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Parlamento vadovas susitiko su 
popiežiumi 

Roma, balandžio 21 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis pirmadienį Vatikane susi
tiko su popiežiumi Jonu Pau
liumi n . 

V. Landsbergis su šventuoju 
Tėvu daugiau kaip pusę va
landos dviese kalbėjosi biblio
tekoje, antradieni pranešė Sei
mo pirmininko atstovė spau
dai. 

V. Landsbergis padėkojo po
piežiui už jo sprendimą dėl 
Vilniaus arkivyskupijos ir lie
tuvių, ir lenkų santykių geri
nimą. 

Jis papasakojo apie šių san
tykių plėtrą Europos vieniji
mosi ir saugumo kontekste, 
taip pat apie Lietuvos ir Rusi
jos santykius. 

Pokalbio pabaigoje popiežius 
palaimino Gražiną Landsber
gienę ir visą Seimo delegaciją. 

Sekmadieni į Italiją išvykęs 
V. Landsbergis ir jo vadovau

jama delegacija jau susitiko su 
Romos Lietuvių bendruomene, 
Senato pirmininku Nicola 
Mancino, Konstitucinio teismo 
pirmininku Renat Grenata. 

Senato pirmininkas Nicola 
Mancino džiaugėsi stiprėjan
čiais Lietuvos ir Italijos ry
šiais, kuriems nemažos įtakos 
turi sėkmingai plėtojamas 
parlamentų bendradarbiavi
mas. 

Kalbėdamas apie Lietuvos ir 
Rusijos santykius, V. Lands
bergis prisipažino, kad jam 
kelia susirūpinimą įtampos 
tarp Rusijos ir Baltijos valsty
bių kūrimas. Jo nuomone, Ru
sija periodiškai atnaujina 
spaudimą šiam regionui. „Kai 
mes buvome opozicijoje, Kons
tituciniam teismui parūpin
davome nemažai darbo, dabar
tinė opozicija stengiasi dar la
biau", susitikime su Konstitu
cinio teismo pirmininku Renat 
Grenata sakė V. Landsbergis. 

Balandžio 20 dieną Panevėžyje susitiko Lietuvos ir Latvijos prezidentai — Valdas Adamkus (kairėje) ir Guntis 
Ulmanis. ( E l t a ) 

Seimas abejoja dėl Europos 
reikalų ministerijos likimo 

Vilnius, balandžio 21 d. 
(BNS) — Nepaisant vyriau
sybės siūlymų, Seimas vėl 
nesiryžo galutinai apsispręsti 
dėl Europos reikalų ministeri
jos likimo. 

Antradienį Seimas tęsė Vy
riausybės įstatymo pataisų 
įgyvendinimo įstatymo svar
stymą. Šis dokumentas nu
matė panaikinti Ryšių ir infor
matikos ministeriją bei Staty
bos ir urbanistikos ministe
riją, tačiau išvakarėse vyriau
sybė pateikė alternatyvą — 
kartu panaikinti ir Europos 
reikalų ministeriją. 

Aiškindamas vyriausybės 
sprendimą, valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų mi
nistras Kęstutis Skrebys sakė, 
kad vyriausybė nemato didelio 
skirtumo, koks bus ministe
rijų sąrašas, todėl palieka Sei
mui balsavimu spręsti, panai
kinti dvi ar tris ministerijas. 

Europos reikalų ministeriją 
vėl gynė tik konservatoriai, 
tačiau antradienį diskusijose 
nedalyvavo krikščionių de
mokratų atstovai, iki šiol ka
tegoriškai pasisakę prieš šios 
ministerijos buvimą. 

Seimo pirmasis vicepirmi
ninkas Andrius Kubilius sakė 
negirdėjęs jokių racionalių 

minčių, kodėl reikėtų naikinti 
Europos reikalų ministeriją. 
Jo įsitikinimu, Europos inte
gracijos darbų koordinavimui 
reikia vienos stiprios instituci
jos. „Manęs visiškai neįtikina 
argumentai, kad tai gali atlik
ti Užsienio reikalų ministeri
ja", sakė A Kubilius. 

Prieš tai socialdemokratų ir 
LDDP atstovų siūlymu, parla
mentas svarstė, tačiau atmetė 
LDDP frakcijos nario Petro 
Papovo projektą. Parlamenta
ras siūlė ne naikinti ministeri
jas, o pertvarkyti jas, funkci
jas perduodant kitoms žiny
boms. 

Parlamentarai ginčijosi, ta
čiau vienas kito neįtikino, ar 
galima ministerijas reorgani
zuoti, nes Konstitucijoje nu
matyta galimybė tik jas nai
kinti ir steigti. 

Ministras K Skrebys tvirti
no, kad iki šiol ministerijos 
buvo tik naikinamos ar stei
giamos. 

Seimas atmetė P. Papovo 
siūlymus, tačiau, pasak posė
džiui pirmininkavusio Arvydo 
Vidžiūno, bus ieškoma būdų, 
kaip svarstyti pagrindinę par
lamentaro idėją — atskirti 
ministerijų sąrašą nuo Vy
riausybės įstatymo. 

Euroskeptikas „taisys" 
vyriausybės klaidas 

Vilnius, balandžio 21 d. 
(BNS) — Nacionaldemokrati-
nio judėjimo „Už nepriklauso
mą Lietuvą" vadovas Riman
tas Smetona teigia ketinąs 
kurti politinę partiją, kuri pa
dės ištaisyti klaidą, po prezi
dento rinkimų premjeru pali
kus Gediminą Vagnorių. 

Spaudos konferencijoje ant
radienį Seimo narys R. Smeto
na apie kuriamą partiją žadė
jo išsamiau papasakoti po šeš-

• Praėjus beveik mėne
siui po pakartotinio paskyri
mo, antradieni Seime prisiekė 
trys ministrai — Teisingumo 
ministras Vytautas Pakal
niškis, Krašto apsaugos mini
stras Česlovas Vytautas Stan
kevičius ir Vidaus reikalų 
ministras Vidmantas Žie
melis. Šie trys vyriausybes na
riai negalėjo dalyvauti parla
mento posėdyje kovo 26-ąja, 
kai prisiekė premjeras Gedi
minas Vagnorius ir pirmieji 
10 ministrų. IBNS> 

Lietuva remia Latvijos 
pastangas įveikti krizę 

tadienį įvyksiančio išplėstinio 
judėjimo tarybos posėdžio, ku
riame bus svarstomos galimy
bės stiprinti esamą visuome
ninę organizaciją ir įkurti 
naują politinę partiją. 

R. Smetona spaudos konfe
rencijoje kritikavo vyriausy
bės veiklą, o ypač padėtį teisė
saugos srityje. „Teisėsaugoje 
yra aukštos klasės profesiona
lų, tačiau jų pastangos nueina 
perniek, nes pati sistema dir
ba ne piliečiams, o užsako
vams iš šalies", teigė jis. Pa
sak Seimo nario, ,jau nepato
gu kalbėti apie būtiną minist
ro Vidmanto Žiemelio atstaty
dinimą". 

R. Smetona neigiamai įver
tino tiek buvusį, tiek dabar
tinį Specialiųjų tyrimų tarny
bos vadovus. ,Ar galime pasi
tikėti šia tarnyba, jei jai va
dovavo žmoeus, įtariamas ry
šiais su mafija?', klausė parla
mentaras. 

Buvusio vidaus reikalų vi-

Panevėžys, balandžio 20 d. 
(BNS). Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pareiškė pa
ramą Latvijos prezidento 
Gunčio Ulmanio pastangoms 
normalizuoti padėtį valstybėje 
ir integruoti Latvijos visuome
nę. 

Tai paskelbta po dvi valan
das trukusio prezidentų susiti
kimo pirmadienį Panevėžyje, 
kuris buvo surengtas, pašlijus 
Latvijos ir Rusijos santy
kiams. 

Santykių krizę sukėlė pikta 
Rusijos reakcija į rusakalbių 
pensininkų nesankcionuoto 
mitingo išvaikymą Rygoje ir 
teroristinį sprogdinimą prie 
Rusijos ambasados. 

V. Adamkus, po susitikimo 
žurnalistų paklaustas, ar Lie
tuva imsis tarpininko vaid
mens normalizuojant Latvijos 
ir Rusijos santykius, atsakė 
manąs, jog „Latvija be tarpi
ninkų tą klausimą gali iš
spręsti". 

G. Ulmanis žurnalistams 
pareiškė, kad Latvija yra pasi
rengusi pradėti derybas su 
Rusija, kuriomis būtų siekia
ma pagerinti dvišalius santy
kius. 

Jis taip pat teigė, kad nuo 
Rusijos dvelkia „ekonominiu 
priešiškumu", nors Maskvos 
grasintos ekonominės sankci
jos Latvijai oficialiai nebuvo 
paskelbtos. 

Be to, pasak Latvijos prezi
dento, grasinimai supriešino 

* Seimo opozicinės 
LDDP frakcijos seniūno Čes
lovo Juršėno nuomone, Vidaus 
reikalų ministras Vidmantas 
Žiemelis turėtų nedelsdamas 
atsistatydinti. Pirmadienio 
spaudos konferencijoje jis sa
kė, kad Vidaus' reikalų minis
terija nesusitvarko su sudė
tinga sistema. Nepaisant visų 
veiksmų, kai kur ir reikalin
gų, ir gerų, nėra nuolatinio, 
sistemingo, rimto darbo įvei
kiant nusikalstamumą, už tai 
visų pirma yra atsakinga Vi
daus reikalų ministerijos va
dovybė ir asmeniškai minis
tras Vidmantas Žiemelis. ONS> 

ceministro Juozo Gaudučio 
paskyrimą STT vadovu R. 
Smetona vadino dovana ,,už 
lojalumą partijai". 

Seimo narys labai kritiškai 
atsiliepė ir apie vyriausybės 
sprendimą padidinti naftos 
produktų, alkoholio ir tabako 
akcizus, teigdamas, kad tai — 
„dovana spirito kontrabandi
ninkams ir alkoholinių pro
duktų importuotojams". 

dalį Latvijos visuomenės. G. 
Ulmanis sakė, kad Latvijos ir 
Rusijos santykių normalizavi
mas dabar priklauso nuo Ru
sijos valios, o jų atšalimas ne
naudingas nė vienai valstybei. 

Lietuvos ir Latvijos prezi
dentai taip pat sutarė sudary
ti specialią darbo grupę, ku

rios veiklą globos jie patys ir 
kuri turi visapusiškai įvertinti 
valstybių santykius, įvardinti 
problemas ir pateikti pasiū
lymus joms spręsti. 

Prezidentai pažymėjo pa
žangą užsitęsusiose derybose 
dėl jūros sienos ir mano, kad 
yra visos prielaidos pasiekti 
susitarimą artimiausioje atei
tyje. 

>r Jedinstvo" vadui gresia 
deportavimas iš Lietuvos 

Vilnius, balandžio 21 d. 
(BNS). Vidaus reikalų mi
nistras Vidmantas Žieme
lis išsiuntė teikimą Vilniaus 
1-ajam apylinkės teismui dėl 
Rusijos piliečio Valerijaus Iva
novo išsiuntimo iš Lietuvos, 
antradienį pranešė VRM. 

51-erių metų V. Ivanovas 
„kartą jau kalėjo Lietuvoje už 
antivalstybinę veiklą, o dabar 
atlieka bausmę už 1991 metų 
sausio 13-osios sąmokslo aukų 
apšmeižimą. Vienerių metų 
bausmės atlikimo terminas 
Alytaus griežtojo režimo pa
taisos darbų kolonijoje jam 
baigiasi šiemet liepą. 

VR ministras paprašė teis
mo priimti sprendimą dėl V. 
Ivanovo išsiuntimo, atsižvelg
damas į tai, kad šis svetimos 
valstybės pilietis ne kartą 
pažeidė Lietuvos įstatymus. 

Buvusį prosovietinės orga
nizacijos „Jedinstvo" vadą V. 
Ivanovą dar 1995-aisiais 
nesėkmingai mėginta depor
tuoti iš Lietuvos. Migracijos 
departamentas buvo paruošęs 
dokumentinę medžiagą V. Iva
novo išsiuntimui, nusprendęs, 
kad jis kelia grėsmę konstitu
cinei tvarkai. 

Tačiau po ilgo vilkinimo, 
kurį lėmė griežtas Rusijos ne
pasitenkinimas, tuometinė 
LDDP vyriausybė suteikė lei
dimą V. Ivanovui apsigyventi 
Lietuvoje. 

Migracijos departamentui 
tuomet vadovavęs Česlovas 
Blažys pavadino tai politiniu, 
o ne teisiniu sprendimu, ir 
netrukus neteko savo posto. 

Valdžios neryžtingumą tuo
met griežtai kritikavo deši
nioji opozicija, raginusi ne
delsti išsiųsti užsienietį, ne
slepiantį priešiškumo valsty
bei, kurioje gyvena. 

Savo antipatija- Lietuvai V. 
Ivanovas vėl priminė 1996-ųjų 
gegužę, Maskvoje pristatęs vi
suomenei savo knygą „Lietu
viškas kalėjimas" kurioje, be 
kita ko. tvirtino neva visos 
1991 metų sau: 13-osios au
kos yra lietuvių falsifikacija, o 
sovietų armija Vilniuje neuž

mušė nė vieno laisvės gynėjo. 
Už šį šmeižtą jis pernai lie

pos 15 dieną buvo nuteistas 
kalėti vienerius metus. 

Kažkada buvęs grėsmingos 
prosovietinės organizacijos 
„Jedinstvo" vadovu, jis, atlikęs 
pirmąją bausmę, neslėpė am
bicijų kovoti dėl neva Lietu
voje engiamų rusų teisių, nors 
vietos rusų organizacijos nuo 
jo atsiribojo. Rusijos piliečių 
Lietuvoje sąjungos „Rossija" 
organizacinis komitetas 1996-
ųjų pabaigoje paskelbė viešą 
pareiškimą, kad V. Ivanovas 
neturėjo ir neturi nieko ben
dra su dabar Lietuvoje vei
kiančiomis rusų organizacijo
mis. 

Jtossija" vadovai perspėjo 
Rusijos piliečius Lietuvoje 
saugotis „galimų mėginimų 
įvelti juos į V. Ivanovo veiklos 
sferą". 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pirmadienį 
nusiuntė sveikinimo tele
gramą Austrijos prezidentui 
Thomas Klestil, kuris buvo 
perrinktas šios valstybės va
dovu antrajai šešerių metų ka
dencijai. 65 metų T. Klestil 
nugalėjo sekmadienį vyku
siuose Austrijos prezidento 
rinkimuose, surinkęs daugiau 
kaip 60 proc. balsų. ,EIU> 

* Gaisrininkai Klaipėdos 
centre antradienį nukabino 
vėliavą su nacių simbolika. 
Baltos spalvos vėliava su 
žaliais dažais negrabiai iš
piešta svastika buvo iškelta 
ant apleisto namo stogo H. 
Manto gatvės ir Mažvydo 
alėjos sankryžoje. Ant vėliavos 
dar buvo užrašas „Lietuva lie
tuviams". Valstybės saugumo 
departamento Klaipėdos apy
gardos skyriaus viršininkas 
Algis Grublys mano. kad 
vėliavą iškėlė fašistuojantys 
vietos skustagalviai, taip ba
landžio 20 dieną pažymėję na
cistinės Vokietijos vadovo 
Adolfo Hitlerio 109-a i « imta-
riienį. Pasak pareigūno , apie 
save skustagalviai tokiu būdu 
primena kasmet. Pernai vėlia-

JAV prezidentas nori 
teisinės sutarties su Lietuva 

Vašingtonas, balandžio 20 
d. (BNS) — Pirmadienį JAV 
prezidentas Bill Clinton patei
kė Senatui patvirtinti su
tartį su Lietuva dėl savitarpio 
teisinės pagalbos baudžiamo
siose bylose. 

