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Vyriausioji rinkimu komisija 
kaltinama klastojus rezultatus 
Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 

— Lietuvos laisvės sąjunga 
(LLS), teigdama, kad Valdas 
Adamkus prezidentu išrinktas 
apgaulės būdu, reikalauja Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininko atsistatydi
nimo. 

LLS trečiadienį išplatin
tame pareiškime teigiama, 
kad po nepriklausomybės at
kūrimo per visus rinkimus 
buvo pastebėta įvairių įstaty
mų pažeidimų bei klastojimo 
faktų. 

Sąjunga ypač nepatenkinta 
' pastaraisiais prezidento rinki

mais, per kuriuos, pasak pa
reiškimo, buvo klastojami bal
savimo rezultatai, rinkimų 
biuletenių rasta šiukšlių dė
žėse. 

Neobjektyvumu kaltinama 
VRK, kurioje „didesnė dalis 
narių yra konservatoriai, ku
rie sukčiaudavo skaičiuojant 
rinkimų biuletenius sau pa
lankia linkme". 

Neįtakinga radikalioji LLS 
reikalauja nušalinti VRK pir
mininką Zenoną Vaigauską, 
perskaičiuoti visų apylinkių 
rinkimų biuletenius, jeigu 
tarp Šiaulių mieste perskai
čiuojamų biuletenių būtų ap
tiktas nors vienas klaidingas 
biuletenis. 

Vytauto Šustausko vadovau
jama organizacija, neįvyk
džius jos reikalavimų, grasina 
surengti mitingą prie Seimo 
rūmų, kur dirba VRK. 

Rinkimų biuleteniai 
buvo plėšomi, „nes lūžo 

žirklės" 
VRK sako, kad Vilniuje rasti 

suplėšyti prezidento rinkimų 
balsavimo biuleteniai buvo 
skirti sunaikinti, bet pri
pažino, kad tai buvo padaryta 
ne pagal taisykles. 

164-osios rinkimų apylinkės, 
kurios antspaudu buvo pažy

mėti kai kurie biuleteniai, pir
mininkas teigė, kad biulete
niai buvo plėšomi, nes lūžo 
žirklės. Anuliuotiems biule
teniams turė tų būti nukerpa
mas dešinysis viršutinis kam
pas. 

„Patikrinus biuletenius, ko
misijos pirmininko versija pa
sitvirtino", sakė VRK atsa
kingasis sekretorius Edvinas 
Menšikovas. Tačiau prokura
tūra tęsia tyrimą. 

Antradienį Kalvarijų gatvėje 
esančioje mokykloje, kurioje 
buvo įsikūrusios trys rinkimų 
apylinkės', šiukšlių dėžėje mo
kyklos ūkvedys rado kelis 
š imtus suplėšytų balsavimo 
biuletenių, rinkėjų pažymė
jimų, balsavimo paštu vokų. 

Apie tai buvo pranešta Ar
tūro Paulausko rinkimų šta
bui, vėliau prokuratūrai, VRK 

Anot E. Menšikovo, tvirtinti, 
kad biuleteniuose iš tikrųjų 
buvo pažymėta A. Paulausko 
pavardė, negalima. „Į mokyklą 
pirmieji atvyko šio kandidato 
atstovai, o tik paskui proku
ratūros darbuotojai", sakė jis. 

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas, komentuodamas 
įvykį, sakė, kad „didelio nusi
kaltimo nepadaryta, nors ap
laidumo būta". 

Antradienį Šiauliuose A. 
Paulausko štabo prašymu 
buvo perskaičiuojami rinkėjų 
balsai, bet didelių pažeidimų 
taip pat nerasta . 

Šiaulių miesto rinkimų ko
misija sakė, kad po per
skaičiavimo iš Valdo Adam
kaus „atimta" 110 balsų, o A. 
Paulauskui „pridėta" 95. Tai 
rinkimų rezultatams įtakos 
nepadarė. 

A. Paulausko rinkimų šta
bas VRK prašė perskaičiuoti 
balsus ir penkiolikoje Kauno 
miesto rinkimų apylinkių. Kau
no miesto rinkimų komisija 
tai padaryti atsisakė. 

Vilnius, sausio 7 d. (BN'S;. Lietuvos Nacionalinio radijo 
neriems metams) antradienį buvo išrinktas muzikologai 
vavusių NRTV narių. Penkis balsus surinko kitas kandi 
jos deleguotas NRTV7 tarybos narys Mindaugas Černiau: 
Programoje pabrėžiama, jog pagrindinis dėmesys turi bu: 
pavaduotoju, R. Gučo teikimu, buvo paskirtas režisierius 
bos nariai. 

Eltos nuotr NRTV taryba su pirmininku (stovi rx-

televizijos (NRTV; tarybos pirmininku (renkamas vie-
riimantas Gučas, už kurį balsavo 9 iš 15 posėdyje daly-
itas — Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų asociaci-
kas, kuris pateikė veiklos programą 1998-99 metams 
i skiriamas informacinėms laidoms. NRTV pirmininko 
Saulius Beržinis, kurio kandidatūrai pritarė visi tary-

nktas iš dešinės) Rimantu Guču. 

Valdas Adamkus ketina plėtoti 
santykius su Rusija 

Maskva, sausio 7 d. (BNS) 
— Valdas Adamkus ketina 
plėtoti dabartinius santykius 
su demokratine Rusija ir vesti 
su j a derybas dėl bendradar
biavimo, pareiškė išrinktasis 
Lietuvos prezidentas interviu 
Rusijos televizijai NTV. 

V. Adamkus pabrėžė, kad 
remsis dabartinėmis Lietuvos 
valdžios nuostatomis dėl Rusi
jos ir tęs Algirdo Brazausko 
pradėtą darbą gerinti abiejų 
valstybių santykius. 

V. Adamkus nelaiko savęs 
tautiniu radikalu, bet visada 
siekė supratimo ir konstrukty
vaus požiūrio į nacionalines 
problemas. 

J i s atmetė teigimą neva ne

turįs darbo dabartinėje Lietu
voje patyrimo. Jis įsitikinęs, 
kad pažįsta Lietuvą, nes daly
vavo jos gyvenime emigracijos 
metais ir dirbdamas JAV vy
riausybinės delegacijos sudė
tyje. 

V. Adamkus sakė, jog visą 
gyvenimą kovojo, kad Lietuva 
būtų laisva. J i s dalyvavo Ame
rikoje organizuotuose protesto 
prieš Baltijos sovietinę okupa
ciją judėjimuose, ypač akcijose 
politikai, kuru: buvo nepri
pažįstamas Lietuvos sovieti-
zavimas, remti. 

Išrinktasis prezidentas sa

kė, kad jis pats nedalyvavo 
ginkluotoje kovoje su sovieti
niu režimu, nes karo pabai
goje buvo Lietuvoje tik tris sa
vaites. V. Adamkus sakė, kad 
visos su juo susijusios proble
mos turi būti sprendžiamos, 
remiantis Europos susitari
mais, ir jų sureguliavimą gali
ma tęsti. 

V. Adamkus nelaiko nepa
lankia tos aplinkybės, kad jo 
pergalė rinkimuose pasiekta 
minimalia persvara. Jo nuo
mone, tai padės tautai su
artėti . 

V. Adamkus, interviu kal
bėjęs angliškai, NTV pade
monstravo, kad taip pat moka 
rusų kalbą. 

Amerikos lietuvis vadovaus 
naujojo prezidento raštinei 

* Kauno 
metropolitas 

Rinkimai atskleidė 
valdančiosios koalicijos krizę 

Vilnius, sausio 7 d, (BNS) 
— Socialdemokratų partijos 
pirmininkas Aloyzas Sakalas 
teigia, jog prezidento rinkimai 
parodė, kad valdančioji koali
cija yra patekusi į didelę krizę. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį A. Sakalas sakė, kad 
„rinkėjai nusivylė ne tik Vy
tautu Landsbergiu", o Pane
vėžyje Seimo nario rinki
muose pralaimėjo krikščionių 
demokratų kandidatas. 

„Matyti, kad tai ne vienos 
partijos, o visos koalicijos kri
zė", pabrėžė A. Sakalas. 

Jo nuomone, kartu su rinki
mais pasibaigė tautos kiršini-

* Valdo Adamkaus per
galę prezidento rinkimuose 
Seimo narys Rimantas Smeto
na vadina gera permaina Lie
tuvoje. Svarbiausia tokios rin
kimų baigties reikšmė, jo nuo
mone, yra ta, kad nelaimėjo 
Artūras Paulauskas ir koman
da, aplinka, buvusi ,,su juo ir 
už jo". Tokią nuomonę euros
keptikas parlamentaras pa
reiškė turėdamas omenyje ne 
tiek politines jėgas ir partijas, 
kurios oficialiai rėmė A. Pau
lauską, o tuos žmones ir jė
gas, kurių ..nesimatė, kurie 
nutarė padaryti jį prezidentu". 
„Manau, kad Lietuvai buvo 
iškilusi gana didelė grėsmė", 
sakė R. Smetona, pats nesėk
mingai dalyvavęs rinkimuose. 

I Eita • 

mo politika, ir „naujasis prezi
dentas dės visas pastangas, 
kad ši politika neatgytų". 

A. Sakalas pažymėjo, jog tai, 
kad rinkėjai pasirinko ne V. 
Landsbergį, o Valdą Adamkų, 
taip pat dešiniųjų kandidatą, 
rodo, jog „V. Landsbergio kaip 
dešiniosios politikos lyderio 
era baigėsi". 

Pasak socialdemokratų vado, 
jei konservatoriai išgirdo rin
kėjų balsą, tai jie turėtų pada
ryti žymių pataisų koalicijos 
politikoje, jei ne — pastatys 
ant kortos visos partijos li
kimą. 

A. Sakalas pabrėžė, kad tai, 
jog socialdemokratai parėmė 
V. Adamkų, nereiškia, kad jie 
palaiko kitų partijų, balsavu
sių už šį kandidatą, politiką. 

Seimo narys siekė paneigti, 
jo vertinimu, mitą, jog Artūras 
Paulauskas yra kairiųjų kan
didatas, kadangi jo programą 
rengė liberalai ir parėmė 
s tambaus verslo atstovai. 

J is taip pat nemano, kad A. 
Paulauskas pažadino kairiuo
sius, nes, parlamentaro nuo
mone, juos pažadino „Lands
bergio baimė". 

Kitas socialdemokratų atsto
vas, buvęs kandidatas į prezi
dentus Vytenis Andriukaitis 
mano, kad nedera skelbti tau
tos susiskaldymo idėjos, nes 
tai nepadeda kurti normalaus 
politinio klimato. 

arkivyskupas 
Sigitas Tamke-

vičius Eltai sakė, jog rinkimų 
rezultatai jį nuteikiantys po
zityviai. Su naujuoju preziden
tu, pasak arkivyskupo, būsią 
lengviau palaikyti tautos san
tarvę, kurią rinkimų metu 
pabrėžęs ir pats Valdas Adam
kus. 

* Danijos karalienė Mar-
grethe II perdavė savo svei
kinimus naujuoju Lietuvos 
prezidentu išrinktam Valdui 
Adamkui. Pirmadienį sureng
tame tradiciniame naujameti
niame priėmime užsienio di
plomatams Jos Didenybė kal
bėjosi su Lietuvos ambasado
riumi Raimundu Jasinevičiu-
mi. Sužinojusi apie rinkimų 
rezultatus, karalienė paprašė 
jos vardu pasveikinti V. 
Adamkų. (Elttl 

Vilnius, sausio 7 d. (Elta) 
— Naujuoju Lietuvos prezi
dentu išrinkto Valdo Adam
kaus raštinės vadovu turėtų 
būti paskirtas užsienio lietu
vis, 67 metų verslininkas Rai
mundas Mieželis. Tai paskel
bė pats V.Adamkus. 

„Gerai jį pažįstu jau dau
gelį metų, jis mano bičiulis, 
bendražygis. Be to, R. Mieželis 
yra labai neblogas administra
torius, turintis didelę organi
zacinio darbo patirtį", sakė V. 
Adamkus. 

R. Mieželis baigė prestižinį 
Hanvardo universitetą, dau
gelį metų dirbo didelėje JAV 
bendrovėje ..Container Corpo
ration of America", buvo jos 
viceprezidentas. R. Mieželis 
buvo užsienio lietuvijos libera
lios organizacijos „Santara — 
šviesa" vienas iš vadovų. 

K. Prunskienė: Rinkėjai greitai 
nusivils naujuoju prezidentu 

Vilnius, sausio 6 d. (BNS) tarp valdžios struktūrų — pre-
— Spaudos konferencijoje an- zidento, Seimo ir vyriausybės, 
tradienį balsavimą paštu pa- Tačiau tuojau pat ji pridūrė, 
vadinusi lemtingu, Moterų kad tai leidžia aktyviau veikti 
partijos vadovė Kazimiera dešiniajam politiniam sparnui 
Prunskiene pažymėjo, kad ir mažina objektyvaus ir prin-
Valdas Adamkus laimėjo bal- cipingo dialogo galimybę, 
savimą paštu, o balsavimą Lietuva tik šį vienintelį 
apylinkėse laimėjo Artūras kartą pamatys ilgai puoselėtą 
Paulauskas. Už V. Adamkų iliuziją, neva Lietuvoje nėra 
paštu balsavo 14,000 rinkėjų 
daugiau nei už jo konkurentą. 

K. Prunskienės nuomone, 
balsavimas apylinkėse geriau 
atspindi tikrą padėtį ir 
rinkėjų valią. Moterų partija 
rėmė A. Paulauską. 

Seimo narė pastebėjo, kad 
V. Adamkaus pergalė palanki 
tuo, kad ji reiškia kiek 
mažesnius prieštaravimus 

politikų, sugebančių išspręsti 
valstybės problemas, sakė K. 
Prunskienė ir spėjo greitą šios 
vilties žlugimą. 

„Stebuklas r.eįvyks", teigė ji. 
savo spėlior.es pagrįsdama 
tuo, kad žmonių lūkesčiai vi
suomet esti maksimalūs. K. 
Prunskiene rr.ano, kad žmonių 
entuziazmas atslūgs greičiau 
nei įvyks kiti Seimo rinkimai. 

Naujasis prezidentas paspartins 
Lietuvos {stojimą į NATO 

Maskva, sausio 7 d. : Inter-
fax-BNS; — Valdo Adamkaus 
pergalė prezidento rinkimuose 
paspartins Lietuvos įstojimą į 
NATO, mano žymus rusų po
litologas, fondo „Politika" pre
zidentas Viačeslav Nikonov. 

Pasak jo, Lietuvos išeivija, 
„Jungtinėse Valstijose turinti 
gana svarų žodį, būtinai pasi
naudos V. Adamkaus pergale 
rinkimuose, kad padidintų 
spaudimą Amerikos vadovybei 
šiuo klausimu". 

Drauge, V. Nikonov nuo
mone, NATO plėtra, „nors ir 
labai svarbus, bet vis dėlto yra 
vienintelis dalykas V. Adam
kaus pergalėje, kuris gali tu
rėti neigiamų padarinių Rusi-
jai". 

Politologo nuomone, teigia
ma yra tai, jog V. Adamkus — 
Vakarų žmogus, kuriam pir
miausia nebūdingas ideologi-
zavimas. J is priminė, kad Va

karų auklėjimo asmenims 
žmogaus teisės kur kas svar
besnės, negu etniniai reikalai, 
todėl lietuvių tautos susiprie
šinimas su įvairiomis tauti
nėmis mažumomis sumažės. 

Kalbėdamas apie V. Adam
kų, kaip apie ..Vakarų tipo 
politiką", Rusijos politologas 
spėjo, kad iš naujojo Lietuvos 
prezidento reikėtų tikėtis pra
gmatiškesnės rinkos politikos. 
Todėl, anot jo, „pragmatiškas 
žmogus negali nesuprasti, kad 
Lietuvos ekonomikos pagrin
das —jos ryšiai su Rusija". 

„Neatsitiktinai iš pat pra
džių V. Adamkus pareiškė, 
kad laiko mus didžiąja kaimy
ne', nuo kurios Lietuva labai 
priklauso', sakė V. Nikonov, 
pažymėdamas, jog svarbu ne 
tik pirmieji naujojo Lietuvos 
prezidento pareiškimai, bet ir 
tai, kokie bus pirmieji jo žing
sniai. 

Konferencija dėl Karaliaučiaus 
klausimo — „absurdas" 

Jis taip pat vadovavo V. 
Adamkaus fondui ir rinkimų 
štabe buvo atsakingas už 
kampanijos finansavimą. 

