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Latvijos žalieji ragina uždaryti 
Būtingę ir Ignalinos elektrinę 
Ryga, gruodžio 14 d. (BNS) 

— 20 Latvyos aplinkosaugos 
klubo ir Latvijos žaliųjų parti
jos atstovų antradienį piketa
vo Rygoje prie pastato, ku
riame įsikūrusi Europos Ko
misijos (EK) atstovybė, ragin
dami Europos Sąjungą už
daryti Būtingės naftos termi
nalą ir Ignalinos atominę 
elektrinę. 

Piketuotojai nori, jog būtų 
uždarytas atviroje jūroje plū
durą turintis Būtingės naftos 
terminalas, nes mano, kad jis 
kelia grėsmę visos Baltijos 
jūros švarumui, o tai yra ne 
tik Lietuvos vidaus reikalas. 

Kaip žinoma, Lietuva oficia
liai yra priėmusi terminalą 
naudoti ir yra parengusi nelai
mių likvidavimo planus. 

Piketuotojai jokių šūkių ne
skandavo, laikė Latvįjos aplin

kosaugos klubo ir Latvijos ža-
liųjų partijos vėliavas ir ra
miai diskutavo vienas su kitu. 
Nebuvo ir žaliųjų protesto ren
giniams būdingų teatralizuotų 
vaidinimų. Protestuotojai per
davė EK atstovybei laišką, ku
riame aiškinama, kodėl Bū
tingės naftos terminalas kelia 
grėsmę aplinkai, taip pat iš
vardyti visi jūros taršos atve
jai nuo liepos 21 dienos, kai 
terminalas pradėjo veikti. 

Vienas Latvijos žaliųjų par
tijos pirmininkų Valdis Fels-
bergas žurnalistams papasa
kojo, kad šį laišką priėmė 
Europos Komisijos Latvijoje 
delegacijos vadovas Gunter 
Weiss, kuris pažadėjo stebėti 
Būtingės problemas, taip pat 
prisidėti prie Latvijos ir Lietu
vos derybų. 

JJ^OvO 
* „Moderniaisiais" krikš

čionimis demokratais laiko
mi Vytautas Bogušis ir Algis 
Kašėta pirmadienį pareiškė 

* „Po apšilimo LDDP — 
į konservatorių olimpą", 
rašo ,,Lietuvos rytas" (12.13) 
ir paaiškina, jog atvykęs iš 

pasitraukia iš Seimo krikščio- Rusijos žmogus savo kelio įeš-
nių demokratų frakcijos, ku- kojo penkiose Lietuvos parti-
rioje liks 14 narių. Pirmadienį jose. 27 metų Vladimiras Lau-

Nuotr.: Lietuvos profesinių sąjungų surengtoje protesto 
1,500 Itoonių. 

eisenųje nuo vyriausybės iki Seimo rūmų ^alyvavo apie 
(Elta) 

Profesinės sąjungos prašo 
palengvinti žmonių gyvenimą 

Vyriausybinė komisija: Naftos 
ištekėjimo Būtingėje nebuvo 

Vilnius, gruodžio 14 d. 
(BNS) — Įvykį Būtingėje tyru
si vyriausybinė komisija nu
statė, kad nafta jūroje neiš
siliejo. Tačiau komisija reko
menduoja, kad naftos krovos 
darbus Būtingės terminale 
ateityje prižiūrėtų nepriklau
somas'valstybės stebėtojas. 

„Įvairiai mėginome galvoti, 
kur nafta galėjo išbėgti, pa
bėgti ar kur nors pasidėti", bet 
„darbo grupei naftos išsipyli-
mo fakto nustatyti nepavyko", 
antradienį spaudos konferen
cijoje sakė susisiekimo vice
ministras Ričardas Malkevi
čius, vadovavęs šiai komisijai. 

Buvo manoma, kad praėjusį 
pirmadienį pildant tanklaivį 
ir nutrūkus naftos terminalo 
plūduro žarnai, į jūrą galėjo 
išsilieti maždaug pusketvirtos 
tonos naftos. Tačiau teršalų 
nerasta nei Lietuvoje, nei Lat
vijoje, kurios teritoriniai van
denys prasideda vos už 1.5 ki
lometro nuo Būtingės termi
nalo plūduro. 

Pasak R. Malkevičiaus, dar
bo grupei pavyko rasti tik ne
didelę 100 kvadratinių metrų 
naftos dėmę, kuri galėjo susi
daryti nuvarvėjus naftos liku
čiams nuo atsijungusių žarnų. 
.Jeigu įmestumėte nafta su
teptą skudurą į vandenį, ga

lėtumėte gauti panašų efek
tą", aiškino viceministras. 

R. Malkevičius taip pat ne
mano, kad esant gana dide
liam bangavimui, nafta galėjo 
susimaišyti su smėliu ir nu
sėsti į dugną, nes įvykio vie
toje gylis siekia 18-20 metrų. 
„Audros metu tokiam gylyje 
smėlis neplaukia. Aš neįsi
vaizduoju, kaip ji galėtų susi
maišyti su smėliu ir nuskęsti", 
teigė viceministras, pridurda
mas, kad naftos plūdrumas 
prilygsta medžio plūdrumui. 

Darbo grupė pažymėjo, kad 
esminė įvykio priežastis buvo 
lyno nutrūkimas, tačiau ter
minalo specialistai nepakan
kamai greitai nutraukė krovos 
darbus, todėl kilo avarinė si
tuacija. Be to, informuojant 
apie šį įvykį, buvo nepakanka
mai derinama informacija, 
todėl buvo paskelbta nepatik
rinta informacija apie naftos 
išsiliejimą. 

Dabar „Mažeikių naftos" su
sivienijimo valdytojai ameri
kiečiai tobulina terminalo plū
durą jūroje. Plūduro, esančio 
už 7.5 km nuo kranto, žarnos 
dabar keičiamos tobulesnėmis 
ir stipresnėmis. Bus tobulina
ma ir pati naftos pumpavimo 
technologija. 

Šiaulių oro uostas svajoja apie 
kosmines programas 

Šiauliams įsijungti į tarptauti
nę korporaciją, rengiančią ko-

Vilnius, gruodžio 14 d. 
(BNS) — Šiaulių oro uostas 
gali įsilieti į komercines ame
rikiečių kosmines programas, 
pareiškė miesto vadovas. 

Šiaulių meras Alfredas Lan
kauskas dienraščiui „Respu
blika" pranešė, jog JAV ben
drovės, bendradarbiaujančios 
su JAV Valstybine aeronauti
kos agentūra (NASA), siūlo 

* 50-čiai Seimo narių 
reikta pataisyti arba papil
dyti turto ir pajamų deklaraci
jas. Tai paaiškėjo, Vilniaus 
apskrities valstybines mokes
čių inspekcijos (VMI) Vilniaus 
skyriui patikrinus Seimo na
rių bei jų šeimų narių 1996, 
1997, 1998 metų turto ir pa
jamų deklaracijas. Be to, Vil
niaus apskrities mokesčių in
spekcija Seimo kanclerio Jur
gio Razmos paprašė pateikti 
parlamentarų, jų šeimos na
rių, taip pat Seimo kanceliari
jos darbuotojų, kurie privalėjo 
pateikti 1998 m. turto ir pa
jamų deklaracijas, sąrašą. Da-
bat Seime vra 137 nariai. BNS 

mercmius skrydžius į kos
mosą. 

Meras A. Lankauskas teigia 
išgirdęs tokius pasiūlymus per 
pirmines diskusijas praėjusią 
savaitę Vašingtone. 

Jo teigimu, šiuo projektu do
misi JAV bendrovės „Uni-
versal Space Lines", „Aero-
space Corporation", „Space 
Clipper" ir kitos. Pasak mero, 
vasarį amerikiečiai ketina at
vykti į Lietuvą su oficialiais 
siūlymais vyriausybei. Pasak 
A. Lankausko, amerikiečius 
domina Lietuvos oro erdvė, 

Vilnius, gruodžio 14 d. 
(BNS) — Daugelio Lietuvos 
gyventojų ekonominei padė
čiai sunkėjant, Lietuvos profe
sinių sąjungų centras (LPSC) 
ir Lietuvos profesinių sąjungų 
susivienijimas (LPSS) antra
dienį Vilniaus centre surengė 
triukšmingas protesto eitynes. 

