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Sulaikytas Rusijai šnipinėjęs 
ambasados darbuotojas 

Vilnius, gruodžio 8 d. 
(BNS) — Praėjusią savaitę 
Lietuvos saugumo agentai su
laikė šnipą, kuris yra Rusijos 
ambasados darbuotojas, rin
kęs informaciją apie Lietuvos 
ginkluotės pirkimo planus ir 
kai kurių strateginių objektų 
apsaugą. 

Remdamasis neoficialiais šal
tiniais, dienraštis „Respubli
ka" rašo, kad šnipas yra ne di
plomatas, o tik dirbo ambasa
doje, greičiausiai, spaudos tar
nyboje. 

Apie sėkmingą kontržval
gybos operaciją penktadienį 
pranešė prezidentūra, infor
muodama apie Valdo Adam
kaus pareikštą padėką Val
stybės saugumo departamento 
(VSD) pareigūnams. 

Tačiau nei tada, nei vėliau 
pareigūnai žurnalistams neat
skleidė jokių operacijos deta
lių. Jie motyvavo nenoru su

avi susivaidijusios valstybės iš 
savo sostinių išsiunčia viena, 
kitos diplomatus, gal net ne
susijusius su incidentu. 

Šnipinėjęs pareigūnas nebus 
paskelbtas nepageidaujamu 
asmeniu ir jam nebus nurody
ta skubiai išvykti iš valstybės. 

„Respublika" mano, kad Ru
sijos ambasados nenoras, net 
ir spiriamai žurnalistų, aiš
kiai paneigti, jog sulaikytas jų 
darbuotojas, leidžia manyti, 
kad šnipas yra būtent rusas. 

Dienraščio „Lietuvos rytas" 
žiniomis, saugumo operacija 
buvo vykdoma kelis mėnesius, 
ir tai gali reikšti, kad šnipui 
buvo teikiama menkavertė in
formacija. 

Šią vasarą VSD generalinis 
direktorius Mečys Laurinkus 
viešai yra sakęs, kad Rusijos 
užsienio žvalgybos tarnyba 
yra suaktyvinusi veiklą Lietu
voje ir kitose Baltijos valsty
bėse. kelt „diplomatinį karą", kai 

Prezidentas pasirašė Smulkaus 
ir vidutinio verslo įstatymą 

Nuotr.: (Iš kairės,- Seimo [»rminiiiWa« Vytautas Landsbergis, komisijos Visuotines žmogaus teisių deklaracijos 
50-ųjų metinių minėjimui rengti pirmininkas, Seimo Žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių reikalų komiteto pir
mininkas Emanuelis Zingeris pasitiko į Seimo visuotinį posėdį, skirtą Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 
50-mečiui, atvykusį prezidentą Valdą Adamkų. (Eltai 

Vilnius, gruodžio 8 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, atkreipda
mas dėmesį į kai kurias jam 
nerimą keliančias nuostatas, 
pasirašė Smulkaus ir viduti
nio verslo (SW) plėtros įsta
tymą. 

Lapkričio 24 d. Seimo priim
tas ir kitų metų sausio 1-ąją 
įsigaliosiantis • įstatymas yra 
pirmasis, reglamentuojantis 
paramą SW. Iki šiol ją regla
mentavo vyriausybės nutari
mai. 

Pirmadienį pasirašęs įstaty
mą, prezidentas norėtų at
kreipti Seimo ir vyriausybės 
dėmesį į smulkių verslininkų 
skundus dėl biurokratinių 
sunkumų, neteisingos konku
rencijos, didelių mokesčių, su
dėtingos jų skaičiavimų tvar
kos. 

Prezidento spaudos tarnybos 
pranešime pabrėžiama, kad 

valstybės vadovui kelia ne
rimą įstatyme numatyta gali
mybė finansiškai remti atski
rus verslus, naudojant valsty
bės ir savivaldybių biudžeto 
lėšas ir taikant valstybės 
užsakymo pirmenybę, nes tai 
gali atverti kelią korupcijai. 
Prezidento nuomone, būtina 
ieškoti geresnių būdų spręsti 
visiems ve^slai."^ būdingas 
problemas, neapsiribojant tie
siogine parama kai kuriems 
jū-

Šio įstatymo priėmimas 
Seime buvo sukėlęs daug dis
kusijų ir prieštaravimų. Kai 
kurie Seimo nariai priekaiš
tavo, kad įstatymas stabdys 
verslą, kaip pavyzdį minėdami 
vidutinėms įmonėms priski
riamas kai kurias alaus da
ryklas. Anot jų, įstatyme api
brėžtas vidutinių įmonių dar
buotojų skaičius (49) yra labai 
mažas. 

Turgaus prekeiviai paruošė 
reikalavimus vyriausybei 

Vilnius, gruodžio 8 d. 
(BNS) — Neformali parlamen
tarų ir smulkiųjų prekei
vių darbo grupė pirmadienio 
vakarą Seime apibrėžė nuo
statas, kuriomis remdamiesi, 
smulkieji verslininkai eis de
rėtis su vyriausybe, pranešė 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Romualdas Ozolas. 

Jo sudarytos neformalios 
darbo grupės pasitarime daly
vavo daugelio frakcijų Seime 
atstovai bei septyni smulkieji 
prekiautojai. 

Pasak R. Ozolo, viena su
tartų nuostatų yra apibrėži
mas, kad smulkiuoju versli
ninku turėtų būti laikomas 
tas, kurio metinė apyvarta — 
ne daugiau kaip 100,000 litų. 

Smulkieji verslininkai su vy
riausybe tarsis dėl prekybos 
dokumentacijos supaprastini
mo ir toliau reikalaus, kad 
stambesnieji prekeiviai, kurie 
verčiasi didmenine prekyba ir 
perparduoda prekes smulkie
siems, galėtų pateikti prekių 
kilmės dokumentus. 

Vyriausybės atstovai jau 
anksčiau skelbė, kad pastara
sis reikalavimas negali būti 
vykdomas, nes patentinin
kams (turintiems leidimą pre
kybai), turguose parduodan
tiems prekes galutiniams var
totojams, nesuteikiama teisė 
verstis prekyba stambiu mas-

Visuotinei žmogaus teisių 
deklaracijai — 50 metu 

gruodžio 

tu. Pasak vyriausybės, kas 
nori prekes pardavinėti dide
liais kiekiais kitiems patenti
ninkams, galėtų tai daryti nu
statyta tvarka įregistravę 
įmonę. 

Pasak R. Ozolo, parlamen
tarų ir prekeivių susitikime 
buvo aptartas reikalavimas 
vyriausybei pakeisti baudų už 
prekybos pažeidimus skyrimo 
tvarka. 

Smulkiųjų prekeivių vertini
mu, dabar iškart skiriamos 
tūkstantinės baudos už paly
ginti nedidelius pažeidimus 
yra pernelyg griežtos. 

Kaip skelbta, vyriausybės 
kanceliarija pirmadienį krei
pėsi į Smulkiųjų verslininkų 
ir prekybininkų asociacijos 
prezidentą Eduardą Šablins-
ką, prašydama konkrečiai iš
dėstyti badavusių prekeivių 
pasiūlymus. 

Praėjusį penktadienį smul
kieji verslininkai nutraukė 7 
paras prie Seimo trukusį ba
davimą, kai vyriausybė sutiko 
derėtis dėl jų reikalavimų su
paprastinti smulkios prekybos 
tvarką. 

Smulkieji prekiautojai grasi
no vėl badauti, jeigu derybos 
neprasidės iki gruodžio 11 die
nos. Pasak R. Ozolo, neformali 
parlamentarų ir prekeivių 
darbo grupė, jeigu jai nepa
vyks įgyvendinti savo siekių, 

Vilnius, gruodžio 8 d. 
(Elta) — Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus nuomone, 
praėjus 50-čiai metų, Visuo
tinė žmogaus teisių deklaraci
ja yra aktualus tarptautinės 
teisės aktas, į kurį pirmiausia 
ir atkreipia dėmesį politikai, 
taikdariai bei derybininkai, 
siekdami taikos karščiausiuo
se planetos taškuose. 

Kalbėdamas iškilmingame 
Seimo posėdyje, skirtame Vi
suotinės žmogaus teisių dek
laracijos 50-osioms metinėms 
paminėti, valstybės vadovas 
pažymėjo, kad jos laikymasis 
toks pat aktualus ir Lietuvoje. 
„Mūsų piliečiai okupacijos 
sąlygomis skaudžiai patyrė, 
ką reiškia prievarta, pamynu
si pamatines žmogaus teises. 
Dabarties Lietuvoje žmogaus 
teisės tampa svarbiu demok
ratijos lygio, kartu ir piliečių 
gyvenimo kokybės, rodikliu", 
sakė prezidentas. 

Iškilmingame Seimo visuo
tiniame posėdyje dalyvavo sve
čiai iš užsienio, diplomatinio 
korpuso atstovai, Lietuvos 
bažnyčių hierarchai, teismų 

* Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) pirmininkas 
teisininkas Artūras Paulaus
kas Seimo pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui įteikė pa
rengtą įstatymo projektą „Dėl 
valstybės tarnautojų netei
sėtais ar nepagrįstais veiks
mais piliečiams padarytos ža
los atlyginimo" ir 50,000 Lie
tuvos piliečių, remiančių šį 
projektą, parašų. . 

Konstitucijoje nurodoma, 
kad Seimas privalo svarstyti 
įstatymo projektą, kurį pare
mia 50,000 piliečių, turinčių 
rinkimų teisę. Po Lietuvos 
Konstitucijos priėmimo 1992 
m. tai bus pirmas atvejis, kai 
piliečiai pasinaudoja svarbiau
siame valstybės teisės akte 
numatyta tokia galimybe. 

Naujosios sąjungos pareng
tas įstatymo projektas numato 
besąlygišką valdininkų netei
sėtais veiksmais padarytos ža
los atlyginimą, reglamentuoja 
atsakymų į piliečių skundus 
terminus ir baudas pažeidus 
juos, draudžia valstybinėje 
įstaigoje nustatyti netikslin
gas, nebūtinas mokamas pa
slaugas. 

mėgins gauti formalų statusą 
ir daryti įtaką vyriausybei. 

vadovai, vyriausybes nariai. 
Pasak Visuotinės žmogaus 

teisių deklaracijos 50-ųjų me
tinių minėjimui organizuoti 
komisijos pirmininko, Seimo 
Žmogaus ir piliečio teisių bei 
tautybių reikalų komiteto pir
mininko Emanuelio Zingerio, 
Lietuva juda pilietinės visuo
menės kūrimo kryptimi. Kal
bėdamas iškir -.ingame posė
dyje, jis pasidžiaugė, kad Lie
tuvos mokyklose nuo ateinan
čių metų įvedamos pilietinės 
visuomenės ugdymo pamokos. 

Seimo narys, kalbėdamas 
apie Lietuvos teisinę sistemą, 
atsiprašė tų, kurie tapo klai
dingų nuosprendžių aukomis 

ir kalėjo nebūdami kalti. Pra
nešime buvo kalbama ir apie 
mirties bausmės panaikinimą. 
Pasak jo, komitetas jau yra 
pareiškęs, kad pritaria mirties 
bausmės panaikinimui ir pa
prašė vyriausybės pasirūpinti 
specialaus kalėjimo sunkiems 
nusikaltėliams statyba. 

Posėdyje kalbėjęs Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, paskelbė deklaracijos, 
kurioje vertinamos komuniz
mo ir buvusio komunistinio 
okupacinio režimo struktūros, 
projektą, kuris skelbia, kad 
komunistinis totalitarinis 
SSSR režimas, prievarta įgy
vendintas 1940-1941 m. ir 
1944-1990 m. okupuotoje Lie
tuvoje, buvo nusikalstamas. 

Įstatymo dėl komunistų partijos 
veikėjų reikia istorijai 

Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS) partijos pavadinimu". 
— Jstatymas dėl apribojimų 
buvusiems SSKP-LKP aukš
tiems pareigūnams neturėtu 
didelės praktinės reikšmės, 
tačiau įvardyų ir užbaigtų is
torijos etapą, sako Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis. 

..Kalbama ;pie komunizmą 
apskritai ir apie komunizmą 
kartu su Lietuvos okupacija, 
ir to sukeltas nelaimes ir pa
darytus nusikaltimus. Tai yra 
galų gale įvardijama ir įverti
nama. To ar.ksčiau nebuvo 
aiškiai ir išsamiai padaryta. 
ypač atskiru aktu. kurį pri
imtų Lietuve- parlamentas", 
sakė jis. 

Pirmadieni V. Landsbergis 
įregistravo į:?;atymo ..Dėl ko
munizmo vertnimo ir buvusių 
okupacinio režimo aukštųjų 
pareigūnų dasartinių valsty
binių pareigu sferos apibrė
žimo" projektą, kuriuo siūlo
ma „buvusio SSKP-LKP Cent
ro komiteto narių ir darbuoto
jų — nuo tuometinių sekreto
rių iki instruktorių — galimas 
valstybines pareigas Lietuvos 
Respublikoje penkeriems me
tams apibrėz:. be Seimo, pre
zidentūros, vriausybės. teis
mų, diplomatinės tarnybos, 
taip pat kar;;omenes ir švie
timo instituc;;4~-

Šis įstatyn as nebūtų taiko
mas „asmeninis, kurie pirmą
syk atėjo į vadinamosios atsis
kyrusios LKP atitinkamas 
Centro komi'-to narių ir dar
buotojų pan gas 1989 metų 
gruodžio 21 d ir po to. įskai
tant laikotar'jį su pakeistu 

Baltųjų Rūmų advokatai pradėjo 
prezidento gynybą 

prieš Kongresą 
Vašingtonas, gruodžio 8 d. 

(Reuters-BN'S) — JAV prezi
dento Bill Ciinton advokatai 
antradienį pradėjo dvi dienas 
arba 30 valandų truksiančią 
gynybą, kurios metu sieks įti
kinti respublikonų vadovau
jamą Atstovų Rūmų Teisės ko
misiją nepritarti apkaltos 
straipsniams prieš prezidentą. 

Antradienio rytą komi
sija, draskoma tarpusavio ne
sutarimų, pradėjo susitikimą 
už uždarų durų. Pasak komi
sijos narių, galų gale jie bal
suos dėl mažiausiai vieno ap
kaltos straipsnio prieš B. Ciin
ton — sekso skandalo su Mo-
nica Lewinsky. 

„Demokratai neturi reikia
mų balsų... respublikonai gali 
nugalėti", pirmadienį sake 
žurnalistams vienas komisijos 
narių. Pasak jo, respublikonai 
balsuos dėl kelių apkaltos 
straipsnių, ir kol kas nežino
mas tik konkretus jų skaičius. 

Baltųjų Rūmų specialusis 
teisinis konsultantas Greg 
Craig pradėjo B. Ciinton gyny
bos pristatymą ir trumpai ap
žvelgė argumentus už prezi
dentą. Kitas konsultantas 
Charles Ruff pasakys baigia
mąją kalbą, greičiausiai tik 
trečiadienį vėlai vakare. 

Baltieji Rūmai pirmadienį 
pranešė, kad ketina iškviesti 

V. Landsbergis taip pat pa
rengė ir įregistravo deklaraci
jos „Dėl komunizmo ir buvu
sių komunistinio okupacinio 
režimo struktūrų vertinimo" 
projektą. Anot vienos jo nuos
tatų, „VKP(b)-LKP ir SSKP-
LKP Centro komitetas, nau
dojęsis ypatingomis privilegi
jomis, yra moraliai ir politiš
kai atsakingas už netektis, 
skriaudas ir nuostolius, kurių 
patyrė žmonės ir tauta SSRS 
okupuotoje Lietuvoje". 

