
-

PERIODICALS 
April9. 1997 

THE L ITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

U Ž S I E N I O L I E T U V I U D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX.: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLlNK.NET 

VoL L X X X V n Kaina 50 c. TKKClAPiKNT VVEDNESDAY, BALANDIS — APRIL9, 1997 N r . <S8 

Norvegija nori pakviesti JAV 
\ Šiaurės ir Baltijos valstybių 

dialogą 
vas spaudai. Viln ius , balandžio 8 d. 

(BNS) — Norvegija mėgina 
įtraukti JAV į Šiaurės ir Balti
jos šalių dialogą, siekiant 
išspręsti regioninio saugumo 
problemas. 

Užsienio informacijos agen
tūrų pranešimu, šią savaitę 
Norvegija pakvietė JAV Val
stybės sekretorę Madeleine 
Albright rugsėjo mėnesį daly
vauti Baltijos ir Šiaurės šalių 
užsienio reikalų ministrų su
sitikime pagal formulę „5+3"', 
kuris įvyks Norvegijos Berge
no mieste. Šiuo susitikimu 
gali būti siekiama padidinti 
saugumą Baltijos regione. 

Kaip pirmadienį pareiškė 
Norvegijos UR ministras Bjo-
ern Tore Godai, Norvegija na
grinėja galimybę pakviesti į 
susitikimą ir Vokietijos, Di
džiosios Britanijos bei Pran
cūzijos a ts tovus. 

Anot Reuter, Norvegijos 
URM atstovo spaudai Ingvard 
Havnen teigimu, toks susitiki
mas būtų galimybė aptarti 
NATO plėtimą bei Šiaurės ir 
Baltijos šalių bendradarbiavi
mo reikalus, „Mes turime rasti 
kelių pabandyti integruoti 
Baltijos valstybes tiek saugu
mo politikoje, tiek politiniu a r 
ekonominiu lygiu", sakė atsto-

Praėjusią savaitę aukštas 
Lietuvos URM pareigūnas 
patvirtino, kad dabar Baltijos 
šalyse svarstomos atskiros 
Danijos. Norvegijos ir Pran
cūzijos iniciatyvos, kuriomis 
siekiama padidinti saugumą 
Baltijos regione. 

Neseniai Danija parengė 
planą, paga! kurį siūloma su
kurti Baltijos, Skandinavijos, 
didžiųjų Europos valstybių ir 
JAV koordinacinę grupę sau
gumo klausimais. Šioje gru
pėje būtų konsultuojamasi 
svarbiais regionu saugumo 
klausiniais ir derinamos pa
galbos programos. 

„Mes teigiamai vertiname 
Prancūzijos, Norvegijos bei 
nuolat reiškiamą Danijos ir 
JAV susidomėjimą Baltijos re
giono saugumo reikalais ir ti
kimės, jog NATO valstybes 
prisidės siekiant bendro tikslo 
— greitesnės NATO narystės 
Lietuvai"', sake URM pa
reigūnas. 

Danijos užsienio reikalu ir 
gynybos ministerijų parengtas 
planas galėtų būti naudingas. 
Lietuvai ir kitoms Baltijos 
šalims ruošiantis narystei 
NATO sąjungoje. 

Pasaulio naujienos 
'• Remiantis DPA, Reuter. BNS. !.\TERFAX. ITAR-TASS, BelaPAN, RLA žinių 
agentūrų pranešimais). 

Nuotr.: Balandžio 7 d. popiež.ius J o n a s Paul ius ii susitikini'. <u Lenkijos prezidentu AJeksandr Kwasniewski. 
(Reuters) 

Čikagos diecezija turi naują 
arkivyskupą 

Čikagoje jis priklausė Šv. 
Paskalio parapijai ir baigė tos 

Europos reikalų ministerijos 
informacinis pranešimas 

Viln ius , balandžio 7 d. — 
Europos reikalų ministrė Lai
ma Andrikienė mano, jog rei
kia a tkreipt i visuomenės ir vy
riausybės dėmesį į pavojingą 
iniciatyv?, kurios ėmėsi Pra
monininkų konfederacijos pre
zidentas Bronislovas Lubys ir 
Lietuvos pramoninės finan
sinės grupės generalinis direk
torius Romualdas Ramoška, 
neseniai skandalingai užbai
gęs Lietuvos ambasadoriaus 
karjerą Ukrainoje. Gaila, jog į 
šią akciją įsitraukė ir Ūkio 
ministras Vytautas Babilius. 

Tai — iniciatyva įkurti tarp
taut inę finansinę grupe. į 
kurią, kaip paskelbė BNS. 
šiais metais , bandoma sujung
ti Lietuvos, Rusijos, ir Balta
rusijos, o vėliau — ir Ukrainos 
bei Vidurinės Azijos šalių 
pramonines finansines gru
pes. 

Ši iniciatyva netoleruotina 
todėl, kad gali būti vertinama 
kaip bandymas atkurt i buvu
sią sovietinę erdvę. kas 
visiškai ati t iktų Rusijos stra
tegines nuostatas, bet prieš
t a rau tų Lietuvos siekiams. 

Strateginis Lietuvos tikslas 
yra narystė Europos Sąjun
goje bei NATO. Ekonomikos 
liberalizavimas. investicijų. 
eksporto bei smulkaus ir vidu
tinio verslo skatinimo pro
gramų vykdymas — būtini 
žingsniai, siekiant pagreitinti 
Lietuvos įstojimą į Europos 
Sąjungą. Dvišaliai ekonomi
niai ir prekybiniai ryšiai su 
kaimyninėmis šalimis, tame 
tarpe su Rusija ar Ukraina, 
neprieštarauja stojimo j Euro
pos Sąjungą procesui. Tačiau 
naujos ekonominės erdvės 
kūrimas, kuriai be Lietuvos 
priklausytų Baltarusija, Rusi
ja. Vidurinės Azijos šalys ir 
1.1., kurioje galioja beveik lais
vos prekybos principai, iš 
esmės nesiderina su svarbiau
siais Lietuvos užsienio :r vi
daus politikos tikslais ir gali 
pakenkti ne tik Lietuvos 
įvaizdžiui, bet ir neigiamai 
įtakoti kitų šalių apsispren
dimą dėl Lietuvos priėmimo į 
Europos Sąjungą. 

Linas D a m a n s k i s 
Europos reikalų ministres 

atstovas spaudai 

Balandžio 8-osios ankstų 
rytą Čikagos radijas ir televi
zija paskelbė, kad naujuoju 
Čikagos vyskupu paskirtas 
60-metis arkivyskupas Fran
cis George, prieš tai tarnavęs 
mažoje Portland. Oregon. vys
kupijoje. 

Arkiv. Francis George gimė 
Čikagoje, ir senieji čikagiečiai 
jį gerai pažįsta. Būdamas 8 
metų jis susirgo Polio liga, 
todėl dabar pastebimai šlub
čioja. Tie, kurie jį pažįsta, sa
ko, kad jis yra labai mielas 
žmogus, žino daug užsienio 
kalbu, turi gerą humoro jaus
mą. 

Naujasis arkivyskupas pri
klauso Nekalto prasidėjimo 
Oblatų kongregacijai, ir kele
tą metų buvo jos vicegenerolu 
Romoje. Oblatų kongregacija 
Amerikoje turi 5 provincijas. 
Vienoje iš jų vyresniuoju ke
letą metų buvo ir arkiv. Fran
cis George. 

parapijos aukštesniąją mo
kyklą. Savo neeiliniais gabu
mais Francis George pasižy
mėjo dar Romoje studijų me
tu. 

Spaudos konferencijoje ar
kivyskupas pastebėjo, kad tar

naus žmonėms, skelbdamas 
Kristaus mokslą, kuris yra tas 
pats mokslas anuomet ir da
bar, tuo pasižymėdamas kaip 
konservatyvus. 

Korespondentai jau dabar 
skelbia, kad jis yra nusistatęs 
prieš abortus, prieš moterų 
kunigystę ir kitas naujoves, 
kurios nesiderina su Kristaus 
mokslu. 

AMOCO laukia Lietuvos-Latvijos 
derybų pabaigos 

Vilnius, balandžio 8 d. 
(BNS; — Naftos telkinį tarp 
Latvijos ir Lietuvos Baltijos 
jūroje žvalganti Jungtinių 
Valstijų bendrove AMOCO ga
li nutraukti sutartį su Latvija, 
jei klausimas bus ir toliau vil
kinamas. Baltijos valstybės 
nebėra ta' vieta, kuri ypač do
mintų AMOCO. sakė ben
drovės viceprezidentas Valdis 
Buirevičius, pirmadienį Va
šingtone susitikęs su Seimo 
pirmininku Vytautu Lands-

Lietuvos kariuomenė teiks 
ribotą informaciją žiniasklaidai 

Vilnius , balandžio 8 d. t ras Edmundas Simanaitis 
(BNS) — Specialus krašto ap- spaudos konferencijoje antra-
saugos ministro įsakymas nuo dienį sake. kad toks įsakymas 
šiol apribos žinių apie Lietu- išleistas pastebęus, kad dėl 
vos kariuomenę teikimą žur- neformalaus bendravimo griau-

R. Ozolas: santykiai su Rusija ir 
Baltarusija nėra normalūs 

Vi ln ius , balandžio 8 d. 
(BNS) — Centro sąjungos pir
mininkas Romualdas Ozolas 
nesut inka su prezidentu Algir
du Brazausku, kad Lietuva 
palaiko normalius santykius 
su Rusija ir Baltarusija. 

Antradienį išplatintame pa
reiškime Centro sąjungos va-

* Kai k u r i o s V i ln i aus 
g a t v ė s j au savaitė būna tam
sios naktimis, nes ..Vilniaus 
elektros t inklai ' išjungė elek
tros energija ten. kur gyvena 
Vilniaus savivaldybes tarybos 
nariai , tokiu būdu tikėdamiesi 
išsireikalauti 1 mln. 200.000 
litų skolą iš bendrovės ..Vil
niaus gatvių apšvietimo elek
tros tinklai", kurios 100 proc. 
akcijų valdo savivaldybe. 

dovas ir Seimo vicepirminin
kas pažymi, kad Rusija nuolat 
reiškia pretenzijas i išskirtinę 
įtaką regione, nuolat prieš
tarauja Baltijos šalių narystei 
NATO, nesilaiko prekybos su
tarčių. 

R. Ozolas nesutinka, kad 
normaliais butų laikomi san
tykiai ir M Baltarusija, kur 
„išvaikytas parlamentas, su
sidorojama su opozicija, nieki
namos žmogaus teisės". 

Po Baltarusijos ir Rusijos 
sutarties dar labiau pagyvės 
naujosios sąjungos santykiai 
su Karaliaučiaus sritimi, 
mano R. Ozolas. Tai, Sei
mo vicepirmininko nuomone, 
reikš ..dar ryškesnį geopolitinį 
Baltijos šalių atskyrimą nuo 

nalistams. Oficialią informa
ciją galės skleisti tik aukšti 
krašto apsaugos pareigūnai. 

Tai numatyta ministro 
Česlovo Stankevičiaus balan
džio 4 d. pasirašytame įsa
kyme. Juo uždrausta teikti in
formaciją „neoficialiu būdu". 
Teise kalbėtis su žurnalistais 
suteikiama tik pačiam minis
trui, jo pavaduotojams ir pa

namas pasitikėjmas kariuo
mene. 

žu rna l i s t a i ie-ko sensacijų 
apie neigiamus "eiškinius, o 
mes norime karuomenę pri
statyti kiek kitfip — gerąja 
prasme, kad VHOS blogybės 
butu rodomos su išeitimi", 
aiškino viceministras. 

E. Simanaitis tvirtino, kad 
tokia tvarka. ..kai kalba tik 

tarėjams, departamentų vado- tie. kas įgalioti Jagal kompe-
vams, karuomenės vadui, da
liniu vadams ir atskiru minis
tro įsakymu įgaliotiems minis
terijos darbuotojams. 

Ministras taip pat įsakė du 

tcnciją", yra vis.} demokrati
niu valstybių kariuomenėse. 
„Karys gali guostis žurna
listui, kad jam gimė trečia 
duktė, bet jis neturi teisės sa

ka rtus per mėnesį rengti kyti. kad kariuomenė nusipir-
spaudos konferencijas, kurių ko ne tokį kulkosvaidį", sake 
tematika suplanuojama iš 
anksto. Atstovams spaudai 
leista skelbti tik jiems perduo
ta oficialia informaciją. 

Krašto apsaugos viceminis-

V;;karu Europos ir NATO," o 
Rusija prieis prie prastai sau
gomos 600 kilometrų Lietuvos 
ir Baltarusijos sienos, ją piet
vakariu, tradiciškai grumojant 
gigantiškai Rusijos karinei ba
zei Karaliaučiaus krašte". 

j i s . 
Viceministras sakė žinąs, 

kad žurnalistą turės savo 
anoniminiu informacijos šal
tinių. Tačiau toks informato
rius, teikiantis žinias žur
nalistui, o ne -^avo tiesiogi
niam vadui, bus baudžiamas 
pagal statutą, perspėjo jis. 

Naująją sistema E. Simanai
tis pavadino ..Karkos kariuo
menėje įvedimu o ne kieno 
nors teisiu varžvmu". 

bergiu. 
AMOCO sutartyje su Latvi

jos vyriausybe yra numatyta. 
kad telkinio panaudojimo dar
bai prasidės tik Latvijai susi
tarus su Lietuva dė! jūros sie
nos ir ekonominių ribų nusta
tymo. 

Pasak Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio atstovės 
spaudai Loretos Zakarevičie
nės pranešimo, JAV7 bendro
vės atstovai taip pat sakė, kad 
AMOCO drauge su švedų fir
ma OPAB nėra suinteresuotos 
investuoti į Lietuvos naftos 
objektus — Mažeikiu „Naftos" 
įmonę bei Būtingės naftos ter
minalą. 

Tačiau, didėjant AMOCO 
apyvartai Rytuose, ji galėtų 
aktyviai bendradarbiauti su 
Mažeikių įmone. 

JAV vyriausybė 
teiks pagalbą 

Ignalinos atominei 
elektrinei 

Vilnius , balandžio 8 d. 
(BNSj — Jungtinių Valstijų 
vyriausybė ir toliau teiks pa
ramą Ignalinos atominei elek
trinei, tačiau ši parama prik
lausys nuo to. ar Ignalinos AE 
vadovams bus priimtini elek
trinės saugumo patikrinimo 
ataskaitoje pateikti nurody
mai, pareiškė JAV Energeti
kos departamento branduo
linės energetikos skyriaus 
atstovas, paramos branduo
linės saugos gerinimui Lietu
voje koordinatorius Denni 
Mevers, pranešė LNK televizi
ja. 

Pasak D. Meyers. Ignalinos 
AE saugumu turi rūpintis vi
sos valstybes, bent tol, kol ji 
neturi apsauginio gaubto, 
uždengiančio reaktorių ir sau
gančio aplinką nuo radiacijos 
avarijos metu 

Vat ikanas . Popiežius Jo
nas Paulius II džiugiai sutiko 
žinią, jog Lenkija turi galimy
bę tapti ES ir NATO nare. pir
madienį pareiškė Lenkijos 
prezidentas Aleksandr Kwas-
nievvski po 40 minučių truku
sio oficialaus priėmimo pas 
Šventąjį Tėvą. A. Kwasniews-
ki žurnalistams papasakojo, 
kad jį sujaudino popiežiaus 
domėjimasis Lenkijai svar
biais klausimais. Vatikanas 
pritarė nutarimui, kuris re
miasi 1993 m. dar nepatvirtin
tu konkordatu I sutartimi tarp 
valstybes ir popiežiaus, api
brėžiančia bažnyčios padėtį 
toje valstybėje). Nutarimą da
bar svarsto Lenkijos vyriau
sybe ir Šventasis Sostas. 

