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Kazys Lozoraitis tiki — 
bus įvykdyta tai, ko nepasiekė 

jo brolis 
(Elta) aukščiau už bet kokius kon

junktūrinius sumetimus. 
Vilnius, sausio 5 d 

— Lietuvos Respublikos ne
paprastasis ir įgaliotasis am
basadorius prie Šventojo Sosto 
ir Maltos ordino Kazys Lozo
raitis įsitikinęs, kad į Lietuvos 
prezidento postą beįžengiantis 
gamtosaugininkas Valdas 
Adamkus nuoširdžiai sieks 
įgyvendinti velionio Stasio Lo
zoraičio idėjas ir tęsti jo ne
baigtus darbus. 

Džiaugdamasis pirminiais 
rinkimų rezultatais, K. Lozo
raitis išreiškė pasitenkinimą 
demokratiška ir sklandžia rin
kimų eiga. 

Pirmadienio rytą atsakyda
mas į Eltos klausimus, di
plomatas priminė, kad V. 
Adamkus 1993 metais buvo 
entuziastingas jo brolio rin
kimų kampanijos vadovas ir 
padėjo S. Lozoraičiui, kurį 
matė Lietuvos siekius keliant 

„Netiesa, kad V. Adamkus 
nepažįsta Lietuvos", — sakė 
K. Lozoraitis, primindamas, 
kad tokių priekaištų susilauk
davo ir 1994-ųjų vasarą miręs 
jo brolis. „Ir S. Lozoraitis, ir V. 
Adamkus visą laiką atidžiai 
sekė Lietuvos problemas ir jos 
raidą, todėl klaidinga būtų 
manyti, kad jų mąstymas — 
svetimas Lietuvai", teigė di
plomatas. 

K. Lozoraičio manymu, su 
naujuoju prezidentu Lietuva 
per artimiausius mėnesius pa
sieks veiksmingesnio ūkio ir 
ekonomikos problemų sprendi
mo, tačiau valstybės užsienio 
politika iš esmės nesikeis. 
„Gal tik daugiau bus linksta
ma į Vakarus", pridūrė K. 
Lozoraitis. 

Centro sąjunga gaus valdžią ir 
nemažą atsakomybę 

Vilnius, sausio 6 d. (BNS) 
— Liberalų sąjungos (LLS) 
valdybos pirmininkas Alvydas 
Medalinskas mano, kad Cen
tro sąjunga (CS) po šių prezi
dento rinkimų tampa valdžios 
partija ir jai teks prisiimti 
visą atsakomybę už išrinktojo 
prezidento Valdo Adamkaus 
veiksmus. 

„Centro sąjungai po šių rin
kimų gali būti labai sunku 
išvengti atsakomybės būti pri
pažintai valdžios partija", 
sakė buvęs Artūro Paulausko 
štabo narys A. Medalinskas. 
Jo nuomone, Centro sąjungos 
remto kandidato išrinkimas 
reiškia ir visą atsakomybę už 
naujojo valstybės vadovo 
žingsnius. 

J liberalų bei centristų san
tykius ateityje A. Medalinskas 
teigė nelinkęs žiūrėti „nei per
nelyg pesimistiškai, nei per
nelyg optimistiškai". J is teigė, 
kad Centro sąjunga iki šiol 
blaškėsi tarp socialiberalizmo, 
centrizmo bei liberalizmo 

idėjų, tad. dabar LLS ketina 
vertinti centristus pagal dar
bus, o ne žodžius. 

A. Medalinskas nebuvo pa
tenkintas ir liberalų santy
kiais su LDDP, kurie, pasak 
jo, buvo primesti per šią rin
kimų kampaniją, siekiant pa
versti A. Paulauską kairiojo 
sparno atstovu. 

„Esame dešinioji Dąrtija ir 
visiškai neužmiršome tokių 
dalykų, kaip atrodė demokra
tija Lietuvoje LDDP valdymo 
metais", pažymėjo jis. 

A. Medalinskas apgailesta
vo, kad kovą dėl prezidento 
posto pralaimėjo liberalų rem
tas A. Paulauskas, nes, pasak 
jo, buvęs kandidatas jau ži
nojo, kokią prezidentūrą ir 
valdžios struktūras jis ketina 
kurti. Kaip vieną A. Paulaus
ko pralaimėjimo priežasčių 
Seimo narys nurodė ir iš 
praeities atėjusią priešpriešą, 
kuri „politinį gyvenimą skirstė 
į dešinį ir kairį pagal antiko
munizmo lygį"-

Premjeras labai nepergyventų, 
jei reikėtų palikti savo postą 

Vilnius, sausio 5 d. (BNS) 
— Ministras pirmininkas Ged
iminas Vagnorius teigia, kad 
nesijaustų nelaimingas, jei 
tektų pasitraukti iš šio posto. 

Pirmadienį po konservato
rių partijos politinės tarybos 
posėdžio G. Vagnorius žurna
listams teigė nesvarstąs, ar ti
kisi likti premjeru, nes tai ne
sąs „aktualiausias dalykas". 

Pasak jo, dabar nėra tokio 
didelio veržimosi į vyriausybę, 
kaip į kai kurias kitas poli
tines pareigybes. „Nesijaus-
tumėme nelaimingi, jei galė
tume ir kitokį politinį darbą 
dirbti", sakė jis. 

G. Vagnorius teigė nenu-
matęs skubių susitikimų su 
išrinktuoju prezidentu Valdu 
Adamkumi, nes pastarasis dar 
turi pailsėti nuo rinkimų kam
panijos. 

Jis pabrėžė, kad vyriausy
bę sudaro parlamentas, tačiau 
prezidentas turi teisę išsakyti 

* „Linkiu s ėkmės J u m s 
ir visiems Lietuvos žmonėms, 
aktyviai dalyvavusiems rin
kimuose ir besirūpinantiems 
valstybės bei savo ateitimi", 
rašoma premjero Gedimino 
Vagnoriaus sveikinime Valdui 
Adamkui. BNS. 

Būsimasis ir dabartinis Lietuvos prezidentai — Valdas Adamkus ir Algirdas Brazauskas 
tūroje. 

susitiko preziden-
E::LI 

Naujasis prezidentas gali 
kraustytis į prezidentūrą 

Vilnius , sausio 6 d. (BNS) 
— Kadenciją baigiantis prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
nurodė suteikti patalpas pre
zidentūroje naujai išrinktajam 
prezidentui Valdui Adamkui, 
kad jis galėtų geriau susi
pažinti su būsimojo darbo 
specifika. 

V. Adamkaus pažintis su 
prezidentūra, kurios šeimi
ninku jis taps po inauguraci
jos vasario 25 dieną, prasidėjo 
antradienį atsilankymu pas 
prezidentą A. Brazauską. 

Pusantros valandos truku
siame susitikime aptarta įga
liojimų perėmimo procedūra, 
pasak A. Brazausko — nuo 
prezidentūros ūkio reikalų 
„iki personalijų ir buitinių 
reikalų". 

Tačiau V. Adamkus sakė, 

kad tarp minėtų „personalijų 
klausimų" nebuvo ministro 
pirmininko kandidatūros. J is 
taip pat nenurodė, kuriuos 
žmones norė tų matyti savo ko
mandoje prezidentūroje. 

Prezidentas pasiūlė savo 
paslaugas ir patarimus, V. 
Adamkui perimant įgalioji
mus. 

Naujasis prezidentas pridū
rė laikąs savo pareiga, kad 
perėmimas būtu tvarkingas ir 
„nesidrumstų čia dirbančių 
žmonių darbas" 

V. AdamkačS" rinkimų šta
bas ne t rukus sudarys komi
siją, kuri rūpinsis prezi
dentūros perėmimu. 

Neseniai restauruoti prezi
dentūros rūmai Vilniaus sena
miestyje V. Adamkui pasirodė 
„įspūdingi" ir neprastesni už 

Karaliaučiaus sritis 
nori bendradarbiauti 

su naujuoju Lietuvos prezidentu 

savo nuomonę, o prireikus, 
„gali blokuoti paskyrimą". 

Premjeras teigė neabejojąs, 
kad ateityje vyks dalykinės 
konsultacijos su išrinktuoju 
prezidentu ir bus ieškoma su
sitarimų visais svarbiausiais 
klausimais. 

G. Vagnorius tvirtino, kad 
po rinkimų konservatorių par
tijos rinkimų programa išliks 
nepasikeitus, tačiau politinė 
Tėvynės sąjungos narių veikla 
„ir Seimo frakcijoje, ir vyriau
sybėje neabejotinai keisis į ge
resnę pusę". 

* Valdančiajai koal ic i ja i 
p r i k l a u s a n t i Lietuvos krikš
čionių demokratų partija pas
veikino prezidentu išrinktą 
Valdą Adamkų, linkėdama 
jam „sėkmės bei ištvermės, 
darbuojantis šiose atsakingose 
pareigose". „Krikščionys de
mokratai tikisi naujojo Lietu
vos prezidento konstrukty
vaus bendradarbiavimo su 
Lietuvos Respublikos Seimu ir 
vyriausybe šiuo reikšmingu 
mūsų valstybei laikotarpiu. 
LKDP yra pasirengusi tokiam 
bendradarbiavimui", sakoma 
partijos pirmininko ir užsienio 
reikalo ministro Algirdo Sau
dargo pareiškime. .BNS> 

Maskva, sausio 5 d. (Inter-
fax-BNS) — Karaliaučiaus sri
tis pasiryžusi bendradarbiauti 
su naujuoju Lietuvos prezi-

Ukrainiečiai 
džiaugiasi 

Valdo Adamkaus 
pergale 

Kijevas, sausio 6 d. (Inter-
fax-BNS) — Ukrainos Liau
dies Rucho vadovas Viačeslav 
Čiornoval Valdo Adamkaus 
pergalę Lietuvos prezidento 
rinkimuose laiko „dėsninga ir 
logiška". 

V. Čiornoval pažymėjo, kad 
jam „tai — ne sensacija, kai
rieji Lietuvoje pralaimėjo, 
kaip ir daugelyje pokomunisti
nių valstybių". 

„Lietuvių tauta atsisveikino 
su praeitimi, kai atsiliepė į 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio vadovaujamų 
konservatorių raginimą bal
suoti ne už kairiųjų atstovą", 
sakė jis žurnalistams pirma
dienį Kijeve. 

V. Čiornoval mano, jog prie 
naujojo prezidento sėkmės pri
sidėjo tai, kad jėgos, sie
kiančios ryžtingų pokyčių gy
venime ir Lietuvos narystės 
Europos Sąjungoje bei NATO, 
lemiamu momentu susivieni
jo. 

Rucho vadas vylėsi, kad Lie
tuvos pavyzdys teigiamai pa
veiks ukrainiečių tautos nuo
taikas, artėjant rinkimams į 
Aukščiausiąją Tarybą. 

dentu, , j e igu j : išrinko tauta", 
pirmadienį pareiškė Karaliau
čiaus sritie? gubernatorius 
Leonid Gorbenso. 

Į valdžią atėjus V. Adam
kui, vargu, a- reikia tikėtis 
pokyčių Rusijos ir Lietuvos 
santykiuose, n a n o j i s . 

„Rinkimai — viena, o rea
lus gyvenimas — visiškai kas 
kita. Kad ir ko<ios būtų naujo
jo Lietuvos p'ezidento pažiū
ros, blaiviai nąstančios jėgos 
Lietuvoje supranta, kad be 
bendradarbiav mo su Rusija 
— pirmiausia ekonomikoje — 
ši valstybė neišgyvens", pabrė
žė L. Gorbenk . 

Kaip vierą aktualiausių 
Lietuvos ir Karaliaučiaus sri
ties santykiu problemų L. 
Gorbenko nur>dė tranzitą per 
Lietuvos terit riją. Dabartinę 
tranzito padc'į j i s apibūdino 
kaip „daugmaž normalią, pa
lyginti su tuo k a s buvo prieš 
metus a r pusaitrų". 

„Lietuvos atstovai neretai 
elgiasi ciniškau negu Rusi
jos", teigė L. <-orbenko, tačiau 
nepatikslino, -ą tur i galvoje. 

G u b e r n a t f i u s mano. jog 
būtina supaprastinti muitų 
taisykles, viz režimą, „pla
čiau atvert i" rities sieną su 
Lietuva. 

L. Gorbenk priminė, kad jo 
srities teritor oje gyvena ke
liasdešimt t ū s t a n č i ų lietuvių. 

„Mūsų srit :e nėra tautinių 
problemų", pabrėžė jis. Pasak 
jo, lietuvių kalbos mokomasi 
net kai k u r i o s e vaikų dar
želiuose. 

Lenkijos prezidentas tikisi gerų 
ryšių su Valdu Adamkum 

V a r š u v a , sausio 6 d. BNS) 
— Lenkijos prezidentas Alek-
sander Kwasniewski pareiškė 
„tvirtą įsitikinimą", kad Lietu
vos prezidentu išrinkus Valdą 
Adamkų, bus galima tęsti 
„artimus asmeninius kontak
tus ir glaudų valstybių ben
dradarbiavimą". 

Komentuodamas rinkimų 
Lietuvoje rezultatus, Lenkijos 
vadovas pažymėjo dėsiąs pa
stangas, kad „geri kaimyni
niai Vilniaus ir Varšuvos san
tykiai toliau vystytųsi su kuo 
geriausia nauda abiems val
stybėms ir tautoms". 

A. Kwasniewski pabrėžė, 
kad jis labai vertina abiejų 

valstybių prezidentūrų ben
dradarbiavimą ir tiki, jog ir 
ateityje jis bus „geras ir inten
syvus". 

Lenkijos prezidentas sakė, 
jog „ypač gerai prisimena 
pirmą mūsų regiono istorijoje 
Vidurio ir Rytų Europos val
stybių prezidentų susitikimą 
pernai Vilniuje". 

Lenkijos URM tuo tarpu pa
reiškė, kad Lietuvos preziden
tu išrinkto Valdo Adamkaus 
pareiškimai „leidžia manyti, 
jog Lietuvos pagrindinės už
sienio politikos kryptys bus 
išlaikytos, ir mes tai verti
name". 

Baltuosius Rūmus Vašing
tone. 

Paprašy tas įvertinti V. 
Adamkaus išrinkimą prezi
dentu , A. Brazauskas, kuris 
rėmė kitą kandidatą Artūrą 
Paulauską, pasakė gerbiąs 
rinkėjų valią. „Jei V. Adam
kus laimėjo rinkimus, jis yra 
prezidentas, ir jam turi būti 
sute ikta derama pagarba", 
pabrėžė A. Brazauskas. 

V. Adamkus, paklaustas, ar 
gaus pensiją iš JAV, kai atsi
sakys šios valstybės pilie
tybės, atsakė, jog tai tarpusa
vy nesusiję reikalai. „Gausiu 
pensiją, nes užsitarnavau ją 
savo darbu", sakė jis. 

JAV pilietybės atsisakymo 
procedūra, pasak V. Adam
kaus , prasidės iškart, kai jis 
susi tars dėl susitikimo su JAV 
ambasadoriumi Vilniuje. Nau
jajam Lietuvos prezidentui, 
turinčiam dvigubą pilietybę, ši 
procedūra būtina, nes Konsti
tucija nurodo, jog Lietuvos 
prezidentu gali būti tik Lietu
vos pilietis. 

Maskva tikisi geros 
kaimynystės 

santykių su Lietuva 
M a s k v a , sausio 5 d. (BNS) 

— Maskva viliasi, kad Rusija 
ir Lietuva plėtos tarpusavio 
pasitikėjimo, geros kaimynys
tės ir bendradarbiavimo san
tykius, pirmadienį interviu 
agentūrai Interfax pareiškė 
Rusijos URM informacijos ir 
spaudos departamento direk
toriaus pavaduotojas Valenj 
Nesteruškin, komentuodamas 
pirminius antrojo Lietuvos 
prezidento rinkimų rato rezul
t a tus . 

Pasak jo. per rinkimų kam
paniją abu kandidatai į prezi
dentus gana teigiamai vertino 
Rusijos ir Lietuvos santykių 
plėtojimo perspektyvas. 

„Tai leidžia tikėtis, kad abi 
šalys plėtos tarpusavio pasi
tikėjimo, geros kaimynystės ir 
bendradarbiavimo santykius", 
sakė V. Nesteruškin. 

* L i e tuvos g e n e r a l i n i s 
k o n s u l a t a s Čikagoje pra
neša, kad prezidento rinkimu
ose konsulate balsavo 472 as
menys. V. Adamkus gavo 452 
balsus, A. Paulauskas — 16, 
keturi biuleteniai buvo nega
liojantys. Balsavimą uosiai 
tvarkė rinkimų komisija: Kęs
tut is Ječius (pirm., Leonas 
Maskaliūnas ir Bronius Siliū-
nas bei talkinin' Rota 
Kilienė. Povilas Kilius ir Asta 
Kleiziene. Jiems visiems kon
sula tas nuoširdžiai dėkoja. 

