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JBANC nori, kad 
Rusija pripažintų 

Baltijos šalims 
padarytą žalą

Prez. Brazauskas priėmė 
Lenkijos vicepremjerą

Jungtinis Amerikos Baltiečių 
Komitetas JBANC balandžio 21 
d. parade laišką JAV preziden
tui Bill Clinton, kuriame reika
lauja, kad gegužės 9 d. iškilmėse 
Maskvoje būtų paminėtas ne tik 
nacių nugalėjimas, bet ir sta
linizmo padaryta žala.

Laiške priminus, kad JBANC 
atstovauja apie milijonui latvių, 
estų ir lietuvių kilmės ame
rikiečių, trijų šiam komitetui 
priklausančių organizacijų pir
mininkai reiškia susirūpinimą 
dėl prezidento numatomos 
kelionės švęsti Sąjungininkų 
pergalę prieš nacių Vokietiją 
gegužės 9 d. Maskvoje. Jie pri
pažįsta, svarbų sovietinės Rusi
jos įnašą, nugalint nacius, bet 
jie pareiškia „stiprų įsitikinimą, 
kad JAV administracija, Rusi
jos Federacija ir tarptautinė 
bendruomenė taip pat turėtų 
pripažinti ir pasmerkti brutalų 
sovietinį režimą, kuris paruošė 
dirvą („ushered in”) Antram Pa
sauliniam karui ir nacių okupa
ciją pakeitė sovietiniu totali
tarizmu”. Jie taip pareiškia 
stiprų pasipriešinimą besitę
siančiam jėgos naudojimui prieš 
čečėnų tautą ir Rusijos grasini
mams naudoti jėgą, „apsau
gant” kaimyninėse šalyse gyve
nančių rusų teises.

Laiške JAV prezidentui Ame
rikos Estų Nacionalinės Tary
bos, Amerikos Latvių Sąjungos 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
(ALTo) pirmininkai pripažįsta 
faktą, kad sovietinė Rusija pa
dėjo užbaigti Antrąjį Pasaulinį 
karą, bet pabrėžia, kad 
sovietinė Rusija taip pat yra 
atsakinga už Antrojo Pasaulinio 
karo prasidėjimą, nes ji su nacių 
Vokietija pasirašė slaptąjį 
Molotovo-Ribbentropo paktą, 
pagal kurį Europa buvo 
padalinta į nacių ir sovietų 
įtakos sferas. Kai Vakarų 
demokratinės šalys kovojo už 
laisvę ir demokratiją, sovietai 
kovojo už komunizmą ir tautų 
pavergimą. Deja, galutinės 
sovietų pergalės prieš nacizmą 
išdavoje milijonai Vidurio 
Europos ir Rusijos žmonių buvo 
nužudyti, pavergti ir deportuoti 
stalinistinių represijų pasekme.

„Vidurio Europos tautos turi 
žvelgti į ateitį santykių su 
kaimyninėmis šalimis atžvil
giu”, rašo JBANC komitetui 
priklausančių organizacijų pir
mininkai, „bet jos negali ir 
neturi pamiršti praeities”. Pa
našiai, ir Rusijos Federacija turi 
žvelgti į ateitį, pagaliau pri
pažindama savo praeitį ir jos at
sižadėdama — ypač šiuo metu 
Rusijoje kylančios nostalgijos 
šviesoje. O vieton to, Rusuos pa
reigūnai pareiškia, kad KGB 
metodai, kuriais buvo naiki
nami partizanai Ukrainoje ir 
Baltijos šalyse, bus naudojami 
ir Čečėnijoje. „Vargu, ar 
stalinistinių priemonių naudo
jimas tautai naikinti gali būti 
laikomas standartu demokrati
jai ir vargu, ar vertąjį įteisinti 
jūsų dalyvavimu”, rašo JBANC 
pirmininkai JAV prezidentui 
Bill Clinton.

Amerikos baltiečiai, rašo jų 
pirmininkai, remia tokią Ru
siją, kuri būtų stabili, demo
kratiška ir turėtų gerus kaimy 
ninius santykius. „Nors užgi
name Rusijos dalinių išvedimą

iš Baltijos šalių, kuriame Jūsų 
administracija vaidino lemiamą 
vaidmenį, esame susirūpinę dėl 
Rusijos veiksmų Čečėnijoje ir jos 
tebesitęsiančiais grasinimais sa
vo kaimynams” rašo JAV prezi
dentui ALTo pirmininkas Graž
vydas Lazauskas, Amerikos 
Latvių Asociacijos pirmininkas 
Ints Rupners ir Amerikos Estų 
Tautinės Tarybos pirmininkas 
Juhan Simonson.

„Prieš paskelbiant Jūsų 
sprendimą lankytis Maskvoje, 
JAV valstybės sekretorius 
Warren Christopher pareiškė, 
kad Jūs nedalyvausite iškil
mėse Maskvoje, kol konfliktas 
Čečėnijoje nebus išspręstas. Ne
paisant to pažado, Jūs nutarėte 
vykti. Prezidentas Boris Jel- 
cin už Jūsų geraširdiškumą at
silygino, padidindamas Čečė
nijos miestų ir kaimų bombar
davimus ir puolimus, ir tai 
susilaukė tarptautinės bendruo
menės ir Rusijos žmogaus teisių 
ekspertų kritikos. „Rusijos 
kariuomenė atsuko savo šautu
vus į civilius... Tai yra ne kas 
kita, o genocidas”, pareiškė 
Rusijos parlamento žmogaus 
teisių komisijos atstovas Alek- 
sandr Gurjanov”, primena 
JBANC vadovai.

Priminę ir balandžio 18 d. 
Rusijos užsienio ministro An
drėj Kozyrevo grasinimus pa
naudoti karinę jėgą, „ginant” 
užsienyje gyvenančių rusakal
bių teises, JBANC vadovai ra
gina prezidentą Clinton at
sakyti į tokius grasinimus, kol 
Rusija jų dar neįgyvendino.

JBANC pirmininkai pareiš
kia suprantą politinius 
privalumus dėl kurių preziden
tas apsisprendė dalyvauti iš
kilmėse Maskvoje, bet laukia, 
kad prezidentas nepraleis pro
gos iškelti šiuos neraminančius 
klausimus Rusijos prezidentui 
ir jo kolegoms. Baltiečiai nori, 
kad prezidentas Clinton 
paskatintų Rusiją pripažinti 
savo praeitį ir prisipažinti prie 
savo padaryto smurte ir re
presijų ne tik prieš okupuotos 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
žmones, bet ir prieš pačią 
Rusiją. Jie prezidentui Clinton 
primena, kad Baltijos tautoms 
Antrasis Pasaulinis karas ne
pasibaigė 1945 metais: jiems jis 
pasibaigė tik 1994 m. rugpjūčio 
mėnesį, kai iš Estijos ir Latvi
jos buvo išvesti paskutinieji likę 
buvusios Sovietų Sąjungos ka
riai.

Amerikos baltiečių atstovai 
taip pat „maldauja” („im- 
plore”), kad prezidentas, bū
damas Maskvoje „pasmerkų Če- 
čėnįjoje vykstančias žudynes” ir 
kad pasipriešintų Rusijos gra
sinimams panaudoti jėgą prieš 
savo kaimynus. „Viešas pasi
sakymas šiais klausimais nepa
didins Rusijos užsispyrimą, bet 
pabrėš šių reikalų svarbumą ir 
paskatins prezidentą Jelciną 
baigti žudynes ir laikytis 
tarptautinių nuostatų. Pone 
Prezidente, Jūsų pasiprieši
nimas prezidento Jelcino „nyet” 
pasakymui apie Rusijos kariuo
menės išvedimą iš Baltijos šalių 
parodė ką galima pasiekti kai 
JAV imasi tvirtos, aiškios 
pozicijos. Jei mes remiame Rusi
jos demokratinį vystymąsi, mes 
pirmiausia turime pasisakyti už

Prancūzijoje praėjusį sekmadieni vykusiuose prezidento rinkimuose daugiausia balsų surinko 
socialistas Lionei Jospin (23.3%) ir Paryžiaus meras, konservatorius Jacųues Chirac (20.8%). Bet 
kadangi nė vienas nesurinko reikiamos daugumos, gegužės 7 d. vyks pakartotini rinkimai dabar
tiniam, jau dvi kadencijas tarnavusiam prezidentui, socialistui Franęois Mitterrand pakeisti. 
Nuotraukoje L. Jospin sveikina balsuotojus, pradėdamas kampaniją.

Ruošiamasi Šiaurės Tarybos 
ir Baltijos Asamblėjos 

bendram posėdžiui
Vilnius, balandžio 24 d. (Elta) 

— Galimas dalykas, kitų metų 
pavasarį Vilniuje įvyks Šiaurės 
Tarybos ir Baltijos Asamblėjos 
bendras posėdis, pasakė Seimo 
pirmininko pavaduotojas ir Sei
mo delegacijos Baltijos Asamb
lėjoje vadovas Egidijus Bičkaus
kas.

Jis pranešė, kad praėjusį sa
vaitgalį Rygoje įvykusiame 
Baltijos Asamblėjos Prezidiumo 
narių susitikime su Šiaurės 
Tarybos atstovais oficialiai pa
skelbta, jog Šiaurės Taryba 
surengs susitikimą su Baltijos 
Asamblėja. Tai būtų didžiulės 
politinės reikšmės įvykis, 
pabrėžė E. Bičkauskas.

Į Šiaurės Tarybą įeina šių 
šalių parlamentinės delegacįjos, 
vyriausybių vadovai bei užsie
nio reikalų ministrai. Tokiu 
būdu susitikime dalyvautų apie 
200 Šiaurės Tarybos ir 60 Balti
jos Asamblėjos parlamentarų, 
po 8 kiekvienos šalies ministrus 
pirmininkus ir užsienio reikalų 
ministrus.

BALTBAT pradės karius 
mokyti pagal JT standartus

Vilnius, balandžio 20 d. (Elta) 
— Lietuvoje dvi dienas vyko 
Jungtinių Tautų Baltijos Ba
taliono (BALTBAT) kūrėjų pasi
tarimas. Jame nutarta iki kitų 
metų sausio pabaigti šio jun
ginio bendrą karinį rengimą ir 
pradėti karius mokyti pagal 
Jungtinių Tautų taikos palai
kymo standartus.

BALTBAT kūrimo koordina
cinės grupės vadovai, atsto
vaujantys Danijai, Didžiajai 
Britanijai, JAV, Estijai, Latvi
jai, Lietuvai, Suomijai, Švedijai 
bei Norvegijai, spaudos konfe
rencijoje žurnalistus pain-

,.laisvės ir teisingumo visiems” 
principą (kuris yra išreiškiamas 
lojalumo Amerikai pareiškime 
„Pledge of Allegiance” — Red.).

Amerikos baltiečių organiza
cijų pirmininkai Gražvydas 
Lazauskas, Ints Rupners ir 
Juhan Simonson baigia laišką 
JAV prezidentui Bill Clinton, 
linkėdami jam sėkmės vizito 
Maskvoje metu.

Galimybę surengti šį susitiki
mą Vilniuje Egidijus Bičkaus
kas sieja su tuo, jog 1996 m. 
balandžio mėnesį Lietuvos sos
tinėje vyks aštuntoji Baltijos 
Asamblėjos sesija (šeštoji įvyko 
praėjusį savaitgalį Rygoje, sep
tintoji bus surengta šiemet 
gruodžio mėnesį Taline). Vilniš
kės sesijos tęsinys, E. Bičkaus
ko nuomone, galėtų būti Šiau
rės Tarybos ir Baltijos Asamb
lėjos susitikimas.

Bičkauskas taip pat sakė, kad 
Rygoje susitarta dėl konkretaus 
bendradarbiavimo tarp Baltijos 
Asamblėjos ir Beneliukso parla
mentarų. Rudenį įvyks šių tarp
parlamentinių organizacijų ats
tovų pasitarimas teisiniais 
klausimais. Beneliukso šalys ir 
Europos Sąjungos narės, jų pa
tirtis įstatymų leidyboje bei 
teisėtvarkoje labai naudingas 
Baltijos valstybėms, siekian
čioms asocijuotos narystės 
Europos Sąjungoje, pažymėjo E. 
Bičkauskas.

formavo, kad jau numatytos 
busimojo karinio junginio narių 
funkcijos: Lietuva rengs medici
ninio aprūpinimo ir inžinieri
nius bei statybos būrius. Latvi
jos kariai bus atsakingi už 
bataliono aptarnavimą, trans
portą bei sandėlius. Estija ke
tina parengti žvalgų ir ryšių 
būrius.

Medicininės priežiūros besi
mokančius lietuvius rems 
Norvegija, žvalgybininkus estus 
— Švedija, batalioną aptarnau
siančius latvius — Suomija. 
Didžioji Britanija bei JAV 
prisiėmė atsakomybę už karių 
anglų kalbos mokėjimą. Kari
nės technikos, aprangos, trans
porto priemonių įsigijimui JAV 
Kongresas batalionui skyrė 3.7 
milijono dolerių.

— Lietuva, Latvija ir Veng
rija jau kelis metus pirmauja 
pasaulyje pagal savižudybių 
skaičių. Praėjusiais metais Lie
tuvoje nusižudė 1,703 žmonės 
(45 žmonės 100,000-čiui gyven
tojų). (AGEP)

Remontuojamos
Vilniaus pilys

Vilnius, balandžio 13 d. (LA) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas balandžio 12 d. Vil
niaus Žemutinėje pilyje susitiko 
su Švietimo, mokslo ir kultūros 
komisijos nariais, rašo „Lietu
vos aidas”.

Prezidentas sakė, kad pilių 
teritorijai tvarkyti yra sudaryta 
direkcija. Šiais metais darbams 
atlikti skirta 9 milijonai litų. 
Kaip patikslino Vilniaus pilių 
direkcijos direktorius S. 
Rožinskas, dar šiemet turėtų 
būti suremontuotas Aukštuti
nės pilies bokštas, tvirtinamas 
kalnas, baigtas remontuoti vie
nas korpusas Kosciuškos gatvė
je ir ten perkelti Lietuvos na
cionalinio muziejaus fondai. Be 
to, turėtų būti baigta Senojo 
arsenalo pastatų statyba.

Susitikime teirautasi komisi
jos narių nuomonės, ar atstatyti 
Žemutinės pilies rūmus. Prezi
dentas sakė, kad jo nuomone, 
rūmai turėtų būti atstatyti, nes 
jie — Lietuvos valstybingumo 
simbolis.

Paminklosaugos departamen
to direktoriaus J. Glemžos 
nuomone, turėtų būti sudaryta 
projektuotojų grupė ir jai neabe
jotinai vadovautų architektas 
Napaleonas Kitkauskas, iki šiol 
tyręs Žemutinės pilies rūmų lie
kanas.

Pasaulio Banko 
atstovai išdėstė savo 

abejones
Vilnius, balandžio 20 d. (Elta) 

— Ketvirtadienį prezidentas Al
girdas Brazauskas priėmė Pa
saulio Banko ekspertų delegaci
ją, kuriai vadovauja Rytų Euro
pos departamento direktorius 
Basil Kovalsky. Pasaulio Ban
ko atstovus domino Lietuvos 
energetikos ir žemės ūkio šakų 
finansavimo, valstybinių ko
mercinių bankų restruktūriza
vimo klausimai.

Buvo pareikšta, kad Lietuvos 
energetikos ūkyje yra daug ne
tvarkos, blogai atliekama ap
skaita. Pareikšta, kad Lietuvos 
energetikos ūkis nuostolingas, 
kad būtų tikslingiau teikti sub
sidijas vartotojams, o ne pa
tiems energijos gamintojams.

Banko ekspertai prezidentui 
taip pat pareiškė savo abejones 
dėl subsidijų mokėjimo žemdir-

Vilnius, balandžio 24 d. (Elta) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pirmadienį priėmė 
Lenkijos viceprenyerą, žemės 
ūkio ir maisto pramonės minist
rą Roman Jagielinski.