Vašingtone pirmadienį 
įvyko Izraelio premjero Benja-
min Netanyahu derybos su 
JAV prezidentu Bill Clinton ir 
Valstybės sekretore Made
leine Albright. Derybose ma
žai tepasistūmėta dėl Vidurio 
Rytų taikos įvedimo krizes. 
Amerikiečių pusė nepritarė B. 
Netanyahu minčiai surengti 
greitas derybas dėl galutines 
Izraelio ir palestiniečių sutar
ties, o Izraelio premjeras ne
sutiko imtis pasitikėjimą ska
tinančių žingsnių, kuriuos siū
lė Amerika. Po susitikimo B. 
Clinton ragino įtraukti pales
tiniečius į tolesnes derybas ir 
tuo būdu atgaivinti taikos 
procesą. 

J e ruza lė . Izraelio L'R mi
nistras Davidas Levy antra
dienį pabandė teigiamai pa
vaizduoti prieš dieną įvykusį 
susitikimą tarp Izraelio prem
jero Benjamin Netanyahu ir 
JAV prezidento Bill Clinton. 
„Aš kalbėjau su Netanyahu po 
jo diskusijų Baltuosiuose Rū
muose ir galiu jums pasakyti. 
kad jos vyko draugystes ir 
bendradarbiavimo atmosferoje 
ir kad yra minčių, kaip pa
stūmėti taikos procesą, jeigu 
antroji pusė sutiks", sakė D. 
Levy Izraelio radijui. „Taikos 
derybos tebėra labai sunkioje 
aklavietėje, kritiniame taške. 
Tai labai rimtas nesutarimas", 
pareiškė JAV Valstybes de
partamento atstovas Nicholas 
Burns. 

Vašingtonas Jungtines 
Valstijos ir Vietnamas baigia 
tartis dėl 145 mln. dol. skolos 
sumokėjimo. Pagal susitari
mą, kurį numatoma pasirašyti 
pirmadienį Hanojuje. Vietna
mas prisiims buvusio Pietų 
Vietnamo vyriausybės skolas. 
Paskolos buvo suteiktos žemes 
ūkio projektų įgyvendinimui. 
Vietname besilankantis Jung
tinių Valstijų finansų minist
ras Robe.t Rubin sako. kad 
susitarimas pašalins kliūtis 
Vašingtono* ir Hanojui už
megzti glaudesnius ekonomi
nius ir prekybos ryšius. 

Ryga. Buvusiame Liepojos 
kariniame uoste — didžiau
sioje buvusios SSRS karinių 
juru pajėgų bazėje prie Balti
jos jūros — pradėjo darbą 
NATO specialistai, kurie susi
pažins su šio buvusio karinio 
objekto tolesnio panaudojimo 
galimybėmis. Liepojos karinį 
uosta ketinama įtraukti į 
Šiaurės Atlanto sąjungos ren
giamą ir finansuojamą buvu
sių kariniu objektu panaudoji
mo projektą, kuris turėtu boti 
įgyvendintas per 3-4 metus. 

Minskas . Baltarusija ir Ru
sija visiškai suderino sąjungos 
Statuto projektą, pirmadienį 
pareiškė Baltarusijos prezi
dentas Aleksandr Lukašen-
ko, Minske susitikęs su Rusi
jos užsienio reikalų ministru 
Jevgenij Primakov. A. Luka
šenkų nuomone, tarp Baltaru
sijos ir Rusijos „nėra neiš
sprendžiamų klausimų, dau
giau kaip 90 proc. Baltarusijos 
gyventojų laiko rusus bro
liais". Santykius temdo tik 
„informacijos karas". kurį 
pradėjo prieš Baltarusiją kai 
kurios Rusijos, pirmiausia ele
ktronines informavimo prie
monės". Tačiau A. Lukašenko 
įsitikinęs, kad, nepaisant visų 
kliūčių. Baltarusija ir Rusija 
„gyvens bendruose namuose". 

Banja Luką . Buvęs Bosni
jos serbų vadas Radovan Ka-
radzič slapta tebevadovauja 
serbiškajai Bosnijos pusei, ne
paisant to, kad tarptaut ine 
bendrija privertė jį pasitrauk
ti iš politikos, pirmadienį pa
reiškė opozicinės serbų parla
mento grupės vadovas Dragū
n o Ilič. Nušalinus R. Karadžič 
nuo valdžios, serbų prezidente 
išrinkta jo buvusi pavaduotoja 
Biljana Plavšič, tačiau ji iki 
šiol netapo valstybės vadove. 

Maskva . JAV ambasadoje 
Maskvoje per spaudos konfe
renciją žurnal is tams buvo 
pranešta, kad JAV Kongresas 
paskyrė 1.4 mln. dol. „Šiuo
laikinės visuomenės" progra
mai, kuri pradėta įgyvendinti 
Rusijoje. Programos tikslas — 
finansinė pagalba pagrindi
niams projektams, kurie pa
dės kurti ir vystyti teisinę vi
suomenę . 

Ryga. ESBO vyriausiasis 
įgaliotinis Max van der Stoel 
pirmadienį Latvijos Seimo pir
mininkui sakė. kad natūrali
zacijos egzaminų reikalavimai 
šalyje pernelyg dideli ir sudė
tingi. Susitikęs su Seimo pir
mininku Alfredu Čepaniu, M. 
Van der Stoel sakė. kad jeigu į 
tokius klausimus apie vals
tybės istorija ir Konstituciją 
reikėtų atsakyti Olandijos pi
liečiams, dauguma jų negalėtų 
to padaryti. „Natūralizacija — 
ne tikslas, tai priemonė integ
racijai spartinti", sakė Stoel. 

Minskas . Baltarusijos pre
zidentas Aleksandr Lukašen
ko ..istorine klaida" pavadino 
NATO sprendimą plėstis į 
Rytų ir Vidurio Europos val
stybes, apie tai pareikšdamas 
antradienį Minske tarptau
tinėje konferencijoje ..Nebran
duolinės zonos kūrimo Vidurio 
ir Rytų Europoje perspekty
vos". J i s griežtai kritikavo Va
karų šalis, kurios ..sveikina 
branduolinio ginklo išvedimą 
iš Baltarusijos, bet pačios ne
skuba pasiskelbti nebranduo
linėmis". Tačiau prezidentas 
nemato Europoje kliūčių bran
duolinei zonai įsteigti. 

KALENDORIUS 
B a l a n d ž i o 9 d.: Mari ja 

Kleopiene. Akacijus. Kleopas, 
\ur imas . Dalia. 

Balandžio 10 d.: Apolonijus, 
Ezekielis. Mintautas. Kilnutė, 
1869 m. gimė kompozitorius 
Juozas Naujalis. 1911 m. mirė 
muzikas, dai l ininkas M. K 
Čiurlionis 
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»V% SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė r Oo^ 

AUSTRALIJOJE 
„EUKALIPTO ŠEŠĖLIO" JUBILIEJINĖS 

STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI 
Atvykus į Gilvvell Park — 

skautų stovyklavietę, pirmas 
įspūdis buvo, kad ši stovykla 
skirsis nuo kitų, kuriose 
mums teko būti. 

Taip ir buvo, pirmiausia 
svarbi buvo tuo, kad stovykla 
suruošta pažymėti 50-ties me
tų lietuviško skautavimo su
kaktį Australijoje. 

Stovykla Viktorijoje, netoli 
Melburno, kur stipriausiai 
veikia lietuviai skautai ir yra 
didžiausias Australijoje tun
tas. 

Be mūsų tunto skautų čia 
stovyklavo ir iš kitų Australi
jos vietovių ir viena skautė iš 
Anglijos, taip pat kun. v.s. 
Saulaitis ir Vyriausia skauti
ninke Birutė Banaitienė iš 
Amerikos. 

Pirmą dieną visi dirbome 
sunkiai: statėme palapines, 
kasėme didelį stalą ir daug 
kitų ruošos darbų. 

Vakare, nors buvome nuvar
gę, bet prie laužo smagiai dai
navome; buvo linksma, daug 
kalbų ir juokų. 

Kitą rytą brolis Šurna šauk
damas mus prikėlė, liepė pa
siimti rankšluosčius ir bėgti 
prie upelio maudytis. Ne visi 
panoro šokti į šaltą vandenį 
— juos reikėjo paraginti įstu
miant. Per vėliavų pakėlimą 
nustebom pamatę tiek daug 
uniformuotų skautų vyčių — 
visiems patiko, nes jie vis ką 
nors naujo išgalvoja. 

Buvo jaunesnių skautų ir 
jaunesnių skaučių, skautų, 
skaučių ir vyčių pastovyklės, 
iš viso arti 100 stovyklautojų. 

Užsiėmimams buvome su
skirstyti į grupes — mergaitės 
ir berniukai kartu, tai buvo 
smagu ir įdomu, daug juoko ir 
suradome naujų pažinčių. 

Kasdien vyko užsiėmimai 
arba paskaitos. Labai įdomiai 
brolis Saulaitis papasakojo 
apie senovės lietuvių tikybą ir 
ką reiškia religinės šventės, 
susipažinome su visokiais au
galais ir gyvūnais lietuvių ir 
anglų kalbomis. 

Taip pat gavom pavažinėti 
kalnų dviračiais, pamėtyti 
„boomerangą" ir kepti „dam-
per". 

Reikėjo pasidaryti iš šakų ir 
plastikos gabalų valteles ir 
keltis per upelį. Buvo juoko, 
kai vienai sesei įsisėdus į 
valtelę ji pradėjo skęsti. 

Aikštėje kabėjo senovės lie
tuvių vėliavų kopijos, kurias 
brolis Saulaitis atvežė ir apie 
jas papasakojo. 

Prie vėliavų pastatėm lietu
višką kryžių, papuošėm didelį 
sukastą stalą ir pastatėm 
aukštus stovyklos vartus. Ge
riausiai patiko vyčių Daniaus 
Kesmino ir Lino Vaičiule-
vičiaus sugalvoti ir mūsų visų 
iš pagalių pastatyti žodžiai: 
„Speak Lithuanian". 

Vieną vakarą turėjom „Ha-
waian Night" — buvo atitin
kamai papuošta vieta, kur 
grojo muzika, šokom ir ratu 
susėdę valgėm ant iešminės 
iškeptą, mėsa 

Vilkiukai ir paukštytes buvo 
išvykę iškylauti ir parvežė 
daug uogų ir žuvų, kurias 
vyčiai išrūkė savo padirbtoje 
rūkykloje. 

Vienų kartą rytą išėjom ats
kiromis grupėmis dviejų dienų 

iškylon. Po pietų pradėjo lyti 
ir lijo beveik visą naktį . Tam
soje reikėjo paruošti pala
pines. Kitą rytą beveik visi pa
budome sušlapę ir išsiruošėm 
17 km kelionei į stovyklą — 
niekas nesiskundė, nes buvo 
įdomu einant stebėti gražią 
gamtą. 

Šeštadienis buvo skir tas 
svečių dienai ir paradui . Rei
kėjo mokytis žygiuoti rikiuo
tėje — buvo daug stumdymosi 
ir maišaties, kol vadovams 
visa tai , turbūt, nusibodo ir j ie 
pasakė: užteks! Patiko, kai 
grojant maršui, visi įžygia
vome į aikštę. Buvo daug 
kalbų ir sveikinimų, bet 
įdomiausia buvo kai visi susi-
grupavom prie užrašų an t 
kurių pažymėti metai — nuo 
1947-tų iki dabar. Tik keli 
skautai belikę, kurie Australi
joje pradėjo skautaut i 1947-
tais. Didžiausia grupė buvo 
tai mūsų jaunųjų skautų. 

Paskutinis laužas buvo pats 
geriausias. Daug dainavom, 
įdomūs pasirodymai ir atmin
tyje pasiliks kai lauko ko
plyčioje visi sugiedojome pa
skutinę maldą. 

Mums stovykla labai patiko, 
vėl laukiame ateinančios. Da
bar pradedame suprasti , kad 
gera būti lietuviu skautu! 

Prityrę skautai: T o m a s ir 
Paul ius K v i e c i n s k a s 

„Tėviškės aidai" 97.02.25 

Clevelando skautijos Kaziuko mugėje prityręs skautas P.Taraška laukia pirkėjų. Nuotr. V. Bacevičiaus 

42-0 JI KAZIUKO MUGE 
CLEVELANDE 

Skautų kvieslio vedini Cle
velando lietuviai kovo 11 d. 
sugužėjo į Dievo Motinos para
pijos sales pabendrauti, nusi
pirkti skautų pagamintų dir
binių, o svarbiausia, smagiai 
pasižmonėti, susitikti su se
niai matytais bičiuliais, kurie 
suplaukė iš visų apylinkių. 
Skautai pažadus ištesėjo: sa
lės papuoštos pavasario gė
lėmis, riestainiais, širdelėmis, 
margučiais ir jaunatviška šyp
sena švytinčiais veidais. Ir 
kiek čia medžio drožinių, audi
nių, knygelių! Visi tie darbai 
atspindėjo lietuvišką tautinį 
charakterį, neatsiejamą nuo 
tautos meninės kūrybos. Kiek 
čia tvirtų rankų ir mažų ran
kučių darbo įdėta: visi į mugę 
pristatyti darbeliai išpjaus
tyti, išmarginti, mandriai su
raityti. Margučius išdažė pa
tys skautai, mokydamiesi 
dirbti bendram tikslui, susipa
žindami su savitu lietuvių 
tautos menu ir per jį už
megzdami ryšį tarp praeities 

ir dabarties kartų. 
Skautiška Kaziuko mugė 

nėra vien tik turgus. Tačiau 
tai — vienintelis būdas sutelk
ti lėšas visų metų skautiškai 
veiklai: stovykloms, iškyloms 
bei sueigoms. O Clevelando 
lietuviškoji bendruomenė kiek
vienais metais šiltai įvertina 
jaunimo pastangas, gausiai 
dalyvauja ir perka jų gami
nius. Šiais metais ypatingai 
daug daiktų mugės laimė-

vadovauja dvi tunt ininkės — 
s. Vilija Klimienė ir s. Livia 
Pollock. Vyr. sk. Teresė Majo-
rovaitė dirba su priešmo
kyklinio amžiaus liepsnelė
mis, vyr. sk. Vilija S t runa — 
su paukštytėmis, s. Virginija 
Rubinski — su skautėmis ir 
prityrusiomis skautėmis . Tai 
pati didžiausia tunto drau
govė. Visos šios entuziastiškos 
vadovės ne tik mokė darbelių, 
bet ir paruošė labai gražią 
mugės programą. 

Berniukų „Pilėnų" tunto 
tuntininkas v.s. Remigijus 
Belzinskas tuntui vadovauja 

jimams padovanojo įvairios j a u daugiau kaip 20 metų. Ši 

FSS ČIKAGOS SKYRIAUS SUEIGA 
Po Akademinio Skautų są

jūdžio šventės, išsirinkus nau
jas valdybas, prasidėjo veikla. 
Čikagos filisterių skyriui šį
met vadovauja veikli pirmi
ninkė fil. Svajonė Kerelytė. 

Pirmoji šių metų sueiga va
sario 23 d. vyko PLC, Le-
monte.Šioje sueigoje minėjome 
Vasario 16-ją. Kalbėtoju buvo 
pakviestas inž. Povilas Vaiče
kauskas, buvęs part izanas, 
kalėjęs Vorkutos lageriuose. Jį 
susirinkusiems pristatė S. Ke
relytė. 

