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Konservatorių vadovybė palaiko 
Vytauto Landsbergio 

antikomunistinius tikslus 
Vilnius, gruodžio 9 d. 

(BNS) — Seimo ir konservato
rių partijos pirmininko Vytau
to Landsbergio pasiūlytasis 
įstatymas dėl buvusių LKP 
CK pareigūnų veiklos apriboji
mo yra orientuotas ne į pra
eitį, o į ateitį, teigia konserva
torių partijos politinė vado
vybė. 

„Tai būtų reiškinio, struk
tūros, ideologijos įvertinimas", 
trečiadienį spaudos konferen
cijoje pareiškė konservatorių 
partijos pirmininko pavaduo
tojas Antanas Stasiškis, kuris 
taip pat yra Politinių kalinių 
sąjungos vadovas ir Politinių 
kalinių ir tremtinių bendrijos 
pirmininkas. 

A. Stasiškio nuomone, siūlo- • 
mas įstatymas nėra nukreip
tas prieš „personalijas ar kon
krečius politikus" ir nėra susi
jęs su piliečių rinkimų teisės 
apribojimais. Pasak jo, kandi
datūros iškėlimas rinkimams 
— „atviras dialogas su visuo
mene, todėl nėra reikalo jo ri
boti". 

A. Stasiškis sako, kad „nė 
viena buvusio sovietinio lage
rio šalis neišvengia komunisti
nio režimo ir jo pasekmių ver
tinimo problemos. 

Minėtąjį įstatymą, pasak 
A. Stasiškio, galėtų papildyti 
įstatymas dėl buvusių KGB 
bendradarbių registracijos. 
Šio įstatymo paskirtis, Seimo 
nario teigimu, „pabaigti spe
kuliacijas ir insinuacijas" ir 
apginti „ne budelius, o režimo 
aukas, žmones, kurie dėl sa
vo charakterio savybių buvo 
įtraukti" į sovietinių specia
liųjų tarnybų veiklą. 

Kitas konservatorių partijos 
pirmininko pavaduotojas Sigi
tas Kaktys toje pačioje spau
dos konferencijoje sakė, kad 
„įvertinimas ir priminimas 
nėra blogai". „Konservatoriai 
deklaravo ir deklaruos teisybę 
be keršto", sakė Seimo narys 
•'S. Kaktys. 

Pirmadienį Seimo pirminin
ko pasiūlyto įstatymo projekte 
siūloma nustatyti, kad „buvu
sio SSKP-LKP Centro komite
to narių ir darbuotojų — nuo 
tuometinių sekretorių iki in
struktorių — galimas valsty
bines pareigas Lietuvos Res
publikoje penkeriems metams 
apibrėžti be Seimo, preziden
tūros, vyriausybės, teismų, di
plomatinės tarnybos, taip pat 
kariuomenės ir švietimo in
stitucijų". 

Nuotr.: Naujosios sąjungom vadovas Artūras Paulauskas (kairėje) ir sąjungos bei Seimo nare Vida Stasiūnaitė 
(antra iš kaires), įteikia Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui aplankus su Lietuvos piliečių, remiančių val
dininkų savivalę ribojantį įstatymą, paraSais. lEita i 

Naujoji sąjunga pr ivers 
valdininkus dirbti sąžiningai 

Parlamentarai — apie Seimo 
pirmininko parengtą įstatymą 
Vilnius, gruodžio 8 d. 

(Elta) — LDDP frakcijos Sei
me seniūnas Česlovas Juršė
nas neabejoja, kad Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
parengtas ir įregistruotas 
įstatymo projektas „Dėl komu
nizmo vertinimo ir buvusių 
komunistinio akupacimo reži
mo aukštųjų pareigūnų dabar
tinių valstybinių pareigų sfe
ros apibrėžimo" yra taikomas 
jam, jo kolegai Liudvikui Sa
bučiui ir dar „kai kuriems as
menims". 

Vertindamas įstatymą „dia
lektiškai", Česlovas Juršėnas 
teigia, kad jis pavėlavo 9 me
tus. „Jei tas būtų buvę pada
ryta 90 metais, tai ir žmonės 
būtų supratę, ir tie, kuriuos 
įstatymas galėtų paliesti, būtų 
kitaip žiūrėję", sakė Č. Jur
šėnas, kalbėdamas su Eltos 
korespondente. Dabar į pro
jektą, anot LDDP frakcijos 
seniūno, galima žiūrėti ..kaip į 
sąskaitų suvedinėjimą po pra
laimėtų prezidento rinkimų". 

Seimo nario iš Krikščionių 
demokratų frakcijos Algirdo 
Patacko nuomone, tokį įsta

tymą reikėjo priimti dar Są
jūdžio laikais, nes per l n 

metų, žmogus jau galėjo turėti 
ir „naują biografiją". Jo nuo
mone, reikėtų įstatymo pro
jektą parengti taip, kad būtų 
galimybė atsižvelgti į „tą nau
ją biografiją". 

Konservatorių frakcijos na
rys Vytautas Cinauskas ma
no, kad reikėtų įstatymo pro

jekte išskirstyti LKP CK 
narius. Kai kurie iš jų, pasak 
V. Cinausko, būdavo dirbtinai 
įtraukiami į CK narius, kad 
būtų sudaryta regimybė, jog ir 
traktorininkas, ir melžėja ak
tyviai dalyvauja valstybės gy
venime. 

Vytauto Cinausko nuo
mone, teisės penkerius metus 
užimti valstybines pareigas 
Seime, prezidentūroje, vyriau
sybėje, teismuose, kariuome
nėje ir švietimo institucijoje 
turėtų būti atimtos tik ideo
loginio, propagandinio baro 
darbuotojams. Tokiu būdu, pa
sak jo, įstatymo projekte nu
matyti apribojimai apimtų tik 
labai nedidelę grupę žmonių, 
vykdžiusių ideologinį smurtą. 

„Lietuvos telekomas" 
vėl didins paslaugų kainas 
Vilnius, gruodžio 8 d. 

(BNS) — Pavasarį, pasibaigus 
šildymo sezonui, Lietuvoje pa
brangs vietiniai telefono po
kalbiai, padidės abonentinis 
mokestis. 

Kiek konkrečiai padidės iš
laidos už naudojimąsi telefo
nu, „Lietuvos telekomo" prezi
dentas ir generalinis direkto
rius Tapio Paarma nenurodė. 

Pasak jo, pagal sutartį su 
vyriausybe, įkainius kitąmet 
galima padidinti 15 proc. bei 
papildomai — metų infliacijos 
procentu. Tačiau, T. Paarma 
nuomone, leistinu dydžiu šie 
mokesčiai nedidės. 

Didinant vietos pokalbių 
kainą, 10 proc. atpigs tarptau
tiniai pokalbiai, taip pat bus 
sumažintas telefono įvedimo 
•mokestis. Be to, „Lietuvos te

lekomas" kitąmet visiems gy
ventojams, kaip ir šiemet, su
teiks vieną valandą nemoka
mų vietinių pokalbių (ši leng
vata bendrovei per mėnesį 
kainuoja 4 mln. litų). 

Vietos telefonu šiais metais 
per mėnesį buvo galima nemo
kamai kalbėti 3 valandas, pir
mąją iš jų apmokėjo „Lietuvos 
telekomas", kitas dvi — vy
riausybė, už šią lengvatą tele
komo bendrovei sumokėjusi 
apie 80 mln. litų. 

Pasak „Lietuvos telekomo" 
valdybos pirmininko Gintauto 
Žintelio, valstybei vietos po
kalbių lengvatos būtų kainavę 
brangiau, tačiau ne visi gy
ventojai išnaudojo šią nemo
kamą paslaugą. 

Įvedus mokestį už vietos 
pokalbius, pasak „Lietuvos 

Vilnius, gruodžio 9 d. 
(Elta) — Trečiadienį Naujo
sios sąjungos (NS) (sociallibe
ralų) vadovas Artūras Pau
lauskas ir parlamentarė iš 
šios sąjungos Vida Stasiūnaitė 
įteikė Lietuvos Seimo pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui 
įstatymo „Dėl valstybės tar
nautojų neteisėtais ar nepa
grįstais veiksmais piliečiams 
padarytos žalos atlyginimo" 
projektą ir kelis aplankus su 
įstatymą remiančių piliečių 
parašais. 

Per mėnesį Naujajai sąjun
gai, pavyko surinkti 51,500 pi
liečių parašų. NS vadovas tei
gia, kad tai — pirmasis atve
jis, kai Lietuvos piliečiai pa
sinaudojo Lietuvos Konstituci
joje numatyta tokia įstatymų 
leidybos iniciatyvos teise. 

Pagal Lietuvos Konstituci
jos 68 straipsnį, Seimas pri
valo svarstyti įstatymo, kurį 
remia daugiau kaip 50,000 pi
liečių, projektą. 

Ignalinos elektrinės 
uždarymo našta — 

ne Lietuvos pečiams 
Vilnius, gruodžio 9 d. 

(BNS) — „Jėgainės uždarymą 
reiktų skaičiuoti milijardais, 
ir jeigu patiems rytoj tektų ją 
uždaryti, mes sugriautumėme 
visą Lietuvos ekonominį gyve
nimą, visą struktūrą , pritar
damas vyriausybei, pareiškė 
prezidentas Valdas Adamkus, 
antradienį vakare kalbėdamas 
tiesioginėje Lietuvos televizi
jos laidoje „Spaudos klubas". 

Europos Komisija spaudžia 
Lietuvą uždaryti elektrinę, ne
oficialiai siedama tai su na
ryste Europos Sąjungoje. 

V. Adamkus pabrėžė, kad 
iškilus jėgainės saugumo pro
blemai, Lietuvai neabejotinai 
tektų kreiptis finansinės para
mos į tarptautines organizaci
jas. 

Tęsdamas narystės ES te
mą, prezidentas paragino „ne
dramatizuoti situacijos". 

„Jeigu mūsų nepakvies da
bar derėtis, tai reikš, kad dar 
turime trūkumų, reikia pasi
stengti, tačiau dėl to ne
reikėtų pergyventi", sakė V. 
Adamkus. 

telekomo" vadovų, naudojima
sis visų linijų telefonu kovą ir 
balandį labai sumažėjo, tačiau 
rudenį Lietuvos gyventojai te
lefonu vėl kalbėjo beveik tiek 
pat, kiek anksčiau. 

A. Paulauskas tiki įstatymo 
projekto sėkme ir teigė, kad 
Naujoji sąjunga „eina panašiu 
keliu*' kaip ir vyriausybė, pa
rengusi analogišku įstatymų 
projektų. „Jeigu mūsų projek
tas būtų sujungtas su vyriau
sybės rengiamais, išeitų visai 
geras įstatymas", sakė jis. 

NS parengtas įstatymo pro

jektas numato besąlygišką 
valdininkų neteisėtais veiks
mais padarytos žalos atlygini
mą, reglamentuoja atsakymų į 
piliečių skundus terminus ir 
baudas pažeidus juos, drau
džia valstybinėje įstaigoje nu
statinėti netikslingas moka
mas paslaugas. 

A. Paulausko nuomone, ža
los atlyginimas būtų viena iš 
valdininkų kontrolės formų, 
kuri drausmintų juos ir pri
verstų geriau dirbti. 

Prezidentas: Vyriausybės 
reforma dar nebaigta 

V i l n i u s , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus mano. kad atėjo lai
kas pabaigti vyriausybės re
formavimą. 

Tiesioginėje Lietuvos televi
zijos laidoje antradienio va
karą V. Adamkus sakė, kad jis 
su premjeru Gediminu Vagno
riumi yra sutaręs kaip tik 
metų pabaigoje dar kartą įver
tinti vyriausybės struktūra. 

Savo ketinimus keliais eta
pais reformuoti ministų kabi
netą prezidentas ir premjeras 
apsvars tė iš karto po V. 
Adamkaus išrinkimo valsty
bės vadovu. Tada iš karto kai 
kurios ministerijos buvo pa
naikintos, kai kurios sujung
tos. 

J i s nedetalizav būsimos re
formos, tik pasa.<ė, kad yra 
dar kelios „būtinai taisytinos" 
sritys. Prezidentas užsiminė, 

* P rez iden ta s Valdas Adam
k u s nesutiko su Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
pareikštais žiniasidaidos ver
t inimais , esą „paskaičius kai 
kuriuos laikraščius, patart ina 
nusiplaut i rankas". „Čia mano 
nuomonė su Seimo pirminin
ko nesutaptų. Man atrodo, 
kad valdžios vyra: turi supras
ti, jog žiniasklaida yra mūsų 
sąžinės ataskaita, gyvenimo 
veidrodis, į kurį Č.ūrėdami,ga
lime priimti tinkamus spren
dimus", sakė prezidentas. 

* J A V T a r p t a u t i n i o vys
t y m o a g e n t ū r o s USAID) va
dovo Europai :r Nepriklau
somų valstybių sandraugai 
Donald L. Pressiey nuomone, 
JAV ir Lietuva tolesnį bendra
darbiavimą turi pr.sti ne para
ma, o prekyba tt investicijo
mis. D. L. Pressiey pastebėjęs 
„įspūdingą" Lietuos pažangą 
ekonomikos srityje ir demok
ratijos raidoje, tačiau, jo nuo
mone. Lietuva da~ turi sustip
rinti finansų ir monetarinės 
politikos sritis. ,BNS. 

kad jis „negali sutikti" su tuo, 
kad kai kurie ministrai yra ir 
Seimo nariai. „Esi arba įstaty
mų leidžiamoji, arba vykdo
moji valdžia", sakė preziden
tas. 

V. Adamkaus akimis, ir da
bartinė vyriausybė yra „ener
ginga ir pajėgi dirbti". „Tačiau 
po reformų ji gali dar labiau 
sustiprinti savo pozicijas ir 
dar efektyviau dirbti iki ka
dencijos pabaigos", sakė prezi
dentas. 

Kaip žinoma, dabar laukia
ma Konstitucinio teismo išaiš
kinimo, ar lapkritį atsistatydi
nus susisiekimo ministrui, da
bartinė vyriausybė turi gauti 
naujus Seimo įgaliojimus. 

Politikai nesutaria, ar dau
giau kaip pusė dabartinės vy
riausybės ministrų yra pasi
keitę. Taip yra įvykę, jei bus 
manoma, kad dabartinė vy
riausybė įgaliojimus yra gavu
si po 1996 m. rinkimų. Po pre
zidento rinkimų šių metų pra
džioje, kai vyriausybe jam 
buvo grąžinusi savo įgalio
jimus, pasikeitė t ik du mi
nistrai. 

* Baltijos valstybių s ta 
t i s t i kos depar tamentų duo
menimis, mažiausia metų inf
liacija praėjusį mėnesį buvo 
Lietuvoje — 2.7 proc. Vartoji
mo kainos Latvijoje per metus 
padidėjo 2.8 proc., Estijoje — 
7.2 proc. 

* Klaipėdos policijos 
vadovybė nepat ikl ia i į j u o s 
žiūrintiems miesto sąvartyno 
,,gyventojams" pasiūlė savait
galiais policijoje nusiprausti ir 
atsigerti arbatos. Pareigūnai 
sakė. kad paskutinį sekmadie
nį prieš Kalėdas benamiai po
licijos skirstymo punkte galės 
nusiprausti, kam reikės, bus 
suteikta medicinos pagalba, 
guolis ir pasiūlyta karštos ar
batos. Ateityje jiems bus skir
ta šiek tiek tualetinių reikme
nų. Policininkai pageidaujan
čius nusiprausti benamius at-

Mirties b a u s m ė pr ieš tarauja 
Lietuvos Konsti tucijai 

Vilnius , gruodžio 9 d 
(BNS-Elta) — Lietuvos Kons
titucinis teismas (KT) trečia
dienį paskelbė, kad mirties 
bausmė prieštarauja pagrindi
niam valstybes įstatymui. 

