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Valdas Adamkus negilins 
„praeities žaizdų" 

Vilnius , sausio 6 d. (BNS) 
— Naujasis Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus pasisako 
už Lietuvos valstybinės veik
los tęstinumą ir neketina siek
ti drastiškų pertvarkymų nei 
užsienio, nei vidaus politikoje. 

Jis palankiai įvertino dabar
tinės vyriausybės pastangas 
integruoti valstybę į europines 
ir transatlantines s truktūras, 
nors mano, kad jos negalėjo 
žaibiškai pasiekti trokštamų 
tikslų. 

„Net tie, kurie dirbo specia
liose vyriausybinėse grupėse, 
ieškant kelių į NATO ir ES, 
turbūt suprato, kad tos pas
tangos artimiausioje ateityje 
rezultato neduos. Tačiau tai, 
kad mes nuolat rodome norą 
būti tos bendruomenės na
riais, yra sveikintina" sakė V. 
Adamkus išskirtiniame inter
viu BNS. 

Išrinktasis prezidentas ne
mato tragedijos, kad Lietuva 
pernai nebuvo pakviesta j 
NATO ar pradėti intensyvias 
derybas dėl stojimo į ES. 

„Kelerių metų laikotarpis 
mums duos progos geriau pa
siruošti būti ES nariais, o kai 
dėl NATO, tai mūsų pastan
gos iki 2000-kažkelintųjų, gal 
iki 2005-ųjų metų, tikrai 
padėties nepakeis. Tačiau per 
tą laikotarpi mes sustiprėsime 
ir būsime su didesniu malonu
mu priimti, nei veržtumėmės 
šiandien", sakė V. Adamkus. 

Išrinktasis prezidentas iš 
esmės patenkintas ir Lietuvos 
diplomatine tarnyba ir sako 
nematąs priežasties atšaukti 
ką nors iš ambasadorių iki 
baigsis jų kandencija. 

„Kiek juos pažįstu, tai 
žmonės, kurie nuoširdžiai dir
ba. Gal Lietuvos diplomatinė 
tarnyba neturi dešimtmečių 
patirties, tačiau tų kelerių 
metų patirtis rodo, kad jie Lie
tuvai atstovauja labai sėkmin
gai", sako V. Adamkus. 

Jis drauge pasisako už di
plomatinės tarnybos sustipri
nimą tarptautinės prekybos 
specialistais, „kad galėtume 
pelningai parduoti savo pro
dukciją ir naudingai pirkti 
žaliavas bei prekes". 

Be to, išrinktasis preziden
tas pritartų idėjai gausiam 
būriui iškilių užsienio iifetuvi-
jos atstovų suteikti garbės 
konsulų rangą. „kad galėtu 

Rinkimų balsai 
Vilniuje nebus 

perskaičiuoj am i 
Vilnius , sausio 8 d. (BNS) 

— Vyriausioji rinkimu komisi
j a fVRK) trečiadienio posė
dyje, apsvarsčiusi skundus dėl 
įstatymų pažeidimo Vilniaus 
mieste, nutarė rinkėjų balsų 
neperskaičiuoti, išskyrus tris 
apylinkes. 

Komisijos narė Živilė Verby-
laitė sakė, kad sprendimas dėl 
balsavimo rezultatų 164, 165 
ir 166 rinkimų apylinkėse bus 
priimtas ketvirtadienį. 

Po rinkimų mokykloje, ku
rioje buvo įsikūrusios šios trys 
rinkimų apylinkės, šiukšlių 
dėžėje rasta keli šimtai su
plėšytų balsavimo biuletenių, 
rinkėjų pažymėjimų, balsavi
mo paštu vokų. 

VRK nustatė, kad suplė
šytieji biuleteniai iš tikrųjų 
buvo skirti sunaikinti, tačiau 
pripažino, kad tai buvo pa
daryta ne pagal nustatytą 
tvarką. 

populiarinti Lietuvos vardą ir 
tinkamai jai atstovauti". 

Lietuvos vidaus gyvenime V. 
Adamkus propaguoja santar
vės ir rūpinimosi Lietuvos gy
ventojų gerbūviu idėją. 

J is labai neigiamai atsilie
pia apie vadinamąjį desovie
tizacijos procesą, vadindamas 
jį „begyjančių žaizdų drasky
mu". „Aš manau, kad reikia 
baigti vaikytis praeities vai
duoklius, nereikia kiršinti 
žmonių, nes tai neduos jokios 
naudos visuomenei", sako bū
simasis prezidentas. 

Šios nuostatos jis netaikytų 
tiems, kurie savo dabartine 
veikla kenkia Lietuvai, o ki
tiems, „pasitraukusiems nuo-
šalin, gyvenantiems lojaliai ir 
vykdantiems Lietuvos įstaty
mus, reikėtų leisti ramiai gy
venti". 

Ūkio srityje V. Adamkus pa
sisako už tolesnės privatizaci
jos „protingą analizę". Pasak 
jo, pirmasis privatizacijos ra
tas buvo skausmingas ir da
bar „reikia pasimokyti iš pra
eities klaidų". 

Kalbėdamas apie vyriau
sybės pernai pradėtą vykdyti 
strateginių ūkio objektų priva
tizavimo programą, V. Adam
kus sakė, kad „reikia privati
zuoti tai, kas būtų naudinga 
valstybei ir žmonėms". Pasak 
jo, reikėtų analizuoti kiek
vieną privatizuotinų strategi
nių objektų sąrašo punktą, tik 
„neaišku, kiek tai yra realu 
dabar padaryti". 

V. Adamkus mano, kad 
„šaltas dušas" pirmaisiais at
kurtos valstybės metais atvė
sino užsienio lietuvijos entu
ziazmą grįžti į Lietuvą, kilusi 
atgimimo laikotarpiu, todėl 
dabar lietuviams reikėtų drau
ge dirbti tautos labui, gyve
nant abiejose Atlanto pusėse. 
„Manau, kad dabar išeivija 
jau yra priėmusi tą faktą, kad 
jos vieta liko išeivijoje, kad ji 
savo veikla ir parama kraštui 
bus naudingesnė gyvendama 
ten, kur dabar gyvena", sako 
V. Adamkus. Jis nemano, kad 
kokie nors įstatymų pakeiti
mai galėtų pakeisti jau susi
klosčiusias išeivijoje nuosta
tas. 

Pats V. Adamkus, neseniai 
baigęs ilgą tarnybą JAV ad
ministracijoje, ketina panau
doti savo plačius ryšius 
politiniam Lietuvos gyveni
mui. 

„Galiu užtikrinti, kad mano 
pažintys ir kontaktai su Va
šingtonu tikrai pasitarnaus 
Lietuvai, ir kiek mano oficia
lios pareigos leis, aš tikrai tas 
savo pažintis panaudosiu", 
sako išrinktasis Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus. 

* Buvus io k a n d i d a t o į 
p r e z i d e n t u s Artūro Paulaus
ko štabas tebekaltina Vyriau
siąją rinkimų komisiją (VRK) 
neobjektyvumu, tačiau negin
čys galutinių oficialių rinkimų 
rezultatų, kurie bus paskelbti 
penktadienį. A. Paulausko 
štabo informacijos centro va
dovas Gintautas Kniukšta 
pranešė, kad buvęs kandida
tas penktadieni ruošiasi pa
sveikinti savo konkurentą 
Valdą Adamkų su oficialia 
pergale. G. Kniukšta spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį 
teigė, esą skaičiuojant rinki
mų rezultatus ..daug kur buvo 
pažeidžiamas Lietuvos prezi
dento rinkimų įstatymas" ir 

Vilnius, sausio 7 d. Lietuvos Seimo nacionalinio saugumo Komiteto pirmininkas Algirdas Katkus (I eilėje antras 
iš kairės) susitiko su Lietuvos karo atašė, akredituotais užsienio valstybėse: (II eilėje iš dešinės) JAV ir Kana
doje — Valdemaras Sarapinas. Belgijoje ir NATO — Eug-nijus Nezelskis, Danijoje ir Norvegijoje — Jonas Ge
čas, Lietuvos ryšių karininkas Bendradarbiavimo koordir.jvimo centre — Valdas Šiaučiulis, atašė Latvijoje ir 
Estijoje — Gintaras Bagdonas. Lenkijoje ir Čekijoje — Romanas Satkus. Eltai 

Lietuvos kariuomenė Vakaruose 
vertinama teigiamai 

Viln ius , sausio 8 d. (BNS) 
— Lietuvos gynybos atašė Da
nijoje ir Norvegijoje Jonas Ge
čas mano, kad Lietuvai kari
nėje srityje prasidėjo konkre
tus bendradarbiavimo laiko
tarpis. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį jis teigė, kad užsie
nyje Lietuvos kariuomenės in
frastruktūra ir atitinkami įs
tatymai vertinami geriau nei 
kitų Baltijos valstybių. 

Lietuva dabar užsienio val
stybėse turi 6 karinius atašė: 
Lenkijoje ir Čekijoje Lietuvą 
atstovauja Romanas Satkus, 
Latvijoje ir Estijoje — Ginta
ras Bagdonas, Danijoje ir Nor
vegijoje — Jonas Gečas, Belgi
joje ir ryšiams su NATO — 
Eugenijus Nezelskis, JAV ir 
Kanadoje — Valdemaras Sa
rapinas. Lietuvos ryšių kari
ninkas Bendradarbiavimo ko
ordinavimo centre yra Valdas 
Šiaučiulis. 

Krašto apsaugos vicemini
stras Povilas Malakauskas sa
kė, kad jei vyriausybė skirs 
reikiamų lėšų, dar šiemet bus 
paskirti keli nauji gynybos 
atašė. Viceministras pirminė
mis valstybėmis pavadino Vo
kietiją, D. Britaniją, Prancū
ziją, Švediją. 

Kalbėdamas apie tai, kad 
Lietuva iki šiol neturi atstovo 
Rusijoje. P. Malakauskas sa
kė, jog „būtų nelabai tikslinga 
skirti gynybos atašė Rusijoje, 
kol mes neturime karinių ats
tovų minėtose Vakarų valsty

bėse". 
J. Gečas teigė, kad KAM 

dėmesys nėra vir.n.lėšų skyri
mas. „Mes tu r ine minimumą 
— tiek, kiek reikia. Aišku, gy

vename kukliau, negu kitų 
valstybių atstovai", sakė pul
kininkas. 

Jis pabrėžė, kad karo atašė 
pageidauja 1-2 kartus per me
tus susitikti su KAM ir kitais 
valdžios pareigūnais bei ap
tarti reikalus, numatyti veik
los kryptis. 

Ministerijų ir valdininkų 
Lietuvoje gali sumažėti 

Vilnius, sausio 8 d. (BNS) 
— Trečiadienį vakare prieš 
Seimo konservan tų frakcijos 
posėdį Gediminas Vagnorius 
žurnalistams sakė, kad sieks 
įgyvendinti tai, kas numatyta 
vyriausybės programoje — Ry
šių ir informatikos ministeriją 
prijungti prie Susisiekimo mi
nisterijos, o Statybos ir urba
nistikos ministeriją sujungti 
su Aplinkos apsaugos ministe
rija. Dviem pastarosioms žiny
boms dabar vadovauja Centro 
sąjungos atstovai. 

Tuo tarpu dienraštis'„Res
publika" teigia, kad išrink
tasis prezidentą- Valdas Adam
kus svarsto gai;:nybe Švietimo 
ir mokslo ministeriją sujungti 
su Kultūros ministerija, Staty
bos ir urbanistikos — su 

Aplinkos apsaugos, Ryšių — 
su Susisiekimo, Sveikatos ap
saugos — su Socialinės apsau
gos ir darbo. 

Pasak „Respublikos", neat
metama galimybė, kad prieš 
metus įkurta Europos reikalų 
ministerija gali būti sujungta 
su Užsienio reikalų ministeri
ja. 

„Respublikos" šaltiniai ne
nurodomi. 

Tuo tarpu vyriausybė savo 
posėdyje trečiadienį nutarė 
ministerijų ir vyriausybės 
įstaigų sudėti neatidėliojant 
sumažinti 501 etatu. Pasak G. 
Vagnoriaus, priimtas „politi
nis sprendimas", kuriuo pa
tvirtintas maksimalus kiek
vienos ministerijos dydis. 

Raimundas Mieželis vadovauja 
tik prezidentūros perėmimui 

Vilnius, sausio 8 d. (BNS) — 
Išrinktojo prezidento Valdo 
Adamkaus berdražygis Rai
mundas Mieželis patikslino, 
kad jis dar nėra paskirtas bū
simojo Lietuvi)- vadovo rašti
nės vadovu. 

Rusai ieško „dėmių" naujojo 
prezidento biografijoje 

Vilnius , sausio 8 d. (BNS) 
— Būsimojo Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus spau
dos atstovas paneigė Rusijos 
naujienų agentūros „Echo 
Moskvy" pranešimus, neva II 
pasaulinio karo metais V. 
Adamkus kovojo nacių pusėje. 

Maskvos agentūra apie tai 
pranešė, remdamasi Rusijos 
Dūmos tarptautinių reikalg 
komiteto pirmininku Vladimir 
Lukin. kalbėjusiu tiesioginėje 
radijo stoties „Echo Moskvy" 
laidoje. 

Kaip sakė V. Adamkaus 
spaudos atstovas Darius Tara
sevičius, II pasaulinio karo 
metais V. Adamkus dalyvavo 

apgailestavo, kad „VRK ne 
viską padarė, kad neliktų jo
kių šešėlių". <BNSI 

rezistencijos veikloje prieš na
cistinę okupactą, būdamas 
gimnazistu, pla'ino pogrindini 
laikraštį. 

1944 metais Kartu su tėvais 
V. Adamkus p:-itraukė į Vo
kietija, tačiau :•> kelių mėne
sių vienas slapta grįžo j Lietu
vą. 

Čia V. Adan<us įsijungė į 
Lietuvos jaunuolių idealistų 
suburtą Tėvynės apsaugos 
rinktinę, kovojusią prieš so
vietų kariuonv £ ir nauja Lie
tuvos okupacij Tačiau, anot 
D. Tarasevičiaus, jis niekada 
nekovojo naciu 'usėje. 

„Valdas Ada nkus visą gy
venimą kovojo d savo tėvynę 
ir dirbo L i e t u i nuo pat pa
auglystės di' t*f, pabrėžė 
spaudos atstovas-

67 metų R. Mieželis žinia-
sklaidai pasakė, kad jis kol 
kas bus tik komisijos, kuri su
sipažins su prezidentūros dar
bu ir perims jos funkcijas, pir
mininkas. 

Išrinktojo prezidento atsto
vas spaudai patvirtino, kad R. 
Mieželio administracine ir or
ganizacine patirtimi bus pasi
naudota, tačiau, pasak jo. kon
kretūs postai :r pareigos dar 
nėra dalijami, kol komisija ne
perėmė prezidentūros. 

V. Adamkus interviu BNS 
antradienį sakė savo raštines 
vadovu pasirinkęs jaunystės 
laikų draugą ir prezidento rin
kimų kampanijos bendražygį 
Raimundą Mieželį, o galutinis 
susitarimas dėl šių pareigų 
bus pasiektas artimiausiomis 
dienomis. 

„Aš jį vadinu šefu ar vado
vu sekretoriato — tai būtent 
Raimundas Mieželis, mano 
studijų, mano ilgos visuomeni
nės veiklos bendradarbis, tik
rai lojalus ir nuoširdus drau
gas", pasakė V. Ada- ." .-. pa
klaustas, kas vadovaus jo. 
kaip prezidento, sekretoriatui. 

Išrinktasis prezidentas dar 

Amerikiečiai toliau medžioja 
l ietuvius karo nusikaltėlius 

Viln ius , sausio S d. (BNS) 
— Amerikiečių dienrašt is „Los 
Angeles Times" tuoj po Lietu
vos prezidento rinkimų pa
skelbė didelį rašinį, kuriame 
lietuviai ka l t inami kolaboravi
mu su naciais per II pasaulinį 
karą ir vengimu teisti žydų 
persekiotojus po nepriklauso
mybės a tkūr imo. 

Dienraščio žurnalistai Vil
niuje aplankė 78 metų Juozą 
Grabauską, kuris už praeities 
nuslėpimą neteko JAV pilie
tybes ir pastaruosius 4 metus 
gyvena Lietuvoje. 

JAV Teisingumu departa
mento žiniomis, J . Grabaus
kas tarnavo naciams paval
džiame pagalbiniame policijos 
būryje, šaudžiusiame žydus 
Lietuvoje ir Baltarusijoje. 