P. Vaičekauskas savo kal
boje išryškino mūsų tautos ko
vingumą. Mūsų sielose teberu
senanti Margirio dvasia. Lie
tuvos laisvės kovotojai žūda
vo, bet nepasiduodavo vergi-
jon. Tai pastebima daugelio 
partizanų-kovotojų veikloje. 
Tik dėl šios kovingumo dva
sios daugelis geriausių Lietu
vos sūnų ir dukterų , iškentę 
kankinimus ir badą, Dievo lai
minami grįžo į Tėvynę. Lietu
vai nepriklausomybę iškovojo 
tie, kurie paaukojo savo gy
vybes, kad Tėvynė būtų lais
va. Švenčiant Vasario 16-ją ir 
Kovo 11-ją, reikia atsiminti, 
kad Nepriklausomybė buvo at
gauta pasišventėlių aukomis. 
Pirm. S. Kerelytė ir susirinku
sieji nuoširdžiai padėkojo sve
čiui už įspūdingai pateiktas 
mintis. 

Po to buvo gvildenami Filis
terių tolimesnės veiklos pla
nai. Klausimus ir sumanymus 
svarstant, kalbėjo fil, Jonas 
Dainauskas, fil. Danute Ei-
dukienė. fil. Algis Stepaitis, 
fil. Vytenis Kirvelaitis ir kt 
Fil. Kęstutis Ječius, buvęs Ta
rybos ir Pirmijos pirmininkas, 
įteikė gražią vinjetę fil. Danu
tei Eidukienei už palaikymą 

ryšių su Lietuvos akademikais 
skautais ir jų globojimą jiems 
viešint Čikagoje. 

Padėka priklauso fil. Jolan
tai Kerelienei, pasižadėjusiai 
Kaziuko mugei parūpinti lie
tuviškų juostų. Pirmininke 
kvietė visus filisterius prisi
dėti pne darbų Kaziuko mu
gėje, paviljone parduodant lie
tuviškas knygas, plokšteles, 
rankdarbius ir kt. Reikia pa
žymėti, kad Čikagos filisteriai 
mugės metu vykdo knygnešių 
pareigas — jų paviljone gali
ma gauti įvairių lietuviškų 
knygų vaikams ir suaugu
siems. 

Visi dalyviai buvo paraginti 
dalyvauti Filisterių valdybos 
pastangomis kovo 14-16 d. vyk
siančiame Gavėnios susimąs-

įstaigos ir įmonės, kuriose dir
ba lietuviai. 

Svečiams susirinkus į di
džiąją salę. lydimi maršo gar
sų, įžygiavo uniformuotų 
skautų junginiai su savo vado
vais. Juos labai gražiai pris
tatė skautininkas Matas Ta
mošiūnas. Šie metai lietuviško 
skautiško* jaunimo veikloje 
ypatingi tuo, kad visi vadovai 
yra gimę ir užaugę čia, Ameri
koje. Džiugu tėvams ir vyres
niems vadovams, kad šie jauni 
žmonės toliau su nuoširdžiu 
entuziazmu puoselėja ištiki
mybę savo organizacijai ir jos 
idealams. Tuo pasidžiaugė ir 
seselė s. Igne Marijošiūtė, pra
dėdama šią Kaziuko mugę. 

Susipažinkime su šiais jau
nais žmonėmis, kurie kiek
vieną savaitę renkasi, planuo
ja ir praveda sueigas, lavina 
bendrame darbe mažas ran
kutes, ugdo tarnavimo Dievui. 
Tėvynei ir Artimui idealus. 
Mergaičių „Neringos" tuntui 

tyme, kurį Ateitininkų na
muose praves kun. Algis Pa
liokas. Velykoms artėjant 
kvietė nepamiršti Gerojo dar
belio — paramos našlaičiams 
Lietuvoje. 

Sueiga buvo baigta visiems 
sugiedojus "Lietuva brangi". 
Po to pabendravome vaišin
damiesi sesių paruoštomis 
vaišėmis. 

fiLAnt. Paužuol i s 
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mugė jam 25-toji. Su giliukais 
dirba ps. Rimas Biliūnas, o 
jam kartais talkina ps. Da
nutė Belzmskienė. Tuntinin
kas pats darbuojasi su skau
tais, o prityrusių skautų su
eigas pasikeisdami veda vadi-
jos nariai. Berniukai daug 
iškylauja ir dalį šioje mugėje 
gautų lėšų ruošiasi išleisti 
iškylai į VVayne National Fo-
rest, esančiame pietinėje Ohio 
valstijos dalyje. 

Jūrų skautų „Klaipėdos" vie-
tininkijos vadovas — jūrų sk. 
budys Kęstutis Petrai t is . Jū
reivių užduotis buvo suruošti 
skanius pietus. Jų vyriausia 
organiztatorė buvo sesė Rūta 
Motiejūnaitė. 

Tuntų veiklą parėmė ir vy
resnieji: skaut ininkės slėgė 
sūrius, kepė bandeles, puošė 
širdeles. „Židinietės" prikepė 
virtines riestainių. Nepails
tantis brolis Vladas Bace
vičius platino skaut išką spau
dą, o jo nuotraukų rinkiniai 
liudijo apie Clevelando skautų 
istoriją. 

Iš mugės visi grįžome nešini 
dovanomis ir džiugesiu šir
dyse. Dėkui jauniems tėvams, 
kurie savo pavyzdžiu skatina 
sūnus ir dukra.« būti lietu
viais. 

A l d o n a M i š k i n i e n ė 
..Dirva", 1997.04.01 

P A T I K S L I N I M A S 

"Skautybės kelio" š.m. kovo 
26 d. laidoje išspausdinto jvs 
Broniaus Juodelio straipsnio 
"Atnaujinkime kelius į Lie
tuvą" penkto skirsnelio gale, 
iškritus pusei sakinio.gavosi 
netikslumas. Patikslindami, 
įvykusią klaidą.minimą skir
snelį čia ištisai spausdiname. 
Turėjo būti: 

" Prieš septynerius metus 
Lietuvai atstačius nepriklau
somybę, iš kalėjimų, Sibiro la
gerių gyvi sugrįžę, ar tėvynėje 
gyvi išlikę skautai ir skautės 
iš antrosios Tautinės stovyk
los Panemunėje dienų, vėl 
iškėlė vėliavas su rūta ir leli
ja. Vėl buvo atkurta Lietuvos 
Skautų sąjunga su Brolija, 
Seserija ir ASS. Kažkodėl ko
munistinės priespaudos per 
50 metų skaldyta tauta nebe-
sutilpo vienoje atsikuriančioje 
Lietuvos Skautų sąjungoje dėl 
jaunesnės kartos naujų va
dovų skautybės esmės ir pa
reigos nesupratimo. Taip atsi
rado net 5 vadinamo skau
tiško jaunimo grupuotės, 
dabar sudarančios Lietuvos 
Skautų sąjungą su Brolija 
Seserija ir ASS, ir "Lietuvos 

Skautiją", atmetusią Brolijos 
ir Seserijos santvarką ir prik
lausomybę Lietuvos Skautų 
sąjungai". 

Dėl pasitaikiusio netikslu
mo straipsnio autorių ir skai
tytojus atsiprašome. 

Red. 

ATSILIEPKITE 

Išspausdinus "Lietuviškoji 
Skautiją 1945—1985", buvo 
pradėta grąžinti nuotraukas 
j as leidiniui paskolinusiems 
asmenims. Didesnė dalis jų 
j au grąžinta, tačiau dar yra 
nemažai nuotraukų, kurias 
paskolinusieji asmenys pakei
tė gyvenamąsias vietas, bet 
knygos redakcijai nepranešė 
savo naujųjų adresų. Nuo
traukas paskolinusieji, bet jų 
atgal negavusieji, prašomi 
kreiptis į v.s. Alę Namikienė, 
580 E. Park Ave., Elmhurst , 
IL 60126. Tel— (630) 2799-
8577. 

• Ilgiausia upė, tekant i tik 
Lietuvos teritorijoje (nuo ištakų 
iki žiočių) — Šventoji. Ilgis 246 
km. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaski Rd. 
Tel. 773-585-2802 

Pirmd 9 v.r. • 7 v.v. 
Antr., Trec. ir Penkt. 9 v.r. - 3 v.p.p. 

Ketvd. 10 v r. - 7 v.v. Seštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas. 
Priimam* „M*dfca 

Sumokama po vizito 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnoms, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave . 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

C i k l u o s skau t i j i r skaučių Kaz iuko mugėje * m kovo 2 <\ 
svečius s u t i k t i pasiruošę t i l , s tėna i Iš k A R.nu has. dr Vi l i ja 
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NUOLE STANKEVIČIŪTE. M D. 
Board Certided, Internal Medicine 
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Chicago. IL 00829 
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Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. P0SLČS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchilterSt., Elmhurst, IL 60126 
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Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706434-1120 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 
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DR. JOVITA KEREUS 
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Kab Chicagoje uždarytas 
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EUGENE C. DECKER. DDS, P.C. 
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IEŠKANT LIETUVAI SAUGUMO 
GARANTO 

Lietuvos Respubl ikos Se imo pirmininkui prof. Vytau
tui Landsbergiui lankant is Čikagoje balandžio 6 d. buvo 
proga pasikalbėt i užsienio l ietuviams rūpimais klausi
mai s ir išgirsti gerb iamo svečio a t s a k y m u s . 

— Gerbiamas Pirminin- j<»s kraštų nepriklausomy-
ke, malonu J u s vėl matyti be nuo Rusijos, ar čia tik 
Čikagoje. Dėkoju, kad suti
kote atsakyti ke le tą klau
s imų mūsų d i e n r a š č i o 
skaitytojams. Kaip J ū s in
terpretuojate JAV ir Rusi
jo s prezidentų sus i t ik imo 
Helsinkyje d a r b o va i s ius . 
Gal ir J ū s ų lankymas i s 
JAV surištas su t u o susiti
kimu? 

— Iš dalies taip. Fo susitiki 
mo padėtis yra daug aiškesni;. 
nes kai kurie dalykai buvo 
pasakyti ir Helsinkyje, it po 
to daug aiškiau Vašingtone 
dėl Europos saugumo, del 
NATO plėtimosi ir taip pat 
dėl Lietuvos — kar tu su kito
mis dviem Baltijos valsty
bėmis. Anksčiau mes turėjome 
abejonių tiesiog dėl nežino
jimo, dabar daugiau žinome, 
bet norime gauti tokių už
tikrinimų, kurie nuramintų 
mūsų tautiečius Lietuvoje ir, 
be abejo, čia Amerikoje. Visus, 
kuriems rūpi Lietuvos ateitis. 

— Kokie t ie rūpimi klau
simai? 

— Lietuva nori būti Šiaurės 
Atlanto Sąjungoje ir įnešti sa
vo indėlį į tautų saugumą, o 
ir pati tą saugumą jausti. 
Mums iš Vakarų sakoma, kad 
dabar dar ne, tačiau durys 
atidarytos kažkada neapi
brėžtoje ateityje. Tuo pat me
tu iš Rytų sakoma, kad Rusija 
niekada su tuo nesutiks. Ame
rikos pareigūnai tik paskuti
niu metu yra griežčiau pasa
kę, kad visai nesvarbu, ar 
Rusija sutiks, a r nesutiks. 
Anksčiau jie sudarydavo 
įspūdį, kad labai svarbus Ru
sijos sutikimas, o kadangi Ru
sija priešinasi, tai sprendimas 
vis atidedamas ir darosi ne
tikras. Dabar to t ikrumo šiek 
tiek daugiau, tačiau, kai 
mums sakoma v n, kad durys 
į NATO atidai s, tas mūsų 
nenuramina, nes tai gali pa
virsti grynai teorine forma: 
jūs galite būti NATO nariais 
kažkada tolimoje ateityje, o 
dabar palieka netikrumas. 
Čia nėra atsakymas, kuris su
teiktų mums ir mūsų partne
riams pasaulyje, ir visiems, 
kurie norėtų investuoti savo 
kapitalą. Tai nėra garantija, 
kad Lietuva apsaugota. 

— Ar J ū s ka ip t ik ieškote 
to garanto Vaš ingtone? 

— Taip. aš tikiuosi išgirsti 
daugiau konkretumo. 

— Kaip J ū s v e r t i n a t e 
prez. Je lc ino d u o t a s garan
tijas Baltijos kraštams. J ū s 
gi asmeniškai Rusijos pre
zidentą pažįs tate — ar j i s 
tuo tiki, ką sako apie Balti-

polit inis manevras? Kiek, 
Jūsų nuomone, yra nuo-
šir«,,«!»»o j o p a s i s a k y m u o 
se? 

— Aš nenoriu dabar spėlioti 
apie šitą asmenine pusę. Aš 
tiesiog galvoju, jeigu Rusija 
laikytųsi savo tarptautinių 
j«ip'iroifrojinuj. tai būtų ge-
riausta ĮIII imlįjį, kad ji jau 
yra kitokia Kol kas ji nešiku 
l.p Nesilaiko įsipareigojimo 
HTT/.inti užgrobtą nuosavybę. 
pavyzdžiui, Lietuvos ambasa
das Paryžiuje ir Romoje. Kaip 
tą suderinti su gera kaimy
nyste ir demokratine perspek
tyva tarptautiniame gyve
nime? Kas galėtų sutikti, kad 
Rusijos įstatymuose yra nu
matyti kariniai veiksmai ki
toje konkrečioje valstybėje? 
Kaip patiktų švedams, norve
gams, suomiams ar portuga
lams, jeigu Rusijos įstaty
muose būtų įrašyta, kad ka
reiviams užtikrinamos socia
linės garantijos, jei jie nu
kentės karo veiksmuose, pvz. 
Portugalijoje... Tuo tarpu ma
tome įstatymą, kur parašyta 
Lietuva, kur parašyta Baltijos 
valstybės, kad ten gali būti 
kariniai Rusijos veiksmai! Tas 
įstatymas tebėra. J is neat
šauktas. 

— P r a š o m e komentuot i 
apie Danijos siūlomą Balti
jos sr ič ių saugumui padi
dinti planą: kas j a m e turi 
dalyvauti , ar toks planas 
įgyvendinamas ir kaip j is 
padėtų Lietuvai ateityje? 

— Tas planas, jei turės 
konkretų turinį, be abejo, 
padėtų mums turėti daugiau 
saugumo. Ne vien tiktai su 
Danija, ne tik su pavienėm 
valstybėm, kurios kai kada 
mums šiuo tuo padeda. Juo 
daugiau valstybių įsijungia į 
bendrą veiklą, tuo visos jausis 
saugiau. Būtų, žinoma, ge
riau, jei tokiame plane daly
vautų ir didžiosios valstybės. 
Kai paliekama tik Skandina
vijos kraš tams, gali atrodyti, 
kad didžiosios valstybės nusi
plauna rankas . 

— Dar priedo yra ir 
Prancūzi jos bei Norvegijos 
pasiūlymai dėl regioninio 
saugumo. Ką J ū s apie tai 
ga lė tumėte pasakyti? 

— Nė vienas tų pasiūlymų 
n ė r t Htnrrfis Dfts sava ime 
Butu. bloga', jeigu jie vi.si bulų 
suprantami, kaip pakaitalas 
NATO narystei: štai jums 
kažkas davinėja saugumo ga
rantija'-, tad nesi prašykite j 
NATO! 

— Kitaip sakant, NATO 
yra pirmasis tikslas? 

Trakt; p''! 

— Taip, NATO yra konkre
tus, aiškus tikslas ir j-> dury 
negali mums būti užtrenktos, 
todėl mes negalime sukhsri 
jeigu mums siūlomi koki'- pa
pildomi dalykai, kurie kartais 
galėtų būti traktuojami kaip 
pakaitalai. 

— Įdomu, kad p a s t a r u o j u 
metu suaktyvėjo Lietuvos 
ir Estijos politinis bendra
darbiavimas, bandant su
artėti su Vakarais. Pvz., 
Lietuva ir Estija atrems ga
limą Rusijos kritiką dėl 
NATO šią savaite Seole 
įvyksiančioje Tarptautinės 
parlamentų sąjungos sesi
joje. O kaip su Latvija? Juk 
yra trys Baltijos valstybės. 

