
i l l i 1 m 1 1 1 , i . i , . i . . i i i . , „ iMi!Mi„ 1 i i . i i . . . i . i . . i . i . . . t i - i 

• • • • • • • * « * * * * * * * * * * * * * * * * * * M I X E D A D C 6 0 6 

S 6 0 P 1 5 G R A T I S 
THE LIBRARY OF CONGRESS 
EŪROPEAN READING ROOM 

S e n a i s P i v i s i o n 
H a s h i n g t o n DC 2 0 5 4 0 - 4 8 3 0 

PERIODICALS 
April 18, 

VoLLXXXIX 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 
T R E Č I A D I E N I S - W E D N E S D A Y , B A L A N D Ž I O - A P R I L 18 , 2 0 0 1 

NEWSPAPER - P O N O T P E L A Y - Pate Mafled 04/17/01 

U Ž S I E N I O LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS©EARTHUNK.NET 

WWW.DRAUGAS.ORG tfr.75 
Kaina 50 c. 

* T a r p t a u t i n i s v a l i u t o s 
fondas (TVF) pareiškė, jog 
Lietuva padarė pažangą stabi
lizuodama ekonomiką, tačiau 
ir toliau turi tęsti struktū
rines reformas. TVF generali
nio direktoriaus pavaduotojo 
Shigemitsu Sugisaki pareiš
kime sakoma, jog Lietuvos 
ūkio atsigavimas buvo dides
nis, negu buvo tikėtasi, tačiau 
nedarbo augimas vis dar kelia 
nemažai problemų. „Šalies va
dovybė raginama toliau tęsti 
struktūrines reformas finansų 
srityje, bankininkystės, ener
getikos sektoriuose, taip pat 
sukurti palankesnes sąlygas 
privačiam verslui", teigiama 
pareiškime. (Reuters-Elta) 

* Velykų i š v a k a r ė s e 
Šiaulių pramogų ir laisvalai
kio centre „Max" buvo sumuš
tas Lietuvos karinių oro pa
jėgų (KOP) vadas, lakūnas 39 
metų Edvardas Mažeikis ir 
jo pavaldinys — Karinių oro 
pajėgų pirmosios aviacijos 
bazės vadas majoras 33 metų 
Audronis Navickas. Švenčiant 
A. Navicko žmonos gimta
dienį, karininkai buvo sumuš
ti kilus žodiniam konfliktui su 
pramogų ir laisvalaikio centre 
buvusiais Šiaulių nusikalsta
mo pasaulio atstovais. Už
puolikams pasprukus ir A. 
Navickui nubėgus iškviesti 
pagalbos į netoliese esantį 
Šiaulių vyriausiąjį policijos 
komisariatą, karininkui buvo 
pasiūlyta prisėsti ir laukti, 
priešingu atveju grasinta už
daryti už grotų. Kitą dieną 
nukentėjusysis sužinojo, kad 
pramogų centre sėdėjo Šiaulių 
nusikalstamo pasaulio atsto
vai — buvusios „princų" gru
puotės vienas lyderių Vladis
lovas Stanaitis, (g. 1962 m.), 
pravarde „Stalonė", Ichtian-
dras Kacevas-Rybakovas (g. 
1967 m.), Arūnas Vandys (g. 
1973 m.) ir Tomas Kybartas 
g. 1976 m.). Vladislovas Sta
naitis patvirtino, kad tą va
karą su draugais iš tiesų buvo 
laisvalaikio ir pramogų cent
re, tačiau įvykusio incidento 
nematė ir apie jį nieko nežino. 
Pramogų ir laisvalaikio centre 
„Max" įvykusio incidento liu
dininkų vakar nesurado nei 
policija, nei apsaugos darbuo
tojai. (BNS) 

* Vienas s v a r b i a u s i ų Eu
ropos integracijos naujienų 
šaltiniu - biuletenis „Uniting 
Europe" pavadino Lietuvą 
„kylančia žvaigžde" derybose 
dėl narystės ES, pažymėjęs, 
kad Lietuva padarė ryškią pa
žangą, kovo 29-30 d. įvykusia
me vyriausiųjų derybininkų 
susitikime Briuselyje sugebė
jusi užgaigti derybas dėl dar 
šešių derybinių skyrių. (BNS) 

* Dviejų min i s t e r i j ų - Fi
nansų ir Užsienio reikalų del
simas gali Lietuvai sutrukdyti 
paspartinti derybas del narys
tes Europos Sąjungoje (ES). 
Aukšti Europos Komisijos pa
reigūnai perspėjo, kad nesuge
bėjusi laiku peržiūrėti, kaip 
panaudojami iš ES gaunami 
pinigai. Lietuva spartesnių 
derybų su ES gali nesitikėti. 

Elta-LK 
* Vi ln iaus u n i v e r s i t e t o 

S a n t a r i š k i ų k l i n i k ų širdies 
chirurgai šia savaitę vcl imasi 
teikti planinę pagalbą ligo
niams, o mėnesi galiojęs ligo
nines generalinio direktoriaus 
Antano Vinkaus įsakymas at
šauktas. Nuo šiol už atliktą 
širdies operaciją padidinti 
įkainiai iki 5,030 litų, nors 
realios sąnaudos siekia 7,5 
t ū k s t . litų. KIM-I.R 

Vilniuje išaugo 
nusikalstamumas 

V i l n i u s , balandžio 17 d. 
(BNS) — Vilniuje šiemet, pa
lyginti su praėjusiais metais, 
padaugėjo nusikaltimų. Per 
sausį-kovą sostinės policijos 
komisariatai užregistravo 
4,142 nusikaltimus. Tai yra 
301 nusikalt imu arba 7,8 proc. 
daugiau nei per tą patį laiko
tarpį pernai. 

Vilniaus miesto vyriausia
j ame policijos komisariate 
(VPK) vykusioje spaudos kon
ferencijoje sostinės policijos 
vadovas, vyriausiasis miesto 
policijos komisaras Erikas 
Kaliačius ir kriminalinės poli
cijos pareigūnai teigė ne
maną, kad legalizavus azar
t inius lošimus, sostinėje nu
s ikals tamumas dar labiau 
išaugs. Pareigūnams kur kas 
didesnį nerimą kelia nusikals
ti l inkę anksčiau teisti asme
nys ir narkomanai. 

Policijos teigimu, praėjusių 
metų viduryje Vilniuje veikė 
6 nelegalūs lošimų namai. Tuo 
ta rpu metų pabaigoje — jau 
10, o dabar kriminalistai tei
gia, kad Vilniuje jau veikia 20 
nelegalių lošimo namų. 

Anksčiau teisti asmenys 
šiemet j au įvykdė 517 krimi
nalinių nusikaltimų, o narko
manų nusikals tamumas paly
ginti su praėjusių metų tuo 
pat metu išaugo daugiau nei 
100 proc. 

Šiemet sostinės kriminalis
tai išaiškino 1,047 kriminali
nius nusikalt imus, tarp jų 429 
užregistruotus šiemet, neiš
aiškinti liko 2,653 kriminali
niai nusikaltimai. 

Pare igūnams pavyko at
skleisti visus 20 užregistruotų 
tur to prievartavimo atvejų, 
beveik visus — 90 proc. — 
įvykdytų nužudymų, nors per
nai nužudymai tuo pat metu 
buvo išaiškinti 100 proc. 

Šiemet užregistruoti 879 
sunkūs kriminaliniai nusikal
t imai. Padaugėjo plėšimų, 
t ranspor to priemonių vagys
čių. Mažiau užregistruota chu
liganizmo atvejų, vagysčių iš 
t ransporto priemonių, gerokai 
padaugėjo ekonominių nusi
kalt imų. 

* L i e t u v o s d a i l i n i n k ų 
s ą j u n g a (LDS) trečius metus 
rengia parodų ciklą „Neži
noma XX a. paskutiniojo 
dešimtmečio Lietuvos dailė". 
Šio ciklo parodos pirmą kartą 
aprėps ne tik keturias LDS 
galerijas Vilniuje, bet ir są
jungos galerijų tinklą Klai
pėdoje, Kaune, Panevėžyje. 
Pasak rengėjų, įvairiuose 
miestuose tą pačią dieną ati
daromų parodų ciklu siekiama 
parodyti, kaip keitėsi Lietuvos 
dailė paskutiniajame šio am
žiaus dešimtmetyje. Šiuo pro
jek tu norima kasmet priminti 
vyriausybei, jog Lietuvai bū
t ina Nacionalinė dvidešimtojo 
amžiaus dailės galerija.(Elta) 

* L e i d i m u s p r e k i a u t i d a r 
ž o v ė m i s ir vaisiais autotrans
porto priemonėse Vilniaus 
mieste išduos seniūnai. Tai 
numato patvirtinta nauja šios 
prekybos tvarka. Prekiauti 
bus galima tik specialiai tam 
skirtose vietose — prie įvairių 
sostines prekybos centrų, au
tomobilių stovėjimo aikštelių, 
troleibusų žiedų ir kt. — ge
rai žinomose ir vilniečiams 
įprastose vietose Iš viso suda
rytas 76 aikštelių sąrašas. No
rintys gauti leidimą prekiauti 
turi pateikti seniūnams par
duodamos produkcijos koky
bės dokumentą (Elta) 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje) priėmė Lenkijos ambasadoriaus Jerzy Bahr skriamuosius raš
tus. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr. 

* Ž i n o v ų t e i g i m u , šei
moms, planuojančioms įsigyti 
būstą, geriausia ta i daryti iki 
liepos vidurio, kol gero nekil
nojamo tur to pasiūla viršija 
paklausą, o valstybė kompen
suoja visą paskolų draudimo 
laiką. Elta-VŽ 

* L i e t u v o s užsienio reikalų 
viceministras Evaldas Ignata
vičius Vašingtone pradėjo poli
tines konsultacijas su JAV 
depar tamento, Nacionalinės 
saugumo tarybos, Senato bei 
Atstovų rūmų pareigūnais, už
sienio ir saugumo politikos 
analit ikais. Per ketur ių dienų 
vizitą bus ap t a r t a Lietuvos in
tegracija į NATO, dvišaliai 
Lietuvos ir JAV santykiai bei 
regioninis saugumas , pranešė 
Lietuvos URM Spaudos sky-

BNS 

Naujasis Lenkijos 
ambasadorius -

jau Vilniuje 
Vi ln ius , balandžio 11 d. 

(Elta-BNS) — Lietuvos pre-
dentas Valdas Adamkus pri
ėmė Lenkijos Respublikos am
basadoriaus Lietuvai Jerzy 
Bahr skiriamuosius raštus. 

Lenkijos ambasadoriaus J . 
Bahr akreditavimo ceremoni
joje prezidentas pažymėjo, kad 
per dešimt diplomatinių san
tykių palaikymo metų abi 
valstybės daug pasiekė kurda
mos tarpusavio pasitikėjimo, 
geros kaimynystės ir žmoniš
ko bendradarbiavimo dvasią. 
„Manau, kad ši partnerystė 
yra didžiausias mūsų valsty
bių pastarojo dešimtmečio pa
siekimas", - sakė V. Adam
kus. 

Lietuvos vadovas tikino, kad 
jau dabar Lietuva ir Lenkija 
Europoje yra vertinamos kaip 
valstybės, galinčios svariai 
prisidėti prie stabilumo, sau
gumo užtikrinimo ir vieningos 
Europos kūrimo. V. Adamkus 
išreiškė nuomonę, kad abiejų 
šalių bendradarbiavimas dar 
labiau sutvirtės Lietuvai ir 
Lenkijai tapus Europos sąjun
gos narėmis. 

Naujasis ambasadorius Vil
niuje - profesionalus diploma
tas. Aštuntojo dešimtmečio vi
duryje J. Bahr dirbo Lenkijos 
ambasadoje Rumunijoje, vė
liau buvo Lenkijos ambasados 
Rusijoje patarėju, Lenkijos ge
neraliniu konsulu Karaliau
čiuje. Iki paskyrimo į Lietuvą 
J . Bahr dirbo Lenkijos amba
sadoriumi Ukrainoje. 

* Se imo p i r m i n i n k a s , so
cialliberalų vadovas Artūras 
Paulauskas net neslepia keti
nimų antrą kartą dalyvauti 
prezidento rinkimuose, tačiau 
kol kas vengia atskleisti visus 
savo planus: „Kai artėja apsis
prendimo laikas, vis sunkiau 
tiesiai šviesiai pasakyti". So
cialliberalų vadovas neatmetė 
galimybės prieš prezidento 
rinkimus ieškoti ir dabartinės 
opozicijos - socialdemokratų 
paramos. Elta-LŽ 

* N e t 31 v a g y s t ę i i b u t ų 
arba nuosavų namų antrąją 
šv. Velykų dieną užregistravo 
Kauno poliaąja. Tai yra šešis 
kartus daugiau nei paprastą 
darbo dieną. Kaip informavo 
Kauno miesto Vyriausiojo po
licijos komisariato atstovė 
spaudai, įprastomis dienomis 
užregistruojamos maždaug 5 
vagystes iš butų, jų padaugėja 
savaitgaliais, ypač atšilus 
orams (Elta) 

* S e i m a s priėmė Azart inių 
lošimų mokesčio įstatymą, pa
gal kurį pusė už azar t in ius 
lošimus valstybės gaunamų 
pajamų būtų skir iama mo
kyklų kompiuterizavimui, nu
statė azartinių lošimų apyvar
tos bei laimėjimų apmokesti
nimo tvarką, numatė b a u d a s 
už lošimų organizavimo tvar
kos pažeidimus. Skirti pusę iš 
azartinių lošimų mokesčio 
gaunamų lėšų mokyklų kom
piuterizavimui siūlė Seimo 
pirmininkas Artūras Pau laus 
kas, tokią nuostatą aktyviai 
palaikė ir prezįdcatas Valdas 
Adamkus. Azartinių lošimų 
mokesčių įstatyme nus ta tomi 
ir mokesčių už azar t inius lo
šimus dydžiai. Bingo, totaliza-
torių ir lažybų organizatoriai 
nuo gauto pelno turėtų mokėti 
15 proc. mokestį. Už vieną 
lošimo automatą lošimų or
ganizatoriai per metus tu rė tų 
mokėti 600 litų, už ruletės , 
kortų arba kauliukų stalą — 
4,000 litų. Finansų ministeri ja 
prognozuoja, jog apmokesti
nus azart inius lošimus kas
met į biudžetą būtų gau ta 
maždaug 25 mln. litų, t ad mo
kyklų kompiuterizavimui per 
metus turė tų tekti bent apie 
12 mln. litų. (BNS) 

* S e i m o T ė v y n ė s s ą jun 
gos — konservatorių frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius 
kreipėsi į Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) direktorių Va
lentiną Junoką, p rašydamas 
pateikti antikorupcinę Azarti
nių lošimų įstatymo analizę. 
Konservatoriai pageidautų 
gauti STT išvadas iki liepos 1 
dienos, kai yra n u m a t y t a s 
įstatymo įsigaliojimas. Savo 
kreipimesi jie pasiūlė išvadas 
nusiųsti ir prezidentui, kol j is 
dar nepasirašė priimto įsta
tymo. Prezidentui a ts isakius , 
įstatymą gali pasirašyti ir Sei
mo pirmininkas. Prezidentas 
taip pa t gali priimtą įs ta tymą 
vetuoti ir grąžinti jį Seimui 
pataisyti . (BNS) 

* C u k r a u s f a b r i k ų a k c i j ų 
p a r d a v i m ą Danijos bendro
vei „Danisco sugar" ilgą laiką 
dengė didžiausia paslapt is . 
Apie ją buvo pasakojamos le
gendos. Seimo nariai raš tu 
kreipėsi į tuometinį Valstybės 
tur to generalinį direktorių 
Stasį Vaitkevičių, prašydami 
susipažinti su šiuo dokumen
tu. J ie gavo trumpą atsaky
mą: „Sutar t is - konfidenciali". 
Absurdiškąją sutart į , kurią 
pasirašė ir Privatizavimo ko
misijos pirmininkas akademi
kas Eduardas Vilkas, šiandien 
turi nusikopijavęs kiekvienas 
Suvalkijos-ūkininkas. Eltn-R 

n u s . 
* V a l d i n i n k ų a t l yg in ima i 

- valstybės paslapt is : bandan
tys tobulinti valstybės tarnau
tojų darbo užmokesčio sistemą 
par lamentara i susiduria su 
sunkiai įveikiamomis biurok
ratų kliūtimis. Seimo nariai, 
susidomėję valstybės tarnau
tojų darbo užmokesčio siste
ma, ne visada sugeba gauti vi
są būtiną informaciją. Parla
mentara i teigia, kad valstybi
nių įstaigų a ts isakymas su
teikti detalius duomenis 'apie 
valdininkų gaunamas algas 
apsunkina jų darbą ir nelei
džia ieškoti efektyvių šios sis
temos tobulinimo galimybių. 

