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Septynios šalys 
panaikino vidaus 

sienų kontrolę

Moldova nori 
geresnių ryšių su 

Lietuva
Iš Europos Sąjungai priklau

sančių 15 valstybių, septyniose 
iš jų, kovo 26 d. įsigaliojo Šen
geno sutartis, pagal kurią šių 
šalių tarpe yra panaikinta sienų 
kontrolė. Tad kartą įvažiavus į 
vieną iš šių septynių valstybių, 
išjos įvažiuojant į kitą sutarčiai 
priklausančią šalį nebereikės 
nei muitų kontrolės, nei pasą 
rodyti.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Klaus Kinkei naują 
santvarką pavadino „visiškos 
judėjimo laisvės Europoje pirm
taku”, žingsniu į vieningos 
Europos viziją, kurioje nau
dojama visoms šalims bendra 
valiuta.

Bet, kaip rašo Alan Cowell 
„The New York Times” laik
rašty kovo 27 d., į šias šalis bus 
stipresnė kontrolė įvažiuojan
tiems iš Sąjungai nepriklausan
čių šalių. Sąjunga pavadinimą 
gavo iš Liuksemburgo miesto — 
Schengen — kuriame prieš de
šimt metų sutartį pasirašė 
Belgija, Ispanija, Liuksembur
gas, Olandija, Portugalija, Pran
cūzija ir Vokietija. Sutartį taip 
pat pasirašė Italija ir Graikija, 
bet jose sutarties įsigaliojimas 
tuo tarpu dar atidėtas. Austri
ja, kuri buvo priimta į Europos 
Sąjungą š.m. sausio 1 d., Šen
geno sutartį pasirašys balandžio 
mėnesį.

Naujos sistemos pagrinde yra 
sąjungai priklausančioms ša
lims bendra kompiuterizuota 
duomenų bazė, turinti žinių 
apie maždaug 10 milijonų žmo
nių. Jų tarpe yra apie milijonas 
žmonių, laikomų nepageidauja
mais, daugiausia dėl žinomos 
kriminalinės veiklos. Atvykę iš 
Šengeno sąjungai nepriklausan
čių šalių į vienos iš sutarčiai 
priklausančių šalių muitinių, 
parodę pasus žmonės turės pa
laukti kol jų pavardės bus patik
rintos kompiuterinėje duomenų 
bazėje, ir tuomet bus įleidžiami. 
Tačiau kartą įvažiavę, jie jau 
galės lengvai važinėti po sutar
čiai priklausančias šalis ir tarp 
jų skristi, eidami per specialius 
vartus, kur bus praleidžiami be 
tikrinimo, tik parodę specialią 
pažymą, gautą įvažiuojant į šios 
grupės šalį. Lėktuvų kompani
jos ir toliau prašys parodyti 
pasą, tikrindamos, kad pasas 
atitiktų pavardę ant lėktuvo bi
lieto.

Iš dalies sutarčiai įsigaliojus 
tik bus tęsiama tai, kas jau 
galiojo tarp kai kurių šalių, 
būtent, keliaujantiems tarp Vo
kietijos ir Olandijos jau seniai 
nebereikia rodyti pasų.

Tačiau, pagal įsigaliojančią 
sutartį, nelegaliems imigran
tams ar nusikaltėliams kartą 
pravažiavus vienos kurios šalies 
sieną, bus labai lengva važinėti 
po kitas.

Stipriausiai priešinasi šiai su

tarčiai Didžioji Britanija, argu
mentuojanti, kad tikrinimo sis
tema, ieškant nusikaltėlių, ypač 
narkotikų kontrabandos vežėjų 
bei teroristų, yra gerokai per 
silpna. Ir toks priešinimasis at
spindi ir didesnį skilimą tarp 
Europos Sąjungai priklausančių 
šalių: tų, kurie nori greitos 
Europos šalių integracijos ir tų, 
kurie tam priešinasi. Ir šis 
skilimas.be abejų gerokai uždels 
ir politinį Europos vienijimą, ir 
vieningos ekonominės erdvės 
kūrimą.

Pradėjus galioti Šengeno su
tarčiai, pareigūnai daugelyje 
Europos aerodromų sakė, jog pa
sų kontrolės sistema įvažiuojan
tiems veikė sklandžiai. Tačiau 
keliuose, įvažiuojant į šios 
grupės šalis, susidarė ilgos eilės 
automobilių, tikrinant kiekvie
no keleivio duomenis kompiu
teryje.

Pasikeitimas įvyko ir Vokie
tijos pasienyje su Danija, kuri 
nepriklauso Šengeno sutarčiai. 
Pagal Vokietijos įstatymus sek
madieniais draudžiama komer
cinė gamyba, imtinai ir kepyk
loms. Tad pasienyje su Danija 
gyvenantys vokiečiai įprato sek
madieniais įvažiuoti į Daniją 
nusipirkti bandelių sekmadie
nio pusryčiams. Praeityje, jie tik 
parodydavo bandelių maišą ir 
laisvai įvažiuodavo atgal į Vo
kietiją.„Ateityje, jie turės 
parodyti ir tapatybės dokumen
tus”, pasakė Vokietijos pasienio 
pareigūnas.

Kaip rašo BNS žinių agentūrai 
kovo 26 d., dabar griežčiau tikri
nami ir kitų ES šalių, neprisi
jungusių prie Šengeno sutar
ties, piliečiai.

Vokietija pasiūlė Lenkijai 
atidaryti atskirą sienos per
važiavimo punktą Europos Są
jungos šalių piliečiams, kad 
jiems nereikėtų laukti bendro
je eilėje. Tačiau Lenkija atsi
sakė tai daryti.

„Mes nesutiksime, kad lenkai 
būtų vertinami kaip antros rū
šies piliečiai”, pareiškė Lenki
jos užsienio reikalų ministerijos 
konsulinio departamento vado
vas T. Lis.

Kaip praneša Elta balandžio 
3 d., įsigaliojus Šengeno sutar
čiai, nuo balandžio 3 d. vizos 
Lietuvos piliečiams Prancūzijos 
ambasadoje Vilniuje bus išduo
damos ne per vieną dieną, kaip 
iki šiol, o mažiausiai per pen
kias darbo dienas. Tuo tarpu 
Vokietijos ambasada sostinėje 
Lietuvos piliečiams žada išduoti 
vizas per tą patį laikotarpį, 
kurio prireikdavo iki šiol — 
vieną savaitę.

Lietuva smarkiai
sustiprins savo sienas

Vilnius, kovo 30 d. (AGEP) — 
Ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius sako, kad pabėgėlių 
problema tampa vis aktualesnė, 
ir Lietuva deda pastangų sustip
rinti savo sienas.

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį premjeras pranešė, 
kad ministrų kabinetas įparei
gojo ministerijas ir kitas žinybas 
kuo greičiau derėtis dėl fizinės 
sienos apsaugos sustiprinimo ir 
rengti atitinkamus dokumen
tus. A. Šleževičius sakė, jog 
norima pasienyje įrengti rada
rus, optines kontrolės sistemas

Iš Moldovos Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas kovo 28 d. atvyko į Ukrainą, kur jis buvo 
itin šiltai sutiktas. Daugiau kaip valandą trukusiame prezidento Brazausko susitikime su 
Ukrainos prezidentu Leonid Kučma (dešinėje) pagrindinis dėmesys buvo skirtas abiejų šalių 
ekonominių santykių plėtojimui. Kalbėdamas apie NATO plėtimo perspektyvas, L. Kučma teigė, 
kad reikia ieškoti savitarpio supratimo mechanizmų, o ne mėginti vėl suskaldyti Europą į dvi 
stovyklas. Dėl NATO, jis yra .judėjimo neskubant” šalininkas.

Seimas prašo keisti 
Privatizavimo komisijos 

pirmininką
Vilnius, kovo 29 d. (LR) — 

Seimo posėdyje kovo 28 d. 39 
nariai balsavo už rezoliuciją (2 
prieš, 6 susilaikė), kurioje 
ministrui pirmininkui Adolfui 
Šleževičiui siūloma kreiptis į 
prezidentą Algirdą Brazauską, 
kad jis iš pareigų atleistų Cent
rinės privatizavimo komisijos 
pirmininką K. Baranauską.

Rezoliucijoje, kurią pateikė 
Seimo Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisijos pirmininkas 
Vytautas Juškus, kaip rašo 
Kęstutis Jauniškis „Lietuvos 
ryte”, be kita ko tvirtinama, 
kad Centrinė privatizavimo 
komisija, privatizuojant vals
tybinę Kėdainių Chemijos Ga
myklą, viršijo savo įgaliojimus 
ir neatsižvelgė į vyriausybės nu
statytą privatizavimo tvarką.

Po pietų Seime surengtame 
vyriausybės pusvalandyje į 
įstatymų leidėjų klausimus 
atsakinėjo premjeras Adolfas 
Šleževičius. Tik baigiantis 
vyriausybės pusvalandžiui, 
LDDP frakcijai Seimo narys 
Kęstutis Jaskelevičius pa
klausė, kaip premjeras ketina 
reaguoti į Seimo priimtą 
rezoliuciją, kurioje siūloma 
atleisti K. Baranauską iš 
Centrinės privatizavimo komisi
jos pirmininko pareigų.

„Suprantu, kad Seimas gali 
priimti visokių sprendimų, 
atsakė premjeras. „Įstatymų 
leidėjas tokią teisę turi. Nenorė
čiau komentuoti savo nuostatos. 
Aš labai atsargiai žiūriu į spren
dimus dėl konkrečių asmenų, 
konkrečių pareigūnų. Reikėtų 
labai atsakingai įvertinti jo dar
bo trūkumus. Neturint informa
cijos apie tai, kad buvo pada
rytos esminės klaidos privati
zavimo procese, privatizuojant 
ne pagal mūsų Seimo priimtą 
pirminio privatizavimo įstaty

ir kitokią kontrolės techniką, 
kad nelegali migracija būtų 
sustabdyta.

A. Šleževičius pripažino, kad Prapiesčio 
būta „tam tikro konflikto su pristabdytos kai kurios prog- 
Latvįja dėl geležinkelio sąstato raminęs nuostatos, kurios, kaip 
su kurdais, kuriuos Latvija nurodė ministras, prieštaravo 
bandė vežti tranzitu per Lie- Konstitucijai ir įstatymams, 
tuvą, nesusitarusi dėl jų prie- Tačiau Lenkų Rinkimų Akcija 
mimo su Rusija. „Mes negalime mano kad fiia konfliktas kilo dėl 
to leisti”, sakė ministras pir- įstatymų sistemos netobulumo, 
mininkas. Pasak J. Senkevičiaus, kurdami

Premjeras, be kita ko, programą jie vadovavosi kitais 
pranešė, kad antradienį, kovo įstatymais, kuriems programos 
28 d. Lietuvos pasienyje vėl nuostatos neprieštaravo, 
sulaikyta apie 30 kurdų pa- Lenkų Rinkimų Akcija ketina
bėgėlių, kūne bandė autobusu pasitelkti teisinę ekspertizę ir 
įvažiuoti į šalį. išsiaiškinti, kokie įstatymai

mą, man sunku daryti išvadas”, 
į K. Jaskelevičiaus klausimą 
atsakė premjeras.

Frakcijai nepriklausantis 
Seimo narys Kazimieras Uoka 
A. Šleževičiaus klausė, „ką žada 
daryti” su energetikos ministru. 
Pasak K. Uokos, patys peln
ingiausi verslai — prekyba du
jomis, degalais — Lietuvai yra 
nuostolingi, o buvęs „Lietuvos 
kuro” generalinis direktorius J. 
Ilikevičius yra „nepaskandi
namas žmogus”.

Premjeras sakė, kad klausi
mas, „ką aš pasirengęs daryti su 
energetikos ministru” yra ne
korektiškas. „Sritys, kuriose 
yra netvarkos, turi būti taiso
mos. Konstatuoti, kad visos 
energetikos sistemos įmonės 
dirba nuostolingai, yra arba in
formacijos stoka, arba dezin
formacija”, sakė vyriausybės 
vadovas. Jis teigė, kad „di
džiausia dalis įsiskolinimų at
sirado dėl buvusių vyriausybių 
sprendimų, kada nepaisant 
esančių kainų buvo perkaino
jami valstybės kuro likučiai, o 
kainų skirtumas prievartos 
būdu buvo pervestas iš valsty
binės įmonės į biudžetą.

Lietuvos Demokratų Partijai 
priklausantis Seimo narys Val
das Petrauskas teigė turįs infor

Lietuvos lenkų partija 
patenkinta rinkimais

Vilnius, kovo 28 d. (BNS) — 
Lietuvos lenkų politinės parti
jos Lietuvos Lenkų Rinkimų 
Akcijos pirmininkas Jan Sen
kevičius kovo 25 d. įvykusius 
rinkimus į savivaldybių tarybas 
laiko organizacijos laimėjimu.

Spaudos konferencijoje kovo 
28 d. jis priminė, kad iš viso 
Lietuvos Lenkų Rinkimų Akci
ja iškovojo 69 vietas, o Vilniaus 
rąjone ir Šalčininkų rąjone akci
ja iškovojo daugumą, gavusi 
atitinkamai 19 ir 14 vietų.

Jan Senkevičius pažymėjo, 
kad teisingumo ministro Jono 

reikalavimu buvo

macijos, jog Latvijoje jau skel
biami konkursai dėl naftos tel
kinių nuomos, nors Latvijos ir 
Lietuvos derybų delegacijos dar 
nesusitarė, kuriai valstybei tie 
telkiniai priklauso.

Premjeras atsakė, kad iki šiol 
derybų delegacijos nesutarė tik 
dėl 4 kilometrų ekonominės jūros 
zonos priklausomybės. Jis pa
reiškė, kad latviai galbūt neat
sakingai paskelbė konkursą ir 
zonoje, kurios priklausomybė 
dar neapibrėžta”. Seimo nariai 
buvo informuoti, kad Latvijos 
ambasadorius buvo iškviestas į 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteriją. „Manau, kad minėti 

'faktai negerina mūsų 
santykių”, pareiškė premjeras.

Kovo 28 d. Seime buvo pateik
tas įstatymo projektas dėl 
laikino prieglobsčio suteikimo 
asmenims, nukentėjusiems nuo 
stichinių ir socialinių nelaimių 
kitose šalyse. Jame, be kita ko, 
sakoma, kad teisę į laikiną prie
globstį turės ir nukentėję nuo 
karo veiksmų.

Šį įstatymo projektą įnešė 
Seimo geros valios misija. 
Aiškinamajame rašte sakoma, 
kad įstatymo tikslas yra „nedel
siant, nelaukiant, kol bus pri
imtas įstatymas dėl pabėgėlių, 
sukurti juridinius pagrindus 
tiems atvejams, kai vykdomąjai 
valdžiai reikia spręsti neati
dėliotinos pagalbos kitose šalyse 
nukentėjusiems žmonėms sutei
kimo klausimus”.

Lietuvoje galioja ir kodėl jie, 
pasak J. Senkevičiaus, priešta
rauja vienas kitam.

Jis sakė, kad jo vadovaujama 
organizacija bendradarbiaus su 
visomis kitomis partijomis, kai 
reikės spręsti konkrečias prob
lemas.

Pasak jo, Vilniaus ir Šalči
ninkų rajonuose Lenkų Rinki
mų Akcija jau parinko savo kan
didatus į vykdomosios valdžios 
vadovus.

Vidaus reikalai
nulėmė ministro

nušalinimą
Ryga, kovo 28 d. (BNS) — Lat

vijos premjeras Maris Gailis 
mano, kad Latvija sėkmingai 
bendradarbiauja su NATO ir 
Vakarų šalių karo specialistais, 
ir šalies politika šiose srityse 
nesikeis.