— Tai priklauso nuo Latvi
jos politikų aktyvumo ir nuo
seklumo. Jeigu tų dalykų ten 
mažiau matoma, tai nereiškia, 
kad Lietuva ir Estija turi būti 
mažiau aktyvios. 

— Nors Jūs ir nesate vy
riausybės narys, o Seimo 
pirmininkas, bet, esu tik
ras, dalyvavote vyriau
sybės sudarymo procese. 
Yra įsteigta nauja Europos 
Reikalų ministerija, kuri 
pavaldi ministrui pirmi
ninkui, o ne Užsienio rei
kalų ministrui. Malonėkite 
paaiškinti, dėl ko taip 
įvyko — juk Europa taip 
pat užsienis? 

— Ministerijos negali būti 
viena kitai pavaldžios. Buvo 
įkurta tokia ministerija, ko
kių matoma ir kitur, pvz. Es
tijoje. Ji įkurta, kad užsiimtų 
specialiai Lietuvos integravi
mosi į Europa reikalais ir net
gi prižiūrėtų kitas ministeri
jai ._ ūkines, teisingumo ir 
kt. Visus niiriit,t';tij')% tori 
daug reikalų su Europa, pvz.. 
socialines, sveikatos, tad -'.var 
bu. kad butų tvarkomasi taip, 
kaip Europos Sąjungoje ir kad 
galėtume parodyti — štai mes 
esame pasirengę jungtis. Si
tam darbui reikalinga ne tik 

atvės ežero puses. Nuotr Sauliaus Gudo 

kiekvienos ministerijos atski
ras aktyvumas, b; t ir tam tik
ra priežiūra, kiek to darbo 
padaryta, ką reik' i paraginti. 
Tam ir įkurta ši ministerija, 
be to. vyriausybt jai pavedė 
dar ir atskirą sritį, tai yra 
tarptautiniai privatizavimo 
reikalai, tarptaut inių varžy
bų, konkursų rengimas, par
duodant bei privatizuojant di
delius infrastruktūros objek
tus. Ta ministerija, matyt, 
nėra amžina. J i turės atlikti 
savo darbą per kurį laiką, per, 
sakykim, penketą ar dešimt 
metų, bet dabar yra toks lai-' 
kotarpis, kada reikia daugiau 
pastangų šiam tikslui pasiek
ti. 

— Kalbant apie minis te 
rijų sudėt į , peršasi klausi
mas t i e s i o g Lietuvos Re
spubl ikos S e i m o pirminin
kui: k a d a užs ienyje gyve
nantys l i e tuv ia i turės savo 
atstovą S e i m e ? 

— Jeigu kalbate apie rinktą 
— užsienyje rinktą atstovą, 
tai čia y r a vis dėlto gan 
sudėt inga ir konstitucinė at
stovavimo problema. J i jau 
buvo bandyta spręsti, suktos 
galvos, bet nerasta būdo, kaip 
organizuoti rinkimus, kad 
išsibarstę užsienio valstybėse 
lietuviai, t ie, kurie turi pilie
tybę, galėtų išrinkti savo at
stovą. O juk yra labai daug 
lietuvių, kur ie neturi pilie
tybės. Žinoma, galima pasa
kyti, kad gal jiems nereikia 
nei to atstovo, bet yra kiti 
būdai — organizacijų bendra
darbiavimai, per kuriuos už
sienio l ietuvius mes pilniau 
jaučiam, o neišsikriam tiktai 
piliečių. Ties*) lakant, man 
regis„kad kažkodėl lėtai ir be 
labai didelio DOI I užsienio lie
tuviai stengiasi gauti lietu
višką pasą. 

— P i r m ą kartą užs i en io 
l i e tuvių istorijoje P a s a u l i o 
Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 

s e i m a s vyks Lietuvoje šią 
vasa rą . Kaip J ū s įsivaiz
duojate PLB funkciją atei
tyje? Gal norėtumėte maty
ti pakeitimų organizacinė
j e struktūroje, turint dė
mesyje galimą užs ienio lie
tuv ių reprezentaciją Sei
me? 

— PLB .veikimo aš neno
rėčiau analizuoti, nes nesu 
pakankamai susipažinęs, juo 
labiau vengčiau ką nors siū
lyti. Tai būtų kažkoks kiši
masis. Tai iš tikrųjų nėra 
Lietuvos organizacija, bet už
sienio lietuvių organizacija. 
Be to, aš apie ją ne tiek daug 
žinau, kad galėčiau patarimus 
duoti. Jeigu į mane kas 
kreiptųsi konkrečiu klausimu: 
kaip spręsti tą ar kitą dalyką, 
tuomet savo nuomonę pa
sakyčiau. O dėl to atstovavi
mo, tai vėl t a s pats argumen
tas — PLB atstovauja visiems 
lietuviams, bet balsuot gali 
t iktai piliečiai, o kai kurie 
užsienio lietuviai, kurie pa
tenka į Seimą, dalyvaudami 
rinkimuose pačioje Lietuvoje, 
tai jie yra Lietuvos lietuvių 
atstovai, tačiau iš dalies prisi
deda ir užsienio lietuviai, kai 
jie balsuoja už kokį nors 
sąrašą toje ar kitoje apygar
doje. 

— Ar Lietuvos Se imas 
ateityje žada svarstyti gy
venamos v ie tos registraci
j o s į s tatymo pakeit imus? 
Mums, gyvenant i ems už
sienyje, i š v is neaišku, 
kodėl pi l iet is , gyvenant is 
sve t imame krašte, negali 
i šs iregistruoti ir tuo suma
žinti komunal in ius mokes
č ius . Iš jo reikalaujama 
pristatyti įs iregistravimo 
gyvenamoje vietoje užsie
nyje (šiuo atveju — JAV) 
liudijimą. Tai nelogiška. 

— Pas mus yra svarstoma, 
kad registracija į pasą jau at-
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Žvaigždynų dulkės 99 
99 

Gavėnios pradžioje kunigas 
žymi tikinčiųjų kaktą pelenų 
tašku ir sako, kad žmogus yra 
dulkė — iš dulkės kilęs ir 
dulke vėl ilgainiui pavirsiąs. 
Tai, žinoma, nelabai optimis
tiškai nuskamba žmogui, ku
ris pratęs apie save kur kas 
geriau manyti, tačiau galbūt 
kaip tik dėl tos išpūstos savi
meiles ir per didelio pasi
tikėjimo savimi bent kartą 
metuose pelenų simbolika pa
deda sugrąžinti reikiamas 
perspektyvas... 

Vienok žmogaus sumanu
mas ir tose dulkėse atranda 
„išeitį" — kažkada teko skai
tyti teoriją, kad mes, nors esa
me ir dulkės, bet tos dulkės — 
iš žvaigždžių' Iš kur tokia 
įdomi teorija? Nagi labai pa
prastai: kadangi mūsų plane
ta sukasi ir skrieja erdvėse, be 
paliovos „atsidauždama ir su
rinkdama" nesuskaičiuojamas 
Visatos (t.y. žvaigždynų, pla
netų, asteroidų ir dar kito
kias) dalelytes, esančias erd
vėse, visa medžiaga, randama 
Žemėje yra sumaišyta su 
„žvaigždžių dulkėmis". Tad ir 
žmogus gali save laikyti to 
nuostabaus „mišinio" dėme-
niu... 

Diena iš dienos su žmo
nėmis susiduriant, ne visuo
met labai lengva įžiūrėti tos 
„žvaigždiškos" kilmės bruožų, 
tačiau kartais jie sušvinta to
kiu skaidrumu, kad uždengia 
daug netobulybių. Juk, nepai
sant kūno kilmės ar likimo, 
žmogus dar apdovanotas dva
sios — išminties, kūrybos, 
vaizduotės, pažinimo — galio
mis. Tas begalinis troškimas 
kažką atrasti , pamatyti, nu
keliauti, žengti žingsnį „kur 
dar niekas kojos nebuvo 
įkėlęs", žmoniją išvedė į 

dvidešimtojo šimtmečio pabai
gos išradimus bei atradimus. 
Jį taip pat įgalino atsiplėšti 
nuo Žemės traukos ir pakilti į 
erdves, pasiekti (jeigu ne 
pačiam, tai bent jo instru
mentų prikrautiems erdvė
laiviams—satelitams) Mūsų 
Saulės sistemos tolimuosius 
užkampius. 

Įsivaizduokime tokį instru
mentinį „erdvėlaiviuką", ne
daug didesnį, kaip priemiesčių 
kiemuose matomą televizijos 
programoms pagerinti „lėkš
tę", paleistą į erdves prieš 25 
metus, nukeliavusį 7 milijar
dus mylių ir per visą tą laiką 
ištikimai transliavusi savo 
„motinai Žemei" informaciją, 
tarytum rašiusį tų savo nuos
tabių kelionių dienoraštį. 

Kiek naujų duomenų per tą 
laiką sužinota! Erdvėlaiviu-
kas, pavadintas „Pioneer 10", 
buvo pirmasis Žemės pasiun

tinys, pasiekęs Jupiterį; pir
masis sėkmingai prasmukęs 
per asteroidų ruožą, esantį 
tarp Marso ir Jupiterio; pir
masis ilgainiui išskridęs iš 
mūsų Saules sistemos... Tik jo 
dėka sužinota, kad Jupiteris 
sudarytas iš skysčių, kad 
Saulės dalelytes ervių vėjai 
nuneša toli ir už tolimiausių 
planetų orbitų, ir dar daug. 
daug daugiau. 

„Pioneer 10" buvo paleistas 
1972 m. Tuo metu tikėta, kad 
jo gyvenimo trukmė bus apie 
21 mėnesį — tai pakankamai 
iaiko nuskristi iki Jupiterio ir 
atlikti tam tikrą tyrinėjimų 
misiją. Tačiau mažasis erdvių 
keleivis neišnyko, nesugedo, o 
tęsė savo paskirtį ilgai po to, 
kaip bet kas butų galėjęs 
tikėtis. Per tą laiką iš Žemes 
buvo paleista daug tobulesnių 
erdvėlaivių — Voyager. Gali-
leo ir kiti. turėję labai 
įmantrių instrumentų krūvį, 
galėję atlikti daug nuostabių 
tyrimų ir atsiųsti išsamių in
formacijų apie mūsų Saulės 
sistemą, jos planetas ir apskri 
tai geriau pažinti Visatos to
lius. Daug kartų į erdves, į 
Žemės orbitą, pakilo ir žmo
nės, atlikdami įvairius tyri
mus, paleisdami komunikaci
jos ir kitokius satelitus, 
nemažai laiko praleisdami 
erdvių stotyje 'Rusijos' Mir. 
bet ..Pioneer 10", lyg ištikimas 
šunelis, stengėsi tarnauti savo 
šeimininkams, kol pagaliau 
NASA Ames Research Center. 
California, mokslininkai sus
tabdė paskutines radijo sig
nalų siuntimo galimybes ir pa
leido „Pioneer 10" laisvai ke
liauti. Kur jis nukeliaus, nie
kas nedrįsta spėlioti, niekas 
šioje planetoje ir nesužinos. 

Galbūt jam bus lemta sutik
ti „erdvenus", kuriais" taip 
mėgsta tikėti mūsų planetos 
gyventojai. Galbūt jie stebėsis 
tuo keistu objektu savo kelyje 
ir pavadins jį ,.UFO". kaip 
žmones vadina neišaiškintus 
skraidulius. ..Pioneer 10" kū
rėjai pasirūpino, kad į ji būtu 
tam tikrais simboliais įrašyta 
informacija apie mūsų planeta 
ir jos gyventojus. Deja, mes 
niekuomet nesužinosime, ar 
tam Žemes pasiuntiniui pavy
ko susitikti „kaimynų". Tam 
tikra prasme tai nelabai svar
bu, nes „Pioneer 10"jau dabar 
yra akivaizdžiausias žmogaus 
genialumo pavyzdys, jo troš
kimo žinoti, pažinti, atrasti 
paminklas. 

Žmogaus veržimasis į erd
ves, begalinis noras žinoti, ar 
kažkur ju platybėse gyvena 
kiti. panašus į mus gyventojai, 
galbūt ir yra geriausias (ro
dymas, kad esame kilę iš 
..žvaigždžių dulkių" 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

Daiktelis buvo juodas, kietas, saky
tum pailgas akmenukas, tik daug lengvesnis pakilno
ti. Visi supuolė žiūrėti. Pirma per rankas perleido 
vyrai, paskum moterys, paskutinė paėmė Marcelė. Pa
vartė, pažiūrėjo, prikišo prie nosies pauostyti. 

Kazys pasilenkė jai prie jausies ir sušnibždėjo: 
— Žiūrėk, ožys po stalu. 
Kiti pašoko, o Marcelei klekt ir iškrito iš rankų vel

nio palikimas. 
Kazys prapliupo juoktis. Paskui jį ir kiti. 
— Ko čia juokies, — subarė mama — Šiurpuliai taip 

ir nuėjo per nugarą. Tfu, tfu, tfu, - tris kar tus nusisp
jovė, kad priemėtis neįsimestų. 

Tėvukas pasilenkė, pakėlė nuo žemės du juodus ga
baliukus ir ištiesė Marcelei: 

— Še, ir sudaužei mano velnią. 
— Ką aš kalta, tėvuk, kad Kazys... Gal galima būtų 

kaip nors sulipinti. 
— Tas tai niek". - žiūrinėdamas gabaliukus, 

šnekėjo. — Vieną bus galima atiduoti Šešpirščiams. 
Tegu atsimins, kiek senolis per jį turėjo rūpesčio. Tik 
va, dar ir kita pusė. O jeigu pats velnias buvo įkepęs į 
tą stribilinką? Stribilinką sudaužei, ir jis išėjo. 

— Eik jau, tėvuk. Ims čia ir išeis, — nedrąsiai nu
tęsė Marcelė, bet Kazys tuoj nusitvėrė: 

— Jau tu, Marciuk, šiandien neik į kamarą gulti. Ko 
gera pabusi, ogi ožys šalia guli ir kvapus leidžia. 

— Kazimierai, Kazimierai, — subarė močiutė. — 
Išgąsdinsi mergaitę, bijos ir į tvartą nueiti. O tu, Mar
ciuk, žiūrėk, kaip čia yra. Ar m.ltų ragaišiui neat-
nešei, kad nerandu. 

— O kad tave kur, — pašoko Marcelė. — Bėgau čia, 
bėgau ten ir užmiršau. Severiuk, buk gerutis, paimk 
geldelę ir atnešk. Aš balanas prižiūrėsiu. 

— Prisižiūrėsiu ir aš pats. Tu užmiršai, tu ir at
sinešk, — atsikirto Severiukas. 

— Mano kukuliai jau puode. Tuoj pradės kilti 
— Atsineši, kai išvirsi. O jeigu nori, puodą galiu ir 

aš prižiūrėti, — spyrėsi Severiukas, bet čia vėl įsiterpė 
močiutė: 

— Atnešk. Severėli. Mudvi abi dabar rankų nepra-
skiriam. Va ir geldelė, — įnešusi pastatė ant kėdutės . 

Severiukas pasirangė. Dasirangė, senajai atsikal
binėti neturėjo drąsos, pasiėmė geldelę, paėjo ligi 
durų, atsigrįžo į močiutę: 

— Žinau, mamele kodėl Marcele neina Jai ne ku 
kuliai. Ji ožio bijo Dabai j .;•• ii su pagaliu 
neišvarytum. 

Pasakė ir išbėgo į priemenę, duris atlapas palikęs. 
Išbėgo taip greitai, kad net Marcelė nesumetė, kada 
atsikirsti. Po valandėlės tekinas įbildėjo atgal. Akys 

iššokę, veidas pilnas išgąsčio, žodžiai lipa vienas ant 
kito. « 

— Seneliuk, dėde, Kazy, greitai. Eikit greičiau. 
Greičiau! Pamatysit , kas darosi. Greičiau. 