Sutartis buvo pasirašyta 
sausio 16 d. per Lietuvos pre
zidento Algirdo Brazausko vi
zitą JAV. 

Anot B. Clinton laiško sena
toriams, sutartis turėtų būti 
„efektyvus įrankis, kuris pa
dėtų patraukti į teismą už 
įvairius įstatymų pažeidimus, 
taip pat ir už tarnautojų bei 
su narkotikų kontrabanda su
sijusius nusikaltimus". 

Pasak JAV prezidento, su
tartis sukurtų prielaidas įvai
riapusiam kriminalistų bend

radarbiavimui. 
Joje numatoma įvairi pagal

ba valstybių pageidavimu: 
apklausti asmenis, pateikti 
dokumentus, įrašus, daikti
nius įrodymus, nustatyti as
menis ir daiktus bei jų buvimo 
vietą, aptarnauti dokumentus, 
pergabenti sulaikytuosius as
menis apklausai ir kitiems 
tikslams, vykdyti kratas ir su
ėmimus, padėti „įšaldyti" ir 
konfiskuoti sąskaitas, rinkti 
baudas, suteikti kitokią pagal
bą, kuri leidžiama pagal pa
geidaujančios valstybės įstaty
mus. 

B. Clinton savo laiške Sena
tui paragino kuo greičiau iš
nagrinėti ir patvirtinti šią su
tartį su Lietuva. 

Užsienio investuotojai: 
Lietuvoje gerėja verslo sąlygos 

Vilnius, balandžio 21 d. 
(BNS) — Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros sausio ir 
vasario mėnesiais atlikta ap
klausa parodė, kad 87 proc. 
investuotojų vėl investuotų į 
Lietuvą. Pernai teigiamai į šį 
klausimą atsakė 83 proc. ap
klausos dalyvių. 

Iš palankių sąlygų Lietu
voje užsienio kapitalo atstovai 
paminėjo kvalifikuotą ir ne
brangią darbo jėgą, palankią 
geografinę padėtį, politinį pas
tovumą, gerą susisiekimą su 
Vakarais. 

Pažymėdami specialistų 
darbo našumą, 76 proc. ap
klaustųjų nurodė, kad jie vyk
do reguliarias darbuotojų mo
kymo programas bei naudojasi 
vietos mokymo institucijų pro
gramomis. 

Dauguma apklausos daly
vių mano, kad Europos Sąjun
gos sprendimas neįtraukti 
Lietuvos į pirmąją valstybių 
grupę deryboms įstoti į ES in
vestuotojų planams nei Lietu
voje, nei Vidurio Europos re
giono valstybėse įtakos netu
rėjo. Vis dėlto 45 proc. atsa
kiusiųjų nurodė, kad ES 

sprendimas pakenkė Lietuvos, 
kaip patrauklios investicijoms 
valstybės, įvaizdžiui. 

Maitinimo įstaigas, kultū
ros renginius, apgyvendinimo 
sąlygas bei transporto sistemą 
investuotojai vertina patenki
namai, tačiau telekomunikaci
jos, informacija užsienio kal
bomis, sąlygos sportuoti, jų 
nuomone, galėtų būti žymiai 
geresnės. 

Be to, jie pažymėjo, kad val
dininkai turėtų skatinti už
sienio kapitalo atėjimą į Lie
tuvą, o ne tverti biurokratines 
užtvaras. 

Palankiai vertinamas ir 
pastovus lito kursas, palanki 
aplinka reklamai, ypač per ži-
niasklaidos priemones. 

Agentūra užsienio inves
tuotojų apklausą atliko trečią 
kartą. Anketos buvo pateiktos 
63 bendrovėms, kurių investi
cijos iš viso yra daugiau kaip 
630 mln. JAV dolerių. 

Pagrindiniai investuotojai 
yra JAV — 25.9 proc., Švedija 
— 12.3 proc., Vokietija — 11.5 
proc., Jungtinė Karalystė — 
7.8 proc., Danija — 6.1 proc. 
investicijų. 

Baltijos jūroje baigėsi Lietuvos 
ir Danijos kariniai mokymai 

Klaipėda, balandžio 21 d. 
(BNS) — Lietuvos teritori
niuose vandenyse antradienį 
baigėsi bendri Lietuvos ir Da
nijos mokymai „Liden Pas-
seks-98". 

Karinių jūrų pajėgų štabo 
viršininkas komandoras leite
nantas Vytautas Urbas sakė, 
kad mokymuose buvo įvykdy
tos visos numatytos užduotys: 
buvo atliktos laivų manevravi
mo, kuro perdavimo, laivų vil
kimo, šaudymo pratybos, ry
šių patikrinimas. 

Šiemet į šaudymo pratybas 

va su svastika buvo iškelta 
ant miesto pirties. Klaipėdoje 
jau kelerius metus yra su
sibūrusi nedidelė fašistuojan-
čių skustagalvių grupuotė. 
Dauguma jų yra nepilna
mečiai, kelis kartus policijos 
sučiupti už sienų terliojimą. 

'BNS) 
* Lietuvos lenkų sąjunga 

(LLS) reikalauja lenkų kalbai 
Vilniaus krašte suteikti re
gioninės kalbos statusą, sako
ma nutarime, kuris buvo pri
imtas LLS suvažiavime. Sep
tintajame LLS suvažiavime 
šios visuomeninės orjanizaci-
jos pirmininku dar 2 metams 
perrinktas Ryšardas Macei-
kianecas. IEIUI 

danai atsivežė savo taikinį. 
Pernai vykusiose šaudymo 
pratybose „Žemaičio" įgula 
vienu šūviu sunaikino taikinį 
ir danams nebebuvo į ką šau
dyti. 

Pasak komandoro leitenan
to V. Urbo, šiemet danams pa
vyko išbandyti savo taiklumą. 
Šaudymo pratybų metu taiki
nys nebuvo naikinamas, į jį 
buvo šaudoma su 50 metrų 
paklaida. 

Mokymų rajone tarp Nidos 
ir Juodkrantės kartu su Lietu
vos karinių jūrų (KJP) fregata 
„Žemaitis" bei patruliniu lai
vu „Dzūkas" dalyvavo Danijos 
karališkojo laivyno laivas 
„Havkatten", tanklaivis „Ri-
mfaxe" ir kateris „Barso". 

Mokymai buvo stebimi jūrų 
pakrančių stebėjimo sistemos 
pagalba, buvo sekama, kad 
pratybų rajonas būtų saugus. 

KALENDORIUS 
Balandžio 22 d.: Soteras, 

Kajus, Leonidas, Oportūna, Ne-
rūna. 

Balandžio 23 d.: Šv. Jur
gis, antrasis Lietuvos globėjas 
•mirė 303 m.), Adalbertas, 
Vaitiekus, Daugaudas, Vy-
gailė. 

mailto:DRAUGAS@EARTHUNK.NET
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

„DŽIUGO" TUNTAS 
MELBOURNE 

Tunte veikliai skautauja 50-
55 skauta i ir skautės . Per me
tus vienetai veikia atskirai , 
ta ip pat tun to sudėtyje sutar
t inai . Pavyzdžiui — tautinėse 
ir skautų šventėse . 

Vienas labiausiai laukiamų 
renginių yra met ine stovykla, 
kur i šį kar tą vyko sausio 3-10 
dienomis „Treetops" skautų 
stovykloje, netoli Mt. Mace-
don. Stovyklavome 50-60 
skautų ir keletas tėvelių-pa-
dėjėjų. Pagerbėme part izanus 
kovotojus ir žuvusius už Lie
tuvos laisvę. Stovyklą pavadi
nome „Miško brolių" ir sus-
k i rs tėme į vienetus, vadintus 
par t izanų apygardų vardais: 
„Tauro", „Kęstučio", „Vytau
to", „Geležinio Vilko" — „Pri
sikėlimo" ir „Gedimino". Sto
vyklą puošė par t izanų slėp
tuvių ir apygardų ženklų mo
deliai. 

Stovyklai suruošt i reikia pa
aukoti daug darbo ir laiko. Ge
rai , kad t un t e tur ime keletą 
suaugusių vadovų ir a ts i randa 
tėvų, kur ie padeda virtuvės, 
ūkvedžio bei j aun imo priežiū
ros ir lavinimo darbuose. 

Stovyklą parengė tunto va
dovybė ir įgaliojo prityrusius 
skautus (15-18 metų amžiaus) 
vadovauti ir vesti skautišką ir 
bendrą stovyklos programą. 
Girius Antanai t i s , Daiva Stat
kutė, Paul ius Kviecinskas, 
Gina S ta tku tė , Tomas Kvie
cinskas, Dar ius Tamašauskas, 
Daina Meiliūnaitė ir Audra 
Verbylaitė, tą darbą pareigin
gai atliko padedant vyresnie
siems: ps. Onai Prašmutienei, 
ps. Antanui Pociui, ps. Rimui 
Skeiviui, ps. Juozui Lukaičiui, 
v.s . Rasai Statkuvienei ir s. 
Povilui Kviecinskui. 

Ačiū skautų tėvams: Daliai 
Didžienei, Jud i t a i ir Juozui 
Vait iekūnams, Vidai Rutkaus
kienei, dr. Aurelijai Sadaus
kienei, Danutei Lynikienei, 
Julei Lukait ienei , Boženai 
Kviecinskienei. Algiui Klimui 
ir Geručiui Kymantui už pa
galbą prieš stovyklą ir stovyk
los metu. 

Mūsų dvasios vadovas kun. 
dr. v.s fil. P ranas Dauknys ir 
šioje stovykloje mus ne tik 
aplankė, pravedė religine te
ma programą, bet atvežė ir 
daug dovanų. 

„Ką jūs toj stovykloj vei
kiat?" — klausia neskautai. 
„O daug ką — štai keletas pa
vyzdžių: Pionierijos užsiėmi
mai — dviejų vėliavų bokštų 

statyba iš karčių ir virvių; re
ligine tema piešiniai; paskai
tos apie partizanų kovas ir jų 
kančias; dainų mokymas; pas
kaita kaip elgtis sunkiose 
sąlygose gamtoje; sporto var
žybos: šachmatų varžybos; 
morzes ir semaforų signaliza
vimo mokymas; lietuvių kal
bos pamokos; kaip naudotis 
kompasu ir žemėlpiu; ilga die
nos iškyla; naktiniai skautiški 
žaidimai gamtoje; pirmos pa
galbos suteikimo mokymai". 

Faustas Sadauskas šnekėjo 
apie Joninių papročius, kai 
berniukai iškėlė „Joninių ra
tą", o mergaitės pynė vaini
kus. Buvo rodoma Vytauto 
Mačio paruošta vaizdajuostė 
„video" apie rusų okupantų 
kankinimus Lietuvoje ir apie 
„Gulago" lagerius. Stovyklą 
aplankė „Kaimo" dainininkai 
ir kartu dainavome senas lie
tuvių dainas. 

Vakarais vyko „laužai" su 
pasirodymais, šūkiais ir dai
nomis. Viskam skautai rado 
laiko pasiruošti, kai tuo tarpu 
reikėjo atlikti visokius ūkio 
darbus ir pereiti nustatytą 
skautišką programą. 

Stovyklos metu jaunieji: 
Laurynas Vaitiekūnas, Aisvy-
das Sadauskas ir Ramūną Sa
dauskaitė įstojo į skautų są
jungą. Į prityrusias skautes 
kandidates perėjo Nindra 
Skeivytė. Audra Verbylaitė 
perėjo į vyresnes skautes kan
didates. Prityrusių skautų įžo
dį davė Andrius Verbyla, Jus
tinas Rutkauskas, Saulius 
Klimas ir Chris Firinauskas. 
Vėliavos specialybę įsigijo 
skautai: Povilas Birštonas, Ri
mas Statkus, Sam Lukaitis ir 
Just inas Balbata. Jaunesnioji 
skautė Olivia Lukaitytė išlai
kė „iškylautojos ir stovyklau
tojos" specialybės egzaminus. 
Prityrusi skautė Vilija Joku-
baitytė buvo pakelta į paskilti-
ninkės laipsnį. Just inas Kli
mas ir Saulius Klimas pakelti 
į skiltininko laipsnį. Į vyres
nius skiltininkus buvo pakelti: 
Paulius Kviecinskas, Girius 
Antanaitis, Darius Tamašaus
kas, Daiva Statkutė, Audra 
Verbylaitė ir Ginta Statkutė. 

Šiais metais laukia dar trys 
stovyklos; Velykmečio tunto 
stovykla, ESGAV — tarptau
tinė pas mus ir stovykla Lietu
voje, kurios nekantriai laukia 
nemažas būrys mūsų skautų. 

Skautams malonu, kad kar
tais bent keletas tautiečiu 

ser i jos" tunto jūrų jaunės pirmoje šio pavasario akyloje pasiruošusios kepinti ,minkštukus". Iš k.: Vaiva Ri-
meikaite, Žibute Šaulytė, Vida Mikaleiuu? ir Vilija Jozaityte. Nuotr. T a i y d o s Chiapet ta 
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PUIKI PAVASARIO IŠKYLA 
Š.m. kovo 28 d. Čikagos 

„Lituanicos" tunte jūrų skau
tai ir „Nerijos" tunto skautės 
iškylavo Waterfall Glenn miš
kuose prie Argonne National 
Lab. Tuoj pat po pamokų li
tuanistinėje mokykloje, sesės 
ir broliai susėdo į kelių va
dovų mašinas ir nuvažiavo į 
artimą, gražų mišką. 

Nuvažiavę sesės ir broliai 
pasiskirstė į atskiras grupes. 
Udrytės buvo sesių Aldonos, 
Lauros, Vilytės, Vidos ir brolio 

mento) parūpinti, o vadovai su 
skautais pasidalino kompa
sais. Visi šiose grupėse keliavo 
nuo vieno ribos ženklo iki kito, 
naudodami žemėlapį ir kom
pasą. Viena grupė džiaugėsi 
suradę stirnos kailio skute
lius. Kita grupė apsidžiaugė, 
kad sėkmingai sugrįžo po jų 
netikėtai ilgesnio žygio. 

Sesės ir broliai baigę žygį 
ant puikiai sukrauto laužo 
skaniai iškepė dešreles. Sesės 
Dana, Taiyda ir Dana atliko 

Rimo vedamos. Jūrų jaunes vaidilučių pareigas. Visi ska-
vedė sesės Dalia ir Rūta, o niai pavalgė ir po mišką pa-
sesė Laura ir brolis Linas va- lakstė, kol tėvai atvažiavo pa-
dovavo jūrų skautėms. Broliai 
Petras ir Tadas iškylavo su 
bebrais. Drąsūs broliai Aras ir 
Justinas vedė jūrų jaunius, o 
broliai Aleksas ir Romas buvo 
su jūrų skautais. 

Jaunesnieji, t.y., ūdrytės ir 
bebrai ėjo miškelio takeliais 
ieškodami įvairių įrodymų, 
kad paukščiai ir gyvuliai tame 
miške gyvena. Štai ką jie ma
tė: paukščių lizdus, įvairius 
paukščius, slieką, gyvatę (oi, 
kaip sesė Vilytė apsidžiaugė!), 
juodą vorą, pelytę, laumžirgį. 
Sesės ir broliai nustebo pama
tę arklių, meškėnų, bei stirnų 
pėdsakus. 