Apie 1,500 renginio dalyvių, 
daugiausia pensininkai, vidur
dienį susirinko prie vyriausy
bės rūmų. Renginio simbo
liais profesinės sąjungos buvo 
pasirinkusios baltas pirštines 
— nešvariems jror,.ikų ran
koms paslėpti — ir diržus, ku
riuos valdžia ragina „susiver
žti". Keletas dalyvių profsą
jungų reikalavimus bei dvi po
ras baltų pirštinių, apjuostų 
diržu, įteikė vyriausybės pri
imamojo tarnautojams. 

Nuo Savivaldybės aikštės 
žmonių eisena patraukė Sei
mo rūmų link. Gedimino pros
pektu ėjusią koloną lydėjo 
būgnų ir sirenos gausmai. 
Renginio organizatorių teigi
mu, jie turėjo savivaldybės lei
dimą eisenai, bet nebuvo pra
šę leidimo mitingui. 

Eisenos dalyviams susirin
kus į Nepriklausomybės aikš
tę šalia Seimo, LPSS pirmi
ninkas Algirdas Sysas miniai 
perskaitė reikalavimus, ku
riuos protestuotojų atstovai 

* Antradieni dėl duju mi
šinio išsiliejimo buvo nu
trauktos pamokos uostamies
čio „Vitės" vidurinėje mokyk
loje. Anot Civilinės saugos de
partamento budėtojo, apie ne
laimę buvo pranešta, kai ke
letui mokinių pamokų metu 
pasidarė bloga, o patalpose 
pasklido stiprus mišinyje bu
vusių etilnarkaptano dujų 
kvapas. Nutraukus pamokas, 
į įvykio vietą atvykę specia
liųjų tarnybų pareigūnai eva
kavo visus mokinius ir moky
tojus. Manoma, kad stiprių 
apsinuodijimų pavyko išveng
ti. Pirminiais duomenimis, du
jų išsiliejimas įvyko dėl neat
sargaus naudojimosi balionu, 
kai mokyklos stogą remontavę 
darbininkai klojo stogo dangą 
ją šildydami. Kada tiksliai 
įvyko nutekėjimas dar nenu
statyta. 'Eltai 

nunešė į Seimo rūmus. 
Profsąjungos ii valdžios rei

kalauja, kad augant kainoms 
ir didinant mokesčius, būtų 
didinamas darbo užmokestis, 
pensijos, pašalpos ir stipendi
jos. Reikalaujama neapmokes
tinamą pajamų minimumą 
prilyginti minimaliai mėnesio 
algai (MMA). 

Anot A. Syso, būtina keisti 
neapmokestinamą pajamų mi
nimumą, karis paskutinį kar
tą buvo keistas 1998 m. balan
dį-

Reikalaviouost- įrašytas 
punktas ir dėl ekonominei si
tuacijai atitinkančio skaid
raus valdininkų ir pareigūnų 
atlyginimų sistemos įvedimo, 
kur maksimalus darbo už
mokestis neturi būti didesnis 
už 10 MMA. 

A. Syso teigimu, vyriausy

bei svarstant biudžetą, kalba
ma, kad darbo vietų daugės, 
tačiau pagal Ūkio ministerijos 
spėliones, turėtų sumažėti 
95,000 darbo vietų. „Todėl 
mes reikalaujame nuo 2000 
metų sausio 1 dienos sukurti 
bent 100,000 naujų darbo vie
tų, kad išlaikytume tą lygį, 
kuris yra šiandien", sakė A. 
Sysas. 

Profsąjungos taip pat reika
lauja nemažinti pensijų dir
bantiems pensininkams ir ne
ankstinti pensinio amžiaus, 
apmokėti skolas žemdirbiams 
už parduotą produkciją. 

A. Sysas teigia suprantąs, 
jog dėl dabartinės ūkio padė
ties vyriausybė negali įvykdyti 
visų reikalavimų. „Mes ne
prašome įvykdyti visus reika
lavimus, tačiau prašome dery
bų. Valdžia turi suvokti, kad 
biudžetas nėra šventa karvė, 
kurios negalima liesti", sakė 
A Sysas. 

V. Bogušis ir A. Kašėta įteikė 
pareiškimą Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui. „Pasi
traukdami iš Seimo Krikščio
nių demokratų frakcijos veik
los, neatsitraukiame nuo 
krikščioniškosios demokrati
jos, bet siekiame esminio jos 
atsinaujinimo", sakoma V. Bo-
gušio ir A. Kašėtos pareiški
me. Anot dokumento, jie sten
gsis „suvienyti Lietuvos krikš
čionių demokratų jėgns ir pa
versti jas veržliu politiniu Ju

cius, šiuo metu vadinamas be
ne sparčiausiai darančiu kar
jerą konservatoriumi, stoda
mas \ šią partiją, nuslėpė 
anksčiau priklausęs LDDP. 
Kaip tvirtino V. Laučius, Vy
tautas Landsbergis, nesenai 
išgirdęs apie jo narystę LDDP, 
nė kiek nesupyko ir netgi pa
sijuokė. Jauniausias Tėvynės 
sąjungos valdybos narys V. 
Laučius pasakojo iš viso pri
klausęs keturioms politinėms 
partijoms, kol pagaliau rado 

dėjimu, sprendžiančiu dabar- savo pašaukimą penktojoje. V. 
ties problemas, o ne gyvenan- Laučius tikina į partijas sto
čių iš garbingos praeities divi- jęs, norėdamas pasižiūrėti į 
dendų". (BNS) žmones ir iš vidaus pamatyti 

* Naujoji sąjunga (NS, so- partijų „virtuvę". 
cialliberalai) reikalauja pir- * „Net pusė kviestų sve-
malaikių rinkimų, „atvesian- čiu ignoravo labdaros vaka-
čių į valdžią naujas politines rą", apgailestauja „Lietuvos 
jėgas ir naujus politikus", sa
koma antradienį išplatintame 
NS pirmininko Artūro Pau
lausko pareiškime. NS Seime 

rytas*' (12.14). Į Vilniaus rotu
šėje surengtą kalėdinį labda
ros vakarą, globojamą prezi
dento Valdo Adamkaus žmo-

turi vieną atstovę. „Lietuvoje n o s Almos Adamkienės bei so-
prasidėjo streikų laikotarpis, dalinės apsaugos ir darbo mi-
Sunku rasti kokios nors ūkio nistrės Irenos Degutienės, at-
ar biudžetinės šakos darbuoto- ėjo vos pusė kviestų svečių, 
jus, kurie negalvotų apie pro- Vakaro rengėjai mano, kad to-
testo akcijas", teigia A. Pau- kiu veiksmu valdžios žmonės 

nes joje orlaivių skrydžiai : 
nėra dažni, Šiaulių oro uoste yra investuota daugiau nei 
— kvalifikuota darbo jėga. 130 mln. litų, tačiau oro uos-

Buvęs sovietų strateginis tas kol kas nuostolingas dėl 
karinis oro uostas Zokniuose pernelyg retų skrydžių. 

Mirė literatūrologas 
Albertas Zalatorius 

veiklą pradėjo 1961 m., apgy
nė daktaro, habilitacinį darbą. 
A Zalatorius — Respublikinės 
(1988), Lietuvos mokslų aka
demijos V. Krėvės (1998) pre
mijų laureatas, eilės monogra
fijų autorius. Mokslininkas 
parengė penkias novelių anto
logijas, lietuvių literatūros 
klasikų raštų knygas. Įvai
riuose rinkiniuose, periodinėje 
spaudoje A. Zalatorius paskel
bė apie 300 straipsnių lietuvių 
ir užsienio kalbomis. Jis skai
tė paskaitas ir pranešimus Či
kagoje, Vašingtone, New Yor-
ke, 1995 m. dėstė Illinois uni
versitete, buvo žurnalų „Me
tai", .Lituanistika", „Metme-

Alberta* Zalatorių* ^ redakcinių kolegijų na
rys. 