Deklaracijos projekte pa
žymima būtinybė „morališkai 
ir politiškai" įvertinti buvusių 
kompartijos vadovų atsako
mybę, reiškiamas Seimo pasi
ryžimas toliau rengti ir svars
tyti atitinkamų teisės aktų 
projektus, o vyriausybė ragi
nama savo rengiamuose įsta
tymų projektuose atsižvelgti į 
šios deklaracijos nuostatas. 

Pasak V. Landsbergio, pilie
čių galimybes būti išrinktiems 
Seimo nariais apibrėžia Kons
titucija, nenumatanti tam nei 
laikinų, nei nuolatinių apribo
jimų. 

Seimo pirmininkas sakė ne
manąs, kad minėtasis įstaty
mas galėtų kiršinti žmones ar 
yra keleriais metais pavėluo
tas. „Tokie dalykai turi pri
bręsti. O be to. reikia iš mūsų 
istorijos išbraukti mažiausiai 
4 metus, kurie buvo pernelyg 
nepalankūs tokių įstatymų 
priėmimui, nes buvusi kom
partija turėjo Seimo daugu
mą", sakė Seimo pirmininkas, 
turėdamas galvoje 1992-1996 
metų Seimo kadenciją. 

mažiausiai 14 liudininkų, įs
kaitant mokslininkus, teisi
ninkus ir buvusius Kongreso 
narius, su kuriais aptars isto
rinius atvejus ir apkaltos nor
mas. Vis dėlto B. Ciinton prie
šininkai mano, kad Baltųjų 
Rūmų gynyba nebus labai 
rimta. 

Ši gynyba turės esminę 
reikšmę B. Ciinton likimui. 
Kai kurie demokratai ragina 
prezidentą žengti kokį nors 
dramatišką žingsnį — pavyz
džiui, kreiptis į valstybę per 
televiziją, siekiant išvengti ap
kaltos. 

Senato vadovai pareiškė, 
kad Atstovų Rūmams patvirti
nus nors vieną apkaltos 
straipsnį, jie kitais metais 
būtų priversti teisti prezi
dentą. 

Norint nušalinti prezidentą, 
Senatas turėtų tam pritarti 
dviem trečdaliais balsų. Net 
įnirtingiausi B. Ciinton prieši
ninkai nesitiki, kad taip įvyks. 

Atstovų Rūmuose 5 respub
likonai pareiškė balsuosią 
prieš apkaltą ir 3 demokratai 
sakė balsuosią už ją. Respubli
konai turi 218, o demokratai 
— 206 vietas. Tad norint iš
vengti prezidento teismo Se
nate, dar mažiausiai 15 res
publikonų turėtų pakeisti sa
vo nuostatą. 

Atnaujinęs administraciją, 
Rusijos prezidentas tęs gydymą 
Maskva, gruodžio 7-8 d. (In-

terfax-BNS) — Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin pasitarime 
Kremliuje pirmadienio rytą 
pareiškė nepasitenkinimą, 
kad administracija blogai ko
ordinavo darbą, kiekvienas 
vadovas rūpinosi tik savo dar
bu ir bendrai nederino savo 
veiksmų. 

Pasak B. Jelcin atstovo 
spaudai Dmitrij Jakuškin. val
stybės vadovas pasirodė 
Kremliuje dėl nuogąstavimų, 
kad, siaučiant aštriai ekono
minei krizei, jo administracija 
nepakankamai ryžtingai kovo
ja su korupcija, politiniu ekst
remizmu ir rfgioniniu saviva
liavimu. 

B. Jelcin atleido savo admi
nistracijos vadovą Valentin 
Jumašev ir į ;o vietą paskyrė 
savo Saugumo Tarybos sekre
torių Nikolaj Bordiuž. Buvo 
atleisti ir trys V. Jumašev pa

dėjėjai bei slaptos vyriausybės 
ryšių agentūros FAPSI vado
vas. 

Politiniai oponentai tvirti
na, kad prezidentas nebepa
jėgia kontroliuoti Rusijos ir 
ragina jį atsistatydinti, tačiau 
Kremlius yra pareiškęs, kad 
B. Jelcin ketina vadovauti Ru
sijai iki savo kadencijos 2000-
ųjų viduryje pabaigos. 

67 metų prezidentas, iš
buvęs Kremliuje tik tris va
landas, pirmadienį vėl grįžo į 
ligoninę ir ten bus tol, kol vi
siškai pasveiks. 

B. Jelcin, turintis daug svei
katos problemų, nuo praėju
sios vasaros buvo beveik nusi
šalinęs nuo kasdienių valsty
bės valdymo reikalų ir dau
giausiai laiko praleido užmies
čio rezidencijose. Lapkričio 22 
d. Rusijos vadovas buvo pagul
dytas į ligoninę, kur jam buvo 
nustatytas plaučių uždegimas. 

Ar vykdamas \ Lenkiją, 
popiežius apsi lankys Lietuvoje? 
Vilnius, gruodžio 8 d. (Elta) 

— Oficialusis Vilnius iš Vati
kano kol kas nėra gavęs nei 
teigiamo, nei neigiamo atsaky
mo į asmeninį prezidento Val
do Adamkau.- kvietimą popie
žiui Jonui Pauliui II trumpam 
apsilankyti Lietuvoje, kai jis 
kitų metų birželį lankysis kai
myninėje Lenkijoje. 

„Mes ko! kas neturime jo
kio atsakymo ir laukiame jo", 
sakė prezidento patarėjo pava
duotojas užsienio politikos 
klausimais Egidijus Meilūnas. 

Pasaulio naujienų agentū
ros iš Varšuvos paskelbė ži
nią, kad jau baigiama rengti 
ilgiausio popiežiaus vizito į 
Lenkiją programa. 

Tikimasi, kad Jonas Pau
lius II Lenkijoje viešės dvylika 
birželio mėnesio dienų, apsi
lankys 18 vietų, tarp jų 
Gdanske, Varšuvoje ir gimto

joje Vadovicėje. 
Neoficialiais duomenimis, 

vizito programoje popiežiaus 
apsilankymas Lietuvoje nėra 
numatytas, tačiau Šventasis 
Tėvas turėtų dvi dienas ilsėtis 
netoli Lietuvos sienos — Vyg
riuose. 

Kvietimą bent trumpam už
sukti į Lietuvą Jonui Pauliui 
II Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus perdavė šiemet 
gegužės 18 d., kai susitiko su 
juo Vatikane. Popiežius tvirti
no norįs dar kartą pamatyti 
Aušros Vartus ir Kryžių kal
ną. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 9 d. Šv. Juan Diego; 

Leokadija, Delfiną, Valerija. Vaka
ris 1921 m Brazilija pripažino Lie
tuvą de jure 

Gruodžio 10 d. Melchijadas, 
Angelina, Spinduole, Žydrė 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SU SESE 
VENA ATSISVEIKINANT 

Atsisveikinimas visada yra 
begaliniai sunkus. Nors ir ži
nojom, kad sesei Venai ne
daug dienų beliko klausytis 
rudenio lapų šlamėjimo, nors 
ir žinojome, kad jos išėjimas 
bus jai beveik palaima, likome 
giliam liūdesy išlydėdamos ją 
į mums neapmatomus tolius. 

Matėme, kad tokiai gyvas
tingai, darbščiai, pareigingai 
ir nagingai jūrų skautininkei 
nebuvo lengva atsidurti ratu
kuose. Tačiau ir juose ji ne
pasidavė depresijos liūdesiui, 
visu žemaitišku atkaklumu ti
kėjo nugalėsianti ją ištikusias 
negalias ir vylėsi vėl sugrįžti i, 
deja, jau tolstantį šeimos ir 
skautišką gyvenimą. 

Man, tikiu ir visoms sesėms, 
kurių vardu buvau paprašyta 
tarti šį žodį, tai nėra tikras at
sisveikinimas su sese Vena. 
Mes ją tik išlydim ten, kur 
anksčiau ar vėliau visos susi
tiksim. 

O dabar taip gera prisiminti 
tas kartu praleistas dienas 
jūrų skaučių gretose, sueigose, 
stovyklose, mugės ruošoje ir 
jos dalyvavime „Vėlungių" su
sibėgimuose ir privačiame gy
venime. 

Visgi pirmasis Venos įvaiz
dis, neištrinamai įstrigęs — 
tai skautavimas. Kiek ją atsi
menu, o atsimenu nuo labai 
sėhų laikų, kai mūsų vaikai 
buvo maži ir mes juos ren
gėme ūdryčių ir bebriukų uni
formomis. 

Anuo metu stovyklaudavo
me dažniausiai prie Pewaukee 
ežero, miškelyje, didžiulėse 
kariškose palapinėse; virėme 
lauke, iš kariuomenės pavel
dėtose viryklėse. Stovyklavi
mas buvo itin primityvus, rei
kėjo daug išradingumo visuo
se įrengimuose, nes jokių 
miestietiškų patogumų netu
rėjome. 

Jau tada stebino mane sesė 
Vena, niekad nesiskundžianti, 
iš pažiūros gana trapi asme
nybė, tačiau labai tvirtos va
lios, ryžtinga ir vis pirmoji 
sunkiausiose užduotyse. Nie
kad neatsisakanti, ar nedejuo
janti nuovargiu, kai reikėjo 
visą naktelę mus saugoti, daž
nai kaisti prie amžinai karštų 
puodų, budėti prie vandens — 
sargyboje bei dalyvauti visuo
se užsiėmimuose. Nors ir labai 
pailsusi, „nusitrypusi", trokš
dama pati bent trumpai nak
čia atsigauti, dar apibėgdavo 
mažųjų sesių palapines, patik
rindavo, ar jos apsiklojusios, 
ar jos tvarkingos, o mažiau
sioms nušluostydavo varvan
čias nosytes ir paglostydavo 
galvelę mamos išsiilgusiai ūd-
rytei. 

Vena visoms buvo ir sesė, ir 
mama, ir draugė, ir vadovė. 
Visų mylima, visoms reikalin
ga. Tokie gausūs yra prisimi
nimai apie sesę Veną, kad 
sunku išrinkti pačius svar
biausius ar įdomiausius. Pasi
rinkau tik vieną, kurio niekad 
nepamiršiu. 

Jubiliejinėje jūrų skautijos 
stovykloje Kanadoje, vyko vy
resniųjų skaučių įžodis. Šis 
jūrinis įžodis duodamas sute
mus, prie vandens, paslaptin
gumo apsuptyje. Dienos metu 
Georgian Bay nebuvo toli, bet 
tą naktį, kai išsivedėm seses į 
gąsdinančiai aštraus vėjo siū
buojančių medžių mišką, vi
siškai juodų debesų apgaubtą 

dangų ir permerkiančiai 
pliaupiantį lietų, kelionė tapo 
ilga ir klampi. Po iškilmių te
ko dar labiau baugiu taku 
grįžti stovyklon. Aišku, visų 
šventiškos uniformos pavirto į 
šlapius skudurėlius, o sesėms 
grėsė gerklių uždegimai... O 
rytoj laukia iškilmingas para
das, dalyvaujant iš toli atvy
kusiai vyriausiai jūrų skauti
ninkei Lidijai Čepienei. Neri
mastis ir beveik panika apėmė 
vadoves — kas bus, jei sesės 
susirgs, kaip jos dėvės šlapias, 
lietaus išskalautas uniformas? 
Kaip mes pasirodysim prieš 
visus didžiuosius vadus? 

Ir štai, niekam neprasitaru
si, sesė Vena nubėgo virtuvėn, 
išvirė arbatą ir skubiai visas 
sušalusias ir pervargusias se
ses pagirdė, apklostė, apkam
šė ir surinko visų varvančias 
uniformas. Dar apyšiltėj vir
tuvėj ištempė virves, padžiovė 
sijonukus, palaidinukes ir 
kaklaraiščius. O buvo jau ge
rai gerai po vidurnakčio, dar 
kelioms vyresnėms sesėms pa
sisiūlius talkon, visos unifor
mos buvo išlygintos, išglaisty
tos ir atrodė kaip naujų nau
jutėlaitės. Dabar jau sunku 
beapsakyti, kokią nuostabą 
sukėlė mūsų sausos ir žvalios 
sesės visiems vyresniems va
dovams, o ypač vyriausiai 
skautininkei, saldžiai pramie
gojusiems sesės Venos suor
ganizuotus darbus. 

Tai tik viena sesės Venos as
menybės pusė. Kita — links
mumas, pomėgis pajuokauti ir 
net nekaltai paišdykauti. Mu
dvi tada turėjom savą paslaptį 
ir mano paguodai ji vis man 
padainuodavo: „Viskas praei
na čia, lieka tik muzika". 

Teko kelis kartus Veną ap
lankyti jau sergančią. Ir apie 
ką mes kalbėdavom? Tik apie 
stovyklas, iškylas, su nostal
giška šypsena jas prisiminda
mos. Tik su giliu liūdesiu sesė 
Vena pasiskųsdavo: „Jau se
sės nebe taip dainuoja, jos jau 
nebežino daug dainų"... 

O kai paskutinį kartą kalbė
jau su ja telefonu, ir tai buvo 
tikrai neseniai, paprašiau, 
kad ji man padainuotų mūsų 
paslapties dainelę. Ir ji man 
padainavo, tiesa, jau silpnes
niu balseliu, bet prisiminė 
visą: 

Viskas praeina čia, 
Negrįžta nieks, 
Lieka tik muzika, 
Lieka tik muzika, 
Ji amžina. 

j .v.s. Dalia Sruogaitė 

Simpoziumo „Tesėti pažadai išeivijai" dalyviai. Iš k.: LSS Tarybos pirmininke v.s. Birutė Banaitienė, dienraščio 
„Draugas" vyr. redaktore Danutė Bindokienė, LB Švietimo tarybos pirm. v.s. Regina Kučienė, PLB valdybos 
pirm. v.s. fil. Vytautas Kamantas ir buvęs Ateitininkų federacijos vadas Juozas Folikaitis. 

Nuotr. j.v.s. fil. Broniaus Juodelio 

SUVAŽIAVIMAS „TESĖTI 
PAŽADAI" 

Tokiu pavadinimu š.m. 
lapkričio 13-15 dieną Argo-
nne, IL, vyko LSS skauti-
ninkų.-ių, židiniečių ir skau
tų vyčių suvažiavimas. Suva
žiavime dalyvavo skautinin
kai iš Montrealio, Omahos, 
Clevelando. Pasigedome gau
sesnio dalyvavimo Čikagos 
skautininkų, ypač jaunesnių. 
Gausiausiai atstovaujamas 
buvo Atlanto rajonas su LSS 
Tarybos pirmininke v.s. Bi
rute Banaitiene. Čikagiečių 
jaunajai kartai atstovavo j.s. 
fil. Taiyda Chiapetta, jauna 
skautininke, dalyvaujant vi
suose suvažiavimuose. 

Kalba LSS „Gabijos" redaktorė v.s. 
fil. Nijole Kersnauskaitė. 

Nuotr Br. Juodelio 

Suvažiavimą atidarė LS Seseryos 
skautininkių skyriaus vedėja v.s. 
Irena Lileikienė. 

Nuotr. Br. Juodelio 

Atidarymas 
Suvažiavimą šeštadienį, 

lapkričio 14 d. pradėjo v.s. 
Irena Lileikienė, LS Seserijos 
skautininkių ir židiniečių 
skyriaus vedėja. Pasveikinusi 
dalyvius, pakvietė sugiedoti 
Lietuvos himną ir „Marija, 
Marija". Paskui perskaitė s. 

kun. Gedimino Kijausko šiam 
suvažiavimui sukurtą maldą. 