Oficialiai R.Mieželis į Prezi
dentūros raštinės vadovo pos
tą bus paskirtas tuomet, kai 
V.Adamkus pradės eiti vals
tybės vadovo pareigas — vasa
rio 26-ąją. Jis šiose pareigose 
pakeis dabartinio prezidento 
Algirdo Brazausko raštinės 
vadovą Andrių Meškauską. 

Po rinkimų JAV ir 
Lietuvos santykiai 

nepasikeis 
Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 

— Jei Valdo Adamkaus per
galė prezidento rinkimuose 
bus patvirtinta, JAV ir Lietu
vos santykiai iš esmės nepasi
keis, mano JAV ambasadorius 
Lietuvai Keith Smith. 

„Mes labai gerai bendradar
biavome ir su prezidentu A. 
Brazausku, ir su vyriausybe, 
todėl, kad ir kas būtų buvęs 
išrinktas valstybės vadovu, tie 
geri ryšiai, manau, būtų ne-
nutrūkę". sakė ambasadorius 
interviu, kur} trečiadienį pas
kelbė dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

K. Smith vertinimu, V. 
Adamkus turi privalumų — 
„JAV vyriausybės s t ruktūras 
ir tai, kaip jos dirba, j is pa
žįsta, turbūt, geriau negu aš". 

Ambasadorius pabrėžė, kad 
JAV stengsis bendradarbiauti 
ne tik su V. Adamkumi, bet 
taip pat norėtų palaikyti ge
rus santykius su Artūru Pau
lausku, Vytautu Landsbergiu, 
Vyteniu Andnukaič"; i- kitais 
politikais, kurie va. una svar
bų vaidmenį Lietuvos politi
niame gyvenime. 

Maskva, sausio 7 d. ilnter-
fax-BNS) — Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas 
Genadij Tarasov pavadino 
„absurdišku" septynių Lietu
vos partijų ketinimus suruošti 
Vilniuje tarptautinę konferen
ciją dėl Karaliaučiaus srities 
statuso. 

Septynios nedidelės Lietu
vos partijos gruodį pranešė 
norinčios surengti konferenci
ją, kurioje numatoma „ap
svarstyti klausimus, susiju
sius su srities demilitarizavi-
mu ir jos perdavimu laikinai 
valdyti Jungtinėms Tautoms". 

Spaudos konferencijoje Mas
kvoje G. Tarasov pareiškė, 
kad „tokiais pareiškimais mė
ginama sukelti abejonių dėl 
Potsdamo konferencijos spren
dimų, Helsinkio baigiamojo 
akto, taip pat neseniai pasira
šytos Rusijos ir Lietuvos sie
nos sutarties. Šiais dokumen
tais įtvirtintas Rusijos suve
renumas Kaliningrado (Kara
liaučiaus — red.) srityje, jos 
teisė spręsti šio Rusijos regio
no gyvybinius bei saugumo 
klausimus". 

Rusijos diplomato nuomone, 
„tokie nedidelių, bet skar
džiabalsių Lietuvos organiza
cijų pareiškimai yra ryžtingai 
atmestini". G. Tarasov drauge 
pareiškė pasitenkinimą, kad 
„šie absurdiški pareiškimai 
susilaukė deramo Lietuvos ofi
cialios valdžios įvertinimo". 

Anot diplomato, ką tik iš
rinktas Lietuvos prezidentu 
Valdas Adamkus, kaip ir jo 
pirmtakas Algirdas Brazaus
kas, vadovaujasi tuo, kad Ka
raliaučiaus srities klausimas 
jau seniai išspręstas. 

Pareiškimą dėl Mažosios 
Lietuvos ateities ir statuso 
konferencijos pasirašė Lietu
vių nacionalinė partija „Jau
noji Lietuva", Lietuvos demok
ratai. Tautininkų sąjunga, Ne
priklausomybės partija, Politi
nių tremtinių ir kalinių sąjun
ga, Politinių kalinių bei Žalioji 
partijos. 

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas tokį žingsnį 
pavadino ..didele politine klai
da" ir nuo jo kategoriškai atsi
ribojo. 

Vyriausybė po rinkimų rezultatų 
paskelbimo grąžins įgaliojimus 

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 
— Vyriausybė trečiadienį pa
skelbė, kad grąžins naujajam 
prezidentui savo įgaliojimus 
trečią darbo dieną po to, kai 
Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) paskelbs oficialius rin
kimų rezultatus. 

VRK paskelbs oficialius rin
kimų rezultatus penktadienį. 

Grąžinti įgaliojimus po pre
zidento išrinkimo vyriausybę 
įpareigoja Konstitucija. 

Jeigu Konstitucinis teismas 
išaiškintų, kad Konstitucijoje 

* L ie tuvos c e n t r o sąjun
ga yra pasirengusi pasiūlyti 
būsimajam prezidentui Valdui 
Adamkui kandidatus į minis
t rus bei Prezidentūros darbuo
tojus, jei šis to paprašys. To
kią Centro frakcijos nuostatą 
po trečiadieni vykusio posė
džio pareiškė jos seniūnas 
Egidijus Bičkauskas. Centro 
sąjungos pirmininkas Romual
das Ozolas teigė, jog ministro 
pirmininko kandidatūros pasi
rinkimas yra prezidento išim
tinė teisė, tad frakcija šio 
klausimo kol kas nesvarstė. 

r'..-.. 

ir vyriausybės įstatyme mini
mas 5 dienų terminas grąžinti 
įgaliojimus prasideda ne nuo 
paskelbimo apie prezidento 
išrinkimą, bet išrinktam val
stybes vadovui pradėjus eiti 
savo pareigas, vyriausybe grą
žins įgaliojimus nuo Konstitu
cinio teismo nurodytos dienos. 

Vyriausybė trečiadienio po
sėdyje taip pat paragino 
Seimą ir prezidentą laiku 
išspręsti vykdomosios valdžios 
perimamumo ir veiklos tęsti
numo klausimus. 

Konstitucinis teismas kaip 
tik dabar aiškinasi, ar vyriau
sybės įgaliojimų grąžinimas 
reiškia būtinybę atstatydinti 
dabartinį kabinetą ir formuoti 
naują, ir kas turės didesnę 
įtaką tai darant — naujasis 
prezidentas ar Seimas. 

KALENDORIUS* 
Sausio 8 d.. Apolinaras, 

Severiną.-. Teofilius, Nemira. 
Ginte. 

Sausio 9 d.: Julijonas. Ba-
zile. Algis, Gabija. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

BALFO 76-TO SKYRIAUS 
ŽINUTĖS 

1997 m. pabaigoje BALFo 
centro valdybai pasiųsta bend
rai tautiečių šalpai — 7.500 
dol. Praėjusių metų piniginių 
aukų rinkimų vajus buvo la
bai sėkmingas. Iš viso aukų 
surinkta 6,515 dol. (1996 m. 
— 6,412 dol.). Jei kuris auko
tojas sumažino savo auką ar 
neįteikė, atsirado tokių dosnių 
aukotojų, kurie naujai prisi
dėjo ar savo auką padidino. 
985 dol. už renginių gautas 
pelnas buvo pasiųstas Cent
rui. Tai pat praėjusių metų 
narių metiniai mokesčiai 297 
dol. buvo pasiųsti Centrui. 
Valdyba reiškia ypatingą pa
dėką Detroito radijo valan
dėlėms ir spaudai už veiklos 
garsinimą. 

Aukotojų sąrašai skelbiami 
abiejų lietuvių parapijų skel
bimų lentose. 

A. A. ADELĖS 
PODERIENĖS MIRTIES 

METINĖS 

Prisimenant vienerių metų 
mirties sukaktį, a.a. Adelės 
Poderienės mirties vienų metų 
sukaktyje, į sūnaus kun. kle
bono Alfonso Babono užpra
šytas šv. Mišias, š.m. sausio 4 
d. Šv. Antano bažnyčioje susi
rinko gausus būrys šaulių, ve
lionės draugų bei pažįstamų. 
Šv. Mišias koncelebravo kleb. 
kun. Alfonsas Babonas, kun. 
Kazimieras Butkus ir kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. Mi
šių metu giedojo parapijos 
choras, vargonais palydimas 
muz. Stasio Sližio. Skaitinius 
skaitė „Švyturio" jūrų šaulių 
garbės šaulys Bronius Va
liukėnas. 

Savo pamoksle kun. Alfon
sas Babonas reiškė padėką 
svečiams, draugams ir pažįs
tamiems už gausų atsilan
kymą ir prisiminimą jo ma
mytės Adelės Poderienės. Jis 
pareiškė, kad jo mamytė kant
riai kentėjo 17 metų, kol mir
timi užbaigė savo žemišką gy
venimą. Ji visuomet buvo nuo
širdi ir vaišinga, mėgo vaišinti 
svečius savo skoningai pa
ruoštais skanumynais. Labai 
mylėjo savo įsūnytą sūnų kun. 
Alfonsą Baboną. Jiedu gražiai 
sugyveno ir jų pokalbiuose bu
vo daug humoro. 

Po Mišių arti 100 dalyvių 
susirinko parapijos salėn 
priešpiečių metu pabendrauti 
ir prisiminti a.a. Adelę Pode-
rienę, 87 metų amžiaus. 1997 
m. sausio 9 d. Trijų Karalių 
šventėje, išėjusią amžinybėn. 

Maldą prieš valgį sukalbėjo 
sūnus kleb. kun. Alfonsas Ba
bonas. 

A.a. Adelė Poderienė savo 
žemišką gyvenimą pradėjo 
1909 m. lapkričio 30 d. Brook-
lyn, New Yorke. Jai esant vos 
keletos metų. tėveliai grįžo į 
Lietuvą. Adelė baigė Zapyškio 
apylinkės pradžios mokyklą,. 
vėliau Kauno „Saulės" mergai
čių gimnaziją, fsigijo stenog
rafijos ir slaugės specialybes. 
1934 m. ištekėjo už savo vai
kystės draugo Jono Poderio. 

Rusams okupuojant Lietu
vą, Poderiai pasitraukė į Va
karus. Gyveno Scheinfeldo DP 
stovykloje. Čia Poderiai susi
pažino su jaunu Alfonsu Babo-
nu. kurį globojo ir prižiūrėjo 
kaip savo sūnų. Jų keliai iš
siskyrė, Alfonsui išvykus į Ita
liją studijuoti. Poderiai, pasi
naudodami a.a. A. Poderienės 
Amerikos pilietybe, atvyko į 
JAV ir apsigyveno Richmond 
Hills, New Yorke. A.a. Pode
rienė ilgus metus dirbo Bulo
vą laikrodžių fabrike. 

Kun. Alfonsą Baboną, bai
gusį teologijos studijas Romoje 
ir atvykusį pastoracijos darbui 
į Pennsylvanijos lietuvių tel
kinį, prieš išeidami į pensiją 
Poderiai įsisūnijo. 

Po kurio laiko, kun. Babonui 
atvykus į Detroitą, Poderiai 
išėję į pensiją, atvyko ir apsi
gyveno Southfield, Michigan. 

A.a. Adelė Poderienė pri
klausė ir aktyviai reiškėsi Sta
sio Butkaus šaulių kuopoje. 
Priklausė birutietėms. Jos 
sveikatai menkėjant, ji turėjo 
stiprią atramą kun. Alfonso 
Babono priežiūroje. 

Vienerių metų a.a. Adelei 
Poderienės mirties prisimini
mą suruošė sūnus, kleb. kun. 
Alfonsas Babonas. 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

ILGIAUSIU METU 
KUN. ALF. BABONUI 

Gruodžio 22 dieną, Šv. Anta
no parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas šventė savo 35 
metų kunigystės jubiliejų. Ku-. 
nigu įšventintas 1962 m. Ro
moje, Laterano bazilikoje. Pri
micijas laikė Muenchene. J 
JAV atvyko kviečiamas Allen-
town vyskupo Pensilvanijoje. 
Toje vyskupijoje tada veikė 12 
lietuviškų parapijų, kurias 
įsteigė pirmieji lietuviai imig
rantai — angliakasiai. Darba
vosi New Philadelphia Švč. 
Jėzaus Širdies parapijoje, vė
liau Easton ir Minersville lie
tuvių parapijose. 1979 m. bu
vo paskirtas Šv. Antano lietu
vių parapijos klebonu Det
roite, kur ir dabar darbuojasi. 
Šv. Antano parapija puoselėja 
religines ir tautines tradicijas, 
skatina visuomeninę veiklą ir 
gražų tarpusavio sugyvenimą. 
Kun. Alfonsas Babonas yra 
BALFo 76-to skyriaus pirmi
ninkas ir „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės religi
nių programų vedėjas. 

Linkime kun. Alfonsui Babo
nui gausios Dievo palaimos, 
sveikatos ir energijos ganytojo 
pareigose. 

Lietuvos Vyčių Vidurio Amerikos apygardos 38-U ..Lietuvos prisiminimu" pokylio ruošos komitetas. I eil. iš 
kaires: Mary Kincius, Aušra Padalino. Rob Martin Ellie Kasput.is; II eil.: Julie Zakarka, Estelle Rogers, Ligija 
Kriščiūnas, Aldona Brazis, Algirdas Brazis. Bruo \>borieza; III eil.: Kęstutis Kriščiūnas, Peter Zansaitis, 
Glenn Perutis. Komitetui dar priklauso: kun. Antanas Zakarauskas, Teresa ir Faustas Strolios, Gene Vance 
Evelyn Oželis, Frank ir Rachel Jurgaitis, Frank Zapolis, Vince ir Bernice Neberieza, Mikey Petrošius. Pokylis 
bus vasario 1 d. Martiniąue salėje. Rezervacijas pnima E. Ozelis 773-254-7553; Ellie Kasputis 773-735-4614, 
Mary Kinčus 773- 927-4990 ir Aušra Padalino 773-767-2400. 

SMAGIAI SUTIKOME 
NAUJUS METUS 

Naujieji metai Detroito lie
tuvių telkinyje buvo sutikti 
Šv. Antano parapijos patalpo
se. Sutikimą rengė parapija. 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre Naujųjų metų sutikimą 
rengė Detroito Lietuvių Ben
druomenės apylinkės valdyba, 
kuriai pirmininkauja Nijolė 
Zehvinder. 

LAUKIAMA 
ALGIRDO SAUDARGO 

APSD1ANKYMO 

Sausio 10 d., 11:45 vai. ryto 
į Dievo Apvaizdos Kultūros 
centrą atvyks Lietuvos amba
sadorius JAV Stasys Saka
lauskas, jis lydės Lietuvos Už
sienio reikalų ministrą ir Lie
tuvos Krikščionių Demokratų 
vadovą Algirdą Saudargą. 
Svečiai susitiks su „Žiburio" 
šeštadieninės mokyklos moki
niais ir visuomene. Susitikimą 
rengia LB Michigano apygar
dos valdyba, kuriai pirminin
kauja Liuda Rugienienė. Po to 
vyks pietūs su kviestais orga
nizacijų atstovais ir įtakingais 
asmenimis, kurie tiesiogiai 
bendrauja su Lietuva. Pietus 
ir susitikimą organizuoja Det
roito Lietuvių organizacijų 
centro pirmininkas adv. Kęs
tutis Miškinis ir Lansingo LB 
apylinkės pirm. Saulius Anu
žis. Apsilankymo tikslas — 
sustiprinti Lietuvos siekį ieš
kant užtarėjų įsijungimui į 
NATO saugumo struktūrą. J 
susitikimą yra pakviesti: Lie
tuvos Vyčių veikėjai, Michiga
no senato lietuvių kilmės se
natorius Mat Dunaskiss ir kiti 

lietuvių reikalams įtakingi as
menys. Kadangi 1988 m. yra 
rinkiminiai metai Michigan 
valstijoje, ir politinėje plotmė
je aktyviai reiškiasi prof. 
Aleksandras Štromas, Arnold 
Šimkus, Virškus, Andrius 
Anužis ir Saulius Anužis, iš 
Michigano Kongreso narių 
laukiama daug paramos lietu
vių reikalams. Lietuvos prezi
dento rinkimų eigoje Michigan 
Kongreso atstovo Davė Camp 
laiškas buvo naudojamas Lie
tuvos prezidento kandidato 
Artūro Paulausko rinkiminėje 
propagandoje. Artūras Pau
lauskas savo rinkiminės kam
panijos pradžią pradėjo Det
roito ir Lansingo apylinkėse. 

įdomu, kad Lietuvoje niekas 
neprieštaravo, kad A. Pau
lauskas savo rinkiminę kam
paniją pradėjo Amerikoje, 
remdamasis nieko su Lietuva 
bendro neturinčio amerikiečio 
kongreso nario laišku. O Lie
tuvoje gimusiam, augusiam ir 
gyventi tėvynėn grįžusiam V. 
Adamkui buvo daromos visos 
įmanomos kliūtys, bandant 
paneigti jam teisę kandidatuo
ti. 