Elta-KD 
* AB „Vi ln iaus m ė s o s kom

b i n a t a s " pernai gruodį per 
mėnesį pagamino 845 tonas 
mėsos, o šį kovą — tik 626 to
nas kiaulienos ir jautienos 
produktų. „Ūkininko patarėjo" 
laikraščio teigimu, mažiau ga
minama dėl to, kad gerokai 
sumažėjo jaut ienos paklausa 
ir pabrango kiaulienos supir
kimas. Pasak šio kombinato 
generalinio direktoriaus Ar
noldo Vyšniausko, įmonė, ne
seniai mokėjusi žemdirbiams 
4,30 Lt už kiaulienos kilo
gramą, dabar priversta supir
kinėti ją po pusšešto lito. Dėl 
Europos šalyse išplitusios 
kempinligės ir snukio bei 
nagų ligų epidemijos ir į Lie
tuvą uždraudus jautienos bei 
kiaulienos importą, neliko jo
kios konkurencijos — mūsų 
šalies ūkininkai nusta to kai
nas . Tačiau kombinato direk
torius mano, kad dėl to ne
reikėtų labai džiūgauti. Mat 
prieš ligų epidemiją įmonė 
dalį žaliavos importavo. įvež
tinė mėsa, net ir sumokėjus 
muitus, buvo kur kas pigesnė 
negu pirkta Lietuvos rinkoje. 
(Eltai 

Padėkota už paramą 
dėl NATO plėtros 

V a š i n g t o n a s , balandžio 17 
d. (BNS) — Vadinamojo Vil
niaus devyneto šalių amba
sadoriai Vašingtone padėkojo 
JAV senatoriams, nedvipras
miškai parėmusiems kuo 
spartesnės NATO plėtros būti
nybę. 

Devynių Vidurio, Rytų ir 
Pietryčių Europos valstybių — 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Slovakijos, Slovėnijos, Bulga
rijos, Rumunijos, Makedonijos 
ir Albanijos — ambasadoriai 
bendrame laiške išreiškė 
„nuoširdžią padėką" 17-kai 
JAV senatorių, kurie balan
džio pradžioje paragino JAV 
prezidentą George W. Bush 
imtis vadovo vaidmens 2002 
metais į NATO priimant nau
jas nares . 

Perna i Vilniuje surengtoje 
konferencijoje minėtųjų vals
tybių URM vadovai pasirašė 
bendrą pareiškimą, kuriame 
paragino NATO sąjungi
ninkus 2002 metais priimti 
naujas valstybes. 

Anot dienraščio „The Wa-
shington Times", laiške sena
toriams devyni ambasadoriai 
pareiškė pasitikėjimą JAV 
vaidmeniu vadovaujant stip
rėjančiai ir augančiai sąjungai 
ir'įsipareigojo toliau įtvirtinti 
demokratines vertybes. „Mes 
visi esame pasišventę esmi
nėms bendroms vertybėms ir 
siekiame tapti tvirtesniais 
t ransat lant inio saugumo rė
mėjais", — sakoma laiške. 

Šalių kandidačių ambasado
rių teigimu, NATO įsiparei
gojimas laikyti „atviras duris" 
naujoms narėms pasi tarnaus 
JAV ir sąjungininkių naciona
liniams interesams. „Svarbu, 
kad Senatas išlaikytų šį klau
simą savo darbotvarkėje, kaip 
abiejų partijų svarbiausią 
užduotį", — sakoma ambasa
dorių laiške senatoriams. 

* Mažie j i d i d m e n i n i n k a i 
s u k i l o prieš alkoholio gamin
tojų taikomas nevienodas 
jiems ir didiesiems nuolaidas. 
J ie teigia, jog taip žlugdomas 
smulkusis ir vidutinis verslas. 
Seimo ekonomikos komitetas 
siūlo nuolaidas peržiūrėti. 

Elta-VŽ 
* P e r ką t ik p a s i b a i g u s i 

visuotinį Lietuvos gyventojų 
surašymą surašyta per 3,5 
mln. šalies gyventojų - ma
žiau, nei prieš 12 metų. (BNS) 

* O p e r o s sol is to Abdono 
Lietuvinininko gimimo 80-me-
čiui skirtą operos „Aida" spek
taklį rengia Lietuvos naciona
linis operos ir baleto teatras. 
A. Lietuvninkas dainavimo 
studijas baigė pirmojo lietuvių 
operos režisieriaus Petro Ole
kos klasėje, o Lietuvos operos 
spektakliuose j is sukūrė dau
giau kaip 50 boso partijų. Dai
navimo menui skyręs keturis 
dešimtmečius, A. Lietuv
ninkas su scena atsisveikino 
1987 m., mirė 1994 m. Vil
niuje. (Elta) 

* V i l n i a u s c e n t r i n i a m e 
k n y g y n e „Minties" leidykla 
pradėjo pavasario knygų mu
gę „Imkit mane ir skaitykit". 
Pirkėjams siūloma apie ketu
rių dešimčių pavadinimų ver
tingų naujų „Minties" leidyk
los knygų — mokslinės, pa
žintinės, mokomosios lite
ratūros, žodynų ir kitų leidi
nių. Jų kainos sumažintos "iki 
40 procentų, tikintis, kad lei
dinių galės nusipirkti egzami
nams arba išleistuvėms besi
rengiantys moksleiviai ir stu
dentai . (Elta) 

* M a s k v o s l a i k r a š t i s „Ko-
m e r s a n t " nerimauja dėl Lie
tuvos ir kitų kaimyninių vals
tybių informacijos įtakos Ka
raliaučiaus regionui bei teigia, 
jog Maskva ketina kovoti su 
Vakarų į taka šiai sričiai. Dėl 
šio susirūpinimo į Karaliau
čių Rusijos prezidento Vladi-
mir Putin pavedimu buvo at
vykę trys svarbūs šalies parei
gūnai, atsakingi už informaci
jos politiką. Pareigūnams bu
vo pavesta vietoje išsiaiškinti 
situaciją ir pateikti siūlymų, 
kaip įjungti į Rusijos informa
cijos sistemą Karaliaučiaus 
kraštą. Laikraščio žiniomis, 
srities informacijos struktū
roms plėtoti iki 2003 metų iš 
įvairių šaltinių bus skirta 80-
100 mln. dolerių, kurių turi 
pakakti ne tik Karaliaučiaus 
regiono pertvarkymui, bet „ir 
kitų specifinių uždavinių, su
sijusių su sri t ies geopolitine 
padėtimi", sprendimui. BNS 

* D ė l l a b a i pad idė jus io 
lietuvių nusikalt imų Ispani
joje skaičiaus Vilniuje vyku
siame Lietuvos ir Ispanijos 
teisėsaugos pareigūnų susiti
kime buvo ap ta r t a abiejų šalių 
policijos bendradarbiavimo su
tartis, kurią numatoma pasi
rašyti ateityje. Ispanijos poli
cijos atstovai informavo, kad 
lietuvių nusikals tamumas Is
panijoje auga labai sparčiai. 
1998 metais buvo užregis
truoti 44 lietuvių padaryti nu
sikaltimai, 1999 metais — 
166, o 2000 metais — net 298. 
Didžiąją jų dalį sudaro plė
šimai, vagystes, prostitucijos 
ir prekybos žmonėmis organi
zavimas. Svečiams iš Ispani
jos ne paslaptis , kad daugelis 
lietuvių jų kraš te dirba nele
galiai, kad šią veiklą organi
zuoja nusikalstamo pasaulio 
atstovai, kur ie vėliau savo 
tautiečius reketuoja ir kitaip7 

išnaudoja. (BNS) 

* J a u n o s i o s k a r t o s rež i 
s i e r iu s A u d r i u s J u z ė n a s 
rengiąsi s tatyti vaidybinį kino 
filmą apie unikalų Vilniaus 
geto teatrą, paremtą istorine 
medžiaga ir garsaus drama
turgo Joshua Sobol pjesės 
„Getas" motyvais. Izraelyje 
gyvenantis filmo scenarijaus 
autorius J . Sobol birželį keti
na lankytis Vilniuje. Būsimas 
kino projektas žurnalistams 
bus pris tatytas šią savaitę Vil
niaus „Lėlės" teatre - tame 
pačiame pastate , kur karo 
metais veikė buvęs geto teat
ras. (Elta) 

* L i e t u v o s te levizi ja pra
deda rodyti naują laidą „Aš 
galiu", skirtą mokyklų ben
druomenių nariams — tė
vams, moksleiviams, mokyto
jams. Ši laida yra sudėtinė 
žalingų įpročių plitimo tarp 
vaikų ir jaunimo prevencijos 
projekto „Aš galiu" dalis. Nau
jąja laida siekiama iškelti pro
blemas, su kuriomis susiduria 
mokyklų bendruomenės, bus 
bandoma ieškoti jų sprendimo 
būdų. Pasak projektą „Aš ga
liu" koordinuojančios visuome
ninės organizacijos „Pilietinių 
iniciatyvų centras" direkto
riaus Girvydo Duoblio, buvo 
stengiamasi sukurt i laidą be 
nuobodaus moralizavimo ir 
parodyti, kad galimi įvairūs 
požiūriai į tą pačią problemą 
bei jos sprendimą. (Elta) 

KALENDORIUS 
Balandžio 18 d Apolonijus. Eit-

vilas. Eleutcrijus. Girmante. Laura, 
Totile, l'ndinp. 

Balandžio 19 d Aist*. Eirunas, 
Galatas. Leonas. Leontina. Nomgai-
1?. Simonas. Timonas. 

http://EARTHUNK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LIETUVOJE 

PASKUTINIS SUDIEV... PALYDINT 
SESĘ AUDRONĘ 

- - Ir vėl paviliojo auką kapai... 

T a r y t u m nutrūkusios smui
ko stygos aidu pasklido žinia 
— balandyje, pavasario rytme
ty užgeso sesės Audronės ryto
j a u s pažadų viliojanti šviesa ir 
lyg vėjo gūsiu užvertė da r ne
baigtos skai ty t gyvenimo kny
gos lapus . Begalinėj erdvėje 
nauja sužibo žvaigždė, čionai 
gi l ikusiems be jos — skaus
m u ir liūdesiu paženklintoji 
ne tek t i s . 

Liko jos brydė plati atsie-
kimų, pėdos įmintos giliai, 
svajos ir užmojai rytojaus dar
bams. Liko gausios gretos bend
raminčių, draugų ir bičiulių, 
turė jusių laimę pažinti jautr ią 
i r tyrą, pareigingą širdį, besą
lyginiai pasirinkusią likti Die
vui , Tėvynei ir Artimui kelyje. 

Liko ir sekt inas Jos pavyz
dys tikėjimo ryžtu, darbu, 
žmogum ir savimi, ver t inant 
kiekvieną dieną siekiant ge
resnio rytojaus, sugebėjimo 
suder in t i profesinį pajėgumą 
su pareiga, pa rama Tėvynei. 
I r ka ip lengvai, be iškabos, J i 
t iesė ranką ar t imui tada, kai 
to reikėjo, neretai pamirš
d a m a save! 

Šiandien da r per ankst i ieš
kot i žodžių, k a d išsakyt Jos vi
są įnašą gyvenimui. Nelengva 
bus užpildyt ats iradusią spra
gą, bet visad J i bus mums pa
vyzdžiu tikėjimo idėjos tęsti
n u m u . Tad ta r iame t ikta i tylų 

SUDIEV su pagarba, meile ir 
dėkingumu, kad buvome kar
tu. Lauk mūsų tenai ir pasi
tik, kai laikas ateis! 

Gili užuojauta likusiems tė
veliams, vyrui Bill Lentz, sū
nui Andriui, podukrai Jenni-
fer, giminėms bei artimie
siems, idėjos draugams ir Jos 
bendradarbių šeimai. Širdimi 
esame su Jumis . 

Budime — Ad Meliorem! 
v.s . fil. D a i v a M e r k i e n ė 

Lietuvos Skaučių Seserijos 
Vyriausioji skautininke 

2001 m. balandžio 5 d. 
Vilnius 

SESĖ A U D R O N Ė I Š Ė J O 
NAMO.. . 

Š.m. balandžio 5 d. Vilniuje 
nelauktai staiga Amžinybėn 
buvo pašaukta sesė v.s. fil. 
Audronė Tamulionytė-Lentz, 
Lietuvos Skaučių Seserijos 
tarptautinio skyriaus vadovė, 
buvusi „Gabijos" tunto tunti-
ninkė. Jos vyras Bill Lentz tuo 
metu buvo Vilniuje. Sūnus 
Andrius ir podukra Jennifer 
atskrido iš JAV laidotuvėms. 
Tėvai šiuo me tu yra Floridoje. 

Pašarvota buvo laidotuvių 
namuose. Atsisveikinimo pa
maldos — Šv. Jonų bažnyčio
je. Velionės palaikai bus laido
jami JAV-se. 

„SAULUTĖS" RUOŠĖSI 
SIUVĖJOS SPECIALYBEI 

*. 

Gruodžio mėnesį „Aušros 
Var tų7^Cernavės" tunto JSau-
lučių" draugovėje lankėsi sesė 
D a n a Mikužienė. Žinodama, 
kad sesė Dana gražiai siuva, 
pakviečiau ją paruošti seses 
„siuvėjos" specialybei. Išsiaiš
k inus , kokie y ra šios specia
lybes reikalavimai, ramiai pa
l ikau darbą sesės Danos ga
biose rankose. 

Pradėjau juoktis, pamačiusi 
sese Daną, apsikrovusią mai
šais , einančią į sueigą. Sesė 
Dana maišuose nešė kiekvie
nai mergaitei po siuvimo dė
žutę . Dėžutėje — adatos, siū
lai ir medžiagos. Sueigą pra
dėjome juokučiu, kad paukšty
tės nesiskųstų, kad netur i sto
vykloje s iuvimo dėžės! Dabar 

Clevelando skautų ir skaučių 46-ja Kaziuko muge. vykusią š.m. kovo 18 d., atidaro Dievo Motinos parapijos kle
bonas ir skautų dvasios vadovas skautininkas kun. Gediminas Kijauskas, SJ. Kairėje — paukštytė Elenutė 
Juodišiutė. „Neringos" tunto tuntininkė Virginija Rubinski ir vilkiukas Tadas Taraškevičius. 

Nuotr. Lino Johansono 

PIRMOJI „PAVASARIO KREGŽDĖ' — 
KAZIUKO MUGĖ CLEVELANDE 

Kaziuko mugė — tradicinė 
pavasario šventė, kurios nuo
latos laukiama. Šiais metais 
Clevelando skautijos ruošia
ma 46-oji Kaziuko mugė įvyko 
sekmadienį, kovo 18 d., Dievo 
Motinos parapijoje. Šv. Mišio
se dalyvavo uniformuoti skau
tai ir skautės. Po jų salėje 
gausus būrys svečių šypsena 
lydėjo maršo muzika žygiuo
jančius skautus ir skautes. 