Seimas kitų metų pradžioje 
ketina pradėti svarstyti naujo
jo Baudžiamojo Kodekso pro
jektą, kuriame mirties baus
mė nebenumatyta. 

Dabar galiojantis Baudžia
masis Kodeksas numato, kad 
mirties bausmė gali būti ski
riama už tyčinį nužudymą 
sunkinančiomis aplinkybėmis 
bei gyventojų genocidą. 

„Baudžiamojo kodekso 105 
straipsnio sankcijoje numaty
ta mirties bausme prieštarau
ja Konstitucijos 18, 19. ir 21 
straipsnio 3 daliai", sakoma 
KT nutarime. 

KT pripažino, jog mirties 
bausmė prieštarauja Konstitu
cijos teiginiams, kad „žmo
gaus teisės ir laisvės yra pri
gimtinės, jas žmogus turi, ne
priklausomai, ar jos įtvirtintos 
įstatymu ar ne. Iš prigimtinių 
žmogaus teisių išskirtinės yra 
gyvybė ir orumas. Žmogaus 
orumas yra svarbiausias žmo
gaus teisių šaltinis Orumas ir 
gyvybe yra aukščiau įstatymo. 
Konstitucijos paskirtis — už
tikrintai žmogaus teises", ra
šoma nutarime. „Žiaurios 
bausmės daro žiaurią visuo
menę. Mirties bausmė yra fizi
nis sunaikinimas žmogaus gy
vybės. Griežtų bausmių sky
rimas nesustabdė nusikalsta
mumo", konstatavo KT. 

Dabar Lietuvoje mirties 
bausmės nuosprendis yra pa
skelbtas 9 kaliniams, 43 kali
niai yra nuteisti iki gyvos gal
vos. Nuosprendžiai nevykdomi 
dėl 1995 m. vasarą prezidento 
Algirdo Brazausko dekretu 
paskelbto moratoriumo iki 
Lietuva galutinai apsispręs 
dėl mirties bausmės likimo. 

„Mūsų partija visada lai
kėsi pozicijos, kad mirties 
bausmes neturėtų būti mūsų 
įstatymuose", trečiadienį sakė 
socialdemokratų vadovas 
Aloyzas Sakalas. Jo nuomone, 
neturi būti „valstybinio žu
dymo". „Kas kita. kad valsty

be privalo geriau saugoti savo 
piliečius, kad nusikaltėliai jų 
nežudytų", sakė j is . 

Nuteistiesiems myriop, 
kurių bausmes vykdymui pas
kelbtas moratoriumas, jo nuo
mone, turi būti pal iktas kali
nimas iki gyvos galvos, nesu
teikiant teisės kelis dešimt
mečius nagrinėti malonės pra
šymą. 

Radikaliųjų pažiūrų Seimo 
narys Stanislovas Buškevičius 
vaizdingai supeikė Konstituci
nio teismo išvadą. „Šiandien 
švente samdomiems žudi
kams, o konstituciniai teisėjai 
ir Seimo nariai, kurie kreipėsi 
į teismą, nuo šiol bus moraliai 
atsakingi už visus sunkius nu
sikaltimus", piktinosi parla
mentaras. Seime atstovaujan
tis radikaliajai partijai „Jau
noji Lietuva". 

S. Buškevičius į taria „pa
taikavimu Europos Sąjungai" 
Seimo narius, kurie kreipėsi 
mirties bausmės išaiškinimo į 
Konstitucinį teismą. 

Pasak prezidento atstoves 
spaudai Violetos Gaižauskai
tės, Valdas Adamkus tikisi, 
kad artimiausiu metu Lietu
vos baudžiamieji įs tatymai 
bus suderinti su Konstitucinio 
teismo išvada. 

Prezidentas ne kar tą yra 
pabrėžęs, jog mažinti nusikal
stamumą pirmiausia padeda 
neišvengiama baudžiamoji at
sakomybė už padarytą nusi
kaltimą, o ne bausmių griežti
nimas. 

Seimo vicepirmininkas 
krikščionis demokratas Felik
sas Palubinskas Seimo sekre
toriate užregistravo Baudžia
mojo kodekso pataisą, pagal 
kurią,už tyčinį nužudymą sun
kinančiomis aplinkybėmis bū
tų skiriamas laisvės atėmimas 
iki gyvos galvos. 

F. Palubinskas teigia, jog, 
panaikinus mirties bausmę ir 
nepakeitus Baudžiamojo ko
dekso, kurį laiką susidarytų 
ydinga situacija, kai itin sun
kūs nusikaltėliai „atsipirktų" 
tik 20 metų laisvės atėmimo 
bausme, numatyta už sunkius 
nusikaltimus. 

Lenkai Lietuvoje p r a r a n d a savo 
t au t inę savimonę 

V a r š u v a , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Lenkijos laikraštis 
„Zycie" rašo, kad Lietuvos len
kams sunkiai pavyksta iš
saugoti savo tautinę savimo
nę. 

„Esame tarsi rakštis Lenki
jos valdžiai. Jeigu ne mes, Lie
tuvos ir Lenkijos santykiai 
galėtų vystytis idealiai", dien
raščiui „Zycie" skundėsi Lie
tuvoje leidžiamo laikraščio 
„Kurier Vv'ilen.ski'* redakto
riaus pavaduotojas Jerzy Sur-
wilo. Pasak jo, Lietuvos lenkai 
„tapo didžiosios politikos au
komis". 

„Zycie" priekaištauja, kad 
lenkiškose mokyklose mokslei
viai kalba maišytu lenkiškai 
rusišku žargonu, tačiau gerai 
moka ir lietuviškai. Dienraštis 
pastebi, kad Jaunimas niekuo 
nesiskiria nuo savo lietuvių 
bendraamžių, turi vienodas 
ateities perspektyvas, kurios 
labai liūdnos, nes nėra darbo". 

Pasak laikraščio. Lietuvoje 
gyvenantis lenkų jaunimas ne
sidomi istorija. ..skaito lietu
viškus laikraščius ir žiūri 

veš automobiliu, po to parveš 
atgal į sąvartyną. BNS 

amerikietiškus filmus". 
Dideliame „Zycie" reportaže 

teigiama, kad lenkų inteligen
tija lietuvių atžvilgiu nėra 
priešiškai nusiteikusi, tačiau 
pateikiama nuomonė, kad 
paprasti lenkai savo itin sun
kią padėtį sieja su lietuviš
kuoju nacionalizmu ir gailisi 
žlugusios SSSR. 

„Atsiranda ir tokių, nors 
nedažnai, kurie mano. kad 
Vilnija — tai Lenkija, o lietu
viai yra okupantai", rašo laik
raštis. Pasak „Zycie", „šie 
žmonės negaili karčių žodžių 
Lenkijai, kuri negina jų in
teresų". 

Bandydamas pasiteisinti, 
vienas Lenkijos URM darbuo
tojas laikraščiui prisipažino, 
jog pusantrų metu Lietuvos 
lenkų problemos buvo apleis
tos, nes buvo apsirikta, pa
tikėjus lietuvių pažadais. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 10 d Melchijadas. 

Angelina, Spinduole, Žydrt. 
Gruodžio 11 d Šv Damazas: 

Arturas, Valdis. Dirvone. 1988 m 
atkurta? Lietuvos Tautinis olimpi
nis komitetas. 

http://EARTHLINK.NET
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

80 METINĖS 
Detroito Ramovenų skyrius, 

talkinant Stasio Butkaus ir 
„Švyturio" jūrų šaulių kuo
poms, š.m. lapkričio 29 d. su
rengė Lietuvos kariuomenės 
80 metų įkūrimo sukakties 
minėjimą Šv. Antano parapi
joje. Minėjiman atsilankė arti 
šimtas asmenų. Mišios auko
tos kunigo klebono Alfonso 
Babono. Iškilmingai įneštos 
JAV, Lietuvos, šaulių ir ramo
venų vėliavos. Vargonavo ir 
chorui dirigavo Stasys Sližys. 

Vėliau parapijos salėje įvyko 
akademija, kurią pravedė Lie
tuvių šaulių sąjungos išeivi-

~ joje vadas Mykolas Abarius. 
Tylos minute pagerbti žuvę 
kariai. Prisegta gėlė savano
riui kūrėjui ir Klaipėdos kraš
to vaduotojui Stasiui Šimoliū-
hui. Už nuopelnus lietuvių 
kultūrinėje ir šaulių veikloje 
LŠSI Žvaigždės ordinas su
teiktas 80-meciui muzikui 
Stasiu Sližiui. 

Negalint iš Čikagos atvykti 
dimisijos majorui Edmundui 
Vengianskui, jo paskaitą per
skaitė Mykolas Abarius. Ven-
gianskas suskaldė Lietuvos 
kariuomenės istoriją į 4 laiko
tarpius. Pirmasis laikotarpis 
buvo kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės 1919-1922 
metais. Diplomatijai nebevei
kiant reikėjo kraujo aukų 
iškovoti Lietuvai nepriklauso
mybę. Antras laikotarpis buvo 
kariuomenės ir tautos auk
lėjimas bei švietimas 1922-
1940 metais. Trečias laikotar
pis buvo partizaninis karas 
prieš okupantus. Dabar yra 

-ketvirtas laikotarpis, kai Lie
tuvos kariuomenė artėja prie 
vakarietiško lygio. Vengians-
kas iškėlė Lietuvos kariuo
menės pasiaukojimą dėl savo 
tėvynės ir jos garbingą laiky
seną šio šimtmečio verpetuo
se. 

Bendrą dainavimą pravedė 
Stasys Sližys. Reikia pasakyti, 
kad tai nėra vien ekspromp-
tinė kūryba, bet jau susidaina
vusio vieneto darnus pasirody
mas. Tai yra Stasio Sližio nuo
pelnas, nes jis yra geras paties 
gyvenimo, o ne vien tik scenos 
muzikas. Tai sužino kiekvie
nas, atsilankęs į šv. Antano 
parapijos renginius. Valio 

" "abiems atuoniasdešimtme-
čiams — Lietuvos kariuome
nei ir Stasiui Sližiui! 

Saulius Šimoliūnas 
- i 

PROF. DR. JUSTINO 
PIKUNO „MEILĖS 
PSICHOLOGIJA" 

DETROITE „•; 

Meilė, žiedai, pavasaris — 
daugelis poetų vartojami žo
džiai. 1998-jų metų lapkričio 
29-tąją. sekmadienį, Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijoje ne
bebuvo žiedų, tačiau Aukšty
bių Viešpats, kartu su „Meilės 
psichologijos"' knyga, atsiuntė 
saule besišypsantį pavasarį. 

Po šv. Mišių bažnyčioje. Det
roito Ateitininkų Sendraugių 
skyriaus pirmininkas Pranas 
Zaranka pakviečia visus susi
rinkti svetainėn, sutikti nau
jausią, detroitiškio profeso
riaus dr. Justino Pikūno „Mei
lės psichologijos" knygą. čia. 
jis pasveikinęs susirinkusius, 
suteikia žinių apie knygos au
torių. Justinas Pikūnas, dzū
kas, gimęs 1920 m. sausio 7 d. 
Kiroslavo miestelyje. 1940 m. 
baigęs Marijampolės Marijonų 
gimnaziją. Pradėjęs studijas 
Vytauto Didžiojo universitete, 
filosofijos fakultete, jas tęsė 
nuo 1945-1949 m. Muencheno 
u-te, gaudamas filosofijos dak

taro laipsnį. 1949-1950 m. gili
no studijas Paryžiaus u-te. 
1951 m. jau dėsto psichologiją 
Detroito universitete, vėliau 
įgydamas profesoriaus titulą. 

Nuo 1992 m. kasmet, bent-
po semestrą dėsto Vytauto Di
džiojo universitete, Kaune, bū
damas ir psichologijos dokto
rato programos pirmininku 
Kauno ir Klaipėdos universi
tetuose. 

Nepaisant studijų ir profesi
nio darbo krūvio, Justinas Pi
kūnas rado laiko visuomeni
nei, organizacinei lietuviškai 
veiklai. 

Kviečiama Rita Giedraitienė 
supažindinti mus su Lile Gra-
žuliene, bibliotekininke, įžval
gia knygų apžvalgininke, suti-. 
kusia šia proga pasidalinti 
mintimis. Sužinome, kad Lilė 
Tumosaitė-Gražulienė gimusi 
Lietuvoje, pradžios mokyklą 
lankiusi Vokietijoje, gimnaziją 
— Čikagoje, anglų kalbą ir li
teratūrą studijavusi Anhurst 
kolegijoje, Connecticut valsti
joj. 1963 m. Loyolos u-te baka-
laurės laipsniu baigė studijas. 
Netrukus ištekėjo už Valeri
jaus Gražulio, tapo keturių 
vaikų motina, tačiau įstengė 
Michigano u-te studijuoti bib
liotekininkystę, 1973 m. gau
dama magistrės laipsnį. Šis 
mokslas jai suteikė progos pa
žinti knygas, suvokti jų vertę. 
Būdama ateitininkė nuo jau
nų dienų, ne kartą ji įdomiai 
kalbėjo moksleivių ir studen
tų ateitininkų kursuose, stu
dijų dienose, sendraugių vasa
ros stovyklose. Tad ir šia pro
ga ji kviečiama pakalbėti-, su
tinkant . „Meilės psichologijos" 
knygą. 

Lilė Gražulienė neabejojanti 
prof. Justino Pikūno sugebėji
mu rašyti knygą, kurios vertė 
glūdi mokslinėje atramoje. Jis 
giliai įžvelgiąs meilės apraiš
kas nuo pat žmogaus atėjimo 
pasaulin. Čia knygos apžval
gininkė gražiai įsiterpia pa
sakojimu apie savo artimųjų 
bei pažįstamų žmonių meiles. 
Jinai labai vertina knygoje--
randamą meilės laiškų skyrių. 
Laišku lengviau savosios širr 
dies jausmus išsakyti, nei žo
džiu juos išreikšti, be te, laiš
kų rašymas mylimiesiems vir
sta būtinybe, jeigu jię atskirti 
žemės tolių. 

Vytauto Mačernio laišką. 
Bronelei Vildžiūnaitei gražiai 
skaito Taura Underienė. Čia 
poetas išreiškia mylimajai sa
vo besąlyginę meilę ir laiško 
pabaigoje primena mylimajai, 
kad ji jam nesiaukotų, nes tuo 
jinai papildytų vieną iš galimų 
sunkiausių nuodėmių. Aukotis 
esą galima draugui, tėvynei, 
mokslui, bet negalima aukotis 
mylinčiam, bet ne mylimam 
žmogui, nes tai būtų giliausia 
panieka. _~ . i > • 

Kalbą tęsia Lilė, pripažin
dama, kad meilės laiškuose 
užtinkama daug skausmo.. 
Meilė tarp brandžių žmonių 
— tai susitelkimas prie myli
mo žmogaus širdies. Mylimas 
žmogus — mylimas su visom 
jo ydom. Ir niekas kitas negali 
jo ar jos padaryti laimingu 
kaip tik jis ar ji. Meilė yra 
akla. Moralinė meilės proble
ma turi būti sprendžiama atsi
remiant į dekologą. 10 Dievo 
įsakymų reikia laikytis ne tik 
dėl Dievo. Čia glūdi žmogaus 
sveikata. Kitaip žmogus laužo 
save. . 

