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V. Landsbergis mano, kad 
Karaliaučiaus gubernatorius 

nekalbėjo apie teritorines 
pretenzijas

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS)
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis nori, kad Ka
raliaučiaus srities gubernato
rius Leonid Gorbenko ir agen
tūra BNS tarpusavyje išsiaiš
kintų, ar teisinga buvo BNS 
informacija, jog Karaliaučiaus 
vadovas suabejojo, ar teisėtai 
Klaipėdos kraštas priklauso 
Lietuvai.

V. Landsbergis pirmadienį 
spaudos konferencijoje teigė, 
kad tai turbūt neteisinga in
formacija iš Karaliaučiaus apie 
gubernatoriaus pasisakymą, 
kurį jis pats atšaukė ir padarė 
priekaištą BNS agentūrai, 
kad jį iškraipė .

„Čia, matyt, išsiaiškins tar
pusavyje L. Gorbenko su BNS
— iš kurios pusės čia kokia 
provokacija galėjo būti pada
ryta”, sakė Seimo pirminin
kas. Jis nepatikslino, kada ir 
kokiu būdu Karaliaučiaus sri
ties gubernatorius paneigė 
savo atstovo spaudai perpa
sakotus žodžius.

Abejones Klaipėdos krašto 
priklausomybės Lietuvai tei
sėtumu L. Gorbenko išsakė 
praėjusį antradienį pasitarime 
su savo pavaduotojais.

Jo atstovas spaudai Eduard 
Gromovoj pranešė BNS, kad 
gubernatoriaus nuomone, 
„būtina pareikšti savo nuomo
nę ir nedaryti jokių nuolaidų 
Klaipėdos krašto klausimais”.

Sekretorius spaudai patiks

Seimo pirmininkas ragina 
„išmesti šlamštą” iš

Lietuvos-Rusijos santykiu
Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 

— Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ra
gina nutraukti Lietuvos ne
priklausomybei priešiškų or
ganizacijų veiklą Rusijos teri
torijoje, absurdiškas terito
rines kraštutinių Rusijos poli
tikų pretenzijas į Klaipėdos 
uostą, grasinimus kažkokio
mis sankcijomis ar net kari
niais veiksmais.

„Šį praeities šlamštą iš val
stybių reikia išmesti”, pažymi 
Seimo pirmininkas pareiš
kime, kuris sekmadienį iš
platintas Lietuvos ir Rusijos 
Tarpvalstybių santykių pa

Prezidentas ir premjeras aptarė 
papildomų biudžeto pajamų 

skirstymą
Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas ir premjeras 
Gediminas Vagnorius pirma
dienį aptarė biudžeto vyk
dymą ir galimybes padidinti 
atlyginimus mokytojams ir 
gydytojams.

Premjeras po susitikimo

— Kultūros ministerija 
finansuos JAV gyvenančio 
avangardinio kino kūrėjo Jono 
Meko 1949-1955 m. nufilmuo
tų unikalių kino juostų, ku
riose užfiksuoti žymiausi už
sienio lietuvių kultūros ir poli
tikos veikėjai, restauravimą. 
Tam reikalui bus skirta 
10,000 dolerių, J. Mekas 
restauruotų juostų kopijas 
žada atiduoti valstybiniam 
Lietuvos garso ir vaizdo archy
vui. 

lino, jog turima galvoje tai, jog 
Klaipėdos kraštas, Karaliau
čiaus administracijos nuomo
ne, į Lietuvos sudėtį įeina ne
teisėtai.

Lietuvos URM pareigūnas 
praėjusią savaitę sakė BNS, 
kad Lietuvos URM kreipėsi ir 
gavo Karaliaučiaus srities ad
ministracijos paaiškinimą. 
Jau po jo, URM pareigūnas 
pavadino L. Gorbenko pareiš
kimą „neatsakingais Rusijos 
pareigūnų bandymais reikšti 
teritorines pretenzijas kaimy
ninėms valstybėms”.

Oficialiai A. Gorbenko žo
džiai paneigti nebuvo, tačiau 
gegužės 2-ąją Rusijos agen
tūra „Interfax” paskelbė infor
maciją, kad A. Gorbenko „nie
kada nebuvo pareiškęs apie 
savo norą federaliniame lygyje 
kelti klausimo dėl Memelio 
krašto priklausomybės Lietu
vai teisėtumo”.

Agentūra cituoja A. Gorben
ko atstovą spaudai, teigiantį, 
kad BNS „neteisingai inter
pretavo gubernatoriaus pasi
sakymus”.

Tačiau agentūros BNS 
Karaliaučiaus skyriui L. Gor
benko atstovas neperdavė jo
kių paneigimų ar priekaištų. 
Žinių, kad Karaliaučiaus gu
bernatorius būtų paneigęs in
formaciją apie savo žodžius, 
nepatvirtino ir Lietuvos kon
sulato Karaliaučiuje atstovas.

grindų sutarties įsigaliojimo 
penktųjų metinių proga.

1991-ųjų liepą pasirašytoji 
sutartis įsigaliojo 1992-ųjų ge
gužės 4-ąją, Vilniuje pasikei
tus jos patvirtinimo raštais.

V. Landsbergis savo pa
reiškime pažymi, kad ta sutar
timi Rusija pripažino visišką 
Lietuvos nepriklausomybę, 
pasmerkė 1940-aisiais SSRS 
įvykdytą neteisėtą Lietuvos 
okupaciją, pripažino Lietuvos 
teisę pačiai pasirinkti gynybos 
ir saugumo priemones, jun
giantis į bet kurias tarptau
tines sąjungas, taip pat ir 
NATO.

sakė žurnalistams informavęs 
prezidentą, kad balandžio mė
nesį pavyko ne tik likviduoti 
biudžeto pajamų įsiskolini
mus, bet ir surinkti 40 mln. 
litų pajamų daugiau.

Prezidentas A. Brazauskas 
įsitikinęs, kad visą biudžeto 
pajamų dalį būtų galima padi
dinti maždaug trečdaliu, jeigu 
pavyktų surinkti visus mo
kesčius iš vengiančių juos mo
kėti įmonių bei asmenų.

G. Vagnorius sakė, kad pa
didėjus biudžeto įplaukoms, 
vyriausybė siūlys nuo liepos 1 
d. padidinti atlyginimus mo
kytojams, o jei viskas sėkmin
gai klostysis — ir medikams.

Prezidentas tam pritarė, 
tačiau žurnalistams sakė ne
manąs, kad teisinga didinti 
atlyginimus tik- šių kategorijų
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Balandžio 24 d. prie Lietuvos Seimo ramų piketavo Lietuvos žalieji, protestuodami prieš Seime svarstomo Pi
liečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo projekto nuostatą, pagal kurią buvu
siems savininkams turtas gali būti grąžinamas mišku.

Pauliaus Lileikio nuotr.: Lietuvos žalieji motoriniais pjūklais „groja” „Miško simfoniją”. (LR)

Raginama ištirti VRM 
archyvinių dokumentų 

sunaikinimą
Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis paragino iš
tirti ir teisiškai įvertinti dalies 
VRM archyvo sunaikinimą. 
Jis pats tai vertina kaip 
„ypatingai skandalingą vals
tybinio masto įvykį”.

Dienraščio „Lietuvos aidas” 
teigimu, praėjusį antradienį 
buvo sunaikinta Ypatingajam 
valstybės archyvui priklau
santi buvusios Lietuvos SSR 
VRM archyvų dalis.

Manoma, kad Grigiškių po
pieriaus fabrike į makulatūros 
masę buvo paverstos šeštojo 
dešimtmečio VRM operaty
vinės bylos. Tuo laikotarpiu 
Lietuvos 
panašias 
KGB.

VRM 
bylų naikinimą mėginusį su
stabdyti Ypatingojo valstybės 
archyvo direktoriaus pavaduo
toją 

SSR VRM atliko 
funkcijas, kaip ir

pareigūnai ignoravo

Antaną Šoliūną ir nepa-

V. Landsbergis 
nesako, ar kandidatuos 
prezidento rinkimuose

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ža
da, kad „lemtinga diena ar
tėja”, kai jis paskelbsiąs apie 
savo apsisprendimą, ar kelti 
savo kandidatūrą šių metų 
pabaigoje įvyksiančiuose pre
zidento rinkimuose.

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje jis sakė, kad jo ne
baugina skelbiami visuomenės 
apklausos duomenys, pagal 
kuriuos V. Landsbergis smar
kiai atsilieka nuo kitų dviejų 
galimų kandidatų — JAV lie
tuvio gamtosaugininko Valdo 
Adamkaus ir prezidento Algir
do Brazausko.

Paklaustas, ar pritartų cen
tristų inicijuojamai Konstitu
cijos pataisai, kuria būtų ne- 
bereikalaujama iš kandidato į 
Lietuvos prezidentus 3 metus 
nuolat gyventi Lietuvoje, V. 
Landsbergis sakė, kad jam 
„atrodytų keistokai”, jeigu

darbuotojams. Taip pat paste
bėjo, kad visos viršytos paja
mos bus metamos „į bendrą 
katilą” ir, skirstydama jas, vy
riausybė dar turės gauti Sei
mo pritarimą. 

aiškino, kas davė nurodymą 
taip elgtis su valstybės saugo
mais dokumentais.

V. Landsbergis spaudos 
konferencijoje pirmadienį tai 
pavadino „pasityčiojimu iš 
mūsų valstybės ir visuome
nės”, kuris vertas „aukščiau
sių valstybės-institucijų ištyri
mo”.

Pasak V. Landsbergio, šio 
akto vykdytojai' tardymui tu
rėtų atsakyti, kas davė tokius 
nurodymus, o - apie teisminę 
atsakomybę turėtų spręsti tei
sinės institucijos.

„Euromoney” numato Lietuvos 
ekonomikos augimą

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 
— Įtakingas verslo leidinys 
„Euromoney” mano, jog Lietu
vos bendrasis vidaus produk
tas (BVP) šiemet padidės 3.74 
proc., o kitąmet — 4.04 proc.

Leidinio duomenimis, Latvi-

Konstitucija būtų keičiama 
„dėl vieno žmogaus”.

V. Landsbergis neabejoja, 
kad Lietuvos Konstitucija ne
leidžia kelti V. Adamkaus 
kandidatūros, ir, pasak jo, 
„reiktų priimti specialią Kon
stituciją” — pakeisti pagrin
dinį Lietuvos įstatymą.

„Čia nėra V. Adamkaus pro
blema, o Konstitucijos proble
ma ir mūsų požiūrio į Konsti
tuciją”, sakė Seimo pirminin
kas, pastebėjęs, kad Konstitu
cijos nereikalauja keisti kita 
užsienio lietuvė, žadanti kelti 
savo kandidatūrą — Liucija 
Baškauskaitė.

Malonės komisija patenkino penktadalį 
nuteistųjų prašymų

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas pirmadienį suteikė 
malonę 21 nuteistajam. Jo va
dovaujamame malonės komi
sijos posėdyje iš viso nagrinėti 
103 nuteistųjų prašymai pa
lengvinti jų bausmę.

Tradiciškai nenagrinėti 
mirties bausme ar iki gyvos 
galvos nuteistųjų prašymai. 
Kol Lietuva neapsisprendė dėl 
mirties bausmės vykdymo, 
malonės komisija tokių pra-

Seimo pirmininkas taip pat 
pareiškė, kad dėl šio skandalo 
turėtų atsistatydinti Ypatin
gojo archyvo vadovas Arūnas 
Bubnys ir Lietuvos valstybės 
archyvų departamento, ku
riam jis .priklauso, direktorius 
Gediminas Ilgūnas.

G. Ilgūnui priekaištaujama, 
kad per ketverius departa
mento veiklos metus nesu
gebėta perimti VRM archyvų.

Nuo kovo mėnesio Vals
tybės archyvų departamento 
veiklą tikrina premjero Gedi
mino Vagnoriaus potvarkiu 
sudaryta darbo grupė.

VRM informacijos skyrius 
pirmadienį dar neturėjo mi
nisterijos vadovų reakcijos į šį 
skandalą ir jo nekomentavo.

jos ekonomika 1997 m. išaugs 
2.83 proc., 1998 m. — 3.63 
proc., Estijos — atitinkamai 
3.98 ir 4.44 proc.

Negalutiniais Baltijos vals
tybių statistikos departamen
tų duomenimis, Lietuvos BVP 
pernai išaugo 3.6 proc., Latvi
jos — 2.8 proc., Estijos — 4 
proc.

Tarptautinis leidinys „Eu
ro money” pateikė 131 val
stybės ekonominės plėtros 
busimuosius rodiklius, Lux- 
emburgą įvardinęs kaip vals
tybę, kurioje yra stipriausia 
ekonomika.

Lietuva Šiame sąraše nuo 
pernai metų rugsėjo mėnesio 
smuktelėjo per aštuonias vie
tas į 75-ąją eilutę, Latvija — 
šešiomis vietomis į 74-ąją, Es
tijos vieta sąraše nepakito, ji 
liko 61-oji.

„Euromoney” valstybių eko
nominės plėtros populiarumo 
sąrašą sudaro 26 pagrindinių 
pasaulio finansų institucijų 
ekonomikos specialistų pateik
ti apklausos duomenys.

šį
13

šymų nenagrinėja.
Didžiausia prezidento 

kartą suteikta malonė — 
asmenų paleidimas į laisvę 
bandomajam laikotarpiui, ki
tiems 8 sutrumpintas kalini
mo laikas.

Nepatenkinti kalinamų re
cidyvistų ar kalėjime prasi
žengusiųjų prašymai. Negavu
sieji prezidento malonės, jos 
gali prašyti ne anksčiau, kaip 
po pusės metų.

Pasaulio naujienos
Vemiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN, RIA žinių 
agentūrų pranešimais). • $

Kairas. Palestiniečių prezidentas Yasser Arafat ir Egipto 
prezidentas Hosni Mubarak pirmadienį aptarė Vidurio Rytų 
taikos derybas, kurios pateko į aklavietę dėl žydų namų staty
bų okupuotose arabų teritorijose. Palestiniečių prezidentas sa
kė, jog statybos Rytų Jeruzalėje yrą pagrindinė nesutarimų su 
Izraeliu priežastis. Izraelis Rytų Jeruzalę, užgrobtą 1967 m., 
laiko savo nedalomos sostinės dalimi, o palestiniečiai — 
būsimos Palestinos sostine. Palestiniečių prezidento nuomone, 
visi sunkumai kyla, Izraeliui nesilaikant susitarimų. Palesti
niečiai įtaria Izraelio slaptąsias tarnybas veikiant palestiniečių 
savivaldos teritorijoje. Izraelis tokius tvirtinimus laiko „visiš
ku melu”.