Vilnius, gruodžio 14 d. Mokslininko rūpesčiu buvo 
(Elta) — Lietuvos rašytojų są- organizuotas V. Krėvės ir jo 
junga ir Vilniaus pedagoginis žmonos palaikų perkėlimas į 
universitetas su giliu liūdesiu Lietuvą, įsteigtas rašytojo at-
pranešė, kad pirmadienį, eida- minimo butas-muziejus Vil-
mas 68-uosius metus, mirė žy- niuje. 
mus literatūrologas, literatu- A. Zalatoriaus principinga 
ros kritikas, Pasaulio lituanis- laikysena sovietinės okupaci-
tų bendrijos prezidiumo pirmi- jog metais, jo aktyvi visuome-
ninkas, Lietuvos rašytojų są- ninė veikla atkuriant Lietuvos 
jungos, P.E.N. klubo. Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningas 
mokslo tarybos, Vilniaus pe- ir labai atsakingas požiūris į 
dagoginio universiteto Senato mokslininko darbą jam pelnė 
narys, humanitarinių mokslų didelį autoritetą filologų vi-

prie Šiaulių dabar yra per
tvarkytas į komercinį oro 
uostą, kuriuo taip pat naudo
jasi Lietuvos kannės oro 
pajėgos Zokniuose jau keleri 
metai bandoma įkurti laisvąją 
ekonominę zoną. J pertvarką 

Oro uostas dabar tun mo
dernią įranga, bet, pasak spe
cialistų, ima irti svarbiausia jo 
vertybė — ilgiausi ir plačiausi 
ne tik Lietuvoje, bet ir dide-
ha/ne regione aplink ją, gelž
betoniniai pakilimo takai. 

habilituotas daktaras profeso
rius Albertas Zalatorius. 

A. Zalatorius 1956 m. baigė 
Vilniaus universitetą, keletą 
metų mokytojavo Varniuose, 
po to 30 metų dirbo Lietuvių 
literatūros ir tautosakos insti
tute. Nuo 1991 m. iki mirties 
vadovavo Vilniaus pedagogi
nio universiteto Lietuvių lite
ratūros katedrai. 

suomenėje. Literatūros moks
las neteko talentingo moksli
ninko ir pedagogo, vieno žy
miausių lietuvių prozos, ypač 
novelės tyrinėtojų. Liko ne
baigta prieš keletą metų pra
dėta rašyti monografija apie 
V. Krėvės gyvenimą ir kūrybą. 

Velionis pašarvotas Lietu
vos rašytojų sąjungos salėje, 
bus laidojamas ketvirtadienį 

A. Zalatorius savo mokslinę Antakalnio kapinėse. 

lauskas. Pasak pareiškimo, 
„reikia pradėti keiti ne tik 
ekonominius, bet ir politinius 
reikalavimus". Socialliberalai 
mano, kad „kartu su kitomis 
centristinėmis jėgomis gali at
kurti tautos pasitikėjimą val
džios institucijomis ir pradėti 
šalies ateities kūrimą". 

* Valstybinė ka inu ir 
energetikos kontrolės ko
misija antradienį nutarė 20 
proc. padidinti Ignalinos ato
minės elektrinės parduoda
mos elektros kainą. Kaina di
dinama nuo 5.9 iki 7.04 cento 
už kilovatvalandę. Ignalinos 
AE prašė nuo kitų metų 
pradžios padidinti įkainį, mo
tyvuojant nutrūkusiu elektros 
energijos eksportu. MM 

* Aukščiausiasis teismas 
(AT) išteisino už antivalsty
binę veiklą nuteistą vieną iš 
buvusių Šalčininkų rajono ta
rybos veikėjų ir nutraukė 
prieš jį bylą. Teismo sprendi
mu, byla nutraukta prieš 
Ivaną Kucevičių. Dar trims 
nuteistiesiems vadinamojoje 
Šalčininkų autonomininkų by
loje — Karliui Bilansui, Alfre
dui Aliukui ir Janui Jurolaitui 
— AT nusprendė pritaikyti 
švelnesnes, nei numato įsta
tymai. Jiems skirti dveji metai 
pataisos darbų darbovietėje. 

* Susisiekimo viceminis
t r a s Ričardas Malkevičius 
teigia, kad dviejų komandi
ruočių dienpinigius po antrą 
kartą gavo per klaidą. Dien
raštis „Lietuvos rytas" pa
skelbė, kad R. Malkevičius, 
kurio keliones į užsienį už
mokėjo Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija, kai kurių 
komandiruočių dienpinigius 
antrąsyk gaudavo ir iš Susi
siekimo ministerijos. „Aš per 
daug pasitikėjau procedūra, 
kad ji veikia nepriekaištingai. 
Buvo padaryta klaida", sakė 
R. Malkevičius spaudos konfe
rencijoje antradieni. „Pasiti
krinęs pamačiau, kad yra ne 
taip, ir grąžinau tuos pinigus", 
sakė viceministras. Praėjusią 
savaitę jis į ministerijos kasą 
sumokėjo 781 litą. BNS> 

parode nepagarbą prezidento 
žmonai ir ministrei. Be to, ti
kėtasi surinkti apie 30,000 li
tų, o surinkta tik apie trečda
lis. (Elta) 

* Seimo nar ia i Nijolė 
Oželytė ir Ramūnas Kar-
bauskis tikriausiai bus nu
bausti už visuotinių posėdžių 
praleidimą be pateisinamos 
priežasties, nes Seimo etikos 
ir procedūrų komisija (EPK) 
nusprendė, kad jie praleido 
daugiau kaip ketvirtadalį po
sėdžių. (BNS) 

* Lietuvos valstybinio 
žuvivaisos ir žuvininkystės 
tyrimo centro Simno padali
nyje išauginta daugiau kaip 
100,000 plačiažnyplių vėžių 
jauniklių, kurių beveik pusė 
išleista j ežerus, kiti panaudo
ti tolimesniems moksliniams 
tyrimams. Vėžių jauniklių au
ginimui po atviru dangumi 
įrengta 16 specialių baseinų ir 
tvenkinys. Lietuva nuo seno 
garsėjo savo vėžiais, o pirmo
sios nepriklausomybės metais 
buvo net ketvirtoji Europoje 
pagal eksportuojamų vėžių 
skaičių. Šiuo metu, skirtingai 
negu žuvų, vėžiais rinka ne
prisotinta. Vienas kilogiimas 
paruoštų vėžių (18-20 vėžių) 
Europos rinkose kainuoja nuo 
30 iki 90 JAV dolerių. 

* „Turto t rauka įveikė 
baimę", ra.-o „Lietuvos rytas" 
'12.14) pranešdamas, jog Regi
na Epštein Paul grįžo į Vilnių 
kovoti dėl rimų. Vakar Migra
cijos departamente Vilniuje 
buvo sulaikyta 5 metus ieško
ta Kanados piliete R. Epštein 
Paul. kuri pagarsėjo 1994 m. 
po rašinių, kuriuose papasa
kota, kaip iš Kanados atvyku
si R. Epštein Paul per labai 
trumpa laiką sugebėjo tapti 
Lietuvos piliete ir daugiau 
kaip 4.000 kvadratinių metrų 
ploto rūmų Vilniaus centre sa
vininke. >Eltai 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

PRISIMENAM v.s. VYTAUTĄ SKRINSKĄ 
lon, Vytautui kuri laiką teko 

| būti jos pirmininku. 
Atkuriant Lietuvos Skautų 

sąjungą tremtyje, Vytautas 
1946 m. Augsburge vykusia
me lietuvių skautų vadovų,-ių 
suvažiavime buvo išrinkąs į 
LSS tarybą. 1948 m. dalyvavo 
Pasaulinėje skautų stovykloje 
Austrijoje prie Bad-Ischi mies
to ir buvo paskirtas Austrijos 
rajono vadeivos pareigoms. 
Ten baigė latvių gilvelistų 
vedamus Gilvelio kursus. Po 
to dalyvavo LSS trečioje Tau
tinėje stovykloje Isar-Home, 
netoli Mittelwald miestelio. 
Šioje stovykloje buvo komen
danto pareigose. Tais pat me
tais dalyvavo tuntininkų su
važiavime, vykusiame Britų 
valdomoje Vokietijos dalyje. 
Už išgelbėjimą skęstančio 
skauto, buvo apdovanotas Gy
vybės gelbėjimo kryžiumi.. 

