimą.
Pasak jo, j a u n u o praėjusio
šeštadienio Lietuvos pasienyje
pradėjo patruliuoti reguliario
sios kariuomenės kareiviai iš
Marijampolės bataliono. Kon
krečiau, kuriuose
pasienio
ruožuose Lietuvos kariuomenė
padeda pasienio policijai. J .

Kronkaitis nenurodė.
Viceministras sakė, kad da
bar paramos akcijoje dalyvau
j a 88 kariai bei pridūrė, kad
šis skaičius gali keistis.
P a s a k J . Kronkaičio, kariuo
menės pagalba reikalinga sie
kiant sumažinti ekonominių
bėglių iš skurstančių Azijos
valstybių srautą. Dabar P a 
bradės užsieniečių registravi
mo centre gyvena per 800 ne
legalių migrantų.
„Mes maždaug jaučiame per
kokią zoną eis bėgliai", sakė
viceministras. Dažniausiai ne
legalūs imigrantai į Lietuvą
p a t e n k a iš Baltarusijos ir mė
gina brautis toliau į Vakarus
per Lietuvos-Lenkijos sieną.
..Pagalbos akcija tęsis tol,
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Berlynas.
Paskutinysis komunistines Rytų Vokietijos vals
tybės ir partijos vadovas Egon Krenz, 1989 m. pakeitęs diktato
rių Erich Honecker, pareiškė, kad prieš jį ir jo bičiulius sureng
t a s teismo procesas y r a tikriausias nugalėtojų atkeršijimas
prieš nebeegzistuojančios valstybės vadovus. Krenz teisiamas
už dalyvavimą 4 žmonių nužudyme ir kaltinamas tuo, kad
įsakė šaudyti į žmones, kurie per Berlyno sieną bėgo į Vaka
rus. Prokuroras pasiūlė skirti Krenz 11 m. laisves atėmimo
bausmę, kitiems dviems buvusiems aukštiems pareigūnams —
9 ir 7.5 m. Numatoma, kad teismas paskelbs nuosprendį kitą
pirmadienį.

Rugpjūčio 9 d. Kaune įvyko pirmasis Lietuvos istorijoje seserų vienuolių suvažiavimas, j kurį atvyko per 600 šios
bendruomenė* atstovių ii 32 Lietuvos vienuolijų, Vokietijos, JAV, Kanados. Suvažiavime buvo skaitomi prane
šimai, kuriuose apžvelgta bendruomenės narių veikla okupacijos metais ir atgavus nepriklausomybe, kalbama
apie vienuolijų vietą ir vaidmenį Šiuolaikiniame gyvenime
K. Jūrelės nuotr.: Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Backis
(dešinėje) sveikina seseris vienuoles.
(Elta)

Derybos dėl stojimo į ES turi
prasidėti vienu metu su visomis
kandidatėmis
Vilnius, rugpjūčio 19 d.
(BNS) — Vokietijos Bundesta
go Užsienio reikalų komiteto
pirmininkas Kari Heinz Hornhues įsitikinęs, k a d E S vienu
metu turėtų pradėti derybas
su visomis narystės Europos
Sąjungoje siekiančiomis val
stybėmis.
Tai j i s pareiškė po susitiki
mo su Lietuvos užsienio rei
kalų ministru Algirdu Saudar
gu, su kuriuo aptarė arti
miausiu metu E S įvyksiančius
procesus.
Liepos mėnesį Europos Ko
misija rekomendavo pradėti
derybas s u šešiomis Europos
valstybėmis, t a r p kurių Lietu
vos nėra. Tačiau galutinį
sprendimą gruodžio mėnesį
Luxemburge priims ES Minis
trų Taryba.
K H. Hornhues sveikintinu
dalyku pavadino tai, kad Eu
ropos Komisija rekomendavo

j a u pirmajame plėtimo etape
pakviesti dalyvauti Estiją.
„Tai pasalina visas abejones,
a r Baltijos valstybės bus pak
viestos į pirmą ES plėtimosi
ratą, tačiau turėCiau pri
pažinti, kad toks sprendimas
manęs nepatenkina", sakė jis
ir pažymėjo, kad Luxemburgo
susitikimo metu galbūt bus
galima pakoreguoti šią nuos
tatą.

„Derybas reikėtų
pradėti
vienu metu, o jos gali pasi
baigti ir skirtingais laikotar
piais", sakė K. H. Hornhues
pridurdamas, kad toks proble
mos sprendimo būdas būtų la
bai prasmingas.
Pirmadienį atvykęs į Lie
tuvą, įtakingas parlamentaras
susitiko su Seimo pirmininku
Vytautu Landsbergiu, prezi
dentu Algirdu Brazausku, už
sienio reikalų ministru Algir
du Saudargu bei Seimo Už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninko pavaduotoju Rimantu
Dagiu.

Estijos prezidento vizitas
. sustiprins valstybių
bendradarbiavimą
V i l n i u s , rugpjūčio 19 d.
(BNS) — Lietuvai labai svar
bus Estijos požiūris į tolimes
nį Baltijos valstybių bendra
darbiavimą, o Estijos prezi
dento Lennart Meri vizitas
Lietuvoje gali padėti Lietuvai
siekti narystės Europos Są-

Jeruzalė.
Libano proiraniškos grupuotės „Hizbollah" ko
votojams antradienį apšaudžius šiaurines Izraelio teritorijas,
premjeras Benjamin Netanyahu pagrasino atsakyti tuo pačiu.
Izraelis atsiribojo nuo pirmadienio žudynių, o B. Netanyahu
perspėjo, kad netoleruos išpuolių prieš civilius gyventojus.
„Mes griežtai atsakysime į a t a k a s prieš mūsų civilius", sakoma
premjero atstovo spaudai pareiškime. Pirmadienį per artileri
jos apšaudymą Libane, dalyvaujant Izraelį palaikančiai milici
j a i , žuvo mažiausiai 10 civilių žmonių.
Bona. Vokietijos užsienio reikalų ministras Klaus Kinkei
pareiškė, kad karo nusikaltimais kaltinamo Bosnijos serbų va
do Radovan Karadžič laikas nenumaldomai eina prie pabaigos.
Interviu Berlyno radijui Kinkelis sakė, kad Bosnijos serbai
pamažu pradeda suprasti, ką jiems davė Karadžič ir jis neįsi
vaizduoja, kad po viso t o serbai jį teberemtų. Tuo p a t metu
NATO pajėgos Bosnijoje vėl svarstė planus suimti Karadžič.
Edgartown.
JAV pirmadienį palaikė Kanados remiamą mi
nų draudimo procesą, teigdamos, kad panaši J T konferencija
Ženevoje nepadarė pažangos. „Jungtinės Valstijos dalyvaus
Ottawos proceso derybose dėl sutarties, draudžiančios kariuo
menės naikinimo minas", sakoma Baltųjų Rūmų pareiškime.
B. Clinton administracija tiek Amerikoje, tiek užsienyje buvo
kritikuojama, kad delsia prisijungti prie minų draudimo. J a m
priešinosi JAV karo vadai, norintys palikti ginklus valstybėje.
Kanados UR ministro parlamento sekretorius Edward
McWhinney pareiškė, kad Amerikos parama taps postūmiu mi
nų draudimo sutarties pasirašymui. Tuo tarpu JAV atstovai
prognozavo sunkias derybas, nes Vašingtonas reikalauja minų
draudimo išimties Korėjos pusiasaliui. Pietų Korėjoje, kuriai
gresia komunistinės Šiaurės Korėjos įsiveržimas, JAV turi
37,000 karių.
Minskas.
Rusijos ambasadorius Baltarusijoje Valerij Loščinin pirmadienį Baltarusijos prezidentui Aleksandr Lukašėnko perdavė „Rusijos vadovybės prašymą parodyti gerą valią ir
paleisti Rusijos žurnalistus". Anot jo, „valdžia nenoromis pa
laiko ryšius su diplomatais", todėl susitikti su sulaikytaisiais
nepavyko.

jungoje, sako Lietuvos diplo
Groznas. Derybos Maskvoje su Rusijos prezidentu Boris
matė, Lietuvos ambasadorė Jelcin Čečėnijos vadovą Aslan Maschadov įtikino, kad Rusijos
Estijoje Halina Kobeckaitė. prezidentas nori gerinti abiejų valstybių tarpusavio santykius.
Antradienį ji susitiko su prezi ,,Aš įsitikinau, jog Rusijos Federacija padarys viską, kad būtų
dentu Algirdu Brazausku ir s u d a r y t a visaapimanti Rusijos ir Čečėnijos sutartis ir mūsų
kalbėjosi apie trečiadienį pra santykiai pasiektų tokį lygį, jog juos būtų galima pavadinti
sidėsiantį Estijos prezidento draugiškais ir nuoširdžiais", sakė A. Maschadov. grįžęs iš
pirmąjį oficialų vizitą Lietuvo Maskvos.
je.
Varšuva. Lenkijos valstiečių partijos (LVP) deputatai j a u
„Nors prezidentai šiais surinko reikiamus parašus, kad būtų svarstomas siūlymas pa
metais buvo susitikę ne kartą, reikšti nepasitikėjimą premjeru Wlodzimierz Cimoszewicz, pir
oficialus vizitas turi visiškai madienį per spaudos konferenciją pranešė LVT Varšuvos sky
kitokį aspektą ir kitą skam riaus vadovas Janusz Piechocinski. LVP kaltina premjerą, kad
besį. Dabar turime kalbėti šis toliau ignoruoja siūlymą pirkti šių metų grūdų derlių iš ūki
V i l n i u s , rugpjūčio 19 d. įgaliojančius prekiauti gink apie Baltijos valstybių bendra ninkų, apmokant iš anksto. Manoma, kad tuo būtų išvengta
(BNS) — Krašto apsaugos lais.
darbiavimą Europos Sąjungos kainų nepastovumo.
ministerija teigia, kad neva
Tariamą įgaliojimą neva pa kontekste", sakė H. Kobeckai
Vašingtonas.
JAV sunkvežimių vairuotojų profsąjunga ir
ministerijos vadovų pasirašyti sirašė buvęs KA ministras Li tė žurnalistams.
siuntinių bendrovė „United Parcel Service" sutarė nutraukti
įgaliojimai, kuriuos pateikė nas Linkevičių? ir dar keli pa
Jos teigimu, Lietuva visada 15 dienų streiką, kuris buvo didžiausias Jungtinėse Valstijose
Amerikoje sulaikyti ginklais reigūnai, kuriu pavardės pa buvo Baltijos valstybių bend
per du dešimtmečius, antradienį pranešė darbo sekretorius
prekiavę išeiviai iš Lietuvos, našios į tikrųjų KAM darbuo radarbiavimo skatintoja, o Es
Alex Herman. Profsąjungos prezidentas Ron Carey paskelbė
yra klastotės.
tojų.
tija į tai žiūrėjo truputį skep streikininkų pergalę ir pareiškė, kad sunkvežimių vairuotojai
Ministerijos atlikto tyrimo
Per tyrimą, be kita ko, nus tiškiau. „Šiandien, kai mes ži laimėjo didelių nuolaidų dėl papildomų darbo vietų, didesnių
išvadose teigiama, kad doku tatyta, kad ministerijos Ryšių nome, kad yra rekomendacija pensijų ir atlyginimų. Tai „duoda signalą, kad Amerikos darbi
mentai parengti n e KAM dar ir informacijos sistemų tarny pradėti ES narystės derybas ninkai vėl juda", sakė R. Carey. Jo žodžiais. 190.000 streiko da
buotojų, j ų išsiuntimo datos ir bos viršininką- pulkininkas su Estija, mums labai svarbu lyvių, kurie per savaitę gaudavo po 55 dolerius streiko pašal
parašai suklastoti, spaudos leitenantas Jurijus Pivoriūnas Estijos požiūris į tolimesnį pos, gali grįžti į darbą jau trečiadienį. Tuo tarpu ..L'nited Par
konferencijoje antradienį pra pernai rugsėjį U vieno iš sulai bendradarbiavimo likimą", sa cel Service" iš karto negalėjo pakomentuoti šio pranešimo.
nešė viceministras Edmundas kytųjų — A. Dnričevo — gavo kė ji.
Anksčiau ji tvirtino, kad liepos 30 dieną pateiktas jos pasiūly
Simanaitis.
pasiūlymą jsigui įvairių reik
Kaip žinoma, Lietuvos nėra mas buvo ..paskutinis, geriausias ir galutinis". Dabar bendrovė
Birželio pabaigoje JAV fe menų, tarp jų ir ginkluotės. tarp Europos Komisijos reko p r a n e š ė , jog streikas jai atsiejo 650 mln. dolerių. Šis susitari
deralinės tarnybos Miami su Pastarasis prisistatė kaip vie menduotų pirmųjų šešių kan mas taip pat buvo didelis A. Herman laimėjimas. Praėjusį ket
virtadienį darbo sekretorius vel suvedė abi puses už derybų
ėmė du atvykėlius iš Lietuvos nos amerikiečiu firmos atsto didačių į ES.
H. Kobeckaitė pasidžiaugė, stalo, ir šios vedė beveik 90 valandų trukusias derybas su nedi
— Aleksandrą Pogrebežskį ir vas.
Aleksandrą Daričevą, kurie
„Kaip žinia, tuo metu mini kad pirmojo oficialaus L. Meri delėmis pertraukomis miegui, kol buvo pasiektas susitarimas.
narkotikų prekeiviais apsi sterijai paslaugas siūlė dauge vizito Lietuvoje programa yra Tačiau bendrove įspėjo, kad turės laikinai atleisti mažiausiai
metusiems specialių tarnybų lis neaiškios kilmės firmų, tie labai plati ir didelė. Estijos 15.000 grįžusiu darbininkų, kadangi streikas padare žalos jos
agentams siūlė pirkti rusiškų siog avantiūristinių", pažymė prezidentas lankysis ne tik ilgalaikiam verslui. Profsąjungos vadovas su tuo sutiko.
raketų ir branduolinės gin jo viceministras, todėl A Vilniuje, bet ir Kaune, Rum
Daričevo paslaugų buvo atsi šiškėse, Nidoje. Palangoje ir
kluotės.
KALENDORIUS
Klaipėdoje.
sakyta.
Prekeiviai pateikė agentams
* Klaipėdos apskrityje
„Jis turės galimybę pamaty
R u g p j ū č i o 2 0 d.: $ v . Ber
Anot E. Simanaičio, tyrimo
dokumentus, esą pasirašytus
prasidėjo
javapjūtė — čia
ti
Lietuvą
labai
iš
arti.
Kiek
narda>.
Bažnyčios mokytoja.metu
nenustatyta,
kad
buvę
Lietuvos KAM vadovų ir
ar esami aukoti KAM pa aš pamenu, tokio didelio vizi šiemet reikia iškulti apie ' 1 0 9 1 - 1 1 5 3 ' N e n n g a . Švajureigūnai būtų sudarę kokj to, apimančio tokią didelę Lie 19.500 hektaru rugiu ir apie nas. Beržas,
kol VRM to pageidaus", žadėjo nors sandėrį, kurį galima būtų tuvos teritoriją, d a r pas m u s 18.000 ha kviečiu Laukiama
R u g p j ū č i o 21 d. : Sv. Pijus
J. Kronkaitis. P a s a k jo, kariai kvalifikuoti kriip nusikaltė nėra buvę", sakė Lietuvos am gero derliaus o darbus tikima
X. popiežius 11835-1914); Joa
daugiausia patruliuoja naktį.
si užbaigti per tris savaites. na, Bukontas. Žaibone.
basadorė Estijoje.
lišką.