LS Seserijos Vyriausioji 
skautininke v.s. fil. Rita Pen-
čylienė, pasveikinusi daly
vius ir svečius, paryškino ko
dėl suvažiavimui parinkta 
mintis „Tesėti pažadai". Pri
minė, kad VII Tautinė sto
vykla buvo pavadinta „Pro
tėvių žemė", Seserijos — „Vil
tis", Brolijos — „Kuni
gaikščių žemė" ir Akademinio 
Skautų sąjūdžio — „Draugys
tė". Šie pavadinimai buvo pa
rinkti, kad primintų skau
tams ir skautėms, kad Lietu
va yra ta garbinga šalis, 
kurios negalime užmiršti. 
Mes visi, duodami įžodžius 
pasižadėjome mylėti Dievą ir 
Tėvynę. Per ilgus skautavimo 
metus stengėmės nepamiršti 
Lietuvos, jos kalbos ir pa
pročių. Tesėjome pažadus. 
Sesė Rita perskaitė LS Sese
rijos dvasios vadovo s. kun. 
G. Kijausko, SJ, atsiųstą svei
kinimą. 

Sesės Lileikienės pristatyta, 
į suvažiavusius prabilo LS Se
serijos „Gabijos" redaktorė 
v.s. Nijolė Kersnauskaitė. 

Pasidžiaugusi galėdama da
lyvauti skautiškos šeimos su
važiavime, sesė Nijolė teigė, 
kad mintis „Tesėti pažadai" 
primena praeitį — jaunystę, 
kai buvome pasiryžę „nu
versti kalnus". Taip pat ši 
mintis mus ragina eiti pir

myn. Gyvenimas nestovi vie
toje; keičiasi žmonės, veikimo 
sąlygos diktuoja naujus užsi
mojimus ateičiai. 

Prieš visus šiuos uždavinius 
stovim — Aš. Tu ir Mes. Ne
sam apsaugoti nuo nesklan
dumų vadovavime, asmeniš
kame gyvenime nuo trūkumų 
ir pavargimo. Nepaisant pasi
taikančių nukrypimų ir kliū
čių, privalome veržtis pirmyn, 
ieškoti naujų kelių ir būdų, 
nenukrypdami nuo skautiš
kųjų idealų — tarnauti Die
vui, Tėvynei ir kiek galėdami 
padėti artimui — tai mūsų gy
venimo gerasis darbelis. 

Prisimename, kad Lietuvoje 
įsteigta Skautija gyvuoja jau 
80 metų. Karo išblaškyti po 
platųjį pasaulį, skautiškų 
idealų vykdymą tęsiame jau 
50 metų. Skautiškas įžodis, 
įstatai, meilės ir tarnavimo 
ideologija giliai įaugo jaunų 
žmonių širdyse ir skautybė 
tapo gyvenimo būdu. Gal visų 
pasižadėjimų neatlikome 100 
proc., bet niekada neužsida
rėme savo jėgų ribotume. 
Stengėmės ieškoti naujų veik
los būdų. » 

Gyvendami už. Tėvynės ri
bų, sugebėjome išleisti skau
tiško gyvenimo ir veiklos 50 
metų istoriją „Lietuviškoji 
skautija". Joje atsispindi mū
sų vargai, rūpesčiai ir pasiža
dėjimų atlikimas. Joje ap
rašomos vadovų pastangos 
vesti jaunimą lietuvybės išlai
kymo keliu, nenukrypstant 
nuo skautiškųjų idealų. Gal 
ne visi ištesėjome duotus pa
žadus. 

Jaunimo auklėjime nesam 
užsidarę savame rate. Ben
draujam su ateitininkais, 
Jaunosios Lietuvos nariais ir 
Lietuvių Bendruomene, kurie 
siekia tų pačių tikslų, kaip ir 
skautai. Tikslai visų vienodi, 
gal tik skiriasi veikimo bū
dai. Įgyvendinimas numatytų 
tikslų — tarnavimas Dievui, 
meilė protėvių žemei — Lie-

Suvažiavimo įžangini žodį taria LS 
Seserijos Vyriausioji skautininke 
v.s. fil. Rita Pencylienė. 

Nuotr. Br. Juodel io 

tuvai, pagalba artimui ir lie
tuvybės išlaikymas priklau
sys nuo vadovų sugebėjimo 
paruošti naujus vadovus,-es 
ateities veiklai. Baigdama se
sė Nijolė pasigedo suvažia
vime jaunųjų vadovų. 

Taip ji pabrėžė, kad iš
laikyti lietuviškumą dabar 
yra sunkiau negu laikais, kai 
Lietuva buvo okupuota. Jau
nimas, net kai kurie vyresnie
ji mano, kad, Lietuvai esant 
laisvai, nebėra reikalo daug 
laiko skirti lietuviškiems rei
kalams. Taip galvojantys 
klysta. Dabar privalome ska
tinti abipusį Lietuva — išei
vija bendradarbiavimą. Priva
lome neužmiršti pasižadėji
mų tarnauti Dievui, Tėvynei, 
padėti artimui ir būti pavyz
džiu jaunesniesiems. 

Simpoziumas „Tesėti 
pažadai išeivijai" 

Simpoziume dalyvavo: 
„Draugo" dienraščio vyr. re
daktorė Danutė Bindokienė, 
LB Švietimo tarybos pirm. 
v.s. Regina Kučienė, PLB v-
bos pirm. v.s. fil. Vytautas 
Kamantas, buvęs Ateitininkų 
federacijos pirm. Juozas Poli-
kaitis ir LSS Tarybos pirm. 
v.s. Birutė Banaitienė. 

Siumpoziumą pradėjo v.s 
fil. Vytautas Kamantas, pa
teikdamas minčių iš jo skau
tavimo. Skautauti pradėjęs 
dar vaiku būdamas Vokieti
joje ir jo duotieji pažadai 
neužmiršti. Jis suminėjo dau
gelį asmenų, kurie jaunystėje 
buvę skautais ar jų vadovais, 
metų slinktyje tapo žymiais 
žmonėmis, visuomenininkais, 
kultūrininkais, daktarais, in
žinieriais ir kt., vykdydami 
duotus skautų pažadus tar
nauti Dievui, Tėvynei ir arti
mui. Šiuo metu prieš akis — 
Nepriklausoma Lietuva su 
savo vargais ir rūpesčiais, rei
kalinga, kad mes atliktume 
pasižadėjimą mylėti ją su jos 
teigiamomis ir neigiamomis 
savybėmis. Lankydamiesi ir 
bendraudami su Lietuvos 
žmonėmis, suprasdami juos, 
tesėsime savo pasižadėjimą 
mylėti Tėvynę. Pastebėjo, kad 
dauguma buvusių skautų yra 
įsijungę į Lietuvių Bendruo
menės veiklą ir dirbdami vi
suomeninį darbą padeda Lie
tuvai. Baigdamas pranešimą, 
pabrėžė duoto įžodžio svarbą, 
skautų įstatų vykdymą ir ide
ologinį pasižadėjimą atlikti vi
sas pareigas pagal jo/jos su
gebėjimus. Būdami tvirti mo
rališkai, mylėdami Dievą, Tė
vynę ir artimą, atliksime savo 
pažadus. 

Danutė Bindokienė, mo
kytoja, rašytoja, redaktorė, 
jaunystėje buvo skautė ir da
vė skautės įžodį, tik vėliau 
įsijungė į ateitininkišką veik
lą. Taigi, gyvenime turėjo du 
„kaklaraiščius". Ji turinti 
daug gerų draugų skautų va
dovų tarpe. Esanti labai dė
kinga v.s. fil. Broniui Kvikliui 
už patarimus redaktoriau-
jant. Ji teigė, kad jaunystėje 
duotus pažadus laiko tėkme 
kartais apnešanti dulkėmis. 
Tuos pažadus turime atnau
jinti, įsijungdami ne tik į ide
ologinius, bet ir visuome
nines ir lietuviškos spaudos 
organizacijas. Lietuviškos 
spaudos prenumeratorių 
mažėja. Senieji skaitytojai 
miršta ar, sumenkėjus svei
katai, nebepajėgia skaityti. 
Jaunoji karta, baigusi litua
nistines mokyklas į skaity-
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1/2 metų 
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$85.00 

3i 
$35.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

tojų ir prenumeratorių eiles 
nesijungia. Su širdgėla pri
pažino, kad yra skautų va
dovų, kurie lietuviškos spau
dos neprenumeruoja ir jos ne
skaito. Paminėjo j.v.s. Ireną 
Regienę, „Drauge" redaguo
jančią „Skautybės kelio" pus
lapį, nusiskundžiančią, kad 
kartais sunku užpildyti pus
lapį rašiniais. Ar ne vadovų 
pareiga ne tik patiems skaity
ti, bet sueigose prie skaitymo 
pratinti brolius ir seses. Jei 
būtų skiriama 10-15 minučių 
lietuviško laikraščio skaity
mui ir užduodama į kitą suei
gą atsinešti kokį aprašymą iš 
lietuviško laikraščio, būtų 
daug pasiekta. Pratinti skau
tus rašyti trumpus sueigų, iš
kylų, stovyklos nuotykių ap
rašymus. Matydami savo ra
šinėlius išspausdintus, kils 
noras platesniems rašiniams. 
Skautai turi savo leidinį 
„Skautų aidą", kurį gauna 
kiekvienas užsiregistravęs. 
Kyla klausimas, ar visi jį 
skaito? Kodėl nepaskaityti 
bent mažą skyrelį iš šio leidi
nio ir patarti ką nors patiems 
parašyti. Teko girdėti, kad 
kai kuriose lituanistinėse mo
kyklose skaitomi lietuviškų 
laikraščių rašiniai. D. Bin-

dokienei, kaip lietuviško laik
raščio redaktorei, rūpi, kad 
jaunimas būtų tie žmonės, 
kurie neleis lietuviškai spau
dai užgesti, (kai vyresnieji 
išeis „namo"). Tegu būna va
dovams pažadų išpildymas 
ateičiai. Visi žinom, kad tai 
nelengvas uždavinys, tačiau 
be pastangų, kieto užsispy
rimo, mūsų pažadai apsineš 
dulkėmis. Kad tai neįvyktų, 
turime aukotis pasirinktos 
ideologijos vystymuisi, nepa
mirštant Dievo, stengtis my
lėti tėvų — protėvių žemę Lie
tuvą, nepamirštant jos kalbos 
ir rašyto žodžio, o kartu padėt 
artimui, kuris yra tavo sesė, 
brolis, lietuviška veikla ir 
spauda. 

v.s. fil. Ant. Paužuolis 
Bus daugiau 

SKAUTŲ KŪČIOS 

Čikagoje 

Gruodžio 11 d. — Jūrų 
skaučių ir skautų bendros 
kūčios PLC, Lemonte. 

Gruodžio 12 d.— „Sietu
vos" draugovės šeimos šventė 
1 val.p.p. draugininkės na
muose. 

Gruodžio 13 d. — ASS Či
kagos skyriaus filisterių prieš
kalėdinė sueiga 1 vai p.p. 
„Seklyčios" patalpose. 

Detroite 

Gruodžio 13 d. — Bendros 
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INKSTU. POStlS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgla 
172Schille St, Elmhurst, U. 60126 

630-941-260© 
Valencos pagal suscartmą 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAKIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Surte 310 

NapervMe, IL 60563 
Tai. (630) 627-0080 
3825 H jhland Ava.. 
Toww1,Sult«3C 

Dovvners Grove. IL 60515 
Tai. (630) 436-0120 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hėtory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartam Ava. 

Tel. (706) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 8.7961 Ava.. Hfctory Hle, IL 
Tel. (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUQ&£C DECKER, DOS, P.C. 
4647W.1WSL.OakUrwn . IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angaskai) 
Tel. 708-422-6260 

VIDAS J. NEMCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471 -3300 

D R A B . OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 S t TaL 708422-0101 

Plrmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
trae. uždaryta, kstvtrt l-3v.p.p. 
panktad. k sattad. 9v.r.-12v.p.p. 

NUOLĖ STANKEVlCtOTĖ, M.D. 
Board Certified, Imamai Medicina 

Valandos josų patogumui 
Holy Crose PfofaaatonaJ PavHon 

3fl.SouBi 
Uftuarsan Pfcna Ct at CaBunea Ava. 

CntoaBO.IL 60629 
Ta i 778471-7879 

BIRUTĖ LPUMPUnS, M J). 
Fetow. Amaricmn Academy of 

Family Practk* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61StAva. 
HotMft, aW 46342 Fa> s 947-6279 

947-6236 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairviev*. Ste. 6 
VVestmont. IL 60559 

630-662-5363 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ava. (prie Austin) 

Tat 773-566-7766 
Valandos pagal susUsrtmą 

kūčios skautams ir visuome
nei 4 v.p.p. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. Ruošia De
troito „Gabijos" ir „Baltijos" 
tuntų skautės ir skautai. 

http://4647W.1WSL.OakUrwn.IL


Prieš 55 metus.. . 

ADAMKUS, GRINIUS IR 
ŽEMKALNIS POGRINDŽIO 

VEIKLOJE 
ANTANAS DUNZDILA 

Vokiečių okupacijos metu 
1943 vasario 16 d. trys pat
riotiškai nusiteikę 14-16 am
žiaus .Aušros" gimnazijos 
bendraklasiai pradėjo leisti 
pogrindžio laikraštėlį, pava
dintą „Jaunime, budėk!". 
Laikraštėlis gana reguliariai 
ėjo apie pusantrų metų iki 
1944 vasaros, kai vokiečių — 
rusų frontas pradėjo riedėti 
per Lietuvą. Visa tai kaip tik 
skatina su nekasdieniniu 
smalsumu bei relikviniam 
daiktui skiriama pagarba pa
sklaidyti anuomet leistus 
„Jaunime, budėk!" lapus ir 
per juos žvelgti į tų lapų gim
dytojus. Mūsų šiandieninėje 
visuomenėje jie tapo į neeili
nėmis asmenybėmis. 

Laikraščio sumanytojų bei 
leidėjų grupę sudarė bū
simasis Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkavičius - Adam
kus, buvusio Lietuvos prezi
dento sūnus Liūtas Grinius 
(Amerikoje miręs dar prieš 
nepriklausomybės paskelbi
mą, 1989) ir šiuo metu Vil
niuje Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės įstaigai vadovau
jantis Gabrielius Žemkalnis. 
Vėliau prie grupės prisijungė 
šiuo metu Amerikoje profeso
riaujantis Benediktas Ma-
čiuika, o dar vėliau —jo brolis 
Vytautas. 

Pogrindžio labirintuose pa
našiai pasireiškusių tokių 

• jaunų leidėjų bei redaktorių 
Lietuvos okupacijų istorijoje 
daugiau nežinome. Neturė
jome nepriklausomybę atga
vusios Lietuvos valdžios pa
čioje viršūnėje tolygaus as-
•ffiens, jaunystėje aktyviai, 
konkrečiai pasipriešinusiam 
okupantui. Buvo daug akty
viai kovojusių, kankintų ir 
net žuvusiųjų, tačiau jie ne
išliko gyvi i rba į dabartines 

"-valstybės vt dymo aukštumas 
neiškopė. Šis konspiracinės 
veiklos, išlikimo ir valstybi

niame gyvenime iškilimo 
bruožas Valdui Adamkui ypač 
būdingas, nes juk pačioje 
krašto valdymo viršūnėje da r 
tik pernai matėme kitokią as 
menybę. J i ne tik Maskvos 
pavedimu valdė okupuotą 
kraštą bei terorizavo laisvini
mo puoselėtojus, bet vėliau — 
ironija persunktos demokra
tijos keliu — tapo teisėtu, ne
priklausomybę atstačiusios 
Lietuvos prezidentu. 