Dėl pokaryje Lietuvoje įsi
galėjusios sovietinės okupaci
jos negalėdami grįžti tėvynėn, 
Skrinskai 1951 m. emigravo 
Kanadon. Pirmieji Toronte gy
venimo metai jaunai šeimai 
buvo labai sunkūs. Nepaisant 
sunkumų, Vytautas tuoj įsi
jungė Lietuvių Bendruomenės 
ir skautiškon veiklon. 1952 m. 
Vytautas buvo išrinktas LSS 
skautininkų skyriaus vedėju, 
o taip pat ir Toronto skauti
ninkų Ramovės seniūnu. 

1953 m. organizavo „Tauta 
budi" kalendoriaus leidimą, 
įsijungė į redakcinį kolektyvą 
ir apsiėmė leidinio platinimą. 
Be to dirbo Lietuvių Bendruo
menėje, parapijoje, Kanados 
Lietuvių fonde ir kitur. Buvo 
paskirtas LSS Kanados rajono 
vadeivos pareigoms. Daug me
tų buvo Lietuviškos Skauty
bės fondo Kanados rajono at
stovu. „Lietuviškoji Skautija" 
1945-1985 m. atsakingu aukų 
rinkėju, daugelio skautiškų 
stovyklų viršininku, kursų in
struktorium. 

Būdamas Toronto skautų 
„Rambyno" tunto tuntininkas, 
ėmėsi iniciatyvos įsigyti nuo
savą skautams stovyklavietę. 
Suradus tinkamą stovyklavie
tę, iš „Paramos" pasiskolinęs 
4.000 dol. už ją sumokėjo. 
Skautai ir skautės joje stovyk
lauja jau 37-neri metai. 1963 
m. Vytautas organizavo iškil
mingą šios „Romuvos" stovyk
lavietės atidarymą ir krikšty
nas su gražiomis apeigomis, 
dalyvaujant aukštiems Lietu
vių Bendruomenės ir Lietuvių 
Skautų s-gos vadovams, va
dovėms bei lietuvių visuome
nei. Tuo pačiu metu čia vyko 
ir LSS Jubiliejinė stovykla. 

Už ilgametį darbą ir pasi
šventusį vadovavimą brolis 
Vytautas buvo apdovanotas 
visais Sąjungos žymenimis ir 
pačiu aukščiausiu LSS garbės 
ženklu — Geležinio Vilko ordi
nu. 

A.a. v.s. buvo didelis opti
mistas. Tikėjo, kad nuoširdžiu 
ir pareigingu darbu galima 
nugalėti net dideles kliūtis ir 
pasiekti užsibrėžto tikslo. Ne 
tik tikėjo, bet tais įsitikini
mais grindė savo gyvenimą ir 
veiklą. Visuomet žvelgė į atei
tį pasitikėdamas Aukščiau
siojo pagalba. Šiandien, nore 
nebeturime brolio Vytauto sa
vo tarpe, bet galime didžiuotis 
Jo atliktais darbais i r džiaug
damiesi tų darbų vaisiais sa
kyti: „Ačiū, mielas Vytautai. 
Ilsėkis Amžinybėje, mūsų ver
tinamas ir dėkingai prisime
namas". 

v.s, Feliksas Mockus 

V y t a u t a s Skr inskas 

Š.m. rugpjūčio 28 d. Ka
nadoje mirė a.a. v.s. Vytautas 
Skrinskas, nepailstantis skau
tiškos veiklos ugdytojas. Ve
lionis buvo pašarvotas Toron
to Turner ir Porter laidojimo 
namuose, kur visuomeniškas 
atsisveikinimas įvyko rugpjū
čio 31 d. vakare. Paskutinis 
atsisveikinimas ir gedulo šv. 
Mišios Prisikėlimo šventovėje, 
Toronte, vyko rugsėjo 1 d. ry
tą. Po Mišių velionis buvo pa
lydėtas ir palaidotas Šv. Jono 
kapinėse. Apie atsisveikinimą 
ir laidotuves plačiau buvo ra
šyta „Skautybės kelio"' š.m. 
rugsėjo 22 d. laidoje. Velionio 
liūdi žmona, vaikai, artimieji, 
prisimena lietuviška visuome
nė ir skautija Toronte ir ki
tur. . Trims mėnesiams nuo jo 
mirties praėjus, prisimename 
jo gyvenimo kelią — skautišką 
ir .visuomenišką veikla. 

V.s. Vytautas Skrinskas gi
mė Kaune, 1914 metų kovo 1 
d. Pradinę mokyklą baigęs, 
mokėsi .,Aušros" berniukų 
gimnazijoje ir vadovavo pir
mai D.L.K. Kęstučio skautų 
draugovei. 1932 m. apdovano
tas LSS ordinu L"ž Nuopelnus 
skautiškai veiklai. 1933 m. 
Palangoje vykusioje Jubilie
jinėje Lietuvos Skautų stovyk
loje, kurioje lankėsi Skautybės 
įkūrėjas lordas Baden Powell, 
Vytautas buvo pakeltas į pa-
skautininko laipsnį. 

Brolis Vytautas teisės mok
slus Vytauto Didžiojo univer
sitete baigė 1937 metais. Bai
gęs studijas įstojo į Karo mo
kyklą Ž. Fredoje ir ją leitenan
to laipsniu baigė 1939 m. kovo 
5 d. Universitete ir Karo mo
kykloje studijuodamas prik
lausė ir dirbo su skautais aka
demikais. 

Baigęs mokslą buvo paskir
t as Kauno apygardos teismo 
teisėju. Sovietų Sąjungai oku
pavus Lietuvą. įsijungė į po
grindžio veiklą, ją tęsė ir na
cistines Vokietijos okupacijų 
metais. 

1942 m. sukūrė šeimą su 
Felicija Varnaite. 1944 m. va
sarą frontui priartėjus ir nau
jai grėsmingai sovietų okupa
cijai grįžtant Lietuvon, pasi
t raukė į Vakarus. Kaune liku
sius jo tėvus okupantai ištrė
mė į Sibirą, kur tėvas netru
kus mirė. Motina Sibire vargo 
dešimtį metų. Sūnaus didelių 
pastangų dėka grįžo Lietuvon, 
o vėliau susijungė su sūnaus 
šeima Kanadoje. 

1945 m., paskutinę Antrojo 
pasaulinio karo dieną, sprogus 
amerikiečių karių granatai . 
Vytautas buvo sunkokai su
žeistas. Tu pačių karių nu
vežtas karo ligoninėn gydyti 

— pasveiko: liko tik sužei
dimo žymės. 

Tarptautinėms šalpos or
ganizacijoms pradėjus organi
zuoti karo iš tėvynių išvie-
tintųjų stovyklas Vokietijoje, 
Skrinskai apsigyveno Bavari
joje, Schemfeldo DP stovyklo
je. Įsijungus stovyklos veik-

— N. . 
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PRISIMINIMAI IŠ SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
VEIKLOS LOS ANGELES 

1955-1960 meta is 

FIL. A. DUNDZILA 

Rašau, nes prašėte ir po to 
dar sykį skersai per Ameriką 
telefonu raginote nedelsti. 