J. Grabauskas su žurnalis
tais kalbėtis atsisakė. 

Jo praeit is nežinoma ir Lie
tuvos Generalinei prokura
tūrai. 

Prokuratūros specialiųjų ty
rimų skyriaus, tiriančio karo 
genocidą, vyriausiasis proku
roras Kazimieras Kovarskas 
sake, kad J . Grabausko pa
vardė j a m nėra žinoma, kaip 
įtariamo karo nusikaltėlio, ir 
jis neturi jokio pagrindo pra
dėti tirti minėtojo asmens pra
eitį. 

JAV Teisingumo departa
mento Specialiųjų tyrimų sky
riaus duomenimis, nuo 1992 
metų Lietuvoje apsigyveno 
šeši JAV pilietybės netekę 
įtariamieji karo nusikaltėliai. 
Du jų jau mirė, ir ne vienas 
nėra nubaustas a r nuteistas. 

„Prieš II pasaulinį karą Vil
niuje gyveno tiek daug žydų, 

kad jis buvo vadinamas Šiau
rės Jeruzale. Dabar tiek daug 
įtariamų nacių laisvai gyvena 
Lietuvoje, kad ją galima va
dinti naujuoju Paragvajumi", 
sako buvęs JAV Teisingu
mo departamento direktorius 
Neal M. Sher. 

„Los Angeles Times" voač 
pabrėžia Aleksandro Lileikio, 
kurį vadina vienu didžiausių 
Jungt inėse Valstijose išaiš
kintu nusikaltėliu, bylą. 
Buvusio naciams pavaldžios 
Vilniaus apskrities saugumo 
policijos vadovo A. Lileikio 
byla Lietuvoje baigta tirti per
nai, tačiau dėl prastos 90 
mečio įtariamojo sveikatos j i 
nebuvo perduota teismui. 

Seimui pernai metų pabai
goje priėmus baudžiamojo pro
ceso kodekso pataisas, karo 
nusikaltėlius galima teisti už 
akių, todėl A. Lileikio sveikata 
jau nebėra kliūtis perduoti 
bylą teismui. Prokuroras K. 
Kovarskas sakė, kad tai bus 
padaryta da r šį mėnesį, kai į 
Vilnių sugrįš A. Lileikio ad
vokatas. Nepaisant to, ameri
kiečiai įtaria Lietuvą delsiant, 
kad A. Lileikio bylą „numa
rins" jo senatvė ir sunki liga. 
„Lietuva delsia, laukdama bio
loginio problemos sprendimo", 
sako Neal M. Sher. 

Pasak vieno Vakarų diplo
mato. Je i A. Lileikis mirs savo 
lovoje, Lietuvai teks dešimt
mečius taisyti pašlijusią repu
taciją dėl to, kad neteisė karo 
nusikaltėlių". „Mirtis nenuneš 
problemos užmarštin. Atvirkš
čiai, j i paliks amžiną dėmę", 
pranašauja diplomatas. 

Pasirašęs sienos sutartį 
su Lietuva, 

Karaliaučius nieko nepraras 
K a r a l i a u č i u s , sausio 8 d. 

(BNS) — Pasirašius Lietuvos 
ir Rusijos sienos sutart į . „Ka
liningrado 'Karal iaučiaus — 
red.) srit is nieko nepraran
da", pareiškė vienas Rusijos 
specialistų komisijos sienai su 
Lietuva nusta ty t i ir paženk
linti narių Viktor Osadčij. 

Jo nuomone, sutart imi iš
saugota 100 proc. labiausiai į 
vakarus nutolusios Rusijos 
srities teritorijos. Nors 19.3 
kvadratinių kilometrų Višty
čio ežero a t i tenka Lietuvai, 
sritis už tai gauna tokio pat 
dydžio teritoriją Kuršių ma
riose. Likusi sienos, kuri kol 
kas yra tik administracinė, 
dalis nepasikeitė. Valstybinės 
sienos s tatusą ji įgaus, kai su
tartį patvirtins abiejų valsty
bių parlamentai . 

„Nustatyti sienos liniją — 
tik pirmasis etapas. Toliau ša
lys turi sudaryti susitarimus 
dėl bendro naudojimosi pasie
nio gamtinėmis zonomis Kur
šių nerijoje, Kuršių mariose. 
Nemune, Vištyčio ežere", ma
no V. Osadčij. 

Jis ta ip pat pažymėjo, kad 
nustatyta siena ne tik sausu
moje, bet ir jūros ruože, ir Ru
sijai atiteko naftos gręžinvs D-
6. 

sakė. kad R. Mieželio „25 me
tų patirtis verslo srityje, jo 
kontaktai tikrai pravers čia 
bandant įvesti galbūt ir naują 
užsienio prekybos tvarką, at
statant verslo autoritetą vi
daus ir užsienio rinkose. Be 
to, jis be galo puikus adminis
tratorius". 

Derybininkas taip pat ma
no, kad sutarties pasirašymo 
ir tolesnio jos patvirtinimo ne
galima sieti su galimu Lietu
vos įstojimu į NATO. 

v 

Šilutės rajone 
prasidėjo potvynis 

Kla ipėda , sausio 8 d. (BN'S) 
— Žiemos potvynis Šilutės ra
jone vis dar stiprėja. Ketvirta
dienio rytą kelio Šilutė-Rusnė 
350 metrų ruože vanduo smar
kiai tebekilo. Vandens lygis 
čia jau siekė daugiau kaip 55 
cm. 

Nemune ties Rusne van
dens lygis, palyginti su trečia
dieniu, nukrito 10 cm ir siekia 
1.19 metro Minijoje, ties Lan
kupių gyvenviete, vandens ly
gis pakilo 60 cm ir siekia 6 60 
metro. 

Antradienio vakarą N'emu-
no žemupyje susikaupus le
dams ir ėmus kilti vandeniui, 
buvo užlieta apie 10.000 hek
tarų pievų. Vanduo pasieke 
sodybas Sausgahių. Žalgiriu, 
Šležų. Rupkalviu. Šyšos kai
muose. 

Per patvinusį kelią žmones 
iš Šilutės į Rusnę nemokamai 
gabenami amfibijomis. 

Šilutės rajone vanduo už
tvindo 47.000 hektarų plotą, 
kuriame yra 42 kaimai. 

KALENDORIUS ~ 
Sausio 9 d : Julijonas. Ba-

zilė, Algis. Gabija. 
Saus io 10 d.: Agatinas. 

Vilhelmas. Rayailo. Gražutis. 

•MM 
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Redaktorė Irena Regienė 

ŠALFASS-GOS SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 

1998 m. Š. A. Lietuvių kalnų 
(alpinistinės) slidinėjimo pir
menybės 1998 m. vasario 28 
d., šeštadienį, vyks Mount 
Sutton, Que., Kanadoje, maž
daug 60 mylių į pietų rytus 
nuo Montrealio. Varžybos 
vyks Montrealio lietuvių sli-
dinėtojų tradicinės iškylos — 
karnavalo apimtyje. Pirmeny
bes techniškai vykdo ŠAL-
FASS-gos Kanados Sporto apy
garda, o globoja Montrealio 
lietuviai slidinėtojai. 

Programa: Didysis slalo
mas šiose klasėse: berniukams 
ir mergaitėms — 9 m. ir jau
nesniems, 10-12 m. ir 13-16 
m., vyrams ir moterims 17-34 
m., vyrams 35-49 m., mote
rims 35 m. ir vyresnėms, vy
rams 50-64 m., ir vyrams 65 
m. ir vyresniems. Taipogi bus 
išvesta vyrų ir moterų abso
liutūs laimėtojai, nepaisant 
amžiaus. 

Varžybų pradžia — 11 vai. 
ryto. Registracija nuo 9:30 iki 
10:30 vai. r. 

Dalyvių registracija atlie
kama iki 1998 m. vasario 21 

d. imtinai, pas varžybų va
dovą, ŠALFASS Slidinėj įmo 
komiteto pirmininką Rimą 
Kulia va., 297 Kennedy Ave., 
Toronto, Ont. M6P 3C4, 
Canada. Tel. 416-766-2996; 
Faksas: 416-766-5537; E-mail 
kuliavas@compuserve. com 

Informacija nakvynių, rengi
nių, etc. reikalais: Alenas ir 
Rasa Pavilanis, tel. 514-489-
0410 arba Rytis ir Vilią Bu
lota, tel. 514-344-8256. Iki 
sausio 19 d. viskas papiginta 
kaina. Paskubėkite! 

Išsami informacija praneša
ma ŠALFASS-gos klubams ir 
anksčiau dalyvavusiems sli-
dinėtojams. Suinteresuoti ne
priklausomi slidinėtojai prašo
mi neatidėliojant kreiptis var-
žybiniais reikalais į R. Kulia-
vą, o visais kitais — į Pavila-
nius ar Bulotus. 

Visi lietuviai slidinėtojai 
kviečiami dalyvauti. 

ŠALFASS slidinėjimo 
komitetas 

ŠALFASS centro 
valdyba 

Linas Vaitkus 1997 m. gale atstovavęs Lietuvai Park City, Utah, ir Bea-
ver Creek , Colorado vykusiose pirmenybėse del Pasaulio Taurės, šiuo 
metu dalyvauja tų pačių pirmenybių tęsinyje Kitzbuehl, Austrijoje. Po šių 
varžybų Linas vyks į Nagano, Japonijoje, 1998 metų Žiemos olimpiadoje 
atstovauti Lietuvai kalnų slidinėjimo sporte. 

II LIETUVOS TAUTINĖ 
OLIMPIADA 

V. PARAIŠKOS IR 
PRIĖMIMO SĄLYGOS 

A P I E 1 9 9 8 M E T Ų V A S A R O S S P O R T O 
Į V Y K I U S L I E T U V O J E 

Kaip jau šiame laikraštyje domėjimo rodoma Amerikos ***** &*"***? 5 .T? 1 ™" 1 

Užsienio lietuvių organizaci
jos preliminarines paraiškas 
dalyvauti II Lietuvos tautinės 
olimpiados varžybose pateikia 
Organizacinio komiteto direk 

nekartą buvo rašyta, 1998 m. 
birželio mėnesio pabaigoje 
Lietuvoje bus pravesti du di
džiuliai renginiai, į kuriuos 
kviečiami ir lietuviai sporti
ninkai iš užsienio. Tai II Lie
tuvos Tautinė olimpiada ir VI 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nės. 

Pirmasis renginys bus lyg ir 
tęsinys prieš 60 metų įvyku
sios I Lietuvos Tautinės olim
piados (jis vyks birželio 23 - 26 
dienomis). Pasibaigus šiai 
olimpiadai bus pradėtos Pa
saulio lietuvių sporto žaidynės 
(jos vyks iki birželio 30 d.). I 
PLS žaidynės, „gimė" Kana
doje, o nuo 1991 m. yra ren
giamos Lietuvoje (šios jau bus 
trečiosios mūsų tėvynėje). 

Čia reikia atkreipti dėmesį, 
jog nors šiemet bus du skirtin
gi lietuvių sporto renginiai, 
tačiau jiems skiriama beveik 
tiek pat laiko kaip anksčiau 
būdavo duodama vienam iš jų 
— Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėms. Tai, žinoma, gero
kai nukentės šių žaidynių pro
grama ir jos pravedimas. Kai 
kas mano, kad čia žaidynėms 
padarytas meškos patarnavi
mas ir joms gerokai pakenks. 

Reikia pažymėti, jog Tau
tinėje olimpiadoje galės daly
vauti tik rinktiniai sportinin
kai (pasiekę kvalifikacines 
normas, o tokių užsienio lietu
vių tarpe bus labai nedaug). 
Taip pat jos dalyviai negalės 
varžytis Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse. Trumpai ta
riant — pirmosios varžybos 
taikomos tik „išrinktiesiems", 
o antrosios — visiems (bent 
užsienyje gyvenantiems, nors 
Lietuvoje irgi bus daroma at
ranka). 

Mažas susidomėjimas 
Amerikoje gyvenančiųjų 

lietuvių tarpe 

ŠALFASS-gos centro valdy
bos gen. sekretorius Algirdas 
Bielskus teigė, kad iki šiol 
aukščiau minėtais sporto ren
giniais Lietuvoje, mažai susi-

lietuvių sportininkų tarpe. 
Švenčių metu atvykęs į Čika
gą A. Bielskus čia turėjo susi
tikimų su vietos sporto dar
buotojais. Kalbantis su juo, o 
taip pat vienu veikliausiųjų 
Amerikos lietuvių sporto dar
buotoju Rimantu Dirvoniu, 
patirta nemaža įdomių daly
kų. Buvo prieita nuomonės, 
kad iš Lietuvos ateinantieji 
minėtųjų įvykių propagavimo 
aplinkraščiai yra labai ištęsti, 
neaiškūs ir nepasitarnaujan
tys mūsiškei informacijai. To
dėl reikia juos spausdinti, 
išrenkant tik svarbesniąsias 
vietas ir duoti paaiškinimus, 
nes mažai kas ryžtasi skaityti 
ilgus, neaiškius komunikatus. 

Šiuose straipsniuose bus 
stengiamasi išryškinti, kas 
yra svarbiausia, o taip pat 
pridėti ir konkrečias žinias iš 
Šiaurės Amerikos, apie vieti
nių lietuvių sportininkų pasi
rengimą dalyvauti šiuose ren
giniuose. 

A. Bielskus pareiškė, kad 
tik labai mažas Š. Amerikos 
lietuvių sportininkų būrelis 
galės dalyvauti Tautinėje 
Olimpiadoje. Yra ruošiama 
JAV lietuvių krepšinio rink
tinė (tokia pat rinktinė daly
vaus ir iš Kanados). Olimpia
doje numatyta 14 sporto šakų, 
tačiau be vyrų krepšinio tik 
dar dviejose — lengv. atleti
koje ir plaukime mūsiškiai 
rengiasi dalyvauti, kadangi 
mūsų sporto žaidynių laimė
tojų rezultatas gerokai mažes
ni, negu Olimpiados kvalifika
cinės normos. 

A. Bielskaus teigimu tik 
tarptautinio garso ieties meti-

iki 1998 m. vasario 16 d.) 
Iki 1998 m. gegužės 22 d. 

Lietuvos sporto šakų federaci
jos oficialiai paskelbia II Lie
tuvos tautinės olimpiados da
lyvius pagal sporto šakas ir 
rungtis. Iki 1998 m. birželio 1 
d. užsienio lietuvių delegacijos 
ir Lietuvos sporto šakų federa
cijos Organizacinio komiteto 
direktoriatui pateikia užpildy
tas nustatytos formos Olim
piados dalyvių (sportininkų, 
trenerių, vadovų, sporto tei
sėjų ir kito personalo) anketas 
ir kiekvieno dalyvio 3 x 4 cm 
dydžio fotonuotrauką Tauti
nės olimpiados akreditacinei 
kortelei gauti. 

Užsienio delegacijų atstovai 
atvyksta į Lietuvą ir išvyksta 
savo sąskaita. Šalies sporti
ninkų, trenerių, vadovų ke-

Tęsinys . _, 
lionės išlaidas į varžybų vietą 
ir atgal padengia komandiruo
jančios organizacijos. 

Tautinės olimpiados organi
zacinis komitetas iš dalies ap
moka oficialių užsienio delega
cijų narių maitinimo ir nak
vynės išlaidas 2 dienas iki 
varžybų pradžios, varžybų 
metu ir 1 dieną po sporto šakų 
varžybų. 

Organizacinis komitetas ap
moka Lietuvos sportininkų ir 
juos lydinčio personalo, sporto 
teisėjų, aptarnaujančio perso
nalo maitinimo ir nakvynės 
išlaidas 1 dieną prieš varžy
bas, varžybų metu ir 1 dieną 
po varžybų. 

Organizacinis komitetas 
dengia varžybų dalyvių aprū
pinimo transportu, varžybų 
vykdymo bei propagavimo iš
laidas. -

Konkreti užsienio delegacijų 
atvykimo į Lietuvos Respubli
ką data. laikas, transporto 
priemonė bei dalyvių sąrašas 
pranešami Organizaciniam 
komitetui iki 1998 m. birželio 
l d . 

Lietuvos sporto šakų federa-

APIE OJTUANICOS" 
FUTBOLO KLUBĄ 

„Draugo" sporto skyriuje 
• gruodžio 19 d.) buvo iš
spausdintas B. Kronienės ra
šinėlis „'Lituanica' kruta", ku
riame pateikta informacija 
klaidina skaitytojus. Rašoma: 
„1957 m. Vytautas Miceika 
įsteigė 'Lituanicos' futbolo ko
mandą ir klubą..." 