Strasbūras. Ukraina pirmadienį pasirašė Europos susita
rimą dėl mirties bausmės panaikinimo, kurį turi patvirtinti. 
Ukrainos parlamentas, sakoma Europos Tarybos (ET) pareiš
kime. Ukrainos UR ministro pavaduotojas Anton Buteiko 
Strasbūre pasirašė atskirus Europos žmogaus teisių susitari
mo protokolus, draudžiančius mirties bausmę ir kankinimus. 
Žmogaus teises ir demokratiją prižiūrinti ET sausio mėnesį 
pagrasino neįsileisti Ukrainos delegatų, jeigu ši valstybe grei
tai neįvykdys įsipareigojimų nutraukti mirties bausmių vyk
dymą ir per 3 metus panaikinti šią bausmę.

Pekine pirmadienį nutrūko derybos dėl Pietų Korėjos pagal
bos komunistinei Šiaurės Korėjai, kuri išgyvena badą. Sprendi
mas nutraukti derybas tarp abiejų šalių Raudonojo Kryžiaus 
atstovų buvo staigmena, nes tikėtasi, kad antradienį jos bus 
pratęstos. P. Korėjos ambasados spaudos atstovas pranešė, kad 
dabartinėse derybose abi pusės tik apibrėžė savo esmines nuos
tatas, o tolesnių derybų data bus numatyta vėliau. S. Korėjos 
delegacijos vadovas išreiškė apgailestavimą dėl derybų nutrau
kimo.

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin remia derybų su 
Čečėnija eigą bei kryptis ir mano, kad būtina jas užbaigti ir pa
sirašyti konkrečius susitarimus, pranešė valstybės vadovo sek
retorius spaudai Sergej Jastržembskij. Prezidentas pritarė siū
lymui sudaryti bendrą Rusijos ir Čečėnijos vidaus reikalų mi
nisterijų tardymo grupę nusikaltimams per karą Čečėnijoje 
ištirti, nurode’kūo greičiau parengti dokumentus, kuriuos būtų 
galima pasirašyti su- Čečėnijos atstovais Maskvoje. Gerai infor
muotų šaltinių Maskvoje ir Grozne duomenimis, Rusijos prezi
dento Boris Jelcin susitikimas su Čečėnijos prezidentu Aslan 
Maschadov gali įvyktį šį mėnesį.

Sarajevas. Pirmadienį Bosnijoje prasidėjo vienas sudė
tingiausių istorijoje savivaldybių rinkimų procesas, pranešė 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 
stebėtojai, sakydami, kad rinkėjų registracijos programa ir rin
kimai rugsėjo 13 ir 14 d. bus viena sudėtingiausių kada nors 
atliktų operacijų. Registracija tęsis kelias savaites, o 420 vals
tybės centrų reikės įregistruoti iki 3 mln. rinkėjų. Kituose 60 
centrų bus registruojami kaimyninėje Jugoslavijoje ir Kroati
joje gyvenantys pabėgėliai, centras Vienoje aptarnaus iš viso 
800,000 pabėgėlių, kurie dar turi grįžti į namus. Rinkimai 
kainuos 50 mln. dolerių, juos stebės daugiau nei 2,000 tarptau
tinių pareigūnų.

Maskva. Tik nuo NATO priklauso, ar gegužės 6 dieną Lux- 
emburge įvyksiantis Rusijos užsienio reikalų ministro Jevgenij 
Primakov ir NATO generalinio sekretoriaus Javier Solana su
sitikimas bus paskutinis prieš pasirašant dokumentą dėl ypa
tingų Rusijos ir Šiaurės Atlanto sąjungos santykių, pirmadienį 
pareiškė aukštas Rusijos URM pareigūnas. Anksčiau Rusijos 
prezidentas Boris Jelcin sakė ketinąs tokį dokumentą pasi
rašyti gegužės 27 d. visų 16 NATO valstybių ir Rusijos vadovų 
susitikime Paryžiuje. URM pareigūnas pranešė, kad Rusijos ir 
NATO atstovų derybų penktasis ratas vyks pagal įprastą sche
mą. „Susitikimas bus vienos dienos ir vyks už uždarų durų, be 
spaudos. Jam pasibaigus, valstybių atstovai paskelbs bendrą 
pareiškimą, kuris vienu metu bus išplatintas Maskvoje, Briu
selyje ir, matyt, Luxemburge”, sakė politikas.

Varšuva. Lenkija oficialiai pareiškė Prancūzijai savo su
sirūpinimą dėl gegužės 4 d. įvykusio incidento, kai dešinieji 
protestuotojai apmėtė į Paryžių atvykusį Lenkijos prezidentą 
Aleksandr Kwasniewski, pirmadienį sakė prezidento atstovas. 
Su darbo vizitu į Prancūzijos sostinę atvykęs sekmadienį buvęs 
komunistas, o dabar socialdemokratas Lenkijos prezidentas, 
ėjo į teatrą pasikląusyti koncerto, kai prie jo prasibrovė keturi 
lenkų dešiniųjų politikos šalininkai ir pradėjo mėtyti į jį kiau
šinius. Į A. Kwasniewski jie nepataikė, tačiau kliuvo dviems 
partijos nariams ir jie ketina užpuolikus, kuriuos suėmė polici
ja, paduoti į civilinį teismą. Prezidento viešuosius pasirodymus 
Lenkijoje dažnai nutraukia lenkų kraštutiniai dešinieji, ypač 
nedidelė opozicinė Respublikonų lyga, teigianti, kad dėl savo 
praeities buvęs komunistų vyriausybės ministras A. Kwas- 
niewski negali užimti prezidento posto, į kurį buvo išrinktas 
1995 metais.

— Aštunti metai Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
Kalifornijoje, gyvenanti buvu
si Lietuvos krepšininkė Ingri
da Marčiulionienė neseniai 
paskirta Oakland Merito 
koledžo moterų krepšinio ko
mandos vyriausiąja trenere, 
informuoja „Lietuvos rytas”.

-Nr. 88

KALENDORIUS

Gegužės 7 d.: Domicėlė, 
Stanislovas, Stasys, Danutė.

Gegužės 8 d.: Šeštinės, Kris
taus žengimas dangun. Vikto
ras, Mykolas, Audrė, Džiugas, 
Mingaila. 1551 m. mirė Barbora 
Radvilaitė.
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SKAUTYBĖS 
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regi e nė

„KURŠIŲ MARIOS” STOVYKLA RAKĖ

Kiekvieneri skautiškos veik
los metai apvainikuojami ilgai 
laukta vasaros stovykla. Ypač 

.žiemą, kai apsiribojama suei
gomis patalpose, nuolat prisi
menama praėjusioji ir planuo
jama ateinančioji. Pavasariui 
atėjus suskantama praktiškai 
jai ruoštis. Vadovai ir vadovės 
daug laiko pašvenčia,kad pla
nuojama stovykla būtų nau
dinga ir įdomi visiems stovyk
lautojams. Čikagos skautų ir 

• skaučių vadovybė ragina visus 
brolius ir seses ruoštis stovyk
loje dalyvaujant praktiškai 
pritaikyti sueigose įsigytas 
skautamokslio žinias, pasi
džiaugti gyvenimu atviroje 

" gamtoje, įsigyti naujų paty- 
' rimų kartu gyvenant ir dir- 

" bant su draugais dalytis 
džiaugsmais, pasitaikančiomis 
nesėkmėmis, ugdančiomis bend
radarbiavimą ir pilietiškumą.
Šių metų Čikagos skautų 

stovykla Rako stovyklavietėje 
pavadinta „Kuršių marios”, 
pagerbiant lietuviškos jūrų 
skautijos 75 metų sukaktį, 
kuri bus atitinkamai pažy
mėta šioje stovykloje.

Šios, kaip ir visų skautiškų 
stovyklų tikslas yra: gyventi ir 
džiaugtis gamtoje, vadovau
jantis skautiškos ideologijos 
.pęįijęipais sudalyta proga lie- 

, tųviŠkam jaunimui auklėtis 
aplinkoje — pagrįstoje skauta- 
moksliu, lietuviškumu, gam
tos pažinimu, fiziniu auklė
jimu ir tarnavimu Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, kad, to
bulėdami fiziškai ir dvasiškai, 
jaunuoliai augtų ir bręstų sa
varankiškais ir naudingais lie- 

.. tuvių bendruomenės nariais ir 
^.gerais gyvenamo krašto pi
etiečiais.

„Kuršių marios” stovyklos 
mintis: „Žodžiai pamoko, 
pavyzdžiai patraukia

Šioje stovykloje sieksime:
Savo pavyzdžiu ir patari- 

• mais lavinti jaunesnius vado- 
■ vus ir vadoves, sudarydami 

jiems sąlygas tobulintis ir 
bręsti.

. Iš anksto paruoštomis pasto- 
vyklių programomis stengsi
mės įtraukti specialybių pro- 

. gramų instruktavimą, kad 
kiekvienas stovyklautojas/a 
grįžtų į namus stovykloje įsi
gijęs bent kelias specialybes.

Švęsdami jūrų skautų jubi
liejų stengsimės puoselėti 

-jūrinę idėją, kad Lietuva yra 
jūrinė tauta ir valstybė, tą 
mintį ugdydami per jūrinį 
skautavimą.

. Stovykloje stengsimės suda
ryti sąlygas jaunuoliams arti
miau susipažinti, susidrau
gauti, dirbti ir džiaugtis gra
žioje Dievo sukurtoje gamtoje.

Visa tai stengsimės įgyven
dinti remdamiesi skautiška 
ideologija, laikydamiesi Rako 
stovyklavietės nuostatų ir 
„Kuršių marios” stovyklos tai
syklėmis. Visa tai įgyvendinti 

..stengsimės brolišku/seserišku 
bendradarbiavimu ir pagarba 

.. vienų kitiems.

STOVYKLOS 
INFORMACIJA

• Šios vasaros stovykla vyks 
liepos 12-26 d. Rako stovykla 
vietėje,Custer, Michigan. Jau
nų šeimų ir vilkiukų pasto- 
vyklės bus vienos savaitės 
trukmės, nuo liepos 12 iki 19 
d.

Registracija: asmeniškai 
bus vykdoma:

PLC, Lemonte, ir Jaunimo 
centre, Čikagoje — gegužės
19 d., tuoj po pamokų lituanis
tinėse mokyklose. Užsiregist
ruoti asmeniškai bus galima 
dar ir birželio 6-7 d. vyk
siančioje „Džiamborė ‘97" iš
kyloje.

Galima registruotis naudo
jantis paštu, visus užpildytus 
registracijos lapus ir stovyk
los mokestį pasiunčiant Vla
dui Žukauskui, 806 Clinton 
Place, River Forest, IL 60305. 
Tel. 708-771-8617. Čekiai ra- 
šomi:Lithuanian Scouts Asso- 
ciation.

Pastabos: Po š. m. birželio
20 d. prie registracijos bus 
pridėtas papildoinas 30 dol. 
mokestis už kiekvieną stovyk
lautoją ir vieta autobuse jam/ 
jai nebus garantuojama. Užsi
registravusiems, . bet dėl ku
rios priežasties negalintiems 
stovyklon vykti, mokesčio pi
nigai bus grąžinami, išskyrus 
30 dol.

Jaunų šeimų pastovyklėje 
tėvai moka vieno ar dviejų sto
vyklautojų iš šeimos mokestį; 
vaikai moka 5 dol. į dieną.

Autobuso mokestis yra 50 
dol. asmeniui, nepaisant ar 
jis/ji važiuotų į vieną, ar į abu 
galus.

Tėveliai bus prašomi pasi
rūpinti vilkiukams transpor- 
tacija liepos 20 d. grįžimui iš 
stovyklos į Čikagą.

STOVYKLOS
VADOVYBĖ IR 
PAREIGŪNAI

Stovyklos viršininkė — ps. 
fil. Julytė Žukauskienė

Viršininkės pavacfiibtojas — 
j.ps. Algis Jonušas11

Administratorius’1 — s.fil. 
Vladas Žukauskas

Stovyklavietės '' direktorius
— s.fil. Jonas Tamulaitis

Stovyklavietės.' direktoriaus 
pavaduotoja —-j.v.s. Violeta 
Paulienė.

Kapelionas — v.s. fil. kun. 
Antanas Saulaitis, SJ

Medicinos seserys ■— ps. fil. 
Shirley Ambutienė ir ps. fil. 
Julija Deuschle.

Uosto vadas — j.v.s. Anta
nas Levanas

Pakrančių priežiūra — vyr. 
sk. tn. Larana von Braun

Programos patarėjas — s.fil. 
Gintaras Plačas

Vyr. šeimininkė — Daina 
Dumbrienė

Šeimininkės: Astra Andriu- 
šienė, Dana Česienė ir Vida 
Milavickienė

Inspektorius — ps. fil. Aud
rius Rameikis

Naktinės sargybos vadovas
— ps. fil. Mindaugas Griauzdė 

Ūkvedžiai — v.s. fil. Liūdas
Ramanauskas ir Jurgis Au
gius

Krautuvėlės vedėja — v.s. 
Albina Ramanauskienė

Meno vadovė — j.ps. Dana 
Mikužienė

Meno v-vės padėjėja — s. 
Kristina Vaičikonienė

Iškylų vadovas — serų. Vi
lius Žukauskas

Vakarinių programų koordi
natorė — vyr. sk. tn. Rima 
Žukauskaitė

Jūrų skaučių pastovyklės 
viršininkė — j.s. fil.Taiyda 
Chiapetta

Prie gėlėmis ir devyniomis žvakėmis papuošto sukaktuvinio „raguočio” popietei vadovavusios skautininkės ir 
sukaktuvininkė. Iš k.: v.s.Nijolė Užubalienė, sukaktuvininkė „Mamunėlė” v.s. Ona Siliūnienė ir v.s. Vanda 
Aleknienė. , . Nuotr. Zigmo Degučio

„ILGIAUSIŲ METŲ, 
MAMUNĖLĖ”,

- ’l. ’•
ji gimusi y gegužės 4 d.,
čikagietės Sesės pasinaudoda
mos jos lankymosi Čikagoje 
proga, džiaugėsi galėdamos ją 
asmeniškai:, kad ir anksčiau, 
pasveikinti: :

Pobūviui'^Vadovavo skauti- 
ninkės Nijolė • Užubalienė ir 
Vanda Aleknienė. Mieloji 
viešnia (dabar Washingone 
gyvenanti)buvo pasveikinta 
atskirų viėfiėtų vardu ir indi
vidualiai, apdovanota gėlėmis 
ir dovanėlėmis, sentimenta
liais pareiškimais ir jai skirto
mis dainelėmis. Buvo net pa
ruoštas joS 'mėgstamų dainų 
dainynėlis; “tačiau visų dainų 
neteko išdainuoti, nes visi 
norėjo su viešnia nors žodeliu 
pasikeisti, nusifotografuoti, 
pabendrauti, o laikas — ribo
tas.