Pobūvio vadovas, padėkojęs 
Lilei gražiai apžvelgusiai 
„Meilės psichologijos" knygą, 
leidžia susirinkusiems ko nors 
klausti knygos autorių. J klau
simą, kas paskatino rašyti šią 
knygą, autorius atsakė — gal
vojimas, kad tai bus įdomu. 
Neapsirikta: knygos išperka
mos. Ši knyga čia mažiau tin
ka negu Lietuvoje: čia žmooės 

. Bičiuliai, susitikę Seattle, WA, : Ina 
kieaė. . 

• 

„per gudrūs". Tarp kitko, po
puliarumo sulaukusi jo knyga 
„Human Developmenf, kuri 
buvo išleista, kaip tarptauti
nis studentų leidinys Japoni
joje. 

J klausimą, iš kur atsirado 
meilė, prof. Justinas pasakojo 
tokią istoriją. Kai Dievas su
kūręs Meilę, angelai greitai 
supratę didelę vertę ir susirū
pinę, kaip ją išsaugoti. Vienas 
jų sakęs: „Viešpatie, aš" 
paslėpsiu meilę vandenyne ir 
ten ji bus saugi". Angelų vy
resnysis prabilęs „Aš ją nuga
bensiu už visatos ribų ir- ten 
paslėpsiu — nieks neatras". 
Dievo veidas nepasikeitęs. Jis 
kažko laukęs. Tuomet prabilęs 
Mykolas Arkangelas: „Viešpa
tie, padalyk ją ir įdėk ją į kiek
vieno žmogaus širdį; iš ten 
niekas jos neišplėš. Žmonės 
mylės ir garbins Tave, nes tai 
bus jų laimės šaltinis". Vieš
paties veidas nušvitęs ir* Jis 
taręs: „Tebūnie taip, kaip tu, 
Mykolai, pasakei". 

Tad žmogus sukurtas mei
lei. Jei žmonės nemyli — že
mėje kuriasi pragaras. Kad 
taip nebūtų, Pranas Zaranka 
padėkojęs knygos autoriui 
Justinui Pikūnui, knygą ap
žvelgusiai Lilei Gražulienei, 
Taurai Underienei ir Ritai 
Giedraitienei pasiūlo priimti 
Julės ir Vitos .„meilės" pyra
gaičių ir kavos pavidale. 

Užbaigiant šį jaukų, Detroi
to Ateitininkų Sendraugių or
ganizuotą pobūvį, klostosi žo
džiai; ./„Meilės psichologijoje"/ 
meilė.— širdžių giesmė ste
buklinga/ Jai poetų kurtas ei
les/.Ji visiems mums reikalin
gu- ; . 

Jonas Mikulionis 

TĖVYNĖN GRIŽO 
KARSTUOSE 

Š.m. lapkričio 16 d. a.a. Jo
no ir Adelės Poderių kūnai su 
jų karstais buvo perkelti iš 
Holy Sepulchre kapinių 
Southfield, Michigan, ir lydi
mi.įsūnyto sūnaus kun. Alfon
so Babono nuskraidinti į Vil
nių, kur juos pasitiko klebono 
brolis Jonas Babonas ir gi
minės. Poderių karstai buvo 
nuvežti į šv. Jono Krikštytojo 
.bažnyčią Zapiškiuose ir po ge
dulingų šv. Mišių, kurias au
kojo kunigai Alfonsas Babo
nas ir Petras Vagneris, lap
kričio 18 d. buvo nulydėti ir 
palaidoti Zapiškių kapinėse. 
Kun. Alfonsas Babonas išpil
dė a.a. Jono Poderio (mirusio 
1987 m- sausio 5 d., South
field, Michigan) ir a.a. Adelės 
Poderienės (mirusios 1997 m. 
sausio 5 d. Detroite) testa
mento pageidavimus, kad jų 
kūnai būtų pervežti ir palai
doti Lietuvoje. Pervežimo ir 
perlaidojimo eigą tvarkė lai
dotuvių direktorė Yolanda Za-
parackiene. 

ADVENTO MINTYS 
RADIJO LAIDOJE 

Šv. Antano bažnyčios klebo
nas kun. Alfonsas Babonas 
Advento tema kalbės gruodžio 

Bertulyte Bray, Edmundas Kulikauskas, Gėdis Morkūnas, Rūta Kulikaus-

8 ir 1 5 ^ . „Lietuviškų melo
dijų" radįo valandėlių laidose, 
transliuojamose antradieniais 
4 vai. po pietų ir šeštadienio 
rytais 8 vai. iš radijo stoties 
WPON, AM banga 1460. 
1460. 

ATEITININKU 
DĖMESIUI 

Tradiciniai ateitininkų jau
nimo žiemos kursai Dainavoje 
vyks gruodžio 26-31 d. Bus 
atskiros programos 8-10 ir 11-
13 klasių jaunimui. Smulkes
nes infortnacijas apie ateiti
ninkų žiemos kursus ir regist
raciją sužinosite paskambinę 
Birutei Bublienei, tel. 248-
646-8588.;' 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Detroito „Žiburio" mokyklos 
Kalėdų Eglutė sekmadienį, 
gruodžio '20 d., 12 vai. vyks 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Bus vaišės — kugelis, 
dešros su "kopūstais, pyragai 
ir kava. Mokiniai vaidins Lė
lės Viskantienės parašytą ir 
režisuotą Vaizdelį „Užburtas 
miškas". Atvyks ir Kalėdų se
nelis. Kviečiame visus. Smul
kesnę informaciją galima su
žinoti pas mokyklos vedėją 
Reginą PuSkorienę. 

NiSUJŲMETŲ 
SUTIKIMAS 
ŠV. ANTANO 
PARAPIJOJE 

v 
Šv: Antano Naujų Metų su

tikimas ketvirtadienį, gruo
džio 31 dieną, prasidės 7:30 
vai. vak. Šv. Mišiomis, Šv. An
tano bažnyčioje. 8:30 vai. va
karo bus pasisvečiavimo va
landa parapijos šventiškai pa
puoštoje salėje. 9 vai. — karš
ta vakarienė, šokiai ir 
džiaugsmingas Naujųjų Metų 
sutikimas. Smulkesnes infor
macijas teikia Regina Juškai-
tė-Švobienė (darbovietės tel. 
313-396-0389 arba namų tel. 
248-547-2859). Prašoma užsi
registruoti iki gruodžio 15 d., 
nes vietų skaičius ribotas. Vi
sų dalyvių lauks užkandžiai, 
karšta vakarienė, gėrimai, 
maloni nuataika ir smagi mu
zika. Dalyvavimas •*-. tik 25 
dol. asmeniui. Automobiliai 
bus saugomi. Visi laukiami ir 
kviečiami. 

NAUJU METŲ 
SUTIKIMAS DIEVO 

APVAIZDOS 
PARAPIJOJE 

Naujų Metų sutikimas Die
vo Apvaizdos parapijos Kultū
ros centre vyks ketvirtadienį, 
gruodžio 31 dieną. Pradžia 7 
vai. vak. — pasisvečiavimas, 8 
vai. vakarienė. Bilietų kaina 
50 dol. asmeniui, o pensinin
kams ir jaunuoliams — 45 
dol. Dėl rezervacijų ir smul
kesnės informacijos prašome 
skambinti Nijolei Zelwinder, 
tel. 248-373-9017. Sutikimą 
ruošia ir visus kviečia Lietu
vių Bendruomenės Detroito 
apylinkės valdyba. 

JUOZUI ORENTUI 
DAGIAUSIU METU! 

Buvęs Detroito „Baltijos" 
tunto tuntininkas Juozas 
Orentas šventė savo 70-tą 
gimtadienį. Gimtadienio pro
ga žmona Irena, vaikai ir arti
mieji pagerbė sukaktuvininką 
gruodžio 5 dieną. Į pokylį at
vyko ir Juozo artimi bičiuliai 
iš Toronto ir Čikagos. Linki
me Juozui Orentui ilgiausių 
metų bei toliau darbuotis jau
nimo auklėjimo organizaci
joje- bu 

CLEVELAND, OH 

LIETUVIŲ BIČIULIAI 
LAIMĖJO RINKIMUS 

Clevelando lietuviai džiau
giasi lapkričio 3-sios rinkimų 
rezultatais. Laimėjo jų remia
mi kandidatai. Rinkiminėje 
akcijoje lietuviai pasisakė už 
jų kandidatus spaudoje, radijo 
laidose, susirinkimuose, telk
dami lėšas. Dr. Viktoras Stan
kus, LB apylinkės valdybos 
narys, ir Gražina Kudukienė 
— aktyvi respublikonų parti
joje, sumaniai vedė propagan
dą lietuvių tarpe. 

Dabartinis Ohio valstijos gu
bernatorius George Voinovich 
laimėjo JAV senatoriaus pos
tą, pakeisdamas sen. John 
Glenn, 77 metų astronautą, 
demokratą. Respublikonas 
Voinovich — artimas lietuvių 
draugas, visą savo laiką ne tik 
kai dirbo Clevelande, bet ir 
persikėlęs į sostinę Columbus, 
palaikė artimus ryšius su lie
tuviais, dalyvaudavo jų šven
tėse. Jis remia tarptautinę 
prekybą su Rytų ir Centro Eu
ropos kraštais. Ingrida Bub
lienė — LR garbės konsule, 
turėjo eilę pasitarimų su gu
bernatoriumi ir prekybos rei
kalais su Lietuva. 

Robert Taft — stiprios res
publikonų giminės atstovas, 
užims Ohio gubernatoriaus 
vietą. Naujasis gubernatorius 
taip pat turi gerų draugų lie
tuvių tarpe. Perrinktas Den-
nis Kusinich, buvęs Clevelan
do meras, demokratas. Vie
nuoliktoje apygardoje, kurioje 
gyvena daug lietuvių proku
rorė Stephanie Tubb Jonės iš
rinkta į JAV atstovų rūmus, 
prieš rinkimus buvo atsilan
kiusi ir į Dievo Motinos para
pijos svetainę, kur pristatyta 
kleb. kun. G. Kijausko, SJ, 
kalbėjo gausiai susirinku
siems lietuviams. 

Tikėkimės, kad naujai iš
rinktieji, dirbdami VVashingto-
ne ir Columbus nepamirš ir 
mūsų reikalų, kai į juos kreip
simės. 

REKOLEKCIJOS 

Adventinis susikaupimas — 
rekolekcijos, rengiamos „Atei
ties" klubo, vyks gruodžio 12 
d. Dievo Motinos parapijos 
svetainėje nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. vak. Rekolekcijų vadovas 
kun. Rimantas Gudelis. Visi 
kviečiami dalyvauti. Regist
ruotis pas klubo pirm. dr. Bi-
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JAV $96.00 $66.00 $36.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $11000 $60.00 $40.00. 
Tik šeštadienio laida; 
JAV $66.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U JS.) $60.00 $46.00 $36.00 
Ulsakant i Lietuvą; 
CAir cargo) $100.00 $66.00 
Tik šeštadienio laida $65.00 
Užsakant i uiaieniore paktu $60000 $260.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $86.00 
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rutę Kasperevičienė, tel. 216-
524-8332. 

Bendros Kūčios Šv. Jurgio 
parapijos salėje gruodžio 24 d. 

Naujų Metų sutikimas 
gruodžio 31 d. Lietuvių na
muose. 

VJL 

WORCESTER, MA 

ŠVENTĖME LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTE 

Dr. Vinco Kudirkos saulių 
kuopa lapkričio 22 d. suruošė 
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės įkūrimo sukakties 
paminėjimą. 

Šauliai organizuotai su vė
liavomis dalyvavo Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje 10 
vai. r. šv. Mišiose, aukotose už 
karius, šaulius, partizanus ir 
visus žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Mišias kasmet šios 
šventės proga užprašo šaulių 
kuopa. Šią dieną šventėme ir 
Kristaus Karaliaus švente. 

Šv. Mišias aukojo ir pamoks
lą pasakė parapijos adm. kun. 
Antanas Nockūnas, MIC. Au
kojimo dovanas nešė kuopos 
vadas Arūnas Grigalauskas ir 
sesė šaulė Izabelė Parulienė. 
Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas vargonininkės 
Onos Valinskienės. Po Mišių 
sugiedota „Kristau, pasaulio 
valdove....". 

Šauliai su vėliavomis bei 
šventės dalyviai išsirikiavo 
šventoriuje prie Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo, 
trumpoms žuvusių pagerbimo 
iškilmėms. Vadovavo šaulių 
kuopos vadas A. Grigalaus
kas. Maldą sukalbėjo Mišias 
aukojęs kunigas. Šaulės Jani
na Miliauskaitė ir Izabelė Pa
rulienė padėjo vainiką. Žodį 
tarė kuopos vadas. Giedojome 
„Marija, Marija"... 

Grįžome atgal į parapijos sa
lę po bažnyčia, kurioje buvo 
tęsiamas minėjimas. Susirin
kusius pasveikino Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos vadas 
Artūras Grigalauskas, ir pra
nešė, kad šios šventes kalbė
tojui dr. Vytautui Užgiriui 
šeštadienio vakare išskridus į 
Lietuvą, jo paruoštą ir paliktą 
paskaitą skaitys kuopos sekre
torė Janina Miliauskienė. Pas
kaita buvo turininga, kruopš
čiai paruošta ir su giliu dėme
siu visų šventės dalyvių iš
klausyta. Ji bus atskirai 
„Drauge" išspausdinta, todėl 
čia jos ištraukų ar komentavi
mo neteikiame. 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos vadas Arūnas Griga
lauskas išreiškė padėką pas
kaitos autoriui dr. Vytautui 
Užgiriui, tuo metu buvusiam 
Tėvynėje. Programą užbaigė
me sugiedoję Lietuvos himną. 

Šventę tęsėme maloniu pa-
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TeL (708) 598-8101 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzte Ave. 
Chioago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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3800 W. 96 St TaL 708-422-0101 
Valandos pagal sustoimą 
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EDMUNDAS V&NAS, M&..S.C 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Aus&n) 

TeL 773-666-7756 
Valandos pagal sualtartmą 

EUOBCC. DECKER, DOS, P.C. 
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už prieinamą kainą. Pacientai 
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INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
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DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairvtew, Ste. 6 
VVestmont. IL 60559 

630-662-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba BetuvttKai 

bendravimu, vaišindamiesi se
sių šaulių paruošta kava ir 
užkandėliais. 

J-M. 

Kun. Kęstutis Ralys, bu
vęs Daugėliškiu klebonas, gili
na teologijos studijas Toronto 
universitete ir talkina Missis-
saugos Lietuvių Kankinių pa
rapijai, Gerojo Ganytojo misi
jai Wasagoje ir Delhi Šv. Kazi
miero parapijai, kurios klebo
nas kun. Laurynas Kemėšis, 
pablogėjus sveikatai, pasi
traukė į pensiją. 

http://St.Otk.Lawn.IL


ADAMKUS, GRINIUS IR 
ŽEMKALNIS POGRINDŽIO 

VEIKLOJE 
ANTANAS DUNZDILA 

(Tęsinys) 

Penktojo numerio pabaigoje 
išspausdintas pranešimas, 
kad po pirmųjų keturių nu
merių leidybos darbas laiki
nai sutrikęs dėl techniškų 
kliūčių. Kai 1998 Vilniuje ap
lankiau G. Žemkalnį, jis ben
drais bruožais paminėjo, kad 
pradžioje laikraštis buvo 
spausdinamas hektografu 
(spiritine mašinėle), o vėliau 
— jau rotatoriumi; panašiai 
rašo ir Br. Kviklys enciklo
pedijoje. Šiame pasikeitime 
turbūt glūdėjo ir suminėtų 
techniškų kliūčių priežastis. 
Gal dėl daug greičiau blun
kančio, melsvo hektografo ra
šalo šiandien neturime pir
mųjų keturių numerių. 