Ginklų prekyba įtariami
asmenys Amerikoje pateikė
suklastotus dokumentus

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 20 d.

vas, jų auklėtojas ir vadovas,
kaip siūlai — skautininkas...
Sakai, susitikę skautai vienas
kitą sveikina savitu būdu. Ir jų
vadovai sušunka,
primindami
skautų pareigą... Būk pasiruo
šęs savo įžodį vykdyti! Tai yra
jūsų šūkis: „B U D Ė K !"

SKAUTYBĖS
kelias

Iš visų nukaltų žodžių man
geriausiai patinka „Budėk!"
Jeigu būtų versta iš anglų kal
bos, tai turėtume „Būk pasi
ruošęs!" Budėk daug geresnis.
Ir kada stovyklos viršininkas
sušunka: BUDĖK! Tai labai
skambus pasveikinimas. O at
sakymas
suskamba per visą
Rugpjūčio 10 d., Redondo stengtis ne tik savo srityje, bet
mišką:
„VIS
BUDŽIU!" Labai
Beach. CA, fil. Jūratės Dai- ir gyvenime būti pats geriau
paprasta
ir
labai
aišku.
nauskaites ir jos vyro Juozo sias, pagal parinktą šūkį Jul
Kodėl
Lietuvoje
žurnalistai
Jacobs namuose įvyko įdomi meliorem!". Statutą paruošė
nesikreipia
į
kalbininkus,
ku
skautiška popietė — pokalbiai Civinskas. 1930 m. studentės
rių
ten
tiek
daug?
Galima
bū
su iš Čikagos atvykusiu svečiu atsiskyrė, sudarydamos akatų
surasti
atitinkantį
žodį
ir
fil. Jonu Dainausku. Nepai demikių skaučių draugovę. Po
„desaigneriui" ir daugeliui ki
sant, kad tai buvo atostogų kelių semestrų skautų akade
tų, kurie taip niekina lietuvių
metas, susirinko arti 30 filis mikų draugovė, kurios nariai
kalbą.
terių ir kelios viešnios bei galėjo priklausyti ir kitoms or
Prisipažinsiu, nesu lietuvių
svečiai pabendrauti, pasiklau ganizacijoms, nutarė tapti
kalbos
žinovas ir gal dažnai
syti niekad nenusibostančio, korporacija, taip atsirado stu
nusikalstu.
Bet tokia gausybė
vieno iš Lietuvos Skautų dentų skautų Korp! Vytis, ku
svetimžodžių
Lietuvos spau
sąjungos, Akademinio Skautų rios statute pabrėžiama asme
doje
nuteikia
labai liūdnai.
sąjūdžio ir Korp!
Vytis niška moralė, dora, religingu
Tad noriu sušukti: pasekite
įkūrimo pradininkų. Visus mas, pareigingumas, toleran
stebino svečio, peržengusio 90- cija, žmogaus vertinimas ne Kalbininkas Jonas Jablonskis, lietuvių bendrines kalbos ,tevas", talkino Lietuvos skautų įkūrėjo Petro
Jurgėlos pavyzdžiu ir kreip
metį, nepaprastai gera atmin pagal materialinį, bet mora skautams lietuviškų skautiškų įvardžių kūrime.
kitės į kalbininkus. O tuos
tis ir iškalba.
linį turtą. Nuo 1932 m. iki
svetimžodžių mėgėjus pava
Fil. J. Dainauskas, nenau 1940 m. Korp! Vytis turėjusi
dinčiau „ratapunkeriais''. Tai
dodamas užrašų, kalbą pra tik 60 narių, sugebėjo duoti
keistas žodis. Niekas nesu
dėjo, kaip Lietuvai nepriklau 18-ką filisterių universiteto
pras. To jie ir siekia.
Esame gerokai pasipiktinę dalintoju?
somybę atgavus įsikūrė Skau personalui. 1939 m. kovol5 d.
Vladas Vijeikis
Ta proga man prisimena
tų sąjunga. Jos pradžiai vado Kauno apskrities viršininko Lietuvos laikraščiuose rasda
vavo kituose kraštuose skau įstaigoje įregistruota Korp! mi gausybę svetimžodžių. Ka skautų pastangos sulietuvinti
dangi užsienyje gyvenantieji skautišką žodyną. Lietuvos
tiško patyrimo įgiję, daugiau Vytis filisterių sąjunga.
sia Voroneže ir Petrapily
Išeivijoje Korp! Vytis filis lietuviai labai stengiasi išlai skautų įkūrėjas Petras Jurgėgyvenę lietuviai, I pasaulinio teriai neišbyrėjo, toliau sėk kyti kalbos grynumą, Lietu la, nerasdamas lietuviškų žo
karo metu, nuo artėjančio mingai veikia įjungdami ir voje plačiai naudojami nelietu džių, kreipėsi į kalbininką Jo
kovų fronto, pasitraukę į Ru skautišką šūkį „Dievui, Tė viški žodžiai labai blogai nu ną Jablonskį. Tokiu būdu bu
siją. 1919 metais Lietuvos vynei ir Artimui". Nemažai fi teikia. Štai, tau! Mes, gyve vo sukurta skiltis, draugovė ir
skautus aplankė šveicaras listerių pasižymėjo savo pro nantieji toli nuo tėvynės, sten kiti pavadinimai.
prof. Eretas, tuomet buvęs fesijose ir buvo kitataučių giamės nepersiimti kitų kalbų
Štai, kaip tai prisimena Pet
Šveicarijos kariuomenės kari įvertinti, apdovanoti; nemažai žodžiais, o mūsų tėvynainiai ras Jurgėla:
ninku, nebloga lietuvių kalba jų dalyvauja lietuviškos veik Lietuvoje visai net nesidrovi
pasidalino skautiškomis žinio los organizacijose, Lietuvai ta naudoti viską, kas tik pakliū
„1918 metų rudenį skautimis, patyrimu kaip organizuo pus nepriklausoma, vienokiu va iš užsienio.
nių įvardų reikalais kreipiausi
ti.skiltis ir t.t. Skautybės pra ar kitokiu būdu, įsijungę į jos
Šiuo tarpu užkliuvau už vie į rašomosios lietuvių kalbos tė
džia 1918 m. buvo Vilniuje.
no
tokio „deimančiuko". Kny vą J. Jablonskį — Rygiškių
gyvenimą.
goje
tarp autorių, fotografų ir Joną. Voroneže padėdavau
Kadangi visa skautų veikla
Pokalbiui pasibaigus, fil. G.
kitų
prie knygos sudarymo R.J. lietuvių žodyno korteles
pagrįsta
skiltimis,
drau Leškys priminė, kad dabarti
govėmis, mokant jaunuolius niu metu labai reikia paramos prisidėjusių, pasakyta „de- tvarkyti, diktuojamus straips
kartu dirbti, tai gimnazijas Lietuvos vaikams, kurių tėvai saigneris" toks ir toks. Kas gi nius rašyti ir kt. Vilniuje R.J.
baigusiems, paprastai baigėsi (vadinami „nedarniomis šei tas „desaigneris"? Tai angliš liepė man surašyti skautinius
ir skautiška veikla. Bet, pagal momis") nepajėgia ar nesuge kas žodis, nusakantis knygos įvardus rusų, lenkų, anglų
Baden-Powell — „kartą skau ba duoti tinkamą auklėjimą, apipavidalinimo autorių. O kalbomis tr siūlomus lietu
kodėl nesurasti lietuviško žo viškus atitikmenis, kurių tintas, visą gyvenimą skautas".
vaikai atsidūrę gatvėje. Yra
Keli skautai: Kazokas (Ka sukurta organizacija ABC, ku džio? Kas blogo su apipavi- kamesnius jis, apsvarstęs po
zakevičius), K. Grigaitis, Ci- riai vadovauja: J. Buzaitytė, lijos ir seserijos, rengiami iš aiškinimų patvirtino, arba ge
vinskas ir J. Dainauskas, V. M. Poškienė ir kun. J. Va- kilmingi minėjimai, rikuotės resnius pasiūlė, naujus sukū
rė. Štai: skautas, skautė, skauįstoję į universitetą, nutarė, raneckas.
ir vakaronės.
tininkas,-ė,
.skiltis, skiltininkad reikia tęsti skautavimą,
Dar 1924 m. Lietuvos skau kas,-ė, draugovė, draugininkas,
Jaukus skautiškas pobūvis
tik reikėjo jį pritaikyti studen buvo baigtas puikiomis, šeimi tai buvo priimti į WOSM,
tams. Čia prasidėjo diskusijos, ninkų paruoštomis vaišėmis ir tačiau po Sovietų Sąjungos draugininke, tuntas, tuntininkas,-ė, sueiga, šūkis, budėk,
kaip ir kokiu būdu. kokia for tarpusavio pabendravimu.
okupacijos 1940-aisiais, orga įžodis bei įžadas, iškyla, žvalma veikti, nes skautų akade
Valerija Baltušienė nizacijos veikla buvo nutrauk
mikų dar niekur nebuvo. Tuo
ginėjimas, sėlinimas, žvalgyba, v . 8 7p e t r a ^j u r g ė |į 1 9 1 8 m. Lietuta.
metu universitete jau veikė
LIETUVOS SKAUTIJA
Lietuvos skautija šiuo metu palapine, lapinė, laužas, d-vės V O j e steigdamas skautų organizakelios organizacijos: NeolituaTARPTAUTINĖJE
vienija daugiau nei 3,000 na būklas, kyščiojimas (fechtavi- cjją> rūpinosi veikloje naudojamos
nai, ateitininkai ir kt. Gavę iš
ORGANIZACIJOJE
rių. Aktyviausiai skautų bū mos, — eiti kyščiom) ir t.t. kalbos grynumu
rektorato leidimą, turėjo nus
m » A7TT f TA
Po 57 metų pertraukos Lie reliai veikia visuose didžiuo Skautiškai auklybai pavadinti
pręsti kaip pasivadinti: stu tuvos skautija penktadienį vėl siuose Lietuvos miestuose.
Jablonskis pasiūlė: skautybė,
BHA&lL.ldA
dentų skautų draugovė? Kelis bus oficialiai priimta į tarp
skautystė,
skautysta.
STOVYKLA
ANCHIETA
Tarptautine tapusios orga
metus buvo diskutuota, ban tautinę skautų organizaciją
Išklausęs
aiškinimų,
kalbinių
Dar
kartą
turėjom
skautų
nizacijos pirmininkas Mečis
dyta įvairios veiklos formos, (WOSM) ir gaus jos vėliavą
naujadarų
kūrėjas
užsimerkė
ir
stovyklą.
Buvo
saulėtos
ir
lovas Raštikis sakė, kad Lietuieškota atsakymo į „kas gi tas bei ženklelius.
pradėjo
garsiai
galvoti,
smagios
dienos
„Lituanikoj"
vo skautams priėmimas į
akademikas skautas"? Prieita
Penktadienį įvairiuose Lie WOSM reiškia tą patį. ką Lie Džiaugsmingai surašiau naują nuo 13 iki 19 liepos. Stovyklą
išvados. kad
akademikas tuvos miestuose ir mieste
tuvai — priėmimas į Jung žodyną. Kiek atsimenu, jis ėmė pavadinom „Stovykla Anchieskautas turi būti pavyzdys. liuose, kur veikia skautų brošitaip aiškinti: „Tai ne šiaip ta", pagerbdami 400 metų
tines Tautas.
sau susirinkimas, bet sueiga... mįrties sukaktį pal. Jose de
Žinai, kas yra apelsinas. Vie- Anchieta, SJ.
nas vaisius. Nulupęs jį ir iš- Turėjom (vairias programas,
skirstęs dalimis, gausi skiltis, kaip „Lietuvos dieną" (kur
Kiekvieną skiltį sudaro atskirų turėjom parodą lietuviškų
narvelių junginys. Skiltis būtų darbų); „Olimpiados dieną"„
pagrindinis jūsų, skautų viene- „Susimąstymo dieną" (kur
tas... Keturios skiltys sudaro di- m ū s ų mielas klebonas kun.
dėsnį vienetą. Sakoma: mūsų Petras Rukšys, SDB, aukojo
susirinko visas tuntas... Taip, Mišias); „Skautų dieną" (mes
jam gali vadovauti tuntinin- galėjom virti lauke ir iškas... Kaip atskiros minėto vai- mėginti „virėjų talentus"), taip
siaus skiltys sudaro apelsiną, p a t turėjom kaimo festivalį —
taip ir šešios ar aštuonios skau- Jfesta caipira"); ir kitas dietų skiltys gali sudaryti didesnį n a s
vienetą — draugovę... kaip sa Kaip paprastai, turėjome
kai, skautai skiriasi nuo pa įžodį (mūsų vaikai ruošiasi
prastos draugijos ir net karei per semestrą su vienu instruk
vių kuopos, tad jiems tiktų torium ir stovykloje duoda
draugovė... Tai bendro tikslo įžodį; pažadą stengtis tarnauti
siekiančių draugų, bendradar Dievui ir Tėvynei, padėti arti
bių ir vienos idėjos brolių vie mui ir vykdyti skautų įstatus).
netas.
Davė įžodį 3 paukštytės (merTegu skautų draugovei vado- gaitės nuo 6 iki 11 metų); 11
vauja draugininkas... Skautus skautų,-čių (berniukai ir mer„Kuršių Marių" stovykloje. Rakė. skautų vyčių įžodį d a v ė „Litu«nicos" tunto broliai Iš k • pal. Linas .JuonVali*.
auklėti,
mokyti ir jiems vado- gaitės nuo 11 iki 15 metų); ir 3
psl P e t r a s Plačas. si Vytas J a n u š k i s . psl Stepas T h a r p . si. Darius Barkauskas, psl Rimas Marčiulionis.
vauti
tegali
tik skautybės žino- specialius įžodžius: 2 skautų
Nuotr. G i n t a r o P l a č o
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Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė- vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaskj Rd.
Tel. 773-585-2802
Pirmd. 9 v.r - 7 v.v.
Antr, Treč. ir Penkt 9 v.r. - 3 v.p.p.
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Seštd. ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas.
Sumokama po vizito.

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
Tol. ( 7 0 6 ) 7 4 2 - 0 2 5 5
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS,
M.D.
KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. K e z i e A v e .
C h i c a g o , H_ 6 0 6 5 2
K a b . tel (773) 4 7 1 - 3 3 0 0

EDMUNDAS VlžlNAŠ, M.5..Š.Č.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą
DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 Schilter St., Elmhurst, IL 60126
630*4.1-2600
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel. 70*434-1120

ARASZUOBA, B E
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave.. Surts 310
Naperville. IL 60563 .

Tel. (630)527-0090
3825 Hightand Ave..
Tower 1 .Surte 3C
0owners Grove. IL 60515

Tel. (630)4350120

m L HĖtHEIKIS
DR. AB. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 W 9 5 S t T a i . 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
penktad ir sestad. 9 v.r. - 12 v.p.p.