SUSIVIENIJIMO LDS 
KUOPOS PIETŪS 

Susivienijimo LDS 21-mos 
kuopos metiniai narių ir 
svečių pietūs sekmadienį, sau
sio 11 d., nuo 12 iki 5 vai. p.p. 
vyks Havvthorne Valley Coun-
try Club patalpose, 7300 N. 
Merriman Road, Westland, Mi
chigan. Smulkesnes informaci
jas apie pietus teikia Ruth Gu
gas, tel. 313-535-0893. Šia 
proga bus pagerbti visi kuopos 
nariai, turintieji 25 metų na
rystę LDS kuopoje. LDS 21 
kuopa yra viena veikliausių 
kuopų. Žiemos metu jie prave
da savaitines kėgliavimo var
žybas, o vasarą golfo varžybas 
bei mėnesinius susibūrimus. 

NAUJAS 
ORGANIZACIJŲ 
KALENDORIUS 

Detroito ir apylinkių orga
nizacijų ir jų ryšininkų kalen
dorius, kurį išleido Detroito 
lietuvių Vaizbos Butas, yra 
gaunamas prie lietuviškų pa
rapijų ir pas lietuvių kilmės 
verslininkus. Kalendorių pa
ruošė Clem Patacki ir Algis 
Zaparackas. 

A^A. ADELE 
PUMPUTIENĖ 

1997 m. gruodžio 20 d. Gar-
den City Osteopath ligoninėje 
Garden City, Michigan, sulau
kusi 88 m. mirė a.a. Adelė 
Pumputienė. Gyveno Livonia. 
Michigan, anksčiau Čikagoje. 
Gimė Šakiuose, Lietuvoje. Į 
JAV atvyko 1952 m. 

Velionė buvo pašarvota Har-
ris laidotuvių namuose, Livo
nia, Mich. Gruodžio mėn. 24 
d., po religinių apeigų, kurias 
atliko liuteronų kunigas Wil-
liam Lindholm, velionė buvo 

palaidota Parkview Memorial 
kapinėse, Livonia, Mich. 

Giliam liūdesyje liko: sūnus 
Adas ir marti Teresė Ivanaus
kai. Vaikaičiai: Vilija Doyle, 
Raimundas Ivanauskas, Lo-
retta Helmut ir Linas Iva
nauskas. Provaikaitė Patricia 
su vyru Mathew Schott ir pro
vaikaitis Mark Ivanauskas. 
Vokietijoje gyvenanti sesuo 
Erna. Laidotuves tvarkė laido
tuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė. 

1997 m. gruodžio 31 d. Wil-
liam Beaumont ligoninėje, 
Royal Oak, Michigan, sulau
kęs 88 m, mirė a.a. Alfonsas 
Leparskas. Gyveno Warren, 
Michigan. Gimė 1909 m. 
gruodžio 8 d., Joniškyje. J JAV 
atvyko 1949 m. Lietuvoje dir
bo savivaldybėje ir buvo šau
lys. 

Velionis buvo pašarvotas 
Baužos laidotuvių namuose, 
Detroite. Stjusio 2 dieną laido
tuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė po rožinio pra
vedė viešą atsisveikinimą su 
velioniu ir pareiškė organiza
cijų užuojautas. 

Sausio 3 d. Šv. Antano para
pijos bažnyčioje šv. Mišias au
kojo kun. Alfonsas Babonas. 
Mišių metu giedojo ir vargona
vo muz. Stasys Sližys. Velio
nis buvo palaidotas Holy Se-
pulchre kapinėse, Southfield, 
Michigan. 

Giliam liūdesyje liko: žmona 
Antanina, sūnūs Romas ir 
Viktoras, dukra Irena ir žen
tas Rimas Dainorai. Vaikai
čiai: Audra, Viktutė, Edmun
das ir Diana Leparskai. Brolis 
Vaclovas, Kanadoje broliai 
Liudas, Vytautas ir jų šeimos. 
Lietuvoje brolio a.a. Prano 
šeima, bei daug kitų giminių 
ir pažįstamų. Po laidotuvių 
šeima suruošė pietus Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 

DAPKŲ 50 M. VEDYBŲ 
SUKAKTIS 

Sausio 3 dieną Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje kun. A. 
Volskis palaimino Margaret ir 
William Dapkus, jų auksinės 
moterystės sukakties proga. 
Po Mišių vyko vaišės, kurių 
metu, dalyvaujant giminėms 
ir artimiesiems, buvo atšvęsta 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktis. Dapkai yra veiklūs 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
nariai. Margaret yra 79-tos 
kuopos pirmininkė. Sveiki
name Margaret ir Bill; lin
kime jiems Dievo palaimos ir 
ilgiausių metų. 

lm 
BALTIMORE, MD 

PENSININKŲ KLUBO 
PRIEŠKALĖDINIS 

POBŪVIS 
Baltimorės lietuvių pensi

ninkų klubas gruodžio 7 d. su
rengė įdomią prieškalėdinę 
popietę. Gražiai papuoštoje 
salėje susirinkusius narius 
artėjančių švenčių proga pas

veikino klubo pirmininkas. 
Pobūvio programai vesti pak
viesta Meilė Mickienė daly
vius supažindino su Lietuvos 
Respublikos ambasadorium 
Stasiu Sakalausku ir jo žmo
na. Ambasadorius priminė, 
kad jis jau ne pirmą kartą 
Baltimorėje. Klube lankėsi 
dar tebebūdamas ambasados 
patarėju. Palinkėjęs visiems 
malonių švenčių, kvietė apsi
lankyti ir bendrauti su amba
sada. M. Mickienė supažin
dino ir su Lietuvos Karo atašė 
majoru Valdemaru Sarapinu 
bei jo šeimos nariais. Majoras, 
pasveikinęs su šventėmis, 
trumpai apibūdino dabartinę 
Lietuvos kariuomenę ir pasi
džiaugė, kad padėtis joje 
žymiai pagerėjusi. Susipaži
nome ir su dr. Vytautu Šliupu, 
turėjusiu čia gražiai paruoštą 
parodą apie Lietuvos ūkinin
kus. Dr. V. Šliupas, atgavęs 
tėvų ūkį Lietuvoje, nori jį 
padaryti pavyzdiniu, kad Lie
tuvos ūkininkai galėtų moky
tis ūkininkauti naudodami 
vėliausią techniką. Dr. Šliu
pas ta tema plačiau kalbėjo ir 
aiškino parodos rodinius. 

Paskui vyko meninė progra
ma, atlikta „Jorės" etnografi
nio ansamblio. 

„Jorės" ansamblis JAV įsi
kūrė 1995 metais. Jį sudaro 
naujieji ateiviai iš Lietuvos, 
vadovaujami Egidos ir dr. Rai-
mio Matulioniu iš Washing-
ton, D.C. 14 asmenų ansamb
lis atliko dainų ir šokių pynę 
su paaiškinimais. Programoje 
girdėjome Aukštaitijos sutar
tines, gėrėjomės Žemaitijos šo
kiais, publika buvo įtraukta į 
smagius dzūkų vakaronių šo
kius. Pabaigai ansamblio na
riai atnešė ant kiekvieno stalo 
uždegtą žvakę, simbolizuojan
čią artėjančias Kalėdas. 

Ansamblis visiems paliko 
malonų įspūdį. Tokio Balti
morėje dar nebuvome matę. 
Norintieji su ansambliu susi
siekti prašomi kreiptis į klubo 
pirmininką Algirdą Skudzins-
ką tel. 410-665-0253. 

Po programos visi buvo pak
viesti vakarienei, kurią labai 
skaniai pagamino klubo na
rės. Dar ilgai bendravome 
vaišindamiesi kava ir pyragai
čiais. 

Baltimorės lietuvių pensi
ninkų klubas sparčiai auga. 
Jau turime daugiau 100 na
rių. 

A. Skudzinskas 

CLEVELAND, OH 

VASARIO 16-OSIOS 
ŠVENTĖ 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 80 metų sukaktis 
bus švenčiama 1998 m. vasa
rio 14 ir 15 d. 

Šeštadienį, vasario 14 d., 
6:30 vai. vak. Dievo Motinos 
parapijos salėje iškilmingoji 
dalis, kurioje kalbą pasakys 
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„Cleveland Plain Dealer* 
Washington biuro viršininkas 
Thomas Brazaitis. Taip pat, 
Ohio gubernatorius G. Voino-
vich stengsis dalyvauti. 

Meninę dalį atliks lietuvių 
liaudies šokių šokėjų grupė 
„Grandinėlė" ir kiti jaunimo 
sambūriai. 

Po meninės dalies bus poky
lis parapijos salėje. 

Sekmadienį, vasario 15 d. 
iškilmingos šv. Mišios abiejose 
lietuvių parapijų bažnyčiose. 

Smulkesnės informacijos bus 
skelbiamos vėliau. Rengia 
ALT skyrius ir LB apylinkė. 

Lietuvos Vyčių veikim 
112 KUOPOS 

PRIEŠKALĖDINIS 
SUSIRINKIMAS 

- Lietuvos Vyčių, 112-toji kuo
pa gruodžio 16 d. turėjo pas
kutinį šiais metais susirin
kimą. Dabar susirinkimai 
vyksta kas trys mėnesiai; 
anksčiau rinkdavomės kas 
mėnesį. Nariams išsiskirsčius 
į tolimesnes gyvenvietes (gal 
ir dėl vyresnio amžiaus) sun
kiau dažnai susiburti susirin
kimams. 

Įvestas gražus paprotys, kad 
susirinkiman ateinančiam na
riui pasiūloma įsigyti „įėjimo 
bilietą", tokiu būdu pajamų 
pusė skiriama Lietuvos šalpai. 
Šį kartą susidarė 45 dol. su
ma, kuri bus pasiųsta Lietu
vai. 

Susirinkimą pradėjo orga
nizacijos pirmininkė Mickey 
Petrošius. Kadangi po susirin
kimo buvo numatytas pobūvis 
susirinkusieji buvo paprašyti 
kai kurių darbotvarkės punk
tų sutrumpinimo. 

Sausio 11 dieną Lietuvos 
Vyčių choras ruošia koncertą 
Jaunimo centre, o vasario 1 
dieną vyks pokylis Martiniąue 
salėje, kuriame bus pranešta 
mokslo stipendijas laimėju
sieji. 

Prieš savaitę mirus il-
gamečiui Lietuvos Vyčių dva
sios vadovui kanauninkui 
Vaclovui Zakarauskui, pirmi
ninkė pakvietė kun. Vytą Mi-
kolaitį pasakyti apie šį Dievui 
pasišventusį darbuotoją ir di
delį Lietuvos tautos patriotą. 
Kun. V. Mikolaitis apibūdino 
a.a. kan. Zakarausko darbus 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje, kurioje praleido 46 me
tus ir šventė 60 metų kuni
gystės sukaktį. Priminė, kad 
jis buvo geras pamokslinin
kas. Apie savo kunigišką 
veiklą ir tautinį darbą velionis 
parašė 7-nius tomus pavadin
damas „Dievui ir Tėvynei". 
Dirbdamas spaudos darbą, 
turėjo asmenų, jo nemėgusių. 
Mirė sulaukęs 91 metų am
žiaus. 

Kuopos pirmininkė dėkojo 
kun. V. Mikolaičiui už gražų 

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

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

TeL 77*585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKILĮLIGOS 

3900 VV.95 St Tai. 709422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

UNAS SIDRYS. M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-63666Ė* 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

srrTCTHB 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DAMTLI GYDYTOJA 

9625 3.791h Ave., Hfctory Hi», IL 

Tel. (708) 586-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 St , C M Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

ARASZUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 e.Ogden Ave.. SuM 310 

NspervtHe. IL 60563 

Tel. (630)527-0090 
3625 Highland Ave.. 

Tomrsf 1 .Suite 3C 
Downers Grove. IL 60515 

Tel. (630)435-0120 

apibūdinimą ilgamečio 112 
kuopos dvasios vado, dirbusio 
su šia organizacija daugiau 30 
metų ir įkepusio nariams di
desnę meilę Lietuvai. 

Po susirinkimo buvo prieš
kalėdinis pobūvis nariams ir 
jų svečiams. Susirinkime daly
vavo kun. V. Mikolaitis, kun. 
P. Kelpšas, kun. Savukynas ir 
kelios seselės kazimierietės. 

Lietuvos Vyčių choro vado
vas muz. Faustas Strolia 
pravedė kalėdinį giesmių gie
dojimą palydėdamas akordeo
no garsais. Pobūvis ir giesmės 
visus šventiškai nuteikė. Su
kalbėję maldą visi skirstėsi į 
namus ruoštis ateinančiai 
Kristaus gimimo šventei. 

A. Pauiuolis 

"Laikyk save jaunu, nes 
tai išlaiko tave jauną. 
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KARIUOMENĖS VAIDMUO 
PILIETINIAM UGDYMUI 

Lt ARŪNAS ALONDERIS 

Prasmes ieško žmogus jau 
vaikystėje. Ji per platėjantį 
pažinimą, patirtį, veiklą, išgy
venimus, santykius, biologi
nių veiksnių ir kultūrinių 
tradicijų veikimą keičiasi, gali 
tapti labiau ar mažiau dvasin
ga. Tinkamomis sąlygomis 
jaunas žmogus gali išsiugdyti 
laisvą, demokratišką asmeny
bę su atitinkama pasaulė
žiūra. Vaiko ugdymas praside
da nuo mažens šeimoje, mo
kykloje ir toje aplinkoje, kur 
jis gyvena. 

Labai svarbus uždaviniai 
keliami mokyklai. Ji ne tik 
perteikia jaunuoliui kultūros 
paveldą, formuoja jo prasmin
gumo supratimą siekiant iš
laikyti savo asmens ir tautos 
kultūrinį identitetą, bet taip 
pat ir asmeninį įsipareigojimą 
tą paveldą kūrybiškai, kon
struktyviai puoselėti ir tęsti. 

Kartu ugdoma nuostata ste
bėti ir jausti pusiausvyrą tarp 
tradicijos ir naujovių, tarp 
gamtinės ir kultūrinės ekosis
temų. Jaunuolis turi gerai 
įsisąmoninti, kiek jo dalyvavi
mas šiose sistemose prasmin
gas. 

Mokykloje galima daug nu
veikti ugdant jaunuolius do
rais piliečiais, tėvynės gynė
jais. Tėvynės meilė turi būti 
kuo giliausiai persmelkusi jo 
sielą, kad visuomet užslopintų 
asmeninę baimę ir egoizmą. 
Mylėti nepažįstant — neįma
noma. Mokykla jaunam žmo
gui turi formuoti supratimą 
apie piliečio pareigas ir apie 
tai, kad pareigos yra pir
mesnės už teises. 

Kai vaikas auga ir tampa 
suaugusiu, jis gyvena ir kau
pia gyvenimo patirtį tuo pat 
metu. keliuose būviuose: ieško
damas prasmės, dirbdamas, 
kurdamas, kaupdamas žinias, 
bendraudamas, įsisąmonin
damas savo tapsmą gamtinėje 
ir visuomeninėje aplinkoje. 
Visi šie būviai ar buvimai vyk
sta tuo pačiu metu — gyve
nant. Jie sudaro žmogaus gy-

-venimo visumą. 
L Lietuvos mokyklose — 

sudėtingas periodas. Visuo
tinės švietimo reformos nuo
statos sunkiai įauga į mo
kyklų bendruomenės gyveni
mą. Gyvenimas mokykloje la
bai reikšmingas moksleiviams 
pilietinio ugdymo požiūriu. 

Todėl neatsitiktinai švieti
mo reformos dokumentuose 
moksleivių pilietinis ugdymas 
išskiriamas kaip pirminė ug
dymo sritis, kaip vienas būdų, 
padedančių mokyklai siekti 
tikslų, keliamų šiuolaikinės 
Lietuvos valstybės ir visuo
menės. 

Pakalbėti apie tai, kaip keis
ti ugdymo turinį, organizuoti 
mokyklos bendruomenės gyve
nimą, skatinti ir plėsti mo
kyklų bendruomenės ir pa
vienių asmenų ryšius su vie
tos, regiono valstybinėmis ir 
visuomeninėmis institucijo
mis, š.m. spalio mėn. Druski
ninkuose buvo susirinkę LR 
Seimo, vyriausybės, Švietimo 
ir mokslo, Krašto apsaugos 
ministerijų atstovai, moksli
ninkai, mokytojai į seminarą 
„Pilietinis ugdymas Lietuvoje: 
skirtingi keliai ir požiūriai", 
kurį organizavo Lietuvos žmo
gaus teisių centras ir Europos 
Tarybos informacijos ir doku
mentacijos centras. 