Pabendravus ir pasivaišinus 
rengėjų paruoštomis vaišėmis, 
mielai “Maittunėlei” palinkėta

balandžio 19 d. popisetėje 
Jaunimo centro kavinėn pro 
duris žengiančią v.s. Oną Si- 
liūnienę dainuodami entuzias
tingai pasveikiiio arti šimtas 
Čikagos skautiškos šeimos 
narių, čia Sukviestų „Kerna
vės” tunto ' „Verpsčių” ir 
„Emilijos PlatęTytės” skauti- 
ninkių būrelnį? Orchidėjom 
papuošta ir už'garbės stalo 
pasodinta nustebusi viešnia 
sužinojo, kad čia’ susirinkta 
kartu su ja pasidžiaugti artė
jančia jos 90 metų amžiaus su
kaktimi.

1925 m. skautauti Lietuvoje 
pradėjusi ir skaūtybę pamilu
si, v.s. Ona Siliūnienė visą 
savo gyvenimą pėŠventė skau
tiškos ideologijos skleidimui 
lietuviško jaunimo tarpe tokiu 
nuoširdumu ir meile, kad 
paukštyčių jai duotas pava
dinimas „mamunėlė” prigijo 
Čikagos skautijoa tarpe. Nors

Jūrų skautu pastovyklės 
viršininkas — įj'.vvs. fil. dr. Al
gis Paulius

Jūr. sk. pastovyklės virš, pa
vaduotojas j.ps. Romas 
Česas

Vilkų pastovyklės viršinin
kas — s.v. Edis Leipus

Vilkų past/AŽirš. padėjėjai — 
fil. Gintaras Aukštuolis ir fil. 
Algis Tamošiūnas

Skautų pastovyklės viršinin
kai — ps. fil.Ričardas Chiapet
ta ir ps. fil. Tadas Stropus

Prit. skauto pastovyklės 
virš. s. fil. Gražutis Matutis

Paukštyčių pastovyklės vir
šininkė — vyr. sk. tn. Julytė 
Plačaitė

Paukštyčių past. virš, padė
jėja — vyr. sk. fil. Jennifer An
tanaitytė

Skaučių pastovyklės virši
ninkė — vyr. sk. tn. Danutė 
Genčiūtė

Vyr. sk. past. virš, padėjėjos 
— tn. Daiva Parakininkaitė ir 

„Skautų aido” redakcinės „Pelėdų” skilties narės v.s. Nijolė Užubalienė. v.s. Janina Mikutaitienė, v.s.
na Plaušinaitienė ir techninis redaktorius v.s. Vladas Vijeilcis balandžio 19 popietėje Jaunimo centro kavinėje 
dainuoja dainą apie Marųuette Parką be „Mamunėlės”, kviesdami ją sugrįžti namo. Nuotr.Zigmo Degučio

s. Jūratė VHllee
Vyr. skaučių kandidačių pa

stovyklės ^Viršininkė — v.s. 
Marytė Utžpl'

Jaunų šeimų pastovyklės 
viršininkasP š.v. Vytenis Lie
tuvninkas'.^ •

Artimiaušiu laiku bus pas
kelbtos pavardės įsipareigo- 
jančių šioriiš pareigoms:

Stovyklosfkomendanto ir ko- 
mendantėS^

Vandens sargybos
Sporto vadovės
Prityrusių skaučių pasto

vyklės viršininkės.
Turint klausimų prašoma 

kreiptis į tuntininkus:
„Aušros Vartų”/„Kernavės” 

— s.fil. Laima Rupinskie- 
nė,tel.(630)887-0189.

„Nerijos” — js. Viligailė 
Lendraitienė—(708) 388-2041.

„Lituanięos” — s.fil. Romas 
Rupinskas — (630) 887-0189.

Jaunų šeimų — ps. Vytenis 
Lietuvninkas—(630) 257-8617 

ilgiausių ir .sveikiausių metų 
ir pareikštos viltys susitikti 
su ja šių metų Čikagos skautų 
ir skaučių vasaros stovykloje 
Rakė.

„MamunėJės” gimtadienio.popietės rengėjos — skautininkių „Verpsčių” ir „Emilijos Platerytės” būrelių narės.' 
Iš k.: I eil. — Vanda Aleknienė, Daiva Luneckaitė-Bulicz, „mamunėlė” Ona Siliūnienė, Nijolė Užubalienė ir Nij
olė Grinienė. II ėil. — Ritonė Rudaitienp, Irena Kerelienė, Danutė Korzonienė, Rūta Daukienė, Aldona Rasutie- 
nė,Daria'Dirvonienė, Halina Plaušinąifienė, Donata Puodžiūnienė, Aldona Martienė. III eil. — Baniutė Kronie- 
nė, Dalia Dundzilienė, Rita Penčylienė, Aldona Rauchienė, Irena Putrienė, Irena Meilienė, vyr. sk. Rimienė, So
fija Jėlidriienė, Joana Krutulienė ir Lairna Lunečkienė. Nuotr.Zigmo Degučio

? EDMUNDAS VlŽlNAS, M.D.,S.C.

50 METŲ SKAUTAVIMO 
ŽENKLELIS

Prieš 10 metų Lietuvių 
Skautų sąjungos Pirmija įstei
gė 50-ties metų SKAUTAVI
MO ženklą ir pažymėjimą.

Ženklelį ir pažymėjimą Pir
mija nusiųs pristatytojui. 
Ženklelis . ir pąžymėjimas as
meniui gali būti įteikti iškil
mingoje sueigoje ar kita ypa
tinga proga.

LSS Pirmijos pirmininkė 
yra v.s. Birutė Banaitienė. 
Jos adresas: 84 Margaret 
Road, Abingtont, MA 02351, 
USA. Tel.: 617-871-1517. Fax: 
617-963-2071.
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^ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
:3< ti’Spėclalybė- vidaus ir kraujo ligos 

JtlH 5540 S. Pulaski Rd. 
oišbėeTel. 773-585-2802
1 jJei jP’Hnd*  9 vr- ‘7 vv-
, Antr.' Treč. ir Penkt. 9 v.r. - 3 v.p.p.

^KetV’d. 10 v.r. - 7 v:v. šeštd. ir kt. 
.dienomis reikalingas susitarimas. 
Priimame „Medicare Assignment" 

Sumokama po vizito.

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, LTD. 

6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kezie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773) 471-3300

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

3900 W.95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9 v.r. -12 v.p.p.

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTE, M.D.
Board Certified, Internal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

3fl.South
Lithuanian Plaza Ct at Calttomia Avė. 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-471-7879

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6187 S. Archer Avė. (prie Austin) 
Tel. 773-585-7755 

Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708^34-1120 I

ARAS ZUOBĄ M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
. 1020 E.Ogden Avė., Suite 310

Naperville, IL 60563
Tel. (630)527-0090

3825 Highland Avė.. 
Tower 1,Suite 3C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120

DR. L. PETREI KIS
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hlckory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai.

Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel.708-422-8260

DR. V.J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St, Burbank. IL 

Tel. 708-423-6114
Valandos susitarus



IS KITŲ REIKALAUTI TIEK, 
KIEK PATS ESI 

PASIRUOŠĘS DUOTI
ALDONA MIŠKINYTĖ

Danutė Bindokienė

Krinta ne vien
žvaigždės...

Lenkijos parlamento ar pre
zidento rinkimų išvakarėse 
susidomėjimo svetur gyve
nančiais lenkais banga turi 
jau nusistovėjusią tradiciją. 
Juolab, kad net tamsiais ko
munizmo laikais lenkai nenu
sigręžė nuo savo tautiečių, li
kusių už rytinės sienos. Lite
ratūroje ir mene puoselėjamas 
buvo „prarastųjų” rytų žemių 
mitas, tiek, kiek tai leido ofi
cialioji propaganda ir neprieš
taravo „tautų draugystės” idė
jai. Pasikeitus politinėms ap
linkybėms, susidomėjimas ir 
pagalba užsienyje gyvenan
tiems lenkams, ypač buvusioje 
Sovietų Sąjungoje, įgavo nau
jas formas bei turinį.

Užsienyje gyvenančių lenkų 
reikalais užsiima visų pirma 
vyriausybės struktūros: užsie
nio reikalų, kultūros bei švie
timo ministerijos, specialios 
struktūros veikia prie prezi
dento bei ministro pirmininko 
kanceliarijų. Seime yra komi
sija .ryšiams su lenkais, o 
fiukštesniuose parlamento rū
muose — senate — emigraci
jos ir ryšių su lenkais už
sienyje komisija. Polonijos rei
kalai yra daugelio Lenkijos 
visuomeninių organizacijų su
sidomėjimo centre. Ypatingą 
vietą užima Lenkų bendrija 
ffflspolhota Polska), kuri gau- 
fiamas iš Senato lėšas paskirs
to atskiroms lenkų bendruo
menėms. Veikia dar keliolika 
fondų, telkinių pagalba Lietu
voje, Gudijoje, Ukrainoje bei 
kitose Rytų Europos valsty
bėse gyvenantiems lenkams.

Lietuvos lenkų mažumos 
reikalai vienaip ar kitaip iš- 
ft^la-rkone visuose Lietuvos ir 
Lenkijos politikų, vyriausybės 
atstovų, ar net kultūros žmo
nių susitikimuose. Keičiasi tik 
problemos: pradžioje Lietuva 
buvo kritikuojama dėl lietuvių 
kalbos, kaij valstybinės, įve
dimo, vėliau iškilo žemės grą
žinimo klausimas, Vilniaus 
miesto ribų plėtros klausimas, 
lenkų pavardžių rašysena, 
prof. Zinkevičiaus paskyrimas 
švietimo ministru, ir pan.

Lenkų visuomenės akyse 
Lietuva tapo „skriaudžiamų 
lenkų” kraštu. Paskutiniu 
metu per masinės informaci
jos priemones nuvilnijo „ba
daujančių Lietuvos lenkų” te
ina. Lenkijos televizijoje buvo 
parodytas reportažas iš Vil
niaus rajono, kur, lenkų žur
nalisto žodžiais kalbant, „len
kų šeimos, neturėdamos ko 
duoti vaikams valgyti, pri
verstos juos atiduoti į vaikų 
namus”. Tie vaikai randa prie
globstį „lenkiškuose” Pabradės 
vaikų namuose, kur, pasak 

žurnalisto, „yra apsaugoti nuo 
nutautinimo”. Pagalbos „ba
daujantiems lenkams” akcijai 
vadovavo Lenkijos televizija, į 
ją įsijungė daugelis įvairių or- 
ganizacijų, Bažnyčia, mokyk
los.

Tai, ko reikalauja Lenkija 
savo tautiečiams Lietuvoje ar 
kitose kaimyniniuose kraš
tuose, visai nereiškia, kad ji 
pasirengusi duoti savo val
stybėje gyvenančioms tau
tinėms mažumoms. „Dvigubo 
standarto” politikos pavyzdžių 
Lenkijoje yra daug. Vienu jų 
gali būti Lenkijos požiūris į 
dvigubą pilietybę. Specialiame 
Lenkįjos Senato posėdyje (ko
vo 4-5 d.) buvo svarstomos 
užsienyje gyvenančių lenkų 
problemos. Dauguma Senato 
narių, bei Polonijos atstovų 
reikalavo Lenkijos pilietybės vi
siems lenkams, nepaisant, kur 
jie begyventų. Ypatingai prita
riama buvo sugrąžinti Lenki
jos pilietybę Gudijos, Ukrai
nos ir Lietuvos lenkams, kurie 
gyvena savo žemėse; jie arba 
jų tėvai gimę Lenkijoje, kaip 
jos piliečiai, ir niekuomet iš 
Lenkijos neišvyko.

Pakol kas Lenkijos teisė 
nenumato dvigubos pilietybės. 
Senatas įpareigojo įsteigti spe
cialią komisiją, kuri paruoš 
atitinkamas pilietybės įsta
tymo pataisas.

Bet visai kitaip lenkai žiūri į 
Lenkijos piliečius ne lenkų 
tautybės, kurie turi ar norėtų 
turėti savo tautinės valstybės 
pilietybę. Ši tema buvo gvil
denama Lenkijos Seimo po
sėdžio metu, kuomet buvo 
svarstomas valstybės konsti
tucijos projektas. Kai kurie 
Lenkijos Seimo nariai kritika
vo tuos nelenkų tautybės Len
kijos piliečius, kurie turi dvi
gubą pilietybę. „Tie, kurie ki
šenėje nešioja svetimos val
stybės pasą — ne piliečiai”, — 
buvo kalbama iš Seimo tri
būnos. Visiems buvo aišku, 
kad tai aliuzįja skirta Lenki
jos vokiečiams: keli šimtai (o 
gal ir daugiau) jų turi ne tik 
Lenkijos, bet ir Vokietijos pi
lietybę.

Į „dvigubo standarto” lenkų 
politiką atkreipė dėmesį vo
kiečių kilmės Lenkijos Senato 
narys Gerhard Bartodziej. 
Minėto Senato posėdžio metu 
jis pasakė, kad „tiek galima 
reikalauti iš kitų valstybių 
savo tautiečiams, kiek duoda
ma savo valstybėje gyvenan
čioms tautinėms mažumoms”. 
Senatorius pareiškė, kad „pil
nas rinkimų teises galima 
turėti tik šalyje, kurios esama 
lojaliu, mokesčius mokančiu 
piliečiu”. Kalbėtojas retoriškai 
klausė, ar ketinimas suteikti

Sol. Virginija Bruožytė—Muliolienė ir dalis „Exultate” choro praėjusį sekmadienį Jaunimo centro scenoje dai
nuoja „Draugo” koncerto metu. Nuotr. Jono Kuprio

Lenkijos pilietybę lenkams, 
gyvenantiems pvz. Lietuvoje 
ar Ukrainoje, vadinasi, kad 
Lenkijos vokiečiai jau gali 
rengtis Vokietijos prezidento 
rinkimams? „Kai renkamas 
Vokietijos prezidentas ar par
lamentas, visuomet Lenkijos 
vokiečiai susilaukia kaltinimų 
dėl nelojalumo, nors viso labo 
balsuoja keliasdešimt asme
nų”— sakė Bartodziej.

„Dvigubo standarto” politiką 
lenkai pademonstravo ir ki
tame susitikime, kur buvo 
kalbėta apie Lietuvos lenkų 
reikalus. Lenkijos Seimo ko
misija kovo mėnesį viešėjo 
Lietuvoje, kur . susipažino su 
tenkykščių lenkų gyvenimu. 
Pakeliui į Varšuvą, Vygriuose, 
komisija aptarė- -savo vizito 
Lietuvoje rezultatus. Nors bu
vo pripažinta, kad- Lietuvoje 
lenkai turi gerai /' išvystytą 
švietimo tinklą, bet pasigirdo 
ir daug priekaištų.. Posėdyje 
dalyvavę Lietuvos lenkų atsto
vai teigė, kad Lietuva nepasi
tiki lenkais, kad jie laikomi 
„antros kategorijos piliečiais”, 
kad lietuvinamos pavardės, 
vietovardžiai ir pan. Lietuvos 
valdžių pastangas išmokyti te
nykščius lenkus lietuvių kal
bos Lenkijos Seimo nariai lai
ko „lituanizavimo” apraiška; 
iš kitos pusės, lenkai kaltina. 
Lietuvos valdžią, kad „neiš
mokė” lenkų lietuviškai, ir 
todėl jie negali užimti atitin
kamų postų valstybėje.