Jis perdavė Algirdui Brazaus
kui Lenkijos prezidento Lech 
Walęsos ir ministro pirmininko 
Juzef Oleksy linkėjimus. Lenki
jos vicepremjeras pažymėjo, kad 
geri asmeniniai ryšiai tarp 
valstybių vadovų padeda plėsti 
šalių bendradarbiavimą įvairio
se ekonomikos, kultūros, visuo
meninio gyvenimo srityse.

Su tokiu tikslu — aptarti to
lesnes bendradarbiavimo gali
mybes tarp Lietuvos ir Lenkijos 
atitinkamų ministerijų, žemės 
ūkio bendrovių bei maisto per
dirbimo įmonių — pirmadienį į 
Lietuvą atvyko Roman Jagie- 
linskio vadovaujama delegacija.

Pokalbyje pasikeista nuo

Daugelis nori ne žemės, 
o pinigų

Vilnius, balandžio 12 d. (LR) 
— Šiomis dienomis Lietuvoje 
vyksta zoniniai seminarai že
mėtvarkos ir geodezijos tarnybų 
specialistams, agrarinės refor
mos tarnybų vadovams, juose 
aptariama žemės reformos dar
bų programa šiems ir ateinan
tiems metams, rašo Tautvydas 
Kontrimavičius „Lietuvos ry
te”,,

Į tokį seminarą Anykščiuose 
susirinko dviejų Aukštaitijos 
apskričių — Utenos ir Panevėžio 
dešimties rajonų atstovai.

Kaip teigė seminarą vedęs 
Žemės ūkio ministerijos sekre
torius, Valstybinės žemėtvarkos 
ir geodezijos tarnybos direk
torius Silvestras Staliūnas, per 
artimiausius dvejus žemės ūkio 
reformos metus ir įstatymų 
pakeitimai, ir praktiniai žemė
tvarkininkų veiksmai skatins 
nuosavybės teisės į žemę 
grąžinimą ir konkrečių žemės 
sklypų dalijimą pretendentams 
natūra.

Ministerijos duomenimis, 
51,000 Lietuvos žmonių, 
netekusių žemės, nenori jos at
siimti, pageidaudami piniginės 
kompensacijos. Tam valstybei 
reikia 400 milijonų litų. Pernai 
buvo išmokėta tik 5.3 milijonai 
litų kompensacijų už turėtą 
žemę, tad paskutiniesiems vals
tybė, kaip sakė S. Staliūnas, 
atlygintų tik po 85 metų.

Ministerija ėmėsi iniciatyvos, 
siūlydama kompensacijoms pa
naudoti ne vien Agrarinės refor
mos fondo lėšas. S. Staliūno 
manymu, dalį kompensacijų 
galima būtų sumokėti iš žemės 
tikslinės paskirties keitimo 
įmokų. Esanti pagunda naudoti 
ir Miško fondo lėšas. Galbūt 
Seimui priėmus Konstitucijos 
pataisą, buvusiems savinin
kams bus kompensuojama, par
duodant žemę.

Tačiau net ir 15 metų ter
minas kompensacijas mokėti 
yra per ilgas, sakė Žemės ūkio 
ministerijos sekretorius. Todėl 
siūloma, kad Seimas artimiau
siu metu priimtų įstatymų pa-

biams už superkamus gyvulius 
bei ketinimą nuo gegužės mė
nesio subsidijuoti ir pristatomą 
pieną. Jie mano, kad būtų daug 
geriau turėti kitokias paramos 
formas, reikėtų kaime labiau 
plėtoti įvairius verslus, atgai
vinti amatus.

monėmis dėl žemės ūkio raidos 
perspektyvų. Konstatuota, kad 
Lietuvoje ir Lenkijoje kol kas 
vyraus smulkūs asmeniniai 
ūkiai. Lietuvoje tokio ūkio vidu
tinis dydis yra apie 9 hektarus, 
Lenkijoje jis siekia nuo kelio
likos iki keliasdešimt hektarų. 
Todėl jiems būtina pirmaeilė 
valstybės parama.

Lenkijos vicepremjeras infor
mavo, kad pagal šalies įstaty
mus žemę užsieniečiams galima 
išnuomoti 99 metams. Tačiau, 
jeigu Lenkijos pilietis testamen
tu ją perduoda kitos valstybės 
piliečiui, šis tampa jos valdyto
ju neribotam laikui. A. Brazaus
kas papasakojo svečiui apie pa
teiktas konstitucines pataisas 
dėl teisės įsigyti žemę nuosa
vybės teise užsieniečiams.

R. Jagielinski ir jo vadovau
jama delegacija vieši Lietuvoje 
dvi dienas.

taisą, numatančią teisę gauti 
piniginę kompensaciją tik tiems 
pretendentams, kurių žemę iš
perka valstybė.

Visiems kitiems pretenden
tams, kurių žemės valstybei 
nereikia, turėtų būti grąžinimas 
sklypas natūra, po to pats sa
vininkas turėtų spręsti, ką su 
juo daryti: dirbti, nuomoti ar 
parduoti. Reali žemės kaina rin
koje, pripažino S. Staliūnas, daž
niausiai yra daug mažesnė nei 
valstybės nustatytas kompensa
cijos dydis.

Pasak pranešėjų teigiamai 
žiūrima žemės nuosavybės kom
pensavimą mišku, tačiau jis vis 
dar nepopuliarus. Ministerijos 
žiniomis, šalyje yra 31,000 
hektarų miško, kurį galima iš
dalyti pretendentams vietoj jų 
turėtos žemės, tačau norinčių 
imti tokią kompensaciją kol kas 
tik 900, jiems užtenka ir 5,000 
hektarų.

Tik Kupiškio rajone daugiau 
pretendentų jau paėmę mišką — 
kituose rajonuose vos vienas ki
tas.

Artimiausių dvejų metų svar
biausias žemėtvarkininkų dar
bas, kaip teigė pranešėjai — 
išdalyti ir privatizuoti as
meninių ūkių sklypus gyven
vietėse.

Šiais metais kiekviename ra
jone jau numatoma parengti 1-2 
žemės ūkio įmonių teritorijų 
kompleksinius žemėtvarkos 
projektus, taip praktiškai 
baigiant žemės nuosavybės ats
tatymo tos vietovės pretenden
tams procesą.

Apie tokių projektų sudarymo 
pradžią bus informuojami visi 
pretendentai, po to jie jau 
negalės pakeisti savo valios. 
Sudarius tokius projektus, bus 
galima pradėti kitą reformos 
etapą — nuosavybės atstatymą 
ekvivalentine natūra atvyks
tantiems iš kitų apylinkių.

KALENDORIUS

Balandžio 26 d.: Marcelinas, 
Dargailė, Gailenis, Vilūne. 1986 
m. Černobylio elektrinėje įvyko 
avarija, nuo kurios šimtai žmo
nių jau mirė, kiti dar serga. 
Avarijai likviduoti iš Lietuvos 
buvo pasiųsta 7,000 žmonių, 
grįžę 5,200 susirgo.

Balandžio 27 d.: Zita, Ter- 
tulionas, Aušrelė, Gotautas.

I i i
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SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LSS RAŠINIŲ KONKURSAS
Lietuvių Skautų sąjunga skel

bia 1995 metų rašinių konkur
są LSS nariams ir narėms že
miau nurodomomis sąlygomis:

1. Tema:
„Mano šeimos kelionė iš 

Lietuvos į užsieni”. Konkurso 
dalyvis,-ė paruošia projektą, ku
riame aprašo savo šeimos, sene
lių, tėvų ar jų pačių kelionę iš 
Lietuvos į užsienį. Projektas 
gali būti iliustruotas nuotrau
komis, archyvine medžiaga, šei
mos medžiu, pašnekesiais su 
šeimos nariais, kurie šią kelionę 
iš tėvynės pergyveno ir t.t.

2. Laikas:
Rašiniai turi būti išsiųsti iki 

1995 m. spalio 8 d. (pašto ant
spaudo data).

3. Dalyviai:
Konkurse gali dalyvauti visų 

LSS šakų vienetams priklau
santys Sąjungos nariai ir narės.

4. Suskirstymas:
a. Jaunesnieji skautai ir skau

tės (vilkiukai, paukštytės, beb- 
riukai ir ūdrytės).

Rašinėliai turi būti ne trum
pesni, kaip vieno puslapio rank
raštis (neįskaitant archyvinės 
medžiagos).

Premijos: I vieta 75 dol., II 
vieta 50 dol., III vieta 25 dol.

b. Skautai, skautės ir kitos to
kio pat amžiaus grupės.

Rašinėliai turi būti ne trum
pesni kaip du rankraščio pusla
piai (neįskaitant archyvinės me
džiagos).

Premijos: I vieta 100 dol., II 
vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

c. Prityrę skautai ir skautės 
bei kitos tokio pat amžiaus gru
pės.

Rašiniai turi būti ne trumpes
ni kaip du rankraščio puslapiai 
(neįskaitant archyvinės medžia
gos).

Premijos: I vieta 100 dol., II 
vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

d. Skautai vyčiai, vyr. skau
tės, jūrų budžiai, gintarės, 
A.S.D. ir Korp! Vytis nariai.

Rašyta medžiaga turi būti ne 
trumpesnė kaip du rankraščio 
puslapiai (neįskaitant archyvi
nės medžiagos).

Premijos: I vieta 150 dol., II 
vieta 100 dol., III vieta 75 dol.

Pristatymas:
Po rašiniu pasirašoma sla

pyvardžiu, pažymima amžiaus 
grupė ir vieneto pavadinimas. 
Atskirame (užklijuotame voke
lyje) įdedama: autoriaus tikra 
pavardė, vardas, adresas, tele
fono numeris. Viskas sudedama 
į voką ir visa medžiaga siunčia tų asociacija, nei Žemaitijos thuania.

LS Brolijos vadijos suvažiavimo, š.m. kovo 25-26 d. vykusio Lemont, Illinois, Lietuvių centre, 
dalyviai. Iš k.: sėdi — vs. fil Antanas Paužuolis, LSB VS pavaduotojas vs. Romas Otto, LSB Vyriau 
sias skautininkas vs. fil. Albinas Sekas, kun. Aloyzas Volskis, vs. Vytautas Jokūbaitis. Stovi 
- s.fil. Vytautas Januškia, vs. Gediminas Deveikis, s. fil. Romas Rupinskas, jvs. fil. dr. Algis 
Paulius, vs. Antanas Jarūnas ir vs. fil. Gintaras Plačas.

Nuotr. Gintaro Plačo

ma šiuo adresu: s. fil. Ramunė 
Lukienė — LSS Konkursas, 
2900 W. 100 PI., Evergreen 
Park, IL 60642.

6. Mecenatas:
LSS Tarybos Pirmija, naudo

janti prel. s. Juozo Prunskio Lie
tuvių fonde paskirtos sumos 
palūkanas.

7. Vertinimas:
Speciali komisija.
8. Pastabos:
Patartina, ypač mažiesiems, 

rašinius ruošti sueigų metu. 
Tuo būdu konkursas bus suei
gos dalis, o ne kažkokia pašalinė 
pareiga.

Įsijungimas į konkursą ir kon
kurso sėkmingumas priklausys 
nuo vadovų,-ių tinkamo jam dė
mesio ir jo naudingumo supra
timo. Vienetai, kurių nariai,-ės 
aktyviai įsijungs į dalyvavimą 
konkurse, bus specialiai įvertin
ti.

Dėl papildomos informacijos 
skambinkite: vs Marytei Utz, 
tel. 1-708-423-0307, arba fil. s. 
Ramunei Lukienei, tel. 1-708- 
422-4288.

Rašiniai su archyvine medžia
ga bus sugrąžinami. Patariame 
archyvinę medžiagą siųsti tik 
„Photo” ar ,,Xerox” kopijų 
pavidale.

Sėkmės rašyti ir budėti.
Lietuvių Skautų sąjungos 

Tarybos Pirmija

IŠRINKTA FŠS
CENTRO VALDYBA

Filisterių Skautų sąjungos ko- 
respondencinis balsavimas už 
kandidates į naują FSS Centro 
valdybą yra baigtas. Balsavo 
103 nariai. Išrinktos į FSS nau
ją Centro valdybą pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkė s. fil. dr. 
Vilija Kerelytė; pirmininkės pa
vaduotoja — ps. fil. Rita Likan- 
derytė.

F.S.S. Reguliamino 17-to 
straipsnio pakeitimai ir papildy
mai yra priimti.

A.S.S. Vadija

LIETUVOS SKAUTŲ
SĄJUNGA PRANEŠA

Lietuvos Skautų sąjungos Ta
rybos pirmininkas js fil. Algi
mantas Žilinskas praneša, kad: 
nei Lietuvos Skautija, nei Kau
no Jūrų skautai, nei Euro skau-

Kai sesės dar nesiruošė amžinon kelionėn... Čikagos skautininkių draugovės 
1994 m. rudenį suruoštuose atsisveikinimo pietuose kitur gyventi išvyks
tančioms narėms, s.fil. Aleksandra Likanderienė įteikia atminimui dovanėlę 
Lietuvon grįžti besiruošiančiai vs. Ninai Grigaliūnienei-Norienei. Sesė Ni
na netikėtai Amžinybėn išėjo 1994 m. gruodžio 17 d., o 1995 m. vasario 7 
d., sunkios ligos pakirsta, Namo išėjo s.fil. Aleksandra.

Nuotr. Jūratės Variakojienės

SESĖ NINA IŠĖJO NAMO
Jau daugiau negu keturi mė

nesiai kai iš mūsų tarpo išsisky
rė sesė vs. Nina Grigaliūnienė- 
Norienė, „Aušros Vartų” tunto 
steigėja ir pirmoji jo tuntininkė

Buvo gimusi Rygoje. Dirbda
ma mokytojos darbą, labai pa
milo Lietuvos jaunimą, kurį, ne 
tik mokykloje mokė, bet jungė 
ir į skautiškas eiles. Mokė juos 
būti gerais skautais, tarnauti 
Dievui ir Lietuvai, mylėti ir su
prasti kitą sesę ar brolį skau
tą,-ę. 24 metų sesė Nina buvo 
pakelta į paskautininkės laips
nį. 1938 metų rugsėjo 8 d. Lię- 
tuvos Respublikos prezidento 
Antano Smetonos buvo apdova
nota D. L. Kunigaikščio Ge
dimino penkto laipsnio ordinu 
už darbą ir parodytus sugebė
jimus skautiškoje veikloje, bei 
vadovavimą tų metų vasarą Pa
langoje vykusioje skaučių sto
vykloje. Tais pačiais metais sesė 
Nina buvo pakelta ir į skauti- 
ninkės laipsnį.

1949 metais Čikagoje apdova
nota Lelijos ordinu. Darbšti ir 
gabi vadovė. Buvo įsteigusi 
skautų ir skaučių chorą, tauti
nių šokių šokėjų grupę ir pati 
jiems vadovavo. 1985 m. buvo 
pakelta į vyresnės skautininkės 
laipsnį.

Sesė Nina niekad nebuvo ati
trūkusi nuo skautiškos veiklos. 
Nepaisydama savo „auksinio” 
amžiaus, skautiškoje veikloje 
prisidėjo darbais ar piniginėmis 
aukomis iš savo nedidutės pen
sijos.

1994 m. gruodžio 15 d. pasku
tinį kartą su sese Nina kalbėjau 
telefonu. Ji labai atsiprašinėjo. 
Nesuvokiau už ką. Paaiškėjo,

Skautų organizacija nėia Lietu
vos Skautų sąjungos sudėtyje.

Visais reikalais, liečiančiais 
Lietuvos Skautų sąjungą prašo 
kreiptis per jį, rašant: Algiman
tas Žilinskas, Pašto dėžutė 
960,3043 Kaunas, Lietuva-Li-

kad nesmagiai jautėsi nepakvie
tusi manęs liudininke jai gau
nant JAV pilietybę. Ji ruošėsi 
1995 m. pavasarį grįžti į Lietu
vą ir JAV pilietybė buvo būti
na pensijos gavimui Lietuvoje. 
Labai troško pamatyti savo 
sūnų Kęstutį ir Algirdą, mar
čias ir vaikaičius. Bet Aukščiau
siojo jai buvo numatyti kiti 
planai.