Rašau, nes prašymas siejasi 
su mielais, maloniais prisimi
nimais, kai penkeri mano me
tai prabėgo Los Angeles aka
demikų skautų šeimoje. Dabar 
pagalvojus, mes tuomet buvo
me tikrai ideali, visuomeninė 
šeima: net ir stengdamasis, 
negaliu prisiminti nė vieno 
įvykėlio, kad kur nors savo 
tarpe, savuose reikaluose bū
tume nesutikę ir dėl to viens 
kitam šiurkštesnį žodį nume
tę. Taip mąstydamas viliuosi, 
kad ir kiti — visi gyvi ir jau 
mus palikę 1955 - 1960 m. lai
kotarpio losangeliškiai — gali 
panašiai sakyti. Sakyčiau, kad 
LA akademikai tuomet gyveno 
kaip kokioj suidealizuoto gėrio 
pasakų pilyj — už jos sienų, 
lietuvių visuomenėje, ar kad ir 
skautuose, pasitaikydavo vi
saip — tačiau LA akademikų 
tarpe žydėjo Korp! VYTIS ir 
ASD spalvomis puošiama leli
ja! Tokio savitarpio bičiulišku-
mo bei santaikos, taip išsivys
čiusios organizacinės ramybės 
bei bendros nuotaikos, turbūt, 
niekur ir niekada daugiau ne-
bepatyriau. Didele dalimi dėl 
to dabar imuosi rašyti: tai ne
eilinis LA anuomet gyvavu
sios, mūsų organizacinės ląs
telės atsiekimas, gal net lai
mėjimas! 

Rašau, naudodamas tris šal
tinius. Vėl perverčiau ir, kur 
tik LA akademikai buvo su
minėti, popieriaus skutelius 
susikaišiojau į 1955-1960 m. 
„Mūsų Vyčio" rinkinius. Per
žiūrėjau iš anų laikų turimas 
LA nuotraukas. Mano paties 
prisiminimai šiuos du šalti
nius šiek tiek prikels iš juodu 
rašalu ir foto chemija doku
mentuotų vaizdų. O tie du pir
mieji šaltiniai manuosius pri
siminimus stiprins savo konk
retumu. Rašinio visumoje vis 
tik čia nebus LA akademikų 
1955-1960 istorija. Bus, po be
veik pusšimčio metų, pas vie
ną Korp! narį tebebrangina-
mos atminties bei duomenų 
pynė. 

kelių korporantų pavardes — 
Antaną Audronį, brolius Joną 
ir Mykolą Naujokaičius, Vladą 
Pažiūrą. Viktorą Petrauską. 
Jie visi — maždaug Br. Kvik
lio kartos, dar Lietuvoje vei
kusios Korp! auklėtiniai. Ska
tino, ten nuvykus, su ja is su
eiti, įsijungti į skyriaus veiklą. 
Iš suminėtų pavardžių aš j au 
pažinojau V. Petrauską, kuris 
Vokietijoje, mano lankytoje 
gimnazijoje, buvo kūno kultū
ros mokytoju. „Mūsų Vyčio" 
(„MV") tų metų Nr. 3 kroniko
je apie losangeliečius jau buvo 
rašyta: „Fil. inž. V. Petraus
kas atgaivino Korp! VYTIS 
skyrių, prieš metus įsteigtą 
Kalifornijoje, ir šiuo metu jam 
pirmininkauja". Šiandien, tai 
reiškia, kad LA akademikai 
susiorganizavo 1954 m., ta
čiau apie tai duomenų netu
riu, nes ankstyvesni mano 
„MV" numeriai sumirko vasa
ros potvynio metu viename Či
kagos rtrtyje. Kitame „MV" 
numeryje Br. Kviklys jau skel
bė, kad birželio 25 d. Korp! LA 
skyrius surengė a.a. fil. J. Mil
vydo minėjimą ir kad skyrius 
rodo gyvų judėjimo žymių. 

A. Avižienio automobiliu 
1955 m. liepos viduryje mudu 
su A. Avižienių traukėme Ka
lifornijos link. Pradėjome dirb
ti toje pačioje darbovietėje, tą 
pačią dieną, liepos mėn. vidu
ryje, gal antroje pusėje. Pir
mąjį savo LA sekmadienį nu
važiavome į parapiją, kur suti
kome šiek tiek prieš mus iš 
Čikagos jau atvykusį V. Varia-
kojį. kur užsimezgė naujos pa
žintys. 

Pasitaikė, kad liepos 24 d, 
parapijos salėje buvo suruošta 
vieša akademija, kurioje nau
jai išrinktam Korp! Garbės 
nariui prof. Mykolui Biržiškai 
buvo įteiktos Korp! spalvos. 
Profesorius ir 1918 m. Nepri
klausomybės akto signataras 
su šeima vietos lietuvių buvo 
gerbiamas ir remiamas. Jis 
dalyvaudavo kiekviename vi
suomenės pobūvyje, paprastai 
būdavo kviečiamas tart i žodi. 
Ir čia minima akademija, tuo
metinėmis vietos sąlygomis, 
praėjo iškilmingai „MV* pus

lapiuose ir pas mane išliku
sios nuotraukos (su iš Čikagos 
į LA specialiai tam įvykiui 
atsiųstomis Korp! kepuraitė
mis) dar ir dabar gražiai atro
do. Po iškilmių įvyko trumpa 
sueiga, kurios metu LA Korp! 
skyriaus pirmininku išrinktas 
A. Avižienis, o nariais — V. 
Petrauskas ir A. Dundzila. 
Rudeniop į akademikų būrelį 
įsijungė kelios sesės ir vienas 
brolis: iš jų ASD spalvas vė
liau gavo Ina Bertulyte (Bray) 
ir Sigita Dobkevičiūtė (Abel-
kienė). UCLA studijavęs Jo
nas^ Navickas tapo pirmuoju 
LA Korp! junjoru. 

Vasarą mus aplankė Garbės 
narys prof. St. Kolupaila. Sek
madienio rytą mudu su A. 
Avižienių jį pasitikome gele
žinkelio stotyje, nuvažiavome 
į parapiją. J i s ten sutiko bū
relį savo kolegų, buvusių stu
dentų. Iš to sekmadienio yra 
išlikusi žavi prof. M. Biržiškos 
ir prof. St. Kolupailos nuot
rauka, išspausdinta 1957 
JVTV, Nr. 6; į St. Kolupailą 
pakėlęs galvą ir pirštą žemo 
ūgio prof. M. Biržiška ir že
myn į jį ^žiūrintis, ūgiu daug 
aukštesnis prof. St. Kolupaila. 
Man iš to atsilankymo atmin
tyje teberymo du epizodai. Pir
mas — kai fil. M. Naujokaitis 
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prie bažnyčios sveikinosi su 
prof. St. Kolupaila, profeso
rius tuoj pat atsuko ir šiek 
tiek iš rankovės patraukė M. 
Naujokaičio 1941 m. pogrindy
je sušaudytą ranką ir nuošir
džiu balsu paklausė: „Mikai, 
kaip Tavo ranka?" Aš tuomet 
įsisąmoninau, kad M. Naujo
kaitis — neeilinis mūsų pog
rindžio dalyvis. Ir antras : su 
svečiu nuvykome priešpiečių į 
vaišingus fil. VI. Pažiūros ir jo 
žmonos Alfonsos namus. Ne
paisant, kad „MV 1955 m. 
Nr. 5 rašė, jog profesorius „tu
rėjo ilgesnius pasikalbėjimus 
ASS veiklos reikalais", jau ne 
skautiškos stovyklos aplinkoje 
matytas prof. St. Kolupaila 
man pasirodė daugiau visuo
meninės dvasios, bet ne orga
nizacinių reikaliukų asmeny
bė. 

(Bus daugiau) 

KITAM SUTEIKTAS DŽIAUGSMAS 
GRĮŽTA TAU PAČIAM 

Čikagoje veikiantis Emilijos uniformų ir drabužių pado-
Platerytės skautininkių ir vyr. 
skaučių būrelis užmezgė ry
šius su Panevėžio skaučių vie
netu, o taip pat ir su globos ir 
paramos reikalingais sene
liais. Jų siuntinėliai keliauja 
Panevėžin — guosti senelių ir 
džiuginti bei veiklai skatinti 
jaunąsias seses ir jų vadoves. 
Džiaugiasi ir čikagiškės S6S6S 
„Miliutės" (taip save vadina 
Emilijos Platerytes būrelio na
rės) gavusios nuoširdžios pa
dėkos laiškus, kaip šis čia 
spausdinamas. — Panevėžie
čių sesių vadovė rašo: 

„Mielos Emilijos Platerytes 
būrelio sesės, 

Vieną gražų šeštadienį ma
loniai nustebau, kada pro ma
no buto duris, buvo įneštos dvi 
didelės dėžės — siuntiniai. 
Tiesa, prieš tai gavau Jūsų 
laišką, kad išsiuntėte skautų 
uniformų. J ū s savo rūpesčiu 
sujaudinote mr-ne. Tiek daug 

vanojote mums. Kai atplėšėme 
siuntinius, pamatėme, su ko
kiu nuoširdumu jūs tai pa
darėte mums. Sesių vadovių 
ir skautukų vardu dėkojame 
už rūpestį ir pagalbą. 