Seminaras tuo reikšmingas 
ir svarbus, kad pirmą kartą 
viešai pradėta svarstyti mok
sleivių pilietinio ugdymo pro
blemas mokykloje. 1996 m. 
gegužės 28 d. kariuomenės 
vadovybės iniciatyva buvo su
rengtas forumas „Jaunimas ir 
pilietinė visuomenė", kuriame 
labai aštriai buvo užsimintos 
švietimo problemos bei pa
rengti siūlymai problemoms 
spręsti. Tuometinė Švietimo ir 
mokslo ministerijos vadovybė 
nematė reikalo rimtai svarsty
ti pilietinio ugdymo mokykloje 
problemų. 

Tik atėjus naujam Švietimo 
ir mokslo ministrui akademi
kui Z. Zinkevičiui šios srities 
problemoms skiriamas valsty
bės ir visuomenės dėmesys. 
Todėl neatsitiktinai įvairių 
nevyriausybinių, visuomeni
nių organizacijų dėmesio cent
re atsirado vietos jaunimo pi
lietinio ugdymo problemoms. 
Tai sveikintinas ir skatinantis 
pavyzdys. 

Pagal reformuotos mokyklos 
mokymo planus kitais mokslo 
metais turėtų atsirasti nauja 
mokymo disciplina „Pilietinės 
visuomenės pagrindai". VII-
VIII klasėse jai numatoma 
skirti po vieną pamoką per sa
vaitę, o X klasėje — 2 pamo
kas per savaitę. 

Deja, kaip pabrėžė ir semi
naro Druskininkuose dalyviai 
nuo 1998 mokslo metų įve
damai naujai disciplinai nėra 
pasirengta. Kai kas bando tuo 
apkaltinti dabartinę Švietimo 
ir mokslo ministerijos vadovy
bę, atseit, ministerijos siūlo
mas pilietinio ugdymo modelis 
nebuvo pakankamai apsvar
stytas. Seminaro dalyviai ne
galėjo pasakyti, kodėl buvo 
pasirinktas kaip tik toks pilie
tinio ugdymo kelias, kaip buvo 
priimti sprendimai. 

Turbūt priekaištus ir klausi
mus derėtų skirti tuometinei 
(1993-1996 m.) Pedagogikos 

Danutė Bindokienė 

Tarp Vašingtono ir 
Maskvos? 

Kariuomenės šventes proga lapkričio 23 d. nepriklausomos Lietuvos kariai žygiuoja Gedimino prospektu Vil
niuje. Nuotr. Eltos 

instituto reformatorių grupe
lei, kuri ir sukūrė vadinamąjį 
„pilietinio ugdymo modelį", 
nesitardama ir viešai nesvars
tydama projekto nei su peda
gogine bendruomene, nei su 
visuomene. 

Mokytojas ekspertas Rimas 
Jokimaitis (šiuo metu tvar
kantis istoriją Švietimo ir 
mokslo ministerijoje), PHARE 
Pilietinės visuomenės plėtros 
programos mokymo specialis
tas Vytautas Toleikis, Kauno 
Šančių vid. m-klos direktorius 
Romanas Jasulaitis, Šilalės 
m. Dariaus ir Girėno vid. mo
kyklos ekspertė Nijolė Letu-
kienė abejojo, ar išvis yra tiks
linga įvesti VII-VIII kl. priva
lomą atskirą mokymo disci
pliną dėl didelio moksleivių 
pamokų krūvio. 

Kiekviename mokomajame 
dalyke visose klasėse pilietinė 
problematika yra integruota. 
Sėkmingi tokios integracijos 
pavyzdžiai yra etikos, istori
jos, lietuvių kalbos ir geografi
jos programos. Druskininkuo
se įvykusiame seminare buvo 
nemažai dėmesio skiriama pi
lietinio ugdymo disciplinos 
įvedimui, kaip privalomam 
dalykui septintoje pagrindinės 
mokyklos klasėje. 

Klausimas, ar pilietinio ug
dymo disciplina reikalinga 
septintose ir aštuntose klasėse 
sklandė visose seminaro darbo 
grupėse: Pilietinės visuome
nės pagrindų turinys, mokymo 
metodai ir mokytojų kvalifika
cija. 

Pagrindiniai argumentai dėl 
atskiros disciplinos nereika
lingumo yra didelis mokslei
vių pamokų krūvis, pilie
tiškumo temų integravimas į 
kitus mokymo dalykus ir ne
pakankamas pasirengimas 
įvesti šią discipliną. Su pa
staruoju argumentu sutiko 

dauguma seir.inaro dalyvių. 
Niekas netrukdo kūrybin

gam mokytojui ieškoti moky
mo disciplinoje pilietiškumo 
pagrindų, formų ir metodų, in
tegruojant juos į savo pamoką, 
pvz., per istoriją, geografiją, 
etiką. 

II. Kas yra gimtinė, tėvynė? 
Ar kiekvienas turime savo 
gimtinę ir tėvynę? Ne. Tik ta
sai, kas suaugo su savo 
kraštu, visu tuo gamtiniu ir 
dvasiniu pasauliu, susidariu
siu to žemės lopinio dirvoje. 
Galima tokios gimtinės ne
turėti, jei nuolat ieškant, ne
susidarė specifinis žmogaus ir 
vietos ryšys, galima jos netek
ti, jei anksti ją apleisi, galima 
ją įgyti, jei pasiseks įsigyventi 
į vietą, kur negimei, bet su ku
ria likimas surišo. 

Taigi gimtinę (gimtąjį kraš
tą) sudaro išgyventas ir iš
gyvenamas visiškas žmogaus 
ar žmonių grupės ryšys su vie
no kurio žemės kampelio erd
ve ir fizine struktūra. Gim
tinės ir tėvynės jausmas yra 
dvasinis šaknų jausmas. Todėl 
ir tėvynė nėra tiktai gamta ar 
apskritai vieta. Tai yra per 
daugelį mūsų išgyvenimų per
imta ir daugeriopai sudvasin
ta ir taip pat įvairiapusiškai 
žmogaus atšviesta gamta ir 
vieta: čia joje tartum yra gi
musi jos dvasia — žmogus tar
si pats save įtraukė į ją ir iš 
jos vėl sau daug pasiėmė, pa
sisavino. 

Šitoks ,.gimtinės jausmas" 
mūsų sąmonėje, jau ir taip iš 
esmės grynai individualus, 
pasidaro dar ir subjektyvus. 
Bet tada tektų sustoti ties 
klausim", ar gali būti pilieti
nis ugdymas mokymo dalyku, 
mokykloje dėstomu? Juk moks
las stengiasi visą apimti api
bendrinančiu sociokultūriniu 
aspektu; jis remiasi objekty

vumu. Šiuo atveju galima 
būtų sakyti, kad pilietinis ug
dymas galėtų būti atliekamas 
priešingomis tvirtam pažini
mui priemonėmis, t.y. neduo-
dančiomis pasiekti apiben
drintos ir nešališkos tiesos. 
Tačiau šis tariamasis prieš
taravimas yra pašalinamas. 
Ne visi mokslai siekia tiktai 
apibendrinimų. Seniai praėjo 
tie laikai, kada buvo manoma, 
kad visa. kas individualu, yra 
verta mokslinio tyrimo. Štai 
geografija kuria žemėvaiz-
džius, t.y. kaip tik individua
lius žemės paviršiaus ele
mentų junginius, kartais labai 
didžiulius, kaip visa Europa, 
Azija ar Amerika, kartais pa
lyginti mažus, kaip Alpės ar 
mūsų Baltijos pajūris. Taip 
pat istorija. Ji vaizduoja 
žmonijos kultūros vystymosi 
procesus, vykusius mažuose 
ar didžiuliuose žemės plo
tuose, dalyvaujant mažoms ar 
didelėms .žmonių grupėms, 
trumpalaikius ar daugely 
amžių trukusius. Tokia ir yra 
senovės Graikijos, Vidurinių 
amžių Europos, Indijos ar lie
tuvių tautos istorija. Visa tai 
yra individualaus pobūdžio 
kompleksai, kartą įvykę ir 
praėję. Ir vis dėlto šios mokslo 
disciplinos turi visas mok
sliškojo žinojimo savybes: 
šaltinių tikrumą, sistemingą 
sandarą, kritiškumą ir išvadų 
bei sprendimų logiškumą. Šie 
mokslai suranda savo „dėsnin
gumą", naudojasi kitų dalykų 

— gamtos ir sociologijos — ty
rimais ir apibendrinimais. 
Toks pat individualus yra ir 
pilietinis ugdymas. Bet ar jis 
yra atskiras mokymo dalykas? 
Tai yra tik atskiras uždavinys 
— pradinis taškas. Bet jis 
sprendžiamas integruojant 
įvairius dalykus. 

(Bus daugiau) 

Lietuvos gyventojų palanku
mui sausio 4 dienos balsavi
muose pakrypus Amerikos lie
tuvio Valdo Adamkaus pusėn, 
jam suteikiant prezidento ti
tulą, amerikiečius vėl paskati
no daugiau skirti dėmesio Lie
tuvai, jos praeičiai ir ateičiai. 
Nors didžioji dalis spaudos 
pasitenkino, suminėdama Val
do Adamkaus biografijos bruo
žus ir atliktus darbus, vado
vaujant Aplinkosaugos įstai
goms Amerikos Vidurio vaka
rų srityje (EPA), „The Wall 
Street Journar („Lithuania's 
New Leader, an American, 
Presents a Problem for U.S.-
Russian Ties". 1998. 01.06) 
žvelgia į Adamkaus išrinkimą 
kaip į naujų problemų pra
džią Lietuvai: esą Rusija nesi
jaus jaukiai, kai kaimyninės 
Lietuvos prezidento vieton at
sisės Amerikos lietuvis, kuris 
1944 metais, tos pačios Rusi
jos, tik tuomet besivadinusios 
Sovietų Sąjunga, Raudonajai 
armijai slenkant į Lietuvos te
ritoriją, pabėgo į Vokietiją 
kartu su tūkstančiais kitų 
tautiečių. Vadinasi, Adamkus 
jau iš jaunystės yra nusistatęs 
prieš Rusiją, o galbūt jo sim
patijos priklauso tik Ameri
kai, į kurią atvyko 1949 m., 
baigė mokslus, įsigijo pel
ningą profesiją ir sėkmingai 
dirbo iki 1997 metais išėjimo į 
pensiją. 

Jdomu, kad tas pats klausi
mas jau kilo ir kiek anksčiau 
pasikalbėjime su Amerikos 
Balso transliacijų į Rusiją 
skyriaus štabo nariu: ar Val
das Adamkus, kaip preziden
tas, sugebės nešališkai žiūrėti 
į Lietuvos santykius su Mask
va? Kadangi jis pabėgo iš Lie
tuvos kaip tik dėl rusų (arba 
sovietų) okupacijos, todėl, be 
abejo, Rusijos nekenčia... 

Nepaisant naujojo preziden
to užtikrinimo, kad jo asme
niškos praeities patirtis jokiu 
būdu nenuspalvins ateities 
santykių su Rusija, nepaisant 
fakto, kad dar sovietų laikais 
Valdas Adamkus daugiau 
kaip du tuzinus kartų darbo 
reikalais lankėsi Rusijoje ir 
kartu sėkmingai sprendė ap
linkosaugos problemas. Krem
lius nesijaučia įtikintas. O 
galbūt tai tik dar viena buvu
sių nomenklatūrininkų propa
gandos antis, paleista, kad pa
kenktų „amerikonui"... 

Politiniuose ėjimuose Val
das Adamkus nėra naujokas 
ar naivuolis, JAV valstybi
niuose biurokratizmo labirin
tuose pradėjęs dirbti nuo 1969 
metų, sugebėjęs savo pozici

joje išsilaikyti ir prie respubli
konų, ir prie demokratų parti
jos daugumos valdžios vir
šūnėse. Tad jau sausio 5 d. 
apie Lietuvos ir Rusijos ben
dravimą savo kadencijoje pa
sakęs: ..Rusija, žengianti de
mokratijos keliu, turi daug 
reikšmės Lietuvai ir mes dė
sime visas pastangas, kad šių 
dviejų valstybių santykiai 
vystytųsi palankiai". Iš Rusi
jos taip pat girdėti viltinga 
nuomone, kad „nepaisant 
Adamkaus antipatijos rusams, 
paremtos praeities patirtimi, 
jo naujosios pareigos pareika
laus diplomatijos ir savitvar
dos"; ,.Mes reiškiame viltį, 
kad bus išvystyti tarpusavio 
pasitikėjimo ir bendradarbia
vimo ryšiai..." Maskvos taria
mą rūpestį, kad Vašingtonas 
dabar dar labiau užtars Lie
tuvą, nes Amerikos pilietis 
išrinktas prezidentu, tvirtai 
paneigė ir JAV ambasada Vil
niuje. Antra vertus. Adamkus 
netrukus turės atsisakyti JAV 
pilietybės ir priklausys tik 
Lietuvai. 

Nors Adamkus užtikrina, 
kad su Rusija ryšiai bus drau
giški, gal net nuoširdūs, ne
reikia manyti, kad jis ruošiasi 
šokti pagal Kremliaus mu
ziką. Jis jau pareiškė, kad 
sieks NATO narystės ir steng
sis Lietuvos vairą dar labiau 
pasukti Vakarų kryptimi. 

Kad Valdas Adamkus yra 
„kietas riešutas" ir turi pa
kankamai ryžto vykdyti savo 
nusistatymus, parodė ir jo 
darbas, vadovaujant EPA. 
Ypač prisimintina veikla 1983 
metais, kai specialiame Kon
greso komitete jis tvirtai ap
gynė savo pozicijas-'dėl Dow 
Chemical Co. daromos žalos 
aplinkai, ypač Michigan vals
tijos vandenims, nepaisant, 
EPA vadovybės Vašingtone 
pastangų incidentą ,.pašluoti 
po kilimu" arba bent su
švelninti. Adamkus ne tik lai
mėjo, bet užsipelnė pagarbos 
ir pripažinimo visame krašte. 

Prezidentu išrinkus Ameri
kos lietuvį. JAV-se ar kitur 
užsienyje gyvenantys jo 
tautiečiai jau susiduria su 
klausimu: ar dabar daugiau 
apsispręs grįžti į savo tėvynę, 
kai ji taip tvirtai pasuko šalin 
nuo buvusių sovietinių auk
lėtinių ir jų simpatikų9 Kol 
kas dar per anksti atsakyti į 
tą klausimą, bet jau daug gar
siau ir dažniau pradedama 
kalbėti apie atsivėrusias nau
jas galimybes vel gyventi tė
vynėje. Ypač tuo domisi vyres
nieji, sulaukę pensijos am
žiaus. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VTTENAS 
3 (Tęsinys) 
Foster ir E. V. Bacon knygoje *Wealth for Welfare" 

pateikiama duomenų apie planą įkurdinti Br. Hondūre 
penkias kolonijas po 500 šeimų, kurias viskuo ap
rūpinant kaštuotų vienas milijonas dolerių. Šis planas 
buvo 1943 m. parengtas pabėgėlių įkurdinimui. 

1958 m. spalio mėn. „Lietuvių dienų" numery 
spausdintas Pakšto gausiai vaizdais iš Br. Hondūro 
pailiustruotas straipsnis „Ieškom vietos Mažajai Lie
tuvai". Papasakojęs apie savo pastangas nuo 1924 m. 
ištirti galimybes kur nors įkurti antrą mažutę, bet au
tonominę, Lietuvą iš pertekliaus gyventojų, kurie savo 
noru emigruoja, jis aprašo Br. Hondūro geografinę 
padėtį ir plotą, gyventojus, vandenis, klimatą, augalus 
ir gyvūnus. Po to jis pažymi, jog būtų labai gerai, jei 
pradėtų organizuotis „Žaliosios Diasporos (Atžalos) 
klubai, kurie susipažintų su Žaliosios atžalos klausi
mais, pagvildentų lietuvybės išlaikymo idėją. Straip
snio gale pateikiamas sąrašas leidinių, kuriuose gali
ma rasti tinių apie Br. Hondūrą. 