— Pala, pala, pala. Ne taip smarkiai, — padėjo į šalį 
liuntų kamuolį tėvukas. — Ar dega kas? 

— Nedega. Niekas nedega. Bet greičiau. Nieko ne-
berasim. 

— Sakiau, sakyk žmoniškai. Ko neberasim? 
— Ogi. ogi... kai tik ėjau pro vartelius, tuoj mane 

capt už krūtinės, pakėlė nuo žemės. Didelis toks, labai 
didelis. Su žiburiu rankoj. Pakelia žiburį aukštyn, 
pakraipo, vėl nuleidžia. „Tupu-tu-tupu, — sako. Nesi-
spardyk, bet įleisk į klėtį. Miltus pasidalinsim pusiau. 
Tu prisisemsi geldelę, o aš visą kubilą. Vesk į klėtį". 

Pastatė ant žemės ir pastūmė į nugarą. Aš atsiga
vau. ..Kokios čia dalybos? — sakau, — man tik geldele, 
o tau viskas". O jis kad suriks: „Tupu-tu-tupu! Aš dide
lis, tu tik šašeliukas. Man du vežimai už tvoros laukia, 
o kur tu savo dėtum? Piltum į kiauras kišenes? Neno
ri, ir geldelės negausi. Duokš raktą, kelią aš pats 
žinau!" Iš traukė raktą ir nudundėjo į klėtį. Greičiau. 
neberasim miltų Nieko neberasim. Greičiau! 

Ir suko pirmas į priemenę. Kazys, pasigavęs pliaus
ką, jam iš paskos, paskui jį ir senasis su šeimininku. 
ką po ranka sugriebė. Prie durų Kazys pasigavo Seve-
riuką už rankos, ir abu išlėkė i kiemą. Buvo tamsu, 
kaio m»»**" 

— Kurjis? — sušnibždėjo bernas. 
— Pasakyk Marcei, kad čia buvo velnias. — jam 

atšnibždėjo Severiukas, — o dabar klausyk. 
Išsisuko iš Kazio rankos ir dingo tamsume, tik var

teliai kleptelėjo. Kazys, spausdamas rankoje pliauską 
irji priėjo prie vartelių. Sodelyje pasigirdo: tupu-tu-
tupu, tupu-tu-tupu. Prie jo priėjo ir šeimininkas su 
senuoju. Akims su tamsa apsipratus, buvo matyti 
siauras, baltas šešėlis. J is kilnojosi aukštyn, žemyn, 
stabterėjo vietoj ir vėl sujudo. 

— Jonų Laukis, — pasakė tėvuk?-. — Vakar išvijau. 
o šiandien vėl čia. Pamėgo šelmis laukinius obuoliu
kus. 

Kazys įėjo sodelin, prisišnekino arklį, paėmė už 
karčių, išvedė į kiemą ir delnu suplojęs per strėnas pa
vykėjo į gatvę. Tuo tarpu atsirado ir Severiukas su pil
na geldele miltų. 

— Bijojai?— paklausė Kazys. 
— Ne tai kad bijojau, bet ką gali žinoti Jeigu jau iš 

stnbilinko ištrūko, gali ir i geldelę įšokti O tu juk irgi 
matei: arklio galva, kaip visų arklių, bet kanopos skel
tos, kaip karves. Juk matei0 — dunkstelėjo alkūne į 
šoną. 

— Ožio irgi skeltos. — nusijuokė tėvukas. 
Kai sugnžn į trobą, pirmoji pasitik" Marcele: 
— Ir ką radot? 

i Bus daugiau i 
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LIETUVOS PARTIZANŲ 
GLOBOS FONDAS IR 

PARTIZANAI 
Niekas Lietuvai taip iš-

; tikimai netarnavo, neskyrė 
; visu savo gyvenimo dienų ir 
Z net savo gyvybės ištisą 

dešimtmetį — 1944 iki 1954 
metų — kaip partizanai. Jie 

; išlaikė ir toliau tęsia pagrindi-
; nę bei esminę nuostatą: Lietu-
Z vos nepriklausomybė niekad 

nebuvo nustojusi savo galios. 
; Tą jie įrodė sovietinės okupa-
; eijos metais, vergijoj Sibire, tą 
L- pati jie sako ir dabar, nepai-
— sant sunkių gyvenimo sąlygų 

ir vyresnio amžiaus. Nedidelis 
Z JŲ gy '̂4 išlikusiųjų skaičius — 
! truputį daugiau nei 400. Šitie 
" žilagalviai senukai, kaip Lie-
; tavos laisves gynėjai — sava-
; noriai. 1996 m. lapkričio 30 d. 
Z Kaune, šaltoje neapkūrentoje 
Z salėje turėjo savo šeštąjį Lie

tuvos Laisvės kovos sąjūdžio 
; suvažiavimą. Malonu, kad 
; juos pasveikino, atvykdamas 
: Lietuvos Seimo pirmininkas 
» Vytautas Landsbergis. Jis 
; pranešė ir paaiškino, jog 
; įstatymo pataisa, kuria kovo-
'. tojai už laisvę turėtų būti pri

lyginti Lietuvos valstybės ka-
-_ rianis, kuri buvo pateikta Sei-
; mui dar prieš trejus metus ir 
; atmesta buvusios LDDP dau-
• gumos, dabar priimta skubos 
~~m tvarka. Šito įstatymo, atga

vus nepriklausomybę, partiza-
; narrrs reikėjo laukt; ištisus 
Z ketverius metus. Dabartiniam 

Lietuvos Respublikos prezi-
f_dentui Algirdui Brazauskui 

atvykti ir pabūti kartu — 
..kažkaip neišėjo". TaCiau vis 
tiek įeikia džiaugtis, kad 
šitiems skausmo ir kančios 
žmonėms, nepalūžusiems del 
Lietuvos laisvės optimistams. 
Lietuvos Seimas pripažino jų 
turėtos Karinius laipsnius ir 
naują statusą, ko iki Šiolei ne
buvo padariusi buvusi LDDP 
valdžia. 

Lietuvos Partizanų globos 
fondas <LF,> iš Amerikos ir Ka
nados lietuvių surinktų aukų 
iki šių metų vasario mėnesio 
24 dienos perdavė Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžiu; 
82.400 doi. Vien tik paskuti
nių trijų mėnesių laiku buvo 
Parduota 23.000 dolerių. 

Mūsų fondas gauna daugybę 
laiškų ir sveikinimų. Būtina 
pateikti nors keletą ištraukų 

" i š Lietuvos partizanų laiškų 
Štai. pavyzdžiui, rašo Albinas 

\ Bagdonavičius iš Širvintų. Jo 
'. partizaniškas slapyvardis — 

„Vingis", gim. 1928 m., parti
zanavo .Didžiosios kovos" apy
gardoje, kovėsi „Dobilo" ir 
..Diemedžio" būriuose, sužeis-
tas ir suimtas bunkeryje, teis
ta? 25 metams sovietinių lage
rių ir kalėjimu, buvęs Vorku
tos kalinys: 

gūs tautiečiai, už tuos jūsų 
sveikinimus ir už tą moralinį 
bei materialinį mūsų partiza
ninės kovos dalyvių palai
kymą. 

Labai džiugu, kad nors toli 
už vandenyno yra žmonių, ku
rie supranta ir įvertina mūsų 
buvusią partizaninę kovą 
prieš mūsų tautos pavergejus-
okupantus, o taip pat ir prieš 
jų talkininkus, mūsų tautos 
išgamas parsidavėlius ir stri
bus. 

Brangūs mūsų globėjai ir 
rėmėjai, nuoširdus jums vi
siems aCiū už tą moralinę ir 
materialinę pagalbą, kurią jūs 
mums teikiate. Linkiu jums 
kuo geriausios sveikatos ir 
sėkmės. Tepadeda jums Die
vas. 

Nemanau, kad ir jūs . kurie 
remiate mus materialiai, esa
te turtuoliai. gal neskriaus
kite savo šeimų, atitraukdami 
tuos dolerius, kurie reikalingi 
jūsų gyvenimui. Mes juk 
esame papratę gyventi įvai
riomis sąlygomis, kaip nors 
pragyvensime. Būnant lage
ryje, aš nieko daugiau gyve
nime netroškau — tik būti 
laisvam ir sočiai valgyti 
duoną, dar užgeriant saldytu 
vandeniu, tai atrodė būčiau 
laimingiausias žmogus pasau
lyje. 

Viena dabar yra džiugu, kad 
pas mus pa.-ikeite valdžios vy
rai. Gal tie niekšai raudonieji 
daugiau nebegrįš pne valdžios 
vairo. J ie jau prisigrobė ir vis
ko pripampo, kaip tos erkės 
kraujo. Jie mus niekino ir 
neapkentė, laike mus an
trarūšiais žmonėmis. Jiems 
buvę visokie tarybiniai pad
laižiai ir išgamos buvo meiles
ni". 

Kitas partizanų vadas. Be
nediktas Trakimas, slapyvar
dis „Genelis", gim. 1921 m. Ki
limo iš Trakų apsk. Žaslių 
valsC, Naujaežerio km., dabar 
gyvenantis Klaipėdoje, buvęs 
ir dabartinis „Didžiosios ko
vos" apygardos vadas, klastin
gai suimtas NKVD per J. Mar
kulio išdavystę, nuteistas 25 
metams, išbuvęs Sibire ir tik 
po 43 metų tesugrįžęs į Lie
tuvą, savo laiške rašo: 

...Nuoširdžiai esu dėkingas 
už jūsų nuoširdžią paramą. 
kurią gauname mūsų tau
tiečių surinktom aukom. Džiu
gu, kad prisimenate mus iš 
tūkstančių likusius dar gyvus 
kovotojus. Mūsų amžiuje 
brangi ir miela ta materialinė 
parama, bet dar brangesnė — 
dvasinė..." 

Rašo iš Utenos Bronius Za
bulis. .Vytauto" apygardos par
tizanu vardu: 

Mieli LPG fondo nariai ir 
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RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių; įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

M I S C E L L A N E O U S MISCELLANEOUS 

Partizanų kapu lankymas. Kalba Čiobiškio seniūnas, šalia jo majoras B 
kovos" apygardos partizanų vadas. 

Trakimas — „Genelis", ..Didžiosios 

Prie Laisves kovotojų kapų Paaevttfyje Vytautas Pivoriūnas ..Perkūnas", 
i| ganios partizanų vadas t kairėje i ir Lietuvos Partizanu j?lo-

•••••.< fi>mln |>:nn Leoną? Maskeliūnas 

visi rėmėjai, dėkojame už su
teiktą paramą, linkime, kad 
Naujieji 1997 metai jums ir 
jūsų šeimoms atneštų daug 
laimes, sveikatos, pasisekimo 
kasdieniniuose darbuose! Su 
pagarba ..Vytauto apygardos 
partizanai". 

„Tauro" apygardos parti
zanų vardu atsiuntė sveiki
nimą ir laišką Kazimieras 
Pleskus. vado pavaduotojas iš 
Marijampolės: 

„Mes esame labai dėkingi vi
sai LPGF valdybai ir visiems 
rėmėjams nž jūsų pasiauko
jantį darbą buvusių partizanų 
labui Prašau perduoti nuo 
mūsų, marijampoliečių visai 
valdybai ii užjūrio broliams 
nuoširdžią mūsų padėką ir 
šventinius linkėjimus. Tepa
deda jums Dievas, jūsų kil
niame darbe,". 

Stasys Plienius iš Šiaulių 
„Prisikėlimo" apygardos parti
zanų vardu dėkoja už paramą 
savo laiške ir toliau rašo: 

„Sveikinam jus iš tėvynės su 
šv. Velykomis, linkime jums ir 
visiems geros valios tau
tiečiams, mūsų rėmėjams, 
sveikatos, laimės, o svarbiau
sia — niekada nepamiršti sa
vojo krašto — gimtosios Lietu
vos". 

Yra atsiuntę taip pat savo 
laiškus — padėkas, s.eikini-
rnus ir linkėjimus LPG fondui 
ir Amerikos bei Kanados lietu
viams rėmėjams šie Lietuvos 
partizanai: Andrius Dručkus 
iš Kauno. Petras Gervylius iš 
Jurbarko. Juozas Petraška iš 
Aiytaus, Jonas Matukevičius 
iš Prienų, Antanas Antanaitis 
iš Šiaulių, Kazimieras Sa
vičius iš Alytaus. Stepas Gry
bauskas iš Klaipėdos. Bronius 
Grigonis iš Panevėžio. Anta
nas Lukša ir Vytautas Balsys 
iš Kauno. LLKS vadas Jonas 
Čeponis ir daugelis, daugelis 
kitų 

Su liūdesiu tenka pažymėti, 
kad mūsų Lietuvos partizanų 
gretos retėja. Lietuvos buvu
sieji partizanai — laisvės 
gynėjai, šianliena pradeda 
kristi labiau negu kovose su 
sovietiniais okupantais ir jų 
talkininkais. Jie miršta, su
laukę garbingo savo amžiaus, 
išsekinti praeities baisių 
išgyvenimų ir kančių, prislėgti 
senatvėje metų naštos. Pernai 
metais iš jų būrio netekome 
net 27. o kiek jų neteksime 
šįmet? 

Didelė širdgėla ištiko LPG 
fondo pirmininką Leoną Mas
koliūną, kaip rokiškėną, as
meniškai pažinojusį šių metų 
vasario mėnesį mirusį Algi
manto apygardos vadą Vy
tautą Pivoriūną „Perkūną"' 
Taip pat iiūdna ir LPGF sek
retoriui P. Vaičekauskui, ku
ris su velioniu kartu kalėjo ir 
leido nelaisvės dienas Vorku
toje, už šiaurės Uralo — 
žemes galo... 

Vytautas gimė 1927 m. 
Rokiškio apskr., Kamajų vlsč.. 
KurkulieCių kaime. Būdamas 

17 metų, stojo savanoriu į 
generolo Plechavičiaus organi
zuojamą žemaičiu pulką Se
doje. Jo nenorėjo priimti, ka
dangi dar neturėjo 18 metų. 
bet buvo augalotas, drąsus, 
tad ir kreipėsi asmeniškai į 
patĮ generolą. Buvo priimtas 
ir paskirtas skyrininku. Sku
biai apmokyti karo moksio, 
jaunieji patriotai buvo pa
siryžę stoti į nelygią kovą su 
besiveržiančia, iki dantų gin
kluota. Raudonąja armija. 
Kada juos tankais išblaškė, 
Vytautas grįžo į savo gimtąjį 
kraštą ir išėjo partizanauti į 
Šimonių girioje įsikūrusią An
tano Starkaus — Montės rink
tinę, kur kovojo iki 1949 HL 
birželio 27 d. NKVD. naudoda
ma neįtikėtinus, Vakarų pa
saulyje neįsivaizduojamus, 
klastingus kovos metodus — 
specialių šnipų apsimetėlių 
„partizanų" tinklą — apmėtė 
juos nervus paralyžiuo
jančiomis speegranatomis. V. 
Pivoriūnas buvo paimtas 
sužeistas, be sąmonės, bet dar 
gyvas. Nuteistas 25 metams 
kalėjimų — lagerių, daugiau
sia kalėjo Vorkutoje. Grįžęs į 
Lietuvą, buvo persekiojamas, 
bet šiaip taip pavyko baigti 
buhalterijos mokslus, vedė to 
paties likimo draugę, už
augino keturis vaikus. Pasku
tiniu laiku buvo ir LLKS bu
halteris. Vytautas iki mirties 
buvo tikras kovotojas už Lie
tuvą ir josios laisvę. 