Bet kai posėdyje dalyvavu
sieji Lietuvos diplomatai Len
kijoje (generalinis konsulas 
Šarūnas Adomavičius ir kon
sulas Vidmantas Povilionis) 
Lenkijos Seimo narių dėmesį 
atkreipė į Lenkijos lietuvių 
reikalus, vėl pasireiškė „dvi
gubo standarto” politika. Tie
sa, lenkai sutiko, kad lietuviai 
neturi mokyklos Seinuose, ne
leidžiama pastatyti Seinuose 
paminklo vyskupui Antanui 
Baranauskui, kad per aštuo
nerius metus Lenkijoje išleis
tas vos vienas lietuviškas va

dovėlis (Lietuvoje kasmet iš
leidžiama keliolika vadovėlių 
lenkiškoms mokykloms). Be 
to, Lietuvoje visi vadovėliai 
lenkiškoms mokykloms ver
čiami iš lietuvių į lenkų kalbą; 
tuo tarpu Lenkijoje net negal
vojama to daryti. Todėl, nors 
Lenkijoje tautinių mažumų 
mokyklose lenkų kalba pra
dedama dėstyti nuo antros 
klasės, jau- pirmoje klasėje 
matematikos ar. gamtos vaikai 
mokosi iš lenkiškų vadovėlių.

Suvalkų administracijos at
stovas Lenkijos lietuvių pro
blemas pavadino „mažais 
trūkumais”, Q Lietuvą ir lietu
vius įžeidžiantys parašai ant 
pastatų Senuose, pasikė
sinimai prieš, jzįetuvos konsu
latą? — klausė toliau lietu
viai. „Lenkųjiętuvių konflik
tai niekuo nesiskiria nuo lie
tuvių-lenkų konfliktų” — nu
traukė tolesųęp diskusiją Su
valkų administracijos atsto
vas.

Lenkai atkakliai reikalauja, 
kad Lietuvoje lenkų vardai ir 
pavardės būtųirašomos pagal 
lenkišką alfabetą, ir nesijaudi
na, kad lietuvių alfabete nėra 
tokių raidžių-j-kaip rz, sz, cz, 
ir daugelio kitų. O dėl lietuvių 
pavardžių LeijĮęijoje nieks gal
vos nesuka. Tiesa, prieš kelis 
metus Lenkijos vidaus rei
kalų ministras davė nuro
dymą Suvalkų, vaivadai, kad 
vaivadijos įstaigos nedarytų 
kliūčių lietuviams, norintiems 
susigrąžinti lietuvišką pavar
dę. Aišku, rašomą pagal len
kišką alfabetą. Nedaug lietu
vių išdrįso tai padaryti, ka
dangi, tik pąkeitus pavardę, 
prasideda problemos: būtina 
teisminiu keliu už nemažus 
pinigus keisti visus turimus 
turto ir kitus ankstesnius do
kumentus. Kas su tuo su
sidūrė, nelinki kitiems nertis į 
šias juridiškai neišspręstas 
pinkles. Bet tai, kas Lenkijoje 
yra „normalu”, Lietuvoje jau 
būtų laikoma „lietuvinimu” 

arba lenkų diskriminavimu.
Lenkija ketina įsteigti Vil

niuje metodinį švietimo cent
rą, kurio užduotimi bus lenkų 
švietimo ir mokslo Lietuvoje 
stiprinimas bei plėtra. Šiais 
mokslo metais Vilniaus Pe
dagoginiame universitete su
kurta speciali lituanistų gru
pė, kurią, sudaro tik lenkų 
kilmės studentai. Pabaigę 
mokslus, jie vyks dirbti į len
kiškas mokyklas. Matyt, len
kų (o ir Lietuvos valdžių, kuri 
šį lenkų, autonomijos projektą 
vykdo) nuomone, tik lenkų 
kilmės mokytojas, dėstydamas 
lenkiškoje ipokykloje lietuvių 
kalbą, ,įųesųlietuvins” vaikų. 
O už blogą- , kalbinį mokinių 
paruošimą būs galima ir taip 
pakaltinti lietuvius.

O, kad taip Lenkijos lietu
viai pareikalautų Varšuvos 
universitete įsteigti specialią 
polonistų grupę, vien tik lietu
vių kilmės studentams? Įsi
vaizduokime, kokio juokelio 
bangą toks sumanymas, su
keltų Varšuvoje. O kas žino, 
gal ir Vilniuje?

• Šiauliai. Čia pradėtas 
kurti tarptautinis klubas „Ki- 
wanis” (Saviraiška). Tai vie
nas iš trijų didžiausių pasau
lyje tarptautinių visuomeni
nių klubų šalia „Lions” ir 
„Rotary”. Klubas padeda savo 
nariams išspręsti įvairiausias 
prablemąs. Jį gali lankyti bet 
kas. (LR)

• Anykščiai. Į koplyčios 
salę susirinkę anykštėnai pa
minėjo Antano Žukausko-Vie
nuolio 115-ąsias gimimo-me
tines. Iš mokyklinių vadovėlių 
tyliai dingstantis rašytojas ta 
proga buvo prisimintas ne tik 
kaip žymus šio šimtmečio pro
zininkas. Į Anykščius atva
žiavusios A. Vienuolio augin
tinės prisiminė rašytoją kaip 
jautrų „tėtuką”, po karo pri
glaudusi ir savo namuose au
ginusį keletą svetimų vaikų. 
(LR)

Sakoma; kad šiuo metu arti
moji erdvė apie mūsų planetą 
panaši į greitkelį, pilną įvairių 
susisiekimo priemonių, švil
piančių į tolį milžinišku grei
čiu. Žmogus galimybę atsi
plėšti nuo Žemės traukos sten
giasi panaudoti savo reika
lams, nuolat siųsdamas į erd
ves satelitus, kurie atlieka 
mokslinius bei astronomijos 
tyrimus, palengvina komuni
kaciją, net šnipinėja. Nors vi-r 
sa ta erdvinė technologija yra 
nesena, nesiekianti nei pen
kiasdešimt metų, bet prie jos 
jau esame pripratę ir pri
imame kaip kasdienybės dalį. 
Erdvėlaiviai su naujų instru
mentiniu satelitų krūviu nuo
lat kyla į aukštybes ir niekas 
per daug į tai nekreipia dė
mesio, kaip į lėktuvų skry
džius.

Patarlė primena, kad „kas 
iškyla, turi ilgainiui nukristi”, 
tad ir erdvėse skriejanti sate
litų masė kartas nuo karto su- 
genda j. pasensta, grįžta atgal į 
savo motulę—Žemę. Didžioji 
dalis — kaip švystelėjęs me
teoras, f ‘sudega atmosferoje, 
bet tetkarčiais satelito skevel
dros, :‘;yphČ‘persunktos radiaci
ja; -:šudaro pavojų žmonėms. 
Tokių'situacijų jau yra buvę. ;.

Šiūd’mėtu susirūpinimą ke
lia- Rusijos erdvių stotis Mir, 
kuri dėl laiko slinkties ir lėšų 
trūkumo atsidūrė kritiškoje 
padėtyje. Mir erdvėse jau su
kasi vienuolika metų ir joje 
astronautai atlikę nemažai 
tyrimų, surinkę duomenų, ku
rie ateityj e bus naudingi erd
vių- keleiviams. Stotyje keletą 
kartų šiek tiek laiko praleido 
ir amerikiečiai astronautai. 
Tačiau Mir pastaruoju: metų 
patiria vis pavojingesnių ge
dimų. Manoma, kad nelabai 
tolimoje ateityje ši stotis 
visiškai nustos veikusi. NASA 
pareiškė susirūpinimą ir pasi
piktinimą, kad rusai nesilaiko 
pažadų ir įsipareigojimų Mir 
priežiūros atžvilgiu, o Maskva 
teisinasi, kad Rusija šiuo 
metu turi svarbesnių prob
lemų, kaip erdvių stoties re
montai; 1

GąĮbūt įdomu prisiminti, 
kad prieš 60 metų, gegužės 6 
d., pasaulį, o ypač Ameriką, 
sukrėtė’ oro susisiekimo prie
monės nelaimė, kaip tuometi
niai reporteriai, ją savo aki
mis matę, išsireiškė: „Tai pati 

■ baisiausia katastrofa visame 
pasaulyje!”
Žinoma, palyginus su dabar 

pasitaikančiomis lėktuvų ava
rijomis ir jose žuvusių keleivių 
skaičiumi, „zepelino” Hinden- 
burgo nebuvo jau tokio pasau
linio masto, bet anuomet tas 
įvykis sukėlė pasibaisėjimą ir

prisidėjo prie šios orojsusisie- 
kimo priemonės atmetimo;

Hindenburge skrido 36 ke
leiviai ir 61 patarnautojas ar 
lakūnas. Šis „karšto .oro” (šiuo 
atveju — vandenilio) pripildy
tas milžiniškas balionas galėjo 
išvystyti 80 mylių per valandą 
greitį, o iš Europos į Ameriką 
atskrido per kiek daugiau 
negu 61 valandą. (Tuo metu 
kelionė laivu per Atlantą už
trukdavo tarp 5 ir 7 dienų.) 
Suprantama, Hindenbųrgo 
„zepelino” paslaugomis tega
lėjo pasinaudoti turtuoliai, 
nes kelionę. į vieną Atlanto pu
sę kainavusi daugiau 'negu 
4,300 dol. (šiandienine cĮolerio 
verte).

Hindenburgas galbūt gali 
įeiti į susisiekimo priemonių 
istoriją, kaip tragiškiausias iš
radimas, prilygstantis .garsia
jam Titaniko laivui, , nusken
dusiam pirmojoje savo, ke
lionėje per Atlantą. Kad ,,ze- 
pelinas” yra skraidanti bom
ba, buvo žinomą nuo pat 
pradžios, nes 800 pėdų^ ilgio 
„balione” sukauptas vandeni
lis sudarė nuolatinį .gaisro ir 
sprogimo pavojų. Hindęnbur- 
go keleiviai, prieš lipdami į 
vidų, turėjo atiduoti žiebtu
vėlius ir degtukus, nors rūkyti 
buvo galima specialiai įruoš
toje patalpoje, o patarnautojų 
ir lakūnų personalas avėjo gu
miniais padais batus’,’' kad 
vaikščiojant neįskiltų nei ma
žiausia žiežirbėlė. Šio oro lai
vo virtuvė taip pat buvo ap
saugota nuo galimų gaisrų, 
bet, atrodo, jokios apsaugos 
priemonės nebuvo pakanka
mai veiksmingos.

Iki dabar nežinoma, kodėl 
įvyko ' sprogimas visiškai su
naikinęs Hindenburgą/Ne visi 
keleiviai žuvo avarijoje, bet 
žuvo grafo Zeppelin svajonė 
įsigyti šių oro susisiekimo 
priemonių monopolį ir pra
turtėti- Hindenburgas buvo 
vienas, iš dviejų panašaus po
būdžio „zepėlinų”, pagamintų 
Zeppelin oro laivų bendrovėje, 
Friedrichshafen, Vokįętijoje. 
Ant jo uodegos — is" abiejų 
pusių, kad visiems būtų mato
ma — puikavosi du nacių sim
boliai, juodi „sulaužyti” kry
žiai, nes 1937 m. vyko Hitlerio 
svajonių Trečiojo Reicho užuo
mazgos plėtojimas.

Grafo ZeppelinO oro-^laivas 
šiandien prisimenamas su liū
desiu ir tam tikra nuostaba, 
kad žmonės apskritai drįso 

• leistis į kelionę per Atlantą 
tokia susisiekimo priemone. 
Lietuviai taip pat netiesiogiai 
prisimena ' aną nelaimingą 

’ Hindenburgo kelionę: - -iš kur 
kitur mūsų garsieji „cepeli
nai”, kuriais remiasi daugelio 
renginių vaišės...

SEVERIUKAS
40 JURGIS JANKUS

Iš jos pasidrąsinusi išmokau ir 
aš. Tada Severiukas sugalvojo tą avilį prileisti širšių, 
o Tamarai pasakyti, kad jame šeimininkas knygas sle
pia.

Man toks jo sugalvotas pokštas labai nepatiko. Aš 
nenorėjau, kad širšės tokį gražų Tavutės veidą suka
potų; Taip ir pasakiau. Dar pasakiau, kad nepadėsiu. 
Ne tik nepadėsiu, bet dar ir tėtei pasakysiu. Kai 
ėmiau per garsiai čirškėti, jis paprašė, kad nustočiau 
rėkti ir paklausyčiau.

— Tu manai, kad jai knygos rūpi ir kad ji pati eis 
jų ieškoti? Jeigu tavo tėtė jau tada sakė, kad apie lie
tuviškas knygas jai nė per pusė žodžio neišsižiočiau, 
tai ir neišsižiojau. Man tai labai aišku, kad knygų 
ateis ieškoti ne ji, bet žandarai. Jeigu šiandien pasa
kysiu, kad knygas į avilį sukišo, rytoj per urėdą rusai 
žinos ir kaip mat tuoj atlėks. Ar nebus juoko, kai ras 
ne knygas, bet širšes į tuščią avilį susimetusias. Ir la
bai supykusias?

Tas tai man patiko, bet vis tiek dar paklausiau:
— Ar tėtė žino?
Bijojau, kad dėl ko nors tėtei toks pokštas gali ne

patikti, be Severiukas čia mane visai į kitą pusę ap
vertė.

— Ar tėtė žino, kad tenai karklyne yra širšių 
kapšas?

— Nežinau, — prisipažinau, bet tuoj ir pridėjau: 
— Turbūt, kad nežino. Ko jam t tą karklyną vaikščioti.

— Kad yra berže, turbūt irgi nežino, tai kam jam 
žinoti, kad jos susimetė ir į kokį seną avilį? Kas jam 
širšės, kai jis turi tiek daug visokių kitokių rūpesčių? 
O iš rusų pasijuokti jam tikrai patinka.