Dauguma skaitančių lietu
višką spaudą ir besidominčių 
sportu žino, kad „Lituanicos" 
futbolo komanda (na ir kartu 
klubas) buvo įsteigtas 1951 m. 
sausio 14 d. įvykusiame sporto 
mėgėjų susirinkime, kuriame 
dalyvavo 27 asmenys ir jų 
tarpe V. Miceikos nesimatė. 

Autorė, beje, rašo, kad klu
bas lapkričio 22 d. šventė 47 
metų sukaktį, taigi, atrodo, 
kad ši data labiau tinkama 
negu 1957 metai, nuo kurios 
tebūtų tik 40 metų. 

Smagu, kad apie sportą pra
deda rašyti nauji žmonės, 
tačiau būtų gera, kad jie savo 
žinias pasitikslintų pas ži
nančius, kad nereikėtų atitai-
sinėti klaidas. E. Šulaitis 

„LITUANICA" ĮMUŠĖ 
DEŠIMT ĮVARČIŲ 

Sausio 4 d. prasidėjusiose 
„Metropolitan" lygos salės fut
bolo pirmenybėse „Lituanicos" 
komanda pasirodė tikrai šau-

. niai ir supliekė savo varžovus 
— „Real F.C." futbolininkus 
net 10-4. 

Pirmame kėlinyje mūsiškiai 
vedė 6-0, o po pertraukos pa
darė net 8 - 0 . Tačiau tada jau 
užmiršo gynybą ir prarado 
galvas, norėdami bent tuziną 
įvarčių įmušti. Tuo pasinaudo
dami varžovai pasekmę šiek 

cijos, suderinusios su savival
dybių sporto organizacijomis, 
garantuoja atitinkamoms už
sienio ir Lietuvos komandoms 
bei individualių sporto šakų 
atstovams treniruočių sąlygas 
iki varžybų pradžios ir jų 
metu. 

ni geriausiųjų savo srityje, garbės svečiais dalyvauti I 
JAV studentų tarpe. Jie rado Tautinės olimpiados dalyvius, 
norą dalyvauti Lietuvoje, ta- kurie dalyvių skaičių galėtų 
čiau dar neaišku, ar tuo metu papildyti nors ir nevaržybi-
neturės rungtyniauti Ameri- nėję srityje. Tačiau iki šiol ne-
koje. girdėjome, kad kuris jų (visi 

Plaukime taip pat du tikri jie jau senyvo amžiaus) būtų 
kandidatai: 13 metų amžiaus sutikęs vykti į Lietuvą. Dėl to 
plaukikė iš Čikagos Krista 
Norkutė ir 19 m. amžiaus — 
Veronika Taraškaitė iš Cleve-
lando. Jos yra dalyvavusios ir 
lietuvių pirmenybėse ir rodo 
norą vykti į Lietuvą. Dar ži
nomi du asmenys — Krista 
Mikalonytė ir Adomas Grigas, 
kurių rezultatai yra dar geres
ni, tačiau jų prikalbinti nesi
seka, nes niekada lietuvių tar
pe iki šiol nėra reiškęsi. 

nusiminti nereikėtų, nes be jo
kio apribojimo yra galimybė 
dalyvauti VI Pasaulio lietuvių 
žaidynėse. Tačiau ir į jas šį 
kartą labai mažai sportininkų 
rodo norą vykti. Kaip atsime
name, 1991-siais vyko labai 
daug sportininkų, o 1995-siais 
turėjome jau žymiai mažiau. 
Dabar, atrodo, tik pusė jų 
vyks. 

Šiemet nėra sudaryta net 
Jei krepšinio rinktinėje rei- specialaus Žaidynių komiteto 

kia skaityti 12 asmenų ir prie Š. Amerikoje. Registraciją 
jų pridėti dar keturis jau mi
nėtus, tai iš JAV dalyvių 

kas Tomas Pūkštys galėtų joje Olimpiadoje susidarytų 17. 
dalyvauti (žinoma, jei jis tuo žinoma, visi sporto klubai ir 

paskiri asmenys įvairiose vie
tovėse ieško „naujų" geras pa
sekmes parodžiusių lietuvių 
kilmės sportininkų, tačiau jų 

metu nebus užimtas kitomis 
varžybomis). Lengv. atletikoje 
jis numato tik du dalyvius: 
Joną ir Tomą Motiejūnus. Abu 
sportininkai (1974 m. gimimo 
dvynukai šiuo metu yra Geor-
gia Tech. aukštosios mokyklos 
lengv. atletikos rinktinėje (bė-

nesiseka užtikti. 
Iš JAV, Kanados ir kitų 

užsienio kraštų Olimpiadoje 

JAV vykdo ŠALFASS-gos gen. 
sekretorius A. Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122, o Kanadoje — 
Kanados Sporto apygardos va
dovas Rimas Kuliavas, 297 
Kennedy Ave., Toronto, Ont. 
M6P 3C4. Canada. Prelimi
narinė registracija į abu spor
to renginius Lietuvoje turi 
būti atlikta iki 1998 m. vasa-
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nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją 

turėsime labai nedaug atsto- rio 1 d. 
ga 400 m distanciją) ir yra vie- vų. Žinoma rengėjai kviečia Ed. Šulaitis 

SPORTO ŠAKŲ 
VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 
Baidarių ir kanojų 

irklavimas 
Birželio 23-24 d., Trakuose 
Varžybos — individualio

sios. 
Moterų varžybų programa: 

K-l, K-2, K-4 — 500 m; vyrų: 
K-l, K-2, K-4, C-l, C-2 — 500 
ir 1,000 m. 

Boksas 
Birželio 24-26 d., Alytuje 
Varžybos — individualio

sios. 
Dalyvauja 17 metų ir vyres

ni sportininkai, turintys AIBA 
knygeles. 

Svorio kategorijos: 48, 51, 
54, 57, 60, 63, 5, 67, 71, 75, 81, 
91, +91 kg. 

Kiekvienos svorio kategori
jos varžybose dalyvauja 4 bok
sininkai. 

Miestai, rajonai, sporto klu
bai, sporto mokyklos iki 1998 
m. gegužės 15 d. Lietuvos bok
so federacijai pateikia paraiš
kas dalyvauti Tautinėje olim
piadoje, kurioje nurodoma: 
sportininko vardas, pavardė, 
svorio kategorija. Federacijos 
vykdomasis komitetas su Tre
nerių taryba nuspręs, kam su
teikti tokią teisę. 

Buriavimas 

Birželio 23-26 d., Kaune 
Varžybos — individualio-

sios-komandinės. 
Jachtų klasės: JLaser" (vy

rai), „Laser-Radial" (moterys 
ir vyrai), burlentė (moterys ir 
vyrai). 

Varžybos vykdomos pagal 
LBS 1998 m. varžybų nuosta
tus ir jų pakeitimus, ISAF 
RRS 1997— 2000 m. taisyk
les, klasių ir varžybų instruk 
cijas. (Bus daugiau) 

tiek sušvelnino. Tačiau reikia 
pasakyti, jog per visą rudens 
sezoną lauko futbolo pirme
nybėse „Lituanica" pasiekė tik 
vienu įvarčiu daugiau negu 
per šias vienas rungtynes. Be 
to, reikia priminti, kad „Real 
E.C." yra viena stipresniųjų 
lygos I divizijos komandų, ru
dens ratą baigusi trečioje vie
toje. 

Gana gerą paspirtį „Litua-
nicai" suteikė jau rudens rato 
pabaigoje į komandą įsijungę 
Virgio Žuromskio draugai iš 
St. Xavier universiteto rink
tinės. Tai jauni, greiti vyrai, 
kuriuos turėdama „Lituanica" 
galės siekti pirmųjų vietų. 

Šį kartą net keturi futboli
ninkai: A. Grigaliūnas, D. 
Smulkys, V. Žuromskas ir S. 
Czart pelnė po du įvarčius. Po 
vieną dar pridėjo V. Marčins-
kas ir J. Tomayo. Aikštėje ge
rai darbavosi ir R. Urbona
vičius, tačiau jam nepavyko 
pasiekti įvarčių. 

Sausio 14 d. „Lituanica" su
sitiks su Wauconda „Chiefs" 
vienetu, kurį praėjusį sekma
dienį įveikė „Cracovia" 5 - 2. 
Jei viskas bus gerai, tai mū
siškiai vėl galės švęsti įvarčių 
mušimo puotą. Rungtynės 
įvyks „Odeum" pastato Villa 
Park, IL, šiaurinėje aikštėje. 
Rungtynės prasidės 5:15 vai. 
p.p. 

Ten pat sausio 18 d. 4:30 
vai. p.p. „Lituanica" rungty
niaus prieš „Spartą". Sausio 
25 d. jokių rungtynių nebebus 
(dėl amerikietiškojo futbolo fi
nalo), o vasario 1 d. mūsiškiai 
jėgas išmėgins su „Lions" (6 
vai. vak.). Šios pirmenybės 
baigsis kovo 15 d. Iš viso rei
kės sužaisti 9 rungtynes (var
žybų nebus ir vasario 22 d.) 

E.Š. 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773) 471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3900 VV.95 St Tel. 708-422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 

treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v p.p. 
penktad. ir šeštad 9 v.r. - 12 v.p.p. 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogūen Ave.. Suite 310 

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

3825 Htghland Ave . 
Tower 1 .Suite 3C 

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

EDMUNDAS VIŽJNAS.MD.S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tai 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L h-IHkiKIŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79S1 Ava.. Htekory HIHs, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8280 

LAUKO TENISO AUKSO 
AMŽIUS ČIKAGOJE 

Susidomėjęs skaičiau Vytau
to Grybausko „Drauge" spaus
dinamus prisiminimus apie 
tai, kaip „sporto šilta ranka" 
lydėjo jį per visą gyvenimą. 
Tuo labiau, nes buvau dalies 
tų įvykių liudininku. 

Per sportą V. Grybauskas 
ne vien pats pasižymėjo, bet 
palietė daug kitų; jis turėjo 
įtakos ir man. Jo entuziazmas 
tenisui skiepijo meilę tam 
sportui, ir, kartu žaidžiant, 
Įgalino tobulėti toje karališko 
sporto šakoje. Tiesa, teniso 
aikštėse neteko pakankamai 
iš Vytauto pasimokyti. Nors 
kartu žaisti teko dažnai, deja, 
per trumpai, nes atskaitęs 
„sausą", tuoj skubėjo 
„sudoroti" kitą „auką". 

Nėra blogio, kuris neišeitų į 
gerą. Tokie pergyvenimai, no
rint geriau pasirodyti, pri
vertė pasitempti, skatino 

pamėgdžioti Vytauto judriu 
judesiu pagrįstą veržlumą, 
aštrius smūgius bei susikau
pimą. Visa tai ne be (nau
dingų) pasekmių. Paskuti
niuoju laiku pasivijau ir lygio
mis baigiasi susitikimai su 
Andrium Koliu, kuris 1990 
metais per turnyrą Čikagoje, 
savo grupėje išlošė prieš Gry
bauską. 

O V P.L.S. Žaidynėse 1995 
metais Kaune, su prisimini
muose minimu Latvijos lietu
viu, rygiečiu Henriku Rep-
niks, tapome daugiau 60 m. 
grupėje dvejeto vicečem
pionais. 

Vytautui Grybauskui gyve
nant Čikagoje, tenisas mūsų 
tarpe klestėjo, buvo tikras 
Čikagoje lietuvių teniso aukso 
amžius, už kurį esame jam 
dėkingi. 

Leonidas Ragas 



KARIUOMENĖS VAIDMUO 
PILIETINIAM UGDYMUI 

Tęsinys 
Lt. ARŪNAS ALONDERIS 

Pirmiausia įstatymu, kuriame pirmąja 
čia taikomas geografinis-isto-
rinis principas, kuris yra orga
nizuotas pažinimas gamtos ir 
kultūros tos žemės ploto, su 
kuriuo patys tyrėjai yra susie
ti materialiniais ir dvasiniais 
ryšiais, būdami čia gimę ar il
giausiai susigyvenę su vieta. 
Kiekvienu atveju egzistuoja 
erdvės ir laiko momentų są
veika. Visuomenės ir tėvynės 
pažinimas yra dalis žemės ir 
žmonijos pažinimo (geografijos 
ir etnologijos, etnografijos) 
praeityje ir dabartyje. Tam 
tikslui siekti daugelis mokymo 
dalykų integruojama. Kiekvie
nas tų mokymo dalykų, savo 
paskirą uždavinį atlikdamas, 
integruojasi kartu su kitais, 
a tranda bendrą kelią, kad su
kurtų visumą. Tas pats vyksta 
ir su humanitarinių — sociali
nių mokslų disciplinomis: eti
ka, kultūros istorija, ekono
mika, sociologija, ir visuo
menės raidos daigai čia prisi
jungia prie gamtos mokslų. 

O integruojamuoju pradu, 
jungiančiu visų šių disciplinų 
tikslus ir tyrimus, čia yra pi
lietinis ugdymas, kuris sten
giasi sukurti pilną vietos vi
suomeninio gyvenimo paveiks
lą, kuriame susintetinta gam
ta ir kultūros bruožai. Pilieti
nis ugdymas turėtų būti laiko
mas integruojamuoju pilie
tinio gyvenimo pažinimo prin
cipu. 

X klasėje JPilietinės visuo
menės pagrindų" disciplinos 
įvedimas yra pagrįstas. Siek
dami padėti susisteminti, 
įtvirtinti ir giliau suprasti bai
giančių pagrindinę mokyklą 
jaunuolių žinias, įgytas per is-

;t©rtJosr, etikos, geografijos ir 
kitų mokymo dalykų pamo
kas, gebėjimus ir vertybes, 
išsiugdytas kasdieninėje veik
loje pilietines nuostatas, ski
riamas savarankiškas „Pilie
tinės visuomenės pagrindų" 
kursas X klasei. 

Šio kurso įvedimas, kaip pri
valomosios disciplinos, nekėlė 
abejonių daugumai seminaro 
dalyvių. 

Dėl disciplinos turinio daly
vių nuomonės išsiskyrė. 

Pedagogikos instituto moks
lininkų pateiktame „Pilietinio 
išsilavinimo standartų" pro
jekte pasigendama valstybės 
sampratos aiškumo ir konkre
tumo, siūlomos problemos pai
niojamos; Lietuvos Respubli
kos Konstitucijos, kitų įstaty
mų nuostatų perteikimas iki 
minimumo sumažintas. 

Projekto autoriai turbūt nė
ra susipažinę nei su Konstitu
cija, jos problematika, nei su 
valstybinio saugumo pagrindų 

vertybine nuostata yra išski
riamas „piliečių ugdymas, pa
siryžimas ginti tėvynę, su
prasti karo prievolės atlikimą 
kaip pilietinę pareigą". 

Daugybe sąvokų, terminų, 
verstinių terminų — apstu 
projekte. Sąvokų ir žodžių 
jūra anksčiau minėtame pro
jekte sumenkina ne tik pilie
tiškumo turinio idėjas, bet ir 
silpnina tautinės savimonės 
tradicijas. 

Kodėl akcentuojamos pilieti
nio ugdymo problemos? 

Pasauliui ir civilizacijai 
įdomi tik ta valstybė ar tauta , 
kuri turi savąjį „veidą," iš
siskiria savo kraštotyra, pra
turtinančia aplinkinį pasaulį. 
„Valstybė, kuri neužtikrina 
savo tautai to Veido' — negy
vybinga, nekonstruktyvi ir pa
sak sociologo R. Grigo, nerei
kalinga". 

Kuria kryptimi pasuks Eu
ropos civilizacija, susiforma
vusi krikščionybės pagrindu: 
pripažins į ją įeinančių tautų 
etnokultūrinio įsitvirtinimo 
teises ar seks amerikietiško 
kosmopolitizmo pavyzdžiu, 
įvairias kultūras vis labiau 
niveliuodama? 

Ar švietimo reformos „teore
tikai" apie tai mąstė? Ar gal
vojama apie tai, kokia mūsų 
kultūrinė ir etnokultūrinė po
tencija liks, kas mes būsime ir 
kuo norime būti po šimto 
metų? Ar taip, kaip dabar, 
kopijuosime kitų kultūrių su
formuotus pavyzdžius? 

Kiekviena visuomenė priva
lo turėti savo pilietiškumo 
plėtojimo sąvoką. 