Šiame straipsnyje bus mi
nimos kelios pavardės, todėl 
svarbu iškart pasakyti, ką ku
riuo vardu vadinsime. Valdas 
Adamkus čia bus vad inamas 
dabartine savo pavarde, Val
du Adamkum. Gabrielius 
Žemkalnis, Vytauto Lands
bergio — Žemkalnio sūnus ir 
dabartinio Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio vyres
nis brolis, bus vadinamas G. 
Žemkalniu, nes taip jį vadina 
jo tėvas savo atsiminimų kny
goje. Dėl L. Griniaus ir brolių 
Mačiuikų pavardžių neaišku
mo nebus. 

Ruošdamas šį rašinį, naudo
jausi 1991 m. Vilniuje išleista 
76 psl. V. Landsbergio — 
Žemkalnio atsiminimų kny
gele „Hochverrat: Valstybės 
išdavimo byla" ir V. Adam
kaus paruoštu 208 psl. leidi
niu, kandidatuojant į prezi
dentus, „Likimo vardas — 
Lietuva" (Kaunas 1998, 2-as, 
pataisytas leidinys). Apie 
„Jaunime, budėk!" bei kitą 
pogrindžio spaudą esminius 
faktus bostoniškėje Lietuvių 
Enciklopedijoje yra sur inkęs 
bene Br. Kviklys. Tai vis an
traeiliai duomenų Šaltiniai 
apie šios temos pogrindžio lei
dinį. 

Tiesioginiai, daug svarbesni 
yra 1998 vasarą Kaune gaut i 
išlikusių „Jaunime, budėk!" 
numerių antspaudai. Tai Či
kagoje mirusio Br. Kviklio ar
chyvas, saugomas Vytauto 
Didžiojo universitete, Išeivi-

Vytauto Didžiojo muziejaus Kaune fasadas. 

jos studijų centre. Bėgdamas 
1944 iš Lietuvos, Br. Kviklys 
su savim pasiėmė didoką po
grindžio spaudos rinkinį. Po 
Vokietijos bei Amerikos, Br. 
Kvikliui mirus ir Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, jo iš
saugotas ir išeivijoje smarkiai 
papildytas, nepaprastai turi
ningas archyvas sugrįžo į 
Lietuvą. Archyve yra devyni 
„Jaunime, budėk!" numeriai, 
vienas dvigubas. Išlikęs rin
kinys prasideda 1943.XI. 15 
išleistu Nr.5, baigiasi 1944.IV. 
2 Nr.7(14), tačiau trūksta 
Nr.8. 

Iš V. Landsbergio — Žem
kalnio knygos žinome, kad jo 
sūnus G. Žemkalnis Kaune, 
tėvų bute, buvo areštuotas 
1944 gegužės 13d. Arešto kra
tos metu prie buto durų pasi
rodė kažkoks jaunuolis su 
pundu spaudos (sic!), tačiau 
j am su ryšuliu pavyko gestapo 
pareigūnų išvengti. Sumi
nėtos datos bei įvykiai skatina 
manyti, kad ryšulyje buvo pa
prastai viduryje mėnesio iš
leidžiamas naujausias, 15-tas, 
„Jaunime, budėk!" numeris . 
Tačiau enciklopedija teigia, 
kad iš viso buvo išleista nei 
16 numerių. Tad paskutinysis 
numeris turėjo pasirodyti 

Liūtas Grinius. Valdas Adamkus. Gabrielius Žemkalnis. 

1944 birželio mėnesį, kai jau 
mėnesį laiko kalėjo G. 
Žemkalnis, ir Kaune turėjo 
siausti artėjančios bei griū
vančios fronto linijos sąmyšis: 
Vilnių rusai užėmė liepos 13, 
o Kauną — liepos pabaigoje. 
Galima manyti, kad paskuti
nio „Jaunime, budėk!" nume
rio išleidimą skatino pastan
gos gelbėti nacių kalinimą G. 
Žemkalnį: po arešto kaip visa
da pasirodęs pogrindinis nu
meris vokiečiams būtų buvęs 
šiokia tokią užuomina, kad 
suareštuotasis leidinio darbe 
nedalyvavo, nes laikraštis to
liau eina ir-be jo. V. Adamkus 
savo knygoje rašo, kad po G. 
Žemkalnio1 arešto jis kurį lai
ką slapstėsi, apie tolimesnį 
laikraščio leidimą visai ne
užsimena. Tad reikia manyti, 
kad paskutinį „Jaunime, bu
dėk!" numerį paruošė trys li
kusieji grupės nariai, L. Gri
nius ir broliai Mačiuikos. 

Kaip gaila, kad nėra išli
kusio „Jaunime, budėk!" pir
mojo numerio! Jame, be abe
jo, turėjo būti jaunųjų kon-
spirantų įvadinis žodis, jų 
credo. Dabar gi apie laik
raščio pobūdį galima spręsti 
iš turimų numerių bei pir
mųjų darbo metų sukaktuvi
nio straipsnio „Metines mi
nint" (1944.HI. — diena ne
aiškiai išspausdinta — Nr. 4-
5 /11-12A Šis straipsnis, 
sakyčiau, puikus. Jis dalykiš
kas, gan trumpas, nes, sa
vaime suprantama, taupytas 
popierius. Prisimenamas pir
masis „Jaunime, budėk! nu
meris: „Jame kvietėme visą 
lietuvišką jaunimą nepasiduo
ti jokiems okupantų vyliams, 
išlaikyti savyje gilų tautinį 
susipratimą ir atsparumą. Ir 
visuose numeriuose, kurių iš
leidome dešimt, visą laiką 
stengėmės palaikyti lietuviš
ką dvasią, nurodinėjom daro
mas klaidas, kartu su visa lie
tuviška spauda nustatinėjom 

mūsų laikymosi gaires". To
liau skelbiama, kad laikraštis 
tęs politiškai ir tautiškai su-
sipratusio jaunimo ugdymą, 
kad antrieji darbo metai bus 
apvainikuoti laisvės ir neprik
lausomybės atgavimu. 

V. Adamkus savo knygoje 
rašo, kad G. Žemkalnis, L. 
Grinius ir jis pats j au 1941 ru
denį nutarė leisti jaunimui 
skirtą pogrindžio laikraštį. Jei 
taip ir buvo nutar ta 1941 ru
denį, tai, iš išlikusių leidinio 
numerių aišku, kad jaunieji 
konspiratoriai savo nutarimą 
įvykdė daug vėliau, pirmąjį 
numerį išleido 1943 vasario 
16 d. Čia verta trumpai prisi
minti aplinkybes, kaip tuo 
metu vyko karas ir kas darėsi 
okupuotoje Lietuvoje. 1943 
m. pradžioje rusai sumušė vo
kiečių kariuomenę prie Stalin
grado ir rytų frontas pradėjo 
nesustodamai riedėti į vaka
rus. Alij antai jau kovojo pietų 
Italijoje. Vokiečių okupacinis 
režimas Lietuvą vis smarkiau 
engė, jauni vyrai buvo vežami 
darbams į Vokietiją. 1942 m. 
bėgyje susikristalizavo kelios 
pogrindžio grupuotės, ėjo po
grindžio spauda, prasidėjo de
rybos dėl pogrindinių grupių 
susijungimo. 1943 m. lapkri
čio 25 sudarytas bendras vy
riausias rezistencijos centras, 

VLIKas. ,-a j , 
(Bus daugiau) 

* K a r a l i a u č i a u s srityje 
i ša iškintas 2,651 žmogus, už
sikrėtęs Žmogaus imuniteto 
deficito virusu (ŽIV). Tai — 32 
kartus daugiau negu Estijoje, 
20 kartų daugiau negu Lietu
voje ir 13 kartų daugiau negu 
Latvijoje. Latvijoje užregist
ruoti 207 užsikrėtusieji ŽIV, 
Lietuvoje — 131, o Estijoje — 
83. ŽIV užsikrėtę Karaliau
čiaus srities gyventojai sudaro 
trečdalį visų viruso nešiotojų 
Rusijoje. ,BNS' 

Danutė Bindokienė 

Neišpildytų pažadų 
sukaktis 

Rytoj, t.y. gruodžio 10 d., 
Jungtinių Tautų Generalinėje 
Asamblėjoje bus paminėta dar 
viena svarbi tarptautinė su
kaktis: 50 metų nuo 1948 m. 
tokioje pat JT Generalinėje 
Asamblėjos sesijoje pasira
šytas Visuotinės žmogaus tei
sių deklaracijos dokumentas, 
kurio paskirtis buvo apsaugo
ti pilietines, politines, socia
lines ir ekonomines visų tau
tų bei rasių šios planetos gy
ventojų pagrindines teises, 
taikyti sankcijas jas pažei-
džiantiems, nors, tiesa, jokių 
ypatingų priemonių tom sank
cijom įgyvendinti nesukurta. 
Tai turėjo būti atlikta gerano
riška kiekvienos valstybės 
valia. 

Nuo to laiko įvyko daug 
tarptautinių konferencijų, pa
sakyta daug kalbų, padaryta 
dar daugiau pažadų, pasi
rašyta krūvos dokumentų, 
tačiau daug tų pažadų taip ir 
liko popieriuose, niekuomet 
neišimtuose iš stalčių. Vis tik 
verta pažymėti, -kad iki šiol 
apie 10 milijonų žmonių yra 
pasirašę Amnesty Interna
tional dokumentą ir prižadėję 
dėti visas galimas pastangas, 
kad kilnioji Žmogaus teisių 
nepažeidžiamumo idėja būtų 
įgyvendinta. 

Kinijos. Alžirijos, Turkijos, 
Kosovo, Pietų Afrikos, Pietų 
Amerikos ir daugelio kitų 
kraštų kai kuriems gyventojų 
sluoksniams, kurių teisės ne 
tik pažeidžiamos, bet visiškai 
sumindomos, deklaracijos ir 
sukaktys teikia nedaug pa
guodos, kaip jos neteikė ir so
vietų imperijos pavergtų tau
tų žmonėms, nors Maskva la
bai noriai dalyvavo tarptau
tinėse Žmogaus teisių apsau
gos konferencijose ir, JAV 
prezidentui Jimmy Carter tar
pininkaujant, Helsinkyje 1973 
m. pasirašė, o 1975 m. ratifi
kavo Tarptautinę sutartį dėl 
pilietinių ir politinių žmogaus 
teisių. Nėra ko stebėtis, kad 
Visuotinės deklaracijos pasi
rašymo metu 1948 m. gruo
džio 10 d., Andrėj Višinsky, 
atstovavęs Sovietų Sąjungai 
JT Asamblėjoje, deklaracijos 
tekstą pavadino „tuščių saki
nių rinkiniu". Jis gerai supra
to, kad nei Stalinas, nei 
vėlesnieji sovietijos diktato
riai, jokių sutarčių nepripa
žįsta ir nesileis, kad užsienis 
diktuotų, kaip sovietų imperi
jos valdose jie turi tvarkytis. 
Jeigu kas viešai būtų drįsęs 
kritikuoti Maskvos elgesį su 
okupuotų kraštų gyventojais 
(o tuo metr kaip tik buvo vyk
domas pats žiauriausias ge
nocidas, skaudžiai palietęs ir 
Lietuvą), būtų atrėžta, kad 
jokių pažeidimų „sovietų ro

juje nėra... 
Vis tik, kaip lašas po lašo, 

JT pateiktoji Visuotinė de
klaracija per pusšimtį metų 
įgavo tam tikrą veiksmin
gumą. Nors JT Žmogaus tei
sių pažeidimų tikrinimui iš
leidžia tik apie 2 proc. iš savo 
biudžeto. Nusižengimus užre
gistruoti daugiausia padeda 
savanoriai, įvairių valstybių 
vietiniai gyventojai — teisi
ninkai, universitetų profeso
riai, patriotiškai, demokra
tiškai nusiteikę piliečiai. Jie 
yra JT akys ir ausys, sie
kiančios visas planetos vietas. 

Šiuo metodu septynias
dešimtajame dešimtmetyje 
ypač veiksmingai pasinaudojo 
ir lietuviai. Ypač verta at
kreipti dėmesį, į dr. Tomo Re-
meikio redaguotų knygų „The 
Violations of Human Rights 
In Lithuania" seriją. JAV LB 
Krašto valdybos pradėtos pa
mečiui leisti nuo 1971 m., 
šios, anglų kalba parašytos, 
tiksliai dokumentuojančios 
gausius Žmogaus teisių pa
žeidimus okupuotoje Lietu
voje, akivaizdžiai parodė, kaip 
Maskva laikosi savo pažadų. 
Nors lietuviams disidentams, 
sudariusiems Žmogaus teisių 
priežiūros grupę pagal Hel
sinkio susitarimą, teko skau
džiai nukentėti , bet tikslas 
pasiektas. Kartu su „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniko
mis", dokumentai buvo tie la
šai, kurie pamažu „tašė" so
vietų propagandos kaukę ir 
parodė pasauliui tikrąjį 
Kremliaus politikos veidą. 

Galbūt ir šiandien pati veik
smingiausia J T priemonė, ko
vojant su žmogaus teisių pa
žeidimais, yra jų iškėlimas 
viešumon. Tačiau, kaip ir So
vietų Sąjungos viešpatavimo 
laikais, paprastai daug dau
giau dėmesio kreipiama ir 
griežčiau kritikuojamos nedi
delės, „nepavojingos" valsty
bės, o į galingųjų elgesį žiū
rima pro pirštus. Tad nereikia 
stebėtis, kad toleruojamas di
sidentų varžymas, areštai ir 
kitos bausmės Kinijoje, bet 
taikomos sankcijos mažutei 
Kubai ir atsisakoma atleisti 
Fidel Castro nusižengimus; 
kad vis dar aksominėmis pirš
tinėmis glostomas Serbijos 
Milosevič, nepaisant žiauraus 
albanų persekiojimo, o Latvija 
aštriai kritikuojama už rusa
kalbių „skriaudimą", kad nes
kubama sustabdyti skerdynių 
Pietų Afrikoje, o Lietuvai pa
tariama ..geriau elgtis" su 
lenkų mažumomis... 