Kalbėdamas spaudos konfe
rencijoje kovo 27 d. Latvįjos 
premjeras pripažino, kad ats
tatydintojo gynybos ministro 
Janis Trapanis veikla buvo

Kišinev, Moldova, kovo 27 
d. (LR) — Į Moldovos sostinę 
Kišinev kovo 27 d. atvyko 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas su delegacija. Kaip 
rašo iš Kišinevo „Lietuvos ryto” 
korespondentas Eugenijus Bu 
kinas, prie lėktuvo trapo 
Lietuvos vadovą pasitiko Moldo
vos Respublikos prezidentas 
Mirča Snegur. Čia A. Brazaus
kas, be tradicinės duonos su 
druska, dar buvo pavaišintas ir 
raudonu vynu (šios šalies pap
rotys).

Oficialaus vizito programa 
turėjo prasidėti vainiko 
padėjimu prie karvedžio Štefano 
Didžiojo paminklo. Tačiau šią 
ceremoniją teko atidėti, nes 
netoliese, priešais Vyriausybės 
rūmus, jau savaitė tęsiasi aukš
tųjų mokyklų studentų piketai.

Jie prasidėjo, kai Moldovos 
švietimo ministerijoje imta 
svarstyti kalbos ir istorijos 
dėstymo klausimus. Studentai 
reikalauja mokymo programoje 
palikti rumunų kalbą ir Rumu
nijos istoriją.

Pagal naująją šalies konsti
tuciją, valstybinė kalba yra. 
moldavų (kaip teigia patys mol
davai, tai — labiau buitinis ru
munų kalbos dialektas), ją 
ketinama vienintelę palikti 
mokymo programose. Su tuo 
nenori sutikti nemaža dalis 
opozicinių partijų, dar vadi
namų bendru Liaudies Fronto 
pavadinimu, kurios laiko Mol
dovą Rumunuos dalimi ir sie
kia, kad abi šalys susijungtų.

Šiam vidaus konfliktui daug 
dėmesio skyrė ir prezidentas 
Mirča Snegur spaudos konfe
rencijoje, surengtoje po 
tarpvalstybinių dokumentų 
pasirašymo. Jis sakė, kad 
studentus piketams kursto jų 
dėstytojai bei opozicija, kuri 
rekomendavo streikuojan
tiesiems iškelti ir apie dešimt 
ekonominių reikalavimų: pa
vyzdžiui, suteikti universi
tetams autonomiją, padidinti 
stipendijas (jos dabar sudaro 32 
moldaviškas lėjas arba maždaug 
28 litus), darbo užmokestį, kuris 
Moldovoje kelis kartus mažesnis 
nei Lietuvoje, o kainos panašios 
į lietuviškąsias.

Beje, vainiką prieš Štefano 
Didžiojo paminklo Lietuvos de
legacija padėjo vėliau, apie 5 
vai. vakaro, kai piketuojantys 
studentai jau skirstėsi. Žurna
listams buvo paaiškinta, kad 
studentai piketuoja tik tol, kol 
trunka paskaitos.

Iki to vyko oficialių delegacijų 
derybos, paskui buvo pasirašo
mi tarpvalstybiniai dokumentai 
— Lietuvos ir Moldovos drau
gystės ir bendradarbiavimo 
sutartis, abiejų šalių užsienio 
reikalų ministerijų protokolas 
dėl konsultacijų bei bendradar
biavimo, susitarimas dėl dviša
lio ekonominio bendradarbiavi
mo 1995-1996 metams.

Komentuodami šiuos doku
mentus spaudos konferencijoje,

gerai vertinama tarptautinėje 
arenoje. Tačiau, pasak M. Gai
lio, gynybos ministro atstatydi
nimą nulėmė vidaus problemos.

Premjeras sakė, kad dabar 
Latvijoje nėra nė vieno karinio 
dalinio, kuris konflikto atveju 
galėtų profesionaliai pasi
priešinti. M. Gailio nuomone, 
Latvija šiuo atžvilgiu gerokai 
atsilieka nuo Lietuvos ir Estuos.

abu prezidentai pripažino, kad 
prekybos apimtys tarp dviejų 
šalių yra visiškai nepakanka
mos: pernai, pasak M. Sneguro, 
jos sudarė tik 8 milijonus JAV 
dolerių.

A. Brazauskas teigė, kad 
Lietuva norėtų pirkti Moldovo
je daugiau žemės ūkio produk
cijos — vaisių ir daržovių. Anot 
jo, ekonominį bendradarbiavi
mą tarp šalių tikriausiai pa
skatins ir Lietuvos pramoni
ninkai bei verslininkai, kurių 
nemaža grupė atskrido į Kiši- 
nevą kartu su oficialiąja dele
gacija.

Prezidentą Mirčą Snegur žur
nalistai daug klausinėjo ir apie 
tik ką Padnestrėje įvykusį 
referendumą dėl Rusijos 
14-osios armijos išvedimo. Jis 
teigė, kad ši armija yra 
paskutinė Rusijos kariuomenės 
dalis be teisinio pagrindo 
laikoma svetimoje valstybėje. 
Dėl jos išvedimo pernai rudenį 
Moldovos ir Rusijos vyriausybės 
pasirašė susitarimą, pagal kurį 
14-oji armija turi būti išvesta 
per trejus metus. Anksčiau 
išvesti, teigė M. Sneguras, 
techniškai neįmanoma, nes 
Padnestrės sandėliuose labai 
daug rusiškos ginkluotės ir 
amunicijos, kuri čia buvo kau
piama, išvedant Rusijos armiją 
iš Vidurio Europos.

Patį referendumą ir kartu 
įvykusius rinkimus į Padnest
rės vietos tarybas M. Sneguras 
pavadino „neteisėtais”. Anot jo, 
Rusijos pozicija nesuprantama, 
Maskva vis delsia ratifikuoti 
susitarimą dėl kariuomenės 
išvedimo. „Mes siūlome Pad- 
nestrei specialų juridinį statusą, 
panašų į Gagauzijos” (autono
mija tvarkant vietos ir kultū
rinius reikalus. — E.B.), aiš
kino Moldovos prezidentas, „nes 
čia gyvena 40% moldavų, 25% 
ukrainiečių, 25% rusų. Mes 
darome nuolaidą, kad ten būtų 
ramu, nešaudytų, kad Padnest
rės žmonės pasijustų žmonė- 
mis .

Po spaudos konferencijos buvo 
surengti oficialūs pietūs prezi
dento Algirdo Brazausko garbei. 
Paskui Lietuvos delegacija apsi
lankė Moldovos parlamente, 
kur susitiko su jo pirmininku P. 
Lučinskiu.

Vakare oficiali mūsų šalies 
delegacija išvyko į Krikovos 
kaimą, kur yra garsieji vyno ir 
šampano saugyklų rūsiai. Bet į 
ekskursiją po kombinatą „Cri- 
cova”, kur vyko vynų degusta
vimas, Moldovos protokolinės 
tarnybos griežtai atsisakė 
pakviesti Lietuvos žurnalistus, 
lydėjusius prezidentą A. Bra
zauską. Kaip buvo neoficialiai 
paaiškinta, neseniai „Cricova” 
rūsiuose buvo vaišinami oficia
lūs Rumunijos svečiai^r žurna
listai prifotografavo „netin
kamų” nuotraukų, kurios 
atsidūrė spaudoje. Šį kartą 
Moldovos pareigūnai nusprendė 
apsaugoti ir svečius, ir savo 
vadovus nuo žurnalistų dėmesio.

KALENDORIUS

Balandžio 5 d.: Šv. Vincentas 
Ferrer, kunigas (mirė 1409 m.); 
Krescenc|ja, Žyginte, Rimvydas.

Balandžio 6 d.: Sikstas, 
Celestinas, Daugirutis, Žintau- 
tė.

skilimas.be
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SKAUTYBĖS
kelias

OdS>” Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LSS BROLIJOS VADUOS 
SUVAŽIAVIMAS

LSB šios kadanecijos pirmas 
vadijos suvažiavimas š.m. kovo 
25 ir 26 d. vyko Lietuvių centre, 
Lemont, IL. LSB Vyriausias 
skautininkas vs. fil. Albinas 
Sekas stengėsi, kad šis vadijos 
narių pasitarimas pasitarnautų 
skautiškos veiklos pagyvinimui. 
Visiems vadijos nariams iš 
anksto buvo pasiųsti kvietimai 
ir pranešimai apie tai, kas bus 
diskutuojama.

Suvažiavime dalyvavo: LSB 
Vyriausias skautininkas vs fil 
Albinas Sekas iš Californijos, 
VS pavaduotojas vs Romas Ot- 
to iš Montrealio, Kanados, LSB 
tarptautinio bendradarbiavimo 
sk. vedėjas vs Vytautas Jokū
baitis iš Clevelando, Skautinin
kų sk. vedėjas vs Gediminas De
veikis iš McHenry, IL, LSB Dva
sios vadovas kun. Aloyzas Vols
kis iš Los Angeles, ir čikagiškiai 
— jvs fil dr. Algis Paulius , vs fil 
Gintaras Plačas, s. fil Vytautas 
Januškis, vs fil Romas Rupin- 
skas, vs fil Antanas Paužuolis ir 
vs Antanas Jarūnas. Kiti vadi
jos nariai dėl įvairių iš anksto 
nenumatomų priežasčių 
suvažiavime negalėjo dalyvauti, 
bet atsiuntė , raštiškus savo 
veiklos pranešimus.

Suvažiavime siekta artimiau 
tarpusavyje, susipažinti, išdis
kutuoti rūpimus; vadovavimo 
klausimus, pasidalinti mintimis 
dėl veiksmingesnės skautiškos 
veiklos. Lietuvių Skautų sąjun
gai apjungiant. kelįų kontinentų 
lietuvių skautišką jaunimą, 
kuris veikiamas aplinkos domi
si įvairiais klausimais ir ieško 
naujovių, reikia ieškoti būdų, 
kaip jį labiau sudominti tar
navimu Dievui, Tėvynei ir pa
galba artimui.

Suvažiavime dalyvavę teigė, 
kad jaunimas dar domisi skau- 
tybe ir skautavimu. Vienetų 
veiklumas priklauso nuo jiems 
vadovaujančių asmenų. Šiuo 
metu didžiausi ir veikliausi tun
tai yra Toronte. Kitose vieto
vėse Brolijos vienetų veikla silp
nesnė.

Išklausius vietovių ir skyrių 
vedėjų pranešimus buvo gyvai 
diskutuojamas skautiškų prog
ramų pritaikymas šių dienų 
moderniam jaunimui. Ypatin
gas dėmesys skirtinas lituanis
tinei programai. Jaunimas turi 
būti sąmoninamas, kad lietuvių 
kalba yra labai svarbi ir rei
kalinga, o meilė tėvų ir 
senuolių kraštui turi būti gyva

Viešnia iš Japonijos Ročesterio skaučių sueigoje lietuvaites seses 
- Emily Liutkutė, Lina Gečaitė, Satoko Umazeki, Audronė Gečaitė 
Gečaitė.

moko japoniškų šokių. Iš k. 
, Diana Pieniezny ir Ramutė 

Nuotr. A. Gečo

— Lietuva dabar jau laisva, į ją 
galima vykti ir ten prisidėti prie 
jos gerovės kėlimo. Visi skyrių 
vedėjai buvo įpareigoti išsi
kalbėti su vienetų vadovais ir 
pačiais skautais dėl keistinų 
skautiškos programos dalių, o to 
išdavoje patirtas mintis ir siū
lymus pranešti Vyriausiam 
skautinininkui. Ateinančiame 
suvažiavime bus diskutuojami 
gautieji pageidavimai ir svars
tomi pakeitimai veiklos prog
ramose.

Sekmadienio rytą Palaiminto 
Jurgio Matulaičio misijos kop
lyčioje išklausę kun. Aloyzo 
Volskio ir kun. A. Gudaičio 
aukojamų šv. Mišių, grįžome į 
pasitarimų salę tęsti tolimesnio 
mintimis pasidalinimo. Kun. A. 
Volskis džiaugėsi galėjęs šiame 
suvažiavime dalyvauti, nes nors 
jau dveji metai esąs Amerikoje, 
bet mažai teturėjęs galimybių 
susipažinti su skautiška veikla. 
Jam buvę labai naudinga patir
ti, kaip vienetuose pravedama 
religinė programa.

LSS Tarybos ir Pirmijos 
pirmininkas vs fil Kęstutis 
Ječius pasidžiaugė galįs 
dalyvauti šiame suvažiavime ir 
išgirsti apie LS Brolijos veiklą 
ir rūpesčius. Kvietė vadovus 
palaikyti su juo tampresnius 
ryšius ir. dalintis mintimis ir 
patyrimais. Bendrai veikiant, 
galima geriau pasitarnauti 
skautybės plėtojimui ir lie
tuvybės išlaikymui. Pranešė, 
kad Lietuvoje šiuo metu veikia 
penkios skautų sąjungos. Pažy
mėtina, kad skautavimas Tėvy
nėje gyvas. Vienetų veikla ir ten 
priklauso nuo vadovų sumanu
mo, pastangų ir darbo. Jaučia
mas didelis vadovų stygius, o 
nelengva ekonominė padėtis 
kliudo skautiškos veiklos 
ugdymui. Jis kvietė LSS vado
vus remti atskiras Lietuvos 
skaučių, skautų draugoves ir 
palaikyti su jomis tamprius 
ryšius. Pirmijos pirmininkas 
pranešė, kad anksčiau vado
vams,-ėms atskirai leidžiama 
„Skautija” yra jungiama su 
„Skautų aidu” ir pasirodys kas 
3-4 mėnesiai. Vietovių veiklos 
aprašymus ir nuotraukas prašo
ma siųsti „Skautų aido” redak
cijai.

Suvažiavimą baigiant, LS 
Brolijos Vyriausias skauti
ninkas vs fil Albinas Sekas 
padėkojo suvažiavimo daly
viams už dalyvavimą ir pasida-

Philadelphijos „Laisvės Varpo” vietininkijos skautai,-ės ir vadovės,-ai iškilmingoje Kovo ll-sios 
sueigoje. Nuotr. A. Gulbinienės

DIDELĖ ŠVENTĖ 
PHILADELPHIJOJE

Philadelphijos „Laisvės Var
po” vietininkijai 1995 m. kovo 
11-ji diena buvo ypatinga šven
tė. Susirinkome švęsti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį. Sueiga tuo labiau pras
minga, nes net 11 sesių ir brolių 
davė įžodžius.

Trys naujos paukštytės, vado
vaujant s. Alei Mačiūnienei, 
viena nauja skautė, vadovau
jant psl. Dianai Gulbinaitei, du 
nauji vilkai, vienas jūrų jaunis 
ir keturi nauji skautai, vado
vaujant broliui Vytui Bagdona
vičiui, nuo pat rudens stropiai 
dirbo atlikdami programų rei
kalavimus savo vadovų priežiū
roje. Sesės ir broliai pajėgė ne 
tik atlikti programas, bet daly
vauti iškylose ir įsigyti po kele
tą specialybių. Tikimės, kad vi
sas įgytas žinias mūsų skautai 
galės praktiškai panaudoti šią 
vasarą stovykloje. Labai džiau
giamės mūsų augančiomis 
gretomis. Sveikinam naujas 
seses ir brolius ir linkime toliau 
pavyzdingai skautauti.

Vadovaujant mažesniame vie
nete susidaro sunkumų. Vado
vai turi sumaniau planuoti su
eigas, kadangi jų būreliuose 
būna įvairių patyrimo laipsnių 
kandidatų. Gal sunkiausias dar
bas tenka broliui Vytui Bagdo
navičiui, kuris puikiai vadovau
ja visiems Philadelphijos bro
liams; jų tarpe vilkai, skautai ir 
net jūrų jaunis. Brolis Vytas, 
kuris ilgą laiką vadovavo B.S.A. 
skautams, jau antrus metus 
aukoja savo laiką ir pastangas 
ruošdamas sąmoningus skau
tus. Sueigų ir iškylų metu 
broliai turi progos įsigyti naujų 
žinių, praktiško skautamokslio 
ir pabendrauti skautiškoje

linimą mintimis siekiant 
veiklos pagyvinimo. Padėkota ir 
vs Gediminui Deveikiui, pasirū- 
pinusiams dalyvių maitinimu, o 
LSS Tarybos pirmininkui už su
teikimą patalpų suvažiavimo 
pravedimui. Suvažiavimas buvo 
darbingas. Tikimasi, kad jis 
paskatins gyvesnę vadijos narių 
veiklą, kuri pasireikš vienetų 
veiklos pagyvėjimu.

vs fil Ant. Paužuolis■

nuotaikoje su dainomis ir žai
dimais. Broliui Vytui tariame 
didelį skautišką AČIŪ!