Į šį Pakšto straipsnį reagavo Vladas Veselauskas 
„Nepriklausomos Lietuvos" 1958 m. spalio 29 d. nu
mery straipsniu „Lietuva be Lietuvos", kuriame jis 

kaltina Pakštą, kad jis „Lietuvių dienose" nė žodžio 
neparašė, kas labiausiai įdomautų kolonistą, tai yra, 
kiek kaštuoja hektaras žemės, kokia yra žemės pro
duktų kaina, koks uždarbis. Toliau jis prikiša Pakštui, 
kad jis nepaminėjo Gvatemalos pretenzijų į Britų 
Hondūrą. Anot jo, „Jei lietuviai kurtųsi Britų Hondūre 
su anglų palaiminimu ne kaip imigrantai, bet kaip 
kolonistai su 'autonomija', mūsų lietuvių dabar ne
kęstų visi ispaniškos Ameril-is gyventojai... Ir jei. lai
kui bėgant, Gvatemala prisijungtų visą Hondūrą, tada 
lietuviams toji 'autonomija' pro pakaušį išlįstų". Po to 
jis ginčijasi su Pakštu dėl kalbos, kokią naudoja vietos 
gyventojai. 

Kaip tik tuo metu (1958.11.24) „The Washington 
Post and Times Herald" dienrašty pasirodė UPS žinia, 
kad Gvatemalos prezidentas Miguel Ydigoras Fuentes 
oficialaus vizito metu Hondūre spaudos konferencijoj 
pasakė, kad jo vyriausybė „yra pasiryžus atgauti britų 
užimtą teritoriją derybomis arba jėga. padedant ar ne
padedant kitoms Centrinės Amerikos tautoms". 

Apie Gvatemalos pretenzijas į Britų Hondūrą 
„Naujienose" spausdintas J. Jagmino straipsnis „A'g-
lijos-Gvatemalos ginčas dėl Britų Hondūro", ėjęs per 
keturis numerius (1958.12.4-8), kuriuose buvo plačiai 
apžvelgta visa šio ginčo istorija. 

Pakšto straipsnis 

Pakštas vengė kištis į ginčą dėl įsikūrimo Br. Hon
dūre ar atsakinėti i jam daromus priekaištus. R*'ta 

išimtis buvo „Drauge" jo straipsnis „Lietuviai dausose" 
(1958.XI.7), kuriame jis rašė, kad pažįstami asmenys 
jam yra pasakoję apie sovietų radijo iš Vilniaus piktus 
jam kaltinimus už paskleistą mintį įsteigti mažytę, 
autonominę lietuvių valstybėlę Britų Hondūre. Esą jis 
kaltinamas, kad esąs lietuvių nacionalistų ideologas, 
vergų pirklys, daug uždirbęs iš britų už vergus ir norįs 
gabenti lietuvius į dausų kraštą, kur miškai pilni 
gyvačių, pavojingų žvėrių, ir kur nėra jokios civilizaci
jos. Atsakęs į šiuos kaltinimus, Pakštas pažymėjo, jog 
atrodo, kad sovietų radijas yra nusigandęs kažkokio 
masinio lietuvių sąjūdžio įkurti mažą autonominę val
stybėlę, kurios buvimas rusams pagadintų visą propa
gandinę muziką milžiniškuose Azijos ir Afrikos plo
tuose... „Juk mes gal palygintume savo autonomines 
teises su 'vyresniojo brolio' duodamomis teisėmis savo 
'respublikose'. 

Toliau Pakštas išdėstė savo nuomonę apie toli
mesnį lietuvių pasibarstymą (dispersiją), kuris ir to
liau vyks, bet tai nebus pionieriai. Naujų takų jie nep
ramins. Jie vyks į patogiai įrengtus dausų miestus ir 
ieškos lengvų užsiėmimų. Anot jo, jeigu tipiškas eili
nis Amerikos lietuvis mane paklaustų, ar jam tiktų 
apsigyventi Br. Hondūre, tai aš jam pasakyčiau: 
bičiuli, nevažiuok, nes čia labai gerai gyveni, o ten 
nebeprisitaikysi". Nepaisant to, Pakštas mano, kad 
Šiaurės Amerikoje gal atsirastų koks šimtas tokių ri
zikos nebijančių ir pionieriškų žmonių, kuriems 
nebūtų gaila triūso, kad įkurtų savą mažutę val
stybėlę. Pabaigoj straipsnio Pakštas pranešė, kad an

tra lietuvių ekspedicija į Britų Hcndurą planuoja 
išvykti gruodžio 21 d. Norinčių vykti jau yra trys. 

„Ar lietuviškai hydrai išdygs nauja galva?" straips
ny V. Jagminas atmeta priekaištus, kad Br. Hondūre 
klimatas netinkamas, kad niekas ten nevažiuos, kad 
britai autonomijos neduos, kad kolonijų laikai yra pa
sibaigę ir kad tuo atsisakom nuo kovos už Lietuvos 
laisvę. Straipsnio autorius pripažįsta, kad ginčai nėra 
blogas dalykas, nes jie padeda išryškinti klausimą, 
bet. juos vedant, reikia turėti prieš akis didįjį tikslą — 
lietuvybės amžinumą. Šio tikslo vedinas, prof. Pakštas 
ir iškėlė lietuvių židinio Br. Hondūre įkūrimo reikalą. 
Jo įgyvendinimas parodytų, kad lietuviu tauta yra ta 
hydra. kuriai, vieną galvą nukirtus, tuojau pat kita 
išdygsta („Draugas", 1958.12.11 d.) 

„Ar kurtis Britų Hondūre?" svarsto L S. Regina 
„Nepriklausomoje Lietuvoje" (1958.12.17*. Anot jo. su
manymas užsienio lietuviams galbūt yra aktualus, bet 
nenaujas. 1952-1953 metais prof. dr. S. Stonkus yra 
turėjęs panašią idėją — įkurdinti lietuvius Saska-
čevano provincijoje. Jis tarėsi su provincijos valdžia, 
buvo įgyta iš dalies įdirbta žemė ūkiui, parūpinta sta-
• tybinės medžiagos, pratiestas kelias. Kai visi pa
ruošiamieji darbai buvo atlikti ir mašinomis reikėjo 
kibti į žemę, pasirodė, kad ūkininkų lietuviu tarpe 
neatsirado. O tie lietuviai, kurie gyveno Montrealy. 
trumpai atsake, kad visai nėra galvoję keltis iš 
kultūrinių miestų centrų į tolimas Saskačevano ste
pes. 

Bus daugiau) 

' 
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SAUSIS 
UBERTAS KLIMKA 

Švęsti Naujuosius metus šono verčiasi ir pradeda 
mūsų krašte, kaip ir visoje čiulpti kitą leteną. Pusiau-
Europoje, yra gana nauja 
tradicija. Tačiau Šios šventės 
elementai — žalia eglutė, žva
kutės ant jos šakelių — artimi 
senovės baltų pasaulėžiūrai. 
Gyva žaluma reiškia pavasarį, 
naują gyvybės ciklą. Kitados 
Naujieji metai ir prasidėdavo 
pavasariu. Šią šventę simboli
zuodavo verbos ar kadagio 
šakelė. Perkėlus metų pradžią 
į žiemą, ten nukeliavo ir 
žalioji šakelė. Iš pradžių ji 
būdavo užkišama troboje už 
balkio. Vėliau maža eglutė ka
binama palubėje, kaip ir iš 
šiaudų sunarstytas „sodas". 
Susiliejus šioms puošmenoms, 
atsirado Kalėdų eglutė. Ją 
puošti derėtų tradiciškai: rau-
donšoniais obuoliukais, riešu
tėliais, žvaigždutėmis iš šiau
dų ar nendrių. 

Jaunimas Naujuosius sutik
davo dideliame būryje prie 
laužo, visi smagiai krėsdavo 
išdaigas. Kokia Naujųjų metų 
nakties nuotaika, tokie bus ir 
visi ateinantys metai. Nuo 
Kalėdų iki Trijų Karalių yra 
tarpušventis, po jo prasideda 
Mėsiedas, piršlybų ir vestuvių 
metas. 

Manoma, kad kitados Lietu
voje būta dešimties mėnesių 
kalendoriaus. Baigę žemės 
ūkio darbus, visi ilsėdavęsi ir 
laiko apskritai neskaičiuo
davę, o nauji metai pagal 
Mėnulį prasidėdavę praėjus 
trims mėnesiams nuo to, kai 
miške elniai numeta ragus. 
Gal iš čia kilęs ir senovinis 
sausio pavadinimas — rago 
mėnuo. Dar jis vadintas pus-
čiumi, vilkų mėnesiu. Tikė
tina, kad senojo kalendoriaus 
Naujieji metai mūsų etninėje 
kultūroje išliko kaip visai 
užmirštos Krikšte šventės 
nuotrupos. Būdavo žadinama 
gamta: papurtomos žiemos 
šaltyje sustingusios obelys, 
pabeldžiama į miegančius avi
lius. Pasak XVI a. autoriaus J. 
Lasickio, žmonės žadindavo ir 
dūminėse pirkiose gyve
nančius žalčius — kviesdavo 
juos lininiu rankšluosčiu 
užsliuogti ant stalo ir para
gauti apeiginių valgių. Todėl 
ši šventė dar vadinta Kirmių, 
arba Kirmėlių, diena. Nevalia 
tądien eiti į mišką malkauti 
— gyvatės vasarą atšliau-
žiančios į kiemą. Jeigu žinosi, 
kurią savaitės dieną buvo 
Kalėdos, su gyvate nesusitik
si. Sr.kmės apie gyvačių kara
lių kalba, kad jis geba pavirsti 
nirtulingu kumeliu. Taip 
paaiškėja dar vienas Naujųjų 
metų pagal Mėnulio kalendo
rių pavadinimas — Kumeliu
ko krikštynos. XIX a. kunigas 
A. Kašarauskas rašė, kad jau
nimas kaime šios šventės 
metu vaišindavosi ypatingu 
valgiu — „kamukais" iš žirnių, 
aguonų, kanapių, medaus ir 
užgerdavo stipriu gėrimu. 
Įdomiai senasis kalendorius 
paslėptas mįslėje: JSeredoj, 
suhatoj gimė Dievo kumeliu
kas auksinėm kamanom, si
dabrinėm patkavom. Kas0" 
Jaunas Mėnulis). Čia sa

vaitės dienų paminėjimas gali 
reikšti skaičius 3 ir 6, suda
rančius archajiškojo Mėnulio 
metų kalendoriaus algoritmą: 
po šešių mėnesių — pats va
sarvidis, po devynių — rudens 
pradžia. 

Kai kurie prosenoviškieji 
Naujųjų metų šventės pa
pročiai, kintant gyvenimo 
būdui, o kartu ir kalendoriui, 
tikriausiai persikėlė į Pu
siaužiemio šventę, pagal kata
likišką kalendorių vadinamą 
šv. Pauliaus Atsivertimu 
11.25). Sakoma, kad meška 
tądien savo guolyje ant kito 

žiemio rytą prabunda ir 
išlenda apsidairyti barsukas. 
Jei šviečia saulė, jis išsigąsta 
savo šešėlio ir sprunka atbu
las į olą slėptis, gulasi ant to 
paties šono — tada sniegas 
jau greit prasmegs. Jeigu ap
niukę, barsukas ilgokai pasi-
vaikšto ir sugrįžęs kietai 
įminga ant kito šono — vadi
nasi, pavasario teks dar ilgai 
laukti. Šeimininkas tądien 
turi pasižiūrėti, kiek likę 
pašaro, ar nesušėrė gyvuliams 
daugiau kaip pusės šieno. 
Būdavę įvairiausių draudimų, 
kurių reikėdavę paisyti, kad 
būsimajam derliui kirmėlės, 
vikšrai žalos nepridarytų. Pa
vyzdžiui, dzūkai per Pu
siaužiemį bulvių nevalgydavo, 
kad vasarą jos nekirmytų. 
Žemaičiai vilnų neverpdavo ir 
nekaršdavo — antraip kandys 
drabužius išvarpys. Lr su kir
viu nedirbdavo — medieną 
kirvarpos išvagos. Kokia Pu
siaužiemio šventės popietė, 
tokia bus ir antroji žiemos . 
pusė. 

Žiemą tiek tų ir darbų. Vy
rai važiuodavo į mišką rąstų 
statyboms, pasilikusios mote
rys sėsdavo prie ratelio ar 
staklėsna. Nuo labai senų 
laikų išliko paprotys darbų 
pradžią derinti su Mėnulio 
faze. Jeigu troba bus pastaty
ta iš delčioje (1.31 — II.5, III-
2-7) kirstų rąstų, jos sienos 
„neverks", bus sausa ir šilta 
gyventi. Verpti geriausia pra
dėti per pilnatį (1.22-24, 11-21-
23), tada darbas puikiai sek
sis, audeklą apmesti — kai se
nas Mėnulis, baigiantis delčiai 
(I. 4-7, II. 3-6), mat audžiant 
gijos netrūkinės, siūlai nesi
suks. Tinklus megzdavę prieš 
pilnatį, tuomet žuvų būsiąs 
pilnas bradinys. Važiuojant 
piršliais, irgi pravartu žvilg
telėti, koks Mėnulis. Seni 
žmonės mokydavo, kad gero 
vyro iš jaunaties piršlybų ne
lauk: dūks gyvenime, nenu
rims. Senagaly sukurta šeima 
irgi dažnai išyra. Tad geriau
sias laikas piršlyboms ir ves
tuvėms — priešpilnis (1.15-21). 

Kam laimė — ne meilėje, o 
piniguose, gali pabandyti šį 
mėnesį praturtėti. Tereikia 
paimti pašventintos Trijų Ka
ralių kreidos ir rasti tokią 
vietą, kur d? r nė vienas žmo
gus nėra stovėjęs. Apibrėžti 
kreida aplink save ratą ir 
pašaukti kipšiuką: „Duok man 
9,000, 900, 90. 9!" Kai šis 
atkiš pinigus, neimti iš jo 
nagų — tegu meta į ratą. 
Tada paklausti: „Ar aš tau 
skolingas?" Kai kipšiukas at
sakys: Jie", jau galima imti 
pinigus ir neštis namo. 

Kaip nuspėti oro permainas 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS 

TARP MŪSŲ KALBANT 
RŪPESČIAI DARIAUS - GIRĖNO 

PAMINKLU 
Šiemet sausio 1 d., lygiai 

kaip ir praėjusių metų tą pa
čią dieną, išėjau pasidairyti po 
Marąuette Parką. Praeidamas 
pro Maria aukštesniosios mo
kyklos rūmus, iš tolo pama
čiau prie Dariaus-Girėno pa
minklo vaikštinėjančius žmo
nes. Kas jie tokie? Netrukus 
sužinojau, jog tai būta saviš
kių. Vienas jų buvo svečias iš 
Lietuvos, o kiti trys anksčiau 
gyvenę Marąuette Parke, o da
bar išsikėlę į tolimesnį prie
miestį. Na, ir kaipgi žmogus 
gali susilaikyti nepasikalbėjęs 
su tautiečiais, juo labiau, kad 
trys jų buvo iš matymo pa
žįstami. Besikalbant svečias iš 
Lietuvos panoro nusifotogra
fuoti prie paminklo. Aš mielai 
sutikau atlikti fotografo parei
gas. 

Kaip dabar atrodo Dariaus -
Girėno paminklas? Reikėtų 
pasakyti, kad paminklo pa
viršinė išvaizda gerokai pasi
keitusi. Jau ne praėjusių metų 
sausio 1 d. matytas vaizdas. 
Dabar jau aiškiai matyti, kad 
paminklas dažniau nuvalomas 
ir geriau prižiūrimas. Pažan
ga! Dar taip neseniai pamink
las buvo tapęs neklaužadų tai
kiniu ir tikru neatsakingumo 
pavyzdžiu. 

Deja, paminklo pagrindinis 
stovis tebėra apverktinoje pa
dėtyje. Būtinai reikalingas re
montas — atnaujinimas. Aiš
kėja, jog tai padaryti galima 
tik su Chicago Park District 
žinia. Atnaujinimo darbai gali 

žiemą? Jeigu aplink Mėnulį 
didelis ratas (Mėnulis „apsi
tveręs"), oras keisis po trijų 
dienų, jeigu nedidelis — ryto
jaus dieną. Iš eketės vanduo 
išsilieja, vakare žarijos kros
nyje įsiplieskia, langinės keis
tai girgžda prieš šalti. 

pareikalauti apie 40,000 dole
rių išlaidų. Park District lau
kia lietuvių talkos ir paramos. 
Tikimasi iš lietuvių gauti 
pusę reikalingų pinigų. 

Čia rašantysis praėjusių me
tų sausio mėnesį painformavo 
radijo klausytojus ir spaudos 
skaitytojus, apie liūdnoką pa
minklo padėtį. Praslinkus 
maždaug pusmečiui, rimtesnio 
susirūpinimo parodė JAV Lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos Čikagos skyriaus 
valdyba. Teodoras Rudaitis, 
valdybos pirmininkas, kreipė
si į Chicago Park District va
dovybę. Buvo gautas palankus 
atsakymas. Drauge iškilo ir 
neišvengiamai reikalingas iš
laidų klausimas. Neatrodo, 
kad šiais laikais 20,000 dole
rių būtų lietuviams neįveikia
ma pinigų suma. Taip bent 
galvoja tie, kurie pajuto pa
reigą rimčiau susirūpinti esa
ma padėtimi. 