Jeigu Visuotine žmogaus 
teisių deklaracija gyvuos dar 
pusšimtį metų, gal jos pa
žadai bus pagaliau ištesėti. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.81 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 

(Tęsinys) 

Tada pasakiau ir Jonui, ką jis man kalbėjo, 
kokia buvo mudviejų su Frenku pažintis ir koks j is 
buvo, kai kalbon įšokdavo Jonas. Pasakiau ir kad jis 
mus laiko meilužiais. Tas ir patį Joną nustebino, bet 
nematęs Frenko tokio, kokį aš buvau mačiusi, neno
rėjo tikėti, kad jį nori išsivilioti tik atsikratyti. „Vis 
tiek gerai, kad žinau kas gali atsitikti. Viešpatie, toks 
viščiukas. Iš pasalų galėtų, bet kai žinau. Tegu tik pa
bando, visą gyvenimą atsimintų, kad ne visur gali pur
vinus pirštus kišti", ir ėmė kaisti. „Bet ar verta rizi
kuoti tik, kad sužinotum, ko jis nori?" mėginau įspėti, 
bet Jonas tik juokėsi. Jis dar tikėjo savo raumenimis. 
Buvojau pasipasakojęs, kad gimnazijoje geresnio risti-
ko už jį nebuvę, o studentaudamas bandė boksą. Ir 
galvojęs net vykti į Ameriką, bet užėję rusai viską su
maišė. Vis tiek pasiboksuodavęs su viltimi, kad „vel
nias ruselius greitai išneš". Ir dabar dar buvo stiprus 
kaip jautis. Jeigu reikėdavo ką pakelti ar pastumti 
kur būtų reikėję bent poros vyrų, jis vienas kaip nieką 

padarydavo, vis tiek nenorėjau, kad lįstų ten, kur 
jaučiau, kad spendžiamos pinklės. Kam eiti tik pa
žiūrėti , kas atsitiks, kai čia pat kasdien visokių atsiti
k imų pilna. Prie tokių pasišnekėjimų grįžom ne sykį 
ir, matyti , išlengva sutapo su jo paties galvojimu, kad 
kar tą , ne f.aip seniai, pasakė: „Žinai, kad Frenkas pra
deda mane erzinti. Prilipo ka.p šašas. Kartą pakvietė, 
pasakiau, kad turiu kitų reikalų, protingam žmogui, 
rodos, turėtų to užtekti, bet pjauna ir pjauna kaip su 
mediniu pjūklu. Važiuojam ir važiuojam. Šiandien at
sinešė ir žemėlapį, ėmė rodyti kur ir kuriais kehais 
važiuosim. Pagalvojau, kad tu gal ir ką negera nujau
ti. Jeigu ir išeitų pagal tave, gal ir susitvarkyčiau, bet 
kam lįsti į nereikalingą bėdą, kad ir reikalingų už
tenka, tai ir pasakiau: „O kas tau iš to, kad taip :si-
tyžai" Ar nebeturi ką veikti?" Toks status klausimas 
nepatiko. Gal tokio statumo iš manęs ir nesitikėjo, kad 
net akis išvertė, lyg norėjo ką piktai pasakyti, bet tuoj 
susigriebė ir ėmė čiauškėti, kad tiek laiko jam patar
nauju, kantriai pilstau alų, niekada net nesusirauk;u. 
Net ir tada, kai per daug įkyrus pasidaro. „Kad muki, 
tai ir pilstant", atkirtau. „Pamėgink nemokėti", nusi
juokiau, bet jis net nešyptelėjo. Pasėdėjo paniuręs, pa
kilo ir nieko nepasakęs, net alaus neišbaigęs išėjo. Ma
niau, kad reikalas tuo ir pasibaigs, bet po poros dier.ų 
atėjo, kaip niekur nieko pasiprašė alaus ir vėl tą paaą 
šneką pradėjo. Tik daug primygtiniau negu pirma. 
Taip lyg turėčiau visą kitą padėti į šalį ir sekti jį. Ki

tus kartus, jeigu, ką ir pasakydavau, tai tik iš tolo, bet 
tą kartą suėmė pyktis, priėjau, pasirėmiau rankomis į 
bufetą, net pasilenkiau visai arti jo nosies ir pasakiau: 
"Nutilk! Gana! Ir be tavęs turiu kur eiti ir kur va
žiuoti. Ir nelaikau. Eik kur nori, nors ir į patį pragarą, 
tik man galvos neūžk! Supratai?' J is pakėlė akis, lyg 
šyptelėjo. Tai tau vyras', pasakė. 'Suklydau. Nema
niau, kad merga būtų taip apie pirštą apvyniojusi, kad 
nė vienai nakčiai negali jos lizdelio palikti. Bijai, kad 
neatšaltų!' Net nepajutau, kaip ranka pakilo. Vos vos 
susilaikiau. Jeigu būčiau paleidęs, tai jo buka nosis 
tikrai būtų per pakaušį išlindusi. Ranką sulaikiau, bet 
žodžio negalėjau. Lauk!' sušukau 'Lauk! Žiūrėk, kad 
mano akis tavęs nematytų! Nei čia, nei kur kitur, pra
keikta kiaulė tu!' Nė žodžio nepasakė, tik galvą įtrau
kė ir susikūprinęs iškiūtimo. Laimė, kad nieko tuo tar
pu užkandinėje nebuvo, būtų kažin ką pagalvoję". 

— Tai va ir viskas ką žinau ir ko nepasakiau poli
cijai, ar turėjau pasakyti? Čia tebuvo pasistumdymas 
žodžiais mano pačios, už kuriuos galėčiau ir galvą gul
dyti ir Jono, kuriuos tik iš jo paties ir tegirdėjau. Jeigu 
Jonas ne pats desperacijos ar depresijos stumiamas 
nuslydo nuo kalno, mano atvirumas tik primygtinai 
parodytų į Frenką. Bet ar jis ten buvo? Susitraukiau ir 
liksiu susitraukusi. Jono niekas nebesugrąžins, o aš 
gal ir visai nieko dėtą žmogų galiu įpinti kur nereikia. 
Dar ir dėl to nenoriu, net ir negaliu, Frenko painioti, 
kad ir mano širdis jam tebėra neatiaidi. Būtų lyg at

keršijimas, bet keršyti niekada nenorėjau, o dar labiau 
kai proga pati peršasi. Nepagalvok, kad vaidinu 
šventąją. Bijau graužaties, kurios vargu ar kada beat-
sikratyčiau. 

Visiškai nežinojau net ką pasakyti. Geroką va
landėlę sėdėjom tylėdami. Nesusigaudžiau gal dar ir 
todėl, kad atvažiuodamas to nesitikėjau. Gailėjo Jono, 
bet jeigu jis taip pasirinko, jeigu ryžosi savo gyvenime 
pastatyti tašką ne laiku ir ne vietoje, lyg jokių kitokių 
sprendimų nebebūtų, ką begalėjau padaryti. Vieno 
išvytojo klajonė pasibaigė, o man rūpėjo Aldona, ku
riai, išsilaisvinusiai iš pakalnes reikės ką nors veikti. 
Atvažiuodamas buvau pilnas to rūpesčio, bet jis buvo 
panašus į didelio šviesaus paukščio sklendimą. dabar 
staiga persivertė į kriokiančio uragano artėjimą. Stai
ga iš niekur įšoko noras pačiam akis į akį susitikti 
Frenką. Iš pakelėje pasikalbėjimo jis man buvo išlikęs 
žmogus, su kuriuo būtų jauku kaimynystėje gyventi. 
Panorau atsiprašyti už neišklausytą kalėdinį kvie
timą, ir pasisiūlyti užeiti dabar. Kada tik jam būtų pa
togu — šį vakarą, kada nors rytoj, ar nors ir poryt. Tą 
pasakiau ir Aldonai. Sakiau pasišneketumem apie 
Joną. Aš tik klausinėčiau leisčiau jam šnekėti kiek tik 
širdis leidžia ir sėdėčiau įsirėmęs tiesiai jam į akis. bet 
Aldona beveik sušuko: 

- N e ! 
Nustebau. Kodėl ji nenorėtų manęs prileisti prie 

Frenko. 
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PO GERŲ METU LIETUVOS 
ĮVAIZDIS 

JADVYGA DAMUŠIENĖ 
Po 50 metų išgyventų JAV, 

grįžome namo, į Lietuvą. Tik 
grįžus, keletą kartų buvome 
paraginti spaudos žmonių pa
teikti savo Lietuvos įvaizdį. 
Sakėme: . leiskite pagyventi, 
daug ką suprasti, prie daug ko 
priprasti ir asmeniškai pajusti 
mums naujo gyvenimo sąlygas 
ir tautos nuotaikas". 

Po gerų metų atėjo laikas iš
sakyti, ką matome, ką girdime 
ir ką patys patiriame, bet ir 
tai tik iš dalies, nes vis dar 
daug ko nesuprantame, prie 
daug ko nepriprantame, o ir 
asmeninė patirtis negali duoti 
teisingo gyvenime vykstančių 
reiškinių apipavidalinimo. 

Išgyvenusiam per 50 metų 
laisvame. demokratiškame 
krašte žmogui, viso gyvenimo 
eiga ir pilietį liečianti tvarka 
įstaigose, įmonėse ir visoje 
buitinėje kasdienybėje jam tie
siog įaugusi į kraują. Lietu
voje toli gražu iki tokios tvar
kos ir žmonių tarpusavio 
bendravimo. 

Santykiuose yra dar daug 
grubumo. Ypač jis patiriamas 
savivaldybės įstaigose, kur 
tarnautojai sėdi už uždaromų 
durų savo kabinetuose su ant 
jų kabančiais, užrašais — 
„specialistas". Kai galų gale, 
persibeldęs per dalį uždarytų 
durų, randi, ko ieškojai, tai ir 
tas „specialistas" nepajėgus 
atsakyti, siunčia pas kitą 
„specialistą". Tai daina be ga
lo, o ta daina dažnai neme-
lodinga, bet stačiokiška. Tada 
ir galvoji apie tą kraštą, ku
riame, nuėjus į apskrities 
įstaigą, rasi visus tarnautojus 
dirbančius prie savo stalų, at
viroje patalpoje, o tarnautojas, 
pamatęs klientą, paklausia, 
kuo gali padėti. Nurodęs, kas 
gali padėti tuo klausimu, gau
ni tikslų atsakymą iš eilinio 
tarnautojo, nereikia nei eks
perto. Lietuvoje tik bankuose 
gali visus tarnautojus matyti 
šviesioje patalpoje, tvarkingai 
dirbančius ir maloniai patar
naujančius. 

Gyvenimo kont ras ta i 

Žinoma, yra reiškinių, kurie 
akis bado, nes nėra teisingo 
masto gyvenime. Vieni gyvena 
didelėje prabangoje, puikiau
siuose pastatuose (su basei
nais po stogu), gražiausia na
mu aplinkos ir „dizainerių" 
paruošta vidaus patalpų ap-
daila. 

Negali, žinoma, kiekvienas 
ir norėti gyventi turtuolių 
verslininkų (yra milijonierių), 
sportininkų ar vyriausybės 
žmonių gyvenimu, bet kaip 
trūksta ekonomiškai lengves
nio gyvenimo sąlygų mokslo 
žmonėms, dirbantiems tautos 
ateities gerovei — mokyklose 
ar sveikatos priežiūroje, tai 
vyriausybei didelis minusas, 
iššaukiantis nepasitenkinimą 
;r neapykanta valdžiai. 

Visa beda, kad Lietuvoje nė
ra viduriniosios klasės, kuri, 
kaip sakoma, yra valstybės 
stuburas. Daugumas piliečių 
nėra pajėgūs finansiškai para
mai, kurios reikia valstybės 
.naminiams" reikalams, kaip 
beglobių vaikų, našlaičių, se
nelių ir apskritai labdarai, o 
turtuoliams-kapitalistams rū
pi savo kapitalo didinimas, ne 
parama. 

Pinigas daro pinigą. Dažnai 
nejautriose širdyse kaupiamas 
pinigas daro žalą augančiai 
kartai per TV reklamas (ciga
retės, alkoholis) ir nemoralaus 
turinio, optinio vaizdo filmus, 
kūne apmokamai to turimo 
pir.igo .v'('i?.V' 

Tuo ypač susirūpinusi Baž
nyčia ir visokiais būdais sten

giasi pasiekti jaunimą. Yra re
liginių ir labdaros organizaci
jų, ruošiamos paskaitos, ban
doma spaudoje nagrinėti tas 
moralines vertybes, jų reikš
mę ir vertę gyvenimui. Kata
likų TV programos trumpoje 
valandėlėje, kalba ir apie doro 
gyvenimo temas, tikėjimą, pa
triotizmą. Šitie gyvenimo as
pektai minimi beveik išimti
nai tik katalikiškoje spaudoje, 
bet mažas jų tiražas mažai ką 
pasiekia. 

Didžiausi krašto dienraščiai 
pilni sensacingų žinių, lytinio 
patarnavimo skelbimų, ten
dencingų bei nemoralių įvykių 
aprašymų ir šališkų valstybės 
vadovų, valstybės reikalų pris
tatymo pagal laikraščio redak
toriaus ar žurnalisto politinį 
polinkį. Jie yra patys populia
riausi. 

Pastangos nukreipti žmogų 
moralinių vertybių keliu labai 
sunkiai priimamos, ypač jau
nimo. Gaila! Sovietinė mokyk
la, išvijusi Dievą iš mokyklų ir 
iš viso gyvenimo, išaugino 
daug dvasinių paliegėlių. Juos 
sunaikins tik laikas ir didelės 
pastangos pasišventėlių, ug
dant naują kartą krikščioniš
kų vertybių pažinimui ir jų 
pasisavinimui. 

Vieni Lietuvą kelia, 
kiti smukdo 

Siekiant doro žmogaus ug
dymo, padėtį apsunkina sė
dintys mokyklose „profesoriai" 
ir mokytojai, kurie, būdami 
lietuviais ir valgydami piliečių 
mokesčiais jiems apmokamą 
lietuvišką duoną, drįsta pat
riotus pavadinti idiotais, o pa
čią meilę tautai paniekina, 
nes „tauta — tai stabas, o aš į 
stabus netikiu". TV-joje, „ap
valaus stalo" svarstytojų tarpe 
pasakė Vilniaus un-to prof. 
Šliogeris. Kai yra tokių „mo
kytojų" tai, Lietuvos tautinis 
prisikėlimas sunkus ir valsty
binis pastovumas labai tra
pus. 

Čia kaip tik norisi pasakyti, 
kad tai, ką girdime ir matome 
Lietuvos gyvenime, galime 
drąsiai pasakyti, kad Vaka
ruose, JAV, gyvenantys lietu
viai yra tikrieji Lietuvos my
lėtojai — patriotai, išlaikę ir 
savo kalbą ir savo meilę tėvy
nei, tokią kokią išsinešė iš Lie
tuvos 1944 m. Lietuvoje jų 
mažai, net jeigu ir skaičiuo
tume ir visus Sibiro gulagų 
kankinius bei išlikusius gy
vais partizanus. 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Vilnius. Raugyklos gatvė. 

teisėjai, Seimo nariai, policijos triukšmas labai didelis, ir 
„komisarai". Kyšiai, kyšiai kaip tas profesorių.- pasisakė 

Ąžuolai ir pakelės 
karklai 

Labai mėgstama daina Lie
tuvoje apie „ąžuolų žaliavi
mą". Daina neatitinka realy
bės. Dauguma tautos ąžuolų 
buvo „iškirsti" sovietmečiu, o 
išlikę ąžuolai, ant kurių rėmė
si Lietuvos nepriklausomybės 
idėja, šiandien savo žemėje, 
dėl kurios buvo tiek kančių 
iškentėta ir gyvybių atiduota, 
yra žeminami ir nustumti nuo 
tikrojo Lietuvos kelio. Visas jų 
kančių ir tremties laikotarpis 
norimas ištrinti iš Lietuvos is
torijos lapų. Jie ignoruojami. 
Nei vienas tų garbingų ąžuolų 
nėra įjungtas į valstybės apa
ratą patarėjais tautos genoci
do ar žydų rolokausto reika
lais. Jiems KGB veikla ge
riausiai pažįstama, jie žino 
dar ir mūsų tautai nusikaltu
sius. 

Šiandien įvairių vėjo kryp
čių lankstomi, karklai stovi 
Lietuvoje augusių ir prieška
rinės nepriklausomos Lietu
vos išaugintų ąžuolų vietoje. 
Daug jų maitinasi kyšiais: 

kasdien margina spaudos pus
lapius. Kai susiduriama su 
iškilusiais į šviesą nusižen
gimais teisėsaugoje, vyriausy
bėje ar Seime, tada nusikaltė
liams pateisinti ar išteisinti, 
teisėsauga griebiasi... „demok
ratiškų principų, Konstitucijos 
paragrafų, žmogaus teisių". 
Juokinga klausyti ar skaityti, 
nes nusikaltęs aukštas parei
gūnas, dar prieš nusikalstant, 
turėjo žinoti ir tuos principus, 
ir Konstituciją, ir žmogaus tei
ses. Kai pajudinamas žmo
gaus teisių klausimas, tai 
klausytojui iškyla sovietmetis 
ir „žmogaus teisės". O teisė
saugoje dar ne vienas, „sau
giai" išlikęs, aiškina bylas pa
gal senų pažinčių ryšhis. 