Kiti — skautės ir skautai 
irgi keliavo miškelio takeliais, 
bet jie naudojo kompasus. 
Spalvoti žemėlapiai buvo 'Fo-
rest Preserve' (miškų departa-

randa laiko atsilankyti mūsų 
stovyklose, o dar maloniau 
vadovams, kai jaunieji skau
tukai įvertina mūsų darbą ir 
stovyklai pasibaigus klausia: 
,Kada bus kita?" 

S. Povi las Kviecinskas, 
Melbourno „Džiugo" tun

to tuntininkas 
Iš „Tėviškės aidai" 

1998.04.07 

„Lituanicos" tunto „Šarūno" laivo jūrų jauniai pasiruošę kanojų iškylai Fox upe Iš k : V. Česas, J. Jonušas, S 
Galinaitis . A Galinaitis . M Pumputis ir J. Palionis. 

siimti savo vaikus. 
Vadovai džiaugėsi puikia pa

vasario diena, pirma ir pras
minga šio sezono iškyla. 

Gero vėjo! 
Sesė Taiyda 

PAS VERPSTES 
Šm. kovo 30 d., „Verpsčių" 

būrelio sesės rinkosi Ramunės 
Lukienės pavasariu žydinčiuo
se namuose. 

Vakaronės svečiai — Prau-
rimė ir dr. Leonidas Ragai, 
maloniai sutiko pasidalinti 
įspūdžiais, kuriuos parsivežė 
iš Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus inau
guracijos iškilmių. Turėjome 
progą ne tik paklausti tai, kas 
kiekvieną savaip domino, bet 
taipogi pasigėrėti nuotrauko
mis ir pasiskaityti Lietuvoje 
leidžiamų žurnalų puslapiuo
se išspausdintus su „pirmąja 
ledi" Alma pokalbius. Suži
nojom, kad žurnalistų pak
lausta kaip norėtų būti vadi
nama, visai paprastai atsakė 
— „prezidento žmona". 

Ponios Almos kuklumas ga
lėtų būti ir mums, skautėms, 
tinkamas pavyzdys. Šiuo metu 
trumpam lankydama savo 
mamytę. Lietuvos prezidento 
žmona, praėjusį sekmadienį 
dalyvavo ..Draugo" koncerte, o 
prieš tai — Sv. Mišiose Pa
laiminto Jurgio Matulaičio mi
sijoj, I-emonte. Kaip ir anks
čiau, atsisėdo savo įprastoj 
vietoj, koplyčios gale. Pakvies
ta atsisėst: priekyje — manda
giai atsisakė. Visuomet anks
čiau ten sėdėdavo, tad ir nera
do jokio reikalo dabar vietą 
pakeisti. 

„Verpste.-," labai dėkingos 
dr. I^eonardui ir Praurimei 
Ragams. •-, ypač poniai Almai, 
kuri įdavė mūsų sueigon at
vežti ir parodyti akmenini ir 
oficialų, profesionalų fotografų 
sudarytą inauguracijos iškil
mių nuotraukų albumą. Buvo 
įdomi ir maloni sueiga, ypač, 
kad visos seniai pažįstame 
prezidentą ir maloniąją prezi
dentienę. 

Sesė Ritonė 

„MIŠKO BROLIŲ" STOVYKLA 
AUSTRALIJOJE 

Melbourno „Džiugo" tuntas 
stovyklavo sausio 3-10 dieno
mis. Tai plati stovyklavietė 
prie Macedon kalnų su Euka
liptų miškais. Ten graži gam
tos vieta. Stovyklavietė Rid-
dells Creek už Sunbury nuo 
Melbourno apie 50 km. 

Trijų Karalių šventėje sau
sio 4 d. popietę atvyko ir mūsų 
tunto dvasios vadovas v.s. fil. 
kun. Pr. Dauknys. Buvo at
sivežęs meniškų grafiškų iš 
Dešimties Dievo Jsakymų brė
žinių, meniškų paveikslų. Pir
miausiai paukštytės ir vilkiu
kai dirbo spalvomis, vėliau ir 
vyresni. 

Popietei įpusėjus buvo Trijų 
Karalių šventės Mišios stovyk
lavietėje, aukštesnėje vietoje 
pamaldoms pastatytas alto
rėlis. Stovyklautojų Mišioms 
skaitymus ir giesmes paruošė 
vyresnioji skautė Zita Praš-
mutaitė. Dalyvavo kartu ir 
Australijos rajono vadas v.s. 
Henrikas Antanaitis, Australi
jos Seserijos vadovė v.s. Rasa 
Statkuvienė ir čia stovyklą su
organizavęs mūsų Melbourno 
„Džiugo" tunto tuntininkas s. 
Povilas Kviecinskas. 

Šv. Mišių I skaitymą atliko 
stovyklos viršininkas — prity-

STOVYKLOS 

Balandžio 3 , 4 ir 5 d. — 
ASS Studijų dienos, Wood-
stock, IL. 

Birželio 13 d. Dainavos 
stovyklavietėje prasidės Det
roito skautų ir skaučių stovyk
la. 

Liepos 11-18 d. — Čikagos 
tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje. Custer. MI. 

ręs skautas Girius Antanaitis. 
Atliepiamajai psalmei — vir
tuvės atstovė vyr. skautų Ju
dita Vaitiekūnienė, II dalis — į 
prityręs skautas Justinas Rut-, 
kauskas. Antrą skaitinį atliko 
vyr. skautė kandidatė Audra 
Verbylaitė. Aleliuja prieš 
Evangeliją atliko vilkiukas 
Martynukas Didžys ir paukš
tytė Olivia Lukaitytė. Po Trijų 
Karalių Evangelijos dar pa
mokslėlį tarė mūsų dvasios 
vadovas kun. Pr. Dauknys. 

Kalėdines giesmes gražiai 
paruošė vyr. skautė Zita Praš-
mutaitė. Visi pilnais balsais 
giedojo: „Sveikas, Jėzau, gi-
musis", „Gul šiandieną jau ant 
šieno" ir „Didis džiaugsmas 
patekėjo". Visi ėjo prie šv. Ko
munijos, išskyrus tuos, kurie 
dar nebuvo prie pirmos Komu
nijos. Pasibaigus pamaldoms 
liko šventiška nuotaika ir 
turėjo pertraukėlę užkan-
džiams. Pamaldose dalyvavo 
visi 87 stovyklautojai su sve
čiais. Po stovyklos, išbuvus 
gražioj gamtoj tyriausiam ore 
įvairiausiais skautiškais dar
bais ir džiaugsmais prie laužų 
pasirodymais, kuris iš jų ap
rašys savo išgyvenimus! 

P.D. 
Iš „Tėviškės aidai" 

Liepos 17-27 d. — Tautinė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone. 

Rugpjūčio 2-8 d. — vienos 
savaitės stovykla „Romuvoje" 
jaunesniems skautams,-ėms ir 
vyresniems, kurie negalės 
vykti į Tautinę stovyklą Pax-
ton, MA. 

Rugpjūčio 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Paxton, MA. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojai 
Kalbame lietuviškai 

6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 
TeL 77*586-7756 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU, P0SL6S IR PROSTATOS 

gydymas bei cNrurgįa 
172 Schiiler St„ Elmhurst IL 60126 

630441-2006 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 7M M4 1120 

ARASZUOBA, M. D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

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

3825 Highland Ave.. 
Tow»r 1, Suite 3C 

Oowners Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR L FEttBHB 
DANTŲ. GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory HiHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)5964t>55 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tti Ave., Htckory HMs, IL 
Tel. (708) 5966101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oek Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708422-8280 

DR. V J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burtoenk, IL 
Tel. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471*3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 VV.95 St. Tel. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penktad. ir Seštad 9 v r. - 12 v.p.p. 

NUČtŠ ŠtANKEVlčiuJE, H E 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Moty C r o n Pnol—ional PavWon 

3fl.Soum 
Lithuanian Plaa Ct at Q j j — h A m 

Chicago, IL 00629 
Tel. 773-471-7879 

Linksmai nusiteikusios Los Angeles „Palangos" tunto paukštytės kandi
datės šių metų Kaziuko mugėje Iš k.:Malvina Miliron, Liana Bandžiulytė 
ir Karina Jogaitė 

RLTTN J0RAT6 NE9AVAS-
BARSKY.M.D. 

Baraky Deffnatotogfcal Amodatm 
Dermatologijos Kgu., odos vėžio 

spacialybė 
Kosmetinė chirurgija 

* Raukšlės ' Saulės dėmės 

120O«d(BrookC«r*>rMfJ«318 
OekBrook.H.60623 
Tel. 630-571-2630 
Kabame lietuviškai 
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ANTROJI MEDALIO PUSĖ 
J „Draugo" pateiktus klausi

mus atsako Meilė Lukšienė 
ir Darius Kuolys. Šių žmo
nių „grupuotė", profesoriaus 
Zigmo Zinkevičiaus nuomone, 
nulėmė tai, kad jis nebuvo pa
kviestas dirbti švietimo ir 
mokslo ministru atnaujintoje 
vyriausybėje. Meilė Lukšienė 
— habilituota humanitarinių 
mokslų daktarė, kultūros isto
rikė, Lietuvos švietimo refor
mos iniciatorė, Tautinės mo
kyklos koncepcijos autorė. Dėl 
rekonjuktorinių lietuvių lite
ratūros tyrinėjimų M. Lukšie
nė sovietmečiu buvo apkaltin
ta „nacionalizmu" Lietuvos ko
munistų partijos suvažiavime, 
vėliau komunistų atleista iš 
Vilniaus universiteto lietuvių 
literatūros katedros vedėjos 
pareigų. Darius Kuolys — hu
manitarinių mokslų daktaras, 
kultūros istorikas, 1990-1992 
metais vadovavęs atkurtos 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ir švietimo ministerijai. Rinki
mus į Seimą laimėjus LDDP, 
iš ministro pareigų pasitrau
kė. 

— Profesoriaus Zigmo 
Zinkevičiaus tvirtinimu 
prezidentas Valdas Adam
kus kai kurių žmonių buvo 
neteisingai prieš jį nuteik
tas. Argi buvusio ministro 
siekis padaryti Lietuvos 
mokyklą tikrai lietuvišką 
galėjo kam nors būti nepri
imtinas? 

— Tautinės mokyklos kūri
mas — dar 1988 metais iš
keltas pagrindinis Lietuvos 
švietimo reformos uždavinys. 
Jo siekiant, visų pirma grum-
tasi ir lig šiolei grumiamasi su 
sovietiniu palikimu — dogma
tizmu, mąstymo ir gyvenimo 
nesavarankiškumu, vergišku
mu, „sovietiniu kosmopolitiz
mu". Lietuvos švietimą sten
giamasi nuosekliai grįsti tau
tos kultūra, humanizmo ver
tybėmis, demokratiniais lais
vų žmonių santykiais. Į švieti
mo reformos darbus per pas
taruosius metus yra įsitraukę 
šimtai Lietuvos mokslininkų, 
tūkstančiai i lokytojų. Nors re
formos tempai LDDP valdymo 
metais buvo gerokai sulėtėję, 
vis dėlto, bendrų pastangų 
dėka, Lietuvos mokykla kei
čiasi: parengtos naujos ugdy
mo programos, leidžiami nau
jo pobūdžio vadovėliai, gerokai 
savarankiškesnis tapo moky
tojų ir mokyklų darbas. 

Taigi profesoriaus Zinkevi
čiaus skelbta lietuviškos mo
kyklos idėja nėra nauja ir, su
prantama, jokio priešiškumo 
nesulaukė. Bėda kita. Boda
mas ministru, profesorius ne
įstengė pakankamai suprasti 
vykstančios švietimo kaitos, 
nesugebėjo pradėtų darbų tęs
ti. Jis nekritiškai pasikliovė 
maža grupele patarėjų, tarp 
kurių nestigo buvusių sovieti

nio švietimo ideologų, nuosek
lių demokratinės švietimo kai
tos priešininkų. Beje, ir pats 
profesorius Zinkevičius neven
gė pabrėžti: nesu demokratas. 
Patarėjų įtakojamas, minist
ras viešai suniekino ilgametį 
šimtų žmonių, nuoširdžių Lie
tuvos patriotų, triūsą. Vado
vaujant akademikui Zinke
vičiui, ėmė irti trapūs demok
ratiniai švietimo tvarkymo pa
grindai, imta ignoruoti kiek
viena kitokia nuomonė. Bet 
kuris, viešai išsakytas, susirū
pinimas Lietuvos švietimo 
būkle profesoriaus buvo sutin
kamas kaip asmeninis įžeidi
mas, kaip „šmeižtas", „kenki
mas", „sabotavimas", „trukdy
mas". Vargu ar ministro Zin
kevičiaus pasitraukimą iš pa
reigų bus nulėmusi kažkokia 
„kompanijos grupuotė". Le
miamos įtakos turėjo bendra 
Lietuvos švietime ir moksle 
susiklosčiusi padėtis. 

— Profesoriaus Zigmo 
Zinkevičiaus nedalyvavi
mas naujoje vyriausybėje 
yra siejamas su bloga Švie
timo ir mokslo ministerijos 
administracija, už kurią 
ministras ir yra atsakin
gas. Kiek čia teisybės? 

— Beveik visa. Akademikas 
Zinkevičius — ir Lietuvoje, ir 
tarp pasaulio baltistų — pri
pažintas lietuvių kalbos ty
rinėtojas, autoritetingas mok
slininkas. Deja, tvarkyti vals
tybinių švietimo ir mokslo rei
kalų jam nesisekė. Ministras 
neturėjo sąžiningos, profesio
nalios administratorių koman
dos. Jam vadovaujant buvo 
neracionaliai švaistomos vals
tybes lėšos, sudarinėjami san
dėriai su prastos reputacijos 
užsienio aferistais. 

Tarp patriotinių ministro 
kalbų ir praktinio tautinės 
mokyklos kūrimo darbo atsi
rado didžiulis atotrūkis, sukė
lęs nemažos dalies Lietuvos 
mokytojų nusivylimą. Vado
vaujant akademikui Zinkevi
čiui, sustojo daugelis anksčiau 
pradėtų švietimo reformos 
darbų. Ministrui stigo ne tik 
administracinės, bet ir poli
tinės patirties. Užuot telkęs 
Lietuvos intelektualų ir poli
tikų pastangas Lietuvos švie
timo ir mokslo problemoms 
spręsti, ministerijos vadovas 
užsisklendė siaurame vien
minčių rate. Jis nepajėgė ben
dradarbiauti nei su Lietuvos 
Švietimo taryba, nei su Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetu, nei su nemaža dali
mi partijos, kuriai atstovavo 
vyriausybėje, narių. Ministras 
ignoravo, turinčius kitą nuo
monę, viešai kaltindamas Sei
mo narius, Lietuvos švietimo 
reformos iniciatorius nepatrio-
tiškumu, „kenkimu valstybei". 

Pastaruoju metu vis dau
giau švietimo ir mokslo reika

lais susirūpinusių žmonių, be
je, ir krikščionių demokratų 
partijos narių, apgailestauda
mi turėjo pripažinti, kad aka
demikas Zinkevičius nesugeba 
vadovauti šios srities valsty
biniams darbams. 

— Teko girdėti, jog profe
sorius, perėmęs ministeri
ją, pradėjo kovoti su Lietu
vos mokslo institucijose 
įsigalėjusia korupcija, sto
jamųjų egzaminų pardavi
nėjimu ir panašiai. Ar įta
kingi asmenys bei grupuo
tės, kurios pelnėsi iš tokios 
švietimo situacijos, netu
rėjo poveikio, atstatydi
nant Zigmą Zinkevičių? 