Redaktoriai savo laikraštį 
skyrė studentijai ir mokslei
viams. Tipiškas „Jaunime, 
budėk!" numeris išeidavo ant 
vieno, abejose pusėse iš
spausdinto lapo. Įrašytas ma
šinėle į matricas, rotatorium 
spausdintas, vietomis jis šian
dien sunkokai įskaitomas. 
Išlikę „Jaunime, budėk!" nu
meriai dvelkia vokiečių oku
pacijos rūpesčiais ir kad Lie
tuvą vėl užpuls bolševikai. 
Jaunimas labai aiškiai skati
namas ryžtis ir ruoštis kovai 

_DrieŠ.juos: „Jaunime, ruoškis 
"kovai ir budėk!" — Nr. 5, psl. 

1. 
Apskritai, laikraštis skatino 

bei stiprino lietuvių nepri-
' klaušomybės siekius, tautos 
laikyseną okupacinio režimo 
aplinkoje. Šalia to, trumputė
mis žinutėmis buvo informuo
jama apie padėtį kituose 
kraštuose, apie pogrindžio 
konsolidacijos reikalus Lietu-

" voje. štai antraštės iš 1943 m. 
paskutinio numerio: „Dėme
sio, Vyr. Liet. Komitetas stovi 
visų lietuviškų tautinių orga
nizacijų pri -akyje", „Neįvyk
dytos vokieuų svajonės", „Už
sienio naujienos", „Vietos ži
nios", „Mitingai". Prašoma 
aukų ir slapyvardžiais ske1-
biami aukotojai, rėmėjai. 
, Įdomus ir net šioms die
noms reikšmingas yra 1944. 
1.15 numerio pranešimas 
apie Lietuvoje gyvenančius 
rusus, kurie prašė vokiečių 
Generalinį komisarą leisti 
steigti Lietuvoj rusų dalinį 
„apsauginei tarnybai"... (Ši 
žinia šiandien primena 1998 
vasarą girdėtą dabartinės Ru
sijos urzgimą, kad į Lietuvos 
teritorijoje vykusias NATO 

..pratybos nebuvo pakviestos 

rusų karinės pajėgos.) Laik
raštis anuomet tokį pageida
vimą griežtai atmetė, visa tai 
pavadino „naujų banditų" at
siradimo galimybe. 

Yra net žinių iš Pietų Ame
rikos. Rašyta apie lietuvių 
komunistų veiklą Amerikoje, 
jų leidžiamą „Laisvę" bei va
romą propagandą. Taip pat 
Nr. 4-5/11-12 paminėtos Ame
rikos lietuvių pastangos kurti 
BALFą, Švedijoje išleista kny
gą apie Pabaltįjį, Lietuvos pa
siuntinio Petro Klimo suėmi
mas Vokietijoje bei Europoje 
gyvenančių diplomatų Gird
vainio, Šaulio, Turausko ir 
Balučio veiklą. 

Nr.3/10 (1944.11 1) pers
pausdintas VLIKo atsišauki
mas mobilizacijos reikalu. 
Įdomu ir keista, kad apie 
1944 pradžioje formuotą Vie
tinę rinktinę išleistuose nu
meriuose konkrečių žinių ma
žai. Vietinė rinktinė Nr. 4-5/ 
11-12 paminėta kaip „iš dvie
jų blogybių mažesnė", tačiau 
tik kitų temų apimtyje. Tai gal 
pogrindinės Lietuvos Laisvės 
kovotojų sąjungos (LLKS) įta
ka „Jaunime, budėk!" leidė
jams, kad LLKS į Vietinę 
rinktinę žiūrėjo labai santū
riai. VLIKą laikraštis laikė 
autoritetu, jo gairėms aiškiai 
pritarė. Palyginti daug dėme
sio skirta žinioms iš Suomi
jos, kovojusios prieš rusus vo
kiečių pusėje. Reikšmingas 
straipsnis „Maskva ir mes", 
kuriame kategoriškai pasisa
koma prieš vos ne amžiną ru
sų agresiją ir su ja siejamu 
pavojum Lietuvai. (Kaip gai
la, tas pavojus gresia ir da
bar!). Reiškiamas rūpestis dėl 
plintančio girtavimo. Kai ku
rios žinios iš užsienio tikrai 
neteisingos, pvz., kad 1943 
metais JAV pastatė 86,000 
lėktuvų. Tokio lėktuvų skai
čiaus Amerika turbūt nepa
statė per visą karo laiką. Čia 
korektūros klaida, sunkiomis 
pagrindžio sąlygomis supran
tama; dar galima spėlioti, kad 
tai amerikiečių karo meto 
propaganda. 

1998 m. birželio 9 dieną 
buvo labai malonu Vilniaus 
Seimo rūmuose aplankyti G. 
Žemkalnį, šiuo metu ten va
dovaujantį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės įstaigai. Kai 
parodžiau atsineštą „Jauni
me, budėk!", jis nustebo ir 
nudžiugo. Nuo 1944 m. savo 
laikraščio jis nebuvo matęs ir 
stebėjosi, kad tiek daug nu-
merių jie anuomet išleido! 

Tuoj pat pasirūpino pasidary
ti viso komplekto kopįją. Apie 
„Jaunime, budėk!" leidimą 
išsikalbėjome plačiau. 

G. Žemkalnis akcentavo 
šios konspiracinės veiklos 
bruožą. Patvirtino, kad iš tik
rųjų trys aušrokai — V. 
Adamkus, L. Grinius ir G. 
Žemkalnis — šį darbą pradėjo 
ir jį varė. B. Mačiuikos čia jis 
aiškiai neprisimena, tačiau jo 
įnašo neneigia, pritaria A 
Adamkaus knygos duome
nims. Iš pradžių leidinį jie 
spausdindavo spiritiniu hek
tografu, bet vėliau perėjo prie 
matricų ir šapirografo. Ša-
pirografas iš pradžių buvo lai
komas L. Griniaus motinos fi
latelijos parduotuvėje, vėliau 
— Grinių namuose ar bute. 
Tiražas vienu metu svyravo 
tarp 800 iki 900 egzempliorių. 
Platindavo, pasiėmę po glėbį, 
savo amžiaus moksleivių tar
pe; aišku, dalį paimdavo am
žiumi vyresni pogrindžio ben
drininkai. 

Grupė turėjo ryšius su 
LLKS per Petrą Jurkšą, su 
kuriuo G. Žemkalniui vėliau 
teko kartu kalėti gestapo na
guose. Iš kitų šioje veikloje 
dalyvavusių jis pažinojo Ame
rikoje mirusį Br. Bieliuką. 
Pats G. Žemkalnis yra davęs 
LLKS priesaiką. Žino, kad 
tokią priesaiką taip pat davė 
L. Grinius, V. Adamkus. Pais-
tengę jie reguliariai gaudavo 
pogrindyje leidžiamus „Lais
vės kovotoją", „Lietuvos ju
da", „Į laisvę". Savo leidiniui 
dažnai naudodavo medžiagą 
iš jų. 

Gimęs 1929 m., G. Žemkal
nis suėmimo metu buvo tik 
15-1/2 metų amžiaus. 1944 
gegužės 13 d. savo tėvų bute 
Kaune buvo gestapo areštuo
tas ir vėliau apkaltintas val
stybės išdavimu (Hochverrat), 
už ką grėsė mirties bausmė. 
Po arešto tėvai sūnų gal būtų 
ir išvadavę, tačiau toje pačioje 
kameroje esančiam žydui pro
vokatoriui G. Žemkalnis „at
virai" išdėstė savo pažiūras į 
Trečiąjį Reichą, tad jo likimas 
pasisuko tragiškon pusėn. Bu
vo išvežtas į Vokietiją, tėvas 
išvyko paskui kalinamą sūnų 
— tikėdamasis kažkokiu bū
du jį gelbėti... Laimei Reicho 
teismui paruoštas bylas Vo
kietijoje 1945 m. subomborda-
vo alijantai, tad karui pasibai 

Lietuvos prez. V. Adamkus kalba Visuotinės tmogaus teisių deklaracijos 
50 m. sukakties proga Vilniuje gruodžio 8 d. 

PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS 
Lietuvos Respublikos 

Prezidento Valdo Adam
kaus kalba, pasakyta 1908 
metų gruodžio 8 diena iš
kilmingame Seimo posė
dyje, skirtame Visuotinės 
žmogaus teisių deklaraci
jos 50-osioms metinėms. 

Šiomis dienomis pasaulis 
mini jubiliejų dokumento, ku
ris tiesiogiai įtakoja daugelio 
žmonių, tautų ir valstybių gy
venimą. Dokumento, kurį pri
ėmė pasaulio tautų bendrija, 
siekdama humaniškesnių ir 
tauresnių žmonių santykių. 
Visuotinė žmogaus teisių de
klaracija, patvirtina prieš pu
sę amžiaus, iki šiol yra vienas 
svarbiausių tarptautinių aktų, 
vienijančių žmones bei visą 
žmoniją tarpusavio supratimo, 
pasitikėjimo bei atvirumo var
dan. 

Ir visuotinė, ir atskirų vals
tybių istorija parodė, kad pa
garba prigimtinėms žmogaus 
teisėms tiesiogiai liudija kiek
vienos šalies ovilizuotumą, jos 
demokratijos lygį. Todėl ir 
šiandien, praėjus penkioms 
dešimtims metų, ši Deklaraci-

gus, G. Žemkalnis išliko gy- Ja . 3™ aktualus tarptautinės 
vas. Tokia G. Žemkalnio jau
nų dienų istorija. 

Tėvas V. Landsbergis — 
Žemkalnis savo atsiminimų 
knygoje sumini keletą kitų 
reikšmingų duomenų. Konspi
racijos draugai Adamkus, Gri
nius ir Žemkalnis buvo suta
rę, kad, vieną jų suėmus, su
imtasis jokiu būdu bent 24 va-

teisės aktas, į kurį pirmiau
siai ir apeliuoja politikai, taik-
dariai bei derybininkai, siek-

landas neišduos savo draugų, 
kad likusieji galėtų spėti pa
sislėpti. O jei laisvėje likusie
ji būtų tardomi, tai jie visą 
kaltę verstų suimtajam — ir 

(Nukelta į 5 psl.) 

darni taikos karščiausiuose 
planetos taškuose. 

Šios Deklaracijos laikymasis 
toks pat aktualus ir čia, Lietu
voje. Mūsų piliečiai okupacijos 
sąlygomis skaudžiai patyrė, 
ką reiškia prievarta, pamynu
si pamatines žmogaus teises. 
Dabarties Lietuvoje žmogaus 
teises tampa svarbiu demok
ratuos lygio, kartu ir piliečių 
gyvenimo kokybės, rodikliu. 

Kaip iš autoritarinio režimo 
pereinama prie normalių civi
lizuotų santykių, tikrinama 
būtent žmogaus teisių poreikiu 
bei jų gynimu kasdieniniame 
gyvenime — kiekvieno žmo
gaus, kiekvienos politinės, re
liginės bei tautinės bendruo
menės veikloje. 

Tai, kas tautinio atgimimo 
metais buvo mus vienijanti 
graži perspektyva, šiandien 
turi veikti kaip moralių ir tei
singų tarpusavio santykių ga
rantas, kaip esminė prielaida 
valstybei tobulėti, geriau ir 
žmoniškiau gyventi jos pilie
čiams. 

Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos penkiasdešimt
mečio proga nuoširdžiai svei
kinu visus Sio minėjimo daly
vius, visus Lietuvos piliečius. 

Tikiuosi ir linkiu, kad šiuo 
teisės aktu nuosekliai grįstu-
me tolesnius savo tautos ir 
valstybės kūrimo darbus, savo 
santykius su pasaulio tautų 
bendrija. Kiekvieno žmogaus, 
kiekvienos tautos — visos 
žmonijos labui! 

Danutė Bindokienė 

Babelio bokštas 
erdvių platybėse 

Kažkada rašytojas Jurgis 
Gliaudą laimėjo premiją už 
romaną „Namai ant smėlio" ir 
ilgą laiką, norint apibūdinti 
bergždžio darbo pastangas, 
mūsų visuomenėje buvo prigi
jęs posakis, kad „tai tik namų 
ant smėlio statymas". 

Nereikia niekam aiškinti, 
kad namas turi būti statomas 
ant tvirtos žemės, ant gerai 
paruoštų pamatų, kitaip visas 
darbas nueis niekais. Tas 
ypač svarbu, planuojant di
desnio masto statinį. Vis tik 
šiuo metu vystomas statybos 
projektas, numatytas užbaig
ti maždaug per penkerius me
tus (kaina — daugiau kaip 40 
milijardų dolerių), ir pradėtas 
šią savaite statyti — visai be 
pamatų. Net ne „ant oro", o 
kaip tik beorėje erdvėje, apie 
240 mylių nuo Žemės. Jo sta
tytojai — astronautai ir kos
monautai — savo darbą turės 
atlikti, skriedami aplink mū
sų planetą 17,500 mylių per 
valandą greičiu, apsivilkę 
drabužiais, sveriančiais dau
giau kaip 300 svarų. Kai nu-
siskundžiame oro temperatū
ros svyravimais, turėtume pa
galvoti apie tuos erdvių staty
bininkus, kurie patiria tikrai 
nemažus aplinkos tempera
tūros nenuoseklumus: šešėly
je ji siekia iki 100 laipsnių F 
žemiau nulio, o saulės atokai
toje — iki 150 laipsnių F 
karščio... 

Kartais, paprašyti ką na
muose pataisyti, mūsų vyrai 
(ir moterys) murma, kad dar
bas per sunkus, neturi tin
kamų įrankių arba apskritai 
nesugeba tai padaryti. Kaip 
savaitę turi jaustis du JAV as
tronautai, dirbdami už savo 
erdvėlaivio „Endeavour" sie
nų saugumo, pradėję statyti 
tarptautinę Erdvių stotį Že
mes orbitoje? Iki statybos pa
baigos reikės atlikti bent 160 
panašių išėjimų iš erdvėlaivių 
ir sujungti 100 atskirų dalių į 
milžinišką, beveik 500 tonas 
sveriantį, statinį. 

Pagrindinis praėjusį penk
tadienį pakilusio „Endea
vour" skrydžio tikslas (erd
vėlaivyje yra šeši astronautai) 
buvo „pasigauti" iš Kazaksta-
no lapkričio mėnesį paleistą 
44,000 Rusuos gamybos va
rikli, pavadintą „Saulėtekiu" 
(Zarja) ir sujungti su ameri-
kietiškąja dalimi. Nors tai yra 
konkretus projektas, pareika
lavęs daug pasiruošimo ir pa
stangų, tačiau tam tikra pras
me ir simbolinis — šešiolikos 
valstybių grupei, kuri priside-

da prie Erdvių stoties staty
bos, vadovauja buvę priešai — 
Amerika ir Rusija. 

Dėl to šis projektas primena 
Senojo Testamento Babelio 
bokšto statybą, kai žmonija 
buvo užsibrėžusi pasistatyti 
tokį aukštą bokštą, kad pa
siektų paties Dievo sostą... 
Dar iš pradžios mokykloje 
turėtų tikybos pamokų žino
me, kas ilgainiui tiems Babe
lio bokšto statytojams nutiko. 
Anuomet jie negalėjo susi
kalbėti ir turėjo darbą nu
traukti, o dabar, be abejo, visi 
kalbasi angliškai, todėl tokių 
problemų nekyla. 

Tačiau projektas, bent Ame
rikoje, jau susilaukė nemažai 
kritikos. Nors čia nežinoma 
lietuviška patarlė: „Neik su 
velniu obuoliauti, nes ir obuo
lių, ir pintinės neteksi", bet 
Maskvos.gera valia (ir darbo 
technika) dar nepasitikima, 
ypač po Mir stoties nesėkmių. 
Antra vertus, neaišku, kas 
laukia Rusijos ateityje, kai 
prezidentas Boris Jelcin paga
liau valdžią perleis kitam, o 
tai meta šešėlį ir didžiausiem 
optimistam ant kelio. 