Kad iš rusų pasijuokti jam patinka, tą gerai 
žinojau. Kai žandarai pasimaišydavo, visada sekiojau 
iš paskos ir jiems išlėkus girdėdavau visas šnekas. Kol 
jie būdavo, buvo su jais geras, smagiai šnekučiuodavo, 
net vaišindavo, o išėjus juokdavos, kad išėjo uodegas 
pamezgę. „Jeigu taip būtų man, tai iš gėdos ne
turėčiau kur akių dėti, bet rusams nė motais: kai Die
vas gėdą dalino,.jie, matyti, kiaulikes ganė”, dar pa- 
sakyda/o. Pasakydavo ir daugiau, bet kur čia viską 
atsiminsi. Bet viena tai gerai atsimenu. Turbūt po pir
mo karto, kai išgirdau jį su žandarais rusiškai 
šnekant, ėmiau zyzinti, kad tos kalbos ir mane 
išmokytų. O jo mokymas buvo toks: kur tik kartu bu
vom ar ėjom, daiktus rusiškai pavadindavo ir tuoj liep
davo pakartoti. Greitai pradėjom ir pašnekėti. Kai 
liepdavo ką atnešti ar ką paduoti, vis sakydavo 

rusiškai, o ir aš turėdavau jam rusiškai atsakyti ar ko •• 
paprašyti. Kai jau susigraibiau kiek šnekėti, pasakė:

’ — Tai tik mums. Jeigu kada atlėks žandarai ir ko 
nors klaus, tai tik žiūrėk į alūs ir nieko nesakyk. Jiem 
nereikia žinoti, kad tu moki rusiškai. Ir niekas kitas. 
Kad ir kažin kas ateitų ir kalbintų rusiškai, žiūrėk tie- . 
šiai į akis ir nieko nesakyk. Jeigu ir gerai suprasi, ką 
jie šneka, neparodyk, kad supranti. Iš karto man tai 
nepatiko. Norėjau, kad visi žinotų mane mokant 
rusiškai, bet tėvo klausiau ir akis išvertusi tylėjau. 
Vėliau taip elgtis net patikdavo: per. mane tėvas 
sužinodavo tokių žinių, kurių kitaip vargu ar būtų 
žinojęs. Net iš ko žandarai sužino kada ir kam jis kny
gas dudoa. Tėvas per mane sužinojo ko reikia pasisau
goti, tik žandarai niekaip negalėjo sužinoti, kur kny
gas jis slepia. Dabar Severiukas ryžosi tą vietą . 
parodyti. Jeigu būtų su tėvo žinia, būčiau lėkusi visom 
keturiom, bet be jo žinios buvo nei šiaip, nei taip. Vis 
tiek Severiukas įtikino, ir tuoj po vakarienės abu išty- 
kinom. Pirmiausiai nubėgom prie karklų.

Severiukas palenkė karklą su širšėmis, aš palai
kiau už viršūnės, jis su skarele apsupo širšių kapšą, 
nubraukė nuo karklo ir kraštus suėmęs, kad širšės 
neiš lakstytų, pasileido į sodą. Čia avilys stovėjo ant 
ožio, vienas plautas buvo uždarytas, kitas nuimtas 
stovėjo šalia avilio. Severiukas liepė man paimti tą 

palaidą plautą ir laikyti taip, kad avilį tuoj būtų gali
ma uždaryti, kai tik širšių kapšą į avilį iškratys. 
Iškratė, uždarėm. Iš kišenės išsitraukęs pakulų/ gru- 
muliuką landį užkišo. Nė vienos širšės nemačiau.

— Ar tu žinai, kad kapše jų buvo? paklausiau 
susirūpinusi, kad visas mūsų darbas gali būti perniek.

— Jei nebūtų buvusios; nebūtų įgėlę.
— Įgėlė? Kada? —- nustebau.
Kai aną sykį man į kojos pirštą įgėlė, taip rėkiau, 

kad ir anam sodžiaus gale visi galėjo girdėti; o Seve
riukas ne tik nerėkė, bet nekniurktelėjo.

— O kai nuo šakos į skarelę braukiau, -r-. -"
— Ir neskauda?
— Truputį.
Norėjau, kad parodytų, bet nebuvo kada. Severiu

kas jau deržė per sodą, ir man reikėjo gerai sumėtyti 
savo trumpas kojytes, kad neatsilikčiaū.

Nubėgom prie beržo, ir net išsižiojau: į šaką prie 
pat širšių kapšo atremtos stovėjo kopėčios.

— Kada tu atnešei? — paklausiau.
Kopėčios buvo ilgos, sunkios, visada guldavo pasto- 

ginėje.
(Bus daugiau)
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METINIS TAUTOS FONDO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

XXIII metinis visuotinis ( 
Tautos fondo (toliau — TF) < 
narių susirinkimas įvyko šeš
tadienį, gegužės 3 d., Kultū
ros židinyje, Brooklynn, NY.

Susirinkimas pradėtas 
pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje, meldžiantis už TF 
rėmėjus. Šv. Mišių auką auko
jo vienuolyno viršininkas, 
„Darbininko” administrato
rius kun. Pranciškus Gedgau
das, OFM.

Po Mišių susirinkimas vyko 
Kultūros židinio mažojoje sa
lėje. Čia, prie registracijos 
stalo, vikriai darbavosi Aldo
na Katinienė ir dr. Jadvyga 
Vytuvienė.

Susirinkimą atidaręs TF ta
rybos pirmininkas Juozas 
Giedraitis pakvietė atsistoti ir 
tylos minute pagerbti miru
sius TF narius, geradarius bei 

. rėmėjus.
’ Pagal mandatų komisijos: 
Jono Vainiaus, Jono Klivečkos 
ir Vidos Penikienės prane
šimą, pilnas skaičius balsų — 
16,609, susirinkime dalyvauja 
32 nariai su 6,203 balsais, iš 
kurių "210 negalėjo būti už
skaityti, nes įgaliojimai nebu
vo pasirašyti.

Kad susirinkimas būtų tei
sėtai tęsiamas, dėl nepakan
kamo balsų skaičiaus reikėjo 
padaryti 1 valandos pertrau
ką/ Tas laiko tarpas panaudor 
tas'Sveikinimams bei paskai
tai1.

Žodžiu sveikino: ambasado
rius Anicetas Simutis, LR 
generalinis konsulas New 
Yorke dr. Petras Anusas (svei
kino ir ambasadoriaus dr. Al
fonso Eidinto, Washington. 
vardu), dr. Jonas Račkauskas 
— ALTo pirmininkas, Algis 
Rimas — JAV LB Krašto val
dybos ekonominių reikalų ta
rybos pirmininkas, buvęs JAV 
diplomatas, ALTo atstovas 
Washingtone (sveikino ir 

__ Krašto valdybos pirmininkės 
Reginos Narušienės vardu) ir 
Ieva Jankutė — Mažosios Lie
tuvos rezistencijos vardu.

Raštu gauti sveikinimai iš 
vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM, PLB pirmininko Bro
niaus Nainio, L. D. Kuni
gaikštienės Birutės draugijos 
centrinio Čikagos skyriaus 
(pasirašė Z. Juškevičienė), TF 
atstovybės Ohio valstijos pir- 
miniriko Vytauto Jokūbaičio ir 
iš NJ A.P.P.L.E. (pasirašė iš
tisa eilė asmenų).

Paskaitą apie Karaliaučiaus 
krašto lietuvišką veiklą skaitė 
TF Lietuvos atstovybės pirmi
ninkas dr. Napoleonas Kit- 
Kauskas. Karaliaučiaus sri
tyje kol kas netrukdomai 
veikia Kristijono Donelaičio 
memorialinis muziejus. Jis 
įkurtas prieš aštuoniolika me- 

~ tųį-_ atstačius pokario metais 
X sugriautą Tolminkiemio baž- 
X nyčią. Pereitais metais muzie- 
» jinė,"ekspozicija išplėsta ir į 
X Tolminkiemio klebonijos pas- 
X*  tatą. K. Donelaičio muziejų
— pradėjo lankyti iš Geldupės ir 
—* Gumbinės apskričių kilę se- 
X nieji gyventojai. Jiems K. Do- 
X ųelaičio muziejus Tolminkie- 
= myje — naujiena. Prieš II 
į pasaulinį karą net Tolminkie- 
* mio gyventojai nieko nežinojo 
X apie šios žemės garsųjį sūnų
— — • K. Donelaitį. Lietuvoje 
~ esanti i kurta K. Donelaičio 
X drąugija, kurios tikslas — 
ZZ puoselėti ir saugoti K. Done- 
5? laiČio atminimą Lietuvoje, 
į*  Mažojoje Lietuvoje ir užsie- 
X,;, nyjė. ’Draugijos pastangomis 
» 1992 m. pradėta 
S rastis „Donelaičio 
«•*  reiškė padėką TF

raščio parėmimą.
Kalbėdamas apie švietimą 

pastebėjo, jog 1993 m. buvęs 
pasirašytas trilypis planas

leisti laik-
žemė”. Iš— 
už to laik-

(tarp Karaliaučiaus švietimo 1 
srities, RF švietimo ministeri- 1 
jos ir LR Kultūros ir Švietimo 1 
ministerijos atstovų) dėl Ka- 1 
raliaučiaus srityje gyvenan- j 
čios lietuvių tautinės mažu
mos švietimo. Tačiau Kara
liaučiaus srityje mokyklos su ‘ 
dėstoma lietuvių kalba įstei- ! 
gimo idėja iki šios dienos * 
neįgyvendinta. Lietuvių kai- ’ 
bos mokymas vyksta būre- : 
liuose ar klasėse, kurios daž- j 
niausiai steigiamos prie ru
siškų bendrojo lavinimo mo- * 
kyklų. Lietuvių kalbos šiuo 
metu mokosi apie 500 moki
nių. Su jais dirba 23 mokyto
jai.

Karaliaučiaus srityje yra 16 
katalikų parapijų. Jas aptar
nauja du kunigai — Gaurons- 
kas ir Eidintas. Pirmasis — 
Rusijos pilietis, o antrasis — 
iš Lietuvos. Karaliaučiaus sri
tyje užregistruota 10 visuome
ninių kultūrinių lietuviškų 
organizacijų. Jos neturinčios 
nuolatinių patalpų ir mate
rialinės paramos. Srities ad
ministracija mažai arba be
veik visai nesirūpina lietuvių 
istoriniu, kultūriniu paliki
mu. 1992 m. buvę susitarta, 
kad rusų pusė Karaliaučiaus 
srityje vykdys lietuvių kultū
ros centro — rašytojo Vidūno 
memorialinio muziejaus įkū
rimo darbus. Bet šis reikalas 
iki dabar neišspręstas. Tai tik 
maža dalis ilgokos dr. Kit
kausko kalbos.

Po paskaitos susirinkimas 
buvo legaliai tęsiamas. Pra
ėjusių metų metinio susirinki
mo protokolą perskaitė Vida 
Penikienė. Protokolas, papil
džius pora pataisų, buvo pat
virtintas.

Vyko pranešimai. TF tary
bos pirmininko pranešime bu
vo išgirsta: į šį susirinkimą 
pakviesta 2,418 narių, įskai
tant ir 148 organizacijos su 
16,609 balsais. Dalis kvietimų 
sugrįžę, nes paštas adresatų 
nesurado. Praėjusiais metais 
daugiau lėšų buvo skirta Lie
tuvos demokratizacijos ir jos 
priemonių paramai. 1996 
m. pabaigoje TF valdęs 2,470, 
962 dol. Pasidžiaugė, kad tur
tas vėl didėja ir didėsiąs. 
Augąs susidomėjimas Unit- 
rust sutartimis ir laukiama 
testamentinių palikimų. Per
nai investavimai atnešė 
182,979 dol. pelno. Taryba 
metų eigoje turėjusi 4 po
sėdžius. Tarybos ir valdybos 
veiksmai suderinti ir reiškiasi 
gera veikla. Tarybos pirmi
ninkas dalyvavo v'suose tary
bos posėdžiuose, keturiuose 
valdybos ir penkiuose komi- 

į sijų posėdžiuose. Liepos 10 - 
rugpjūčio 5 d. lankėsi Lietu
voje. Vilniuje daugiausia tekę 
tartis su TF atstovybe. Daly
vavęs nekuriu politikų pasita
rimuose, R. Razgaitienės ko
ordinuojamame „Gyvosios is
torijos” filmuotojų pasitarime. 

I Tartasi su Vorutos, Mažosios 
Lietuvos, Vilnijos . atstovais. 
Akciniame inovaciniame ban
ke aptartas TF indėlių liki
mas. Lankėsi įvairiuose Lietu- 

į vos miestuose. Dalyvavo Tra
kuose A.P.P.L.E. kursų

• užbaigime. TF juos yra parė-
į męs nemaža dolerių suma. 
- Pastebėjo, kad daugiau kaip 
’ 10 metų TF buvo prisiglaudęs

Vito ir Aldonos Katinų bute. 
Ta „įstaiga” nieko nekainavu-

• si, o finansų sekretorė A. Ka- 
tinienė dirbusi be jokio atlygi-

> nimo. Jis siūlė ir kvietė šį 
susirinkimą, kad A. Katinienė 
būtų paskelbta TF Garbės- 
nare (kas vėliau ir buvo pada
ryta). Baigdamas savo prane-

I Šimą, J. Giedraitis pasakė: 
5 „Šis mano pranešimas ilgokas,
> bet gal paskutinis. Iš eilės 4

metus išbuvęs TF tarybos pir
mininku, būdamas iš eilės 14 
metų TF valdybos pirmininku 
ir 20 metų taryboje, noriu šį 
aukščiausią postą perduoti 
jaunesniems”.

Po to buvo TF valdybos pir
mininko Jono Vilgalio pra
nešimas. Valdyba turėjusi 5 
posėdžius. Vajaus ir suvažia
vimo reikalu buvo išsiun
tinėta 6,200 laiškų. Išrašyta 
750 čekių. Su aukomis gauta 
418 laiškų. Gauta 161 stipen
dijoms ir 181 paramai pra
šymų. 1996-1997 metais svar
biausius įvykius ir atliktus 
darbus sutraukė į 12 punktų: 
patikslintos narių ir aukotojų 
pavardės dėl ruošiamos TF 
knygos išleidimo, įsigyta nau
ja kopijavimo mašina ir kom
piuteriui „printeris”, kompiu
terizuotas čekių išrašymas, 
paruoštas lankstinukas „Tau
tos fondas dėkoja”, paruošta 
medžiaga vajui bei metiniam 
narių susirinkimui, bendra
darbiauta su Lietuvių fondu, 
koordinuojant paramą Vil
niaus krašto mokytojams ir 
mokykloms, įvykdytas TF va
jus, tęsiami TF istorijos re
dagavimo darbai, pirminin
kauta New Yorke Vasario 16- 
sios minėjimui rengti komite
tui ir rengtas minėjimas, pa
ruošti TF aukotojų sąrašai 
spaudai, atlikti parengiamieji 
darbai TF tarybai ir jos ko
misijoms ir suruoštas metinis 
susirinkimas. Visus punktus 
paaiškino. Prie savo prane
šimo pridėjo finansines apys
kaitas. TF 1996.12.31 suves
tinėje visose sąskaitose buvo 
2,470,962 dol. Lietuvai ir lie
tuviškoms institucijoms 1996 
m. buvo skirta 445,310 dol. 
Pajamų turėta 268,715 dol.