Prabėgo karšta vasara, o da
bar Lietuvoje jau dažni lietūs, 
laukai tušti, suarti. Bet... su
spaudžia širdį, daug kur styro 
didžiausios piktžolės; nėra šei
mininko. 

Džiaugiamės, kad neblogai 
praėjo Panevėžio krašto skau
tų stovykla 'Lietuva — mūsų 
namai' , pirmoji po skautijos 
atkūrimo. Panevėžio kraštas 
dalyvavo ir Valstybės dienos 
paminėjime Vilniuje. Daug 
skautų susirinko iš visos Lie
tuvos. Orkestrui trenkiant, 
stebinome vilniečius, žygiuo
dami Gedimino prospektu. 
Kauniečiai tai dažniau mus 
mato. ypač per Pavasario 
skautų šventę, Vilniuje pirmą 

Antrojo pasaulinio lietuvių 
karo pabėgėlių emigracija į 
JAV vyko maždaug 1948-1950 
m., tad 1954-1955 m. jau bu
vome Amerikoje išgyvenę apie 
penkmetį. Manoji karta jau 
spėjo ir pirmuosius Amerikos 
universitetų diplomus įsigyti. 
Likimas taip susiklostė, kad 
Čikagoje ir Urbanoje studijavę 
trys korporantai, Algirdas 
Avižienis, Antanas Dundzila 
ir Vidmantas Variakojis, 1955 
m. vasarą gavę University of 
Illinois diplomus, išvyko į pir
mąsias savo profesinio darbo 
įstaigas Los Angeles apylin
kėje. 

Prieš išvažiuojant iš Čika
gos, su manim kalbėjosi Korp! 
filisteris, vadovas ir spiritus 
movens Bronius Kviklys. Jis 
man priminė, kad LA įsikūrė 
akademikų skyrius, suminėjo 

EUG&E C DECKERJX)S, P.C. 
4647 W. 103 S t . O a k . L a w n . I L 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 709-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANU! GYDYTOJA 

9525 S.79th Am, Hfctory HOe. IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722S KedzieAve 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 7 7 * 4 7 1 - 3 3 0 0 

DR. L PETRE/KIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel . (708) 5 9 6 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&iAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame betavlštcai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60838 
Tel. 77^229-0966 

ARASZLfOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 
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DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ. POSUS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2600 

BIRUTE LPUMPUnS, M.D. 
Fettovr. American Acadamy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61«tAve. 
Hobft lN 46342 Ftt a 947-6279 

947-6238 

NIJOLE STANKEVIČIŪTĖ, MA 
Board Certrfied, Intemal Medkane 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croet PrtrfeeeloneJ PavUon 

3 fl. South 
UftuersenPtaaaatCeftomlaAve. 

CMoago, IL 60629 
Tel. 773-471-7870 

Kiv.ilijoR PlaterytPS vyr skaučių ir skaut in inkių būrel io seses Pusaulio Lietuvių centro mugėje, Lemonte , parda-
v:r,cjo savo pagamintus s k a n u m y n u s ir gautomis lėšomis šelpia skautes ir senel ius Panevėžyje I i k.: Irena 
M--..ien«\ Banmte Kromenė, Ranfl Sarau>kiene. Regina Gnskehene . Vanda Aleknienė, Birute Naliene ir Otilija 
K -parut ieno Nuotr B a n i u t e s K r o n i e n e e 

kartą tiek skautų prigūžėjo. 
Gausėja mūsų gretos, bet rei
kalinga kokybė, ne kiekybė. 

Mielos sesės, ačiū už siun
tinį. Gera žinoti, kad mumis 
rūpinasi sesės toli toli gyven
damos nuo Lietuvos. 

Su geriausiais linkėjimais 
nuo visų skautų. 

Budėkime! 
sesė G r a ž i n a " 

Seses „Miliutės" skatina ir 
kitus skautiškus vienetus už
megzti ryšius su broliais ir se
sėmis Tėvynėje ir, pagal išga
les, juos paremti, ypač labai 
reikalingomis uniformomis ir 
kitais skautavimui ir stovyk
lavimui būtinais reikmenimis. 

Red . 

http://St.Oak.Lawn.IL


TIKSLAS — PARTIJOS 
VIENYBĖ 

Prof. Zigmas Zinkevičius. 

Specialiai „Draugui" — po
kalbis su Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos pirminin
ku, profesoriumi, habilituotu 
daktaru Zigmu Zinkevičiumi. 

Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos konferencijoje 
naujuoju pirmininku, vietoj 
atsistatydinusio, Algirdo Sau
dargo išrinktas buvęs švietimo 
ir mokslo ministras, 74 metų 
Zigmas Zinkevičius. Už jį bal
savo 185 delegatai, o konku
rentas, iš JAV į Lietuvą gy
venti sugrįžęs Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Feliksas 
Palubinskas, gavo 146 balsus. 
Pralaimėję pirmininko, tary
bos bei valdybos rinkimus, va
dinamieji „modernistai'' keti
na kurti savo bloką partijoje 
ar net steigti naują partiją. 

— Gerbiamas LKDP pir
mininke, paaiškinkite, kas 
via dėlto vyksta partijoje? 

— Jau seniai partijoje bei 
vadovybėje egzistuoja dvi nuo
monės — aš nepasakyčiau, 
kad tai sparnai ar blokai, o 
tiesiog nuomonės. Pirmosios 
nuomonės šalininkai laikosi 
partijos kūrėjų, ideologų pre
latą Mykolo Krupavičiaus, 
vyskupo Pranciškaus Petro 
Bučio, prof. Stasio Šalkauskio, 
filosofo Antano Maceinos par
tijai nustatytų gairių. Žinoma, 
laikosi ne aklai, nes tai būtų 
ėjimas į praeitį. To nėra. Iš 
tikrųjų tas nuostatas taiko 
šiai dienai, numatant partijos 
ateities gaires. Antrosios nuo
monės šalininkai fundamen
talius krikščioniškosios mo
ralės, filosofijos, etikos pama
tus Lietuvoje padėjusius vei
kėjus vadina „praeitimi". Ta
čiau be praeities nėra ir atei
ties. Toks būtų, sakyčiau, pag
rindinis skirtumas. 

Iki LKDP konferencijos va
dovybėje vyravo antrosios nuo
monės šalininkai: jų buvo ir 
partijos pirmininkas, ir valdy
ba. Vadovybėje jėgų santykis 
buvo maždaug 10:5. Vadinasi, 
praktiškai jie valdė. Tačiau ne 
taip seniai įvykusioje konfe
rencijoje antrosios nuomonės 
šalininkai triuškinančiai pra

laimėjo. Delegatai išrinko ir 
partijos pirmininką, ir valdy
bą, kurtoje — absoliuti pirmo
sios nuomonės šalininkų dau
guma. Kas čia įvyko? Man ro
dos, paprasta vadovybės kaita 
ir žemė dėl to nesugrius. Tie
siog reikia mokėti laimėti, ir 
pralaimėti. Dabar antrosios 
nuomonės šalininkai grasina, 
kad jie atsiskirs, netgi iki ,to 
nusišneka, kad steigs naują 
partiją. Klausykit, rinkimai 
bus ir ateity, net pagal parti
jos nuostatus jie gali vykti kas 
dveji metai. Tai jeigu mes kas 
dveji metai naują partiją 
steigsime, kur Lietuva nueis? 

— Ar jau tokios nesuderi
namos, tokios priešingos 
šios nuomones? Vieni save 
vadina modernistais, žvel
giančiais į ateiti, o kitą pu
sę — konservatyviuoju 
sparnu, kone praeities at
gyvena... 