Į Erdvių stoties statybą ga
lima žvelgti ir iš pozityvesnės 
pusės. Nepaslaptis, kad Žemė
je — net neužsimant „Babelio 
bokšto" statyba — dažnai vals
tybių vadai tarp savęs nesu
sišneka, tad ir taika laikas 
nuo laiko atsiduria ant labai 
siūbuojančių pamatų. Praėjus 
pusšimčiui metų nuo paskuti
nio pasaulinio karo pabaigos, 
nuolat reikėjo ir tebereikia la
bai įtemptų pastangų, kad jis 
vėl neįsiliepsnotų į neužge
sinamą gaisrą. Kol kas tų ma
žesniųjų lauželių Išsiplėtimą 
dar vis pavyksta sustabdyti, 
bet ar visuomet pavyks? 

Kiek daug atliktų žmonija, 
jeigu tas pastangas nukreiptų 
gerąja linkme. Galėtų išrasti 
vaistus nuo baisiųjų ligų, pa
gaminti pakankamai maisto, 
kad niekam nereikėtų kęsti 
alkio, išnaikinti diskrimina
ciją ir skurdą. Tačiau tam 
visų pirma reikia išmokti kar
tu dirbti, atsisakyti savo am
bicijų, grobuoniškų kėslų ir 
pernelyg išpūstos didybės. 
Jeigu žmonės neįstengia arti
mai bendradarbiauti ir kurti 
Žemėje, galbūt to pavyks iš
mokti už jos ribų — erdvėse. 
Galbūt šį kartą „Babelio 
bokšto" statyba ne supriešins 
ir išskirstys, o kaip tik suar
tins žmoniją. Tuo atveju, šis 
projektas yra vertas visų tų 
milijardų — ir daugiau. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

. Nr.82 (Tęsinys) 
— Kodėl? - - paklausiau. 
— Aš jo bijau. 
— Suprantu, bet kodėl turėči"au bijoti aš. Nuo ru

dens nesimatėm. Per Kalėdas per telefoną šnekte
lėjom. Tik kaip tolimi pažįstami. Jis težino, kad mudu 
su Jonu buvom seni draugai, tai būtų labai paprasta 
susitikti ir apie jį pasišnekėti. Iš kur Frenkas gali 
žinoti, kad žinau, kas pastaruoju metu vyko jūsų 
tarpe. Gali spėti, bet nemanau, kad mano kalbos tonas 
išduotų. Paskambinsiu ir pasikviesiu, kad šį vakarą 
čia užeitų. 

— Neis, — pasakė ir net galvą papurtė. 
— Gal ir neis, bet toks kvietimas jam parodys, kad 

dar nepasakei kaip čia buvo ir gal net negalvoji pasa
kyti. 

Su kiekvienu nauju žodžiu man brėžėsi vis aiš
kesnis planas, jeigu Frenkas yra pirštus kur prikišęs, 
kaip jį įsprausti į kampą. 

— Tik ne šiandien. 
— Kodėl ne? — su aiškėjančiu planu, didėjo ir 

ryžtas. 
— Pagalvok ir apie save. Juk nuo vakar ryto esi 

nemigęs, o dabar jau irgi pavakarys. Pailsėk. Kas bu
vo buvo, to nebepakeisi. Pailsėk, rytoj į viską pažiūrėsi 

šviežiom akim. Gal ir aš pažiūrėsiu kitaip. Šiandien ir 
man tiek tesiranda. 

Pasukom kalbą į kitą pusę. Toje sumaištyje jai nė į 
galvą neatėjo, kad tuo pat metu reikia pagalvoti, kad 
čia buvimo dienos jau suskaitytos. Kai atvyko, šeimi
ninkas buvo Jonas, kai ėmė galvoti apie išvykimą, gal
voje tebuvo tik pora lagaminų, o apie visa kita tegu 
žinosi Jonas. Viskas apsivertė kitaip, bet jai dar nebu
vo kada apie tai pagalvoti. 

— Ar jau žinai, ką išvykdama pasiimsi, ką paliksi 
ir darysi su pasilikusiais? — paklausiau. 

Ji lyg iš miego pabudo. Akyse net išgąstis pasi
rodė, kad su tiek daug reikės vienai susitavalioti. Kaip 
viską parvežti, kur nuvežus padėti. Jutau, kad reikia 
šokti pagalbon. Pasakiau, kad butas laukia visko pil
nas. Tik ateiti ir gyventi. Siūliau pasiimti tik tai su 
kuo nenorėtų skirtis. 

— Kad aš dar neišmokau prie daiktų prisirišti, — 
pasakė tokiu niekam reikšmės nebeteikiančiu balsu. 

— Tai dar geriau, bet dėl visko perbėkim per tuos 
bereikšmius daiktus. 

Ji nesipriešino. Pradėjom nuo Jono kambarių. Ji 
pasirinko tik porą smulkmenų, tik prisiminti Joną. 
Mano akis užkliuvo už dailaus senoviško rašomo stale
lio ir to paties darbo spintelės, kurias Jonas grei
čiausiai paveldėjo iš savo dėdės. Pagalvojau, kad jie 
tiktų į vieną apytuštį miegamąjį. Jame Aldona galėtų 
įsirengti sau darbo kambariuką. Kai pasiūliau, ką tu
riu galvoje, ne tik sutiko, bet sumetė pasiimti dar porą 
panašių staliukų iš savo kambariukų. 

— O visa kitą? 
— Paliksiu. Tegu pasiima, kas ką nori. 

Permečiau mintim, ką kur esu matės ir norėjau 
pasakyti: „Aldona, ar jau tau galvoje nebegerai", bet 
tuoj sumečiau, kad iš tikrųjų gal taip ir yra. Mane 
draudžia, liepia pailsėti, o kažin kada ji pati buvo su
dėjusi akis. Ir kas jai dar prie nepoilsio. Žmogus ne 
rankovė, negali išversti ir pažiūrėti, kas viduje. Ėmiau 
aiškinti, kad viską Dievo valiai palikti negalima. Mes 
negirdime, bet žmonėse jau pilna visokių spėliojimų. 
Jeigu viską paliktų pastira, viską išsinešioti, kas ką 
gali pakelti, žmonėms atsivertų marios spėliojimų, 
ypač, kad jau buvo policija. Nemanyk, jie ir tą tino, o 
jei nežino, ko jie čia buvo, tai kiekvienas savo sukuria. 
Bešnekant atėjo mintis, kas galėtų tą bėdą jai nuo 
pečių nuimti. 

— Duok man Kristinos telefoną. Pašnekėsiu. Ji čia 
viską žino. Tegu viską išparduoda. Už darbą duosi 
kokį trisdešimt procentų ką surinks, moteris su malo
numu viską sutvarkys. Pamatysi, parduos ir tą, ką 
pati būtum išmetusi. 

Ji kiek pagalvojo. 
— Gal ir gerai sakai. Jonas irgi pašnekėdavo, kad 

visko neišsivešim, kad daugumą reikės išparduoti. Ro
dos kai kas buvo kai ko net užsiprašęs. 

Paėmė telefoną, paskambino Kristinai ir paaiškino 
ko nori. 

— Tuoj ateis, — pasakė padėjusi telefoną — gal 
bus ir geriau. Bent bus tvarka, o ką gaus, tegu pati ir 
turės. 

Papurčiau galvą. 
— Nebus gerai. Vėl bus panašu į pabėgimą. Paga

liau juk joks daiktas į čia pats neatėjo. Čia ir pačios ir 
Jono, kai kas net ir jūsų dėdės darbu supirkta. Už tą, 

ką gausi galėsi Jonui ant kapo pastatyti paminklėlį, 
kad čia savo dienas baigė žmogus iš tolimo krašto 
išvytas. Ir išvytas tik todėl, kad norėjo būti žmogus. 

Net nepajutau, kaip ėmiau karščiuotis ir barstyti 
žodžius, kurie šio krašto žmonėms nieko nereiškė. Čia 
visi kažin kada atėjo geresnio gyvenimo ieškoti, tai 
kodėl ne Jonas, kuris pagal jų žvilgsnį neblogą gyve
nimą ir buvo radęs. 

Netrukus atvažiavo ir Kristina. Ne viena. Atsivedė 
ir savo vyrą Robertą. Jis sutiko viską sudoroti. Net sa
vaip. Kristina buvo tik šiaip, o jis iš karto reikalą 
perėmė į savo rankas. Jis paskelbsiąs varžytines. Į 
varžytines sulėksią žmonės ne vien iš miestelio, bet iš 
kažin kur, ir už gerą kainą nusipirks tai, ko šiaip nie
kada nebūtų pirkę. 

Mačiau, kad varžytinės Aldoną išgąsdino. Ji net į 
mane pažiūrėjo tokiom akim, lyg į ką negerą būčiau ją 
įvėlęs. 

— Ne, tokio triukšmo tai nenoriu. 
Jis kiek pagalvojo, paskum paklausė: 
— Kada išvyksti? 
— Kai tik leis Joną palaidoti. 
— Gerai. Ligi to laiko, mes tik viską sužiūrėsim, 

įvertin8im. Juk ir tamsta norėsi pasakyti, už kiek ką 
parduoti. 

— O ne. Nuo to vargo prašau mane atpalaiduoti. 
Darykite, kaip jums geriau. Ką gausite, gausite ir tą 
dalinsimės per pusę. Ar nebus per mažai? 

Robertas šyptelėjo. Pirmą kartą nuo atėjimo. 
— Kam nori save nuskriausti? Mudu galvojom 

kaip Kristinos draugei tik padėti. 
(Bus daugiau) 
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ALTo 58-tojo metinio suvažiavimo, 
įvykusio 1998 m. lapkričio 29 d. 

REZOLIUCIJOS 
1. Suvažiavimas reiškia 

padėką JAV vyriausybei ir 
Kongresui už teikiamą Lietu
vai paramą, stiprinant jos de
mokratinę santvarką, sau
gumą ir gerovę. 

2. Suvažiavimas siūlo Lietu
vos vyriausybei sustiprinti 
Baltijos kraštų bendravimą 
politinėje, ekonominėje bei 
kultūrinėje, o ypač valstybin
gumo ir savisaugos, srityje. 

3. Suvažiavimas siūlo ALTui 
1999 m. apjungti visus JAV 
lietuvių išeivijos veiksnius 
bendrai veiklai ir kovai už 
Lietuvos tolesnį demokratė
jimą ir valstybingumą, sušau
kiant JAV lietuvių kongresą 
drauge su kitomis lietuvių or
ganizacijomis. 

4. Suvažiavimas siūlo kreip
tis į JAV ir Lietuvos vyriau
sybes, kad jos įtakotų Rusiją 
tolesniam Karaliaučiaus sri
ties demilitarizavimui. 

5. Suvažiavimas siūlo Lietu
vos vyriausybei stiprinti mo
kyklose tautinio auklėjimo pro
gramas, ypač nulietuvintose 
Vilniaus krašto vietovėse. 

6. Suvažiavimas prašo Lie
tuvos vyriausybę, kad buvu
sieji KGB rūmai Vilniuje ir 
muziejus būtų perduoti Lietu
vos gyventojų genocido ir rezi
dencijos tyrimo centrui. 

7. Suvažiavimas prašo 
įtakoti visuomenę ir Lietuvos 
vyriausybę pastatyti Lukiškių 
aikštėje, Vilniuje, didingą pa
minklą žuvusiems partiza
nams ir Lietuvos kovų ir 
kančių istorijai atminti. 

8. Suvažiavimas įpareigoja 
ALTo valdybą sudaryti autori
tetingą komitetą, kuris keltų 
ALTo finansų reikalingumo 
klausimą ir ieškotų būdų 
ALTo lėšų kaupimui. 

9. Suvažiavimas dėkoja: 
— ALTo centro valdybai ir 

Čikagos skyriui už šio suva
žiavimo parengimą ir dr. J. 
Valaičiui už pravedimą, vi
soms organizacijoms ir pavie
niams asmenims už sveikini
mus; skyrių atstovams už da
lyvavimą ir visiems aukoto
jams suvažiavimo proga; Liet. 
Respublikos ambasadoriui Va
šingtone S. Sakalauskui. Či
kagos generaliniam konsului 
G. Apuokui, Liet. generali
niam konsului V. Kleizai, ad
vokatui P. Žumbakiui ir ALTo 
— JBANC atstovui Vašing
tone A. Rimui už dalyvavimą 
suvažiavime. 

Rezoliucijų komisiją sudarė: 
Kostas Burba, Zuzana Juš

kevičienė, Algimantas Pautie-
nis ir Algis Regis. 

CLASSIFIED GUIDE 

Amerikos Lietuvių tarybos 58-to suvažiavimo, įvykusio .jaunimo centre lapkričio 29 d., dalyviai. Iš kaires sėdi: 
Petras Buchas, ALTo vicepirmininkas ir Lietuvių tautir.-'S sąjungos pirmininkas, dr. Brone Motušiene, dr. Jo
nas Valaitis, 58-ojo suvažiavimo pirmininkas, Zuzana Juškevičiene, Algirdas J. Rimas, ALTo atstovas Va
šingtone, Lietuvos Respublikos ambasadorius Stasys Sakalauskas, prof dr. Jonas Račkauskas, ALTo pirminin
kas. Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas. ALTo fondo pirmininkė Matilda Marcinkienė, 
ALTo Čikagos skyriaus pirmininke Antanina Repšienė, tjuvusi Lietuvos Vyčių pirmininke Evelyna Oželienė ir 
Lietuvos garbės konsulas Vaclovas Kleiza. Nuotr. J o n o Tamula ič io 

MŪSŲ VERTINGI ARCHYVAI 
Kiekvieną savaitę tenka da- Apie tą archyvinę medžiagą 

lyvauti Čikagos Jaunimo cen
tro patalpose, ten reikštis 
švietimo srityje ir stebėti vi
są judrų gyvenimą. Ypač man 
susirūpinimą kelia ten esan
tieji archyvai. Jaunimo centre 
yra tartum tautinių vertybių 
avilys. Čia visi savo sukauptą 
turtą neša ir krauna, o viduje 
dirbantieji pluša, dirba, tvar
ko. Viskas pagrįsta gera va
lia, pasiaukojimu. Jei visiems 
dirbantiems reikėtų mokėti, 
reikėtų daug milijonų išleisti. 
O kur juos gauti? 

Visos šios veiklos iniciato
rius ir vadovas yra dr. Jonas 
Račkauskas. Daug tonų ver
tingos tautinės medžiagos bū
tų radę vietos šiukšlyne. Pali
kuonys, nevertindami savo 
tėvų tautinių turtų, kartais 
pasamdo sunkvežimį ir nu
veža į sąvartyną. Dėka J. 
Račkausko tokių dalykų šian
dien retai pasitaiko arba visai 
nebepasitaiko. Jo rūpesčiu 
viskas patenka į JC. 