Lenkijos spauda kaltina 
Vilnijos savivaldybę pakenkus 

A. Paulauskui 
V a r š u v a , sausio 5 d. (BNS) 

— „Vilniaus rajono savival
dybė iškrėtė A. Paulauskui 
kiaulystę, sukeldama Lietuvo
je skandalą savo sprendimu 
dėl dvikalbystės įvedimo re
gione", pirmadienį rašo ,,Ga-
zeta Wyborcza". 

Pasak laikraščio, A. Pau
lauskas pats prieš tai „neat
metė galimybės" įteisinti dvi-
kalbystę, tačiau, kilus skanda
lui, nuo tos idėjos griežtai at
siribojo. 

Visa centrinė Lenkijos 
spauda nesiryžo spėlioti prezi
dento rinkimų Lietuvoje rezul
tatų, tik socialdemokratų laik
raštis „Trybuna" išėjo su ant
rašte „Nugalėjo Paulauskas". 

„Gazeta Wyborcza" guodėsi, 
jog Lenkijai, norinčiai išplėsti 
Vakarų įtakos zoną savo ry
tinėje kaimynystėje, „nedidelį 
nerimą kelia tai, kad abu kan
didatai apie integraciją į 
NATO kalba tarsi iš pareigos, 
pabrėždami jog viskas pri
klauso nuo didžiųjų valstybių, 
o ne nuo pačių lietuvių". 

Vilni jos savivaldybė 
n e k e t i n a a t š a u k t i lenkų 

k a l b o s į te is in imo 

Vilniaus rajono savivaldy
bės pirmininke Leokadija 
Janušauskienė pareiškė, kad 
neatšauks sprendimo dėl dvi
kalbystės įteisinimo rajone. 

„Kodėl turėtume jį atšauk
ti, jeigu n,ūsų sprendimas ati
tinka Lietuvoje galiojanti tau
tinių mažumų įstatymą" , ste
bėjosi ji interviu Lenkijos laik
raščiui „Rzeczpospolita". 

Vilniaus rajono savivaldybė 

* K a u n o m e r a s Henrikas 
Tamulis džiaugiasi antrojo 
rato rinkimų rezultatais ir tei
gia, jog iki šiol didžiulę įtaką 
daugiausia sporto reikalams 
turėję kauniečiai ima diktuoti 
madas politikoje. H. Tamulio 
nuomone, Kaunas — deši
niųjų miestas. Todėl antra
jame rinkimų rate balsavo net 
6.000 kauniečių daugiau nei 
pirmajame, ir rezultatai rodo 
didžiausią balsų persvarą V. 
Adamkaus naudai. Rinkimų 
rezultatams H. Tamulio nuo
mone, atsiliepė ir tai. jog kau
niečiai yra vpač savarankiški 
sprendžiant ekonomikos rei
kalus, be to, gali pasigirti 
mažiausiu bedarbių skaičiumi 
Lietuvoje. Kauno meras Eltai 
sake manąs, jog su naujuoju 
prezidentu Kauno miesto va
dovų bendradarbiavimas bu
siąs sėkmingas. 'Eiu< 

neseniai įteisino lenkų kalbos 
vartojimą oficialiose įstaigose 
rajone, kuriame gyvena lenkų 
tautine mažuma. Tai priešta
rauja Lietuvos valstybinės 
kalbos įstatymui, todėl šį 
sprendimą atšaukė Vilniaus 
apskrities viršininkas. 

L. Janušauskienės minėtas 
tautinių mažumų įstatymas 
leidžia tautinės mažumos kal
ba parašyti tautinės organiza
cijos pavadinimą greta užrašo 
lietuvių kalba. 

Tuo tarpu „lietuviškojo" 
Tunsko valsčiaus Lenkijoje 
sekretorius Jonas Vaičiulis sa
ko, kad visas oficialus susira
šinėjamas ten vyksta valsty
bine lenkų kalba. 

„Punske, kur lietuviai su
daro daugiau kaip 80 procentų 
gyventojų, apie dvikalbystę nė 
nesvajojame", sakė jis. 

Vilnius, sausio 6 d. (Elta) 
— Seimo Valdymo reformų ir 
savivaldybių komiteto pirmi
ninkas Liudvikas Sabutis ma
no, kad po Vilniaus rajono sa
vivaldybės mėginimo įvesti ra
jone dvikalbystę neišvengia
mai kils diskusija apie savi
valdybių kompetencijos ribų 
nustatymą. Komiteto pirmi
ninkas neatmeta galimybės, 
jog Seimas imsis aiškiau api
brėžti kalbos vartojimą regla
mentuojančius įstatymus. 

Vilniaus apskrities virši
ninkas Alis Vidūnas yra su
stabdęs Vilniaus rajono savi
valdybės valdybos sprendimą 
visose rajono įstaigose ir or
ganizacijose greta valstybines 
kalbos vartoti ir lenkų tauti
nės mažumos kalbą. Artimiau
siomis dienomis jis turėtų 
kreiptis j Vilniaus savivaldy
bės tarybą, kad ši atšauktų 
valdybos sprendimą. Tarybai 
atsisakius tai padaryti, klausi
mas būtų nagrinėjamas teis
me. 

* Teise balsuot i paštu an
trajame Lietuvos prezidento 
rinkimų rate pasinaudojo be
veik 10,000 daugiau rinkėjų 
nei per pirmąjį etapą. Sį kartą 
paštu balsavo 95.982 rinkėjai 
arba 3.72 proc. balsavimo tei
sę turinčių Lietuvos piliečių 
(pirmajame rinkimų rate — 
S6.490 rinkėjų, arba 3.35 
prOC.). E;;.i 

KALENDORIUS" 
Sausio 7 d.: Šv. Raimun

das iš Penjafort: Raimundas. 
Liucijus. Rustenis. Raudvile. 

Sausio 8 d.: Apolinaras. 
Severinas. Teofilius. Nemira. 
Ginte. 

m 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

AKADEMIKŲ VEIKLA 
LIETUVOJE 

Visi domimės skautiška 
veikla Lietuvoje. Nedaug apie 
ją žinome, o ką išgirstame — 
dažniausiai nedžiugina. Todėl 
ypač maloni prošvaistė buvo 
v.s. fil. kun. Antano Saulaičio, 
S.J., ir v.s fil. Danutės Eidu-
kienės dėka mus pasiekęs 
Korp! Vytis ir ASD Vilniaus 
skyriaus leidinukas ,,Acade-
mia" Nr 1, išleistas 1997 m, 
rudenį. Šis 8 psl. Rasos Spran-
gauskaitės redaguojamas lei
dinukas leidžia pažvelgti į Lie
tuvos akademinės skautijos 
gražią, naudingą ir tikrai 
skautišką veiklą, paremtą 
skautiška idėja, artimo meile 
ir jaunatvišku entuziazmu. 
Linkime broliams ir sefims 
sėkmės ir ištvermės savo pa
vyzdžiu patraukti ir idealizmu 
gėriui ir grožiui uždegti Lietu
vos jaunimą. Talkinkim jiems, 
pradėdami atsiliepimu į jų 

kvietimą, šitaip išreikštą pir
majame „Academia" Nr.l pus
lapyje: 

„Šis naujas leidinukas 'Aca
demia' skirtas artimiau susi
pažinti Lietuvos ir Jungtinių 
valstijų akademikams lietu
viams. Mūsų veikla yra 
panaši, kelia sau panašius 
tikslus, mus jungia tas pats 
šūkis ir tos pačios juostų spal
vos, tos pačios mūsų veiklos 
ištakos. Norėtume, kad kas 
antras šio leidinio numeris 
būtų leidžiamas JAV-ose ir pa
siektų Vilnių. Tikimės, kad 
Academia' nuties nors ir 
siaurą, bet tvirtą tiltą per At
lantą". 

Atsiliepdami į „Academia" 
kvietimą, šią „Skautybės ke
lio" laidą skiriame susipažini
mui su akademikų veikla Lie
tuvoje, spausdindami dalį 
straipsnių iš minėto leidinio. 
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1996 m. JAV ASS Studijų dienose dalyvavę Lietuvos Korp! Vytis ir ASD atstovai lankėsi ir „Draugo" dien
raščio redakcijoje, Čikagoje. Iš k. Korp. Vytis atstovas senj .Giedrius Globys, „Skautybės kelio" redaktorė j.v s. 
Irena Regienė, Lietuvos ASD atstovė t.n. Rasa Sprangauskaitė, dabartinė „Academia" leidinėlio redaktorė ir 
Čikagoje svečius globojusi v.s. fil. Danute Eidukiene. 

VILNIAUS SKYRIUS 
Mūsų nėra daug — viso 10 

sesių ir 19 brolių. Mėgsta
miausias mūsų užsiėmimas — 
teminės puotos — Inicium se-
mestri, Finicium semestri, 
Menų bei studijų dienų vaka
rai. Tai nebūna vien tik pasi
linksminimai, tai šventės, ku
rių metu sužinome daug nau
jo. Renesanso puota (žr. 
straipsnį), Finicium, kurio 
metu visi buvo pavirtę elfais 
(žr. eilėraštį), Kūčių vakaras, 
kai akademikai staiga tampa 
tikros šeimos tikrais nariais, o 
po to dar ilgai vadina vienas 
kitą tėveliu ar močiute. Šven
tės šventėmis, o kasdienybė? 
Dažniausiai klausomės pas
kaitų, kurias skaito vienas iš 
mūsų arba kurio nors pakvies
tas dėstytojas. „Gintaro kam
barys", „Civilizacijos ligos", 
„Sprogstančios medžiagos", 
„Krikščioniškas vaiko auklė
jimas" — tai tik keleto pas
kaitų pavadinimai. Kartais 
diskutuojame aktualiomis te
momis apie meilę ar politiką 
(prieš rinkimus). Nors Vil
niaus krašto skautų (ne aka
demikų) veikla nėra ryški, 
mėginame juos suburti (juk 
dauguma akademikų — skau
tų vadovai) Jurginių stovyk
loje. Visus, visų skautiškų or
ganizacijų skautus. Rudeniop 
organizuojame bendrą arbatos 
gėrimą su likusiais gyvais ne
priklausomos Lietuvos aka
demikais. Smagu išvysti juos 
visus drauge, kaip smagu pa
klausyti ir jų paskaitų, kai ap
silanko pas mus po vieną. 

Mokslo metus tarsi apvaini
kuoja akademikų vasaros sto
vykla, paprastai organizuoja
ma kokioj istorinėj Lietuvos 
vietoj — Medininkuose, Re
nave, Plateliuose. 

Dėkojame R. ir E. Kulikaus
kams, leidusiems kiekvieną 
savaitę rinktis jų knygyne, R. 
Tupčiauskui. suteikusiam ga
limybę pabūti drauge Dailės 
akademijoje, tada, kai kny
gynėlio patalpos pasidarė 
ankštos. O kadangi mūsų 
skaičius po truput) auga, da
bar trečiadienio vakarus pra
leidžiame naujoje vietoje — 
Vilniaus Karininkų Ramovėje 

Negailestingai artėja stu
dentų sesija, o galvoje tirta 
nauji planai — ruošiamės Kū
čių vakarui pagal senuosius 
lietuviu papročius Kas sį kar

tą bus didelės akademikų 
„šeimos" „tėvais"?... 

(Apie Kūčias, „tėvus", kt. 
rengimus, o taip pat apie Kau
no skyrių, skaitykite kitame 
numeryje) 

Vilniaus skyriaus 
pirmininkė 

t.n. Rasa Sprangauska i t ė 

METINĖ ŠVENTĖ 
VILNIUJE 

Kaip ir kiekvieną rudenį, 
Korp! Vytis ir ASD nariai su
sirinko pažymėti savo organi
zacijos įkūrimo datos. Šįkart 
Metinė šventė vyko Vilniuje. 
Dailės Akademijos gotikinė 
salė priglaudė beveik pusšimtį 
Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus 
skyriaus akademikų bei jų 
svečių. Iškilmingoje rikiuotėje 
sugiedojus studentų himną 
„Gaudeamus" sveikinimo žo
džius tarė brolis R. Tupčiaus-
kas, Korp! Vytis pirmininkas 
senj. G. Globys ir, žinoma, 
mūsų visų mylima ir Motinėle 
vadinama fil. J . Buzaitytė-
Kašalynienė. Visi kalbėjusieji 
pasidžiaugė gausėjančiomis 
akademikų gretomis, nuveik
tais darbais ir gražiomis idė
jomis. Po to sekusį tradicinį 
valso šokį žaismingai pagyvi
no fil. A. Končius. Tada atėjo 
eilė meninei programėlei. Flei
tos, klasikinės gitaros, fortepi
jono garsai, sesės Gražinos ir 
brolio Romo skaitomos eilės 
visus sužavėjo; tai leidžia 
tikėtis, kad ši naujovė taps 
gražia tradicija. Pasibaigus 
oficialioms iškilmėms, svečiai 
buvo vaišinami arbatėle. Tuo 
metu akademikai susidomėję 
skaitė naująjį „Ad Meliorem!" 
(ta proga norisi pažymėti, kad 
tai buvo jubiliejinis numeris 
— šis mūsų leidinukas gyvuo
ja jau dvejus metus). Atsisvei
kinę su garbingais svečiais, 
jaunieji skautai akademikai 
toliau šventė 73-iąjį ASS gim
tadienį. Dėka sesių pastangų 
neatpažįstamai pasikeitusioje 
mokykloje visą naktį netilo be
silinksminančių akademikų 
balsai. Prie itin turtingo stalo, 
kandidatams aptarnavus juos
tuotuosius, buvo dainuojamos 
studentiškos, skautiškos dai
nos. Išradinga programa, sma
gūs šokiai niekam neleido 
nuobodžiauti. Bet turbūt vi
siems užvis maloniausia buvo 

AKADEMIKŲ VASARA 
Trumpa ta akademikų vasa- rėme mirčiai, laidojimo pa

ra, vos du mėnesiukai, o tiek pročiams. Stovyklai besibai-
daug norisi pamatyti, nuva- giant įvyko vestuvės. Piršlys 
žiuoti, aplankyti, pasibūti, pa- melagis (senj. Giedrius Glo-
sidžiaugti — žiūrėk ir baigėsi bys) supiršo ir apvesdino seną 
vasara. Labai įvairiai prabėga berną Ramūną (senj. Ramūną 
akademiko vasaros dienos. Aleksięjūną) ir mergelę žalią 
Kas Vakarus aplanko, kas rūtelę Jūratę (t.n. Jūratę Tut-
Lietuvoje keliauja, kas anglis- lyte). Smagios buvo vestuvės 
kas braškes skina, o kas pasi- — ir aš alų midų gėriau, per 
tenkina lietuviškomis tėvų barzdą varvėjo — burnoj ne-
sode išaugintomis. Tačiau turėjau, 
dauguma akademikų savo va- Kaip ir kiekvienas metais 
sąrą užbaigia akademikų sto- akademikai dirbo gerąjį dar-
vykioje, kuri kiekvienais me- belį, šį kartą Antalieptės mies
tais vyksta antroje rugpjūčio teliui. Vėl teko darbuotis kir-
pusėje prieš prasidedant mok- viais, dalgiais ir nuosavom 
slams. Kraštų ir tuntų stovyk- rankelėm: kirsti krūmus, 
lose gerokai padirbėję akade- pjauti dilgėles, viską į krūvas 
mikai susirenka pailsėti, sudėti, akmenis ir rąstgalius 
bendraamžių, bendraminčių nešioti. Uždirbom maišą ko-
būry pabūti, pasiguosti, pasi- pūstų, krepšį burokų, obuolių 
dalinti, pasidžiaugti, paliūdė- centnerį, tris tortus ir tiek pat 
ti, pasvajoti, padiskutuoti, pa- arbūzų. Obuolius, tortus, ar-
dirbėti, pasimaudyti, paside- būzus čia pat suvalgėm, o 
ginti saulėje, naujų jėgų ir kopūstų dar liko Metinės 

linkiu sėkmės. O Jums sakau 
iki kitos vasaros, lauksim visų 
tų, kurie jau studijuoja, bet 
vis dar nori būti skautais, ku
rie toli nuo savo vieneto, 
namų ir kuriems reikia brolio 
paramos ir kompanijos. 

Fil. Joli ta Buzaitytė-
Kašalynienė 
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ŽIEMOS STUDIJŲ DIENOS VILNIUJE 
Š.m. sausio 25-26 dienomis čių žvakių, ir deglais nešinas 

, „ r , , . poras, įžengiančias pro duris, 
dienos . Jų dalyviai dvi dienas V i g i v i l k ė j o BeoesaBm epo-

įr studen- chos rūbais. Čia, jaučiu, reikia 

gerų emocijų pasikrauti. Čia 
nėra paukštyčių ir vilkiukų, 
kurie keltųsi šeštą ryto ir mo
kytųsi žygiuoti bei dainuoti. 
Čia nėra smalsuolių skautų ir 
skaučių, kurie seka kiekvieną 
tavo žingsnį, gaudo kiekvieną 
tavo žodį — nevalia suklysti. 
Nėra ir pricų ir pricių, kurie 
savo teises į savarankiškumą 
reiškia ir tik ieško, kur čia 
nuo vadovo akies pasislėpus. 
Čia nereikia vienuoliktą vaka
ro eiti miegoti ar laikytis tylos 
— gali dainuoti, plepėti iki 
paryčių, tačiau žinok, jog rytą 
keltis privalėsi, jei panorėsi, 
kad Doncė (senj. Donatas Ab-
ramavičius) ežero iš tavo pala
pinės nepadarytų. „Žadintu
vas" jis tikrai tinkamas — 
svarbiausia įtikinantis. 

