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Popiežius perdavė linkėjimus 
Valdui Adamkui 

Vilnius, sausio 13 d. (BNS) per savaitę po rinkimų j au 
• Popiežius Jonas Paulius II pasveikino Danijos karalienė 

sausio 10 d. tradicinio susiti
kimo su prie šv. Sosto akredi
tuotais diplomatais metu per 
Lietuvos ambasadorių prie šv. 
Sosto Kazį Lozoraitį perdavė 
linkėjimus naujajam Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui 
ir palinkėjo geros kloties jam 
bei kadenciją baigiančiam Al
girdui Brazauskui. 

Ambasadorius Kazys Lozo
raitis laiške Valdui Admkui 
rašo buvęs maloniai nustebin
tas, kai perduodamas sveikini
mus popiežiui naujojo Lietu
vos prezidento vardu, dar ne
paminėjus pavardės, popiežius 
jį nutraukė, sakydamas, kad 
„tai ponas Adamkus". 

Naująjį Lietuvos prezidentą 

Margrethe II, Maroko kara
lius Hassan II, Jordanijos ka
ralius Hussein I, Lenkijos pre
zidentas Aleksander Kwas-
niewski, Latvijos prezidentas 
Gunt is Ulmanis, Estijos prezi
dentas Lennart Meri, Čekijos 
prezidentas Vaciav Havel, 
Suomijos prezidentas Martti 
Ahtisaari , Vokietijos preziden
tas Roman Herzog ir kancleris 
Helmut Kohl, Šveicarijos pre
zidentas Flavio Cotti, Pran
cūzijos prezidentas Jacąues 
Chirac, Danijos ministras pir
mininkas Paul Nyrup Ras-
mussen ir Japonijos ministras 
pirmininkas Ryuntaro Hashi-
moto. 

Lietuva nedangsto 
įtariamųjų karo nusikaltėlių 

Los Angeles , sausio 13 d. 
(BNS) — Dabartinė Lietuvos 
vyriausybė deda geranoriškas 
pastangas patraukti į teismą 
įtariamus karo nusikaltėlius 
ir supažindinti plačiąją visuo
menę su tragiškomis žydų ho-
lokausto pasekmėmis per na
cių okupaciją, pareiškė Lietu
vos ambasadorius Jungtinėse 
Valstijose Stasys Sakalaus
kas, komentuodamas ameri
kiečių dienraščio .,Los Angeles 
Times" rašinį, kuriame Lietu
va kaltinama neva tapusi 
prieglobsčiu iš JAV ištrem
tiems lietuviams, kaltina
miems žydų persekiojimu per 
II pasaulinį karą. 

„Įtariamų nusikaltėlių 
veikla karo metais tiriama, ir 
jie stos prieš teismą. Lietuva, 

atvėrusi savo archyvus užsie
nio tyrinėtojams, įskaitant po
nus, kurie buvo jūsų rašinio 
šaltiniai, negali būti kaltina
ma mėginimais nuslėpti pra
eitį", rašo S. Sakalauskas at
sakyme dienraščiui, kurį „Los 
Angeles Times" paskelbė ant
radienį. 

Pasak ambasadoriaus, Lie
tuvos žmonės pasiryžę atsik
ratyt i sovietmečio neišmany
mo apie Lietuvos žydų bend
ruomenės likimą. 

S. Saka lauskas" primena, 
kad nuo 14-ojo amžiaus, kai 
žydai buvo persekiojami visoje 
Vakarų Europoje, Lietuva 
buvo šios tautos prieglobstis, o 
jos sostinė Vilnius gavo Šiau
rės Jeruzalės vardą. 

Užsienio reikalų ministras 
padėkojo Amerikos lietuviams 
Worchester, sausio 13 d. 

(BNS) — Pirmadienį Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas, susitikda
mas su Massachusetts valsti
jos lietuviais, padėkojo jiems 
už paramą. 

Vietos laikraščio „Telegram 
& Gazette VVorchester" pra
nešimu, susitikime. į kurį taip 
pat atvyko Lietuvos ambasa
dorius JAV Stasys Sakalaus
kas, ministras kalbėjo apie 
Lietuvos nueita kelią, siekiant 
nepriklausomybės ir narystės 
Europos ir transatlantinėse 
struktūrose. 

Aukšti Lietuvos pareigūnai 
padėkojo susirinkusiems už 
paramą, kurią rodė amerikie
čiai per 50 sovietinio valdymo 
metų ir žengiant pirmuosius 
nepriklausomybės žingsnius. 

A. Saudargas susirinku
siems sakė. kad Lietuvoje 
įsitvirtino demokratinė poli-

* Lietuvos ypatingajame 
archyve rasta neįregistruotų 
KGB dokumentų. Archyvo di
rektorius Arūnas Bubnys sa
ke, kad į sąrašus neįtraukti 
dokumentai rasti buvusio 
Ypatingojo archyvo direkto
riaus pavaduotojo Antano Šo-
liūno kabinete. Dabar A. Šo-
liūnas yra Lietuvos archyvų 
departamento direktorius. Pa
sak A. Bubnio, atidarius seifą, 
rastos pokario, taip vadina
mųjų liaudies gynėjų bylos. 
KGB turėtų ginklų sąrašai. A. 
Šoliūnas teigia dokumentus 
pirkęs turguje. Rastos byios 
bus įtrauktos į sąrašus ir per
duotos Archyvų departamen
tui, sakė A. Bubnys. 'BNSP 

Nuotr.: (priekyje iš kaires; Lietuvos Krašto apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius. Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir naujasis Lietu
vos prezidentas Valdas Adamkus sausio 13 dieną dalyvavo Vilniuje, Anta
kalnio kapinėse, surengtame žuvusiųjų už Lietuvos laisvę gynėjų pagerbi-

JAV ambasada 
perspėja saugotis 

sukčių 
Vilnius, sausio 5 d. (BNS) 

— Jungtinių Valstijų ambasa
da Vilniuje perspėjo, kad tar
pininkai, siūlantys už papil
domą mokestį padėti gauti vi
zas, apgaudinėja Lietuvos pi
liečius. 

Sausio 5 d. išplatintame 
pranešime spaudai JAV amba
sada teigia, kad tarpininkų 
tvirtinimai apie tariamus pa
žįstamus ambasadoje, kurie 
gali padėti gauti vizas, yra 
„visiškai melagingi". 

Anot pranešimo, tarpinin
kai parūpina suklastotus nuo
savybės ar darbo dokumentus 
bei pamoko, kaip kalbėti su 
konsulu, kad nereikėtų pa
teikti įrodymų apie tvirtus 
ekonominius ar šeimyninius 
ryšius su Lietuva. 

„Niekas, išskyrus JAV kon
sulą, negali išduoti JAV vizų", 
pabrėžiama pranešime. 

Norintys gauti JAV vizą pri
valo įrodyti ambasadai turį 
tvirtų ryšių su Lietuva, kurie 
laiduotų sugrįžimą į Lietuvą. 

Asmeniui, pateikusiam su
klastotus dokumentus ar su
melavusiam per pokalbį am
basadoje, gali būti visam lai
kui atimta teisė įvažiuoti į 
Jungtines Valstijas. 

'Elta) 

Lietuva neturėtų pamiršti 
tragiškų Sausio įvykių 

Viln ius , sausio 13 d. (BNS) smurto ir tragedijos, narsumo 
- Seimo pirmininkas Vytau- ir pergalės, nežmoniškumo ir 

tinė sistema ir laisvos rinkos 
ekonomika, valstybė jau iš
brido iš ekonominės krizės. 

J is taip pat išreiškė viltį, 
kad po pirmojo plėtros rato 
NATO toliau priims naujas 
nares . „Viliamės, kad priė
musi naujas nares. NATO to
liau plėsis. Tikime, kad JAV 
pozicija, nors ji nėra oficialiai 
išreikšta, irgi yra tokia pati", 
sake A. Saudargas. 

Laikraščio pranešimu, A. 
Saudargas susitikime lėtai 
kalbėjo angliškai. 

* Valstybės pr ipažįs tamų 
tradicinių religinių bendrijų 
dvasininkai, dvasininkų rengi
mo mokyklų studentai ir vie
nuolijų noviciatuose įžadams 
besirengiantys naujokai pri
skirti prie asmenų, apdraustų 
privalomuoju sveikatos drau
dimu valstybės lėšomis. Tokį 
nutarimą, vadovaudamasi Re
liginių bendruomenių ir bend
rijų, taip pat Sveikatos drau
dimo įstatymais, priėmė Lie
tuvos vyriausybė. 

* Čekija yra pas irengus i 
Lietuvos kariuomenei nemo
kamai perduoti 31 naudotą 
rusų gamybos tanką, tačiau 
Krašto apsaugos ministerija 
spręs, ar priimti šią dovaną, 
tik įvertinusi tankų techninę 
būklę, suskaičiavus išlaidas, 
susijusias su tankų eksploata
cija. KA viceministras Povilas 
Malakauskas nepasakė, per 
kiek laiko Lietuva turi apsi
spręsti, ar priims čekų pasiū
lymą. Iki šiol Lietuvos kariuo
menė neturi nė vieno tanko. 
Batalionui sukurti reikėtų 31-

tas Landsbergis kviečia Lietu
vos žmones nenugramzdinti 
užmarštin tragiškų 1991 metų 
sausio įvykių, ir toliau visai 
tautai laikytis išvien. 

Antradienį kalbėdamas iš
kilmingame posėdyje Laisves 
gynėjų dienai paminėti, V. 
Landsbergis apgailestavo, kad 
prieš septynerius metus vyk
dyta sovietų agresija nesu
laukė tarptautinio teismo, o 
pačioje Lietuvoje del šių 
įvykių iškelta baudžiamoji 
byla net nepanašėja į valsty
binės reikšmės procesą. 

„Sausio žudynės grimzta į 
miglą", sakė Seimo pirminin
kas, ragindamas mokytojus 
bei tėvus dažniau priminti 
savo mokiniams ir vaikams 
apie šiuos tragiškus įvykius. 

„Toliau turime būti kartu, 
kad bolševizmas negrįžtu", 
pažymėjo jis ir apgailestavo, 
kad lietuvių tauta Sausio 13-
osios karžygiams pastatė pa
minklą Antakalnio kapinėse, 
bet ne savo sąmonėje. 

brolybės naktimi, V. Lands
bergis teigė, kad tuomet 
žmonės įrodė, kad j ie yra vie
ninga tauta ir valstybė. 

„Sausio 13-osios naktis liko 
šviesesne už dieną bent jau 
tiems, kurie budėjo ir veikė, 
kurie bėgo ne tolyn nuo mir
ties ir pavojaus, o artyn", 
kalbėjo jis. 

Kreipdamasis į visus Lietu
vos žmones, V. Landsbergis 
paragino „bent jau sausio try
liktąją prisiminti Sausio try
liktąją". 

Iškilmingame posėdyje žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę gi
minės bei artinieji, tragiškų 
įvykių liudytoja;, naujasis pre
zidentas Valda? Adamkus, vy
riausybes nariai. Aukščiau
siosios Tarybo- atkuriamojo 
Seimo deputatą:, nepriklauso
mybės akto signatarai, Baž
nyčių hierarchai, ambasado
riai bei kiti svečiai žuvu
siuosius už Lietuvos nepri
klausomybę pagerbė tylos ir 

Sausio 13-ąją vadindamas susikaupimo rr.r.ute. 

Centristai nenori įtakoti 
naujojo prezidento veiksmų 

Vilnius, sausio 13 d. (BNS) 
— Centro sąjunga <CS> tvirti
na, kad nesiekė ir nesieks 
kaip nors paveikti išrinktojo 
prezidento Valdo Adamkaus 
sprendimų. 

..Partija teiks tik tokią pa
ramą, kokios pageidaus prezi
dentas", pažymima antradienį 
išplatintame CS pirmininko 
Romualdo Ozolo pareiškime. 

CS nesiekia išplėsti ar ki
taip pakeisti esamos valdan
čiosios koalicijos, tačiau nema
no, kad dabartinė vyriausybės 
sudėtis gali garantuoti valsty
bės tvarką. Centristai įsitiki-

34 tankų. Dabar Lietuvos ka
riuomene turi 42 šarvuočius, 
iš kurių 10 yra nekoviniai vil
kikai. <•>* 

nę. kad vyriau-ybė turi būti 
atnaujinta, pakeičiant susi-
kompromitavuK-is arba su 
darbu aiškiai i esusidorojan-
čius ministrus Vieno ar dvie
jų ministrų pakeitimas tėra 
būdas kompromituoti premje
rą ir prezidente , sakoma pa
reiškime. 

CS mano. k I laimėjus jos 
remtam kand .n tu i į prezi
dentus, partija tur i politinę 
teisę į svaresnį dalyvavimą 
vyriausybėje. Tačiau pasi
naudoti ar nepasinaudoti CS 
galimybėmis j . rtija palieka 
išrinktojo prezidento ir jo tei
kiamo premjer -,'fcrai valiai ir 
nuožiūrai", ras: R. Ozolas. 

Išrinkus pn identu Valda 
Adamkų, centr:-ai mato daug 
naujų galinv- ų pagerinti 

Siūloma įvesti 
tiesioginį valdymą 

Vilniaus rajone 
Vilnius, sausio 12 d. (BNS) 

— Radikalios partijos „Jau
noji Lietuva" vadas Seimo na
rys Stanislovas Buškevičius 
siūlo įvesti laikiną tiesioginį 
valdymą Vilniaus rajone, įtei
sinusiame antiįstatymišką 
dvikalbystę, sakoma pirma
dienį išplatintame pareiškime, 
skirtame Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui, prem
jerui Gediminui Vagnoriui ir 
generaliniam prokurorui Ka
ziui Pėdnyčiai. 

Pareiškime pažymima, kad 
pernai gruodžio 22 dieną Vil
niaus rajono savivaldybės 
sprendimas visose rajono įs
taigose ir organizacijose greta 
valstybinės kalbos vartoti len
kų tautinės mažumos kalbą 
prieštarauja Lietuvos Konsti
tucijai ir įstatymams. 

S. Buškevičius pažymi, kad 
tokie veiksmai skatina abe
jones dėl Lietuvos teritorinio 
vientisumo ir ateityje gali tu
rėti neigiamų pasekmių val
stybingumui. Jo nuomone, Vil
niaus rajono savivaldybės 
veiklą turėtų įvertinti ir Gene
ralinė prokuratūra. 

* Laisvės gynėjų d ienos 
proga antradienio vidurdienį 
Vilniuje, Nepriklausomybės 
aikštėje, buvo iškeltos trys 
valstybinės vėliavos. Skam
bant Lietuvos himnui, vėlia
vas iškėlė Garbės sargybos 
kuopa. 

* Lietuvoje nedarbo ly
gis 1998 metu pradžioje suda
rė 6.7 procento, o praėjusių 
metų pradžioje nedarbas buvo 
6.2 proc. Saulio 1 dieną Lietu
vos darbo biržoje buvo užre
gistruota per 120.000 bedar
bių, arba 7.300 daugiau nei 
praėjusį mėnesį. ,E;.a 

partijų bendradarbiavimą. 
Kaip pirmą žingsnį ta linkme 
centristai įvardin< * aido 
Adamkaus pradėtas konsulta
cijas su politinių partijų vado
vais. 

Baltijos — JAV chartija reiškia 
Amerikos paramą siekiant 

NATO narystės 
Vilnius , sausio 13 d. (BNS; 

— „JAV ir Baltijos valstybių 
chartija nėra savaime JAV 
įsipareigojimas, kad jos taps 
NATO nare — dėl to turi 
spręsti visos NATO narės. 
Tačiau tai yra pirmasis viešas 
JAV pareiškimas apie paramą 
Lietuvos siekiams įstoti į 
NATO", BNS korespondentui 
sake Lietuvos užsienio reikalų 
viceministras Albinas Januš
ka. 