Žmogaus kultūra 

Sakoma, kad demokratija 
galima ir suprantamai tik kul
tūringoje visuomenėje, kurioje 
laisvė suprantama ir naudoja
ma tik iki „stop" ženklo, kitaip 
turi būti priimamos ir pasek
mės. Laisvė be atsakomybės 
pažeidžia kito laisvę, Rodos, 
būtų taip aišku, bet Lietuvoje 
dar daug kam tas neaišku. 

Galvojant apie tai, prieš 
akis stojasi Vilniaus ' įdtvės. j 
Pėstieji vaikšto labai greitu 
žingsniu, atrodo, kad kažkur 
skuba. Rodos, mato, kur eina, 
bet žiūri į tolį ir lipa tiesiai 
ant priešais ateinančio žmo
gaus. Prasiskverbia grubiai, 
pastumia, kartais ir nuo šali
gatvio, be „atsiprašau". 

Spjaudo ant šaligatvių, bet 
liūdniausia ir nemaloniausia, 
kad tai daroma prieš ateinantį 
žmogų. Gatvė apskrepliuota. 

Žmonių apranga graži, tur
tinga ir skoninga, atrodo kul
tūringai, bet, deja. tai tik pa
viršius, o elgesys burliokiškas. 

Plentas užgrūstas automo
biliais. Vairuotojai siaubingi, 
taisyklių nesilaiko. Kur polici
ja? Gerai pavaizdavo vairuoto
jus prof, socialinės psichologi
jos dėstytojas iš JAV, gyve
nantis jau 4 metai Lietuvoje. 
Žurnalisto užklaustas ispalio 
mėn. 10 d. jvRespublikoje-"), 
apie Lietuvos įvaizdį sako: 
„Aš, būdamas trylikos mėtų, 
geriau vairavau už Lietuvos 
vairuotojus. Pažinojau žmo
nių, kurių jau nėra —jie žuvo, 
eidami per kelią. Vairuotojas 
nežino, kad yra mašinoje stab
džiai". Prie šio pasisakymo 
reikia pažymėti, kad ir pės
čiųjų žaliol šviesos teisė pažei
džiama, nes besisukantis vai
ruotojas stengiasi prasprukti 
pro būrį einančių per gatvę. 
Be šių kasdieninių reiškinių 
dar vienas: ir šaligatviu eida
mas, nesi saugus, ypač sena
miestyje, kur gatvės labai 
aiauros. Vairuotojas, norėda
mas kitą aplenkti, panaudoja 
šaligatvį. 

Automobilių greitis mieste 

— „reiktų kiaušiniais tokius 
apmėtyti". 

Yra daug netvarkos, neaiš
kumų buities gyvenime, todėl 
jaučiamas didelis dvasinis 
nuovargis visuomenėje. 

-. 
Džiuginantys reiškiniai 

Vilnius gražėja. Remontuo
jama, restauruojama, statomi 
nauji pastatai, kur tik randa
mas mažas sklypelis sena
miestyje ar Vilniaus pakraš
tyje. Nebuvęs kelėtą-metų Vil
niuje, sunkiai atpažins sena
miestį — išgrįstos gfctvės, sko
ningai apdažyti pastatai, vers
lo vk ovių vitrinos ir aplinkos 
apdaila žavėte žavi. Gražūs 
parkai ir parkeliai, kurių 
mieste nemažai. Jie apdailinti 
ir gėlėmis apsodinti: o švarūs 
suoleliai kvieste kviečia pail
sėti, pasigrožėti. ,. Lukiškių 
aikštė miesto centre patraukia-
savo spalvingu, gėlvnų ir tarp 
raudonuojančios, gakonuojan-
čios ir žaliuojančios aikštės 
viduryje, baltieji suolai. Būtų 
labai prasminga ir reikšminga 
Lukiškių aikštės viduryje, sto
vėjusio Lenino paminklo vie-
toje^-pastatyti Lietuvos kovoto-
jųi-partizanui didingą pa
minklą, kuris liudytų tą tau
ta^-'; istoryos laikotarpį, kurį 
dar vis norima išplėšti iš isto
rijos lapų. 

Maisto parduotuvės pilnos ir 
savųjų maisto gaminių, ir už
sieninių. Jos gražiai įrengtos. 

. i • r 

Lietuvos kaimas 

Jo dar gerai nepažįstame, 
tik girdime apie jo"Cyvenimą. 
Sakoma, jaunimas išsilakstė į 
miestus, palikę ak seniai ir 
paliegėliai. Vieni esą prasigė
rę, kiti dar garbingai, bet 
skurdžiai laikosi. Labai ryš
kiai matyti, kad kaimu mažai 
valstybė rūpinosi. Niekada ne
girdėjome, kad kaimo gyveni- • 
mo reikalais būtų kalbama 
Seime, vyriausybėje. Ar Seimo 
nariai nuvyksta : apylinkes, 
pas žmones, kurių "balsais jie 
buvo išrinkti į Seimą? Įdomu 
būtų išgirsti, ar jie kovoja už 
kaimo rūpesčius Seime. 

Liūdna prisiminus, kaip 
mes, JAV lietuviai, sutikda-
vom širdingai pirmuosius 
paukštelius — „raudonus kar
dinolus", iš Lietuvos, kurie 
prašė kompiuteriu, garsiųjų 
mūsų tautos, filosofo knygų ir 
vargstančiai, prisikeliančiai 
Lietuvai paramos. Davėme ne
klausdami ataskaitos. Kokią 
didelę klaidą padavėme, o tos 
klaidos vis „istorinės". Būtu
me geriau į Lietuvą įvažiavę 
su traktoriais ir kitais ūkio 

• pabūklais į savo tėviškes, 
šiandien nereiktų kalbėti apie 
prasigėrusį kaimą Apie jį bus 
parašyta daugiau, kai su juo 

Nuolr Viktoru Kapočiaus 

Bendros pastabos 

Daug lietuvių, atvykusių iš 
JAV pasisvečiuoti porai sa
vaičių, parvažiavę aprašo savo 
įspūdžius. Jie dažniausiai yra 
labai asmeniniai. Tie, kurie 
bendravo su vyriausybės žmo
nėmis ar Liet'vos kultūrinin
kais, duoda vieną vaizdą, o, 
bendravę su savo giminėmis 
kaime, ar turėję reikalų, su
sijusių su atkovojimu savo tė
viškės, duos kitą vaizdą. Bet 
tikrojo gyvenimo vaizdo ne
bus. 

Kad pažintume visą buitinį 
gyvenimą, reikia gyventi čia ir 
tai ne viską aiškiai suprasi. 

Teisingai aprašyti gali gam
tą. Ji labai graži. Puikūs pušy
nai, ežerai ir ne visas kaimas 
prasigėręs, kaip įprasta galvo
ti ar rašyti. Dzūkijoje, žmogus 
kaimietis, visą vasarą rinkda
mas uogas miškuose, o rude
niop grybus, žiemą gali pragy
venti. Net ir dainoje apdainuo
jama, kad Jei ne grybai ir ne 
uogos, dzūkų mergos būtų 
nuogos. 

Apskritai sunku daug ką 
Lietuvoje suprasti (kokios 
miesto policijos pareigos) ir 
prie daug ko priprasti (grubu
mo gatvėje). 

Tiesa būna nemaloni išgirsti 
tam, kuriam taikoma, bet ji 
turi .būti priimta, kaip norėji
mas tik gero, iš broliško rū
pesčio taisyti negatyvius 
reiškinius, nes tas tik pasitar
naus ir žmogui, ir visam 
krašto kultūringumui. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tu--;u C.kagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. D.rbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOBHJO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Ager.'as Frank Zapois ••< Oft Mgr. Aukse 
S Kane kalba i etuviskai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Wost 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
f/73) 581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
7"R£ALTORS 

(773)518-5959 
(708)425-7160 

RIMAS U STANKŲ S 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

"sorfįts", "decfcs", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

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

..... 
RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arte 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba aulo-varžytinėse. Padėsime persiusti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
i Lietuvą Reikalingas skardininkas. 

Tel. 708-201-0586. 

N a m u valymai re ikal ingo* 
moterys, turinčios 

transportacijos priemones. 
Kreiptis tel. 815-464-7146 

arba 815-464-0261 

Parduodamas 
automobilis Nissan 86 

metų. Kaina $1500. 
Skambinti vakarais 

708-423-7126 

Parduodamas mėlynių akis 
arti New Buffalo, MI. Neša gerą 
pelną. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, sezoninis darbas; idealu 
mokytojui. Kreiptis tel.616-469-
2509. Kalbėti angliškai 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKIRD. 

CmCAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 i vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, teL 202-
244-2373. 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti ir slaugyti senelius bei 
vaikus ir padėti namų ruošoje. 

Turi rekomendacijas. 
Skambinti tel. 773-778-2877. 

Gruodžio 12 d. 8 vaJ. vak. Jaunimo cen
tre, gruodžio 13 d. 3 vai. p. p. — PLC 
Lemortte visus, mėgstančius linksmą 
kaimiška ir ..kantrią" (counrry) muziką, 
smagų šolų, į koncertą kviečia 
dainininkas VIRGIS STAKĖNAS. 
IStroSkusieji galės atsigaivinti bare. 

W v ^ J Į r r •* 1 

/;!i:.;rrliu~ i:xkykii. 
su auklėtiniu Viliun: 

vedėja Vida Skučiene atlieka matematikos darbelį 

siaubingas. Signalizacijų arčiau susipažinsim. 

m 
PUIKI DOVANA 
kitiems ar sau, 
bei parama Lietuvos vaikams! 

Videografo A. Plėnio vaizdajuostės „Saulutės", 
Lietuvos vaikų globos būrelio, rengtų koncertų: 

„Už aukštųjų kalnelių" (Auka $25) 
Baritonas Vytautas Juozapaitis, pianistė Nijolė Ralytė 

„Aukso gija" (Auka $25) 
Tenoras Virgilijus Noreika, sopranas Audronė Gaižiūnienė, 
pianistas Povilas Jaraminas 

Čekius rašyti: „Saulutė" 
Užsakymus priima ir pildo 

Aleksandras Plėnys, 3701 W. 65 Place, Chicago, IL 60629. Tel. (773) 585-6581. 
Aukos „Saulutei" nurašomos nuo mokesčių. 



RENGINIAI ČIKAGOJE 

1998 METAI 

GRUODŽIO MĖN. 

11 d., penktadieni —Jūrų 
skaučių ir skautų Kūčios PLC, 
Lemonte. 

12 d., šeštadieni — Labda
ros vakaras „Seklyčioje". Ren
gia JAV LB Soc. reikalų tary
ba. 

13 d., sekmadieni — Vy
tauto Didž. šaulių rinktinės 
Kūčios Šaulių namuose. 

— Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos choro kalėdinių gies
mių koncertas ir pietūs po šv. 
Mišių PLC, Lemonte. 
— Tradicinis Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus „Metų 
žmogaus" pokylis. 

— ASS Čikagos skyriaus 
prieškalėdinė sueiga-pietūs 1 
vai. p.p. „Seklyčios" patalpose. 

20 d., sekmadieni — 
PLC Kūčios, PLC, Lemonte. 

— Ateitininkų Kūčios 1 vai. 
p.p Jaunimo centre. 

31 dM ketvirtadieni — Vy
tauto Didž. šaulių rinktinės 
Naujųjų Metų sutikimas Šau
lių namuose. 

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cen
tro didž. salėje. 

— PLC Naujųjų Metų suti
kimas PLC, Lemonte. 

lis Martiniąue didž. salėje, 
Evergreen Park, IL. Rengia 
Lietuvos Vyčių JAV Vidurio 
apygardos valdyba. 

— Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė Brighton Parke, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
mokyklos salėje, 4420 So. 
Fairfield Ave. Pradžia 11:30 
v.r. Rengia JAV LB apylinkės 
valdyba. 

14 d., sekmadieni — Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimas Maria mokyklos salėje. 
Rengia ALTo Čikagos skyrius. 

— Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas PL centre. Ren
gia LB Lemonto apylinkė. 

28 dM sekmadieni — JAV 
LB Brighton Parko apylinkės 
valdybos 11:30 v.r. ruošiami 
pietūs Maruos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. 

1999 METAI 

SAUSIO MĖN. 

10 d., sekmadieni — Gro
žinės literatūros 1997 metų 
premijos šventė 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Premijos lau
reatas poetas dr. Alfonsas Šei-
plaukis-Tyruolis. Švente ren
gia Lietuvių rašytojų draugija. 

17 d., sekmadieni — Sau
sio 13-sios minėjimas PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje. Rengia LB Kultūros 
taryba. Svečias — Vytautas 
Cinauskas. 

23 d., šeštadieni — Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
pokylis, PLC, Lemonte. 

24 d., sekmadieni — „Dai
navos" ansamblio religinis 
koncertas, pagerbiant žuvu
sius už Lietuvos laisvę, 3 vai. 
p.p. vyks Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. 

— Jūrų skautų ir skaučių 
iškilminga metinė Klaipėdos 
dienos sueiga, PLC, Lemonte. 

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
vienuolijos seselių rėmėjai mi
nės arkivysk. Jurgio Matulai
čio 71 metų "mirties sukaktį. 
10:30 v.r. šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Po Mišių paminė
jimas parapijos salėje. 

31 d., sekmadieni — Atei
tininkų namų metinis narių 
susirinkimas Ateitininkų na
muose. 

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės metinis narių susi
rinkimas Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
44 ir S. Fairfield Ave. kampas. 
Pradžia 11:30 v.r. 

— „Vizija" koncertas 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre, rengia 
„Saulutė". 

VASARIO MĖN. 

7 d., sekmadieni — Tre
čioji muzikos popietė — 
„Romantinės miniatiūros" 1 
vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. 

— Tradicinis 39-sis metinis 
„Lietuvos prisiminimų" poky-

KOVO MEN. 

7 d., sekmadieni — Skau
tų ir skaučių tradicinė Kaziu
ko mugė Jaunimo centre. 

14 d., sekmadieni — 
„Margučio W renginys Jauni
mo centre — Los Angeles Dra
mos sambūrio spektaklis. 

21 d., sekmadieni — Lie
tuvos Karo aviacijos įkūrimo 
ir gen. inž. Antano Gustaičio 
100 m. gimimo sukakčių mi
nėjimą Jaunimo centre ruošia 
Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų s-ga (ALIAS). 
9:45 v.r. Karo aviacijos vėlia
vos pakėlimas prie Laisvės 
kovų paminklo; 10 v.r. šv. Mi
šios už žuvusius ir mirusius 
lietuvius karo lakūnus, Po 
Mišių Čiurlionio galerijoje 
gen. A Gustaičio gyvenimo ir 
darbų parodos atidarymas. Po 
minėjimo JC kavinėje filmo 
, AMBO" rodymas. 

BALANDŽIO MĖN. 

17 d., šeštadieni — Mar
ąuette Parko Lietuvių namų 
savininkų draugijos 60 metų 
veiklos sukakties minėjimas ir 
vakarienė Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. 

18 d., sekmadieni — Bizet 
„CARMEN" opera Morton au
ditorijoje, Cicero, IL. 3 vai. 
p.p. Stato Lietuvių opera. 

24 d., šeštadieni — Zarasų 
klubo pusmetinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

25 d., sekmadieni — Ope
ros koncertas (pooperinis) 3 v. 
p.p. Jaunimo centre, Čikagoje. 