Be Philadelphijos vietininkės 
s. Laimos Bagdonavičienės pa
stangų būtų neįmanoma įvyk
dyti net geriausius planus. Sesė 
Laima ne tik vadovauja mūsų 
prityrusioms skautėms, bet 
rūpinasi ir viso vieneto veikla. 
Dėka sesės Laimos pastangoms, 
Philadelphijos skautai gražiai 
veikia ir auga. Sveikiname sesę 
Laimą, pakeltą į skautininkes 
ir linkime daug, daug džiaugs
mingo skautavimo metų!

Kitos „Laisvės Varpo” vado
vės — sesė Alė Mačiūnienė, sesė 
Alexis Washofsky ir sesė Diana 
Gulbinaitė taip pat rūpestingai 
atlieka savo pareigas ir su
planuoja kūrybingas sueigas 
savo būreliams. Labai džiugu 
priklausyti vienetui, kur visi 
vadovai pasiryžę ugdyti skau
tišką veiklą ir kur sesės ir 
broliai auga tikroje broliškumo 
ir seseriškumo nuotaikoje.

Šių metų veikla dar nebaigta 
— šaliasūėigų, planuojame dar 
dvi iškylas — vieną į gamtą dvi
račiais, antrą — 2 dienų iškylą 
kanojomis plaukti upe. Po šių 
iškylų tikrai būsime pasiruošę 
vasaros stovyklai!

sesė Audronė

SKAUTAS GAMTOS 
DRAUGAS

Žiemos šalčiams užėjus visi 
paukščiai išskrenda į šiltus 
kraštus. Palieka tik žvirbleliai. 
Žiūriu į juos, plunksneles, pa- 
šiauŠusius, kad būtų šilčiau. Ir 
galvoju: „Štai mano tikri drau
gai”. Nes mano daugumas drau
gų išskrido į Floridą ar Kalifor
niją pergyventi šalčius. Jie 
pavasarį vėl sugrįš kartu su 
paukščiais. Nors aš jiems ir 
pavydžiu, bet ne per daug. Mat 
jie visai nepajus gamtos atgimi
mo. Nematys, kada geltonos gė
lės pradeda sverbtis į paviršių, 
nors dar šalta. Nepajus to 
malonumo, kada dienos šiltėja 
ir pradedi galvoti ar vilktis šiltu 
paltu,ar tik šiaip sau apsaugoti 
kūną nuo vėjelio. Neturės to 
malonumo, kada žvilgčioji į 
tirpstantį ledą ir matai žoleles 
pamažu kalantis į paviršių.

ŽINIOS IŠ 

ROCHESTER, NY 

Viešnia iš Japonijos

Rochesterio skaučių ir skautų 
sueigoje š.m. kovo 12 d. lankėsi 
viešnia iš Japonijos, sesė Satoko 
Umazeki. Sueigoje ji susipažino 
su lietuviais skautais,-ėmis ir 
mūsų veikla Amerikoje. Pasi
puošusi spalvingais japonų tau
tiniais drabužiais, sesė Satoko 
paaiškino apie japonų papro
čius, rašybą ir meną. Ji pamokė 
mūsų skautes ir keletą japonų 
tautinių šokių. Sueiga buvo 
įdomi ir praėjo šilta skautiška 
nuotaika. Lietuvaitės skautės 
sesei iš Japonijos, pažinties ir 
šio susitikimo prisiminimui, 
dovanojo lietuviškus gintaro ka
rolius. Brolis Aleksas G.

KAZIUKO MUGĖ 
NEW YORKE

New Yorko lietuviai skautės 
ir skautai kovo 12 d. surengė 
tradicinę Kaziuko mugę Kultū
ros Židinio patalpose. Sumanių 
vadovų ir uolių talkininkų dėka 
salė buvo gražiai išdekoruota. 
Kaip paprastai, vyr. skaučių 
Židinys „Vilija”, vyresnieji ir 
jaunesnieji skautai paruošia 
įvairiausių prekių, kurios išdės
tomos didžiojoje salėje ant gau
sių prekystalių.

Mugė pradėta Mišiomis 12 
vai. dienos. Jas aukojo ir pa
mokslą pasakė kapelionas kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM. 
Prieš aukojimą prie altoriaus 
buvo atneštos aukos — Šv. 
Kazimiero lelija, LSS pirmūno 
vs. dr. Petro Kurgėlos knyga 
apie lietuviškąją skautiją, o 
vainiką padėkos ženklan įniru
siems už Lietuvos laisvę atnešė 
Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke dr. Petras Anusas.

Eilėraštį po Mišių perskaitė 
sk. Viktorija Galkutė. Po to 
eisena pajudėjo į vienuolyno 
sodelį, kur prie lietuviško 
kryžiaus vainiką padėjo gen. 
konsulas dr. P. Anusas. Sugie
dojus Lietuvos himną, visi grįžo 
į Židinį, kur dvi lietuviškas 
juostas atrišdamas, gen. kon
sulas oficialiai atidarė mugę.

Žmonių atsilankė gana daug

Aną dieną mačiau fotografi
jas. Vaizdavo skautus žiemos 
iškyloje su slidėmis ar be jų. Jie 
gražiai pergyvena gamtos pasi
keitimus. O jeigu gyventų am
žinos vasaros šalyje, nepajustų 
nieko panašaus.

Kartų su žvirbleliais kantriai 
kenčiu žiemos šalčius ir laukiu 
pavasario, o paskui vasaros. O 
tada ateis karščiai. Ir vėl 
nepatogumai. Tad kada žmogus 
yra laimingas?

Taigi laukiu pavasario ir 
stebiuos stebuklais. Kas pasakė 
gėlelei, kad jau ne šalta ir 
galima lysti į paviršių? Mes 
pažiūrime į termometrą ir žino
me. O kaip ji žino?

Šeštasis skautų įstatas — 
„Skautas gamtos draugas”. 
Koks prasmingas. Jis įpareigoja 
mylėti gamtą, ją pažinti, moky
tis. Visais gamtos pasikeitimų 
laikais ją suprasti ir mokėti 
pergyventi. Gyventi su sniegu, 
lietum, vėjais, karščiu, šalčiu.

Štai kodėl rengiamos stovyk
los ir skautai noriai ištrūksta iš 
miesto dangoraižių ir stengiasi 
suartėti su gamta. Susipažinti 
su medžiais, gyvulėliais. Net ir 
su kandančiais uodais. Daug ko 
galima išmokti gamtoje.

Žmogus labai galingas. Ar ne 
laikas, kad savo galybę panau
dotų apsaugoti gamtą, kuri tiek 
daug kenčia.

Ne taip seniai visi susirūpino 
gamta. Pastebėjo, kad žmogus 
labai neatodairiai naudoja ir 
naikina gamtos dovanas. O 
skautai jau seniai atkreipė 
dėmesį į gamtą ir į savo įsta
tus įrašė: „skautas gamtos 
draugas”.

vs Vladas Vijeikis

DRAUGAS
(U8PS-I61000)
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metams 14 metų 3 mėn.
JAV................................... $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) $110.00 $60 00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................ $55.00 $40 00 $30.00
Kanadoje ir kitur .... . (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)....................... $100.00 $55 00
Tik šeštadienio laida $55.00
Užsakant į užsienį
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymų ką 
nors skelbti.

(parduota 250 pietų), išparduota 
daug prekių. Dienos eigos ir 
tvarkos judintoja buvo v.s. Vida 
Jankauskienė. Jai uoliai 
talkino skautai akademikai su 
bingo žaidimais (vyr. sk. 
Penikaitė), vyr. sk. fil. Audra 
Gintautaitė. Kavinę tvarkė Ni
na Jankauskaitė. Daug inicia
tyvos parodė sk. vytis Jonas 
Jankauskas ir vyr. sk. fil. Gina 
Jankauskaitė, skautas vytis 
kand. Rytas Stankūnas, prityr. 
skautė Lina Penikaitė, vyr. sk. 
fil. Nida Stankūnaitė, sk. An
drius Šilbajoris, sk. Laura Šil- 
bajorytė, prit. sk. Kristina 
Silbajorytė, sk. fil. Sigita 
Penikaitė.

„Darbininkas” 1995.III.17

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

Cardlac Dlagnosla, Ltd.
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS

3900 W 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v. pp-7 v.v antrd 12 30-3 v p.p. 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p , 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p.p

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

•132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 77S-S9S9 arba (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago, IL
Tel. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-5101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogcton Ava.

Llsle, IL 60532
Tel. 708-963-1410

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr. 2-4 v.p.p. ir ketv 2-5 v. p p 
Seštd pagal susitarimą
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savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.
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VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ BĖDOS

ZENONAS PRŪSAS
Lietuvai 1918 metais atgavus 

nepriklausomybę, daugelyje vie
tovių gyveno nemažai sulenkė
jusių lietuvių, ypač Kėdainių, 
Kauno, Trakų, Ukmergės ir Pa
nevėžio apskrityse. Per 20 
nepriklausomybės metų jų dau
guma atlietuvėjo. Dėl to lietu
vių procentas tarpkarinėje Lie
tuvoje pakilo maždaug nuo 65 
iki 80%, o lenkų sumažėjo iki 
4%. Visai priešingas procesas 
vyko lenkų užimtame Vilniaus 
krašte. Daug kur namie tėvai 
dar tebekalbėjo lietuviškai, o 
vaikai, belankydami lenkiškas 
mokyklas, pasidarė šovinistais 
lenkais. Dar 1941 metų pavasa
rį Valakampių vietoje, prie 
Vilniaus, man kurį laiką teko 
gyventi greta vienos šeimos. 
Tėvai lietuviai, su grynai lietu
viška pavarde, puikiai kalbėjo 
lietuviškai, o jų dvi 17-19 metų 
dailios dukterys ir nemokėjo, ar 
tik nenorėjo kalbėti lietuviškai. 
Abi lietuvių nekentė, labiau, ne
gu dabar Izraelyje palestiniečiai
nekenčia žydų. Tiesiog pasibai
sėtina neapykanta! Vargšės 
merginos: kodėl jos nesuprato, 
kad, nekęsdamos lietuvių, jos 
rodė neapykantą ir savo tė
vams.

Vilniaus krašte daugelis 
lietuvių sulenkėjo ne tik per 
lenkų okupaciją, bet ir tarp 
1945-1990 metų, per lietuvių 
komunistų valdymo laikotarpį. 
Ir tada ten lietuviai buvo 
laikomi antros eilės piliečiais. 
Tas procesas Vilniaus krašte 
tebevyksta ir dabar. Tai gal 
vienintelis atvejis visame pa
saulyje, kur valdančioji ir 
pagrindinė tauta valstybėje turi 
daug mažiau teisių, negu tauti

Sibiro tremtinė rašytoja Antanina Garmutė Clevelande pasirašo savo knygose. Greta — Milda 
ir dr. Edmundas Lenkauskai ir D. Dundurienė.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

nė mažuma. Lietuvių procentas 
Vilniaus krašte, išskyrus patį 
Vilniaus miestą, ir dabar mažė 
ja. Tai didele dalimi dėl to, kad 
ir dabar ten lietuviai yra diskri
minuojami, ne tik vietinių 
savivaldybių, kuriose yra sulin
dę lenkai, bet ir pačios Lietuvos 
valdžios. Pavyzdžiui, Lietuvos 
švietimo ministerija stato nau
jas mokyklas tik lenkams. Lie
tuvių mokykloms nerandama 
lėšų Lietuvos biudžete, nes lėšas 
suėda nepaprastai išplitusi biu- 
rokratija-valdininkija, kuri 
daugiausia, užuot puoselėjusi 
Lietuvos ekonominį gyvenimą, 
tik jam trukdo. Keliami vis 
didesni mokesčiai gamybinėms 
įmonėms, kad galėtų pasamdyti 
dar daugiau biurokratų. Popie
rizmo gausą yra patyrę tie 
Amerikos lietuviai, kurie bandė 
įsigyti Lietuvos pasus. Ir visgi, 
esant tokioms sąlygoms, dar 
surandama lėšų naujoms lenkų 
mokykloms Vilniaus krašte. 
Tik ne lietuviams: jie turi 
glaustis kaip kampininkai len
kų mokyklų apleistose ir ap
griuvusiose patalpose, kurių 
lenkai nebenori. Lietuviams 
mokytojams nesudaromos sąly
gos įsikurti. Iš kitur at- 
vykusiems mokytojams nepa
rūpinami butai prie mokyklos, 
kaip buvo daroma tarpkarinėje 
Lietuvoje. Kambarius turi patys 
susirasti privačiai pas vietinius 
gyventojus. Slopinamas ir lietu
vių kultūrinis gyvenimas. Pa
vyzdžiui, pagal „Draugo” infor
maciją (1995 m. vasario 23 d.) 
kultūros ir švietimo ministeri
jos vedėjas Vilniaus rajonui A. 
Pileckis ne tik kad nepuoselėja 
lietuviško veikimo, bet dar vi

saip trukdo lietuvių kultūri
niam gyvenimui. Jo įtakoje tarp 
1993 ir 1994 metų rąjono lietu
viškų saviveiklos kolektyvų 
skaičius sumažėjo nuo 26 iki 6. 
Masiškai atleidinėjami specia
listai kultūros darbuotojai 
lietuviai, o į jų vietas skiriami 
nespecialistai lenkai. Be jokios 
priežasties lietuviams dar
buotojams buvę sumažinti at
lyginimai.

Kodėl dabartinė valdžia taip 
pataikauja lenkams Vilniaus 
krašte? Gal viena svarbesnių 
priežasčių yra ta, kad per pra
ėjusius Lietuvos prezidento rin
kimus daugiau kaip 90% Vilni
jos lenkų balsavo už LDDP kan
didatą. Taip pat Seime lenkai 
turi savo frakciją, kuri faktiškai 
yra irgi LDDP sąjungininkė, 
nes paprastai savo balsais 
paremia LDDP. Todėl nenuosta
bu, kad dabartinė valdžia žiūri 
daugiausia ne lietuvių, o lenkų 
interesų. Gal galvojama ir apie 
ateitį. Už poros metų bus nauji 
prezidento rinkimai. Šį kartą 
daug kas Lietuvoje nebetikės 
pigiais LDDP pažadais. Todėl 
bus dar svarbiau gauti beveik 
visus lenkų balsus, negu praėju
sį kartą: lenkų balsai gali 
nulemti, kas bus naujuoju Lie
tuvos prezidentu. Atrodo, kad 
šiuo atveju lietuvių tautos in
teresams neskiriama daug 
reikšmės: partijos interesai gal 
yra laikomi svarbesniais.

Per 1920-1940 metų laikotar
pį visos Lietuvos valdžios, daug 
daugiau negu dabar, rūpinosi 
švietimu, tam skirdamos nema
žai lėšų. Per švietimą buvo 
sėkmingai išspręstas lenkų 
klausimas tuolaikinės Lietuvos 
ribose. Gal ir dabartinė valdžia 
galėtų iš praeities pasimokyti. 
O lėšų tam atsirastų, sumaži
nant biurokratijos gretas. Nuo 
to priklausys lietuvybės išliki
mas Vilniaus krašte.

RYTPRŪSIŲ LIKIMAS l>nnutė liindokienė

Gera žinia iš LietuvosKAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje

1945 m. sausio 13 d. Sovietų užima Tilžę (Klaipėda buvo 
užimta „lietuviškos” divizijos 
sausio 16 d.), sausio 22 d. oku

puojamas Įsrutis, sausio 23 d. 
Allenstein (lenk. Olštyn), sausio

Sąjungos kariuomenė pradėjo 
didelį Rytprūsių puolimą. Tad 
šiemet sueina 50 metų nuo to 
istorinio įvykio. Jai pavyko
padaryti didelį kylį prie Dan- 27 d. pirmi daliniai pasiekia 
cigo-Gdynės ir tuo pačiu, atskir- buvusį Hitlerio bunkerį Ryt
ti Rytprūsius nuo visos Vokie
tijos.