Jis komentavo straipsnius 
užsienio ir Lietuvos spaudoje 
dėl Baltijos valstybių galimy
bių pakliūti į antrąjį NATO 
plėtros etapą. 

Trijų Baltijos valstybių pre
zidentai Algirdas Brazauskas, 
Guntis Ulmanis ir Lennart 
Meri penktadienį pasirašys 
JAV, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos bendradarbiavimo char
tiją su JAV prezidentu Bill 
Clinton. 

Pasirašymo ceremonija įvyks 
Vašingtono Baltųjų Rūmų Ry
tinėje salėje, dalyvaujant Bal
tijos valstybių išeivijos atsto
vams. 

Dokumentas suteiks seniai 
lauktą diplomatinės ir ekono
minės paramos užtikrinimą 
Baltijos valstybėms. 

Pirmadienį JAV vyriausybės 
atstovai taktiškai pažymėjo, 
kad chartija negarantuos pri
ėmimo \ NATO, dėl kurio 
turės spręsti visos sąjungos 
narės. 

Šis dokumentas bus „gairės 
mūsų ryšiams plėtoti ir aiškus 
mūsų paramos baltų integra
cijai pareiškimas", sakė JAV 
Valstybės departamento spau
dos atstovas James Rubin. 

Pasak agentūros Associated 
Press, šios netiesioginės Ame

rikos garantijos Vašingtono ir 
Maskvos santykiuose kelia 
dar opesnių klausimų, negu 
jau numatytas Vengrijos, Len
kijos ir Čekijos priėmimas į 
NATO. 

„Čia ir Maskvoje mes infor
mavome rusus apie šią char
tiją. Į šią chartiją įtrauktos 
specifinės formuluotės, sveiki
nančios NATO ir Rusijos San
tykių pagrindų aktą ir tvirtus 
NATO bei Rusijos ryšius, kaip 
esminius jų bendros naujos ir 
taikios Europos vizijos ele
mentus. Mes negavome jokio 
oficialaus Rusijos atsako", sa
ke atstovas. 

Pasak jo, chartija neįpa
reigos JAV siekti Baltijos val
stybių narystės NATO. „Fak
tiškai ji patvirtina JAV poli
tiką, kad norintieji gali tapti 
nariais tik įrodę savo pa
jėgumą ir norą prisiimti na
rystės atsakomybę bei įsi
pareigojimus", sakė J. Rubin. 

Pirmadienį laikraštis „New 
York Times" pranešė, kad B. 
Clinton administracija patarė 
Baltijos prezidentams A. Bra
zauskui, G. Ulmaniui ir L. 
Meri nesitikėti, kad jų val
stybės bus greitai priimtos į 
NATO. 

Praėjusią liepą Madride su
sitikę NATO valstybių vado
vai baigiamojoje deklaracijoje 
įvardijo Baltijos valstybes 
kaip „siekiančias narystės". 

Kol kas JAV Senatas ir kitų 
15 NATO valstybių parlamen
tai svarsto Vengrijos, Čekijos 
ir Lenkijos priėmimą į NATO, 
ir šiame svarstyme ketinama 
atsižvelgti į jų priėmimo iš
laidas bei su juo susijusius gy
nybinius įsipareigojimus. 

JAV prezidentas remia 
Baltijos narystę NATO, 
rusai tuo nesidžiaugia 

Baltieji Rūmai, Vašing
tonas, sausio 13 d. (USIA-
BNS) — Baltųjų Rūmų sekre
torius spaudai Mike McCurry 
žurnalistams surengė trumpą 
spaudos konferenciją, kurioje 
pateikė Baltųjų Rūmų nuomo
nę dėl Baltijos valstybių na
rystės NATO. 

Paklaustas, ar prezidentas 
Bill Clinton iš esmės remia 
Baltijos valstybių narystę 
Šiaurės Atlanto Sutarties Or
ganizacijoje, M. McCurry atsa
kė, jog „apie tai buvo kalbėta 
anksčiau, ir mūsų atsakymas' 
yra 'taip', tačiau norėčiau tai 
paaiškinti išsamiau. Mes 
sakėme, kad jo? (Baltijos vals
tybės — red > daro narystės 
reikalavimus atitinkančią pa
žangą, taip pat atskirai išreiš
kėme viltį, kad NATO durys 
nebus užvertos, priėmus tris 
naujas nares, tačiau kartu są
junga turės tęsti darbą ir pri
imti sprendimus del būsimųjų 
narių". 

* Kaune ve ik ian t i s am
basadoriaus Stasio Lozo
raičio atminimo pagerbimo 
komitetas pasveikino gamto
saugininką Vaidą Adamkų su 
pergale Lietuvos prezidento 
rinkimuose. „Jūs parodėte di
delį ryžtą ištesėti savo bičiu
liui S. Lozoraičiui duotą pa
žadą ir radote ,-tiprybes tęsti 
drauge pradėtą žygį del mūsų 
Tėvynės geroves". rašoma 
laiške V. Adamkui. 'Ehi" 

Maskva , sausio 13 d. 
(BNS) — Šią savaitę Vašing
tone numatytoji pasirašyti 
JAV ir Baltijos valstybių char
tija optimizmo Maskvai neke
lia, antradienį pažymi Mask
vos laikraštis „Segodnia". 

Pirminiai pranešimai, jog 
Vašingtonas paskelbs ketini
mus remti Baltijos valstybes 
joms integruojantis j NAT( •. 
taip pat tai . kad chartijoje siū
loma sudaryti JAV. Latvijos. 
Lietuvos ir Estijos bendradar
biavimo komisiją, laikraščio 
nuomone, gali visiškai sužlug
dyti Maskvos planus sukurti 
saugumo sistemą Baltijos re
gione. 

Drauge laikraštis pabrėžia, 
kad aptakus tokių dokumen
tų, kaip chartija, formulavi
mas ir Amerikos politikų at
sargūs pareiškimai del Balti
jos valstybių ir NATO nepri
artins šių valstybių prie Šiau
rės Atlanto sąjungos. 

Laikraštis pažymi, jog Rusi
jos santykiuose su Baltijos 
valstybėmis stiprėja ekonomi
kos vaidmuo, ir nurodo, kad 
būtina su jomis plėtoti ekono
mini bendradarbiavimą. 

KALEND ORĮ US~ 
Saus io 14 d.; Feliksas. Te-

odozijus, Laimis. Auksė. 
Saus io 15 d : Paulius. 

Ida. Dailius. Skirgaila. -Snie
guole. 1923 m. atvaduotas 
Klaipėdos kraštas. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

JURŲ SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
VEIKLA ČIKAGOJE 

MIRUSIŲJŲ LANKYMO 
IŠKYLA 

,,Nerijos'' jūrų skaučių tunto 
„Minijos" ir „Juodkrantės" 
laivų sesės gerai supranta 
Vėlinių šventės prasmę. Ta 
proga, seses Taiydos vadovau
jamos, jos ruošia mirusiųjų 
prisiminimo iškylą j kapines. 
Pernykšte tokia iškyla buvo 
spalio 25 dieną — savaitę 
prieš Vėlinių šventę. Šį kartą 
sesės lankėsi Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. Nešinos bal
tomis degančiomis žvakutė
mis, sesės aplankė mirusių 
jūrų skautų ir skaučių , savo 
artimųjų ir giminių bei visuo
menininkų kapus. Prie kiek
vieno lankomo kapo buvo pasi
melsta, perskaitytas eilėraščio 
posmas, ar pasidalinta prisi
minimais apie velionį ar velio
nę. Liūdniausia buvo lankant 
tunto sesių Kristinos Johnso-
naitės ir Renatos Šmulkšty-
tės, žuvusių automobilių ava
rijose, ir ankstyvoje jaunystėje 
vėžio ligos pakirsto brolio Ju
liaus Bobelio kapus. Visus 
lankomus kapus seses api
barstė gėlių žiedlapiais. Bai
giant kapų lankymą, kiekvie
na sesė ant popieriaus lapelio 
užrašė jai artimo mirusio gi
minaičio ar draugės vardą ir 
tą lapelį įdėjo į savo degančią 
žvakidę. Ratu sustačiusios 
žvakides ir aplink pabars-
čiusios žiedlapius, sesės sugie
dojo .Ateina naktis", už-
baigdamos šią mirusiųjų pri
siminimo ir su jais pabendra
vimo iškylą. 

JŪROS SKAUTŲ IR 
SKAUČIŲ KŪČIOS 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
sesių ir „Lituanicos" tunto 
jūrų skautų Kūčios penktadie
nį, gruodžio 5 d.. 7 vai. va
kare vyko PLC, Lemonte. 

Kalėdiškai papuošton „Bo
čių" menėn susirinkus dau
giau 100 jūrų skautiškos šei
mos narių, šventė pradėta 
giesme „Sveikas. Jėzau, gimu-
sis". Grupei brolių ir sesių 
niūniuojant „Tyli naktis" me

lodiją, jūrų skautas ir skautės 
— Tomas Mikužis ir Sabrina 
Česaitė. gintare Kristina Jo
nušaitė ir g.kand. Audra Kaz
lauskaitė pravedė žvakių už
degimą. Visus dalyvius pa
sveikino „Nerijos" tunto tunti-
ninkė j . s . Viiigailė Lendraitie-
ne ir brolių vardu — jūrų 
skautų laivo vadas j .ps . Ro
mas Česas. Buvo perskaityti 
LS Seserijos Vyriausios skau-
tininkės v.s. fil. Ritos Penčy-
lienės ir LS Seserijos jūrų 
skaučių skyriaus vedėjos j .v.s . 
Mildos Arlauskienės raštu 
gauti sveikinimai. Tarp atski
rų programos dalių visiems 
giedant kalėdines giesmes, 
pasirodymus atliko ūdrytės, 
jūrų skautės ir j .skautai , j . 
jaunės ir jauniai. 

Kun. A. Paliokui sukalbėjus 
maldą, palaiminus valgius ir 
visus dalyvaujančius, visi dali
nosi kalėdaičiais, reikšdami 
vieni kitiems geriausius linkė
jimus. Paskui visi sėdosi už 
šventiškai padengtų stalų ir 
malonia kalėdine nuotaika 
vaišinosi tradiciniais valgiais. 

Sesėms iš anksto paprašius, 
visi dalyviai atnešė dovanėlių 
— žaislų, pirštinių, kepurių ir 
kt. neturtingiems vaikams. 
Šios dovanėlės buvo perduotos 
BALFui. 

Vakarui vadovavo gintarės 
ir gintarės kandidatės, vado
vaujant js. Taiydai Chiapetta 
ir jps. Laurai Lapinskienei, 
talkinant ir kitoms vadovėms. 

LANKĖME SENELIUS 

Gruožio 6 d. daugiau negu 
70 „Nerijos" tunto jūrų sesių 
ir „Lituanicos" tunto jūrų bro
lių, lydimi savo vadovių ir va
dovų, apsilankė Šv. Šeimos 
senelių namuose. Šis šventiš
kas apsilankymas, jau. tradici
niu tapęs, Šv. Šeimos vilos gy
ventojų laukiamas ir verti
mas. Apsilankę sesės ir broliai 
pagiedojo giesmių lietuviškai 
ir angliškai ir įteikė seneliams 
savo paruoštas dovanėles. 
Šiuo apsilankymu visi buvo la
bai patenkinti. 

Sesė Taiyda 

Clevelande skautų vyčių suruoštose Kūčiose programą atlieka Linas ir Rimas Biliūnai, J. Tamošiūnas ir S. 
Rukšėnas. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

KANADOJE 
SKAUTŲ KŪČIOS 

TORONTE 

• .'u -K i i<i- Kri-- i."- .l'ihn-'.n.-iites k,?[»> su
simasto ..Nerijos" tunto seses. Iš k js. Taiyda Chiapetta. tuntininkė jvs. 
Viligaile Lendraitienė ir Liana Modestaite. 

„Rambyno" ir „Šatrijos" tun
tai Toronte, Prisikėlimo para
pijų salėje, gruodžio 14 d. gra
žiai šventė tradicines skautiš
kas Kūčias. Programai vado
vavo ps. Puzerytė. 

Visiems (arti 300 dalyvių) 
susėdus už gražiai kalėdiškai 
paruoštų stalų, ji pakvietė Ka
nados rajono vadę v.s. fil. R. 
Žilinskienę perskaityti LSS 
tarybos pirmininkės v.s. B. 
Banaitienės įsakymą, kuriuo 
„Geležinio vilko" ordinu apdo
vanota ilgametė skaučių vei
kėja, buvusi vyriausios skauti-
ninkės pavaduotoja j .v.s . M. 
Vasiliauskienė. Pakviestas, 
ordiną įteikė v.s. Č. Senke
vičius. Po to pagerbti knygos 
„Lietuviškoji skautija 1945-
1985" rėmėjai: Kanados rajono 
vajaus organizatorius ir vedė
jas v.s. V. Skrinskas ir stam
biausias rėmėjas, paaukojęs 
1,000 dol., s. S. Kuzmas ir jo 
žmona. J iems buvo įteikti 
padėkos pažymėjimai ir V. Jo
nyno paveikslai. 

Po pagerbimo vyko draugo
vių pasirodymai. Pirmos išėjo 
paukštytės, po jų vilkiukai, 
skautės,-tai, prityrę skautės,-
tai, jūros skautai,-ės — visi 
nuo bebro-ūdrytės iki budžio-
gintarės. Pastariesiems vado
vavo j .b . Ant. Šileika. Paskuti
nis ir geriausiai paruoštas bu
vo skaučių „Vaidilučių" d-vės 
pasirodymas — amerikietiš
kos giesmės lietuviška interp
retacija. 

Tuntų dvasios vadas s. kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, su
kalbėjo maldą, paskaitė iš
trauką iš Šv. Rašto, paminėjo 
plotkelės reikšmę ir pakvietė 
ja dalintis. Besidalindami vie
ni kitiems reiškė šventiškus 
linkėjimus. Po to visi vaišinosi 
tradiciniais Kūčių valgiais. 
Bendras giesmes pravedė 
„Vaidilutės" su vadove j .ps . Z. 
Nausėdiene. Atkeliavęs Kalė
dų senelis (j.b. P. Bekeris), 
pradžiugino mažuosius atneš
tomis ir padalintomis dova
nėlėmis. 

AČIŪ 

„Šatrijos" ir „Rambyno" tun-
tininkai dėkoja už Kūčių ren
ginį: „Birutės" vyr. skaučių dr-
vei, mamytėms už suneštą 
maistą, V. Stanulienei už 
maisto paruošimą, „Vaidilu
čių" dr-vei už programos tvar
kymą ir visą ruošą pavedant 
skautininkėms, sk. vyčiams už 
eglutės paruošimą ir kt. dar
bus. Ypatinga padėka Pri
sikėlimo parapijos klebonui s. 
kun. A. Simanavičiui, OFM, 
už salę ir dalyvavimą. 

ATSTOVĖ PASAULIO 
STUDENTŲ 

KONFERENCIJOJE 

Vyr. skautė v.sl. Indrė Vis-
kontaitė, jau trečius metus To
ronto un-te studijuojanti psi
chologiją, taipgi besimokanti 
ir dainavimo, yra išrinkta at
stove į Pasaulio studentų kon
ferenciją Graikijoje. 