JAV Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos Čikagos 
skyriaus valdyba sudarė pa
minklo atnaujinimo komitetą. 
Jo sudėtis: Albertas Kerelis, 
Jr. — pirmininkas, Teodoras 
Rudaitis, Joe Kulys ir Anatoli
jus Siutas. Yra atidaryta spe
ciali sąskaita. Adresas: Darius 
Girėnas Monument Restora-
tion Fund, c/o Standard Fe-
deral Bank, 3960 W. 95th 
Street, Evergreen Park, IL 
60805. Anatolijus Siutas, 
Amerikos Lietuvių radijo ve
dėjas, įteikė komiteto pirmi
ninkui anksčiau surinktus 
1,500 dolerių. Turimomis ži
niomis, bendrai surinkta pini
gų suma prieš Kalėdų šventes 
dar nesiekė 2,000 dolerių. 

Beje, anądien prie paminklo 
sutiktas svečias žadėjo paro
dyti savo pažįstamiems pa
minklo nuotraukas, papasako-

Nuotr. Algimanto Žižiūno 

ti apie susidariusią padėtį ir 
juos paraginti prisidėti prie 
paminklo atnaujinimo. Vis 
dėlto, rašančiojo nuomone, de
rėtų pasitikėti čionykščiais lie
tuviais. Amerikos lietuviai 
įgalino transatlantinį skrydį. 
Darius ir Girėnas, savo žygį 
skirdami tėvynei Lietuvai, 
žuvo perskridę Atlanto vande
nyną. Amerikos lietuviai pas
tatė žuvusiems paminklą. At
rodo, kad jiems priderėtų pa
sirūpinti ir paminklo atnauji
nimu, šiuo atveju reikėtų 
tikėtis Amerikos lietuvių viso
keriopo dėmesio ir paramos. 
Reikėtų visiems sukrusti. Tiek 
čia gimusiems, tiek anksčiau, 
vėliau ir vėliausiai atvyku
siems ateiviams. 

Petras Petrutis 

REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas. Washington, D.C., Mko darbi
ninko. <uns galėtų atlikt lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 Į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteigiamas pigu* butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapobs ir Oft. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2W«rt95th Street 

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

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO. 
MASINAS. ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel- 773-585-6624 

Jf 
GREIT 

PARDUODA 
y 
RE/MAX 

REALTORS 
(773) 586-5959 
(708)425-7160 

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

KMKOK MALTOM 
7*22 S. PutaakJ M . 
4M5 S. Archer Av*. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

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

FORSALE 
Beverty Shores, IN 

breathtaking lakefront view 
property surrounded by 
other homes of equal 

or higher value. 
Coldvvell Banker 

Call: Karen Molas, 
tel. 1-630-586-7715. 

Namų valymui reikalinga 
moteris, darbas nuo 

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

815-464-7146 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius ir gyventi 
kartu. Turi geras rekomen
dacijas. Skambinti Marytei, 
tel. 773-376-2723. 

ISTORIJĄ LIUDYS 
PAMINKLAS 

Šilutės visuomenė ir Ma
žosios Lietuvos išeiviai užsie
nyje paaukojo' 20,000 litų 
Klaipėdos krašto prisijungimo 
prie .Lietuvos paminklui staty
ti. Lapkričio 21 d. šis pamink
las, kurio projektą sukūrė ar
chitektai Marija ir Martynas 
Purvinai, atidengtas Šilutėje, 
priešais rajono savivaldybės 
administracini pastatą. 

Raudonų klinkerinių plytų, 
specialiai atgabentų iš Vokie
tijos, sienutėje įmūrytos grani
to plokštės su „Šilutės de
klaracijos", pasirašytos 1923 
m. sausio 15-ąją, tekstu ir jos 
autorių pavardėmis. 

Pasak architekto dr. M. Pur
vino, šis raudonų plytų, 
būdingų šio krašto statyboms, 
paminklas simbolizuoja 1923 
m. sausį pradėtą naują krašto 
statybą, kurios tęstinumas ak
tualus iki šių dienų. 

Pasak Šilutės istorinių įvy
kių ir asmenybių įamžinimo 
komiteto pirmininkės V. Griš-
kevičienės, šį paminklą Šilu
tė skiria 75-osioms krašto 
prisijungimo prie Lietuvos 
metinėms, kurios bus mini
mos 1998 m. sausio 15 dieną. 

Aš jau žinau, kad 
geriausia reklamuotis 
„Drauge", nes tada 

apie tave sužinos visi 
užsienio lietuviai. W**2f 

1997 m. gruodyje mirusiems atminti 
„LIETUVOS VAIKU VILČIAI" aukojo: 

ajL Vinco Pavičiaus atm.: Audronė Pavilčiūtė-Karalienė - $80; 
aju Irenos Pranskevičienės atm.: Stasys Pranskevičius - $30; 
a.a. Adelės Juškienės atm.: Jonas Juška, Adelė Juškaitė-
Lietuvninkienė - $200; 
a.a. Onos Radzevičienės atm.: Aldona Dillaro, Bruno 
Jasevičius, Vanda Shottroff, Česlovą Naumienė - $100; 
a.a. Rimgaudo Švobos atm.: Alfonsas Rimbą - $15; 
a.a. Agos Rimienės atm.: Irena Jakštys, Vincas ir Ramunė 
Lukai, Giedrė Mareckienė, Dalia ir Liudas Slėniai, Lillian 
Lahr, Naras Statkus, Arvydas ir Diana Algminai, Zigmas 
Dailidė, Aleksas ir Laris Jankūnai, Viktoras Lesniauskas, 
Eleonora Marčiulionienė, Zenonas ir Koste Petreikiai, Zelma 
Poderienė, Anelė Rimienė, Vytas ir Ilona Rūbai, Vytas ir 
Milda Rukuižai, Jurgis ir Irena Stankūnai, Vytenis ir Sofija 
Statkai, Algis ir Rita Turner, Donatas ir Laima Vasiliauskai, 
Ona Ramienė - $805; 
a.a. kan. Vaclovo Zakarausko atm.: Angelą Katelė, Petras 
Dirda, Alfonsas Gudauskas, Elena Repšys - $50. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams. „Lietuvos vaikų viltis''padeda negaluojantiems, 
tačiau turintiems viltį ir galintiems pasveikti Lietuvos 
vaikučiams. 

„Lietuvos vaikų viltis", 271 lW.71st Street, Chicago, IL 60629. 

KVIEČIAME ATIDARYTI 
MŪSŲ 88 tųjų METŲ SUKAKTUVINI C.D. 

Earit. 6:OOfyĄpY 
11 Month CD 

Dariaus ir Girėno paminklas Marquette Parke, prie Cahfornia ir 67 gatves 
Nuotr Stanio Žilevičiau* 

Mlnlmum $1,000 
CO«mrtf>«naMgiVW(APY)aceuM^arpNttalen«M. OJtaranM • tnylm PMMytariotyCO 

Mol MHHl taf AAf-
Mes kalbame lietuviškai 

11139 S. HartemAve. 
VVortrt, IL 60482 
(708)361-8000 

1715W.47thSt., 
Chicago, IL 60609 
(773) 523-3145 

6858 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60829 
(773)581-6500 

Indėliai apdrausti Federalinės valdžios iki $100,000 



PRISIMINIMŲ PLUOŠTELIS, 
DR. EDMUNDUI DRUKTEINIUI 

IŠKELIAVUS AMŽINYBĖN 
ANICETAS SIMUTIS 

Gražus 1941 m. birželio 22 
dienos rytas, bet Kauno ka
lėjime kažkoks keistas šur
mulys, net prižiūrėtojų elge
sys kitoks negu įprastai. Nors 
kalėjimas aklinai uždarytas, 
bet iš laisvės slapčiausiais 
kanalais ateidavo gandų apie 
artėjanti sukilimą ir karą su 
vokiečiais. 

Medicinos studento kalinio 
Edmundo Drukteinio galvoje 
vis sukosi tardytojo reikalavi
mas prisipažinti, kad jis esąs 
kapitalistų iš Amerikos at
siųstas šnipas diversantas, 
kurio uždavinys šnipinėti ir 
sukelti revoliuciją Tarybinėje 
Lietuvoj. 

— Prisipažįsti, kad esi gi
męs 1916 m. kovo 5 d. De
troite, Amerikoje, tad ko ke
liavai į Lietuvą, jei ne šni
pinėti ir kovoti prieš liaudį? 
— primygtinai kalbėjo tardy-
totas. — Turbūt žinai, kad 
mes pačiupome ir tavo brolį 
Praną, kuris prisipažino, kad 
gimęs 1908 m. gruodžio, 
Čikagoje ir moka ne tik ang
liškai, bet ir žydiškai (jidiš). 
Tai „nastajašči špijon". Jis pri
sipažino ir mes jį paleidom. 
Jei nuoširdžiai prisipažinsi 
neslėpdamas ir kitų diver
santų, tai ir tave paleisime. 

Melas ir pažadai buvo KGB 
tardytojų priemonė išgaut in
formacijų. Tą kaliniai gerai 
žinojo. 

Prisiminimus pertraukė ka
meros raktų žvangėjimas, ru
siški keiksmai ir šūkavimai: 
skorei, skorei. Raktų žvangi-
nimas ir šūkavimai tęsėsi gal 
pusvalandį. Edmundui ir ki
tiems kameros draugams me-

- -tesi galvon mintis, kad štai 
paskutinė valanda. Triukš
mingai iš kalėjimo kaliniai 
buvo vežami į apylinkę su
šaudyti. 

Staiga viskas nurimo. Mirti
na tyla tęsėsi lyg amžius, kol 
pagaliau jau anksčiau išsi
laisvinę kaliniai rado priemo
nę išlaužti kameros duris. 

Lyg visatos Tvarkytojo pa
rėdymu, įvyko stebuklas — 
sugedo kameros užraktai, ne
begalima durų atrakinti, o 
mieste pasirodę sukilėliai lipo 
sargams ant kulnų, kurie tu
rėjo skubiai nešdintis, gel
bėdami savo kudašių. Vėliau 
išaiškėjo, kad Edmundas ir 
Pranas Drukteiniai buvo už 
akių nuteisti mirties bausme. 

Enkavedistams-kagebista ms 
(NKVD-KGB) labai rūpėjo, 
kaip tie du Čikagoje-Detroite 
gimę „amerikoniukai" atsira
do Lietuvoj ir pakliuvo į mir
tininkų kamerą Kauno ka
lėjime. 

Atsakymo pradžios tenka 
ieškoti mūsų tautos devynio
liktojo šimtmečio kančių isto
rijoje. Du sukilimai, spaudos 
draudimas, „Aušros" gimimas 
ir visuotinis Lietuvos nuskur
dinimas grūdino tautą lemia
mai išsilaisvinimo kovai iš 
caristinės okupacijos. Druk-
teinių šeimos istorija tam tik
ra prasme yra mūsų tautos 
kančių ir atbudimo atspindys. 
Meskime žvilgsnį į jos eigą. 

1884 metais spalio mėn., nu-
biednėjusių žemaičių bajorų, 
Juozapo Adomo Drukteinio ir 
Barboros Burbaitės, šeimoje 
gimsta Pranas, kuris dar jau
nystėje, tėvams mirus, tampa 
našlaičiu. Vengdamas pakliū
ti į caro kariuomenę, devynio
likmetis Pranas 1903 metų 
gale išvyksta į Ameriką. Ket
vertą metų vėliau atvyksta ir 
jo mylimoji kaimynė Joana 
Baršketaitė, su kuria 1908 m. 
pradžioje sukuria Šeimą. Lai
kai buvo sunkūs, bet darbštūs 
Drukteiniai prasigyvena. Pas
toviai įsikuria Detroite, bet 

Dr. Edmundas Drukteinis. 

Lietuva pasilieka svajonių ob
jektu. 

Pirmojo pasaulinio karo me
tu didelis sujudimas Ameri
kos lietuvių tarpe. Ateina gar
sas, kad 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuva pasiskelbė nepriklau
soma valstybe. Bet į jos laisvę 
kėsinasi ne tik bolševikai, bet 
taipgi lenkai ir vokiečiai. Su
judo lietuvių telkiniai įvai
riuose miestuose garsinti Lie
tuvos vardą ir reikalauti iš 
JAV-jų vyriausybės pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Prasidėjo iš visų pasaulio 
kampų lietuvių grįžimas į 
tėvynę. 

Karo išvargintoje Lietuvoje 
grįžtantieji buvo laukiami ir 
mielai priimami. Tada nebuvo 
dvigubos pilietybės problemų. 
Retas kuris Amerikoje atsi
dūręs laikė save Rusijos pi
liečiu. Paprasčiausias kelias 
vykt Amerikon buvo paslap
čiom pereiti sieną į Prūsus, 
patekti į kurį nors uostą, pvz., 
Hamburgą ar Bremeną, nusi
pirkt laivokartę, tikintis, kad 
JAV imigracijos valdininkai 
nesulaikys ir atvykėlį negrą
žins dėl kokios ligos. Daugu
ma tokių — atvykėlių ne
kvaršino sau galvos pilietybės 
klausimais. 

Norintieji grįžti į atsista-
tančią Lietuvą, irgi ypatingų 
sunkumų neturėjo. Pristatęs 
Lietuvos konsulatui gimimo 
ar krikšto metriką, gaudavo 

metais juos atsekė ir busima
sis daktaras Edmundas. 

Su Pranu buvome beveik 
vienmečiai ir bendraklasiai, 
todėl ir nepajutome, kaip ta
pome artimais draugais. Abu 
buvome skautai — Pranas, 
kaip tada sakydavom, sausu
mos skautas, o aš jūrų. Nors 
jūra nuo Telšių toli, bet Mas
čio ežeras mums ją puikiai at
stojo. Visi trys Drukteiniai ir 
aš gyvenome tuose pat na
muose, ant ežero kranto, 
Ežero gatvėj. 

Kaip amžiumi vyresni, Pra
nas ir Jadvyga buvo lyg ir Ed
mundo globėjai, prie kurių ir 
aš prisidėdavau, kai visi trys 
eidavome į skautų sueigas. 
Gimnazistams septynerių me
tų amžiaus skirtumas sudaro 
geroką užtvarą artimai drau
gystei. Tad ir su Edmundu ar
timiau draugauti pradėjau 
studentaujant ir ypatingai 
jam su šeima atvykus Ameri
kon. Bet jau gimnazijoje jis 
atkreipė į save dėmesį kaip 
geras, darbštus ir drausmin
gas mokinys, kuris visada 
buvo pasiruošęs draugams pa
dėti. Ši savybė lydėjo jį per 
visą gyvenimą. Noras padėti 
vargšams ir gyvenimo nu
skriaustiems jam sudarė prob
lemą, pasirenkant profesiją — 
būti kunigu ar gydytoju. Pir
mu atveju net į kunigų semi
nariją buvo įstojęs, bet pasi
rinkimas gydytojo profesijos 
nulėmė. 

Prieš pradėdamas medicinos 
studijas, stojo karo mokyklon 
atlikti karinę prievolė. Baigęs 
kariūnų-aspirantų kursą, bui-
vo pakeltas į leitenantus. Uni
versitete buvo aktyvus stu
dentų atsargos karininkų 
Korp! Ramovė korporantas, 
ne kartą išrinktas vadovybėn. 
Abu buvome Korp! Ramovė 
korporantai. 

Per stebuklą išlikęs gyvas, 
tęsė medicinos studijas Vytau
to Didžiojo universitete, kurį 
baigė 1942 metais. Specializa
vosi Odos ir venerinių ligų 
klinikoje kaip asistentas. 1944 
m. buvo pasiųstas į Vieną stu
dijuoti Dermatologinėj klini
koj. 1949 m. persikėlė į JAV-
jas. Pradžioje gyveno Brook-
lyne, vėliau Cincinatti, Ohio, 
kol 1953 m. galutinai įsikūrė 
Dayton, Ohio, kur vertėsi pri-

pasą ir galėdavo keliaut Lie- vačia praktika ir dirbo ligo-
tuvon. Po Pirmojo pasaulinio ninėse iki pasitraukimo pensi-
karo vien iš Amerikos atsira
do kelios dešimtys tūkstančių 
tokių sugrįžėlių. Tada niekam 
nerūpėjo, kad štai doleringi 
Amerikos lietuviai viską su
pirks ir vargšams vietiniams 
liks tik skurdas. 