Taigi paskutinioji 97-ųjų 
metų akademikų vasaros sto
vykla vyko prie Antalieptės 
marių. Vieta stovyklavietei 
buvo parinkta graži ir nuošali, 
poeto Fausto Kiršos gimtosios 
sodybos pašonėje. Čia pat van
duo ir saulė, ko gi dar širdis 
gali betrokšti. Stovyklos pro
gramos svarbiausia tema buvo 
didieji žmogaus įvykiai — mis
terijos: gimtuvės, vestuvės ir 
mirtis. Klausėmės paskaitų 
apie tradicines aukštaičių ir 
dzūkų piršlybas, vestuves, 
krikštynas. Vieną vakarą sky-

Metinės šventės suteikta pro
ga pabendrauti seniai besi-
mačiusiems draugams. Tos 
vienos nakties tikrai ne
užteko pašnekėtėi su visais, 
sužinoti, kas kuo gyvena, vie
niems kitais atsidžiaugti. Kai 
švintantis rytas išblaškė mū
sų būrį, nė vienas atsisveikin
damas netarė ^udie", visų 
lūpose buvo viltingi žodžiai 
,4ki greito pasimatymo — mes 
jus mylime!" Dar ir dabar 
akademikai kupini gerų įspū
džių iš pavykusios šventės, ir 
tikisi, kad po metų, į tokį patį 
pokylį susirinks dar gauses
nės gretos ir galėsime pasi
džiaugti daugeliu pasiekimų 
bei ateities planų, linkėdami 
Akademikams toliau augti ir 
klestėti. 

Ad Meliorem! 
Kand. Eglė Verseckaitė 

šventės balandėliams, burokų 
— salotoms su agurkais ir pu- . 
pelėm. Žodžiu, niekas nepra
puolė. 

Nepraėjo stovykla ir be žy
gio. Juostuotieji kėlė kandi
dates ir junjorus labai ankstų 
rytą, saulei tekant yrėsi per 
Marias į kitą krantą... Grįžo 
paišini ir apiplyšę, dilgynėse 
atsigaivinę, pelkes ir upelius 
išbraidžioję, bet stebuklingo 
šaltinio vandens paragavę. 

Stovykloje. buvo ir ligonių, 
kaipgi be jų apsieisi. Vienus 
siuntėm pas daktarus, kitus 
patys gydėnr. O kadangi neži
nojom nuo ko gydyti, tai nelei-
dom keltis iš miegmaišių, gir-
dėm arbatom, maitinom vie
tiniais delikatesais, pasakas 
skaitėm, jaudinomės, rūpino
mės ir spėliojom. Pabaigoje 
padarėm keletą išvadų ir jums 
jas pateiksime kaip patarimus 
ateičiai: 

Jei turi žaizdų, neik į Ne
muną maudytis. Kas bus? 
Paklausk pas Albertą ir senj. 
Globį. 

Jei esi linkęs viduriuoti, ne
valgyk neplautų obuolių ir ne
gerk vandens iš marių. Pasik
lausk pas Milagros (Visvaldas 
Varžinskas). 

Jei esi išsekęs nuo darbo su 
jaunaisiais skautais, nestovėk 
„ant skersvėjo" — būtinai 
plaučius perpūs. Pasiklausk 
pas Kanaporių Giedriuką. 

Jei sergi 100+1 liga ir vis 
tiek nori į stovyklą, atsivesk 
kuo smulkiausią instrukciją, 
kur būtų aprašyta, ką daryti 
ir ko nedaryti, jei... 

Daug dar kas liko nepa
minėta: ir filosofijos kaimo 
moterėles bemokantis Anta
lieptės klebonas ir netyčia ma
lūnininku tapęs KTU docen
tas, beviltiškos daržovių pa
ieškos pas aplinkinius ūkinin
kus, kandidačių ir junjorų 
maištas bei atgaila, žodžiu, 
daug dar visko, bet Jums jau 
skaityti turbūt nusibodo. To
dėl nevarginsiu daugiau 
smulkmenomis tik trumpai 
pasakysiu, kad vieną rytą sau
lei tekant tikrosiomis narėmis 
ir senjoru tapo Gražina Ka-
čergytė, Laura Jankauskaitė 

Vilniuje vyko žiemos studijų 
dienos". Jų dalyvi 
sukosi renginių 
tiškos dvasios įsuktame ver
pete. Kiekvienas galėjo ne
mažai pasakyti, išmokti ir tuo 
parodyti savo žinias ir su
gebėjimus. 

Šį kartą pirmoji renginio 
diena buvo skirta Renesanso 
epochai. Studentai, susirinkę 
iš Vilniaus, Kauno ir Klai
pėdos, susitikimo ir pakylios 
nuotaikos lydimi, aplankė Vil
niaus Žemutinę pilį, kur ga
lėjo tiesiogiai prisiliesti prie 
mūsų istorijos ir, tuo pačiu, 
prie Renesanso rūmų pas
lapčių. Ten pat visi turėjo ga
limybę įvertinti architektų ku
riamus tų pačių rūmų res
tauravimo planus. Tai buvo 
puiki įžanga vakaro puotai, 
bet apie ją šiek tiek vėliau. 

Pasivaikščiojus po miestą, 
Vilniaus universitete buvo su
rengtos kelios įdomios paskai
tos, kurių metu buvo kalbama 
apie teisinę moters padėtį Re
nesanso laikotarpiu, taip pat 
apie daug kam nežinomą ir 
jau vien todėl žadinantį smal
sumą to meto aukštuomenės 
etiketą. Tai, ką sužinojo, visi 
galėjo parodyti vakaro puotos, 
kuri vyko Dailės akademijos 
gotikinėje salėje, metu. įsi
vaizduokite skliautuotą salę, 
apšviestą tik ant stalų stovin-

būtinai paminėti merginas, 
kurios atrodė tiesiog pasa
kiškai ir tikrai nenusileido XV 
a. moterims. Reikia paminėti 
dar vieną dalyką, mano galva, 
nė kiek ne mažiau svarbų už 
kitus. Tai — salėje sklandan
tis paslaptingumas. Paslaptin
gumas, kurio mums taip 
trūksta kasdieniniame gyve
nime ir kuris neabejotinai jį 
praturtina. Tai buvo žavus 
Renesanso ir paslapties, ku
rios kūrėju buvo kiekvienas iš 
mūsų, derinys. O viskas tęsėsi 
ligi pačios nakties. 

Kitą dieną „Žiemos studijų 
dienų" dalyviai klausėsi pas
kaitų apie vaikų psichologiją, 
kurią reikia žinoti skautams, 
dirbantiems su vaikais. Po to 
buvo rengiamos naujos skautų 
veiklos programos ir vyko dis
kusijos apie jas. 

Vakare buvo surengta suei
ga, kurioje dalyvaujantys 
skautai pažymėjo „Žiemos stu
dijų dienų" pabaigą ir kartu 
gerai praleido laiką linksmoje 
draugijoje. 

Renginį organizavo Akade-
mikių Skaučių Draugovė ir 
Studentų Skautų Korporacija 
„Vytis". 

Ju rg i s Racevičius 

DĖMESIO!!! TAUTINĖ STOVYKLA 
Mieli kolegos, 

Tautinė stovykla Lietuvoje 
vyks liepos 17-27 d. Nemunai
tyje. Šioje stovykloje akademi
kai skautai turės nedidelę 
pastovyklę, oficialiai ji net ne-
sivadins „pastovyklę", tai bus 
tiesiog akademikų programa 
ir jai skirta vieta, kur akade
mikai galės gyventi. 

Akademikų pastovyklė bus 
nedidelė ir turės nedaug sto
vyklautojų, nes dauguma aka
demikų stovyklaus kartu su 
savo vadovaujamais skautų 
vienetais kitose pastovyklėse, 
tačiau prisijungs prie akade
mikų bendrai stovyklos pro
gramai pasibaigus. 

Kviečiame išeivijos akade
mikus, galvojančius atvykti į 
Tautinę stovyklą apsigyventi 
mūsų pastovyklėje ir dalyvau
ti akademiškoje programoje. 

Maitinimas bus organizuoja
mas pačioje pastovyklėje. 

Tiems, kurie iš anksto pra
neš apie savo atvykimą, ga
lime užtikrinti vietą palapi
nėje. 

Su savimi reiks turėti mieg
maišį ir neperšlampamą kili
mėlį, indus ir valgymo įran
kius, o taip pat kitus stovyk-

ir Vytas Ramonaitis. Jiems lautojui būtinus dalykus. 

Tuos, kurie iš anksto apsi
spręs ir praneš apie savo atvy
kimą iki vasario 15 d., mes ga
lime užregistruoti stovyklos 
štabe ir sumokėti stovykos 
mokestį 40 Lt (be maitinimo). 
Tiems, kurie atvyks į stovyklą 
neužsiregistravę, stovyklos 
mokestis bus didesnis. 

Laukiame jūsų atvykstant, 
tai puiki proga susipažinti, pa
bendrauti, drauge pastovyk-
lauti. Žinome, kad tarp Tauti
nių stovyklų Lietuvoje ir Ame
rikoje yra vos savaitės skirtu
mas. Tačiau kol kas daugeliui 
iš jūsų yra daug lengviau at
vykti į Lietuvą, negu mums 
pasiekti Ameriką. Dėl papil
domos informacijos galima 
kreiptis Jolita Buzaitytė-Ka-
šalynienė, Erfurto 50-61, 
LT2043 Vilnius, tel. 45 82 40, 
e-mail Jolita@spl.vno.osf.lt 

Ad Meliorem! 
Tautinės stovyklos 

Akademikų programos 
vadovė 

fil. Jol i ta Buzaitytė-
Kašalynienė 

„Academia" redaktorė: 
Rasa Sprangauskaitė 
Žirmūnų 48-9 
LT-2051 Vilnius 
Lithuania 

EDMUNDAS VfZNAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

T a t 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

R PėfHAS V. KISIELIUS 
INKSTU. POSL6S IR PROSTATOS 

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

830*41-2600 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 70M34-1120 

ARASZLiOBAM.D. 
INDRĖ RUDAfTIS, O.D. 

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

Naperville. IL 60563 
TaL (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Towerl.Surte3C 

Dovmers Grove. IL 60515 
TaL (630)436-0120 

™mhwR^!TtJSSKTs^m 
DANTL! GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hk*Cry Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (706)5964055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7Wh A m , Hfctory HMa, IL 

TaL (708) 596-6101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 S t , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tal.706-422-8260 

DR. V.J. VASAIT1ENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4617 VV. 83 S t , Burbank, IL 
TaL 706-423*114 
Valandos susitarus 

VIDAS J. NEMOKĄS, 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.96 St Tai. 708422-0101 
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. 

NUOLE STANKEVIČIŪTE, BS 
Board Certified, Internal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy CfBsja PresMBjonsj Pavaon 

Sl.Soutft 
LRhuarsan Ptaza Ct at Cattornia Ava, 

Cttcago. IL 60829 
TaL 773471-7879 

RUTH JŪRATE NESAVAS-
BARSKY.M.D. 

Barsky Dennalokjgicaj Associatet 
Dermatologuos ligų. odos vėžio 

specialybe 
Kosmetine chirurgija 

* Raukšles * Saules dėmės 

120 Oak Brook Gana* MaJ #318 
OakBrook.IL 80623 
Tat 630-571-2830 
Katoame lietuviškai 

mailto:Jolita@spl.vno.osf.lt
http://OakBrook.IL


PREZIDEN10 RINKIMAI 
LIETUVOJE 

KAZYS BARONAS 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

„Ką galvoja lietuviai, atiduo
dami savo balsus už buvusį 
prokurorą bei darbo partijos, 
persi tvarkiusios iš komunistų 
partijos, atstovą? Ar Vilnius 
vėl ruošiasi grįžti į Maskvos 
globą?" — klausė Vokietijos 
didžioji spauda. Be jokių ko
menta rų prezidento rinkimus 
pranešė radijas ir televizija, 
parodydama balsuojančius V. 
Landsbergį, A. Paulauską su 
žmona ir dukra bei rinkimų 
plakato didelę V. Adamkaus 
nuotrauką. Prie pastarojo vo
kietis pridėjo, kad V. Adam
kus yra" JAV lietuvis, ėjęs 
aukš ta s pareigas gamtos ap
saugos įstaigoje. Taip pat 
žiniasklaida pranešė aukštą 
balsavimo nuošimtį, atidavus 
(neoficialiais duomenimis) 
45.4% balsų A. Paulauskui, 71 
m. V. Adamkui 27.8% ir V. 
Landsbergiui tik 15.8%. 

Kodėl trečioje vietoje likęs 
V. Landsbergis? Vokiečių 
spauda nurodo gyventojų ne
pasi tenkinimą jo ūkine refor
ma bei vidine partijos kova į jo 
vietininką. V. Landsbergis 
tuoj pat paprašęs papildo
muose rinkimuose jo balsus 
at iduoti V. Adamkui. 

Miuncheno dienraštis „Sued-
deutsche Zeitung" rašė, kad A. 
Pau lauskas yra už liberalią 

ūkio sistemą, taip pat siekda
mas įjungti Lietuvą į ŠAS ir 
Europos Sąjungą. Be to, jį 
rėmusios ne tik lenkiškos ir 
rusiškos mažumos, bet taip 
pat mažos dešinės krypties ri
kiuotės. Tuo tarpu aukštą 
JAV pareigūną, kuris išemig
ravo 1949 m. į Dėdės Šamo 
žemę. rėmė visas Lietuvos jau
nimas, kuris nori kuo grei
čiausiai įsijungti į Vakarų pa
saulį bei Lietuvą paversti mo
dernia, europine valstybe. Pa
baigoje didžioji spauda pažy
mėjo, kad Lietuvos gyventojai 
V. Landsbergiui pasiuntė pri
minimą („Denkzettel — pa
moką, baudą). Tad lauksime 
sausio mėn. 4 d. papildomų 
rinkimų! 

Kiek iš Vokiet i jos 
g y v e n i m o 

Be abejo, „Draugo" skaityto
jai iš JAV žiniasklaidos žino 
apie Vokietijos kariuomenėje 
pasireiškusius nacistinius iš
šūkius, mušant svetimtaučius, 
ypač juodosios rasės azylian-
tus, laisvalaikiais prie alkoho
linių gėrimų dešinės rankos 
pakėlimu sveikinant „Heil Hit-
ler", dainuojant nacistines dai
nas bei siūlant šąlančius pa
sišildyti prie krosnių, nes žy-
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dai gerai dega... Net vaizda
juoste televizija parodė muša
mus karius, kurie neklausė 
nacionalistų įsakymų. Stipriai 
sujudėjo krašto apsaugos min. 
W. Riuhe kėdė, kadangi veda
ma apklausa, vykdomas tar 
dymas. 

Prie kitų įvykių reikia pri
skirti studentų demonstraci
jas . Atjaučiu juos, nes žinau iš 
universitetą baigusios dukros 
pasakojimų; auditorijos perpil
dytos, stoka profesorių ir do
centų, pasenusios knygos len
tynose, žemėlapiai, kuriose 
dar atžymėta komunistinė Ry
tų Vokietija, į Sov. Sąjungą 
įjungtos Lietuva, Latvija, Esti
ja, nėra Kroatijos, Slovėnijos, 
Slovakijos ir kt. Europos vals
tybių. Vyriausybė tuoj pat pa
skyrė bibliotekoms 4 mln. 
markių. Bet tai lašas a n t 
karšto akmens! Tik gaila, kad 
į studentų demonstracijas įsi
skverbia chaotai, komunisti
nės grupuotės, nešdamos rau
donas vėliavas su Markso ir 
Engelso paveikslais, mėtyda
mi į policijos apsaugą akme
nis, „Molotovo koktailius", de
gindami automašinas. Laiki
nai policijos suimami, patalpi
nami daboklėje ir po 12 vai. 
paleidžiami slaptai narkotikų 
prekybai, prostitucijai, vogi
mui iš automašinų radijo apa
ratų. O jie visi gyvena iš vals
tybinės šalpos... 