NAUJI METAI — NAUJI 
UŽDAVINIAI 

Pradėdami Naujus metus, 
susit inkam ir su naujais už
daviniais. Pirmiausia reikia 
ruoštis stovykloms. Šią vasarą 
bus dvi didelės Tautinės sto
vyklos — viena Paxton, Mass., 
kita Lietuvoje — minint Lietu
vos nepriklausomybės 80-me-
tį. Rugpjūčio pradžioje stovyk
la bus ir „Romuvoje". Ne
pamirština ir lietuvių skautų 
veiklos 50 m. sukaktis . Pir
mieji jų būreliai organizavosi 
1948 m., dar darbo sutarčių, 
nepabaigus miškuose, kasyk
lose bei kitur. Iš tų užuomaz-

netrukus užaugo drau-
kurie ir šian-govės, tuntai, 

dien veikia. 
FM. 

Iš „Tėviškės žiburiai". 

MONTREALIO SKAUTŲ 
KŪČIOS 

Montrealio skautės ir skau
tai surengė Kūčias gruodžio 
18 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Susirinko beveik visi 
skautai — skautės ir dalis 
tėvų. Ilgesnį žodį tarė Birutė 
Nagienė apie žmogaus ryšį su 
gamta ir Kūčių tradicijas Lie
tuvoje. Kun. Juozui Aranaus-
kui, SJ , padaiminus dalyvius 
ir valgius, buvo dalintasi ka
lėdaičiais irvaišintasi visų su
neštais Kūtių valgiais. Atvy
kęs Kalėdų senelis nepagailėjo 
dovanų visiems. 

Vaišių metu atsisveikinta su 
ilgamečiu tuntininku Gintaru 
Nagiu, kuris neseniai per
sikėlė į Otavą. J a m buvo įteik
ta dovanėlė ir jo žmonai Aldo
nai — puokštė gėlių. Tunti-
ninko pareigas laikinai per
ėmė Romas Otto, sn. 

B.S. 
Iš „Nepriklausoma Lietuva" 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Saus io 25 d. — Jūros 
skautų ir skaučių tradicinė 
Klaipėdos dienos sueiga. 9 vai. 
r. šv. Mišios Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos koplyčioje. 10 
vai. r. iškilminga sueiga PLC, 
Lemonte. 

KAZIUKO MUGĖ 

Kovo 1 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių tradicinė 
Kaziuko mugė Jaunimo cent
re. 

Balandžio 5 d. — Cleve-
lando skautų ir skaučių Ka
ziuko muge. 

STOVYKLOS 

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

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

Liepos 8-20 d. — Aštuntoji 
Tautinė stovykla JAV — Pax-
ton, MA. 

GERASIS 
DARBELIS 

Kiekvienas skautukas, duo
damas įžodį, pasižada kas die
ną padaryti gerąjį darbelį. 
Skautai akademikai — suma
nesni ir išradingesni už kitus 
— daro Didelius Gerus Dar
bus. Apie vieną iš jų norėčiau 
papasakoti. 

Lapkričio mėnesio 4-9 dieno
mis Baltupių vidurinėje mo
kykloje vyko miesto tipo sto
vykla socialiai remtiniems 
vaikams (pagal prevencijos 
programą). Mokykla laimėjo 
konkursą, buvo skirti pinigai 
įvairiems renginiams. Mokyk
los direktorius p. V. Blinovas 
nutarė surengti stovyklą mo
kinių rudens atostogų metu. 
Kiekvienas klasės vadovas ga
lėjo užrašyti į ją mokinius, tai
gi susirinko apie 40 mokinių 
iš 1-9 klasių, vaikai iš daugia
vaikių šeimų, netekusių mai
tintojo, iš šeimų, kuriose tėvai 
girtuokliai arba atlieka baus
mę. Visą savaitę veikė valgyk
la, gamino pusryčius ir pietus. 
Buvo rasti ir trys kabinetai, 
kuriuose galėtų vykti užsiėmi
mai. Didžiausias iškilęs klau
simas — kas dirbs su vaikais 
ištisą dieną, kas juos užims, 
kas suteiks jų atostogoms įdo
mumo? Atvirai šnekant, dau
guma mokytojų, dirbusių per 
visus mokslo metus, per atos
togas dirbti iš karto atsisakė, 
o ir vaikams tai tik tie patys 
pažįstami nuobodūs veidai. 
Tada p. V. Blinovui šovė min
tis pasikviesti į pagalbą skau
tus. Jis pasiūlė tai man (ka
dangi aš vadovauju skautų 
draugovei šioje mokykloje), 
kartu nusprendėme, kad ge
riausiai šį darbą atliks vyresni 
— skautai akademikai. 

Šią idėją akademikai priėmė 
labai noriai. Po vieną, po du 
dirbo beveik visas Vilniaus 
skyrius. Kas dieną su vaikais 
turėjo būti bent trys vadovai, 
o studentai daug laisvo laiko 
juk neturi, todėl kiekvienas 
pasakė savo laisvą laiką, ir, 
viską surašę, gavome kuo pui
kiausią darbo grafiką. Tik aš, 
Žygimantas Plačakis ir Rota 
Šiaučiulytė dirbome visą sa
vaitę. 

Ką mes veikėme? Labai 
daug ką: sutvarkėme Jeruza
lės kapines, vykome į ekskur
sijas po Trakų pilį, Kernavę, 
aplankėme Etnografijos mu
ziejų ir Gedimino pilį, suorga
nizavome sporto šventę, žiūrė
jome spektaklį „Undinėlė" ir 
t.t. Vaikai, pagauti linksmu
mo, užsidegė noru ir kažką 
savo suruošti. Patys, niekieno 
nepadedami, suorganizavo du 
šou: „Dar ne vakaras" ir „Taip 
ir Ne". Visi noriai dalyvavo. 
Akademikams atstovavo bro
lis Giedrius Mažeika (Obuo
lys). Na, jis buvo priverstas at
stovauti tiesiogine šio žodžio 
prasme (tuo pasistengė Žygi
mantas Plačakis ir Arenijus 
Jackus) ir buvo išrinktas šau
niausiu! Labiausiai už jį sirgo 
vyresnės merginos ir mes. 

Žinoma, tokiame šurmulyje 
mes kartais pasimesdavome, 
todėl beveik visi gavome pra
vardes. Giedrius Mažeika 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

T H E LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Publiahed daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidayi, the 

Tueadaya folknrinf Mooday observance of legal Holidays as well aa 
Doc 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian CathoUc Press Society. 4545 
W. 63rd Street, Chicago, IL 6062»-oo89. 

Periodieai daas postage psid at Chicago, IL and additional mailing 
offics*. 

Suhacriptiao Ratas: S86.00. Foreign countries $110. 
Poetmaater Sand addreaa changes to Draugai - 4545 W. 63rd 

Street, Chicago, IL 60629-5589. 
Malinant pašto išlaidai, pakvitavimu ui gautas prenumeratas 

neaiiinriami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
ii jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto. 
metams 1/2 metų 3 men. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
U įsakant į Lietuvą: 
(Air eargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i usaaani oro pastų.... $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

> Arlministragja dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, iestariirniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ut skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos 
atsiunčiamos, gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 

nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

(Obuolys) tapo Fašistu, Žaliu, 
Arenijus Jackus buvo pramin
tas Raudona Akimi. Bet ir 
akademikai nenusileido — ar
šiausias iš jų gavo Gnomiko 
pravardę, jauniausios sesutes 
Diana ir Gitana pramintos 
Ožkytėmis. 

Naudodami skilčių sistemą, 
visus vaikus suskirstėme į tris 
grupes (1-2, 3-5, 6-9 klases). 
Kiekviena grupė turėjo va
dovą akademiką ir skiltininką 
— juo paskyrėme labiausiai 
nerimstantį. Gražu buvo pa
žiūrėti, kaip jie tvarkydavo 
savo draugus — na, kol jiems 
užtekdavo kantrybės. Įdo
miausias įvykis (o jų buvo 
daug) nutiko jau pirmąją die
ną. Mes ėjome tvarkyti apleis
tų kapų prie Jeruzalės bažny
čios.. Besitvarkydami ir degda
mi žvakutes net nepastebėjo
me, jog vienas vaikas kažkur 
dingo. O jis išėjo pasivaikš
čioti, nes tingėjo dirbti, ir 
netyčia užsižiopsojęs įkrito į 
iškastą duobę. 

Kaip tik greitai turėjo vykti 
laidotuvės, tai teko jį skubiai 
traukti. Iš pradžių sakė, išsi
gando, bet vėliau — buvo net 
juokinga tupėti duobėje ir 
klausytis, kaip mes jo ieško
me. Šunybių mums buvo 
iškrėsta daug, visų nė neišvar
dinsi, nes laiko ir popieriaus 
pristigs. Kam įdomu — tegul 
pats paprašo papasakoti tų, 
kurie dirbo. 

Man šita stovykla buvo so
tus patirties gurkšnis. Manau, 
mums visiems. Nors visi labai 
pavargdavome, nors į dienos 
pabaigą nuo nesibaigiančio 
vaikų klegesio ūždavo galva, 
kitą dieną ateidavome su nau
jomis idėjomis, šypsena veide. 
Man gera, neapsakomai gera 
būdavo matyti einantį brolį ar 
sesę ir laikantį už' rankos 
vaiką, kuris galbūt, retai tai 
pajunta. Besiglaustantys vai
kai pešdavosi dėl tos tvirtos 
suaugusiojo rankos, nes visi 
norėjo, kad ji paimtų būtent jo 
delniuką. 

Pabaigai norėčiau pridurti, 
kad stovyklos tikslas buvo ne 
vien pavalgę vaikai, bet ir tai, 
kad atostogos įsimintų, kad 
suteiktų bent dalelę šilumos, 
šviesos, laimės. 

Stovykla buvo šauni ir įdomi 
tik todėl, kad mes, akademi
kai, dirbome su vaikais ne 
kaip reguliuojantys ir baran
tys suaugusieji, gal net ne 
kaip mokytojai, bet kaip vy
resnieji draugai, vyresni bro
liai ir sesės. Po šios stovyklos 
10 mergaičių panoro tapti 
skautėmis ir dabar lanko 
„Barboros Radvilaitės" drau
govės sueigas. Jos nori dau
giau, nei dabar turi savo skur
džiame gyvenime, savo mažoje 
širdelėje. 

t .n. Graž ina Kačergytė 
Iš , Academia" Nr 1 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 
TeL 773-585-7755 

Valandos pagal susitarimą 

L)k HklHAS V. KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-841-2809 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M 70M94-1120 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogoen Ava.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
TeL (630)527-0090 

3825 Highland Ave., 
Tower 1.Suite3C 

Down*rs Grova. IL 60515 m 

TeL (630)4364)120 

DANTIĮ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Hd.httk^Ulls. IL 
1 mylia į vakarus nuo>HeffSftf Ave. 

TeL (708)508-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8625 8.7981 Ave., Hfckory HMs. IL 
TeL (708) 508-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
TeL7084224H80 

DR. V.J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burba/*, IL 
Tel. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

3800 W.8S St Tai. 706422-0101 
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 ieštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

mxrmmeMRcm 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Moly CfOSS Profaaaional Pavtton 

311. Soutri 
Uthuantan Ptaza Ct at C—lomia Ava. 

Chicago, IL 60829 
Tel. 773471-7879 

RUTH JŪRATE NESAVAS-
BARSKY.M.D. 

Baraky Derrnatotogical Aaeociatea 
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

spacialybe 
Kosmetinė chirurgija 

* Raukšlės * Saulės dėmės 

120 Oak Brook Centar MaR #318 
Oak Brook, IL 60523 
Tai. 630-671 -2830 
Kalbame lietuviškai 



KAS NAUJO LENKIJOJE? 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Naujas Lenkijos Užsienio 
reikalų ministras Bronislavas 
Geremek pirmai kelionei į 
užsienį pasirinko Lietuvą ir 
vėliau Ukrainą. Miuncheno 
„Sueddeutsche Zeitung" Var
šuvos korespondentas T. Ur
ban rašė, kad tuo jis norėjęs 
parodyti savo draugiškumą, 
kadangi Lenkijos santykiai su 
Lietuva bei Ukraina buvę la
bai apsunkinti. 

Gimiau ir augau okupuota
me Gedimino mieste, tad gerai 
prisimenu 300,000 lietuvių 
priespaudą Vilniaus krašte, 
Suvalkų trikampyje. Ir ne tik 
politiniame, kultūriniame, 
ekonominiame gyvenime, bet 
taip pat ją jaučiant bažnyčiose 
ar Rasų kapinėse Vėlinių die
ną, giedant prie žuvusių už 
Vilnių lietuvių karių kapų 
„Marija, Marija" ir Lietuvos 
himną, prie dr. Jono Basana
vičiaus, vaikant guminėm laz
dom lenkų policininkams Vil
niaus lietuvių gimnazijos mo
kinius, studentus, amatų mo
kyklos mokinius, mokytojus. 
Negeriau buvo ukrainiečiams: 
jų 6 mln. taip pat priešinosi 
lenkinimui, atsilygindami len
kams karo ir pokario metais 
kruvinais susirėmimais. Šis 
tautų antagonizmas dar ir da
bar jaučiamas ir matomas. Jis 
yra Lietuvos sulenkintose apy
linkėse, jis matomas dar ir da
bar Lenkijai priklausančioje 
Galicijos dalyje. Net ir popie
žius buvo priverstas nusileisti 
lenkams nacionalistams, ati
duodamas jiems ukrainie
čiams priklaususią katedrą, 
kadangi lenkai katalikai tie
siog okupavo ir ant bokšto iš
kėlė didelį užrašą: „Šv. Tėve, 

atsimink, kad esi lenkas". Mat 
tuo metu lenkas popiežius 
lankėsi Przemyslio mieste, ku
riame ir vyko lenkų-ukrainie-
čių bažnytinis ginčas. 

Atrodo, kad žydų tautybės 
Br. Geremek stengsis tą lenkų 
„trintį" su lietuviais ir ukrai
niečiais išlyginti ar gal net pa
šalinti. Tiesa, rašoma ir kalba
ma, kad šiandieniniai Lietu
vos - Lenkijos santykiai yra 
kuo geriausi (kaip niekuo
met!). V. Landsbergis kalba su 
lenkiška žiniasklaida „lenkiš
kai" bei užs. reik. min. A. Sau
dargas, taip pat, įterpdamas 
rusiškus žodžius, kalba „len
kiškai". Ar tinka? Privačiai 
gal taip, bet tik neoficialiuose 
pasitarimuose. Esu tikras, 
kad Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijos auklėtiniai — stu
dentai tikrai lenkų kalbą ge
riau moka už V. Landsbergį ar 
A. Saudargą (norėčiau išgirsti 
jų lenkų kalbą. Tas pats taiko
ma ir prez. A. Brazauskui). 
Bet vilniečiai lietuviai specia
liuose oficialiuose pasitari
muose tikrai kalbėtų tik ver
tėjo pagalba... 

Miuncheno dienraščio kores
pondentas rašė, kad Varšuva 
skiria didelį dėmesį į Lietuvos 
ir Ukrainos nepriklausomybę, 
kadangi tuo galima nuslopinti 
Rusijos imperializmo atgimi
mą. Apsilankęs Bonoje Br. 
Geremek savo pasikalbėjime 
su kanc. H. Kohl ir užs. reik. 
K. Kinekl tuoj pat pažymėjęs, 
kodėl jis pirmus žingsnius pa
statęs Lietuvoje ir Ukrainoje: 
Lenkija nenorinti būti vienin
tele užtvara Rytų Europoje, 
kadangi Baltijos valstybės yra 
visiškai pribrendusios Euro-

Danutė Bindokienė 

Ir glosto, ir kerta 

Išrinktojo Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus žmona Alma Adamkuviene 'viduryje su gėlėmis), po rinkimų 
grįžusi į Čikagą, O'Hare oro uoste sutinkama gerbėjų ir V. Adamkaus kandidatūros rėmimo komiteto narių. 