Praėjusių metų gruodžio 16 d. 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, Brigh- 
ton Parke, buvo suruoštos Kū
čios. Jose dalyvavo ir sesė Nina. 
Pokalbyje su kun. F. Kireiliu, 
pasiskundė pablogėjusia savi
jauta. Sveikindami ją tapus 
JAV piliete, visi dalyviai sugie
dojo jai „Ilgiausių metų”.

Gruodžio 17 d., 9:27 v.v., sesė 
Nina iškeliavo Amžinybėn. At
sisveikinimas gruodžio 21 d. 
vyko Gaidas ir Daimid laido
tuvių namuose. Šeimos vainiko 
vietoje jos karstą dengė Čika
gos Skautininkių draugovės vė
liava. Atsisveikinimui vado
vavo Skautininkių d-vės drau
gininke s. Aldona Palukaitienė. 
Velionė buvo ilgametė šios 
draugovės narė. Maldas sukal
bėjo kun. F. Kireilis ir tėvas v.s. 
Antanas Saulaitis, SJ. Lietuvių 
Katalikių Moterų sąjungos var
du atsisveikino Stasė Viščiuvie- 
nė, „Aušros Vartų”/„Kernavės” 
skaučių tunto vardu — tunti
ninkė s. Dalia Trakienė, Biru- 
tiečių vardu — vs Zuzana Juške
vičienė, LB Brighton Parko apy
linkės — pirm. Salomėja Daulie- 
nė, Čikagos Skautininkių d-vės 
— vs. fil. Danutė Eidukienė. Po 
atsisveikinimo, visi dalyvavę 
skautininkės ir skautininkai, 
praeidami pro karstą ir pasku
tinį „sudie” tardami, kiekvie
nas karstan dėjo po gėlės žiedą, 
o vėliau, sustoję ratu, sugiedojo 
„Ateina naktis” ir „Marija, 
Marija”.

Jos pelenai gražioje urnoje vs. 
fil. dr. Romo Povilaičio š.m. sau
sio 25 d. buvo nugabenti į Lie
tuvą. Vilniuje sesę Niną pasi
tiko jos sūnūs, marčios, giminės 
ir atsikūrusios Lietuvos buvusi 
pirmoji Seserijos Vyriausioji 
skautininke vs. Alina Dvorec- 
kienė. Sausio 27 d., po šv. Mišių 
Šv. Teresės bažnyčioje, sesė 
Nina amžinam poilsiui atsigulė 
Saltoniškių kapinėse, pasiilg
toje Lietuvos žemelėje. Laido
tuvėse atsisveikinimo žodį tarė 
ir gėles padėjo vs. Alina Dvo- 
reckienė.

Čikagos Skautininkių draugo
vė dėkoja visiems atsisveiki
nime dalyvavusiems skautinin
kams,-ėms. Esame dėkingos ir 
Gaidas Daimid už parodytą 
nuoširdumą ir dovanėlę — pa
galvėlę medaliams įsegti. Ačiū 
ir Tau, mielas broli dr. Romai, 
už sesės Ninos pelenų Lietuvon 
nugabenimą.

Miela sese Nina, tebūna leng
va Tau numylėtoji Lietuvos 
žemelė. Ilsėkis ramybėje.

S. Aldona Palukaitienė

NUSIIMKIME
KEPURĘ

Vs V. Šenbergas, buvęs Kau
no skautų tuntininkas apie 
1932 m., išsaugojo ir atgabeno 
Amerikon Kauno tunto skautų 
archyvą. Sąrašuose mačiau ir 
savo pavardę. Pažymėta: parei
gos — skiltininkas. Anais 
laikais buvo didelė garbė būti 
skiltininku. Nešiojai skilties 
gairelę, o kiti žygiavo paskui 
tave. Tuolaikiniame savo gyve
nimo amžiuje neprisimenu, kad 
būtume buvę garbėtroškomis. 
Net nežinojome tos sąvokos, bet 
pasididžiuoti buvo kuo. Ir 
šiandien man atrodo, kad tai 
buvo viena gražiausių mano 
pareigų.

Jau Amerikoje trumpai teko 
vadovauti vilkiukų būreliui. 
Vilkiukai visados buvo mano 
mėgiamiausi skautiškos visuo
menės dalyviai. Jų entuziaz
mas, judrumas — užkrečiantis. 
Su jais bendraudamas niekad 
nenuobodžiausi. Iškrečia jie ir 
visokių pokštų, kurių skautiš
kuose įstatuose nerasi. Bet tai 
jų prigimtis. Jie linksmi, jie 
nenuoramos, bet ir labai parei
gingi, nors labai trumpą laiką. 
Parašiau jiems dainelę, o J. 
Zdanius gaidas.

Mes esame vilkiukai 
Smarkiausi iš visų,
Kas sako, kad išdykę 
Meluoja ištiesų

Mes klausom savo vado, 
Laimingi visados 
Ir niekad neužmirštam 
Tėvynės Lietuvos.

Labai maloniai prisimenu 
smagų bendravimą su tais ne
nuoramom. Vėliau netyčia įko
piau į labai aukštas pareigas. 
Tai buvo garbingi titulai. Bet 
skautybė vis dėlto remiasi 
skiltimi. Lietuvoje dėl aukštųjų 
vadų suskilo skautybė į kelias 
dalis. O skiltys, draugovės veikė 
neatsižvelgdamos, kas bus va
dai. Tad kartais ima spraustis 
mintis, ar jie reikalingi? Žino
ma, čia tik pajuokavimas.

Tad ką gi norėjau pasakyti? O

ČIKAGOS
SKAUTUOS

DŽIAMBORE ’95

Metinė Čikagos lietuvių skau
tuos savaitgalinė iškyla — 
Džiamborė ’95, vyks šių metų 
birželio 2-4 d. dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų ūkyje, Lemont, 
IL. Šiame įvykyje dalyvaus 
„Aušros Vartų”/,.Kernavės” 
skaučių tuntas, „Nerijos” jūrų 
skaučių tuntas ir „Lituanicos” 
skautų ir jūrų skautų tuntas.

Skautai ir skautės iškyloje 
nakvos dvi naktis, o jaunesnie
ji skautai ir skautės — vieną 
naktį.

Skautai ir skautės iškylavie- 
tėn privalo atvykti penktadienį, 
birželio 2 d., 7 vai. vak. Jaunes
nieji skautai ir skautės iškyla- 
vietėn atvyksta šeštadienį, 
birželio 3 d., 8:30 vai. rytą. 
Iškyla baigsis sekmadienį, 
birželio 4 d., 10 vai. r.

Visi prašomi laikytis nurody
tos tvarkos ir stovyklavietėn at
vykti nustatytu laiku. Tėveliai 
prašomi pasiimti vaikus tuoj po 
stovyklos uždarymo (10 v.r.).

Dalyvavimo mokestis: jau
nesniems skautams,-ėms (vieną 
naktį) — 15 dol. Visiems kitiems 
(dvi naktis) — 20 dol.

Mokestį, užpildytą registra
cijos lapą ir pilnai užpildytus 
nuo atsakomybės atpalaidavimo 
lapus reikia įteikti savo viene
tų vadovams,-ėms iki š.m. gegu
žės 13 d. (Registracija bus 
uždaryta po gegužės 13 d.) 
Galima ir tiesiogiai siųsti s. 
Dalei Trakienei, 10441 So. 89th 
Avė., Palos Hills, IL 60465.

Pilnai neužpildžiusiems nuo 
atsakomybės atpalaidavimo 
lapų nebus leidžiama iškylauti.

DRAUGAS
(USPS-161000)
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Published daily except Sundaya and Mondays, legal Holidays, the 

Tuesdays following Monday obaervance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4645 W. 63rd 
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Second claaa poetage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subacription Rates: $95.00. Foreign countries $110.00
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Pašto iilaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
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jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto

metams Vi 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 i 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, MIC

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

štai ką. Kada matome vadovą 
kartu su būreliu skautų, skau
čių, vilkiukų ar paukštyčių, 
nusiimkime kepurę. Tai skauti- 
jos pagrindas. Be tų kantriai ir 
nuoširdžiai „vežančių” skautiš
ką vežimą nėra skautijos. Nėra 
stovyklų, nėra sueigų, nėra 
skautiško, tautiško, žmoniško 
auklėjimo. Šiuo laiku mūsų di
džiojoje šeimoje didžiųjų vadų 
trūkumo lyg ir nėra, bet tiesio
giai dirbančių su skautais ne
daug. O jie yra patys reika
lingiausi.

Pasakiau: nusiimkime kepurę. 
Tai tik simbolika. Geriau išties
kime pagalbos ranką. Tegul jie 
pajunta, kad jie ne vieni, kad, 
reikalui esant , gali tikėtis para
mos, paskatinimo, įvertinimo.

Vladas Vijeikis

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak L«wn, IL

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

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

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

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 1230-3 vpp 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 vpp . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p
• 132 S. Kadzla Ava.. Chicago 

(312) 778-89S9 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAIS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė , Hickory Hills. IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
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. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchlHer 81., Elmhurat, IL 60126 

708-841-2608
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla. Chicago 60652 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9v r -12, 
ketvd 12 - 4 v p p , penktd 12 6 v.v

—— 1 i ■ ■ 1 ■ -i »

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

f

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

STOVYKLOS

Birželio 2 - 4 d. - Čikagos 
skautijos Jamboree ‘95.

Birželio 17 - 25 d. — Detroito 
skautijos stovykla Dainavoje, 
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Musų tėvynėje dar vyrauja žiemos vaizdai... Kulautuva. Maždaug ties šia vieta Vytautas Didysis
pasirašė Salos sutartį. .

Nuotr. Liudos Rugiemenės

KAD NENUTILTŲ 
LAISVĖS KANKLĖS

STASYS SURANTAS
Sakoma, kad žmonės, kaip 

snaigės — dviejų panašių nie
kad nėra. Šiais vaizdžiais žo
džiais redaktorė Danutė Bindo- 
kienė duoda įvadų „Draugo” 
kovo 24-tos d. vedamajame 
„Kas pažadins tautą?” Straips
nyje ji labai nuosekliai peržvel
gia stiprius mūsų tautos cha
rakteristikos bruožus istorijos 
eigoje. Taip pat apibūdina ir 
dabartinę tautos neviltį, kuri 
taip sunkiai slegia kiekvieno 
lietuvio patrioto širdį. Bandome 
suprasti, kas įvyko su mūsų 
didvyrių tauta. Paprastai nieko 
gero nei blogo neatsiranda be 
eigos. Aišku, yra priežastys, 
kurios privedė mus prie tokios 
nevilties — apatijos.

Mes pažįstame komunizmą. 
Daugumas matėme ir užgyve
nome savo patyrimu, todėl 
manome, kad gerai suprantame 
šią žiaurią, klastingą, totalinę 
santvarką.

Tikslas pateisina priemones
Ne taip pasaulis atrodė Kari 

Marksui, kuris per savo nelai
mingą ir vienišą gyvenimą 
išvystė komunistines doktrinas 
savo darbais: „Komunizmo ma
nifestas” 1848 metais, „Klasių 
kova” 1850 m. ir „Kapitalas” 
1867 metais. Paskutinysis jo 
garsus veikalas liko kaip komu
nizmo šventraštis, kurį papildė 
jo vienintelis draugas Frederick 
Engels, o vėliau V. I. Leninas.

Lenino garsus posakis iš jo 
knygelės „Proletarų revoliuci
ja” (psl. 27): „Revoliucija tikrai 
yra aukščiausias įvykis, kada 
viena darbo klasė savo autori

tetą ir valią įveda visiems ki
tiems gyventojams, laimėjusi 
partija privalo išlaikyti savo va
lią kur reikia teroru ir gink
lais”.

Pagrindinis komunizmo tiks
las buvo perauklėti ir išvystyti 
tobulą sovietinį žmogų (homo 
sovieticus), kuris būtų atsakin
gas tik partijai. Tam tikslui 
pasiekti leidžiamos visos prie
monės, pagal šūkį: „Tikslas pa
teisina visas priemones”. Kad 
tai pasiektų, komunizmas užsi
mojo sugriauti ir nušluoti visą 
esamą santvarką bei civilizaci
ją. Suniekino ir keitė viską, ką 
žmonija per amžius buvo išvys
čiusi ar sukūrusi. Aklinai už
tvėrė sienas ir visus ryšius su 
laisvu pasauliu. Keliones, spau
dą ir visais būdais, nepaisant 
kainos, trukdė net radijo ban
gas. Darė daug ką, ko istorijos 
eigoje nei didžiausi despotai, fa
raonai ar imperatoriai net ne
galvojo ir nebandė daryti. Tam 
žmogaus visiškam perauklėji
mui reikėjo išjungti visas socia
lines struktūras, kurios galėjo 
trukdyti partijos tikslui. Pir
miausia susilpnino šeimos vaid
menį vaikų auklėjimui, kad ne
pakenktų komunizmo progra
moms. Naikino ir kovojo su 
religija (komunistu vadinama 
tautų opiumu). Leido tik tiek, 
kiek minimaliai reikėjo pasau
lio opinijai nuteikti. Panaikino 
visus teisės kodeksus, kuriuos 
žmonija išvystė amžių eigoje. 
Partija buvo aukščiausias au
toritetas ir jos paskirti teisėjai 
dirbo tik pagal partijos nurody
mus.

Pakeitė Lietuvos istoriją, 
išjungiant visą garbingą tautos 
praeitį ir paliko tik visa, kas 
gera galėjo įvykti komunizmo 
laikotarpyje. Sovietiniai istori
kai rašė tik partijos ir slaptos 
policijos duotais duomenimis, 
vien partijos tikslams. Sovieti
niam istorikui dėl Lietuvos ko
voję partizanai yra tik bjaurūs 
miško banditai — jokie patrio
tai. Tremtiniai į Sibirą ir kitur 
buvo vežami „gerai aprūpinti ir 
su gera priežiūra”.

Švietimo srityje buvo panai
kinti visi socialiniai ir laisvieji 
mokslai, kurių laikas buvo skir
tas tik begalinėms marksizmo ir 
leninizmo studijoms. Po okupa
cijos visos švietimo programos 
tuoj buvo pakeistos, mokytojai, 
norėjo ar nenorėjo, turėjo pasi
daryti komunizmo apaštalais. 
Turėjo mokyti to, kuo patys 
netikėjo. Kitaip laukė darbo 
praradimas, deportacijos ar ka
lėjimas.

Rizikuoti, iškrypstant iš par
tijos linijos, buvo beveik ne
įmanoma, nes juos stropiai ste
bėjo partija, sekė šimtai vaikų 
ar studentų akių ir ausų, o rei
kėjo tik vieno juos išduoti...

Komunizmo progresas — 
žmonių nelaimė

Komunizmas greitai nualino 
kraštą. Visur ir visada buvo trū
kumai, nors propogandistai kas
dien skelbė laimėjimus.

Kas liko pasirinkti žmonėms? 
Būti entuziastišku partiečiu ir 
užsitikrinti gerą gyvenimą? 
Dirbti slaptoje policijoje ar su ja, 
gerai gyventi ir saugoti partijos 
diktatūrą? Arba gauti darbą 
prie prekių paskirstymo, gal 
gauti kokį skambų titulą, kuris 
suteikia privilegijų. Visur ir 
visada būti pozicijose, kur 
galima ką nors nuvogti ar gauti 
kokį kyšį ar privilegijas. To

kiose sąlygose greit pranyko bet 
kokia pagarba ar asmeninis pa
sitenkinimas, gerai atliekant 
darbą.

Taip progresavo komunizmas. 
Susilpnino ir išblaškė daugelį 
šeimų. Mes ir čia matome, kas 
įvyksta, kai išyra šeimos ir 
prapuola noras dirbti. Taip par
tija per beveik 50 metų stengė
si parklupdyti lietuvį ar išrauti 
jo sielą.

Tas pats įvyko ir visuose ki
tuose, komunizmo užimtuose, 
kraštuose ir atnešė visiems 
dvasinį ir ekonominį skurdą. 
Pačioje komunizmo tėvynėje 
Rusijoje yra dar blogiau ir vėl 
eina kruvinos kovos.