Be tvarkos sukrauta me
džiaga yra nenaudinga. Ją 
sutvarkius, sukatalogavus, ji 
prieinama visuomenei. J. 
Račkausko dėka atsirado pa
siaukojančių žmonių, specia
listų, kurie tą darbą atliko ir 
toliau tebetvarko naujai gau
tą medžiagą. Ta medžiaga jau 
pasinaudojo nemažai iš Lie
tuvos atvykusių mokslo dar
buotojų savo moksliniams 
darbams užbaigti. 

būtų galima ištisus tomus 
prirašyti. Mano tikslas yra 
grynai informacinis ir paska
tinantis. Neseniai viena pro
ga teko susitikti su vienu mu
zikologu ir plačiau pasikal
bėti. Tai Kazys Šablevičius, 
kuris su Kaziu Skaisgiriu dir
ba muzikologijos archyve ir 
atnaujina senas plokšteles. 
Žinoma, dirba ir kitus darbus. 
Jo pasisakymu, galima at
naujinti plokštelėse įdaina-
vimus bei kitus įrašus, bet 
pačios plokštelės negalima at
naujinti. Kad ir labai atsar
giai vartojant ji skyla, dūžta 
ir virsta gabaliukais. Kad ne
liktų šių pasišventusių žmo
nių paaukotas laikas, darbas 
ir pinigai veltui, reikia plokš
telių įrašus perrašyti į ka
setes. Tai susiję su pinigais. 
Kad atsirastų pasiturinčių 
muzikos mėgėjų ir galėtų pa
remti šį darbą pinigais, būtų 
įmanoma tuos įrašus išsau
goti ateities kartoms ir Lietu
vai. Laikui negailestingai nai
kinant medžiagas, tą darbą 
reikėtų atlikti netolimoje 
ateityje. Tad visi tautinių ver
tybių puoselėtojai turėtų sku
biai veikti ir paremti šių 
dienų darbų užbaigimą. Pa
naši padėtis ir su sena spau
da. 

Studijų ir Tyrimo centras, 
vadovaujamas dr. J. Rač
kausko, atlieka labai svarbų 
vaidmenį užsienio lietuvių 

TARP MŪSŲ KALBANT 
KUR MŪSŲ NEBŪTA, KUR MŪSŲ 

NEGYVENTA 
Kitados daug Čikagos lietu

vių gyveno Bridgeporto, 
Brighton Parko, Marąuette 
Parko apylinkėse. Daug jų gy
veno ir kitose miesto dalyse. 
Pavyzdžiui, Roselande, o taip 
pat ne per toliausiai nuo šios 
vietos esančioje Pullman apy
linkėje. 

Daugiausia lietuvių, buvo 
susispietę Pullman vakari
nėje dalyje. Daugelis jų dirbo 
išgarsėjusioje Pullman vagonų 
gamybos įmonėje. Šių metų 
gruodžio 2 d. naktį kilęs gais
ras sunaikino keletą svarbiau
sių šios įmonės pastatų. Tei
giama, kad gaisrą sukėlė 45 
metų amžiaus vyriškis, kurio 
pavardė skamba lietuviškai. 
Tikriausiai jis yra ankstyves
niųjų lietuvių ateivių atžala. 
Artimųjų teigimu, jis esąs ne
visiškai pilno proto. 

George Pullman 1858 m. 
ėmėsi geležinkelio traukimų 
miegamųjų vagonų gamybos. 
Plečiantis gamybai, didėjo dir
bančiųjų skaičius. Ilgainiui 
George Pullman kilo mintis 
pradėti darbininkams gyvena
mųjų namų statybą. Taipgi jis 
pastatė mokyklą, bažnyčią, 
banką, viešbutį, biblioteką ir 
kitus pastatus. Tais laikais 
įmonėje dirbo ir čia pat gyve
no bene 20 tautybių darbi
ninkų. Nepaisant George Pull
man prieštaravimo, 1889 m. 
Pullman gyvenvietė buvo pri
jungta prie Čikagos miesto. 
1893 m. pasireiškus ekonomi-

gyvenime. Verta atkreipti į 
tai didelį dėmesį. Paprastai 
žmonių darbai yra įvertinami 
jiems mirus. Tad tegul nebū
na, leista mirti jauniems, ga
biems pasišventėliams ir jų 
darbams teikti ypatingą dė
mesį. Tokių pasiryžėlių ne
daug turime, juos reikia lai
kyti ypatingo dėmesio centre 
ir jų darbus remti visokerio
pai. 

J . Plačas 
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niam atoslūgiui, buvo suma
žintas dirbančiųjų atlygini
mas. Tačiau savininkas atsi
sakė sumažinti įmonės pasta
tuose gyvenančių darbininkų 
nuomos išlaidas. Darbininkai 
griebėsi streiko priemonių. 
Prasidėjus neramumams, žu
vo 13 žmonių. Tuometinio 
JAV prezidento Cleveland pa
rėdymu, atvykusi kariuomenė 
atstatė pairusią tvarką. 

George Pullman mirė 1897 
m. Jam mirus, Illinois Aukš
čiausias teismas pripažino, 
kad gyvenvietėje įvesta tvarka 
nesiderina su veikiančiais 
įstatymais. Pullman palikuo
nys buvo priversti parduoti 
nuosavybę. Tuo metu įmonei 
vadovavo Robert Todd Lin
coln. 

Laikui bėgant. Pullman apy
linke susidomėjo finansinin
kai ir namų statybininkai. Ta
čiau atsirado žmonių, kurie 
stengėsi išlaikyti pirmykštį 
apylinkės vaizdą. Tam tikslui 
buvo įsteigta Pullman Civic 
Organization, Pullman Histo-
ric Foundation ir sudaryti kiti 
organizaciniai vienetai. 1991 
m. Illinois valstija nupirko 
Pullman Florence viešbutį ir 
gretimus pastatus. Netrukus 
turėjo prasidėti apylinkės su
tvirtinimo plano vykdymas. Il

linois valstija tam tikslui buvo 
paskyrusi 3,4 milijonus dole
rių. Pullman yra istorinės 
svarbos vietovė. Kiekvienais 
metais ją aplanko 100,000 tu
ristų. Šiuo metu sunku pasa
kyti, ar yra galimybių pasta
tus atstatyti ir anksčiau pla
nuotą muziejų įsteigti. Beje, 
atstatymas, muziejaus ir ilgai
niui prekybos centro įrengi
mas, gali pareikalauti didžiu
lių išlaidų. 

Padegėjas Anthony Buzins-
kas, kuris yra žinomas ir 
Busch pavarde, niekieno ne
verčiamas prisipažino kaltu. 
Jis yra laikomas policijos prie
žiūroje. Netrukus teismo 
sprendimu bus patikrintas jo 
protinis stovis. Jo brolio, Nor-
man Busch teigimu, prisi
pažinimas nieko nereiškia, ka
dangi jis (Anthony Buzinskas) 
yra tikrai protiškai pakrikęs 
ir pastarosiomis dienomis ne
naudojo jam skirtų medika
mentų. 

Kadaise gana daug lietuvių 
gyveno Pullman vakarinėje 
dalyje. Čionai veikė viena kita 
lietuvių ateivių organizacija. 
Kaip antai 1905 m. įsteigta 
broliškos pašalpos atradimo 
West Pullman Draugystė, 
Šv. Juozapo Draugystė. Taipgi 
vėlesniais metais įsteigtas 
West Pullman Civic klubas ir 
kt. Kai kurie Pullman apy
linkės lietuviai buvo įsijungę į 
kaimynystėje, Roselande, vei
kiančias lietuvių visuomeni
nes ir religines organizacijas. 
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^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

8929 S. Kartom Ava., Bridg*vi«w 60455 • (708) 598-9400 
4040 S. Archar Ava., Chicago 60832 • (773) 254-4470 

2657 W. 69th St, Chicago 60629 • (773) 925-7400 
www.midlandfadaral.com 

FDIC Insured 
- & 
LENOEA 

IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBJUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frante ZapoiiS ir Otf Mgr Aukse 
S Kane Kalba lietuviškai 

FRANK2APOLIS 
3208 1/2 West95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 

(773)585-5959 
(708)425-7160 

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

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

r + j L . _ , KMIECIK REALTORS 
V j O l l U i y ^ i 7922 S.Pulaski Rd. 

>Z.l. 4365 S-Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Reika l ing i darb in inka i 
statybos darbams — 

„siding". 
Tel . 708-728-0208 

Gruodžio 12 d. 8 vai. vak. Jaunimo cen
tre, gruodžio 13 d 3 vai. p. p. — PLC 
Lemonte visus, mėgstančius linksmą 
kaimišką ir .kantrią" (country) muziką, 
smagų šokį, į koncertą kviečia 
dainininkas VIRGIS STAKĖNAS. 
Ištrenkusieji galės atsigaivinti bare. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

TRANSPAK Siuntiniui i l.ictiiMi. 
Pinigai per 2 - 5 dienas (statė licensedi 
Padedame persikraustyti i Lietuva 
Kalėdiniai maisto siuntiniai S98. S45 

Mūsų įstaiga yra laikraščio „Draugas" pastate. 
TRANSPAK, 4545 VVest 63rd Street, Chicago. IL. 
Tel. (773)838-1050. 

Kaip žinia, anksčiau Rose
lande veikė ir lietuvių įsteigta 
Visų Šventųjų parapijos baž
nyčia. 

Petras Pet rut is 

• Jei galėtum parduoti savo 
patyrimus už tiek, kiek jie 
mums kainavo, būtume mili
jonieriai. 

Abigail Van Buren 

H) 
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS! 
ŽEMIAUSIOS KAINOS! 

Galutinis '98 Honda išpardavimas 
NEW9t CMC DXJ-M. 

HIYfOfc 11.151 
NfW'9taVK0XCH. 

mYFOd.M1.47S 

NtW9iaVIC0X4ML 
•JY fOJ .11* 9 

Kreiptis į Ričardą Z I Ž Į 

Honda 02&P^~ 
• L o w N**- Cor *\t*or<m flrrtM A*oinbW 
- • 50 Po«^ M»cKt-»r.^al & App«omncn 

!n*p*rrS°ri 
• Barlu.d bv o Moocfei •Tr. /72r Mi -PkVi* 

a P R Pmoncing 
AvailatMe on 

Pre-Onven aecouK 

• « • N t M M l A M f M G « 

? *•> <»OT«* tam AM. LOAOH) t a * . Ckv 

* M To)u» Cerary LC 40r 

• • • I M I CMe CX Ce>. 
V«w Gnod C j ipK' 
• « • . He t te» C M e L X 4 Dr. 

• • 7 Toyota A v e t o o 

• • 7 K a n a i » « • • • • * 4X4 

• • 7 K o r t a i A e e o r a ' LX 

••? W i m AMTM 0X1 40» 

••7 Mamta cwte oV 4 B» 
A» M s W M 

**,7 N t f M i « iw l i» GXf 

• M A C M TL2-S rVaotor 

LX 4 . 4 

15,995 
'20,995 
14.995 
15,495 
13,495 
•9,995 

19,495 
17,995 
14,995 
11,495 
10,995 
•9,495 

14,995 
14,995 
14,995 

M H l . H Į t o * " I LX 

vQ PtyttMMnn V^*ytt0*M' 

^ H a n o v C M * T e * . 
A» AJA, 

'MHortote I t — < I X 
3 to tu n o i frūm AutO^OtC Tran* 

-to Ckovy O-M C m . Vau 
I J t t M I l S U 
•to 5o*ao Moort 4 Dr. 

••4 Toyota Camry Lf 
A. AJAT. ft. Oonr LOT** 

T l l M a Noaoa4WO 
UMM4 40 000MO* 

••3 Ąeura IMoaro a Dr. 
^ T r t o o a a C M e LX 

• 3 Ford 9>raae 
A* A*n S^. <*«W 
- a ) Foro Tsorue O L 
A, Ari*. O M V ' I ' , . . , i . l t U ^ , 

• M Toyota Toreol HOr. 

v Z lolooojn a o o t r o 

*0Ma ,«a0a C*Vi<J R 
a» *-*> *>Vw»Oa»»JC 
• M O l O I M e M 

12,995 
10,995 

•9.495 
14,995 
12,995 
12.995 
•4,995 
•4,995 

10,995 
10,995 
•4,995 
7,995 
'4,995 
•5.995 
•2,495 
1.995 
•4,495 
1.995 

http://www.midlandfadaral.com
http://mYFOd.M1.47S
http://�JYfOJ.11*


Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

UETUVIŲ FONDAS 7Ti 

I 4 t n i 2 7 t h r n w r r 
LIMONT, IL M439 
Tai.: 70sV2l7-1t1« 
Fax.: 708-287-1M7 

UTHUANIAN FOUNDATION 

1998 m. rugsėjo mėn. 

l x $ 1 0 
l x $ 2 5 
2 x $ 3 5 

l x $ 3 5 

17 x $100 

Antanaitis Faustas ir Onutė, $130. 
Rupinskas Romas ir Laimutė, $25 
Stafford Daniel ir Razma Kristina, $35; Surdyk 
Greg ir Teresė, $35. 
Briedienė Ona įn.: įm. p.p. A.' Zaparackas, $25 ir 3 
kt. asm., $1,465. 
Bacevičiai Juozas ir Stasė, $300; Baranauskai Juo
zas ir Aldona, $400; Barai Stasys ir Elena, $300; 
Cinkai Jonas ir Regina, $500; Gyliai Linas ir Dana, 
$200; Grybauskas Algis, įm.: dr. Vytenis Grybaus
kas, $100; dr. Vytenis Grybauskas, $3,450; Izokaitis 
Rimas ir Aušrelė, $100; Kilius Povilas ir Rūta, 
$1,704; Kleiza Vaclovas ir Asta, $300; Kojelis Dai
na, $600; J i tuanica" Futbolo klubas, $300; Ohio 
Lithuanian Medical Association, $100; Saulis Algir
das ir Aušra, $2,300; Stončius Pijus, $200; Sušins-
kaitė Viktorija, įm.: Kęstutis Sušinskas, $100; Va
laitis dr. Jonas ir Joana, $7,430. 

7 x $200 Karas Arvydas ir Rita, $800; Momkus Vaclovas ir 
Margarita, $3,660; Rimkus Rimgaudas ir Genė, 
$600; Ringus dr. Julius ir Lydija, $200; Rušėnas Au
drius ir Rita, $400; Vaitkus Vytas ir Aldona, $1,000; 
Zabukas Jonas ir Gertrūda, $200. 
Lieponis Algis, įm.: Lieponis Justas, $500. 
I i viso $3,770. 

l x $ 5 0 0 

1998 m. spalio mėn. 

2 x $ 1 0 

4 x $ 2 0 

4 x $ 2 5 

l x $ 4 0 
9 x $ 5 0 

Grybauskas Vytautas ir Joana, $470; Končius Ro
bertas Antanas, $20. 
Balčiūnas prel. Vytautas, $320; Zailskas Antanas ir 
Teodora,$l,120; Naujokaitis Mykolas ir Elena (mi
rusi), $765; Sulaitis Alfonsas (miręs) ir Anelė, 
$1,020. 
Bublys Algimantas, $280; Bublys Vladas (miręs) ir 
Stasė, $1,190; Spurgis Elia Mary, $175; Stulpinas 
Stasys atm. įn., įm.: Stulpin Liudmila, $370. 
Rajeckas Gediminas, $240. 
Alhgren Marjorie, $150; Domanskis Jonas Juozas, 
įm.: Domanskis Van ir Alina, $400; Domanskis Ma
rija Laučka, įm.: Domanskis Van ir Alina, $400; 
Galaška Karalius Trudy, $150; Grinis Asta Elena, 
$150; Jankauskienė Vida, $175; JAV LB Cape Cod 
apylinkė, $850 Janeckas Juozas (miręs) ir Elena, 
$230; Pellett Judy, $225. 