Paskutinis Advento šešta
dienis buvo pelningiausias 
prekybininkams. Praeiviams 
skirtos gatvės, kuriose yra 
daugumas krautuvių, buvo 
perpildytos žmonių. Daugiau
sia buvo perkami kompiute
riai, televizijos aparatai, vaikų 
žaislai, brangus traukinėliai, 
kailiai (ir vėl mada!) auksiniai 
ir deimantiniai papuošalai. 
Mat bijoma naujos europinės 
valiutos „euro"... 

Naujųjų metų sutikimui, 
puošnių ir brangių viešbučių 
salės, jau prieš mėnesį visos 
užsakytos, nors dviejų žvaigž
dučių viešbutyje vakarienė be 
gėrimų kainuoja asmeniui 
apie 100 dol. ir penkių žvaigž
dučių — virš 600 dol. 

„Silvesterabend" spalvotoms 
raketėms į dangų vokiečiai 
išleis 100 mln. dol. Labdarin
gos organizacijos prašė tuos 
pinigus skirti šalpai, vėžio li
gos kovai ir kt. kilniems t iks
lams. Bet jų balsas liko be at
garsio. Tad — „prost" 1998 m.! 
Ir Jūsų Europos koresponden
tas linki visiems skaitytojams, 
redakcijai, broliams vilnie
čiams sveikų ir laimingų Nau
jųjų metų! 
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Alma ir Valdas Adamkai po balsavimo Šiauliuose sausio 4 d. 
N'uotr. Eltos 

virtadienį žurnalistams sakė 
banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas. 

Jis pasidžiaugė, kad šiemet 
Lietuvos bankas sustiprėjo, 
gerokai padidėjo — nuo 3.5 
milijardo iki 4.5 milijardo litų 
— jo turtas. Metų pabaigoje 
šiek tiek sumažės Lietuvos 
banko užsienio atsargos, lap
kričio pradžioje sudariusios 
4.15 mlrd. Lt, nes vyriausybė 
panaudos centriniame banke 
laikomus savo indėlius, kad 
išpirktų anksčiau išleistas 
obligacijas. 

Paskutinę-1997 metų dieną 
buvo perkainotos visos, Lietu
vos banko užsienio atsargose 
esančios 5.6 tonos aukso — j ų 
vertė turėtų sumažėti beveik 
10 milijonų JAV dolerių ir su
daryti apie 52 milijonus JAV 
dolerių, pranešė Lietuvos ban
ko valdybos pirmininkas Rei
noldijus Šarkinas. 

Lietuvos bankas į apyvartą 
ketina išleisti naujos laidos 
dešimties i r dvidešimties litų 
banknotus. J ie turi naujų ap
saugos priemonių, bet išvaiz
da iš esmės nesiskiria nuo da
bar naudojamų tokios vertės 
litų. Nauji oanknotai į apy
vartą išleidžiami todėl, kad 
baigėsi 1993 metais Amerikoje 

išspausdintų tokių pinigų at
sargos. Naujuosius litus iš
spausdino Anglijos firma 
„Thomas De L? Rue Ltd", kuri 
gamino popierių pirmosios ne
priklausomybės laikotarpio li
tams. 

ŠIAULIŲ TEISMAS 
POSĖDŽIAUS N A U J A M E 

PASTATE 
Šiaulių miesto apylinkės 

teismas pirmadienį pradėjo 
posėdžiauti naujame pas ta te 
— jo raktus po 8 mėnesius 
trukusių darbų teisininkams 
įteikė bendrovės „Šiaulių tita
nas" statybininkai. 

Iki šiol vienuolika Šiaulių 
miesto apylinkės teismo tei
sėjų dirbo tik dvi posėdžių 
sales turinčiame pastate , į 
kurį persikėlė 1994 metų 
gruodį. Anksčiau čia buvo įsi
kūręs sovietų karininkų klu
bas. Dviejų aukštų pasta te 
trūko vietos ne tik teismo 
posėdžiams — stigo kabinetų 
teisėjams, nebuvo t inkamų 
sąlygų kaltinamiesiems sau
goti. 

Apie du milijonus litų kai
navusiame trijų aukštų teis
mo priestate bus penkios po
sėdžių salės, archyvas, teisėjų 
bei teismo antstolių kabinetai, 
kameros suimtiesiems. 

Danutė Bindokienė 

Lietuva vėl dėmesio 
centre 

Vilnius žiemą. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

STIPRĖJA LIETUVOS 
BANKAS 

Kaip pranešė Elta pernai 
gruodžio 18 d., Lietuvos ban
kas visus 1998 metus numato 
išlaikyti dabartinį lito ir JAV 
dolerio keitimo santykį, ket- Taip atrodo naujieji banknotai 

(Elta) 

Prieš Lietuvos prezidento 
rinkimus Amerikos žinias-
klaidoje retkarčiais pasirody
davo viena kita užuomina, 
kad balsavimai vyks gruodžio 
21 d. Tiesa, ypač Čikagoje, 
buvo galima užtikti trumpų 
straipsniukų apie Amerikos 
lietuvį, pasiryžusį kandida
tuoti savo kilmės krašto prezi
dento vieton. Tačiau kai pir
majame balsavimų rate iš
krito Vytautas Landsbergis, o 
didelę balsų dalį surinko kai
riųjų pažiūrų Artūras Pau
lauskas, didieji dienraščiai 
būtinai pabrėžė jo sovietinių 
laikų veiklą ir ryšius. Buvo 
net atsargiai būgštaujama, 
kad Lietuva, pirmoji iš so
vietų okupuotų valstybių iš
trūkusi į laisvę, vis dar su 
nostalgija dairosi į buvusį ko
munistinį narvą... 

Po sausio 4 dienos balsa
vimų staiga dėmesys Lietuvai 
ir jos naujam prezidentui la
bai sustiprėjo. Valdui Adam
kui skirta vietos ir dien
raščiuose, ir televizijos lai
dose. Daugiausia pabrėžiama, 
kad Lietuva vėl pirmoji žengė 
naują, drąsų žingsnį į Vaka
rus, išsirinkdama valstybei 
vadovauti lietuvį iš Amerikos. 
Dabar neteks baimintis, kad 
prezidentas nuolat remsis 
Maskvos patarimais ar klaus 
Kremliaus nuomonės. 

Kaip ir Lietuvos laisvėjimo 
bei Sąjūdžio laikais, kiekvie
na lietuviška įstaiga, galinti 
suteikti tikslesnių informacijų 
apie rinkimus, apie juos lai
mėjusį Valdą Adamkų, užpi
lama telefoniniais skambu
čiais su klausimais. Teko jų 
su kaupu ir „Draugo" redakci
jai. Iš to galime spręsti, koks 
vis dėlto opus rūpestis buvo 
Lietuvos prezidento rinkimai 
atitinkamuose amerikiečių ži
niasklaidos ir net vyriausybės 
sluoksniuose. Buvo malonu, 
su pasididžiavimu pasakyti: 
Lietuvos žmonės brangina de
mokratiją, jie nenori nieko 
bendra turėti su buvusia ko
munistine santvarka, todėl 
dešiniaisiais pakeitė ir Seimą, 
ir savivaldybes, galop ir pre
zidentą. 

Reikia pripažinti, kad sek
madienio vakare nebuvome 
taip optimistiškai nusiteikę, 
ypač kai rytinėse Lietuvos apy
linkėse į balsavimo urnas 
gausiai krito balsai su Artūro 
Paulausko pavarde. Tose apy
linkėse kaip tik gyvena daug 
kitakalbių, kuriems šis kan
didatas buvo pažadėjęs leng
vatų — išrinkus pasirūpinti, 
kad nereikėtų mokytis lietu
viškai, nors, pagal konstitu
ciją, lietuvių kalba yra vals
tybinė. Tik vėliau, skai
čiuojant kitų apylinkių bal

sus, jų procentas pradėjo 
sparčiai krypti Valdo Adam
kaus naudai. 

Vargiai Amerikos lietuviai 
sekmadienio vakare galėjo ne
galvoti vien apie rinkimus. 
Turintieji kompiuterius ir pri
sijungę prie atit inkamų pro
gramų, įtemptai sekė balsavi
mo rezultatus ir pranešinėjo 
artimiesiems, kurie juos sklei
dė savo pažįstamų ratui. Tad 
ir žinios apie Valdo Adam
kaus pergalę apskriejo labai 
greitai. Visi, kas domėjosi rin
kimais, iki vidurnakčio j a u 
buvo painformuoti ir ilsėtis 
nuėjo smagiai nusiteikę. 

Pažvelgus į Lietuvos že
mėlapį, padalintą rinkiminių 
apylinkių ribomis ir pažymėtą 
kiekvieno kandidato spalva 
(V. Adamkui — mėlyna, A. 
Paulauskui — violetinei, gali
ma susidaryti vaizdą, kur ku
ris gavo daugiausia balsų. Be 
abejonės, Adamkų labiausiai 
rėmė Žemaitija ir dalis Suval
kijos su Kaunu. Vidurio Lie
tuvoje už Adamkų pasisakė 
Panevėžys, o rytų — Utena. 
Tad ir vyrauja nuomonė, kad 
žemaičiai vėl „išgelbėjo Lie
tuvą", kaip senosios istorijos 
laikais, kai jie tvirtai stovėjo 
už savo žemę, už savo laisvę, 
nepaisant nuolatinių kry
žiuočių puolimų ir net savų 
kunigaikščių, dažnai panau
dojusių žemaičius, kaip įkai
tus svetimiesiems. (Galbūt 
kaip tik dėl to ir naudojo, kad 
žinojo žemaičių užsispyrimą, 
kovingumą ir ištikimybę savo 
žemei.) 

Nors pralaimėjęs A. Pau
lauskas vėl drabstosi užuo
minomis, kad „turįs informa
cijos apie rinkimų įstatymo 
pažeidimus ir sieks, kad tose 
apylinkėse rinkimų rezultatai 
būtų patikrinti", vienok nie
kas kitas nepastebėjo nesklan
dumų ir rinkimų komisijos 
pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas pareiškė, kad „rin
kimai vyko demokratiškai, bu
vo laisvi ir sąžiningi". Tuo ga
lime neabejoti, o taip pat pa
sidžiaugti, kad vis dėlto balsa
vusiųjų procentas buvo pa
kankamai aukštas: 73.89. 
Toks nemažas balsuotojų pro
centas patvirtina, kad Lietu
vos žmonėms iš esmės ne
trūksta pilietinės sampratos 
ir pareigingumo. Juk paskuti
niuose JAV prezidento rin
kimuose dalyvavo kur kas 
mažiau galinčių balsuoti, nors 
Amerika stovi ant aukš
čiausios demokratinės san
tvarkos pakopos, o Lietuva, 
atstačiusi nepriklausomybę 
prieš kiek daugiau kaip septy
nerius metus, dar tik pradeda 
kopti demokratijos laiptais. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 

BRITŲ HONDŪRE 
JUOZAS VTTĖNAS 

2 (Tęsinys) 

Prie šio straipsnio redakcija pridėjo savo prierašą: 
„Neabejotina, kad prof. K. Pakštas, ieškodamas lietu
vių tautai saugesnes vietos... turi gerą intenciją. Bet 
visiškai nerealią ir neišlaikančią kritikos". Pastabos 
autorius klausia, kodėl rūpinamasi įkurti Mažąją Lie
tuvą ne Jungtinėse Valstijose ar Kanadoje, kas vyks 
gyventi primityviose sąlygose.'..Jeigu taip ir pasisektų 
Hondūre įkurdinti keliolika šeimų, tas bus ne Mažoji 
Lietuva, bet tiktai maža lietuvių kolonija. O profeso
rius galvoja apie visos tautos židinį, o tai jau tikras ne
susiprat imas. Apie tokius projektus galima linksmai 
pasikalbėti, bet tai ir liks ne "drąsus siūlymas', kaip p. 
Gustai t is rašo. bet tiktai linksmas pasikalbėjimas, kai 
pr i t rūksta rimtų temų". 

Į šią „Nepriklausomos Lietuvos" redakcijos pasta
bą tame pačiame laikrašty atsakė J.V. (J. Vitėnas) 
laišku „Ar kurtis Br. Hondūre?" (Nr. 40. 1958X1), 
pr ieš taraudamas prieš taip lengvą Pakšto siūlymo 
įkurti antrąją Lietuvą Br. Hondūre atmetimą. Esą 
Pakšto siūlymas ir jo kelione į Br. Hondūrą išplaukia 

iš jo susirūpinimo lietuvybės amžinumu, matant, kaip 
lietuviai rusinami ir sklaidosi po sovietų imperiją, 
kaip geriausios pastangos gali nedaug sustabdyti lie
tuvių nutautimą kituose kraštuose. Pakštas teigia, 
kad Br. Hondūre lietuviai galėtų gaut i kultūrinę auto
nomiją ir siekti teritorinės savivaldos. Kraštas yra 
mažai apgyventas, klimatas patenkinamas ir lietuviai 
tenai galėtų įsikurti, pirmiausia ka ip ūkininkai. Tai 
esą rodo menonitų pavyzdys. Tačiau straipsnio auto
rius pažymi, kad niekas (nei Pakštas) nesiūlo tuojau 
vykti į Br. Hondūrą ir ten kurtis. Esą pirmiausia rei
kia ištirti ten esamas sąlygas ir t ik po to imtis konk
rečių įsikūrimo žygių. 

Po to J. V. straipsnio „Nepriklausomos Lietuvos" 
redakcija vėl pridėjo savo pastabas: „Tas (Pakšto) 
pasiūlymas yra drąsus tiktai fantazija, kuriai realybė 
labai problematiška... net paprasčiausias rezervatas, 
kokius indėnams daro Kanada ir JAV, vis dėlto kažin 
ar įmanomas... Lietuvybės amžinumas yra galimas 
tiktai pačioje Lietuvoje. Ir mes tur ime didesnį, svar
besnį ir realesnį reikalą — stiprintis pačioje Lietuvoje 
ir atkovoti tai, kas iš lietuvių tautos yra pagrobta im
perialistų". 

1958 m. rugsėjo 15 d. „Drauge" pasirodė A. Stepai-
čio straipsnis „Ar lietuviai kolonizuosią?", kuriame jis 
sako, jog „labai gerai, kad prof. Pakštas ima tą klau
simą gvildenti", bet iškelia ir kelis samprotavimus: 
kad kolonizacijos klausimas gali sukelti lietuviams 

emigrantams abejonę dėl grįžimo į Lietuvą, kad Lietu
va gali išlikti, kaip yra išlikusios kitos mažesnės tau
tos — belgai, danai ir k., ir kad komunizmui ateis ga
las. 

Įs is teigia būre l i s Č ikago je 

Tame pačiame „Draugo" numery pranešama, kad 
rugsėjo 12 d. Čikagoje įvyko Žaliosios atžalos sąjūdžio 
iniciatorių mažas susirinkimas, kurį sušaukė A. Kai
rys. Apie kolonizacijos sąlygas Britų Hondūre pra
nešimą padarė prof. K. Pakštas. 

1958 m. spalio 14 d. „Drauge" išspausdintas ilgas, 
per du numerius ėjęs. dr. J. Budzeikos straipsnis 
„Prof. Pakšto planas kurti lietuvišką koloniją tropi
kuose". Teigiamai atsiliepęs apie Pakšto pastangas ir 
norą patarnauti lietuviškam reikalui, Budzeika rašo: 
„Kritiškai, tačiau svarstant prof. Pakšto pasiūlymą, 
tenka prieiti prie išvados, kad šis planas yra nerealus, 
neįgyvendinamas, ir vargiai pasitarnaująs lietuviš
kam reikalui. Šį planą tenka atmesti dėl šių prie
žasčių; 1. tropikinis klimatas mums yra labai nepa
lankus. 2. lietuvių tremtinių atsiskyrimas nuo Vakarų 
pasaulio politinių ir kultūrinių centrų yra žalingas 
Lietuvos laisvinimo bylai ir lietuviškos kultūros tobu
linimui, 3. lietuviai tremtiniai, gyveną Amerikoje, 
nevažiuos į tropikinius rezervatus, nes jie čia Ameri
koje yra sukūrę prasminga ir viltingą gyvenimą, 4. 

mūsų tremties nutautėjimo pavojus nėra toks didelis, 
kaip mūsų kultūrininkai galvoja". Visus šiuos punktus 
straipsnio autorius plačiai išaiškina, įrodydamas jų 
teisingumą. 

Šiuos Budzeikos priekaištus dėl kūrimosi Br. Hon
dūre atmetė Z. Prūsas straipsnyje „Ar reikia mums 
keltis į Hondūrą?" ir pareiškė apgailestavimą, kad 
ekspedicija į tą šalį pavėluota kokia dešimčia metų. 
Anot jo. sunku spręsti, ar Br. Hondūras būtų geriau
sias kraštas, jo nemačius. Pakštas jį išgiria. o Budzei
ka išpeikia. Savo straipsnį Prūsas baigia taip: „Ne
žinia, ar šis prof. Pakšto planas pavyks įgyvendinti ar 
ne. Kiekvienu atveju pats idėjos iškėlimas veiks kaip 
šviežio oro papūtimas į ugniakure teberusenančią lie
tuvišką ugnį". („Draugas", 1958.11.20). 