Reikia ieškoti išeičių
Tėvynėje yra likę daug gerų ir 

darbščių žmonių. Reikia kaip 
nors išeiti iš šios baisios padė
ties. Moraliniam ir dvasiniam 
prisikėlimui reikalingi visi 
geros valios lietuviai, net ir 
klydę. Kai kurie komunizmo va
dovai turėtų atsiprašyti tautos 
ir parodyti gerą valią. Čia ypač 
sovietiniai istorikai turėtų aiš
kiai pasakyti, kad klastojo isto
riją, klaidino žmones ir dirbo tik 
partijai. Tauta atleis visiems, jei 
dirbs gerą darbą. Reikia sustip
rinti švietimą, ypač istorijos 
dėstymą, kad žmonės žinotų sa
vo tikrą praeitį; grąžinti geogra
fiją ir panašius mokslus. Atrodo, 
yra bandoma švietimą keisti, 
bet gal ir patys mokytojai daug 
dalykų nežino ar nesupranta. 
Sovietinė švietimo sistema leido 
tik griežtą autoritarinį mokymo 
būdą be jokio studentų ir moky
tom bendradarbiavimo ar disku
sijų. Jiems sunku mokytis nau
ju būdu, kurio jie patys nėra pa
tyrę. Turi būti sudarytos sąly
gos, kad mokytojai galėtų nors 
kiek pasiruošti. Jau praėjo 
keleri metai po išsilaisvinimo, 
bet nematyti daug pažangos. 
Bekalbant su svečiais iš Lietu
vos, ypač jaunimu, užklausiu, 
kiek dabar Lietuvoje gyventojų. 
Tikrai keista, bet teisingo at
sakymo dar negavau nei iš vie
no užklaustųjų. Atsakymai bu
vo nuo 5 iki 30 milijonų ir, at
rodė, kad mano užklausimas 
jiems buvo nelabai patogus ar 
reikšmingas. Nežinojo taip pat 
ir ankstesnių Lietuvai svarbių 
istorijos įvykių. Keista, kad 
pritaikomojo mokslo šakose, 
pvz., matematikoje, fizikoje, 
chemijoje, jaunimas yra gerai 
išlavintas. Aišku, čia partijai 
nereikėjo kontrolės.

Svaigalai, neviltis ir ateitis
Taip tauta vargsta ir savo 

neviltį skandina svaigaluose. 
Reikia tikėtis, kad ši tamsuma 
yra prieš aušrą. Reikia laukti, 
kad vis balsiau pasigirs žadin
tojų — vaidilų balsai, ir tauta

nebus pasmerkta žūti. Lietuvo
je dar yra daug geroe valios ir 
darbščių žmonių, kurie gal iš
moks gyventi be tos žiaurios 
diktatūros, bet su pagarba ir į 
meile vienas kitam. Šiek tiek 
vilties duoda ką tik praėję sa
vivaldybių rinkimai. Gal val
džia ir Seimas gaus ženklą, kad 
ir jie gali būti pakeisti per 
būsimus rinkimus. Valdžia, at
rodo, per daug nesirūpina tau
tos ateitimi. Tautos, kurios nori 
išlikti ir būti ekonomiškai 
stiprios, daro kitaip. Pavyzdžiui, 
japonai moka net dešimt kartų 
daugiau, negu pasaulio kaina 
už ryžius, kad tik išlaikytų savo 
ūkininkus. Lietuvos krautuvės 
pilnos visokio užsienietiško 
importuoto maisto, bet valdžia 
neperka vargstančio Lietuvos 
ūkininko gaminių. Nejaugi jie 
to nemato ar nesupranta?

Lietuva turi stiprią ir labai 
tėvynei jautrią išeiviją. Nubyrė
jusių nuo tautos kamieno yra 
nedaug, tik laikas jau labai re
tina mūsų eiles. Kiekvienas mū
sų čia turime savęs paklausti: 
kur ir kaip aš galiu padėti ar ką 
padaryti? Savo elgesiu ir gyve
nimu turime duoti pavyzdį, ypač 
besilankant Lietuvoje. Nemalo
nu buvo išgirsti vieno, neseniai 
iš Lietuvos grįžusio, turisto pa- 
giras: „Tai linksma buvo nu
vykti į gimto kaimo gegužinę, 
sutikau daug senų pažįstamų, 
nugirdžiau visą kaimą”.

Bandykime gyventi taip, kad 
prieš išeinant amžinybėn galė
tume sau pasakyti „ir aš nors 
vieną gaidą pridėjau prie laisvės 
kanklių melodijos”.

„JOHNSON AND
JOHNSON” DOVANA 

LIETUVAI

Garsi bendrovė „Johnson and 
Johnson” Vilniaus universiteti
nės ligoninės Kardiochirurgijos 
klinikoje surengė Baltijos šalių 
seminarą „Vainikinių arterijų 
stentavimas Palmaz-Schatz ba
lionu plečiamais stentais”. Se
minaro metu Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos kardiologai ir kar
diochirurgai buvo supažindinti 
su nauja ir šioms šalims ekono
miškai perspektyvia gydymo 
metodika.

Pirmą kartą Baltijos šalyse iš 
anksto atrinktiems ligoniams 
buvo atliktas vainikinių širdies 
kraujagyslių stentavimas. Ši ope
racija padeda atitolinti širdies 
operaciją. Stentavimo operaci
joms vadovavo žymiausias Va
karų Europos stentavimo spe
cialistas — Oslo kardiologijos ir 
kardiochirurgijos klinikos vado
vas Golf. Vienas iš pirmųjų pa
cientu buvo Lietuvos Nepriklau
somybės Akto signataras, drama
turgas, rašytojas Kazys Saja.

(LA, 03.30)

Danutė Bindokienė

Dėmės leopardo 
kailyje

Vakarų pasaulis, ypač da
bartinė JAV vyriausybė, atrodo, 
ne tik negali, bet ir nenori 
prileisti, kad galbūt Sovietų 
Sąjunga nepranyko nuo žemės 
paviršiaus, o tik pasivadino kitu 
vardu. Šį dešimtmetį juk tokia 
mada: ir tironai, ir jų paval
diniai pakeičia pavadinimą, bet 
nepakeičia veiklos metodų (tik 
šiek tiek juos užmaskuoja, kad 
tiktų naujam įvaizdžiui). Ameri
kiečių posakis teigia, kad iš 
leopardo kailio tamsių dėmių 
jokia jėga negali išvalyti, bet 
vadovaujantys sluoksniai to po
sakio neatsimena.

Artėja gegužės 9-oji ir šio 
krašto prezidentas ruošiasi ke
lionei į Maskvą, nepaisant pro
testų, įtikinėjimų ir perspėjimų. 
Kad jo (ir kitų trumparegių) 
nuomonė nepasikeis, ir Jelcino 
didysis triumfo renginys 
pavyks, Rusija nei kiek nea
bejoja. Tą savo įsitikinimą jau 
ne kartą pademonstravo iš
šaukiančiais veiksmais ar žo
džiais ir, nepaisant viso reikalo 
absurdiškumo, vakariečiai vis 
tiek pasiruošę šokti kazoką 
pagal Kremliaus švilpynę.

„Leopardo kailio dėmės” pra
ėjusios savaitės pabaigoje vėl 
išlindo pro storą „kosmetikos” 
sluoksnį, kuriuo Maskva jas jau 
keli metai mėgina dangstyti. 
Kaip rašo „Los Angeles Times” 
(balandžio 21 d.), Rusijos Užsie
nio reikalų ministras Andrėj V. 
Kozyrev nedviprasmiškai dar 
kartą priminė pasauliui, kad 
„artimam užsieniui” pavojus 
nepraėjęs. Imperija, kuri netoli 
80 metų visiškai nerodė pagar
bos žmogaus teisėms nei savo 
krašte, nei okupuotose šalyse, 
staiga taip rusais, gyvenančiais 
už Rusijos sienų, susirūpino, 
kad pasiruošusi jų teises ginti 
net ginklu. Daugeliui čia gali 
kilti klausimas: o kas gi tuos ru
sus skriaudžia? Atsakymą pa
teikia mūsų liaudies patarlė: 
„Norint šunį mušti, lazdą ne
sunku rasti”. Jeigu Maskva 
sako, kad rusakalbiai skriau
džiami Ukrainoje, Estijoje, 
Kazachstane ar Latvijoje, kas 
gali tuo teigimu abejoti? Juk 
nėra istorijoje buvę, kad Krem
lius meluotų...

Keturiolikoje iš sovietų narvo 
ištrūkusių respublikų gyvena 
per 20 mil. rusų. Daugiausia jų 
yra Ukrainoje ir šiaurės Ka
zachstane, bet, pagal gyventojų 
skaičių, pavojingą etninę 
„mažumą” rusai sudaro Latvi

joje (apie pusė gyventojų) ir Es
tijoje (apie 35% gyv.). Rusakal
bių klausimas tuose kraštuose 
jau seniai yra dyglys taikaus su
gyvenimo šone. Rusija nuolat 
tvirtina, kad jos tautiečiai per
sekiojami, jiems atimtos spe
cialios privilegijos (turbūt turė
tos sovietų laikais), jie verčiami 
mokytis vietinės kalbos ir t.t. 
Nors ir taip „spaudžiami”, ru
sai vis tiek nenori grįžti į tėvynę 
ir laisvai gyventi. Tokiu atveju 
Rusijai nieko nebelieka, kaip, 
pasak ministro Kozyrevo, „tam 
tikrais atvejais panaudoti kari
nę jėgą savo tautiečiams apsau
goti”. Nepaisant, kad tą melo
diją „artimas užsienis” jau 
kelinti metai girdi, reakcija vis 
tiek pavirsta rūpesčiu dėl 
nepriklausomo gyvenimo ry
tojaus. Šį kartą net Maskvos vy
riausybės organas „Izvestija” 
pirmame puslapyje kritikavo 
Kozyrevo pareiškimus, padary
tus „nepatogiu laiku”, t.y. 
Amerikos-Rusijos konferencijos 
išvakarėse, tarytum yra „pato
gus laikas” karine jėga grasinti 
silpnesniems ir mažesniems kai
mynams. To paties laikraščio 
aiškinimas, kad Rusijos vy
riausybė „drąsiais pareiški
mais” tik mėgina pakelti nusi
vykitų demokratija ir bejėgiš
kumu savo tautiečių nuotaiką, 
yra tiesiog vaikiškas. Pre
zidento Jelcino patarėjas Bori- 
siuk prisipažino, kad net per tre
jus metus nuo Sovietų Sąjungos 
suirimo dar niekam nepavyko 
išspręsti rusakalbių, gyve
nančių Baltijos šalyse, Kazachs
tane ir Ukrainoje, problemos. 
Maskvai vienintelis logiškas 
sprendimas, atrodo, yra vėl oku
puoti tuos kraštus.

Nors, kaip ir anksčiau, jau
čiančios pavojų iš agresyvaus ir 
galingo kaimyno, paminėtosios 
valstybės netruko pareikšti 
griežtus protestus, vakariečiai, 
su JAV priešakyje, visa tai va
dina „tuščiomis pasakomis” ir 
nenori tikėti, kad Rusija iš 
tikrųjų savo ketinimus vykdy
tų ir ginkluota jėga gelbėtų 
rusakalbius. Jie, be abejo, nėra 
girdėję išsireiškimo: nėra dūmų 
be ugnies, o, be to, juk turi ruoš
tis kelionei į Maskvą. Juk ten 
bus tikrai šaunios iškilmės ge
gužės 9-tąją. Reikia tikėtis, kad 
tie garbingieji svečiai į savo la
gaminus nepamirš įpakuoti 
gero muilo, kuris padėtų nuo 
Jelcino rankų nuplauti čečėnų 
kraują.

PER KLASTĄ Į LAIMĘ
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

1
Aukšti Anapilio pilies kuorai skendo vakaro migloje. 

Tirštomis skaromis kildama virš pavasario ižą laužiančio 
Nemunu, migla stiepėsi aukštyn, įsibraudama pro pilies 
angas, apkabindama bokštus, kur ne kur tingų mėnulio 
spindulį atskiesdama balkšvu atspindžiu.

Menėse buvo triukšmas, jaunų merginų kikenimas 
maišėsi su sodriais vyrų balsais, padėklais nešini tar
nai barškino indais ir kartas nuo karto pasigirsdavo dus
lūs midaus statinių kamščių sprogtelėjimai. Audronė, 
rankomis parėmusi galvą, atsilošusi į daug mūšių 
mačiusią pilies sieną, stovėjo viena, ašarotas akis 
įsmeigusi į tolį, kur anapus Nemuno buvo galima įžiū
rėti migloje paskendusius Ventpilio pilies kontūrus. 
Audronės skruostais riedėjo ašarų srovė, raudoje skan
dinanti sudužusias svajones, pačiame gyvenimo pavasary 
pražydusios ir įsiliepsnojusios meilės šipulius. Vienintelė 
kunigaikščio Rimanto dukra, auksaplaukė, mėlynakė, 
liekna ir grakšti kaip stirnelė, Audronė privalo paklus
ti tėvo valiai, kurio žodis yra lygus įstatymui juo labiau, 
kad jos tėvas gerbė Didįjį kunigaikštį Vytautą, klausė 
jo patarimų ir vykdė jo pageidavimus. Kunigaikštis 
Rimantas, po Žalgirio pergalės grįžęs pilin išdidus ir lai
mingas, lemtingoje kovoje su kryžiuočių ordinu 
pasižymėjęs, pergalės džiaugsmu apsvaigęs, prie širdies 
glaudė savo vienturtę ir jai ant kaklo užvėrė nuostabiai 
gražių žemčiūgų virtinę.

— Tai Didžiojo kunigaikščio Vytauto dovana tau,

mano miela dukrele. Aš jam pažadėjau tuos karolius ant 
tavo kaklo pats savo rankomis uždėti, tomis pačiomis 
rankomis, kurios šalia didžiojo kunigaikščio ne vieną 
kryžiuotį pakirto. O vėliau tavęs laukia dar didesnė gar
bė, — kalbėjo tėvas.

— O kas toji garbė, tėveli? — virpančiu balsu 
paklausė Audronė, glostydama karolius. Nemaloni nuo
jauta suspaudė jos smilkinius.

Dabar Audronei atrodo, kad tai buvo seniai. O, kad 
dabar ji nors su savo brangia motina, kunigaikštiene 
Erdvile, galėtų savo sielvartu pasidalinti, bet ir ji savo 
vyro valiai paklūsta, tai ir dukrai prieš tėvą pasipriešinti 
neleis. Audronė jau žino, kokia „garbė” jos laukia, nors 
tėvas ilgai nesiteikė jos smalsumo patenkinti.

— Būk kantri. Kai ateis laikas, sužinosi — 
prisimena ji kiekvieną savo tėvo žodį, kai jis, nuo jos 
pasitraukęs, apkabino savo žmoną.

Tai buvo daugiau kaip prieš tris mėnesius, o dabar... 
Mintyse sugrįžusi į praeitį, dar prieš Žalgirio kautynes, 
Audronė negirdėjo iš menės sklindančio triukšmo, tik 
dar giliau skendo savo sielvarte. Gaivalinga prisiminimų 
versme grįžta tos dienos, kai prieš du pavasarius ji su 
tėvais ir jų didele svita išsirengė kelionėn į Vilnių, kur 
Didysis kunigaikštis Vytautas buvo sukvietęs didikus, 
bąjorus ir karžygius su jų šeimomis, atšvęsti naujas su
tartis ir planuoti strategiją kryžiuočiams sunaikinti. 
Vyrams buvo pažadėtos medžioklės šernų, briedžių ir 
stirnų bei zuikių pilnose giriose, su palydovais ir 
skalikais, o moterims ir jaunimui alutis su šokiais Trakų 
pilies menėse. Kaip sapnas į Audronės vaizduotę grįžta 
kiekvienas žodis, kiekvienas mostas... Ji net sudreba, 
prisiminus Didįjį kunigaikštį Vytautą, tą neaukštą 
ilgaplaukį, plieninio žvilgsnio vyrą, kuris jos skruostą

perbraukė savo kietu delnu, daugiau pratusiu prie šalto 
kardo rankenos, negu prie švelnaus merginos skruos
to. Ji tada suvirpėjo nuo jo prisilytėjimo ir jos veidelius 
nupylė raudonis.