— Toks etikečių klijavimas 
— bjauriausias dalykas. Da
bar sako, neva tai „senių ir 
jaunųjų" konfliktas. Aš neži
nau, reiktų sudėti vienos ir ki
tos nuomonės šalininkų metų 
vidurkį. Bijau, kad tų, kuriuos 
pravardžiuoja seniais, am
žiaus vidurkis gali būti ma
žesnis, jie gali būti jaunesni 
už tuos, kurie save jaunimu 
vadina. Būtų įdomu patikrin
ti. Bet čia yra ne kartų, iš es
mės ir ne ideologijos reikalas. 
Gal aš klystu, bet, kalbant po
litine terminologija, vieni yra 
daugiau dešinesni, kiti — dau
giau kairesni. Žinoma, toks 
skirstymas yra sąlyginis daly
kas ir iš to nederėtų daryti 
didelės tragedijos. Kol partijai 
vadovavo antrosios nuomonės 
šalininkai, pirmosios nuomo
nės šalininkai negriovė parti
jos. Buvo karštakošių ir čia, 
bet stengėmės išlaikyti vieny
bę, kad nebūtų jokio partijos 
griovimo. Ir aš pats sudraus-
davau. Dabar garbinga būtų, 
kad ir pralaimėję antrosios 
nuomonės šalininkai, kol va
dovaus pirmieji, irgi nesužsi-
imtų partijos griovimu. 

— Pralaimėję partijos 
pirmininko rinkimus, „mo
dernistai" tikėjosi atsi
griebti tarybos rinkimuo-

- Taip, jie labai daug vilčių 
dėjo į tarybos rinkimus, nes 
taryba renka valdybą. Jie iš 
kailio nėrėsi, kad kuo daugiau 
taryboje atsirastų jų atstovų. Į 
tarybą savaime įeina visi sky
rių pirmininkai, Seimo nariai 
— krikščionys demokratai, 
Katalikių moterų draugijos 
pirmininkė, Jaunųjų krikščio
nių demokratų vadovas. Ren
kamų partijos tarybos dalį su
daro 35 nariai. „Modernistai" 
t.kėjosi turėti daugiau savo 

žmonių taryboje, tačiau triuš
kinančiai pralaimėjo. Po tojau 
nebeliko vilčių būti pakanka
mai gausiai išrinktiems į val
dybą, nes pastarąją renka ta
ryba. Dėl to kai kurie „moder
nistai" atsiėmė savo kandida
tūras, net ir tas, kurias mes 
buvome pasiūlę. Jų valia, dėl 
to negalime jų nei kritikuoti, 
nei pritarti tokiam žingsniui. 

— Ar buvo bandyta iš jū
sų šalininkų pusės per vy
kusią LKDP konferenciją 
ieškoti kompromiso? 

— Mes net į savo siūlomų 
valdybos narių sąrašą buvome 
įtraukę kelis aiškius jų žmo
nes. Ir jie patys kai kuriuos 
pasiūlė. Bet išrinkti į valdybą 
jų vadus buvo neįmanoma, 
nes tarybos nariai jų tiesiog 
būtų nerinkę. Tiesa, pora jų 
šalininkų valdyboje yra, o kiti 
atsisakė. Aš nenorėčiau minė
ti konkrečių pavardžių, nes 
kai kurie oficialiai sakosi ne
priklausą jokiam blokui ir 
toks skirstymas tikrai nerei
kalingas. Bet jeigu gabus poli
tikas nepateko į valdybą, tai 
nereiškia, kad jis negali reikš
tis. Aš pats stengsiuosi ir da
rysiu įtaką valdybos pirminin
kui, kad svarstant tuos klausi
mus, kuriuos tie politikai ge
rai išmano, juos pakviestų į 
valdybos posėdį. Aš labai no
rėčiau, kad visi bendradar
biautų. 

— Norėčiau vieną dalyką 
pasakyti dėl valdybos pirmi
ninko. Kadangi pirma renka
mas valdybos pirmininkas, o 
po to — valdyba, man buvo 
didelė problema. Aš turėjau 
teisę pasiūlyti kandidatą, ir 
pasiūliau buvusį valdybos pir
mininką Kuzminską. Ir tai da
riau tokiais sumetimais: no
rėjau, kad valdybos pirminin
kas būtų patyręs, žinantis vi
sus reikalus. Kol naujas žmo
gus susiorientuos, daug laiko 
praeis. Jau dabar mums rei
kia imtis neatidėliotinų darbų. 
Pagaliau turi būti perimamu
mas. Būdamas partijos valdy
bos pirmininku, Kuzminskas 
laikėsi vidurio pozicijos, ne
parodydamas prielankumo nei 
vienai, nei kitai pusei, nors 
savo nuostatoms gal artimes
nis mums. šiuo metu tai buvo 
parankiausia kandidatūra, ir 
taryba, mano džiaugsmui, tam 
pritarė. 

Jūs paskelbėte partijoje 
moratoriumą. Ar tai ban
dymas išvengti partijos 
skilimo? 

— Kad tuo laiku iki rinkimų 
ir du mėnesius po rinkimų 
būtų susilaikoma nuo kolioji-
mosi, barnių žiniasklaidoje. 
Kad galėtume ramiai pasi
ruošti rinkimams į savivaldy
bes. Buvusi valdyba neleisti
nai nuvilkino pasiruošimą 
šiems rinkimams. Laiko ma
ža, reikia skubėti. Ir jeigu dar 
patys sau darysime kliūtis, bus 

labai blogai ir mes tikrai pra
laimėsim. Aš dėl to ir paskel
biau moratoriumą. Po savival
dybių rinkimų dar kokį mė
nesį irgi reikia susilaikyti, 
kad mūsų partijos atstovai 
naujai išrinktose savivaldybė
se ramiai įsįjungtų į darbą. 
Toks moratoriumas, mano su
pratimu, labai reikalingas. 

Per tą laiką norėčiau, kad 
sudaryta komisija iš keturių, 
šešių ar aštuonių narių, ku
rioje būtų atstovaujama 
abiems nuomonėms, parengtų 
ir paskelbtų deklaraciją, kas 
mus jungia ir vienija. Aš kvie
čiu juos ir saviškius, kad pa
rinktų tinkamus žmones į šią 
redakcinę komisiją. Tai būtų 
mūsų partijos deklaracija, 
parodanti, kad mes esame vie
ninga partija. Turiu pasakyti, 
kad skirtingos nuomonės vy
rauja tik tarp buvusios ir esa
mos partijos vadovybės, tarp 
lyderių. Konferencijos delega
tams iš regionų tie visi nesu
tarimai, pasak jų pačių, kelia 
tik juoką, jų atsakymas — 
„mes vienodos nuomonės". 

— Kokie regionai akty
viausiai palaikė jūsų kan
didatūrą į partijos pirmi
ninko postą? 

— Mane aktyviausiai pa
laikė provincija, ypač Žemai
tija. Matot, iki šiolei buvo to
kia padėtis, kad visus partijos 
nutarimus priimdavo partijos 
vadovybė, esanti Vilniuje ir 
sudaryta daugiausia iš vilnie
čių. Jie buvo atitrūkę nuo re
gionų. Aš dabar noriu, kad 
vadovybei formuluojant nuos
tatus bet kokiu klausimu būtų 
išklausytas ir regionų balsas. 
I vadovybę įtraukėme ir buvo 
išrinkti beveik visų pagrindi
nių regionų atstovai. Dalyvau
dami posėdžiuose, jie galės iš
sakyti savo atstovaujamų re
gionų nuomonę. O valdybos 
uždavinys būtų — atsižvelgti į 
jas ir formuluoti bendrą nuo
monę. Ir aš pasižadu: jeigu ta 
nuomonė nesutaps su mano 
asmenine, vis tiek aš laiky
siuosi tos bendros nuomonės. 
Turi būti demokratija ir ne
reikia ignoruoti regionų. Iki 
šiol regionai buvo pasyvūs 
stebėtojai, jiems iš viršaus nu
rodydavo, ką vykdyti, o patys 
nieko neįtakojo. Tai yra nege
rai. Mano idėja — kad būtų 
girdimas ne tik Vilniuje esan
čios vadovybės, bet visos parti
jos balsas. Naujai išrinktoje 
valdyboje apie trečdalis atsto
vų yra iš regionų. Anksčiau jų 
nebuvo visiškai. Aš to siekiau, 
ir tai yra labai svarbu savival
dybių rinkimuose. Bus daug 
paprasčiau derinti ir palaikyti 
kuo glaudesnius ryšius su re
gionais. 