Mugės atidarymui vadovavo 
ps. Aida Bublytė O'Meara, o ją 
iškilmingai atidarė kun. Gedi
minas Kijauskas, SJ, lydimas 
g e r i n g o s " tunto tuntininkės 
s. fil. Virginijos Juodišiūtės 
Rubinski ir „Pilėnų" tunto 
tuntininko v.s. Remigijaus 
Belzinsko. 

Kaip visados, svečiai galėjo 
įsigyti įvairių rankdarbių, 

riestainių, sūrių, krienų, ir 
kitų gėrybių, pavalgyti ska
nius mamyčių-tėvelių paruoš
tus pietus, pasigardžiuoti 
nuostabiais tortais, išbandyti 
laimę gausioje loterijoje. O 
vaikų šiais metais laukė ga
lybė pramogų. 

Po ilgų metų pertraukos bu
vo proga vaikams pamatyti Ži-
diniečių paruoštą Lėlių teatrą. 
Ir dar — spalvavimo konkur
sas, laimės šulinys, pasivaikš
čiojimas „Saldumynų takeliu", 
aplankymas „Ledų karalys
tės" bei kiti žaidimai. Tačiau 
tuos malonumus reikėjo 
įsprausti į laiką, atlikusį nuo 
pareigų — budėjimo prie 
rankdarbių stalų, svetainės 
priežiūros, ką jaunieji 
skautai su pasididžiavimu at
liko kaip tikri mugės šeimi-

kiekviena sesė neturės prie
žasties pati nesisiūti ženklelio 
ant uniformos. 

Sueiga vyko labai sklan
džiai, švelniai ir dažnu pajuo
kavimu. Mažosios paukštytės 
iš kar to pamilo sesę Daną. 
Pati dirbau su kitomis sesė
mis ki tame kambaryje, vis 
laukdama kokio sušukimo 
„Ouch!", „Įsidūriau!" „Krau
juoju!", bet tokių šūksnių ne
teko išgirsti. Skambėjo tiktai 
tyla. „Saulutės" išmoko įverti 
adatą, prisiūti sagą, užbaigia
mąjį mazgą padaryti ir apves
ti medžiagos kraštą. 

Į sueigavietę sugrįžo specia
lybę užbaigusios mergaitės, 
rodydamos viena kitai savo 
siuvimą ir pasididžiuodamos 

ninkai! Jaunatviška dainų 
pyne ir laimėjimais buvo baig
t a 46-oji Clevelando Kaziuko 
mugė. 

Per visus metus skautai ren
kasi sueigose, iškylauja, sto
vyklauja. Jaunuolio būdas la
vinamas tarnavimu Dievui, 
tėvynei ir artimui. »ie jauni 
žmonės lengvai galėtų skau-
tau t i amerikietiškoje skautų 
organizacijoje, tačiau juos (ir, 
aišku, jų tėvelius), vis vien 
pri t raukia lietuviška skautiš
ka veikla. 

Kaziuko muge — proga 
skau tams pasidžiaugti kar tu 
su visuomene jų darbo vaisiais 
ir kar tu užsidirbti pelno savo 
veiklai. Šių metų mugė buvo 
gausi darbais, maistu, sve
čiais. Skautiška šeima dėkoja 
visiems parėmusiems skautų 
veiklą šioje Kaziuko mugėje. 

Sesė m a m y t ė 
Iš „Dirva" 2001.04.03 

Clevelando „Neringos" tunto skautes Milda Chmieliauskaitė, Venta Ci-
vinskaite ir Vaiva Bučmytė Kaziuko mugės ,,Ledų karalystėje" lankyto
jams turėjo įvairių skanumynų. Nuotr. Lino Johansono 

naujomis dėžutėmis. Sueiga 
baigėsi audringais skautiškais 
plojimais, paukštyčių Vaka
r ine malda, ir „Ateina naktis". 
Iki pasimatymo! 

ps . A u d r a L i n t a k i e n ė 
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ARASŽLIOBA.M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, P0SLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

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

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
Fellovv: American Acadamy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 61st Ave. 
Hooart, IN 46342 

(219) 947-5279 
F«x (219) 947-8236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, H A 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hia, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

,Aušros Vartų7J<emavė8" tunto .Saulučių" draugovės paukštytės laimingos sėkmingai išlaikiusios siuvėjos 
specialybės egzaminus Paskutinėje eil. trečia iŠ kairės — instruktorej.ps Dana Mikužienė 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

B a l a n d ž i o 21 i r 22 d. — 
LSS Tarybos akivaizdinis po
sėdis PLC, Lemonte. 

Los Ange les 

B a l a n d ž i o 28 i r 29 d. — 
Šv. Jurgio šventės iškyla, Em-
ma Wood State parke, Ventu-
ra, CA. 

Birže l io 2-Iiepos 8 d. — 
Ramiojo vandenyno rajono 
skautų ir skaučių stovykla 
..Rarrbyno'" stovyklavietėje. 
Big !Var. C A. 

Lapk r i č io 18 d. — Los An
geles skautąvimo 50 metų ju
biliejinė šventė. 

SKAUTU STOVYKLOS 

Bi-žel io 16-23 d. — Detroi
to skautų ir skaučių stovykla 
Dainavoje. 

Biržel io 27-l iepos 8 d. — 
Ramiojo vandenyno rajono 
skautų ir skaučių vasaros sto
vykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA. 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hfe, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, M.D., SC. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9865 

Valandos pagal susitarimą. 

Dr.nimaaNovkkk 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

Vyr. skautes žulime!"--.- Rimute Nasvvtien«- ir Manja I'uškonenė 46-je 
Clevelando Kaziuk", miiąeje pirkėjams turėjo menišku velykinių mar
gučių. Nuotr Lino Johansono 

SKAUTU S T O V Y K L O S 

L i e p o s 7-18 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla 
Rako stovyklavietėje, Cus ter , 
MI. 

L i e p o s m ė n . — LSS 
, Ąžuolo" vadovų ir „Gin ta ro" 
vadovių mokyklos „Romuvos" 
stovyklavietėje, Kanadoje. 

R u g p j ū č i o 5-18 d . — Ka
nados rajono skau tų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje. 

Clevelando vyresnes skautės zidinietėa Kaziuko mugėje suruo&usios labai sėkmingą „Lėlių teatrą". I i k.— 
Roma Tatarunienė. Elzė Račkauskiene, Jadvyga Dautartienė. Aldona Miškinienė ir Aldona Bliumentalienė. 

Nuotr. Lino Johanaono 



VOKIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 
Ir vėl tenka sustoti ties Ryt

prūsių reikalu, kadangi vokiš
ka spauda dažnai iškelia kaip 
vieną svarbiausių Europos 
sprendžiamų politinių klausi
mų. Labai tiksliuose komen
taruose ir kiek pajuokiančiais 
sakiniais žiniasklaida rašė, 
kad Rusija gali taip pat būti 
labai maža, nes Karaliaučiaus 
apyg. plotas užima tik 15,000 
kv km, taigi — Šlezvigo-
Holšteino krašto dydį. Tai yra 
anklava tarp Lietuvos ir Len-
kijos. Jau 2004 m. greičiausiai 
ši „mažoji Rusija" atsiras ES-
gos Lietuvos ir Lenkijos narių 
tarpe. Taigi, Karaliaučiaus 
apygarda ne tik bus atskirta 
nuo Rusijos, bet ji atsiras ES-
gos replėse. 

Tad suprantama, kad ES-ga 
yra suinteresuota „mažosios 
Rusijos" ateitimi. Į Karaliau
čiaus dabartį ir ateitį nelabai 
palankiai žiūri Švedija, kuri 
iki š.m. birželio mėn. pabaigos 
pirmininkauja ES-gos tarybai. 
Jos min. pirm. Gioran Person 
išsireiškęs, esą Karaliaučiaus 
apyg. randamos problemos, 
kokių kitur sunku rasti. Jo 
nuomone, pirmoji yra — skur
das, antroji — venerinės ligos, 
AIDS, trečioji — atominės at
liekos. Rusijos apygardų len
telėje Karaliaučius yra 41-oje 
vietoje, o 1993-1998 m. laiko
tarpyje svetimos investicijos 
siekė tik 70 mln. dol. Kad ir 
kitose Rusijos apygardose pa
dėtis ne kiek geresnė — tai nė 
kiek nedžiugina gyventojų. 
Tuo tarpu jiems buvo priža
dėta šią anklavą paversti me
dum ir pienu tekančia apygar
da, pavadinant ją net Baltijos 
Hong-Kongu. 

Be abejo, glaudus bendra
darbiavimas tarp ES-gos ir 
Rusijos galėtų šią anklavą pa
versti mažu Hong-Kongu. De
ja, britų spaudos pranešimai 
apie atvežtus atominius gink
lus, vėl „slapti" rusų-vokiečių 
pasitarimai, esą Vokietija per
ims į savo rankas „Kionigs-
bergą", atbaido užsienio pinigo 
investicijas, kadangi jos atei
tis yra labai neaiški. Tačiau 
viena yra aišku: Karaliau
čiaus dabartis ir ateitis randa
si Kremliaus rankose. 

Vokietijos televizijai filmuo
jant insignijų įteikimą kard. 
A. Bačkiui, pranešėja pasakė, 
kad naujas kardinolas yra 
„Vilna — Litauen" metropoli
tas, diplomato sūnus. Jo tėvas 
ėjęs Lietuvos pasiuntinio pa
reigas Prancūzijoje. Jis gimna
ziją baigęs Paryžiuje, studijas 
Romoje, ėjęs įvairiuose kraš
tuose diplomatines Vatikano 
pareigas. Sunkų darbą jis turi 
Vilniuje, kadangi Lietuvos 
Katalikų Bendrija buvo 50 m. 
persekiota komunistų. 

Šiaurinės Rheino-Vestfalijos 
kraštas turi didžiausią, vie
noje provincijoje įregistruotų, 
studentų skaičių Europoje, 
nes jos aukštose mokyklose 
yra įrašytų 494,000 studentų. 
Pasirodo, kad kas dešimtas 
yra užsienietis. Kartu univer
sitetai ir aukštosios mokyklos 
yra stiprus darbdavys, kadan
gi duoną jose pelnosi per 
116,000 įvairių specialybių 
tarnautojų ir darbininkų. Visų 
tarnybų išlaikymas Vokietijai 
kainuoja beveik 4 milijardus 
dol. metuose. Pusė visų stu
dentų lanko Aacheno, Bielefel-
do, Bochumo, Bonos, Dort-
mundo Diuseldorfo, Kiolno ir 
Miunsterio universitetus. Di
džiausias Vokietijoje studentų 
skaičiumi yra Kiolno universi
tetas. Jame studijuoja 58,000 
studentų. 1970 m. įsteigtos 
aukštosios mokyklos sutraukė 
76,000 studentų. Aukštoji kū
no kultūros mokykla turi 
48,000 studentų. Be to, dar 
veikia meno, muzikos, kunigų 
seminarija, privatus 1980 m. 
įsteigtas VVitten-Hardecke 
universitetas. 

Per 500,000 įvairių pavar
džių randama Vokietijoje. Di
džiausią grupę sudaro Miuller 
pavardė — 324,000. Toliau pa
vardės rikiuojasi: 2) Schmidt 
— 235,000, 3) Schneider 
142,000, 4) Fischer — 
122,000, 5) Meyer — 106,000, 
6) Weber — 105,000. Šimtąją 
vietą užima Ernst pavardė, 
tik 19,000. 
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Š.m. kovo 26 d. Lenkijos ambasadoje Washington. DC. įvyko Lenkijos įstojimo į NATO dvejų metų pa
minėjimas. Iš kaires: Audronė Pakštienė, pobūvyje atstovavusi Amerikos Lietuvių respublikonų federacijai, 
Lenkijos ambasados ministras patarėjas Piotr Odrodzinski. Katarzyna Bojarski, Lenkijos karo atašė pik. Ja-
nusz Bojarski ir dr. Mykolas Pakštys. 

Vokietijos greitkelio policija, 
tikrindama netoli Offenbacho 
sunkvežimį, rado jame pa
slėptų 280,000 cigarečių dėžu
čių. Vairuotojas jas vežė iš 
Lietuvos į Anglijos „rinką". Ne 
vieną kartą vokiška žinia-
sklaida pažymėjo, kad Lietuva 
priklauso prie pagrindinių Eu
ropoje valstybių, „vežančių" be 
akcizo cigaretes į kitus Euro
pos kraštus. 

Praeitais metais kelias ėjo 
per Lenkiją ir Čekiją. Bavari
jos pasieniečiai pastebėjo, kad 
lengvas sunkvežimis lietuviš
kais ženklais dažnokai „kerta" 
Čekijos-Vokietijos muitinę. 
Kilo įtarimas. Vieną kartą pa
tikrino sunkvežimį, rasdami 
dvigubas grindis ir jose pa
slėptas cigaretes. 

DERYBOS SU ES DĖL ŠEŠIŲ SKYRIŲ 
UŽBAIGTOS 

Šiandien Lietuva prelimina- reguliavimo tarnybos vadovą 

LENKIJOS MINISTRAS — APIE LIETUVĄ 
m NATO 

Š.m. balandžio 4 d., JAV-se 
lankantis Lenkijos Užsienio 
reikalų ministrui Wladyslaw 
Bartoszewski, Amerikos Len
kų kongreso suruoštame su
sitikime dalyvavo ir Lietuvos 
ambasadorius Amerikoje Vy-
gaudas Ušackas, o Amerikos 
Lietuvių respublikonų federa
cijai atstovavo Audronė Pakš
tienė, federacijos koordinatorė 
„Lietuva į NATO" akcijai. 

Ministras Bartoszewski bu
vo lydimas Lenkijos parla
mento narių delegacijos ir 
lenkų žurnalistų. Savo žodyje 
ministras padėkojo JAV Kon
greso nariams, atstovaujan
tiems balsuotojams, kurių kil
mės šaknys yra Rytų Euro
poje, taip pat ragino remti to
limesnę NATO plėtrą. „Mano 
nuomone, yra labai tikslinga, 
kad NATO durys turi būti pa
liktos atidarytos kitoms Rytų 
ir Vidurio Europos valsty
bėms", — kalbėjo ministras. 

Po jo kalbos gražų sveikini
mo žodį tarė amb. V. Ušackas, 
primindamas bendrus Lietu

vos ir Lenkijos pasiekimus. 
Oficialiai daliai pasibaigus, 
susitikimo dalyviai turėjo pro
gos asmeniškai pasikalbėti su 
ministru Bartoszevvski. Pokal
byje su A. Pakštiene, minis
tras pažadėjo Lenkijos pa
galbą, Lietuvai siekiant na
rystės NATO. Tai padarė ir 
Lenkijos ambasadorius JAV 
Prezemyslaw Grudzinski, dė
kodamas lietuviams už su
teiktą paramą, kai Lenkija 
siekė tapti NATO nare. 

Rytojaus dieną ministras 
Bartoszewski pokalbyje su 
JAV Valstybės sekretoriumi 
Colin Powell paneigė argu
mentą, kad tolimesnė NATO 
plėtra į rytus gali pabloginti 
santykius su Rusija. Kaip tik 
atvirkščiai, sakė ministras, 
„Lenkija dar niekuomet ne
turėjusi tokių gerų ryšių su 
Rusija, kaip nuo to laiko, kai 
buvo priimta į NATO". 

Tiek ministras Bartoszevvs
ki, tiek Valstybės sekretorius 
Povvell sutiko, kad sprendi
mas dėl naujų NATO narių 

riai užbaigė derybas su Euro
pos Sąjunga dėl šešių skyrių, 
neprašydama papildomų išly
gų ir pereinamųjų laikotarpių. 
Tokios pažangos pavyko pa
siekti, išsprendus visas pa
grindines, šių metų pradžioje 
Vyriausybės „Gioteborgo 
veiksmų plane" identifikuotas, 
problemas. 