Daug prisiminimų parašė 
aukštieji Vokietijos kariškiai 
apie tas kovas, tad norėčiau 
padaryti nors trumpą jų sant
rauką juo labiau, kad ir lie
tuviai buvo atskirti nuo pabė
gimo į Vakarus, patekdami į 
Raudonosios armijos rankas, vėl 
kiti paskendo su vokiečiais 
73-juose laivuose. Prisimi
nimuose rašoma, kad rusų tor
peduotas su pabėgėliais laivas 
„Wilhelm Gustlof” 1945 m. 
sausio 30 d. paskendo su 5,000 
žmonių, vėl „General von 
Steuben” vasario 10 d. su 4,000 
pabėgėlių. Negalima pamiršti 
pabėgėlių, važiavusių arklių 
traukiamais vežimais. Jie 
stengėsi persikelti į Kuršių Ne
ringą, tačiau rusų lėktuvų 
subombarduotas ledas buvo an
tra pabėgėlių mirties kilpa, ka
dangi ką tik užšalęs plonas 
ledelis neišlaikydavo vežimo 
svorio. Nepaisant sunkumų, 
vokiečiai apskaičiuoja, kad nuo 
sausio mėn. 23 d. iki Vokietijos 
kapituliacijos buvo evakuoti 
apie 2 mil. civilių ir karių.

Prieš lemiamą Raudonosios 
armijos smūgį gen. Heinz 
Guderian aplankė vyriausią 
fiurerio būstinę, pasakydamas 
Hitleriui, kad Rytų frontas yra 
kaip kortų namelis. Pralaužus 
jį tik vienoje vietoje, jis sugrius 
visoje linijoje, nes dvylikos divi
zijų yra per ipažai tokio ilgio 
frontą išlaikyti. Generolas prašė 
paramos, naujų divizijų, tačiau 
Hitleris jam atsakė (1945 m. 
Hitlerio būstinė buvo netoli Bad 
Nauheim, apie 50 km į šiaurę 
nuo Frankfurto — K.B.), kad 
Rytų frontas turi pats išsilaikyti 
su turimom divizijom. Po trijų 
dienų, kaip pasakė gen. H. 
Guderian, frontas lūžo ir jau ry
tojaus dieną, sausio 13 d., 
raudonarmiečiai puolė antrą 
kartą. Vokiečiai negalėjo 
puolimo atlaikyti. Tai Gudijos 
gen. Ivano Černiachovskio tre
čiosios armijos puolimas, atida
rytas artilerijos ugnimi, norint 
prasilaužti į Karaliaučiaus 
miestą. Antra Gudijos armija, 
vadovaujama lenkų kilmės mar
šalo K. Rokosovskio, jau sausio 
14 d. suduoda stiprų smūgį į 
Elbingo pusę. Raudonosios ar
mijos puolimas yra labai 
stiprus: sovietai sausio 20 d.

prūsiuose. Raudonosios armijos 
tikslas — atkirsti Rytprūsius 
nuo visos Vokietijos — yra 
pasiektas, o pats Karaliaučiaus 
miestas sausio 31 d. iš visų pusių 
apsuptas. Negana to, Rytprū
siuose yra apsuptos dvi vokiškos 
armijos: Karaliaučiaus apygar 
doje apsupta trečioji šarvuočių 
armija, vad. gen. E. Rauaso, o 
Mozūruose — ketvirtoji armija, 
vad. gen. F. Hosbacho.

Hitleris nutaria tas dvi armi
jas „nurašyti”, įsakydamas 
laikyti Karaliaučių ir Piliavą 
(vok. Piliau), uždrausdamas 
gen. Hosbachui persilaužti į 
vakarus. Deja, gen. Hosbach 
nepakluso Hitlerio įsakymui. 
Jis nori išgelbėti pabėgėlius ir 
atidaryti jiems kelią, tuo pat 
įsakydamas 350,000 karių ar
mijai pralaužti sovietinį ap
supimą. Po trįjų dienų Hitleris 
sužinojo Hosbacho sprendimą, 
tuoj pat pašalindamas jį iš pa
reigų. Pabėgėliai paliekami li
kimui. O jis buvo labai žiaurus. 
Dar 1944 m. spalio mėn. vokie
čiai įvykdė antpuolį, išvaduo
dami Gumbinės apskr. Nem- 
mesdorfo kaimą, rasdami jame 
tik lavonus, išprievartautas mo
teris. Panašaus likimo susilau
kė taip pat pat Gumbinės apskr. 
Waltersdorfo gyventojai.

Tai buvo raudonarmiečių 
kerštas už nužudytus Sovietų 
Sąjungoje gyventojus; išprie
vartautas moteris, sušaudytus 
ar pakartus politrukus. Rau
donarmiečių šūkis buvo: krau
jas už kraują, mirtis už mirtį. 
1944 m., sovietams įžengus į 
Rytprūsius, rašytojas Uja 
Ehrenburg kariškių laikraštyje 
„Krasnaja zvezda” (Raudonoji 
žvaigždė) rašė, kad teisybė tame 
krašte turi būti atstatyta. 
„Žudykite, prievartaukite mote
ris”, rašė tas autorius.

Šiandieną Rytprūsiai neegzis
tuoja: dalis priklauso Lenkijai, 
šiaurinė pusė priskirta Rusijai, 
pavadinant ją Kaliningrado 
apygarda. Dabar ji turi 900,000 
yra stipri karinė bazė. Iki Ka
raliaučiaus kapituliacijos 1945 
m. balandžio 9 d. ten dar gyveno 
apie 110,000 žmonių. Tačiau 
1947 m. repatrijuojant gyvento
jus į Vokietiją, jų buvo likę tik 
25,000. Daugumas buvo išvežti 
į Sibirą, tūkstančiai vaikų 
(Wolfskinder — vilko vaikai) ir 
moterų rado prieglaudą Lietu
voje. sulietuvėjo, vedė ar iš

Jeigu laikysimės „viskas 
gerai, kas gerai baigiasi” priu 
cipo, tai reikia pasidžiaugti Lie
tuvos prez. A. Brazausko ilgai 
lauktu nuosprendžiu: „Antrojo 
pasaulinio karo paminėjimus 
gegužes 9 d. Maskvoje mums. 
kaip tautai ir valstybei, nėra 
prasmingas ir todėl j iškilmes 
Maskvoje aš nevyksiu” (Eltos 
žinios. Vilnius, š.m. balandžio 3 
d.). Be abejo, šis trumpas pareiš
kimas, padalytas dėl pačių svar
biausių priežasčių, kurių mums 
kartoti tikrai nereikia — jos 
visiems žinomos, pareikalavo ir 
drąsos, ir tvirto nusistatymo. 
Tikėkimės, kad pašaliniai spau
dimai (o tokių tikrai bus) kraš
to viduje ar iš užsienio to nuo
sprendžio nepakeis.

Būtų padaryta neatitaisoma 
klaida, jeigu ne tik Lietuvos, bet 
ir kitų Baltijos valstybių pre
zidentai, ar jų atstovai, vyktų į 
Maskvą gegužės 9 d., nes Antro
jo pasaulinio kam pabaiga, ku
rios pusšimčio metų sukaktį šį 
pavasarį rengiasi švęsti 
pasaulis, Lietuvai atnešė tik 50 
metų trukusią okupaciją. Jos te
roras iki šių dienų nėra visiškai 
atskleistas, bet ir tai, kas 
žinoma, kelia pasibaisėjimą. 
Penkiasdešimt metų lietuvių 
tauta buvo priversta paklusti, 
nusilenkti, tarnauti okupantui 
ir jo pasekėjams. Net šiandien 
„didysis kaimynas iš Rytų”, 
nors netekęs savo daugiaskai- 
tinio pavadinimo ir likęs tik su 
Rusijos vardu, kiekviena proga 
stato reikalavimus, ieško prie
kabių.

Kieno pergalę Lietuva turėtų 
švęsti gegužės 9-tąją? Ar tai, 
kad Baltijos valstybės, karui pa
sibaigus, buvo išbrauktos iš Eu
ropos žemėlapio. Anuomet Pots

dame ir Jaltoje susirinkę sąjun
gininkai dalinosi karo grobį ir 
Lietuvą, Latviją, Estiją bei ki
tas tautas — ar jų teritorįjos dalį 
— atidavė į godžias Stalino ran
kas, nenorėdami matyti, kad jos 
kruvinos. Gaila, kad JAV pre 
zidentas nenori pasekti A Bra
zausko pavyzdžiu ir nevykti į 
Maskvą.

Kritika dėl Bill CJmton pažo 
do keliauti į iškilmes vis 
nesiliauja Štai balandžio 2 d. 
„Chicago Tribūne” dienmštyje 
Joari Beck ypač aštriai pareiš
kia, kad prezidento dalyva
vimas Jelcino šventėje įžeidžia 
amerikiečius, II pasaulinio karo 
veteranus. Juo labiau, kad tas

tekėjo už lietuvių. Vienus jų, 
liaus Gipse, dirbo Vasaiio 
16-osios gimnazijoje, radęs prie 
glauda po karo netoli Alytaus.
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akibrokštas Amerikos vete
ranams atliekamas, norint su
stiprinti pašlijusią Jelcino 
poziciją. Keistas Amerikos vy
riausybės įsitikinimas, kad 
demokratijos keliu rusus tegali 
vesti Jelcinas, jau darosi nepa
teisinamas. Net neminint baisių 
smurto veiksmų Čečėnijoje, 
Rusijos vidaus politika nerodo 
per daug šviesulių ateičiai, o 
„nusigėręs komunistėlis” (kaip 
straipsnyje išsireiškiamą) neat
rodo pajėgus tuos šviesulius 
įžiebti.

Autorė primena, kad sovietai 
Antrojo pusa ulinio karo pra
džioje atvėrė Vokietijai vartus 
į pergalę Lenkijoje ir kitose 
Rytų Europos šalyse, kai Molo
tovas ir Kibbentropas 1939 m. 
rugpjūčio mėnesį pasirašė savi
tarpio draugiškumo ir nepuo
limo paktą. Vienu plunksnos 
brūkštelėjimu ir Lietuva buvo 
atiduota į Sovietų Sąjungos 
„įtakos sferą” — „ne vienai 
dienai, ne savaitėlei, bet ilgiems 
dešimtmečiams”.

Nors po karo pabaigos nacių 
okupuotos tautos atgavo laisvę, 
Baltijos valstybės ir kitos, palik
tos Kremliaus malonei, turėjo 
kentėti dar 50 metų, kol su
laukė nepriklausomybės. Vaka
rų pasaulis, nuolat kartodamas 
tuščias frazes, kad nepripažįsta 
prievartinio tų tautų įjungimo 
į So tų Sąjungą, pasistengė 
negirdėti pagalbos šauksmo ir 
nepajudino nė piršto joms 
padėti. Kas nors turėtų pakišti 
prez. Clintonui panosėn istorijos 
vadovėlį ir priversti pasiskai
tyti, jog 40 metų virš laisvojo 
pasaulio galvos lyg Damoklo 
kardas kabojęs „šaltasis karas”, 
buvo tos pačios Sovietų Sąjun
gos pakabintas...

Prez. Clintonas galbūt yra per 
jaunas prisiminti Antrojo 
pasaulinio karo baisumus, bet 
daug amerikiečių gerai tebe
prisimena, nes jų tėvai, broliai, 
sūnūs, vyrai kovojo, prarado 
sveikatą arba žuvo. Daug ir 
lietuvių, gyvenančių sve
timuose kraštuose (kur jie atsi
dūrė kaip tik dėl to karo ir 
sovietų okupacijos) ir tėvynėje, 
niekuomet neužmirš pergy
veni u baisumų. Gerai, kad pre
zidentas Brazauskas neiš- 
niekino kentėjusiųjų, žuvusiųjų, 
nukankintųjų atminimo savo 
iškilminga viešnage Maskvoje, 
o jo sprendimas nevykti yra 
gera žinia iš Lietuvos.

kalbėdamas dzūkiška tarme. 
Moė> jis prieš penketą metų 
lieteli Hiuttenfeldo, Weinheimo
miestelyje.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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— O man rūpi, — pasakiau.
Taip ir matau, kaip senukas kone ligi ausų išsišiepė, 

kad dar yra nors vienas, kuriam rūpi.
— Ar kitą naktį jis nuėjo pažiūrėti? — paklausiau.
Nežinojau, ar pats būčiau ėjęs tokio baisaus velnio 

pažiūrėti, bet ką gali žinoti, ką galėjo padaryti Samuolis. 
Gal Petriukas galėjo iš knygų išskaityti kokį žodį velniui 
pasakyti, kad nesidaužytų.

- Nuėjo. Tikrai nuėjo, - labai surimtėjo Ipatėlis. 
— Tikrai nuėjo, tik ne su velniu šnekėti.

— O su kuo? — norėjau tuoj sužinoti, bet Ipatėlis 
žinojo savo kelią ir nusuko kitur.z

— Kaip čia tau geriau pasakyti? — pasikrapštė už 
ausies. — Petriukas ir kitą vakarą beržynėly pasivijo 
tą pačią moterį. Arklys pats stabtelėjo ir moteris įslinko 
į roges. Nebeklausė, nei kur eina, nei iš kur. Žinojo, kad 
nieko nesakys. Arklys vėl ramiai risnojo, o vakaras buvo 
gražus. Vėjas nurimo, dangus pilnas žvaigždžių, o 
priešpilnio mėnulis jau suko vieną ragę į Kelmynę. Prie 
jaujos arkys sustojo, lyg kas būtų už pavadžio sulaikęs. 
Moteris pakilo nuo rogių ir pasuko jaujos pusėn. Ir ne 
eite ėjo, bet kaip koks debesiukas plaukte plaukė. Kiek 
nuėjusi atsigręžė ir pamojo Petriuką kartu eiti. Petriuko 
plaukų šaknys šiurptelėjo. Jis valandėlę gaišo. Norėjo 
jau sutempti vadelėmis ir dulkėti namo, bet moteris 
nejudėjo iš vietos ir vis mojo. Smarkiai susiėmęs, pakilo

iš rogių ir jis. Sniegas klimpo ligi kulkšnelių, o jos pėdų 
nebuvo matyti. Jis pajudėjo į jaujos pusę. Petriukas sekė, 
nei gyvas, nei miręs. Kai pakilo iš rogių, jeigu ir labai 
būtų norėjęs, vargu ar būtų galėjęs sustoti. Taip, kaip 
mėgintum sustoti, pradėjęs nuo stogo viršaus eiti žemyn, 
ar į kokią kitą stačią pakalnę. Priėjusi per porą žingsnių 
nuo jaujos, stabtelėjo, nusisuko skarą nuo galvos, 
atsigręžusi pažvelgė į Petriuką, ir jis pažino Ievutę. 
„Ievute!” - šūktelėjo, bet ji tik parodė ranka į jaują, 
nusisuko ir dingo sienoje. Petriukas pasijuto taip, kad 
negalėjo iš vietos pajudėti, stovėjo, lyg būtų stulpu pa
virtęs. Paskum atsigavo, priėjo prie sienos, pagraibė, pa
spaudė: siena buvo kaip siena. Jokio ženklo, kad per čia 
būtų galima įeiti. Pagraibydamas pajuto, kad baimės 
šiurpas ima imt, tai greitai apsisuko ir protekinis sugrįžo 
prie rogių. Sartukas, lyg visą laiką laukęs sugrįžtančio, 
net neragintas pašoko į ristelę. Petriukas visą kelią 
dairėsi, ar neiššoks iš kur baisus Storpirščio berno 
velnias, bet niekas iš niekur nešoko, kaimas buvo tylus 
ir visų languose švietė žiburiai. Valgydamas Petriukas 
galvojo, ką reikėtų daryti. Ką visi šnekėjo apie Ievutę, 
jis žinojo, bet kad kiekvienas negeras žodis jam širšino
gėlimu širdį gėlė, niekam nė puse žodžio nebuvo prasi
taręs. Užsikando ir tylėjo. Tylėjo net, kai motina taip 
pat šnekėjo, kaip visi ją niekais vertė ir jam pačiam pri
kišo, kam jis tiek laiko gaišo su niekam verta vagile. 
Tik iš tėvo jokio žodžio nebuvo išgirdęs. Ką galvojo, 
niekas negalėjo pasakyti, bet jis toks buvo: ką galvojo, 
vienas galvojo.