Nepaisant, kad vis dažniau, 
matyt, reikės rašyti panašius 
nekrologus apie mūsų Lietu
vos partizanus, nuolatos iš
vykstančius į amžinybę, Lietu
vos Partizanų globos fondas 
kreipiasi į lietuvių išeiviją 
JAV, Kanadoje ir kitur. 
prašydamas paremti savo au
komis nelengvą Lietuvos par
tizanų senatvę. pagelbėti 
jiems, nes jie to tikrai 
užsitarnavo. „Money orders" 
ar čekius rašyti: L.P.G. Fund. 
Acct. #663777 Standard Fed-
eral Bank for Savings. 4192 
So. Archer ave.. Chicago, IL. 
60632-9985. 

Povilas Vaičekauskas 

IŠKILS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PAMINKLAS 
Anykščių rajono Kurklių 

miestelio centre esančios so
vietų kanų kapines bus per
keltos į Anykščių sovietu 
kariu kapines, o jų vietoje 
iškils Nepriklausomybes pa
minklas. 

Vyriausybė įpareigojo 
Anykščių rajono savivaldybę 
panaikinti Kurklių kapines, o 
kariu palaikus perkelti į 
Anykščių karių kapines. 
Anykščių rajono administra
torius Arūnas Liogė sake. kad 
karių palaikų perkėlimą, per
laidojimą bei palaidojimo vie
tos įamžinimo darbus finan
suos, rajono savivaldybe 

Kurklių sovietų karių kapi
nių vietoje prieš karą stovėjo 
Nepriklausomybes paminklas. 

KAUNE ĮSTEIGTAS 
NEI GALI O J O JAUNIMO 

CENTRAS 

Kauno miesto taryba nu ta rė 
steigti Neįgaliojo jaunimo 
centrą, kuris užsiims fizinės 
negalios žmonių socialine ir 
profesine reabilitacija. 

Centras pradės veikti k i tų ' 
metų pradžioje, suremontavus 
jam skirtas buvusio vaikų 
darželio patalpas. Naujajame 
centre 60 neįgaliųjų galės at
likti keramikos, siuvimo, odos, 
smulkius, metalo ir medžio ap
dirbimu, spausdinimo ir dau
ginimo, segtuvų gamybos ir 
įpakavimo darbus. 

Olandijos labdaringas fon
das S.F.M.O. įsipareigojo skir
ti neįgaliųjų užimtumo cent
rui 75,000 litų. Kauno miestas 
centro patalpų rekonstrukcijai 
skirs 240,000 litų. (BNS) 

• Paskutini kartą atstaty
tas Lietuvos valstybingumas 
1990 m. kovo 11d. Nuo tada vėl 
mūsų Tėvynė vadinama Lietu
vos Respublika. Plotu Lietuva 
yra 119. gyventojų skaičiumi — 
111 vietoje pasaulyje. 

E L E K T R O S 
[ V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 

T u r i u C h i c a g o s m ies to leidimą. 
D i rbu užmies ty Di rbu grei tai , 

garan tuo ta i ir sąž in ingai . 
7 7 3 - 7 7 9 - 3 3 1 3 

K L A U D I J U S P U M P U T I S 

J K S CONSTRUCTION 
..Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-90*0658 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208*/* Wect 95th Street 

Tel. (TOS) 424-8654 
77*581-6654 

Nuo Kedzie Ave. i vakarus 
išnuomojamas 2 mieg. šviesus, 

gražus butas n^uiesniame 
name su visais patogumais. 
Yra automobiliui pastatyti 

vieta Tel. 70&-656-6599. 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plytelės; „sidings", 
„soffits", „decks", „gutters", 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Tunu darbo draudimą. 

. S. Benetis tel. 630-241-1912 , 
Kaitant gyvenamą vietą 

'iparduodarni baidai ir daug srnulaų 
namų apyvokos reikmenų. Teirautis: 

tat 708^01-8001 

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACUU. 
REPLĖSE 1940-1944 

Albinas Gražiūnas 

Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas šioje knygoje nušviečia 
1940-1942 metų sovietinę ir 1941-1944 m. vokiečių okupaciją. 
Knygoje aptarti analitiškai ir objektyviai Sovietų Sąjungos 
padaryti nusikaltimai per vienerius okupacijos metus Lietuvoje. 

Redagavo mokslinis red. habil. dr. Kazys Ėringis. 
Išleido „Tėvynės sargas", Vilnius 1996 m. (398 psl.) 

Kaina su persiuntimu JAV - $15.00 
Illinois valstijos gyv. prideda $1.05 "Sales Tax" 

J. Geniušas, 
Diriaentas 

LIETUVIU OPERA 
4 1 - ašis sezonas 

Friederich von Flotow 

4 veiksmų opera 

G. Žilys, 
Režisierius 

Ričardas Šokas. 
Chormeisteris 

Sabina MartnaJtyt*. 
Lady Harnet "Mar ta" 

Rita P r e i k t a M , 
Nancy "Julia" 

1997 m. balandžio 13 d., 
3 vaL po pietų 

Morton auditorijoje 
2423 S. Austin Blvd. 

Cicero, Illinois 
Jonas AntanavKKM, 

Lionelis 

Vytautas Juozapartis. 
Plunkettas 

\ 

Vaclovas Momkus, 
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BŪTI AR ŽŪTI? 
Dr. RŪTA GAJAUSKAITĖ 

Tęsinys 

Polit ika. Ignalinos AE poli
tinė reikšmė akivaizdi tiek 
praeityje, tiek ir dabar. Soviet
mečiu „vieningos energetinės 
sistemos" vardu buvo dangsto
ma ekologinio genocido ir re
giono rusinimo faktas. Šiuo 
metu — tai ne tik ekonominio 
terorizavimo priemonė, bet, 
svarbiausia, priešiškų Lietu
vai, jos valstybingumui jėgų 
koncentracija ir atramos taš
kas valstybės viduje. 

Jei sovietmečiu Ignalinos 
AE statyba demonstravo 
visišką Maskvos nesiskaitymą 
su Lietuvos vertybėmis (val
stybiniu parku) ir pavojumi 
tautai (tektoninė zona), tai ir 
dabartinė vyriausybė pratęsė 
planingo genocido vykdymą. 
Jei SSSR savo valstybingumo 
pradžioje dešimtis milijonų 
savo piliečių sunaikino KGB, 
kalėjimų ir Sibiro pagalba, tai 
šiuo metu tą patį rezultatą 
turėjo planingo gamybos spau
dimo gamtinei aplinkai dėka. 
Neįtikėtina, bet ši politika ir 
toliau tęsiama nepriklauso
moje Lietuvoje: tik pažvelgus į 
radioaktyvaus užteršimo že
mėlapius (be papildomų duo
menų) aišku, kad jo pasekmės 
turėtų būti bazinės: 

planuojant Lietuvos sveika
tos apsaugos politiką; 

planuojant socialinį respu
blikos gyventojų aprūpinimą; 

sudarinėjant mokslo tyria-
mųjų darbų planus; 

formuojant ir vykdant tarp
tautinio bendradarbiavimo su
tartis. 

Deja, taip nėra: ir dabartinė 
vyriausybė ignoruoja konti
nentinės katastrofos Černo
bylyje pasekmes, neveda de
rybų su Rusija dėl padarytos 

: žalos atlyginimo. Maža to — 
yra ruošiamasi iš pagrindų re
montuoti Ignalinos AE ir pra
tęsti jos veikimo terminą dar 
dvidešimčiai metų! 

Akivaizdu, kad visos poli
tinės organizacijos, savo pro
gramose deklaravusios gam
tos apsaugą, patekusios į 
Seimą užmiršo savo rinkimi
nius pažadus. O gal net nesi
ruošė saugoti Lietuvos gam
tos? 

Ekologija. Gyvenime pa
prastai renkamasi iš dviejų 
blogybių — mažesnė. „Taikaus 
atomo" propagandos laikotar
pio apogėjuje buvo motyvuoja
ma, kad AE pakeis šilumines 
ir tuo sumažins atmosferos 
oro užteršimą rūgštimis. La
bai gerai! Tačiau Lietuvoje, ir 
pradėjus veikti AE, šiluminės 
tebeliko, ir iki šiolei tebeteršia 
orą. AE energija plaukė už 
respublikos ribų — netgi 
elektros perdavimo linijų 70% 
eina iš respublikos. Taip mūsų 
gamtos tolesnio teršimo są
skaita, žalos didinimo gamtai 
ir mūsų sveikatai, ;)5si-
gimstamumui bei mirtingu
mui, — turėjo okupantas, o 
dabar — monopolistinė ener
getikos sistema. Tai jų 
uždarbiai patys didžiausi Lie
tuvoje, nuskurdintų vartotojų 
sąskaita. Tai jų įvairios tar
pinės organizacijos įvairiais 
būdais „priglaudžia" milijo
nus, neaišku, už kokias pas
laugas. Tai jų dėka Lietuvos 
vartotojai moka 3-6 kartus 
brangiau nei užsienio pirkėjas 
už elektrą ir rizikuoja savo gy
vybe. 

Todėl Lietuvos Žalieji su
stabdė III bloko statybą Igna
linos AE ir tik su ypatingomis 
saugumo priemonėmis sutiko 
leisti eksploatuoti I ir II blo
kus iki jų garantinio laiko pa
baigos. Pažymėtina, kad dėl 
Lietuvos Žaliųjų veiklos pas
tangomis buvo sustabdytos vi
sos Černobylinio tipo reakto
rių statybos visoje SSSR. Iki 
visiško AE sustabdymo derėjo 

akylai stebėti gyventojų svei
katingumą, išsigimstamumą 
bei mirtingumą ir tuos duome
nis įtraukti, skaičiuojant 
žalos atlyginimo kompensa
ciją. Normalu, kad okupacinė 
valdžia dėjo visas pastangas 
tikrajai būklei nuslėpti ir ne
pagrįstai optimistinei propa
gandai plėtoti. Dėl to netgi 
buvo uždrausta fiksuoti vaikų 
mažakraujystę, jau nekalbant 
apie kraujo vėžį. Tik aplinki
niais keliais, kai buvo pas
tebėta masinė karvių leukozė, 
pagaliau išryškėjo Černobylio 
avarijos pasekmių mastas ir 
kokybė. Kilo didžiulis Lietu
vos Žaliųjų judėjimas, remia
mas visų gyventojų ir politinių 
organizacijų. Po rinkimų lai
mėjimo tuoj buvo įkurtas spe
cialus medicininis centras 
„černobyliečiams", kuris turėjo 
peraugti į centrą, besi
rūpinantį visais radioaktyvu
mo pažeistaisiais. Buvo pra
dėta tyrimo darbai, tikslu nus
tatyti radiacijos likučius Lie
tuvoje, pradėta skaičiuoti 
žala... 

Tačiau jau antras Seimas, 
kuriame nėra išrinkta nei vie
no Žaliojo ir pradėti darbai ra
dioaktyviojo užteršimo srity, 
užduso... Lietuvos Žaliosios 
partijos ir Žaliųjų judėjimo re
zoliucijos, pareiškimai ir krei
pimasis į valdančiuosius, 
deja, neranda atsako ir supra
timo valdžioje, nors Žaliųjų 
teikimai pagrįsti mokslo tyria-
mųjų darbų išvadomis, pasau
line praktika ir Lietuvos 
reikmėmis. O jos rodo, kad 
Lietuva jau gavo šimtą kartų 
didesnes nei fonas radiacijos 
dozes. Jau šiandien esame 
pasmerkti žūčiai, jei nesiimsi
me gelbėjimosi priemonių. 
Tai rodo mirtingumo di

dėjimas, gimstamumo mažė
jimas, invalidų daugėjimas ir 
išsigimimai. Todėl dar vieno 
ekologinės katastrofos šal
tinio — Ignalinos AE — Lietu
vai tikrai nereikia, — reika
lauja Žalieji. 

Apibendrindami istorines, 
ekonomines, politines bei eko
logines žinias apie Černobylio 
ir Ignalinos AE turime sutikti, 
kad: 

Lietuva, neturėdama kuro 
išteklių, negali plėtoti energe
tikos pramonės, o turi ją 
sumažinti iki respublikos po
reikių lygio; 

branduolinė veikla yra pavo
jinga žmonijai dėl sveikatos ir 
genofondo pažeidimų, didžiu
lės avaringumo rizikos ir ne
išspręstų atliekų laidojimo bei 
AE konservavimo problemų; 

atominės jėgainės yra poten
cialios branduolinio ginklo ga
mybos bazės, tai didžiausio 
nusikaltimo žmonijai šaltiniai, 
o Lietuva turi tapti nebran
duoline valstybe; 

Lietuvoje dar neįtvirtinta 
demokratija ir likusios parto-
kratijos dėka iškyla reali 
grėsmė, kad Ignalinos AE gali 
patekti į monopolistines ran
kas su visomis neigiamomis 
politinėmis, ekonominėmis ir 
ekologinėmis pasekmėmis 
Lietuvai. 

Todėl visa Lietuvos visuo
menė ir politinės organizacijos 
turėtų siekti įstatymiškai 
įtvirtinti Lietuvos politikoje 
nuostatą, kad: 

visa branduolinė veikla yra 
betarpiškai susieta su di
džiausiu pavojumi ir nusikal
timais žmonijai; 

Lietuva turi tapti nebran
duoline valstybe, todėl Ignali
nos AE veikla griežtai riboja
ma jos veiklos garantiniais 
terminais, kuriems suėjus, AE 
uždaroma, užkonservuojama, 
o atliekos — palaidojamos; 

mokslo įstaigos bei gamybi
niai padaliniai privalo rū-
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Širvintų Gynybos štabo savanorių kuopos vyrai. Iš kairės stovi (civiliais drabužiais): Albinas Bagdonavičius 
trečias iš kaires sėdi majoras Benediktas Trakimas (Genelis.). „Didžiosios kovos" apygardos partizanų vadas. 

IEŠKANT LIETUVAI SAUGUMO 
(Atkelta iš 3 psl.) 

gyvenęs dalykas ir be to gali
ma būtų apsieiti, jeigu pakan
kamai gerai dirbtų Vidaus 
reikalų ministerijos piliečių 
registro organizacija ir jos 
kompiuterinė sistema. Čia yra 
viena tų biurokratinių nesą
monių, kurios išlikusios iš so
vietinio laikotarpio. Visai ne
seniai pas mane buvo susirin
kę Vidaus reikalų ministerijos 
vadovai, tai mes kalbėjom ir 
apie šitą — kaip susitvarkyti, 
kad nebūtų tokių nereikalin
gų, dirbtinių problemų — pri
siregistravimų, išsiregistra-
vimų. Yra žmonių, kurie gy
vena Rytų kraštuose, buvu
siuose Sovietų Sąjungoje, ku
rie ten yra įsiregistravę. Jeigu 
jie atvažiuoja gyventi Lietu
voje, tai jiems pasakoma, kad 
negali prisiregistruoti, turi 
važiuoti atgal į Sibirą, ten 
išsiregistruoti, o paskui atva
žiuoti dar sykį... Tai yra 
kažkokie absurdai. Reikia pa
galiau tai užbaigti. 

Išspręst šį klausimą truks 
šiek tiek laiko. Dabar mes 
pradedame kalbėti, kad reikia 
tą kažkaip spręsti, pavesti ar 
tai Seimo grupei, kuri ištirtų. 
kodėl reikalinga fiksuoti gyve
namą vietą. Suprantama, tai 
reikalinga dėl įvairių sociali
nių dalykų, pvz., pensijos, kur 
kas moka mokesčius, dėl nuo
savybės, kur asmuo balsuoja 
ir pan. Kai bus visi tie duo
menys kompiuteriuose, bus 
galima geriau patikrinti, bus 
lengviau spręsti. 

— Dabar klausimas dėl 
labdaros. Balandžio 3 d. 
„Lietuvos rytas" paskelbė, 
kad nuo balandžio 1 d. Lie
tuvos vyriausybė padidino 
turistu galimybes be muito 
įvežti prekių iki 3,000 litu 
vertės, užuot anksčiau leis
tu gauti iš užsienio dovanų 
už 1,000 litų. Nuo praėjusių 
metų birželio be muito 
mokesčių leidžiama gauti 
dovanų tik už 400 litų. Kur 
čia tikrovė? 