Laisvo kapitalo judėjimo sri
tyje vyriausybė atsiėmė rezer
vaciją dėl žemės ūkio paskir
ties žemės pardavimo ir nu
sprendė siekti, kad iki 2004 
m. būtų panaikinti apriboji
mai pirkti žemę užsienio vals
tybių, kurios atitinka euro
pinės ir transatlantinės integ
racijos kriterijus, piliečiams 
bei juridiniams asmenims. 

Socialinės politikos ir užim
tumo skyriuje esminės proble
mos pašalintos intensyvių 
techninių konsultacijų dėka. 
Jų metu pavyko išsklaidyti 
tiek Europos Komisijos, tiek 
kai kurių ES valstybių narių 
abejones dėl šioje srityje pri
imtų teisės aktų taikymo 
veiksmingumo, ypač darbo 
saugos srityje. 

Ekonominės ir pinigų sąjun
gos skyriuje derybos prelimi
nariai baigtos, Seimui pri
ėmus Lietuvos banko įstatymo 
pataisas, užtikrinančias ban
ko ir jo valdybos narių nepri
klausomumą, ir patvirtinus 
sprendimą litą susieti su euru. 

Pagrindinė, derybose iškilu
si, telekomunikacijų ir infor
macijos technologijų srities 
problema išspręsta, Lietuvos 
prezidentui paskyrus Ryšių 

„turi būti padarytas valsty
bių, kurios jau yra NATO 
narės, o ne kitų". Tai reikštų, 
kad Rusija neturės veto teisės 
dėl Baltijos valstybių narys
tės. 

Audronė Pakšt ienė 

ir užtikrinus realų šios tarny
bos veikimą bei patvirtinus 
įsipareigojimą dėl būsimos te
lekomunikacijų srities libera-
lizacijos. 

Vartotojų ir sveikatos ap
saugos srityje priimti reikalin
gi sprendimai dėl Vartotojų 
teisių apsaugos tarybos įstei
gimo ir veiklos. 

Kultūros ir audiovizualinės 
politikos derybiniame sekto
riuje Lietuva padarė esminę pa
žangą, įgyvendinant prisiim
tus įsipareigojimus pramonės 
politikos derybiniame skyriu
je, kuris buvo uždarytas dar 
pernai, su sąlyga, kad Lietuva 
priims įmonių bankrotą regu
liuojančius įstatymus. 

Įmonių pertvarkymo ir 
bankroto įstatymus Seimas 
priėmė kovo mėn. prasidėju
sioje pavasario sesijoje. Įmo
nių pertvarkymo įstatymas 
suteiks galimybę reguliuoti 
skolininko ir kreditoriaus tar
pusavio santykius be bankroto 
procedūros. Įmonių bankroto 
įstatymas suteiks galimybę 
taikyti veiksmingesnes ir 
spartesnes bankroto procedū
ras. 

Dainida Valsiūnaitė 

* Vyriausybės parengto
mis Valstybės- ta rnybos įs
tatymo pataisomis siekiama 
įteisinti nuostatą, jog informa
cija apie valdininkų atlygini
mus bus vieša. Vyriausybė pa
tvirtino įstatymo pataisas ir 
teiks jas Seimui. Seimas kartą 
tokias pataisas jau atmetė. Iki 
šiol galiojančiame Darbo už
mokesčio įstatyme yra įtvir
tinta norma, jog darbo užmo
kesčio dydžio be darbuotojo 
sutikimo skelbti negalima, to
dėl valdininkai dažnai slėp
davo savo algos dydį. 'BNS; 

Danutė Bindokienė 

Siekiant taikos 
Popiežius Jonas Paulius II, 

kalbėdamas Velykų rytą mi
nioms Šv. Petro aikštėje Ro
moje, šįmet ypač pabrėžė tai
kos temą. „Mūsų pasaulis gali 
pasikeisti. Taika yra įmanoma 
net ten, kur jau ilgai vyksta 
kovos ir slankioja mirtis", — 
sakė popiežius. 

Nors šv. Tėvas kaskart atro
do senesnis, labiau paliegęs, 
virpantis ir trapus, bet jo 
žodžiai aidėjo tvirtai, su įsiti
kinimu, kad taika mūsų pla
netoje įmanoma, jeigu tik 
žmonės atsisakytų savo ambi
cijų ir neapykantos. Popie
žius ne kartą įrodė, kad gerai 
supranta žmogiškąsias silp
nybes ir todėl pasitiki Dievo 
pagalba tiems, kurie jos šau
kiasi. 

Niekas nesutrukdė tikintie
siems garbinti iš numirusių 
prisikėlusį Dievo Sūnų Šv. 
Petro aikštėje, bet Jeruzalėje, 
Betliejuje ir kitur Šv. Žemėje, 
kur ir po dviejų tūkstančių 
metų tebeaidi Jo žingsniai, 
šįmet buvo klaikiai tuščia — 
vos saujelė maldininkų drįso 
aplankyti krikščionims bran
gias vietas, kur Jėzus Kristus 
mokė, kentėjo ir mirė ant 
kryžiaus. Užuot maldingai 
nusiteikusių minių, visur bu
vo matyti ginkluoti sargybi
niai, uždarytomis durimis su
venyrų parduotuvės, tuščios 
prekyvietės. 

Vėl paaštrėjusios kovos tarp 
žydų ir arabų nieko gero 
nežada, bent artimiausiu me
tu. Vienas smurto veiksmas 
iššaukia kitą, dar žiauresnį, o 
po to — „dantis už dantį, akis 
už akį", nuostata, kuria vado
vaujasi ir žydai, ir arabai 
(bent čia nuomonių skirtumo 
nėra). 

Daugeliu atvejų įvykiai Pa
lestinoje, Kinijoje, Afrikoje, 
Jugoslavijoje ar kurioje kitoje 
vietovėje, mūsų tautiečiams 
neatrodo per daug pavojingi. 
Tai kone šių laikų kasdienybė 
— visuomet Šen ar ten kažkas 
kariauja, okupuoja, vykdo 
smurto veiksmus. Nors apie 
tai girdime, matome ir skai
tome, bet kažkaip viskas ne
sunkiai išslysta iš dėmesio 
akiračio. 

Kas kita, kai tas dėmesys 
nukrypsta į Europos žemyną, 
į tris nedideles valstybes, pri
gludusias prie Baltijos jūros, 
nuolat ieškančias didžiųjų ir 
stipriųjų globos, nuolat jun
tančias pavojų iš Rytų. Tuo
met esame pasiruošę — ir 
pasiryžę — viską atlikti, au
koti laiką ir lėšas, kad tik 
padėtume savo kilmės kraštui 
sulaukti pastovios taikos, apie 
kurią Velykose kalbėjo po

piežius, kurios buvo linkėta 
kiekvienoje krikščionių ben
druomenėje, susikaupusioje ir 
besimeldžiančioje Kristaus 
Prisikėlimo šventės ryte. 

Lietuvių tauta šiandien yra 
įsitikinusi, kad jos rytojus bus 
saugesnis, jeigu bus priimta į 
NATO. Narystė jai suteiks tas 
pačias galimybes tikėtis ap
saugos ir paramos, žadamos 
visoms kitoms aljanso vals
tybėms, nepaisant jų gyven
tojų skaičiaus ar teritorijos 
ploto. Nors tiek mūsų tautos, 
tiek kitų kraštų, siekiančių 
narystės NATO, vadai bei po
litikai garsiai neišsitaria, bet 
visi yra įsitikinę, kad šiuo 
metu tėra tik vienas jų taikos 
— ir egzistencijos — priešas: 
Rusija. Jeigu būtų galima pa
sitikėti Maskvos tvirtinimais, 
kad ji „niekam nėra pavojin
ga, jokių ekspansijos tikslų 
neturi", veržimasis į NATO 
sulėtėtų arba ir visai išnyktų. 
Tačiau praeitis yra gera mo
kytoja: jos įkaltų istorijos pa
mokų jokie Kremliaus paža
dai negali ištrinti. 

Nėra abejonės, kad NATO 
narių tarpe svarbi vieta teku
si JAV-ėms, todėl Vašingtono 
palankumas valstybėms, sie
kiančioms narystės, turi le
miamos reikšmės. Š.m. ba
landžio 5 d. prez. George W. 
Bush pasiųstas laiškas su 17 
JAV senatorių, remiančių toli
mesnę NATO plėtrą, parašais. 
Tą senatorių paramą ypač 
įvertino vadinamųjų „Vil
niaus 9" šalių ambasadoriai, 
išreikšdami padėką laišką pa
sirašiusiems ir prašymą prezi
dentui paremti NATO plėtrą. 

O tos devynios valstybes, 
kurių ambasadoriai pasirašė 
padėkos bei paskatinimo laiš
ką, buvo: Albanija, Bulgarija, 
Estija, Latvija, Lietuva (pasi
rašė amb. Vygaudas Ušackas), 
Slovakija, Slovėnija, Makedo
nija ir Rumunija. Tai dar vie
nas žingsnis į kalną, siekiant 
„laimės žiburio" savo atsto
vaujamoms valstybėms — na
rystės NATOv 

Suprantama, 17 senatorių 
dar per mažai. Mūsų, kaip 
Amerikos piliečių, pareiga, 
kad kuo daugiau jų jungtųsi į 
pagalbos Lietuvos narystei 
NATO gretas. Kadangi visos 
Lietuvos — nepaisant partijų 
skirtumų ir nesutarimų — 
siekis šiuo atveju yra tas pats, 
mes tegalime jį remti, nekriti
kuodami, neklausinėdami, ne-
murmėdami. Padėjome savo 
tėvų žemei 50 metų, kai ji 
buvo pavergta, padėkime įgy
vendinti dar ir šį siekį, kad 
užtikrintume jai saugumą. 

DON KICHOTAS 
ATVYKSTA Į VILNIŲ 

Balandžio pirmoji diena 
ANATOLIJUS KAIRYS 

Nr.14 
Dauguma raštelių, prezidento nuovoka, implikavo 

Vilniaus vyr. komisarą, nes aprašytieji įvykiai dau
giau ar mažiau buvo apie Vilniaus miestą arba rajoną, 
nusikaltimų gausa ir jų neišaiškinimas, atsilankiusio 
aną dieną mero abejojimai ar vyr. komisaras gerai at
lieka savo pareigas. 

Braižas ant voko lyg ir pažįstamas. Pasirausęs jam 
siųstų sveikinimų albume, jis rado panašų braižą ant 
vieno sveikinimo, rašyto vyr. komisaro vardu. Sveiki
nimas privatus, tadgi rašė jo žmona, ne sekretorė. Jis 
prisiminė, kad vyr. komisaras tėra baigęs pradžios 
mokyklą, sovietų palikimas, gudiška pavardė, norom 
nenorom visi keliai vedė į jį, tai yra į vyr. komisarą. Ir 
jo neįprastas elgesys, prašant priimti jį be eilės, esąs 
nepaprastas įvykis, reikalaująs skubaus sprendimo, 
noras pabučiuoti ranką, pasisveikinant ir atsisveiki
nant. 

Perskaitęs lapelius, jis užsidegė kitą žvakę ir visus 
sudegino, pelenai krito į žvakidės vidų, liko tik pa
kraštėliai. Prezidentui buvo kilusi mintis visus lapelius 
perduoti vyriausiam prokurorui, bet iš to naudos ne
bus — vyriausias prokuroras, kaip ir visi prokurorai, 

labiau bijo mafijos negu prezidento. 
Dauguma nusikaltimų šiuose rašteliuose preziden

tui žinomi arba nujaučiami, lengvai atpažįstami pa
reigūnai. Jis gauna pranešimus normalia tvarka iš 
ministerijų, iš nusikalstamumą tyrinėjančių įstaigų, iš 
policijos, net iš privačių asmenų. Tačiau ypatingų 
veiksmų nusikalstamumui sumažinti prezidentas ne
siima dėl paprasčiausios priežasties: vieni rišasi su ki
tais, ateina net iki jo paties, nes daug aukštų pa
reigūnų valdžios viršūnėse yra jo rekomenduoti, Sei
mui pristatyti tvirtinti. Pradėjus raustis šių žmonių 
darbuose, daug nemalonumų, sugestijų, insinuacijų 
atsigręžtų prieš jį patį — tarnybinis paskyrimas yra 
kartu ir leidimas elgtis pagal savo sąžinę. O kad dau
gelio pareigūnų sąžinė yra juodesnė už degutą, vi
siems žinoma. 

Dalis tariamos netvarkos ir jam nukristų, lyg dulkės 
nuo vystančių žiedų. Priešų netrūksta net ir draugų 
tarpe, veidas tėra neišrašytas lapas, neišskaitysi. Pa
traukus juos teisėsaugon, laimėti neįmanoma, nes kas 
gi liudys prieš save, prieš draugus ar mafiją? Be liudi
ninkų bylos tuščios — laiko gaišatis. Nusikaltėlius 
gina kyšiai, kuriuos ima ir teisėsaugos pareigūnai. Ir 
konstitucija gina. O kas atskirs pelus nuo grūdų, kada 
teisėjai nėra dangaus angelai, nei šventieji, nors to
kius vaizduoja — po juoda toga žydi dar juodesnė ko
rupcija. Reikėtų trečdalį valdininkijos suimti ir apkal
tinti vagystėmis, kyšiais, net žmogžudystėmis. O ką į 
jų vietas statysi? Ar tie, naujai įvesti į atleistųjų vie
tas, nebus susitepę korupcijos purvais, neužnuodyti 

tėvų ar draugų? Ar Seimo nariams rūpi tautos gerovė, 
garbė, geras vardas? Daugelis jų dirba trijose įstaigose 
ar įmonėse, Seimui skirdami tik laisvalaikius, 10 proc. 
Seimo narių nekalba lietuviškai. Tai nėra Seimas iš 
Dievo malonės, o veikiau iš nemalonės. Jauni žmonės 
gyvena pagal Amerikoje žinomą šūkį: „Pagyvenkim 
šiandien, o rytojų tegu nusineša velnias"! Ir nu
sineša... 

Kiekvienoje valstybėje yra žmonių, kurie, pasinau
dodami aukštomis pareigomis, tarnauja mafijai. Vieša 
paslaptis. Mafija yra galingesnė už vyriausybę ir patį 
prezidentą — valdžia tavęs neapsaugos, o mafija ap
saugos, jei esi to vertas. Gali tave iškelti, gali su
žlugdyti, gali blogus planus įvertinti gerai, o gerus blo
gai. Laikraščiai paperkami, radijai paperkami, žmo
nės paperkami... Esi aukštas, bet tavo kėdė žema... 

Geros kaimynystės ryšiai? Draugystė su tradiciniais 
tautos priešais? Galima vertinti dvejopai, trejopai ir 
keleriopai... Neištikimybė priesaikai, net valstybės iš
davimu. Ir visi, buvę už, bus prieš. Pagauti didelę žuvį 
nebe eilinis įvykis, o heroizmas. Tokia žmogaus pri
gimtis. 

Nusikaltimų srovėje nekalto nėra. Visus jungia mis
tinė — ateinanti iš nežinios ir nueinanti į nežinią — 
šviesi ateities vizija. Gintarinė juosta vaizduotėje, nie
ko nereiškianti. Net draugas neateis pasakyti labas, 
jei pateksi į akligatvj. Taip buvo, yra ir bus. Istorija 
kartojasi, spalvos keičiasi, bet žmogus nesikeičia. Įsta
tymų „per se" nėra. teisėjo nuomonė idealų įstatymą 
tartum blyną varto į visas puses iki sudega, o tada 

išmeta. 
Tėvynė... Kas yra tėvynė? Turi būti fanatikas, idant 

neiškeistum juodos duonos į baltą arba prarastum 
abi... Amerikoje „Lietuvos vyčiai" veikia „tautai ir 
Bažnyčiai" — jie yra sotūs, turtingi, gyvena savo na
muose, turi po du automobilius... Ar jie tarnautų tau
tai ir bažnyčiai, būdami alkani, nuogi, be pastogės, be 
vilties, be ateities... Laisvėje galima išdykauti, o vergi
joje, tai yra vergijoje savi savųjų? 