— Tikrai ne. Ministrui Zin
kevičiui, sąžiningam žmogui, 
bet nepatyrusiam administra
toriui, nepasisekė rimčiau už
kirsti kelią korupciniams ry
šiams. Lig šiolei nėra aiškių, 
visuomenei žinomų kriterijų, 
kuriais remdamasi, ministeri
ja finansuoja vadovėlių lei
dybą, vaikų globos programas 
ir kitus projektus. Ypač bran
giai kainavęs pernykštis abi
tūros egzaminų užduočių 
spausdinimas Danijoje labiau 
priminė valstybės lėšų mėty
mą, nei kovą su korupcija. 

Pats ministras yra ne kartą 
atmetęs Seimo narių bei parti
jos kolegų prašymus pasirū
pinti, kad ministerijoje ir švie
timo institucijose neliktų ne
sąžiningų tarnautojų. Jis igno
ravo ir Seimo Švietimo, moks
lo ir kultūros komiteto spren
dimą nebemokėti Lietuvos aka
demikams didelių atlyginimų 
vien už priklausymą akademi
jai, bet skirti šias lėšas jau
nųjų mokslininkų stipendi
joms. 

— Ministras Zinkevičius 
siekė sustabdyti jaunuo
menės nutautėjimą Vil
niaus krašte. Daugelio 
žmonių supratimu, Lietu
vos švietimo ir mokslo mi

nisterija bei jos ministras 
kitaip ir negali elgtis. Ar 
tai problematiška situaci
ja? Kokia išeitis? 

— Išties sveikintinos buvu
sio ministro pastangos puo
selėti lietuvybę Pietryčių Lie
tuvoje. Šioje valstybės dalyje 
turime sudaryti sąlygas kiek
vienai šeimai parinkti savo 
vaikams norimą mokyklą, no
rimą jų mokymosi kalbą. Šiai 
piliečių pasirinkimo teisei įgy
vendinti stigo lietuviškų švie
timo įstaigų. Jų kūrimu rūpin
tasi nuo pat nepriklausomy
bės atgavimo. Profesorius Zin
kevičius šioje srityje išties 
prasmingai pratęsė ankstes
nius darbus. 'Moderniausia 
šiame krašte jo atidaryta lie
tuviškoji mokykla — Lietuvos 
Tūkstantmečio vardo vidurinė 
Šalčininkuose — buvo pradėta 
statyti pirmaisiais Lietuvos 
Respublikos metais. Minist
rams keičiantis šios srities 
darbai neturėtų sustoti. Tauti
nių mažumų integracija į Lie
tuvos valstybinį gyvenimą — 
svarbus švietimo politikos už
davinys. Kita vertus, būsi
mam ministrui kur kas rim
čiau reikėtų susirūpinti pilie
tiniu bei demokratiniu jauni
mo ugdymu lenkiškose ir ru
siškose šalies mokyklose, šių 
mokyklų teikiamo išsilavini
mo kokybe apskritai. 

— Kitose ministerijose 
ministrų darbo metodika 
ir jų pasiekti rezultatai 
taip pat yra abejotinos ver
tės. Bent taip kalba Lietu
vos spauda. Kodėl profeso
rius Zinkevičius šiuo atve
ju buvo išskirtas? 

— Švietimas šiandieninei 
Lietuvai turi ypatingos strate
ginės svarbos. Jo kaita susiju
si su tautos mentaliteto, mąs
tymo ir gyvenimo būdo kaita. 
Sėkminga švietimo reforma 
gali esmingai paspartinti lais
vo, savarankiškai mąstančio ir 

veikiančio asmens, pilietinės, 
demokratiškai besitvarkan
čios lietuvių visuomenės bran
dą. Kita vertus, dabartinės 
nesėkmės šiame darbų bare 
labai brangiai kainuos ateities 
visuomenei. Tik vienas tokio 
pobūdžio pavyzdys — nelan
kančių mokyklos vaikų skai
čius per pastaruosius metus 
nesumažėjo, bet padidėjo. Tu
rėdama pusantrų metų ir mi
lijonus litų, Švietimo ir moks
lo ministerija neatrado tinka
mo būdo šiai problemai iš
spręsti. 

— Kiek tiesos yra tokia
me teiginyje: profesorius 
Zinkevičius nebuvo pak
viestas toliau vadovauti 
ministerijai dėl to, kad jis 
pirmiausia dirba Lietuvai, 
o neužsiima politiniais įsi
pareigojimais? 

— Toks teiginys tikrai nėra 
teisingas. Kaip neteisingas 
būtų ir kitas teiginys: minist
ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius ir prezidentas Val
das Adamkus nepakvietė pro
fesoriaus Zinkevičiaus į vy
riausybę, turėdami politinių 
įsipareigojimų ir norėdami pa
kenkti Lietuvai. 

— Kokios turėtų būti Lie
tuvos švietimo ir mokslo 
ministerijos pirmenybės 
per būsimus dvejus metus? 

— Būtina apgalvotai, nuo
sekliai ir sparčiai tęsti pra
dėtas švietimo ir mokslo refor
mas, įjungiant į šiuos darbus 
kuo daugiau intelektualinių ir 
politinių jėgų. Bendrom pas
tangom turėtume pasiekti, 
kad lietuviškoji mokykla ne 
tik duotų mūsų jaunimui eu
ropinės kokybės išsilavinimą, 
bet dėtų pagrindus kultūriš
kai brandžiam, savarankiš
kam ir demokratiniam tautos 
gyvenimui. 

Kalbėjosi Leonas Narbutis 

Danutė Bindokienė 

Baltija — galimybių ar 
svajonių jūra ? 

Maironio lit. mokyklos I,emonte pirmojo skyriau:- mokiniai su mokytoja Ajjne KatiliSkyte Berner (viršuje, iš 
dešinėsj ir padėjėja Irena Masiulyte (viršuje, kairėje)., apsilankę Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 

„The Economist" žurnalas 
(1998 m. balandžio 18 d.) 
išspausdino gan išsamią ir pa
lankią apžvalgą apie Baltijos 
pakrantėse įsikūrusių valsty
bių svarbiausias dabarties 
problemas ir ateities progno
zę, ypač žvelgiant iš istorines 
praeities, formavusios šios Eu
ropos dalies geopolitinę, etni
nę ir kasdieninę tikrovę. 
Straipsnis pavadintas ..The 
Baltic Revolution. Sea of 
dreams". Šiuo atveju ta „sva
jonių jūra" yra, žinoma, Balti
ja, vaidinusi ir tebevaidinanti 
svarbų vaidmenį ne tik jos 
pakrančių valstybių gyve
nime, bet taip pat visai Euro
pai. Pabrėžiama, kad yra labai 
svarbu užtikrinti Baltijos 
sričių saugumą ir pastovumą, 
nes nuo to didžia dalimi pri
klauso ir visos Europos atei
tis. 

Pats tikriausias to saugumo 
bei pastovumo laidas yra trys 
nedidelės valstybės — Estija, 
Latvija ir Lietuva — kurios 
drauge vadinamos Baltijos 
kraštais, nepaisant, kad prie 
Baltijos jūros yra ir Skandina
vijos valstybės, ir Suomija, ir 
Danija, ir dar daugiau. Sako
ma, , jeigu Rusija praras kan
trybę savo santykiuose su 
Vakarais, greičiausiai dėl to 
bus kalti baltai, bet jie pirmie
ji ir nukentės..." Tačiau Balti
jos jūra ir jos pakrančių 
kraštai yra gyvybiškai svar
būs nemažai Europos žemyno 
gerovės daliai, o, be to, ji gali 
veiksmingai įjungti Rusiją į 
Europos tautų šeimą. 

Tuo tarpu baimė ir nepasi
tikėjimas Rusija yra bendras 
visų Baltijos jūros kraštų var
diklis. Ypač nesaugi jaučiasi 
Latvija, kuriai pastaruoju me
tu daromas vis didesnis spau
dimas dėl tariamo rusakalbių 
persekiojimo ar diskriminavi
mo. Minimame straipsnyje 
Latvija yra vadinama silp
niausia Baltijos kraštų gran
dies dalimi, o stipriausia lai
koma Estija, kurią į savo 
globą yra paėmusi Suomija ir 
iš dalies Skandinavijos vals
tybės. 

Įdomūs ir kiti Baltijos tautų 
„suporavimai". Suprantamas 
Suomijos artimumas Estijai, 
nes šias dvi tautas riša ir kal
bos giminingumas, ir artima 
kaimynystė, ir daug daugiau, 
tačiau pažymima Švedijos pa
rama Latvijai, o Danijos — 
Lietuvai. Pastarajai nemažai 
palankumo rodo ir Lenkija, 
nors ne visuomet šių valstybių 
tarpusaviai ryšiai buvo tokie 
šilti. Tai nereikia laikyti nei
giamu reiškiniu, nepaisant, 
kad istorijos būvyje Lietuva ir 
Lenkija turėjo nemažai kon-

VASAROS PRISIMINIMŲ 
ESKIZAI 

KUN. ROBERTAS PŪKENIS 
(Tęsinys) 

Sunkiai tėvynę saugoję, negi 
dabar ją apleisime? Vienuolė 
atsidususi įsiterpia su pasenu
sia statistika, sakydama, bi
jau skaityti laikraščius. 1993 
m. Lietuvoje kas 8 minutes 
buvo padaromas nusikalti
mas, kas 21 valandą žmog
žudystė, kas 44,7 išžaginimai, 
kas 9,82 valandos autoavari
joje žūsta žmogus. Per 11 mė
nesių 1993 m. Lietuvoje 
54.706 nusikaltimai. Kas atsi
tiko su mūsų žmonėmis: Lais
vė be Kristaus apkarto. Gal 
daugiau galėtų Bažnyčia 
padėti valstybei įsiklausyti į 
liaudies balsą, kad atstovai 
Seime spręstų problemas, o ne 
keltų partines rietenas. (Pa
galvojau, kokie Jus naivūs!) 
Ką daro valdžia? Ji turi suras

ti sąžiningus žmones ir juos 
pakviesti į darbą. Kur ginta
rais nusėtas marių krantas... 
Ten mūsų žemė, brangi Lie
tuva, — lyg atsikvėpimui jau
nu balsu užtraukia Marius 
dainą ir ji pasklinda virš vie
nuolyno namų, nutoldama į 
pievas, kurioje stovi Kryžiaus 
kelių stotys, o tolėliau — Sta
sio Ylos pastatyta Mindaugo 
pilis. 

Gretimai sodybos paslaptin
gai rymo ALKA — Amerikos 
Lietuvių kultūros archyvas — 
įsteigtas prelato Pranciškaus 
Juro rūpesčiu, ilgai klajojusi 
iš miesto į miestą, pagaliau 
surado saugų kampelį Put-
name. Archyvas talpina tauto
dailės darbus, medžio dirbi
nius, daugybę paveikslų. Tai 

drauge muziejus, biblioteka ir 
archyvai, dabar saugomi dr. J. 
Kriaučiūno. Prieangyje pasi
tinka skulptoriaus V. Kašubos 
biustai Vytautui Didžiajam ir 
prezidentui A. Smetonai. Sve
čias iš Lietuvos, pagautas A. 
Smetonos veido rimt bruožų, 
atsidūsta, kad ir Lietuvai vėl 
reikėtų Smetonos, griežtos ir 
protingos rankos, nes kitaip 
gali nieko iš jos nebelikti. Pa
lauksime naujų rinkimų į par
lamentą, bet ar naujieji vyrai 
sugebės sugrąžinti išvežtus 
turtus iš Lietuvos, pabėgusius 
bankininkus. Kai dalinsimės 
duona ir vargšų nebebus, tada 
Lietuva laiminga bus! 

Iš tikrųjų, mums reikia pre
zidento, gerai žinančio Vakarų 
Europos vyriausybių korido
rius. Puikiai suvokiančio eili
nio piliečio vargus, supran
tančio ekonominę, politinę si
tuaciją kitų valstybių ir ga
linčio tą patirtį lengviau įdieg
ti pokomunistinėje visuome
nėje. Šiandien darbininkams 

darbas ir prekes ateis daugiau 
iš Vakarų Europos negu iš Ru
sijos. Rusijos vyriausybė taip 
pat formuoja šalies kapitalis
tinį modelį Mums reikia pre
zidento, kuris sugebėtų išvesti 
Lietuvą iš ekonominės duobės. 
Žmogaus, kuris būtų Konsti
tucijos garantu ir užkirstų ke
lią korupcijai... Tik nežinau, 
ar įmanoma sujungti visas 
partijas ir politines grupeles į 
vieną vagą — dirbti, aukotis 
valstybei. 

Išgirdau ir priekaištų: ar ku
nigai studijuojate A. Maceiną, 
Girnių, Šalkauskį, J. Eretą, 
Pr. Dovydaitį — tai yra mūsų 
tautos ištakos. Ar seminari
jose dėstoma Lietuvos krikš
čionybės istorija, kad naujieji 
kunigai nesvaičiotų „moder
nizmais" ir negriautų tautinių 
tradicijų bei papročių, nes liks 
tuštuma. Naujų žmonių į Baž
nyčią nepritrauks, o nuolati
niai liks įžeisti. Užsienis nėra 
Lietuvai pavyzdys. Man buvo 
karčios piliulės, bet ji kalbėjo 

iš meiles Bažnyčiai. Ir teisin
gai. 

Jau pokalbis artėjo prie dvy
liktos valandos ir miegas ėmė 
viršų. Seniai girdėjau tokias 
kalbas, ir pirmą kartą užsie
nyje pamačiau tokią daugybę, 
apie du tūkstančius svečių. Il
gai galvojau, ar dar jie, šie 
mūsų brangūs tautiečiai, šne
kės po dvidešimt metų? Gal 
dabar atvykstantys sustiprins 
lietuviškąjį barą? 

Manęs rytoj laukia „Nerin
gos" stovykla. Viena lietuvy
bės palaikymo formų yra lie
tuvių stovyklavietės. „Nerin
gos" stovykla įkurta Vermont 
valstijoje 1969 m. miško glū
dumoje. Stovykla turi per 20 
pastatų. Birželio pabaigoje 
vaikai sugūžėją atostogauti 
dviems savaitėms. Trys gru
pės lietuviškai kalbančių vai
kų ir dvi grupės angliškai kal
bančių po dvi savaites praleis 
vasaros atostogas. Stovykla 
ištuštėja rugpjūčio pabaigoje. 
Už jos veiklą yra atsakingos 

seselės iš Putnamo. 
Vakarų Kalifornijoje lietu

viai išsinuomoja stovyklą kal
nuose arti Los Angeles. Rako 
stovykla yra šiaurės Michigan 
valstijoje. Kretingos stovykla 
yra Kanadoje, arti Toronto ir 
globojama pranciškonų. Ro
muva yra skautų stovykla 
šiaurės Ontario provincijoje. 

Netoli Detroito miesto yra 
įkurta ateitininkų stovykla, 
priklausant ALRKF — Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijai, kuri yra „vieni
janti tautinė kultūrinė orga
nizacija, apjungianti lietuvius 
katalikus, jų draugijas ir orga
nizacijas, koordinuojanti jų 
veiklą, palaikanti ryšius su 
Amerikos katalikų organiza
cijomis". 