— Čia yra nepabaigtas rei
kalas. Aš manau, kad bus 
išspręstas tas dovanų siunti
mo dalykas. Tai nėra tarpusa
vyje susiję dalykai. Dabar jau 
leista daugiau atsivežti, aš 
manau, kad bus leista dau
giau ir atsiųsti. Galbūt yra at
vejų, kai žmonės gauna dova
nas, o paverčia jas prekėmis. 
Tuomet jie prekiauja, nesu
mokėję mokesčių. Kai kas gali 
gauti siuntinius vienkarti
nius, o kitiems gali jie būti 

pintis turimų pakaitalų ener
gijos šaltinių įsisavinimu, 
paieška ir turimos energijos 
racionaliu panaudojimu. 

To reikalauja dabartinė sun
ki ekologinė ir ekonominė Lie
tuvos būklė. To reikalauja 
būsimų kartų ateitis. Istorija 
klaidų nedovanoja. 

(Pabaiga) 

siunčiami kiekvieną dieną ir 
iš tojau pasidaro verslas. Gal
būt čia turėtų būti kažkokia 
kita kontrolė, pvz.. kiek siun
tinių vienu adresu, vienam 
asmeniui galima per tam 
tikrą laiką siųsti. 

— Malonėkite dar pasisa
kyti dėl Lietuvos konstitu
cijos 78 paragrafo pataisos , 
kurią pasiūlė Centro są
jungos nariai ir j iems pri
tarė mažesniųjų partijų 
atstovai. Valdančiosios ko
alicijos Seimo nariai nepa
sirašė. Kodėl? 

— Pirmiausia mums buvo 
keista, kad iš valdančios koa
licijos niekam net nesiūlė pa
sirašyti. Tiesiog, pasirašė cen
tristai ir kairieji. Iš to galima 
padaryti išvadą, jog norima 
atsiriboti ir paskui kritikuoti 
dešiniuosius, kad jie yra prieš 
Valdą Adamkų. 

— Aš daugiau žiūriu pla
tesne prasme. Čia ne apie 
vieną žmogų. 

— Bet tame ir dalykas, kad 
tai yra daroma šiandien, kada 
vienas žmogus nori eiti į rin
kimus. Tai žmonės ir klausia: 
o kodėl Liucijai Baškauskaitei 
nereikia keisti konstitucijos? 
Ji neprašo keisti. 

— Ji Lietuvoje gyvena 
bent trejus metus, ar ne? 

— Ji Lietuvoje gyvena daug 
metų, gal septynerius ar 
aštuonerius. Ji yra dirbusi, 
statė savo gyvybę į pavojų 1991 
m. sausio i3 d. ir ilgai po to 
dirbo pavojingoje vietoje — 
televizijos studijoje, prieš 
kurią buvo sovietų galia nu
kreipta. Ji paskui įkūrė pirmą 
nevalstybinę — šviečiamąją, 
kultūrinę televiziją, ir daug 
įdomių darbų darė Lietuvos 
naudai. Ir ji neprašo pakeisti 
konstitucijos. O kitas motyvas 
— kodėl dabar siūloma keisti 
konstitucijos straipsnį'7 Yra 

labai aišku, tad niekas kitaip 
ir nekomentuos, kad štai kaž
kodėl susigalvojo. 

Ne kažkodėl, o todėl, kad 
štai yra tokia padėtis, toks lai
kas. Mums rūpi, kad į Lietuvą 
būtų žiūrima, kaip į rimtą 
valstybę. Kaip ji atrodytų, 
keisdama konstituciją del vie
no žmogaus reikmės? 

— Kokią pagalbą Lietu
vos vyr iausybė gali suteik
ti užs ienyje gyvenant iems 
l i e tuv iams , kad sumažėtų 
jų nutaut imo procesas? 

— Mes nenorime, kad vyktų 
nutaut imo procesas. Norime 
matyti lietuvius, ne vien tik 
pirmos kartos, išlaikančius 
ryšius su lietuvybe, su Lietu
va, mokančius kalbą, ar bent 
jau neabejingus Lietuvos liki
mui, bendradarbiaujančius su 
Lietuva. Tai visiems reikalin
ga ir Lietuvos valdžia padės. 

— Ar ga lė tumėte kon
kreč iau tokią pagalbą api
brėžti? 

— Pirmiausia aš žinau, kad 
lietuviai šiame krašte per 
daugybę metų labai daug atli
ko. Patys savo jėgomis pa
siekė, kad veiktų lietuviškos 
organizacijos, mokyklos, kad 
jaunimas išlaikytų lietuvybę. 
Aišku, jis t irpsta, mažėja, bet 
vis tik yra dar labai gražaus 
jaunimo, yra jau išaugusi ne 
viena lietuviška karta. Tai jie 
turi patirtį, tradicijas ir 
nežinau, ar iš Lietuvos val
džios pusės kas nors turėtų 
čia kištis, siūlyti kokius ki
tokius būdus. Jeigu išeivija 
sugalvoja, bet reikia pagalbos, 
specialistų, vadovėlių ar lėšų. 
tai išeivija į mus kreipsis ir 
tikrai tuos klausimus sprę
sime. 

— P o n e Pirmininke, labai 
ačiū už pokalbį . Tuo pačiu 
norėč iau palinkėti Jums 
s ė k m ė s Vašingtone, Bon-
noje, Prahoje ir Budapešte . 

Kalbėjosi Leonas Narbutis 

PADĖKA 
A.tA. 

ANTANINA AUGAITIENE 
Mūsų mylima Teta mirė 1997 m. kovo 23 d. ir buvo palai

dota kovo 26 d. Šv Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. J. Kuzinskui atna

šavusiam šv. Mišias ir palydėjusiam Velionę i kapines. 
Taip pat dėkojame draugams, padėjusiems palaidoti mūsų 

mylimą Tetą ir mus užjautusiems liūdesio valandose. 
Visiems nuoširdi padėka. 
Dukterėčia Genė Virbickienė su šeima. 

PADĖKA 
A.tA. 

VYTAUTAS DIDŽIULIS 
ANTANAITIS 

1997 m. vasario mėn. 27 d. netekome mūsų mylimo Vyro. 
Tėvelio ir Senelio. Palaidotas 1997 m. kovo men. 3 d. mauzo
liejuje. 

Širdingai dėkojame Jo Ekcelencijai vysk. Pauliui Balta
kiui, gerb. kun. V. Pikturnai, taip pat reiškiame širdingą 
padėka mūsų parapijos gerb. klebonui Cassidy už ligonio lan
kymą kiekvieną dieną su malda ir palaiminimu. Dėkojame 
gerb. kunigams už atsisveikinimo žodžius šermenyse. 

Ačiū už atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į Amžinuosius 
Namus. Dėkojame dr. A. Valatkai už maldų skaitymą 
bažnyčioje. Dėkojame giminėms, draugams gyvenantiems 
Pietų Amerikoje, Lietuvoje, Kanadoje, Vokietijoje ir visiems 
gausiai dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse. 

Dėkojame už atsisveikinimo žodžius p. V. Dzenkauskui, p. 
V. Abraičiui, p. K. Žolynui, ir p. J. Janušaičiui. 

Ačiū visiems už užprašytas šv. Mišias, gėles, aukas labda
rai, užuojautas pareikštas asmeniškai ir raštu. 

Giliame liūdesyje: žmona Jadvyga, dukros Vida ir Mil
da su šeimomis. 

KONCERTAI VARGONŲ 
DIRBTUVĖS 25-MEČIUI 

Balandžio 1 d. Gedimino 
Kviklio koncertu Kauno Svč. 
Trejybės (Seminarijosi bažny
čioje prasidėjo vargonų muzi
kos savaitė, skirta Vilniaus 
vargonų dirbtuvės 25-mečiui. 

Vilniaus vargonų dirbtuvę, 
kaip savo padalinį, 1972 m. 
įkūrė Paminklų restauravimo 
vaidyba, kuri netrukus buvo 
pertvarkyta į Respublikinį 
kultūros paminklų restauravi
mo trestą. Vargonų dirbtuvėje 
gaminamos visos vargonų da
lys istoriniams vargonams 
restauruoti — pradedant 
•amzdžiais. klaviatūromis, 
baigiant dumplėmis bei fasa
dais. 

1991 m. Vilniaus vargonų 
dirbtuve tapo savarankiška 
valstybine Įmone, o 1994-
aisiais — uždarąja akcine 
bendrove. Šiemet Vilniaus 
vargonų dirbtuve priimta ; 
Tarptautinę vargonų statytoju 
sąjungą. 

Vilniaus vargonų dirbtuve 
yra restauravusi daugiau kaip 
10 istorinių Lietuvos vargonų. 
Šios dirbtuvės meistrai taip 
pat yra pastatę ir visiškai 
naujų vargonų — Vilniaus 
universitete. Muzikos aka
demijoje. Nidos. Kernavės bei 
kitose bažnyčiose. Patys 
didžiausi Vilniaus vargonų 
dirbtuvės pastatyti nauji var
gonai skamba Kauno Švč. Tre
jybes bažnyčioje-. (Elta) 

TEN 
CITIES 
TWO 
CONTINENTS 

ONE 
AIRLINE I THE POUSH AIRLINE 

Only LOT take you to so many 
destinations in Eastern Europe 
so easily On LOT. you can fly 
nonstop from New York or Chicago 
to the new international terminai 
at Warsaw Okecie Airport. 
From there. connections are easy to 
Riga Tailinn Moscovv. St.Petersburg. 
Kiev Lvov. Minsk and Vilnius 
So take advantage of LOT s low fares. 
and fly to Eastern Europe in the 
iuxury of a new fleet of Boeing 
767s and ATRs. 

Lietuvos piliete A Kliukicnc i- K.: 
pilietine pareigą, balsuodama saviv 

ino. nors tol: nuo savo tėvynes, atliei 
aldyl>es rinkimuose Clevelande. 
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APYUMKESEi 

„Draugo" pavasa r in io Zaras i šk ių k lubo Čikago-
k o n c e r t o proga bus leidžia- je me t in i s narių susirinki
mas programinis leidinėlis. 
Renginių komitetas tuo tikslu 
išsiuntinėjo laiškus, prašant 
siųsti sveikinimus—skelbimus 
l koncerto programą. I laišką 
jau atsiliepė su 100 dol. V. 
Utara, Brighton Parko Namų 
savininkų organizacijos vardu, 
taip pat su 100 dol. dr. V. Du-
binskas ir 100 dol. Romas 
Pūkštys, Transpak agentūros 
savininkas. 25 dol. atsiuntė 
Frank Zapolis. Jiems nuo
širdžiai dėkodamas, ..Draugo" 
renginių komitetas prašo atsi
liepti kitus. Koncertas vyks 
gegužes 3 d.. 6 vai. vak., Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje" ir „Draugo" ad
ministracijoje. 

REIKALINGAS 
ADMINISTRATORIUS 

„Draugui" reikalingas ad
ministratorius nuo š.m. ba
landžio pradžios. Pageidauja
mas su universiteto laipsniu 
verslo administracijoje arba 
sąskaityboje (accounting), ar
ba su ilgamete praktika ir 
turėti patyrimą kompiuterių 
vartojimo sistemoje. Būtinas 
geras anglų ir lietuvių kalbos 
žinojimas. Geros darbo sąly
gos ir atlyginimas. Suintere
suotieji prašomi siųsti pa
reiškimus „Draugo" moderato
riui kun. Viktorui Rimšeliui. 
MIC. 4545 W. 63rd. Str., Chi-
cago. IL. 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
vyks antradienį, balandžio 15 
d", 7:30 vai. vak., Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Viešnia kalbėtoja bus Šv. 
Kryžiaus ligoninės vaistininkė 
Mary Cutier. Visi kuopos na
riai prašomi šiame įdomiame 
susirinkime dalyvauti. Po su
sirinkimo bus vaišės. 

mas bus balandžio 16 d., 
trečiadienį, 1 vai. p.p. . Šaulių 
salėje, 2417 W. 43rd Str. , Chi-
cago. Visi nariai prašomi daly
vauti, aptarti tolimesnę veiklą 
ir pasivaišinti. 

I eškome 1973 m . b a i g u s i u 
gimnaziją, kurie dalyvavo 
pirmajame abiturientų prista
tymo pokylyje. Lietuvių mot
erų klubų federacija norėtų 
juos pasveikinti jubiliejinio — 
25-tojo — pokylio metu. Atsi
liepkite ir dalyvaukite poky
lyje balandžio 26 d., 6:30 vai. 
vak.. Pasaulio lietuvių centre. 
Informacijas teikia dr. Vilija 
Kerelytė. 708-594-0400. 

Jaunimo k o n g r e s u i pa
remti rengiamas banke tas ge
gužės 10 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. Įsigykite bi
lietus PLC administracijoje 
arba pas Nidą Bichnevičiūtę, 
tel. 630-852-0460. 

„Lietuvos aidas", k o v o 13 
d. laidoje, išspausdino ne
trumpą Broniaus Juodelio 
straipsnį, pavadintą „Kas tie 
ilgapirščiai, kurie k raus to ir 
pradangina laiškus?" Straips
nyje iškeliama labai opi ir 
užsienio lietuvius erzinanti 
problema, kad tėvynėje arti
mieji negauna mūsų laiškų, 
nes, ieškodami dolerių, „ilga
pirščiai" juos suplėšo. Br. Juo
delio straipsneliai yra ir 
dažniau spausdinami šiame 
dienraštyje. 

Romas i r G e r t r u d e Šatai, 
Sunny Hills, FL, Draugo fondo 
pavasario vajaus proga savo 
įnašus padidino iki 1,000 dole
rių ir tapo g a r b ė s n a r i a i s . 
Draugo fondas širdingai 
dėkoja už paramą. 

Skelbimai 

KOKIA ČIKAGOS 
PIETVAKARIŲ ATEITIS? 

Parapijų klebonai, pasau
liečiai vadovai ir štabas iš 
daugiau kaip 20 bažnyčių ir 
mokyklų Čikagos pietvaka
riuose tiki, kad turime istori
nę progą, dirbant kar tu suda
ryti saugesnę, šviesesnę ir 
pastovesnę apylinkę visiems 
gyventojams. 

Stengiantis tai pasiekti, ba
landžio 27 d. Southvvest Orga-
nizing Project, (SVVOP) nauja 
organizacija, susidariusi iš 
bažnyčių, mokyklų ir kitų pel
no nesiekiančių organizacijų 
Čikagos pietvakariuose, ren
gia apylinkės konferenciją ap
tart i saugumo, švietimo, gy
venviečių ir jaunimo klau
simus. SVVOP priklausančios 
institucijos yra pasiryžusios 
suvesti t a s jėgas, kurios eg
zistuoja ten, kur meldžiamės, 
mokomės ir gyvename, kad 
sudarytų saugią ir pastovią 
apylinkę visiems. Žmonės jau 
pradėjo rinktis, kad sukurtų 
tokią naują apylinkės organi
zaciją, ir darbo vaisiai jau ma
tyti. 

Čikagos pietvakarių gyven
tojai prašome pasižymėti savo 
kalendoriuose balandžio 27 d.. 
2 vai. p.p., planuokite atvykti 
į konferenciją, kuri įvyks Ma-
rie Curie aukštesniojoje mo
kykloje, Archer Avenue ir Pu-
laski Rd. 