Prezidentas atvertė ant stalo jo parašo laukiantį 
mirties bausmės panaikinimo įstatymą. Galvoti nebe
buvo ko. Te nusikalsta ir nenubaudžia. Yra teismai, 
yra Seimas, yra valdžia. Jo parašas tik formalumas — 
įteisinti tai, kas praktikoje jau įteisinta. Valstybes in
teresai svarbesni už piliečių, kaltų ir nekaltų, intere
sus. 

Ir pasirašė. 
Jis prisiminė iš Ispanijos atvykusius svečius ir vi

daus telefonu paskambino sekretorei. 
— Dabar aš galiu priimti aukštuosius svečius iš Is

panijos, prašau įleisti. 
— Don Kichotas ką tik pranešė, kad pasimatymą su 

prezidentu atideda neribotam laikui. Ispanijos kara
lius jam įsakąs skubiai grįžti namo, — informavo sek
retorė. 

— O... 
Kiek pagalvojęs jis padarė keletą telefoninių pa-

skambinimų ir po to vyr. komisaras buvo perkeltas į 
provincijos tolimiausią užkampį, pažemintas tarny
boje Nukelta į 5 pal 

i \ \ 
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BENDRUOMENĖS 
SUKAKTUVINIAI METAI (X) 

B R O N I U S NAINYS 
P a b a i g a 

„Kodėl tu taip baisiai kanki
ni mus sieksniniais pamoks
lais apie LB? Vieno straipsnio 
būtų pakakę", — rašo man 
nuoširdus mano bičiulis, ku
r iam tie rašiniai, kaip matyti , 
j au „iki kaulo" įkyrėjo. Manau, 
kad tokių skaitytojų yra ir 
daugiau, tačiau nežinau, koks 
genijus vienu straipsniu galė
tų aprašyti JAV LB penkias
dešimt metų veiklą, kurioje, 
šalia keliolikos asmenų krašto 
valdybos bei jos sudėtyje vei
kiančių 6 tarybų, JAV LB ta
rybos komisijų, kasmet darba
vosi da r bent 10 apygardų, 70-
75 apylinkių valdybos ir jų 
ta lkininkai — iš viso turbūt 
kokių 600 bendruomenininkų 
„armija". O savo rašiniuose aš 
paminėjau tik keturias, veikla 
labiau išryškėjusias, sritis, no
r ė d a m a s bent stambmenomis 
skaitytojams priminti jų pa
re igūnų darbus lietuvybės iš
la ikymui Amerikoje. Tačiau ir 
be bičiulio pabarimo, jausda
m a s skaitytojų „nuovargį", bu
v a u nusprendęs šiuo, iš eilės 
j a u dešimtu, rašiniu apžvalgą 
baigti . Tik vengdamas nusi
kals t i ir kitų, taip pat svarbių, 
sričių darbuotojams, nors pra
bėgomis šiuo baigiamuoju ra
šiniu jų darbus paminėsiu. 

Šalia jau aprašytų keturių 
tarybų, JAV LB Krašto valdy
bai priklauso dar Religinių 
reikalų ir Ekonominė taryba. 
Religinių reikalų taryba yra 
didelė pagalba Švietimo tary
bai , nes, sumaniai vadovauja
m a „putnamietės" seselės 
Margari tos Bareikaitės, labai 
paveikiai prisideda prie jauni
mo tautinio auklėjimo krikš
čioniška dvasia. Kasmet pa
ruošia ir išleidžia po kelias 
tautinio-krikščioniško turinio 
knygeles jaunimui, leidžia re
liginį kalendorių, tomis temo
mis parašo straipsnių į spau
dą, kalba per lietuvišką ra
diją, darbuojasi Nekaltai Pra
dėtosios M. Marijos vargdie
nių vienuolijos organizuoja
mose jaunimo stovyklose. 

Ekonominių reikalų taryba, 
je igu tiksliai suprantu, bando 
padėt i Lietuvai, ieškodama in
vestuotojų, verslininkų, eko
nominių ryšių, kol kas dau
giau patarėjos vaidmeny. Bet 
ši veikla, reikiamai išvystyta 
ir koordinuojama su Lietuvos 
ambasada Vašingtone, galėtų 
būt i labai naudinga, nes Lie
tuvos diplomatijoje čia daug 
spragų. 

Labai svarbi lietuvybės iš
laikymo sritis — jaunimo 
veikla, nors pradžioje ir uoliai 
puoselėjama, tačiau Bendruo
menes rėmuose plačiau neišsi
vystė. Neišjudino jos nė JAV 
Lietuvių jaunimo sąjunga, 
nors šiek tiek darbo ir atliko. 
IS tikrųjų daug ko padaryti ir 
negalėjo — dėl veiklos „ploto'' 
stokos. JAV labai stiprios yra 
ideologinės organizacijos; atei
tininkai, skautai, anksčiau 
neolituanai, liberalesnį jau
nimą į savo pusę patraukusi 
Santara-Šviesa, lietuviškai 
nekalbantys — Lietuvos Vy
čiai, taip pat kažkodėl niekada 
reikiamai neįvertinti, daug jo 
subūrę , sportininkai, tautinių 
šokių grupes. Jaunimo sąjun
gos veikla daugiausia pri
klausė nuo jų vadovų uolumo, 
tačiau visada sparčiai sukrus
davo ruoštis jaunimo kongre
sams, ir galbūt tai pakako jai 
laikytis gyvai, bent „vandens 
paviršiuje" 

Krašto valdyboje yra parei
gūnas ir mokslo reikalams, 
ieškąs galimybių Lietuvos 
mokslininkams tobulintis JAV 
aukštosiose mokyklose, čia at
vykti lietuviams studentams. 

Renka apie tai žinias ir per
duoda jas Lietuvos mokslo 
įstaigoms, nors šioje srityje 
turbūt pirmauja „privati ini
ciatyva" — tradicinė lietuvių 
būdo žymė. Krašto valdyba 
leidžia žurnalus „Lituanus" ir 
„Bridges", Švietimo taryba — 
„Eglutę", kai kurios apylinkės 
paruošia metinius, kar ta is ir 
dažnesnius, žiniaraščius. Vei
kia kelios lietuviškos radijo 
valandėlės — tiesiogėje apy
linkių priklausomybėje arba 
jų remiamos, talkinamos. Ži
nios perduodamos ir elektroni
niu paštu, įsijungta i r į tarp
tautinį „Internet" tinklą. 

Visuomet svarbi organiza
cinė sritis dabar įgyja dar dau
giau reikšmės, nes į JAV LB 
veiklos gretas reikia įjungti 
naujausią, vadinamą trečiąją, 
lietuvių imigrantų bangą. O 
dėl daugelio priežasčių tai nė
ra lengvas uždavinys, bet 
kantrių, sugebančių organiza
torių pastangomis po truputį 
jis vis darosi sėkmingesnis. 
Keliolika neseniai atvykusių 
j a u dirba apylinkių valdybose, 
devynioms net pirmininkauja, 
uoliai pluša ir na rė Krašto 
valdyboje. Tarp „pokarinių" ir 
„ponepriklausomybinių" atei
vių buvęs didelis t a rpas pama
žu siaurėja. Per lietuviškas 
mokyklas, l ietuviškus centrus, 
asmeniškas pažintis ugdosi 
bendras susiprat imas ir deri
nasi Lietuvoje pusšimtį metų 
okupanto naikintas tautinis 
požiūris. Šviesi prošvaistė 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
veikloje. 

Bet kokioje veikloje, nuo pa
vienio asmens iki valstybės 
apimties, šalia darbininkų, di
delį vaidmenį vaidina lėšos. 
Valstybei lengviau — turi 
jėgą. J a naudodamasi , iš pilie
čių išrenka mokesčius, už juos 
įsirengia patalpas, nusiperka 
priemones, samdosi tarnauto
jus . Lietuvių Bendruomenė 
tokių patogumų netur i . Kaip 
darbas, ta ip ir lėšos kaupiasi 
savanoriška gera valia, Lietu
vių Chartos kūrėjų pavadintu 
tautiniu solidarumu. Tad ir 
organizacijoms įprastinis na
rio, arba valstybei gyventojo, 
privalomas mokestis čia va
dinamas ne mokesčiu, bet so
lidarumo įnašu. Bendruome
nės kūrėjai tikėjosi, kad tokio 
tautinio solidarumo užteks ir 
veiklai reikiamoms lėšoms su
telkti, tačiau, deja, viltis ne
išsipildė. Solidarumo įnašai 
sudaro tik apie 3.5 nuošimčio 
JAV LB Krašto valdybos iždo 
pajamų (pagal 1999 m. apy
skaitą jų buvo 117,591.14 dol.) 
Darbų vadovams lėšų ieškoti 
reikėjo kitur: r inktis aukas, 
laukti palikimų a rba papras
čiausiai užsidirbti renginiais. 
Didelė laimė — Bendruome
nės įsibėgėjimo pirmajame de
šimtmetyje gimusi, vėliau kar
tu su ja išsivysčiusi ir įgyven
dinta Lietuvių fondo idėja. 
Nors tik pelno paskirstymo 
ryšiais su JAV LB surištas, 
tačiau kasmet ją remiantis, 
Lietuvių fondas yra didelis 
smagrat is Bendruomenės dar
bų variklyje. Praėjusių metų 
LF pelno paskirstymo prane
šimas rodo, kad JAV LB Kraš
to valdybai ir kit iems jos pa
daliniams atseikėta 137,500 
dol. Aplamai JAV LB Krašto 
valdybos ir jos padalinių apy
varta gana įspūdinga — 
1,587,000 dol. per metus. Į šią 
sumą įrašyti ir atskirai savo 
sąskaitas tvarkantys padali
niai — Socialinių reikalų tary
ba (praėjusių metų apyvarta 
1,286,643 dol.) ir Švietimo ta
ryba (apie 132,000 dol. — kar
tu su LF tiesiogiai mokykloms 
skirta parama). Kultūros tary-

S K E L B I A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAI8YMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Karaliaučiaus 35-ojo licėjaus lietuvių kalbos klase ir svečiai. Paskutinėje eil. kairėje — direktorius Vladimir Ko-
ber. Dešinėje — mokytoja Tatjana Ostapciuk. Antras iš dešinės — Vilius Trumpjonas, Čikagos Maž. Lietuvos 
lietuvių draugijos pirmininkas. 

bos metinė apyvar ta (45,900 
dol.) įrašyta į Krašto valdybos 
iždo apyvartą. Per Kraš to val
dybos iždą eina ir k i tų ta rybų 
bei pareigūnų a tska i tomybė. 
Kiek darbo reikia t a i p išsi
plėtusiai pinigų biurokrat i ja i 
tvarkyti! O apyvar t a t ikrai 
įsidėmėtina, nuo kelių š imtų 
dolerių pirmaisiais meta is 
išaugusi į daugiau ka ip pu
santro milijono sumą. Taip 
pat ir darbas: iš septynių na
rių valdybos (pirmosios sudė
ties) išsiplėtęs į šešiolikos pa
reigūnų įstaigą. 

Malonu pastebėti ir k a r t u 
pasidžiaugti JAV Lietuvių 
Bendruomenės demokra t i ška 
sąranga, nepakitusią n u o jos 
sukūrimo pradžios. Visos va
dovybės sudaromos t ik rinki
mais ir balsuojama t ik už as
menis, nebojant jokių par t in ių 
a r pasaulėžiūrinių sk i r tumų. 
Apylinkių metiniai susi r inki
mai renka apylinkių valdybas , 
atstovus į apygardų suvažia
vimus; apygardų suvažiavimai 
— savo vadovybes. Aukščiau
sią vadovybę — J A V LB ta
rybą trejiems m e t a m s renka 
pavieniai nariai , ba lsuodami 
per apylinkes. K a s m e t šaukia
mos tarybos sesijos, ku r ių pir
moje, ta ip pat t re j iems me
tams, išrenkamos centr inės 
vadovybės — tarybos prezidiu
mas tarybai vadovaut i ir 
Krašto valdybos p i rmin inkas 
— Lietuvių Char tos bei tary
bos nu ta r imams vykdyti . Jo 
sudaryta ir vėl JAV LB tary
bos korespondenciniu būdu 
patvir t ina valdyba tą uždavinį 
atlieka. Jos darbus , t a i p pat , 
kaip ir apylinkių bei apygardų 
valdybų, t ikrina irgi demokra
tiškai išrinkti kontrolieriai ir 
aptaria — giria, peikia, svars
to — metiniai sus i r inkimai , 
suvažiavimai. 

Taigi apytikriai t a ip , labai 
suglaustai apžvelgta, penkias
dešimt metų vyko ir da r dabar 
tebevyksta JAV Lietuvių 
Bendruomenės veikla. Atleis
i t , skaitytojai, jeigu įkyrėjau 
jos apžvalgą i š t ęsdamas net 
per dešimtį ilgų raš inių , nes 
daug Jūsų ir pa tys gerai ją 
pažįstate. Rašiau daugiau ne
seniai atvykusiems — susi
pažinti ir į jos da rbus įsijung
ti. Bet taip pat ir t i ems , kurie 
ją gal šiek t iek primiršote.. . 
Kad pr is imintumėte ir iš nau
jo ryžtumėtės k i t am veiklos 
penkiasdešimtmečiui — dar
bui lietuvybei išlaikyti už Lie
tuvos ribų, saugoti šios tautos 
dalies išlikimą, dėl kurio da
bar reikia dar labiau susi
rūpinti , kai valstybės ribose 
tautą naikina j a u labai įkyriai 
brukamas kosmopolitizmas. 
Rudenį, spalio 13-tą, Čikagoje 
bus JAV LB sukak tuves mi
nintis renginys. Aišku, vertin
gas ir prasmingas — j a m e da
lyvaukime. Balys Raugas ruo
šia išsamų apžvalginį leidinį, 
jame bus smulkiai aprašyta 
visa JAV LB veikla, įjungiant 
ir gausius Bendruomenės 
svarbiausių padalinių — apy
linkių darbus. Tai mūsų istori
ja ateinančioms ka r toms ir 
ypač Lietuvai — t au t a i ir vals
tybei — dėl kurios laisvės ir 
gerovės ten žymėsis i r mūsų 
pirštelis. Kuklus, bet ka r tu ir 
ryškus, gal ten ir t ada , kada jo 
labiausiai reikėjo. 

KNYGA KALBĖS, KAI MES JAU 
NEKALBĖSIME 

Pirmiausia norėčiau pasvei
kinti visus „Mažosios Lietuvos 
Enciklopedijos" rengėjus, nu
veikusius milžinišką istorinį 
darbą — išleidusius tokią pui
kią knygą. Skai tau ir džiau
giuosi, kad pagaliau aprašyta 
Mažosios Lietuvos ir Tvanks
tos kul tūra , istorija. Tai bus 
mūsų, lietuvininkų, palikimas 
ateinančioms kartoms, kada 
mes jau „nebekalbėsime". Ži
noma, be klaidų ir be kritikos 
niekada neapsieinama. Tai 
natūralu. Tačiau man beveik 
akys „išsprogo", perskaičius 
internetiniuose „Klaipėdos" 
puslapiuose B. Aleknavičiaus 
reikalavimą sustabdyti, at
šaukti MLE, o gal ją deginti, 
ka ip buvo įprasta Stalino ar 
Hitlerio laikais, ir, pertaisius 
tu rbū t palei blogio imperijos 
ta rno priežiūrą, vėl išleisti. 
J a m nepatiko apšepusios, pa
krypusios staldų ir skūnių fo
tografijos. Matyt , per daug 
primena penkiasdešimtmetį 
t rukusius alkoholikų ir valka
tų vadovavimo laikus. Iš tik
rųjų reiktų įdėti tokias fotog
rafijas, kuriose būtų parodyti 
mūsų protėvių išdraskyti ka
pai bei iškasti kaulai ir nau
j iems „klientams" panaudoti 
seni vokiški paminklai. Tuo
met pasaulis akivaizdžiau pa
matytų, k a s yra tie sovietų 
išauginti žmonės. Nepatiko B. 
Aleknavičiui nepaminėti ir bu
vę aršūs komunistai — tiek 
senieji, k a ip J. Greifenberge-
ris , kuris ML per komunistų 
partijos kuopeles blogio impe
rijos sėklas sėjo, tačiau turėjo 
menką derlių, tiek ir naujieji, 
ne kartą savo „kailius" keitę ir 
įvairioms partijoms parsidavę, 
o dabar prisiplakę kaip de
mokrat iški veikėjai prie „au
gančio Klaipėdos universite
to". 