Štai 1922 m. liepos 29 d. 
Pranas ir Joana Drukteiniai 
su šešių vaikų atžalynu 
išplaukia į išsvajotąją tėvynę, 
kurios gyvybė tebekybojo ant 
plauko. Lietuvos sostinė Vil
nius buvo lenkų okupuotas, o 
Lietuvai numatytasis Klaipė
dos uostas buvo prancūzų ad
ministruojamas. Lenkai reiš
kė į jį stiprias pretenzijas, per 
tarpininkus siūlydami Unijos 
atnaujinimą, kas reikštų šiek 
tiek skirtingos spalvos okupa
ciją. 

Aštuonių narių Drukteinių 
šeima įsikuria Joanos Druk-
teinienės pusiau paveldėtam, 
pusiau pirktam ūkyje Lauku
vos apylinkėje. Neilgai truko 
išaiškėti, kad ambicingai 
Drukteinių šeimai reikalingas 
didesnis ūkis. Pardavę Lau
kuvos apylinkėj įsigytąjį ir 
pridėję iš Amerikos atsivežtas 
santaupas 1927 m. pirko žy
miai stambesnį, 55 hektarų 
ūkį Varnių apylinkėje. Nuo 
tada prasidėjo rimtas ūkinin
kavimas, į kurį Drukteiniai 
metėsi su jaunatvišku entu
ziazmu. 

Telšiai buvo artimiausias 
miestas, kuriame veikė gim
nazija. Ar tik ne 1925 m. ru
denį į Telšių Vyskupo Valan-

jon. 
Per visą gyvenimą Ed

mundą lydėjo būdingas Druk
teinių šeimos bruožas — loja
lumas ir meilė savo tautai bei 
pasiryžimas padėti pagalbos 
reikalingiems. Tame visada 
buvo entuziastinga talkinin
kė jo žmona Aldona (Gudai
tytė). Juodu išaugino ir iš
mokslino du sūnus — psi
chiatrą dr. Albertą ir bio
chemiką Edmundą. 

Dar vienas Edmundo cha
rakterio bruožas — nepapras
tas kuklumas. Ne vieną kartą 
teko pabuvoti kaip svečias ir 
ligonis vaišinguose Druktei
nių namuose. Bet kai iš
kildavo kalba apie jo kančias 
sovietiniam kalėjime, jis bū
davo labai santūrus. Dr. Ed
mundo kuklumas neabejotinai 
buvo viena priežasčių, kodėl 
mūsų spaudoje maža žinių 
apie mūsų tautai net keturis 
kovotojus-kankinius davusią 
Drukteinių šeimą. 

Pastaruosius kelerius me
tus, sveikatai pablogėjus, jis 
buvo pririštas prie namų, bet 
niekada nesiskundė. Telefoni
niuose pasikalbėjimuose visa
da buvo giedrios nuotaikos, 
lyg sveikatos problemos jam 
neegzistuotų. 

Kiti šeimos nariai irgi ėjo, 
dar devynioliktam Šimtmetyje 
Prano Drukteinio savo šeimai 
ir tautai nubrėžtais meilės ir 
lojalumo takais. 

Vyriausias sūnus Pranas 
studijuojąs teisės-ekonomikos 

čiaus vardo gimnaziją įstojo mokslus Vytauto Didžiojo uni-
Pranas ir Jadvyga, o kitais versitete. 1940 m. sovietinių 

PADĖKA 
A.tA. 

DR. E. V. DRUKTEINIS 
Mūsų brangus ir mylimas Vyras, Tėvas ir Sene

lis išsiskyrė iš mūsų tarpo 1997 m. spalio 25 d. So. 
Pasadena, Florida. 

Reiškiame gilią užuojautą ir nuoširdžią padėką 
giminėms, draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą 
laidotuvėse, už išreikštas užuojautas raštu, asme
niškai ir spaudoje; už gausiai užprašytas šv. Mišias; 
už gėles, aukas Lietuvių fondui ir Lietuvos Dukterų 
draugijai. 

Ypatinga padėka dr. Danieliui Degėsiui ir dr. 
Juozui Kriaučiūnui už jautrius atsisveikinimo žo
džius; kunigams Antanui Nockūnui, Rapoliui Kra
sauskui ir Antanui Diškevičiui už sukalbėtą rožančių 
ir atlaikytas gedulingas pamaldas bažnyčioje ir mal
das kapuose; Putnamo vienuolyno seselėms už su
kalbėtą rožančių, giesmes kapinėse ir už sugiedotą 
tautos himną. 

Dėkojame visiems, kurie padėjo mums išgyventi 
šias gilias skausmo dienas ypač dr. Gražinai Pauliu-
konienei, Lili Bložienei, Marytei Miklienei ir dr. Da
nieliui ir Romai Degėsiams už moralinę paramą pas
kutinėse Edmundo valandose. 

Dėkingi: žmona Aldona, sūnūs Edmundas 
Drukteinis, Albertas Drukteinis su šeima. 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1998 m. sausio 8 d. 

PADĖKA 
A.tA. 

JUZĖ VIČIUS 
Snekutytė 

Mano mylima Mamytė mirė 1997 m. gruodžio 
16 d. 

Gruodžio 19 d. buvo atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią. Po šv. Mišių 
Velionė buvo palaidota Lietuvių Tautinėse ka
pinėse. 

Gili padėka giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, atvykusiems atsisveikinti koplyčioje ir 
dalyvavusiems šv. Mišiose. Ačiū už užuojautas, 
laiškus ir aukas. Širdingai dėkojame Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės vadovybei už garbingą at
sisveikinimą, gili padėka šauliams karsto nešė
jams. 

Dėkojame kun. Kelpšai už maldas bažnyčioje ir 
kapinėse. Dėkojame laidoduvių direktoriui M. Pet
kui už mandagų patarnavimą. 

Jūsų visų nuoširdumas liks mūsų širdyse. 
Nuliūdusi duktė Ona Sereikienė, vyras An

tanas ir brolis J o n a s Šnekutis, žmona Genė. 

Brangiai MAMYTEI 
mirus, giliai užjaučiame mielus draugus 
SELMĄ ir BRONIŲ JURGUČIUS. 

Viktorija ir Pranas Adomaičiai 

Brangiai mamai 

A.tA. 
APOLONIJAI KOKLIENEI 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą sktn. DA
NAI DIRVONIENEI. 

Aušros Vartų /Kernavės tunto sesės 

okupantų uždaromas kalė
jime, laikomas baisiose są
lygose, susirgo plaučių už
degimu. Nors iš dalies pasvei
ko, bet ligos pėdsakai ilgai
niui jį palaužė. Mirė nacių 
okupacijos metu 1943.09.13. 

Abu, dr Edmundas ir Pra
nas, buvo aktyvūs pogrindžio 
dalyviai, kurių pėdomis vė
liau pasekė ir jauniausias bro
lis Vytautas. 

Okupantai neaplenkė ir Vy
tauto Drukteinio, kurį 1947.-
04.26 surado besimokantį 
Telšių Mokytojų seminarijoje 
ir nuteisė dešimčiai metų 
kalėti Vorkutos anglių kasyk
lose už bendradarbiavimą su 
partizanaus. Iš ten retas beiš
eidavo gyvas. Chruščiovui 
perėmus valdžią, buvo iš Vor
kutos paleistas be teisės grįžti 
Lietuvon. 

Lyg to viso būtų negana, 
okupantą; nepaliko ramybėje 

ir tų trijų „nusikaltėlių" tėvo 
Prano Drukteinio, kuris ra
miai ūkininkavo Varnių apy
linkėje. Kaimynų įspėtas, kad 
juodu su žmona būsią tremia
mi į Sibirą, pradėjo slapstytis, 
bet buvo pagautas ir 1948.05.-
22 išvežtas. Žmonos daugiau 
nebematė. Ji mirė jam esant 
tremtyje. 

Trys dr. Edmundo seserys, 
Vanda Prialgauskienė, Jadvy
ga Kontrimienė ir Genė Liau-
gaudienė, užaugino ir išmoks
lino lietuvių tautai lojalias 
šeimas. 

Veikliausias Drukteinių šei
mos kovotojas už mūsų tautos 
laisvę ir lietuviškų tradicijų 
palaikytojas dr. Edmundas iš
vyko amžinybėn, bet jo ryžtas 
ir pasišventimas savo tautai 
pasilieka mūsų tarpe kaip 
sektinas pavyzdys ateinan-
čiom kartom. 

A.tA. 
BRONIUS ŽALYS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 91 metų. Gimė 

Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Thomas, marti Helen. 
Velionis buvo vyras a.a. Petronėlės. 
Priklausė Lietuvių šaulių sąjungai. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, sausio 8 d. nuo 3 

iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 Roberts 
Rd., Hickory Hills. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 9 d. Iš laidojimo 
namų 8:45 vai.ryto bus atlydėtas į Švč. M.Marijos . 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 
vai. ryto šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis 
bus palaidotas bv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus j 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus ir marti. 
I 

Laid. direkt. Lack & Sons Funeral Directors, tel. 708-430-5700. i 

A.tA. 
Sesuo HELEN AGNĖS 

KRUTULIS 
Mūsų mylima Seselė mirė 1998 m. sausio 6 d., 

sulaukusi 92 metų. 
J vienuolyną įstojo iš Šv. Juozapo parapijos Scranton, PA. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 73 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: dukterėčia Yvonne, vyras Victor Borg, gyv. 
Houston, TX. 

Kūnas buvo pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 
2601 W. Marąuette Rd., Chicago, trečiadienį, sausio 7 
d. 11 vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios buvo Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno koplyčioje trečiadienį, sausio 7 d. 7 vai. 
vakaro. 

Laidotuvės bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse 
sausio 8 d., ketvirtadienį, 9:30 vai. ryto. 

Prašome pasimelsti už Seselės sielą. 
Šv. Kazimiero Seserys ir Krutulių šeima. 

Laidotuvių dir. Rudmin Funeral Home 

A-fA. 
DR. ALDONAI RIMKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dr. KAZIMIERĄ 
RIMKŲ ir sūnus LINĄ ir ALIŲ su šeimomis. 

Augusta ir Vacys Šauliai 
Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 
Audra Ambrozaitytė 

Čikagos Lietuvių golfo klubo ilgamečiui nariui 

INŽ. JONUI BARIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
DANUTEI ir šeimai. 

Čikagos Lietuvių golfo klubas 

A-tA. 
ALFONSUI LEPARSKUI 

mirus, žmonai ANTANINAI, dukrai IRENAI, 
sūnums ROMUI ir VIKTORUI ir jų šeimoms 
reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 

Šv. Antano Lietuvių parapijos choras ir 
vadovas Detroite 

A.+A. 
JONUI BARIUI 

mirus, žmoną DANUTE ir visą BARIŲ šeimą 
nuoširdžiai užjaučia 

Birutė Podienė 
Praurimė ir Leonidas Ragai 
Zenonas ir Vanda Petkai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

LB a p y l i n k ė „Krantas" 
v i s u s kv i eč i a atsilankyti šeš
tadienį, sausio 10 d., 6:30 vai. 
vak., į Šaulių namus, 2417 W. 
43rd Str.. ir pasiklausyti prof. 
Jul iaus Šmulkščio paskaitos 
„Prezidento rinkimai Lietu
voje ir ateities perspektyvos". 
Po paskaitos bus diskusijos ir 
klausimai. 

„ S e p t y n i o l i k t a s lietuvių 
p u l k a s N a p o l e o n o žygyje i 
Rusiją". Tai prancūziškai 
parašyta, dokumentuota J. 
Tiškevičiaus studija, kurioje 
1812 metais lietuvių valsty
binė sąmonė yra gyva, nepai
sant unijos su Lenkija. 

Iš šios knygos dokumentų 
aiškėja Prancūzijos impera
toriaus noras sudaryti atskirą 
Lietuvos vyriausybę. Lietuvių 
pulkas buvo suorganizuotas 
grafo Tiškevičiaus ir kuni
gaikščio Giedraičio. Taip pat 
iš šios studijos matyti, kad ir 
1795 m. Žemaitijoje buvo suor
ganizuotas pulkas kovai prieš 
paskutinį Lietuvos-Lenkijos 
padalinimą. 

Kam rūpėtų šios reikš
mingos, j au į lietuvių kalbą 
išverstos, knygos išleidimas, 
prašoma kreiptis į „Draugo" 
administratorių V. Krumplį. 

Tr i jų t a l en t ingų , mūsų 
pačių tarpe dažnai besi
reiškiančių, menininkų: sol. 
Praurimės Ragienės, smuki-
ninkės Lindos Veleckytės, 
muz. Alvydo Vasaičio, koncer
tas jau šį sekmadienį, sausio 
11 d., 12:30 vai. p.p., Lietuvių 
dailės muziejaus patalpose 
(Lemonte). Bilietai — prie 
įėjimo. Visus kviečia JAV LB 
Kultūros taryba šio koncerto 
rengėja. 

I r e n a Kr iaučel iūnienė , 
Lemont, IL, „Draugą" parėmė 
ypatinga kalėdine dovana — 
1,000 dolerių. Tai puikus savo 
spaudos įvertinimo ir ja 
rūpesčio pavyzdys. Esame I. 
Kriaučeliūnienei nuoširdžiai 
dėkingi! 

S e k m a d i e n į , saus io 11 d., 
3 vai . p .p . , J a u n i m o centro 
Č i u r l i o n i o galeri joje įvyks 
Amerikos Lietuvių tarybos 
ruošiamas susitikimas su JAV 
ambasadoriumi Lenkijai fnuo 
1993 iki 1997 m.) Nicholas A. 
Ray. Ambasadorius atvyksta 
susitikti su lietuvių visuome
ne, pasikalbėti NATO plėtimo 
tema. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. 

K a d a n g i s aus io 11 d., sek
madienį, Ateitininkų namuose 
rengiamas gerb. prelato Juozo 
Prunskio 65 m. kunigystės ir 
90 metų gimtadienio pa
minėjimas. Pasau l io lietu
v ių c e n t r o komi te tas pra
neša , k a d numaty tus tą 
s e k m a d i e n į cepelinų pie
t u s a t š a u k i a . Pagerbkime 
prel. Juozą Prunskį jo su
kakčių proga ir dalyvaukime 
renginyje. 

„ S a u l u t ė s " , Lietuvos Vai
ku globos b ū r e l i o susirin
k i m a s bus antradienį, sausio 
13 d.. 7 vai. vak., Pasaulio lie
tuvių centro Lemonte konfe
rencijų kambaryje. Nares pra
šomos dalyvauti. Kviečiami 
taip pat visi. norintys įsijungti 
savo darbu, pasiūlymais, min
timis, kad būtų Lietuvoje 
išgelbėtas nors vienas vaikas 
iš nevilties. 

L ie tuvos Vyčių choro me
t in i s poky l i s bus sausio 11 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Programą at
liks choras, vad. Fausto Stro-
lios. Rezervacijas priima Stasė 
Rudokiene tel. 773-471-2239. 

Atsiųsta paminėti 

G e r t r u d v o n Le For t . 
„P i l o to žmona" . Novelė. Iš 
vokiečių kalbos vertė Alfonsas 
Tyruolis. Redaktore Lina Če-
kauskaitė. Viršelio dailinin
kas Gediminas Pempė. Išleido 
Kauno Kultūros rūmų knygų 
salonas, 1997 m. Minkštais 
viršeliais, nedidelio formato. 
48 psl. 

Knygos metrikoje movele 
taip aptariama: „Kristaus di
dybė ir mesianizmas visais 
laikais užkariaudavo žmonių 
širdis. Jis neaplenkė nei 
vargšų lūšnelių, nei didikų 
rūmų. Bet Jo veikimas nesu
prantamas ir paradoksalus. 
Tą matome šioje novelėje. 
Pontija"s Piloto žmona miršta 
kaip krikščionė ne tik už 
Kristų, bet ir už savo vyro at
pirkimą". 

Keli egzemplioriai yra ir 
„Draugo" knygyne. 

ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNAS ŠVENTĖ 
90 METŲ JUBILIEJŲ 

mickus kreipėsi su padėka į 
visus susirinkusius, dėkojo už 
nenuilstamą Sv. Kazimiero se
selių darbų paramą ir mate
rialinę pagalbą vienuolynui. 
Taip pat buvo įteikta simbo
linė dovana Lietuvos sese
lėms, prašant Dievo, kad jos 
ištvertų sunkumus, atstatant 
Pažaislio vienuolyną, turėtų 
užtenkamai jėgų skleisti Die
vo meilę savo tautiečiu tarpe. 

Pasibaigus šv. Mišių aukai 
ir jubiliejiniams sveikini
mams, dalyviai džiaugsmin
gais veidais, pilni padėkos se
selėms, skirstėsi į savo gyven
vietes. 