NIJOLE STANKEVlČilHt,

SS

Board Certified, Internat Medicine
Valandos jūsų patogumui
Ho»y Croaą ProfasiiooaJ Pavtton
3«. Sou*i
LNhu«ni«n Pteza Ct at Cafltom* Ave,
Chicago, IL 60629

Tel. 773471-7879

(berniukai nuo 15 iki 17 me
tų), tai mūsų mieli broliukai
Caio ir Adriano; ir vienas
skautų vyčio įžodis (jaunuolis
daugiau negu 17 metų), kuris
buvau aš (Klaudijus Kupstaitis).
Ši stovykla buvo smagi,
džiaugiamės, kad vėl dalyvavo
mūsų mielos sesės vyr. skau
tės Beatrisė Bacevičiūtė Ko
sėk ir Klarisė Bacevičiūtė; iš
Teofilo Otonės atvažiavo sk. v.
Jonas Butkus ir vyr. sk. Marcija Pavilionytė Butkienė su
sūneliu Tomuku. Taip pat da
lyvavo sk. Karina Kosėk (Beatrisės dukra) ir sk. v. Alain de
Paul Gromašauskas iš Domenikonų Respublikos. Gaila,
kad dauguma jau grįžo į savo
namus, bet laukiame kitos
progos pabendrauti su jais.
Mūsų mielam broliui ps.
Jurgiui Prokopui ir jo žmonai
vyr. sk. kan. Reginai Prokopienei būnant stovykloje suka*
ko 10 metų nuo jų vedybų die
nos. Taip pat 90 metų sukako
mūsų mielai „vovo" Marijai
Lukoševičienei. Linkime vi-

DANTIĮ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlerh Ave.

Tel. (706)598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79tti Ave., Hfcfcory H f e , IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4 6 4 7 W . 1 0 3 St., O a k Lswn. IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
TeJ.708-422-8260

DR. V.J. VASAITIENE
DANTŲ GYDYTOJA
4 8 1 7 W . 8 3 S t , Burbank, IL
Tel. 706-423-6114
Valandos susitarus

šiems sveikatos ir Dievo palaimos.
Skautų vardu, noriu padė
koti Dievui už saulėtas die
nas; vadovams vs Eugenijai
Bacevičienei, ps. Jurgiui Pro
kopui, ps. Nadijai Dzigan ir
sk. v. Pauliui Butrimavičiui;
šeimininkėms Elizai Betasso,
Marijai Garkauskienei ir Eu
genijai Greičiuvinei; klebonui
kun. Petrui Rukšiui, SDB, už
paramą; programos vedėjai
Juliai Ūkai; gailestingai sese
lei Maira Dulinskys; laužavedžiui Tomui Butrimavičiui;
instruktoriams Marcio, Lean
dro, Anahy, Gustavo; ir vi
siems, kurie dalyvavo: „Dide
lis lietuviškas ačiū!!!
sk. v.Klaudijus Kupatait

PO MADRIDO
KONFERENCIJOS

Danutė
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JUOZAS KOJELIS
Į Vilnių iš Madrido sugrįžo tais įrodęs, kokią tamsią rolę
Lietuvos diplomatai ir ten de vadinamų „karo nusikaltėlių"
monstravęs patriotinis jauni bylose vaidino sovietų slapto
mas, kurio nuopelnus teisin sios tarnybos, su kuriomis
gai įvertino Seimo pirm. pa Amerikos teisingumo organai
vaduotojas Andrius Kubilius. tiesos pažeidimams atvirai
Paskui Vilnių aplankė Ameri bendradarbiavo.
Dabar, kai suaktualėjo Bal
kos užsienio politikos vadovė,
valstybės sekretorė Madeleine tijos valstybių priėmimo į
Albright ir pažėrė malonių di NATO ir Europos Sąjungą rei
plomatinių bendrybių bei ne- kalas, kiršinimo akcija vėl at
įsipareigojančių pažadų, pvz. gaivinta. Ypatingas spaudi
j ū s ų laisvė yra mūsų laisvė" mas daromas Lietuvai. įsidė
arba „mes pritariame jūsų sie mėtini faktai: pradėti derybas
kiui ir remiame jūsų pastan dėl įstojimo į Europos Sąjungą
gas įstoti į NATO". Žurnalistai iš Baltijos valstybių yakviesta
ir politiniai ekspertai aptaria tik Estija, kuri genocidiniais
nusikaltimais bent šiuo metu
Madrido konferencijos rezul'a
tus ir NATO narystės gali nekaltinama; taipgi Lietuvos
Seimo pirmininkui V. Lands
mybes ateityje.
Tikrųjų priežasčių, kodėl bu bergiui lankantis Vašingtone,
vo pakviestos Čekija, Lenkija ir viceprezidentas Al Gore, ir
vienas iš Kongreso vadų pa
ir Vengrija, o už durų paliktos
norėjo diskutuoti A. Lileikio
Baltijos valstybės, nežinome, o
bylą, kuriam už d a r neįro
diplomatai gal ir nenori atvi
dytus nusikaltimus j a u atimta
rai kalbėti. Argumentas, kad
Amerikos piuetybė.
Baltijos valstybės nepasieku
Patirtos nesėkmės ir ne vi
sios NATO narėms reikalau
jamų standartų, netikras, nes sada diplomatiška Amerikos
tie standardai labai lankstūs politikų diplomatija Lietuvos
ir paklusnūs sprendimus da užsienio politikos neišmušė iš
rančiųjų
interpretacijoms. vėžių, nors interpretacijose
Premjeras Gediminas Vagno pasirodė ir pesimistinių gaidų.
rius Europos komisijos spren Lietuva bei kitos dvi Baltijos
dimą nepakviesti Lietuvos valstybės ir toliau energingai
pradėti derybas dėl įstojimo į pasiryžusios siekti NATO ir
Europos sąjungą
teisingai Europos Sąjungos narystės.
įvertino kaip politini spren „Tai nuolatinis procesas, ir
dimą. Tą patį botų galima niekas dar neprarasta", — si
pasakyti ir dėl nepakvietimo į tuaciją įvertino Lietuvos užs.
reik. ministras Algirdas Sau
NATO.
Baltijos valstybių stojimui i dargas. Botų galima pridėti,
NATO skersai kelio stovi Ru kad daug ir nelaimėta.
sija, kuri, kaip ir anksčiau So
Labai svarbu, kad vyriau
vietų Sąjunga, toliau suktai sybės ir opozicijos balsai
aiškina tarptautines sutartis, NATO ir Europos Sąjungos
prievartinę okupaciją maišo klausimais daug nesiskiria.
su savanorišku įsijungimu, Gal, ypač NATO byloje, galėtų
savo tikslams
vidaus
ir boti daugiau
pasinaudota
užsienio politikoje be skirtumo išeivijos patirtimi bei talka.
naudoja leistinas bei neleisti Žinoma, ir išeivijoje šiuo metu
nas priemones. Anksčiau išei nemaža tylaus sąmyšio. Kai
vijoje, kai tik prasidėdavo sti kas stengiasi užbėgti į priekį,
presnė akcija Baltijos valsty parodyti save ir į galą nus
tuos,
kurie
kelis
bių išlaisvinimo klausimu, tumti
tuoj pat iš Maskvos ir Vil dešimtmečius ištvermingai ir
niaus pasipildavo kaltinimai sėkmingai talkino Lietuvos
dėl vokiečių okupacijos metais žmonėms išsilaisvinti iš bol
vykdytų žudynių. Labiausiai ševikinės Rusijos okupacijos.
buvo kaltinami lietuviai, dau Kai kada pro „meilės Lietu
giau už vokiečius. Kartą, kai vai" šydelį prasimuša garbės
medžiaginiai
interesai.
amerikiečių laikraštyje pasi ir
Tačiau
jei
iš
tikro
botų
noras
rodė mano straipsnelis Balti
surasti,
išeivijoje
pajėgiausius
jos valstybių klausimu, telefo
nu buvau apkaltintas, kad talkininkus, nebotų sunku
Varšuvoje žudęs žydus. Kai juos atpažinti ir pozityvias
mandagiai jam atsakiau, kad jėgas suderinti.
Varšuvoje nesu buvęs, o tuo
Reiktų žinoti, kad t a r p ame
metu sėdėjau nacių kalėjime, rikiečių politikų Baltijos vals
kaltinimas kiek pasikeitė: jei tybės tebeturi ištvermingų
ne tu, tai ten buvo tavo bro draugų. J a u po Madrido kon
liai, giminės, ten lietuvių buvo ferencijos, liepos 11 d., vienas
tūkstančiai. Tada prasiveržę jų, Kongreso narys Gerald B.
mano žodžiai buvo nemažiau Solomon, JAV Kongrese pa
darė argumentuotą pareiš
aitrūs negu jo.
Advokatas Povilas Žumba- kimą, kad Baltijos valstybės
kis iš Čikagos yra dokumen nėra „buvusios sovietų respu-

PIRMASIS LIETUVIŠKO
SPAUSDINTO ŽODŽIO
APAŠTALAS
KAROLIS MILKOVATTIS
(Tęsinys)
„Lietuviais esame mes gimę,
lietuviai norime ir bot. Tą gar
bę gavome užgimę, jai netu
rim leist pražūt!" Iš tų žodžių
veržiasi pasididžiavimas savo
tautybe ir pasiryžimas jos nie
kad neišsižadėti. Greičiausia
tokiais jausmais gyveno ir
Mažvydas.
Mažvydo k n y g o s
atsiradimo aplinkybės
Žvilgterėkime į Mažvydo
knygos atsiradimo aplinkybes
iš kito, ne kasdieninio tolumos
taško.
Visi, be abejo, pastebėjome,

kad šios temos dėmesio centre
yra trys veikėjai: Martynas
Mažvydas, gimtoji lietuvių
kalba ir knyga. Bet atimkime
lietuvių kalbą — ir nėra kny
gos. Vadinasi,nors Mažvydas
čia yra svarbiausias asmuo,
bet be lietuvių kalbos, jis
nebotų turėjęs priežasties lie
tuvišką knygą paruosti ir gal
mes šiandien tebekalbėtumėm
lenkų ar kita kokia slavų kal
ba.
Iš to taško į reikalą žiūrint,
kyla rimtas klausimas: kas
yra ta nenumaldomai galinga,
gimtojoje kalboje slypinti jėga,
kad net galingieji kitų tautų
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blikos", ir pareiškė apgailesta
vimą, kad nebuvo pakviestos į
NATO. Paremdamas savo pa
reiškimą,
įtakingas
res
publikonas tos dienos Kongre
so darbų dienoraštyje patalpi
no kelis svarbius dokumentus:
Ribbentropo-Molotovo pakto ir
trijų slaptų protokolų tekstus.
Šis Kongreso atstovas Kongre
sui yra pateikęs rezoliuciją
(HCR 10), remiančią Baltijos
valstybių priėmimą į NATO.
Amerikos baltų laisvės lyga ir
toliau su juo bendradarbiauja
ir telkia tai rezoliucijai rė
mėjus.
Baltų laisvės lygos pirminin
kas, buv. Latvijos krašto ap
saugos ministras Valdis Pavlovskis asmeniškai išnaudoja
visas progas Vakarų galybėms
priminti jų istorines klaidas.
Balandžio 17 d. Parnu (Esti
joje)
vykusioje
Baltijos
Asamblėjos konferencijoje, pa
gal Baltic News Service pra
nešimą, Pavlovskis, kalbė
damas apie būsimą Madrido
konferenciją, pareiškė, kad
Baltijos valstybių nepakvietimas į NATO reikštų sunkesnį
išdavimą negu Jaltoje 1945
m., nes, tada Baltijos val
stybės jau buvo okupuotos, o
dabar laisvos. Rugpjūčio 7 d.,
j a u po Madrido konferencijos,
Amerikos ambasadorius prie
NATO Robert Hunter Los An
geles Sheraton Grande vieš
butyje maždaug 200 žmonių
politiškai orientuotai auditori
jai kalbėjo apie Madrido kon
ferencijos pasiekimus. Viską
piešė šviesiomis spalvomis.
Diskusijose pasisakęs Valdis
Pavlovskis nurodė kitus „vil
tingus" istorinius momentus,
kaip tai Muenchene 1938 m. ir
Jaltoje 1945 m., ir klausė, ar
Amerika nutarusi Baltijos val
stybes palikti savo likimui.
Įdomu, kad
ambasadorius
Hunter viešai pasak" žinąs
Pavlovskio nuopelnus Ameri
kai (Vietnamo kare pasižy
mėjęs karininkas) ir jo pa
galbą gimtajam kraštui (Lat-

vijos gynybas ministras) ir
patikino, kad Amerikai rūpi
Baltijos valstybių saugumas,
todėl su kiekviena iš jų ruošia
dvišales sutartis.

grobikai jos taip bijo, kad net
draudžia ją vartoti. (Atsimin
kime mūsų spaudos draudimo
laikotarpį). Ir kas pakursto
nuskriaustuosius nepasiduoti
ir už ją taip atkakliai kovoti?
Klausimas rimtas ir vertas
rimto atsakymo.
Paklaustas, kas yra kalba,
kiekvienas gana nesunkiai at
sakys: kalba yra tarpusavio
susižinojimo priemone. Taip.
Bet taip pat sakoma, kad kal
ba yra langas į žmogaus sielą
17-ojb šimtmečio anglų poeto
ir dramaturgo Ben Jonsono
vienoje dramoje veikėjas ki
tam sako: „Kalbėk. ka<i tavo
sielą matyčiau ir pažinčiau".
Vadinasi, galvosena negali
būti aiški kitiems iki ji ne
išreiškiama žodžiais.
Bet pasaulis kalba šimtais
kalbų, kaip jos atsirado? 19
tojo amžiaus Amerikos t'isininkas, gydytojas ir autorius
Oliver Wendel Holmes sako,
kad paskirų tautų kalbos iš

sivysto iš per šimtmečius
išgyventos agonijos ir tik retai
iš džiaugsmo. Tų aplinkybių
plotmėje kiekviena kalba il
gainiui įgyja savitą, tik tai
tautai būdingi, charakterį.
Vadinasi, tarp kalbų kaip ir
tarp tautų yra skirtumas, nes
nėra kalbos. Kuria visa žmo
nija kalbėtų. Bet yra valsty
binė ir tauti' kalba.
Valstybine .r bendrine kal
bą dažnai varoja ir toje vals
tybėje gyvenantys, kitų tauty
bių žmonės. Pavyzdžiui, mes.
gyvendami Amerikoje. įstaigo
se ir kitur viešame gyvenime
vartojame a _;lų kalbą. Bet
mes tam neprieštaraujame.
nes niekas nuims nedraudžia
savo kalba kalbėti. Visai ki
taip mes atsiliepiame, kada
mūsų kalba mums yra drau
džiama
(vi
ai įminkime
spaudos drau .imu laikotarpi).
Tada pradedame suprasti ir
pajusti, kad sava kalba yra
tautos gyvybes kraujas, be ku

Globalinėje pasaulio politi
koje lemia didžiųjų galybių
nusistatymai, tačiau ir mažes
nės valstybės gali turėti įtakos
į didžiųjų sprendimus. „Tai
nuolatinis procesas", ralima
pakartoti ministro Saudargo
žodžius. Ir Lietuva gali lai
mėti didžiųjų demokratijų pa
lankumą, jei visi lietuviai Lie
tuvoje ir išeivijoje, be varžybų
savo tarpe, parems Lietuvos
diplomatijos, pastangas.

• V i l n i u s . Gegužes 27 dieną
Vilniaus Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje šv. Mišias koncelebravo 19 kunigų, prieš ketve
rius metus baigusių Kauno
Tarpdiecezine kunigų semina
riją. Susitikimo iniciatorius
kun. Virginijus Česnulevičius
sakė, jog buvę bendrakursiai
kasmet susirenka a p t a r t i sie
lovados klausimų, pasidalyti
mintimis apie nuveiktus ir
busimus darbus. Tokie susi
tikima stiprina vienybės dva
sią ir broliškumą tarp kunigų.
— tvirtino pašnekovas. Kun.
Saulius Kalvaitis per pa
mokslą ragino tikinčiųjų ben
druomenę melstis už k u n i g u s .