Tokios sampratos kol kas 
neturime, matome labiau cha
otišką, negu kryptingą visuo
menės pilietiškumo kūrimo ir 
jos įtvirtinimo vyksmą. Ypač 
ryškiai tai matoma jaunimo 
ugdymo politikoje. Todėl jau
nimo pilietiškumo plėtros 
samprata itin reikalinga. 

Išskirčiau pagrindines pilie
tinio ugdymo ypatybes: 

1. Ugdymo dėmesys — as
meniui. Dėmesys skiriamas 
tokiems asmenims, kurie kūrė 
kultūrą ir politiką, padarė po
veikį istorijai, aprašyti lite
ratūroje, dalyvauja šių dienų 
šventėse ir visuomeninėje 
veikloje. 

2. Ugdymo būdas — są
moningumas. Vaikas nelieka 
vaiku visam laikui, o turi pats 
apsispręsti. 

3. Ugdymo turinys — esmė. 
Pabrėžiami pagrindiniai daly
kai, o smulkmenos suvokia
mos per kitus mokymo da
lykus. 

4. Ugdymo kryptis — visuo-

Vilniuje. Gedimino pilies bokšto muziejuje. 

menė. Dvasia, nuotaika, vidi
nis ir aktyvus ryšys žmonių 
santykiuose svarbesnis už or
ganizacinę stuktūrą, laikyse
ną, formą. 

5. Ugdymo matas — iš
tikimybė. Asmens pagrindinė 
ypatybė: laisvai spręsti, lais
vai prisiimti atsakomybę už 
ki tus , teigiamai nusistatyti vi
suomenės narių atžvilgiu. 

6. Ugdymo veikla — pilie
t i škumas . Ištikimybė pilieti
nei visuomenei išreiškiama 
susiejant savo asmeninius pla
nus su visų .piliečių (visuo
menės) siekimais — pasiry
žimas ginti Tėvynę. 

7. Ugdymo veiksnys — auto
r i te tas . Autoriteto vaidmuo 
yra paveikti jauną asmenį pa
vyzdžiu ir sąlygomis, parama 
ir užnugariu, kurie skatins ir 
leis j a m tobulėti. Kelti reika
lavimus be t inkamų sąlygų, 
įsakinėt i ir priversti — nere
komenduojama. 

8. Ugdymo apimtis — visu
ma. Tas ugdymo veiksnys yra 
svarbiausias , kuris paveikia 
asmens (piliečio) gyvenimą vi
sumos labui. 

9. Ugdymo nuotaika — ben
d rumas . Akcentuotina tai, kas 
iš esmės jungia žmones, ben
dri t ikslai , bendras gyveni
mas , o ne atsiskyrimas ar at
sk i rumas . 

10. Ugdymo laikysena — 
džiaugsmas, laisvė, pasitikė
j imas . J a u n a s žmogus bręsta 
t u rėdamas vietos: džiaugsmui, 
laisvei, pasitikėjimui. 

Moksleivių asmenines viltys 
nuo pat pradžios siejamos su 
taut inės kultūros savimone, 
su pilietinės visuomenės gyve
nimu. 

Iš psichologinės pusės svar
bu kur t i vidinius ramsčius, 
kuriais moksleivis gali pasi
remti: pajusti tikrovę, supras
ti savo jausmus bei išgy
venimus savo pilietybės at
žvilgiu, kūrybingai pereiti iš 

vaiko į pilietiškai bręstantį 
jaunuolį per šeimos autoriteto, 
mokyklos bendruomeniškumo 
bei asmeninių įsitikinimų (re
liginio tikėjimo) sveiką krizę. 

Taigi pilietinė visuomenė at
lieka savo visuomeninį užda
vinį pereinančiam iš savanau
diško kūdikio laikysenos į su
lydytos asmenybės, „sau žmo
gaus" gyenimo stilių, supran
tantį pasikeitimus pasaulyje 
ir visuomenėje ir sugebantį 
prasmingai gyventi. 

Tokie pilietinio ugdymo met
menys sutampa su pažiūromis 
į pačius moksleivius, pasižy
minčius jautrumu, neišsen
kama galia stebėtis, domėtis, 
praleisti valandų valandas 
ten, kur įdomu, malonu, sava. 

Pilietinė visuomenė, kur ug
do, skatina, drąsina, pagiria, 
dėkoja, atleidžia, supranta 
turi daugiau sveikos įtakos 
jaunam žmogui negu ta, kuri 
įtaria, baudžia, riboja; išski
ria, kaltina, nesiklauso. 

III. Šeimai, mokyklai, ka
riuomenei, Bažnyčiai ir visuo
menei svarbu sutartinai ben
dradarbiauti., Tokio bendra
darbiavimo pavyzdys yra 
Švietimo ir mokslo bei Krašto 
apsaugos ministerijų sudaryta 
tarpžinybinė komisija, kuri 
parengs priemonių planą 
padėsianti įgyvendinti moks
leivių pilietinio ugdymo tiks
lus. 

Krašto apsaugos ministerija 
yra parengusi tėvynės gynėjo 
ugdymo mokyklai projektą, 
kuris turėtų būti sudedamoji 
„Pilietinės visuomenės pagrin
dų" dalis. 

Yra siūloma tėvynės gynėjo 
ugdymo aspektus integruoti į 
bendrojo lavinimo mokyklose 
dėstomus dalykus: etikos, po
litologijos ir filosofijos disci
plinose akcentuoti atsakomy
bę už tėvynės ateitį, dėstant 
lietuvių kaibą ir literatūrą, 
nagrinėjant literatūros kūri-

Danutė Bindokienė 

Žolė už tvoros vis 
atrodo žalesnė 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

nius išryškinti žmogaus apsis
prendimo ginti tėvynę svarbą. 
Lietuvos istorijos kurse 
pabrėžti lietuvių tautos hero
jiškumą ilgametėse kovose už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, geografijos pamokose 
mokyti kraštotyros, kūno kul
tūros pamokose — savigynos 
pagrindų, ugdyti ištvermę. 

Mokyklinio amžiaus vai
kams yra rengiamos karinės 
sporto stovyklos. Jos pradėtos 
rengti 1995 metais, kai dar 
joms nebuvo skiriamas joks fi
nansavimas. Norinčių praleis
ti vasarą tokio pobūdžio sto
vyklose kasmet vis auga. 1996 
metais stovyklų buvo 10, o 
1997 metais jau 13. Šios sto
vyklos naudingos visuomenei, 
nes jose esantys vaikai yra 
užimti, ir taip jos atlieka pre
vencinę funkciją, moko vaikus 
drausmės, atsakomybės už 
draugus ir už save. Pabuvę 
stovyklose daugelis vaikų tei
giamai vertina karinę veiklą. 
Drausmę ir pareigingumą jie 
parsineša į šeimą ir mokyklą. 

Pilietinis ugdymas apima ir 
mokyklos santykius su visuo
mene, ir mokyklos bendruo
menės savivaldos problemas. 

Druskininkuose vykusio 
seminaro dalyviai pasiūlė val
stybės institucijoms užmegzti 
partnerystės ryšius su Švie
timo ir mokslo ministerija ug
dant jauną pilietį ir konstruk
tyviai bendradarbiauti, vyk
dant kartu su mokyklomis 
pilietinės visuomenės plėtros 
projektus. Krašto apsaugos 
ministerijos bendradarbiavi
mas šioje srityje yra gražus 
pavyzdys! 

Kiekvienos nepriklausomos 
valstybės tikslas yra krašto 
laisvės ir jos saugumo, visuo
menės gyvybinių reikalų gyni
mas. Šį tikslą saugoti yra 
pašaukta kariuomenė. 

(Bus daugiau) 

Žeme nenustojo skrieti apie 
Saulę, kasdienines problemos 
neišnyko, vien del to : kad visi 
buvome kažkaip sutelkę dė
mesį tik viena kryptimi: į Lie
tuvos prezidento rinkimų an
truosius balsavimus sausio 4 
d. Dabar ne tik rinkimų rezul
ta tus žinome, bet ir pirmasis 
džiaugsmo potvynis spėjo šiek 
tiek nuslūgti. Išrinktasis pre
zidentas Valdas Adamkus jau, 
be abejo, įsitikino, kad didžioji 
lietuvių tautos dalis pareiškė 
jam pasitikėjimą, o ypač tvir
tai už jo rikiuojasi užsienio lie
tuviai. Tačiau jis daug metų 
dirbo biurokratiniuose labirin
tuose ir žino, kaip stropiai 
opozicija seka kiekvieną žings
nį, laukdama prie ko prisika
binti. 

Vienok Lietuva yra tik ma
ža mūsų pasaulio dalis ir jos 
dabartinės problemos neat
rodo per daug reikšmingos, 
palyginus su kituose kraš
tuose nuolat vykstančiomis 
suirutėmis, riaušėmis, žudy
nėmis ar gamtinėmis katas
trofomis, taip apsčiai kamuo
jančiomis mūsų planetą šiuo 
metų laiku. 

Šiandien žmonija, net su 
savo moderniąja technika ir 
pernelyg dideliu pasitikėjimu 
kompiuteriais, negali pakeisti 
viesulų krypties, sumažinti 
potvyniais grasinančių debesų 
krūvio, sustabdyti badą ža
dančių sausrų. Nepaisant. 
kokios milžiniškos pinigų su
mos išleidžiamos. ieškant 
būdų pagydyti užkrečiamas ar 
kitas, daug žmonių į Anapus 
pasiunčiančias, ligas, kiek re
miama vaistų pramonė ir la
boratorijos, vis tiek nedaug 
pasiekta vėžio, širdies ligų, 
AIDS ir kitų negalių pa
šalinimui. Vienok šiandien jau 
kalbama apie veiksminges-
nius būdus nužudyti negimusį 
kūdikį, „pagreitinti" sunkiai 
sergančio ar senelio mirtį, 
išauginti tikslią žmogaus ko
piją (clone) iš jo kūno ląstelių. 

Kartais atrodo, kad dvi
dešimtojo amžiaus žmogaus 
pirmenybių sąrašas yra neat-
painiojamai sujauktas, todėl 
tai, kas turėtų būti jo viršuje, 
atsiranda kažkur tarp ne
reikšmingiausių reikalų. Kad 
nukreiptų žmonių dėmesį nuo 
pačių skaudžiausių problemų. 
biurokratai ir mokslininkai, 
kurie visuomet žvalgosi pla
tesniu žvilgsniu, kartkartėmis 
pateikia įdomių žinių, turinčių 
parodyti ir saviems, ir sveti
miems, kad mokslo ir žinojimo 
progresas nesustodamas žen
gia pirmyn. 

Štai šios savaitės antradienį 

NASA džiaugsmingai paskel
bė, kad po 25 metų pagaliau 
vel prasideda artimiausio mū
sų planetos kaimyno — Me
nulio — tyrinėjimas. Iš Cape 
Canaveral. Fla.. buvo paleis
tas nedidelis erdvelaivis-sa-
telitas, kuris į Mėnulio orbitą 
nuskris per maždaug 4 ir pusę 
dienos, iš viso 240.000 mylių 
nuotolį. Po to jis įsitvirtins 
maždaug 60 mylių aukščio or
bitoje ir skries aplink Mėnulį, 
matuodamas, tyrinėdamas, fo
tografuodamas, gautus duo
menis siųsdamas Žemėn. 

Kaip ir neseniai savo „ka
denciją" užbaigęs Marse 
„Pathfinder", Mėnulio tyri
nėtojas, pavadintas „Lunar 
Prospector". palyginti kainavo 
nedaug — tik 63 mln. dolerių. 
Atlikęs savo paskirtį, jis nu
kris ant Mėnulio paviršiaus ir 
amžiams pasiliks, nesuirda
mas, nesurūdydamas beorėje 
erdvėje, šalia jau, ankstesnių 
misijų metu paliktų instru
mentų, jau net dvvlikos astro
nautų, vaikščiojusių Menuly
je, pėdsakų (ir net batų; bei 
kito „erdvinio laužo", kurį taip 
gausiai iš savo planetos 
siunčia žmogus Paskutinį 
kartą NASA j Mėnulį paleido 
savo raketą 1972 metais. Tai 
buvo „Apollo 17". , 

Kodėl vėl tas dėmesys Že
mės kaimynu;? Tikimasi, kad 
bus atidengta Mėnulio paslap
tis — galbūt jame yra van
dens! Tiesa, ledo pavidalu, bet 
vis dėlto turinčiu daug ga
limybių. 
Žemės gyventojai visais am

žiais troško užkariauti, užimti 
vis naujų teritorijų plotus, 
praplėsti savo gyvėriviečių ri
bas. Jeigu tie plotai jau buvo 
gyvenami kitų. stipresnieji 
atėjūnai atrasdavo žiauriau
sių priemonių vietiniams gy
ventojams sunaikinti, iš na
mų išvyti, arba paversti ver
gais. Nedaug jau šio tūks
tantmečio pabaigoje belikę 
tokių kolonijų — išėjo jos be
veik iš mados. Tad dabar dai
romasi į kitus pasaulius: gal 
Marsą, gal Mėnulį, gal dar ki
tur... 

Nėra abejonės, kad atei
nančio tūkstantmečio bėgyje 
tos svajonės išsipildys, nes 
žmogus gali daug pasiekti, jei
gu tikrai stengiasi. Jeigu visų 
pažangiųjų tautų mokslinin
kai dirbtų kartu, jeigu vi
sos vyriausybes skirtų tam 
lėšas, kolonijos kitose plane
tose būtų greičiau įmanomos. 
Tačiau būtų dar geriau, kad 
žmogus nuolat nesidairytų 
žalesnes žolės kituose kie
muose, o išsivalytų savąjį. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
4 (Tęsinys) 

O reikia pasakyti, anot straipsnio autoriaus, kad 
kurtis lietuviams Saskačevane buvo idealu. Žemė 
juodžemė, klimatas kaip pietų Suomijoje. 

Kodėl šis sumanymas nepavyko? Pirmiausia, anot 
straipsnio autoriaus, tai buvo darbas, kurio pasiseki
mas priklausė ne nuo vieno asmens. Jo turėjo imtis 
bendruomenė ir planingai, kaip tai darė vengrai. An
tra, yra aišku, kad be valstybės pagalbos visi mūsų 
gražūs planai liks tik popieriuje. Todėl kolonizacijai 
Br. Hondūre pirmiausia turi būti iš britų išsiderėta 
kas nors konkretaus, ir tik po to rateliuose studijuoti 
įsikūrimą. Anot autoriaus, mums sumanymas pradėti 
nuo studijų neišlaiko mažiausios kritikos. Jis reiškia 
viltį, kad atsiras drąsuolių, kurie išeivijos vardu 
kalbės su valstybės atstovais ir gaus reikalingą pa
ramą. 

Spaudoje vykstant šioms diskusijoms, Vašingtono 
būrelio pirmas susirinkimas po įsisteigimo įvyko 1958 
m. gruodžio 6 d. Dalyvavo Elena Mažeikienė. Povilas 
Mažeika, Ignas Saldukas, Leonas Kačinskas. Juozas 
Andriušis, Juozas Bagdonas, Juozas Vitėnas. Pasi

rodė, kad pirmininkė Mažeikienė jau buvo gavusi du 
Pakšto aplinkraščius apie kūrimąsi Br. Hondūre. 

P a k š t o a p l i n k r a š č i a i 

Pirmajame aplinkrašty „Žaliosios diasporos klu
bams" Pakš tas 1958 m. lapkričio 4 d. rašė: 

„Spalio 12 d. po Bendruoi .enės suruoštos paskai
tos apie Br. Hondūrą iš 200 klausytojų salėje pasiliko 
dešimt detroitiečių platesniam pasikalbėjimui, po ku
rio jie visi užsirašė Žaliosios Diasporos trečiojo klubo 
nariais. Detroito klubo pirmininku išrinktas inž. Pe
tras Kazlauskas, jau nuo kovo mėn. susidomėjęs par
duodama žeme Br. Hondūre. To paties klubo naria.s 
tapo ir prof. inž. dr. Adolfas Darnusis, inž. Garliau." 
kas, s tatybininkas Geldauskas, p.p. Šnapšys, Tama
šauskas, K. Jurgut is ir jauni mokiniai Saulius Da
rnusis ir Algis Bublys. Labai pagirtina, kad ir šie jau
nuoliai nusprendė studijuoti atsarginės Lietuvos klau
simą Br. Hondūre. 