Petriukas tyliai valgė. Tėvai tai vienas, tai kitas ko 
paklausdavo, jis trumpai atsakydavo. Kai vienu tarpu 
motina kažin ko išėjo į kamarą, Petriukas pakėlė galvą 
nuo valgio ir pasakė: „Tėte, aš noriu pašnekėti”. Tėvas

pakėlė galvą. „Ne čia. Nenoriu, kad marmi girdėtų”. „Ar 
kas atsitiko?” „Nežinau. Užtat ir noriu pašnekėti, tik 
nenoriu prie mamos”. „Ar arkliui kas atsitiko?” „Ne?” 
„Roges sulaužei?” „Ne. Rogės sveikos”. „Tai kas?” 
„Išeikim į lauką”. Tuo tarpu sugrįžo motina. „Ar vėl 
vežimo krauti? — pamačiusi besirengiančius vyrus net 
piktokai paklausė. — „Juk sakei, kad vaiko su tom 
malkom nebevarinėsi. Galėtų kokią dieną pailsėti”. 
Vyrai nieko neatsakė. Turbūt nė nesumetė, ką pasakyti, 
ir abu išėjo. „Tai kas?” — tuoj paklausė tėvas. Petriukas 
ne tuoj pasakė, dar paėjo ligi vartų. Iš ten buvo aiškiai 
matyti pusmėnulio dar tebeapšviesta jauja. Kai sustojo 
prie vartų, pasakė tėvui, ką buvo tuos tris vakarus 
matęs. Tėvas išklausė, nė žodžio netaręs, paskum 
pasakė: „Einam pažiūrėti”. „Kad ten tik mano pėdos 
Ievutė jokių pėdų nepaliko”. „Ne pėdų, į jaują”. Kol 
Petriukas tikrai sugriebė tikrą tėvo mintį, tėvas pridėjo: 
„Paimk iš piemens žiburį. Tik nedek”. Ir abu išėjo. Ne 
tiesiai per kluoną, bet aplinkui gatve, paskum keliu, ku
riuo buvo grįžęs Petriukas. Paskum girdėjau patį 
Petriuką sakant, kad jis sekė paskui tėvą, o baimė taip 
pilvą į krūvą suko, kad nebežinojo, ar bevalios pasiekti 
jaują. Jokiais velniais jis tada netikėjo, bet kai bernas 
aną vakarą tokią teisybę sakė, tai ką gali žmogus žinoti. 
O tėvas į jaują nėjo. Pro jaujos galą nuėjo į lauką ir su
stojo. „Ar čia tavo pėdos?” paklausė. Atsakydamas, kad 
mano, Petriukas pirmą sykį savo gyvenime pajuto, kad 
iš baimės gali smakras virpėti. Tą jis pats sakė, ne aš 
išgalvoju. Pėdomis abu nuėjo ligi sienos. Tėvas pažiū
rėjo į abu jaujos galus, paskum žingsniais išmatavo tą 
galą ligi keliuko. „Einam į vidų”. Petriukui baimė vėl 
ėmė vidurius sukti. Jis norėjo pasakyti, kad geriau būtų 
ateiti rytoj, dieną, o dabar Storpirštis sužinojęs, kad

naktį landžiojom po jo trobą gali labai supykti, bet 
negalėjo praverti burnos. Pats sakė, kad vos vos begalėjo 
dantį ant danties sulaikyti Rot Ievos jau ėjo. Priejaųjo 
durys taip garsiai girgžtelėjo, jog visas kaimas galėjo 
išgirsti, bet tėvui buvo vis tiek. Jis uždarė duris, įžiebė 
degtuką, ir uždegė žibur į Uždegęs pasišvietė po jaują. 
Buvo tuščia. Visi ardai sustumti j pasienį, nė vieno 
palaido. Šalia krosnies pasieny tikrai buvo priversta 
kelnių. Tėvas koja pabraukė žemę apie kelmus, 
pasilenkęs pažiurėjo, ištiesė žiburį Petriukui. 
„Palaikyk”, — tepasakė ir ėmė mesti kelmus į šalį, vis 
koja pabraukydamas aslą. Paskum nebereikėjo nė 
braukyti. Žemė tapo palaida. Kai numetė į šalį visus 
kelmus, buvo aišku, kad žemė buvo neseniai kasta, kad 
plūktinė asla buvo išlaužta, paskum mėginta lyginti, 
plūkti, bet taip nebesulygintu, kaip prieš kažin kiek 
metų buvo suplūkta ir suaistovėjusi. Baigęs kelmus į 
šalį mesti, tėvas atsisėdo, nubraukė prakaitą ir 
prašneko. „Matai, Petriuk, tavo Ievutė aną naktį 
negalėjo prisišaukti, kai galėjo šaukti, tai prisišaukė 
tave tylėdama”. Ir papasakojo, kaip aną naktį pažadino 
sapnas. Išgirdo beldžiant į langą, pravėrė akis, o langas 
buvo nebe langas, bet didelis laukas, o per jį į pakalnę 
bėgo Ievutė, ir taip bėgo, lyg ją būtų vijęsis būrys page 
dusių šunų. Šunų nebuvo matyti, bet jis žinojo, kad ją 
vejasi, kad tuoj puls ir sudraskys. Kai ji prilėkė prie 
lango ir šaukdama pakėlė ranką duoti į stiklą, jis pabudo 
su labai negera, suspausta širdim. Ir tikrai išgirdo, kad 
už lango lyg kas šauktų .ar dejuotų. Pakilo iš lovos, 
priėjo prie lango. Lyg ką girdėtų, lyg vėl nieko.

(Bus daugiau)
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D. Žukaitė, šen. Kirk. W. Dillard, G. Kazėnas ir R. Marčiulionis Lemonte 
prie gubernatoriaus Jim Edgar pasirašyto nutarimo, skelbiančio Vasario 
16-tąją Lietuvos Nepriklausomybės dieną.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Lietuviška šventė Strasbūre Kuratorijos susirinkimas

Kovo 25 d. Hiutenfelde vyko 
metinis Vasario 16-osios gimna
zijos kuratorijos susirinkimas, 
t.y., tos organizacijos, kuri šią 
mokyklą išlaiko. Organizaciją 
sudaro Vokietijos lietuvių bend
ruomenės valdybos atstovas A. 
Šiugždinis, tarybos atstovai J. 
Valiūnas, V. Damijonaitis, dr. 
V. Lėnertas ir dr. K. Ivinskis, 
BALFo atstovas dr. J. Norkai- 
tis, katalikų sielovados vadovas 
Vokietijoje prelatas A. Bunga, 
evangelikų bažnyčios atstovė 
kun. T. Šmitienė, tėvų komiteto 
pirmininkas B. Rimašauskas ir 
direktorius A. Šmitas. Posėdis 
pradėtas su a.a. kun. Frico Skė
rio malda, kurią jis sukalbėjo 
per pirmą kuratorijos susirinki
mą. Tokiu būdu buvo pagerbtas 
ilgametis kuratorijos narys, 
gimnazijos mokytojas ir kuni
gas, su kuriuo praeitą rudenį te
ko atsisveikinti.

Išrinkus dr. V. Lėnertą susi
rinkimo pirmininku ir dr. K. 
Ivinskį sekretorium, buvo iš
klausyti valdybos pranešimai. 
Valdybą praeitais metais suda
rė pirmininkas V. Damijonaitis, 
vicepirmininkas J. K. Valiūnas 
ir iždininkas A. Šmitas. Paaiš
kėjo, kad gimnaziją šiuo metu 
lanko 84 mokiniai: 47 iš Vokie
tijos, 3 iš Urugvajaus, 1 iš Ma
lio, 1 iš JAV ir 32 iš Lietuvos. 
Gimnazija šiuo metu turi 14 mo
kytojų ir 3 auklėtojų etatus, ku
riuos šiuo metu dalinasi 28 mo
kytojai. Didelių pasikeitimų mo
kytojų tarpe nebūta. Tik ber
niukų bendrabutį perėmė tvar
kyti naujas vedėjas Edmundas 
Jankūnas, kurio darbu visi la
bai patenkinti. Mokslo progra
ma nesikeitė. Ateinančiais 
mokslo metais nusimato dau
giau pakeitimų, nes įvedami 
nauji dalykai — darbo mokslas, 
t.y., supažindinimas su darbo 
pasauliu ir informatika.

Bendrabučiuose gyvena 72 
mokiniai. Kaip kiekvienais me
tais, veikia tautinių šokių gru
pė, choras, orkestras ir kiti sa
viveiklos būreliai ir jaunimo 
organizacijos: ateitininkai ir 
skautai. Gimnazijos ir bendra
bučio išlaikymas 1994 m kaina
vo 2,562,373.68 DM. Vokiečių 
valdžios parama siekė 1,853 
tūkstančius markių, Vokietijos 
katalikų vyskupų — 106,000 
DM. Aukų surinkta 218,000 
DM. Likusią sumą sudarė tėvų 
įnašai ir šiaip įvairiausios pa
jamos. Gimnazijai remti fondo 
iždininkas pastebėjo, kad aukos, 
kurių bendrai mažiau surenka
ma, negu anksčiau, dėl kritusios 
dolerio vertės visai sumažėjo. Iš 
šios bėdos išgelbėjo gauti pali
kimai, kaip a.a. Juozo Babi
liaus, a.a. Juozo Paulausko ir

Strasbūre po sausio tragiškų 
įvykių 1991 m. Philippe Edel 
iniciatyva buvo įkurtas „Vil
niaus komitetas”, kurio tikslas 
buvo išreikšti Lietuvai solidaru
mą. Jis ruošė demonstracijas 
Strasbūre, rašė pe*' ‘as, rinko 
labdarą Lietuvai — . ygų, vais
tų, maisto produktų ir drabužių. 
Kai po Rusijos rugpjūčio pučo 
Lietuvos nepriklausomybė visų 
valstybių buvo pripažinta, ko
mitetas iš pradžių galvojo likvi
duotis, bet paskui nutarė savo 
darbą tęsti kitu vardu ir 1991 
m. spalio mėn. pasivadino drau
gija „Alzasas-Lietuva”. Jos tiks
las buvo puoselėti kultūrinius 
ryšius tarp abiejų kraštų. Ruo
šiami koncertai, parodos ir pas
kaitos apie Lietuvą, lietuviškai 
išleista knygutė apie Alzasą ir 
reguliariai leidžiamas biulete
nis prancūziškai. Draugija turi 
apie 40 narių, kurių 6 yra lie
tuviai.

Š.m. vasario 26 d. ši draugija 
suruošė lietuvišką šventę Stras
būro priemiestyje Fegersheime, 
kurion pasikvietė Vasario 
16-osios gimnazijos ansamblį. 
Su gimnazija ši draugija jau 
seniai bendrauja, nes dalis jų 
labdaros siuntų keliaudavo per 
gimnaziją į Lietuvą.

Šventė, kurioje dalyvavo apie 
200 žmonių, prasidėjo pietumis, 
po kurių trumpą žodį tarė drau
gijos pirmininkas Philippe Edel. 
Po to gimnazijos choras, šokių 
grupė, orkestras, skudutininkai 
ir kanklininkai atliko progra
mą. Pertraukos metu svečiai 
šnekučiavosi, apžiūrėjo gintaro 
bei knygų parodą. Po to dainavo 
Fegersheimo vaikų choras ir dar 
kartą pasirodė gimnazijos šokė
jai bei muzikantai. 6 valandas 
trukusi šventė buvo baigta eilė
raščiu, kurį šios šventės proga 
parašė Helene Schmitt. Po šven
tės gimnazistai keletą valandų 
apžiūrėjo Strasbūrą ir vėlai nak
tį grįžo į gimnaziją.

Prasidėjo abitūros egzaminai
Vasario 16-osios gimnazijoj 

kovo 20 d. prasidėjo abitūros 
egzaminai, kuriuos laiko 14 mo
kinių — 9 Vokietijos lietuvių 
vaikai ir 5 mokiniai iš Lietuvos. 
Pagal vokiečių švietimo minis
terijos nustatytą tvarką, per 
vieną savaitę parašyti 4 rašto 
darbai iš pasirinktų dalykų. Ge
gužės mėn. bus paskelbti rašto 
darbų rezultatai ir norintys 
galės laikyti pataisos egzami
nus žodžiu. Birželio mėn. dvie
jų dienų bėgyje visi turės laiky
ti žodinius egzaminus iš kitų 4 
dalykų. Taigi egzaminai laiko
mi iš 8 dalykų. Praeitais metais 
egzaminus laikė 9 abiturientai 
ir visi egzaminus išlaikė.

Kovo ll-osios proga Lietuvos 
Respublikos ambasadoje Va
šingtone buvo surengtas pirma
sis Lietuvos jaunimo, besimo
kančio, studijuojančio ar 
laikinai gyvenančio JAV, susi
tikimas.

Susitikime dalyvavo amba
sados personalas ir daugiau 
kaip 40 iš Lietuvos atvykusių 
studentų, stažuotojų, moksli
ninkų, esančių Florida, Indiana, 
Connecticut, Massachusetts, 
Maryland, New Jersey, New 
York, Virginia valstijų universi
tetuose, kolegijose, mokslo įstai
gose. Susitikimo dalyviams 
buvo išdalinta, ambasadoje 
paruošta, aktuali informacija 
apie Lietuvą.

Pradedant susitikimą, Lietu
vos ambasadorius dr. A. Eidin
tas pasveikino susirinkusius su 
Kovo 11-ąja. Apibūdindamas 
ambasados veiklą, jis supa
žindino su pagrindinėmis darbo 
kryptimis bei sprendžiamais 
klausimais. Po to ambasado
rius A. Eidintas trumpai 
apibūdino Lietuvos vidaus ir 
užsienio padėtį. Atsisveikin
damas su susitikimo dalyviais, 
jis paragino čia esantį Lietuvos 
jaunimą palaikyti ryšį su gim
tuoju kraštu. Po to prasidė
jusioje diskusijoje į įvairiausius 
susitikimo dalyvių klausimus 
atsakė Lietuvos ambasados Va
šingtone bei generalinio 
konsulato New Yorke darbuo
tojai. Atsakydami į susirinku
siųjų klausimus bei kartais 
spaudoje pasigirstančių kritiką 
savo atžvilgiu, siūlome atkreip
ti dėmesį į kelis principinius bet 
kurios valstybės ambasados 
veiklos aspektus.

Pirma, atstovaudama Lietu
vos Respublikai JAV ir gin

dama savo piliečių JAV in
teresus, ambasada neteikia ir 
negali teikti informacijos 
klausimais, kurie yra išskir
tinėje JAV valstybinės valdžios 
ar valdymo organų kompetenci
joje. Tokiais klausimais, pavyz
džiui, kokių reikia dokumentų, 
norint pakviesti gimines ar 
draugus paviešėti Amerikoje, 
kokia JAV vizų išdavimo 
tvarka, kaip įgyti „žalią kor
telę” ar JAV pilietybę, ir pana
šiais kitais, turėtų būti 
kreipiamasi tiesiogiai į JAV ati
tinkamas valdžios įstaigas — į 
Valstybės departamentą, Imi
gracijos ir natūralizacijos 
tarnybą ar į kitas atitinkamas 
tarnybas, o Lietuvoje — į JAV 
ambasadą Vilniuje (minimą 
informaciją galima gauti tiesio
giai iš valstybės departamento 
Public International Line tele
fonais). Reikėtų skambinti šiais 
telefonais: (202) 663-1225; (202) 
663-1541; (202) 663-1600). Taigi 
užuot tuoj pat svaidę nepagrįs
tos kritikos strėles, verčiau su
praskime, kad tokia tvarka yra 
nustatyta diplomatinėje prakti
koje ir jos bus laikomasi atei
tyje.