33 x $100 Antanaitis Algirdas, $1,500; Apeikis Vytautas ir 
Nelė, $1,700; Balašaitienė-Žitkus, Aurelija, $350; 
Baškys dr. Bronius atm. įn., įm.: Irena Jansonas, 
$1,100; Dabrila Svajūnas atm. įn., įm.: p.p. Dabrila 
Zigmas, $200; Draugelis Arūnas ir Irena, $1,700; 
Garbaliausko Rimanto šeima, $100; Gary Simon ir 
Betty, $850; Grčienė Saulė atm. įn., įm.: Alfonsas 
Gečas, $1,000; Jansonas dr. Eduardas (miręs) ir Ire
na, dr. Eduardo atm.: $2,900; Jasaitis Jonas (miręs) 
ir Birutė, $500; JAV LB Daytona Beach apylinkė, 
$300; JAV LB Švietimo Taryba, $600; Kamantas 
Vytautf s ir Gražina, $2,700; Kronas Romualdas ir 
Baniutė, $600; Kubiliūnas gen. Petras ir Kubi-
liūnienė Irena atm. įn., įm.: Irena Jansonas, $2,300; 
Liaukus Sigitas ir Milda, $600; Lembertas Vitalis ir 
Danutė, $1,210; Mačiūnas Vincas ir Genovaitė, 
$200; Makštutis dr. Juozas ir Irena, $-900; Pajaujis 
Vytautas atm. įn., įm.: Danutė Basiulis Pajaujytė, 
$200; Paškus Juozas ir Eleonora, $400; Paulionis 
Vitas Bernardas atm. įn., įm.: Veronica Paulionis, 
$900; X, $935; Rimavičius Algirdas ir Janina atm. 
įn., įm.: Marija Ročkus, $1,644; Ročkus Juozas (mi
ręs) ir Marijai Juozo atm., $2,300; Siliūnas Donatas 
ir Daina, $500; Šimkus (Šimkevičius) Aleksandras 
(miręs) ir Bronė, $1,600; X, $3,000; Vaikutis Vytau
tas ir Stefa, $1,000; Vaišnys dr. Rimas ir dr. Elona, 
$1,500; Vilkas Eugenijus ir Irena, $520; dr. R. R. 
Žukaitis, $400. 
Končius Juozas ir Giedrė, $1,000. 
Juška Petras, Testamentinis palikimas, $31,227. 
Bazis Vincas ir Dana, $6,410; Biskis Kęstutis (mi
ręs) ir dr. Meilutė Biskis-Indreika, $600; Černius 
Rimas, $2,200; Griezė-Jurgelevičius Stasys ir Bar
bora (mirusi), $11,500; Lazauskas Zigmas atm. įn., 
įm.: Izabelė Stončius, $200; Lembertas Pranas atm. 
įn., įm.: Monika Lembertas, $2,800; Sealey prof. Ra-
phael, $2,400; Pračkaila Leonas (miręs) ir šeima, 
įm.: Agnės Pračkaila-Bigelis, $700. 
Tender Budreikaitė Bronė, $3,000. 
Dubinskas dr. Viktoras ir dr. Jadvyga (mirusi), 
$4,000; Katilius Juozas-Vaitiekūnas Vytautas atm. 
įn., įm.: dr. Rozalija Šomkaitė, $500. 

2 x $1,000 Masiokienės Kolupailaitės Evelinos lituanistų stu
dentų šalpos fondas, įm.: Bronius Masiokas, $5,000; 
X, $26,000 
Iš viso $9,160. 

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
1998JL31 - 9,002,720 dol. Palikimais gauta 4,366,804 dol. 

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, kultūrą, 
jaunimą 5,705,421 dol. Padarykime testamentus ir bent dalį 
turto palikime Lietuvių Fondui: 

LITHUANIAN FOUNDATIONJNC, A NOT-FOR-
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. Visi 
remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę. 

l x $ 1 5 0 
1 x $170 
8 x $ 2 0 0 

l x $ 2 5 0 
2 x $ S 0 0 

POGRINDŽIO VEIKLOJE... 

(Atkelta iš 3 psl.) 
tai nebus nei melas, nei iš
davystė, nes jie visi taip elgtis 
buvo susitarę iš anksto. V. 
Adamkus apie tas 24 valan
das rašo truputį kitaip, kad 
susitarimas neišduoti bendra
darbių galiojo tr ims paroms, 
bet tai čia neesminis skirtu
mas. V. Landsbergis-Žemkal
nis taip pat mini jaunųjųj 
konspiratorių turėtą šautuvą, 
kuriuo namo pastogėje bei 
anglinėje jaunuoliai mokėsi 
šaudyti... 

V. Landsbergis—Žemkalnis 
taip pat rašo: „Mano ži
niomis, prie G. Žemkalnio 
suėmimo prisidėjusi viena 
kaunietė (G), tačiau dabar tų 
dalykų svarstyti ir skelbti ne
noriu". Šį šešėlį savo knygoje 
nušviečia V. Adamkus ir ne
tiesiogiai, apie tai visai ne
galvodamas apie, jį man pasa
kė G. Žemkalnis. V. Adam
kus pasako kaunietės pavar
dę (G): tai L. Griniaus moti
na, Grinienė, bet jos nekalti
na. Tačiau bet kokį Grinienės 
įtarimą nuo Grinienės turė tų 
išsklaidyti G. Žemkalnio pa
reiškimas, kad „Jaunime, 
budėk!" šapirografas pradžio
je buvo laikomas Grinienės 
krautuvėje, o vėliau — Grinių 
namuose. 

V. Adamkus savo knygoje 
apie „Jaunime, budėk!" kalba 
gan santūriai, konkrečių duo
menų ten mažoka. Teigia, kad 
kovą prieš nacius trijulė ribojo 
pogrindžio laikraščio leidimu. 
B. Mačiuika klausydavosi už
draustų anglų BBC radijo lai
dų. V. Adamkus ir G. Žem
kalnis atlikdavo techninį lei
dybos bei platinimo darbą, o 
B. Mačiuika ir L. Grinius už
siimdavo žinių paruošimu. Po 
G. Žemkalnio suėmimo kitų 
konspiratorių gestapas vis tik 
neieškojo: suimtasis savo prie
saiką ištesėjo ne tik tr is die
nas, bet visą kalinamą laiką. 
Tiksliai nežinia, kada G. Žem
kalnis V. Adamkų suvedė su 
LLKS žmonėmis; tik parašy
ta, kad G. Žemkalnio kamba
ryje V. Adamkus davė LLKS 
nario priesaiką. 

Pasklaidžius „Jaunime, bu
dėk!" lapus, negalima mintyse 
neparymoti, galvojant apie jų 
autorius. L. Griniaus (1927-
1989), labai gaila, nebėra. 
Amerikos lietuvių visuome
nėje teigiamai pasireiškusį, jį 
nusinešė staigi mirtis, nesu
laukusį nepriklausomybės at
statymo. Okupanto 1944 m. 
suimtą G. Žemkalnį buvo 
užgriuvęs pats didžiausias as
meninis pavojus, tačiau laimė 
jo neapleido — gestapo kalėji
muose išliko gyvas ir šiuo me
tu sėkmingai darbuojasi PLB 
įstaigoje Vilniuje. V. Adam
kus yra Lietuvos prezidentas, 
pagal Konstitucijos 77 straip
snį, nepriklausomybę ats ta
čiusios valstybės vadovas. 

Klausiame: ar bent anuo
met rašyti, slapčia spausdinti 
ir dalinti žodžiai gali turėt i 
reikšmės Lietuvai Šiandien? 
Jeigu taip, tai „Jaunime, bu
dėk!" tautinis subrendimas 
bei heroizmas ne tik leidėjus, 
bet ir mus visus, saisto net ir 
dabar. 

— O jei ne, tai leidėjų sie
kiai baigėsi paskutiniu nu
meriu 1944 vasarą Kaune; 
perfrazuojant 1997 m. pasiro
džiusios knygos apie rezisten
ciją pavadinimą, visam šiam 
reikalui teliktų klijuoti „reikš
mės netekusio herojaus" etike
tę... 

Praslinkus 55 metams nuo 
„Jaunime, budėk!" pasirody
mo, savaime suprantama, lie
tuviams bei Lietuvai pavojų 
simptomai yra kitoki. Tačiau, 
tai tik simptomai, nes iš es
mės „Jaunime, budėk!" prin-
cipiškumo dėsniai nepakito. 
Pogrindyje anuomet leisto 
laikraščio kryptis buvo aiški, 
skaitytojus, jei neįpareigo-

Atgyvenome amžių — 
Savo įnešėm dalį. 
Palaimink, Viešpatie, kelionę, 
Suteik mums ramybę. 

AetA. 
MELANIJA MASKOLIUNIENĖ 

Jankevičiūtė 
Po labai ilgos ir negailestingos Altzheimer ligos, 

mirė mūsų mylima Mamytė ir Močiutė. 
Gimė Kėdainiuose 1916 m. liepos 26 d. Daugelį 

metų išgyveno Čikagoje, vėliau gyveno Santa Monica, 
CA. 

Mirė 1998 m. gruodžio 6 d. 1:45 vai. p.p. 
Nuliūdę liko: dukterys Rimvydą ir Dalia, žentai 

Vaidotas ir Petras , anūkai: Aleksas su žmona Laima, 
Lina su vyru Nestoru, Jonas su žmona Solvita, Kristina 
ir Lisa; proanūkai: Andrius ir Aleksandra; Lietuvoje 
brolis Domas ir sesuo Marta su šeimomis. 

Gruodžio 10 d. po šv. Mišių Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje, a.a. Melanija bus palaidota Šv. Kryžiaus ka
pinėse, Culver City, CA šalia savo vyro, mūsų brangaus 
Tėvelio a.a. Alekso Maskoliūno. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų vil
čiai". 

Nul iūdus i š e ima . 

DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ADELĖ JUŠKIENĖ 

1997 m. gruodžio 7 d. Amžinybėn iškeliavo mūsų 
mylima Mamytė, Močiutė, Promočiutė. 

Jos brangiam atminimui šv. Mišios bus aukojamos 
gruodžio 13 d. 10:30 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje, Marąuette Parke. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
a.a_Adelę savo maldose. 

Liūdinčios Lietuvninkų - Juškų šeimos. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Praėjo vieneri metai, kai 

A.tA. 
Agr. DONATAS ZAKARAS 

išėjo į Amžinybę. Šv. Mišios už jo sielą bus atnašau
jamos gruodžio 21 d. Marijos Nekaltai Pradėtosios vie
nuolyno koplyčije.Putnam, CT, kur jis yra palaidotas. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
jį savo maldose. 

Liūdinti žmona, vaikai ir anūkai. 

jant i , tai bent įtaigojanti: ne
palaužiama nepriklausomy
bės viltis, kategoriškai stato
mi lietuvių tautos interesai, 
rūpestis jaunimu bei angaža-
vimu Lietuvai, priešinimasis 
vokiečių okupacinėms užma
čioms ir artėjanti rusų okupa
cijos grėsmė. Šiandieną anuo
met slėgusio vokiečių jungo 
nebėra, tačiau apie kitus 
„Jaunime, budėk!" nurody
mus dera pagalvoti. Šian
dieną Lietuva yra nepriklau
soma, tačiau tos bijotos, tre
čiosios okupacijos smarkiai 
nuteriota bei keistų, dažnai 
nedorų dabartinių tarpauti-
nių požiūrių a r „gerų kaimy
nų" politikos pamaigoma. 
Tad, turint valstybės priekyje 
stovintį „Jaunime, budėk!" 
leidėją, yra na tūra lu pasverti 
šiandien prezidento ar prezi
dento vardu vykdomą poli
tiką, pasitelkiant su „Jauni
me, budėk!" principų gaires: 

a. netolygų vokiečių ir rusų 
okupacijų Lietuvoje trak
tavimą bei dėmesio trūkumą 
kraštui padarytoms skriau
doms: ypač tyloje skandina
mus paskutinės okupacijos 
nusikaltimus... 

b. nebuvimą teisingo, visa
pusiško visų okupacijos istori
jos dėstymo Lietuvos mokyk
lose. 

c. žaibišką išmetimą iš pa
reigų lietuviškai nusiteikusio 
švietimo rninistro ir apskri
tai lituanistinio švietimo pa
dėties būklės Lietuvoje, ypač 
Vilniaus krašte; 

d. nenoro (su įžvelgiamais 
išsisukinėjimais) pasirašyti 

Seimo priimto įstatymo dėl 
buvusių KGB darbuotojų; 

e. nepakėlimo buvusių trem
tinių ir rezistentų materia
linės gerovės bent iki okupan
tui tarnavusių ir kraštą naiki
nusių buvusių stribų a r ko
laborantų lygio... 

Jubiliejiniame „Jaunime, 
budėk!" Nr. 4-5/11-12/ leidėjai 
skelbė, kad metus laiko leis
tas laikraštis nurodinėja klai
das bei nustatinėja gaires. 
Kaip jie šiandien į čia sumi
nėtus reiškinius atsilieptų? 

„Jaunime, budėk!" — tai iš
likęs, tebeaktualus visuomeni
nis kelrodis ir sąžinė. Savai
me suprantama, kad kelrodis 
derinamas prie sąžinės. Po
grindžio veiklos laikais, ne
išsakomų pavojų metais taip 
ir buvo. Besigėrint ir besi-
sidžiuojant anuometiniais pu
slapiais bei jų leidėjais, šių 
dienų keliuose dunkso rūpes
tis dėl „Jaunime, budėk!" 
anuomet išpažintos, tačiau ir 
šiandieną tebeaktualios, są
žinės likimo. 

Pabaiga 

* Vyriausybė pritarė 
„Lietuvos avialinijų" (LAL) 
prašymui įsigyti lėktuvą 
„Boeing 767-200 ER", nes ko
misija, išnagrinėjusi gautus 
pasiūlymus, nustatė, jog lėk
tuvą kur kas tikslingiau būtų 
ne nuomoti, bet įsigyti. Be ne
seniai išsinuomoto švediško 
lėktuvo „SAAB 2000", LAL 
dar turi du mažesnius po 32 
vietas turinčius „SAAB 340" 
bei keturis 120 vietų „Boeing" 
lėktUVUS. .BNS. 

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

A.fA. 
Mokytoja EMILIJA MIELYTĖ 

GAŠKIENĖ 
sulaukusi 91 metų. 

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

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

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai 
BALF'ui. Putnamo seselių ir Jaunimo centro rėmėjams 

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

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

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

Nuliūdę: va ika i , a n ū k a i , p roanūkės , sesuo, j ų 
1 š e imos i r k i t i g iminės . 

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

A,tA. 
STEPUI LEVECKIUI 

• 

palikus šį skausmo pilną pasaulį, jo žmonai PELA-
GIJAI, duk ra i dr. DANUTEI, sūnui ALGIUI, jų šei
moms ir ar t imies iems gilią užuojautą reiškiame. 

Birutė Preikštienė, 
sūnūs Tauras ir Darius 

AptA. 
BERNARDUI ŽUKAUSKUI 

mirus, giliai užjaučiame jo dukterį RITĄ VENCLO
VIENĘ ir sūnų ALGJ su jų šeimomis. 

. 
Albina Dumbrienė 
Nijolė Dumbrytė 
Vida Dumbrytė Tijūnėlienė 

A,tA. 
VENAI LAURAITIENEI 

mirus, Jos mylimam vyrui ALEKSUL dukrai VILI-
GAILEI, sūnu i VYTAUTUI ir jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Jaunimo Centro Direktorių taryba, 
valdyba ir pagalbinis Moterų komitetas 

A.tA. 
Dr. VYTAUTUI DAUGIUI, 

Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungos nariui mirus, 
jo žmonai LEONTINAI, dukroms MILDAI, JŪRA
TEI, sūnui LIUTAURUI, jų šeimoms ir visiems arti
miesiems re iškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą. 

Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjunga 

A.-5-A. 
Dr. ALBINAI PRUNSKIENEI, 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos narei mirus, 
jos dukroms dr. TERESEI. MARIJAI ir sūnui dr JO
NUI su šeimomis reiškiame gilią ir nuoširdžią užuo
jautą. 

Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjunga 
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ČIKAGOJE IR APYLINKESE\ 
KLAIPĖDOS VERSLININKAI LANKĖSI 

ČIKAGOJE 

Muz. Birute Mockiene, kurios vadovaujamas Pai. Jurgio Matulaičio misi
jos choras koncerte dainuos šį sekmadienį, gruodžio 13 d. misijos baž
nyčioje. 

PASISEMKIME 
KALĖDINĖS 
NUOTAIKOS 

Muz. Birutė Mockienė ve
da Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos chorą ir diriguos tradici
niame choro koncerte gruodžio 
13 d.. 1:30 vai. p.p., misijos 
bažnyčioje. B. Mockienė gimė 
Panevėžyje, kur mokėsi pra
džios ir vidurinėje mokykloje, 
ir Panevėžio muzikos konser
vatorijoje. Po to Vilniaus mu
zikos akademijoje mokėsi cho
rinio dirigavimo, kur vienas 
jos prof. buvo Lionginas 
Liaugminas. Baigusi mokslus, 
B. Mockienė vadovavo Šiaulių 
inžinierių namų chorui ir cho
rines disciplinas dėstė Šiaulių 
muzikos konservatorijoje. 

Vėliau Panevėžyje vadovavo 
Šv. Trejybės bažnyčios berniu
kų chorai. 

1992 m. vyrui atvykus stu
dijuoti į JAV. B. Mockienė dai
navo Pittsburgo katedros cho
re ir vadovavo lietuvių etno
grafiniam chorui. 

1995 m. atsikėlė gyventi į 
Čikagos apylinkę ir vadovauja 
Pal. J. Matulaičio misijos cho
rui. B. Mockienės rūpesčiu 
jau ruošiamas trečias kalėdi
nis koncertas. Jai vadovaujant 
gerėja choro muzikinis pasi
ruošimas ir įvairėja repertua
ras. Visi kviečiami atsilankyti 
koncerte ir pasisemti kalėdi
nės nuotaikos. 

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

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

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

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

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

Čikagos lietuvių sporte veikėjas Rimas Dirvoms su Klaipėdos verslininkų 
delegacijos nare. Vakarų Lietuvos TV direktore Janina N'orvilien*. Klai
pėdiečių verslininkų grupė vieną lapkričio savaitę viešėjo Čikagoje bei jos 
apylinkėse. Nuotr Ed. Šulaičio 

Lietuvos verslo atstovų vizi
tai į JAV dabar yra dažnas 
reiškinys. Tačiau daugiausia 
verslininkai atvyksta pavie
niui. Su Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus delegacija, 
kuri neseniai viešėjo ir Čika
goje, buvo atvykusi didelė jų 
grupe. 

Dabar Čikagoje vėl sulau
kėme didesnes verslininkų de
legacijos. Šį kartą atvyko 13 
žmonių, daugiausia iš Klaipė
dos (du buvo iš Tauragės). Šiai 
grupei vadovavo Klaipėdos 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų direktorius Viktoras 
Krolis. Be jo delegacijoje dar 
buvo: Sigitas Paulauskas, Be
nediktas Petrauskas, Birutė 
Stankienė, Antanas Stankus, 
Vytautas Nemunis, Mindau
gas Nemunis, Gediminas Per-
galiauskas, Povilas Rožans-
kas, Valentinas Graičiūnas, 
Romualdas Degutis, Stanislo
vas Bielinis, Janina Norvi
lienė. 

Šie asmenys Čikagoje ir jos 
apylinkėse (broliai Nemunai 
buvo išvykę ir į Vašingtoną) 
praleido savaitę. Lapkričio 15 
d. vakare išskrido atgal į na
mus. Klaipėdiečių grupėje bu
vo Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos, Akcinės bend
rovės „Klaipėdos jūrų krovinių 
kompanija", Vakarų Lietuvos 
pramonės ir finansų korpora
cijos, Lietuvos Telekomo Klai
pėdos skyriaus bei kitų įstaigų 
vadovai. Jų tarpe buvo ir Va
karų Lietuvos TV direktorė 
Janina Norvilienė, kuri pla
čiau mums papasakojo apie 
tai, ką delegacijos nariai veikė 
čia, Čikagoje. 

Jos žiniomis, klaipėdiečiai 
verslininkai daug kur pabuvo
jo: lankėsi Prekybos ir akcijų 
biržoje, susitiko su Čikagos 
Prekybos Rūmų vadovais, da-

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

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

..Sietuvos" skautininkiu 
ir vyr. skaučių draugovės 
šeimos šventė šeštadienį, 
gruodžio 12 d., 1 v.p p. vyks 
sesės Jolnndns Kerelienės na
muose. Vaišes sudėtines. Tu
rint klausimu [įrašoma skam
binti draugininkci. tel 630-
257-2558 Visos sesės ir sve
čiai kviečiami dalyvauti. 

Puikų R, Zubovo ir An-
gel Petro (soprano) atlieka
ma kalėdines baroku muzikos 
koncertą jūs dar galenite 
išgirsti St. Xavier universitete 
( McGuire Hali) gruodžio 16 d. 
7:30 val.v. St. Xavier universi
teto adresas - 3700 W. 103 St. 
Muzikam ; atliks prancūzų, 
anglu ;r vokiečiu baroko epo-
chn> kompozitorių kurinius, 
R. Zubovas gros baroko laikų 
k laves inu 

lyvavo specialiame prekybos 
seminare, susitiko su atskirų 
šalių firmų, kurios labiau do
mino klaipėdiečius, atstovais. 
Taip pat jie bendravo ir su 
savo tautiečiais. Apsilankė PL 
centre, Jaunimo centre (čia 
dalyvavo ir Lietuvių operos 
pokylyje), Balzeko liet. kultū
ros muziejuje ir kitur. 

J. Norvilienė stengėsi už
megzti ryšį ir su Čikagoje vei
kiančios lietuvių televizijos 
programos vadovu Arvydu Re-
neckiu. Tačiau, kaip ji pareiš
kė, nors šis buvo žadėjęs at
vykti į susitikimą, tačiau ne
pasirodė. Klaipėdoje gyvenan
ti Vakarų Lietuvos TV direk
torė pažymėjo, jog norėjo už
megzti ryšį ir su Čikagos lie
tuviais, apsvarstyti galimybes 
dėl video įrašų pasikeitimo, 
plėtoti abipusį bendravimą. 
Tą ji norėtų įgyvendinti atei-
tyje, jeigu iš Čikagos lietuvių 
būtų parodytas pageidavimas. 

Čia reikia pažymėti, kad or
ganizuojant šį klaipėdiečių . 
verslininkų delegacijos kelio
nę Čikagon daug padėjo JAV 
ambasadorius Vilniuje K. 
Smith. Čikagoje šiai grupei 
nemažai talkino buvusi klai
pėdietė, dabar Čikagoje gyve
nanti ir didelėje krovinių per
vežimo bendrovėje dirbanti 
Angelė Kavak. Šiai energingai 
tautietei iš Klaipėdos atvykę 
verslininkai norėjo išreikšti 
nuoširdžią padėką. 

Visi klaipėdiečių verslininkų 
grupės nariai, kuriuos tik bu
vo proga pakalbinti, teigė, jog 
savo misija JAV (konkrečiai 
Čikagoje) buvo patenkinti. Jie 
tikisi, jog šis vizitas duos ap
čiuopiamą naudą ir Lietuvos 
verslas plėtosis JAV vis geriau 
ir geriau. Su tokia optimistine 
gaida Klaipėdos verslo atsto
vai lapkričio 15 d. apleido Či
kagą. 

Ed. Šulaitis 

KUN. ANTANAS 
SAULAITIS,SJ, 

IŠRINKTAS 1998 METŲ 
ŽMOGUMI 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus kasmet išrenka ir 
pagerbia lietuviškoje veikloje 
pasižymėjusį ir daug Lietuvos 
naudai nuveikusį žmogų. 
Šiemet juo tapo Lietuvos ir 
Latvijos jėzuitų provincijolas 
kunigas Antanas Saulaitis.SJ. 

Dvasinis vadovas, švietėjas, 
rašytojas bei humanistas, 
kun. Antanas Saulaitis gimė 
1939 metais Kaune. Sovie
tams okupavus Lietuvą, 1941 
metais Saulaičių šeima turėjo 
palikti Lietuvą. 1949 m. jie 
įsikūrė Waterbury miestelyje, 
Connecticut valstijoje, JAV. 

Baigęs vidurinę mokyklą bei 
Fairfield universitetą, ku
riame įsigijo chemijos baka-

Lietuviškai besimokantys vaikučiai 
ir jų mokytojas Vytas Pabedinskas. 

lauro laipsnį, Antanas Saulai
tis įstojo į Jėzuitų Ordiną. 
1965 m. jis įsigijo filosofijos 
magistro laipsnį Weston ko
legijoje. Vėliau studijavo Bos
tono universitete. 1969 m. 
buvo įšventintas į kunigus ir 
ėmė tarnauti Bostono Jėzuitų 
bendruomenės vienuolyno vir
šininko padėjėju. 

Didelis kunigo Saulaičio 
troškimas teikti pagalbą jos 
reikalingiems nuvedė jį į San 
Paulo miestą Brazilijoje. Ten, 
Šv. Kazimiero katalikų para
pijoje, jis dirbo nuo 1970 iki 
1977 m. aptarnavo arti 3,000 
lietuvių šeimų. Grįžęs į Jung
tines Amerikos Valstijas, ku
nigas Saulaitis tapo Jaunimo 
centro Čikagoje direktoriumi 
ir daug nuveikė švietimo bei 
lietuviškos Kultūros puoselė
jimo srityse. 1982 m. jis buvo 
paskirtas Čikagos Jėzuitų 
bendruomenės vienuolyno vir
šininku. 

Be to, kunigas Saulaitis 
priklausė įvairioms organiza
cijoms, kuriose uoliai darbavo
si Lietuvos bei lietuvybės iš
laikymo užsienyje labui. Ku
nigas Saulaitis yra parašęs 
daug straipsnių bei knygų 
jaunimui. Jis artimai bendra
darbiavo su Amerikos lietu
vių skautų sąjunga, Lietuvių 
katalikų jaunimo organizaci
ja ,Ateitis", Šiaurės Ameri
kos Lietuvių studentų sąjun
ga, Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga bei dalyvavo Pasau
lio lietuvių jaunimo kongre
suose Pietų Amerikoje, Euro
poje. Australijoje ir Šiaurės 
Amerikoje. 

1998 m. kunigas Saulaitis 
buvo paskirtas Lietuvos ir 
Latvijos jėzuitų provincijolu. 
Šiuo metu jis gyvena Vilniu
je-

S.B.B. 

Iš kairės: Brian Jučas, Greg Ruesch, Vanessa Ruesch, Natalįja Skvirblyte 
Nuotr. Vlado Žukausko 

LIETUVIŠKAI BESIMOKANČIŲJŲ KLASĖ 
Be rašto išeisi iš krašto — 

taip sako liaudies patarlė. 
Kad taip neatsitiktų, Čikagos 
lituanistinėje mokykloje vei
kia lietuviškai besimokančiųjų 
klasė. Čia ateina vaikai moky
tis kalbėti lietuviškai. Didžioji 
dalis klasės mokinių kilę iš 
mišrių šeimų, tačiau jų tėve
liai trokšta, kad jų atžalos ne
pamirštų lietuviškų ištakų, to
dėl ir atvedė savo vaikus mo
kytis lietuviškai. Jaunas kla
sės mokytojas Vytas Pabedins
kas atiduoda visas savo žinias 
ir patirtį, stengdamasis, kad 
šiems vaikams kelias į lietu
vybę būtų kuo lengvesnis. 

Klasės mokiniai — skirtingo 
amžiaus. Justinas Bartašius 
ir Greg Ruesch — septynerių 
metų. Vyriausioji klasėje yra 
Natalija Skvirblyte. Jai dvyli
ka metų ir šią klasę ji lanko 
jau septyneri metai. Lietu
viškai ji kalba gana gerai. Po 
pamokų šie mokiniai lanko 
skautų užsiėmimus, tad turi 
puikią progą ne tik apie moks
lą kalbėti lietuviškai. Mokyto
jo nuomone, šios klasės pag
rindinis tikslas yra, kad vai
kai nejaustų baimės ar nepa

togumo kalbėdami lietuviškai. 
Siame kolektyve mokosi dvi 

poros broliukų ir sesučių. Mo
kytojas šypsosi, pasakodamas, 
kad vyresnieji šeimos vaikai 
jam labai padeda prižiūrėti ir 
net mokyti jaunesniuosius. 
Vyresni greičiau įsisavina ir 
dėstomą medžiagą, taigi jie 
daugiau gali dirbti savaran
kiškai, o mokytojas tuo metu 
didžiausią dėmesį skiria jau
nesniesiems mokinukams. 

Šios klasės mokiniai ir mo
kytojas dirba sunkų ir atsa
kingą darbą. Palinkėkime 
jiems visokeriopos sėkmės ir 
ištvermės, kopiant į nelengvą 
pažinimo karną. 

Dalia Badarienė 

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

Kun. Antanas Saulaitis. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

(sk.) 

• Lietuvių moterų 
klubas Schuylkill County, 
Pottsville, PA, globoja vieną 
našlaitį Lietuvoje. Pratesdamos 
globą kitiems metams, atsiuntė 
$175, tai metinė parama $150 
ir $25 švenčių dovana. M. 
Karaška, Fredericksburg, VA, 
globoja našlaitį Lietuvoje. 
Atsiuntė metinį globos mokestį 
ir šventinę dovaną, viso $180. 
Vaikų vardu dėkojame! „Lie
tuvos Naš la ič ių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 

• Baltic Bakery praneša, 
kad Šakočius (Baumkuchen) 
galima užsakyti tel. 773-523-
1510 ir atsiimti iš kepyklos, 
4627 S. Hermitage Ave. 
Galime pristatyti į Čikagos 
pietvakarių priemiesčius. 

(sk.) 

• „Lietuviškoji skautija • 
1945/1985" gera dovana 8v. 
Kalėdų proga. Knygą galima 
gauti per Vidą Jankauskiene, 
84-14 89th St., Woodhaven, 
NY 11421. Tel. (718) 849-
2260. Kaina $30. 

(sk.) 

• A.a. Alfonso ir Onos 
Kindurių atminimui, sūnus 
V.A. Kindurys savo tėvelio ir 
mamos atminimui atsiuntė 
$1001 auką Partizanų-Trem-
tinių šalpai. Lietuvos Partizanų 
Globos fondo valdyba reiškia 
nuoširdžią užuojautą sūnui, 
giminėms ir pažįstamiems, 
netekus mylimų asmenų. Vieš
pats tesuteikia mirusiems ra
mybę. Dievo palaima telydi 
aukotojus už meilingas širdis. 
L.P.G. Fondo valdyba. 

(sk.) 
• Karaliaučiaus srit ies 
l ietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $200 - Marta Trump-
jonienė - vyro a.a. Viliaus 
Trumpjono atminimui. $100 -
Danutė Mikulskytė-Hatziheo-
dorou. Po $50 - Zuzana Juš
kevičienė; Romas ir Otilija 
Kasparaičiai. $40 • Dr. 
RimvydasSidrys. $25-Petras 
Buchas; George Sved. Po $20 -
Vytautas Brakas; Algis Garolis; 
Jonas Gudėnas; Romas Le-
parskas; Jurgis ir Regina 
Mikaila; Vincas ir Šarlotė 
Ruseckas; Antanas Šeduikis. 
$10 - Aldona Buntinaitė. $5 -
Vidmantas ir Nijolė Raišys. 
Dėkodami visiems rėmėjams, 
kviečiame visuomenę remti 
lietuvišką švietimą Maž. Lie
tuvoje aukas siunčiant: „Kara
liaučiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct, Naper-
ville.IL. 60540-7011. 

(sk.) 