Neseniai gavau nuo Br. Hondūro gubernatoriais 
Vickers laišką, kuriame tarp kita ko rašo: "We shail 
look fonvard to seeing any other Lithuanians who may 
have the time, the interest and the money to pay Bri-
tish Hondūras a visit'. Aš buvau atkreipęs jo dėme?. į 
'New York Times' straipsnį apie didelius projektus 
apgyvendinti dar negyvenamą didelę Peten provinc.ą 
visai greta Br. Hondūro. Tam reikalui Guatemala nu
mato išleisti apie 32 mln. dolerių keliams ir visokiai 

statybai. 
Apie Kalėdas norėtų Br. Hondūrą aplankyti dar 

keletas lietuvių. Priminčiau Amerikos piliečiams, kad 
vizų ten nereikia, užtenka paso ir 'certificate of small-
pox vaccination'. Lietuviški dokumentai turėtų gauti 
dar britų konsulato vizą. Amerikos pasą gauti už
trunka bent šešias savaites, tad juomi pasirūpinti 
būtų dabar labai laikas, jei kas nori važiuoti gruodžio 
20-27. Šia kelione buvo susidomėję: p. J. Kapočius iš 
Bostono, p. Kairys (Chicago), agron. Vacį. Butkys iš 
Jamaica, NY, kun. J. Čepukaitis iš Philadelphijos, inž. 
P. Kazlauskas iš Detroito. Šių žodžių rašytojas 
greičiausia irgi galėtų vykti, ypač kad pristatytų gu
bernatoriui ir valdžios įstaigoms jau organizuotus lie
tuvius. Turint gerų santykių, jaunesnieji geriau už 
mane darbą tęstų. 

„Bellevue Hotel" savininkas p. Dinger man atrašė, 
kad žiemos sezone kambariai reikia užsisakyti bent 
dvi savaites priekin. Jis rašo. kad jau dabar ameri
kiečiai pradeda kambarius užsisakyti. Aš laiku 
turėčiau žinoti važiuojančių skaičių ir laiką, kad tai 
praneščiau p. Dinger. Būtų gera, kad kiekvienas 
nuvažiavęs galėtų ten praleisti tris savaites. Išva
žiavimo ir grįžimo datos galėtų būti ir kiek skirtingos, 
bet visiems dalyviams būtų naudinga ten pat padaryti 
ilgoką posėdi ir pasitarimą, kad aiškesni būtų artimi 
mūs veiksmai. 

Primenu, kad „TAN" Airlines iš Miami į Belize ir 
atgal bilietas kainuoja 99 dol. Bellevue Hotel kamba

rys ir valgis porai 8 dol. 60 c , provincijos miesteliuose 
kambarys su valgiu apie 3 dol. parai. Žinoma, ten 
menki patogumai. Tarzanai su džypo patarnavimais 
— pagal susitarimą ir pagal pažintį. 

Šiuo metu Žaliosios Diasporos klubai yra užsi
mezgę Washingtone. Chicagoje ir Detroite. P. A. Ben-
donus yra pažadėjęs suorganizuoti tokį klubą Nevv 
Yorke, o J. Kapočius — Bostone. Jei ir tie pažadėti 
klubai išdygtų, tai reiktų sušaukti klubu pasitarimą, 
kuriame gal sutiktų dalyvauti nuo kiekvieno klubo 
bent vienas ar keli nariai. Mat būtinai reiktų sudaryti 
kolų centrelį, nes aš pats klubams kol kas tarnauju 
kaip tarpininkas. Bet neenergingas tarpininkas, nes 
po žmoneles mirties patekęs į gilią depresiją, kuri gali 
ilgokai tęstis. Be to, gyvenu labai izoliuotoje vietoje. 
Kontraktas su kolegija baigsis 1959 m birželio mėn.. 
tad jau dabar teks pradėti naujos vietos ieškotis, kas 
man sudarys nemenko rūpesčio ir darbo. 

Šio rudens patyrimai mūsų visuomenėje verčia 
mane galvoti tik apie mažo masto kolonizaciją. Vis 
dėlto būt reikalinga mažutei užinteresuotų grupei nu
pirkti vieną žemės sklypą apie 30.000 akru tinka
mesnėje vietoje, kad bent koks kraštas to sklypo būtų 
arti jau esamo plento. Tam jau reiktų apie 80.000 ar 
90,000 dolerių. Praktiškai inžinieriai ir statybininkai 
turėtų numatyti ir Įsikūrimo procedūrą: žemės pasi
dalinimą, pirmąją statybą, etc. 

Atrodo, kad visą pradžia lengviau galėtų vykdyti 
gal tik nedidelis žmonių būrelis. (Bus daui:i;»u> 
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LIETUVIŠKA VEIKLA IR 
„PASISIUBAVIMAI" 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE 
. .Draugo" redakci ja kalbasi su P a s a u l i o lietuvių cen

t r o L e m o n t e t a r y b o s p irmininku Rimantu Griškeliu. 

rinko, galima sakyti, tuos pir
muosius 800,000 dol., reika
lingus, kad centrą galėtų 
užpirkti. Kadangi pinigus su
rinko per palyginti trumpą 
laiką, tai pardavėjai nuleido 
200,000 dol. Čia iš tikro gali
ma sakyti, kad PLC nupirktas 
jaunesniųjų lietuvių pastan
gomis. Ir, nors dar nėra 
praėję 10 metų, paskola j au 
seniai atmokėta (prieš maž
daug 4-5 metus). Dar buvo 
užsi traukta skolų iš stambes
nių aukotojų, bet dabar skolos 
yra likę, jeigu neklystu, 
kažkas apie 70,000 dol. 

—Kokiais būdais lėšos 
buvo renkamos? 

—Daugiausia aukomis. Bu
vo kreipiamasi į žmones, ra
šomi laiškai su prašymais, 
ruošiami vajai, renginiai. La
bai daug darbo žmonės įdėjo 
be jokio užmokesčio. Nuo pat 
pradžių buvo juntamas tikrai 
aukšto lygio visų pasiaukoji
mas: ir jaunų, ir vyresnių, ir 
net vaikų. 

—Kas PLC vadovauja? 
Kaip sudaroma jo vado
vybė? 

—Vadovauja taryba, pagal 
nuostatus . renkama visuoti
niame narių susirinkime. Da
bar yra 15 asmenų. Nuostatai 
leidžia valdybos pirmininką 
išrinkti iš tarybos žmonių tar
po arba pakviesti iŠ šalies. 

Jeigu valdybos pirminin
kas yra iš tarybos, tuomet 
leidžiama pakviesti dar vieną 
direktorių, kad taryboje būtų 
15; jeigu pirmininkas kvie
čiamas iš šalies, tokiu atveju 
jis yra penkioliktas. 

—Jūs esa te tarybos pir
mininkas , o kas pirminin
kauja valdybai? 

—Algis Bakaitis. 
—Bet i š tikrųjų ne visi ta

rybos nariai renkami, juk 
d u yra skiriami? Kas juos 
skiria ir kodėl tokia privi
legija? 

—Kai centras buvo kuria
mas, kadangi pirmoji steigimo 
organizacija buvo įkurta LB 
apylinkės, buvo gražiuoju su
tarta, kad taryboje liktų keli 
bendruomenės atstovai. Iš 
pradžių buvo 4 ar 5, paskui 
nuostatai buvo pertvarkyti ir 
skiriamųjų skaičius sumažin
tas iki dviejų. 

Reikia pabrėžti, kad ir tada 
po pasikeitimo pasireiškė 
šioks toks nepasitenkinimas, 
bet viskas švariai praėjo. Da
bar visuotinis narių susirinki
mas renka 12 tarybos direkto
rių, LB skiria 2, o, kaip 
minėjau, penkioliktas yra val
dybos pirmininkas arba koop
tuotas tarybos narys. Beje, ta
ryba renkama dvejų metų 
kadencijai, bet ne visi direkto
riai tuo pačiu laiku perrenka
mi. Kasmet renkami 6. taip, 
kad būna tam tikras pasikeiti
mas. 

—Kokie svarbiausi dar
bai PLC atlikti šios kaden
cijos metu? 

—Buvo sudaryti pagrindi
niai planai centro ateičiai. 
Kai prieš porą metų pra
dėjome tai diskutuoti, buvo ta
rybai aišku, kad turime turėti 
konkrečias ateities gaires, ne 
vien tik veiklos atžvilgiu, bet 
ir fizinio centro labui. Kai 
įsteigėme kondominiumus, jie 
labai pakėlė centro vertę ir 
pritraukė daug žmonių, buvo 
didelis visų susidomėjimas, 
nes PLC jau buvo ne tik mo
kyklai, ne tik misijai, bet visų 
kartų žmonėms. 

Tie kondominiumai kaip tik 
buvo taikomi vyresniems. 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS R E A L E S T A T E 

Taip ciabar atrodo įvažiavimas J Pasaulio lietuvių centr;, LemonU' 

—P. Griškel i , malonėki te 
supaž ind int i mūsų skaity
tojus su P a s a u l i o l i e tuviu 
c e n t r o į kūr imu ir paskirti
mi. 

—PLC buvo įkurtas maž
daug 1988 m. — labai tikslios 
datos aš negalėčiau šiuo mo
mentu pasakyti, reikėtų pa
tikrint i dokumentus . Pati 
pradžia buvo padaryta LB Le-
monto apylinkės iniciatyva, 
nor int įsteigti misiją ir litua
nis t inę mokyklą savo apy
linkėje. Valdyba savo jėgomis 
mėgino įvairiais būdais tą 
įvykdyti, bet nepasisekė. 

Buvo j au įkūrę pelno ne
siekiančią korporaciją, kuri 
vadinosi „Li thuanian Mission 
Center". Kai prieita išvados, 
kad visos pastangos veltui, 
sušauk tas posėdis ir šio suma
nymo atsisakyta. 

—Ar tuo m e t u p lanuota 
s t e i g t i d a u g i a u re l ig in į 
c e n t r ą , a r ku l tūr in į? 

—Tikslas, kiek aš supratau, 
buvo steigti misiją ir lituanis
tinę mokyklą. 

—Kodėl būtent pr iemies
tyje, kodėl n e p a s i t e n k i n t a 
Čikagoje v e i k u s i u J a u n i m o 
centru? 

—Kadangi j au tuo metu į 
priemiesčius buvo išsikėlę 
daug lietuvių, ypač jaunesnių 
šeimų, o į Čikagą nuotoliai 
buvo dideli, tad ieškota su
sibūrimo vietos vakarinėje Či
kagos apylinkėje. Tai buvo 
daugiausia patogumo klausi
mas . 

Tęsiant kalbą apie PLC cen
tro steigimą... Kaip minėjau, 
LB apylinkė negalėjo pati mi
sijos įsteigti ar centro nupirk
ti. Tačiau tame lemiamame 
LB valdybos posėdyje dalyva
vo keletas vadinamojo jauni
mo — Januškis , Domanskis ir 
kiti . Jie pasisiūlė, jeigu būtų 
galima periimti tą LB „Li
thuanian Mission Center" or
ganizaciją, kad nereikėtų su
kurt i antros, tuomet jaunes
nieji savo jėgomis mėgintų 
derėt is su St. Andreas semi
narijos vadovybe ir vienaip ar 
ki ta ip nupirkti visą centrą. 

Iš principo tame posėdyje 
buvo susi tar ta . Vėliau vyko 
daugiau pasi tar imų ir tuomet 
tie jaunesnieji , kar tu su LB 
žmonių grupe, ėmėsi žygių 
centrą įsigyti. Tačiau buvo no
ras įsteigti platesnį lietuvišką 
centrą, negu tik misiją ir mo
kyklą. Kadangi pastatas tu
rėjo nemažai galimybių, norė
ta įst ;gti ir muziejų, ir kul
tūrinį centrą. 

Labai svarbus veiksnys 
buvo pinigai, kur ių tais lai
kais reikėjo apie 1 milijono 
dolerių. LB žmonės, mūsų vy
resnioji karta, j uk negalėjo 
užsikrauti tokių skolų... Ta
čiau jaunimas nepabūgo, pa
sistengė pr i t raukt i daugiau 
entuziastų — kaip Riškus. 
Burba. Sušinskienė ir daug 
kitų. J ie savo pastangomis su-

Mums buvo prieš akis, kas 
darėsi Marąuette Parko apy
linkėje, kai jos gyventojų su
dėtis pradėjo keistis. Buvo 
daug pavienių, vienišų žmo
nių, pensininkų, kurie nebe
turėjo kur dėtis, todėl norė
jome sudaryti sąlygas jiems 
apsigyventi savoje aplinkoje. 
Centre yra 17 butelių ir jie 
visi užimti. Dar nebuvome 
pradėję statyti, kai 14 buvo 
tuoj pat, per 3 valandas, nu
pirkta. Tai iš karto paaiškėjo, 
kad yra didelis susidomė
j imas, didelis noras pasinau
doti PLC paslaugomis. 

Kondominiumus kuriant 
taip pat norėta, kad centras 
išsilaikytų be nuolatinių au
kų. Savaime išsilaikytų ir dar 
atneštų pelno, nes aukomis 
negalima visą laiką remtis. 

J tą planą įtraukėm ir patį 
pastatą — numatėm, kad rei
kėtų pastatyti dar daugiau 
butų, kuriuos pardavus, būtų 
pelno, o jį būtų galima panau
doti ir pristatyti gerą pokylių 
salę. Iš jos taip pat ateitų pa
jamos. 

—Kaip jau buvo rašyta 
m ū s ų spaudoje, mokyklai 
patalpos centre yra pra
plėstos , o kaip su sale? Ar 
yra tame pačiame pastate 
ja i vietos? 

—Mažąją salę, kuri yra 
apačioje, netrukus pertvarky
sime, nes gavom nemažai 
aukų ir, manau, kelių sa
vaičių bėgyje pradėsime ieš
koti remontui leidimo, kad 
galėtume pradėti darbą. Ti
kimės, kad prieš šių metų 
galą darbai bus baigti, bet ta 
salė nebus perstatoma, tik 
pertvarkoma. Mes norime, 
kad salėje būtų galima su
ruošti nedidelio masto koncer
tus, įruošti vaikam pasportuo
ti patalpą, galbūt tiks ir poky
liams. Po to centro patalpų 
tobulinimas jau būtų kaip ir 
baigtas, kadangi jau nebelie
ka, ką dar reikia pertvarkyti. 
Todėl ir numatomas tas pla
nas: pristatyti priestatą su 
kondominiumais ir tuomet po
kylių salę. O treiioj vietoj, dar 
toliau ateityje, norime prista
tyti sporto salę, bet jau tikrą 
ir modernią. Tuomet būtų ir 
gyvenamų patalpų, ir vietos, 
kur galėtume išnuomoti ne tik 
lietuviams (pelno tikslais), ir 
sporto salė. kurios mūsų jau 
nimui tikrai trūksta. Mes no
rim, kad jaunimas sportuotų, 
veiktų ir nuolat dalyvautų 
savo lietuviškame centre. 
PLC turi tarnauti visiems: 
nuo mažiausio iki seniausio 
mūsų tautiečio. 

—Iš Jūsų pasisakymų 
matome, kad PLC gražiai 
auga ir numato šviesią at
eitį. Tačiau ant jo darbų 
jau krinta ir nelabai jau
kus šešėlis. Kai kuriuose 
lietuviškuose laikraščiuo
se, net toli nuo Lemonto 
leidžiamuose, pasirodė ne
rimą keliančių straipsne
lių, kaltinančių PLC tary
bą, kad neteisėtai pakeitė 
nuostatus ir „išmetė" iš ta
rybos LB Lemonto apy
linkės skirtus asmenis. 

Jau minėjote, kad vieną 
kartą anksčiau buvo pa
keisti nuostatai ir LB skir
tųjų asmenų skaičius su
mažintas iki dviejų. Kodėl 

dabar nutarta vėl nuosta
tus keisti? 

—Aš manau, tai iškilo per 
paskutinius kelerius metus. 
Buvo daroma PLC tarybai 
daug priekaištų, kodėl Ben
druomenė gauna paskirti du 
narius, kodėl kitos organizaci
jos neturi tos privilegijos. Pa
laimintojo Jurg.o Matulaičio 
misija ten gyvena kasdien, 
Kondominiumų sąjunga taip 
pat centre kasdien yra, bet jie 
tokios teisės neturi. Iš tikro 
jiems centras yra svarbesnis, 
negu bet kam kitam. Tai vie
na pusė. Iš kitos — nuostatai 
ir centro įkūrimas niekada 
nenumatė ir nenumato, kad 
bet kuri specifinė organizacija 
turėtų kokią privilegiją PLC 
taryboje. Kad iki šiol taryboje 
užsiliko keli Bendruomenės 
paskirti žmonės, yra grynai 
liekana nuo "pradžios, kai 
buvo palikta vien patogumo 
sumetimais: ta grupė pra
džioje buvo išjtokios sudėties 
susidariusi. Bet Bendruome
nė, kaip minėjau, jau buvo at
sisakiusi to centro siekti, ka
dangi savo jėgemis neįstengė 
tai padaryti 

—Vadinasi, tai nėra nu
sistatymas prieš Lemonto 
apylinkės LB? 