B. Aleknavičius barasi, kad 
nebuvo paminėti ir kiti komu
nistų „tūzai", pvz. kaip Klai
pėdos Vykdomojo komiteto 
pirmasis pirmininkas V. Ber
gas. O ką gero jis nuveikė ML 
labui? Sovietams okupavus 
Klaipėdą, mieste buvo aštuoni 
civiliniai gyventojai ir keletas 
tūkstančių vokiečių kareivių. 
Šis pirmininkas įsakymus da
vė, o karo belaisviai darbus at
liko. Kiek V. Bergas rūpinosi 
belaisvių gerove? Ar žino B. 
Aleknavičius, kiek jų iš bado ir 
nuo ligų mirė? Ar tai ne nusi
kal t imas prieš žmoniškumą? 
Atplūdo į ML įvairus valkatos, 
ubagai, alkoholikai, stribai, 
rinkosi s au namus, sodybas, 
žudė, s iuntė į Sibirą nekaltus 
vietinius gyventojus. Vilksti
nės vežimų, pakrautų prisi
vogtais daiktais , mėnesių mė
nesiais t r aukė Didžiosios Lie
tuvos link. 

Mažosios Lietuvos istorija 
pasibaigė 1945 metais, nes be
veik neliko to krašto žmonių 
— lietuvininkų. Nuo tos datos 
prasidėjo naujas šio krašto 
tarpsnis , panašus į Prūsijos. 
Kryžiuočių, užkariavusių prū
sus, juos pavergusių ir išžu-
džiusių, mes nelaikome prū
sais. Net vokiečiai sako — „tik 
vardas Prūsijos išliko". Ne
reikia at idaryti durų dabarti
n iams ML „veikėjams". Kas jie 

tokie? Tik progos išnaudotojai. 
Susiranda žinias apie ML vie
toje be jokių didelių vargų ir 
problemų, išleidžia vieną kitą 
knygą ir j au pasidaro aršūs 
„lietuvininkai", besiveržiantys 
įsiamžinti enciklopedijoje. To
kių žmonių Vakaruose yra ne 
vienas, tačiau jie nebliauna 
kaip veršiai, reikalaudami sau 
garbės. B. Aleknavičius apgai
lestauja, kad į enciklopediją 
nepakliuvo B. Dauguviečio, R. 
Juknevičiaus bei kitų žymių 
veikėjų vardai, tačiau tuo pa
čiu giria žmogų, atsakingą už 
teatro skyrių. Tai ka ip čia 
išeina? B. Aleknavičius tą 
žmogų konsultavo ir taip nu-
konsultavo, kad žymių režisie
rių pavardės buvo praleistos, o 
atsakingas už teatrą žmogus 
vos vieną straipsnelį įstengė 
parašyti. 

Gerai, kad B. Aleknavičius 
y ra daugelio sąjungų narys, 
knygų autorius, nemažai dar
bų ML labui padaręs, tačiau 
nuo seno įpratęs fotografuoti 
komunistų partijos funkcio
nierius ir dabar be jų, matyt, 
negalintis apsieiti. Kodėl jis 
piršte perša ateivius iš Didžio-
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Agentas FrarfcZapoaa Ir Off.Mgr. Auka* 

S. Kana kate Hatuvttkai. 
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3208 1/2 Waat9ah8tr*st 
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(773)881 

Kalame visų rūšių „skttngs", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tcL 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas'« sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkame nuolaida 

Window Watbers Needcd! 
40,000 per year. We need 100crew». 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fhient in Rnrtish 
LA.McMahonWindowWasning. 
T a 800-820-6155. 

STASYS CONSIKLJC IION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidtrtgs", 

•soffits', *decks*. *gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
. S.BeneHs, m 630-241-1912.. 

šios Lietuvos, nieko ypatinga 
ML labui nenuveikusius, ko
dėl taip „ilgisi" komunistų, ga
lima tik spėlioti. 

E n d r i u s J a n k u s 
Tasmania-Austral ia 

L I E T U V O S MOKSLEIVIŲ 
C H O R Ų FESTIVALIS 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 
chorai rengiasi festivaliui-
konkursui „Mes Lietuvos vai-
kai". Balandžio mėnesį šešiuo
se apskričių centruose vyks 
konkurso regioninis turas , o 
birželio 16-17 dieną Klaipėdos 
vasaros estradoje vyks kon
kurso finalas ir baigiamasis 
festivalio koncertas. 

Pasak rengėjų, šiuo festiva
liu siekiama tęst i ir puoselėti 
jaunimo chorinio dainavimo 
tradicijas, aktyvinti chorų ju
dėjimą mokyklose. Šis festi
valis, anot organizatorių, iš 

RriksHngi dažytojai sn patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas Siaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8 -10 vaL 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

dalies kompensuotų 2000 me
ta is neįvykusią Moksleivių 
dainų šventę. 

P i rmame konkurso ture visų 
kategorijų chorai atliks laisvai 
pasir inktą programą. Geriau
siai pasirodę bus kviečiami į 
baigiamąjį turą Klaipėdoje. 
Numatoma, kad finaliniuose 
koncertuose dalyvaus per 220 
vaikų ir jaunimo chorų, iš viso 
— apie 8,000 jaunųjų daini
ninkų iš visos Lietuvos. 

Festivalį-konkursą rengia 
Lietuvos liaudies kultūros 
centras , Klaipėdos miesto sa
vivaldybė, Lietuvos muzikos 
mokytojų asociacija, Lietuvos 
chorų sąjunga ir Klaipėdos 
chorų bendrija „Aukuras'*. 
Šventę remia Švietimo ir 
mokslo bei Kultūros ministeri
jos. (ELTA) 

45 Sezoną 

LIETUVIŲ OPERA 
• 

kviečia visus į Donizetti 

MEILĖS ELIKSYRĄ 
J. Steriing Morton East High School 
Auditorium Theatre 
2423 South Austin Blvd., Cicero, Illinois 

Sekmadienį, Balandžio 29, 3:00 v.p.p. 

Bilietus galima įsigyti SEKLYČIOJE 
2711 W. 71st. S t Chicago IL 

Nernorino 
Edgaras Prudkauskas 

Dirigentas 
Alvydas Vasartta 

Adina 
Nida Grigalavičiūtė 

Befcore 
Laimonas Pauttsnius 

Režisierius 
Eligijus Domarkas 

Giannetta 
I I M U ifiiiifilsMė Paaaaaaal 

Doctor Dutcamara 
StgH— Dirsė 



GILTINĖ DŪKSTA ŽEMAIČIŲ 
ŽEMĖJE 

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 18 d., trečiadienis 

Minėjimo, skirto Stasio Šilingo 115-oms gimimo metinėms, Kaune rengėjai ir svečiai Kauno karininkų ra
movėje. J o n o Ivaškev ič i aus nuotr. 

STASIUI ŠILINGUI — 115 
-

"•-

• • 

Tarp žymiausių nepriklau
somos Lietuvos didžiavyrių 
norėtųsi išskirti buvusį Lietu
vių tautos tarybos pirmininką, 
Valstybės tarybos pirmininką, 
teisingumo ministrą, Lietuvos 
Šaulių sąjungos Centro valdy
bos pirmininką, žymų Lietu
vos visuomenės veikėją, Sibiro 
kankini Stasį Šilingą. Šio di
džio žmogaus nuopelnams ap
rašyti reikėtų daug laiko. Apie 
Stasį Šilingą Rapolas Skipitis 
rašė: „Tai buvo žmogus, kuris 
visada stengėsi būti šešėlyje, 
tačiau jo darbai Lietuvos vals
tybei ir tautai buvo milžiniš
ki*. 

Lapkričio 23 dieną sukako 
115 metų, kai Vilniuje gimė 
Stasys Šilingas. Šiai sukakčiai 
pažymėti lapkričio mėnesį Lie
tuvoje Vyko renginiai, kuriuos 
organizavo Stasio Šilingo 
draugija, Lietuvos Mokslinin
kų rūmai ir Lietuvos Šaulių 
sąjungos štabas. 

Renginiai prasidėjo lapkričio 
5 dieną. 13 vai. atvykę svečiai, 
vietos šauliai su vėliava, trem
tiniai ir politiniai kaliniai, 
miestelio gyventojai rinkosi į 
Ilguvos bažnyčią, kur buvo au
kojamos šv. Mišios. Mišių me
tu bažnyčioje solo giedojo D. 
Sadauskas, vargonavo V. Bag
donas. Po šv. Mišių visi rinko
si prie Stasio, Emilijos ir Ra
mintos Šilingų kapo vietinėse 
kapinaitėse. Čia buvo padėtos 
gėlės, uždegtos žvakutės, apie 
Stasio Šilingo gyvenimą, nuo
pelnus, Sibiro tremtį ir pasku
tines gyvenimo dienas kalbėjo 
istorikas profesorius Antanas 
Tyla. 

Lapkričio 24 dieną Vilniuje, 
Mokslų akademijos didžiojoje 
salėje, dalyvaujant Lietuvos 
Respublikos Seimo pirminin
kui A. Paulauskui, Lietuvos 
konservatorių (Tėvynės są
jungos) pirmininkui, Seimo 
nariui prof. V. Landsbergiui, 
Mokslų akademijos rektoriui 
V. Juodkai, Seimo ir vyriausy
bės nariams, įvyko antras ren
ginys, skirtas šiai St. Šilingo 
sukakčiai. Renginį vedė istori
kas, Vilniaus zanavykų bend
ruos pirmininkas A. Vaičiū
nas. Apie St. Šilingo asmeny
bę, jo nuopelnus, tremties var
gus pranešimus skaitė Seimo 
narys A. Vidžiūnas, teisinin
kas V. Andriulis ir Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
bendruos pirmininkas, Seimo 
narys A. Stasiškis, Stasio Ši
lingo „Tautos dainų genezę" 
skaitė, aktorius R. Abukevi-
ftius. Po oficialiosios dalies mi
nėjimo dalyviams koncertavo 
Krašto apsaugos Vilniaus ka
rininkų ramovės vyrų choras 
„Aidas", vadovaujamas meno 
vadovo T. Šumsko. 

Šv. Mišiomis Kauno Šv. Ar-
kangelo Mykolo (Įgulos) baž
nyčioje prasidėjo ir renginys 
lapkričio 25 dieną Kaune. Šv. 
Mišias bažnyčioje kancelebra-
vo Kauno Įgulos naujasis ka
pelionas kunigas T. Karklys. 

Po iv. Mišių visi rinkosi į 
Karininkų ramovėje Lietuvos 
Šaulių sąjungos štabo, Kauno 
apskrities Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės, Lietuvos za

navykų bendrijos, LDK Bi
rutės karininkų šeimų moterų 
draugijos Kauno skyriaus ir 
Šilingų šeimos atstovų suorga
nizuotą minėjimą. Renginį ve
dė Lietuvos karininkų ramo
vės seniūnų tarybos pirminin
kas kapitonas G. Reutas. 
Įspūdingą programėlę paruošė 
birutietės, pranešimus skaitė 
Kauno apskrities Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės vado 
pavaduotojas L. Trumpulis, is
torikas A. Vaičiūnas, Lietuvos 
žmogaus teisių gynimo asocia
cijos pirmininkas profesorius 
A. Dumčius, prisiminimais 
apie Stasį Šilingą pasidalino 
dukterėčia Gražina Silingaitė-
Greckienė. Po oficialiosios da
lies minėjimo dalyviams kon
certavo Lietuvos šaulių sąjun
gos liaudiškos muzikos an
samblis „Vija", akompanuo
jant R. Kinienei, dainavo šau
liai J. Janušaitis ir P. Petriša, 

koncertą užbaigė Šaulių są
jungos vyrų choras „Perkū
nas". 

Po minėjimo rengėjai ir 
svečiai, tarp kurių buvo ir 
naujasis Lietuvos Šaulių są
jungos vadas pulkininkas B. 
Vizbaras, rinkosi Vytauto Di
džiojo menėje, kur prie puode
lio kavos ir birutiečių bei mo
terų šaulių įvairiais skanės
tais nukrauto stalo maloniai 
pabendravo, aptarė pasiruoši
mą St. Šilingo 120-osioms gi
mimo metinėms. 

„Kiekvienam žmogui di
džiausia brangenybė — jojo 
tautos laisvė. Amžių ir kraujo 
reikia norint ją laimėti, meilės 
— norint ją auginti, nuolat 
budėti — norint ją apginti. 
Bet pakanka vienos kartos 
klaidų — ir tauta gali prarasta 
visą savo laisvę ir nepriklau
somybę". Stasys Šilingas. 

S. Ignatavičius 
LŠS Garbės šaulys 

DON KICHOTAS ATVYKSTA IVILNIŲ 
Atkeltą iš 3 psl. 

Taip pat prezidentas sužinojo, kad šią išdaigą ba
landžio pirmosios dienos proga surengė Vilniaus uni
versiteto Žemaičių klubas. 

Lengviau atsikvėpus, prezidentą suėmė keistas neri
mas, būtent, ar „Melagių dieną" pasirašytas įstatymas 
galioja? Kaip Bažnyčia, taip ir tauta, savo istoriją 
grindžia, šalia rašytinių įvykių, dar ir tradicija. O 
„Melagių dienos" tradicija tiek pat sena, kiek ir mūsų 
tautd* atmintis. 

Kad taip neatsitiktų būsimam prezidentui, jis savo 
ranka parašė ir suredagavo naują įstatymą: nuo šių 
metų balandžio antros dienos balandžio pirmoji diena 
skelbiama valstybine švente, tai yra nedarbo diena. 
Tokiu būdu Lietuva pateko į Europos rekordų knygą 
— vienintelė valstybė Europoje, o gal ir visame pasau
lyje, „Melagių dieną" paskelbusi valstybine švente. 

Tokios dienos Seimo nariai ypatingai laukė. 
Pabaiga 

PADĖKA 
A. t A. 

Kun. FABIJONAS KIREILIS 
Mirė 2001 m. balandžio 5 d. 
NuoSirdžiai dėkojame vyskupams ir visiems kunigams, 
kancelebravusiems gedulingas šv. Mišias ir 
palydėjusiems velionį į Šv. Kazimiero kapines. 
Dėkojame Šaulių organizacijai ir visoms kitoms 
organizacijoms, Brighton Parko apylinkės pirmininkei 
Salomėjai Daulienei, vargoninkui A. Barniškiui, A. 
Lietuvininkienei, laidojimo namų direktoriui G. Daimid 
ir visiems parapijiečiams, atvykusiems išlydėti mielą 
kunigą į Amžino Poilsio vietą. Ypatingą padėką 
reiškiame prelatui I. Urbonui, kun. J. Kelpšai bei seselei 
Janinai. 

Globėjai. 

A. t A. 
AUDRONEI TAMULIONYTEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos tėvams ALDONAI 
ir ROBERTUI, netekus vienturtės dukros ir kartu 
liūdime. 