Vadovė ir mokytojos, daž
niausiai vaikų motinos, ypa
tinga meile ir nepaprastu at
sidavimu moka bendrauti su 
vaikais. Jie užgirsta religinių 
ir tautinių žinių, gal net aiš
kiau pasakomų, negu Lietuvos 

fliktų. Bendra patirtis ir var
gai bolševikų valdymo metais, 
bendri laisves siekiai ir intere
sai po Sovietų Sąjungos suby
rėjimo buvusius nesutarimus 
nustūmė j antrinį planą, o 
ekonominių bei politinių ryšių 
stiprinimas prašyte prašosi ir 
geresnių kaimyninių santy
kių. Žinoma, turint mintyje, 
kad lenkų gera valia pasitikėti 
galima tik iki tam tikro 
taško... 

Geriausias tarptautinių 
santykių „lygintojas"', atrodo, 
yra verslas: didžiosios pasau
lio įmonės, tikėdamos atra-
sianėios naujas rinkas savo 
gaminiams ir pigesnę darbo 
jėgą, veržiasi į buvusias so
vietų imperijos vaidas, į ku
rias jau ne vien Europos pra
moniniai kraštai yra tvirtai 
įkėlę savo koją, bet taip pat ir 
Amerikos bendrovės. Vokietija 
ir Skandinavijos valstybės į 
Baltijos šalis 1996 metais eks
portavo gaminių už 29 milijar
dus dolerių. tačiau sėk
mingiausiai auganti ekonimi-
ka pasireiškia Estijoje — per
nai paaugo net 8 procentais. 
Nors Lietuvos statistiniai duo
menys nepateikiami, bet dėl 
to nereikia susirūpinti: mūsų 
tėvyne taip pat žengia pirmyn. 
Jeigu nesuklups biurokratijos 
ar korupcijos klampynėse, ga
lima tikėtis daug šviesesnio 
rytojaus. 

Verta atkreipti dėmesį, kad 
Baltijos valstybių gerove dau
giausia rūpinasi nedidelės 
arba vidutinio didumo Euro
pos valstybes. Straipsnyje ke
lis kartus užsimenami tušti 
Vokietijos pažadai ir retorika, 
kai tuo tarpu Švedija, Danija, 
Olandija, net mažoji Islandija 
jau parodžiusios daug geros 
valios ir suteikusios apčiuo
piamos paramos beatsikurian-
tiems baltams. Pastebima, 
kad Vilniuje net viena gatvė 
pavadinta Islandijos sostinės 
vardu, nes ši maža valstybėlė 
buvo oirmoji. pripažinusi Lie
tuvos nepriklausomybę 1990 
metais, kai didžiosios vals
tybės, bijodamos užrūstinti 
Gorbačiovą, stengėsi užsi
dengti akis, ausis ir paslėpti 
galvą smėlyje, kad jų nepa
siektų laisvės bruzdesiai nuo 
Baltijos jūros pakrančių. 

Kaip į Baltijos valstybių 
žingsnius vis stiprėjančios de
mokratijos ir gerėjančios eko
nomikos keliu žvelgia Ameri
ka? Su viltimi ir atsargumu. 
Nors, galbūt daugiau iš už
kulisių, pritariama Baltijos 
valstybių įsijungimui į NATO, 
į Europos Sąjungą, bet, kaip ir 
anksčiau, per petį dar vis te
besidairoma į Maskvos val
dovų nuomonę. 

mokyklose. Prie stovyklos pa
grindinio pastato, ant žemės 
padarytas Lietuvos žemėlapis 
ir vadovė pirštu parodo vai
kams Mažąją Lietuvą, sakyda
ma: „Dabar ten yra daug rusų 
kariuomenės. Pavojinga taikai 
zona". Jaunimas gyvai klauso
si, net ir mažieji, kurie dar gal 
nesupranta, kas yra karas, 
okupacija. 

O žaidimai knygnešių, kry
žių statytojų, atlaidų' Jie nešė 
naktį kryžius j Kryžių kalną. 
Kiti, apsirengę saugumietiš-
kai. gaudė juos ir sodino į 
kalėjimą po penkias minutes. 
Kiti bandė juos gelbėti. Miške 
jie klausėsi Čiurlionio „Miško" 
simfonijos. Tėvai ir geradariai 
jiems padovanojo vasaros 
džiaugsmą. 

Dainavos stovykla yra Lie
tuvos gamtos įvaizdis — nuos
tabaus grožio kampelis. Pras
mingai ir gražiai prabėgo 
atostogų dienos. Čia skambėjo 
daina ir juokas prie laužo su 
pasakų kerais. 'B.d.i 
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DOVANA BIRŽIŠKŲ MUZIEJUI 
PRANAS JURKUS 

Viekšniai yra nedidelis, se
nas (1528) šiaurės Žemaitijos 
miestelis, apie 12 km į rytus 
nuo Mažeikių. Iš Viekšnių yra 
kilę daug žymių žmonių, moks
lo bei kultūros darbuotojų, 
kuriuos šiandien žino ir gerbia 
lietuvių tauta, stato jiems pa
minklus ir muziejus. Ypač 
Viekšniai didžiuojasi profeso
riais Biržiškom ir jųjų gimi
nės praeitimi, kurios atmi
nimą įamžino 1995 metų 
rugpjūčio 25 d. atidengtas 
skulptoriaus C. Pečiuko pa
minklas. Kitos retenybės, me
džiaga, eksponatai, liudijantys 
šios šeimos gyvenimą, darbus 
ir nuopelnus Lietuvai yra lai
kinai patalpinti A. Griške
vičiaus muziejuje (Griškevi
čius yra laikomas aviacijos 
pradininku Lietuvoje). Muzie
jaus atskirame kambaryje yra 
sutelkta ekspozicija: profeso
rių Mykolo, Vaclovo ir Viktoro 
Biržiškų raštai, knygos, nuo
traukos bei jų šeimos, tėvo ir 
motinos baldai, gyvenimo 
reikmenys. Kai bus restauruo
tas pastatas, kuriame Biržiš
kų šeimos gyventa, į ten bus 
perkelta ir visa ši ekspozicija. 
Tai teigia uolus muziejaus 
propaguotojas, steigėjas, kraš
totyrininkas ir administrato
rius Algirdas Gedvilas. 

Profesoriai Biržiškos ypač 
gilius pėdsakus palikę poka
riniais išeivijos laikais buvu-
siem Pabaltijo universiteto 
(PU) studentam Vokietijoje. 
Pirmaisiais metais, įkūrus 
PU, profesoriai negavo nė cen
to atlyginimo, gyveno tose pa
čiose vargingose sąlygose, 
kaip studentai, dirbo iš idėjos 
savo krašto jaunimo bei tė
vynės geresnei ateičiai. Jų kil
nios asmenybės ir mokslinis 
lygis tapo nedalomas tęstinu
mas laisvos Lietuvos laiku 
švietimo, kuris rodė mokslo 
kelius išeivijos mokslo šven
tovėj, Pabaltijo universitete. 
1996 m. kovo 17 d., minint Pa
baltijo universiteto 50-ties 
metų įkūrimo sukaktį Čika
goje, dalyvaujant visu. menės 
atstovams ir buvusiem univer
siteto studentam, prof. Petrui 
Gruodžiui ir kapelionui Rapo
lui Krasauskui, buvo nutarta 
pagerbti profesorius Biržiškas 
paminkline lenta, kuri pri
mins jų pasiaukojimą sveti
mame krašte susibūrusiems 
studentams semtis mokslo 
žinių. Lentą ir suaukotus pini
gus Biržiškų vardo fondui nu
tarta nugabenti į Biržiškų mu
ziejų Viekšniuose. 

Ir ji buvo nugabenta. 1997 
m. birželio 13 d., buvęs Pabal
tijo universiteto teisės fakulte
to studentas Pranas Jurkus, 
nuvykęs į Viekšnius, įteikė 
profesorių Biržiškų paminkli
nę lentą ir auką. Kelionė iš 
Telšių nebuvo ilga. Nors yra 
tik 35 km, bet, nesant tiesiogi
nio kelio, užtruko daugiau 
kaip valandą. Su manim kar
tu vyko sesuo Adelė Masi-
iiauskienė, lietuvių kalbos 
mokytoja Telšiuose, jos vyras 
Danielius, jų sūnus, vairuoto
jas. Medicinos banko Vilniuje 
direktorius. Kelionė buvo įdo
mi. Ypač nustebino Mažeikių 
miesto dydis. 

Su VikŠniais iš anksto pa
simatymo nebuvau sutaręs. 
Tačiau, būdamas Telšiuose, 
apsiklausinėjau ir pasirūpi
nau muziejui vadovaujančių 
asmenų pavardėm bei adre
sais. Be to, jau ankščiau Pa
baltijo universiteto grupė, da
bar vadinama „dešimtuku", 
buvome užmezgę ryšį su Bir
žiškų komisija Vilniuje. Komi
sijos darbo programoje buvo 
nurodyta narių pavardės ir 
adresai. Žinojau, kad dalis jų 
gyvena Viekšniuose, tad atvy
kę pirmiausia kreipėmės pas 
Au.-rele Gurauskaitę, Ak

menės rajono, Viekšnių ambu
latorijos gydytoją, terapeute. 
Tarp kitko, ambulatorija yra 
įsikūrusi buvusiame dr. Anta
no Biržiškos (tėvo) pastate, 
kuris dabar vadinasi JDr. An
tano Biržiškos vardo sveikatos 
namai". 

A. Gurauskaite mus malo
niai sutiko. Aprodė namus ir, 
man paiškinus kokiam tikslui 
mes esame čia atvykę, patarė 
kreiptis į kitą komisijos narį, 
muziejaus vedėją Algirdą Ged
vilą. 

A. Gedvilas, brandaus am
žiaus, aukšto ūgio vyras, bu
vęs Viekšnių vidurinės mo
kyklos mokytojas, kraštotyri
ninkas, šitokių nelauktų sve
čių prisistatymu buvo kiek 
nustebintas. Paaiškinus, ko
kiu tikslu mes čia atvykome, 
su pasitenkinimu pasiūlė vis
ką parodyti, pagal jo nuomo
nei atitinkama eiga. 

Pirma — paminklas Bir
žiškų šeimai. Viekšnių sena
miesčio turgavietės aikštėje, 
stovi įspūdingas, apie 6 m. 
aukščio mūrinis penkiakam
pis paminklas. Tai labai retas 
atminimas, ne vienam asme
niui, o visai šeimai pagerbti. 
Pirmoje vietoje, veidu į 
aikštelę, yra Mykolas Bir
žiška (1882-1962) — litera
tūros istorikas, tautosakos ty
rinėtojas, Kauno Vytauto Di
džiojo Vilniaus bei Pabaltijo 
universitetų profesorius ir 
rektorius, tautos atgimimo 
žadintojas, Vasario 16-osios 
Akto signataras, daugelio mo
nografijų, vadovėlių autorius. 
Jo dešinėje Vaclovas Biržiška 
(1884-1956) — bibliografas, 
bibliotekų steigėjas, kultūros 
istorikas. Kauno Vytauto Di
džiojo, Vilniaus ir Pabaltijo 
universitetų profesorius, bi
bliografinių leidinių „Knygos" 
ir „Bibliografijos žinios", tęsti
nio leidinio „Mūsų senovė" 
leidėjas, „Lietuviškosios enci
klopedijos" rengėjas. Jau po 
mirties išleistas stambiausias 
jo darbas — 3 tomų lietuvių 
rašytojų biografijų rinkinys 
„Aleksandrynas". Toliau — 
Viktoras Biržiška (1886-1964) 
— inžinierius, matematikas, 
Kauno Vytauto Didžiojo, Vil
niaus ir Pabaltijo universitetų 
profesorius, daugelio vado
vėlių aukštosioms mokykloms 
autorius. Ketvirta ir penkta 
paminklo dalis, ta pačia for
ma, skirta tėvui dr. Antanui 
Biržiškai (1P55-1922) ir moti
nai Elzbietai Rodzevičiūtei 
Biržiškienei (1858-1938). An
tanas Biržiškai gimęs Lapka-
sių dvare prie Tauragės, 1880 
m. baigęs Maskvos universi
tetą, apsigyvenę? Viekšniuose, 
iki mirties gydė miestelio ir 
plačių apylinkių žmones ir 
buvo įsigijęs „didžiojo daktaro" 
vardą. Elzbieta Biržiškienė 
buvo muzikė ir mokytojavo, 
priklausė jų namuose įkur-

Pranas Jurkus (kairėje) ir Algirdas Gedvilas, Viekšnių Biržišką muzie
jaus vedėjas prie Biržiškų šeimos paminklo Viekšniuose. 

tam draugijos intelektuali
niam centrui. 

Paminklo istorija sutampa 
su Viekšnių Biržiškų draugi
jos įkūrimu 1990 m. Vyko net 
trys paminklo konkursai. Iš 
keturiolikos dalyvių specialis
tai išrinko tris, tačiau parink
tas buvo tretysis, viekšniečių 
„mini referandumu", kaunie
čio skulptoriaus Česlovo 
Pečiuko ir architekto Reginal-
do Palukaičio projektas. 

Antra stotis: kaimynystėje 
stovi senas namas, kuriame 
yra ir dabar veikianti mieste
lio vaistine. Šioje, seniausioj 
po palangiškės, Lietuvos vais
tinėje, įkurtoje 1860 m. J. 
Aleksandravičiaus, veikė pir
masis Žemaitijos inteligentų 
klubas. Jo ištikimiausi daly
viai buvo Biržiškos. Gretimam 
kambaryje aprodė senosios 
vaistinės ekspoziciją, tartum 
muziejų, su įvairiai- stebi
nančiais, primityviais medi
cinos ir vaistų gaminimo 
įrankiais. Vaistinė tuo įdomi, 
kad ja naudojosi dr. Antanas 
Biržiška. 

Trečioji stotis: netoliese 
vaistinės ir paminklo, už po
ros namų i kairę, mažoje 
gatvėje stovi kitas senyvas na
mas. Restauruotame pastate, 
kuriame savo gyvenimo pabai
goje glaudėsi pats A. Griš
kevičius (1809-1863), laiko
mas aviacijos pradininku, 
1981 metais atidarytas visuo
meninis muziejus. Vienoje mu
ziejaus dalyje eksponuojami 
A. Griškevičiaus suprojektuo
to „garlėkio" ir 1933 m. At
lantą perskridusio lėktuvo 
„Lituanica" modeliai, meni-

Pranas Jurkus pernai birZcho 13 d (»• 
line lentą Algirdui Gedvilui, Biržišku m u; 
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jut Viekšniuose. 

ninku darbai, lentynose glaus
tai atsispindi aviacijos Lietu
voje raida, Akmenės aviacijos 
sporto klubo veikla. Antroji 
pastato dalis skirta etnografi
nei ekspozicijai, pasakojančiai 
Viekšnių krašto žmonių buitį, 
papročius ir tradicijas XIX a. 
ir XX a. pradžioje. Muziejaus 
įkūrėjas — mūsų vadovas pe
dagogas Algirdas Gedvilas ir 
medikė Apolonija Sriubaitė. 
Jie sukaupę nemažą seniai 
pagamintų namų apyvokos 
daiktų, buities įrankių, baldų 
ir drabužių kolekciją. 

Gretimame to paties namo 
kambaryje yra kolekcija, pa
sakojanti Biržiškų šeimos pra
eitį, darbus bei nuopelnus Lie
tuvai. Aplinka, iš pirmo žvil
gsnio, sudaro labai gerą, pa
trauklų įspūdį. Eksponatai 
tva.kingai sudėti, sienos sko
ningai nusagstytos paveiks
lais ir nuotraukom. Čia ma
tyti profesorių Mykolo, Vaclo
vo ir Viktoro raštai, knygų 
viršelių nuotraukos, dr. A. 
Biržiškos įspūdingas darbo 
stalas, davęs muziejui pra
džią. 