Apie gyvenimo sąlygas Br. Hondūre gausių duo
menų pateikė V. Jagminas (J. Vitenas! s t raipsny 
.Svarstant kūrimąsi Britų Hondūre", kuris spausdin
tas dviejuose „Draugo" numeriuose '1958.10.21-22). 
Naudodamasis D.L. Gordono pranešimu „The econo-
mic development programof British Hondūras", s traip
snio autorius plačiai aprašo Br. Hondūro ekonominę 
padėtį, importą-eksporta. valdžios planą pagelbėti, 
vietinę darbo jėgą, krašto gamybą, transportą, uostus 
ir kita. O, remdamasis N.S. Carey Jonės knyga ..The 
pattern of dependent economy. The National income of 
Bntish Hondūras", straipsnio autorius pateikia žinių 
apie kukurūzų auginimą krašte. (Bus daugiaul 
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INDRE TIJUNELIENE 
Tęsinys 

Bet smagiausia tai bal
kone, kur sėdim, paskendę vy
nuogyne, o sode augančias sly
vas nuo balkono Alvytis pa
siekia nuskinti tani pasiga
minta trišake kartele. Juo
kiamės. Ir norisi pamoti į gre
timo namo langą poniai Sofi
jai. papraš\ t i . kad išleistų ir 
Petrelį pažaisti, tik laikai jau 
nebe tie... Alvytis dar atneša 
medinį šautuvėlį, kurį jiems 
anais laikais padare jo vyres
nysis brolis Jaunutis. . . Ach. 
čia namai! 

Pešti pasileidome miškeliu 
apsuptais Kauko laiptais į 
„Laisves alėją" ir ; senamiestį. 
Kaip ir Gedimine prospekte, 
čia malėsi minios žmonių. 
Daugelis laižė ledus. Vidury 
alėjos gėlynai, suoleliai, fonta
nas. Ratą suka krykštaujan
čių vaikų pilnas raudonas 
traukinukas. Abejose pusėse 
įvairios parduotuves — vienos 
vietinės, kitos tarptautinės, 
pvz. Benetton ir įmantrus kai
lių salonas „Nijolė". Netrūko 
ir restoranų, bet kadaise iš-
taikingasis „Metropolis" atro
do dabar paliktas biliardo žai
dimams. Šalia didžiosios par
duotuvės ..Merkurijus" di
džiulis klouno pavidalo balio
nas linksmino jaunuosius. 

Buvome pakviesti apžiūrėti 
Karininkų ramovės reprezen
tacinius rūmus, kūne buvo iš
kilminga; atidaryti 1937 me
tais. Karininkų ramovės veik
la buvo prasidėjusi 1919 m. 
nuomojamose patalpose. Šios 
Ramovės d.Jingos patalpos 
liudija nepriklausomybes lai
kų patriotinę nuotaiką, pri
menant Vytautą Didįjį, karžy
gius, stiprinant Karininkų 
tautinę dvasią. Ramovėje vyk
davo tautinių, valstybinių ir 
oažnvtinių švenčių minėjimai. 
Didingi siekiai sudužo, kai 
1944-45 metais čia buvo įreng
ta sovietų fronto ligoninė. Vė
liau Ramovė tapo sovietinės 
armijos įgulos Karininkų na
mai. Visi pasikeitimai atnešė 
nemažai žalos. Kai pastatas 
buvo perimtas iš sovietines 
Baltijos karines apygardos 
1992 metais, buvo pradėta 
rūpinti; šių istorinių rūmų re
montu ir išlaikymu, kad vėl 
tęstų savo paskirtį kaip krašto 
apsaugos sistemos kultūrinio 
bei dvasinio ugdymo centras. 

Vakarop nuvažiavome į Gar
liavą pas kleboną mons. Gus
taitį, kuris rūpinasi Kauno ra
jono vargingai gyvenančiais 
vaikais. 

Naktį grįžome autobusu į 

Vilnių. Taksi važiuojant į vieš
butį, Donatas pastebėjo seny
vą moterį, einant išilgai gatve. 
Mano dėmesį pagavo, kai už
lipusi ant šaligatvio, ji staigiai 
krito ir nebeatsikėlė. Papra-
šėm taksisto sustoti. Aš pribė
gau prie moters, o Donatas ir 
Aras rado studentus, kurie 
iškvietė Greitąją pagalbą. 
Taksistą paleidom. Moteris 
gulėjo, o per skarelę sunkėsi 
besiplečianti kraujo dėmė. 
Norėjau jos galvą paguldyti 
ant jos laikomo medžiaginio 
maišelio, bet pajutau maiše
lyje stiklus. Po truputį moteris 
atsipeikėjo ir pradėjo kalbėti 
rusiškai. Ji nesėkmingai sten
gėsi keltis ir eiti. Aš rodžiau, 
kad sėdėtų. Netoliese sustojo 
autobusas. Išlipusieji bema
tant išsisklaidė, tik viena mo
teris .reagavo į mano prašy
mus padėti. Deja, ir ji tik 
rusiškai mokėjo, bet vis tiek 
galėjo apraminti susižeidusią. 
I mano prašymus pravažiuo
jantys nekreipė dėmesio. Se
nutė besibardama per prie
varta atsistojo, išėjo į sank
ryžą ir vel be sąmonės krito. 
Dviese nuvilkom ją atgal ant 
šaligatvio. Atėjo Donatas ir 
Aras su studentais, kurie pa
aiškino, kad dabar tos moters 
nepaleisti, nes, iškviečiant 
Greitąją, reikia duoti savo pa
vardę ir adresą ir būti atsa
kingu, sumokant baudą, jei 
Greitoji be reikalo iššaukta. 
Studentai buvo labai malonūs 
ir paslaugūs. Gal teks kurį jų 
susitikti Čikagoje9 Atvažiavo 
Greitoji. Vyriškiai įkėlė dar 
vis besibarančią, bet nepaei-
nančią, moteriškę. J i buvo vi
sai girta. 

Per Lietuvą keliaujant 
Saulėtą rytą su giminaičiu 

Genium išvažiavom į Alytų ir 
Marijampolę. Pakeliui Tra
kuose sustojome vaikų darže
lyje. Gražiame sode lakstė 
šnekūs vaikučiai, skynė ir 
graužė obuolius ir karstėsi ant 
medinių krokodilų ir sūpynių. 
Ryte tėvai vaikus atveža, o va
kare atsiima, išskyrus 30 pas
toviai čia gyvenančių našlai
čių. 

Aplankėme „Trakų vaikų 
globos namus ir internatinę 
mokyklą". Vaikai dėkingi už 
gaunamą paramą. Direktorius 
Virmantas Steponavičius pri
minė vaikų nueitus kryžiaus 
kelius prieš randant prie
globstį šiuose namuose. Čia 
sveiksta mergaitė, kurios mo
tina ją pardavinėdavo čigo-

te.. 

Gert. p. VALDUI ADAMKUI, 

Su dideliu džiaugsmu sveikiname Jus, laimėjusį 
prezidento rinkimuose mūsų tautos pasitikėjimą. Jūsų 
laimėjimas yra mūsų visos tautos laimėjimas ir 
džiaugsmas, nes Jūsų asmenyje matome tautos 
šviesesnę ateitį. Linkime Jums geros sveikatos ir 
ištvermės. Telaimina Jus Dievas Jūsų darbuose savo 
didesnei garbei ir mūsų tėvynės didesnei gerevei. 

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC, 
„Draugo " moderatorius 

Danutė Bindokienė, 
„Draugo" vyriausia redaktorė 

Valentinas Krumplis, 
„Draugo" administratorius 

JS: 

Sveikiname 
VALDĄ ADAMKŲ, 

išrinktą 
Lietuvos Respublikos Prezidentu 

Nauji metai, nauji lapai...! 
y 

Žydėk ir stiprėk, Tėvyne Lietuva! 

JA VLB Lemonto apylinkės valdyba 

* 

nams, įsakydama, kad pabėg
tų ir tuomet galėtų ją vėl par
duoti. Čia auga berniukas, ku
ris matė, kaip tėvas kubile 
paskandino jo jaunesnį bro
liuką, nes tas prašė valgyti. 
Būtų gerai, jei tie vaikai ga
lėtų augti šeimose, bet dabar 
jie randa užuovėją namuose, 
kur ant sienos kabo buvusio 
mokinio plakatas su užrašu — 
„Jei bus jums ateityj sunku, ir 
vienas kito baisiai pasiilgsit, 
apsilankykit vėl pas mus — 
mes jau savais laikysim". 

Marijampolėje aplankėme 
pavasarį JAV atlikusias „Sau
lutės" koncertų seriją daini
ninkes Laimą Lapkauskaitę ir 
vienuolikmetę Neringą Nekra-
šiūtę. Džiaugėsi liepos mėnesį 
Palangoje gražiai pasisekusiu 
koncertu „Laumės juosta". Ne
ringos namuose susitikome 

vieną, kurį reikėtų pasiimti. 
Tai buvo prieš penkerius me
tus. Dabar ir antrasis berniu
kas, neturintis nei kojų, nei 
kairės rankos, jau dešimties 
metų, ir klesti šeimos šilumo
je. Negana to, prieš dvejus me
tus šioje šeimoje rado vietos 
dar keturios sesytės. Kaip gra
žu, kad „tikrieji vaikai" moka 
savo tėveliais ir skurdžiais 
ištekliais pasidalinti su likimo 
nuskriaustaisiais. 

Vieną dieną Gražina Lands
bergienė pakvietė su ja va
žiuoti į Švenčionėlius, kur pla
navo dalinti labdarą._ Su jos 
komiteto moterimis sukrovėm 
dėžes į mikroautobusėlį ir iš
vykome juo į Švenčionėlių sa
vivaldybę, kur iš anksto buvo 
sukviesta 21 daugiavaikė šei
ma. Gražina Landsbergienė ir 
aš važiavome iš paskos. Ji 

Neringos mamytę ir broliuką jautriai pasakojo kokie žmo-
Vytenį, kuris sieną šalia savo 
lovos yra išklijavęs iš žurnalų 
išsikirptais „Chicago Bulis" 
paveikslais. 

Alytuje aplankėme Irutę. J i 
su savo tėvelių pagalba augi
na ne tik savo dvi dukreles, 
bet taip pat yra priglaudusi 
tris našlaičius. Kiekvienas į 
šią šeimą atsinešė savo skau
džios praeities randus, bet, ve
dini atjaučiančių rankų, gal 
ras laimingesnę ateitį. Šioje 
šeimoje vertinamas mokslas, 
visuomeninė veikla, užsiėmi
mai po pamokų. 

Pas Angelę ir jos vyrą augo 
trys vaikai. Iš globos namų jie 
prizme v;t:na berniuką, bet 
vaikai sąra;, kad ten mate dar 

nėms sunkūs laikai, kai net 
inteligentai galo su galu nesu
duria ir tenka prašyti išmal
dos. Kaip ji džiaugiasi, kad iš 
gaunamos labdaros gali vargs
tantiems padėti. 

Besikalbant paaiškėjo, kad 
G. Landsbergienė pakviesta į 
Kaliforniją ir skris tuo pačiu 
lėktuvu kaip ir mes. Pagalvo
jau, kad jai būtų pravartu tru
putį pailsėti, nes Lietuvoje 
Landsbergių gyvenimą pasku
tiniu laiku drumstė nepapras
ta įtampa — vaikai, vaikai
čiai, šventės, sukaktuvės, kon
certai, politika, nepagrįsti kal
tinimai... Manytum, kad kal
tintojas turėtų kaltinimą įro
dyti, bet čia .yko atvirkščiai 

— mesta užuomina, pasėta 
abejingumo sėkla, ir ginkis 
nuo viešosios nuomonės! Ta
čiau kelionė į Kaliforniją ne 
vien poilsis, o Vytauto Lands
bergio rėmėjų pala ikymas, su 
draugais ir bičiuliais paben
dravimas... 

Išpranašauti kri tul iai neap
vylė, dengė egles ir kelius, o 
savivaldybėje j au rinkosi su
kviestos šeimos, ..Valstiečių 
laikraščio" žurnal is tas su foto
grafu jau kalbino belaukian
čius. Kambaryje buvo išdėsty
ti rūbai, žaislai ir avalynė, 
gauta iš „Našlaičių globos 
komiteto" ir „Saulutės", Lietu
vos vaikų globos būrelio. Šei
mos iš eilės buvo kviečiamos į 
kambarį įeiti ir t a m tikrą 
skaičių daiktų išsirinkti . Pa
pildomai kiekviena šeima ga
vo po 100 litų", kuriuos anks
čiau G. Landsbergienė buvo. 
gavusi iš „Saulutės". Visi buvo 
dėkingi G. Landsbergienei ir 
jos komitetui. Vaikučiai atne
šė jai gėlyčių, o išėjo su savo 
išsirinktu žaisliuku. 

Švenčionėliuose j au laukė 
manęs Ričardas. Su juo susi
pažinau per G. Landsbergienę 
prieš keletą metų Utenoje. Jo 
dukrytės kojos vėliau buvo gy
domos per Čikagos „Vaikų vil
ties" organizaciją. Prieš mėne
sį buvau paskambinusi Ričar
dui pasiteirauti, kaip dabar 
dukrelei sekasi. J i s buvo nese
niai grįžęs iš pažįs tamo kai
miečio žmonos laidotuvių. Su
sijaudinęs papasakojo, kad 
jauna dviejų vaikų motina 
staigiai susirgo ir ne t rukus 
numirė. Pasiliko vyras su pen
kiamečiu sūneliu ir septynerių 
metų dukrele. Tuo pačiu laiko
tarpiu, kažkas pavogė arklį ir 
karvė nugaišo. Vyras sunkioje 
padėtyje. Ričardas su žmona 
pasisiūlė pagloboti nelaimin
gojo dukrelę, ją siųsti į mo
kyklą, o atostogom grąžinti 
pas tėvą. „Svetimų žmonių 
geraširdiškumas, jų rūpestis 
mūsų dukryte, jų nuoširdu
mas svetimiems žmonėms, — 
kalbėjo Ričardas, — mane la
bai paveikė". J i s pajuto, kad 
jis keičiasi, darosi j au t resn is 
svetimų nelaimėms. Ir dabar, 
tokiu laiku, kai jo paties profe
sija abejingoje padėtyje, jis su 
žmona priima svetimą mergy
tę ir stengiasi padėti nelai
mingam žmogui. 

Su Ričardu nuvažiavom į 
Uteną, susitikau abi mergy
tes, nuvežėme jas į Vilnių, Ri
čardas nedvejodamas sustojo 
ir pavėžėjo į degalinę pamatęs 
sunkvežimėliui benzino pri
trukusį vyriškį! 

Vargas ir paga lba 

Vilniuje gyvena j a u n a , akla 
motina. Jos mama gyvena 
drauge ir padeda prižiūrėti jos 
dešimties metų dukrytę . Jos 
visos trys gyvena rūbinės dy
džio kambaryje. Iš abiejų pu-
3rq palei sieną maišuose su-
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MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

lauko priežiūros darbų 
-.caping/maintenance) bendroves savi
ninkas, Washington, D.C., iei to darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - S 1 30 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Wast 95th Street 

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

Namų valymui reikalinga 
moteris, darbas nuo 

pirmadienio iki šeštadienio. 
Reikia savo transporto. 
Tel. 708-802-9197 arba 

815-464-7146 
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RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 
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STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", ..soffrts", 

,decks", „gutters, plokšti ir,,shingle* 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą 
S.Banetls Tel. 830-241-1912 
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dėti jų daiktai, paliekant siau
rą tarpelį praėjimui iki lovos. 
Praeitais metais sprogo van
dens vamzdžiai lubose ir 
apliejo visą jų „turtą". Šiemet 
nuo vasaros pradžios kažkas 
nupjovė vamzdžius ir jos visai 
neturi vandens virimui, apsi
prausimui, tualetui. Atsineša 
iš lauko kibirėliais. Apsi
sprendžiau, kad tik vietiniai 
gali geriausiai šioje padėtyje 
orientuotis. Kreipiausi į G. 
Landsbergienę, kuri paprašė, 
kad Seimo narė Vilija Alek
naite Abramikienė su manimi 
pas ją nuvažiuotų. Anksčiau 
apie šią padėtį buvau užsimi
nusi vienai „Carito" darbuoto
jai, bet ji man priminė, jog tai 
moteriai vis tiek geriau negu 
daugeliui kitų, nes ji bent tu
rinti pastogę... O šios pastogės 
sienos žiemą apledėja. Todėl 
mielai važiavau su Aleknaite, 
su kur ia buvau susipažinusi 
Čikagoje. Manau iš pradžių ji 
buvo abejinga, galvojo, kad 
užsienietė perdeda. Tačiau sa
vo akimis pamačiusi vargą, į 
šį reikalą rimtai atkreipė dė
mesį, nes įsitikino padėties 
pavojingumu. Šiuo metu pi
giau nuomojamų valdiškų bu
tų Lietuvoje nėra. Reikia imtis 
greitos statybos jų parūpinti. 
Dabar reikia spręsti iš šių 
t rūkumų kylančias problemas. 
Vėliau moterį dar kartą aplan
kiau su dail. Vida Krištolai
ty te ir su „Lietuvos ryto" lab
daros fondo pirmininke Egle 
Dudėniene. 