FLB pirm. Brorius Nainys įteikia žymenį buv Lietuvos partizanui. Parti
zanų pagerbinr iškilmes*1, vykusiose Vilniuje PI,B seimo metu.
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rio t a u t a negali gyventi ir
išlikti. Ją ne tik gerbiame, bet
mylime, ir vaikus jos mokome.
Ji įaugusi į mūsų j a u s m u s ir
širdis, ir trokštame — nega
lime be jos gyventi.
Amerikos istorikas Bill Bryson savo knygoje „The Mother
Tongue" vienoje vietoje mini ir
lietuvių kalbą. J i s rašo: „Iš
visų indoeuropiečių kalbų lie
tuvių kalba išliko mažiausiai
pasikeitusi — net taip mažai,
kad lietuvis gali suprasti ne
sudėtingus sanskrito kalbos
žodžius. Lietuviai išsaugojo
daug daugiau senosios sansk
rito kalbos savybių už kitas,
tą kalbą vartojančias. tautas".
Kad tai tiesa, štai pavyzdys:
Indijoje vietomis d a r varto
jama sanskrito kalba Kašmiro kalnuotoje teritorijoje,
prie
aukštųjų
Himalajų.
3~>.0Q0 kv. kilometrų plote gy
vena apie 60,000 gyventojų
tautele. Ta Indijos provincija
vadinasi „Baltistan". Gyvento

Kopiant į
kalno

Bindokienė

demokratijos
viršūnę

Indijos vardas mintyse
iššaukia
Kiplingo pasakas,
galbūt p r i s i m e n a m e ir san
skritą, su kuriuo siejame in
doeuropiečių prokalbę ir lietu
vių kalbą... Nors to tolimo
krašto kultūra, pasaulėjauta,
religijos, gyvenimo būdas at
rodo taip toli n u o visko, ką
vadiname lietuviška, Indija
kažkaip n ė r a svetima. Tam
tikrą paralelę net galima iš
vesti tarp Lietuvos ir Indijos
nepriklausomybės.
Š.m. rugpjūčio 15 d. Indija
švente savo nepriklausomybes
50 metų sukaktį. 1947 metais
ji buvo pirmoji Didžiosios Bri
tanijos kolonija, laimėjusi ne
priklausomybę. J o s vadai tau
tai žadėjo s u k u r t i pasiturin
čią, modernią
demokratiją,
nors niekuomet anksčiau ši
daugiakalbė,
daugiatautė,
daugybės religijų gyventojų
masė nebuvo sujungta į vieną
valstybę. Prieš nepriklauso
mybės paskelbimą buvo įti
kinėjama, kad Indija netru
kus užmirš kolonistų pada
rytas skriaudas, s u k u r s veiks
mingą krašto ekonomiką, iš
naikins skurdą ir gyvenimas
visame krašte bus geras.
Minios klausėsi tų kalbų,
jomis tikėjo ir džiaugsmingai
pritarė. Po penkiasdešimt me
tų džiaugsmas j a u seniai iš
garavo, lūkesčiai neišsipildė,
tad auksinis nepriklausomy
bės paskelbimo jubiliejus nebesutinktas su labai pakilia
nuotaika. Tiesa, Indija išliko
demokratiška, nors ta demo
kratija gan trapi. Ypač iš eko
nomiško taško žvelgiant, ne
priklausomas gyvenimas ne
išpildė savo pažadų. Tam tik
ra prasme panašiai yra ir
šiandieninėje Lietuvoje, nors
jos nepriklausomybės laiko
tarpis d a r vos septynerių
metų. Drįstame teigti, kad po
50 metų, jeigu Rytų politika
nepasikeis nepalankia krypti
mi, Lietuva visais atvejais
tvirtai stovės ant savo kojų.
1947 metais Indijos politi
niai vadai, su Jawaharlal
Nehru priešakyje, tikėjo, kad
pirmoji nepriklausomo gyve
nimo paskirtis y r a kova su
neapsakomu skurdu krašte.
Tas skurdas turėjo išnykti
kartu su britų valdymo lie
kanomis. Prieš britų okupaci
ją Indija pasižymėjo kaip vie
na didžiausių pramonės kraš
tų, tačiau anglų valdymo lai
kais prekyba ir eksportas
vyko daugiausia tik su Angli
ja, ignoruojant kitas pasau
lines rinkas. Buvo eksportuo
jami ne vien gaminiai, bet ir
kapitalas, kai tuo tarpu rei
kalingos žaliavos ir įvairios

prekės buvo importuojamos
daugiausia iš Didžiosios Bri
tanijos. Ši tvirtai kontroliuo
j a m a rinka t a r p kolonistų ir
kolonijos tampriais ekonomi
niais saitais surišo Indiją su
britais, galbūt panašiai, kaip
per kone 50 okupacijos metų
vyko Lietuvoje ir kitose so
vietų imperijos valdose.
Po nepriklausomybės pa
skelbimo buvo dedama daug
pastangų išplėsti rinkos eko
nomiją į kitus pasaulio kraš
tus, ugdyti pramonę, ypač ap
saugant darbininkų teises ir
įvairiais būdais varžant pri
vačių bendrovių plėtimąsi,
deja, vartojant daugiau sovie
tinį—socialistinį, ne vakarie
tišką modelį. Nehru taip pat
per mažai dėmesio kreipė į
gyventojų švietimą, tad šian
dien Indijoje yra vos 52 pro
centai raštingų žmonių, kai
tuo tarpu net Afrikos Keni
joje yra 78 proc. raštingų. In
dijoje nepavyko išnaikinti ir
skurdo — 320 milijonų gyven
tojų tebegyvena žemiau jo ri
bos, kūdikių mirtingumas yra
taip pat labai didelis — mirš
ta 74 iš 1,000 gimusių. Tačiau
nemažu laimėjimu laikoma
tai, kad vis dėlto nebepasitai
ko visuotinis badas, kaip
didžiųjų
sausrų
sukeltas
1965-1966 m., kai Indijoje
badu mirė tūkstančiai žmo
nių, nepaisant gausios huma
nitarinės užsienio pagalbos.
Neišnyko alkis, diskrimi
nacija tarp kastų, išsikerojusi
korupcija
valdančiuosiuose
sluoksniuose, skurdas, beraš
čiai, kai kurių politinių par
tijų per didelis įsigalėjimas,
nuolat įsiliepsnojantys nera
m u m a i su kaimynais, ypač
Pakistanu, kuris tais pačiais
1947 metais buvo atskirtas
nuo Indijos ir tapo nepriklau
somas. Šiemet, švęsdamas 50
metų nepriklausomybės su
kaktį, kaimyninis Pakistanas
stovi ant tokių pat netvirtų
valstybinių pamatų, kaip In
dija. Tiesa, iš ekonominio
taško pakistaniečiai laikosi
geriau, bet iš socialinio bei po
litinio — gerokai blogiau.
Indijos ateitimi daugiausia
rūpinasi vidurinioji gyventojų
klasė, kuri 50 metų nepri
klausomybės sukaktį šventė
su pasididžiavimu, kad jų val
stybė vis dėlto pajėgė išlaikyti
demokratinę santvarką ne
tvirtoje Trečiojo pasaulio tau
tų šeimoje. Jeigu Indijai pa
vyktų įgyvendinti prieš ne
priklausomybes
paskelbimą
žadėtąsias reformas ir sukurti
tvirtesnį ekonominį pagrindą,
demokratija joje turėtų šviesią
ateitį.

jai y r a indoeuropiečiai, ma
hometonų
tikybos, šviesia
plaukiai, jų odos spalva švie
sesnė už kitų arti Baltistano
gyvenančių, aiškius mongolų
bruožus
turinčių,
žmonių.
Moterys ilgakasės. Baltistaniečiai savo išvaizda, papro
čiais, menu ir kalba yra labai
p a n a š ū s į lietuvius. Lietuvis
antropologas Antanas Poška
1933 ir 1934-tuosius metus
praleido Baltistane. Jo surink
tais
duomenimis.
baltistaniečiai statosi medinius na
mukus, panašius j lietuviškus
svirnelius, su prieangiais, iš
pjaustytomis ir raitytomis ko
lonomis. Stogai užbaigiami vi
sai kaip lietuviško kaimo sta
tyboje. Jų pagrindinis pragy
venimo šaltinis — žemdirbys
tė.
Iškilmingai švenčiama pa
vasario švente, primenanti lie
tuviškas Velykas. Švente su
tampa su pirmu paukščio.
vardu „murgi". atseit, margio.

kiaušinio suradimu. Pievoje,
kur žydi daug gėlių, paslepia
mas margai nudažytas kiau
šinis ( kaip mūsų Velykų mar
gutis i. Netekėjusios merginos
pasipila po pievą kiaušinio
ieškoti. Jį suradusi, mergina
iškilmingai paskelbia pavasa
rio šventes pradžia. Po to
prasideda šokiai ir dainos, ritinejami dažyti, skutinėti ir
kitaip numarginti kiaušiniai.
Baltistanipčiai tuos žaidimus
vadina ..kiautą rita". Po ritinimo vyksta kiaušiniu mušimas,
baltistanietiškai ..kiautą dųža"'.
Baltistamečių dainos vien
balses, t.y.jie dainuoja vienu
balsu, kauliniam
švilpukui
pritariant. Tas švilpukas va
dinamas „dudukė".
Bus daugiau.

>
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84-SIS LIETUVOS VYČIŲ
SEIMAS
84-tasis Seimas —
„Tikėjimas — Šeima —
Kilmė — Mūsų Stiprybė"
84-sis Lietuvos Vyčių sei
mas/suvažiavimas, š.m. rug
pjūčio 7-10 d. vykęs Holiday
Inn viešbutyje, Dayton, Ohio,
vyko šūkio „Tikėjimas - šeima
- kilmė - mūsų stiprybė" dva
sioje.
Seimą globojo Dayton 96-ji
kuopa. Suvažiavimas buvo
pradėtas ketvirtadienį šv.
Mišiomis Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Mišias koncelebravo Lietuvos Vyčių centro valdybos
dvasios vadas kun. Juozas Anderlonis, kun. Albin Janunas
ir kun. Anthony Markus.
Pirmas seimo posėdis
Po Mišių oficialus seimo ati
darymas vyko viešbučio salėje.
Įnešamas vėliavas lydėjo Cen
tro valdyba ir komitetų pirmi
ninkai. Seimą atidarė Centro
valdybos pirmininkė Evelyna
Oželienė, pakviesdama kun.
Juo^ą Anderlonj sukalbėti
maldą. Sugiedoti JAV, Lietu
vos ir Vyčių himnai. Dalyvius
sveikino 96-os kuopos pirmi
ninkas Robert Pant ir šio sei
mo rengimo komiteto pirmi
ninkas Jim Geiger.
Prezidiumą sudarė: pirmi
ninkė — Evelyna Oželienė, 36
kuopa, Čikaga; John Mickūnas, 3 kuopa, Philadelphia ir
Edward Barkowski, 136 kuopa, Hudson - Mohavvk. Sekretoriavo Barbara Schmidt,
Bridgeport, CT, ir Ann Marie
Kassel, Čikaga, IL. Tvarkdariai buvo išrinkti atstovauti
visas penkias apygardas: Steve.Sohftj; John Sakai, Richard
Niedvares, Larry Svelnis ir
Brian Johnson.
Rezoliucijų komisiją sudarė:
Robert A. Martin, Jr., 16 k-pa,
Čikaga; Theresa Strolia, 36 kpa, Čikaga; Bertha Stoškus,
103 k-pa, Providence ir Mary
Kincius, 36 k-pa, Čikaga.
Sveikinimų komitetą su
darė: Isabel Peterson, Jean
Mahalik, Helen Karpovich,
Lee Moore, ir Sophie šakalys.
Seimo eigos parlamentarinės
eigos patarėjas — Peter Paul
Zansitis, 16 k-pa, Čikaga.
C.V. pirmininkė Evelyna
Oželienė atliko išsamų pra
ėjusių
metų
organizacijos
veiklos pranešimą.
Iždininkas John Baltrus api
būdino organizacijos iždą; pa
siūlytas biudžetas 1997-98
veiklos metams suvažiavimo
buvo priimtas.
Posėdis baigtas malda, ku
rią sukalbėjo kun. Juozas Anderlonis.
Vakare Lietuvių klube vyko
susipažinimo vakaras. Čia
buvo įvairūs casino žaidimai,
kurių pelnas buvo paskirtas:
Šv. Kazimiero gildijai, stipen
dijų komisijai, „Pagalba Lietu
vai" ir Lietuvos Vyčių fondui.

Po paskaitos ritualų komite
tas — John Mickūnas, Elsie
Kosmisky ir Clemencine Miller apibūdino Lietuvos Vyčių
laipsnių pakėlimus ir apdova
nojimus.
Popietinis, jau trečiasis šio
suvažiavimo posėdis, vėl buvo
pradėtas kun. Juozo Anderlonio malda. Prelatas Juozas
Prunskis buvo pasveikintas jo
garbingo 90-jo gimtadienio ir
švenčiant 65 metus kunigystės jubiliejaus proga. Buvo
nutarta sujungti kultūros ir
lietuvių kalbos komitetus.
Lietuvos Vyčių fondo pirmi
ninkė Loretta Stukienė api
būdino fondo iždą ir praėjusių
metų veiklą. Garbės narystės
pirmininkė Loretta Stukienė
pristatė 1997 m. garbės narę
Bertha Stoškus. 1998 metams
pasiūlytos šios garbės narės:
Agnės Mickūnas, 3 k-pa, Philadelphia, ir Clemencine Miller, 141 k-pa, Bridgeport.
„Pagalbos Lietuvai" vadovas
Robert Boris apibūdino apie
šio vieneto pereitų metų veik
lą. 10 talpintuvų, kurių vertė
siekė daugiau 45,000,000 dol.,
buvo pasiųsti Lietuvon.
Iždo patikėtiniai Mary Beth
Slakis ir Mark Bell pranešė
Vyčių organizacijos nuosavy
bės būklę. Posėdis baigtas
malda.
Vakare vyko Kultūros vakaras. Delegatai važiavo į aviacijos muziejų. Dalyviai galėjo
pamatyti įvairius lėktuvus,
Paskui, vyčių „Vėjelio" tautinių šokių šokėjų grupė savo
puikiai atliekama programa
linksmino ir džiugino dalyvius.

Antroji suvažiavimo
diena
Penktadienį, rugpjūčio 8 d.,
šv. Mišias už Lietuvos žmones
viešbutyje aukojo kun. Juozas
Anderlonis ir kun. Janunas.
Po Mišių posėdį malda
pradėjo kun. Juozas Anderlo
nis. Buvo prisiminti ir pagerb
ti neseniai Amžinybėn išėju
sieji — buvęs Lietuvos reikalų
komiteto pirmininkas a..a.
Vincas Boris ir buvęs C.V.
iždininkas a.a. Alphonse Trainis. o taip pat ir visi mirusieji
organizacijos nariai ir narės.
C.V. kultūros komisijos pir
mininkas John Mankus skaitė
įdomią paskaitą apie 1547
išspausdinta pirmą lietuvių
kalba knygą. Jis papasakojo
apie lietuvių kalbos istoriją.