—Jokiu būdu! Aš aną vaka
rą peržiūrėjau tarybos sąrašą. 
Iš 15 mūsų tarybos narių, 14 
yra Lemonto LB apylinkės 
sąrašuose. Tad iš tikrųjų Ben
druomenė PLC taryboje turi 
14 narių. -i. 

—Bet t ie LB.žmonės nėra 
iš apyl inkės LB valdybos? 

—Ne. Mūsų nuostatai rašo, 
kad Bendruomenė gali paskir
ti bet kurį asufenį, nebūtinai 
iš valdybos. Nuostatai nenu
rodo, kad tie paskirti žmonės 
atstovauja Bendruomenės in
teresams, tik kad Bendruo
menė gauna juos paskirti. 

—Iš to matyti, kad čia 
nėra jokio konflikto, nes 
Bendruomenės žmonės ga
li kandidatuoti ir visuoti
nio susirinkimo išrinkti į 
tarybą. Tai dėl ko tas 
triukšmas? 

—Nežinau. Gal vien dėl to, 
kad Bendruomenė, ir nepa
sakyčiau, kad Bendruomenė, 
tik tam tikri asmenys, yra 
įsitikinę turį kažkokią privile
giją laikyti tas dvi vietas savo 
rankose. Noriu pabrėžti, kad 
beveik visi kandidatai, kurie 
yra pristatyti visuotiniam su
sirinkimui rinkti į tarybą, yra 
mūsų Bendruomenės sąra
šuose. Ir jie visi gali būti ren
kami. 

—Kokiu būdu t ie nuosta
tai buvo pakeisti? 

—Mes pristatėm rezoliuciją 
pakeisti tą nuostatą pernai 
metų gruodžio 7 d. vykusia
me tarybos posėdyje. Buvo iš 
anksto išsiųsta visiems susi
pažinti. „Dirvoje* skelbiamas 
laiškas teigia neteisingai. LB 
valdyba apie pakeitimą žinojo, 
nes jau prieš savaitę prieš 
PLC tarybos susirinkimą su
šaukė savo posėdį spręsti tą 
klausimą. Kvietimas į posėdį 
buvo išsiųstas lapkričio 28 ar 
29 d., kas yra pagal nuosta
tus. Posėdyje nuostatų pakei
timo rezoliucija buvo skaito
ma, Bendruomenė pristatė 
savo laišką prieš tą rezoliu
ciją. Man buvo labai keista. 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

kad LB laiškas buvo rašytas ir 
skaitytas angliškai. Jeigu čia 
yra lietuvių bendruomenė ir 
jie kalba apie lietuvybę lietu
vių centro taryboje, tai dėl ko 
griebtasi anglų kalbos? Mes 
visi gerai suprantame lietu
viškai! 

Po laiško perskaitymo mes 
labai kultūringai diskutavome 
visą reikalą. Įdomu, kad vie
nas iš tarybos narių LB at
stovų paklausė: "Ar jūs nesu
tinkate, kad tarybos nariai 
būtų renkami demokratišku 
būdu, visuotiniame susirin
kime?" Į tą klausimą nebuvo 
tiesiogiai atsakyta. Tuomet 
buvo pasiūlyta atidėti reikalą 
ir leisti visuotiniam susirinki
mui spręsti — tik kaip pata
rimą tarybai, nes tik taryba 
gali keisti nuostatus, bet tas 
pasiūlymas buvo daugumos 
balsais atmestas: 9 prieš 5 nu
balsavo, kad reikia spręsti 
tame posėdyje. 

—Kiek žmonių maždaug 
sus irenka į visuotinius su
sir inkimus? 

—Paprastai tarp 200-300. 
Po to sprendėme nuostatų 

pakeitimo rezoliuciją, kuri 
buvo priimta 11 prieš 3 bal
sus. Jeigu pasiūlymas priima
mas tokia balsų persvara, bal
suojant ir jaunesniems, ir vy
resniems, tai rodo, kad pa
keitimas atliktas legaliai. 

—Kada bus artimiausias 
v i suot in i s susirinkimas? 

—Sausio 18 d. Aš tikiuosi, 
kad diskusijos bus, bet taip 
pat manau, kad jos bus 
kultūringos. Įsikarščiuoti nė
ra reikalo, kadangi čia princi
pas yra labai paprastas. Kiek 
aš žinau, visos organizacijos 
renka savo tarybas ar valdy
bas demokratišku būdu. 

—Lieka tik vienas klausi
mas: je igu dėl kokių prie
žasč ių PLC būtų likviduo
tas , kam gauti už parda
v imą pinigai tektų? 

—Nors dar galutinai nesam 
centro vertės nustatę, bet ma
nome, kad PLC šiuo metu ver
tas maždaug 5-6 mln. dolerių, 
jeigu ne daugiau. Mūsų me
tinė apyvarta yra netoli vieno 
milijono. Dabartiniai nuosta
tai aiškiai sako, kad tuo atve
ju, jeigu centrą reikėtų likvi
duoti, visų pirma apmokamos 
visos skolos, tuomet apmoka
mi įvairūs piniginiai įsipa
reigojimai (obligations), likęs 
tur tas turi būti paskirtas ko
kiai lietuviškai nepelno orga
nizacijai, arba kelioms. 

—Kas tai nusprendžia? 
—Turėčiau patikrinti... 
Att.nančiais metais numa

tome nuostatus atnaujinti, 
nes, kai jie buvo surašyti, 
buvo toks paprastas laikotar
pis ir yra daug detalių dar ne
labai išbaigtos. Dabar jau 
žinome, kas centrui yra svar
bu ir į kuriuos reikalus reikia 
visų pirma kreipti dėmesį. 

—Kas keičia nuostatus? 
—Taryba. 

—Labai ačiū už pokalbį. 
Manome, kad tai padės 
išsklaidyti gandus ir vi
s i ems pasidarys aiškiau. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—P» TAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai 
775-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-
scaping/maintenance; bendroves savi
ninkas. Washington, D.C., ie&ko darbi
ninko. Kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus Pradinis mokestis $6 , valandą 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiu Kreiptis tei. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95»h Street 

Tol. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

FORSALE 
Justicp IL 2 bedrm. 

mobile hc e. Only $9,900. 
Call Karen Gaytord 
Century 21/Dabos 

708-952-3607 

FORRENT 
Quiet 2 bedrm. apt, stove, 

refrig., new carpet & sanded 
floors. Brighton Park near 

Archer. $465 Includes heat. 
Tel. 773-847-6577. 

FORSALE 
Mt Greemvood 3 bdrm. 

"CapeCod" recently remodeled. 
Call Karen Gaytord 
Century 21 /Dabbs 

708-952-3607 

Brighton Park apyl. išnuomoja
mas atskiras kamb. su virtuvės 
privilegija vienai arba dviem 
nerūkančioms moterims, kurios 
būna savaitgaliais. Kreiptis nuo 
10 vai. r. tai. 773-376-6051. 

FORSALE 
Oak Lawn, IL 2 bedrm. condo 

with c/a $67,900. 
Call Karen Gaytord 
Century 21/Dabbs 

708-962-3607 

FORSALE 
Beverty Shores, IN 

breathtaking lakefront view 
property surrounded by 
other homes of equal 

or higher value. 
Coldwell Bankor 

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

F GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

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

KMIEdK REALTORS 
7922 S. PulasU Rd. 
45C5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

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

Namų varymui reikal inga 
moteris, darbas nuo 

pirmadienio iki šeštadienio. 
Reikia savo transporto. 
Tel . 706-802-9197 arba 

815-464-7146 

MIDVVEST OOCUMENT SERVICE, INC. 
6000 W 79 S t (antTM aukštas) 

Burbė/*. IL 60459 
Tel. 708-430-2828 
Fax 708-599-2261 

Teikia šias paslaugas: 
* Biznio leidimų issiemimas (gėrimų, IL 
lošimų, ir kt,). 
• Specialios pamokos ruošiantis laikyti 
JAV pilietybes egzaminus. 
• (vairus legalus vertimai (pagr. Europos 
kalbos). 
* Patarnavimas išsiimant pasą: 

•• pasinės ir imigracines nuotraukos; 
•• JAV bei užsienio pasų issiemimas: 
•* notaras, 
•• įgaliojimas atlikti visus biznio reikalus 

("Power ot Attorney" for a foreign 
country legal transaction). 

^P^K.^^^P^P^». **-

HOUSE FOR SALE 
Ali brick ranch on 1 acre; 3 
bdrms, loacated south of 

Lemont $169,900. 
Call Debbie or Mike. 
Tel. 708-301-4700. 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
j . B U B N Y S 

773-737-5168 

Išnuomojami 
2 kamb. rūsyje, 

Brighton Pk. apyl. 
Tel. 630-833-2281. 

A i r A I T V I T I T l ? i 

9KA11 i Iki 1 £i 
DRAUGĄ ! 

"DRAUGAS"- vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis 

fjjj*. 
. M 

Discipl inos aptarimas: 
negalima visko sau leisti, kas 
leidžiama... 

r SUPRASDAMI PARTIZANŲ PASIAUKOJIMĄ ^ 
GINANT TĖVYNĖS LAISVĘ 

Jų sunkaus gyveninio sąlygų palengvinimui aukojo: 

$200 - Mileris, Paul Dr., Pažemėnas Kęstutis ir Mirga. 
$100 - Lukoševičiūtė Anelė, Mičiulis V., Rimai V. ir S. 

Valaitis, Ant. 
$50 - Andriukaitis B., Baltrukėnienė S., Mačiulis J.I., Šilas 

Vyt. 
$30 - Juodka Vyt. 
$25 - Griškus A., Kairys A., Setikas R. 
$20 - Dabrega J., Vasiliauskai Ed. ir M. 
$10 - Aleksoms T., Giedraitienė A., Raškevičiūtė. 
$40 - Sulskienė E. 
$10 - Algis, (pavardė neišskaitoma). 

Partizanų globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams, padėjusiems atlikti šalpos darbą ir palengvi
nusiems partizanų gyvenimo naštą. 

Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. Aukas siųsti: 
Standard Federal Bank Acct #663777 

4192 So. Archer Ave. Chicago, IL 60632. 



LAIŠKAI 
SVEIKAS PROTAS 

LAIMĖJO LIETUVOJE 

Sausio 7 d. „Chicago Tribū
ne" išspausdino vedamąjį 
„President Valdas Adamkus", 
užbaigiantį lietuviškai: „Svei
kiname" ir „Sėkmės". O dieną 
prieš šis dienraštis įdėjo pir
mame puslapy spalvotą nuo
trauką, rodančią V. Adamkų 
su žmona Alma ir kitais, šven
čiantį savo laimėjimą ir ilgą 
straipsnį. Taipgi „Chicago 
Sun-Times" nepagailėjo raši
nio apie V. Adamkaus pergalę. 

Lietuviai netvėrė džiaugs
mu, kai sveika tėvynainių gal
vosena nugalėjo dar komunis
tuojančiu drebuliu tebeser
gančius. 

Pirmame rate laimėjus Ar
tūrui Paulauskui, V. Adamkus 
tuoj pasveikino jį. „Veržlusis" 
Paulauskas dar sausio 7 d. ne
buvo pasveikinęs savo tautos 
išrinkto prezidento. Tai paro
do, koks tarp jų skirtumas. 
Kiekvienoje valstybės formoje 
tikrasis įstatymas yra tauta, 
teigė Stasys Šalkauskis. Tą 
turėjo įsidėmėti V. Adamkaus 
oponentas. O užnugarį Pau
lauskas turėjo labai stiprų, 
kai už jį pasisakė pats prezi
dentas A. Brazauskas. Tačiau 
pastarasis, pagal mūsų liau
dies posakį „skrido, kaip saka
las — nutūpė, kaip vabalas". 
Kai jis paskelbė nebekandi-
datuosiąs, net jo nemėgstan-
tieji gerbė jį už jo kilnų pasi
sakymą. Bet, kai jis papiršo 
savo „įpėdiniu" su tokia pat 
dėmėta biografija, kaip ir jo 
paties, kur buvo jo logika? 
Laisvasis pasaulis būtų mums 
vėl pakartotinai badęs akis, 
kad dar nuolat žvilgčiojam at
gal Maskvos link. 

A. Paulausko „ideologas" Ar
vydas Juozaitis gruodžio 27 d. 
„Lietuvos ryte" iškoneveikė V. 
Adamkų „atėjūnu, ateiviu" ir 
tvirtino, „lietuviškai kalbėti 
primiršęs žmogus". Atėjūnai 
— okupantai, tautos naikinto
jai. A. Juozaitis atėjūnu laiko 
ir savo tautietį V. Adamkų. 
Koks Juozaitis filosofas? Koks 
jis ideologas? V. Adamkus 18 
m. alsavo Lietuvoje laisvės 
oru, o Juozaičio jaunystė kles
tėjo komunistinėje dvasioje, 
persisunkusioje tautos skaldy
mu. V. Adamkaus lietuvių 
kalba be priekaišto, nes tai jo, 
kaip vokiečiai sako „Mutter-
sprache", o be to, jis laisvai 
valdo 5 kalbas. 

Dabar demokratiškosios val
stybės pamatys, kad V. Adam
kus yra įgimto mandagumo, 
tolerancijos, kantrumo, apdai
rumo, žmogaus supratimo bei 
atjautimo džentelmenas. Lie
tuviai galės didžiuotis savo 
tautos vadovu, nes tai vyras 
— supratus ir taktiškas. Koks 
džiaugsmas, kad dabar lietu
vių tautai atstovaus są
žiningas žmogus, patyręs, iš
laikytos laikysenos, diploma
tiškai ramus, išklausantis ir 
tada — lyg tiesos strėlė šau
nantis — teisingai veikiantis. 
O kaip tik tokio žmogaus šiuo 
metu atgimusi Lietuva laukė 
ir sulaukė. V. Adamkaus ne-
papirksi. Tą šis lietuvis pat
riotas su stipriu nugarkauliu 
įrodė jį laikinai priglaudusia-
me krašte. Kokia garbė mums, 
kad visa Lietuva galės di
džiuotis savo prezidentu Val
du Adamkumi, kaip estai di
džiuojasi savuoju Lennart Me
ri ir čekai — Vaclav Havel. 
Smagu, kad Lietuva turės ir 
„pirmąją moterį" Almos 
Adamkuvienės asmeny, kuri 
rūpinsis našlaičiais ir sene
liais, kaip ji pareiškė Lietuvos 
televizijoje apie prezidentie
nės pareigas. Visi, be abejonės 
sutiks, kad tai reprezentacijai 
puikiausia pora. 

Neabejotina, kad naujasis 
prezidentas bus tvirtas tiltas, 
jungiantis prezidentūrą, Sei
mą ir visą tautą eiti išvien, 
ranka rankon tiesiu keliu į vi
sos tautos gerovę ir santarvę. 
Mūsų visų pareiga sekti, be 
pažiūrų skirtumo, kartu, rem
ti prezidentą Valdą Adamkų, 
giliai įsidėmėjus, kad vieningi 
mes laimėsime, susiskaldę tik 
pražūsime! 

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL 

PRAŠOME PARAMOS 
Kalifornijos universitetų že

mės ūkio specialistų grupė, 
norėdama nustatyti, kaip bū
tų galima padėti Lietuvos 
ūkininkams atsikratyti soviet-
mečiais įskiepytos galvosenos 
ir atstatyti pasitikėjimą savi
mi, kurį ūkininkai turėjo 
prieškario laikais, praėjusią 
(1997 m.) vasarą lankėsi Lie
tuvoje. Grupės nariai įsitiki
no, kad Lietuvos ūkininkams 
reikia skubios užsienio pagal
bos, įsisavinant laisvosios Va
karų rinkos metodus ir suku
riant privačią, pelną atnešan
čią, žemdirbystę. Grupės na

riai taip pat mano esant reika
linga išmokyti ūkininkus gam
tos apsaugos (ekologijos) prin
cipų, kaip sustabdyti sauva-
lišką, šiuo metu paplitusį, pri
vačių miškų naikinimą. 