Vilniuje kasdien nuo antros 
iki penktos valandos vaikai 
renkasi į Visų Šventųjų baž
nyčios salę pavalgyti. Gal tai 
vienintelis maistas, kurį jie tą 
dieną gauna. Ateina, nusi
prausia ir taip sriubą srebia, 
kad neturi laiko nei žodžio į 
tarpą įsprausti. Jais rūpinasi 
Vida Poškienė. Prie jos tyliai 
priėjo keturiolikmetis berniu
kas, išsiėmė iš kišenės savo 
darytą medžio drožinėlį ir jai 
padėkojo už rūpestį bei pa
galbą. Mergytės ruošė pamo
kas. Pas jas namuose nėra 
elektros. Berniukai buvo drą
sesni. Jie norėjo būti fotogra
fuojami prie ant sienos ka
bančio šventojo paveikslo. 
Pastebėję šviestuvėlį, prika
bintą prie mano rankinuko, 
labai susidomėjo ir jiems ati
daviau visus atsivežtus švies
tuvėlius. Vida Poškienė pa
tvirtino, kad būtų labai nau
dinga gauti siuntą įvairių 
šviestuvų ir lempučių, vei
kiančių baterijomis. Priean
gyje yra lentelė, kurioje sura
šomi to mėnesio sriubos vir
tuvės rėmėjai. 

Švęsdamas savo 65-tą gim
tadienį, prof. Vytautas Lands
bergis atliko labdaros kon
certą, surenkant apie 12,000 
dolerių Landsbergio fondo re

miamiems. Solistas V. Norei
ka atliko labdaros koncertą 
sušelpti sužeistą kolegą. Fil
harmonijos koncerte grojo Či
kagoje koncertavęs Vilniaus 
styginis kvartetas. Čia teko 
susitikti Medininkų žudynėse 
sužeistą Tomą Šerną, {domu, 
kad koncertuose lankosi jauni
mas ir vaikai. 

Gražiausias koncertas buvo 
Vilnia s „Minties" mokyklos 
chorelio. Dešimties metų Dia
nos pakviesti, nuėjome į baž
nyčios salę pasižiūrėti vaizda
juostę jų atliktų koncertų 
Klaipėdoje ir Lenkijoje. Vai
kučiai dainuoja iš širdies ir 
su entuziazmu traukia fone
tiškai išmoktą Amerikos juo
dųjų „Gospel" dainą „Some-
body's knocking at your door, 
Jesus!" 

Vilniuje dalį laiko apsisto
jome pas žymią audėją Pal
myrą Damijonaitienę, pas ku
rią gyvena, jau 103 metus su
laukusi, jos mamutė. Mamutė 
žvali, šviesaus proto, daug 
išgyvenusi. Ji sėdi ir, atrodo, 
ištisą dieną suka siūlus. Pal
myra ir jos vyras Petras mus 
ne tik maitino avižine koše, 
baltu sūriu, juoda duona, 
varške ir uogienėmis, bet kas
dien plėtė mūsų žinių kraiti 
apie išgyvenimus okupacijos 
laikais. Mes jiems esame labai 
dėkingi už šiltą ir nuoširdų 
priėmimą ir bendravimą. 

Lietuvoje užsieniečiai dabar 
jau nebe retenybė ir. manau, 
kad jau pradeda nusibosti at
vykstantys lietuvius „pamo
kyti". Nebepuolama prie kiek
vieno vakariečio, stengiamasi 
išsijoti „pelus nuo grūdų". Te
ko susidurti su klausimu — 
„O kur jūs buvote sausio 13-
tąją? Kodėl išvažiavote iš Lie
tuvos?" Jaunimui sunku su
prasti Antrojo pasaulinio karo 
painiavas, kurios išblaškė lie
tuvius iš savo krašto. Gal Lie
tuvos jaunimui sunku supras
ti ir Amerikos jaunuolius, 
grįžtančius įsikurti Lietuvoje 
kaip padarė Asta, Rita, Arū
nas, Rolandas, Romas. Aidas 
ir Paulius. Nors mes augome 
toli nuo tėvynės. Jadvygos Da-
mušienės žodžiais, tėvynę vi
suomet nešiojomės savo šir

dyse. (Pabaiga) 

* Alytus. Lapkričio 2 d. Aly
taus dekanato Šeimos centro 
patalpose įsikūrė „Verdenės" 
klubas. Susitikimus numato
ma organizuoti du kartus per 
mėnesį. Penkių paskaitų ciklą 
pradės filosofas, mokslinin
kas, knygų autorius prof. K. 
Raičinskis. Pasak klebono 
kun. V. Insodos, klube renkasi 
įvairių pasaulėžiūrų' ir įsiti
kinimų žmonės. Taigi čia pui
ki vieta siekti žmonių tarpusa
vio vienybes ir tolerancijos. 
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PASIRAŠYTA SVARBI 
SUTARTIS 

1997 m. lapkričio 5 d. Vy
tauto Didžiojo universiteto 
rektorius prof. V. Kaminskas 
ir arkivyskupas metropolitas 
S. Tamkevičius pasirašė su
tartį, pagal kurią arkivyskupi
ja 99 metams perduoda jai 
priklausančių pastatų Gimna
zijos gatvėje 7 kompleksą 
VDU Katalikų teologijos fa
kultetui. Juose anksčiau buvo „ 
Zitiečių gimnazija. 

Rektorius savo kalboje prisi
minė esminius teologijos stu
dijų atsiradimo ir plėtojimo 
Kaune momentus, akcentuo
damas jų pradžią — 1864 
metų gruodžio 3 dieną, kai 
Kunigų seminarija iš Varnių 
buvo perkelta į Kauną. Aukš
tieji teologijos mokslai mūsų 
mieste atsirado 1922 metais 
— vienas įkurtojo Kauno uni
versiteto fakultetų buvo Teolo
gijos, vėliau tapęs Teologijos-
filosofijos fakultetu. Galutinai 
šis fakultetas buvo uždarytas 
1944 m. 

Atkūrus Vytauto Didžiojo 
universitetą 1990 m. jame at
kurtas ir Teologijos-filosofijos 
fakultetas. Po kelerių metų 
sujungtas su Kauno teologijos 
fakultetu, buvusiu Kauno 
tarpdiecezinėje kunigų semi
narijoje, jis buvo pavadintas 
Katalikų teologijos fakultetu. 
Jo programos suderintos su 
Romos katalikiškų studijų 
kongregacijos vadovais, todėl 
gautieji diplomai pripažįstami 
visame katalikiškame pasau
lyje. 

Rektorius priminė, jog 1995-
aisiais universitete parengti 
pirmieji teologijos bakalaurai, 
praėjusį pavasarį diplomus 
gavo pirmieji magistrai. „Nuo 
kitų metv, — sakė rektorius, 
— bus pradėtos teologijos dok
torantūros studijos, aukštąjį 
teologijos mokslų cenzą bus 
galima įgyti ne tik Italijoje ar 

Prancūzijoje, bet ir Lietuvoje". 
Fakultetas, pasak rektoriaus, 
plėtėsi, vystėsi, tačiau jo pa
talpos netenkina nei studentų, 
nei dėstytojų. Jis įsikūręs pas
tate, kuris yra administraci
nio tipo, stinga auditorijų. 
„Ieškota, kaip pagerinti fakul
teto darbo sąlygas, į šias 
paieškas įsitraukė ir Kauno 
arkivyskupija. Katalikų teolo-
giojos fakultetą lanko ne tik 
studentai pasauliečiai, bet ir 
Kunigų seminarijos klierikai, 
čia bus jaukus kampelis, ku
riame visi susitiks ir mokysis, 
— sakė prof. V. Kaminskas. — 
Tas kampelis turėtų rūpėti ir 
miesto, ir apskrities valdžiai, 
nes reikės nemažų investi
cijų". Rektorius sakė, jog vy
riausybė jau skyrė lėšų pas
tatų atstatymo projektui pa
rengti, tikimasi, kad po dvejų 
metų jame jau bus galima įsi
kurti. 

Posėdyje dalyvavęs Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius sakė: 
„Džiaugiuosi ta valanda, kai 
vyksta tokie reikšmingi mai
nai. Visada džiaugsmo sutei
kia ne tiek davimas, kiek kū
rybos procesas, kurį šiandien 
išgyvename". 

Pastatų atidavimas VDU 
Katalikų teologijos fakultetui, 
sakė arkivyskupas, pasitar
naus Bažnyčios ir universiteto 
glaudesniems ryšiams plėsti, 
fakultetas, įsikūręs vienoje 
vietoje, daug geriau atliks 
savo akademinę bei teologinę 
— švietėjišką misiją. S. Tam
kevičius taip pat išreiškė viltį, 
jog Gimnazijos gatvėje esantis 
buvusios Studentų bažnyčios 
pastatas taip pat galėtų pasi
tarnauti Vytauto Didžiojo uni
versitetui: „Kaip savo bažny
čią turi Vilniaus universitetas, 
taip ją galėtų turėti ir VDU. 
Sovietmečiu paversta kino 
teatru, dabar ši bažnyčia ga
lėtų atlikti ir liturgines apei

gas, ir kultūrinę funkciją". Ar
kivyskupas padėkojo universi
teto rektoriui už idėją per

imant Arkivyskupijos pastatą 
pagerinti studentų teologų 
mokymosi bei dėstytojų darbo 
sąlygas. 

„Universitas Vytauti 
Magni", 

1997 m. lapkritis-gruodis 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDAS 
UTHUANiAN WORLD COMMUN1TY FOUNDATION 

1107PMEWOOO0RIVENW GRANO RAPIOS Ml 49644-78M 
POBOX1407M GRANO RAP1DS UI 4SV4-C7S6 
PHONE Sttt-7»1 -7»S FAX »1 &-791 -78M 

Aukos Pasau l io Lietuvių Bendruomenės valdybos 
d a r b a m s , PLB Li tuanis t ikos ka ted ra i (Stasio Barzduko 
stip«ndąjų fondui) Illinois univers i te te Čikagoje, Lietu
vos Kovų i r kanč ių istorijai, Kauno Technologijos uni
vers i te tu i , Vilniaus universi te tui , Vilniaus Technikos 
un ivers i t e tu i , Vytauto Didžiojo univers i te tu i Kaune, 
Prof. Rimo Vaičaičio stipendijų fondui, Dr. Stasio Bač-
kaičio KTUAFPT stipendijų fondui, Kauno Medicinos 
akademija i pe r Broniaus Bieliuko st ipendijų fondą, Dr. 
Kazio P e m k a u s bibliotekai Klaipėdos universi te te , 
„Pasaul io l ie tuvio" žurnalui , Romo Viesulo atminimo 
fondui i r k i t iems tikslams, gautos pe r 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDĄ 
n u o 1997 metų sausio 1 dienos iki 

1997 metų kovo 31 dienos. 

5,000 dol.: Vacys Slotkus, Villavicensio, Kolumbija; 
2,000 dol.: Gediminas Balanda, VVarren, MI; 
550 dol.: Stasė Baltrukėnienė, Dania, FL; 
500 dol.: Arūnas Česonis, Victor, NY; Elena ir Kazys Gu-

dinskai, Hamilton, Ont., Kanada; Leonas Kačinskas, St. Pe-
tersburg, FL; Romas Pūkštys (Transpak), Chicago, IL; 

350 dol.: Bronius ir Bronė Nainiai, Lemont, IL; 
275 dol.: Vytautas ir Gražina Kamantai, Grand Rapids, 

MI; 
251 dol.: J. Alkis, Loughton, Essex, Anglija; 
250 dol.: Dalia Ivaška, Boston, MA; Petras Vilutis, Toron

to, Ont., Kanada; 
200 dol.: Baniutė Kronienė, Clarendon Hills, IL; dr. Aga-

tha E. Šidlauskaitė, Carp., Ont.. Kanada; Algirdas K. Vai
čiūnas, Weston, Ont., Kanada; 

150 dol.: Pranas Gasparonis, Los Angeles, CA; Asta Gra-
kauskas-Gerovitz, Shorevvood, MN; J. Kairiūnas, Calgary. Al
berta, Kanada; Milda ir dr. Edas Lenkauskai, Cincinnati, OH; 
Otavos Ramunėlės, c/o Rima Saplys, Oakville, Ont., Kanada; 
Kazys Račiūnas, Beverly Shores. IN; Egidijus N. Radvenis, 
Los Angeles, CA; Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai, Palos 
Heights, IL; 

145 dol.: Gražina Kenter, Danbury. CT; 
125 dol.: A. V. Dundzila. McLean, VA; Vyt. ir M. K. Vygan

tai, Dalias TX; 
100 dol.: Saulius ir Lina Anužis, Lansing, MI; Violeta J. 

Aviža, Lake Forest, IL; Bronė Cižikaitė, Chicago, IL; Stasys 
Dalius, Hamilton, Ont., Kanada; Dainius ir Roma Degėsiai, 
Gatės Mills, OH; Sofija ir Stasys Džiugas, Oak Lawn, IL; Sta
sys Griežė, Dudley, MA; A. J. ir Larisa Jankūnas, Cicero, IL; 
Adolfas ir Sofija Jelioniai, Darien, IL; kun. K. Kaknevičius, 
London, Ont., Kanada; Richard Klementavičius, Pittsburgh, 
PA; Balys Kondrotas, Quaker Hiil, CT; Vytautas V. Lapatins-
kas, Seattle, WA; Vytautas Laugalis, Niantic, CT; Janina 
Marks, Chicago, IL; Josephine B. Miller, Oak Lawn, IL; 
Amanda ir Algirdas Muliolis, Euclid, OH; Raymond E. 
Paškus, Darien, IL; prel. Juozas Prunskis, Lemont, IL; Alvy
das ir Rima Saplys, Oakville, Ont., Kanada; Laima M. 
Šileikis-Hood, New York, NY; Nemira Šumskienė, Chicago, 
IL; Marija Trumpauskas, Reaboro, Ont., Kanada; R. ir E. 
Vaišniai, North Haven, CT; Algirdas ir Bronė Vaitkus, Oak 
Lawn, IL; kun. Vytautas Volertas, Mississauga, Ont., Kana
da; Veronika Zavadskienė, Winnipeg, Man , Kanada; 