Maždaug prieš metus at
gaivintos Čikagos TF atsto
vybės pranešimą padarė Pra
nas Povilaitis. Valdyba turė-

jusi vieną posėdį, norėta su
rengti TF naudai renginį, bet 
nepavyko įtilpti į renginių, 
esančių Čikagoje, tarpą. Gau
tas 3,000 dol. palikimas ir 
1,185 dol. aukomis.

Kontrolės komisuos aktą 
perskaitė Kęstutis K. Miklas. 
Komisija TF sąskaitose nera
dusi nieko įtartino, pasitenki
no įrašydama penkis siūly
mus.

Pertraukos metu buvo pie
taujama.

Pietų pertraukai pasibaigus, 
vyko dienotvarkės punktas — 
diskusijos ir pranešimų pri
ėmimas. Pasitaikydavo, kad 
praeityje šis dienotvarkės 
punktas būdavo gan audrin
gas. Deja, tie, kurie ko nors 
panašaus tikėjosi ir dabar, 
turėjo didžiai nusivilti. Ta 
dienotvarkės dalis, be kelių 
paklausimų, praėjo ramiai. 
Sukultūrėjome!

Vyko rinkimai į TF tarybą. 
Buvo renkami ar perrenkami 
penki nariai. Slaptu balsavi
mu išrinkta: Rasa Razgaitienė 
— 4,927 balsai, Pranas Povi
laitis — 4,774, Evaldas Re- 
mėza — 4,498, Antanas Saba
lis — 4,254 ir Vaiva Vėbraitė- 
Gust — 3,228 gaisai. Kandi
datais liko Kostas Norvilą — 
1,882 ir ’Vacyę Steponis — 
1,550 balsų P 4

Į kontrolės kęmisiją, susi
rinkimui pritarus, sutiko įeiti 
dr. Jonas Bilėnas, Kęstutis 
Miklas ir Pįjus J^asvytis. Kan
didatai: dr. Marija Žukaus
kienė ir Ieva Jankutė.

Nutarimų komįsįjos: P. Nas- 
vytis, P. Povilaitis, R. Raz
gaitienė, J. Valaitis, ir V. Vėb- 
raitė-Gust. Nutarimus -per
skaitė Jurgis talaitis. Juos 
susirinkimo dalyviai patvirti
no . Nutarimai, Juos atitinka
mai suredagavus, spaudai bus 
atskirai pateiktį. ,

Susirinkimui pirmininkavo 
Jurgis Valaitis įr Aleksandras

Vakselis. Sklandžiai praėjusį 
susirinkimą uždarant, buvo 
giedama Lietuvos himnas.

Po susirinkimo TF tarybos 
ir valdybos nariai susirinko į 
posėdį. Posėdžio metu naujuo
ju Tautos fondo pirmininku 
išrinktas Jonas Vilgalys, o TF 
valdybos pirmininku — Algis 
Vedeckas.

P. Palys

POLICININKAI TURĖS 
RĖMĖJŲ

Kretingoje įsteigtas visuo
meninis policijos rėmėjų klu
bas „Kobra”, kurio pagrindinis 
šūkis — „Stabdyk nusikalsta
mumą”.

Policijos rėmėjai turės teisę 
reikalauti, kad teisės pa
žeidėjai laikytųsi viešosios 
tvarkos ir nepažeidinėtų 
žmonių orumo, jie galės įsta
tymų nustatyta tvarka prista
tyti i gydymo ir policijos 
įstaigas asmenis, kurie, aps
vaigę nuo alkoholio ar narko
tikų, kelia grėsmę visuomenės 
rimčiai, kartu su policijos pa
reigūnais tikrins materialinių 
vertybių apsaugą įmonėse, 
įstaigose, organizacijose, kar
tu su policijos pareigūnais 
galės eiti į piliečių gyvena
mąsias ir kitas patalpas, kad 
užkirstų kelią nusikaltimams 
ar padėtų sulaikyti įtariamąjį 
padarius nusikaltimą.

Policijos rėmėjai tarnybos 
metu savigynos tikslais turės 
gumines lazdas, ypatingais at
vejais galės naudotis dujiniais 
pistoletaispjiė bus informuoti, 
turės atpažinimo ženklus ir 
pažymėjimus’.'

Į policijoj Rėmėjų klubą pri
imami neteįštį, nesantys poli
cijos įskaitoje, gero fizinio ir 
kovinio pasirengimo, sveiki 
žmonės, turinys Lietuvos Res
publikos pilietybę. (LA)

Startec
SKELBIA

SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI
I TOLIMUS
KRAŠTUS !

FREEQpM PLAN
42c 
19c 
34c 
29c 
13c

Australija. 
Kanada.... 
Vokietija... 
Anglija.....
JAV....'.......

uz minute
kalbant su Lietuva
24 vai į dieną

7 dienas per savaitę

79 TOLI, KAIP TOLI 
JŪSŲ TELEFONAS!

Nėra specialių mokesčių
Nėra suvaržymų
Nereikia pakeisti „long distance company"

1-800-483-5419
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v.z 
šeštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. ĖST
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REAL ESTATE REAL ESTATE

^'Zl.

REALMART II, Ine. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago,IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
BUDRAIČIUI

5US-Z?-5^^1OO Pager 773-308-0307
Fax. 773-585-3997

MISCELLANEOUS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

FOR SALE 
CAPEcGOD BRICK HSE 

IN BURBANK.
Sided dormers upstairs with kit., bath, 

beęlippjn, living-dining rooms.
; Renf or related livina.

5 rooms dawn: 3 bedrms, kitehen, 
bath, living room; full-basement. 

Paneled rec. room.
Call 708-599-3779

VVashington, D.C. lietuvis, Tandscaping*  
bendrovės savininkas, ieško darbininko, 
kuris-gautų vietą gyventi veltui už namo 

priežiūrą, valymą ir mažus remonto 
darbus +$5 į vai. už "tandscaping" darbą: 

žolės pjovimą, kiemo valymą, aplinkos 
tvarkymą. Kreiptis: tel. 202-244-2373

Lietuvoje, Šiauliuose, gerame 
rajone parduodamas naujas, 
neįrengtas mūrinis namas, 
dviejų aukštų su pusrūsiu. 
Kreiptis tel. 630-257-8402

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 

(708) 425-7161

GREIT 
PARDUODA

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

MISCELLANEOUS

Nerūkantis, negeriantis 
pensininkas ieško kambario 
Marųuette Parko apylinkėje. 

Tel. 773-472-1249

Moteris nuosavu automobiliu suteikia 
įvairias paslaugas: 

veža pas daktarus, į bankus, į parduo
tuves, arba pati superka produktus. 

Skambinti tel. 773-436-4943

Oversize Oak Lawn Condo. 2 bdrm., 
2 bath, new carpet, custom window 

treatments, eat-in custom oak kitehen, 
new w/d, sec. system, new roof, dtt, 

garage w/storage. $125,000. For app. 
call Carol 7064259797 or7066360859.

Moteris ieško darbo.
Gali prižiūrėti ligonius arba 

pagyvenusius žmones.
Tel. 773-890-0191

HELP WANTED
CDL drivers to deliver building 

products.apply at
Reinke Gypsum Supply Co. Ine. 

1400 Sheldon Dr.
Elgin, IL

Mon.-Fri. 7am-2pm Tel.847-931-7117

MOLD MAKING
Leading manufacturer of precision injecbon molds is seeking 

the following qualified, experienced individuals:
** E.D.M. OPERATOR 
**E.D.M. TRAINEE 
** MANUAL & NC LATHE OPERATOR 
“ MACHINIST
** LEAD MOLD MAKER

Our toolrooms are bright, clean, smoke-free, well ventilated and A/C 
with modern, up to date eųuipment. We offer competitive vvages, 
exeltont benefit pkg., (10 pd. holidays, vacation, profit sharing, 401K plan, 
sec.125.med. & dep. care exp. plan, health ins., etc.J and overtime. 
COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT. Please contact:

NORTHVVESTERN TOOL & DIE
3445 W. Howard St.

Skokie, Tel. 847-677-9280
.or

375 Renner Drive 
Elgin, Tel. 847-697-2030 

E.O.E. PRINCIPALS ONLY

SKAITYKITE
DRAUGĄ!

“DRAUGAS": vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis

EKSTRA ! EKSTRA !
SKRYDŽIAI IŠ LOS ANGELES 

IR SAN FRANCISCO 
Į VILNIŲ IR ATGAL

Išvykimas nuo gegužės 15 d. iki birželio 9 d.

VYTIS T R AVĖ L
40-24 235thStr.

Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161

800-778-9847
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA
VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
INFORMACIJOS SKYRIUS 
2060 N. I4th Suite2l7,
Arlington, VA 22201
(703) 524-0698 • FAX (703) 524-0947

LAIŠKAS DEP. SEKR.
TALBOTT

Paskutiniame susitikime 
Vašingtone su organizacijų at
stovais, kurie sudaro Centrai 
and East European Coalition 
(CEEC), JAV Statė Dept. sek- 

■ rotorius S. Talbott dvipras
miškai atsakė į Jan Nowak 
klausimus dėl dabartinės JAV 
valdžios reakcijos į prezidento 

. Jelcino vasario 11 d. memo
randumą apie Rusijos būsimą 

’ • politiką Baltijos kraštų at- 
* žvilgiu. Rusijos ambasada Va- 
—šingtone laikė šį memoran

dumą užtenkamai svarbiu, jį 
. išdalinama spaudos atsto

vams.
Sekr. Talbott atsakė, kad 

JĄV-jų valdžia dažnai reagavo 
į Jelcino memorandumą ne tik 
privačiai, bet ir viešai. Kadan
gi JAV LB nėra mačius jokio 
teksto Baltųjų rūmų memo
randume šiuo klausimu, pa
prašėme mums tokį parūpinti.

JAV LB taip pat pasisakė, 
jog Statė Department spaudos 
atstovas Niek Bums dar nėra 
aiškiai pasisakęs, kad prez. 

__ Clinton tvirtai rems NATO 
praplėtimą Baltijos kraštuose. 
Niek Burns tvirtinimai, kad 
Baltijos kraštų saugumas yra 
remiamas esamose progra
mose, JAV LB palygino su 
prez. Bush politika, kuri aiš
kiai nesiorientavo 1991-92 
m. istorinių perlaužų laikotar
pyje.

R. NARUŠIENĖS 
LAIŠKAS 

VICEPREZIDENTUI 
ALGORE

Besiruošiant prof. V. Lands
bergio apsilankymui JAV-jose, 
JAV LB pirmininkė parašė 
laišką viceprezidentui Al 
Gore, jį ragindama susitikti 
su prof. Landsbergiu.

Laiške paminėta Helsinkio 
viršūnių konferencija, kurioje 
prez. Jelcinas pasisakė, kad 
visos valstybės turi teisę pasi
rinkti priemones ginti savo
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saugumą. Priminta, jog tik ką 
sugrįžęs į Maskvą, jisai pasi
sakė, kad Rusija garantuos 
Baltijos kraštų saugumą, tuo 
paneigdamas savo teiginius, 
tartus Helsinkyje.

Laiške pasakyta, kad Rusija 
turi gerbti Lietuvos suvereni
tetą ir nepriklausomybę, ne
bandant „garantuoti” jos sau
gumo. Lietuvai nereikia Ru
sijos karių savo žemėje. Tik 
reikia pažvelgti į Gruziją ir 
pamatys Rusijos garantijų pa
sekmes.

Baigiant R. Narušienė pa
brėžė, kad atėjo laikas Clinton 
administracijai ginti Amerikos 
interesus ir įtaką Lietuvoje. 
Amerikos balsas turėtų būti 
aiškus ir nedviprasmiškas: 
JAV-jos remia Lietuvos sto
jimą į NATO, padės Lietuvai 
pasiruošti, neleis kitiems 
kraštams, kurie .nėra NATO 
nariai, užblokuoti Lietuvos 
narystę.

PRISIMENANT COX 
REZOLIUCIJĄ

Pereitais metais Kalifornijos 
respublikonų atstovas Kon
grese Chris Cox įvedė rezoliu
ciją Karaliaučiaus demilitari- 
zacijai (H.C.R. 51), kuri galų 
gale nebuvo Senato patvirtin
ta. Dabar aiškinama mūsų 
spaudoje, kad tai įvyko dėl 
„demokratų keršto respubliko
nams už tai, kad pastarieji ne
patvirtino demokratų siūlytų 
liberalių teisėjų”.

Geriausiu atveju, čia tik da
lis tiesos. Buvo ir kitų prie
žasčių dėl šitos rezoliucijos 
nepasisekimo Senate. Cox re-, 
zoliucijos rėmėjai aiškino, kad 
ji siekia susilpninti rusų pozi
ciją Karaliaučiuje. Tačiau du 
punktai šioje rezoliucijoje ne 
tik prieštaravo šiai pagrindi
nei minčiai, bet buvo tiesiogiai 
prieštaringi Lietuvos intere
sams. Rezoliucijos trečias 
punktas ragino Rusiją, kad ji 
skatintų kitų kraštų investici
jas ir laisvą rinką Karaliau-' 
čiuje, siekiant šios srities eko-

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

THE POLISH AIRLINE
Call your travel agent or 
1-800-223-0593 or visit 

h ttp: / / www.lot.com

Š.m. kovo 10 d. Vilniuje — JAV LB bendradarbiavimo komisijos nariai Lietuvos Seime. Iš kairės: Juozas Ardys, 

Regina Narušienė, Liūda Rugienienė, pirm. Donatas' Skučas ir Vytas Maciūnas.

PRANAS DOM. GIRDŽIUS
1902-XII-9 -

Š.m. kovo 24 d. iš mūsų tar
po išsiskyrė buvęs Jurbarko 
gimnazijos . mokytojas rašy
tojas Pranas D. Girdžius. Jis 
buvo gimęs 1902 m. gruodžio 
9 d. Rauktiškių km. 1926 m. 
baigė Kauno suaugusiųjų gim
naziją, 1932 m.—Vytauto Di
džiojo universitetą, 1933-1940 
m. P. Girdžius :dėstė lotynų 
kalbą Jurbarko gimnazijoje. 
(Žinios panaudotos iš knygos 
„Jurbarkas”, leidinys — 1996 
m. Vilniuje.). .

Tuo metu buvau jo mokinė. 
Mok. Girdžius visoms mer
gaitėms labai patiko, nes į kla
sę ateidavo pedantiškai apsi
rengęs. Buvo visad rimtai 
nusiteikęs, nebandyk nusi
juokti per jo pamoką. Jei 
klasės kampe kas subrazdės, 
sukikens, tuoj tam mokiniui 
liepdavo asmenuoti netaisyk
lingos asmenuotės veiksma
žodį „capio”. Jei tik pradėsi 
mikčioti, tuoj trumpai nukirs
davo: „Sėsk!” Dienyne atsiras
davo dvejetukas. Mokiniai dėl 
to jį praminė „čepis” — kilmė 
nuo to nelaimingo veiksma
žodžio. Tarp>kifą ko, visi kiti 
mokytojai turėję jiems parink
tus „titulus”-.;- Kurie jų ne
turėjo, buvo nepopuliarūs ir il
gainiui pamiršti, net tikrosios 
jų pavardės iš atminties išblė
so.