Kalifornijos specialistai pa
siūlė įkurti Lietuvos žemdir
biams skirtą, vakarietiškais 
ūkininkavimo metodais pa
grįstą, mokymo ir tyrimų 
centrą, prie jo prijungiant ir 
miškų ekologinės priežiūros 
padalinį. Kad sumažintų val
dymo išlaidas ir užtikrintų fi
nansinės paramos pervedimą 
tiesiogiai į žemės ūkio ir miš
ko mokymus bei tyrimus, jie 
patarė įkurti pelno nesiekian
čią, privačiai administruoja
mą, savarankišką organizaci
ją-

Kalifornijos specialistų pata
rimai buvo priimti, ir tokio 
centro kūrimas pradėtas; 
Šiaulių apskrityje, Auksučių 
kaime gautas 51 ha (134 
akrų) privatus ūkis, turintis 
visą požeminę nusausinimo 
(drenažo) sistemą, su mišku, 
esančiu šalia didelio valdiško 
miško ploto. Lietuvos cent
rinės ir rajono valdžios pa
reigūnai pažadėjo atvesti elek
tros liniją, sutvarkyti kelią bei 
išvalyti nusausinimo kanalų 
sistemą. Gruzdžių Žemdirbys
tės mokykla pažadėjo mokinių 
pagalbą vasaros atostogų me
tu. Kalifornijos universitetų 
patyrę specialistai pažadėjo 
atvykti ir padėti įgyvendinti 
projektą, patarti augalų ty
rimų darbuose ir naujausių 
žemdirbystės metodų taikyme. 

Iki 1998 m. vasaros numaty
to pavyzdinio Žemės ūkio ir 
miškininkystės centro ribose 
reikia pastatyti pagrindinį bei 
pagalbinius pastatus ir įsigyti 
pradines žemdirbystės maši
nas. Tam užsimojimui įgyven
dinti pradžiai reikia 150,000 
dol. 

Kreipiamės į visus lietuvius, 
jų organizacijas ir fondus, pra
šydami skubios paramos pa
vyzdinio Žemės ūkio ir miški
ninkystės centro Auksučiuose 
įsteigimui. Jeigu keturių mė
nesių laikotarpyje pajėgsime 
bendromis jėgomis surinkti 
reikiamą pinigų sumą, Lietu
va įgys jai labai reikalingą 
žemės ūkio ir miškininkystės 
mokymo centrą. Jeigu negau
sime reikiamos paramos — 
labai apvilsime jau ir taip so
vietmečiu nualintus šiaurinės 
Lietuvos ūkininkus. Tokiu at
veju gautieji pinigai bus su
grąžinti aukotojams. Kviečia
me įsijungti į Žemės ūkio ir 
miškininkystės centro Auk

sučiuose fondo narių-steigėjų 
eiles! 

Fondo nariai-steigejai gali 
nurodyti, kad jų aukos būtų 
nukreiptos į kurį konkretų ob
jektą, pvz., į vieną iš 3-jų rei
kiamų pastatų (kainuosiančių 
tarp 30,000 dol. ir 50,000 
dol.), arba į laboratorijas 
(15,000 dol. kiekviena), į bend
rabučio kambario arba moky
mui skirtos klasės įruošimą, 
pagrindinių žemės ūkio arba 
miško priežiūros mašinų įsigi
jimą ir t.t. 

Mažesnės piniginės aukos 
arba kitokia materialinė para
ma pagelbės įsigyti ir pri
žiūrėti tyrimams skirtus lau
kus, šiltnamius, virtuvės įren
gimus, biblioteką, skaityklą, 
kompiuterius, kitus smulkes
nius ūkio reikmenis. 

Žemės ūkio ir miškinin
kystės centro Auksučiuose il
galaikei veiklai užtikrinti rei

kia ir pastovaus rėmimo fondo 
(Endowment Fond). Kviečia
me tam fondui užrašyti testa
mentinius palikimus. Gautos 
pagrindines palikimų sumos 
nebus liečiamos; centro veik
los palaikymui bus vartojamos 
tiktai palūkanos ir divi
dendai. Tuo bus užtikrintas 
kasmetinis finansavimo tęs
tinumas. 

Tikime, kad tautiečiai dos
niai atsilieps į šį prašymą. Au
kas ir dovanas siųskite pelno 
nesiekiančiai organizacijai: 
Auksučiai Foundation For Ag-
ricultural And Forest Develop-
ment, c/o Vytautas Šliūpas, P. 
E., 2907 Frontera Way, Bur-
lingame, CA 94010. Dėl smul
kesnės informacijos galite 
kreiptis į inž. Vyt. Šliūpą, mi
nėtu adresu, arba telef. (650) 
692-6856. 

Vytautas Šliūpas, P.E. 
Burlingame, CA 
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan \ 
Association of Chicago 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Casimir G. Oksas, President 
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

m+mOPSL 

^ midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lifetuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 
IJUUKUM 
LEN0ER 

MITUS mūsų mielai kolegei 

A.tA. 
Dr. ALDONAI RIMKIENEI, 

gili užuojauta jos vyrui dr. KAZIMIERUI, sūnums 
ALVYDUI ir LINUI su šeimomis, taip pat anūkams ir 
visiems giminėms Lietuvoje, Kanadoje ir JAV-jose. Su 
užuojauta ir malda esame kartu su jumis. 

Sant Monica, CA 
Jurgis ir Petronėlė Starkai 

A.tA. 
MARIJONUI OSTRAUSKUI 

v. 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų ALGĮ OSTĮ ir jo 
šeimą. 

Stasys ir Milda Tamulioniai 

Brangiam vyrui 

A.tA. 
JONUI BARIUI 

mirus, „Saulutės" narei DANUTEI BARIENEI ir 
kitieiis artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis 

Mielam bičiuliui- inžinieriui, Floridos, Kauno ir 
Vilniaus universitetų inžinerijos lektoriui, visuo
menininkui - socialdemokratui 

A.tA. 
Ph. D. KOZMUI BALKUI 

* 
mirus, dukrai, anūkei ir buvusiai žmonai gilią užuojautą 
reiškia 

Amerikos Lietuvių socialdemokratų sąjunga 
Lietuvos socialdemokratų partija 

A.tA. 
KAZIMIERUI ŠAKIUI 

netikėtai mirus, žmoną SALOMĖJĄ, sūnų GVIDĄ su 
šeima, brolius, prelatą JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ Bra
zilijoje, SALIAMONĄ ir JONĄ ŠEŠKEVIČIUS ir jų 
šeimas Lietuvoje ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi 

Angelė, Algis, Darius ir Marytė 
Raulinaičiai 

Mielam kolegai, buvusiam Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjungos centro valdybos 
nariui, 

AtA. 
INŽ. JONUI BARIUI 

iškeliavus Amžinybėn, žmonai DANUTEI, sū
nui ALVYDUI, dukrai KLAUDIJAI su šeimomis 
ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

ALIAS centro valdyba 

PADĖKA 
A.fA. 

ADELĖ JUŠKIENĖ 
ŠAULYTĖ 

1997 m. gruodžio 7 d. netekome mūsų brangios 
Mamytės, Uošvės, Močiutės ir Promočiutės. Buvo pa
laidota 1997 m. gruodžio 10 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Čikagoje. 

Mūsų gili padėka kun. J. Kuzinskui ir kun. V. 16-
kolaičiui už koncelebruotas šv. Mišias. Dėkojame 
kun. J. Kuzinskui už jautrų pamokslą bažnyčioje, už 
maldas koplyčioje, išreikštus užuojautos žodžius, pa
lydėjimą velionės į kapus ir suteikusiam jai pasku
tinį patarnavimą. 

Ačiū mūsų Dalytei už gražias solo giesmes Mišių 
metu. Ačiū muz. R. Šokui už vargonų palydą. 

Dėkojame kun. V. Mikolaičiui ir kun. P. Kelpšai 
už maldas koplyčioje. Taip pat dėkojame p. Sofijai 
Plenienei, Putnamo seselių rėmėjų vardu, tarusiai 
atsisveikinimo žodį ir Putnamo seselių rėmėjoms už 
rožinio maldas. Ačiū mūsų Vyteniui už jautrius atsi
sveikinimo žodžius, paskutinį kartą ištartus mo
čiutei. 

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už atsilankymą koplyčioje, Mišiose ir pa
lydėjusiems Velionę į kapines. Širdingai dėkojame 
karsto nešėjams. 

Taip pat nuoširdus ačiū visiems už taip gausiai 
išreikštus užuojautos žodžius asmeniškai ir per 
spaudą, už šv. Mišių aukas, gėles ir kitas aukas. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. M. Petkui už 
nuoširdų rūpestį laidotuvių metu. 

Nuliūdę: duk tė , sūnus , mar t i , anūka i , pro-
a n ū k a i , brol i s ir sesuo bei jų šeimos Lietuvoje. 

A.tA. 
SOFIJAI KALVAITIENEI 

m i r u s , jos vyrui ANTANUI ir dukrelei ALDO
NAI su nuoširdžiausia užuojauta pasiliekame, 
j ū s ų d rauga i ir kaimynai : 

Elena ir Juozas Ambrozaičiai 
Sadie Balčiūnienė 
Ona ir Narimantas Karašos 
Birutė Kožicienė 
Leonas Noreika 
Danutė Petrikienė 
Birutė Preikštienė 
Lionė ir Donatas Stukai 
Danutė ir Algirdas Šilbajoriai 
Anne Zindžiuvienė 

Mielai 
A.fA. 

ALDONAI RIMKIENEI 
į Amžinybę iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą 
jos vyrui dr . KAZIMIERUI RIMKUI, sūnui LI
N U I ir visiems ar t imiesiems. Pr is imename velio
nę ka ip vieną iš Ateit ininkų namų pradininkų ir 
nuola t inę jų rėmėją. 

Ateitininkų namų valdyba 

A.tA. 
DR. LEONUI KRIAUČELIŪNUI 

mirus , re iškiame nuoširdžią užuojautą jo žmo
na i , mielai IRENAI, dukroms VIDAI ir JOLITAI 
ir jų še imoms ir k a r t u liūdime. 

Kęstutis ir Izolda Černiai 
Saulius ir Aušra 

A.tA. 
KAZIMIERUI ŠAKIUI 

net ikėtai mirus , žmoną SALOMĖJĄ, sūnų GVI
DĄ su šeima ir visus art imuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir ka r tu liūdi 

Los Angeles Lietuvių fronto 
bičiulių Sambūris 
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GAUSI SIMPOZIUMO 
TALKA 

Dešimtasis Mokslo ir kūry
bos simpoziumas jau praei
tyje. Apie jo pasisekimą tebe
kalba dalyvių - svečių iš Lietu
vos laiškai. Simpoziume daly
vavęs Klaipėdos universiteto 
rektorius prof. Stasys Vaitie
kūnas rašo: „Esu dėkingas už 
pakvietimą jame dalyvauti. 
Man tai buvo ne tik garbė, bet 
didelė nauda, nes teko susi
pažinti artimiau su išeivijos 
mokslu ir kūryba, mokslinin
kais. Labai džiugina lietuvių 
pasiekimai Amerikos žemyne. 
Žinojau apie juos ir anksčiau 
ir visada didžiavausi tuo lietu
višku užsispyrimu siekiant 
išsilavinimo sunkiausiomis 
sąlygomis, netekus namų ir 
gimto krašto. Dar kartą ačiū 
už sudarytas galimybes pama
tyti ir JAV universitetus". 

Simpoziumo rengime daly
vavo 20 asmenų organizacinis 
komitetas ir mokslinės progra
mos komitetas. Abiejų komi
tetų darbuose dirbo nemažai 
talkininkų. Jie daug prisidėjo 
prie sėkmingo simpoziumo su
ruošimo. Rengėjų nuoširdi pa
dėka priklauso: plakatą nu
piešusiam Petrui Aleksai; pa
rodų rengėjams — Pilypui Na
ručiui, Jonui Dainauskui, Alei 
ir Vytautui Namikams, Silvi
jai Vėlavičienei, Kostui Bur
bai, Vytautui Peseckui, Vytau
tui Šliupui. Architektūros iš 
Lietuvos parodos rengėjams 
bei visiems jų talkininkams. 
Didele padėka solistams Mar
garitai ir Vaclovui Momkams 
bei muz. Manigirdui Motie-
kaiciui; Švė. M. Marijos Gimi
niu parapijos chorui; žuvusių 
pagertame prie Laisvės kovų 
paminklo atlikėjams — P. Na
ručiui, dr. Adolfui Damušiui, 
Mykolui Naujokaičiui, dr. Ka
ziui Ambrazaičiui, Stasei Pe
tersonienei ir šauliams. Per 
visas simpoziumo dienas ka
vinėje maisto tiekimo pirm. 
Matildai Marcinkienei talki
ninkavo Kaze Požarniukienė, 
Felina Braun, Grožvyda Gie
draitytė, Petronėlė Jokub-
kicni . Juoze Ivašauskienė, 
Viktorija Valaviėienė, Aldona 
Pankienė, Laima Vaičiūnienė, 
Vytautas Dijokas ir Antanas 
Valavičius. Didelis ačiū jiems. 
Registracijos komisijos pirm. 
b\r \-<:\ Vindašienei talkinin
kavo: Paulius Guobužis, Nijolė 
Grigaliūnienė. Stasė Korres, 
Dana Gierštikienė, Valė Klik-
nienė, Aldona Pavilionienė, 
Zina Pocienė, Aušrelė Saka-
laitė, Regina Smolinskienė ir 
Birute Trinkienė. Visoms dė
ki jau;.1 Padėka priklauso ir 
svečiu iš Lietuvos ekskursijų 
vadovui Leonui Maskaliūnui 
bei Antanui Jarūnui. Ačiū ir 
asmeniškai svečius iš Lietuvos 
globojusiems, nors jų nedaug 
tebuvo. 

Simpoziumo rengimo komi
tetuose ir komisijose dalyvavę, 
galime ir vienas kitam dėkoti, 
nes buvo išlaikytas glaudus 
visų bendradarbiavimas bei 
draugiška nuotaika. 

Geriausia padėka visiems, 
jei šis X Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas prisidėjo prie 
šviesesnės mūsų tautos atei
ties. 

Bronius Juodelis 
X Mokslo ir kūrybos 

simpoziumo rengėjų vardu 

PLAKATU PARODA 
ČIURLIONIO 
(.ALERIJO.JE 

Minint Jaunimo centro ke
turiasdešimtąjį gimtadienį, šį 
savaitgalį bus dar vienas ren
ginys — dokumentinių pla
katu paroda Čiurlionio galeri-
įoje apie mūsų veiklą Jaunimo 

centre ir kituose lietuvių cent
ruose septyniasdešimtųjų ir 
aštuoniasdešimtųjų metų lai
kotarpyje. Plakatai gauti iš 
Algimanto Kezio rinkinio. 
Daugumas jų sukurti ne
žinomų autorių, bet yra ir 
profesionaliai dailininkų api
pavidalintų, meniškų darbų. 
Parodoje bus galima pamatyti 
Petro Aleksos, Vinco Luko, 
Viktoro Petravičiaus, Zitos So-
deikienės, Ados Sutkuvienės 
ir kitų dailininkų įvairiems 
renginiams sukurtų plakatų, 
kuriuose atsispindi nemaža to 
laikotarpio lietuviškosios 
veiklos dalis Čikagoje, ypač 
Jaunimo centre. Čia rasime 
„senus", jau sukeliančius nos
talgiškus prisiminimus, pla
katų pavyzdžius apie lituanis
tinių mokyklų ruošiamus va
karus ir vakarėlius, nepa
mirštamus mūsų žymiųjų so
listų koncertus, tautinių šo
kių ansamblių pasirodymus 
bei šventes, kvietimus į meno 
parodų atidarymus, naujų 
knygų sutiktuves, skautų ir 
ateitininkų kultūrines po
pietes, vakarones ir t.t. Kai 
kurie plakatai labai paprasti, 
greitomis „surašyti", bet juose 
atsispindi didelis nuoširdu
mas ir pasišventimo kupina 
dvasia. Jie visi bus įdomūs ne 
tik tiems, kurie tais laikais 
dalyvaudavo skelbiamuosiuo
se renginiuose, bet ir tiems, 
kurie neturėjo progos juose 
būti, bet nori ką nors naujo 
sužinoti apie to laikotarpio 
lietuviškąją veiklą bei „anų 
laikų" pastangas lietuvybės 
labui. 

Parodos atidarymas bus šį 
penktadienį, sausio 9 d., 7-9 
vai. vak. Paroda vyks iki sau
sio 18 d. 

K. 