80 dol.: Jonas Butvilą, La Grange, IL; 
76.50 dol.: LB Alaskos apylinkė c/o Mindaugas Kuzmic

kas; 
75 dol.: dr. Birutė ir Juozas Kasperavičiai, Seven Hills, 

OH; Vladas ir Raminta Sinkai, Lemont, IL; 
60 dol.: Anelė Lukoševičiūtė, Grand Rapids, MI; Tadas Pa

lionis, Madison, WI; 
55 dol.: Marija Noreikienė, Putnam, CT; dr. Nijolė Bra

žėnas, Sparkill, NY; 
50 dol.: Adelė ir Eugenijus Abromaitis, Toronto, Ont., Ka

nada; Aloyzas ir Ramutė Aidžiai. Bethesda. MD; Danutė ir 
Vytautas Anoniai, Rego Park: Andrius Baltrušaitis, Chicago; 
Aldona ir Vytautas Čepėnai, Darien. IL; B. Ciplijauskaitė, 
Madison, WI; Vladas W. Čyvas. Cleveland. OH, kun. Matas 
Čyvas, St. Petersburg Beach, FL, Genevieve Gobis, Amster-
dam, NY; Juozas Gailevičius, Baltimore, MD; Jurgis 
Janušaitis, Port Orange, FL; Vytautas Jonaitis, Grand Ra
pids, MI; Jurgis ir Emilija Karosai, Edmonton, AB. Kanada; 
Alfonsas ir Jolanda Kereliai, Lemont, II; Alfonsas Kisielius, 
Sidney, OH; Jonas Kiznis, Brooklyn, NY; Daina E. Kojelis, 
Villa Park, IL; Ramūnas Kondrotas, Springfield, VA; Romual
das Kriaučiūnas, Lansing. MI: Domas ir Rasa Lapkus, Hins-
dale, IL; Pranas ir Jean Lekučiai, Muskegon, MI; Lietuvių 
Kultūros centras ir Lietuvių Tautodailės institutas, c/o Petras 
Vaškys, Cheltenham. PA; Klemensas Matkevičius, Chicago, 
IL; Ona Mažionytė, Chicago, IL; Jonas ir Ona Motiejūnai, 
Prescott, AZ; Romaną Paulius, Montague, MI; Rimas T. 
Puškorius, VVashington, DC; Kazys ir Sally Sakis, Glendale, 
CA; dr. Joseph Skrinska, Eastlake, OH; Arūnas ir Rūta Šle
kys, Potomac, MD; Bronius Snarskis, Ormond Beach, FL; Ire
na Sušinskienė, Cleveland, OH: Antanas ir Konstancija Va-
liuškis, Barrington. RI: Apolinaras Varnelis, Dowagiac, MI; 
Petras ir Valentina Vaškiai, Cheltenham, PĄ; Ferdinandas ir 
Elena Visockai, Spring Hill, FL; Antanas J. Zailskas, Cicero. 
IL; A. Žilėnas, Toronto, Kanada; dr. Aras ir Lina Žlioba, Na-
perville, IL; JAV LB apygardos ir apylinkės: LB Atlanta apy
linkė, c/o Evaldas Kazlauskas. Decatur. GA; LB Auksinio 
Kranto apylinkė, Pompano Beach, FL; LB Baltimorės apy
linkė, c/o Vytautas Eringis, Baltimore, MD; LB Bridgeport 
apylinkė c/o Sigitas Liaukus, Shelton, CT; LB Brocktono apy
linkė, c/o Antanas Šeduikis, Brockton, MA; LB Cape Cod apy

linke, c/o Alfonsas Petrutis, West Hyannisport, MA, LB Cicero 
apylinkė, c/o Raimundas Rimkus, Berwyn, IL; LB Daytona 
Beach apylinkė, c/o Mindaugas Petrikas, Ormond Beach, FL; 
LB East St. Louis apylinkė, c/o Zigmas Grybinas, O'Fallon, 
IL; LB Elizabeth apylinkė, c/o Julius Vėblaitis, Union, 
NJ; LB Floridos apygarda, c/o Liutaveras Siemaška, Palm 
Harbor, FL; LB Kennebunkport apylinkė, c/o kun. Rafaelis 
Šakalys, Kennebunkport, ME; LB Lansing apylinke, c/o Sauli
us Anužis, Lansing, MI; LB Los Angeles apylinkė, c/o Liuda 
Avižonieni, Lagūna Hills, CA; LB Michiana apylinkė, c/o Jo
nas Vaznelis, Beverly Shores, IN; LB Minncjsota apylinkė, c/o 
Kęstutis Tautvydas, Lake Elmo, MN; LB New Bri-tain apy
linkė, c/o Madas Butrimas, New Britain, CT; LB Palm Beach 
apylinkė, 'Jo Alicija Solienė, Juno Beach FL; LB Philadelphi-
jos apylinkė, c/o Carl Kazakauskas, Philadelphia, FL; LB Pie
tinės New Jersey apylinkė, c/o Juozas Majauskas, Mount Lau-
rel, NJ; LB Providence apylinkė, c/o Danutė Decesare, 
Cranston, RI; LB Putnamo apylinkė, c/o Juozas Bružas, 
Woodstock, CT; LB Queens apylinkė, c/o Bill Kumeta, Rich-
mond Hill, NY; LB St. Petersburg apylinkė, c/o Loretta Ky-
nas, St. Petersburg, FL; LB VVashingtono apylinkė, c/o Arūnas 
Šlekys, Potomac, MD; LB Waterbury apylinkė, c/o Albertas 
Melnikas, VVaterbury, CT; 

45 dol.: M. Karaška, 11 edricksburg, VA; Kęstutis Keblys, 
Baton Rouge, LA; 

40 dol.: Ignas ir Birutė Navickai, Lemont, IL; Vincas Si
manavičius, Salt Lake City, UT; Kazimieras Skėrys, Chicago, 
IL; 

35 dol.: Vincent Šalčiūnas, Port St. Lucie, FL; 
30 dol.: Leo Bagdonas, Sunny Val'ey, OR; Pranas Baltuo-

nis, Lasalle, Quebec, Kanada; Teresė ir Algimantas Gečiai, 
Huntington Valley, PA; Jurgis Gimbutas, Arlington, MA; Leo
nas ir Stasė Kankus, Necedah, WI; G. Kaufmanas, Spring
field, VA; Elena ir Antanas Kvedaras, Savannah. GA; Ona 
Matusaitis. Worcester, MA; dr. Bronius Mikonis. Mashpee, 
MA; Antanas Musteikis, Buffalo, NY; Lidija Petravičienė, 
Oak Lawn. IL; K. D. Razma, Westchester, IL; Ona Rinkienė, 
St. Peter Beach, FL; 

25 dol.: Vytautas ir Irena Alksniai, Ashford, CT; Laima 
Baltrėnas, Glendale, CA; Rimantas Bitėnas, Bronxville, NY; 
Algimantas ir Birutė Bublys, Bloomfield Hills, MI; Helen A. 
Chesko, Mahanoy City, PA; Napoleon Cirtautas, St. Peters
burg, FL; Jonas Dalmotas, Ottawa, Ont., Kanada; Joseph 
Dauparas, Chicago, IL; Birutė Drungienė, Oak Lawn, IL; Kos
tas F. Dočkus, Cicero, IL; Danutė Garbonkus, Chicago Ridge, 
IL; Vladas Gilys, Sun City, CA; Aniceta Giedraitienė, Willo-
wick, OH; Petras ir Danguolė Griganavičiai, Darien, IL; Aldo
na Grieškienė, Chicago, IL; Dalia Grybinas, So. San Francis-
co, CA; Theodora Goberis, Nonvich, CT; Irena Jansonas, Os-
terville, MA; Bronius Jaras, Kenosha, WI; Jonas P. 
Kavaliūnas, Beverly Shores, IN; Leonarda Kilikonis, Jupiter, 
FL; M. Kleinaitis, St. Petersburg, FL; Juozas ir Elena Kojelis, 
Santa Monica, CA; Teresė ir Algimantas Landsbergiai, Upper 
Marlboro, MD; Henrikas Laucius, Paterson, NJ; Kazys Lie
tuvninkas, Palos Park, IL; Vincas ir Genovaitė Maciūnas, 
Philadelphia, PA; Juozas Mikelionis, Seattle, WA; Leokadija 
Pačkauskas, Union Pier, MI; kun. Jonas Pakalniškis, Little 
Neck, NY; Alfonsas Pargauskas, Orland Park, IL; dr. Juozas 
ir Margarita Petrikai, St. Petersburg, FL; Vladas ir Gražina 
Plečkaičiai, Richmond Hts., OH; Barbara Poškus, North Wey-
mouth, MA; Algis A. ir Irena Regis, Chicago, IL; Ona Rudai-
tienė, Pompano Beach, FL; Linas ir Rima Sidrys, Palos Hills, 
IL; kun. dr. Victor Skilandžiūnas, Ottawa, Ont., Kanada; A. 
Šaulys, Shoreham, NY; A. Tamošiūnas, Fairfield, CA; T. ir J. 
Investors, Greenbelt, MD; Vytautas J. Žemaitis, North River-
side, IL; Edward V. Zunaris, Wollaston, MA; 

24 dol.: Aldona Drukteinis, So Pasadena, FL; Rūta Noll, 
Belleair Beach, FL; Vladas ir Janina Staškus, St. Peter 
Beach, FL; dr. Anthony Valis, St. Petersburg, FL; 

20 dol.: Joseph Andriukaitis, Hamilton, Kanada; Elena 
Balčiūnas. Pompano Beach, FL; Aloyzas Balsys, Woodhaven, 
NY; Danguolė ir Mykolas Banevičiai, W. Hartford, CT; Kęstu
tis Dubauskas, Calgary, Altą, Kanada; Jonas Juodis, Beverly 
Hills, FL; Tadas Kulbis, Park Ridge, IL; Motiejus Kvedaras, 
Chicago. IL; Helen N. Lazaras, Baltimore, MD; B. Masiokas, 
Aurora, CO; Balys ir Genovaitė Narbutai, Vista, CA; Veronika 
Paovys, Grand Rapids, MI; Alfonsas Petrutis, W. Hyannis
port, MA: Aldona Prapuolenytė, Putnam, CT; Balys ir Marija 
Raugai, Delran, NJ; Laima M. Repeika, Lombard, IL; Rimas 
P. Valaitis, Oakland, CA; Juozas Vaineikis, Oak Lawn, IL; 
Marija ir Vladas Židžiūnas, Centerville, MA; 

15 dol.: Aleksandras Daunys, St. Petersburg, FL; Frank 
Janulis, Sunny Hills, FL; Walter M. Markūnas, Saratoga 
Springs. NY; Sofia Vėbras, Oak Lawn, IL; 

12 dol.: dr. Danielius ir Roma Degėsiai, St. Petersburg, 
FL; dr. Gedas ir Aldona Griniai, St. Pete Beach, FL; Jonas 
Kaspariūnas, St. Petersburg, FL; Bronė Miklienė. St. Peters
burg, FL; Maria Miklienė, St. Petersburg, FL; Elena Purtu-
lienė, St Pete Beach, FL; Aurelia L. Robertson, St. Peters
burg, FL. Danutė J. Siema.škas, Palm Harbor, FL; dr. Vacys ir 
Vida Tur.asoniai, St. Pete Beach, FL; dr. Aldona Valis, St. Pe
tersburg. FL; 

10 dol.: Anonimas, Chicago, IL: Bronius ir Ona Balčiūnas, 
Manaha\vkin, NJ; Alg. ir Marija Boreišiai, Phoenix, AZ; Mar
tinas Brazas, Jamaica, NY; Marytė Černiūtė, Hinsdale, IL; 
Victor Chainas, Naples, FL; Barbara Juodis, Cleveland, OH; 
Angelą Kazakevičius, Pomona, IL: Constantine K. KHorys, 
Erie, PA: Bronius V. Krokys, Philadelphia. PA; Anthony F. 
Kveselis. N'ew Britain, CT; Vytautas Matulionis, Cleveland 
Heights. OH; Aleksas Smilga, Chicago, IL; L. Stadalninkas, 
Los Angeles, CA; Jadvyga Tamaševičius, Chicago, IL: Juzė 
Ramas, Lemont, IL; Irena Ulpaitė. Dorchester, MA; Edward 
F. ir Mar:ella Valeška, Rochester, NY; Vincas Žebertavičius. 
Sunny Hills, FL; 

5 dol.: A. ir E. Paužuolis, Chicago. IL; 
PLB Ymdo valdovybė (direktoriai Vytautas Kamantas, dr. 

Petras K;;ielius, Kazys Laukaitis, dr. Edmundas Lenkauskas, 
Juozas L-kas, dr. Antanas Razma, Jonas Treška, Jr. ir teisės 
patarėja-Saulius Kuprys) labai dėkoja visiems aukotojams už 
aukas ir crašo Jūsų paramos PLB Fondo ateities darbams. Vi
sos auk :• gali būti nurašomos nuo JAV pajamų mokesčių. 
Federal P No. 39-3097269. Prašom čekius rašyti ir aukas 
siųsti: LlTHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDA
TION, PO. BOX 140796, GRAND RAPIDS, MI 49514-
0796, USA. 

J u o z a s Lukas 
PLB Fondo iždininkas 
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A.fA. 
KURATORIUI 

HERMANUI PAVILONIUI 
mirus, žmonai EMILIJAI, sūnui ANTA
NUI, marčiai VICKI, anūkams LIANE ir 
CHARLES, taip pat giminėms Amerikoje 
ir Lietuvoje reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Lietuvių Evangelikų, Reformatų 
Bažnyčios Kolegija JAV-jose 
ir Čikagos parapija 

Artimam draugui inžinieriui 

A.fA. 
JONUI BARIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai DA
NAI, vaikams, vaikaičiams ir giminėms Lietuvoje. 

Dr. -Jonas ir Joana Valaičiai 

DANUTE, 

Išleidus brangią MAMĄ į Amžinybę, liūdime 
kartu. 

Danutė, Audrė ir Lina 
Rimutė , Valdis ir mama 

A.tA 
JONUI BARIUI 

mirus , reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai DA
NUTEI, dukrai KLAUDIJAI, sūnui dr. ALVYDUI ir 
jų šeimoms. 

Ina ir Osvaldas Nakai 

• A.fA. 
ELEONORAI LUKIENEI 

' m i rus , jos d u k r o m s D A N U T E I i r NORAI , s ū n u m s 
ANTANUI i r S T A S I U I bei jų š e i m o m s r e i š k i a m e 
giliausią užuojautą. 

Buvę gimnazijos draugai : 
Silvija Aleksiūnienė Jonas ir Rūta Spurgiai 
Nijolė ir Vytas Baniukaičiai Edmundas ir Gražina Petrauskai 
Vida ir Romas Račiūnai Nijolė ir Stasys Bikulčiai 

A.tA. II 
Dr. ALDONAI BIRUTAVIČIENEI' 

I mirus , ALGIUI ir JOLITAI bei jų še imoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Jonas ir Irena Pabedinskai \ 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
Dr. ALDONAI BIRUTAVIČIENEI 
mirus , jos s ū n u s - ALGIRDĄ, STASJ, JURGĮ i r j ų 
še imas nuoširdžiai užjaučiame. 

Janina Vienužienė Angelė ir Albinas Karniai 
Laima Vitkauskienė Regina ir Balys Sriubai 
Jonas Kaminskas 

Mylimai mamytei 

A.tA. " 

APOLONIJAI KOKLIENEI 
mirus , dukrą DALE LUKIENE ir jos šeimą seser iškai 
užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

Washington'o židinietės • 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kad iš mūsų atminties 
neišdiltų baisieji 1991 metų 
sausio 13-osios įvykiai Vil
niuje, kad neišblėstų mūsų 
tautos didvyrių, savo gyvybę 
tą tragišką dieną praradusių, 
vardai. JAV LB Kultūros tary
bos rengiame koncerte sausio 
11 d., sekmadienį. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 
dalis programos bus skirta 
Sausio 13-osios paminėjimui. 
Programoje dalyvauja sol. 
Praurimė Ragienė, smuiki
ninkė Linda Veleckytė ir muz. 
Alvydas Vasaitis. 

Kadangi sausio 11 d., sek
madienį, Ateitininkų namuose 
rengiamas gerb. prelato Juozo 
Prunskio 65 m. kunigystės ir 
90 metų gimtadienio pa
minėjimas. Pasaulio lietu
vių centro komitetas pra
neša, kad numatytus tą 
sekmadienį cepelinų pie
tus atšaukia. Pagerbkime 
prel. Juozą Prunskį jo su
kakčių proga ir dalyvaukime 
renginyje. 

„Saulutės". Lietuvos Vai
kų globos būrelio susirin
kimas bus antradienį, sausio 
13 d., 7 vai. vak., Pasaulio lie
tuvių centro Lemonte konfe
rencijų kambaryje. Narės pra
šomos dalyvauti. Kviečiami 
taip pat visi, norintys įsijungti 
savo darbu, pasiūlymais, min
timis, kad būtų Lietuvoje 
išgelbėtas nors vienas vaikas 
iš nevilties. 

Sekmadienį, sausio 11 d., 
3 vai. p.p., Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje įvyks 
Amerikos Lietuvių tarybos 
ruošiamas susitikimas su JAV 
ambasadoriumi Lenkijai (nuo 
1993 iki 1997 m. I Nicholas A. 
Ray. Ambasadorius atvyksta 
susitikti su lietuvių visuome
ne, pasikalbėti NATO plėtimo 
tema. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkes valdyba praneša, 
kad dėl kitų svarbių renginių, 
vykstančių tą pačią dieną, 
metinis LB apylinkės narių 
susirinkimas nukeliamas iš 
sausio 18 į sausio 25 d. 
Prašoma visų atkreipti 
dėmesį į šią naują datą. 

.Dainavos" ansamblis uo
liai repetuoja, ruošiasi koncer
tui, kuris bus sausio 18 d., 3 
vai. p.p., Svč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje. 
Koncertas pavadintas: „Pasi
aukojau... Dievui. Artimui ir 
Tėvynei". Rezervuokite porą 
tos popietės valandėlių ,,Dai
navai" — neapsivilsite! 

Lietuvos Vyčiu choro me
tinis pokylis bus sausio 11 
d.. 3 vai. p.p., Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Programą at
liks choras, vad. Fausto Stro-
lios. Rezervacijas priima Stase 
:: ;•:• -;-• r.c ">; 7".',-»"". -sl^i 

Anglų kalbos kursa i J a u 
nimo centre, v e d a m i Da
nutės Petrulytės , p ras idės 
sausio 10 ir tęsis iki kovo 28 d. 
Tai bus šių šeštadieninių 
kursų ketvirtoji laida. Kursa i 
vyks Pedagoginio l i tuanist ikos 
instituto patalpose: p radedan
tiems nuo 2 iki 4 vai. p.p., o 
pažengusiems — nuo 4 iki 6 
vai. vak. Dėstytoja pa rūp ins 
visą reikalingą kursų me
džiagą. Registruotis tel. 773-
434-4545 iki sausio 10 d. (pir
mosios mokslo dienos). Visi 
paaiškinimai klausytojams 
teikiami lietuvių kalba. 