— Sūnaus neturi, Rimantai, kardui mankštyti, 
priešams grūmoti, bet šita skaisčiaveidė kunigaikštytė 
gali ir patį Maskvos valdovą suvilioti. Kaip gėlė ji, kaip 
pinavįja. Ne visada reikia ginklu kovoti, galima ir taikos 
būdu, gerai apsvarstytomis vedybomis sąjungininkų 
tolimose kunigaikštystėse ieškoti...

Jo žemas, sodrus balsas Audronės širdelėje nuaidėjo 
skaudžiais dūžiais, nors ji tada Vytauto žodžių prana
šingos prasmės negalėjo suvokti. Šalia jos stovėjusi 
motina, savo švelnią ranką uždėjusi ant Audronės peties, 
drąsiai, bet santūriai atsakė kunigaikščiui:

— Čia mūsų brangi vienturtė, didysis kunigaikšti. 
Ji ne svetimų žemių ieškoti auga. Ji dar labai jaunutė, 
tai jai dar ne laikas apie tokius reikalus mąstyti. Jos 
piršteliuose dar lino kuodelis plonas, jos šaudyklėlė dar 
nemikli... ,

— Ne rankų darbams tokia kunigaikštytė, — atkirto 
Vytautas, dar kartą Audronę nužiūrėdamas nuo galvos 
iki kojų, su pasigėrėjimu sustodamas ties jos skaisčiu 
veideliu, mėlynomis akimis, auksiniais plaukais.

— Nors sūnaus ir neturime, kunigaikšti, bet, laikui 
atėjus, surasime tinkamą žentą, mudviejų senatvei 
džiaugsmą ir paguodą, — į kalbą įsiterpė iki šiol tylėjęs 
Audronės tėvas, suėmęs dukros virpančią ranką.

— Ne sau paguodos ieškoti reikia, Rimantai. Vis 
vien, ar dukra, ar sūnus, bet mano protas tik vieną 
teaprėpia: esame priešų apsupti, tai visų pirma 
privalome rūpintis savųjų gretų sustiprinimu ir drau
gysčių užmezgimu su kitomis kunigaikštystėmis. Tai ne

daroma nei kardu, nei ugnimi, tik gerai apgalvotomis 
vedybomis. — Vytautas sekundei nutilo ir atsigręžė į 
Audronę, jai giliai pažvelgdamas į akis. — O gal jau 
bernelį nusižiūrėjai, kraitinę skrynią drobelėmis pildai?

Audronės skruostai dar stipriau nuraudo ir joks žo
dis negalėjo prasiskverbti pro jos lūpas. Ne vien garbė 
būti didžiojo kunigaikščio kalbinamąją taip sujaudino, 
bet nejauki nuojauta, sukelta jo kalbos. Aplink stovėję 
dvariškiai pagarbiai tylėjo ir pritariančiai lingavo 
galvomis. Tolumoje girdėjosi varovų šūkavimai, skalikų 
lojimas, o šalia didžiojo kunigaikščio stovintis baltas 
žirgas pradėjo neramiai kanopomis kapstyti žemę. Nesu
laukęs Audronės atsakymo, Vytautas timptelėjo vadeles, 
kad apramintų žirgą.

— Nedrįsta merga kunigaikščiui atsakyti, tik prie 
savo pilies žmonių pratusi, tokios garbės dar neturėjusi. 
Bet aš galiu už ją atsakyti, kad jos širdelė plazda dar 
laisvai, kaip vieversio sparneliai pavasarį. Jokio bernelio 
ji neįsižiūrėjo, dar nieko į savo širdelę neįleido, — už 
dukrą atsakė Erdvilė.

— Jūs, moterys, visada greitai atsakymus randate. 
Gyvenimas padarys savo, kunigaikštiene. — Vytautas 
apsidairė aplink. — Na užteks, laikas į girias. Skalikai 
žvėrieną užuodžia... Liepkit varovams medžioklinius 
ragiu pamantrinti, medžiotojus sušaukti, — paliepė 
Vytautas netoliese stovintiems palydovams. — Jei dar 
ilgiau gaišim, visi bus midaus ištroškę, o ištuštinus kelis 
ragus midaus, ir medžioklė bus prasta, ir netvirta ranka 
ir netaikli akis. Sėsk ant žirgo, Rimantai, o moterys 
papuotaus pily. Manoji kunigaikštienė Ona Trakuose 
pasiruošusi viešnias iš tolimų pilių karališkai priimti.

(Bus daugiau)
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į LB FLORIDOS
Ė APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS

JURGIS JANUŠAITIS

Šių metų Lietuvių bendruo- maška padėkojo Daytona Beach 
menės Floridos apygardos šuva- LB apyl. valdybai ir pirminin-

**

žiavimas vyko Daytona Beach 
Treasurer Island gražiame vieš
butyje net dvi dienas — vasario 
24-25 d. Suvažiavimą rūpestin
gai suruošė ir globojo LB Day
tona Beach apylinkės valdyba, 
kuriai vadovauja dr. Birutė 
Preikštienė. Į suvažiavimą iš 
Floridoje veikiančių septynių 
LB apylinkių suvažiavo keletas 
dešimčių atstovų, o kai į suva
žiavimo eigą įsijungė daytoniš- 
kiai svečiai, tai erdvi salė buvo 
pilna dalyvių.

Suvažiavimas prasidėjo vasa
rio 24 d., vykdant dalyvių 
registraciją, kur darbą atliko 
Birutė Kožicienė ir Rita Bagdo
nienė. 12 vai. suvažiavimą pra
dėjo trumpomis kalbomis šeimi
ninkė, Daytona Beach LB apy
linkės pirmininkė dr. Preikštie
nė ir LB Floridos apygardos pir
mininkas L.A. Siemaška. Prezi- 
diuman buvo pakviesti visuo
menininkas, žurnalistas, klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla, se
kretorė Joana Grybauskienė. 
Prie spaudos stalo pakviesti: 
Jurgis Janušaitis, Algirdas Šil
bajoris, Loreta Kynienė ir T. 
Staškus. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Matas Čyvas, prašydamas 
Aukščiausiojo palatos ben- 
druomenininkams, varstant 
prasmingus lietuvybei išlaikyti 
ir Lietuvai padėti darbus. Buvo 
prisiminti amžinybėn išėjusieji 
bendruomenininkai, jų šviesų 
atminimą pagerbiant tylos mi
nute. Buvo sudaryta nutarimų
komisija: dr. Pranas Zunde, Lai
ma Savaitienė, Adolfas Armalis 
ir Algis Augūnas.

Suvažiavimą pasveikino Day
tona Beach lietuvių klubo pirm. 
Jonas Daugėla, Juno Beach Lie
tuvos dukterų draugijos vardu 
— Dalia Augūnienė ir JAV LB 
tarybos prezidiumas.

Po šių formalumų buvo skai
tomi apylinkių valdybų prane
šimai. Atlantos apyl. pranešimą 
skaitė pirm. Evaldas Kazlaus
kas. Apylinkės veikla ribota.

Auksinio kranto LB apyl. 
veiklą apžvelgė Vytautas Du
bauskas, LB Daytona Beach 
apylinkės — valdybos sekreto
rius Algirdas Šilbajoris.

Judriosios Palm Beach LB 
apylinkės veiklos pranešimą 
padarė valdybos pirmininkas, 
nenuilstančios veiklos judinto
jas, dr. Vytautas Majauskas. 
Pirmininko išsamus šakotos 
veiklos pranešimas taip pat 
apima LB apylinkės atliekamus 
įvairius darbus. St. Petersburgo 
LB apylinkės veiklos pranešimą 
padarė valdybos pirmininkas 
Klemensas Jurgėla. Be abejo, 
St. Petersburge gyvena dau
giausia lietuvių. Tad ir veikla 
gyva, nors Palm Beach apylin
kės, atrodo, nepralenkia.

Sunny Hills apylinkės veiklą 
aptarė pirmininkė Laima Sa
vaitienė.

Po apylinkių valdybų prane
šimų trumpus pranešimus pada
rė Apygardos valdybos nariai: 
pirmininkas Liutavaras Sie
maška, iždininkė Aldona Bau- 
kienė ir kontrolės komisijos 
pirm. Loreta Kynienė. L. Sie

kei dr. B. Preikštienei už gerai 
suorganizuotą suvažiavimą ir 
svetingą priėmimą. Iždininkės 
pranešimas buvo trumpas, ižde 
nedaug pinigų, Prašoma at
siskaityti iš solidarumo mokes
čių apylinkių valdybas. Kontro
lės komisijai už gerai vedamą ir 
tvarkomą apyg. valdybos at
skaitomybę buvo pareikšta pa
dėka. Apygardos veikla susijusi 
su apylinkių veikla, numatomi 
glaudesni Apygardos valdybos 
ir apylinkių ryšiai, lauktina in
formacija apylinkėse iš centrų.

Visi pranešimai buvo priimti. 
Pasisakymuose dėl pranešimų 
kalbėjo keletas suvažiavimo 
dalyvių. Dr. Vytautas Ma
jauskas pažymėjo, kad LB turin
ti paremti politinę veiklą, 
pageidauta, kad KV ir Apyg. 
valdyba apylinkes iš anksto 
informuotų apie įvykius, kad 
būtų galima pasiruošti akcijai ir 
ją laiku vykdyti. Apyl. turėtų 
turėti savo kongreso atstovų ir 
senatorių pavardes, adresus, te
lefono numerius, kad, iškilus 
reikalui, būtų lengviau su jais 
susisiekti.

Rimgailė Zotovienė kalbėjo 
apie Lietuvių Kultūros muzie
jaus įkūrimą Lake Wort miesto 
muziejuje, kur jau padaryta 
gera pradžia, veikia Lietuvių 
kultūros ekspozicija. Muzieju
je mūsų skyrius veikia 13 me
tų. Juo rūpinasi Rimgailė 
Zotovienė, dr. Jonas Šalna, dr. 
Vytautas Majauskas. Pageidavo 
vertingų, istorinių kūrinių, 
istorinių asmenybių portretų, 
įvairių istorinių dokumentų.

Angelė Karnienė, JAV LB 
XIV-tos tarybos ir Kultūros 
tarybos narė, plačiau aptarė 
Kultūros tarybos veiklos pla
nus. Prašė iš visų apylinkių 
talkos, pageidavimų, informaci
jos, liečiančios kultūrinės veik
los planavimą. Dr. Pranas Zun
de siūlė pagalvoti apie vieno 
žmogaus teatrą, o tokių galimy
bių yra, ir toks teatras paįvai
rintų mažųjų telkinių kultūrinį 
gyvenimą. Taip pat buvo palies
ta ir socialinės problemos, ypač
vyresniojo amžiaus žmonėms.
Tuo reikalu St. Petersburge rū
pinasi Adolfas Armalis ir aiškė
jo, kad paslaugos labai daug 
padeda žmonėm. Reikėtų tokius 
skyrius, sakė kalbėtojai, turėti 
visose LB apylinkėse.

Jonas Daugėla pareiškė padė
ką atstovams už aktyvų dalyva
vimą svarstytose ir LB Floridos 
apygardos valdybai už paruoštą 
įdomią suvažiavimo programą.

Po to dr. Sigutė Ramanauskie
nė, Tėvynės Sąjungos (LK) Day
tona Beach grupės pirmininkė, 
suruošė suvažiavimo dalyviams 
savo namuose pabendravimą, 
tikslu sutelkti lėšų Tėvynės Są
jungai (LK) padėti savivaldybių 
rinkimuose. Svečiai įėjimo auka 
parėmė šį tikslą.

Lietuvių bendruomenės Flori
dos apygardos suvažiavimas, 
buvo tęsiamas vasario 25 d. 
Posėdį pradėjo prezidiumo pir
mininkas Jonas Daugėla, kuris 
pradžioje pasveikino viešnią, 
JAV LB Krašto valdybos pirmi-

Daytona Beach LB apylinkės pirm. 
dr. Birutė Preikštienė kalba suva
žiavimo metu.

Nuotr. T. Staškaus

ninkę, adv. Reginą Narušienę ir 
jos vyrą Bernardą Narušį, at
vykusius dalyvauti šiame su
važiavime.

Pirmoji suvažiavime kalbėjo 
adv. Daiva Tautvydaitė, at
vykusi iš Atlantos, kur ji 
atstovauja Lietuvos spor
tininkams, dalyvausiantiems 
1996 m. pasulinėje olimpiadoje. 
Jos pranešimą papildė Vytautas 
Grybauskas, pažymėdamas, kad 
Lietuvos Tautinis olimpinis 
komitetas iš užsienio lietuvių 
jokios pagalbos neprašo, išsky
rus moralinės, pabendravimų.

JAV LB KV pirmininkė R. njai _ įadėti Lietuvai ekono. 
Narušienė pasisakė ui nuosa- miskai, o taip t jr politiškai 
vus namus pabendravimams, o
Angelė Karnienė siūlė vis tiek 
teikti pagalbą LB Atlantos apy
linkei. Ruoštini lietuvių pasiro
dymai vokalinių ansamblių, 
tautinių šokių, literatūros ir t.t.
Olimpiada vyks liepos 19 d. — 
rugpjūčio 7 d.

Suvažiavimo proga įvyko ga
na įdomus simpoziumas. Jį mo- 
deravo Daytona Beach LB apyl. 
vicepirmininkė ir LB tarybos 
narė dr. Sigita Ramanauskienė.
Simpoziumą pradėdama, pažy
mėjo, kad tai bus tik minčių pa
sidalinimas Bendruomenei rū
pimais klausimais. Supažindino 
su simpoziumo dalyviais: Ange
le Kamiene, Virginija Dubaus- 
kiene, Kaziu Barūnu ir Jonu 
Daugėla.

Visi kalbėtojai pripažino, kad 
užsienio lietuviai nuoširdžiai iki 
šiol bendradarbiauja ir bendrau
ja su tauta ir čia jokių problemų 
nesama. Kiekvienas betarpiai 
palaiko ryšius su giminėmis, 
juos gausiai šelpia, aplanko, 
atsikviečia paviešėti. San
tykiaujant su valdžios pareigū
nais ar institucijomis nuomonės 
skyrėsi. Vieni kalbėjusieji teigė, 
kad Lietuva laisva, turi savo 
tautos išrinktus atstovus, prezi
dentą, vyriausybę. Čia, esą, 
tauta pareiškė savo valią, ir 
užsienio lietuviai turėtų su tuo 
skaitytis, išrinktuosius pripa
žinti, su jais kalbėti, tartis, ben
dradarbiauti. Užsienio lietuviai 
esą vienos tautos su Lietuva 
vaikai, tad bet koks skirstyma
sis, ar beatodairiškas visko 
neigimas, kas dedasi Lietuvoje, 
neturėtų būti toleruojamas.

Kiti kategoriškai pasisakė 
prieš bet kokių glaudžių santy- LB Florido8 apygardo8 pirm L Sie. 
kių su buv. komunistų valdžia maška sveikina suvažiavimo daly- 
palaikymą. Ypač jiems patai- vius.
kaujant, juos kviečiant į konfe- Nuotr. T. Staškaus
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rencijas, jiems nuolaidžiaujant. 
Čia turėtų būti praktikuojamas 
visiškas apdairumas, atsargu
mas svarstant ir sprendžiant 
užsienio lietuvių problemas su 
Lietuvos valdžios žmonėmis.

Lietuvių bendruomenė netu
rėtų per daug rūpintis šalpa 
Lietuvai. Turime BALFą, turi
me atskirai veikiančias šalpos 
ar paramos Lietuvai organizaci
jas ir tai yra jų tiesioginė 
pareiga tokia šalpa rūpintis. 
Nors negalima ignoruoti tų or
ganizacijų veiklos. Šalpa turėtų 
būti teikiamajos reikalingiems 
— tremtiniams, politiniams ka
liniams, našlaičiams ir tik jiems 
tiesiogiai, bet ne per valdžios 
institucijas.