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės v-bos 11:30 v.r. ruo
šiami pietūs Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje, 4420 S. Fairfield 
Ave. 

GEGUŽĖS MĖN. 

2 d., sekmadieni — „Laiš
kai lietuviams" žurnalo meti
nė šventė Jaunimo centre. 

— Ketvirtoji muzikos po
pietė — Fortepijoniniai duetai 
1 val.p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. 

8 d., šeštadieni — Ansam
blio „Kanklės" koncertas 6:30 
v.v. Jaunimo centre. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

— JAV Vidurio Vakarų apy
gardos rajoninis suvažiavimas 
9 v.r. „Bočių" menėje, Le
monte. 

15 d., šeštadieni — „Gran
dies" jaunimo tautinio ansam
blio 40 metų veiklos sukaktu
vinis pokylis Willowbrook po
kylių salėje, Willow Springs, 
IL. Pradžia 6 v.v. 

21d., penktadieni — Poe
zijos diena Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

22 d., šeštadieni — Poezi
jos diena Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

23 d., sekmadieni — JAV 
LB Brighton Parko v-bos 
11:30 v.r. ruošiami pietūs Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. 

— Zarasų klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

BIRŽELIO MĖN. 

6 d., sekmadieni — Jau
nųjų talentų popietė Jaunimo 
centre. Rengia LB Kultūros 
taryba. 

—Ateitininkų Šeimos šven
tė ir gegužinė Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

27 d., sekmadieni — Pen
sininkų s-gos gegužinė Šaulių 
namuose. 

A.tA. 
STEPAS LEVECKIS 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad mylimas Vyras, Tėvelis ir Tėvukas iškeliavo pas 
Aukščiausiąjį 1998 m. gruodžio 1 d. San Francisco, CA, 
sulaukęs 78 metų. 

Gimė Lietuvoje, Kaune, gyveno Vokietijoje, Muen-
, chen mieste, o Amerikoje New York, New Jersey ir 

Florida valstijose. 
Giliai nuliūdę liko žmona Pelagija Brasiūnaitė, 

duktė Danutė Van Every, žentas Tim, sūnus Algis, 
marti Eileen ir jų vaikai Stepas ir Andrius, brolis Bro
nius Lietuvoje ir brolių šeimos Lietuvoje, Kanadoje ir 
Australijoje. 

Vietoje gėlių malonėkite prisiminti a.a. Stepą auka 
Lietuvos Našlaičių globos komitetui, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

Nuliūdusi šeima. 

RUGPJŪČIO MĖN. 

3 d., antradieni — Suval
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

15 d., sekmadieni — Su
valkiečių klubo gegužinė Šau
lių namuose. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė PLC, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

RUGSĖJO MĖN. 

21 d., antradieni, — Ša
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

25 d., šeštadieni — Lithu-
anian Mercy Lift metinė lėšų 
telkimo vakarienė „Stebuklų 
kelionė" ruošiama „Yvette 
Wintergarden", 311 S. Walker 
Drive, Čikagoje. 

26 d., sekmadieni — 
„Draugo" jubiliejinis pokylis 
Martiniąue salėje. 

SPALIO MĖN. 

3 d., sekmadieni — Lietu
vos himno autoriaus Vinco 
Kudirkos 100 metų sukakties 
minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Šakiečių klubo Derliaus 
šventė Šaulių namuose. 

9 d., šeštadieni — Lietuvos 
Vyčių 75 m. jubiliejinė šventė 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Parke. 

10 d., sekmadieni — Či
kagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos vie
nuolijos seselių rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė. 3 val.p.p. 
šv. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje; 4 v.p.p. vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didž. salėje. 

17 d., sekmadieni — LB 
Kultūros tarybos premijų 
šventė Jaunimo centre. 

24 d., sekmadieni — Za
rasų klubo „Krintančių lapų" 
gegužinė Šaulių namuose. 

LAPKRIČIO MĖN. 

4 d., ketvirtadieni — Za
rasų klubo metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

28 d., sekmadieni — 
„Draugo" didysis koncertas 
Maria mokyklos auditorijoje. 

Šv. Jurgio parapija Ro-
chester (New Yorke) spalio 
25 d. švęs 90 metų sukaktį 
ir klebono kun. Domininko 
Mockevičiaus 50 metų kuni
gystės jubiliejų. 
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PADĖKA 
A.tA. 

MARIJA GUOBUŽEENĖ 
Mūsų mylima Mamytė ir Babytė mirė 1998 m. spa

lio mėn. 12 d. ir buvo palaidota Lietuvių Tautinėse ka
pinėse spalio 16 d. Šiandieną Ji būtų šventusi devynias
dešimtąjį gimtadienį. 

Nuoširdžiai dėkojame vysk. H. Dumpiui už suteiktą 
paguodą ligoninėje, prasmingas pamaldas koplyčioje ir 
laidojimo apeigas kapinėse. Ačiū sol. A Buntinaitei ir 
muz. A. Barniškiui už giesmes ir palydą vargonais. 

Ypatinga padėka velionės dukterėčiai E. Brooks už 
nepailstamą rūpinimąsi ligos metu ir jautriai pravestą 
atsisveikinimą koplyčioje, J. Dauparo šeimai už paramą 
ir supratimą. 

Esame giliai dėkingi visiems, buvusiems kartu su 
mumis atsisveikinimo ir laidotuvių dieną, už gražias 
gėles, aukas ir nuoširdžią užuojautą. Ačiū už pareikštą 
užuojautą LB Vidurio Vakarų apygardos ir Kranto apy
linkės valdyboms. 

Dėkingi už paskutinį patarnavimą karsto nešėjams: 
J. Liubinskui, R. Salvėnui, R. Dagiui, R. Klimavičiui, E. 
Brooks ir E. Mikaičiui. 

Jūsų visų nuoširdumas padeda mums pergyventi 
skausmą ir suteikia dvasinę ramybę. 

Nuliūdę: sūnus Paulius ir anūkė Kristina. 

PENKIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JADVYGA KRISTINA 

DARGIENĖ 
Su liūdesiu ir skausmu prisimename, kad prieš pen

kiolika metų Amžinybėn iškeliavo mūsų mylima Ma
mytė. 

Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, šeštadienį, gruodžio 12 d., 9 vai. 
ryte. 

Prašome maldoje prisiminti a.a. Jadvygą. 
Liūdinti šeima. 

Mirus 

A.tA. 
STEPUI LEVECKIUI, 

žmoną PELAGIJA ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Daytona Beach Lietuvių Bendruomenė 

Brangiam draugui, Lietuvos kariuo
menės karininkui 

A.tA. 
JONUI 

BARDZILAUSKUI 
mirus, jo sesutę MARIJĄ ŠIMO
NIENĘ su šeima ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Genovaitė ir Kazys Trečiokai 

Su liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, kad š. m. gruodžio 4 d. mirė mūsų Mama. 
Senelė, Prosenelė 

A.fA. 
Mokytoja EMILIJA MIELYTĖ 

GAŠKIENĖ 
sulaukusi 91 metų. 

Gimė Lietuvoje 1907 m. vasario 21 d. Gyveno Či
kagoje. Velionė buvo a.a. agronomo Aleksandro Gaškos 
žmona. 

Liūdi vaikai: Remigijus. Vida, Aleksandras, Dalia, 
Kęstutis su šeimomis; anūkai: Gintautas, Indrė, Gilius, 
Ieva, Eglė, Audrius, Aleksandras; proanūkes: Virgilija 
ir Veronika; sesuo Liucija Paulavičiene, jos dukra Irena 
su šeima; Lietuvoje brolio Jono Mielio. mirusio Sibire, 
duktė Zita, pusseserė Emilija Vizgirdienė su šeima ir 
daug kitų giminių Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai 
BALFui, Putnamo seselių ir Jaunimo centro rėmėjams. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 10 d. ir 
penktadienį, gruodžio 11 d. nuo 3 iki 8 vai. vakaro Pet
kus Marąuette laidojimo namuose. Rožančius bus kal
bamas penktadienį, gruodžio 11d. 3:30 vai. p.p. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį gruodžio 12 d. Iš laidoji
mo namų 10 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švc. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus auko
jamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių 
prašoma aukoti „Saulutei", Lietuvos vaikų globos bū
reliui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vaikai, anūkai, proanūkės, sesuo, jų 
šeimos ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald P. Petkus. Tel. 800-994-
7600. 

A.tA. 
ROMUI VENCKUI 

staigiai iškeliavus Amžinybėn, liūdėdami nuoširdžiai 
užjaučiame uošvius KAZIMIERĄ ir JADVYGĄ KA-
RUŽUS, žmoną GIEDRĘ, dukterį DAIVĄ, sūnų VY
TĄ bei visus VENCKŲ artimuosius ir kartu mel
džiamės. 

Feliksas ir Agota Valaičiai 
Regina ir Al Zvinakiai 
Jonas R. ir Irena Valaičiai 
Irena ir Juozas Polikaičiai 

Mirus 
A.tA. 

Dr. VYTAUTUI DAUGIUI, 
žmonai LIUCIJAI, sūnui LIŪTUI, dukroms, sese
rims ir jų šeimoms nuoširdi užuojauta. 

Birutė Kožicienė, 
Rimas, Aidis ir jų šeimos 

A.TA. 
STASIUI BRIEDŽIUI 

mirus, liūdesy likusius žmoną ALĘ, dukrą VIOLETĄ 
su vyru dr. VILIUM MIKAIČIU, anūkes TANIĄ IR 
KRISTINĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Dalia ir dr. Ted Hansen 
Irena ir Algis Šimkai 

Jūs tikote tarsi kažko netekę, o juk tiesa 
netekote tiek daug.'.. 
Uždekite širdy dar vieną žvakę 
ir atsitieskite skausme 

Just Marcinkevičius 

A.tA. 
STASIUI BRIEDŽIUI 

staiga mirus, giliame širdies skausme pasilikusia žmoną ALE 
ir dukrą VIOLETĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime netektyje. 

Danguolė ir Eugenijus Bartkai Leonas Nekus 
Irena Jonynienė 
Ieva ir Vytautas Kasniūnai 
Jonas Lukas 
Alfa Mykolėnas 
Beverly Shores, IN 

Dana ir Juozas Noreikai 
Pranė ir Julius Pakalkai 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Natalija ir Jonas Vaznehai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ar vis neprisirengiate 
parašyti Kalėdų sveiki
nimų savo draugams, pa
žįstamiems, ypač toliau gyve
nantiems? „Draugas"' mielai 
patarnaus — pasveikinkite vi
sus dienraščio puslapiuose. 
Kreipkitės į administraciją 
kasdien, darbo valandomis 
(sveikinimo kaina — tik 15 
dolj, atsiųskite ar atvežkite 
savo sveikinimo tekstą, arba 
Jums padės jį paruošti. 
Žinoma, reikėtų paskubėti, 
kad iki Kalėdų „Draugas" 
galėtų pasiekti sveikinamuo
sius asmenis. 

Puikų R. Zubovo ir An-
gel Petro (soprano) atlieka
mą kalėdinės baroko muzikos 
koncertą jūs dar galėsite 
išgirsti St. Xavier universitete 
( McGuire Hali) gruodžio 16 d. 
7:30 val.v. St. Xavier universi
teto adresas - 3700 \V. 103 St. 
Muzikantai atliks prancūzų, 
anglų ir vokiečių baroko epo
chos kompozitorių kūrinius, 
R. Zubovas gros baroko laikų 
klavesinu. 

Senovės lietuviai ilgais 
žiemos vakarais miklino savo 
protą sekdami pasakas, legen
das, spėjimus ir būrimus. Taip 
jie savo papročius perdavė ki
toms kartoms. Visą šią įdo
mią medžiagą rašytoja Danutė 
Brazyte Bindokienė surinko į 
vieną knygą ir pavadino „Lie
tuvių papročiai ir tradicijos 
išeivijoje". Knygą įsigyti galite 
Švietimo komisijoje (teL 708-
301-6410) arba „Drauge". 

Lietuvių fronto bičiulių 
prieškalėdinis susirinki
mas įvyks gruodžio 11 d., 
penktadienį, 2 vai. p.p., t. 
marijonų namuose. Susirin
kime dalyvaus dr. Adolfas ir 
Jadvyga Damušiai, atvykę iš 
Lietuvos į JAV žiemos atosto
goms. 

Kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, gruodžio 13 d., 12 vai. 
Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje aukos kalėdinio su
sikaupimo Mišias. Vargonais 
gros muz. Vytautas Gutaus
kas. Po pamaldų bus pietūs 
uieta bus paskelbta vėliau), 
kurių metu kun. A. Saulaitis 
kalbės apie Lietuvą, parodys 
filmą. Visi nuoširdžiai kvie
čiami. 

Tradicinę Kūčių vakarie
nę ruošia vyresniųjų lietuvių 
centras Čikagoje gruodžio 23 
d., trečiadienį, 4 vai. p.p. No
rinčius dalyvaut, prašome ne
delsiant registruotis asme
niškai arba tel. 773-476-2655. 

Čikagos ateitininkų Kū
čios sekmadienį, gruodžio 20 
d.. 1 vai. p.p. vyks Jaunimo 
centre. Visi kviečiami. Regis
truotis pas Valeriją Žadeikie-
nę, tel. 708-424-4150. 

Čikagos lit. mokyklai la
bai reikalingas akordeonis
tas (arba akordeonistė). 
Prašome kreiptis į mokyklos 
vedėją Jūratę Dovilienę, tel. 
630-832-6335. 

„Žiburėlio" mokyklos auklėtinis Jonas Chaves skuta agurką, kurį drau
gas Aras Latvys kantriai laukia supjaustyti. 

m 

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

(sk.) 
• Pinigai, maisto siun

t iniai Kalėdoms. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-
773-838-1050. 

(sk.) 
• Baltic Bakery praneša, 

kad Šakočius (Baumkuchen) 
galima užsakyti tel. 773-523-
1510 ir atsiimti iš kepyklos, 
4627 S. H e r m i t a g e Ave. 
Galime pristatyti į Čikagos 
pietvakarių priemiesčius. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 S PuU»ki Rd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-7766742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

SoStad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago. IL 60629 

Skersai gatvAs nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

Tel. 830-357-0200, Lemont, IL 

• Gene ir George Janos , 
Bartlett, IL ir Algis S. Gečas, 
Brigantine, NJ, - nauji Lietuvos 
našlaičių rėmėjai, atsiuntę po 
$150 kiekvienas. Tai paleng
vins dviejų Lietuvos našlaičių 
gyvenimą. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk.) 
• P r a l e i s k i t e v i e n ą 

savaitę šią žiemą plaukiant 
saulėtoje Ka r ibų j ū r o j e . 
Septynios dienos - 1999 m. 
sausio 31 d. - vasario 7 d. 
Kaina $1,339. Firs t Class 
Travel, tel. 847-392-6320 arba 
1-800-470-3358. 

(sk.) 
• R e m k i m e Kr ik šč io 

n i škos m i n t i e s m ė n r a š t i 
„Apžvalga". Švenčių proga 
užsakykime „Apžvalgą" sau, 
giminėms arba artimiesiems. 
Prenumerata metams $7.00 
L ie tuvo je , $20.00 JAV. 
Užsakymus siųsti: „Apžval
ga", P y l i m o 36/2, 2001 
Vilnius a rba Pr. Povilaitis, 
9050 S. T roy Ave., Ever-
green Park , IL 60805. 

(sk.) 
• Lega l i a i dar ga l ima 

išrūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, te l . 1-708-720-
2651. 

(sk.) 
• Išnuomojamas 3 kamb. 

butas prie 66 St. ir Kedzie 
Ave.;su baldais ir šiluma; $380 
mėn. Tel. 708-425-7160. 