Antra, savo darbu ambasada 
siekia, kad tiek Lietuvos 
Respublikos piliečiai, laikinai 
ar pastoviai gyvenantys JAV, 
tiek užsieniečiai, besidomintys 
Lietuva ir joje vykstančiais pro
cesais, gautų kuo išsamesnę in
formaciją juos dominančiais 
klausimais. Tuo tikslu amba
sados darbuotojai yra paskelbę 
nemažai straipsnių lietuviškoje 
bei angliškoje spaudoje. Amba
sadorius bei kitų ambasados 
darbuotojų susitikimų metu 
aiškinama Lietuvos Respub
likos vyriausybės priimami

a.a. Antano Urbaičio.
Vokiečių valdžia gimnaziją to

liau rems, tik nori, kad ir Lie
tuvos Respublika bent simboli
škai prisidėtų. Atrodo, kad tai 
nebus sunku įgyvendinti ir to
dėl dėl gimnazijos ateities dide
lių rūpesčių nėra.

Nauji mokslo metai

Nauji mokslo metai prasidės 
rugsėjo 4 d. Mokiniai į bendra
butį turi atvykti iki rugsėjo 3 d. 
Vasario 16-osios gimnazija turi 
9 klases, nuo 5-tos iki 13-tos. 
Dėstoma pagal vokiečių progra
mą. Baigusieji gauna vokišką

. brandos atestatą, kuris suteikia 
teisę stoti į bet kurį Vokietijos 
universitetą lygiomis teisėmis 
su vokiečių gimnazijų absolven
tais. Nauji mokiniai priimami į 
visas klases, išskyrus 12-tą ir 
13-tą. Mokiniams iš Amerikos 
geriausia atvykti į 10-tą arba 
U-tą klasę, nes čia daugiausia 
galima atsižvelgti į jų pageidavi
mus. Priimami ir vokiškai ne
mokantieji. Patartina jau dabar 
registruotis. Daugiau informaci
jų galite gauti iš gimnazijos šiuo 
adresu: Litauisches Gymnasium, 
Lorscher Str. 1, 68623 Lampert- 
heim, Vokietija. ą g

sprendimai, atsakoma į 
pateiktus klausimus. Amba
sados darbuotojai kiekvienam 
pageidaujančiam stengiasi 
pateikti kuo išsamesnę informa
ciją. Tačiau yra klausimų, kurių 
ambasada negali išspręsti iš 
esmės, kadangi tai nepriklau
so jos kompetencijai. Tai 
klausimai, kurie Lietuvos 
Respublikos įstatymais yra pa
vesti spręsti atitinkamoms 
Lietuvos Respublikos in
stitucijoms. Pavyzdžiui, amba
sada negali priimti sprendimo 
teisės į nekilnojamą turtą atsta
tymo klausimais, nes šiuos 
klausimus tvarko savivaldybės 
tų miestų ir rajonų, kuriuose 
yra minimasis nekilnojamas 
turtas. Tačiau ambasada 
visuomet gali suteikti infor
maciją, kokiai Lietuvos vals
tybinei įstaigai yra pavesta 
spręsti dominančius klausimus, 
kokiu konkrečiu adresu reikėtų 
teirautis.

Dėl informacijos konsuliniais 
klausimais — Lietuvos Respub
likos pilietybės atstatymas ar 
įgijimas, pasų pratęsimas, vizos 
į Lietuvą, notarinių veiksmų 
atlikimas, dokumentų legali
zacija ir panašiai — ambasada 
ne kartą per spaudą siūlė ir te
besiūlo kreiptis į Lietuvos gene
ralinį konsulatą New Yorke bei 
garbės generalinius konsulus 
Čikagoje ir Los Angeles. Taip 
yra ne todėl, kad ambasada 
vengia ar nenori teikti pana
šaus pobūdžio informacijos, o 
todėl, kad, pagal nustatytą 
tvarką, visi minėti klausimai 
sprendžiami šiose įstaigose.

Pasibaigus pirmajai susiti
kimo daliai, dalykiniai pokal- * 
biai buvo pratęsti per per
trauką. Lietuvos studentai, 
besimokantys įvairiuose JAV 
miestuose, turėjo gerą progą 
susipažinti ir pabendrauti 
tarpusavyje. Antroji susitikimo 
dalis buvo skirta Kovo 11-ajai 
paminėti. Pagiedojus Lietuvos 
himną, pagrindinį pranešimą 
apie Kovo ll-osios reikšmę mo
derniojoje Lietuvos istorijoje 
padarė ambasados pirmasis 
sekretorius dr. V. Žalys. 
Susirinkusius su Nepriklau
somybės atstatymo diena 
pasveikino ambasados patarėjas 
J. Paslauskas bei JAV LB 
Krašto valdybos vicepirmi
ninkas V. Vengris.

Dalyvavusių nuomone, susiti
kimas buvo įdomus ir naudin
gas, todėl tokie susitikimai 
numatomi rengti ir ateityje.

Spaudos skyrius

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE
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No points, no application fee, 

no origination fee, no credit fee. 
No appraisal fee.

Who vvouldn't be happy?
The Fee-Free mortgage.

Only at Standard Federal Bank.
It's sure to make you feel good, too.

Call 1-800-757-7786 now.
Great for first time home buyers, too!

Standard Federal Bank
tor vivngs

Mortgage Operations Center 1 - S00-757-77M 
Restrictions apply Not available on all mortgages Ina llllo.

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St 
Oak Lawn, IL 60453

pBhBūį

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 

BUDRAIČIUI

Bus. 706-499-7000 
Fax. 706499-7006

Ras. 312-778-3971 
Pagar 312-3060307

IEŠKO DARBO

29 m. moteris laiko darbo. Gali 
prižiūrėti pagyvenusius žmones, 
vaikus. Tinka valymo darbai, tik 
dienomis. Susikalba angliškai.

Tai. 312-471-9029

Moteris, atvykusi iš Lietuvos, 
nori rasti darbą: sutvarkyti butą 
ar paslaugyti senelį ar senutę 5-7 
vai. dienoje. Skambinti tai. 
254-2529.

Moteris 60 matų, gailestingoji 
seselė, ieško darbo prie ligonių ar 
senelių. Gali gyventi kartu. Skam
binti Danutei: 312-233-6752.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningau

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—<30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
320872 Wast 95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

> Perkant ar parduodant 
1 Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

1MLS kompiuteriųir FAX pagalba 

1 Nuosavybių įkainavimas veltui 
' Perkame ir parduodame namus 

’ Apartmentus ir žemą 
’ Pensininkams nuolaida

FOR RENT

Išnuomojamas 8 kamb. 2 mlog.
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 9428 į 
mėn. ♦ 1 mėn. „socurity dop" Ir 
„leaae”. Kreiptis į Almą: 312-475-1727.

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mleg.
butas Archer ir Rockvvell apyl. Be 
gyvuliukų.

Tai. 312-523-9174

HELP VVANTED

Reikalinga moterie prUUfirėtl 90 m. 
tėvelĮ, atlikti namų ruošos darbus ir 
gyventi pietų Kalifornijoj prie Los 
Angeles, labai gražioje gamtoje. Reikia 
šiek tiek mokėti angliškai. Sutartis — 
vienerių metų darbui. Kreiptis: tai. 
714-443-0244.

UNIVER8AL HOME CARE 
AOENCY

Positions available: nannies, com- 
panions, elder care, housekeepers.

Tai. 312-237-0076

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

DRAUGE
ANTANAS KUČINGIS. Biografija — atsiminimai. Ona Nar

butienė. 169 psl.
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Atsiminimai. Aid. Zobo- 

rienė. 60 psl.
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. Atsiminimai A. Gervydas. 221 psl. 
ŽVILGSNIS PRAEITIN. Straipsnių rinkinys. Jonas Kutra. 115

psl.
PIRMASIS RŪPESTIS. Novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 
LUKŠIŲJAI. Novelės. A. Giedrius. 231 psl.
DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. Aloyzas Baronas. 71

psl.
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ. Romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS. Atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 357

psl.
ANGLŲ NOVELĖ. Anglų raš. novelių antologija. Sudarė Pov.

Gaučys. 459 psl.
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. Juozas Prunskis. 117 

psl.
PRIEŠAI. Raštų rinkinys. Fabijonas Neveravičius. 168 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Novelės. P. Gaudys. 480

psl.
RAUDONASIS SIAUBAS, nugalėtoje Vokietijoje. Sabik-

Vogulov. 103 psl.
VIENOS AISTROS ISTORIJA. Romanas. Migelis Unamuno.

159 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl.
AUKSO KIRVIS. Rinktinės pasakos. Juozas švaistas. 224

psl.
OŠIANČIOS PUŠYS. Novelės. Halina Didžiulytė-Mošins- 

kienė. 176 psl.
ŽEMAIČIŲ VYSK. MOT. VALANČIUS. Kun. A. Aleksa. 300 

psl.
KETURI GANYTOJAI. Atsiminimai. Myk. Vaitkus. 180 psl.

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.
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Iš užsienio lietuvių
spaudos

PENKERI
NEPRIKLAUSOMO
GYVENIMO METAI

„Dirva”, Cleveland, Ohio

Noriu pasidžiaugti kultūros 
darbuotojais, ir ypatingai viešo
sios informacijos tarnyba: spau
da, radiju ir televizija. Jie visi 
per trumpą 5-rių metų laiką pir
mieji nusikratė baimės sindro
mo ir stovi visuomeninės gero
vės ir visuomeninės sąžinės sar
gyboje. Tokiais jie turi ir išlik
ti. Bet kokie bandymai juos pa
lenkti tarnauti valdantiems turi 
būti tautos atmesti. Tiesa, jie 
neša milžinišką atsakomybę 
prieš visuomenę, ypač televizi
ja, kur vis daugiau įsitvirtina 
smurto, abejotinos moralės, va
karietiškos filmų industrijos su
kurti žiaurumo vaizdai. Atme
tu cenzūrą, bet išsirinktinumo 
nereiktų atmesti, o tuo labiau 
nepersotinti šios informacinės 
tarnybos darbą menkos vertės 
medžiaga.

Šios sukakties proga žodį ski
riu ir mums patiems.

Švenčiant šias, 5-sias sukak
tuves, turime suprasti, jog ne
buvome ir nesame tik pašaliniai 
stebėtojai. Drįstu teigti, kad už
sienio lietuviai lygiai taip pat su 
džiaugsmu pasitinkame šią su
kaktį, ir lygiai su tokiu pat 
skausmu pergyvename tautos 
sunkumus. Išbraukia mus kaž
kas iš valstybės piliečių sąrašų, 
ar ne — visiškai nesvarbu. Esa
me vienos tautos sūnūs ir duk
ros, dalinamės tautos pasieki
mais ir jos nelaimėmis. Nesigė- 
dinam savo įnašo, kurį ilgų me
tų tėkmėje1 padarėme į laisvės 
atgavimo kovą, nesam pasiruo
šę pasitraukti iš tautos valsty
bingumo atstatymo darbo ir da
bar, ar tas kam patinka, ar ne!

Tačiau tai uždeda tolimesnę 
atsakomybę ir pareigą. Lietuvai 
šiandien reikalinga tolimesnė 
pagalba, patirtis atstatant į ati
tinkamą lygį visas valstybės gy
venimo sferas. Daug tos patir
ties yra sukaupę užsienyje gy
venantys lietuviai. Po truputį 
jinai jau panaudojama. Bet to 
neužtenka. Todėl kviečiu dar
ban, ir tą patirtį siūlyti Lietu
vai! Ne rytoj, poryt,... ne! Jinai 
reikalinga šiandien! Tuomi pra
tęsime savo įnašą tokiai Lietu
vai, kurią regėjome per visus 50 
nelaisvės metus.

„SLAPTI LENKŲ ŽYGIAI 
SU VOKIEČIAIS”

„Tėviškės žiburiai”, Ont., 
Canada

Vilniaus lenkų „Armija Kra- 
jowa” (AK) veteranai mėgsta 
save vadinti didelė prieš 
Hitlerį nukreiptos koalicijos 
kovotojais, nors niekas (gal 
išskyrus LDDP valdžią) jų to
kiais nelaikė. Sovietai juos 
vadino „baltalenkiukais”, vo
kiečiai „polnische Banden”, o 
Vakarų sąjungininkai juos laikė 
įkyriais, draugystę su Stalinu 
ardančiais avantiūristais. Joks 
britų lėktuvas nenumetė už 
Curzon linijos esantiems AK 
daliniams ginklų. Tik 1944 m. 
Varšuvos sukilėliams vokiečiai 
ir Vakarų sąjungininkai pri
pažino kovotojų teises.

Lenkų AK taip pat mėgsta 
save laikyti žydų bičiuliais. 
Charles Gelman knygoje „Do 
Not Go Gentie” rašo: „Jie (AK) 
narsiau kovojo prieš žydus, negu 
prieš vokiečius ir jie yra atsa
kingi už šimtų, o gal ir tūkstan
čių, žydų mirtį, kurie pagaliau 
pasiekę miškus naiviai prašėsi 
būti prijungtais prie draugiškų 
partizanų, bet vietoj to buvo 
nušauti.

Panašiai apie žydų žudymą 
rašo buvęs AK partizanus T. 
Konwicki knygoje „Rojsty”. 
Pabėgusiems žydams jokios ki
tos išeities nebuvo, kaip tik

prisijungti prie sovietų partiza
nų, nors ir ten jie su išskėstomis 
rankomis nebuvo sutinkami.

Visi nemalonūs faktai, kaip 
lenkų mėlynosios policijos (Pol
nische Ordnungspolizei) dalyva
vimas Varšuvos geto naikinime, 
AK bendradarbiavimas su vo
kiečiais, faktas, kad Lupaszko 
dalinys Dubingiuose žudė ne tik 
lietuvius, bet ir lenkus ir pan. 
yra lenkų spaudos patogiai nu
tylimi. Z. Siemaszko straipsnis 
priklauso prie retų išimčių. 
Apie vokiečių-lenkų pasitari
mus Vilniuje taip pat rašė vo
kiečių savaitraštis „Die Zeit” 
1994 m. rugpjūčio 5 d. laidoje.

„SAIKĄ PRARADĘS 
ENTUZIAZMAS”

„Akiračiai”, Chicago, IL

Amerikoje sakoma, kad visi 
šio krašto ekscentriško elgesio 
žmonės yra susitelkę jos pakraš
čiuose. Pasak Amerikos vidur- 
vakarių (Midwest) priežodžio: 
jeigu nukirstume Amerikos ry
tinį (New York) ir vakarinį pa
kraštį ir nugramzdintume tuos 
pakraščius į vandenynų dugną 
— Amerika taptų normali.

JAV pakraščių klimatas atro
do veikia ir ten gyvenančius lie
tuvius. Štai iškilmingo knygų 
deginimo entuziastai yra susi
telkę New Yorke, o tolimųjų va
karų lietuviško ekscentriškumo 
geras pavyzdys — neseniai Los 
Angeles įvykęs poeto Bernardo 
Brazdžionio 70-ties metų lite
ratūrinio darbo sukakties minė
jimas, aprašytas taip vaizdžiai 
mūsiškio Prano Visvydo („Sune
galavusi tradicija”. „Akiračiai”, 
1995, Nr. 1) ir Juozo Kojelio 
(„Pranašas savo krašte”. „Drau
go” kultūrinis priedas. 1995, 
Nr. 19).

Pasak Pr. Visvydo, per Braz
džionio garbingos sukakties 
minėjimą buvo taip įsisiautėta 
su kalbomis ir panegirika, kad 
net dešros su kopūstais spėjo ant 
stalų ataušti, o taurės, pripil
dytos burbuliuotu vynu, prara
do savo burbuliukus.