Medalius ir ordinus priiman
čius iš Lietuvos prezidento žmo
nes kalbėtojai irgi vertino įvai
riais. Buvo nuomonių, kad tokie 
apdovanojamai teikiami teisėto 
prezidento rankomis, teikiami 
įvertinant tų žmonių darbus 
kovoje už Lietuvos laisvę įvai
riais laikotarpiais ir tai, esą, 
natūralu. Kiti griežtai pasisakė 
prieš tokių ordinų priėmimą iš 
komunistinės, Lietuvą anksčiau 
engusios, valdžios rankų.

Kalbėtojai pasisakė ir dėl kul
tūrinio bendradarbiavimo. Buvo 
propaguojama mintis, kad Lie
tuvių bendruomenė turėtų būti 
politinė, juk LB didieji uždavi-

nepakito, liko tokie patys. Lie
tuvoje kils daug problemų, ku
rios bus reikalingos užsienio 
lietuvių paramos. Ir čia LB tu
rės įtakoti savo kraštų valdžias, 
kad problemos būtų sprendžia
mos Lietuvai palankia prasme. 
Tokius darbus LB dirbo ir turėtų 
dirbti.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia, 
kalbėtojų nuomone, turėtų 
aktyviau dalyvauti politiniame 
gyvenime, raginant tautiečius 
giliau pažinti savo tautos pro
blemas, geruosius, tėvynei pasi
šventusius žmones ir, reikalui 
esant, rinkimuose dalyvauti, 
paremti ir Katalikų Bažnyčiai 
artimesnio galvojimo žmones.

Dr. Sigita Ramanauskienė su
maniai vadovavo simpoziumui, 
kalbėtojai daugumoje laikėsi 
nustatyto laiko. Po pranešimų 
vyko gana gyvos diskusijos, 
kuriose dalyvavo Albinas Kar- 
nius. Dalia Augūnienė, Rimgai
lė Zotuvienė, Evaldas Kazlaus
kas, į diskusijas įsijungė ir 
kalbėtojai — Jonas Daugėla, 
Virginija Dubauskienė, jauno

sios kartos atstovė, tik prieš 8 
metus atvykusi iš Lietuvos.

Po simpoziumo daugiau kaip 
100 žmonių susirinko į pokylių 
salę užbaigtuvių pietums. Pra
džioje vyko pabendravimas, į 
kokteiliai. Po to — pietūs, kurių 
metu turėjome progos išgirsti 
viešnios,JAV LB KV pirminin
kės; adv. Reginos Narušienės 
kalbą. Pirmininkę pristatė LB 
Floridos apygardos pirmininkas 
Liutavaras Siemaška, trumpai 
suminėdamas viešnios veiklą 
įvairiose organizacijose.

Pirmininkė pareiškė pageida
vimą, kad LB apygardos ir apy
linkės glaudžiai bendradarbiau
tų j Krašto valdyba, kad ji lau
kianti iš visų siūlymų, patarimų 
veiklos išvystymui.

Liesdama užsienio lietuvių ir 
Bendruomenės santykius su 
Lietuva pareiškė, kad bus 
siekiama visapusiško bendra
darbiavimo, kuris būtų naudin
gas Lietuvai ir užsienio lietu
viams. Kaip motina myli savo 
abu vaikus, taip JAV LB KV ly
giai traktuoja atvirą bendradar
biavimą su tauta, Lietuva, 
lygiai taip pat rūpinsis ir išei
vijos lietuvybės išlaikymu, kul 
tūrine veikla, lituanistiniu 
švietimu, neskiriant nei vie
niems nei kitiems reikalams 
specialaus pirmumo.

Lietuva, išgyvenusi 50-tį me 
tų okupacijos, be abejo, daug k( 
stokoja. Vaikų auklėjime suža 
lota siela, pakitę žmonių galvo 
jimai, dažnai jie nesupranti 
mūsų, o mes jų. Ir čia LB uždą 
viniai — tas problemas, ben 
draujant su Lietuva, šalinti. LI 
pastangomis sudarytos trys ko 
misijos. PLB valdytos pastango 
mis prezidento dekretu sudary 
ta pilietybės komisija. Antroji 
Seimo ir JAV LB atstovų komi
sija, kuri dirbtų aiškinant 
užsienio lietuviams ir Lietuvai 
rūpimas problemas. Nepriim
tina vyriausybės siūloma komi
sija, kuri, pasak pirmininkės, 
galėtų kontroliuoti užsienio 
lietuvių veiklą.

Veiklos vystymo atžvilgiu, 
PLB valdyba, esą neturinti 
kištis į JAV LB Krašto veiklą, 
kurią vystys betarpiškai, ypač 
politinėje srityje. Čia daug kas 
suabejojo, ar nederėtų ir PLB, ir 
KV darbą derinti, gal pasekmės 
būtų geresnės?

Į ateitį žvelgdama,pirmininkė 
tvirtino, kad ir toliau bus 
rūpinamasi kultūra, ruošiamos 
Tautinių šokių ir dainų šventės, 
ruošiami suvažiavimai, rūpina
masi įvairių meno ansamblių iš
likimu, jų veiklos ugdymu, li
tuanistiniu švietimu, socialine 
vyresniųjų globa, patarimais.

Maloniai viešniai už pareikš
tas mintis padėkojo FL apygar
dos pirmininkas L. Siemaška, 
nepamiršdamas padėkoti LB 
Daytona Beach LB apylinkės 
valdybai ir pirmininkei, dr. B. 
Preikštienei, ji padėkojo visiems 
prisidėjusiems prie suvažiavimo 
suruošimo. Suvažiavimas buvo 
darbingas. Atstovai išsakė daug 
problemų, parodė ryžto ateities 
darbams. Dieve, tad padėk visa 
tai įgyvendinti. Dr. Pr. Zunde 
perskaitė keletą suvažiavimo 
rezoliucijų. Suvažiavimas buvo 
baigtas Lietuvos himnu.
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pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 706489-7000 
Fax. 706489-7006

Res. 312-778-3971 
Pager 312-3060307

V

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
{VEDIMAI — PATAISYMAI
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MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran
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ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsiminimai.
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Iš užsienio lietuvių 
spaudos

„ŠIANDIEN ČEČĖNIJA,
O RYTOJ...?”

„Tėviškės aidai”, 
Melbourne, Australia

Mes turime būti dėkingi čečė
nams už jų narsų pasiprieši
nimą invazoriam rusam. Bent 
laikinai jie numuš rusų ūpą 
imperialistinėm avantiūrom 
svetimose žemėse. Per čečėnų 
pasiaukojimą yra laikinai nuto
lintas pavojus rusų agresijų 
Baltijos pakrantėse. Tik neapsi- 
rikim galvodami, kad tas pavo
jus išnyko. Istorija rodo, kad 
rusų imperializmas yra lyg ir 
nepagydoma liga. Nesugebė
dami tvarkyti savo šalies, Mask
vos vadovai savo nesugebėjimą 
bando užtušuoti teritoriniais 
laimėjimais kaimyninėse ša
lyse, kurios neturi jėgos pasi
priešinti. Ši politika Rusijai 
neatnešė laimės. Jos ir neatneš.

Iš Maskvos propagandos, nu
kreiptos prieš pabaltiečius, 
nesunku spėti į kur yra nu
kreipti tolimesni Kremliaus 
ekspansijos planai...

Ką gali daryti Lietuva, kad iš
vengti naujos okupacijos? Šalies 
saugumas yra tampriai surištas 
su sveika ekonomija, gera val
džia ir tautos vienybe. Iki šiol 
mums trūksta visų šitų atri
butų. Skurstame šiaip taip lįs- 
dami į skolas. Valdžios nesu
geba įvesti tvarkos administ
racijoj. O kai jos nėra, nėra sąly
gų ekonomijos tvirtėjimui, 
užsienio kapitalo investicijom, 
asmens saugumui ir teisin
gumui. Neturim iš ko tinkamai 
apginkluoti mūsų kariuomenės 
ne tankais ir lėktuvais, bet bent 
prieštankinėm ir priešlėktu
vinėm raketom. Nusivylusi 
tauta ieško išeities ten, kur jos 
nėra; susiskaldyme į brazauski- 
ninkus ir landsbergininkus, abu 
parodžiusius savo nekompe- 
tetingumą valdyme, nors ir 
daug kalbančius ir žadančius. 
Skubu nustoti klaidų tąsą, jei 
norime išvengti valstybinės 
katastrofos. Nepamirškim, kad 
Vakarai mus priims į savo tarpą 
tik tada, kai to būsime verti, at
seit, kai parodysim, kad mokam 
tvarkytis viduje ir vesti pragma
tišką užsienio politiką.

„LIETUVAI REIKIA 
IŠEIVIJOS. KOKIOS?”

„Darbininkas”, 
Brooklyn, NY

Vis labiau Lietuvoje supran
tama, kad išeivijos Vakaruose 
rezistencinė - politinė veikla per 
okupacijos dešimtmečius palai
kė Lietuvos lietuvių išsilaikymo 
viltį, gaivino pasipriešinimo 
sovietizacijai dvasią, pristabdė 
okupanto brutalumą ir paleng
vino kelią į Kovo ll-osios, Lietu
vos Respublikos nepriklausomy
bės atkūrimo aktą.

Kurie visus 50 metų išeivyoje 
idealistiškai Lietuvos laisvei 
dirbo, dabar neskuba sau garbės 
vainikų pinti. Garsintis ver
žiasi, kurie nepripažino išeivi
joje rezistencinės prasmės ir 
„kultūrinį bendradarbiavimą” 
su Maskvos statytiniais laikė 
vieninteliu lietuvybės išeivijoje 
išsilaikymo pagrindu.

Nežiūrint, kad Lietuvoje ir 
išeivijoje garsėja balsai, skelbią 
okupacijos metus Lietuvos 
„aukso amžiumi”, kada Lietu
vos lietuvių dvasinė kultūra 
pakilusi prie pasaulinių stan
dartų ir intelektualiniu elitu 
toli pralenkusi išeiviją, penke- 
ri Lietuvos nepriklausomybės 
metai įtikino, kad Lietuvai išei
vijos vis tik reikia. ...

Sunkumų pasirinkti talkinin
kus išeivijoje neturėjo ideolo
ginių organizacijų, k.t. ateiti
ninkų ir skautų Lietuvoje atkū
rėjai. Labdaros ir specifinių 
tikslų organizacijų, k.t. JAV - 
Baltijos fondas, APPLE, veiklos 
Lietuvoje iniciatyva ateina iš 
išeivijos, Lietuvoje nesutinka 
sąmoningai statomų kliūčių ir 
nekelia kontraversijų. Veiklos 
sėkmę Lietuvoje lemia tų or
ganizacijų vadovų sugebėjimai, 
ištvermė ir tikėjimas siekiamų 
tikslų svarba.

„RUSIJA - PASKUTINĖ 
KOLONIALINE IMPERIJA”

„Lietuvių balsas”, 
Chicago, IL

„GEGUŽĖS 9-TOJI”

„Laisvoji Lietuva”, 
Chicago, IL

Balandžio 11 d., šeštadienį, 
rusai nužudė 47 čečėnus, kad 
Maskvoje susirinkę pasaulio 
galiūnai gegužės 9-tą dieną dar 
stipriau paspaustų jų suteptas 
čečėnų krauju rankas.

Amerikos valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Strobe Tal- 
bett buvo Rusijos ministro pir
mininko Viktor S. Černomyr- 
din užtikrintas, kad per 4-rių 
mėnesių Rusijos karo su Čečė
nija, Rusįja dėjo visas pastangas 
kilusį „nesusipratimą” išspręs
ti taikiu būdu.

Bet deja, kas kita girdima iš 
Rusijos prezidento Boris N. 
Jelcin žmonių teisėm ginti 
patarėjo Sergej A. Ko vale v 
viešų kalbų. Pirmiausia jis 
sako, kad už karą prieš Čečė
nijos visuomenės norą gyventi 
laisvai nuo Rusijos prievar
tavimo yra atsakinga ne tik pati 
Rusija, bet ir Vakarai.

„Vakarų valstybių lyderių 
nutarimas gegužės 8-9 dienomis 
vykti į Maskvą iškilmingai 

. paminėti Antrojo pasaulinio 
karo prieš nacistinę Vokietiją 
laimėjimą, reiškia jų tylų pri
tarimą Rusijai, ką ji padarė su 
Čečėnija”, — sako Kovalev.

Visai nesuprantamas net da
bartinio Amerikos prezidento 
Clinton važiavimas į Maskvą 
pagarbint ruso imperializmo, 
kaip tik prisimenama, kad už 
per Antrąjį pasaulinį karą 
Kremliaus išgelbėjimą, Ame
rika iš Stalino buvo gavusi 
Špygą.

VILNIEČIO LIETUVIO 
MOKYTOJO 

NESIBAIGIANTI KOVA
Varšuvoj š.m. kovo 18 d. mirė 

Jonas Malinauskas, vilnietis 
mokytojas, vienas Lietuvos 
įkaitų,kalintų Stutthofo kacete, 
kaip dabar pranešė jo žmona 
Janina.

Stutthofo kaceto archyviniuo
se dokumentuose, Gestapo areš
tų byloje, įrašyta „Malinauskas 
Jonas gimė 1908.5.6. Klimų 
km., Ašmenos apskr., gyveno 
Filaretto g. 17/1, specialybė 
mokytojas, baigė gimnaziją ir 
mokytojų seminariją, moka lie
tuviškai, vokiškai, lenkiškai, 
areštuotas 1943 kovo 17, atvež
tas į Stutthofą 1943 kovo 26. 
Tėvas Vincas Malinauskas, gi
męs Klimų km. Ašmenos apskr. 
Motina, Emilija, gimusi Racke- 
vičiūtė, Klimų km., Ašmenos 
apskr. Žmona, Marijona, gim. 
Šimanskaitė, turi vieną vai
ką 3 m.

Malinauskas Jonas mokyto
jas ir mokyklos bendrabučio ve
dėjas, ženotas, katalikas, vado
vavo Lietuvos rezistencijoje ir 
ypatingai kurstė prieš Reicho 
komisaro paskelbtą lietuvių 
tautos mobilizaciją. Sicherheit’o 
ir SD Ostland’o policijos pa

suose, kai kurie jauni kariškiai 
įsikarščiavę net ir Joną pava
dindavo — nutautusiu, vien tik 
todėl, kad jo tarsenoje dėl dažnai 
vartojamos lenkų kalbos buvo 
galima pąjusti minkštąjį „L”...

Jonui, kaip mokytojui, teko 
Vilniaus krašte sunkioji kovoto
jo dalia, kai atėjo naciai vokie
čiai. Būdinga, kad vokiečiai 
mažiau kovojo su lenkais, kurie 
prisistatydavo kaip vietiniai, 
negu su lietuviais, kurie buvo 
pristatomi vokiečiams kaip 
atėjūnai.

Iš Stutthofo išsilaisvinęs 1945 
metais, jis negrįžo į Lietuvą, 
pasiliko Lenkijoje. Jam pavyko 
atsiimti iš Vilniaus savo sūnų, 
kuris baigė mediciną Varšuvoje. 
O jis taip džiaugėsi ir didžiavosi 
savo laiškuose sūnumi. Bet, vos 
po vienerių metų medicininės 
praktikos, sūnus, vežamas kaip 
gydytojas į avarijos vietą, žuvo. 
Sūnaus žuvimas Jonui buvo di
delis smūgis.

J. Malinauskas buvo pogrin
džio ryšininkas tarp Lietuvos ir 
Vakarų. Tai nuostabi jo drąsa. 
Jo paslaugumu pasinaudojo ir 
jaukią atramą išnaudojo ir dr. 

tvarkymu ir Aukščiausiojo SS — Arvydas Žygas, pradėdamas sa- 
ir Policeifuhrer’io įsakymu iki vo pirmuosius ryšius pradžioje

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. balandžio mėn. 26 d.

PADĖKA
A.tA.