„uMarautis II" 

Svetena VALDĄ ADAMKU, 

Seniausios ^Amerikoje lietuvių radijo 
programų „u^Aaraaūs" 

ZRemėją ir filohėją, išrinktą 
JZietuvos ^Respublikos prezidentu. 

* • # 

SENUOSIUS METUS PALYDINT 
Gruodžio 31 d. (trečiadienį) problemų nesukelia 

vyresnieji lietuviai susirinkom 
į „Seklyčią" senųjų metų pa
lydėti. Paskutinis mėnesio 
trečiadienis, kaip jau įprasta, 
yra ir „dainų trečiadienis", tai 
mūsų mielasis Faustas Strolia 
atvyko net „muzikališkai" pa
siruošęs, gaidom išrašytu ka
klaraiščiu. Aiškinosi tai pada
ręs todėl, kad moterys ne jam 
į akis, o į gaidas dainuodamos 
žiūrėtų. 

Pobūvį pradėjo E. Sirutienė, 
sakydama, kad laikrodžiai ne 
visada vienodai rodo: „Sekly
čios" didysis ėmė ir sušlubavo 
— pradėjo vėluot. Na, tai nie
ko. 

Pensininkams valandžiukė į 
vieną ar kitą pusę — didelių 

Anglų kalbos kursai Jau
nimo centre, vedami Da
nutės Petrulytės, prasidės 
sausio 10 ir tęsis iki kovo 28 d. 
Tai bus šių šeštadieninių 
kursų ketvirtoji laida. Kursai 
vyks Pedagoginio lituanistikos 
instituto patalpose: pradedan
tiems nuo 2 iki 4 vai. p.p., o 
pažengusiems — nuo 4 iki 6 
vai. vak. Dėstytoja parūpins 
visą reikalingą kursų me
džiagą. Registruotis tel. 773-
434-4545 iki sausio 10 d. (pir
mosios mokslo dienos). Visi 
paaiškinimai klausytojams 
teikiami lietuvių kalba. 

LB apylinkė „Krantas" 
visus kviečia atsilankyti šeš
tadienį, sausio 10 d.. 6:30 vai. 
vak., į Šaulių namus, 2417 W. 
43rd Str., ir pasiklausyti prof. 
Juliaus Šmulkščio paskaitos 
„Prezidento rinkimai Lietu
voje ir ateities perspektyvos". 
Po paskaitos bus diskusijos ir 
klausimai. 

„Septynioliktas lietuviu 
pulkas Napoleono žygyje į 
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 at?!urą 
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, jau į lietuvių kalbą 
išverstos, knygos išleidimas, 
prašoma kreiptis į „Draugo" 
administratorių V. Krumplį. 

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

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

Lietuvos Vyčių choro me
tinis pokylis bus sausio 11 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Programą at
liks choras, vad. Fausto Stro-
lios. Rezervacijas priima Stasė 
Rudokienė tel. 773-471-2239. 

„Dainavos" ansamblio re
liginis koncertas 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. 

Studentų ateitininkų me
tinis „Zuper savaitgalis" 
Dainavos stovyklavietėje 
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. 

Dr. Birutė Preikštienė, 
Ormond Beach, FL. pratęsda-
ma dienraščio savo prenume
ratą, dar užmokėjo už „Drau
gą" vienam asmeniui ir pri
dėjo 100 dol. auką laikraščio 
išlaidoms sumažinti. Nuošir
džiai dėkojame jai už rėmimą 
lietuviškos spaudos. 

Agnė Balaišienė, Cleve-
land, OH, atsilygindama už 
kalendorių ir kalėdines kor
teles, atsiuntė 25 dol. ir dar 
pridėjo 100 dol. auką. Didelis 
ačiū! 

Sakė, 
kad per praėjusius metus tre- Briedis. 
čiadieniais bendravom, drau-
gavom, dainavom (ne veltui 
esam iš dainuojančios tautos 
kilę). Išklausėm daug pa
skaitų, keliavom į parkus, 
cirkus, žodžiu, buvom aktyvūs 
ir energingi. Žmogus nori 
daug, bet reikia dėkoti už tai 
(net ir už mažą laimės ar 
džiaugsmo trupinį), ką ga
vome. Į anapus buvo pašaukta 
nemažai bičiulių ir draugų. 
Atsistojimu ir tylos minute pa
gerbtas jų išėjimas. E. Siru
tienė ir dar sakė, kad ne
mėgstame eiti į pokylius, nes 
bijome naktimis vaikščioti, be 
to, jau niekas nebeveda mote
riškių šokti. Šiaip gi galime 
paprastai pasiaiškinti, kad 
„Seklyčioje" nešokame todėl, 
kad nėra vietos (daug stalų...). 
E. Valantinienė paskaitė 
laišką iš Vilniaus, kuriame 
rašoma ir aiškinama, kodėl 
prezidentiniai rinkimai eina 
tokiu keliu (t.y. atgal ir į 
pražūtį). Todėl, kad visas 
mūsų gerasis Geaofondas 
žuvo Sibire, Maskvos Liub-
jankoje ir Lukiškėse bei Lietu
vos miškuose. 

Onutė Lukienė liūdnas min
tis praskaidrino ir net prajuo
kino, paskaičius eilėraštį apie 
daugumos pensininkų varge
lius su atmintimi. Eilėraštis 
vadinasi „Truputį susimai
šius". 

Muzikinė programos dalis 
buvo pradėta mūsų poeto Ap. 
Bagdono eilėraščiu, kuriam F. 
Strolia sukūrė muziką. Faus
tas pažadėjo viską labiau 
„apšlifuoti ir tada turėsim 
savo nuosavą 'Seklyčios' him
ną. Skamba gi taip": 

„Oi ta nuostabi 'Seklyčia' 
Lordų rūmams nemainyčia. 
Lietuvybei ji tarnauja, 
Čia atrandi vis ko naujo" 
Paskui dainavom daug įvai

riausių liaudies dainų. Daina
vom apie kas vakarėlį lan
komą kaimo mergelę, apie 
nedėlioj atjojusius svetelius ir 
šelmį bernelį, kuris ne ten pri
rišo bėra žirgelį (o tie bėrieji 
žirgeliai tikrai nieko dėti dėl 
tų rūtelių ir lelijėlių bei uosio 
tvorelių išlaužymo), apie pra
gertą žirgelį ir kamanėles, 
apie tai, kaip buvo einama 
grybauti ir kad bobutė buvo 
silpnutė ir lepšės nepajėgė 
išrauti, ir kaip jaunikaitis, 
brisdamas Klausučių ūlytėtės 
gilų purvynėlį, susigalvojo 
pirštis mergužėlei ir net nu
sprendė vilioti pažadais: 
„Neisi pėsčia į bažnyčią-nevar-
ginsi sau kojyčių. J bažnyčią 
vis važiuota — šimtą kartų 
išbučiuota..." Dainavimą už-
baigėm nuostabia Maironio 
„Kur bėga Šešupė". Graudulį 
nuskaidrino Onutė Lukienė, 
pavaizdavusi „Senuosius me
tus". Ir sugebėk taip suvaidin
ti visų praėjusių metų ne
laimes ir vargus ant savo 
pečių nešantį seneliuką! Labai 
gražiai su visais atsisveikino 
ir per didelę baltą vatinę 
barzdą visiems laimingų Nau
jų metų palinkėjo. 

Pasivaišinę skaniais pietu
mis ir bandę „ištraukt laimę iš 
šulinio" skirstėmės kas sau — 
laukt ką atneš Naujieji. 

Emilija J. Valantinienė 

Malda prieš vakarienę ALTo suvažiavime, įvykusiame Jaunimo centre 1997 m. spalio 25 d. Iš kaires: prof. dr. 
Jonas Račkauskas, Vytautas Kasniūnas, N'. B. Romanienė, ALTo atstovas Vašingtone Algirdas Rimas ir Stasys 

Atsiųsta paminėti 
„Laiškai lietuviams", 

1997 m. gruodis, Nr. 12. Tėvų 
jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros žurnalas. 
Redaktorius — Juozas Vaiš-
nys, SJ. Jo pavaduotojas — 
Algirdas Paliokas, SJ. Admi
nistratorė Aldona Jurkutė; 
adresas: 2345 W. 56th Str., 
Chicago, IL 60636-1098. Me
tinė prenumerata — 20 dol. 
Šiame, kaip ir kituose nume
riuose, daug bendradarbių iš 
tėvynės ir mūsų tarpo. Yra 
puikus lietuvių kalbos sky
rius, kurį daug metų sumaniai 
veda pats „L.L." redaktorius 
J. Vaišnys, tėvynės gyvenimo 
apžvalgą atlieka A. Jurkutė, 
trumpų įdomių žinučių patei
kia Juozas Masilionis. Iš
spausdintas 1997 m. turinys, 
viršelis — dail. Gražinos Dide-
lytės. 

„Lithuanian Heritage", 
November/December, 1997. 
Leidėjas ir redaktorius — Vai 
Ramonis, jo padėjėja Lilia S. 
Steikūnas, administruoja Al
dona Remeika. Leidžia Bal-
tech Publishing, P.O. Box 
225, Lemont, IL 60439-0225. 
Vieno numerio kaina 4.50 dol. 

Tai be abejonės pats geriau
sias ir šauniausiai atrodantis 
žurnalas apie Lietuvą bei lie
tuvius, leidžiamas anglų kal
ba bet kuriame pasaulio 
krašte (įskaitant ir reklaminį 
leidinį „Lithuania in the 
World"). Šiame numeryje 
daug vietos skiriama Lietuvos 
„second city" Kaunui; sutei
kiama proga pažvelgti ir į 
žvaigždes: sporto — lietuvį 
futbolistą Johnny Unitas (Jo
naitis;: padangių — kun. An
taną Petraitį ir jo meilę 
žvaigždynams, jo atliktus ste
bėjimus, tyrinėjimus. Nepa
mirštami ir lietuvių papročiai 
bei tradicijos: straipsnis „A 
tree grows in Chicago" skirtas 
lietuviškiems šiaudinukams, 
eglutėms ir Juzei Daužvar-
dienei, kuri buvo šios įsiga
lėjusios tradicijos tarp Ameri
kos lietuvių didžioji propaguo
toja. Žurnale taip pat pamini
mi svarbieji politiniai, kul
tūriniai įvykiai, duodama įdo
mių statistikos (senos ir ne 
taip senos) kąsnelių, knygų 
recenzijų. Žurnalas 40 psl.: 
viršelis spalvotas. 

IŠ ARTI IR TOLI 
PLB INSTITUCIJŲ 

PIRMININKAI 

PLB Garbės teismo na
riai savo pirmininku išsi
rinko Eugenijų Čuplinską 
iš Kanados, kuris PLB seime 
buvo gavęs daugiausia balsų. 
Kiti GT nariai yra Viktoras 
Baltutis iš Australijos, Vacys 
Garbonkus iš JAV, Vytautas 
Kutkus iš JAV ir dr. Antanas 
Stepanas iš Australijos. Pir
mininko rinkimus pravedė 
PLB valdybos paprašytas vy
riausias amžiumi GT narys 
Vytautas Kutkus. Jis tęsia to
liau GT sekretoriaus rinki
mus korespondenciniu būdu. 
GT pirmininko adresas yra: 

PLB Garbės teismas c/o Eu
genijus Čuplinskas, 62 Burn-
side Drive, Toronto, Ontorio, 
M6G 2M8, Canada. 

PLB Garbės teismas aiškina 
PLB Konstituciją ir PLJS 
Statutą, pasisako dėl PLB val
dybos ir PLJS valdybos ir kitų 
PLB bei PLJS institucijų 
sprendimų bei veiksmų teisė
tumo, ir pasisako principi
niais lietuvių garbės reikalus 
liečiančiais klausimais. Į PLB 
GT gali kreiptis raštu PLB bei 
PLJS ir jų institucijos ir kraš
tų Bendruomenių bei kraštų 
Jaunimo sąjungų organai bei 
institucijos. Atskiri asmenys 
negali kreiptis į PLB GT. 

PLB Kontrolės komisijos 
nariai savo pirmininku iš
sirinko daugiausia balsų 
PLB seime gavusį Algimantą 
Gečį iš JAV, sekretoriumi 
Petrą Adamonį iš Kanados ir 
nare Joaną Kuraitę-Lasienę iš 
Kanados. Pirmininko rinki
mus pravedė PLB valdybos 
paprašytas daugiausia balsų 
gavęs Algimantas Gečys. KK 
pirmininko adresas yra: PLB 
Kontrolės komisija c/o Algi
mantas Gečys, 1357 Gantt 
Drive, Huntington Valley, PA 
19006, USA. 

PLB Kontrolės komisija tik
rina PLB valdybos, PLJS val
dybos ir kitų PLB bei PLJS 
institucijų finansinę atskai
tomybę, surašo atskaitomybės 
tikrinimo aktus ir juos patei
kia atitinkamoms instituci
joms — PLB seimui arba PLJ 
Kongreso atstovų suvažiavi
mui tvirtinti. 

PLB inf. 

N'uotr Zigmo Degučio 

Skulptoriaus Antano 
Mončio muziejus Palangoje, 
energingai įsikišus Lietuvos 
Kultūros ministerijai, įveikė 
kliūtis ir paspartintu tempu 
veda pastato pertvarkymo 
darbus. Tikimasi, kad atei
nantį pavasarį, birželio mėne
sį, įvyks nuolatinės ekspozici
jos atidarymas. 

Prancūzijoje gyvenęs ir kū
ręs skulptorius visus savo dar
bus padovanojo Palangos 
miestui. Kultūros ministerijos 
rūpesčiu visi skulptoriaus dar
bai jau pervežti Lietuvon ir 
meno ekspertų įvertinti arti 
pusės milijono dolerių. 

Lietuvos Seimo narys 
Kazimieras Kuzminskas at
vyksta į Los Angeles ir sausio 
24-25 d. dalyvaus LF bičiulių 
organizuojamame politiniame 
savaitgalyje. Svarstybose bus 
analizuojami prezidento rin
kimų Lietuvoje rezultatai, po
litinė-ideologinė diferenciacija 
Lietuvoje ir išeivijoje ir vien
minčių bendravimo abejose 
Atlanto pusėse prasmė ir gali
mybės. 

Dr. Kazimieras Kuzmins
kas, jaunas politikas, kylanti 
žvaigždė Lietuvos politiniame 
horizonte. Jis neseniai išrink
tas Krikščionių demokratų 
partijos valdybos pirmininku 
ir eina Darbo federacijos pir
mininko pareigas. Seime vado
vauja sveikatos, socialinės glo
bos ir darbo komitetui. Sausio 
25, sekmadienį, Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
pasakys pagrindinę studijų 
kalbą. 

SKELBIMAI 
z Akcijų, bonų bei kitų 

vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
x Jonas ir Aušra Paro-

niai, Irena Kairytė, Irena 
M.Paronis, Marija Sugintie-
nė ir Jonas Paronis sutarė ir, 
vietoj kalėdinių dovanėlių vieni 
kitiems, paaukojo Lietuvos 
vaikučių gydymui $750. Nuo
širdus ačiū aukotojams už 
dosnią dovaną. „Lietuvos vai
kų vilties" komitetas. 

(sk.) 
x Rima* Kašubaitė Bin-

der, kuri dirba Barrington 
Community Schools Adminis-
trative Offices, rašo: „Prašau 
priimti čekį vieno našlaičio 
išlaikymui nuo mūsų koordi
natorių. Mes nutarėm vietoj 
dovanų pasikeitimo aukoti 
našlaičiams". Aukojo: Nanci 
N.Rogers, Marie F.Plozay, 
Janice M.DiVincenzo, Jen-
nifer B.Hay ir Rima K.Bin-
der (visi po $30) - iš viso $150. 
Lietuvos našlaičių vardu dė
kojame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 

z Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
z Ieškomas pramoginių 

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

(sk.) 
z Dėmesio l ie tuvia i ! 

Naujas JAV imigracijos vizų 
tikrinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, LA Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
z Plakatų, vaizduojančių 

mūsų veiklą 70-aisiais - 80-
aisiais metais Jaunimo centre 
ir kituose lietuvių namuose, 
parodos atidarymas bus šį 
penktadieni, sausio 9 d., 7:00 
v.v. Čiurlionio galerijoje. 
Eksponuojama virš 150 do
kumentinės ir meninės vertės 
plakatų. Parodą rengia Jauni
mo centras. Visi kviečiami. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvydai Kir la 

Dnngiame ir taisomo 
visu rijįnj s t o q u s 
Tol f>30 257-0746 

Skambinti po fi v v 