Tolimųjų vakarų frontininkai 
mūsų Tomui Venclovai papras
tai nėra maloningi: jeigu jau jį 
mini — tai tik iš pačios blogiau
sios pusės. Tačiau šį kartą jis 
buvo J. Kojelio straipsnyje įri- 
kiuotas „trijų didžiųjų literatū
ros autoritetų” tarpan, o pasam
dyti dramos aktoriai skaitė tei
giamus Venclovos pasisakymus 
apie B. Brazdžionio kūrybą. Šio 
vakaro apogėjus buvo pasiektas, 
kai rašytoja Alė Rūta, J. Kojelio 
žodžiais, „savo sveikinime metė 
iššūkį jauniesiems akademi
kams, kad įsipareigotų tokių po
ezijos viršūnių pasiekusį poetą 
Brazdžionį pristatyti kandidatu 
Nobelio premijai”.

„PIRMASIS KOVO
11-TOSIOS PENKMETIS”

„Nepriklausoma Lietuva”, 
Montreal, Que., Canada.

Atsakymų dėl didesnės Lietu
vos infliacijos, negu pas latvius 
bei estus, dėl mūsų ekonominės 
stagnacijos ir kitų bėdų, tenka 
ieškoti gal didesniame mūsų 
kaimynų veržlume, jų sugebėji
me geriau tvarkytis, geriau sa
ve reprezentuoti pasaulio akyse, 
o taip pat ir vieningiau dirbti.

Stebėtinas yra taipgi mūsų po
litikų, verslininkų gobšumas,

Vytas Jurjonas, Vasario 16-tosios 
minėjimo Čikagos lituanistinėje mo
kykloje pranešėjas.

Nuotr. V. Žukausko

egoizmas, per didelis noras tapti 
greitai turtingais ir galingais, 
labai gabiai kopijuojant kitų — 
tik žymiai turtingesnių — kraš
tų pačias blogiausias savybes. 
Stebėtinas yra mūsų „parla
mentarų” skubėjimas užsi
tikrinti didžiules algas ir dar 
didesnes pensijas, kai tuo tarpu 
varganas žemdirbys, kaimietis 
ar darbininkėlis vos gali galą su 
galu suvesti. O kur dar pen
sininkai, invalidai ir kiti 
bėdžiai? Koks yra jų gyveni
mas? Stebėtinas yra toksai 
altruizmo trūkumas, pasiauko
jimo ką nors gero atlikti, ne
imant atlyginimo...

Turbūt, šių laikų Lietuvos in
teligentijai yra nežinoma, jog 
kadaise buvo laikai, kad net 
Lietuvos vyriausybės ministe- 
riai algos atsisakydavo, kad 
krašto — tautos gerovę pakeltų. 
Liūdnai stebėtinas yra paga
liau mūsų valstybės atstovų 
abejingumas dėl Gudijos, Seinų 
ir Karaliaučiaus krašto lietu
vių likimo ir išnykimo, o kur 
dar Sibiro lietuviai?

„VARGSTANTYS’
TĖVYNAINIAI PERKA
NAMUS FLORIDOJE”

„Darbininkas”, 
Brooklyn, NY

Juno Beach, FL, West Palm 
Beach artumoje, gyvena gražus 
lietuvių būrelis. ...

Tos gatvės gale kadaise prie 
pat Atlanto buvo senutėlis 
namas, už jo — tiltas į vande
nyną. Ten susirinkdavo žuvau-

No One OffersYou 
More of Eastem Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of- 
destinations in Eastern Europe, with VVarsatv as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev,Lvov, 
-Minsk and VILNIUS,,LITHUANIA.

Take advantage of LOT's low fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new intemational terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
POLISU AIHLINIS

New York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5151.

Montreal, P.Q.: 514-844-2674.
Toronto, Ont.: 416-236-4242 

Toll-free: 800-223-0593.

PETKUS LEMONT CHAPEL
12401 S. ARCHER AVĖ (AT DERBY RD.)
LEMONT, IL 60439
708-257-6667

PALOS HILLS CHAPEL
10201 S. ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60464 
708-430-4455

PETKUS MARQUETTE CHAPEL 
2533 W. 71 ST.
CHICAGO, IL 60629 
312-476-2345

CICERO CHAPEL 
5940 W. 35 ST.
CICERO, IL 60650 
708-652-1003

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
deda daug pastangų, reikalui iškilus, patarnauti Jūsų šeimai. Visai 
neseniai mes pastatėme naują laidotuvių įstagą Lemont, IL. Šie 
didžiuliai ir gražūs namai skirti patogumui šeimų, kurios išsikėlė 
į pietinius ir vakarinius priemiesčius.

Mes taip pat galime pasidžiaugti, kad priklausome „The Sub- 
urban Family Funeral Home", Cicero, IL. Si, pagyrimus laimėjusi, 
įstaiga yra puikiai įrengta, turi daug vietos automobiliams pastatyti 
ir aptarnauja artimuosius vakarinius priemiesčius.

Taigi, šios yra mūsų nuoširdžios pastangos suteikti pagalbą ir 
suraminimą Jūsų šeimai liūdesio valandose.

Visos -šeimos, kurioms mes patarnavome Cicero ir Bervvyn 
miestų apylinkėse, reikalui iškilus, gali kreiptis į Petkus-Butkus 
įstaigą.

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

Mūsų šeima patarnauja Jūsų šeimai nuo 1929 m.

tojai meškerioti. Pirmiausia 
audros sugriovė tiltą, paskui 
sudegė ir kažkoks klubo namas, 
kurio nebeatstatė. Suvažiavo 
didžiuliai sunkvežimiai, su
sirinko meistrai ir ėmė statyti 
dviejų butų sujungtus gražius ir 
modernius pajūrio namus. Ypač 
gražus namų fasadas nuo jūros 
pusės, daug suskaldytų, išlanks
tytų formų, kur išdėstyti langai, 
durys, aikštelės poilsiauti. ...

Visi kaimynai galvojo, kas 
tuose namuose įsikurs? Praei
tais metais iš Lietuvos atvyko 
du jauni vyrukai1 ir abu namus 
nupirko, tuoj pat grynais su
mokėdami ir sutartą kainą. O 
kaina buvo didoka — apie 
400,000 dolerių už vieną. Pa
samdė prižiūrėtoją ir patys vėl 
išvažiavo į Lietuvą. Tuos namus 
nupirko kažkoks Liudžius, kili
mo iš Marijampolės, ir Pakėnas, 
greičiausiai irgi suvalkietis.

Praeitą rudenį tų namų artu

Didž Gerb. mylimam Gen. Superintendentui

KUN. STASIUI NEIMANUI
mirus, dukroms — MARGARITAI, IEVAI PIPY- 
NIENEI, žentui RENIUI, anūkams - MARKUI, 
TOMUI, proanūkui NICHOLAS, sūnums — STASIUI, 
marčiai MARGARET ir JONUI, marčiai KAREN, 
anūkams - GRETAI, NADEI ir JOKŪBĖLIUI bei 
visiems giminėms Vokietijoje, Kanadoje ir JAV-bėse 
nuoširdžią, gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios Kolegija JAV-bėse

Nationwide Toli Free 
(Nemokamas) Tel. 800-994-7600

moje atsirado dar vienas tur
tingas lietuvis iš skurstančio 
krašto, nupirkęs brangų namą. 
Dabar žmonės kalba, kad greti
mam Jupiterio mieste jau esą 
kokie penki tautiečiai, nusi
pirkę brangius namus. ...

Naujieji turtuoliai, kurių 
praūžusios veiklos dėka Lie
tuvoje košę, jei jos bus, teks 
greitai kabinti tik mediniais 
šaukštais, norėdami apsaugoti 
savo pinigus, nuo kitų, panašios 
specializacijos tik reketo ir tei
sinėje srityse, atvažiuoja į 
Jungtines Amerikos Valstijas, 
kur perka brangias nuosavybes.

Vieni Lietuvoje skursta ir 
vargsta, o kiti jau įsitvirtina 
svetimuose kraštuose. Sunku 
galvoti apie užsienio investicijų 
į Lietuvos ekonomiką viliojan
čias galimybes, jei dabartinė 
valdžia nesugeba sukurti pa
lankių sąlygų savų, naųjųjų tur
tuolių, verslui.
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A.tA.
STELLA TENUKIENĖ

Vilkaitė

Gyveno Chicagoje, West Lawn apylinkėje.
Mirė 1995 m. balandžio 2 d., 9:15 vai. ryto, sulaukusi 97 

metų.
Gimė Lietuvoje, Telšiuose. Amerikoje išgyveno 82 m.
Nuliūdę liko: duktė Adeline Tenukaitė, sesuo Bronė 

Gembutienė su šeima Lietuvoje; dukterėčia dr. Ameliya 
Galminienė su vyru Adolfu; sūnėnai — Joseph Snukst, su 
žmona Florence, Douglas Snukst su žmona Penny ir šeima.

Velionė buvo žmona a.a. Juozo, sesuo Emily 
Prelgauskienės, svainė a.a. Povilo Prelgausko, teta a.a. Emily 
Snukst ir a.a. Juozapo Snukst.

Velionė pašarvota antradienį, kovo 4 d. ir trečiadienį, kovo 
5 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 6 d. Iš 
laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių 
prašoma aukoti labdaros organizacijoms.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę duktė, sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

AJA.
BERTHA M. HOFFMAN

Aglinskaitė

Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Chicagoje, Gage Park 
apylinkėje.

Mirė 1995 m. balandžio 3 d., 10 vai. vakaro, sulaukusi 48 
metų.

Gimė Vokietijoje, Wiesbaden mieste. Amerikoje išgyveno 
36 m.

Nuliūdę liko: vyras Jerry Hoffman, vaikai — Carrie, 
Daniel Zemekis; tėvai Pranas ir Elena Aglinskai; brolis Vic- 
tor su žmona Donna ir šeima bei kiti giminės.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, balandžio 6 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 7 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Maruos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 11 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, vaikai, tėvai, brolis ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 800-994-7600.

A.fA.
VALERIJA (VALĖ) 

RADAVIČIŪTĖ
Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje.
Mirė 1995 m. balandžio 3 d., 5 vai. p.p., sulaukusi 85 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Užvenčio parapijoje, 

Labanavėlės kaime. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: brolis Vilgelmas Radžius, žmona Ethel, 

pusseserė Stella Strezel, mirusio brolio vaikai Beatriče Burian 
su vyru Jim, Ted Biknius su žmona Mary ir kiti giminės. 

Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų.
Velionė pašarvota trečiadienį, balandžio 5 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 6 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę brolis, brolienė, pusseserė, brolio vaikai ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel.
312-476 2345 arba 800-994-7600.

Mylimam Broliui
A.tA.

VYTAUTUI STRIKUI
mirus, giliai užjaučiame liūdinčią seserį 
GENOVAITĖ ir artimuosius.

Elena Damijonaitienė
Alina ir Vandelinas Domanskiai
Stasys Giedrikis
Ona ir Vladas Vaitkai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

i. Šv. Mišios už a.a. Alek
sandrą Likanderienę, buvusią 
„Minijos” būrelio skautę, bus 
aukojamos ketvirtadienį, ba
landžio 6 d., 8 vai. r., Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijoje, 
Lemonte. Mišias aukos prel. 
Juozas Prunskis. Kas galite, 
kviečiame dalyvauti Mišiose, o 
kitas — prisiminti a.a. 
Aleksandrą savo maldose.

Jaunime! Po margučių ridi- 
nėjimo ir skanaus šokolado 
vaišių Velykų dieną, balandžio 
16 d. 8 vai. vak., nepamiršk at
vykti į Čikagos Lietuvių 
jaunimo sąjungos skyriaus 
ruošiamus šokius. Jie vyks 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Kviečiamas visas lietu
viškas jaunimas nuo 16 metų 
amžiaus.

Muz. Ričardo Šoko pavardė 
dažnai minima mūsų spaudoje: 
jis ir gabus akompaniatorius, ir 
chormeisteris, ir pianistas, var
gonininkas... Sunku jau būtų 
apsieiti be šio talentingo žmo
gaus, tad nenuostabu, kad jis 
atskubėjo į pagalbą Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijai, kai 
nuolatinis choro vadovas An
tanas Linas po rankų operacijos 
nebegalėjo diriguoti, ruošti 
chorą religiniam koncertui. Šį 
nelengvą darbą (ypač, kad laik
as iki koncerto jau buvo trum
pas) sutiko apsiimti R. Šokas. 
Nėra abejonės, kad Ričardo
Šoko rankose choras gerai pasi
ruoš koncertui ir puikiai pasi
rodys klausytojams Verbų 
sekmadienį, balandžio 9 d., 2 
vai. p.p. parapijos bažnyčioje.

Muz. Ričardas Šokas.

x Lietuvių Operos „Perlų 
žvejų” spektaklio, kuris bus ge
gužės 14 d., 3 vai. p.p., bilie
tai jau gaunami „Patria” par
duotuvėje, 2638 W. 71st St., 
Chicago, IL, 60629, tel. 312- 
778-2100. „Patria” atidaryta 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 4:30 
vai. p.p., išskyrus antradienius 
ir sekmadienius. Ten pat 
gaunami ir autobusų bilietai į 
Morton mokyklos auditoriją.

(sk)

]Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNĄ
2649 VV 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312). 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629
Tel. 1-312-776-8700

Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą
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Nekalto Prasidėjimo pa
rapija Brighton Parke šiemet 
švenčia savo 80-tąjį gimtadienį. 
Ta proga parapija ruošia didin
gą koncertą š.m. balandžio 30 d.,
3 vai. popiet, bažnyčioje. Kon
certo pažiba — solistas Arnoldas 
Voketaitis. Be to, dar turėsime 
progos išgirsti sol. Virginiją 
Bruožytę, Lijaną Kopūstaitę, 
Algimantą Barniškį, Genutę 
Bigenytę. Parapijos klebonas 
kun. Anthony Puchenski prašo 
rezervuoti tą sekmadienio 
popietę koncertui ir padėti švęs
ti garbingą lietuvių parapijos 
sukaktį.

Dail. Ada Sutkuvienė, nie
kad neatsisako padėti bet ku
riam didesniam mūsų kultūri
niam įvykiui, piešdama leidinių 
viršelius, plakatus, programas, 
net dekoracijas. Ji ir šį kartą 
talkina „Dainavos” ansambliui, 
paruošusi sukaktuviniam 
leidiniui puikų viršelį, o taip pat 
banketo bilietus.

Margarita ir Vaclovas 
Momkai, Genovaitė Mažei
kienė yra nuolatiniai gražia
balsiai solistai Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos chore. Jų 
giesmės įvairiomis iškilmin
gomis ir ne taip iškilmingomis 
progomis kelia besimeldžiančių 
sielas prie Viešpaties sosto. Ir šį 
sekmadienį, balandžio 9 d., 2 
vai. p.p., religiniame koncerte 
girdėsime jų balsus kartu su 
choru, muzikine palyda. Visuo
menė nuoširdžiai kviečiama 
pasiklausyti.

Dalia Rakauskienė iš Lietu
vos Archyvų generalinės di
rekcijos Vilniuje atvyko į Litu
anistikos tyrimo ir studijų cent
rą Čikagoje, kur ji darbuosis 6 
mėnesius. Pagal centro pirm. 
prof. dr. Jono Račkausko pasi
rašytą sutartį su Lietuvos 
Archyvais, ji klasifikuos 
Pasaulio lietuvių archyvo rinki
nius Lietuvoje naudojamos sis
temos pagrindų. Jos darbo dėka 
bus galima sudaryti bendrą 
archyvinių rinkinių sąvadą.

x Pirmieji 50 žmonių, atvy
kusių į labdaros koncertą 
„Puokštė Lietuvos vaikams”, 
veltui gaus labdara Lietuvos 
vaikams užsiimančio, Lietuvos 
krepšinio žvaigždės, Šarūno 
Marčiulionio suvenyrinę 
nuotrauką. Programoje smui
kininkas Raimundas Katilius ir 
pianistas Leonidas Dorfmanas, 
kuris ne tik akompanuos, bet ir 
solo skambins. Laukiami visi 
šeštdienį, balandžio 8 d., 4:00 
vai. p.p. Jaunimo centre, 
5626 S. Claremont, Chicago, 
IL. Rengia „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky-, 
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x LEMONTE, PL centre, 
TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v! p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312- 
436-7772.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec^ 
kus, 540 Ambassador Ct, 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333

(sk)

DRAUGO FONDO 
TALKININKAI

Kai ateina didžioji darbyme- 
tė Draugo fonde — lėšų telkimo 
vajaus laiškų siuntimas „Drau
go” skaitytojams, Marijonų vie
nuolyno žemutinėje salėje 
kruopščiai darbuojasi suskridę 
nuolatinės „bitelės”, kad padau
gėtų „medus” Draugo fonde.