Šv. Kazimiero seserys, norė
damos atsidėkoti savo rėmė
jams, amžiniesiems vienuoly
no nariams ir visiems, kurie 
bent kuo prisidėjo prie šio 
iškilmingo jubiliejaus pami
nėjimo, pakvietė atsilankyti į 
vienuolyną pabendrauti ir pa
sivaišinti. 

„La isvės k o v ų a rchyvas" , 
Nr. 2 1 . Išleido Lietuvos Politi
nių kalinių ir tremtinių 
sąjunga, Laisvės ai. 39, 3000 
Kaunas, 1997 m. Užsakymo 
numeris 2654. Šio numerio re
daktorius Kęstutis Kasparas; 
rekakcinė leidybinė kolegija: 
Balys Gajauskas, Antanas 
Lukša. 

Kaip ir ankstesniuose 
„Laisvės kovų archyvo" nu
meriuose, šiame pateikiama 
medžiaga iš partizanų veiklos, 
iš jų teismų, tardymų, kalė
jime praleisto laiko, išgyve
nimų tremtyje. Išspausdinta 
vertinga „Laisvės kovų archy
vo" bibliografinė rodyklė nuo 1 
iki 20 numerio; yra išsami as
menvardžių rodyklė. Knyga 
255 psl., iliustruota nuotrau
komis. Tokie ir panašūs leidi
niai yra brangintini, nes kiek
vienas įneša savo dalelę, kad 
lietuvių tautos Golgotos kelias 
būtų kiek galima tiksliau pa
vaizduotas. 

Motina Marija Kaupaite, Šv. Kazi
miero vienuolyno steigėja. 

Steigiant naują vienuolyną, 
nebuvo keliamas klausimas, 
kaip ilgai teks išsilaikyti, bet 
viską aukojo Dievui ir viską 
pavedė Jo globai. Nuo įsteigi
mo praėjo j au 90 metų. Tai 
jaunos lietuvaitės, Kazimieros 
- Marijos Kaupaitės pasiryži
mo vaisius. J a i taikino dvi ki
tos lietuvaites — 'Concepta ir 
Immaculata). Iš šių trijų pa
siryžėlių Šv. Kazimiero vie
nuolynas išaugo į galingą 
ąžuolą, kuris aprėmė tuometi
nę ir dabart inę lietuvišką vi
suomenę, parodė pagarbą ir 
meilę Dievui bei Bažnyčiai. 
Šių trijų pirmūnių įkurtas vie
nuolynas 1997 m. šventė 90 
metų jubiliejų. Tai Dievo ir 
žmonių darbo vaisius. 

Jubiliejus Čikagoje buvo 
švęstas 1998 m. sausio 4 d. su 
šv. Mišiomis Švenčiausios 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje. Tai gra
žiausi Dievo namai plačioje 
apylinkėje. Šv. Mišias aukojo 
Čikagos arkidiecezijos arki
vyskupas Francis E. George, 
OMI, vyskupas John R. Gor-
don, kunigai: David Brecht, 
OSA, Jonas Kuzinskas, Do-
nald Petrait is , MIC, Michael 
O'Conner, OSA, Anthony Pu-
chenski, Michael Yakaitis. Be 
šių kunigų, dar dalyvavo apie 
20 kitų kunigų, vienuolių ir 
pilna bažnyčia žmonių, kurie 
visi kartu meldėsi, prašydami 
Dievo, kad Šv. Kazimiero vie
nuolyno steigėja Motina Mari
ja Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja. 

Dalyvavo taip pat Kolumbo 
Vyčiai. Antanas ir Marija Ru
džiai, turį aukštus Bažnyčios 
vadovybės Romoje įvertinimus 
ir daugybė tikinčiųjų, mylin
čių Dievą ir seseles kazimie-
rietes. Šv. Mišių metu grojo 
instrumentalistai, giedojo se
selės ir visi susirinkusieji, su
teikdami šventišką nuotaiką. 

Pamokslą pasakė arkivysku
pas Francis George, OMI. iš
kėlęs Šv. Kazimiero vienuoly
no darbus. Jis pabrėžė, kad 90 
metų laikotarpyje buvo įgy
vendintas Kristaus pasaky-„ S k a u t ų a idas" . 1997 m. 

lapkritis, Nr. 9. Šis yra lietu- mas: JEikite ir skelbkite Dievo 
vių jūrų skautų-skaučių su
kaktuvinis leidinys, minint 75 
metų jubiliejų (1922-1997). Jį 
redagavo j .v.s . Irena Regienė. 

„Skautų aidas" įsteigtas 
1923 m„ yra oficialus Lietu
vių skautų sąjungos organas, 
leidžia LSS Tarybos pirmija. 
Administratorė Albina Rama
nauskienė. 4613 W. 106 PI., 
Oak Lawn, IL 60453. Prenu
meratos mokestis metams — 
10 dol. 

Dvidešimt penkiuose pusla
piuose gausu jūrų skautų isto
rijos apžvalgų, nuotraukų ir 
kitos, su jubiliejumi susiju
sios, medžiagos, kurią verta 
išsaugoti ateičiai. Redagavimo 
darbas atliktas kruopščiai, 
bet dėl to nereikia stebėtis. 
nes Irena Regienė turi tam 
didelę patirtį — jau daugiau 
kaip 17 metų yra dienraščio 
„Draugo" redaktore, nuošir
džiai rūpinasi skautų skyriu
mi, paruošia spaudai ir kitą 
medžiagą. 

meilę, gailestingumą visam 
pasauliui". 

Šv. Kazimiero seseles Čika
goje sveikino Lietuvos — Pa
žaislio. Šv. Kazimiero vienuo
lijos vyresniosios ses. Jonės 
atstovė. Ramutė Budvydytė ir 
įteikė dovaną, simbolinį ryšį 
tarp abiejų vienuolynų. 

ses. Marilyn Kuzmickus 

Linkėtina, kad Šv. Kazimie
ro vienuolyno seserys dar ilgai 
dirbtų Dievo garbei ir žmoni
jos gerovei, ir sulauktų naujų 
pašaukimų, kurios galėtų vie
nuolyną išlaikyti 100 metų ju
biliejui. Žvelgiant į žmonijos 
prisirišimą prie žemiškų tur
tų, smunkant moralės pajauti
mui, o vyresnio amžiaus se
selėms išeinant į Amžinybę, 
reikės Dievo pagalbos ir gerų 
žmonių pastangų, kad Šv. 
Kazimiero seserys galėtų 
džiaugtis dar visa eile jubi
liejų. 

A. Paužuo l i s 

S t u d e n t ų a t e i t in inkų me
t i n i s „ Z u p e r savai tgal is" 
D a i n a v o s s tovyklavietėje 
vyks š.m. sausio 23-25 d. In
formacijai ir registracijai tel. 
708-839-8144. Nedelskit! Da
lyvavimas asmeniui — 40 dol. 
ankstyva registracija. Regis
truojantis po sausio 16 d. — 
45 dol. Visi studentai ateiti
ninkai ir jų draugai kviečiami. 

„Da inavos" ansambl io re 
l ig in is k o n c e r t a s rengiamas 
sausio 18 d., 3 vai. p.p., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje" ir „Lion Frame" 
galerijoje. 216 Main Str. , Le
monte. 

Vio le ta i r Algis S t r ika i . 
La Grange, IL, „Draugo" dien
raščio jaunesniosios kartos 
skaitytojai ir dosnūs aukoto
jai, atsilygindami už kalėdines 

Čikagos Šv. Kazimiero sese- korteles, atsiuntė 100 dol. 
lių vyresnioji Marilyn Kuz- Esame nuoširdžiai dekmingi. 

Lietuvių Operos choras 

Į LAIMINGUS 1998-SIUS 
SU LIETUVIŲ OPERA 

Jau daugelį metų Lietuvių šnekučiavosi bei gėrėjosi melo
dinga, salės langų nedrebi
nančia šokių muzika. Instru
mentų garsus lydėjo A. Bar-
niškio sodriu balsu atliekamos 
dainos, o duetuose j a m talkino 
ar solo dainavo Operos choro 
narė, malonaus balso daini
ninkė Gitana Snapkauskaitė. 

Artėjant dvyliktai valandai, 
nuaidėjo dvylika būgno mūšių 
ir valdybos pirmininkas pa
prašė svečius Naujuosius me
tus sutikti rimtyje sustojus, 
sugiedant Tautos himną. 

Nuotaika neatslūgo nei po 
vidurnakčio: įsismagino šo
kantieji, kuriems pataikauda
mi muzikantai ir šokio ritmą 
pagyvino. Šokių laikui pasi
baigus, linksmai nusiteikę šo
kėjai dar vis nenorėjo skirsty
tis, o A. Barniškio kapela jų 
norą patenkino ir gerokai il
giau leido jiems pasišokti. 
Linksmai buvo užbaigti senie
ji, smagiai ir triukšmingai su 
geriausiais linkėjimais ir kaip 
priimta: su barškučiais, t a rš -

Motiniškasis vienuolyno namas Čikagoje. Mar Įuette Parko apylinkėje 

operos valdyba sukviečia savo 
rėmėjus bei bičiulius į Jauni
mo centro pokylių salę Nau
jųjų metų puotai. Šaunūs 
būna tie suėjimai, tad visuo
menė paprastai į juos atsilan
ko be didesnių raginimų. 
Šiais metais nebesusirinko 
tiek publikos, kiek kadaise — 
prabėgantys metai palieka 
savo antspaudą. Be to, šiais 
metais ir renginių pridygo, 
kaip grybų po lietaus. 

Operos valdyba dar vis tęsia 
savo tradiciją suruošdami me
tinį Naujųjų metų sutikimą: 
nepagaili jie tam nei pas
tangų, nei laiko salės išpuo
šimui bei kitai ruošai. Tad ir 
šiais metais daug pasidarbavo 
valdybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus, tvarkydamas bei 
koordinuodamas pokylio rei
kalus. J am talkino valdybos 
vicepirmininkas Jurgis Vi
džiūnas ir Dalia Stankaitienė. 

Prisilaikant tradicijos, anks
čiau atvykę svečiai lūkuriavo 
JC vestibiulyje, kur ant stalų 
jų laukė įvairaus pasirinkimo 
atgaiva, o jaunos patarnauto
jos vaikštinėjo aplink, siūly
damos praalkusiems svečiams 
užkandėlių. Apie aštuntą va
landą atsivėrė durys ir rengi
nio šeimininkas pakvietė 
svečius į salę. Čia ritmingu 
maršu pasipuošusius svečius 
sutiko ir pasveikino muziko 
Algimanto Barniškio vadovau
jama šokių kapela. 

Erdvi Jaunimo centro salė 
švietė ir mirguliavo blizgu
čiais ir žėručiais, apšviestais 
daugybės lempučių. Virš sce
nos kabėjo žėrintis sidabro 
kamuolys, o scenos gilumoje 
ant sienos kabojo sidabro eg
lučių, snaigių ir lietuviškos so
dybos siluetai. Teko girdėti, 
kad šie scenos papuošalai dar 
buvo likę nuo lituanistinės 
mokyklos Kalėdinės eglutės 
renginio. Ačiū jiems! 

Svečiams susėdus, ant sce
nos pasirodė pokylio šeiminin
kas V. Momkus. Jis pasveiki
no svečius ir širdingai dėkojo 
už rėmimą Lietuvių operos, o 
tuo pačiu ir Jaunimo centro. 
Palaiminimo maldai sukal
bėti jis pakvietė puotoje daly
vavusį kun. Juozą Vaišnį, SJ. 
Tėvo Vaišnio žodžiais vakaro 
dalyviai prašė Aukščiausiąjį 
palaimos ateinančiuose me
tuose sau, savo šeimoms, pa
laimos ir globos tolimesnei lie
tuvių operos veiklai, o taip pat 
jis meldė tiesos keliu vesti ir 
lietuvių tautą į šviesesnį gyve
nimą. 

Po turtingos ir gardžios va
karo šeimininkės Onos Norvi
lienės patiektos vakarienes, 
skambėjo A. Barniškio kape
los šokių muzika, o kadangi 
sale nebuvo sausakimšai per
pildyta, poros lengvai sukosi 
sales viduryje, o nešokantieji 
(tokių daug nebuvo), prie puo
duko kavos ir saldumynų, 

kučiais, birbynėmis, švilpy
nėmis, pasipuošę spindin
čiomis kepurėmis, bei girlian
dų vainikais ant kaklo, svečiai 
šauniai sutiko 1998-sius me
tus . Kiek kam laimės šie me
tai a tneš , parodys ateitis. 
Tikėkime, kad jos užteks vi
siems ir kad šie metai bus lai
mingi ir Lietuvai. Norėtume, 
kad laimės nepri trūktų ir Lie
tuvių operai, ir kad šių metų 
premjera sušvistų, kaip ir 
daugybė jau praėjusių spek
taklių. Tai būtų laimė, kokios 
tikėdamiesi, premjerai jau in
tensyviai ruošiasi Operos val
dyba ir choras su muzikos va
dovu Alvydu Vasaičiu, chor
vedžiais Manigirdu Motekai-
čiu ir Alfonsu Seniūnu. Tad 
mes ir palinkėkime, kad atei
nantį pavasarį, pilnoje žiū
rovų Mortono mokyklos audi
torijoje, į scenos šviesą Lietu
vių opera išeitų su puikiai pa
ruošta Johann Strauso opera 
„Čigonų baronas". Toks būtų 
ir Lietuvių operos šių metų 
didžiausias troškimas. 

J . K o n č i u s 

SKELBIMAI 
x L i e t u v o s Vyčių c h o r o 

pokylis rengiamas š.m. s a u s i o 
11 d., s ekmadien į , 3:00 v a i . 
p.p. J a u n i m o cen t ro mažojoje 
salėje. Programą at l iks p a t s 
choras, vadovaujamas i lga
mečio choro di r igento m u z . 
Faustro Strolios. Visi maloniai 
kviečiami savo a t s i l ankymu 
paremt i sen iaus ią l i e tuv ių 
chorą Čikagoje, tik ką atšven
tusį 80 metų sukaktį. 

Rezervacijoms skambint i : 
Stasei Rudok iene i , te l . 773-
471-2239 a r b a Mary Kinc ius , 
tel. 773-927-4990. Auka $17.50 
asm. C h o r o va ldyba . 

(sk.) 
x Dal ia J a n u š k i e n ė , Le

mont, IL, gimtadienio dovano
mis pasidalijo su „Lietuvos 
vaikų vilties" iigoniukais vai
kučiais. Nuoširdžiai dėkojame 
už paaukotus $200. „ L i e t u v o s 
va ikų v i l t i es" k o m i t e t a s . 

(sk.) 
x A-a. Leo Meškis , gimęs 

Čikagoje ir gyvenęs Kalifor
nijoje, mirė 1997 m. lapkričio 
mėn. Padėkos dieną, sulaukęs 
85 metų. J is kelis kar tus lan
kėsi Lietuvoje ir S v e i k a t o s 
ministerijai ta lkino k u r i a n t 
alkoholikų gydymo programą 
Lietuvoje. 

Jo atminimą pagerbdami, 
E r n e s t C . R a š k a u s k a s Poto-
mac, MD, ir Frederick L-Pot-
ter, Haymarket, VA, paaukojo 
Lietuvos našlaičiams $5,000. 
Jie pageidauja, kad šie pinigai 
būtų skiriami alkoholikų tėvų 
našlaičiams. Reiškiame užuo
jautą velionio artimiesiems ir 
dėkojame geriesiems aukoto
jams ' „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų 
globos" komi t e t a s , 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 

x I e š k o m a s p r a m o g i n i ų 
šokių instruktorius. Skambinti 
B i r u t e i , tel. 708-839-1000. 

(sk.) 
x P l a k a t ų , vaizduojančių 

mūsų veiklą 70-aisiais - 80-
aisiais metais Jaun imo centre 
ir k i tuose l ietuvių namuose , 
p a r o d o s a t i d a r y m a s bus šį 
p e n k t a d i e n į , s a u s i o 9 d , 7:00 
v .v . Č i u r l i o n i o g a l e r i j o j e . 
Eksponuo jama v i r š 150 do
kumentinės ir meninės vertės 
plakatų. Parodą rengia Jauni
mo centras. Visi kviečiami. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S Pulaski Rd.. Chicago. IL 60629 

(1/2 bl | Šiaurę nuo Baizeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. Lockport. IL60441 
Tel. 708-301^1866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S-Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Seitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvei nuo .Draugo") 
TeL 775-2*4-0100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LhRane A LPeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5213 &Arcber Ave, Chicafo. IL 00632. 
Tel. 847.381-7636 (kalbame lietu-
vi}kai Mes jusu paslaugoms 24 vai. 
fx>r para. 1 d per savaite. 