LEONAS BŪRUS 
BURLEVIČIUS

Mano mylimas Vyras mirė 1995 m. balandžio 5 d. ir buvo 
palaidotas balandžio 8 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
Chicagoje.

Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą, lankėsi šermenyse ir palydėjo į Amžino Poilsio 
vietą.

Nuoširdžiai dėkoju kun. kleb. J. Kuzinskui ir kun. kan. 
V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, šv. Mišių atnašavimą 
ir velionio palydėjimą į kapines.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie aukojo šv. Mišioms už jo 
sielą, labdarai bei asmeniškai įteiktas aukas ir už rožinio 
sukalbėjimą prie karsto bei pareikštą užuojautą žodžiu ar 
raštu mano skaudaus liūdesio valandoje.

Dėkoju mano artimiesiems ir visiems, kurie man padėjo jo 
ligos metu.

Ypatinga mano padėka karsto nešėjams ir laidotuvių 
direkt. D. A. Petkui ir Sūnui už tikrai nuoširdų ir rūpestingą 
patarnavimą.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems, kurie prisiminėte Leo
ną ir ateityje, prašau, nepamirškite jo savo maldose.

Liūdinti žmona

„LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTEI”

„Laikas”, Buenos Aires, 
Argentina

Dabar naujai atgavus nepri
klausomybę, Lietuva vėl 'apo 
savo likimo šeimininke ir vykdo 
užsibrėžtą galingą programą, 
atstatant tautos gerovę, remian
tis visomis demokratinėmis lais
vėmis bei absoliučiai gerbiant 
žmogaus asmens laisvę.

Gerai pažindama reikšmę, 
kurią turi taikos, draugystės ir 
harmonijos tarp tautų egzis
tavimas, Lietuva priėmė kaip 
vieną svarbiausių savo užsienio 
politikos principų nuoširdžių ir 
draugiškų ryšių palaikymą su 
visomis pasaulio šalimis bei 
vyriausybėmis.

Mūsų atveju, nežiūrint didelio 
geografinio atstumo, skiriančio 
Lietuvą nuo Argentinos, žymios 
lietuvių kolonijos buvimas Jūsų 
šalies žemėje, kartą davusioje 
prieglobstį mūsų tautiečiams, 
taip pat kaip ir panašumas 
mūsų tautų sėkmių ir nesėk
mių, siekiant istorinio iden
titeto kelyje į emancipaciją, rodo 
mus rišančių ryšių išskirtinius 
bruožus.

Šią naują Lietuvos Nepriklau
somybės dieną reiškiu troškimą, 
kad ši ypatinga draugystė tarp 
Lietuvos ir Argentinos stiprėtų 
bei būtų vis vaisingesnė abiejų 
tautų gerovei.

Paskutinioji Rusijos kolonija 
yra Prūsų Lietuva — Karaliau
čiaus sritis, kurią net jos užka
riautojai vokiečiai vadino „Ma
žąja Lietuva” ar „Prūsų Lie
tuva”. Ir ne veltui, nes tikrieji 
jos gyventojai, per 700 metų vo
kiečių valdžioje būdami, išlaikė 
gryniausią Lietuvių kalbą, pa
pročius ir gyvenimo būdą.

Kas, skaitydamas Kristijono 
Donelaičio prieš 250 metų para
šytus „Metų laikus”, gali sua
bejoti, kad tuomet „Mažosios 
Lietuvos” gyventojai kalbėjo ta 
pačia lietuvių kalba ir buvo lie
tuvių tautos dalis, kaip žemai
čiai ar aukštaičiai?

Tikriesiems Prūsų Lietuvos 
gyventojams — lietuviams, rusų 
atsiradimas jų žemėje buvo ne 
kas kita, kaip vokiečių okupaci
jos pakeitimas rusiškąja. Toji 
okupacija turėjo būti tik laiki
na, nes Vokietijos nugalėtojai 
šią sritį pavedė rusams tik 
laikinai administruoti. Bet 
rusai ją taip „nuadministravo”, 
kad nuo amžių ten gyvenę lie
tuviai, kartu su okupantais vo
kiečiais, buvo prievarta iškraus
tyti, išblaškyti, išžudyti* ar ba
du išmarinti.

Netenka daug stebėtis, kad 
rusai ir Mažojoje Lietuvoje pa
sielgė taip, kaip elgėsi carai ar 
sovietija, plėsdama savo impe
riją. Sunku patikėti, kad ir da 
bartinė Rusija eitų tais pačiais 
keliais ir be kitų tautų pavergi
mo — išnaudojimo negalėtų ar 
nenorėtų gyventi.

Deja, dėl tos paskutinės rusų 
kolonijos — Prūsų Lietuvos, su 
rusų karišku transportu, jau iš
prievartauta ir pati Lietuva, o 
visai Europai ji tebegrasina 
nauja Rusijos okupacija.

„RANDEVU” .

„Dirva”, Cleveland, Ohio
Būdami jauni labai mėg

davome susitikti su mergai
tėmis...

Menkai išlavinti Šiame labai 
sudėtingame veiksme vadin
davo tai pasimatymais. Bet mes, 
Kauno išmokslinta jaunuomenė 
vadindavome tai „randevu”....

O kokios išdavos iš tų ran
devu? Jeigu mano atmintis 
veikia, tai nieko.

O kodėl dabar tą istorinį ran
devu prisimenu? Mat labai 
panašu į mūsų ministrų (iš de
vyniolikos ministerijų) randevu 
su Amerikos biurokratais. 
Pranešama. Lietuvos toks ir 
toks ministras, lydimas savo 
žmonos, sekretorių ir patarėjų 
lankėsi Amerikoje. Susitiko su 
kažkurio departamento virši
ninko pavaduotojo trečiuoju 
patarėju ir turėjo labai šiltus 
pasikalbėjimus. Nutarta dar 
kartą susitikti ir pasikalbėti. 
Ypatingai daug pranešimų iš 
Lietuvos ambasados Vašing
tone. Susitikimų, pasikalbė
jimų, pabaliavojimų tikra inflia
cija. Bet kur rezultatai? Dar ne
teko girdėti. Gal tai valstybinė 
paslaptis...

Šiais laikais į randevu skren
da lėktuvais. Nėra dienos, kad 
Vašingtone, Čikagoje neatskris- 
tų ministrai ar šiaip gudragal
viai politikieriai į randevu. Ne
svarbu su kuo ir kokie rezulta
tai.

Žinoma bernelių randevu 
palyginimas su ministru ir 
kitų niekdarių randevu gal nėra

tolimesnio sprendimo yra iš
tremiamas į koncentracijos 
stovyklą”.

Susitikau jį Stutthofe pirmą 
sykį. Buvo nuoširdus, jautrus, 
paslaugus padėti kitam. Mokė
damas gerai lenkų kalbą, labai 
padėjo mums orientuotis pir
mose kalinio dienose, nes Stut
thofą „valdė” lenkai politiniai 
kaliniai, kurie buvo to lagerio 
pirmtakai. Jam duotas Stut- 
thof kaceto kalinio Nr. 21322.

Dievulio buvo leista Jonui 
liudyti iki 87-nerių metų vilnie
čio lietuvio mokytojo vedamą 
kovą cfėl lietuvybės Vilniaus 
krašte ir dėl visos Lietuvos 
laisvės lenkų, bolševikų ir nacių 
okupacijose.

Kai Stutthofo akademijoje 
(apie tą akademiją aprašo savo 
knygose ir kun. St. Yla, prof. B. 
Sruoga ir dr. A. Kučinskas) bu
vo diskutuojamos temos apie 
Lietuvos santykius su gretimo
mis kaimyninėmis valstybėmis, 
Lietuvos-Lenkijos santykiai bu
vo viena jautriausių temų. Gin
čuose įsiterpdavo ir Jonas. Jis 
ypač priminė, kad nenutoltume 
diskusijose nuo realybės ir 
atkreiptume dėmesį į tą lietuvį, 
kuris Vilniaus krašte gyvena, 
kuris ant savo kailio ima naštą 
kovos ir jo kova yra reali, neper- 
pinta emociškais jausmais iš 
tolo žiūrinčiųjų ir šaukiančių 
Lietuvoje. Į tą kovojantį lietuvį 
reikia atsiremti. O iš tikrų
jų, anot Malinausko, Vilniaus 
krašte yra visi lietuviai, net ir 
tie, vadinami nutautėję, nes 
daugumos nutautėjimas yra tik 
išorinis, paviršutiniškas ir dėl to 
jo nepadarykime lenku. O jie 
yra ir liks ten gyventi. Buvo 
savotiškai nemalonu tose disku-

per daug gudrūs. O vis dėlto 
berneliai laimėdavo daugiau 
negu dabartiniai randevu mėgė
jai. Ir Lietuvos iždui nieko ne
kainavo.

su Punsko lietuviškuoju jauni
mu ir vėliau su Lietuva. Viena
me laiškutyje Jonas man rašo: 
„Ačiū, kad tu, mano sūnui tra
giškai žuvus, davei man naują 
sūnų — Arvydą. Jo buvimas 
mane džiugina ir juntu, kad ne
veltui gyvenu”.

Dr. A. Žygas, kaip ir kiti prieš 
tai buvę pogrindininkai, pas jį 
Varšuvoje apsistodavo, pailsė
davo, pasiinformuodavo ir leis
davosi toliau į kelionę.

Šitokie realūs praktiški gyve
nimo žygiai, atremti į narsuo
lius, buvo mūsų praėjusio laiko
tarpio versmė mūsų kovai dėl 
laisvės ir dėl tautos išsilaikymo. 
Pogrindis laikėsi, ir ši kova 
rėmėsi tokiais kukliais mokyto
jais, kaip Jonas Malinauskas.

Tebūnie, tau Jonai, ir garbė, 
ir šlovė pas Dievulį, o mūsų že
miškoje kelionėje nusipelnei 
didvyrio vardą.

Pilypas Narutis

A.|A.
EUGENIJUS

RUTKAUSKAS-RUKAS
Prieš dvejus metus niekšo peilio sužalota Eugenijaus širdis 

neatsigavo ir š.m. balandžio 12 d. sustojo plakusi amžinai
A.a. Eugenijus mirė sulaukęs 48 m. Paliko žmoną Kris

tiną, dukterį Eriką, motiną Oną Rutkauskienę ir Hang 
giminių JAV-bėse, Kanadoje ir Lietuvoje.

Liūdinti šeima

A.tA.
EUGENIJUI RUTKAUSKUI

staiga ir netikėtai mirus, jo šeimą ir motiną, mūsų 
mielą narę ONUTĘ RUTKAUSKIENĘ, nuoširdžiai 
užjaučiame ir dalijamės jūsų giliu skausmu.

Detroito Lietuvos Dukterys

KĄ DARYTI, JEI...?

Pasitarimas Varšuvoje 1992. VI.25. Iš kairės: Mykolas Pečeliūnas, Lietuvos 
pogrindžio ryšininkas su Vakarais Dancige, Jonas Malinauskas — ryšininkas 
Varšuvoje ir Pilypas Narutis.

„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group” Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo 
rūpesčio valandą.

CHICAGO

ir

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

PALOS HILLS
PETKUS & SON

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų

ANTHONY B., DONALD A., 6c DONALD M. PETKUS 
312-476-2345

CICERO LEMONT
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6 DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. balandžio mėn. 26 d.
IŠ AUTI IR TOLI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Grandies” vadovė Violeta 
Fabianovich kviečia Čikagos ir 
apylinkių lietuvius atvykti į 
tradicinį ansamblio vakarą 
balandžio 29 d., 6 v.v., Lietuvių 
centre, Lemonte. Rezervacijoms 
skambinti A. Brazaitienei tel. 
708-532-1592.

Mielai patiksliname. „Drau
ge” (bal. 11 d.), paskutiniame 
psl. po nuotrauka netikslus 
paradas. Buvo paradyta: id kai
rės sėdi JAV LB Krašto valdy
bos prezidiumo vicepirm. An
gelė Nelsienė, o turi būti: JAV 
LB Tarybos prezidiumo vyk
domoji vicepirm. Angelė Nel
sienė. Dar kartą maloniai pri
mename mūsų koresponden
tams — kreipkite dėmesį į žmo
nių vardus ir pavardes ir ti
tulus, tai galėsime idvengti klai
dų.

Sol. Lijana Kopūstaitė jau 
spėjo užsirekomenduoti Čikagos 
ir apylinkių lietuviams, kaip 
kylanti, daug žadanti žvaigždė. 
Ji 1991 m. baigė Vilniaus Mu
zikos akademiją ir reidkėsi kai 
kuriose operose. Koncertavo 
Anglijoje, Moldovoje, Graikijoje. 
1994 m. laimėjo antrą vietą 
Alice Stephens vardo dainavimo 
konkurse Čikagoje, pasirodė su 
Lietuvių operos choru Čikagoje, 
o taip pat kituose koncertuose. 
Jos pasiklausyti lietuvidkoji 
publika vėl galės Nekalto Prasi
dėjimo parapijos sukaktuvi
niame koncerte balandžio 30 d., 
3 vai. p.p. Koncertas vyks 
parapijos bažnyčioje, Brighton 
Parke.

x Lietuvoje, Kaune idnuo- 
mojamas kambarys vienam ar 
dviems asmenims. Namas Mic
kevičiaus g. prie Laisvės Alėjos. 
Nuomoti galima savaitei, mėne
siui ar ilgiau nuo birželio 1 d. In
formacijai skambinti: tel. (708) 
945-7032.

(sk)

x A.a. Violeta Karosaitė 
mirė 1989 m. balandžio 24 d. 
Minint šešerių metų mirties 
sukaktį, balandžio 30 d. 10 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už jos ir a.a. Vytauto ir 
Onos Karosų sielas. Prašoma 
dalyvauti šv. Mišių aukoje.

(sk)
x „Perlų žvejų” operos spek

taklio, kuris bus gegužės 14 d., 
3 vai. p.p. Morton auditorijoje, 
2423 S. Austin BlvcL, Cicero, 
IL, bilietai gaunami kasdien, iš
skyrus antradienius, „Patria” 
krautuvėje, 2638 W. 71 st. St., 
Chicago, IL 60629. „Patria” 
atidaryta 10 vai. ryto — 4:30 
vai. p.p. Tel. 312-778-2100. 
Paštu bilietai užsakomi tuo 
pačiu adresu, tik čekį išrašyti: 
Lithuanian Opera Co., Ine. 
Bilietų kainos: $35,25,20 ir 15.

(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 Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629

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

Valandos pagal susitarimą

Stasys Baras, Lietuvių fondo 
valdybos pirmininkas, bus pa
gerbtas sekmadienį, gegužės 7 
d., 12:30 val.p.p. Lietuvių cen
tre, Lemonte, Illinois Lietuvių 
Respublikonų lygos ruošiamuo
se iškilminguose atžymėjimų 
pietuose. St. Barui bus įteiktas 
„pasižymėjusio lietuvio” — Man 
of the Year žymuo. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Informaci
jai prašoma skambinti Nijolei 
Maskaliūnienei, tel. 708- 
361-5128, arba lygos pirmi
ninkui Anatolijui Milūnui, tel. 
708-964-4162.

Lituanistinių mokyklų mo
kinių koncertas vaikų žur
nalui „Eglutė” paremti, dėl 
anksčiau nenumatytų priežas
čių, š.m. gegužės 7 d. neįvyks. 
Koncertas nukeliamas į atei
nančių mokslų metų pradžią. 
Laikas bus praneštas spaudoje.

bos”

Sol. Lijana Kopūstaitė.

x Sofija Klevas, iš Rich- 
mond Hill N Y atsiuntė $150, 
vieno Lietuvos našlaičio metinį 
paramos mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629.

(sk)
x Giminės Anglijoje ieško 

Walter ir Ann Pucboras 
(Puchkorius),gyvenusių Čika
goje arba jų vaikų bei kitų gimi
nių. Atsiliepkite, rašykite: Ms. 
Carol Puchoras, Hill Top 
House, Malham Skipton, 
England, BD23 4DJ, tel. 
0-1144-1729-830-444.