Naujai išrinkto Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus žmona 
Alma su gėlėmis sutikta O'Hare oro uoste sausio 8 d. 

pos Sąjungai. „Sunkiau yra 
įvertinti Ukrainą" — sakė Br. 
Geremek — „kurioje dar veda
ma ūkinė reforma, o politinė 
padėtis dar nėra stabili. Ta
čiau Ukraina yra kraštas su 
europietiška tradicija". 

Daug kartų keliamas klausi' 
mas — kodėl kancl. H. Kohl 
neaplanko Vilniaus, Rygos, 
Talino? Vokietijos žiniasklai-
doje visuomet linksniuojama 
jo „numylėtinė" Lenkija, kiek 
toliau Vengrija, Čekija, tačiau 
tik retkarčiais jo lūpose girdi
mi Lietuvos, Latvijos, Estijos 
vardai. „Pikti" liežuviai kalba 
apie slaptą H. Kohl ir B. Jel-
cin susitarimą, paliekant Bal
tijos kraštus Rusijos įtakos 
sferai. Gal ir teisybė? Gaila, 
nes nuo H. Kohl žodžio beveik 
90% priklauso valstybių įjun
gimas į Europos Sąjungą. Tad 
priminimas Baltijos vals
tybių, palengvintųjų įjungimą 
į Europos Sąjungą bei ŠAS 
(NATO). 

Gal Lietuvos užs. reik. mi
nisterija vieną dieną primins 
H. Kohl Lietuvos gyventojų 
išgelbėtas tūkstančių Rytprū
sių" žmonių ir vaikų gyvybes, 
apsigyvenant joms ūkininkų 
šeimose, išgelbėjant jas nuo 
bado mirties? O kaip su karo 
nuostolių atlyginimu? Gal tie 
klausimai atkreips kanclerio 
didesnį dėmesį Baltijos valsty
bėms? 

Rusijos diplomatai Lenkijoje 
slaptosios tarnybos agentai? 
Tai klausimas, kurį iškėlė 
Varšuvos dienraštis „Žycie" 
(„Gyvenimas"), pavadindamas 
straipsnį „Šnipų korpas", kar
tu išvardindamas 23 aukšto 
laipsnio diplomatus ir dar pri
dedamas 28 su diplomatiniais 
pasais. 

Pirmas reagavo Rusijos ge
neralinis konsulas Poznanėje 
Valerius Švec, pavadindamas 
tą humoru bei akiplėšiškumu. 
Jo nuomone, tai greičiausia 
kieno nors (kokios nors vals
tybės) noras pabloginti gerus 
Rusijos — Lenkijos santykius. 

Manding, tas pats dienraštis 
sumini ir Rusijos pasiuntinį 
Varšuvoje J. Košlev pavardę. 
Jis savo pareigas ėjęs 1990-

1997 m. J. Košlevo veiklą iš
aiškino dienraščio bendradar
bis Jacek Jelski kartu pažy
mėdamas, kad jau 1971 m. 
Rusijos diplomatas už šnipi
nėjimą buvo iš D. Britanijos 
ištremtas. Žurnalistas nuste
bęs klausia: ar Lenkijos kontr
žvalgybai nebuvo žinoma J. 
Kašlevo veikla D. Britanijoje? 

Naujoji Lenkijos vyriausybė 
iš slaptosios tarnybos jau pa
šalino daug -aukštųjų parei
gūnų, eilę karininkų, dar liku
sių iš komunistinio laikotar
pio. Jiems priskiriamas „žiop
lumas" ir gal net vengimas 
buv. min. pirm. J. Oleksy by
los nagrinėjimas, lygiai kaip ir 
„uždengiant" ruso šnipo B. Ja-
kimišin bylą. Spėjama, kad 
dėl blogos tarnybos jis buvo 
Rusijos slaptosios tarnybos, 
Stalino laikų metodu, nužu
dytas. 

A. SAMULIONIO 
PREMIJOS 

Kultūros ministerija pa
skelbė dramaturgo Algio Sa-
mulionio vardu pavadinto kas
metinio lietuvių dramaturgi
jos pastatymo konkurso lau
reatus. 

Šiemet pirmoji premija 
(5.000 Lt) paskirta režisieriui 
Juliui Dautartui už spektaklio 
„Senojo gluosnio pasakojimai" 
pastatymą Panevėžio J. Milti
nio dramos teatre. Šis spek
taklis sukurtas pagal to paties 
pavadinimo Vlado Dautarto 
novelių romaną. 

Antroji ir trečioji režisūros 
premijos (3,000 ir 1,000 Lt) 
sujungtos ir padalytos po ly
giai dviems režisieriams: Os
karui Koršunovui už Sigito 
Parulskio pjesės „P.S. Byla 
O.K." pastatymą Lietuvos 
akademiniame dramos teatre 
ir Algirdui Latėnui už Justino 
Marcinkevičiaus „Mažvydo" 
režisūrą „Vaidilos" teatre. 

Teatrui, laimėjusiam pir
mąją premiją-, taip pat skiria
mas specialus apdovanojimas 
— lėšos naujam valstybinės 
dramaturgijos spektakliui sta
tyti. 

Šiemet paskirtos trys premi

jos už geriausius vaidmenis. 
Pirmoji premija (1,500 Lt) ati
teko Albinui Keleriui už vaid
menį pjesėje „Senojo gluosnio 
pasakojimai", antroji (1,000 
Lt) — Daliai Michelevičiūtei 
už vaidmenį spektaklyje „P.S. 
Byla O.K.". Trečioji premija 
(500 Lt) paskirta Inesai Šema-
tulskienei ir už Beatričės vaid
menį Alytaus teatro spektak
lyje „Beatriče, bėk". Šį spek
taklį pagal Juozo Grušo pjese 
režisavo Dalia Kymantaitė. 

PREZIDENTO 
MUZIEJUS LAUKIA 

LANKYTOJU '9 

Per pirmąją savaitę po ati
darymo trečiojo Lietuvos Pre
zidento Kazio Griniaus namą-
muziejų Marijampolėje aplan
kė nedaug žmonių, bet muzie
jaus darbuotojai tikisi, kad su
sidomėjimas šiuo namu atei
tyje tikrai išaugs. 

Bažnyčios gatvėje, šalia Šv. 
Arkangelo Mykolo prokate-
dros, esančiame name Kazys 
Grinius gyveno nuo 1903 iki 
1914 metų. 

Naująjį muziejų suremonta
vo akcinės bendrovės „Staty
bos ritmas" darbininkai, kurie 
gruodžio mėnesį dirbo ir sa
vaitgaliais, ir naktimis. 

„Tai tik muziejaus pradžia. 
Turime daug daugiau ekspo
natų, negu kol kas sutilpo 
dviejuose muziejaus kamba
rėliuose", sakė muziejaus di
rektorius, tolimas prieškario 
prezidento giminaitis Vytautas 
Grinius. 

Direktorius per iškilmingą 
atidarymą svečiams sakė, kad 
muziejui dar neskirtas finan
savimas ateinantiems metams 
— nėra už ką mokėti algų dar
buotojams, trūksta pinigų ek
sponatams pirkti. Apskrities 
valdžia pažadėjo surasti lėšų. 

Naujai suremontuotame na
me, kurį dar 1991 metais 
buvo žadėta nugriauti, o vė
liau, iškėlus kelias jame gyve
nusias šeimas, nutarta išsau
goti, pradėjo veikti ir Vilka
viškio vyskupijos istorijos mu
ziejus. 

Kas pralaimėjo Lietuvos 
prezidento rinkimus — pra
laimėjo. Kelio atgal jau nebėra 
ir viltis, kuri, pasak A. Pau
lausko rinkiminio štabo 
žmonių, yra „palaidojama pas
kutinė", jau tikrai palaidota, 
nes sausio 9 d. laimėjusiam 
Valdui Adamkui buvo įteiktas 
oficialus prezidento pažymė
jimas. Po to jau niekam ne
galėjo likti abejonės, kieno in
auguracijos iškilmes švęsime 
vasario 25 d. 

Tačiau prezidento rinkimai 
buvo nemaža audra Lietuvos 
gyvenime, sujudinusi tautą, 
kaip galbūt niekas kitas nuo 
maždaug 1988 m. prasidėjusio 
laisvėjimo ir Sąjūdžio, nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimo ir 1991 m. sausio 13-
osios sujudinęs nebuvo. Reikia 
tikėti, kad tas tautinės są
monės prabudimas nebus lai
kinas, bet įsisiūbuos į našų 
darbą, vedantį Lietuvą ge
resnės ateities keliu. 

Šiandien nerimą kelia du 
dalykai. Pirma, kad Lietuvos 
žmonės nepriskirtų prezi
dentui galių ir pareigų, kurios 
jam nepriklauso. Nors prezi
dentas turi tam tikrą atsa
komybę, tiek savo krašto vi
duje, tiek užsienio politikos 
vingiuose, jo veikla yra ribota. 
Kaip „Lietuvos ryte" (sausio 
12 d., „Naujasis prezidentas: 
privalumai ir trūkumai") savo 
komentaruose rašo Rimvydas 
Valatka: „Lietuva išrinko ne 
diktatorių, ne koncerno 'Lietu
va' generalinį direktorių, o tik 
simbolinį prezidentą. Nepa
mirškite to, kai norėsite pra
keikti Adamkų. ...Tačiau ne
pamirškite, kad prezidentas — 
didelis tik jūsų pačių akyse. 
Prezidentas net formaliai ne
gali pasiūlyti premjero kandi
datūros, ką jau kalbėti apie 
ekonomiką..." Galbūt svar
biau, kad prezidentas galėtų 
sėkmingai dirbti su Seimu ir 
nebūtų nuolatinių nuomonių 
susikirtimų. Tuomet visi dar
bai krašto gerovei vyktų 
sklandžiau. 

Antra, kad Lietuvos žinia-
sklaida ir opozicija visiškai 
nesupančiotų prezidento veik
los. Tą galėjome pastebėti jau 
prieš rinkimus, kuomet kai 
kurie dienraščiai, TV ir radijo 
žurnalistai dėjo daug pas
tangų „iškasti" kiek galima 
neigiamybių kandidatuojan
tiems. Tiesa, ne visiems": dau
giausia pulti V. Landsbergis ir 
V. Adamkus, kartais griebian
tis net labai grubių propagan
dos priemonių, ypač prieš 
Valdą Adamkų. 

Priekaištai išrinktajam pre
zidentui toli gražu nepasi
baigė (vargiai jie kada pasi
baigs). Tame pačiame „LR" 
straipsnyje Valatka rašo: 
„Pirmiausia (Adamkaus iš
rinkimas, red.) tai griauna po
litinę Lietuvos sistemą. Ta
čiau, jei tiesiai iš transatlanti

nio lėktuvo galima patekti į 
prezidentūrą, šalies partijoms 
tikrai kažko stinga..." 

Reikia sutikti su ..LR" 
žurnalisto teigimu, kad „Lie
tuva žengė žingsnį į naują po
litikos kokybę. Po šių rinkimų 
į kapines paskui suknošusį 
komunizmą nusekė ir leisgy
vis antikomunizmas". Tačiau 
neiškenčiama dar kartą šluot
ražiu brūkštelėti pralaimė
jusiam rinkimus Seimo pirmi
ninkui: „Jei būtų laimėjęs A. 
Paulauskas, profesorius V. 
Landsbergis turėtų baubą, ku
riuo penkerius metus visaip 
būtų gąsdinęs žilus senelius ir 
mažus vaikus. Dabar anti
komunistinė retorika, kaip ir 
pats komunizmas — jau be 
šaknų". 

Verta pripažinti, kad Valdo 
Adamkaus kandidatavimas 
tam tikra prasme suvienijo ir 
užsienio lietuvius. Rinkiminės 
kampanijos pradžioje nemaža 
jų dalis stovėjo su V. Lands
bergiu ir rėmėjo kandidatūrą. 
Galbūt ta parama neišplaukė 
iš visuotinio pasitikėjimo V. 
Landsbergio sugebėjimais eiti 
prezidento pareigas, kiek iš 
pagarbos žmogui, tvirtai ir su
maniai stovėjusiam tautos 
priešakyje, jai siekiant laisvės. 
Tuometinis V. Landsbergio 
vaidmuo yra toks šviesus, kad 
jo negali aptemdyti jokios 
kasdienybės dulkes. 

Kai buvo aišku po pirmojo 
balsavimų rato, kad Landsber
giui nėra jokių galimybių 
laimėti, užsienio lietuviai nuk
reipė visas pastangas padėti 
Valdui Adamkui. Buvo už
miršti, ar į šalį padėti, ank
stesnieji nuomonių, partijų, 
įsitikinimų ar ideologijų skir
tumai — tikslas buvo svar
besnis už viską. Tad. Adamkui 
laimėjus rinkimus, ir užsienio 
lietuvių džiaugsmas yra kone 
visuotinis. 

Amerikos spauda apie V. 
Adamkaus pergalę atsiliepia 
gan teigiamai, nors ir su tam 
tikrais rezervais. Pagrindinis 
krūptelėjimas — Valdo Adam
kaus praeitis, kurioje giliai 
šaknis įleidusi „neapykanta 
Rusijai". Turbūt tuo būtų ga
lima apkaltinti kiekvieną pa
triotiškai nusiteikusį užsienio 
lietuvį, kuris karo audros ir 
antrosios bolševikų okupacijos 
grėsmės buvo išvytas iš savo 
namų, priverstas likusį savo 
gyvenimą praleisti svetimuose 
kraštuose ir tik iš tolo stebėti 
savo artimųjų, visų pasiliku
sių savo tautiečių persekioji
mus bei vargus okupuotoje 
tėvynėje. Kiekvienas li^'tvis, 
vertas to vardo, kiek galė
damas stengėsi, kad pasaulis 
neužmirštų Lietuvai daromos 
skriaudos, o po laisvės atgavi
mo — kad įvairiais būdais 
remtų atsikuriančios valsty
bės žingsnius demokratijos ke
liu. Valdas Adamkus tikrai 
buvo vertas lietuvio vardo! 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
7 (Tęsinys) 

1. Lietuvių židinio kūrimas Br. Hondūre yra vie
nas būdų lietuvybės amžinimui užtikrinti. 

2. Lietuvių židinio kūrimas Br. Hondūre jokiu 
būdu nereiškia atsisakymo nuo kovos už Lietuvos 
išlaisvinimą ar lietuvybės išlaikymą svetimuose kraš
tuose. Ši kova turi būti tęsiama nesumažintomis pas
tangomis. 

3. Lietuvių židinio kūrimas Br. Hondūre taip pat 
nereiškia atsisakymo grįžti į laisvą Lietuvą. Kai Lietu
va bus laisva, kas norės, galės į ją grįžti iš Br. Hondū
ro, kaip ir iš kiekvieno kito krašto, ir dėl to židinys Br. 
Hondūre neišnyks, nes jis galės* pasipildyt naujais 
ateiviais iš Lietuvos. Tuo būdu Br. Hondūras galėtų 
gerai patarnauti kaip bazė planingai lietuvių emigra
cijai. 

4. Pagal iki šiol pravestus tyrinėjimus Br. Hondū

ras tinka Lietuvių židiniui kurti. Tačiau prieš darant 
galutinį sprendimą dar turėtų nuvykti ūkio specialistų 
delegacija, išsamiai patikrinti sąlygas vietoje. 