„Ko mes turim n e d a i n u o 
ti, nesilinksmint. neulioti.. ." 
— taip skamba lietuviškos 
dainos žodžiai, o l inksmybes 
galima rasti sausio 10 d., 6 
vai. vak., M. Marijos Nekal to 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje (4420 S. Fairfield), 
kur links mavakarį rengia pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Algimanto Bamiškio. Progra
mą atliks Lietuvos Vyčių šo
kėjai ir l inksmavakario daly
viai, nes bus ir muzikos, ir 
šokiai, ir skani vakar ienė . Visi 
kviečiami. 

IŠ ARTI IR TOLI 

JLIETUVOS VAIKU 
VILTIES" LOS A N G E L E S 

SKYRIAUS VEIKLA 

dar 40,000 dolerių bažnyčios 
statybai. 

Kun. J. Sasnauskas, OFM, 
pakviestas Toronto moterų 
maldos grupės, pravedė prieš
kalėdines rekolekcijas Missis-
saugos vienuolyne. Gruodžio 
18 d. išvyko atgal į Lietuvą. 

Toronto L ie tuv ių choras 
„Volungė" surengė prieškalė
dinį muzikos koncertą, pava
dintą „Prašvito mums linksma 
diena". J ame dalyvavo solistų 
bei muzikantų. 

Toronto L ie tuv ių pensi
n i n k ų klubas ruošė bendras 
kūčias lietuvių namuose. Ka
lėdines giesmes giedojo choras 
„Daina", vadovaujamas mu
zikės L. Turuta i tes . 

Martyno Mažvydo pirmojo 
lietuviškos knygos katekizmo 
450 metų sukakt ies išvakares 
buvo pradėtos ekonominėmis 
pamaldomis Prisikėlimo šven
tovėje, o minėjimas vyko Lie
tuvių namuose. Buvo surengta 
spaudos paroda bei paskaitos. 

S t a s y s Prakapas 

„The Bal t ic States" fil
mas , dalyvaujant visiems 
tr ims Baltijos valstybių prezi
dentams, pirmą kartą bus de
monstruojamas privačiame 
priėmime Vašingtone sausio 
15 d., Freedom Foram New-
seum patalpose. Premjeroje 
dalyvaus Vašingtone reziduoją 
Baltijos valstybių ambasado
riai ir prezidentus atlydėję 
diplomatai. 

Premjerą globoja „Motorola" 
bendrovė. Filmas pagamintas 
Amerikos-Baltijos (US-Baltic; 
fondo iniciatyva ir pastango
mis. 

Sekmadieniais mūsų parapi
joje atsilankantys negalėjo lik- • 
ti nepastebėję iabai gyvo 6 
metų „Lietuvos Vaikų vilties" 
( L W ) globojamo Tomuko Kli-
maičio ir 18 metų Dar iaus Ki-
lijono. Tomukas — našlai t is , 
bet ne pas mus, nes čia jį my
linčių tikrai nestinga. J i s j au 
pilnai ne tik pats aps ipra tęs , 
bet ir daugelį iš mūsų „prisi
jaukinęs". Abiem va ikams da
romos plastinės operacijos nuo 
sunkaus apdegimo. Dar ius yra 
lydimas- mamos, o Tomuką 
globoja Lucija Liaugminai tė , 
gailestinga sesuo iš Vilniaus. 

Šių metų vasario 8 dieną, 
sekmadienį, 12 valandą visi 
renkamės į parapijos salę į 
tradicinį „Koldūnų balių". Mū
sų „koldūnų karal ius" Jonas 
Navickas, ruošiasi pats vienas 
šešių tūkstančių koldūnų ga
mybai, o mes laukiame puo
tos. Kad neliktumėt nedalyva
vę — stalus užsisakyti skam
binkite: Dalilei Polikaitienei 
(805) 496-9711 arba Laimai 
Jarašūnienei (310) 453-2149. 

Ingrida J o d e l i e n ė 

KANADOJE 
Toronto P r i s i k ė l i m o pa

rapija, vadovaujama tėvų 
pranciškonų, rengiasi keltis į 
naują vietovę, miesto vakarus 
Etobikoke. Miesto valdyba 
priėmė planus ir suteikė teisę 
statyti bažnyčią nup i rk tame 2 
akrų sklype. Yra jau su r ink ta 
per 400,000 dolerių. Paskut i 
niu metu per iškilmingą vaka
rienę su programa, dalyvau
ja!,; Kcrnagiu;, buv:; sur inkta 
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denį lapuočiai medžiai nume
ta savo lapus, gėlės miršta, 
žolė nustoja augusi. 

Kai buvau mažas, išėjęs į 
lauką šokdavau į lapus, ku
riuos mano tėvelis sugrėbda
vo. Dabar tuos lapus aš turiu 
sugrėbti ir nebeturiu energijos 
šokti į juos, nes nuo darbo esu 
pavargęs. Gražus yra ruduo. 

Povi las Žukauskas, 
8 klasės mokinys 
Čikagos lit. m-la 

GALVOSŪKIO NR. 32 
ATSAKYMAS 

1. Prezidentas J. Kennedy, 
jo žmona Jacąueline Bouvier. 
2. R. Nbcon, žmona Patricia 
Ryan. 3. Johnson, žmona Lady 
Bird (Claudia Altą Taylor). 

GALVOSŪKIO NR. 33 
ATSAKYMAS 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Kalėdų eglute 

Čikagoje gyvenanti, 98 metų amžiaus sulauku.M. mokyt Filomena Tarai
liene su savo brolėnu Valdu Adamkum, išrinktu Lietuvos prezidentu. 

SKELBIMAI 
x Dr. Remigi jus ir Aldona 

Gaškos per „Saulutę", Lietuvos 
vaikų globos būrelį, paaukojo 
$12,000 padėti nupirkti namą 
vienuolikos vaikų šeimai, ku
rios namas sudegė gaisre. Labai 
ačiū! „Saulutė", 419 Weidner 
Rd. , B u f f a l o G r o v e , IL , 
60089. Te l . (847) 537-7949, 
Tax ID #36-3003339. 

(sk.) 
x A . a . V i n c o A n č i u l i o 

šviesų atminimą pagerbdamas, 
jo brolis S tasys Anciulis . Twin 
Lakęs, WI, Lietuvos našlai
čiams aukoja $30. Reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojui dėkojame! 
„Lietuvos Naš la ič ių globos" 
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 St. , 
Chicago EL 60629. (sk.) 

x P l a k a t ų , vaizduojančių 
mūsų veiklą 70-aisiais - 80-
aisiais metais Jaunimo centre 
ir k i tuose l ietuvių namuose , 
pa rodos a t i d a r y m a s bus šį 
penktadieny, sausio 9 d., 7:00 
v .v . Č i u r l i o n i o ga ler i jo je . 
Eksponuojama virš 150 do
kumentinės ir meninės vertės 
plakatų. Parodą rengia Jauni
mo centras. Visi kviečiami. 

(sk.) 
x George ir J e a n Janos , 

Bartlett, IL ir D_Abate Stam-
ping@mfg , I n e k i e k v i e n a s 
atsiuntė po $150, viso $250 -
ligonio kėdei „wheelchair" Lie
tuvos naš la ič iu i . Dėkojame! 
„Lietuvos Naš la ič iu globos" 
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 St. , 
Chicago IL 60629. (sk.) 

x N a u d i n g i patar imai ir 
konkret i pagalba nor in t iems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
buta i , privačios valdos. Nuo-
šir-ius. nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 
Žilevičienė, Klinikų g. 11-12, 
2055 Vilnius, Lietuva. Tel. 370-
2-748056, fax: 370-2-261165. 

(sk.) 
x Galiu padėti legaliai gau

ti „SOC. SECURITY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's li-
cense ) ir vizų pratęsimą. Ed. 
Šumanas, tel . 1-708-246-8241. 

(sk.) 
x I e š k o m a s pramogin ių 

šokių instruktorius. Skambinti 
Birutei , tel. 708-839-1000. 

(sk.) 

PRIE 
ŠVENTO LOPŠELIO 

Nenuorama vėjau, 
Kam džiaugsmą karpai — 
Jau gaudžia, liūliuoja 
Rarotų varpai?! 

Nušvito Betliejus: 
— Jėzuli brangus, 
Ar tavo gimtinė 
Bus čia — ne dangus? 

Atbrisim pusnynais. 
Užtvenksim gatves,- • 
Prie švento lopšelio 
Žvaigždutė atves. 

Jonas Minelga 

TRYS IŠMINČIAI 
Katalikų bažnyčia sausio 

mėnesį prisimena tris išmin
čius, kurie iš toli, žvaigždės 
vedami, atvyko į Betliejų pas
veikinti gimusį Pasaulio Išga
nytoją. Jie atvyko ne tuščio
mis, bet atnešė Kūdikėliui ir 
brangių dovanų. Kitataučiai 
pagerbė Kūdikėlįi, o tos pačios 
tautos žmonės pasiryžo jį su
naikinti. Ir taip nekaltų vaike
lių žuvo apie 40,000. 

Ką mes iš to galime pasimo
kyti? Privalome likti ištiki
mais savos tautos vaikais, my
lėti Dievą ir Tėvynę, branginti 
savo seną ir gražią kalbą, 
gerbti ir puoselėti kilnius mū
sų tautos papročius. Kristaus 
gimimo šventę nepaverskime 
prekybiniu turgumi, o tvirtai 
įsidėmėkime, kad su Kristaus 
gimimu labai ir labai priartėjo 
mums dangus. Savo gyvenimo 
gražiu elgesiu siekime to mū
sų idealo! Redaktorius 

AČIŪ! 
Esu nuoširdžiai dėkingas vi

siems jaunesniems ir vyres
niems „Tėvynės žvaigždutės" 
skaitytojams, kurie telefonu ir 
paštu prisiminė mane negalės 
metu ir linkėjo man greičiau 
sustiprėti ir grįžti prie „Tėvy
nės žvaigždutės" redagavimo 
darbo. Nuoširdus ačiū! 

Redaktorius 

KALĖDŲ EGLUTĖS 
ŠVIESOS 

(Kalėdų pasaka) 
Seniau Kalėdų eglutes ne

turėjo šviesų, buvo tik vaivo
rykštė (rainbovv), tokia, kokią 

Nįjolės Birgelienės karpinys. 

matome po lietaus danguje, 
kuri dengė eglutę. Kai Kalėdų 
senelis sugalvojo pirmą kartą 
paruošti Kalėdų eglutę, jam 
reikėjo vaivorykštės ją ap
šviesti. Visi eglutės puošme
nys buvo balti, nes gyveno 
Šiaurės ašigalyje. Apibarsty
davo eglutę sniegu, pakabin
davo ledo varveklius ir uždė
davo sniego gniūžtes ant šakų. 
Taip padaręs džiaugdavosi, 
bet nebuvo pilnai patenkintas, 
kad nebuvo raudonų, žalių, 
mėlynų ir auksinių šviesų. 

Kartą pas Senelį atbėgo ma
žas baltas meškiukas ir sako: 
„Uždėkite vaivorykštę!" — 
„Tas man ir reikalinga" — pa
sakė Senelis. „Siųsiu didžiąją 
baltą mešką, kad man atneš
tų". 

„Seneli, leisk man atnešti 
vaivorykštę", — pasisiūlė ma
žasis baltasis meškiukas. „Ge
rai, — tarė Senelis, — bet 
būk atsargus. Vaivorykštę 
lengva sulaužyti". Meškiukas 
pažadėjo būti atsargus. 

Meškiukas iškeliavo. Surado 
gražią vaivorykštę, užsidėjo 
ant pečių ir labai atsargiai ją 
nešė. Pagaliau atnešė prie Se
nelio durų. 

Senelis pamatęs apsidžiau
gė. Meškiukas beimdamas 
nuo pečių vaivorykštę, staiga 
paslydo ant ledo ir griuvo ant 
nugaros. Vaivorykštė subyrėjo 
į mažus gabaliukus. Apsiverkė 
meškiukas. Senelis jį ramino. 
Rinko nuo žemės vaivorykštės 
gabaliukus ir dėjo ant eglutės. 
Eglutė daug gražiau žibėjo 
nuo atskirų vaivorykštės ga
baliukų, negu nuo pilnos vai
vorykštės. 

Pakilęs nuo žemės Meškiu
kas džiaugėsi, kad jis parvirto. 

Nuo to laiko mes puošiame 
Kalėdų eglutes gražiomis vai
vorykštės spalvų šviesomis. 

Florence Page Jaąues 

RUDENĮ ESU 
PAVARGĘS 

Sėdėdamas namuose ir žiū
rėdamas pro langą, matau 
raudonas, geltonas ir oranži
nes spalvas. Pavasarį, vasarą 
visur buvo tik žalia, o žiemą 
tik balta. Man patinka ruduo, 
nes oras ne per šaltas ir ne 
per karštas. Daug įvairių spal
vų ir nereikia žolės pjauti. Ru-

GALVOSUKIS NR. 52 
(Žiūrėkite brėžinėų) 
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Į tuščius langelius įrašykite: 
1. Lietuvos valstybės sostinė. 
2. Skambantis daiktas (že
myn). 3. Koks gyvūnas gaudo 
kiškius? 4. Koks gyvūnas la
bai mėgsta medų? 5. Ką pa
spaudus įsijungia šviesa? 6. 
Su kokiu instrumentu galima 
įvairius uždavinius — darbus 
atlikti. Pvz. skaičiuoti, rašyti, 
piešti ir t.t. 

Leonas Šešelgis , 4 kl. 
mokinys, Lietuva 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 53 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Iš apskritimų raidžių žodis 
— kalba. 

GALVOSŪKIO NR. 34 
ATSAKYMAI 

1. Minėtinas — dalyvis, 2. 
keliolika — įvardis, 3. anapus 
— prielinksnis, 4. jaunystė — 
daiktavardis, 5. štai — jaustu
kas, 6. trejetas — skaitvardis, 
7. švinta — veiksmažodis, 8. 
tačiau — jungtukas, 9. 
žieminis — būdvardis, 10. vi
suomet — prieveiksmis. 

GALVOSŪKIO NR. 35 
ATSAKYMAI 

1. Upė, kuri turi garbę įte
kėti į Nemuną paskutinė yra 
Minija. 2. Šv. Rašte apie 
„kardą" rašoma beveik 5 kar
tus dažniau, negu apie „sky
dą". Šventraštyje kardas 
reiškia ne vien ginklą, bet ir 
Dievo žodį, Jo Teismą, per
galės triumfą, galią, valdžią, 
stiprybę. Skydas ne vien 
ginklas, bet ir Dievo Apsauga 
bei tikėjimas. 3. Jauni šuniu
kai ir kačiukai geria žįsdami, 
o užaugę laka liežuviu. 4. Žo
dis „sportas" yra susiformavęs 
iš šių anglo-normanų žodžių: 
desporter (des — „apart", por-
ter — „carry, carry away). Šio 
žodžio daiktavardis savo laiku 
reiškė „pasilinksminimą", „at
kūrimą". Nuo 19 Šimtmečio 
vidurio žodis „sportas" įgavo 
atletinių varžybų prasmę (Dic-
tionary of Word Origins by J. 
Ayto, p. 495, N.Y., 1991). 5. 
Šv. Rašte, paskutinėje psal
mėje 150:4, tarp chorų, stygų, 
būgnų yra minimi vamzdžiai . 
Jie galėję būti vargonų pradi
ninkai (Job 21:12; 30:31; Ar-
cade Dict. of Word Origins, p. 
375, New York, 1991; L.E. 33 -
128 -131, Boston, 1965). 

GALVOSŪKIS NR. 51 

Įrašę praleistus žodžius, 
gausite gražų eilėraštuką: 

Dairosi.... 
Dairosi, nesupranta; 
Kas galėtų šitaip 
Išraižyti krantą! 

Tai — ne greitos... 
Ne pilki... 
Slidėm nuo kalnelio 
Nučiuožė... 

Andrius Laurinavičius, 
4 kl. mok., Lietuva 

(5 taškai) 

Raskite šiuose dailininkės 
Ramunės Bateikienės pieši
nukuose 10 skirtumų (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 54 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Šis piešinėlis yra nebaigtas 
piešti. Jį užbaikite. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 55 

1. Kuris žemaitis nuo Telšių 
po Vasario 16 aktu, vienintelis 
iš 20 atstovų, pasirašė len
kiškai? 2. Ar Šv. Rašte yra 
minimas „ledas" arba „sniegas"? 
3. Kokia giminystė rišo vokie
čių kompozitorių W. R. Wag-
nerH (1813-1883) su vengrų 
kompozitorių F. Liszt'u (1811-
1886)? 4. Ar Šv. Rašte yra pri
simenami ir kairiarankiai? 5. 
Kur yra Litorinos jūra. Už 
plačiai paaiškintus ir teisin
gus atsakymus skiriama 10 
taškų, o už trumpus atsaky
mus, tik 5 taškai. 

Atsiuntė: 
kun . dr. E. Gerulis 

- — ^ ^ * — * * * * * * — — — * * * — — ' 