MPV 

JAV LB Vidurio v a k a r ų 
apygarda rengia informacinį 
suvažiavimą visų apylinkių 
valdyboms, kontrolės komisi
joms, XTV tarybos nariams ir 
visiems, susidomėjusiems lie
tuviams, norintiems geriau 
susipažinti su LB darbais. 
Praneš imus padarys JAV 
Krašto valdybos nariai, apy
gardos nariai ir B. Matutienė. 
Po to bus plačios diskusi
jos. Suvažiavimas vyks ba
landžio 12 d., šeštadienį, nuo 
10 vai. r. iki 6 vai. vak., Pasau
lio lietuvių centro Bočių me
nėje, Lemonte. Dalyviai bus 
vaišinami pietumis, todėl rei
kia apie atvykimą pranešti Bi
rutei A. Vindašienei tel. 708-
974-2464 iki balandžio 9 d. 

x Kviečiame į „Žiburėl io" 
Montessori mokyklėlės apžiū
rėjimą sekmadien i , ba
landžio 13 d. 10 v.r. - 1 v. 
p.p. Lietuvių centre, Lemont. 
IL Bus proga pamatyti klasę. 
susipažinti su mokytojomis ir 
užregistruoti vaikučius 1997 -
98 mokslo metams. 

(sk) 

x JAV LB Elizabeth'o iž
dininką:- Rimantas Bitėnas 
atsiuntė $50. Tie pinigai buvo 
geradarių suaukoti Vasario 16 
d. minėjimo metu Lietuvos 
našlaičiams. Dėkojame auko
tojams! „Lietuvos Našlaičiu 
globos" komite tas , 2711 W. 
71 SU Chicago. IL 60629. 

(sk) 

A D V O K A T A S 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436S rulaskiRd..Chicafco, 11.60629 

<1 '2 bl l Šiaure nuo Babeko muziejaus 
Te!.: 773-582-4500 

\43Z<> S. Brll Rd . Lockport. 1160441 
Tel 70S-301 -4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas j o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago. II. 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki T vai vak 

Seštad 9 v r iki 1 vai p p 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo ..Draugo" 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratesima. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Netoli Sudervės yra taip va
dinama 'Ąžuolų karalienė'. 
Taip vadinamas 25 m aukščio 
ir 5.5 m apimties ąžuolas. Šis 
galiūnas taip vad inamas nuo 
seno, nes savo lajos lieknumu 
bei ūgiu Dūkštų miškuose 
užima antrą vietą. Beje, už 
kokių 200 metrų nuo "Ąžuolų 
karalienės' 1967 m. audros 
nublokštas guli 'Ąžuolas ka
ralius' — buvęs didžiausias ir 
stipriausias aplinkiniuose 
miškuose" P i n i g a i , siunti
niai i r k o m e r c i n ė s siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., 
Chicago, IL 60629, tel . 773-
838-1050. 

(sk) 
x „Martos" o p e r o s spek

taklis įvyksta ba landž io 13 
d., s ekmadien i , 3 vai . po 
pietų, Morton auditorijoje, 
2423 S. Aust in Blvd. , Cice
ro, IL. Bilietai j au gaunami 
„Seklyčioje". 2711 VV. 71 St., 
Chicago. IL 60629. kasdien 
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p. Bilietų kainos 
$35 ir $25 parteryje, o bal
kone $30, $20 ir $15. Galima 
bilietus užsisakyti ir paštu, 
tik reikia ka r tu siųsti čekį 
šiuo pavadinimu ir adresu: 
Lithuanian Opera Co., Inc., 
7013 S. Cal i fornia Ave., 
Chicago. IL 60629-1930. 

(sk, 
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Redaguoja J. F/ac'as. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Piace. Chicago, IL 60629 

Dail . He iyoung Ahn iš 
Korėjos atvyksta dalyvauti jos 
tekstilės parodos atidaryme 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje penktadienį, ba
landžio 11 d., 7 vai. vak. Gimu
si 1954 m., mokėsi dailės 
Honk-Ik ir Ewha universitete 
Seoul bei Augsburgo un-te. 
Yra rengusi parodas Lenki
joje, Vokietijoje. Korėjoje ir ki
tur . Dailininkė yra meno pro
fesorė Seul Valstybiniame pe
dagoginiame universitete. Sa
vo gobelenuose ji suderina ry
tietišką tradiciją ir vakarų 
meno principus. Naudoja au
dimo, siuvinėjimo, asambliažo 
techniką. Heiyoung Ahn dar
bai yra improvizacijos gamtos 
ir visatos temomis, pasižymi 
spalvingumu ir elegancija. Pa
roda suteiks progą pažvelgti į 
pasaulį iš kitos perspektyvos. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

N u o b a l a n d ž i o 8 iki 19 d 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos kapelioną kun. 
A. Palioką, SJ, pavaduos kun. 
Kęstutis Trimakas. Jo telefo
nas — 708-562-8948. 

I „Martos" operos spek
taklį šį sekmadienį, balandžio 
13 d., bus galima nuvykti ir 
autobusu. Patogu ir nebrangu, 
tik 3 dol. asmeniui. Autobuso 
bilietą galima įsigyti „Sekly
čioje", kur parduodami ir ope
ros bilietai. Keleivius nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
Marquette Parke autobusas 
paims 1:15 vai. p.p., o nuo Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
Brighton Parke. 1:30 vai. p p. 
Autobusas nelauks, nesivė-
luokime. 

Piešė R o l a n d a s H a u s e r 
Bostono lit. m-los 4 sk mokinys. 

PAVASARIS 

Kai pavasaris už lango 
Kaip Velykų varpas 

žvanga — 
Ir senelis ir vaikutis 
Skuba sveikinti saulutės. 

Kai pavasaris po mišką 
Kaip genelis kala. pyška — 
Ir žmogaus širdis iš miego 
Bunda, keliasi ir bėga... 

Kai pavasaris po lauką 
Kaip svajonė tyliai 

plauko — 
Kaip pavasario svajonės 
Eina, džiūgauja ir žmonės. 

Kai pavasaris po lanką 
Žibutes, purienas renka — 
Kaip žibutės, kaip purienos 
Žydi visos mūsų dienos. 

Vytė Nemunėlis 

Red. Didysis mūsų poetas 
Bernardas Brazdžionis, šių 
metų vasario mėnesį, sulaukė 
garbingo 90 metų amžiaus. Jis 
yra parašęs daug eilėraščių 
knygų, o Vytės Nemunėlio sla
pyvardžiu rašė vaikams ir jau
nimui poeziją. J i s yra didelis 
patriotas, labai myli Lietuvą, 
todėl jo visi eilėraščiai yra per
sunkti tėvynės meile. „Tėvy
nės žvaigždutė" linki poetui 
dar daug daug eilėraščių pa
rašyti. Kad ir sulaukęs tokio 
garbingo amžiaus, nepamirštų 
ir Vytės Nemunėlio. 

KITI APIE MUS 
Josef Zubaty (1855-1931) 

Prahos universitete. Jis norėjo 
nuvažiuoti į Lietuvą, bet nepa
vyko. Zubatas buvo didelis 
muzikos mėgėjas. Jo draugas 
buvo žymus čekų kompozito
rius Antonino Dvoržak . Dėka 
Zubato Dvoržakas sukūrė 
„Lietuviškų dainų" ciklą. 1896 
m. Rytų Prūsijoje, Birutės 
draugijos šventėje buvo atlik
tos dvi paties Zubato harmo
nizuotos lietuvių liaudies dai
nos. Nors Zubatas nebuvo 
Lietuvoje, bet lietuvių kalbą 
buvo gerai išmokęs. J is gyvas 
būdamas neišleido nė vienos 
knygos, bet po mirties Čekų 
Mokslų akademija išleido tris 
tomus Zubato veikalų. Mirė 
būdamas 76 metų amžiaus. 

VILKAS IR GERVĖ 

Jei kas, padaręs niekšui ge
ra, laukia padėkos, tai nusi
kalsta dvigubai: nenaudėlį iš-
gelbsti ir į sunkią bėdą įkren
ta. 

Įstrigo kartą kaulas vilkui 
gerklėje. Kentėdamas kančias, 
jis meldė ką sutikdamas pa
gelbėti, ir ne dovanai — už 
gerą atlyginimą. Išgirdo ger
vė šios karštos maldos, įkišus 
ilgą kaklą jam į gerklę, ji tuo
jau išgydo vilko negalią. 0 kai 
pareikalavo pažadėto atlygini
mo, išgirdo: „Nedėkingoji, 
tau negana, kad sveiką galvą 
man ištraukei iš nasrų? Tai 
kokio dar atlyginimo reikia 
tau?" 

Pedras 

rinksiu drauges, kurios man 
nemeluos. 

Karolina Lieponytė, 
Lemonto Maironio 

lit. m-los mokinė 
(„'95 Mes dar gyvi") 

GALVOSŪKIO N R 106 
ATSAKYMAS 

Erodo šeima atvyko iš Edo-
mo ar Idumėjos, tai graikiški 
vardai. Tos sritys buvo į pie
tus nuo Judėjos. Erodo senelis 
priėmė žydų religiją, todėl 
Erodas pagal religiją buvo 
žydas. Jis pagerbė žydų reli
giją perstatydamas šventyklą 
į didingą pastatą. Pagal savo 
kilmę jis nebuvo žydas. Ju
dėjos gyventojai jį laikė kita
taučiu. Jis tapo žydų karaliu
mi 40 metais prieš Kristaus 
gimimą su romėnų pagalba. 
Romėnai jį privertė užimti Je
ruzalę ir padaryti žydų sos
tine. Po trijų valdymo metų jis 
taip ir padarė. 

GALVOSŪKIO N R 107 
ATSAKYMAS 

GALVOSŪKIS N R 127 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

\ l 

Čekas mokslininkas-kalbi-
ninkas gimė Prahoje, staliaus 
šeimoje. 1873 m. pradėjo stu
dijuoti klasikinę filologiją. 
Daug dėmesio skyrė sanskrito 
kalbai. Tais laikais sakydavo, 
kad lyginamoji kalbotyra be 
sanskrito, tai tas pats, kas as
tronomija be matematikos. 
Kaip žinote sanskrito kalba 
turi panašumo su lietuvių kal
ba. 

Baigus mokslus, paskiria
mas Prahos universiteto do
centu ir profesoriumi. Vėliau 
tapo Čekų Mokslų akademijos 
prezidentu. Jį domino įvai
riausios kalbos mokslo sritys. 
Lituanistika Zubatas susi
domėjo būdamas pirmo kurso 
studentu. Lietuvių kalbą pa
mėgo ne vien dėl to. kad ji 
svarbi kalbotyrai, bet dėl sim
patijos pavergtai Lietuvai, nes 
Čekija irgi buvo pavergta. 
Svarbi Zubato studija „Indo
europiečių kalbų lyginamoji 
sintaksė". Čia jis vartoja baltų 
kalbų faktus. Lietuvių k. sin
taksės problemos plačiai lie
čiamos kitoje Zubato studijoje 
„Beasmeniai sakiniai", -lis pla
navo parašyti etimologinį lie
tuvių k. žodyną, bet savo pla
no neįvykdė. Jis lietuviu kalbą 
su dideliu pasisekimu dostė 

MOKYKLA 

— Tau patinka vaikščioti į 
mokyklą, Jonuk? 

— Taip, ir iš mokyklos — 
taip pat. Tik štai tarpas tarp 
tų dviejų ėjimų — pats bjau
riausias. 

NAMŲ DARBAS 

— Šįsyk tavo namų darbe 
nė vienos klaidos, — stebisi 
mokytoja, — sakyk teisybę, 
Jonuk, tavo tėveliui kas nors 
padėjo? 

KLAIDOS 

— Tiesiog neįtikėtina, kad 
vienas žmogus gali pridaryti 
tiek daug klaidų, — sako mo
kytoja grąžindama Jonukui 
sąsiuvinį. 

— Kodėl — vienas? Dviese 
su tėveliu. 

KAS PARAŠĖ 

— Jonuk, prisipažinti geruo
ju, kas tau parašė tą namų 
darbą? 

— Garbės žodis, nežinau, 
pone mokytojau. Aš anksti 
nuėjau miegoti. 

KAI KAS NORS MELUOJA 

Kai kas nors meluoja, aš labai 
negerai jaučiuosi. Aš beveik 
niekada nemeluoju. Man labai 
nepatinka, kai kas nors man 
meluoja, nes aš nemeluoju, kai 
žinau teisybę. Mano draugės 
kartais meluoja savo mamai ar 
tėtei. Būna labai nesmagu, kai 
nepasako teisybės Man labai 
sunku nepasakyti teisybės. Man 
širdis skauda, kai nepasakau, 
arba kai kas kitas, arba mano 
drauges, nepasako man teisy 
bes. Tas parodo, kad jos nėra 
mano geros draugės Beveik nie 
kad nėra buvę, kad mano labai 
geros draugės man meluotų. 
Man tris labai patinka Aš pasi 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

ffi 
GALVOSŪKIO N R 108 

ATSAKYMAS 

Romėnai okupavo Britaniją 
55 BC (55 metais prieš Kris
taus Gimimą). Negali būti pi
nigo su 55 BC. Yra trumpas 
laikas prieš Kristaus gimimą, 
bet tada niekas nežinojo, kada 
Kristus gims. 

GALVOSŪKIO N R 110 
ATSAKYMAS 

Keturių skiemenų žodžiai su 
trimis raidėmis a: Albanija, 
apygarda, apyskaita, apytaka, 
apivaras, apyvarta, Arabija, 
aromatas, automatas, auto
strada, Australija, avarija, 
kalavijas, karalaitis, karalija 
ir t.t. Gali būti ir kiti žodžiai. 

GALVOSŪKIS N R 126 
(Žiūrėkite lentelę) 

Vaikai ir jaunimas mėgsta 
piešti, todėl kartais nueina į 
parodas pasižiūrėti kitų meni
ninkų nupieštų piešinių, kad 
galėtų pasimokyti piešimo 
meno. Kartą būrelis mokinių 
sustoję prie vieno piešinio 
pradėjo ginčytis, ką galėtų šis 
piešinys reikšti (tas piešinys 
sumažintas parodytas čia), 
nes nebuvo po piešiniu pa
rašyta. Ginčą išsprendė moky
tojas, parodęs kataloge to 
piešinio reikšmę. Pamėginkite 
ir jūs spėti, ką šis modernus 
piešinys galėtų reikšti. Už 
kiekvieną spėjimą — 5 taškai. 
Jei kuris atspės kataloge 
pažymėtą reikšmę — gaus 10 
taškų. 

GALVOSŪKIS N R 128 

Žemiau surašyta 10 lietu
viškų žodžių, bet duota tik dvi 
vidurinės raidės, jums reikės 
brūkšnelio vietoje įrašyti pir
mą ir paskutinę raidę. Jei žo
dis bus sunkesnis, mažiau ži
nomas, parašykite jo paaiški
nimą: 1. —či—, 2. —ib—, 3. — 
ki—, 4. —kt—, 5. —ef—, 6. — 
lg—, 7. —Ii—, 8. —lu—, 9. — 
na—, 10. —ng— (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 129 

Iš 24 vienodo ilgio pagaliukų 
sudėkite keturis kvadratus. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS N R 130 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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Kartą trys ledo ritulio ko
mandos I, II, III žaidė viena 
prieš kitą. Po kelių ar po visų 
varžybų, rezultatai sužymėti 
pridedamoje lentelėje. Žaidi
mo terminai lietuviški. Ka
dangi žaidimas tarptautinis, 
duodami ir angliški terminai: 
1. žaidė — Played, 2. laimėjo 
— Won, 3. pralaimėjo — Lošt, 
4. lygiomis — Dravvn, 5. 
įvartis už — Goals for, 6. 
įvartis prieš — Goals against. 

Surašykite kiekvienų varžy
bų ir kiekvienos komandos re
zultatus, pagal lentelėje nu-
rodvtus duomenis. 

Tuščius langelius užpildyki
te raidėmis, kad gautųsi tam 
tikros reikšmės žodžiai — 
daiktavardžiai. (S taškai* 

Atsiuntė 
k u n . dr. E. Geru l i s 
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