Trečioji suvažiavimo
diena
Šeštadienį, rugpjūčio 9 d.
pradėjome dalyvaudami šv.
Mišiose už gyvus ir mirusius
Lietuvos Vyčius ir rėmėjus.
Mišias aukojo kun. J. Anderlo
nis.
Ketvirtąjį seimo posėdį pra
dėjome kun. Anderlonio su
kalbėta malda.
Robert A. Martin, Jr., C.V.
pirmininkės antras pavaduo
tojas, perskaitė ir įteikė na
rystės žymenis.
C.V. Ritualų komisijos pir
mininkas John Mickūnas pas
kelbė 4-to laipsnio kandida
tus: Stella Marcinkauskas, 12k-pa; Mary Marticinskis, 17 kpa; John Baltrus ir Alice
Llėwelly, 19 k-pa; Anthony
Oberaitis, 25 k-pa; Georgiana
Macke, 36 k-pa; ir Joyce Barczelly, 96 k-pa.
Loretta Stukienė pranešė
metinę fondo r.pyskaitą ir
paskelbė šių metų rašinio kon
kurso laimėtojus: 1-mą vietą
Bonnie Gulas iš jaunųjų vyčių
86 k-pos; 2-trą vietą — Andrea Deksnis, jaunųjų vyčių kpa iš Čikagos; 3-čią vietą —
Dolores Yutsis iš Kenosha.
Edward Baranauskas gavo
garbės pažymėjimą.
Po to vyko naujos Centro
valdybos rinkimai.
Nauja 1997-98 m. Centro
valdyba, sudaro:
Dvasios vadas — kun. Juo
zas Anderlonis, Philadelphia,
3 kuopa;
Pirmininkas — John Man
kus, Binghgampton, 72 kuopa;
I vicepirm. — Agnės Mic
kūnas, Philadelphia, 3 kuopa;
II vicepirm. — Marytė Šepikaitė, Los Angeles, 133 kuo
pa;
III vicepirm. (jaunimui) —
Maria Deksnis, Čikaga, 112
kuopa;
protokolų sekretorė — Bernice Aviža, Hudson-Mohawk,
136 kuopa;

MISCELLANEOUS

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-77B-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RE/MAX
REALTORS

(773) 586-5959

AUTOMOBIUO, NAMU, SVEIKATOS,
m GYVYBES ORAUOMAS.
Agentas Frank Zapoiis ir Ott Mgr.
S. Kana kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
320* 1/B Weat Mtt« Street

(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
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• Nuosavybių Įkainavimas valiui
• Perkama ir parduodama namus
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STASYS

Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje
Nuotr Viktoro Kučo

PAMINKLAI, PAMINKLAI
Kokių tik žmonės neprisistato, neprisikuria, neprisigamina paminklų sau ir kitiems
Vieni, dar gyvi būdami, pasis
tato sau paminklus su būsi
mais pomirtiniais užrašais,
lyg skubėdami iškeliauti Anapilin; kitus jau po mirties
finansų sekr. — Dorothy Banos, Pittston, 143 kuopa;
iždininkas — John Baltrus,
Philadelphia, 19 kuopa;
iždo patikėtiniai, — Mary
Beth Slakis, Čikaga, 16 kuo
pa ir Mark Bell, Dayton, 96
kuopa;
Komisijos:
Lietuvių reikalų — Leonard
Barcousky, Pittsburgh, 19
kuopa:
Lietuvių kultūros/kalbos —
Faustas Strolia, Čikaga, 36
kuopa;
Ritualų — Georgiana Mac
ke, Čikaga, 36 kuopa;
Stipendijų — Irena Gečas,
Dayton, 96 kuopa;
Ryšių su visuomene — Regi
na Juškaitė, Detroitas, 102
kuopa;
Archyvų — Longinas Svel
nis; Boston, 17 kuopa;
L.V. fondas — Loretta Stu
kienė, Nevvark, 29 kuopa;
Šv. Kazimiero gndija —
Anne Klizas Wargo, Anthracite, 144 kuopa;
„Pagalba Lietuvai" — Ro
bert S. Boris, Detroit, 102 kuo
pa;
Posėdis baigtas malda.
Po pietų vykusį penktąjį
posėdį kun. Anderlonis pra
dėjo malda.
Anna Klizas Wargo, Šv.
Kazimiero gildijos pirmininkė,
sveikino visus svečius ir dele
gatus. Buvo paskirti du nauji
direktoriai — Joe Stiklius ir
Victor Stepulovitch. Apibū
dino apie ateinančiais metais
ruošiamą ekskursiją į Romą
Šv. Kazimiero kolegijos auksi
nio jubiliejaus šventę.
Maria Deksnis, Centro val
dybos 3-čia pirmininkės pava
duotoja, dirbanti su jaunais
vyčiais, trumpai apibūdino
jaunimo veiklą šio suvažia
vimo metu.
Waterbury, Connecticut 7oji kuopa pasiūlė (ir buvo
priimta) globoti 85-ąjį Lietuvos Vyčių suvažiavimą/seimą,
kuris bus ruošiamas 1998 m.
rugpjūčio 6-9 d.
Malda ir Lietuvos Vyčių
himnu oficialiai baigėme 84ąjį Lietuvos Vyčių suvažia
vimą/seimą.
1997-jų metų seimas/suva
žiavimas buvo darbingas ir
sėkmingas.
Pasimatysime
ateinančiais metais 85-ame
seime, vyksiančiame VVaterbury, Connecticut, rugpjūčio 6-9
Anna K. Wargo
L.V garbės narė ir buvusi
C.V. pirmininkė
vertė Regina J u š k a i t ė

paženklina giminės ar artimieji, pastatydami jiems kuk
lesnius arba vertingesnės me
ninės išraiškos paminklus. Tai
priklauso nuo lėšų, bet geresnį
paminklą pastatyti norėtų
dauguma. Kaip kiekviename
krašte, taip ir JAV gyvenan
tys l ; °tuviai tvirtai laikosi lai
dojimo ir kapų tvarkymo tra
dicijų, kurios, beje, skiriasi
nuo esamų Lietuvoje. Jei Lie
tuvoje kartais pasitaiko laik
mečio mados skverbimasis, tai
to nelabai įžiūrėsi jau beveik
šimtmetį egzistuojančiose JAV
lietuvių kapinėse.
Septintame-aštuntame de
šimtmetyje nemažai paplitę
Lietuvos kapuose mediniai
kryžiai ar koplytstulpiai, pa
mažu vėl užleido vietą grani
tui. Ilgainiui atsisakyta ne
šlifuotų granito luitų vardan
poliruojamų paviršių. Tuo tar
pu JAV lietuvių kapinėse
išliko nekintamas beantkapinis laidojimas su dominuo
jančiu granito panaudojimu.
Kaip pavyzdį paimčiau Tau
tiškas kapines ir Šv. Kazimie
ro kapines Čikagoje.
Kalbantis su paminklų fir
mos Baltic Monuments vado
vais Leonidą ir Gediminu
Kazėnais, pavyko šiek tiek
apibendrinti paskutiniųjų de
šimtmečių tendencijas JAV
lietuvių kapų tvarkymui. Ge
diminas Kazėnas projektuoja
ir rūpinasi gamybos reikalais.
Jų firmoje užsakyti paminklai
gaminami Vermonte iš vieti
nio arba importuoto granito.
Kazėnų firma per 17 savo gy
vavimo metų suprojektavo ir
pagamino apie 300 paminklų
Jeigu dar pridėti nemažai pa
gamintų antkapinių lentų kie
kį, — pavadinčiau visą tai di
deliu įnašu į lietuviškų kapi
nių tvarkymo istoriją JAV. Be
kalbant su G. Kazėnu paaiš
kėjo, kad daugiausia užsako
mi pilko granito paminklai: o
dėl projektų, tai dažnai tenka
nusileisti užsakovų norams,
dėl kurių ne visada pagerėja
meninė paminklo vertė. Ta
čiau užsakovas lieka užsakovu
ir jam priklauso paskutinis
žodis.
Gana įdomus reiškinys, kad
paskutiniais metais labai padaugėjo norinčių įprojektuoti į
paminklą Vytį ar Gedimino
stulpus, ąžuolo lapus, lietu
viško ornamento stulpelį ir
kt., kurių panaudojimas kar
tais išstumia, sakyčiau, pa
grindinį paminklo elementą —
kryžių. Gal čia mada? O gal
čia sustiprėjęs tautiškumo
simbolizavimas? Gana nesun
ku atskirti Baltic Monuments
firmos paminkius kapinėse
kitų paminklų tarpe. Tai
dažniausiai paprastų geometrinių formų darbai, akcentuo
jant pavardę ir vieną, arba kelis būdingus lietuviams kultūros elementus Tiesą sakant, panašaus stiliaus pa
minklai nemažai paplitę Lie-

tuvoje. bft
nusileidžiantys
amerikietiškiems savo tech
nine atlikimo kultūra. G. Ka
zėnas sakė, kad Vermonto
dirbtuvėse daromi paminklai
pažangiausiais metodais. Va
žinėjant skersai išilgai minėtų
kapinių, pastebi dominuo
jančius autorinius paminklus
ir tik kur ne kur įsimaišančius
serijinės gamybos pamink
lėlius. Kapinių paminklų visu
moje išsiskiria Ramojaus Mozoliausko paminklai: jų reto
ka, bet dauguma galėtų pre
tenduoti į meno kūrinį. Jis
naudoja ir granitą, ir metalą,
ir vitražo elementus. Jo dar
bus reikėtų vertinti jau kaip
autorinius skulptoriaus dar
bus, ir šiuo atveju užsakovo
vaidmuo, projektuojant pa
minklą tikriausiai yra mini
malus. Ir vis tik, besilankant
JAV lietuvių kapinėse, atvyk
stantiems iš Lietuvos pirmiau
sia į akis krenta kapinių erd
vumas ir antkapių nebuvimas.
Lietuvoje gi atvirkščiai — kar
tais sunku prasibrauti tarp
antkapių, tvorelių, paminklų,
suolelių ir kitos kapų atributi
kos gausybės. Sunku būtų tei
singai ir vienareikšmiai atsa
kyti, ar JAV lietuvių kapinėse
nuo pat amžiaus pradžios su
sidarė savos kapinių tvarky
mo tradicijos, ar jos padiktuo
tos JAV egzistuojančių taisyk
lių, kurių yra, ir kurios pakan
kamai griežtos. Tarp kito ko,
aš pats pritarčiau gan papras
tam lietuvių ir kitų tautybių
gyventojų kapinių tvarkymo
būdui JAV. Čikagos lietuvių
kapinėse lankiausi vidury sa
vaitės, ir sutikau vieną kitą
lankytoją, bet mano pašne
kovas ir visą dieną praleidęs
drauge su manim — Gedimi
nas Kazėnas, pridūrė, kad sa
vaitgaliais daugiausia atvyk
sta žmonės vos kelių sprindžių
plotelyje palaistyti pasodintas
gėles, patvarkyti aplinką.
Kapų tvarkymu ir puošimu
gėlėmis lietuviai išsiskiria iš
kitų tautybių; o per Vėlines
mirgėte sumirta žvakių ug
nelės prie paminklų, priva
žiuoja daug žmonių iš Čikagos
ir apylinkių. Tai parodo lietu
vių prisirišimą prie kapų ir
pagarbą mirusiems.

MĖLYNES! MELYPB8I
OaMs priskjogeui patys, arba pirklį jau
pririnktų. Važiuos. t a * M MfcNgan E * 1
l New BuBato. Tetai astte t s r a t e l
LUBERMES. Atsivežtais
uogoms krepsetus. čia graži vieta visai
seimai pasidžiaugt gamtoje

Tel. 616-469-2509
FOR RENT

Road Ir 68 9L spyBnlsste
modemus 1 mieg.
butas pirmame aukšte, ramiame
name, su visais patogumais. Plovi
mo masina, rezervuota vieta auto.
pastatymui. Vyr. amžiaus asmeniui.
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ČIA G A L Ė J O
R E K L A M A AR

• Biržų naftotiekis per 6
šių metų mėnesius gavo 14
mln. litų grynojo pelno. Tai
viena pelningiausių Lietuvos
įmonių. Šiemet naftos trans
portuojama 14 proc. daugiau
nei praėjusių metų pirmąjį
pusmetį.
• 1922 m. rugpjūčio 1 d.
paskelbta pirmoji Nepriklauso
mos Lietuvos konstitucija.

708-656-6599

BOTI JŪSŲ
SKELBIMAS

l«ir#A

Zinas Kazėnas
• Pirmą kartą Lietuvoje
pramoniniu būdu pradėtas
kasti gintaras. Kuršių mariose
esančiose Smeltės telkinyje
manoma esant 5-7 tonas gin
taro.

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rosiu, vonių ir virtuvių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skftngs", „sorots",
„decks", „gutters, plokšti ir„shjngto"
stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą
S.SsnafM TW.
690-941-1912
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Only LOT tako you to so many
dastJnationa in Eastem Europa
ao aasHy. On LOT, you can fly
nonatop from Naw York or Chicago
to tha naw International terminai
at Waraaw
Okacie
Airport.
From thare, connacttons ar* eaay to
Rkja, Tallmn, Moacow, St.Patarsburg,
KMrv, Lvov, Minak and Vilnius.
So taką advantaga of LOT* low fantą,
and ffy to Eastem Europa in tha
hiKury of a nata ftaet of Boaing
767s and ATRs.

A I R L I N E \THE' POLISH AIRLINE
Call jrour t r a r e l afent or

1-800-223-0593 or ateit
http://www.lot.com

ŽEMAITIJOS PARTIZANŲ
VASILIAUSKŲ ŠEIMA
Broliai Vasiliauskai:
Blažiejus g. 1922 m. žuvo
1949.09.29
Boleslovas g. 1924 m. žuvo
1947.09.17
Danielius g. 1926 m. žuvo
1947.09.08
Vytautas g. 1927 m. žuvo
1949.09.29
Antanas g. 1930 m. žuvo
1949.09.29
Justinas g. 1932 m. žuvo
1949.09.29
Sesers Jadvygos Vasi
liauskai tės-Andriuikienės
vyras:
Jonas Andruška g. 1916 m.
žuvo 1946 m. pavasarį.
Netoli, vos 2,5 km nuo Luo
kės, prie srauniosios Virvytės
buvo sena, graži, didelių
medžių apsupta Vasiliauskų
sodyba. Ji stovėjo ant kal
velės, netoli Luokės-Telšių
vieškelio. Apačioje, apaugusi
krūmais ir alksniais, už
kliūdama už posūkių, juosdama Vasiliauskų žemę, nuo
Biržuvėnų vinguriavo skuban
ti darbščioji Žemaitijos upelė
Virvytė, pakeliui sukdama
sunkias malūnų girnas, vilnų
karšyklos ir verpyklos maši
nas.
Tokie pat darbštūs buvo ir
šalia upės gyvenantys žemai
čiai.
Vasiliauskai Pavirvytyje ap
sigyveno aštuoniolikto am
žiaus viduryje. Juos, buvusius
Džiuginėnų dvaro baudžiau
ninkus, ponas Gurskis perkėlė
prie Virvytės, nes jo Biržu
vėnų dvarui buvo reikalingi
darbininkai.
Visų penkių kartų, gyvenu
sių Pavirvyčių vienkiemyje
Vasiliauskų vyriausieji sūnūs
buvo krikštijami PranciškausPrano vardu. — — — - >
Paskutinė Pavirvyčio Vasi
liauskų šeimos galva Pranas
Vasiliauskas gimė 1880 metais.
Vos vienuolikos metų nete
ko tėvo, kurį užmušė pasibai
dę kaimyno arkliai. Našlė
Juzefą Vasiliauskienė 33 ha
ūkį perdavė pusininkui. Pra
nas, sulaukęs dvidešimt viene
rių pats ėmėsi ūkininkauti.
Vedė stambaus ūkininko Stražinsko dukterį Oną iš greti
mos Viešvienų parapijos Brūnupių kaimo.
Pranas Vasiliauskas su ja
susilaukė septynių vaikų, už
augo šeši: Ona (Baltušienė),
Zosė (Gutauskienė), Pranas,
Povilas, Stasė (Viktaravičienė)
ir Julė (Ribkevičienė). 1912
metais, išgyvenusi su vyru
vienuolika metų, gimdydama
dukrą Julę, Ona Vasiliaus
kienė mirė. Liko jaunas, vos
32 metų našlys su krūva mažų
vaikų, vyriausiai buvo vos 10
metų. Sunku buvo vienam
verstis, auginti vaikus.
Pranas buvo gražus vyras,
protingas ir sumanus, geras
ūkininkas, nuotakų jam ne
trūko. 1913 metais vedė
jauną, vos septyniolikos metų,
Kazimierą Lukauskaitę iš
Luokės valsčiaus Moluvėnų
kaimo. Kazytė, nors ir tokia
jauna buvo, mokėjo šeimi
ninkauti, mylėjo vaikus ir
nepabūgo sunkios naštos.
Kazimiera ir Pranas sugyve
no gražiai. Neužilgo pabiro ir
krūva savų vaikų. Gimė jų net
šešiolika: Kazimieras (19141918), Kazimiera (1915-1918),
Jonas
(1917.01.15-1917.08.15); Jonas 1918 m., Jadvyga
1919 m., Antanas (1921-1922),
Blažiejus 1922 m., Boleslovas
1924 m., Danielius 1926 m.,
Vytautas 1927 m., Elena 1928
m. Antanas 1930 m., Justinas
1932 m., Alilija 1933 m., Ge
novaitė 1935 m., Kazimieras
1937 metais.
Vasiliauskai buvo darni,
darbšti, katalikiška Lietuvos
ūkininkų šeima. Kažin, ar dar