Pranas ir Danguolė Kavaliauskai 
St Pete Beach, FL 

HENRIKAS 
Augustas Bakučionis, baigęs 

mokslus, stojo komjauniman, 
gabus savo darbe, tvirtai ti
kėjo savo profesoriaus paža
dėta saulėta ateitimi. Buvo 
jau beveik pamiršęs savo au
dringą jaunystę. Bet bolše
vikai nieko nepamiršta ir nie
ko nedovanoja. 

Verčiu knygą, jos turiny — 
pikta negailestinga giltinė slen
ka mano tėviškės apylinkėje, 
Žemaičių žemėje. Atpažįstu 
kiekvieną vietovę, kiekvieną 
upelį, net ir žmonių pavardes. 
Be iliuzijų suprantu, kad 
įvykiai ir žmonės man artimi. 
Jų tragiški likimai giliai su
krečia šiandien mane, nesvar
bu, kad tai įvyko prieš pusę 
šimtmečio. 

Kino režisierių Augustą 
Bakučionį karštą rugpjūčio 
dieną staiga pašaukia kadrų 
skyriun. Žinia jį trenkia kaip 
elektra: pasiūlys jam išeiti iš 
darbo? Kabinete jo laukia 
išdžiuvęs, liesas, tarsi iš-
skuobtu pilvu, skyriaus vir
šininkas ir nepažįstamas, vi
dutinio ūgio vyriškis. 

Vyriškis, kuris nepadavė 
rankos, taria: „Mes patenkinti 
jūsų laikysena ir darbu, vis
kas gerai. Tačiau mus labai 
domina, ką veikdavote ten", — 
kreivai šypteli vienu lūpų 
kampu ir tamsiomis akimis 
stebi Augustą. Iš tolimesnės 
kalbos paaiškėja, kad NKVD 
puikiai informuota, kad Au
gustas Sibiro gulaguose buvo 
nelegalaus laikraštėlio leidė
jas, organizatorius ir pirmiau
sia spausdino savo straips
nius. Čekistas toliau aiškina, 
kad jis privalo apsivalyti 
sąžinę nuo praeities liekanų 
— trumpai tariant, prane
šinėti, ką kalba bendradar
biai. 

Romane autorius grąžina į 
ankstyvą jaunystę. Jis nedide
lio Žemaitijos miestelio gimna
zijos moksleivis. Tėvų, ypač 
mamos, religiniai ir patrio
tiškai išauklėtas, pergyvena 
siaubingas dienas ir naktis. 
Septyniolika jaunų vyrų la
vonų išmesti miestelio aikš
tėje. Dvidešimt partizanų už
eina pas vieną ūkininką. Šis 
baisus šykštuolis, kuris kum
pius slepia net nuo žmonos, 
neduoda partizanams maisto, 
bet apskundžia rusams. Vi
si dvidešimt, apsupti didelio 
NKVD dalinio, žūsta. Kasdien 
nauji lavonai. Giltinė siuto 
mano Žemaičių žemėje. 

Augustas, nors per jaunas 
stoti j aktyvią rezistenciją, 
tačiau ideologiniai su jais. 
Veda dienoraštį, rašo patrio
tinius eilėraščius. Mokykloje 
turi draugę Kristiną, deja, ji 
ženklą nešiojanti komjau
nuolė. Ji tebėra nuostabi, jis 

KUDREIKIS 
ją tebemyli. Ji jo niekad ne
skundė ir neišdavė, tik pa
sakė: „Tu geriau pasisaugok, 
esi labai neatsargus su žo
džiais, man baugu, kad..." Bet 
Kristina labai patinka kitam 
berniokui, komjaunuoliui. 

Mokykloje krata. Iš Augusto 
maišelio paskubom išverčia 
visą gėrį: sąsiuvinius, knygas 
ir pietus. Mokyklos direkto
rius stropiai perverčia kiek
vieną knygą ir sąsiuvinį, ar 
nebuvo kas įdėta tarp lapų. 
„Galiu jau eiti?" — nudžiugęs 
klausia Augustas. Direkto
rius: „O kur tavo užrašų kny
gutė? Užrašų... na-dienoraščio 
eiles, kurias kasdien rašinėji 
per pamokas. Vienas mokyto
jas kiša rankas į jo kišenes ir 
dviem pirštais ištraukia švie
siai melsvais viršeliais knyge
lę. Direktorius iš anksto ži
nojo, kur ieškoti. 

Augustui rūpi atsiimti šią 
knygelę. Po kelių bandymų 
pagaliau atsidūrė prie direk
toriaus durų. Duris atidaro di
rektoriaus žmona, gražuolė 
Izolda, pasirodo direktorius, 
žmona palieka, dingsta vir
tuvėje. Prakalba direktorius: 
„Na, matai, gabumų tau už
tenka, galėtum mokytis ir būti 
naudingas tarybinei liaudžiai, 
jei ne vėjai galvoje". Direkto
rius toliau giria bolševikinę 
sistemą ir puola Augustą. Au
gustas užklausia, ar galįs at
gauti savo knygelę. Direkto
rius pareiškė, kad knygelė se
niai išrūko per kaminą. Direk
torius — vienas tų, kuris už 
gerą gyvenimą pardavė savo 
tėvynę, knygelę perdavė en
kavedistams, knygelė atvedė 
Augustą Bakučionį prie praga
ro vartų: tardymai, kankini
mai, Sibiras. 

Romane autorius parodo gy
venimo sampratą, istorinius 
Žemaitijos, kartu visos Lietu
vos, įvykius. Žemaitija pilna 
didvyrių, tačiau netrūksta 
išdavikų: ūkininkų, mokinių, 
gimnazijos direktorių ir kito
kių. Romano herojus Augustas 
praeina bolševikų sukurtus 
pragarus, bet skaitytojas turi 
nustebti, jog jo gyvenimo ke
lias panašus į eilės žymių 
rašytojų ir kitų tautos veikėjų 
likimus, kai jie grįžo iš gu
lagų. Sunkaus likimo ir 
šantažo pagalba jie vėl turėjo 
tarnauti okupantams. 

Tik su liūdesiu galima skai
tyti, kad dalis Sibiro tremtinių 
šnipinėjo savo tautiečius, grį
žęs jaunimas stojo į komjau
nimą, o lietuvaitės tekėjo už 
enkavedistų. 

Eugenijus Ignatavičius 
„Marso pilnatis", romanas Lie
tuvos Rašytojų sąjungos lei
dinys Vilnius 2000. 

Aš nuoširdžiai užjaučiu mano Kražių gimnazijos klasės 
draugą JUOZĄ KOJELJ dėl jo sesers 

A. t A. 
VANDOS KOJELYTĖS-

GINIOTIENĖS 
mirties. Taip pat užjaučiu ir jo brolį TADĄ, seserį ELZĘ 
ir dukterėčią DAINĄ KOJELYTĘ. 

Liūdintis Aleksandras Atutis 

Brangiai Mamytei-Močiutei 

A. t A. 
KAZIMIERAI 

PETRUŠEVIČIENEI 
mirus, sūnų VYTĄ, anūką KARI su šeimomis, anūkę 
DANUTĘ ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Dainius ir Loreta Mulokai su šeima 

Jadvyga Mulokienė 

A. t A. 
GENOVAITĖ MIECEVIČIENĖ-

MITSEVITZ MIŠKINYTĖ 
Mirė 2001 m. balandžio 16 d., sulaukusi 96 metų. 
Gyveno Čikagoje, JL. Gimė St. Petersburge, Rusijoje. 
Nuliūdę liko: krikšto sūnus Julius Matonis su šeima. 

krikšto dukra Renata Raudienė su šeima, Miecevičių, 
Ječių ir Budraičių šeimos. 

A.a. Genovaitė buvo mylima žmona a.a. dr. Kazimiero 
Miecevičiaus ir pirmo vyro a.a. pulk. Įeit. Prano Budraičio, 
motina a.a. Edvardo Budraičio, pusseserė kun. Leonardo 
Musteikio. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, balandžio 20 d. nuo 
3 v.p.p. iki 8 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 
S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės šeštadienį, 
balandžio 21 d. Iš laidojimo namų 9 v.r. velionė bus 
atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios užjos 
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Almos fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: krikšto sūnus su šeima ir krikšto 

dukra su šeima. 
Laidotuvių direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700. 

A. t A. 
Mokytojas 

JUOZAS PLAČAS 
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2001 m 

balandžio 15 d. Čikagoje staiga mirė Juozas Plačas. 
sulaukęs 91 metų amžiaus. 

Velionis gimė Lietuvoje, Šilalės miestelyje, Tauragės 
apskrityje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Dideliame liūdesyje liko: žmona Marija, duktė Laimutė 
Booth, žentas Harry, anūkė Rebecca; sūnus Gintaras, 
marti Aldona, anūkai Julytė su sužadėtiniu Andrium 
Kudirka, Petras ir Kristutė; giminės — Ariane ir Jonas 
Bortkevičiai, gyvenantys Lietuvoje, dr. Angelė ir Sigitas 
Kazlauskai ir dr. Liuda ir Mindaugas Leknickai su šeima, 
gyvenantys Toronte; dr. Pranas ir Danutė Jarai ir dr. 
Petras ir Aldona Rasučiai su šeimomis, gyvenantys 
Čikagoje bei kiti giminės. 

Velionis buvo Roselando lituanistinės mokyklos bei 
Dariaus ir Girėno lituanistinės mokyklos ilgametis vedėjas, 
Švietimo tarybos pirmininkas ir ilgametis tarybos narys, 
„Draugo" dienraščio „Tėvynės žvaigždutės" skyriaus 
įkūrėjas ir redaktorius, taip pat įvairių lituanistikos 
vadovėlių autorius. 

A.a. Juozas bus pašarvotas Petkus & Sons laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St., Chicago, IL, trečiadienį, 
balandžio 18 d. ir ketvirtadienį, balandžio 19 d. nuo 3 v.p.p. 
iki 8 v.v. Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 20 d. Iš 
laidojimo namų velionis bus išlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po gedulingų Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
rpetkusfuneralhomes.om 

r A. t A. 
AUDRONEI 

TAMULIONYTEI-LENTZ 
Lietuvoje mirus, jos tėvus ALDONĄ ir ROBERTĄ 
TAMULIONIUS, sūnų ANDRIU, vyrą VYU.I.IAM 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Šv. Antano lietuvių parapijos choras ir jo vadovas 
Detroite. 

Vienturtei dukrai, buv. „Gabijos" skaučių tunto 
tuntininkei, Lietuvos Skaučių Seserijos tarptautinio 
skyriaus vadovei 

A. t A. 
v.s. fil. AUDRONEI 

TAMULIONYTEI-LENTZ 
nelauktai išėjus į Anapus, išgyvename skaudžią netekti 
— reiškiame užuojautą tėvams ALDONAI ir 
ROBERTUI, vyrui BILL ir sūnui ANDRIUI. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

DRAUGĄ .itminkime savo testamente 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Sigitas Dirsė. 

Kas gi tas Sigitas Dirsė, 
kuris Donizetti operoje „Mei
lės eliksyras" atliks dr. Dulca-
mara vaidmenį? Lietuviškai 
publikai JAV-se jis dar nepa
žįstamas, tad verta truputį 
susipažinti. Gimęs Klaipėdoje 
1951 m. Baigęs dainavimo 
studijas Lietuvos Muzikos aka
demijoje, jas tęsė Čaikovskio 
vardo konservatorijoje Mask
voje. Koncertavęs Lenkijoje, 
Vokietijoje, Kanadoje ir JAV-
se. Nuo 1979 iki 1991 m. bu
vęs Lietuvos Operos Vilniuje 
solistas; tarp 1991-1999 m. 
dainavęs Vokietijoje ir atlikęs 
svarbius vaidmenis šiose op
erose: „Tannhauser", „Aida", 
„Tosca", „La Traviata", „Car-
men", JNabucco", „Pilėnai", 
„Fidelio" ir kt. Sigita Dirsę 
išgirsime Čikagos Lietuvių 
operos spektaklyje balandžio 
29 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 
Morton gimnazijos auditori
joje. 

„Dainuojanti revoliuci
ja", ^.Dainininkų tauta", „Lie-
ttivis myli dainą, o daina — 
lietuvį"... Tai vis posakiai, su
sieti su lietuvių tauta. Kad 
jie, be abejo, teisingi, liudija 
ir tomų tomai surinktų liau
dies dainų, todėl atėjo laikas 
Čikagos bei apylinkių lietu
viams įrodyti, kad visa, kas 
sakoma apie mūsų tauta ir 
dainas, yra tiesa. Kaip? Visai 
„neskausmingai". Gegužės 11 
d., penktadienį, 8 vai. vakare, 
„Dainavos" ansamblio vyrų 
oktetas Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte, ruošia dainų 
vakaronę — dainuos ir šie 
šaunūs vyrai, galės dainuoti 
ir publika, be to, pabendrauti, 
pasivaišinti, maloniai praleis
ti laiką. Visi maloniai kvie
čiami į šį, visai kitokio pobū
džio, koncertą, kuriame pro
grama priklauso visiems susi
rinkusiems! 

Žurnalisto Antano Ra
gausko neseniai išleistos 
publicistinių straipsnių kny
gos „Ginčai dėl skonio" sutik
tuvės ruošiamos Lietuvių dai
lės muziejuje, Lemonte, penk
tadienį, gegužės 25 d., 7 v.v. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaite būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus aukoja
mos šį šeštadienį, balandžio 
21 d., 9:30 vai. r., seselių mo
tiniškojo namo koplyčioje, 
2601 W. Marąuette Rd., Chi-
cago. Mišias aukos neseniai 
Čikagos arkidiecezijoje kon
sekruotas vyskupas J. Lis-
tecki. Š.m. balandžio 17 d. 
suėjo 61 metai nuo Motinos 
Marijos Kaupaitės mirties, 
todėl balandžio 21 d. Mišiose 
bus ji ypatingu būdu prisi
menama. 

ALTo Čikagos skyriaus 
Darbo konferencija, turėjusi 
įvykti balandžio 21 d., at
šaukiama. Nauja konferenci
jos data bus pranešta vėliau. 

Visi keliai šį savaitgali 
ves tik i J a u n i m o centro 
Pavasario mugę! Balandžio 21 
d., šeštadienį, nuo 1 v. popiet 
iki 8 v. vakare, balandžio 22 
d., sekmadienį, nuo 11 vai. r. 
iki 4 vai. p.p., ir išrankiausi 
pirkėjai neapsivils — galės 
įsigyti gintaro, sidabro, stiklo 
dirbinių; muzikos įrašų, kny
gų, paveikslų, gėlių, saldu
mynų ir t.t., ir t.t. Bus ska
naus lietuviško maisto, šeš
tadienio vakare, 8 vai., vyks 
pasilinksminimas. grojant 
Virgiui Švabui. Vaikus abi 
dienas džiugins juokdarys, 
bus žaidimai, o sekmadienį, 
po Mišių jėzuitų koplyčioje, 
vyks tradicinis margučių ri-
dinėjimas (reikia atsinešti po 
6 margučius) ir Meno mo
kyklėlės pasirodymas. Stalus 
prekiavimui dar galima už
sisakyti tel. 773-778-7500. Bus 
mašinų apsauga. 

Gražu prisiminti miru
sias motonas, už jas pasimels
ti, pasirūpinti, kad už jų sie
las būtų aukojamos šv. Mi
šios, bet nemažiau prasminga 
pagerbti motinas, kurios yra 
gyvos. Nors tai daryti turė
tume kasdien, bet ypač svarbu 
ypatingu būdu mama? pagerb
ti Motinos dienos proga. O 
kas gali būti maloniau lietu
vei motinai, močiutei, uošvei, 
kaip pabuvimas tarp savųjų, 
pasivaišinimas, pabendravi
mas ne vien uždarame šeimos 
ratelyje, bet lietuviškoje vi
suomenėje? Tokia proga sutei
kiama gegužės 13 d., 12 vai., 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Motinos dienos pietus 
ir visų motinų pagerbimą 
ruošia Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos renginių 
komitetas. Visi maloniai kvie
čiami, bet viena sąlyga būti
na: reikia iŠ anksto užsisakyti 
vietas, skambinant tel. 630-
271-9136 arba 630-985-1820. 