5. Lietuvių kūrimasis Br. Hondūre gali vykti pas
kirų asmenų bei jų grupių iniciatyva ir atsakomybe. 
tačiau geriausia priemonė šiam židiniui įkurti yra spe
ciali bendrovė, kuri susitartų su britais dėl autonomi
jos, sudarytų kūrimosi planą, sutelktų reikalingas 
lėšas ir padėtų pirmiesiems pionieriams įsitvirtinti-
Tokiu būdu lietuvių židinio įkūrimas Br. Hondūre pir
moje eilėje priklausys nuo pasisekimo sutelkti rei
kiamą kapitalą. 

6. Išpopuliarinti lietuvių židinio kūrimo Br. Hon
dūre mintį; suorganizuoti ūkio specialistų delegaciją į 
Br. Hondūrą ir įsteigimui specialios bendrovės lietu
vių įkurdinimui Br. Hondūre yra organizuotini Lietu
vių Hondūro draugijos skyriai, kurių nariais gali būti 
kiekvienas, kuris pritaria lietuvių židinio Br. Hondūre 
minčiai, visai neatsižvelgiant į tai, ar toks asmui 
mano ar nemano vykti į Br. Hondūrą ir ten kurtis. 

7. Sėkmingas lietuvių židinio Br. Hondūre įkūr -
mas būtų — greta Lietuvos išlaisvinimo — geriausias 
paminklas, kurį lietuviai išeiviai pabėgėliai ir tremti
niai, esą laisvajame pasaulyje gali pastatyti, stengda

miesi užtikrinti lietuvybės amžinumą. 
Be to, tame pačiame susirinkime buvo apsvarsty

tas toks įstatų projektas: 
1. Tikslas: Lietuvių Hondūro draugijos tikslas yra 

įkurti lietuvių židinį Br. Hondūre. 
2. Priemonės: savo tikslui pasiekti LHD a. studi

juoja Br. Hondūro tinkamumą lietuvių židiniui kurti; 
b. propaguoja lietuvių židinio kūrimo mintį ir c. rūpi
nasi įsteigti specialią bendrovę lietuvių įkurdinimui 
pravesti. 

3. Nariai: LHD nariais gali būti visi, kurie pritaria 
lietuvių židinio kūrimo Br. Hondūre minčiai. Asmens 
priklausymas LHD dar nereiškia, kad jis sutinka ar 
ruošiasi vykti į Br. Hondūrą ir ten kurtis. 

4. Narių pareigos ir teisės: LHD nariai a. moka 
nustatytą nario mokestį, b. studijuoja lietuvių židinio 
Br. Hondūre kūrimo klausimą, c. propaguoja šią mintį 
ir d. padeda įkurti Lietuvių Hondūro bendrovę. As
muo, sumokėjęs nario mokestį, laikomas LHD nariu ir 
turi pilną balsą visuose LHD reikaluose. Asmuo nusto
ja būti nariu, laiku nesumokėjęs nario mokesčio. 

5. Skyriai: visų laisvų kraštų vietovėse, kur atsi
randa bent trys lietuviai, pritaria židinio korimo min
čiai, gali būti steigiamas LHD skyrius. Skyrius me

tams išsirenka pirmininką, sekretorių ir kitus pa
reigūnus. 

6. Centro valdyba: Centro valdybą metams renka 
visų skyrių nariai korespondenciniu būdu arba meti
niame suvažiavime. Ją sudaro mažiausiai trys asme
nys — pirmininkas, sekretorius ir iždininkas. Centro 
valdyba sudaro draugijos veikimo planą ir vadovauja 
visai draugijos veiklai. Centro valdybos veiklai kontro
liuoti metams renkama revizijos komisija. 

7. Likvidacija: paaiškėjus, kad neįmanoma lietu
vių židinio Br. Hondūre įkurti, arba tam reikalui įstei
gus bendrovę, LHD nustoja veikusi ir visą savo turtą 
perduoda bendrovei arba Lietuvių Bendruomenei. 

Svarstant šiuos įstatus, buvo iškilęs organizacijos 
pavadinimo klausimas. Pakštas siūlė Dausuvos vardų. 
Nutarta vadintis Lietuvių Hondūro draugija. Buvo pa
sisakyta, kad centro valdyba būtų sudaryta kaip gali
ma greičiau, kad ji ateinančią vasarą pasiųstų t Br. 
Hondūrą delegaciją iš ūkio specialistų, kurie galutinai 
vietoje ištirtų kūrimosi galimybes. Tam tikslui centro 
vaidyba turėtų surasti tinkamus asmenis (agronomų, 
ekonomistą, miškininką) ir suorganizuoti lėšas (po 500 
dol. kiekvienam) jų keliones išlaidoms padengti. 

(Bus daugiau) 



4 DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. sausio 14 d. 

ANTROJI MEDALIO PUSĖ 
„Draugo" redakcija kalbasi su LB Lemonto apylinkės 

valdybos pirmininku Kaziu Laukaičiu Pasaulio lietuvių 
c e n t r o klausimais. 

Matulaičio misijos, įvairių or
ganizacijų nariai. Iš to cent
ras gauna didelį skaičių rė
mėjų ir žmones visada ateina 
į PLC renginius. Bendro dar
bo dėka mes išaugome į vieną 
didžiausių Amerikoje lietu
vybės centrų ir LB apylinkę. 
Aš tikiu, kad PLC yra pilnas 
žmonių vien todėl, kad visi 
gražiai kartu dirbame ir vieni 
kitus respektavome — bent 
iki šiol. 

—Kiek \ PLC Tarybą įei
na iš apylinkės LB žmo
nių? 

—Aš negaliu pasakyti, nes 
apylinkėje turime žmonių iš 
Oak La\vn, iš Palos Heights, 
Cicero ir kitur. 

—Kitaip sakant, Lemonto 
Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė turi labai daug 
įtakos vakarinių prie
miesčių l ietuviams, o LB 
apylinkei — Pasaulio lietu
vių centras? 

—Taip. 
—Sausio 18 d. vyks vi

suotinis PLC narių susirin
kimas, kuriame bus pakeis
ta tarybos dalis. Ar yra iš 
LB apylinkės kandidatuo-

CLASSIFIED GUIDE 

Kazvs Laukaitis. 

—P. Laukaiti, kiek ilgai 
J ū s esate aktyviai įsijun
gęs į Lietuvių Bendruo
menės darbus? Kokias pa
reigas ėjote? 

—Esu LB Lemonto apy
linkės valdybos pirmininkas 
— pirmininkauju jau antrą 
kartą, t.y.. jau penkti metai. 
Esu taip pat JAV LB XV Tary
bos narys, atstovauju Lemon
to LB apylinkės lietuviams su 
kitais keturiais Tarybos na
riais: dr. Leonidu Ragu, Juo
zu Polikaičiu. Liudu Šleniu ir 
Birute Vindašiene. Jau daug 
metų esu PLB fondo valdybos 
sekretorius. Tiesą pasakius, 
šios apylinkės Lietuvių Ben
druomenes apimtyje jau dar
buojuosi nuo 1965 metų. 

—Kiek Lemonto LB apy
l inkės sąrašuose yra na
rių? Kas dar priklauso apy
l inkės valdybai? 

—Dabar sąrašuose turime 
apie 850 asmenų. Be manęs 
valdybai dar priklauso Gedi
minas Kazėnas. Stasys Džiu
gas. Algimantas Urbutis, Gra
žina Sturonienė, Leonas Ju-
raitis. Alfredas Mikučauskas. 
Liudas Šlenys ir Agutė Tiš-
kuvienė. Kooptavome L. Ju-
raitį sporto reikalams ir G. 
Sturonienę švietimo reika
lams. Kiti buvo rinkti, o trys 
pasilikome iš buvusios valdy
bos. 

—Kuo daugiausia pasi
reiškia apylinkės bendruo
meninė veikla? 

—Didžiausią dėmes; krei
piame į tautos švenčių ir su
kakčių paminėjimus: Birželio 
trėmimų. Lietuvos Nepriklau
somybės švenčių (Vasario 
Šešioliktosios. Kovo Vienuo
liktosios). Kelis kartus bu
vome suruošę aktualijų klau
simais renginius, kur prane
šimus padaro atvykę svečiai. 
Kad veiklai turėtume pinigu, 
jau dvejus metus iš eilės su-
ruošėme labai sėkmingas ge
gužines, pernai ruošėme pie
tus ir taip mes padarėme šiek 
tiek pinigų. Rengiamės atida
ryti Socialinių reikalų skyrių 
PLC patalpose, panašiai, kaip 
Čikagos ..Seklyčioje". Penkios 
organizacijos pasirašė, kad 
pritaria tą skyrių steigti. Tarp 
jų buvo ir PLC taryba, PLC 
valdyba. B. Jasaitienė (JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pirm.1. PLC kondominiumų 
gyventojai ir Pal. Jurgio Ma
tulaičio misija. Tam skyriui 
turbūt vadovaus G. Kazėnas 

- Kur ,inv l inkės LB ren
giniai daugiaus ia v y k s t a ? 

-Vyks ta PLC. Mes. kaip ir 
kitos organizacijos, užsisako
me patalpas, mokame už tai 
nuomą ir ten vystome savo 
veiklą. 

— Vadinasi . PL( liend-

Sausio 11d. Vilniuje suruoštas septintasis Pagarbos ir atminimo bėgimas ..Gyvybės ir mirties keliu" — nuo An
takalnio kapinių iki Televizijos bokšto Karoliniškėse, skirtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimui. 

N'uotr. Eltos 

jančių? 
—Yra naujų, kurie anksčiau 

nekandidatavo. Rodos, yra 
penki. 

—Ar esate pasiruošę tam 
susirinkimui, ypač ryšium 
su pastaruoju metu pasi
reiškusiais nesklandu
mais? 

—Kada PLC Taryba pas
kelbė įstatų pakeitimą ir ta 
tema buvo jos pirmininko R. 
Griškelio pasisakymai, kilo la
bai didelis susidomėjimas, 
ypač iš vyresniųjų PLC narių, 
kurie įnešę didesnes pinigų 
sumas, paaukoję centro kū
rimosi metu. Jie labai nuste
bę, kodėl tokie dalykai vyksta, 
kodėl mes skaldomės. kaip 
gali du žmonės, LB apylinkės 
valdybos paskirti į tarybą, 
pakenkti tarybai, kuri suside
da iš 15 asmenų. Centro na
riai tvirtina, kad jie yra nu
sivylę dabartine taryba. 

—Dabar gali į Tarybą 
kandidatuoti LB apylinkės 
žmonės, bet apyl inkės val
dyba po PLC įstatų pakei
timo negali skirti savo 
nuožiūra dviejų Tarybos 
narių? 

—Taip. 
—Kaip su įgaliojimais, 

vadinamaisiais „proxies", 
kuriuos atsiunčia PLC na
riai, negalintys dalyvauti 
susirinkime? 

—Centro vald-ba nariams 
išsiuntinėjo laiškus su įga
liojimais, juose pažymėta, 
kiek kas turi baisų (pagal 
įnašų dydį). Tai ir sklinda 

kalbos, kad kai kas — ne tie, 
kurie kandidatuoja, bet kiti — 
nori sur inkt i didžiausią dalį 
tų įgaliojimų ir paskui panau
doti, kad būtų išrinkti norimi 
žmonės. 

—Bet j u k tai pagal 
į s ta tus l ega lu? Ar yra nus
tatyta , k i ek įgal ioj imų vie
nas a s m u o gal i sus ir inkt i 
ir p a n a u d o t i ? 

—Aš nežinau, tai negaliu 
pasakyti . Aš manau, kad šis 
narių sus i r inkimas bus įdo
mus ne vien dėl rinkimų, bet 
bus įdomu išgirsti finansinę 
ataskai tą . J a u per eilę metų 
nar ia i nėra girdėję, kiek kai
navo pas ta ty t i butelius. Bū
davo revizijos komisija, bet ji 
nebūdavo patenkinta patei
kiamais duomenimis, o PLC 
nariai nebuvo patenkinti revi
zijos komisijos pranešimais. 

—Kodėl , J ū s ų n u o m o n e , 
a t s i rad o sk i l imas tarp LB 
a p y l i n k ė s ir PLC tarybos . 
Ar tai labai s ta igus reiš
k inys , a r j a u kuris l a ikas 
bes ivys tant i s? 

—Aš nieko prieš jaunesnius 
žmones — ir pats kadaise jau-

mažiau šiuo metu ateina. 
Galbūt tarybos nariai per 

mažai centre lankosi. Ne visi, 
bet vis dėlto yra tokių, kurie 
centre pasirodo retai, nes gy
vena kiek toliau. Mes ten 
esame kiekvieną savaitę ir 
matome padėtį iš arti. Tad jie 
nepažįsta mūsų nuotaikų, 
mūsų norų, atsiranda kažkoks 
vieni kitų ne.-upratimas ir 
gaunasi tam tikras trynima
sis . 

—Ar J ū s sutinkate, kad 
PLC nuostatų pakeitimas, 
sur iš tas su LB apylinkės 
va ldybos dviejų narių sky
r imu, padarytas legaliai? 
Ar norėtumėte , kad vėl bū
tų grąžinta senoji tvarka? 

—Aš negaliu.sakyti, kas bus 
ateityje, kokie žmonės bus 
išrinkti į tarybą ir ką jie nu
spręs. Būtų netikslu uždėti 
j iems apynasri ir sakyti, kad 
taip turėtų būti. Aš tik noriu 
vėl pakartoti : ką gali du Le
monto LB apylinkės valdybos 
paskirti nariai pakenkti PLC 
tarybai? Likusieji visuomet 
gali turėt i balsų daugumą. 
Jeigu mes gyvename demo

nas buvau, bet kai mes centrą kratijoje. galime pareikšti ir 
kūrėme, sakėme, kad jis būtų skirt ingas nuomones. Šiuo at
šalėlė amerikiečių vandenyne, veju. kai iškilo nesusiprati-
Dabar atėjo naujesni žmonės, mai. minimi R. Griškelio pasi-
ir ta i labai gerai. J ie visi bai- kalbėjime ,.Drauge", tai reikė-
gę universi te tus , dirba su jo ateiti pas apylinkės valdy-
kompiuter iais , susišneka savo bos pirmininką ir sakyti: tie 
žargonu, gražiai ;r greitai 
praveda posėdžius, bet mes 
galvojame, kad jie truputį nė
ra tokie taupūs , kaip turė tų 
būti . J i e į viską žiūri iš ko
mercinės pusės ir tas mums 
vyresniesiems, kurie žinome, 
kaip sunku surinkti pinigus, 
kelia rūpestį , nes per greitai 
išleidžiamos didelės sumos, 
net ten, k u r nėra būtina. Nors 
visi šneka, kad reikia taupyt i , 
bet prakt iškai tas nevykdoma. 
Iš gauto biudžeto aš matau , 
kad aukų centrui daug 

paskirti žmonės kažką nege
rai daro... 

—Vadinasi, t ie skirtieji 
ž m o n ė s buvo Jums atsa
kingi? 

—Taip. 
—Ar galėtumėte metų bė

gyje, dar kadencijai nepa
s ibaigus , reikalui esant, 
juos pakeisti? 

—Taip. Jie skiriami, kai LB 
apylinkės valdyba pasiskirsto 
savo pareigomis, bet mūsų 
įstatai sako. kad, kilus ne
aiškumams ar nesklandu-

• • i i ' imi :i< ••» v e i k l a i i r gy v a s -
! : ; , : d i l i u i \ ib: anai svar bu s. 

—Lanai svarnus riet pačiam 
centrui veikla taip pat labai 
svarbi, nes PL centre susijun
gia Bendruomenes, Pal J. 

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

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
UET'JV!S. lauko priežiūros darbų (land-
scaping/maintenancej bendroves savi
ninkas. Washtngton, D.C, ieiko darbi
ninko, kuns galėtų atlikti iauko priežiūros 
darbus Pradinis mokestis $6 Į valancą. 
Galima dirbti 10-' 2 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pkjus butas - $130 
mėnesiui Kreiptis tei. (202)24*-2373. 

AUTOMOBIUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frarik Zapolis ir Otf Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK 2APOL1S 
3208 1/2 West 95th Street 

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

w 
GREIT 

PARDUODA 
y 
RE/MAX 

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

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

MISCELLANEOUS 

mams. galima pasiskirstyti 
pareigomis iš naujo. 

—Kadangi PLC nuostatų 
pakeit imas buvo atliktas 
legaliai, kur glūdi apy
linkės LB valdybos nepasi
tenkinimo PLC tarybos nu
tarimu tikrosios šaknys? 

—Nors jie tai padarė lega
liai, bet moraliniai jie labai 
negerai pasielgė. Juk Lietu
vių Bendruomenė nėra kaž
koks klubas ir ji turi būti lai
koma tam tikroje plotmėje. 
Negalima taip elgtis su bet 
kuria organizacija — išmesti 
be jokio atsižvelgimo į etiką. 

—Jūs, be abejo, skaitėte 
PLC tarybos pirm. R. 
Griškelio pasikalbėjimą, iš
spausdintą „Drauge" sau
sio 9 d., todėl prašome 
Jūsų komentarą ar patiks
l inimų, je igu jie reikalingi. 

—Pirmiausia noriu pasisa
kyti apie PLC pradžią. Jau 
prieš 20 metų ar daugiau LB 
nariai, priklausantys šiai apy
linkei, rūpinosi, kaip turėti 
nuosavus namus, kur ga
lėtume susirinkti. Buvo 
įsteigta kultūrinė organizacija 
,Aušra". Pagaliau pasitaikė 
proga. Lithuanian Mission 
Center, Inc., arba PLC, buvo 
įkurtas 1987 m. rugsėjo 24 d., 
kaip pelno nesiekianti orga
nizacija. Kaip įstatuose įra
šyta, tikslas buvo specifiniai 
patarnauti religiniuose reika
luose, rūpintis švietimu, taip 
pat teikti socialinius ir kitus 
patarnavimus JAV Lietuvių 
Bendruomenės nariams. 

Pradžia PLC buvo padaryta 
JAV LB Lemonto apylinkes 
valdybos. Pastatas su sklypu 
buvo lietuvio savininko, gyve
nančio New Yorke, parduoda
mas už 1,000,000 dol. Lemon
to LB iniciatyva buvo šau
kiami visuomenės susirinki
mai, diskutuojami įvairūs pa
siūlymai, kaip įsigyti šį pa
statą. Pradžioje siūlyta pirkti 
tik bažnyčią ir patalpas mo
kyklai, bet visuomenė pasi
sakė už viso pastato pirkimą, 
tam pritarė ir LB vadovybė. 
Buvo surinkta daug tūks
tančių dolerių pasižadėjimais, 
prisidėjo ir kultūrinė draugija 
„Aušra" su savo turtu. Tada 
atsirado jaunesnių iniciatorių 
grupė, kuri greitai iš savo tar
po surinko pasižadėjimus pri
sidėti prie šio pirkinio. Turė
dami užnugaryje vyresniuo
sius su dideliais pasižadė
jimais, galėjo jau derėtis su 
savininku Vytautu Vebeliūnu, 
bet ne su St. Andreas semina
rija, kaip teigė R. Griškelis. 

Pastatas nupirktas už 
800,000 dol., kurių 75 ar 80% 
surinko vyresnioji karta. 

Dabar dėl PLC vadovybes. 
Kai Lithuanian Mission, Ine, 
korporacija buvo kuriama, 
įstatuose įrašyta ir kas vado
vaus centrui. Sakoma, kad ta
ryba susidės iš 9 narių — 7 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių Įrengimas: priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „soffrts", 

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

Turiu darbo draudimą. 
S.Beneti* Tel. 630-241-1912 

Išnuomojami 
2 kamb. rūsyje, 

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

HOUSE FOR SALE 
Oak Lawn, IL 

4 bedrm. 3 baths; fam. room'; large 
great rm; svvimming pool/hot tub; can 
be related living. Very reasonable 
taxes. $178,900. Tel. 708-424-3043. 

A Russian restaurant in Rosemont, 
i L is looking for a professional 
restaurant cook or chel Mušt 
speak Russian. Call John or 
Gregory betvveen 12 noon & 
6 p.m.. tel. 847-824-3070. 

kainuoja 1 minutė telefoninio ryšio su Lietuva. 
Tai pati žemiausia kaina, su kuria niekas negali 
varžytis. Jei ir Jūs pageidaujate kalbėti ilgiau, 

skambinkite Telegroup atstovui, 
su kuriuo susikalbėsite lietuviškai. 

/\ TL^UVT/C 
tyreyss ĉ  o r f*. 

773-434-7919 arb* 
bus renkami kasmet visuoti
niame korporacijos narių susi
rinkime, o du paskirti LB Le
monto apylinkės valdybos. 
Taip pat įstatuose pasakyta, 
kad taryba turi laikyti tvar
kingai bei teisingai vedamas 
knygas, protokolus ir sąskai
tas. Atsimenu, paskutiniame 
narių susirinkime buvo kilę 
neaiškumų dėl sąskaitų ir 
ataskaitų. 

Man neaišku, apie kokius 
korporacijos įstatus tarybos 
pirmininkas kalbėjo „Drau
ge", kai sakė, kad „gražiuoju 
susitarta, kad taryboje liktų 
keli bendruomenės atstovai, 
pradžioje 4-5, paskui nuosta
tai pertvarkyti ir skiriamųjų 
skaičius sumažintas iki dvie
jų". Gal bus galima gauti tiks
lesnį paaiškinimą visuotinia
me susirinkime sausio 18 d.? 

„Drauge" skaitėme pirmi
ninko pasakymus, kad „LB 
atstovai yra liekanos, kad jie 
nori būti privilegijuojami, kad 
jie palikti taryboje tik patogu
mo sumetimais..." Kai taip 
apibūdinami LB atstovai tary
boje, nereikia stebėti, kas atsi
tiko tos tarybos posėdyje 1997 
m. gruodžio 7 d., kai įstatai 
buvo pakeisti. Gražu, kai tei
giama, kad 14 tarybos narių 
yra LB apylinkės nariai, bet 
dar būtų gražiau, kad jie 
atsiųstų solidarumo įnešus 
Bendruomenei už 1997 metus. 

—Kaip Jūs asmeniškai 
norėtumėte, kad visas šis 
reikalas užsibaigtų: ar kad 
laimėtų Lietuvių Bendruo

menė, kad vėl visi sklan
džiai kartu dirbtų? 

—Norėčiau pabaigti taip: 
LB apylinkės nariai, Lietuvių 
fondo nariai ir plačioji visuo
menė — visi esame taip pat ir 
PLC nariai, rėmėjai, lankyto
jai, suaukoję šimtus tūks
tančių dolerių centro steigi
mui ir auginimui. Kiek sava
norių darbininkų dirba, kad 
visi užmojai gražiai pavyktų! 
Be jų pasiaukojimo ateitų cen
trui sunkūs laikai. Išaugome į 
didelę, darnią lietuvybės iš
laikymo tvirtovę. Esame pa
vyzdys visiems. Tai turime 
visi suprasti. Tikrai LB Le
monto apylinkės valdyba ne
nori jokio konflikto, nenori jo
kio skaldymosi, bet tuo pačiu 
klausiame: ar reikia tokį gra
žų bendradarbiavimą sugriau
ti, pasitikėjimą vieni kitais 
sunaikinti? 

• Jonava. Gruodžio 5 - 6 d. 
Jonavoje vyko seminaras „Ad
ventas — Kalėdos", kuriame 
dalyvavo per 20 pastoracinių 
darbuotojų. Seminare, kurį or
ganizavo Kauno arkivyskupi
jos Jaunimo centras, apžvelgti 
bei įvertinti per metus nuveik
ti darbai, įvairiais kūrybiniais 
metodais bandyta įsigilinti į 
Kalėdų prasmę. Dalyviai kal
bino Jonavos gyventojus, kaip 
jie supranta ir rengiasi švęsti 
šv. Kalėdas. Apibendrindami 
seminaro metu patirtus įspū
džius, pastoracijos darbuotojai 
svarstė, kaip visa tai perteikti 
savo parapijų žmonėms. 



ni'S laisves sargyboje N'yotr. Eugunijau.'- Žygaičio 

KARIUOMENĖS VAIDMUO 
PILIETINIAM UGDYMUI 

Tęsinys Lt. ARŪNAS ALONDERIS 

Kad šiandieninis jaunuolis 
gebėtų atlikti sudėtingus už
davinius, reikia aukštesnio 
tikslo, iš kurio kiltų jo parei
gos jausmas. Čia didelis vaid
muo tenka kariuomenei. Kol 
jaunuolių širdyse nekuriamas 
lietuvio dydvyrio tipas, kol 
mokyklose per istorijos ir lite
ratūros pamokas dėstoma tik
tai sausa frazeologija, be 
žadinimo aukotis tėvynei, tol 
ir visi ugdymo reikalai šlu
buos. Šia kryptimi reikia 
ryžtingesnio posūkio. 

Gražiai kažkas yra pasakęs: 
„Jausmas turi savo tiesas, 
kurių protas nežino". Taigi pi
lietinis ugdymas tiek mokyk
loje, tiek visuomenėje turi 
veikti ir jauno žmogaus širdį 
— jausmus, ugdyti pilietiš
kumą, draugiškumą, narsu
mą, atsakomybės pajautimą, 
pasitikėjimą, drąsumą, pasi
aukojimą. Mūsų visuomenės 
pilietinis ugdymas nėra šios 
dienos padarinys. Lietuvos is
torija duoda čia daug pa
vyzdžių. Lietuvoje, nuo pat 
mūsų mokyklos įsikūrimo, pi
lietinis mokymas nebuvo sve
timas dalykas. Dar 1919 m. 
buvo įvestas „Gimtinės moks
las" kaip atskiras mokomasis 
dalykas. Šio dalyko pamokose 
plačiau buvo kalbama apie 
mokinių gyvenamosios apy
linkės gyvūniją ir augmeniją, 
mokyklos apylinkės žemės pa
viršiaus savybes, dirvožemio 
rūšis ir savybes, vandens tel
kinius, išmokstama skaityti ir 
piešti klasės, mokyklos namų 
ir kiemo planą, daromos eks
kursijos po mokyklos apy
linkes, stebimi astronominiai 
reiškiniai, renkami pasokoji-
mai apie vietos senų laikų 
įvykius ir kt. 

Vėliau (1930-35 m.raj buvo 
įvestas visuomenės mokslas. 
Be abejo, 50 metų sovietinė 
sistema padarė savo. ypač so
cialiniams mokslams. Tačiau 
dabar atsivėrė galimybės nau
jai pradžiai. 

Kiekvienos visuomenės 
aukščiausias tikslas yra ap
ginti tėvynės nepriklausomy
bę. Kariuomenė, kuri yra pa
šaukta šį svarbiausią visuo
menės tikslą išlaikyti, turi 
turėti visas gerąsias mūsų tau
tos savybes. Todėl pilietinis 
ugdymas kariuomenėje įgyja 
svarbų vaidmenį auklėjama
jame ir ugdomajame kari
ninkų darbe su kareiviais ir 
kariūnais. Pilietinio ugdymo 
pagrindą sudaro doros ugdy
mas, t.y. pilietinis ugdymas-
turi stiprinti kiekvieno karei
vio — piliečio moralė. Jo tiks
las tada yra pasiektas, kai 
jaunuolių reikalingiausios do
rinės savybės sutampa su jo 

norais ir mąstymu. 
Lietuvos visuomenė ir val

stybė per 50 okupacijos metų 
nustojo skiepyti aktyvų pilie
tiškumą. Juk prieškario ne
priklausomos Lietuvos laiko
tarpiu kiekvieno lietuvio 
aukščiausias tikslas buvo gin
ti valstybės ir tautos laisvę, o 
šiandien pakitusios pažiūros 
ne tik į karinę prievolę f ka
rinės prievolės vis labiau ven
giama), kariuomenę, bet ir 
pačią valstybę, visuomenę. 

Šių dienų Lietuvos kariuo
menė nėra sala, a tskir ta nuo 
visuomenės ir valstybės gyve
nimo. Ji yra sudedamoji jo 
dalis. Todėl ir dorinis-pilie-
tinis ugdymas nėra vien Lie
tuvos kariuomenės profesinis 
auklėjimas, vien kariuomenės 
vadovybės tikslas. Tokie pa
grindai turi būti padėti pačioje 
visuomenėje, šeimoje, moky
kloje. 

Be patriotizmo visuomenė 
negali gyvuoti, be idėjos negali 
gimti patriotizmas. Derinti 
jaunuolių veikimą į vieną sin
chroninį veiksmą reiškia ug
dyti pilietį, ta kryptimi ir yra 
kreipiamas karių, kar iūnų ug
domasis darbas. Pilietinio ug
dymo kariuomenėje ypatybė 
yra dar ir ta, kad joje j aunuo
lis turi būti ugdomas kaip do
rinė asmenybė, nes kariuo
menės gyvenimas apima visas 
pilietinės visuomenės srit is. 
Karys, kariūnas turi būti do
ras pavyzdys, pasitikįs savo 
kariuomene, vadais, valstybe, 
kurie, būdami vieningi ir tei
singi, pasir\ 'ž e bet kada jį vi
sapusiškai paremti. Tik ta ka
riuomenė turės pasitikėjimą 
visuomenėje ir nenustos pa
triotiškumo ir kovingumo, ku
rios nariai bus pavyzdingi ir 
dori žmonės. 

Dažniausiai jaunuoliai nusi
kalsta įstatymams ar doros 
dėsniams savo elgesiu bei 
veiksmais. Jų elgesiui ir 
veiksmams vadovauja valia ar 
jausmai. Valiai daugiausia 
įtakos turi žmogaus prigimtis, 
socialinė padėtis bei aplinka, 
siekiami tikslai. 

Pilietinio ugdymo kariuo
menėje pagrindinis uždavinys 
yra kovotojo valios ir jo su
gebėjimų ugdymas, — o tai 
yra ne kas kita. kaip būdo for
mavimas, ypač kreipiant 
dėmesį į atidumo ir sugebė
jimų ugdymą. Tai dažniausiai 
padeda išvengti nusikalt imų, 
atgraso nusikaltėlius ir kar tu 
mažina jaunų nusikaltėlių 
skaičių ateityje. Be to, čia 
žymią vietą turi užimti ir 
askiro individo nuteikimas ka
rinės bendruomenės dvasiai ir 
drausmei. Ypač a tkreipt inas 
dėmesys į stiprinimą valios 
pasipriešininti visiems neigia

miems vidiniams ar dvasi
niams išgyvenimams, kurie pa
sireiškia tarnyboje ir civili
niame gyvenime. 

Tai pastebima kovos dėl 
būvio, konkurencijos ir rinkos 
sąlygomis. Kas nori šią kovą 
laimėti, turi būti visapusiškai 
gerai užsigrūdinęs galimiems 
sunkumams pakelti ir turėti 
daugiau priemonių ir pasirin
kimo. Noras laimėti dažniau
siai ir skat ina nesiskaityti su 
priemonėmis, visuomenės tei
siniais ir doriniais dėsniais. 