(sk.) 

ĮSTOKIME J 
LIETUVOS VYČIUS 

Su Lietuvos vyčiais daugelis 
susipažino prieš mėnesį, atsi
lankę į Lemonto rudeninį po
būvį. Kodėl dabar net->irašius 
į šią organizaciją? Atsilanky
kite į naujai įsteigtos vyčių 
kuopos kalėdinį susirinkimą 
pirmadienį, gruodžio 14 d. 7 
val.v., kuris vyks Pasaulio lie
tuvių centro vakarinėje pusėje 
esančioje didžiojoje salėje. Jei 
turite sūnų, dukterų ar vai
kaičių, nors ir silpniau kal
bančių lietuviškai, sukūrusių 
šeimas su nelietuviais, pak
vieskite juos. Kad šie prisijung
tų prie Lietuvos Vyčių, kurie 
didžiuojasi savo lietuviška kil
me ir sielojasi dėl Lietuvos ge
rovės nuo pat įsikūrimo -
1913 metų. 

Faustas Strolia 

Čikagos lit. mokyklos 
Kalėdų eglutė vyks gruodžio 
19 d., 11 vai. r. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Kviečiami 
ne tik mokinių tėvai ir arti
mieji, bet ir lietuviškoji visuo
menė — parodykime savo vai
kams, kad vertiname jų 
pastangas mokytis lietuviškai. 

Advento susikaupimas 
Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje vyks gruodžio 11-
13 d. Susikaupimui vadovaus 
Vatikano radijo lietuviškų 
laidų direktorius kun. Virgini
jus Vailentas. Penktadienį, 
gruodžio 11, ir šeštadienį, gruo
džio 12 d., išpažinčių bus 
klausoma pusvalandį prieš pa
maldas, kurios vyks 9 vai. ryte 
ir 5 vai. vakare. Sekmadienį 
svečias bus 8 vai. ir 10:30 vai. 
r. Mišiose. Po 10:30 vai. r. 
Mišių kun. Vailentas skaitys 
paskaitą ir atsakys į klausi
mus parapijos salėje. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti ir 
pasiruošti Kristaus Gimimo 
šventei. 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa turės savo kalėdinį susi
rinkimą pobūvą gruodžio 15 
d., 7 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Bū
tinos rezervacijos, kurias prii
ma Julie Zakarka 708-425-
5015 arba Estelle Rogers 708-
425-6003. Maloniai kviečiami 
ir svečiai arba norintieji pri
klausyti Lietuvos Vyčiams. 

Tradicinės Kūčios Le
monto Pasaulio lietuvių 
centre ruošiamos gruodžio 20 
d., sekmadienį, 12 vai. centro 
didžiojoje salėje. Stalus ar vie
tas reikia užsisakyti iš anksto, 
skambinant Aldonai Palekie-
nei tel. 708-448-7436. Švęski
me Kūčias ir pasidalinkime 
kalėdaičiu didelėje lietuviš
koje šeimoje. 

Socialinių reikalų tary
ba ruošia kasmetinį Labda
ros vakarą jau šį šeštadienį, 
gruodžio 12 d., 6:30 vai. vak., 
„Seklyčioje". Tarp kitų įdo
mybių, bus proga sužinoti, 
kam šįmet paskirta vyresniojo 
lietuvio visuomenininko pre
mija, kurios mecenatas yra 
prel. Juozas Prunskis. Rezer
vuokite vietas tel. 773-476-
2655. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
šeimos šventė šeštadienį, 
gruodžio 12 d., 1 v.p.p. vyks 
sesės Jolandos Kerelienės na
muose. Vaišės sudėtinės. Tu
rint klausimų prašoma skam
binti draugininkei, tel 630-
257-2558. Visos sesės ir sve
čiai kviečiami dalyvauti. 

Lietuvių operos choras 
ruošia Naujų metų pokylį 
ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Tai, be abejonės, šau
niausias Naujų metų sutiki
mas Čikagoje ir apylinkėse, 
tad verta užsitikrinti vietą, 
skambinant Vaclovui Momkui 
tel. 773-925-6193. 

K**, ŽVAIGŽDUTĖ 
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GRUODŽIO AŠTUNTOJI 

Gruodžio 8 d. katalikų baž
nyčia švenčia Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventę. Nekaltas 
prasidėjimas seniai pripažįs
tamas, bet pati šventė nese
niai atsirado. Marija pasiro
džiusi Liurde pasakė, kad ji 
yra Nekaltas Prasidėjimas. 
Marijos šventės proga noriu 
jums pateikti vieną įvykį, 
skaitytą spaudoje. 

1893 m. Šveicarijoje, viena
me miške piktadaris užpuolė 
mergaitę ir norėjo ją nu
skriausti. Didžiausiame pavo
juje, mergaitė maldavo leisti 
jai pasimelsti. Tokio maldavi
mo neatmetė nei žmogus — 
žvėris. Tuo tarpu, kai ji gar
siai kalbėjo maldą „Sveika, 
Marija", mišku pro šalį ėjo 
žmonės, kurie susidomėjo, kas 
čia verkdamas meldžiasi. Pik
tadaris pabėgo ir mergaitė 
buvo išgelbėta. 

Taigi Marija neatsako savo 
pagalbos tiems, kurie jos pra
šo savo maldomis. 

Redaktorius 

MANO RINKINYS 
Aš renku daug dalykų, bet 

papasakosiu apie batų rinkinį. 
Aš renku batus, nes yra 

daug skirtingų batų visame 
pasaulyje. Man patinka batai 
su aukštomis kulnimis. Aš 
renku batus, kai nuvažiuoju į 
batų krautuvę, nusiperku ir 
jais aviu. 

Aš savo batus laikau savo 
kambario spintoje, kairiame 
kampe. Ten aš turiu didelę 
kartoninę dėžę su lentynomis. 

Jei aš išaugsiu iš savo batų, 
gal aš juos atiduosiu neturtin
giems žmonėms arba taupysiu 
savo vaikams. 

Aš turiu išeiginius batus, 
sportui, žieminius, sandalius, 
su aukštomis kulnimis, žaidi
mui. Turiu raudonų ir bliz
gančių batų. 

Aš norėčiau turėti visokių 
rūšių batų, kokių yra pasau
lyje. Bet nemanau, kad mano 
svajonė išsipildys. Mano ma
ma man neleistų tiek daug 
batų prisipirkti. Ji sako, kad 
aš jau daug turiu ir kad man 
naujų nereikia. 

Rima Šeštokaitė, 
Philadelphijos Vinco Krėvės 
lit. m-los mokinė („Bitutė"). 

ZUIKIO NUOTYKIAI 
Kartą gyveno rudas zuikis, 

kuris vaikščiojo keturiomis 
kojomis, kaip meška. Jis no
rėjo kitiems padėti. Arti jo na
mų gyveno labai vargingų ir 
netikinčių žmonių. Jis sudarė 
pagalbos planą, kad žmonės 
tikėtų ne tik į Velykas, bet ir į 
Dievą. Štai žinutė: 

— Rytoj jūs čia rasite 
krepšelį pilną aukso iš Dievo. 
Jūs galėsite jį pasilaikyti, jei 
tikėsite į Dievą. Jei ir toliau 
netikėsite, viskas prapuls. 

Zuikiui buvo sunku laipioti 
laiptais. Taip pat buvo sunku 
surasti aukso ir pinigų. Bet 
kitą rytą jis atnešė aukso ir 
padėjo. Žmonės pamatė auk
są, tuoj įtikėjo Dievą. 

Dievui patiko zuikio suma
nymas. Kartą jis jam pasakė: 
„Butų gražu, kad tu galėtum 
visiems tą patį padaryti, kad 
visi įtikėtų. Kad tau būtų 
lengviau judėti, tu dabar ga
lėsi šokinėti". 

Zuikis sutiko ir ėmė šoki
nėti. 

Vytas Bradūnas, 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los 6 sk. 
mokinys („Mūsų metai") 

ka mano mokytojos ir daug 
kitų dalykų man patinka. 
Man viskas patinka, kas vyks
ta mokykloje. 

Aušra Bužėnaitė, 
7 kl. mokinė 

Čikagos lit. m-la. 

GALVOSŪKIS NR. 41 
(Brėžinėlis) 

Sujungę taškus, sužinosite 
kas čia nupiešta. (5 taškai) 

«£* 

Žolinių rimtis. 
Piešė dail. J. Paukštienė 

KALĖDŲ SENELIU 
ŠAUS 

(Kalėdų pasaka) 
(Tęsinys) 

Kūčių vakarą, kai įsižiebė 
šviesos puošnioje eglutėje, 
blizgančioje visokiomis spalvo
mis, Algis pasidarė labai ne
kantrus ir vis žvalgėsi į duris, 
stovėjo netoli skambučio, kad 
neužtruktų atidaryti durų Ka
lėdų seneliui. 

Bet vis niekas nesibeldė. 
Skambutis neskambėjo. Tik 
tėvelis su mamyte reikšmin
gai žvalgėsi vienas į kitą ir 
sekė Algio susirūpinimą. 

— Kodėl šiemet taip ilgai 
neateina Kalėdų senelis? — 
pagaliau paklausė prisiglau
dęs prie mamytės Algis, toks 
nedrąsus ir susirūpinęs. 

— Tai, kad nėra Kalėdų se
nelio. Tu pats sakei, — abejin
gai atsakė mama. 

— Aš vis tiek jo laukiu. Kad 
ir netikro. 

— O ar pasižadi būti geras? 
Geriau mokytis? — klausia 
tėvelis. 

— Pasižadu, — toks tylus ir 
nuoširdus šiandien Algio bal
sas. 

— Tai reikės pažiūrėti. Gal 
kur užtruko tas senelis, — pa
sako tėtis ir išeina pro duris. 

Už valandėlės prasiveria du
rys ir kyštelėja Kalėdų senelio 
ilga žila barzda. Didelis sene
lio maišas vos į telpa pro duris. 
Kartu įeina tėtis ir juokdama
sis sako: 

— Jau būtų neužėjęs sene
lis: Algis išbrauktas buvo iš 
gerų vaikų sąrašo. 

— Dovanėlių aš turiu tik ge
riems vaikams, — prakalba 
Kalėdų senelis, — bet tavo 
tėvelis man sakė, kad ir tu 
pasižadėjai būti geras. Ar 
taip? 

— Taip... 
Iš maišo ištraukia senelis 

kelias lietuviškas knygeles. 
Algis priima jas abejingai: pa
varto ir padeda į šalį. Visą jo 
dėmesį patraukia elektrinis 
traukinys su bėgiais ir gele
žinkelio stotimi. O kai ištrau
kia senelis čiuožimo ratukus, 
Algis nestygsta iš džiaugsmo 
ir tuojau pat nori bėgti į gatvę 
ir išmėginti. 

P ranas Naujokaitis 
(Bus daugiau) 

MAN VISKAS ĮDOMU 
Man labai patinka mokykla, 

o labiausiai — mano draugai. 
Mes einame į dainavimo ir 
tautinių šokių pamokas. Dai
navimas man labiausiai patin
ka, gerai ir šokiai. Man patin-

GALVOSUKIS NR. 42 
(Brėžinėlis) 

Katra linija yra ilgesnė AB 
ar CD? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR- 44 
Čia parašyti 6 sakiniai, ku

rių skiemenyse galima rasti 
skiemenis, iš kurių yra suda
ryti 5 didieji Lietuvos miestai, 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai ir Panevėžys. Pa
braukite tuos sakinių skieme
nis, kurie atitinka miestų 
skiemenims: 

1. Aš rinkau miške uogas, o 
brolis tik grybus. 2. Ponas lie
pė tarnui saugoti avis nuo vil
kų. 3. Žmogus kilnius tikslus 
turėdamas, bus laimingas. 4. 
Kartais pasitaiko ir aklai viš
tai grūdas. 5. Šiaurės vėjas 
pajūryje užpustė įmintas pė
das. 6. Garvežys nesunkiai 
įveikė kalną. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 45 
1. Aristotelis manė, kad sun

kieji daiktai krenta žemyn 
greičiau, negu lengvieji. Kas ir 
kada šią „tiesą" sugriovė? 2. 
Kada žmogui buvo pirmą kar
tą įdėta dirbtinė širdis? 3. 
Kada buvo sukurtas širdžiai 
„pacemaker?" 4. Kas sugalvojo 
žodį „radioactivity?" 5. Kas 
išrado „barometrą?" Visi, tei
singai išsprendę ir plačiau pa
aiškinę atsakymus, gaus 10 
taškų. Už trumpus atsakymus 
— 5 taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIO NR. 21 
ATSAKYMAS -

Mano manymu berniukas 
gerai pasielgė, kad paklausė 
mamos patarimo, nepasakė, 
kad yra vienas namuose. Su 
nepažįstamais reikia būti at
sargiems. 

GALVOSŪKIO NR. 22 
ATSAKYMAS 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

GALVOSŪKIS NR. 43 
(Kryžiažodis) 

Žemyn: 1. Įmink mįslę: „Ei
na ožys rėkdamas, dangų ra
gais rėždamas". 2. Labai nuo
dinga gyvatė. 3. Indijos sos
tinė. 4. Įmink mįslę: „Marių 
pana, šilkų kasa, kojinės van
denyje mirksta". 7. Gražiai 
čiulbantis geltonas paukštis. 
9. Laukinių, sunkiai praeina
mų spygliuočių miškų medis. 
10. Žuvis. 11. Vietovė, kur bu
vo nužudytas Lietuvos kara
lius Kęstutis. 12. Gėrimas. 
Skersai: 5. Įmink mįslę: „Du 
kiškiukai pjaunas, balti krau
jai bėga". 6. Intakas, įtekantis 
į Nemuną žemiau Birštono 
kilpos. 8. Mėnuo. 13. Krioklys 
Šiaurės Amerikos žemyne. 14. 
Piešinio ant sienos pavadini
mas. 15. Knygos „Tomo Soje
rio nuotykiai" autorius lietu
višku ištarimu. (10 taškų) 

Sudarė IV kl. mokinė Rasa 
Birbalaitė, iš Raubonių kai
mo, Pasvalio rajono. 
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GALVOSŪKIO NR. 24 
ATSAKYMAI 

1. Skvirbeliai. 2. Sniegenos. 
3. Lūšis. 4. Kikilis. 5. Lokys. 
6. Šerkšnas. 7. Varnėnai. 8. 
Apuokas. 9. Barsukas. 10. 
Miegapelė. 11. Ūdra. 12. Vo
verė. 13. Kurtinys. 14. Gilės. 
15. Liepsnelė. 16. Snieguolė. 
17. Riešutinė. 

GALVOSŪKIO NR. 25 
ATSAKYMAI 

1. 1926.111.16 amerikietis R. 
H. Goddard iššovė pirmąją ra
ketą, varomą skystu kuru. 2. 
1935 m. R. H. Goddard sukūrė 
skystu kuru varomą raketą, 
kuri skrido greičiau už garsą. 
Vokietija pradėjo kurti savo 
raketas nuo 1927 metų. 3. Da
nas C. J. Thomsen 1834 m. 
suskirstė istoriją į akmens, 
bronzos ir geležies amžius. 4. 
Manoma, kad Viduramžiai 
prasidėjo 476 m. rugsėjo 4 d., 
kai iš Šiaurės atėję barbarai 
pašalino paskutinį Romos Im
perijos valdovą — imperatorių 
Romulus Augustus. 5. Kai 
įsibrovę turkai 1453 metais 
gegužės mėn. 30 d. užgrobė 
Konstantinopolį (Instambul), 
užsibaigė Viduramžiai. 