(sk)
Lietuvos Našlaičių Glo- 
komitetas gauna daug 

aukų, ir kiekvienas doleris 
palengvina sunkias vargstančių 
vaikų dienas. Aukoja: $100 
Richardas ir Regina Šlepe
čiai iš Bricktown, NJ, $100 — 
XY iš NJ, $25 - Rita Bureika 
iš Wa8hington, DC, $20 — Iza
belė Adomaitis iš Canoga Park 
CA, $15 — Andrevv Poškus iš 
N. Weymouth, MA; po $10 — 
Mary A. Yackell iš Roscom- 
mon, MI, ir George Dereška iš 
Lyndhurst, OH. Našlaičių var
du dėkojame aukotojams! „Lie
tuvos Našlaičių Globos” ko
mitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)
x Stasys ir Zuzana Žilevi- 

čiai, Palos Hills, IL, atsiuntė 
$150 tuo pratęsdami kitiems 
metams vieno Lietuvos našlai
čio paramą. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių Globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. 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)

„DAINAVOS” 
BELAUKIANT DETROITE

Išsilaisvinusios Lietuvos gast
roliavusius muzikos, dainos ir 
šokių tautinio meno vienetus su 
džiaugsmu sutikom ir jų klau
sėmės perpildydami sales, audi
torijas. Jie visi, kaip vienas, 
vaizdžiai parodė, kad jų stiprybė 
glūdi ne ginkluose, bet tautinėje 
kultūroje, kuri išreiškiama mu
zika, dainomis, tautiniais šok
iais ir gryna gimtąja kalba. Išei
vija tikrai parodė daug pagarbos 
Lietuvos meno vienetams, nes 
jie neabejotinai to užsitarnavo.

Iš štai dabar, išeivijos lietuvių 
meno ansambliui „Dainavai” 
atvykstant balandžio 30 d. (sek
madienį) į Detroitą (Dievo Ap
vaizdos kultūrinį centrą) su 
auksinio jubiliejaus garbe ir 
džiaugsmu, mes tiesiog privalo
me kiekvienas atsilankyti į jų 
koncertą su entuziazmu ir dė
kingumu, nes dainaviečiai savo 
dainomis ir religine muzika 
mus guodė benamius Vokietijo
je ir besikuriančius, ir jau įsi 
kūrusius Amerikoje bei Kana
doje savo sceniniais pastaty
mais, dainų koncertais ir reli
gine muzika stiprino mūsų pri
augančių kartų ir jaunimo viltį 
išlikti lietuviais. Dainaviečiai 
didele dalimi prisidėjo prie to, 
kad po penkiasdešimt metų mū
sų jaunimas ir vaikai išliko są
moningais lietuviais, kad iki 
šios dienos visi esame sveika ir 
garbinga Lietuvos dalis. Šalia 
to, išeivija buvo ir bus laisvos 
Lietuvos tvirtas ramstis ir mo
raliniu ir materialiniu atžvil
giu.

Savo gausiu atsilankymu pa
gerbsime kiekvieną dainavietį 
ir jų dirigentą Darių Polikaitį, 
kuris nuo 1988 metų pratęsė 
ansamblio gyvavimą. Jaunas, 
energingas dirigentas duoda 
vilčių „Dainavai” ir toliau dar 
ilgus metus gyvuoti. Pasitikė
damas dirigentu, kurį pažinau 
iš jo dirigavimo Dainų šventėje 
Lietuvoje, numatau dainaviečių 
gerą pasiruošimą ir vertingą re
pertuarą, kuris išeivijai bus gra
žus, mielas ir prasmingas. Det
roito Lietuvos Dukterų organi
zacija, iškvietusi ansamblį, bus 
visiems dėkinga, o mes visi pa
gerbsime užsitarnavusį Lietu
vių meno ansamblį „Dainavą”, 
švenčiantį auksinį jubiliejų.

S. Sližys

Kristina Mažeikaitė-Phillips.

GRAŽUOLĖ LIETUVAITĖ

Kristina Mažeikaitė-Phillips, 
gyvenanti St. Joseph, Michigan, 
yra išrinkta to miesto gražiau
sia moterimi 1995 metais — 
„Mrs. St. Joseph, MI”. Ji su 
pagyrimu bė gė Mount Plea- 
sant, Central Michigan uni
versitetą, mokytojavo St. Joseph 
aukštesniojoje mokykloje, 
priklauso menininkų ir kitoms 
organizacįjoms. Savo gyven
vietei, St. Joseph miestui, Kris
tina atstovaus visos valstijos 
gražiausios moters rinkimuose, 
kurie vyks gegužės 20-21 d. 
Novi, MI.

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Redaguoja J. Platas. Medžiagą siųsti: 3208 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

šv. Jurgis

JURGINĖS
Nors šiais laikais šv. Jurgis 

nebenorimas pripažinti šven
tuoju, tačiau lietuvių tautoje jis 
labai populiarus. Atskleidus 
tautosakos knygų lapus, apie šv. 
Jurgį beveik tiek pat prirašyta, 
kiek ir apie Velykas. Sv. Jurgis 
yra laikomas arklių ir karvių 
globėjas. Seniau tvartuose lai
kydavo pakabintą šv. Jurgio pa
veikslą, jis apsaugodavęs nuo 
perkūnijos tvartus ir gyvulius. 
Šv. Jurgio dieną niekas arkliais 
nedirbdavo, būdavo šventė.

Kaip nuo senovės yra įprasta, 
Jurginės yra lyg ir žemdirbių 
nauji metai. Tą dieną senieji 
nuomininkai išsikelia ir jų 
vieton atsikelia nauji . Šv. 
Jurgis yra samdininkų dieną. 
Samdiniai samdomi iki šv. Jur
gio. Lietuvoje buvo daugiau 
negu 20 bažnyčių Šv. Jurgio var
du. Būdavo dideli atlaidai ir 
prekymečiai. Daug žmonių buvo 
krikštijami Jurgio vardais. Su 
šv. Jurgiu yra susiję daug įvai
rių papročių. Per šv. Jurgį par
lekia gegutė. Jei tą dieną išgir
si gegutę kukuojant ir turėsi 
pinigų kišenėje, tai per visus 
metus turėsi pinigų. Tad ver
ta prisiminti šv. Jurgį, kuris 
Lietuvoje buvo labai gerbiamas.

Redaktorius

KAIP MANO SENELIAI 
ATVYKO Į AMERIKĄ

Senelis ir močiutė sužinojo, 
kad rusai renka žinias apie se
nelį. Tą naktį jis sapnavo savo 
mirusią mamą (mano prosene
lę), kuri jam sapne sakė: „Bė
kite!” Jie su savo dviem mažais 
vaikais (mano teta ir dėde) 
išvažiavo arkliais ir nukeliavo 
į Vokietiją. Po dviejų dienų jie 
paliko arklius, o patys išvažiavo 
traukiniu į šiaurės Vokietiją, 
nes jie galvojo, kad ten bus sau
giau. Čia buvo žemės ūkio kraš
tas ir mažiau fabrikų, kurie bū
davo dažnai bombarduojami. Jie 
Vokietijoje išbuvo maždaug pen
kerius metus.

Į Ameriką šeima atskrido lėk
tuvu iš Hamburgo į New Yorką. 
Kelionė lėktuvu truko 25 va
landas. Tais laikais lėktuvai 
lėčiau skrisdavo. Iš New Yorko 
traukiniu atvyko į Clevelandą. 
Pradžia buvo labai sunki. Ne
lengva buvo gauti butą ir darbą. 
Buvo liepos mėnuo, labai karš
tos dienos. Tokių karščių Lietu
voje niekada nebūdavo. Ilgą lai
ką visa šeima turėjo gyventi tik 
uždaroje verandoje. Nors buvo ir 
labai sunki gyvenimo pradžia 
Amerikoje, seneliai džiaugėsi, 
kad pabėgo nuo komunistų.

Lia Krivinskaitė, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė

Piešė Birutė Zokaitytė

MARGUTIS

Ar žinai, brangi mamyte, 
Mylimoji, ar žinai,
Kad bemiegantį sūnelį 
Lanko nuostabūs sapnai?

Kažkas praveria štai langą 
(Vos pajusti tegaliu)
Ir paguldo ten margutį,
Ir nudulka keleliu.

Čirksi, juokiasi žvirblelis 
Anksti rytą kamine,
O gaideliai giesmininkai 
Ima budint ir mane.

— Ar atspėsite, broliukai, 
Ką šią naktį aš mačiau?!
Na, tik leiskit prie langelio, 
Na, tik žvelkite greičiau!

Tai turėsiu aš margutį,
Tai ridensiu dar dar dar. 
Timta drimta, tūta drūta —
O koks džiaugsmas man dabar!

Leonardas Žitkevičius

VELYKŲ RYTĄ
(Tęsinys)

Ir visai negraužia akių, kai 
tarkuoju. Prikemšu pilną stik
linę su metaliniu dangteliu. 
Metų metais joje sutaisomi krie
nai. Tik barščių rūgštimi užpi
la pati mamytė.

Paskui bėga laikas prie batų 
blizginimo. Švariai nušluoju 
kiemą ir pašaliuose apie gėlių 
darželį sugrėbstau šiukšles. At
ėjęs į trobą, jau randu savo išei
ginius drabužėlius kabančius 
ant sienos, mamytės išvalytus ir 
išlygintus.

Kai tėtis ir kiti suaugusieji 
namiškiai pavakarėje išsirengia 
į velynaktį, aš šiemet visai 
jiems nepavydžiu — juk ir aš bū
siu Prisikėlime!

Paskui dažome su mamyte 
margučius. Tokie jie gražūs! Jau 
prieš kelias dienas visokiomis 
eglutėmis, žvaigždelėmis ir gė
lytėmis vašku išrašyti ir į ąžuo
lų žievių dažus sumerkti. Dabar 
tereikia tik svogūnų lukštuose 
išvirti, kad vaškas nutirptų ir 
gelsvai-.raudonai nusidažytų 
margučių nuostabūs raštai. įdo
mus ir mielas darbas. Pilnas 
dubuo tų velykinių grožybių.

O atsigulti turiu truputį anks
čiau kaip kitais vakarais. Juk 
reikės anksti keltis. Tik mama 
dar pasilieka prie ruošos darbų.

Pažadina mane iš miego dar 
tamsoje. Pašoku iš lovytės ir 
tuoj bėgu praustis. Nė raginti 
nereikia — visai ne taip, kaip 
kitais rytais.

Pranas Naujokaitis 
(Bus daugiau)

GALVOSŪKIO NR. 126 
ATSAKYMAS

Kai Jėzus buvo šv. Jono pa
krikštytas, jis iškeliavo į lau
kinį, žmonių neapgyventą kraš
tą. Jis nenorėjo būti triukšmin
goje aplinkoje, kur šv. Jonas 
Krikštytojas krikštįjo žmones. 
Jis norėjo susikaupti prieš įvy
kius, kurie jam buvo skirti. Ir 
žmonės panašiai daro, kai nori 
ką nors svarbaus išspręsti, sten
giasi pasišalinti nuo kitų, kad 
galėtų tyloje tai atlikti niekam 
netrukdant.

GALVOSŪKIO NR. 127 
ATSAKYMAS

Žiūrėkite brėžinėlį su skaitli
nėmis.

GALVOSŪKIO NR. 128 
ATSAKYMAS

1. Arbata, 2. arklas, 3. arklys, 
4. armija, 5. asilas, 6. ąsotis, 7. 
aštrus, 8. ašutas, 9. atauga, 10. 
atmata.

GALVOSŪKIO NR. 129 
ATSAKYMAS

1. Laikrodis. 2. Kirvis, neša
mas ant peties. 3. Sraigė. 4.
Dantys. 5. Slyva, arba kitas vai
sius su kauliuku viduryje. 6.
Kerpės (samanos). GALVOSŪKIS NR. 149
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ATSAKYMAS reikšmes susidarys žodžiai.
1. Abu astronautai: N. Armst- Skaitydami žemyn, iš pirmųjų 

rongas ir E. Oldrinas buvo 39 raidžių sužinosite didžiausią 
metų amžiaus, kai pirmą kartą dvidešimtojo amžiaus priešą. Už 
nusileido ant mėnulio. 2. Ame- kiekvieną teisingą atsakymą po 
rikiečiai ant mėnulio specialiu vieną tašką. Skersai: 1. Yra va- 
automobiliumi važinėjo 8-16 ki- dinama jūra, bet nesusisiekia su
lometrų greičiu per valandą vandenynu--------------------- .2.
(Mokslas ir visata, 174 psl., Vii- Žmogaus kūno dengiamasis
nius, 1990). 3. Ant mėnulio ties sluoksnis-------- .3. Garsus pir-
jo pusiauju vidudienį tempera- mojo katekizmo lietuvis auto-
tūra siekia 90°C, o naktį atšąla rius------------------------ .4. Lie-
iki -130°C. 4. Žmogus ant mė- tuvos apskrities miestas--------
nulio palengvėja 6 kartus. 5.----- • 5. Gražiausias Lietuvos pa-
Baltijos jūroje aukščiausios ban- jūrio ruožas------------------- .6.
gos ties Klaipėda 1967.XI.18 Žymus Lietuvos gamtininkas,
siekė 6 metrų aukštį (Žaliasis ypač paukščių žinovas-----------
pasaulis Nr. 23, Vilnius, 1993).------------------.7. Miestelis, ku

riame tebestovi seniausia Lietu-
GALVOSŪKIS NR. 146 vos bažnyčia----------------------
, _ —. 8. Graži Lietuvos upė Žemai-
1. Parašyk du kamuolio žaidi- ...___________ 9 Ilsriauaias

mo pavadinimus. 2. Parark dvi L^tuvM eieraa -- ----------------
daržoves, kanos yra raudonos. _ w Didžiausia9 Šilu-
3. Tns muzikos instrumentus su jr ener^jo8 toltjni,--------
stygomis. 4. Du dalykus, kūne
laiką rodo. 5. Tris laivų rūšis. 6.
Tris naminius paukMius. 7. Du GALvoSŪKIS NR. 150 
dryžuotus gyvulius. 8. Tris gai
vinančius gėrimus. 9. Tris rašy- 1. „Veni, vidi, vici” (atėjau, 
mo priemones. 10. Keturias sve- pamačiau, nugalėjau) pasakė 
timas valstybes. Julius Cezaris, nugalėjęs priešą.

Už kiekvieną atsakymą gau- Kada ir kurį priešą anuomet nu- 
site po vieną tašką. galėjo Cezaris? 2. Kokiu greičiu

žmogaus kūne skrieja įvairūs 
~ pojūčiai? 3. Miestietiškai kal

bant, vištos vyras yra gaidys, o 
kalakuto žmona yra kurkė, kaip 
vadinasi anties vyras? 4. Po 
Didžiojo tvano, kuris iš Nojaus 
arkos žmonių pirmasis pasigėrė 
nuo vyno? 5. Koks yra JAV 
emblemos erelio vardas: Bold 
eagle — „drąsusis erelis”, ar 
Bald eagle — „praplikęs erelis”?

_______________________ ___ Už teisingus ir plačiau paaiš
kintus atsakymus gausite 10 

• Daina „The Star Spang- taškų, o už trumpus ir apytik- 
led Banner” oficialiai paskir- r^U8 ~~ tik 5 taškus, 
te JAV himnu 1931 m. kovo 3 d. Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

4-
GALVOSŪKIS NR. 147 

(Žiūrėkite piešinėlius)

Nupieštos pavasarinės gėlės, 
bet jos nepaprastos. Pirmojoje 
didžiojoje gėlėje surašyti metų 
mėnesiai. Antroje — savaitės 
dienos (romėniškais skaitmeni
mis). Trečioje — skaičiai nuo 1 
iki 10. Ketvirtoje — skaičiai nuo 
11 iki 20. Kaip matote viskas 
sumaišyta, neina iš eilės. Jums 
reikės viską surašyti iš eilės, 
kaip natūraliai seka vienas po 
kito.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 148
(Žiūrėkite piešinėlius)

O e
Nupieštos 6 vėliavėlės. Dvi 

panašios. Suraskite jas.
(5 taškai)
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