Kariuomenė yra didelė ben
druomenė, mūsų visuomenės 
dalis, kurioje atskiras karys 
(pilietis-individas) veikia ne 
savo, bet visos bendruomenės 
labui, s iekdamas bendro visai 
visuomenei ir valstybei tikslo 
— išlaikyti, o prireikus apgin
ti savo krašto nepriklausomy
bę. Kariuomenę sudaro pa
šaukti į karinę tarnybą jau
nuoliai, mūsų valstybės pi
liečiai. Į kariuomenę atvykęs 
jaunuolis į t raukiamas į ko
vinės parengties ir pilietinio 
ugdymo programą. Kariuo
menėje tarnaujantys vaikinai 
turi visas visuomenės gerąsias 
ir blogąsias savybes. Patinka 
kam ar nepatinka, su visais 
vaikinais reikia vienodai daug 
dirbti. Visas kariuomenėje 
tarnavimo laikas turi būti pa
naudotas, generolo S. Raštikio 
žodžiais tar iant , „ugdyti dorą, 
sąmoningą, teisingą, klusnų, 
stiprų ir valingą žmogų, su
sietą savitarpio pasitikėjimu, 
meile, patriotizmu, atsidavi
mu ir pasiaukojimu vienas už 
kitą ir visi už tiesą, tvarką, 
valstybės ir tautos gerbūvį ir 
nepriklausomybę". Šias žmo
gui reikalingas savybes turįs 
karys, išėjęs iš kariuomenės, 
negali būti blogas pilietis. Ka
dangi šios savybės ugdomos 
ne tik įsisąmoninant, bet ir 
paklūstant Krašto apsaugos 
s ta tu tams, todėl kariniame 
kolektyve jos tikslas pasiekia
mas greičiau. Kartu kovinis ir 
pilietinis kariuomenėje ugdy
mas prisideda prie nusikal
timų mažinimo labiau negu 
kitose valstybinėse ir visuome
ninėse organizacijose ar insti
tucijose. 

Prie nusikaltimų jaunuolius 
daugiausia ir patraukia sava
naudiškas, egoistinis gyveni
mo tikslo, iškreiptas savo tei
sių bei pareigų ir garbės su
pratimas. Daugelio šiuolai
kinių jaunuolių mąstymo filo
sofija yra „aš noriu", ir šiam 
norui patenkinti dažnai laiko
masi dėsnio ..tikslas pateisina 
priemones". Tokių idėjų veda-' 
mas ar skat inamas jaunuolis 
turi jas atitinkantį dorovės ir 
teisės supratimą, kuris dažnai 
ne tik palankus nusikalti
mams, bet ir skatina nusikals
ti. 

Kariuomene — tai instituci
ja, efektyviai ir kryptingai vei
kianti tolesnę jauno žmogaus 
socializaciją. Kariuomenės or

ganizavimas teritoriniu princi
pu leidžia aktyvinti ryšius su 
visuomene. Vyksta karių su
sitikimai, jų bendri sportiniai, 
kultūriniai ir pramoginiai ren
giniai su bendrojo lavinimo 
mokyklomis. Vyksta bendros 
pratybos, kuriose dalyvauja 
vyresniųjų klasių jaunuoliai. 
Bendravimas su mokyklomis 
priverčia karį pasitempti, psi
chologiškai suartina kariuo
menę su būsimais šauktiniais, 
visuomene. 

Aktyvėja kariuomenės ir 
skautų ryšiai. Ši organizacija 
tampa žymiai masiškesnė, su
gebanti ugdyti pačius geriau
sius jaunuomenės bruožus. 
Kariuomene prisiėmė globoji
mo funkciją, kad skautų orga
nizacija galėtų suteikti taip 
šiandien Lietuvai reikalingo 
gyvybingumo. Tokios globos 
formos yra gana įvairios: nuo 
organizacinių klausimų spren
dimo iki karinių stovyklų bei 
žygių organizavimo. Kariuo
menės pastangos globoti 
skautus, žvelgiant plačiau, 
yra sveikintinos, nes į jaunimo 
gyvenimą įnešamas ryškus 
konstruktyvumo elementas. 

Druskininkuose dalis semi
naro dalyvių buvo kritiškai 
nusiteikę aktyviam kariuo
menės ir mokyklos bendradar
biavimui. Yra manoma, kad 
tai yra „pilietinio ugdymo mi
litarizavimas''. Dialogo forma 
pavyko seminaro dalyviams 
perteikti Krašto apsaugos 
ministerijos poziciją dėl jauni
mo pilietiniu ir karinio ugdy
mo, dėl -mokyklų ir kariuo
menės glaudaus bendradar
biavimo bei Tėvynės gynėjo 
ugdymo tematikos integravi
mo į „Pilietinės visuomenės 
pagrindų" turinį. 

Nedviprasmiškai pasisako
me už moksleivių karinių 
sporto 'stovyklų tinklo plėti
mą Lietuvoje. Tai sietina su 
jaunuolių f ziniu parengimu ir 
vertintina kaip vaikinų su-
drausminimo, jų pilietiškumo 
ugdymo būdas. Dažniausiai 
tokio dalyko mokytoju yra pe
dagoginių žinių įgijęs Ryšių su 
visuomene karininkas. 

Kai kurie Švietimo reformos 
„teoretikai* čia įžvelgia jauni
mo militarizacijos dvasią. 
Galbūt ir bus jos elementų. 
Bet šiuo atveju svarbiau yra 
efektyvus ir kryptingas jau
nuolių pilietinis ugdymas. 

Iš pagrindų keičiamas 
kariūnų pilietinis ugdymas. 
Iškabinti ant sienų valstybės 
herbą arba Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės kuni
gaikščių portretus nepakanka. 
Svarbiausia — kokia kariūnų 
užsiėmimu dvasia. 

: 

Iš to, kas buvo pasakyta 
apie pilietinį ugdymą ir ka
riuomenės vaidmenį, išplau
kia svarbi išvada: karininkija, 
jos ugdymas yra labai reikš
minga ne tik jaunimo ugdymo 
ir ne tik nacionalinio saugu
mo, bet ir pilietines visuo
menės formavimo sudedamoji 
dalis. 

Lietuvos karininkija turėtų 
pasižymėti išlavinta kultūra, 
išugdytu humanitariniu mą
stymu, netgi išlavėjusia filoso
fine mintimi. Karininkas turi 
būti ne tik pedagogas, tęsian
tis jaunimo ugdymo darbą, ge
bantis išmintingai laviruoti 
tarpasmeniniuose karių san
tykiuose. Jis turi susigaudyti 
ir socialinės strategijos daly
kuose: Lietuvos situacijose ir 
jos saitų su besikeičiančiu pa
sauliu situacijoje. Išlavinta 
karininko kultūra reikalinga 
dar ir tam, kad jis galėtų at
likti socialinės jungties, ryšio 
su visuomene stiprinimo, tau
tos bendradarbiavimo dvasios 
ir santarvės misiją. 

Visuomenei, ypač jaunimui, 
karininko įvaizdis — tai dar ir 
tautos valstybingumo ir val
stybės kultūros simbolis, žen
klinantis elgsenos ir doros pa
vyzdį. 

Dalis visuomenės susidariu
si klaidingą požiūrį į Lietuvos 
kariuomenę. Tokia nuomonė 
keistina. Visuomenė turi su
prasti, kad kario kovinė pa
rengtis priklauso ne tik nuo 
fizinio, bet taip pat ir nuo 
dvasinio pasirengimo, t.y. 
ištikimybės, iniciatyvumo, en
tuziazmo, pasididžiavimo, kad 
esi Lietuvos Karys — gynėjas. 

Savo vertės pajautimas, dva
sinė laisvė — tai pagrindas, 
ant kurio kuriamos kitos tau
rios žmogaus vertybės. Savęs, 
savo tautos gerbimas ir nenu-
sižeminimas prieš svetimuo
sius — šiandien jaunimo pilie
tinio ugdymo leitmotyvas ir 
prasmė. 

Pilietinis ugdymas mokyk
loje per visus mokymo dalykus 
duoda galimybę pažinti Lietu
vos valstybę, jos Konstituciją, 
gimtąjį kraštą, jo tur tus ir 
grožį, jo vargus ir džiaugsmus, 
Lietuvos praeitį ir dabartį ir 
pasiryžti pilietiškai aktyviai 
veiklai. 

Kai mūsų mokiniai pažins 
Lietuvą, tai jiems įsiskiepys 
Tėvynės meilė ir išaugs pa
siryžimas dirbti pilietines vi-
visuomenės ateičiai ir dėti de
mokratinės valstybės pagrin
dus. 

Lt. Arūnas Alonderis, Krašto 
apsaugos ministerijos Švietimo ir 

ryšių su visuomene skyriaus 
viršininkas 

(Pabaiga) 
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PADĖKA 
A.tA. 

JONAS GABRIUS 
Mūsų myl imas ir b r a n g u s Vyras, Tėvas ir Senel is 

mirė 1997 m. birželio 6 d., sulaukęs 90 me tų . Buvo 
p a l a i d o t a s b i rže l io 10 d. Šv. K a z i m i e r o l i e t u v i ų 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame k u n . Francis J . K e l p š u i už 
a t n a š a u t a s š v . M i š i a s , Švč . M.Mar i jos G i m i m o 
bažnyčioje, už a t s i sve ik in imo maldas koplyčioje i r 
laidojimo apeigas kapinėse. Su pagarba dėkojame V.D. 
Šaulių r inkt inės II būrio vadui , garbės šaul iu i Juozu i 
Gurevičiui, už pas ta tymą vėliavų ir garbės sargybos 
koplyčioje pr ie kars to i r už paskyrimą uni formuotų 
šaulių karstui nešti . Dėkojame karsto nešė jams . 

Dėkojame V.D. Šaulių r inkt inės vado pavaduotojui 
J u s t i n u i Š i d l a u s k u i už p raved imą a t s i s v e i k i n i m o 
apeigų koplyčioje. 

Nuoširdžią padėką re i šk iame giminėms, d r a u g a m s 
ir p a ž į s t a m i e m s , a t s i l a n k i u s i e m s k o p l y č i o j e i r 
la idotuvėse . Ačiū už m a l d a s ir a u k a s s k i r t a s šv. 
Mišioms. 

Dėkojame la idotuvių di rekt . Donald M.Pe tku i už 
gražų, malonų pa tarnavimą. 

Lieka n u l i ū d ę : ž m o n a E l e n a , s ū n ū s K a z y s ir 
A l g i m a n t a s , d u k t ė B i r u t ė su š e i m a L i e t u v o j e , 
p e n k i anūkai , v i e n a s p r o a n ū k a s ir k i t i g i m i n ė s . 

A.fA. 
ONA J. BERTAŠIENĖ 

Mainelytė 
Gyveno Worth, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. sausio 7 d., 6:45 vai. vakaro sulau

kusi 98 metų. 
G imė Lietuvoje, Rokiško apskrityje, Būtėnų kai

me. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nul iūdę liko: dukterys — Sigita Užupienė, žentas 

Juozas , Nijolė Maskaliūniene, žentas Leonas, anūkas 
Linas Maskal iūnas ; pussesere Emma Kolba ir kiti gi
minės Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, sausio 15 d. nuo 

2 iki 9 v.v. Petkus Lemom laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby R d j 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 16 d. Iš lai
dojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 
9:30 vai . ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių 
globos komitetui . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pa
ž įs tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: d u k t e r y s , ž e n t a i , a n ū k a s i r k i t i gi
m i n ė s . 

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

A.fA. 
AMELIA M .ANDRULIS 

RUCHAS 
Gyveno Čikagoje, M a r ą u e t t e Pa rko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. sausio 12 d., 12:25 p.p. sulaukusi 83 metų. 
Gimė D e Kalb , IL. 
Nuliūdę liko: v y r a s F r a n k D.Andrul is , s ū n u s Robert 

Andrul i s , m a r t i El len, s ū n u s Robert Andrul i s su žmona 
Nancy, p roanūka i : Colin i r Meliss^. Andruliai ; sesuo Ann 
Throop, b ro l i s C h a r l e s Dankovich . 

Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 14 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Pe tkus Marąuet te laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

L a i d o t u v ė s įvyks k e t v i r t a d i e n į , s a u s i o 15 d. Po 
re l iginių ape igų la idoj imo n a m u o s e 10:30 va i . ryto, 
velionė bus pa la ido ta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįs tamus 
dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: v y r a s , s ū n u s , mar t i , a n ū k a s , p r o a n ū k a i , 
s e s u o , b r o l i s i r k i t i g i m i n ė s . 

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

A.tA. 
SOFIJAI KALVAITIENEI 

m i r u s , l i ū d i n č i u s A N T A N Ą , A L D O N Ą ir g i m i n e s 
Lietuvoje nuoš i rdž ia i už jaučiame. 

Ginta ir Juozas Raudoniai 

A.tA. 
Dr. VYTAUTUI RĖKLIUI 

mirus, gilią užuojau tą r e i š k i a m e jo žmonai VILMAI, 
dukra i DALIAI, k i t i ems g i m i n ė m s ir a r t imies iems. 

j 
i 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga l 

Ateitininkų medikų Korp! „Gaja" narei, buvusiai il
gametei sekretorei 

A.iA. 
Dr. ALDONAI KAIRYTEI 

RIMKIENEI 
mirus, skausme likusius vyrą dr KAZIMIERĄ, sū
nus LINA ir ALOYZA bei jų šeimas labai nuoširdžiai 
užjaučia 

Korp! „Gaja" 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

„ S i e t u v o s " s k a u t i n i n k i ų 
ir vyr . skaučių draugovės 
s u e i g a penktadienį, sausio 16 
d. vyks sesės Irenos Kirkuvie-
nės namuose. Visos nares 
prašomos dalyvauti ir nepa
miršti atnešti laimėjimams 
dovanų. 

D r . A u d r i a u s V. Plioplio 
nuotraukų paroda pavadinta 
..Thinking: Memory", nuo per
eitų metų gruodžio 22 d. iki 
š.m. sausio 28 d. vyksta Oes-
terle Library Art Gallery, 320 
E. School Str.. Naperville, IL. 
Parodą suruošė North Central 
College Art Department. Gale
rijos tel. 630-637-5700. 

Vajus „Ratukai Remigi
jui" prasideda sausio 25 d.. 3 
vai. p.p., Jaunimu centre su 
..Saulutes". Lietuvos Vaikų 
globos būrelio rengiamu 
rašytojo Balio Sruogos pa
minėjimu. Alytuje gyvenantis 
dešimtmetis Remigijus teturi 
tik dešinę ranką — nėra kai
riosios, nei kojų. Remigijus 
žvalus, gabus. ..Saulutė" norė
tų įtaisyti berniuko porei
kiams pritaikytą kėdę su ratu
kais (vvheelchain. Visuomene 
kviečiama gausiai dalyvauti 
renginyje, suteikiant sau dva
sinę puotą, o gausios šeimos 
globojamam našlaičiui ištie
siant pagalbos ranką. 

*\ 

Vienas dr. Audriaus V. Plioplio parodos eksponatas Naperville miestelio 
Oesterle Library Art Gallery. 

I SKELBIMAI ! 
x „Saulutė", Lietuvos naš

laičiams, seneliams bei invali
dams remti Daytona Bch., FL 
skyrius, dėkoja aukojusiems: 
R.Gudaitienė $20; a.a. Sofijos 
Kaivaitienės atminimui Anta
nas ir Aldona Kalvaičiai $50; 
Ona Žindžius $25 : Antanas 
Tamošai t i s , Aldona Sandar-
gienė. B.Kožicienė ir R.Snars-
kienė po $20 . Ačiū visiems 
„Saulutės" vardu. 