Muziejaus vedėjas, kraštoty
rininkas A. Gedvilas entuzias
tiškai mums aiškina ekspo
natų rinkimo istoriją, bei pa
vienius atsitikimus, kaip su
tiko žmogų, kuris išsaugojo 
dr. A. Biržiškos šeimos al
bumą su gausybe nuotraukų. 
Kitas neapsakomas lobis — 
pas buvusį viekšniškį Edmun
dą Leviką užtikta daktaro 
Antano Biržiškos vardo svei
katos namų statybos doku
mentų byla. Yra žinoma, kad 
prof. Mykolas Biržiška neprik
lausomos Lietuvos laikais 
buvo paskyręs 40,000 litų 
šviesiam tėvo atminimui ir 
savo gimtinės žmonių gerovei. 

Apžiūrėjus ir išklausius va
dovo aiškinimus, video juoste
lei bėgant, buvo oficialiai 
įteikta Pabaltijo universiteto 
buvusių studentų ir profesorių 
paminklinė lenta, dvi Mykolo 
Biržiškos knygos, 1944 m. lei
dinukas „Vilniaus universite
tas", dovanoti Danutės Eidu-
kienes — Jankauskaitės, bu
vusios M. Biržiškos studentės 
Pabaltijo universitete, Ham-
burtj/Pir.neberg. Piniginė do
vana su raštišku pakvitavimu 
buvo įteikta muziejaus tvarky
mo išlaidom padengti. Taip 
pat buvo paliktas, Pabalijo 
universiteto 50-ties metų 
įkūrimo proga išleistas, jubi
liejinis leidinukas. 

A. Gedvilas buvo sujaudin

tas ir nustebęs šiom dovanom, 
skundėsi, kad nieko nežinojęs 
apie Pabaltijo universitetą ir 
profesorių Biržiškų moksli
nius darbus išeivijoje. Jis su 
malonumu palaikytų ryšį su 
išeiviais, kurie norėtų pri
sidėti prie muziejaus gyvavi
mo. Jam reikalinga bet kokia 
medžiaga, knygos, rankraščiai 
apie profesorius, o taip pat ne 
pro šalį ir piniginė parama. 

Bendras muziejaus tvarky
mo įspūdis geras. A. Gedvilas 
rimtai rūpinasi ir sielojasi, 
kad kuo greičiau būtų remon
tuotas pastatas, Biržiškų ir 
Bažnyčios gatvių sankirtoje, 
kur dabar pažymi tik pamink
linė lenta, kad čia gyvena 
Biržiškų šeimos. Name gimė 
trys sūnūs ir į ten būtų per
kelta visa Biržiškų ekspozici
ja. 

Besidomintiems štai adre
sas: A. Griškevičiaus ir Bir
žiškų muziejus Viekšniai, Ak
menės rajonas, Lithuania. 

GINTARAS 
PRIPAŽINTAS 

BRANGAKMENIU 

Lietuvos įstatymų leidėjų 
supratimu, gintaras prilygsta 
deimantams ir rubinams. 
Brangakmeniams gintarą pri
skyrė LDDP Seimas, 1995 m. 
vasarą priimdamas Tauriųjų 
metalų ir brangakmenių val
stybinės priežiūros įstatymą, 
— rašo „Lietuvos rytas". 

Iki šiol šis įstatymas ginta
rui nebuvo taikomas, nes ne
buvo poįstatyminių aktų. Tik 
šįmet parengtose įstatymo pa
taisose numatyta, kad vyriau
sybė turi nustatyti gintaro 
priskyrimo brangakmeniams 
sąlygas ir tvarką. „Vyriausybė 
ir Seimas" taps pajuokos ob
jektu pasaulyje, jei palaimins 
tokį siūlymą", — mano Vil
niaus prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų prezidentas bei 
privataus gintaro muziejaus 
„Amber" savininkas Šarūnas 
Davainis. 

Pagal tarptautinę klasifika
cija, gintaras yra priskiriamas 
gamtinių organinių medžiagų 
grupei, kurioje dar yra dram
blio kaulas, koralas, suak
menėjęs medis, vėžio kiautas. 

Seimo biudžeto ir finansų 
komiteto pirmininkė Elvyra 
Kunevičienė, pasirašiusi įsta
tymo pataisų projektą, pri
pažino, kad problema yra, 
tačiau reikia paisyti ir ginta
ro, kaip Lietuvos vertybes, 
sampratos, bei ginti vartotoją 
nuo falsifikatų. 

Seimo ekonomikos komiteto, 
kurio iniciatyva ir buvo pa
rengtas įstatymo pataisų pro
jektas, narė Jūratė Mateko-
nienė tvirtino, kad pasaulyje 
yra du organinės kilmės bran
gakmeniai — perlas ir ginta
ras. 

Vyriausybė laikosi nuomo
nės, kad gintaras nėra bran
gakmenis. Tuo tarpu Lietu
vos probavimo rūmų direkto
rius Eimantas Mitkus teigia: 
„Kad gintaras yra brangakme
nis, net diskutuoti nereikia. 
Tą pripažįsta pasaulis ir visa 
mokslinė literatūra. Tai — or
ganinėm kilmės brangakmenis, 
nors neturi akmeniui būdingų 
savybių". Pasak jo, lietuviams 
svarbiausias jų pačių požiūris 
į gintarą, o ne tarptautinės 
normos. E. Mitkaus žodžiais, 
įstatymo pataisos buvo rengia
mos siekiant apsaugoti varto
toją nuo apgaulės, nuo gintaro 
falsifikatų. „Vilniuje prie Auš
ros vartų parduodamo trintu
ko dydžio gintaro kaina yra 2 
tūkst. litų dėl jame įstrigusio 
kokio nors vabalėlio, tačiau 
kas žino, ar jis ten įkištas 
prieš savaitę, ar prieš 10 mln. 
metų". 

Š. Davainis prognozuoja, 
kad priėmus įstatymo patai
sas, bedarbiais taps tūks
tančiai amatininkų. Sunkiai 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

IVEDIMA1 - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVaBrtnofcn. D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

IR GYVYBĖS DRAUOMAS. 
Agentas FrankZapofeifOn Mgr Aukse 

S. Kana kalba lietuviškai. 
FRANK2APOUS 

32081/2 W«st95th Street 
Tai (708) 424-8654 

(773)581-8664 

IŠNUOMOJAMAS 
vyriškiui 

kambarys. 
Tel. 708-458-6097. 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
PadMme parduoti, suremontuoti aito 

pigiai oupirtti autoaubUi mūsų aiktelėję 
arba auto-vartytmese. Padėsime perjiųiti 
automobily motociklą ar komercinę siuntą 
i Lietuvą Reikalingas skardininkai. 

MJtSJMMfc 

Išnuomoju 
kambarį vyrui. 

Tel. 708-344-1656. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)5814859 
(708)425-7180 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

S I AŠYS' CONSffUJCriOIV 
Staliaus darbai, rosiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings', 

"sorfits", -decks', "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Beneti8. ML 630-241-1921.. 

Reikalingi vyrai 
darbininkai, skambinkite 

po 6 vai. vakaro 
ML 773-735-9311. 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį ir namus. 
Šiek tiek angliškai mokėti botų 
naudinga. Alga, kambarys, maistas 
ir kelionė aprrK>kan^K8jforn|a.»eL 
510-420-8181. 

LIETUVIU 
O P E R A 

42-asis sezonas 

JOHANN STRAUSS 

1998 ra. balandžio 26 <L, sekmadieni, 3 vai p.p. 
Morton auditorijoje, 2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 

—»^«^ 
BAIGIAMASIS K O N C E R T A S 

1998 m. gegužes 3 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre, 5620 S. Clarcmont A ve.. Chicago, IL 

i . • i ^ — 

Bilietai: Seklyčioje, 2711W. 71 St., Chicago, IL; 
šiokiadieniais 9 v.r. - 4 v.p.p.; 
šeštadieniais 10 v.r. - 2 v.p.p. 

sekmadieniais uždaryta. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, 
sekmadieni, kovo 29 d. 9 v.r. - 1 v.p.p. 

M . • I — 

Autobusų bilietai, į abi puses $4, gaunami Seklyčioje. 
Užsakymus paštu priima: Lithuanian Opera Co., 3222 
W. 66 PI., Chicago, IL 60629. Tel. 773-925-6193. 

besiverčiantys gintaro meist
rai neišgalės mokėti už gami
nio kokybės pažymėjimą, kai
nuojantį iki 10 proc. dirbinio 
vertės. 

„Mano gintaro muziejuje yra 
10,000 dirbinių, tad kiek kai
nuotų jiems gauti kokybės 
pažymėjimus?!", — klausė 30 
metų gintarą apdirbantis ver
slininkas Š. Davainis. Jis 
mano, kad iškils grėsmė ir 
smulkiojojo verslui, ir pačiai 
tautodailei. Ir koks bus Lietu
vos įvaizdis pasaulio akyse? 

Rima Jakutytė 

Nors tik neseniai gintaras buvo 
priskirtas prie „brangakmenių" 
šeimos, lietuviai, ypač lietuvės, vi
suomet ji vertino, juo puošėsi ir va
dino savo tautos auksu. Gintaro pa
puošalai tikrai niekuomet neišeis iš 
mados... 
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EKONOMIKA. ŽVILGSNIS IŠ 
LIETUVOS 

UŽ SKOLAS DALIJA 
SAVO PASTATUS 

Akcinei bendrovei „Kuro 
aparatūra" už skolas Valstybi
nio socialinio draudimo fon
dui (JSodra") teko perduoti 9 
aukštų pastatą Vilniuje. 

Kaip rašo „Sostinė", kol kas 
„Sodra" yra perėmusi tik kelis 
pastato aukštus. Visiškai na
mą ji žada perimti savo nuo
savybėn iki balandžio mėne
sio. Pasak vieno „Sodros" pa
reigūno, perimdama pastatą 
JSodra" tik užsikrauna papil
domų rūpesčių. Geriau būtų, 
jei gamykla pati parduotų pa
statą ir grąžintų skolą. 

Turto vertinimo specialistai 
devynių aukštų pastatą įver
tino 4,8 mln. litų, nors kai ku
rie teigia, kad jis vertas dau
giau — nuo 5 iki 7 mln. litų. 
„Sodra" šiame pastate ketina 
įkurti Darbo tyrimų centrą. 

Korporacijos „Matininkai" 
vadovų nuomone, „Sodra", im
dama valdyti vis daugiau pas
tatų, pralaimi, nes ji tampa 
turto valdymo įmone. Kyla ir 
kitas klausimas — ar ši orga
nizacija tinkamai prižiūrės 
lengvai gautus statitinius. 

Bendrovės „Kuro aparatūra" 
generalinis direktorius Karo
lis Snežko sakė, kad įmonė, 
perduodama pastatą „Sodrai", 
dar turėjo sumokėti ir nema
žus mokesčius. 

Pasak „Sodros" pareigūnų, 
„Kuro aparatūra" jau yra 
įtraukta į vadinamuosius mi
lijonierių sąrašus. Tai yra vie
na iš įmonių, skolingų „Sod
rai" daugiau nei milijoną litų. 
„Kuro aparatūra" skolinga 
apie pusketvirto milijono litų. 
Įmonės finansinė padėtis la
bai sunki. 

K Snežko sakė, kad bend
rovės vadovai buvo naivuoliai, 
kaip prieš 5 metus visą infor
maciją apie įmonės veiklą per
davė apsukriems vertelgoms, 
kurie žadėjo padėti „Kuro 
aparatūrai" atsigauti. Tais 
duomenimis buvo iškart pasi
naudota, tačiau ne bendrovės 
naudai. 

Rytų rinkai daugiausia pro
dukcijos parduodančiai „Kuro 
aparatūrai" iškyla problemų 
dėl atsiskaitymų, pinigų per
vedimo. Tačiau įmonė kitiems 
kreditoriams įsiskolinusi be
veik tiek pat, kiek jai skolingi 
partneriai. 

UŽSTATĘS VISĄ TURTĄ 

Tauragės verslininkas Anta
nas Jurgaitis, turintis odų 
išdirbimo ir odinių drabužių 
siuvimo įmonę, apgailestauja, 
kad neturi daugiau turto, ku
rį užstatęs bankui, kad gautų 
kreditų. Dabar jis ir jo šeima 
gyvena užstatytame name, 
verslas plėtojamas taip pat 

bankui įkeistame pastate, — 
rašo „Lietuvos rytas". 

„Esu paėmęs 100,000 litų 
kreditą. Daugiau bankai ne
duoda, nes per mažai turiu 
turto. Pradžioje buvo baisu, 
kad gali ateiti diena, kai teks 
išeiti iš namų ir liksime su 
žmona kaip po vestuvių. Tik į 
skvernus įsikibę išeis dar ir 
vaikai. Dabar tokios baimės 
nėra", — sako A. Jurgaitis. 

Odininkų verslas yra sezo
ninis. A. Jurgaičio įmonėje 
mėnesio apyvarta siekia be
veik milijoną litų. Jo įmonėje 
dirba daugiau kaip 20 žmo
nių. Tauragiškis pats išdirba 
odas ir iš jų siuva drabužius. 
Vietos fabrikų išdirbtų ir iš 
užsienio atvežamų odų koky
bė tauragiškio verslininko ne
tenkina. 

A. Jurgaičio įmonėje siuva
ma 50 pavadinimų odinių ga
minių. Vyriška striukė su na
tūraliu išsegamu kailiu kai
nuoja apie 750 litų. Įvairių 
liemenių galima nusipirkti už 
50-250 litų. Didžioji dalis įmo
nėje siūtų striukių parduoda
ma Gariūnų turguje Vilniuje. 
Iš ten jos pasiekia net Viet
namą ar Čilę. 

Nuo įmonės įkūrimo pra
džios čia beveik nesikeičia 
darbuotojai. „Mano darbuoto
jai turi dirbti europietiškomis 
sąlygomis", — sako įmonės, 
kurios darbuotojai Kalėdų 
atostogas turėjo nuo gruodžio 
19-osios iki Trijų Karalių, sa
vininkas. 

VYRIAUSYBĖ VĖLUOJA 
Vyriausybė prisipažįsta ne-

bespėjanti su savo užmojais ir 
ryžtasi keisti 1997-2000 m. 
veiklos programos įgyvendi
nimo terminus, rašo „Verslo 
žinios". 

Nors spalį, atsiskaitydamas 
už 9 mėnesių veiklą, minist
ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius dar tikino Seimą ir 
rinkėjus, jog 90 proc. ketini
mų įgyvendinta numatytu lai
ku, dabar numatoma atidėti 
beveik 60 programos įgyven
dinimo priemonių terminus, o 
kai kuriuos sumanymus siūlo
ma visai išbraukti. Liko neiš
tesėti pažadai sutvarkyti mo
kesčius ir jų administravimą, 
skatinti verslą bei investicijas 

Pagal Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministe
rijos projektą, ilgalaikę mo
kesčių techninės bazės ir mo
kesčių administravimo prog
ramą numatoma parengti tik 
1999 m., nors verslo organiza
cijos reikalauja mokesčių sis
temą pertvarkyti nedelsiant. 
Vyriausybės programoje buvo 
įsipareigota baigti šią prog
ramą iki 1997 m. rudens. 