Šiandien, pati būdama mo
kytoja, galiu patvirtinti, kad 
buvusius savo mokinius, ku
rie pasireiškė keistoku būdu, 
labai gerai prisimenu, o tie 
tylūs, ramūs nubluko ir nepa
liko pėdsako atmintyje.

Pr. Girdžius su šeima Jur-

nominę integraciją su Europa 
ir Baltijos kraštais. Ketvirtas 
punktas ragino prez. Clinton, 
rusams demilitarizavus šitą 
sritį, skatinti privačias inves
ticijas Karaliaučiuje ir arti
miausiu laiku paruošti atitin
kamą Karaliaučiaus ekono
minio išsivystymo planą Kon
greso patvirtinimui.

Daugumas Amerikoje įsiti
kinę, kad, tvirtinant civilinį 
sektorių, karinis sektorius su
silpnėja. Deja, taip nėra Kara
liaučiuje, nes tie patys asme
nys kontroliuoja abudu sekto
rius. Tenai rusų generolai pel
nosi iš masiškos prekybos, ne 
vien tik legalių prekių, bet ir 
kontrabandos, ginklų, narko
tikų. Užtat investicijos Kara
liaučiuje tik įtvirtintų Rusijos 
karininkus, skatintų juos 
įleisti gilias šaknis, neišsi
kraustyti. Analizavus Cox re
zoliuciją, paaiškėja, kad iš de- 
militarizacijos projekto pada
rytas kapitalinių investicijų ir 
ekonominės paramos projek
tas. Kai kurių senatorių pa
tarėjai, pastebėję Cox rezoliu
cijos vidinius prieštaravimus 
ir pavojingas pasekmes, pa
tarė jiems neremti šios rezo
liucijos.
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barke gyveno toje pačioje Vo
kiečių gatvėje, kaip ir aš. Jie 
augino 2'imlus Dovydą ir 
Klaudijų.' Jo'-žmona turėjo la
bai gražų balsą, kartais padai
nuodavo pėr gimnazijos ruo
šiamus koncertus.

Su šeimdjpasi traukęs iš Lie
tuvos atsidūrė Prancūzijoje, 
Sarbonos'-tiliįversitete, vėliau 
persikėlė’'į DJAV. Prasidėjus 
Korėjos’Offi; norėdamas ap
saugoti sdvlr sūnus nuo’ ka- 
riuo menės;B persikėlė į Mon- 
trealį — T&fiadą. Koks buvo 
man džiaugsrhas sutikti savo 
mokytoją. /‘Užsimezgė arti
mesnė drdiigyštė. Buvo progos 
pažinti jo«8flvasinį gyvenimą. 
Jis visada buvo geros nuotai
kos, ' ,flnėgo humorą, 
nuoširdumas ir vidinė šiluma 
tryško i-akių. Tada - su
žinojau, kad jis mėgsta rašyti. 
Pasirodo, jau prieš karą reiš
kėsi spaudoje. Jo geriausi du 
draugai buvo vaikų rašytojas, 
pedagogas Antanas Giedraitis 
(1892-1977) ir Kleopas Girdvi- 
la (1899-1992), mokytojavęs 
Jurbarko gimnazijoje (1925- 
1928). Truputį nukrypsiu nuo 
temos. K. Girdvila parašė 
knygą: ^Senoviniai vardai eti- 
malogijos$U1986 m.). Įdomu, 
ar yra kas&nprs Lietuvoje ra
šęs ta temSftLabai įdomi stu
dija.

Štai mano trys draugai-labai 
glaudžiai ^Br laiškus disku
tuodavo įvarius literatūrinius 
klausimus.

Nuo 1955 m. aš su šeima iš 
Montrealio'\persikėli5u į Či
kagą. Vieną dieną. telefonu 
kviečia kun. Vytautas Bagda- 
navičius , dalyvauti * „Knygos 
klubo” susirinkime. Buvo at
siųstas Pr. Girdžiaųs rank
raštis: „Tos pačios motinos 
sūnus” Susirinkime dalyvavo 
ir Kleopas Girdvila. Visiems 
labai patiko. Mano manymu, 
ši knyga >yerta-premijos;Čia 
pacituosiu\dr. Juozo Griniaus 
nuomonę: \ *

„Visos trys apybraižos 
parašytos autoriaus savitu 
stilium, kurį akylesnieji .skai
tytojai bus pastebėję iš jau 
žurnale (,Aiduose”) spaus
dintų jo beletristinių dalykų. 
Ekspresyvus Pr. D. Girdžiaųs 
žodis, ne ramiai plaukiantis, 
bet lyg žiežirbomis ^trykš
tantis, patetiškai pakilus ir 
čia pat kone vulgariai natū
ralistiškas” (Į977).

Vėliau, 1981 metais, tos 
pačios knygos laida, Pedagogi
nio lituanistikos . instituto 
buvo papildytai išspausdinta 
Kristijono Donelaičio mirties 
sukakčiai pagerbti.

1987 m. pasirodė jo „Vie- 
putiniai”. šios knygos man ne
teko skaityti. Neprisimenu ge
rai kuriais metais lankiausi 
Montrealyje. Užėjau pas savo 
mokytoją Pr. Girdžių. Jis buvo 
labai liūdnas, nes jo žmona ne 
per seniausiai buvo iškelia

A.fA.
DR. ANTANAS 

MARČIUKAITIS
Gyveno Gillespie, IL.
Mirė 1997 m. gegužės 5 d., sulaukęs 83 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: žmona Liucija, dukterys — Benigna, Rita 

Bailey, žentas Mark; sūnūs — Kazimieras, Jonas, marti Lin
da ir šeima; anūkės: Erin ir Miką Bailey.

Priklausė Korp! Gaja, Knights of Columbus, 4th degree.
Velionis pašarvotas trečiadienį, gegužės 7 d. nuo 5 iki 8 

v.v. Kravanya laidojimo namuose, 203 E. Elm, Gillespie, IL.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 8 d. Iš laidojimo 

namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į St. Simon and Jude para
pijos bažnyčią Gillespie, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Holy Cross kapinėse, Gillespie.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos 
komitetui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys, anūkės ir. kiti gi
minės.

Laidotuvių direkt. Kravanya Funeral Home. Tel. 217- 
839-2154.

vusi į Anapilį. Jam buvo labai 
sunku1 vienam tvarkytis. Sū
nūs gyveno atskirai. Mūsų su
sirašinėjimas ilgainiui nutrū
ko. Sveikinimo kortelės grįž
davo Rtgal. Tik pernai suži
nojau, kad jis gyvena prieglau
doje.

„Žiburiuose” radau trumpą 
pranėšim^: ,A-a. Pranas D. 
Girdžius?' rašytojas, 94 m. 
amžiate-;mirė kovo 24 d. Po 
pamaldų?-’ ’ Aušros Vartų 
šventovėje‘kovo 31 d. palaido
tas 'Notrė Dame dės Neiges 
kapiiiesd. Liko du sūnūs”.

Skaitančių šį straipsnelį bu
vusį^, jp^okinių prašau prisi- 
min^oaęje jį ką nors malo- 
naų^ Važaus.

■ Ilsękis p . ramybėje, brangus 
mokytojau.

.« oru ^Janina Vaičaitytė- 
Juknevičienė .

rjsbsu
• Marijampolė. Kovo 15 

dihną' Šv: Mykolo Ąrkangelo 
bazilikoje vyko rekolekcijos 
mięstoKjnokytojams, kurioms 
vado'Jaįįo kun. Remigijus Gai*  
dys,AHC. Konferencijos metu 
jis atkreipė dėmesį į šių dienų 
krikščionių problemas moder
niajame ^pasaulyje, nagrinėjo 
tikrdjokifeturto, nusižeminimo, 
Dievo malonės ir kitas temas, 
apgailestavo, kad dangus dau
geliui šių dienų intelektualų 
atrę&^pernelyg naivi sąvoka. 
Rek'(g^ęijų pabaigoje kun. R. 
Gaidys prisipažino, jog dažnai 
teįik^ .pasjjusti,vienam su Die
vu lų mažu būreliu mo
terų. Tačiau jis pasiguodė, jog 
Jėzaus.-laikais tikėjimo daly
kai irgį ’ne visus domino, šį 
kartą rekolekcijose dalyvavo 
tikmedidelis būrelis mokytojų.

• Kėdainių rajono savival
dybė įsteigė specialų fondą 
labiausiai nusipelniusiems ra
jono švietimo darbuotojams 
premijuoti. Šiam fondui savi
valdybės iš biudžeto lėšų nu
matė skirti 4,000 litų. (VL)

A.fA. 
PETRONĖLĖ 

D. JUOZAPAVIČIENĖ
Jucevičiūtė

. ■ Gyveno Čikagoje.
Mirė 1997 m. gegužės 6 d.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Alsėdžiuose. Ameri

koje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko vyras Stanislovas, dukterys: Elena, žentas 

Wayne, Valė Girdvainienė su šeima Lietuvoje; sūnūs: Izido
rius ir Aloyzas su šeimomis; sesuo Valė Dobravolskienė ir jos 
dukra Alvina; taip pat daugiau giminių Lietuvoje.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 8 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Becvar-Lack laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 9 d. Iš laidojimo 
namų 10:15 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią Brighton Parke, kurioje bus 
aukojamos 11 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. ; ................ ...................... o'i J-A

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, dukterys, sūnūs, sesuo ir kiti gi
minės.

Laidotuvių direkt. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430-5700.

PADĖKA
A.tA.

JUOZAS REMYS
Mirė 1997 m. balandžio 19 d. Palaidotas balandžio 23 d. 

^v. Kazimiero lietuvių kapinėse*Čikagoje.
Nuoširdžiai dėkojame dr. Petrui Kisieliui už rūpestingą 

gydymą. Tariame padėką — vysk. H. Dumpiui, broliui S. No- 
cinski, OFM ir kun. A. Saulaičiui, SJ, už maldas koplyčioje, o 
kun. A. Saulaičiui ir už atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir 
apeigų pravedimą Šv. Kazimiero kapinėse.

Padėka priklauso ir visiems karstanešiams, velionį lan
kiusiems koplyčioje ir palydėjusiems į Amžino Poilsio vietą; 
taip pat nuoširdus ačiū už šv. Mišių aukas; dėkojame ir 
Vance Funeral Home darbuotojams už paskutinį patarna
vimą.

Žmona Valė, sūnūs — Edmundas su žmona Dalia, 
Tomas, sūnėnas Antanas Liutkus su šeima, brolis Do- 
nius Lietuvoje bei kiti giminės.

Utenos „Pieno lašo’ pirm. Regina Šinkūnienė su Sirutėnų pradžios mokvklos <
vanėlėmis iš „Saulutės", Lietuvos vaikų globos būrelio š.m. vasario 27 d. JU gautoinis do‘

http://www.lot.com


DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. gegužės mėn. 7 d.

ČIKAGOJE fR AP YUNKE5E

Ketvirtadieni, gegužės 8 
d., yra Viešpaties Jėzaus į 
dangų žengimo šventė, Šeš
tinės. Katalikams būtina daly
vauti šv. Mišiose. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje Šeštinių dieną Mišios 
lietuvių kalba bus 7 ir 9 vai. r. 
ir 7 vai. vak., anglų kalba — 8 
ir 10 vai. r., o trečiadienio va
kare 7 vai. Mišios bus anglų 
kalba.

Kristaus Dangun žengi
mo šventė šį ketvirtadienį, 
gegužės 8 d. Šv. Antano para
pijoje, Cicero, IL, lietuviškos 
Mišios bus 6:30 vai. vak. Visi 
apylinkių lietuviai kviečiami.

Dėmesio! „Draugo” ad
ministracija atidaryta nuo 
8:30 vai. r. iki 4:30 vai. p.p., 
kasdien, nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Šeštadieniais 
nedirbama. Redakcija dirba 
nuo 8:30 vai. r. iki 4 vai. p.p. 
Visi pranešimai ar kitokia 
medžiaga gali būti siunčiama 
faksu 24 vai. per parą. Telefo
nai neatsakomi prieš 8:30 v.r. 
Čikagos laiku. Malonėkite į 
tai atkreipti dėmesį.

Jaunos dainininkės Ne
ringos Nekrašiūtės kon
certą, pavadintą „Šypsenė
lės”, nes jo pelnas skiriamas 
vargstantiems vaikams Lietu
voje, . kuriems parama tikrai 
iššauks džiaugsmingą šypse
nėlę, gegužės 18 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre rengia „Sau
lutė”,

Dainuoja „Žiburėlio” „vyrai” (iš kairės) Darius Lelis, Aleksas Sadauskas 
ir Rimas Grybauskas su mokyt. Milda Šatiene. Nuotr. Lydos Budrienės

SKELBIMAI
x A.a. Jono Skladaičio 

šviesų prisiminimą pagerbda
mi, Jonas ir Angelė Puo
džiūnai, Philadelphia PA, at
siuntė $25 Lietuvos našlaičių 
vargą sumažinti. Reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems ir dėkojame aukoto
jams. „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x Juozas Bacevičius pade
da įsigyti vairavimo teises. 
Tel. 708-403-7334.

_______________ tek) 

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bl. į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel.: 773-582-4500

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL60441

Tel. 708-301-4866
' Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 

Civilinės ir kriminalinės bylos I 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
. Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. p.p.

ADVOKATAS

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 

Chicago; IL 60629 
(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 773-284-0100
Valandos pagal susitarimą

II

Dr. Stasys Skripkus, gy
venęs Kearney, New Jersey,, 
mirė gegužės 5 d. Apie laido
tuves bus pranešta vėliau.

Gegužės 8 ir 15 d. (penkta
dieniais), 7 vai. vak., „Sek
lyčioje” apie naują imigracijos 
įstatymą kalbės, aiškins ir į 
klausimus atsakys Čikagos 
miesto advokatas, imigracijos 
reikalų specialistas, Diego 
Bonesatti. Seminare dalyvaus 
ir į lietuvių kalbą viską vers 
advokatas Algimantas Rėže
lis. Seminare taip pat daly
vaus Lietuvos gen. garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza. Visi susidomėję, ypač 
neseniai į šį kraštą atvykusie
ji, kviečiami seminare daly
vauti.