(ak.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
64-* S PulaAi Rd.. t^fagS^ff^*^ 

ft/2 b! i iiaure'rfuo BalzelSTHuziejausj 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd,toci^on. IL6044I 
Tel 7b£301-«<66 

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s Giba i t i s 
Civilines ir kr iminal inės bylos 

6247 SJKedzie A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 

Te l . 773-776-8700 

Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 
Sefttad 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

x Lemonto centre TRANS-
PAK įstaiga dirba penktd. 3-7 
v.v. ir sekmd. 8:30-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 

x Albert ir Henrietta Mi
kut i s , Philadelphia, PA, at
siuntė $300 - tai dviejų Lie
tuvos našlaičių metinis globos 
mokestis. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičiu globos" komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk.) 

x Gal iu padėti l ega l ia i 
g a u t i „SOC. SECURITY" 
kor te lę , vai ravimo leidimą 
( d r i v e r ' s l i c e n s e ) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 

x TRANSPAK siunčia į 
Lietuvą siuntinius, pinigus, 
baldus, komercines s iuntas 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 

L .Ranc & I .Feyman 
40 metu patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse 
0 1 S S..\rcher Ave.. Chicago. IL 60632. 
Tel 847-361-7636 kalbame lietu
viškai) Mes ;ūsu paslaugoms 24 va! 
per parą. 7 d per savaite 

x „Grakščios b a n g u t ė s 
deimantais žeria. Mano pa
saul is toks įs tabus! Vilnys 
sudūžta, žvaigždes man beria. 
Argi gražesnis būna dangus!" 

Šiuos ir kitus rašytojo žo
džius kviečiame išgirsti Balio 
Sruogos minėjime sekma
dieni, sausio 25 d., 3:00 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietus 
iš anksto galima įsigyti „Sekly
čioje"' Čikagoje ir „Lion Frame 
Gallery". 216 Main, Lemont, IL. 
Visus gausiai dalyvauti kviečia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, ir savo auka prisi
dėti prie „Ratukai Remigijui" 
vajaus. 

(sk.) 

Išrinktasis Lietuvos Re
spublikos prezidentas Val
d a s Adamkus atvyksta į 
Čikagą sausio 18 d. Su lietu
vių visuomene jo susitikimas 
vyks tokia tvarka: penkta
dienį, sausio 23 d.. 6:30 vai. 
vak.. Pasaulio lietuvių centre: 
šeštadienį, sausio 24 d., 9:30 
vai. r., susitiks su Maironio 
mokyklos, veikiančios PLC, 
mokiniais; tą patį šeštadienį, 
11 vai. r., aplankys Čikagos 
lit. mokyklą Jaunimo centre, o 
12 vai. JC salėje bus susitiki
mas su Čikagos lietuvių visuo
mene. 

Algirdas Saudargas. Lie
tuvos Užsienio reikalų mini
stras, sausio 9-18 d. lankosi 
JAV tarnybiniais reikalais. 
Pasinaudodamas proga, minist
ras jau susitiko su lietuviais 
VVashingtone, Detroite, Hart
forde, Bostone, VVorchester. 
St. Petersburg-Tampa. New 
York. Jį lydėjo Lietuvos am
basadorius JAV Stasys Saka
lauskas. Sausio 18 d. minist
ras susitiks su Cleveland 
lietuviais. 

Lietuviu kariu veteranų 
sąjungos „Ramovė" Čikagos 
skyriaus metinis narių susi
rinkimas vyks sausio 18 d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centre. Susirinkimo metu bus 
valdybos ir kontrolės komisi
jos pranešimai, aptarta sky
riaus veikla ir kiti reikalai. 
Kviečiami visi skyriaus nariai 
susirinkime dalyvauti. 

Vargonų virtuozo Virgi
nijaus Barkausko koncer tas 
rengiamas sausio 25 d., 3 vai. 
p.p., St. Mary of the Lake 
bažnyčioje. Gary, Indiana 
(6070 Miller Ave). Koncertą 
organizuoja ir globoja Cathe-
dral of the Holy Angels. Či
kagos, Indiana ir Michigan lie
tuviai kviečiami pasiklausyti 
šio neeilinio koncerto. Apie V. 
Barkauską, gyvenantį Mas-
peth. NY, jau buvo ne kartą 
rašyta ,.Drauge", todėl jo mu
zikiniai sugebėjimai mūsų 
skaitytojams pažįstami. 

„Dainavos" ansamblis gy
vas atjaunėjęs, tebetęsiantis 
senąsias tradicijas, nors ir 
jauno muziko Dariaus Poli-
kaičio puoselėjamas. „Daina
vos" koncertai visuomet publi
kos laukiami ir gausiai lanko
mi. Malonu pranešti, kad šį 
sekmadienį, sausio 18 d.. 3 
vai. p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje Marąuette 
Parke galėsime pasiklausyti 
ansamblio religinio koncerto. 
Dalyvauja ir solistė viešnia iš 
Cleveland. OH — Virginija 
Bruožytė-Mulioliene. Bilietus 
galima iš anksto įsigyti ..Sek
lyčioje" ir „Lion Frame" gale
rijoje Lemonte. 216 Main Str. 

Negaminkite pietų 18 d. 
— sekmadienį. Praleiskite 
dieną „šventiškiau" ir kultū
ringiau (pvz.. nuvykite į „Dai
navos" ansamblio religinį kon
certą \ o pietus tegul verda, te
gul kepa Brighton Parko 20-
tos kuopos sąjungietės. Jos vi
sus, atsilankiusius sausio 18 
d., nuo 8 vai. r. iki 12 vai., Ne
kalto M. Marijos Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje. 
2745 W. 44th Str.. žada vai
šinti lietuviškų patiekalų pie
tumis — kugeliu, kopūstais, 
dešromis ir 1.1. Bus galima tų 
skanumynų nusipirkti ir na
mo parsivežti. 

i a k ŽVAIGŽDUTĖ 
^^Mj^b»£.* J i J * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago s skyriaus 

įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

Mažosios Lietuvos lietu
vių draugija Čikagoje sek
madienį, sausio 18 d., 12:30 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje ruošia Klaipė
dos krašto prijungimo pne 
Lietuvos minėjimą. Visi kvie
čiami. Kadangi bus teikiami 
ir pietūs, prašoma iš anksto 
apie dalyvavimą pranešti Ra
mūnui Buntinui, tel. 630-969-
1316. 

SAUSIO TRYLIKTOJI 

Lietuvos padėtie nepavy
dėtina. Ji apsupta nedraugiš
kų valstybių. Vos atsigauna 
nuo okupacijų, tuoj susilaukia 
naujų grasinimų. Nepilnus 
vienerius metus džiaugėsi 
laisve ir nepriklausomybe ir 
štai vel kruvinas sausio trylik
tosios sekmadienis. Maskvos 
įsakymu, užsilikę rusų kariai 
Lietuvoje, nutarė Lietuvą vėl 
susigrąžinti į savo „globą". Tik 
beginklis lietuvių ryžtas, nu
galėjo tankus ir šarvuočius. Ši 
kova nusinešė keturiolika au
kų ir nemažai sužeistų. Lietu
va išėjo laimėtoja, nes sutriuš
kino baisiąją blogio imperiją. 
Jau aštuoneri metai, kaip lie
tuviai kovoja prieš išlikusias 
blogio imperijos liekanas, ku
rios vis dar temdo laisvės sie
kimus. Tačiau atrodo, kad jau 
tarė paskutinį žodį, nes šiomis 
dienomis j au išsirinko tvirtos 
rankos prezidentą, kuris yra 
pasiryžęs likviduoti visas blo
gybes ir išvesti Lietuvą į švie
sesnį rytojų. Minėdami šį liūd
ną įvykį, pasimelskime už vi
sus nukentėjusius ir prašyki
me Dievo pagalbos, kad glo
botų tautos vadus, kurie yra 
pasiryžę Lietuvai daug padėti 
ir išsaugoti laisvę. 

Redaktorius 

AR VISADA VARDUS IR 
PAVARDES RAŠOME 

DIDŽIOSIOMIS 
RAIDĖMIS 

Vardus ir pavardes esame 
įpratę rašyti didžiosiomis rai
dėmis, ir ši rašybos taisyklė 
tikriausiai jums nekelia jokių 
sunkumų. Labai jau reikia bū
ti išsiblaškiusiam, kad Birutę, 
Vytautą, Narbutą ar Žemaity
tę parašytum mažąja raide. 
Vardus ir pavardes didžiosio
mis raidėmis rašo ne tik lietu
viai, bet ir visi jų kaimynai, 
taip pat beveik visos jums 
žinomos pasaulio tautos, tu
rinčios savo raštą Tačiau esti 
atvejų, kai žmonių pavardes 
bei vardus rašome mažosiomis 
raidėmis. Rašome nepagalvo
dami, kad tai kadaise buvu
sios pavardes, nes dabar jos 
mums tik paprasčiausi žo
džiai. 

Kai kurie jūsų žino, kad pa
vyzdžiui, elektros sroves stip
rumo vienetas amperas — tai 
ne kas kita. kaip prancūzų 

matematiko ir fiziko pavardė, 
kad elektros srovės galingumo 
vienetas — vatas — anglų in
žinieriaus pavardė, o elektros 
srovės įtampos matavimo vie
netas voltas pavadintas italų 
Fiziko A. Voltos pavarde. Čia 
pridursime, kad lygiai tokiu 
pat būdu atsirado ir žodis na
ganas — belgų ginklų dirbėjo 
pavardė, o kitas panašaus 
ginklo — mauzerio — pavadi
nimas kilo iš vokiečių brolių 
Vilhelmo ir Pauliaus Mauze-
rių pavardės. 

A. Sabal iauskas 
(Bus daugiau) 

MAŽOS PĖDOS 

Maža širdis, maža rankutė 
Todėl nenuveikiau dar 

nieko, 
Kaip dideliu išmokti būti, 
Kol mažos pėdos žemėj 

lieka? 

Tegul, Dievuli, visos pėdos 
Bus šviesios iki paskutinės. 
J u k aš tėvų paparčio žiedas, 
Ląstelė mylimos Tėvynės. 

Aš dar knyga neprirašyta! 
Į ją kasdien save atspausiu 
Leisk, Dieve, baigti knygą 

šitą 
Tau savo atvaizdu 

gražiausiu! 
Teresė Staneikaitė 

Mačiul ienė 
Lietuva 

JEIGU AŠ BŪČIAU 
PREZIDENTĖ 

Jei aš būčiau prezidentė, 
pirmiausia sustabdyčiau 
smurtą. Nubausčiau žmones, 
kurie šiukšlina. Žmonės, kurie 
užmuša kitus žmones, nebūtų 
paleidžiami iš kalėjimo. Žmo
nės sergą AIDS ir kitomis ligo
mis, gautų geresnius vaistus. 
Būtų mažiau taršos fpollu-
tion). Būtų daugiau knygų 
vaikams. Nebūtų šautuvų ir 
narkotikų. Aš dar daugiau 
darbų atlikčiau, čia tiktai keli. 

Gaja Stirbytė 

Aš norėčiau būti pirma pre
zidentė. Aš neleisčiau žmo
nėms dažyti ant sienų Phila-
delphijoje. Niekur nebūtų gali
ma gauti narkotikų. Panai
kinčiau mokesčius. Tie žmo
nės, kurie užmuša kitą žmogų, 
būtų kalėjime 39 metus. Jeigu 

yra dalykas, kurį tu nori pirk
ti, tai užteks vienu doleriu 
mažiau, jeigu tu neturi kiek 
reikia. Kai eini į teatrą, tu
rėtum pirkti bilietus. Reikėtų 
mokėti už išnuomavimą filmų, 
bet galėtum vieną filmą išsi
nuomoti veltui. 

Lina Maci ūnaitė 
Abi Philadelphijos Vinco 

Krėvės lit. m-los mokinės 
(„Audra") 

BAIDYKLIŲ VAKARAS 

Mano baidyklių vakaras bu
vo labai smagus. Aš ir mano 
draugė bevaikščiodamos, bu
vom labai toli nuėjusios. Mes 
tiek daug gavome saldainių, 
kad juos benešant pradėjo 
rankos skaudėti. Vėliau suti
kome daugiau savo draugių ir 
su jomis dar vaikščiojome. 
Daug kaimynų sutikome. Bu
vome sustoję pas mūsų moky
toją. Ten trumpai pasikal
bėjome ir vėl vaikščiojome. Pa
vaikščiojusios pusę valandos, 
ėjome namo. Pasvėrėm gautus 
saldainius, jų buvo 8 svarai. 
Visi buvo nustebę mūsų sal
dainiais, mes visus pavaiši
nome. Dar daug savaičių 
galėsime valgyti tuos saldai
nius. Šis baidyklių vakaras 
buvo geriausias iš visų buvu
sių. 

Kristina Lingertaitytė, 
Bostono lit. m-los 7 sk. 

mokinė 

Sekti didžio žmogaus mintis 
— įdomiausias mokslas. 

A. Pušk inas 

GALVOSŪKIO NR. 36 
ATSAKYMAS 

Šį kartą sugalvotas skaičius 
bus 8. 8+3=11; 8-3=5; 
11x5=55. 

GALVOSŪKIO NR. 37 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite lentelę. 
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GALVOSŪKIO NR. 39 
ATSAKYMAI 

1. Wilson, 2. Jefferson, 3. 
Edison, 4. (Lyndon) Johnson, 
5. Emerson, 6. Carson, 7. (An-
drew) Johnson, 8. Madison, 9. 
John (Hancock). 

GALVOSŪKIO NR. 40 
ATSAKYMAI 

(Žiūrėkite lenteles). 
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GALVOSŪKIS NR. 56 
(Žiūrėkite žodžių lentelę) 
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Suraskite 9 žodžius apie žie
mą ir apibraukite. (5 taškai) 

Paruošė 
Kotryna Šeše lgytė , 3 kl. 

GALVOSŪKIS NR. 57 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Ar galite užmetę akis į žuvis 
pasakyti, kurią žuvį pagavo 
Dikas? Paėmę liniuotę patik
rinkite, a r teisingai spėjote. 
Tą žuvį apibraukite. (5 taškai ) 

(„Žaliasis laikraštis") 

GALVOSŪKIS NR. 58 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Nuspalvinkite geltonai plo
telius, kuriuose parašyti šių 
veiksmų atsakymai: 10-6, 10-
8, 9-3, 1+7, 3+7, 20-2, 19-3, 
18-6,12+8, 18-4. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 59 

Parašykite po trumpą sa
kinėlį su šiais žodžiais: ar t i , 
ar t i , ausis , ausis , giminės, gi
minės, judu , judu , kasa, kasa , 
keliu, keliu, kėdės, kėdės, ku
riame, kur iame, kurt i , kur t i , 
laimės, laimės. Apačioje 
brūkšneliu pabraukta raidė, 
rodo to žodžio kirtį. Už kiek
vieną teisingai parašytą sa
kinėlį gausite po vieną tašką. 

GALVOSŪKIS NR. 60 

1. Kaip Lietuvos rašytoja 
Lazdynų Pelėda pasirašydavo: 
lazdynų Pelėda, Lazdynų pe
lėda, Lazdynų Pelėda? 2 . Nuo 
kada išnyko paprotys kara
liaus vainikavimo proga gauti 
popiežiaus palaiminimą. 3 . 
Kokias išmieras turėjo 1995 
m. didžiausia rekordinė pitca 
Lietuvoje? 4. Je i iš Vilniaus 
skristume tiesiai į š iaurę, ar 
patektume į Helsinkį? 5. Jei 
mes pažvelgtume iš viršaus j 
Žemės planetos abu ašigalius, 
kaip jie sukasi? Ar laikrodžių 
rodyklių kryptimi, ar priešin
gai? 

Už visus teisingus ir plačiai 
paaiškintus a tsakymus skiria
ma 10 taškų, o už t rumpus — 
5 taškai. 

Ats iuntė 
kun. dr. E. Geru l i s 