kur kitur Žemaitijoje vienoje
šeimoje buvo gimę 23 vaikai;
iš jų tik trys mirė būdami
kūdikiais. Didelis skausmas
Kazimierai
Vasiliauskienei
buvo, kai vienas po kito mirė
jos pirmagimiai: vos septynių
mėnesių Jonukas, o kitais
metais vieną dieną du vyres
nieji: rytą ketverių metų Ka
ziukas, vakare trijų metų duk
relė Kazytė. Tikriausiai nuo
difterijos, kuri tuo metu
siautė apylinkėje. Tais laikais
giltinė negailėdavo mažųjų.
kaimuose juos rinkdavo vieną
po kito.
Išmaitinti tokiai šeimai
reikėjo daug triūsti. Tik pagal
vokit, kartu prie stalo sėda 18
ar net daugiau žmonių! Kiek
reikėjo duonos, mėsos, rūbų,
apavo! Tačiau vaikai visada
buvo sotūs, aprengti, dar buvo
kuo ir svečią pavaišinti. Pra
nas Vasiliauskas augino ark
lius pardavimui (turėjo dvi
veislines kumeles), bekonus,
linus, jau nekalbant apie ja
vus ir bulves. Šeimininkės
rūpesčiu daržuose augo daržo
vės, darželyje žydėjo gėlės,
kiemas buvo pilnas paukščių.
Žmonės Vasiliauską gerbė,
daugelį metų rinko seniūnu.
Nors ir nedidelė alga buvo
gera paspirtis šeimai, tačiau
tuo pačiu didelė ūkio rūpesčių
dalis teko žmonai.
Kazimiera
Vasiliauskienė
buvo guvi, energinga, sumani
šeimininkė. Turėjo gražų bal
są, mėgo dainuoti ir giedoti.
Visur jos buvo pilna: ir prie
darbo, ir Bažnyčioje, ir Luokės
katalikių moterų draugijoje, ir
mokyklos tėvų komitete, viso
kiuose visuomeniniuose rengi
niuose.
Gerai prisimenu gražią Va
siliauskų šeimą, tėvai juos geVaf "pažinojo. Dažnai vasaros
pavakarį su mama eidavome
maudytis į Virvytę. Kartais po
sunkios darbo dienos, pjovus
šieną, rugius ar vasarojų,
tėvelis susisodindavo visą šei
myną į vežimą ir važiuo
davome „plaukytis", nuplauti
upėje darbo prakaitą ir dul
kes, atsigaivinti. Vežimą pa
likdavome Vasiliauskų kieme.
Į Virvytę veždavome gražią
vasaros dieną išvelėti ir
išskalauti skalbinius. Po to
juos padžiaudavome ant žolės
Vasiliauskų pievoje. Ponia Ka
zimiera pasikviesdavo mamą
ir vaišindavo uogomis, obuo
liais (buvo užsisodinę sodą),
pienu ar žemaitiška varške su
medum. Aš lakstydavau su
savo vienmete Elenute. Kartą
prisimenu Danielius ar Vytu
kas iš alksnio išsuko aukšlį ir
į jį rinkau žemuoges. Vieną
dieną (man mokinukei tai
buvo didžiulis įvykis) studen
tas Vasiliauskas Jonas gražiu
arkliu parvežė į miestelį. Va
siliauskienė atėjusi į Luokę,
kartais užsukdavo ir pas mus.
Mano tėvelis buvo Jono moky
tojas, sesuo Judita-Gražina
kartu su Vasiliauskaite Alilija
mokėsi vienoje kalsėje.
Nors Vasiliauskai teouvo
mokęsis pas kaimo darakto
rių, jie labai gerai suprato
mokslo svarbą, patys buvo
kaimo šviesuoliais. Visa apy
linkė juos kviesdavo krikšta
tėviais. Ponia Kazimierą nešė
prie krikšto ar ne 26 vaikus,
visi apylinkės vaikai ją vadin
davo „kūma". Paaugusius savo
vaikus leido mokytis, pra
džioje į Biržuvėnų ar Luokės
mokyklą, vėliau į Telšių gim
naziją. 1936 metais sūnus Jo
nas, penketukais baigęs Tel
šių gimnaziją, išvažiavo stu
dijuoti statybos į Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto
Technikos fakultetą.
Iš namų paramos galėjo
tikėtis tik maistu, pinigus
mokslui reikėjo užsidirbti
pačiam. Laimė, kaip geram

metų gegužės 22 dieną (tą
pačią dieną kaip ir sovietai
prieš tris metus) vokiečių ges
tapas abu brolius suėmė, kan
kino gestape, paskui perkėlė į
kalėjimą. Draugai apie su
ėmimą pranešė namiškiams.
Motina, nedelsdama prisikro
vus lašinių, dešrų, sūrių ir na
minės degtinės, išskubėjo į
Kauną pas prof. Česnį, ieškoti
pagalbos. Liepos 7 dieną, kai
sovietų armija jau supo Vil
nių, Joną, Danielių ir kitus
kalinius, suklupdę sunkveži
myje, vokiečiai išvežė į LX
fortą. Iš ten gyvi negrįždavo...
Sugrūdo visus, vyrą prie vyro,
didelėn kameron, kur praleido
naktį, ruošdamiesi mirčiai.
Tačiau motinos
pastangos
nenuėjo veltui. Ant rytojaus
brolius , bet kartu kalėjusį
Liudvinavo kleboną ir dar
vieną kitą, grąžino į kalėjimą
pasiimti daiktų ir dokumentų,
ir... paleido.
Sovietų armija artėjo prie

Ketvirtasis Lietuvos prezidentas, partizanų vadas, gen. Jonas Žemaitis—
Vytautas žvelgia nuo koplytstulpio, pašventinto 1996.07.27 d.

studentui, iš gausios šeimos, triukšmas. Jie laužė kamerų
buvo paskirta 75 litų stipendi- duris (skubėdami, matyt, neja. Mokytis norėjo ir mažės- surado raktų), kalinius grūdo
nieji, o dar reikėjo mokėti da- į kieme stovėjusias mašinas,
lis vyresniosioms, pirmosios Pirmiausia ištuštino aštuntąjį
Prano Vasiliausko santuokos, mirtininkų skyrių, po to pradukterims, skirti dalį žemės dėjo penktąjį. „Durys buvo
sūnums. Bet visi stropiai dir- daužomos visą laiką, jau išbo, vaikai dyki nelakstė, kiek- mušė paskutines nuo mūsų.
vienas turėjo savo pareigas ir Kaliniai triukšmingai buvo
jas vykdė.
varomi į sunkvežimius... Bet
1938 metais užgriuvo ne- staiga triukšmas nutilo, malaimė. Pavasarį, išėjęs basas į šinos išvažiavo ir kalėjime
lauką javų sėti, tėvas per- pasidarė visiškai tylu", savo
sišaldė ir, susirgęs plaučių pergyvenimus taip aprašo
uždegimu, mirė, palikdamas knygoje „Nebesugrįš į vienžmoną su būriu vaikų, kurių kiemį gandrai" (pusi. 100) Jomažiausiam Kaziukui buvo nas Vasys-Vasiliauskas. Šiek,
vos keli mėnesiai.
tiek palaukę, Jonas su drauBet Kazimiera nepalūžo, ji gaiš sunkiu suolu išvertė kadrąsiai paėmė viso ūkio va- meros duris ir pamatė kadžias į savo rankas. Di- Įėjime klaikią netvarką.... Su
džiausiąs pagalbininkas buvo radę raktų ryšulį, atrakino kilikęs namuose sūnus Bla- tas kameras. Kaliniai išėjo į
žiejus. Nors jam tebuvo 16 laisvę. Išvežtieji per Minską
metų, jis sėjo, arė, pjovė ir buvo išvaryti Červenės link
kūlė... Mama sukosi kaip sušaudyti. Sudariui iš Luokės
išmanydama. Šeima buvo vie- pavyko pabėgti, varant kalininga, kieto žemaitiško būdo... nius per Minską. ViktaraLietuvos padangė jau temo. viciai, Luokės viršaitis J. KirVokiečiai šeimininkavo Euro- lys, L. Bielskis, Grušas prieš
poje. Jau pasiglemžė Sudetus, kareiviams paleidžiant salvę
Austriją, Čekoslovakiją, o vė- krito žemėn, po to išlindo iš po
liau iš Lietuvos pareikalavo layonų krūvos ir Dievui padeKlaipėdos krašto... Lenkai pa- dant, sugrįžo namo...
reiškė ultimatumą Lietuvai...
Iš kalėjimo, Jonas slapstyJonas, suprato, kad reikia damasis nuėjo pas dėdę, motiruoštis ginti savo šalį ir, bai- nos pusbrolį prelatą, profesogęs tris universiteto kursus, rių Česnį, kuris gyveno Kauno
įstojo karo mokyklon. Už metų senamiestyje. Sužinojęs, kad
sovietų armija okupavo mūsų Kaune sukilimas, Jonas nekraštą. Karo mokykla, laimei, delsdamas prisidėjo prie subuvo paleista į atsargą, ka- kilėlių. Vokiečiams įžengus į
riūnams nesuteikiant laips- Kauną, vargais parsirado tėnio. Jonas grįžo baigti studijų, viškėn.
Labai
mylėdamas
savo
kraštą, Jonas Vasiliauskas Vėliau tęsė studijas ir 1943
nesugebėjo slėpti savo antiso- vasario 16 d. apgynęs diplo
vietinių pažiūrų. 1941 m. ge minį darbą, gavo inžinieriaus
gužės 22 d. Kaune, gatvėje buvo diplomą. Liko dirbti universi
areštuotas ir nuvežtas į Sau tete, medžiagų atsparumo
gumą pas tardytoją Rubcovą, katedroje pas bendrapavardį
kuris kankinimais norėjo iš jo prof. Vasiliauską.
Kaune su broliu apsigyveno
išgauti, kad ruošęs sukilimą
ir
Danielius, pradėjęs mokytis
prieš Sovietų Sąjungą. Grą„_.«* ouv,aų oąjungą. urą- T e c h n i k o § ^
^
B o Je s l o
sino mirtimi ir katorga, sieke
, . , ~ ...
.
užverbuoti.
nepasi vas baigė Telšių gimnaziją
.. -Bet Jonas
davė. Iš saugumo pervežė į Vytautas mokėsi Plinkšių že
Mickevičiaus gatvės kalėjimo mės ūkio mokykloje, Elenutė
mirtininkų skyrių: pirma į — trečioje gimnazijos klasėje.
aštuntą, vėliau perkėlė į Kiti vaikai lankė Luokės mopenktą. Kalėjimas buvo per- įyk]ą' t l k ™ a ž a s i s K a * " ^
namie.
pildytas. Čia kalėjo ir daugelis buvo
Laikmetis buvo sunkus.
luokiškių, net kaimynų, suim Matėsi, kąd vokiečiai tokie pat
tų pavasarį: broliai Viktara- okupantai, kad jiems reikia
vičiai, Grušai, J. Petkevičius, tik Lietuvoje žemės ir darbiJ. Kirlys, Sudans, L. Bielskis ninku, jai dirbti. Broliai Jonas
ir kiti. Kaliniai besitikėjo tik ir Danielius negalėjo su tuo
Dievo pagalbos...
susitaikyti, įsitraukė į antiBirželio 22 dieną prasidėjus nacinę, veiklą, įstojo į Lietukarui, nors kaliniai manė. kad vos laisvės kovotojų sąjungą,
tai manevrai, kalėjimo sargai rinko lėšas spaudai ir ginišlakstė. f kalėjimą prigūžėjo klams. platino pogrindžio leienkavedistų. Naktį kilo baisus dinius ir atsišaukimus. 1944