Vytauto Didžiojo šauliu 
r inkt ines namuose pirmoji 
pavasario gegužinė vyks š. m. 
balandžio 22 d., sekmadienį. 
12 vai. Pietūs - nuo 12 iki 3 
vai.p.p. {ėjimo dovana - lai
mes šulinys ir kitos įvaireny
bės, grojant Kosto Ramanaus
ko orkestrui. Visi laukiami. 

Čikagos Lietuvių pensi
ninko sąjungos narių susi
rinkimas šaukiamas ketvirta
dienį, balandžio 19 d., 1 vai. 
popiet. Šaulių namuose. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 

Atsiųsta paminėti 

„Pensininkas", 2001 m. 
Nr. 2, kaip paprastai, skelbia: 
kad žurnalo tikslas nėra gydy
ti, bet informuoti. O informa
cijos čia skaitytojas ras aps
čiai. Pirmiausia leidėjai pri
mena, kad būtina kiekvienam 
reguliariai pasirodyti gydyto
jui, tikrinti svorį, matuoti 
kraujo spaudimą. Mayo klini
kos pataria, kad 18-30 metų 
amžiaus žmonės turi tikrinti 
sveikata kas 5-6 metai, 30-40 
m. - kas 3 metai, o 40-60 m. -
kas dveji, vyresni - kasmet. 
Daugiau kaip 50 m. turin
tiems pradeda reikštis 
aukštas kraujospūdis, atero
sklerozė, vėžys, amfizema bei 
bronchitas, artritas ir nuo
taikų kaita, ypač prislėg
tumas. ..Pensininkas" taip pat 
pataria, kaip apsisaugoti už
krėtimo, sužinosite, ar jums 
jau kyla prostatos liaukos 
vėžio pavojus, kas yra širdies 
elektros stimuliacija. Vyresnio 
amžiaus vairuotojai turi su
prasti, kad budrumas mažėja 
su amžiumi; aspirinas gali 
mažinti pavojų moterims ap
sirgti kiaušidžių vėžiu; krienai 
gali apsaugoti nuo dantų gedi
mo: vaistai nuo osteoporozės 
apsaugo nuo krūtų vėžio; 
menkės kepenų taukai apsau
go nuo diabeto, teigia „Pen
sininkas" ir pateikia dar daug 
reikalingų žinių apie kiekvie
no mūsų sveikatą ir gre
siančius pavojus. A. V. Š. 

Skelbimai 
NEMURA GIEDRIUS PENCTLA 

Attorney a t Law 
Member.Federsl Trial Bar 

Former Asst. States Attorney, 
DuPaga Coaafcr 

Crimitud, Family tad Chfil L*w 
Hours bjr Appoit nisut 
• South Va£Buf«a 

BatavU, Ulinois «M10 
Assodate offiees in Clarradon ffiūj, 

Rolline Meadowt and Chkago 
(Old Town Area) 

TeL8SO-40«4M0Fa 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
f>436 S P įiaski Rd. Chiotgo, H. 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pigai susitarimą 

Svečius, susirinkusius i Pasaulio lietuviu centre ruoš ima Moti 
nog Šventę, vaisins žinomoji Seimininke Al.lon.i Soli;,mene k ,. 
talkininkėmis — Rima SelI ir Janina Miknaifiene 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chieago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-384-0100. 

TaL OSO-357-0300, Lemont, IL 

A d v o k a t a s P 3 | 
J o n a s Gibai t ia J | 

Civilinės ir I M P 
kriminalines bylos BtLLifl 

6347 8. Kodrie Aveaoe 
Chlcaf o, IL 60633 
Tel . 773-776-8700 

E-maik GibaitiaOaol.com 
ToO free 24 hr. 888-778-6743 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
5e4tad 8 v.r. iki 1 v.p.p. 
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Velykų džiaugsmas. 

VELYKOS 

Velykos! Velykos! 
Pievelės jau plikos — 
Be sniego. 
Iš miego pabudo gamta. 

Pražydo purienos, 
Žiūrėkit — ne vienos! 
Melsvutės 
Žibutės 
Pakvipo šile. 

Žydėkite, gėlės! 
Mūs Viešpats jau kėlės. 
Tuoj bėkim 
Skubėkim 
Pagarbinti Jį. 

Jonas Minelga 

VELYKOS 

Jau ir Jėzus 
po nakties 
prisikėlė 
iš mirties. 
Jėzau, prašom 
į svečius — 
Tu pašventink 
margučius. 

Stasys Yla 

KRISTAUS 
PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ 

Praslinko liūdnos gedulo 
dienos. Išaušo šviesus Velykų 
rytas. Visi apsivalę savo sąži
nes, linksmai jį sutiko. Ypač 
daug džiaugsmo jaunimui — 
vaikučiams. Jie laukia Ve
lykės, zuikučių su gražiomis 
dovanėlėmis — margučiais. 
Dievas myli tyras širdis, ne
gaili ir dovanelių. 

Prisikėlusį Kristų džiaugs
mingai sutinka ir gražiai pasi
puošusi gamta: su savo žaliais 

j kilimais, išmargintais puikio
mis, kvepiančiomis gėlėmis. 
Paukščiai, iškentę žiemos ne
malonumus, pragysta įvai
riausiais balsais. Velykos di
dinga šventė' 

„Tėvynės žvaigždutė" taip 
pat džiaugiasi su visais. Linki 
visiems bendradarbiams ir 
skaitytojams viso geriausio. 
Linki šviesių dienų ir Tėvynei 
Lietuvai. Kad tamsios miglos 
išsisklaidytų ir šviesos spindu
liai nuskaidrintų visų lietuvių 
veidus, ir meilės šiluma su
šildytų dar užsilikusias kietas 
širdis. Tai yra galima, tik rei
kia akis pakelti aukštyn ir 
širdyje pažadinti meilės jaus
mą. Tada tikrai visi išgirs 
skambantį Aleliuja! 

Redaktorius 

MANO TETA 

Mano teta gimė Lietuvoje, 

Piešė dail. Povilas Osmolskis 
Vidmantų kaime. Jos mama 
kilusi iš Laukuvos miestelio. 
J i ištekėjo būdama 18 metų 
amžiaus. Teta Alė buvo pirmo
ji jos duktė. Dar lankydama 
pradžios mokyklą, ji vaidino ir 
dainavo mokyklos renginiuo
se. Gimnazijoje priklausė 
įvairioms organizacijoms. Stu
dijuodama Klaipėdos Pedago
giniame institute, dainavo in
stituto chore ir dažnai atlik
davo solo partijas. Kai apsi
gyveno Vilniuje, dalyvavo 
Liaudies ansamblyje. Antra
jam Pasauliniam karui bai
giantis, ji išvyko į Vokietiją. 
Ten ji įsijungė į Čiurlionio an
samblį. Kadangi mokėjo anglų 
kalbą, buvo pranešėja. Atvy
kusi į Ameriką, su savo vyru 
Liudu Sagių, ji įkūrė Cleve-
lande tautinių šokių šokėjų 
grupę „Grandinėlę". Šiai gru
pei ji su vyru vadovavo 30 
metų. Su ta grupe teta Alė 
išvažinėjo visą Ameriką, pabu
vojo Australijoje, Pietų Ameri
koje. Kai jos vyras susirgo, jie 
persikėlė gyventi į Lietuvą, į 
Vilnių. 

Mano tetos gyvenimas, jos 
veikla padarė įtakos ir man. Ji 
įrodė, kad yra įvairių būdų 
reikštis lietuviškoje veikloje. 
Aš priklausau tautinių šokių 
šokėjų grupei „Vyčiai". 

Aleksa J a n u š a i t ė , 
Lemonto Maironio lit. m-los 
10 sk. mokinė (abiturientė) 

(„Žingsniai į pasaulį") 

LEGENDA APIE 
VELYKŲ KIŠKUTI 

Užtekėjo raudona saulė. 
Kristus, nugalėjęs mirtį, išėjo 
iš savo kapo olos. Didelė die
viška meilė sroveno iš Jo šir
dies į visą pasaulį, kaip tekan
čios saulės spinduliai. Kristus 
pažvelgė į šiurpulingą kryžių, 
kuris tebestovėjo Golgotos kal
no viršūnėje. Jo veidas švytėjo 
ne kerštu, bet meile ir ilgesiu 
žmonėms. J is norėjo vėl būti 
tarp žmonių, vėl glostyti vai
kučius. J is troško vėl kuo nors 
įrodyti jiems savo meilę, ką 
nors jiems dovanoti. Bet aplin
kui kapą nieko nebuvo. Kiek 
akys užmato plytėjo laukai ir 
sodai. Tik mažas kiškelis ska
bė žolytę. 

Kristus atsikėlęs iš kapo 
nieko neturėjo: Jo žvilgsnį pa
traukė balti, lietaus nugludin
ti akmenėliai. Jis pririnko jų 
ir surišo juos į skraistę. Pa
šaukė kiškelį, užkabino jam 
ant kaklo ryšulėlį ir paliepė jį 
nunešti vaikučiams. 

Kiškelis labai nudžiugo, kad 

gali patarnauti savo Kūrėjui. 
Pastatė ilgas ausis, pakraipė 
ūselius ir įdėmiai klausė Kris
taus nurodymų. Išklausęs, už
rietė trumpą uodegytę, pasi
spyrė ir nudūmė. Kristus pa
tenkintas žiūrėjo į savo mažąjį 
pasiuntinį. 

Kiškelis greitai surado vai
kučius. Jie dar tebemiegojo. 
Atsargiai jis išdėliojo jiems 
Kristaus dovanas. Kai vaiku
čiai nubudo, pamatė nuosta
biai gražius margučius. Nuo 
to laiko kasmet per Velykas 
anksti rytą kiškeliai aplanko 
visus miegančius vaikučius ir 
palieka . jiems Prisikėlusio 
Kristaus dovaną — margu
čius. 

Ingrida Stasaitė 

PAUKŠTELIAI 
Šaltą žiemos dieną du vaikai 

ėjo iš kaimo į malūną, nešda
mi po krepšelį grūdų. Praeida
mi pro malūnininko sodą, jie 
pamatė keletą paukštelių, ku
rie susigūžę tupėjo ant ap
šerkšnijusių medžių. Matyti 
jie buvo alkani. Mažajai mer
gaitei labai pagailo tų mažų 
paukštelių. Atrišo krepšelį ir 
pabėrė jiems porą saujelių 
grūdų. 

Jos broliukas ėmė ją už tai 
barti, sakydamas, kad bus 
mažiau miltų ir tėvai gali pyk
ti. 

Mergaitė sumišusi atsakė: 
„Tiesa, gal man to ir nereikėjo 
daryti. Bet aš tikiu, kad geri 
mūsų tėveliai nepyks dėl tos 
mano geraširdystės, o Dievas 
gali mus kitu būdu palaimin
ti". 

Kai vaikai antrą kartą atėjo 
į malūną atsiimti miltų, koks 
buvo jų nustebimas, kad gai
lestingosios mergaitės krepše
lyje miltų buvo dukart dau
giau, negu berniuko. Stebėjosi 
berniukas, o mergaitei atrodė 
tiesiog stebuklu. 

Doras malūnininkas, kuris 
girdėjo vaikų pasikalbėjimą, 
tarė mergaitei: „Gailestinga 
tavo širdelė alkaniems paukš
teliams taip man patiko, todėl 
aš tau dvigubai miltų pripy
liau. Nors miltų į krepšį aš 
tau daugiau pripyliau, betgi 
tu turi matyti tame Dievo pa
laimą už gerą širdį". 

Chr. V. Schmido 

GALVOSŪKIS N R 121 
Kur daugiau matytumėte 

žydinčių tulpių: Indijoje ar 
Olandijoje? (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR, 122 
(Piešinėlis) 

Čia yra iškarpa iš JAV že
mėlapio. Kurioje valstijoje 
(State) yra ši vietovė? (5 t.) 

9p« Foti 

mų pavadinimų. Sudėkite iš 
eilės likusiuose langeliuose 
esančias raides ir parašykite 
trumpą sakinėlį. (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 124 
Žemiau surašytus žodžius 

suskirstykite skiemenimis ir 
pabraukite dvigarsius: ginti, 
gina, virti, virė, sunkiai, jau
nuolis, kūriniui, kurti, kuria, 
išimti, laukimas, pilkas. (51.) 

GALVOSŪKIS N R 123 
(Lentelė) 

Suraskite skersai ir statme
nai surašytų 18 medžių ir krū-

GALVOSUKIS NR. 125 
A. Kuris rašytojas savo raš

tuose sukūrė siaubingą Fran-
kenšteiną? B. Kuri planeta 
apie savo ašį sukasi lėčiau
siai? C. Kuo skiriasi „undinė" 
(mermaid) nuo „sirenos" (si-
ren)? D. Kurie Lietuvos himno 
žodžiai teisingi: „Tegul saulė 
Lietuvos tamsumus prašalina" 
ar „Tegul saulė Lietuvoj tam
sumus prašalina"? (5 t.). E. 
Kuris vanduo yra sunkesnis: 
sūrus jūros ar gėlas upės van
duo? Už visus teisingus atsa
kymus skiriama 10 t., o už da
linius atsakymus — 5 t. At
siuntė kun. dr. E. Gerulis. 

GALVOSŪKIS NR. 101 
ATSAKYMAS 

Rebuso atsakymas: gerumas 
— vienintelis rūbas, kuris ne
susidėvi. 

GALVOSŪKIO NR. 102 
ATSAKYMAS 

Vaizduojamas Kauno mies
tas. 

GALVOSŪKIO NR. 103 
ATSAKYMAS 

Šiuo stebuklu Išganytojas 
atskleidė kitą šviesą, būtent, 
tikėjimo žibintą. Aklojo akių 
atvėrimas saulės šviesai yra 
kartu ženklas atvėrimo sielos 
šviesai, kuri eina iš Dievo ir 
paties Kristaus kaip šviesos 
šaltinio. Juk Kristus pats sa
kosi esąs pasaulio šviesa. 
Mokslas teikia žmogui paži
nimo šviesos. Tikėjimo tiesų 
mokslas atveria antgamtinio 
gyvenimo šviesą. 

GALVOSŪKIO NR. 104 
ATSAKYMAI 

O trumpai tariama šiuose 
žodžiuose: tonas, pedagogas, 
musulmonas, agonija, bankro
tas, boikotas, despotas, diplo
mas, emocija, forumas, hip
nozė, herojus, ironija, jodas, 
kvorumas, modelis, mikrofo
nas, tironas, prokuroras, žar
gonas. Kaip matote, visi tarp
tautiniai žodžiai. 

GALVOSŪKIO N R 105 
ATSAKYMAI 

A. Po tris raides „ž" turi šie 
žodžiai: žvaigždužė, žiežirbu-
žė, žiežulužė, žmogžudžiauti. 
B. JAV prezidentas James Bu-
chanan (1791-1868) buvo vien
gungis. Jis buvo 15-tas prezi
dentas ir prezidentavo nuo 
1857 iki 1861 metų. C. Žodis 
„siela" kirčiuojamas kaip žodis 
„duona". D. Karalienės Jadvy
gos pirmosios santuokos vyras 
buvo Austrijos kunigaikštis 
Vilhelm Habsburg. (Sruogie
nės „Lietuvos istorija" 156 
psl., Chicago, 1956). E. Už Že
mę yra mažesnės šios plane
tos, nurodant jų diametrą ar
ba skersmenį myliomis; Pluto 
1,500; Mercury 3,100; Marš 
4,200; Venus 7,700; Žemė 
7,920. 