Čikagos lituanistinės mo
kyklos vakaras jau šį šeš
tadienį, gegužės 10 d. Links
mas vakaras su pietumis ir 
šokiais prasideda 5:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Progra
moje: Dalios Gedvilienės vado
vaujamas mokyklos choras. 
Taip pat susidomėjusiems val
stijos policijos rezervo Officer 
Lawrence ir „Kibo” demonst
ruos, kaip policijos šuo vikriai 
ir paklusniai apsaugo ir gina.
J. Kulio pastangomis, daly
vaus Joseph Mario Moreno 
Cook County Commissioner, 
advokatas ir patarėjas mokyk
lai ir Jaunimo centrui.

x Dėmesio! Jaunimo centro 
Moterų klubas kviečia visus 
gegužės 18 d. po 10:15 vai. šv. 
Mišių Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
į Jaunimo centro kavinę, kur 
galėsite pasivaišinti skaniais 
mieliniais blynais. Prie jų bus 
ir burnoj tirpstančios obuo
linės košės. Savo atsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą.

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

(sk)
x TRANSPAK įstaiga LE- 

MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd. 
8:30 v.r. — Iv. p.p. Transpak 
tel. Lemonte: 630-257-0497.

(sk)

x Ieškoma Grožvyda Se- 
rapinaitė. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: S. Jonaitis, 48 
Denison Ct., Granville, OH 
43023.

(sk)
x Radijo stočiai reikalin

gas programų direktorius, kal
bantis lietuviškai ir angliškai. 
Taip pat būtina ne mažiau, 
kaip trejų metų patirtis šioje 
srityje. Susidomėję prašomi 
siųsti informaciją šiuo adresu: 
P.O. Box 388672, Chicago, 
IL 60638-8672.

(sk)

IŠ ARTI IR TOLI
APLANKĖ MIRTIS

Š.m. kovo 24 d. Montrealyje 
(Kanadoje), Sacre Coeur ligo
ninėje mirė rašytojas, profe
sorius Pranas Dominykas Gir
džius, sulaukęs 94 metų am
žiaus. Dar rankraštyje pasili
ko jo apysaka „Aukso alto
rius”, jau išleista yra „Tos pa
čios motinos sūnūs”, „Vėpū
tiniai”.

BALSAVIMAS LB
BOSTONO APYLINKĖJE

JAV LB Bostono apylinkėje 
balsavimai už kandidatus į 
JAV LB XV tarybą vyks 
gegužės 17 ir 24 d., 2—7 vai. 
p.p., taip pat gegužės 18 ir 25 
d., 1—7 vai. p.p. So Bostono 
lietuvių klube, o sekmadie
niais, gegužės 18 d., nuo 12 
vai. iki 4 p.p., ir 25 d., nuo 12 
iki 1 vai. p.p., vyks Šv. Petro 
bažnyčios salėje. Bendruome
nės nariai, kurie norėtų bal
suoti korespondentiniu būdu, 
prašomi skambinti K. Bačan- 
skui, 617-282-7755.

Į XV tarybą kandidatuoja 
šie Bostono apygardos nariai: 
Dainius Glodas, Česlovas 
Mickūnas, Daiva Navickienė, 
Irena Veitienė, Liuda Žiaug- 
rienė. Bostono apylinkės rin
kimų komisija tikisi, kad LB 
apylinkės nariai suras laiko ir 
atliks šią bendruomeninę pa
reigą.

DEIMANTINĖ 
SUKAKTIS

Kun. dr. Eugenijus Gerulis, I 
gyv. St. Pete Beach, FL, ba
landžio 25 d. šventė savo am
žiaus deimantinę, 75 metų, 
sukaktį. Ta proga jam gimta
dienio šventę surengė vaikai, 
atvykę į St. Petersburgą.

ROMO KALANTOS 
MINĖJIMAS

St. Petersburg, FL, Romo 
Kalantos vardo šaulių kuopa 
rengia R. Kalantos mirties pa
minėjimą su paskaita ir me
nine programa gegužės 18 d., 
tuoj po sekmadieninių šv. 
Mišių. Minėjimas vyks Lietu
vių klubo patalpose. Visi kvie
čiami.

RINKIMAI
ST. PETERSBURGE

St. Petersburg, FL, LB apy
linkės lietuvių balsavimai 
JAV LB XV tarybos rinkimuo
se vyks Lietuvių klubo salėje, 
4880 46th Avė, gegužės 17 ir
24 d. (šeštadieniais), nuo 12 
iki 3 vai. p.p., o gegužės 18 ir
25 d. (sekmadieniais) nuo 12 
iki 5 vai. p.p. St. Petersburgo 
rinkiminę komisiją sudaro: 
Algis Dūda, Sasys Vaškys ir 
Bronius Baukys. Kandidatai 
iš apylinkės yra: Algis Au- 
gūnas, Dalia Augūnienė, Algi
mantas Garsys, dr. Aldona 
Gaškienė, dr. Remigijus Gaš
ka, Birutė Kožicienė, Zenonas 
Petkus, dr. Birutė Preikšienė, 
Laima Savaitienė ir dr. Pra
nas Zunde.

Negalintys atvykti į balsavi
mo būstinę, prašomi pranešti 
komisijos pirm. A.Dūdai, tel. 
360-7356. Bus suteikta gali
mybė balsuoti paštu.

RINKIMAI DENVER, CO

JAV LB XV tarybos rinki
mai Denver, CO, LB apy
linkėje vyks gegužės mėn. 
nustatytomis dienomis, nuo 
4:30 iki 6:30 vai., 6th Avė 
United Church salėje „Rūtos” 
tautinių šokių grupės repeti
cijos metu. Norintieji gauti 
daugiau informacijų, prašomi 
skambinti Arvidui Jarašiui, 
439-2089.

Redaguoja J, Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65thPlace, Chicago, IL 60629

Geriausiai mamą i pasaulyje

Piešė Živilė Badaraitė,
Čikagos lit. m-los 3 sk. mokinė

PAS MOTINĖLE

Tai gera pas mamytę,
Kaip po sparnu paukšteliams: 
Mylėdama augina,
Daina užmigdo, kelia.

Laukuos kiškučiai šąla
Per visą žiemą-baltą,
Pas mielą motinėlę 
Mum sotu ir nėŠalta.

Piktai piktai subartas 
Našlaitis verkia gailiai, 
O mus nuo ašarėlių 
Mamytės saugo meilė.

Ar ūžia šaltos vėtros,
Ar šniokščia da’rganėlės,
Pas mielą motinėlę 
Mum žydi puikias gėlės!

Viktoras Šimaitis

AUKSAPLAUKĖ 
MERGAITĖ

(Pasaka)

Katalikų bažnyčia gegužės 
mėnesį yra paskyrusi Marijos 
garbei, ta proga perteikiu vie- 

- ną pasaką, kurioje svarbų 
vaidmenį vaidina Dievo Moti
na Marija.

Gyveno nelaimingi tėvai, 
nes neturėjo vaikų. Nesmagios 
nuotaikos prislėgti liūdėjo ir 
melsdamiesi skundėsi Dievui, 
kad jų namas tuščias ir kad 
senatvei a tėjus1 bus dar liūd
niau. Nebūsią nė kam akių 
užspausti paskutinėje gyveni
mo valandoje.

Miške buvo maža koplytėlė, 
kurioje kabojo Dievo Motinos 
paveikslas su sūneliu ant ran
kų. Ten vaikščiodavo tie nelai
mingi tėvai melstis, kad Dievo 
Motina pasigailėtųjų:

— Motina maloninga, pasi
gailės mūsų, suteik mums didį 
džiaugsmą, duok mums vai
kelį, tarnausime Tau, kol gyvi 
būsime ir garbinsime Tave iki 
mirties valandos. — Taip 
meldėsi per dienų dienas tie 
nelaimingieji.

Dažnai atnešdavo laukinių 
žolių su gražiais žiedeliais, 
puošdavo koplytėlę ir Marijos 
paveikslą. Kartą prieš taip pa
puoštą Marijos paveikslą 
uždegė juodu tris žvakes. 
Jiems besimeldžiant pasirodė, 
kad Jėzus meiliai nusišypsojo. 
Jie, dėkodami Dievui ir Mari
jai, sugrįžo namo.

Išklausytas liko jų prašy
mas. Marija davė jiems puikią 
dukterį, kokios niekas niekur 
nematė ir nematys.

(Bus daugiau)

KITI APIE MUS 
Phillip Fortunatov 

(Tęsinys)

Fortunatovo studijų metu, 
Maskvos universitete studija
vo ir lietuvių grupė. Su vienu 
iš jų Botyriumi Fortunatovas 
palaikė artimus santykius. 
Botyrius, baigdamas universi
tetą, pakvietė Fortunatovą at
vykti į jo tėviškę. 1871 m. va
sarą Fortunatovas su Milerių 
atvyko į Liudvinavo apylinkę, 
Triobiškių kaimą. Čia jis ben
dravo su lietuviais ir per tris 
savaites užrašė 150 liaudies 
dainų, pasakų, priežodžių. 100 
dainų rusų mokslininkai 1872 
m. paskelbė universiteto leidi
nyje. Kaip žinote, rusų valdžia 
buvo uždraudusi lietuvių raš
tą spausdinti lotyniškomis rai
dėmis ir šio leidinio valdžia 
neleido spausdinti lotyniško
mis raidėmis, tad buvo iš
spausdintas rusiškomis raidė
mis. Tame leidinyje duodami 
paaiškinimai ir vertimai į ru
sų kalbą. Tos dainos turinin
gos ir meniškos. Šis rinkinys 
svarbus ir lietuvių k. mokslui, 
nes rusai pirmą kartą turėjo 
progos susipažinti su lietuvių 
kultūra. Fortunatovas Kara
liaučiuje studijavo ten esan
čius senuosius lietuvių k. lei
dinius bei rankraščius. Susi
pažino su F. Kuršaičiu. Jis yra 
parašęs lietuvių k. straipsnių, 
kuriuose nagrinėja atskirus 
lietuviškus žodžius. Paskelbė 
straipsnį „Apie prūsų kalbos 
kirtį ir ilgumą”. Jis lygino 
prūsų kalbą su lietuvių k. Jis 
dėstė lietuvių- k. kursą Mask
vos universitete. Klausė įvai
rių tautų> studentai. Jų tarpe 
buvo ir Jonas Jablonskis. Šios 
paskaitos turėjo didžiulę 
mokslinę vertę. Suvaidino ne
mažą vaidmenį ir lietuvių tau
tiniame judėjime.

(Bus daugiau)

MIRUSIOS KALBOS
(Tęsinys)

Štai prūsiški žodžiai: angur- 
gis — ungurys, antis — antis, 
ausis — auksas, buttan — bu
tas, pintis — kelias, sarke — 
šarka, sasnis — kiškis (iš šio 
žodžio kilo lietuvių upės var
das Sasna ir netoli Marijam
polės esančio miestelio vardas 
Sasnava), snaygis — sniegas. 
Kaip matote, prūsų kalbos ne
sunku būtų pramokti: dalis 
žodžių tokie patys, kaip ir lie
tuviški, kiti skiriasi tik ga
lūnėmis, treti, žinoma, ir visai 
nepanašūs. Bet kitaip ir būti 
negali —juk tai savarankiška 
kalba. Vieną prūsišką žodį jūs 
visi seniai žinote ir beveik 
kasdien vartojate. Tačiau ne
žinote, kad šį žodį mums pali
ko prieš keletą šimtmečių iš
nykę mūsų giminaičiai prūsai. 
Taigi atsiminkite, kad mūsų 
savaitė kilo iš prūsų kalbos 
žodžio sawayte.

Kalbininkai žino atsitikimų, 
kai seniai mirusi kalba atgyja. 
Tokia, pavyzdžiui, yra šian
dien Izraelio valstybėje varto
jama hebrajų kalba. Ši kalba 
mirė II amžiuje prieš Kristaus 
gimimą. Taip du tūkstančius 
metų išgulėjusi kape, ji vėl at
sigavo. Kaip čia atsitiko? Iz
raelis yra žydų valstybė. Čia 
atvyksta žydai iš viso pasau
lio, o jie neturi visiems žy
dams bendros kalbos. Rytų 
Europoje žydai vartoja kalbą, 
kuri XIII amžiuje atsirado iš 
vienos vokiečių tarmės, kiti 
žydai šneka kalba, kuriai pa-

grindus davė viena ispanų 
tarmė.

Algirdas Sabaliauskas 
(Bus daugiau)

GALVOSŪKIS NR. 126
Ledo ritulio žaidimo rezulta

tai: 1-11=0-1; 1-111=3-3; II- 
111=1-0.

GALVOSŪKIO NR. 127 
ATSAKYMAS

Meno parodos kataloge buvo 
toks piešinio paaiškinimas: 
„Du šunes po langu” — (Two 
dogs under a window).

GALVOSŪKIO NR. 128
ATSAKYMAS

Pilni žodžiai: Ačiū, aibė 
(daugybė), akis, akti, alfa (pir
moji graikų raidyno raidė), al
ga, alio, alus, anas, anga 
(skylė, įėjimas). Gali būti ir ki
ti žodžiai.

GALVOSŪKIO NR. 129 
ATSAKYMAS

Žiūrėkite brėžinėlį.

GALVOSŪKIO NR. 130 
ATSAKYMAS

(Žiūrėkite brėžinėlį)
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GALVOSŪKIS NR. 146
(Žiūrėkite piešinėlius)

Čia yra sprendimo pavyz
dys, bet gali būti ir kiti žo
džiai.
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Matote nupieštas dvi JAV 
valstijas. Jos pažymėtos ne ti
rais vardais, o pravardėmis 
(nieknames). Jūs parašykite 
tų valstijų tikruosius vardus.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 147

Kaip žmonės turi giminių, 
taip ir žodžiai gali būti gimi
ningi. Bendroji giminiškų žo
džių dalis vadinasi šaknis. Čia 
duodama šaknis rauk, pada
rykite kiek galite daugiau gi
miniškų žodžių su šia šak
nimi. Pvz., šaknis up — upė, 
upelis, upokšnis, paupys, upy
nas ir t.t. (5 taškai). (Jei pasi
sektų sudaryti 10 ar daugiau 
giminiškų žodžių, tada taškų 
skaičius pakiltų iki 10).

GALVOSŪKIS NR. 148

Iš šių skiemenų sudarykite 
žinomą lietuvišką patarlę: 
klau, vų, ne, go, ną, są, duo, 
kas, sau, tė, vai, so.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 149

Atsakykite į šiuos klausi
mus: 1. Kieno snapas plates
nis: anties ar vištos? 2. Kodėl 
medžių lapų ant žemės yra 
daugiau spalio mėnesį, negu 
birželio? 3. Nurodykite prie
žastis: dėl ko kyla gaisrai, ku
rie sunaikina namus ir miš
kus? 4. Kai namo savininkas 
pakeitė namų šildymą iš ang
lių į dujas, šeimininkė mažiau 
dulkių turėjo valyti. Kodėl? 5. 
Kuo skiriasi „tornado” nuo 
„hurrieane”?

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 150
(Žiūrėkite lentelę)

J tuščius langelius įrašykite 
raides, iš kurių turi susidaryti 
reikšmingi žodžiai, vartojami 
lietuvių kalboje.

(5 taškai)
Atsiuntė 

kun. dr. E. Gerulis