Kauno. Ką daryti? Pasitaręs
su kitais, Jonas nusprendė
traukti į Vakarus, kalbino ir
brolį. Bet Danielius atsakė,
kad iš Lietuvos nevažiuosiąs,
o čia kovos su okupantais.
Brolis žodį ištęsėjo...
Su broliu atsisveikinęs, su
draugo ūkininkaičio Biskio
šeima iš Suvalkijos, drauge su
Salomėjos Neries broliu Bačinsku ir kitais* arkliais per
važiavo Vokietijos sieną, pa
traukę link Austrijos.
Danielius sugrįžo namo, kur
susirinko ir kiti Kazimieros
Vasiliauskienės vaikai. Fron
tas artėjo prie Žemaitijos. Pro
Pavirvytį traukė pabėgėliai iš
Rytų Lietuvos. Dažnas užsu
kęs čia gaudavo pavalgyti,
pernakvoti, o viena šešių as
menų šeima iš Panevėžio ap
sistojo ilgam, vokiečiai varė
žmones kasti apkasų. Vieną
dieną jiems
pakliuvo
ir
Blažiejus, Boleslovas bei Da
nielius. Ilgai nelaukę broliai
nuo apkasų pabėgo.
Prasidėjus rusų puolimui
prie Kuršėnų, spalio pradžioje
Kazimiera, palikusi ūkį ište
kėjusiai už Jono Andruškos
dukteriai Jadvygai, su kitais
vaikais pasikrovusi vežimą
išvažiavo Tverų link, galvojo
traukti Vokietijon. Tačiau dar
ir Tverų neprivažiavus, kelią
perkirto rusų „katiušos". Teko
sukti atgal... Broliai Boleslo
vas, Danielius ir Blažiejus
namo negrįžo. Jie nenorėjo
tarnauti okupantų armijoje,
todėl pasirinko partizanų ke
lią.
Grįžusi namo Vasiliauskų
šeima ramybės neturėjo. Tuoj
suėmė žentą Joną Andruška,
kaltindami priklausymu šau
lių sąjungai, o gal ir ryšiais su
partizanais. Daugelis Žemai
tijos vyrų jau buvo išėję į
mišką. Nuteisė 10 metų lage
rio ir pradžiai išvežė į Pravie
niškių stovyklą. Jonas su
draugu iš jos pabėgo, slaps
tėsi, prisidėjo prie partizanų.
Suėmę tardė ir kankino jo
žmoną Jadvygą, reikalaudami
pasakyti kur vyras ir broliai.
Tačiau ji to nežinojo ir pasaky
ti negalėjo. Po kiek laiko palei
do, o namus budriai sekė...
Išduotas Jonas žuvo 1946 me
tais, jo kūną niekino Luokėje,
numetę ant grindinio. Po to
stribai pjūklu perpiovę per
pusę, palaikus įmetė į bulvių
rūsį Luokės žvyrduobėje.
Po Jono arešto suėmė Kazi
mierą, Vytautą ir Elenutę.
Klausinėjo apie sūnus, bro
lius. Vasiliauskienė tvirtino,
kad sūnus vokiečiai paėmė ap
kasams kasti ir ji daugiau jų
nematė... Patardę, po 10 dienų
visus paleido. Parėjusi iš
arešto Kazimiera suprato, kad
jie namuose gyventi negalės,
todėl nedelsdama, suruošusi
vaikams „kraitį", juos išvežiojo
po gimines ir pažįstamus,
išėjo ir pati. Tačiau stribai vėl
greitai surado motiną ir dukrą
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Elenutę. Šį kartą suėmė il
gam. Išvežė be teismo į Kare
liją, prie Belamoro kanalo sta
tybos, kur jos dirbo lagerio
virtuvėje, ligoninėje, bei kitus
darbus. Po aštuonių mėnesių
Vasiliauskienę, kaip senyvo
amžiaus, iš lagerio paleido.
Grįžusi neberado savo trilikametės dukters Alilijos. Mer
gaitė, nešdama į kalėjimą mo
tinai maistą šaltą vasario
mėnesį, sušalo, ir nuo plaučių
uždegimo mirė. Gydytojo pak
viesti negalėjo, namų vaistai
nepadėjo...
Lageryje Elena susirgo ir
kaip nepilnametę po kiek lai
ko ir ją paleido. Pasisekė gauti
pasą, apsigyventi Telšiuose, o
po to Klaipėdoje. Partizanų se
suo negalėjo leisti laiko veltui.
Ji kartu su buto šeimininkais
Kščenavičiais platino gau
namą iš brolių pogrindinę
spaudą, klijavo atsišaukimus.
1947 metų vasario 23 d. Ele
nutę kartu su broliu Vytautu
suėmė Klaipėdos geležinkelio
stotyje. Tą dieną suėmė ir
buto šeimininkus. Nuvežė į
Šiaulių saugumą, tardė, kan
kino. Po poros savaičių Vytau
tas, nuvestas iš kameros į lau
ko „tualetą", atlupo lentas ir
basas, pusnuogis, nes viskas
liko kameroje, pabėgo. Tik už
daugelio kilometrų ryžosi už
eiti pas pakelės ūkininką. Šis
jį pavalgydino, davė apavą ir
kailinius. Šiaip taip pasiekė
netoli Upynos Apydimuose gy
venusią seserį Baltušienę.
Baltušiu stribai kol kas ne
lietė, nes vyro brolis buvo so
vietų generolas Feliksas Bal
tušis, 1919 metais pasitraukęs
į Rusiją. Aprengę senutės
rūbais, ryšininkai išvedė Vy
tautą pas partizanus. Taip,
nuo 1947 metų pavasario par
tizanų gretose jau buvo keturi
broliai Vasiliauskai.
Elenutę iš Šiaulių pervežė į
Vilniaus saugumą ir, sudarę
bylą, nuteisė 8 metus lagerio
ir 3 metus tremties. Jai buvo
19 metų. Po teismo perkėlė į
Lukiškes, o iš ten etapu iš
siuntė į Sibirą. Prasidėjo sun
kios katargos dienos Sibiro,
Rešiotų, Kazachijos Kengyro
spec. lageryje, Džeskazgano
miesto statyboje. Apie šaltį,
kepinančią Kazachstano sau
lę, alinantį darbą, karcerį
nėra ko nei kalbėti, tą patyrė
visi politiniai kaliniai. O kur
dar bandymai užverbuoti, šan
tažavimas ir grasinimai susi
doroti, jei neklausys... Bet jau
noms merginoms grėsė dar
baisesni dalykai... Reikėjo
nepaprastos drąsos, apsukru
mo, ištvermės ir gudrumo,
kad sugebėti išsisukti, išsi
gelbėti, nepalūžti ir išgy
venti... Šito siaubo šiandien
suvokti mes nesugebame...
Kai Elena po aštuonių metų
grįžo į Lietuvą, sesuo Jadvy
ga, net ir motina, jos ne
pažino.

tinė įtampa, kasdieniniai pa
vojai, nepritekliai, kai nežinai
kur nakvosi, ką valgysi, ką su
tiksi... Aplinkui
artimųjų
skausmas, kasdieninės netek
tys ir mirties žvilgsnis iš už
kiekvieno posūkio... Tėvynės
ašaros, tremiamų tautiečių gy
vuliniuose vagonuose aima
nos, kankinimai saugumo na
guose... O ateitis? Ji taip pat
nieko nežadanti... Ir tokiomis
sąlygomis vyrai vis tiek ėjo į
mišką, jų jaunos širdys buvo
pilnos ryžto ir tikėjimo švie
sia, nors ir po daugelio metų
Tėvynės ateitimi.
Kokiomis sąlygomis partiza
nams reikėjo gyventi rodo ir
mano geros bičiulės Jadvygos
Bužonaitės-Vaitkienės
iš
Petraičių kaimo pasakojimas:
„Tai buvo 1947 metų žiemą.
Vieną naktį į langą pabeldė.
Už jo stovėjo Blažiejus ir du
nepažįstami vyrai. Atsikėliau,
įleidau (Bužonų namas stovėjo
ant kalvelės prie pat Bir
žuvėnų miško). Blažiejus pa
prašė: „Jadzei, gelbėk! Netu
rime kur dėtis, visos mūsų
vietos pavojingos. Leiskit pas
jus išsikasti slėptuvę. Kitos
išeities nėra". Vyrai tą naktį
permiegojo daržinėje, kitą
naktį išsikasė slėptuvę tvarte
po avimis. Slėptuvėje galėjo
išsitekti tik trys vyrai gulė
dami arba sėdėdami. Padarė
įėjimo angą, sienas, lubas ir
grindis iškalė buvusiom dar
žinėje lentelėm. Viršuje ant
šiaudų avys, apačioje partiza
nai... Jokio oro, baisus mėšlo
dvokas... Laimė, neprašytų
svečių neužėjo. Jei būtų atėję,
tuoj būtų supratę, kad na
muose svetimi, nes sujudinto
mėšlo kvapas sklido po visą
kiemą. Tačiau išgalėjo parti
zanai išbūti vos tris dienas,
nes avių srutos užpylė slėp
tuvę. Išėjo... Po kiek laiko vėl
grįžo, išsėmė srutas ir vėl
slėptuvėje glaudėsi. Tačiau il
gai ištverti buvo neįmanoma...
Kartą atėjo penki vyrai, sukri
to kambaryje ant grindų ir
akimirksniu užmigo. Knarki
mas sklido po visą namą. Ge
rai, kad šuo lojo. Broliai Vasi
liauskai su kitais partizanais
dažnai atsilankydavo, pirtyje
išsimaudydavo, pavalgydavo,
vėl išeidavo... Atsibučiuoda
vome, nežinojome ar vėl besu
sitiksime... Ačiū Dievui, mūsų
namus jis saugojo!"
Rugsėjo mėnuo broliams
buvo lemtingas, 1947 metų
rugsėjo 8 d. Kiršų kaime žuvo
pirmasis iš brolių — Danielius
(Pelėda). Jo palaikus nuvežė į
Telšius ir numetė prie mažo
sios bažnytėlės šventoriaus,
kurioje būdamas gimnazistu,
giedojo chore. Kankintojai
buvo atitempę seserį Oną Bal
tušienę jo atpažinti. Jis gulėjo
nuogas, tik šieno kuokštas
užmestas.

Neapsakomai sunkus buvo
partizanų gyvenimas. Nuola

Regina Žukienė
(Bus daugiau)

A.TA.
ROBERTUI REPČIUI
mirus, skausme likusią žmoną GERTRŪDĄ, dukrą
MARGARITĄ ir žentą DOUGLAS, Velionio seseris
EUGENIJĄ REPČYTĘ ir ALDONĄ TAMULIONIENĘ su šeima ir visus artimuosius giliai užjaučiame.
Pranas ir Danguolė

Kavaliauskai

A.+A.
ANTANUI RAŠYTINIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai ELENAI,
dukroms ir jų šeimoms.
Vacys ir Ada Lėkiai
Dr. Bronius Krakaitis
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

'

F O T O G R A F A S IR
D A I L I N I N K A S ZINAS
K A Z Ė N A S ČIKAGOJE
Tie, kurie buvo atsilankę i
dienraščio .JJraugo" metinę
vasaros šventę marijonų vie
nuolyno sodelyje, matė iš
statytus miniatiūrinės tapy
bos darbus ir šalia jų — dar
neseną vyrą — jų autorių, vil
nietį Ziną Kazėną. Šį kūrėją
jau pažįsta nemažai čikagiečių, nes jis bent porą kartų
yra surengęs savo kūrybos pa
rodas, o pats jis čia lankėsi jau
žymiai daugiau kartų.
Šią vasarą jis Čikagon buvo
atvykęs paviešėti porai sa
vaičių, o d a b a r yra nuskridęs į
Los Angeles. Iš ten žadėjo pa
siekti vieną iš salelių Ramia
j a m e vandenyne ir nufotogra
fuoti vietinius gyventojus.
Kaip žinome, Z. Kazėno pir
moji ir pagrindinė specialybė
yra fotografija, kurioje jis jau
reiškiasi daugiau negu porą
dešimtmečių. Ir dabar jo dar
bų tenka dažnai užtikti įvai
riuose. Lietuvoje išeinančiuo
se, žurnaluose.
I Čikagą svečias žadėjo su
grįžti rugpjūčio 22 d. ir dar
šiek tiek čia paviešėti pas vie
tinį fotomenininką Algimantą
Kezį, su kuriuo kartu parodas
yra surengęs Čikagoje ir
Šiauliuose. Tada bus gera pro
ga su juo daugiau pakalbėti.

JAV LB Socialinių reika
l u t a r y b a , kuriai taip suma
niai pirmininkauja Birutė J a 
saitienė, jau užsisakė visą
stalą į „Draugo" pokylį, kuris
bus rugsėjo 21 d. Martiniąue
salėje. Kartu pokylyje pasiža
dėjo dalyvauti JAV LB Krašto
valdybos pirm. Regina Narušienė, Kultūros tarybos pirm.
Alė Kėželienė ir kiti valdybos
nariai. Stalus galima užsisa
kyti ir bilietus įsigyti „Drau
go" administracijoje.
V e r t a s u s i d o m ė t i i r lie
tuvaitėms krepšininkėms!
Olive-Harvey College, 10001
South Woodlawn, Chicago, IL
60628,
tel.
773-291-6447,
Čikagos ir apylinkių mergi
noms įsteigė krepšinio ko
mandą ir skiria 14 pilnų sti
pendijų krepšininkėms (ket
veriems metams), pradedant
šių mokslo metų pradžia. Be
sidominčios stipendija ir krep
šiniu, gali kreiptis į OliveHarvey krepšinio komandos
trenerį Ronald P. Padalino tel.
773-291-6187 arba 773-2916447.
ALTo Č i k a g o s s k y r i a u s
v a l d y b o s ir t a r y b o s p o s ė d i s
šaukiamas
ketvirtadienį,
rugpjūčio 21 d., 2 vai. p.p.,
ALTo centro patalpose J a u n i 
mo centre. Visi valdybos ir ta
rybos nariai prašomi dalyvau
ti.
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LIETUVIŲ
TAUTODAILĖS
I N S T I T U T O NARIU
SUVAŽIAVIMAS
Šiemet s u k a n k a 20 metų.
kai įsisteigė Lietuvių Tauto
dailės institutas, subūręs porą
šimtų dailės puoselėtojų iš Ka
nados, Amerikos, Anglijos ir
net Australijos. Į suvažiavimą
atvykstantieji nariai yra para
ginti atsivežti geriausių savo
dailės darbų nuotraukų, ku
rios galėtų būti spausdintos
rengiamoje „Naujosios lietu
vių tautodailės" knygoje. LTI
leidinį redaguoja buvusi il
gametė žurnalo „Moteris" re
daktorė Nora Kulpavičienė.
J suvažiavimą yra pakvies
tas dail. A. Tamošaitis, kuris
atsiveš kitų t a u t ų liaudies
meno leidinių ir narius bei
svečius supažindins su kitų
kraštų tautodaile.
Tąja proga, po visuotinio
narių susirinkimo, įvyks LTI
dvidešimt metų sukakties pa
minėjimas liaudies dainų kon
certu. Programą atliks „Lietu
vių liaudies dainų kvartetas"
iš Philadelphijos.
Kvartete
dainuoja Rasa Krokytė-Veselkienė, Bronius Krokys, Juozas
Kasinskas — jis ir gitara pri
taria, o Brigita Kasinskienė
kvartetui pritaria smuiku.
Lietuvių tautodailės institu
to suvažiavimas įvyks š.m.
rugsėjo 13 d., 11 v.r., Lino ir
Rasos Veselkų sodyboje „Rambyne", 198 Simpson Road, prie
11 kelio, susisiekiančio Frontenac ir Leeds-Grenville counties, Ontario — (Rideau Canal
ir Jonės Falls apylinkėje,
žuvingų ežerų aplinkoje pake
liui į Ottavvą). Dėl platesnės
informacijos kreiptis į LTI val
dybos pirm. Aldoną Veselkienę (613) 382-8448, arba Rasą
Veselkienę (613) 359-1160.
J suvažiavimą kviečiami na
riai ir svečiai.
LTI V a l d y b a

JAV LB XV tarybos pirmoji
daro sesija vyks š.m. rugsėjo

SKELBIMAI
x TRANSPAK
praneša:
..XLX a. antroje pusėje Grafai
Tiškevičiai ėmė statyti Palan
gos uostą. į jūrą nutiesė
ąžuolinių polių tiltą — molą,
krante prie jo pastatė prekių
sandėlį, įsigijo garlaivį 'Fenik
sas' žmonėms ir prekėms ve
žioti. Tačiau netrukus uosto
prieigas užnešė smėlis. N'uo
1892 m. tiltas — vasarotojų
pasivaikščiojimų vieta". P i n i 
gai, s i u n t i n i a i i r k o m e r c i 
n ė s s i u n t o s į Lietuvą. Maisto
siuntiniai. TRANSPAK, 4545
W. 63 St., C h i c a g o , IL
60629. T e l . 773-838-1050.
>sk)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
M"* S Pulaski Rd.. Chicago. II. iSOf>2«
(1 /2 bl. i šiaure nuo Bal/c-ko mn/ioi.iuTel.: 773-582-4500
14325 S Bell Rd.. Lockport. 11.60441
Tel 70X-V)1 -4N6