Iki 1999 m. atidedamos vi
daus paskolų bei paskolų su 
valstybės garantijomis gavi
mo, skirstymo ir grąžinimo 
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Kauno AB „Audimas" tarybos pirm Rimvydas (dešinėje) ir direktorius komercijai Arvydas Povilaičiai ba
landžio 8 d. Vilniuje pademonstravo sportinę apransą, kuria aprengs Lietuvos delegaciją, dalyvausiančią pa
saulinėse jaunių sporto žaidynėse Maskvoje š.m. liepos mėnesį. Nuotr. Eltos 

„Karolinos" parodų centre Vilniuje balandžio 9 d atidaryta tarptautinė 
turizmo, poilsio ir sporto paroda. Nuotr. Eito* 

tvarkos pakeitimai, kurių im
tis planuota dar pernai. 

Numatytu laiku neparengta 
eilė įstatymų dėl eksporto 
draudimo investicijų, smul
kaus ir vidutinio verslo. 

Į 2000 m. iš šių nukeliama 
automagistralės Via Baltica 
projekto parengimo data. 
2000-ųjų pabaigai atidedamas 
ir Klaipėdos - Minsko magist
ralės zonos projekto terminas. 

DIDŽIAUSIAS TRIUŠIU 
ŪKIS 

41 metų panevėžietis Eduar
das Kubilius tapo didžiausios 
Lietuvoje triušių ūkio savinin
ku. Panevėžio rajono Upytės 
seniūnijos Ėriškių gyvenvie
tėje esančiame ūkyje E. Kubi
lius augina apie 2,500, 10 
veislių triušių. 

Iš pradžių E. Kubilius kas 
savaitę Panevėžio parduotuvei 
„Iki" parduodavo po 20-60 kg 
triušienos po 10 litų už kilo
gramą. Triušių ūkiui įkurti 
ūkininkas išleido apie 100,000 
litų. Pirmaisiais mėnesiais 
pajamų nebuvo, tačiau jau po 
pusmečio išlaidos pamažu 
pradėjo grįžti. Jei taip ir to
liau seksis, visiškai išlaidos 
bus padengtos per 1,5-2 me
tus. 

Verslininkas planuoja, kad 
artimiausiais metais ūkyje 
bus apie 250 veislinių patelių. 
Su tiek patelių per metus gali
ma išauginti apie 10,000 
triušių. 

Ūkyje dabar kasdien nu
diriamą iki 40 triušių. Už 
parduotą sūdytą triušio kai
liuką verslininkas gauna dar 
4 litus. 

POKYČIAI RINKOSE 
PAVEIKĖ BENDROVES 

Pirmąją vietą Lietuvos ben
drovių šimtuke užima „Mažei
kių nafta." Bendrovė, pernai 
per pusmetį turėjusi daugiau 
negu 56 mln. litų nuostolio, 
šįmet jau gavo daugiau nei 17 
mln. litų pelno. Didžiausias 
atvirkščias rezultatas — Jona
vos azotinių trąšų įmonė 
„Achema". Pernai ši bendrovė 
per pusmetį uždirbo per 40 
mln. litų, o šiemet patyrė dau
giau nei pusantro milijono 
nuostolį. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
nuostolingai dirbo abi di
džiausios Lietuvos chemijos 
įmonės — „Achema" ir Kė
dainių „Lifosa". Pasak Lietu
vos pramonininkų konfedera
cijos viceprezidento Mykolo 
Aleliūno, tai laikini pokyčiai, 
nors padėties rinkoje negali
ma pavadinti lengva, tai nėra 
krizės ar katastrofos požy
miai. 

„Achemos" nuostolius šios 
bendrovės atstovas spaudai 
Valdas Sutkus aiškina Rusijos 
įmonių dempingu. „Dauguma 
Rusijos trąšų gamintojų yra 

nemokūs, todėl priversti už 
dujų tiekimą „Gazprom" atsis
kaityti savo produkcija. Rusi
jos dujų koncernas savo 
ruožtu gautas trąšas parduo
da Europai už gerokai 
mažesnes kainas, todėl trąšos 
rinkoje dirbtinai atpigo, ir 
„Achema" negavo planuotų 
pajamų", — sakė V. Sutkus. 

Iš 11 į šimtuką įtrauktų tek
stilės, trikotažo ir kailinių dir
binių gamybos įmonių tik tri
jų — „Alytaus tekstilės", 
„Lino" ir „Utenos trikotažo" 
— prekybos ir paslaugų apim
tys padidėjo. Keturios ben
drovės per pusmetį patyrė 
nuostolių. 

Tradiciškai laikomų pelnin
gomis lengvosios pramonės 
įmonių rodikliai pablogėjo, 
kaip teigia patys gamintojai, 
dėl nepalankaus eksportui Vo
kietijos markės kurso. Ypač 
dėl to nukentėjo „Liteksas ir 
Calw", per pusmetį turėjęs 
daugiau negu 600 tūkst. litų 
nuostolio. Lengvosios pra
monės įmonių sąjungos prezi
dentas, „Audėjo" generalinis 
direktorius Jonas Karčiauskas 
sektoriaus krizės dar neįžiūri, 
o veiklos rodikliai turėtų gero
kai pasitaisyti antrojoje metų 
pusėje, ypač jeigu pasitvirtins 
ekspertų prognozės dėl stiprė-
siančios Vokietijos markės. 
Kartu J. Karčiauskas sakė, 
kad valstybė per mažai dėme
sio skiria lengvajai pramonei, 
gamintojai pasigenda valsty
bės užsakymų armijai, polici
jai ar sveikatos apsaugai. 
„Lietuviški batai ar 'Kauno 
drobės' audiniai Prancūzijos 
kareiviams tinka, o Lietuvos 
— kažkodėl ne", — sakė J. 
Karčiauskas. 

Lietuvos pieno pramonė šį 
pusmetį išaugo net 22 proc., o 
pelningiausiai dirbo „Rokiškio 
sūris", gavęs apie 9 su puse 
mln. litų grynojo pelno. Ben
drovės generalinis direktorius 
Antanas Trumpa sako, jog an
trasis pusmetis turėtų būti 
dar geresnis, ir „Rokiškio 
sūris" per metus uždirbs 20 
mln. litų. Pasak A. Trumpos, 
bendrovei svarbiausia gaminti 
gerą produktą. „Daug investa

vome. Ketverius metus kas
met po 10 mln. maždaug in
vestuojame — 4 ar 5 mln. litų 
skiriame modernizavimui ir 
atliekoms perdirbti, 2-3 mln. 
— žemdirbiams. Likę pinigai 
atitenka darbuotojų buičiai 
gerinti". 

Kartu A. Trumpa sakė, kad 
pienininkai negali gerinti ko
kybės, jeigu vyriausybė imasi 
reguliuoti kainas. „Birželį už 
aukščiausios rūšies pieną nu
tarėme mokėti 3 centais dau
giau, liepos mėnesį manėme 
dar padidinti, tačiau kai vy
riausybė padidino antrosios 
rūšies pieno supirkimo kai
nas, nebegalėjome to padaryti 
ir skirtingos kokybės produkto 
kaina beveik susivienodino. 
Socializmas", — sakė A 
Trumpa. 

SIEKS RUSŲ DIKTATO 
Rusijos naftos investicijų 

bendrovė „Nikoil", atstovau
janti įmonės LUKoil intere
sams, investuos į Lietuvos 
naftos ūkį, jei pagrindinės 
įmonės bus sujungtos į kon
cerną. Dar viena „Nikoil" iš
kelta sąlyga — mažiausiai 51 
proc. akcijų turi būti jų ran
kose. Mainais jie žada pinigų 
ir mažiausiai po 4 mln. tonų 
naftos kasmet. 

„Jei bendrovės 'Mažeikių 
nafta' ir 'Naftotiekis' nebus 
sujungtos į vieną, mūsų Lietu
voje nebus, nes investuoti į 
atskiras įmones mums per 
brangu", — „Lietuvos rytui" 
sakė „Nikoil" prezidentas Ni
kolajus Cvetkovas. 

N. Cvetkovas negalėjo atsa
kyti, kiek „Nikoil" pasirengęs 
mokėti už Lietuvos naftos 
komplekso kąsnį, kokiu pa
jėgumu dirbtų nupirktos įmo
nės. „Nikoil" kol kas garantuo
ja Lietuvai tik 4 mln. tonų 
naftos per metus. N. Cvetko
vas neslėpė, kad ne mažiau 
nei Lietuvos naftos objektai 
„Nikoil" domina ir privatizuo
jamas Latvijos Ventspilio naf
tos terminalas. Beje, N. Cvet
kovas buvo pakviestas daly
vauti prezidento Valdo Adam
kaus inauguracijos iškilmėse. 

Rima Jakutytė 

A.tA. 
Sesuo PULCHERIA 

MARKŪNAS 

Mūsų mylima Seselė mirė 1998 m. balandžio 20 d., 
sulaukusi 93 metų. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 75 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: sesuo seselė Marie Aąuinata, svainė Caroline 
(Massachusetts) ir sūnėnai. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, IL, balandžio 23 d., ketvirtadienį 
nuo 10 vai. ryto. 

Šv. Mišios už jos sielą atnašaujamos Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyno koplyčioje balandžio 23 d., ketvirtadienį 
7 vai. vakare. 

Laidotuvių pamaldos balandžio 24 d., penktadienį, 
10 vai. ryto šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. 
Po pamaldų bus nulydėta ir palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys i r giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

PADĖKA 

A.tA. 
VINCAS ŠMULKŠTYS 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Brolis s taiga ir 
netikėtai mirė 1998 m. kovo 9 d. ir buvo palaidotas 
1998 m. kovo 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje. 

Norime padėkoti draugams ir pažįstamiems, kurie taip 
gausiai dalyvavo abi dienas šermenyse, atsisveikinime 
ir šv. Mišiose bei palydėjo į kapines. Nuoširdžiai dėkojame 
kun. dr. V.Rimšeliui, MIC, atlaikiusiam gedulingas šv. 
Mišias, pasakusiam prasmingą pamokslą ir palydėjusiam 
a.a. Vincą į kapines. Dėkojame Birutei Jasaitienei ir dr. 
Petrui Kisieliui atlikusius šv. Mišių skaitinius. 

Nuoširdus ačiū sol. D.Stankaitytei už giedojimą šv. 
Mišių metu ir vargonininkui muz. R.Šokui. 

Dėkojame arkiv. S.Tamkevičiui irkun. dr. KTrimakui 
tuojau atlaikiusiems šv. Mišias už a.a. Vinco sielą. 

Dėkojame kun. J.Vaišniui, S.J., kun. J.Kuzinskui, 
kun . Pr .Kelpšui , kun . V.Mikolaičiui už m a l d a s 
koplyčioje. 

Dėkojame O.Šmitienei ir J.Smilgienei pravedusioms 
rožančiaus maldas. 

Nuoširdi padėka karsto nešėjams, suteikusiems a.a. 
Vincui paskutinį patarnavimą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias 
už Jo sielą. Dėkojame už maldas, užuojautas ir gausias 
aukas šv. Mišių intencijai, Ateitininkų federacijos 
fondui, „Lietuvos Našlaičių globai", „Lietuvos Vaikų 
vilčiai", Lietuvos partizanų globos fondui ir „Saulutei". 

Ypač dėkojame a.a. Vinco jaunystės draugams dr. 
P.Kisieliui už nuoširdų atsisveikinimą, kun. dr. 
V.Rimšeliui už maldas koplyčioje atsisveikinimo metu 
ir J.Baužiui perskaičiusiam užuojautas iš Lietuvos. 

Dėkojame ir laidotuvių direktoriui Donald Petkui ir 
jo talkininkams už nuoširdų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Nuliūdę žmona, s ū n u s , mar t i ir brol is . 

Vilniaus r ini to centrinėje dalyje senamiestyje esančiose mokomose auto
mobilių stovėjimo aikštelėse dirbusius kasininkus pakeitė bilietų pardavi
mo automatai. Nuotr Eltos 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI 
AUKOJO: 

$120 - Lietuvių-Amerikos klubas. Beverly Shores. Šis 
klubas jau paaukojęs $580 partizanų šalpai. Aukojo: 
Sofija Mickus - $50; V.Gutauskas - $30: Linartas, 
J. ir D.Noreikos po $20. 

$100 - Justinas Lieponis, Angele ir J Leščinskai. 
$40 - K Skėrys. 
$25 - Kazys ir Danutė Krivickai. Vytautas ir Elena N'orkai 

(per Lietuvių Bendruomenę. VVaterbury. CT. Ši LB 
paaukojusi $600 per du kartus). 

$20 - Elena Šulskis (iš viso paaukojusi $140). Bernadeta 
Harris. 

$10 - Jadvyga Tamasevičicne 

Partizanų globos fondo valdyba ir sušelptieji partizanai 
nuoširdžiausiai dėkoja aukotojams. Aukos nurašomos nuo 
pajamų mokesčių. 

Aukas siųsti: 
TCF/Standard Fodtral Bank Acct #663777 
4192 So. Archer Ave. Chicago, IL 60632. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Bilietus į „Čigonų baro
no" spektaklį bus galima įsi
gyti nuo 1 vai. p.p. šį sekma
dieni Morton aukštesniosios 
mokyklos vestibiulyje, 2423 
So. Austin Blvd., Cicero prie
miestyje. Iki sekmadienio bi
lietai dar gaunami „Seklyčio
je*', 2711 W. 71st St., Čikagoje. 

C e p e l i n ų p i e t u s sekma
dienį, gegužės 3 d., po 11 vai. 
lietuviškų šv. Mišių. Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje 
ruošia LB Cicero apylinkės 
valdyba. Visi kviečiami. Pel
nas bus paskirstytas įvai
riems lietuvių veiklos reika
lams. 

Pai. Jurg io Matulaičio 
misija ruošia Motinos die
nos pietus gegužės 10 d., 12 
vai., didžiojoje Pasaulio lietu
vių centro salėje. Bus Aldonos 
Šoliūnienės paruošti pietūs, 
saldumynai, kava, t rumpa, 
nuotaikinga programa. Kvie
čiame visus kuo anksčiau 
užsisakyti stalus ar vietas, 
skambinant Onai Abromaitie-
nei 630-257-6675. 

Pagelbėkime džiova ser
gant iems Lietuvos vaikams. 
Šiuo tikslu yra ruošiami kuge
lio ir cepelinų pietūs sekm., 
bal. 26 d.. 9 v.r. - 12 v a i , Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos salėje. Visi norintieji 
važiuoti į operą, turėsite pro
gą pavalgyti vietoje arba išsi
nešti namo. kad šeimininkėms 
nereikėtų dirbti. Neškime lai
mę kitiems, tai ir patys jau
simės laiminei. 

Labai gražiame ir iš
s a m i a m e Fausto Strol ios 
s traipsnyje apie „Klumpės"' 

kapelos koncertą Jaunimo 
centre balandžio 19 d. (,,Drau
gas", balandžio 21 d.) aprašyti 
dainininkai ir muzikantai , 
tačiau daug prie koncerto pa
sisekimo prisidėjo ir Punsko 
Lietuvių kultūros namų va
dovė Jūra t ė Kardauskienė 
Uaip pat chorelio narė), labai 
gražiai deklamavusi ir skai
čiusi intarpus, kurie praturt i 
no patį koncertą ir klausyto
j ams padėjo susidaryti geresnį 
vaizdą apie Lenkijos lietuvių 
patriotines nuotaikas bei ne
sugadintą lietuvišką pasau
lėjautą. 