Šiais metais, norint pasiekti 
pusę milįjono dolerių Draugo 
fonde, jau pradėtas pavasario 
vajus. Jo metu į fondą įstoti 
kviečiami nauji nariai. Esantieji 
fondo nariai ir rėmėjai kvie
čiami papildyti savo įnašus. 
Draugo fondo lėšų telkimo 
komiteto laiškų siuntimui 
visiems „Draugo” prenumerato
riams š.m. kovo 30 dieną susi
rinko 20 pareigingų talkininkų 
ir tą pačią dieną buvo išsiųsti 
5,300 laiškų į JAV ir Kanadą.

Pavasario vajaus talkininkai: 
A. Čepėnas, V. Jakovickas, A. 
Šulaitienė, J. Ivašauskienė, R. 
Darienė, K. Daulys, S. Dau- 
lienė, A. Dirgėla, V. Dijokas, V. 
Juodišius, S. Plenienė, J. Kon
čius, V. Momkus, B. Miciule- 
vičienė, S. Milkevičienė. A. 
Smilga, R. Rimkus, V. Valavi- 
čienė, A. Valavičius ir V. Juo
dišius. Talkos koordinatoriais 
buvo Bronius Juodelis ir An
tanas Valavičius. Visiems 
talkininkams Draugo fondas 
nuoširdžiai dėkoja.

Velykų stalas, tai sena tra
dicija. Pasaulio lietuvių centras, 
Lemonte, norėdamas ją tęsti ir 
perduoti jaunesnei kartai, kas
met ruošdavo Velykų stalą At
velykio sekmadienį, tuoj po šv. 
Mišių Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje. Šiais metais, 
dėl „Dainavos” ansamblio 50 
metų jubiliejinio koncerto sek
madienį, Velykų stalas bus šeš
tadienį, balandžio 22 d. Šešta
dienio vakaras — šeimų susi
būrimas, tad ir mes šį malonų 
„suėjimą” papuošime trumpa 
menine programa, pritaikyta 
velykiniam laikotarpiui. Pro
gramą atliks sol. Lijana 
Kopūstaitė ir pianistė Gintė 
Čepinskaitė. Stalus ar pavie
nes vietas užsisakyti galima pas 
Vilę Marchertienę 708-985-7216 
arba Aldoną Palekienę 708- 
448-7436.

x Lietuvos Dukterys kvie
čia Velykų šventėms apsirū
pinti namie keptais tortais, 
pyragais, dailiais margučiais, 
kuriuos rasite draugijos Name
liuose, 2735 W. 71 St. Did. 
Ketvirtadienį, balandžio 13 d., 
nuo 9 vai. ryto. Paragausite 
skanumynų ir paremsite Lietu
vos Dukterų draugijos šalpos 
darbus.

(sk)

x Kviečiame į koncertą 
penktadienį, balandžio 7 d. 
7:30 v.v. Lietuvių Dailės mu
ziejuje, Lemont, IL. Programą 
atliks pianistas L. Dorfmanas. 
Programoje: Čiurlionio, Kutavi
čiaus, Bacho, Šopeno ir kt. kūri
niai.

(sk)
x „Geležinis Vilkas, Ine.” 

(Rako stovyklavietės pirkimo 
korp.) primena būsimiems na
riams, kad įnašai perkant akci
jas turi būt sumokėti iki š.m. 
balandžio 14 d. Informacijai 
kreiptis į Vytenį Lietuvninką, 
tel. 312-284-0100.

(sk)

x I smuikininko Raimundo 
Katiliaus koncertą, akomp. 
Leonidas Dorfmanas, labai ver
ta pasikviesti Ir kitataučius 
draugus bei gimines. Bus 
atliekama nauja, dar negirdėta 
programa. Iškiliojo Lietuvos 
smuikininko koncertas šešta
dienį, balandžio 8 d. 4:00 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Visus 
maloniai kviečia „Saulutė”, 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
Bilietai nuo 3:00 vai. p.p. prie 
įėjimo.

(sk)

Redaguoja J. Platai. Medžiagą
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

3208 W. 66th Ptace, Chicago, IL 80629

Sibire ištremti lietuviai sukūrė maldaknygę, kuri jų dvasią 
stiprino. Jos neturėtų pamiršti ir laisvėje gyveną, ypač Gavėnioje.

Piešė Beatričė Sturonaitė

SUSITIKIMAS SU VEJU

Nuėjau už vartų 
Ir aplink dairiausi,
O šiaurys daug kartų 
Staugė man į ausį:

— Na tu, pupų dėde, 
Tuoj iš čia pražūki! 
Atsakiau jam: — Dėde, 
Mandagesnis būki!

Nebijojau vėjo.
Nors vaidino piktą,
O nedaug laimėjo —
Tik į nosį sprigtą.

Jonas Minelga

STEBUKLINGOS PILYS

Mano peteliškė nėra tikra, bet 
ji skraido, nors neturi baterijų. 
Ji graužia akmenis, miega 
vandenyje. Jos pagalvė yra 
lapai.

Vįja Underytė

Mano pilyje žuvys vaikščioja, 
o kiškiai plaukia. Aš turiu labai 
daug gyvulių. Tarp jų gyvačių 
ir kačių. Aš galiu valgyti daug 
ledų. Mano broliai Tadas ir 
Tomas tvarko mano kambarį.

Tara Mikužytė 
(Iš „Pasakų pilies” laikraštėlio, 
1994 JAS stovykla, Dainavoje)

VERBŲ SEKMADIENIO 
TAUTOSAKA

Prieš Velykas jaunimas tarpu
savyje „mušasi”, o piktumo nei 
kokio būti negali. Sako, kas ką 
myli, tą labiau Verboje ir muša. 
Rėkti nepridera, kad ir kiek 
skauda. Kas taip daro, vadina
mas nekantriu.

(Tverečius)

• * ♦

Verbų dieną su verba plaka 
vienas kitą dėl to, kad nebūtų 
mieguisti. Piemenis plaka dėl 
to, kad bandą ganydami neuž
migtų.

(Mažeikiai)

• • •

Kai renka verbai medį, tai vis 
taiko tokį, kur su daugeliu bu- 
kučių (pumpurų); sako, kiek bus 
bukučių, tai tiek metų gyvensi.

(Tverečius)

MES VAIZDUOJAME 
KNYGNEŠIUS

Šiandien atsiradau prie upės. 
Blogos bulvės smirdi mano mai
še. Man nereikės šiandien gal
voti apie rusus, bet tik spręsti, 
kaip į kitą pusę nuplauksiu. Jei
gu mano bulvės ir maldaknygės 
sušlaps, tai man reikės trijų 
dienų laiko, kad gaučiau naujų 
knygų. Aš norėčiau tas bulves 
išmesti į upę, bet rusai ieškos 
mano maiše knygų, tai man 
smirdančios bulvės bus reikalin
gos. Bulvių, bulvių, aš tik gau
nu valgyti bulvių!

Jonas Bird

Aš šiandien anksti atsikėliau. 
Atrodė, kad bus graži diena. Aš 
vaikščiojau linksmas. Tada ru
sai mane ir užpuolė. Jie paklau
sė, ką aš turiu maiše. Aš atsa
kiau, kad tik bulves. Jie papra
šė, kad aš išpilčiau bulves. Aš 
tada nežinojau ką daryti. Jie su
žinojo, kad aš esu knygnešys. 
Dabar esu kalėjime.

Andrius Vaškys

Aš nešiau blogas bulves. Man 
reikėjo slaptai pernešti knygas 
į Lietuvą. Aš įdėjau į maišą 
blogų bulvių. Knygas nešiu į lie
tuvių namus. Jie vis dar nori 
kalbėti ir išmokti lietuviškai.

Linas Kadžius

Visi Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los mokiniai.

(„Mūsų žinios”)

KAZIUKO MUGĖ

šių metų Kaziuko mugė buvo 
labai linksma. Aš dirbau prie 
skautų laimėjimų stalo. Buvo 
progų laimę išmėginti. Daug 
žmonių atėjo prie mūsų stalo. 
Aš irgi nusipirkau daug bilietų. 
Norėjau laimėti beisbolo korte
lių, kurios buvo 100 dol. vertės. 
Aš nelaimėjau, bet Aras Knašas 
laimėjo.

Po šių visų įvykių, aš daly
vavau „Alibaba” vaidinime. Aš 
atlikau didelį vaidmenį. Man 
patinka kai žmonės juokiasi, kai 
aš vaidinu. Visais atžvilgiais ši 
Kaziuko mugė buvo įdomi ir 
linksma.

Aliukas Volosęnko,
Bostono lit. m-los mokinys

MINTYS GAVĖNIAI

Kai kartą neužmirštamas mu
zikas, kompozitorius Rossini pa
garsėjęs savo kūriniu „Stabat 
Mater” sunkiai susirgo, kuni
gas jį aplankęs paklausė:

— Maestro (taip kreipiamasi 
į garsius muzikus), ar tikite į 
Katalikų tikybos šventas tie
sas?

— Gerbiamasis kunige, žmo
gus, kuris sukūrė „Stabat Ma
ter” (stovi Motina po kryžiumi) 
turi tikėjimą savo širdyje.

TELEFONAS

Kartą gyveno šuniukas Niko
demus. Jis buvo geras šuniukas. 
Nikodemus gyveno „Šunų mies
telyje”, labai gražiame name.

Vieną dieną Nikodemus sėdė
jo namuose. Nežinojo ką veikti, 
tai skaitė knygą. Staiga su
skambėjo telefono skambutis. 
Nikodemus atsiliepė, tik iš 
balso nepažino, kas jam skanu 
bina. Tada jis paklausė: „Kas 
čia kalba?” Plonu balseliu kaž
kas atsakė: „Aš esu tavo drau
gė Viktorija. Turbūt manęs ne
prisimeni, mes kartu ėjome į 
mokyklą”.

Nikodemus tada atpažino sa
vo draugės balsą. Jis patogiai 
atsisėdo ant sofos, pasiėmė py- 

i ragelių ir pradėjo su Viktorija 
kalbėti. Jie kalbėjosi ilgai ilgai. 
Pasakojo apie savo gyvenimą, 
įvairius nuotykius. Nikodemus 
pasiūlė, gal galėtų rytoj susitik
ti parke ir toliau tęsti pasikal
bėjimą. Kaip tarė, taip ir pada
rė.

Už mėnesio laiko Nikodemus 
ir Viktorija susituokė. Dabar jūs 
galite suprasti, kaip yra gerai 
turėti namuose telefoną.

Ada Valaitytė
Čikagos lit. m-los mokinė, lai

mėjusi trečiąją vietą 1994 me
tų JAV LB Švietimo tarybos pa
skelbtame pradžios mokyklų ra
šinių konkurse.

MES JAU PADAINAVOME

Mano įdomiausios Kalėdos 
buvo pernai. Kūčių vakare su
sirinko visa šeima: dėdės, tetos, 
pusseserės. Mes visi valgėme 
Kūčių vakarienę. Pavalgius, at
vyko Kalėdų senelis. Jis mums 
atnešė dovanų. Mes jam pa
dainavome ir pagiedojome kalė
dinių giesmių. Kai Kalėdų se
nelis išėjo, mes žaidėme su gau
tais žaislais.

Loreta Kazakaitytė, 
Bostono lit. m-los 6 sk. mokinė

Geometrija senovės Egipte jau 
turėjo praktine reikšmę. Egip
to matematikai mokėjo apskai
čiuoti stačiakampio, trikampio, 
trapecijos ir net skritulio pavir
šių.

GALVOSŪKIO NR. 111 
ATSAKYMAS

Šiame plakate yra šešis kar
tus minimas žodis Mickey.

GALVOSŪKIO NR. 113 
ATSAKYMAS

Ežeras nr. 1 vadinasi Drivetai, 
kuris yra netoli Latvįjos sienos. 
Antras — Narutis.

GALVOSŪKIO NR. 114 
ATSAKYMAS

Senelis patarė karaliaus sū
nums pasikeisti arkliais, nes 
karalius nenurodė su kokiu ark
liu jis turi įjoti į miestą, tik pa
žymėjo, kad to arklio savinin
kas, kuris įjos paskutinis.

GALVOSŪKIO NR. 115
• ATSAKYMAI

1. Lijo 40 parų, bet pats tva
nas tęsėsi vienerius metus ir 10 
dienų (Šen. Tęst. 39 psl., vysk. 
Skvirecko vertimas; Prad. 7:11- 
8:14). 2. 1990 m. kovo mėn. 11 
d. buvo sekmadienis (žiūr. „The 
1993 Almanac”, psl. 582, Perpe- 
tual Calendar). 3. Baltijos jūros 
gylio vidurkis yra 55 metrai ar
ba 180 pėdų. Giliausioje vietoje 
yra 421 metras arba 1,380 pėdų 
(„The 1993 Almanac”, psl. 485). 
4. Jei Žemės planeta savo 93 mi
lijonų mylių nuotolį nuo saulės 
sumažintų vos 10,000 mylių — 
mūsų planetos vandenynų ir jū
rų vanduo imtų virti, o jei mi
nėtą nuotolį padidintų vos 
10,000 mylių — okeanų ir jūrų 
vanduo pavirstų į ledą (Dictio- 
nary of Scientific Literacy by R. 
P. Brennan, p. 87, New York, 
1992). 5. Gudija turi 10,300,000 
gyventojų, o Švedija — 8,700,000 
gyv. („The 1993 Almanac”, psl. 
154-268).

GALVOSŪKIS NR. 131
Pasiskaitę literatūros atsaky

kite į šiuos klausimus: 1. Kas 
yra miražas? 2. Kaip jis pasida
ro? 3. Kur jis yra matomas? 4. 
Gal girdėjote, kas yra Fata mor- 
gana? Už teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus gausite 
10 taškų, o už trumpus, tik 5 
taškus.

GALVOSŪKIS NR. 132 
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Pažiūrėkite į šį brėžinį iš 
skirtingų kampų ir suskaičiuo
kite visus trikampius.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 133

Vienas mokinys nešėsi iš 
krautuvės nusipirkęs krepšį 
obuolių. Du trečdalius tų obuo
lių jis išdalino savo draugams.
Iš likusių obuolių du trečdalius 
jis suvalgė. Tada jam liko vie
nuolika obuolių. Kiek mokinys 
nusipirko obuolių ir kiek jis ati
davė savo draugams?

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 134

Kas yra Dievo Avinėlis? 
Trumpai paaiškinkite iš kur ki
lo šis pasakymas ir jo reikšmę.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 135 į

1. Kurios vietovės Lietuvoje 
yra mažiausiai vėjuotos? 2. Kur 
yra seniausias paminklas Vil
niuje? 3. Koks yra pasaulyje 
aukščiausios moters ir aukš
čiausio vyro ūgis? 4. Ar tiesa, 
kad Šv. Rašte „14 Karalių 19” 
(pas prot. 2 Kar. 19) ir Izaijo 37 
raštų tekstai yra visai vienodi?
5. Adomas ir Jieva, išvykdami 
iš rojaus, kokią išleistuvių dova
ną gavo iš Dievo?

Už teisingus ir plačiau paaiš
kintus atsakymus — 10 taškų, 
už trumpus ir apytikrius — 5 
taškai.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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