Valandos pagal susitarimą
Advokatas Jonas Cibaitis
C įvihnės ir kriminalinei b y k »
6247 .S. Ked/.ie Avenue
Chicago. II 60629
T e l 1-773-776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
Seštad 9 v r iki 1 vai p p
ADVOKATAS
V ytenis l ietuvninkas
4536 VV. 63th S t r e e t
C h i c a g o . II 60629
(skersai gatves nuo ..Draugo")
Tel.: 773-284-0100
Valandos pagal Misitarimą

x T R A N S P A K įstaiga LEMONTE 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.
fsk)
x Nijolės B a n i e n ė s meno
paroda. ..Sek mane takeliu"
įvyks Lietuvių Dailės muzie
juje. Lemont. IL. šeštadienį.
r u g s ė j o 20 d. 7:30 v.v.
(sk>
x D ė m e s i o , k r e p š i n i o žai
dėjos! Olive-Harvey kolegija
duoda moterims 14 krepšinio
stipendijų su darbu š.m. ru
dens semestrui! Registruotis
nuo rugpjūčio 18 d. iki rug
pjūčio 29 d. Kreiptis: R o n a l d
a r b a A u š r a Padalino, tel.
773-767-2400.
,sk,
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 "
kortele, vairavimo
leidimą
( d r i v e r ' s license) ir vizų
pratesimą. Ed Šumanas, t e l .
1-708-246-8241.
(sk)
x R a l t i a E x p r e s s pristatys
jūsų siuntinius į Lietuvą grei
tai ir patikimai.
Siuntiniai
lėktuvu žemiausiomis kaino
mis.
Amerikietiškų
maisto
produktų rinkinys tik $44.00.
A r t i m i a u s i a laivo s i u n t a
r u g p j ū č i o 18 d. Turite knygų
Lietuvos bibliotekoms 0 Per
Baltia Express tik $0.55 sva
ras. Skambinkite nemokama
1-800-SPARNAI (1-800-772
7624) arba pristatykite siun
tinius 8327 S. P u l a s k i R d .
C h i c a g o . IL 60652.
(sk)
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IŠ ARTI IR TOLI

P I R M O J I LB TARYBOS
SESIJA

Vilnietis fotografas ir dailininkas Zinas Kazėnas prie savo kūrybos
„ D r a u g o " v a s a r o s šventėje rugpjūčio 3 d.
Nuotr E d . S u l a i č i o

mmmmmmmmmmmmm

27-28 d., Philadelphia, PA,
Westin Suites viešbutyje, ku
ris yra šalia Philadelphijos oro
uosto, 4101 Island Ave, tel.
215-365-6600; fax 215-4929858 (iki 08.01 d. viešbutis
vadinosi Doubletree Guest
Suites). Tarybos
posėdžiai
prasidės šeštadienį, 9 vai. r.,
baigsis sekmadienį, 5 vai. p.p.
Sesijos ruošimo darbams
vadovauja Globos komitetas,
kurį sudaro: Algimantas Ge
čys (pirm.), Roma Krušinskienė, Juozas Majauskas ir J e a n e
Dorr, Teresė Gečienė. Linas
Kučas. Aušra Zerr-Mameniškienė, Vytas Maciūnas. Kristi
na Volertienė, Rimantas Stirbys.
JAV LB XV tarybą sudaro
39 perrinkti XIV tarybos na
riai ir 28 naujai išrinkti. Šioje
sesijoje bus renkamas, trejų
metų kadencijai, naujas JAC
LB XV tarybos prezidiumas,
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas, Garbės teismas ir
kontrolės komisija. Darbot
varkėje bus Krašto valdybos ir
jos institucijų pranešimai, ei
namųjų reikalų svarstymas,
PLB valdybos, bendros LR
Seimo ir JAV LB komisijos ir
vyriausios rinkimų komisijos
pranešimai. Bus
pristatyti
siūlymai JAV LB įstatų pakei
timams ir kiti reikalai.
Sesijos programos klausi
mais prašoma kreiptis į JAV
LB XIV tarybos prezidiumą:
2612 Aberdeen Ave, Los An
geles, Ca 90027; tel. ir faksas
213-663-4998. Sesijos ruošimo
klausimais prašoma kreiptis į
A. Gečį 1357 G a n t t Dr.. H u n tingdon Valley, PA 190062731; tel. ir faksas 215-9380783.
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Įsteigtas Uetuvių Mokytojų Sąjungos
Redaguoja J. Mačas. Medžiagą siųsti: 3206 K 65th Ptace. Chicago, IL 60629
Pernai vasarą buvau Lietu
voje. Gal aš ne viską teisingai
pasakiau, bet galėjau susi
kalbėti su giminėmis. D a b a r ir
susirašinėju su pussesere. J e i 
gu nebūčiau lankiusi lietu
viškos mokyklos, t u r b ū t d a r
silpniau kalbėčiau ir supras
čiau lietuviškai. Baigdama no
riu padėkoti savo visoms mo
kytojoms ir tėveliams, kurie
m a n e mokė lietuviškai.
Julija Marga Slavikaitė,
Baltimorės karaliaus Min
daugo lit. m-los abiturientė
(„Mūsų metai")

KITI A P I E M U S
Richard Ekblom
(1874-1959)

T a r p sielių šių gražių!

ŽOLINĖ
Kiekvieneriais metais kata
likų bažnyčia rugpjūčio 15 d.
švenčia Marijos į Dangų
ėmimo šventę arba Žolinę. Tą
dieną žmonės nešasi į pamal
das gėles, kurias bažnyčioje
kunigas pašventina. Tas pa
šventintas gėles parsinešę į
n a m u s pagarbiai laikydavo.
Apie Mariją yra parašyta
d a u g pasakojimų. Ta proga
vieną perteikiu:
Viduramžyje vienas karinin
kas buvo pasmerktas sušau
dyti. Jis buvo pamaldus žmo
gus; todėl savo mirties valan
dos laukė melsdamasis. Kai
jis buvo nuvestas į sušaudymo
vietą,
artimoje
bažnyčioje
pradėjo skambinti „Viešpaties
Angelo'" maldai varpys. Ka
riškis, kuris vadovavo sušau
dymo būriui, nusiėmė kepurę
ir ė m ė melstis. Meldėsi ir pas
merktasis. Vienas ir antras
d a r nebuvo baigę savo maldos,
kai atskubėjo karaliaus pa
siuntinys, pranešdamas žinią,
kad pasmerktajam
bausme
dovanojama.
Bažnyčių varpai tris kartus
per dieną ragina tikinčiuosius
melstis j Mariją. Ji išklausė
karininko maldos, Ji padeda ir
kitiems, kurie ko nors iš Jos
prašo.
Redaktorius
RŪTYTĖS ŠIRDELĖ
Čia gėlytė, ten gėlytė —
Džiaugiasi maža Rūtytė.
Ji visas j a s suskins
Vainikėlį nusipins.

Piešė Z. V a s i l e n k a i t *

kūriniai. Bet M. Mažvydo pa
rengta knyga labai vertingas
tų laikų (16 amžiaus) mūsų
protėvių gyvenimo dokumen
tas. Pirmosios lietuviškos kny
gos turinys, kaip matome,
nėra vien religinio pobūdžio,
kaip daugumos ano meto kitų
tautų pirmųjų
spausdintų
knygų. „Katekizmas" davė
pradžių pradžią lietuvių kal
bos rašybai, gramatikai, sin
taksei ir apskritai visam lygi
namajam
kalbų
mokslui,
mūsų gimtajai literatūrai ir
raštijai; tai vertimo meno ir
eiliavimo bandymai, pirmasis
ir pagrindinis pradžiamokslis.
Jau daug ką įminė ir iš
nagrinėjo mokslininkai, tyrė
pirmąją lietuvišką knygą. Per
daugiau kaip 400 metų daug
sužinota apie šį didelį mūsų
raštijos paminklą. Bet jį ir jos
parengėją tebesupa ir dar
neišaiškinti, iki galo neatsk
leisti dalykai. Tiksliai nežino
ma, kiek Mažvydo knygelės
egzempliorių buvo išspausdin
ta. Spėjama, kad galėjo pasiro
dyti ne daugiau kaip 200-300
egzempliorių. Neturima jokių
žinių, ar šis leidinys pasiekė
M. Mažvydo gimtąjį kraštą,
nes nerasta Lietuvoje nė vieno
jo egzemplioriaus.
(Bus daugiau)
G. R a g u o t i e n ė
DĖKOJU M O K Y T O J O M S
IR TĖVELIAMS

Sveiki! Aš - lankiau lietu
višką mokyklą maždaug de
šimt metų. nuo to laiko, kai
Kiškių klubas prasidėjo. Gal ir
Vainikėlį iš gėlyčių
nelabai norėjau lankyti šeš
Ji paliks lauku koplyčioj.
tadienine mokyklą. Gal ir jūs
panašiai jaučiatės? Vis dėlto
Kur Marija ir Jėzulis
pasiaukoji ir atiduodi laisvą
J laukus žaliuosius žiuri.
dieną.
O Marija. Motinėle.
Bet ar čia tikrai pasiaukoji
Tau sužydo visos gėlės.
mas 9 Tikrai pagalvojus gauni
Tr Rūtytes Tau širdelė
ir daug naudos. Ne tik iš
Kaip graži, kvapi gėlelė.
moksti geriau
skaityti ir
rašyti lietuviškai, bet daug
Viktorija Smaižienė
sužinai apie Lietuvą: kokia ji
P I R M O J I LIETUVIŠKA
buvo seniau ir kokia yra da
KNYGA
bar. Mes dainuojame, šokame
(Tęsinys)
ir vaidinamo lietuviškai. Lie
tuviškus rankdarbius ir pro
Ne visi tie dalykai priklauso jektus darom. Daug kur buvo
tik M Mažvydo plunksnai. smagu ir įdomu. Yra progos
\ iciii jo versti, kiti
sukurti. susidraugauti ir pabendrauti
Dar kiti • ,jn taikintoju ir kitu su kitai*- lietuviais.

Švedas mokslininkas-kalbininkas. Gyveno ir mokėsi Šve
dijoje. Įsigijo mokslo daktaro
laipsni ir profesoriavo Upsalos
universitete. J i s
studijavo
įvairias kalbas, bet bene pačią
didžiausią Ekblomo mokslinio
palikimo dalį sudaro baltų
kalbų, ypač lietuvių kalbos,
akcentologijos (kirčio mokslo)
darbai. 1917 m. jis išspaus
dino platų straipsni apie pieti
nių Lietuvos tarmių žodžio
kirtį. 1922 m. jis išleido „Lie
tuvių kalbos fonetikos (garsų
mokslo) vadovėli". N e t r u k u s
išleidžia knygą „Balsių kie
kybė ir priegaidės centrinėje
lietuvių aukštaičių tarmėje".
Minėtinas taip pat Ekblomo
straipsnis „Pastabos dėl lietu
vių k. būsimojo laiko kirčia
vimo". Jis tyrinėjo baltų ir
slavų kalbas.

Chicago*skyrimu

šimtmetyje atvežė kryžiuočiai.
(L.E. 12-433, Boston, 1957). S.
Saulės spindulys pasiekia že
mę per maždaug 8 minutes. 4.
Didžiausią parduotuvių skai
čių JAV t u r i Sears and Roe
buck kompanąja. 5. Vasara,
sniegas. 6. Duobė.

TIKRAS DRAUGAS
Malonu y r a t u r ė t i daug
draugų. Laisvalaikiu visi žai
džiam
įvairius
žaidimus,
švenčiam gimtadienius, eina
me į kiną. Iš didelės grupes
draugų ne visi yra tikrai drau
gai.
Tikras d r a u g a s y r a man la
bai brangus ir a r t i m a s . Su juo
aš praleidžiu daugiau laiko,
negu su kitais. Mes turime
bendrus susidomėjimus (vai
riais dalykais. Dažnai disku
tuojame įvairias temas. Aš
niekuomet nebuvau atsiradęs
blogoje padėtyje su tikru drau
gu. Jei įvyktų koks blogas
įvykis, mano geriausias drau
gas man padėtų. Pavyzdžiui:
jei kiti šaipytųsi iš manęs ar
pravardžiuotų mane, tikras
draugas darytų
pastangas,
juos sulaikyti n u o blogų
darbų. Jeigu taip atsitiktų,
kad aš įsijungčiau į blogų
žmonių grupę (kurie naudoja
narkotikus a r priklauso gru
puotėms), geriausio draugo
pareiga botų m a n e atitraukti
nuo tokios žmonių grupės.
Geriausiam draugui aš esu
pasiryžęs visada padėti.
Darius S u t r i n a v i č i u s , 7
kl. mokinys Čikagos lit. m-la.

Įdomi Ekblomo studija apie
Neringos vardo kilmę. Nerin
ASILAS IR LIŪTAS
gos vardą jis mėgina išvesti iš
MEDŽIOKLĖJE
Skandinavijos vikingų žodžio
„maeri", vokiškai — ner —
siauras. Skandinaviškos kil
Išėjo k a r t ą liūtas pame
mės, Ekblomo nuomone, esan džioti su asilu. Į krūmus iitis ir lietuvių k. žodis „gudas", gaausiui liepęs pasislėpti ir
kurio pirminė reikšmė buvusi žvėris negirdėtu
bliovimu
Gotlando salos gyventojas.
pagąsdinti, pats ruošėsi juos
Lietuvių k. istorijai svarbus bėgančius patykoti (nematant
Ekblomo rastas senas lietu laukti). Subliovęs iš visos svei
viškas rankraštis, įrištas kar katos, asilas visus aplinkui
t u su Upsalos universiteto bib mirtinai išgąsdino, ir žvėrys
liotekoje esančiu J. Bretkūno leidosi bėgti, kiek kas jėgų
1589 m. Karaliaučiuje išleistu turėdamas, o liūtas juos be jo
giesmynu „Giesmes duchau- kio gailesčio galabijo (žudė).
nas". Ekblomas moksliniais Galop jisai pavargo ir nutilti
reikalais keletą kartų lankėsi asilui įsakė. T a s didžiuo
damasis liūtą kalbina: „Na,
Lietuvoje.
Ir dabar Švedų universite kaip atrodė mano balsas tau,
tuose yra dėstoma lietuvių baisus?" O liūtas: „Ką čia ir
kalbėti! Iš baimės pats būčiau
kalba.
pabėgęs nuo tavęs kaip šie
žvėrys, jei būčiau nežinojęs,
kad
esi tik asilas". Jei giriasi
PAGALVOKITE N R . 13
tuščiai žmogus be nuopelnų,
apgauna svetimus, prajuokina
1. Kaip ilgai keliauja šviesos
savus.
spindulys nuo mėnulio iki
Fedras
žemės? 2. Ką lietuvių kalboje
reiškia žodis „vasarojus"? 3 .
Kelis jūros uostus turi Estija,
Graži pradžia gyveninio —
Latvija ir Lietuva? Atsiuntė kad ir pabaiga būt tokia.
k u n . d r . E. Gerulis. 4. Koks
Namie pragarai, be namų
yra seniausias moterų univer negerai.
sitetas JAV? 5. Aplink gryčią
Nenori gero daryti, tai
aplink gryčią daug medinių pričiną (priežastį) atranda. .
seseryčių, susikibę šoka žai
Norėdamas priežasties gau
džia ir į girią neįleidžia. 6. ti, ir iš panagės gali išimti.
Atlėkė paukštis be sparnų,
Tada būsi ramybėj, kai tarp
įkando žmogų be dantų.
šešių lentų gulėsi.
Susitepęs r a n k a s , nusimaz
gosi, ale susitepęs savo vardą ,
nenumazgosi.
PAGALVOKITE NR. 12
Rankos dreba — kai vištą
ATSAKYMAI
vogęs.
Nė vienas neturi keturių
1. F. Vaitkus su JLituanica rankų.
II". 1935 m. nusileido Airijoje
Rąstas valgyti neprašo.
apie 195 km į vakarus nuo
Taip voliojas rėdoj (vagoj),
sostinės Dublino. 2. Lietuvoje kaip akmuo po vandenį.
kopūstai buvo pradėti auginti
Sveikas, kaip ridikas.
15 šimtmetyje. Jie Lietuvą pa
Ką gali šiandien atlikti, ne
siekė iš Rytprūsių, kur juos 13 lauk rytdienos.