B i r u t ė Vizgirdienė, Bi
rutė ir Liudas Vanagai , Al
d o n a ir Mindaugas Klygiai , 
B irutė Briedienė — sužavėti 

Punsko „Klumpės" kaimo ka
pelos koncertais, įteikė LB 
Kultūros tarybai po 50 dol. 
auką išlaidoms sumažinti . 
Kultūros taryba yra nuošir
džiai dėkinga ir primena, kad 
atsisveikinimo vakaras su 
punskiečiais bus balandžio 23 
d., ketvirtadienį, 5 vai. vak., 
VVillovv'brook Ballroom salėje, 
8900 S. Archer Ave, Willow 
Springs, IL. Bus vakarienė, 
muzika ir dainos. Visuomenė 
kviečiama gausiai atvykti ir 
dar kartą pabendrauti su Su
valkų trikampio lietuviais. Re
zervacijoms skambinkite Biru
tei JodCalienei 708-839-1000. 

J „Čigonų barono" spek
taklį iš Čikagos ir Lemonto 
vyks užsakyti autobusai, tad 
ir susisiekimo priemonių netu
rintiems ir nemėgstantiems 
vairuoti, yra sudaryta galimy
bė pasigėrėti šių metų spal
vinga ir linksma opera. Auto
busas nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios Marąuette 
Parke išvažiuos 1:15 v. p.p., 
nuo Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo bažnyčios Brighton 
Parke — 1:30 ir iš Lemonto, 
nuo Pasaulio lietuvių centro 
1:30 v. p.p. Norintys pasinau
doti autobusu, dar gali regist
ruotis „Seklyčioje", Čikagoje 
ar Socialinių reikalų tarnybos 
raštinėje PL centre Lemonte. 

„Grandies" jaunimo an
samblio tradic inis pobūvis 
„Pasodinom ąžuolą" vyks 
šeštadienį, gegužės 2 d., 6 v.v. 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Buvę ansamblio na
riai, tėveliai, seneliai, draugai 
ir visi tautinių šokių mėgėjai 
kviečiami atsilankyti. Jauni
mo veiklai svarbus jūsų dė
mesys ir paramaApie dalyva
vimą prašoma iš anksto pra
nešti Dalei Trakienei, tel. 708-
598-5827. Lauksime! 

Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų 
sąjungos narės šiais metais 
„Pasižymėjusia metų moteri
mi" išrinko „Draugo" vyriau
sią redaktorę Danute Bindo-
kienę. Žymens įteikimas ir 
kita informacija bus paskelbta 
vėliau. 

Cicero Lietuvių namų 
savininkų klubo susirinki
mas šaukiamas šį sekmadienį, 
balandžio 26 d., Šv. Antano 
parapijos salėje (tuoj po 11 
vai. r. šv. Mišių). 

r n e pifcšraus »eopardo ,,dvaro 
Eugieniūtė. Jonas Majauskas, 

Bi'jckfielc! zoologijos srxie stovi narsus „Pipirų ratelio" dalyviai. Iš kairės: Aleksa 
V:k•.'.;•,'_• S:.!''jp.:l(>. ..Trečiukas" Siprczkovvski ir. žinoma, ,.Ponas leopardas". 

ADVOKATAS 
C N T ARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Puiaslc Rd.. Chicago, IL 60629 
'. 1: . Šiaurę nuo Raizeko muziejaus) 

Tel. 773-582-4500 
I4325S B*U Rd.. Ixxkport. n.60441 

Tel. 708-301-4866 
įlardr.s pagal susitarimą. L.. . 

Ar) voką tau Jonas Gibaitis 
"v 'iru-ų ir kriminalinė*! bylos 

P247 S.Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-6700 

Tou free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

$°stad 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

* Nuomoja s ezonu i va
sarvietę, prie pat ežero. Union 
Pier. MI Tel. 773-776-4755. 

(sk.) 
• i ,ul ių padėt i l e g a l i a i 

gaut i „ S O C . SECURITY" 

k o r t e l ę , v a i r a v i m o le id imą 
( d r i v e r ' s l i c e n s e ) ir v izų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel . 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• P in iga i , mais to siunti

n ia i . TRANSPAK, 4545 W. 
6 3 r d S t r e e t , C h i c a g o , IL 
60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
• L e m o n t e TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
• Užsakykite maisto kom

p l e k t u s giminėms Lietuvoje. 
Skubus siuntinių pristatymas į 
namus. Skambučiai į Lietuvą už 
$0.48 į min. Atlantic Express 
Corp., tel. 630-267-6822 arba 
888-615-2148. 

(sk.) 
• Gediminas Pranskevi-

čius . sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Reikalui esant 
atvažiuoja į namus. Tel. 708-
656-2550 arba 773-935-0472. 

(sk.) 
• P r e z i d e n t o V . A d a m 

k a u s inauguracija Vilniuje. 
Vaizdajuostė je : i šk i lmingos 

mįfa. ŽVAIGŽDUTE 
^ î̂ ^UL* Ji ^ ^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

apeigos Seimo rūmuose, Ka
tedroje, Katedros aikštėje, 
Prezidentūroje ir t.t. Šią spal
votą, 3 vai . 49 min. ilgumo 
vaizdajuostę dabar galima 
užsisakyti pas International 
Historic Fi lms, Inc., tel. 773-
927-2900, raštu arba asmeniš
kai atvykstant į mūsų raštinę, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Kaina $25 ir $5 už 
persiuntimą. Mes priimame 
čekius ir Visa/Mastercard kre
dito korteles. S a v . P e t r a s 
Bernotas. 

(sk.) 
• Dviejų dai l ininkų, Da

nutės T u r l a i t ė s ir Ado l fo 
Klastaič io T a p y b o s m e n o 
darbų p a r o d a įvyks balan
džio 24 d. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Parodos ati
darymas 7:30 v.v. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti. 

(sk.) 
• Zigmas ir Aldona Urbai, 

Lemont, IL, globoja našlaitę 
Lietuvoje. Pratęsdami globą 
kitiems metams atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 

LIETUVA YRA LAISVA 

Vasario 16-toji man yra ypa
tinga diena dėl to, kad ji pri
mena mums, kaip mūsų tėvai 
gyveno ir kaip jiems buvo sun
ku svetimai valdžiai valdant. 
Vasario 16-toji brangi Lietu
vai, nes ji atnešė laisvę Lietu
vai. 

Katrina Loskarn 
Vasario 16-toji man yra 

svarbi, nes ji man primena, 
kad Lietuva yra laisva. Bet 
Kovo vienuoliktoji yra dar 
ypatingesnė šventė, nes aš 
prisidėjau prie kovos. Nors aš 
buvau dar maža, vos šešerių 
metų, aš gerai prisimenu, 
kaip aš žygiavau šaltame ore 
šaukdama „Lietuva bus lais
va!" Aš atsimenu, kai tėvai 
linksmai man pranešė, kad 
mano kraštas jau laisvas. 

Rita Bradūnaitė 

Mielas Dievuli, saugok Lie
tuvą nuo priešų. Leisk man 
nuvažiuoti į Lietuvą ir pama
tyti Kryžių kalną. Ačiū už 
Tėvynę! 

Gintas Bradūnas 
Visi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai. 
(„Mūsų metai") 

PAVASARIS 

Jau pavasaris atėjo 
Ir Velykos jau arti. 
Tai linksma vaikučių šventė, 
Kiaušinius ridens visi. 

Romanas, 1 kl. mokinys 

VELYKOS 

Jau Velykos atskubėjo 
Ir saulutė patekėjo, 
Sužaliavo jau berželiai, 
Šlama smulkūs jų lapeliai. 
O vaikučiai iš pat ryto 
Išskubėjo į bažnyčią. 
Pasiėmę margučius. 
Jie keliaus jau į svečius. 

Jonas, 2 kl. mokinys 

LAISVĖS KAINA 
(Pabaiga) 

Aš dar buvau visai mažutė, 
bet prisimenu sene., jo žo
džius, kad nieko nėra bran
giau gyvenime už laisvę. Sene
lis sirgo, šlubuodavo jo širdis, 
jis sakydavo: 

— Aš gal ir nesulauksiu, bet 
jūs, vaikeliai, tikrai sulauksite 
dienų, kai Lietuva bus laisva. 

Jau dešimt metų nebėra 
senelio. Taip jis ir neišvydo 

Lietuvos laisvės, apie kurią 
tiek svajojo, dėl kurios tiek 
kentėjo. Tačiau mes nepa
mirštame senelio, kurio gy
venimas mums yra sektinas 
pavyzdys. Aš myliu, labai ger
biu ir savo močiutę, taip pat 
daug iškentėjusią ir ne
palūžusią, išauginusią septy
nis vaikus, kurie, kaip senelis, 
močiutė, irgi myli Tėvynę. 
Džiaugiuosi, kad mūsų šeima 
darni, vienodų įsitikinimų. 
Juk ir mano tėtės tėveliai pa
tyrė daug vargų okupacijos 
metais už tai, kad mylėjo Lie
tuvą. 

Kaip gerai, kad dabar ga
lime gyventi laisvoje Lietu
voje, nebijome eiti į bažnyčią. 

Jeigu vėl būtų pavergta Lie
tuva, aš neišduočiau tėvynės, 
pasielgčiau taip, kaip mano 
senelis. Vasario 16-oji man ne 
tik šventė, tai mano senelių ir 
tėvelių visas gyvenimas var
dan laisvos Lietuvos. 

Aldutės Markauskaites , 8 
kl. mokinės, iš Šėtos, Kėdai
nių rajono, konkursinis raši
nėlis. 

MARGUČIAI 

Margučiai ritas visokių spalvų, 
Bet vienas gražiausias iŠ visų. 
Aš nuspalvinau jį saulute, 
Kuris mums švies kaip 

dieviška šviesa. 
Elenutė, 1 kl. mokinė 

Visi žiburėlio" m-los moki
niai iš Vilniaus. 

Atsiuntė Asta Tijūnėlytė — 
mokytoja. 

— Kuo minta ežiai? 
— Kaktusais! 

GALVOSŪKIO NR. 106 
ATSAKYMAS 

1. Bičių avilys, 2. pjautuvas, 
3. pintas krepšys, 4. dalgis, 5. 
medinis šaukštas, 6. kirvis, 7. 
šakė, 8 kopėčios, 9. medinis 
šulinys, 10. ratas, 11. virvės, 
12. pasaga, 13 plūgas, 14. seg
tukas. 

4 numeris neaiškiai para
šytas, turi būti dalgis. 

GALVOSŪKIO NR. 107 
ATSAKYMAS 

1. Kirpykla, 2. daliklis, 3. 
katilinė, 4. nuolydis, 5. šalti
nis, 6. klojimas, 7. ligoninė. 
Galimi ir kiti žodžiai. 

4 nr. žodis nuolydis neaiš
kiai parašytas. 

GALVOSŪKIO NR. 108 
ATSAKYMAS 

Ant meškerės užkibo bute
lis. 

GALVOSŪKIO NR. 109 
ATSAKYMAS 

1.1918 m. vasario 16 dieną. 
2. Pirmoji demokratinė Lie

tuvos Konstitucija buvo Seimo 
priimta 1922 m. 

3. Valstybinis perversmas 
įvyko 1926 m. gruodžio mėn. 
17 d. 

GALVOSŪKIO NR. 110 
ATSAKYMAS 

1. Lotynų kalbos žodis „oc-
tava" reiškia 8. Muzikoje ok
tavą sudaro 8 tonai, pvz., nuo 
do iki do, nuo re iki re ir t.t. 
(Tarptautinių žodžių žodynas, 
546 psl., Vilnius, 1969; L.E. 
21-50, Boston, 1960; MLTE, 2-
709, Vilnius, 1968). 2. Europa 
džiaugiasi kava nuo 1517 me
tų. 3. Vyskupų kepurė „mitra* 
simbolizuoja „Išganymo šal
mą" (Ef. 6:17). Išganymo šal
mas — tai Dievo žodis. Mitros 
dvi arkos simbolizuoja du tes
tamentus: Senąjį ir Naująjį. 
Šios išvaizdos mitrą vyskupai 
nešioja nuo 10-to šimtmečio. 
4. Stula yra ilga, siaura juos
ta, nešiojama ant pečių per 
krūtinę. Ji simbolizuoja kuni
go pareigas, teises ir galią. 5. 
Žmogus turi 32 dantis. Vir
šutiniame ir apatiniame žan
dikaulyje po 16 dantų. Vaikas 
pieninių dantų turi 20, po 10 
abiejuose žandikauliuose (L.E. 
4-301, Boston, 1954). 

GALVOSŪKIS NR. 126 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

ežeras? 6. Giliausias Lietuvos 
ežeras? 7. Ežeras Minčios gi
rioje? 8. Ignalinos rajono eže
ras, esantis už 7 km į vakarus 
nuo Linkmenų? 9. Didelis 
ežeras Lazdijų rajone? 10. 
Ežeras už 8 km į šiaurės va
karus nuo Pabradės? 11. Eže
ras Ukmergės apylinkėse. 12. 
Ežeras netoli Alantos? 

(5 taškai) 
Sudarė Neringa Makse-

lyte, 3 kl. mokinė iš Utenos. 

GALVOSŪKIS NR. 128 
(Žiūrėkite iškarpą) 

Kurioje JAV valstijoje yra ši 
vietovė? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 129 

Prisiminkite istoriją. 1. Ke
lintais metais lapkričio mėn. 
25 d. Vokietija su Japonija pa
sirašė Antikominterno paktą, 
prie kurio penkių metų laiko
tarpyje prisidėjo jų sąjun
gininkės, įskaitant Daniją, 
Suomiją, Kroatiją, Slovakiją? 
2. Kelintais metais kovo mėn. 
12 d. Vokietija užėmė Aus
triją? 3. Kelintais metais kovo 
mėn. 18 d. Lenkija įteikė Lie
tuvai ultimatumą, grasinda
ma karu ir reikalaudama už
megzti su ja diplomatinius 
santykius? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 130 

(Žiūrėkite žodžių lenteles) 

Pasidirbę aitvarus, jauni
mas mėgsta išmėginti stipro
kus pavasario vėjus, kurie 
aukštai aukštai juos iškelia. 
Pasipraktikuokite kambariuo
se, pieštuku pradėkite nuo 
pradžios iki aukštumos. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 127 
(Žiūrėkite kryžiažodį) 

Šiam kryžiažodžiui bus rei
kalingas Lietuvos žemėlapis, 
nes visų ežerų atmintinai ne
žinote. Ežerų vardus rašykite 
kilmininko linksnyje. 1. Biržų 
apylinkėse tyvuliuojantis eže
ras? 2. Ežerėlis prie Taurag
nų? 3. Ežeras, esantis už kele
to kilometrų į šiaurę nuo 
Molėtų? 4. Ežeras prie Svė
dasų? 5. J pietus nuo Biržų 

Į tuščius langelius įrašykite 
raides, iš kurių susidarys 
reikšmingas žodis. 

(5 taškai) 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerul is 

GALVOSŪKIS NR. 121 

Šis galvosūkis jau buvo iš
spausdintas, tačiau sprendė
jams neaiškus, nes trūko pa
čių reikalingiausių žinių. Štai 
papildymas: 1. Čia susimaišė 
4 muzikos instrumentai: ar, 
kas, smui, nū, fa, nas, būg, 
tas, tri. 2. O čia tik 3 instru
mentai: ai, bo, flei, tas, o, ta, 
jos. 3. Pagaliau liko tik 2: kon, 
ta, les, tra, sas, bo, če. Iš tų 
skiemenų ir sudarysite muzi
kos instrumentų sąrašą. 

(5 taškai) 