— Kodėl visiems taip 
svarbu kuo aukščiau pakil
ti partijos laipteliais? 

— Juo aukščiau esi partijos 
sąraše rinkimuose į Seimą, 

tuo daugiau galimybių būti iš
rinktam. Čia ir visa beda: mū
sų seimūnų dideli atlyginimai 
ir tai traukia visus. Viens ki
tam per galvas lipa, kad tik 
patektų. Kadangi partijos 
kandidatų į Seimą sąrašą iš 
esmės daugiausia įtakoja val
dyba, į ją ir veržiamasi. Nes
varbu, ar žmogus bus čia rei
kalingas, ar naudingas, svar
bu atsidurti kuo aukščiau par
tijos rinkimų sąraše. Tas pro
cesas yra labai akivaizdus, bet 
ką jau čia padarysi. 

— Kaip manote, kokios 
priežastys lėmė tai, kad 
ėmė smukti krikščionių de
mokratų partijos populia
rumas? 

— Prieš išrenkant iki šiol 
buvusią partijos vadovybę 
LKDP populiarumas buvo 
maždaug 16 proc., o man peri
mant jis nesiekė ir 3 proc. 
Vien tik tas rodo, kad buvusi 
vadovybė kažką blogai darė, 
jeigu žmonės nepasitiki parti
ja. Barniai, etikečių klijavi
mas — daugiausia ir ėjo iš bu
vusios vadovybės ir jos vadų. 
Žmonėms tai įgriso ir dėl to 
pasitikėjimas krito. Laiko iki 
savivaldybių rinkimų liko ne
daug. Juo labiau, kad už jų — 
Seimo rinkimai. Viską dary
sime, kad pakeltume partijos 
autoritetą: reikia pabaigti su 
niekam nereikalingais bar
niais, kad mūsų partija vėl 
turėtų Seime savo atstovų. 
Buvusi vadovybė tiesiog su
žlugdė partiją. Tai buvo pa
grindinė priežastis, kodėl aš 
sutikau kandidatuoti į pirmi
ninkus. 

— Ar partijos populiaru
mui nepakenkė ne visai 
sėkmingi konservatorių 
žingsniai, skandalai dėl 
turto deklaravimo ir pan. 
Ar visada jūsų partija pri
taria konservatoriams? 

— Anaiptol ne visada. Aš į 
šliejimąsi su kitomis partijo
mis žiūriu labai konstrukty
viai. Man atrodo, mes galime 
sieti savo darbą tiktai su 
dešiniosiomis partijomis — jo
kiu būdu ne su kairiosiomis. 
Noriu pasakyti, kad mūsų bu
vusioji vadovybė jau taip įtiko 
kairiesiems, kad net LDDP 
pasiūlė jiems „savo draugys
tę". Kaip tik prieš mūsų parti
jos konferenciją vienas iš 
LDDP vadų pareiškė, kad, iš
rinkus pirmininku Seimo narį 
Feliksą Palubinską, būtų gali
ma bendrauti ir suartėti. Tai 
neatsitiktinis dalykas. Tokios 
skelbiamos idėjos taip pat 
smukdė partijos populiarumą. 

Galima dėtis nebūtinai į 
koaliciją, bet bendradarbiauti 
tik tuo atveju, jeigu tai nau
dinga Lietuvai. Krikščionių 
demokratų partija turi savo 
veidą, savo tikslus ir turi iš
likti kaip visiškai savaran
kiška partija, o ne kurios nors 
kitos partijos priedas. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Apie kekšes, prostituciją 
ir sąvadautojus... 

Kad mūsų skaitytojų ne
išgąsdintų ši antraštė, pradė
sime citata: 

„šiandien tie, kurie Seime 
ir Prezidentūroje parsidavė, 
norėjo ir mus parduoti "Wil-
liams' Kaip kokius Amerikos 
indėnus. Už viskio butelį. Už 
dolerį- Ko ir esame verti, kaip 
sako Svarbiausias Sąvadau
tojas. Jo patarėjai, tarnai ir 
įokajai. Grupelė sąvadautojų, 
laukianti, o gal jau sulaukusi 
savo dividentų. ... Lobistai ir 
išeivijos pensininkai, sugužėję 
į Seimą ir Prezidentūrą, per 
penkiasdešimt metų Lietuvoje 
nepastatę nei mokyklos, nei 
ligoninės nei gamyklos, o 
šiandien su vietiniais išsi
ilgtais tautiečiais besibyline-
jantys dėi miškų, žemių, skly
pų ir namų, mus vis auklė-
jantys ir mokantys. Ir prievar
taujantys, kad pavirstume 
Amerikos provincija. ... Jie nu
varo mūsų gamyklas ir įmo
nes, mūsų ūkį ir pramonę, 
mūsų žemes ir namus, mūsų 
kūną ir kraują iki 1 dolerio ir 
sako: 'For sale'. Parduodama. 
Kaip kekšes. Nes, sako, 'jų ir 
veltui niekas neima'..." 

IŠ kur tie pilni pagiežos, 
pašaipos ir neapykantos žo
džiai? Ar senas komunistinio 
režimo žargonas, kurį buvo 
pripratę girdėti ir apskritai 
Vakarų pasaulis, ir ypač lietu
viai pabėgėliai, tame pasau
lyje radę prieglobstį nuo rau
donojo okupanto? Mes šian
dien jau žinome, ką sovietinė 
sistema vadino prostitutėmis, 
kekšėmis, banditais, išnaudo
tojais, liaudies kraujo siur-
bėjais ir tolygiais „epitetais". 
Tik naiviai tikėjome, kad vi
sas tas „žodynas" pražuvo 
kartu su komunistų rojumi. 
Deja, ir „žodynas", ir to 
„rojaus" palikuonys dar labai 
tvirtai laikosi Lietuvoje. Ir ne 
bet kur, o pačiose aukščiau
siose Lietuvos mokslo institu
cijose! 

Aukščiau pacituotos ištrau
kos (tikėkite, tai tik ledkalnio 
viršūnė — kai kurių sakinių 
nedrįstume spausdinti krikš
čioniškame dienraštyje) yra iš 
Vilniaus (taip, Vilniaus!) — 
senosios, garbingosios, istori
nės Lietuvos švietimo institu-
cijos-universiteto rektoriaus 
Rolando Pavilionio straipsnio 
„Amoralios politikos vardas: 
pasidavimas", išspausdinto 
„Respublikoje" š.m. spalio 20 
d. 

Straipsnyje šio garbingo 
Lietuvos mokslo švyturio va
dovas išlieja savo pagiežą 
užsienio lietuviams, preziden-
tuiA Seimo pirmininkui dėl to, 

kad jie parsidavė Amerikai — 
Valstybes sekretorei Aibright 
(laime, kad ji vargiai atpa
žintų savo fonetiškai parašytą 
pavardę — Olbrait) ir kitiems. 
„Williams" bendrovės sutartį 
su Mažeikių nafta pavadinda
mas „Prostitutia magna", nes, 
„ka; žmogus parduoda savo 
įsitikinimus, principus, pažiū
ras, tai vadiname dvasios 
prostitucija, ji bjauresne ir 
pavojingesne už kūno prosti
tuciją. Tačiau, kai parduoda
mas ir kūnas, ir dvasia, ir ne 
tik savo, bet visos tautos, vi
sos šalies, tuomet vargšių 
moterų prostitucija tėra ne
kaltas žaidimas, palyginti su 
šia prostitutia magna..." 

Vienintelė išimtis, pagal R. 
Pavihonį, yra buvęs premje
ras, kuris pasitraukė iš pa
reigų, bet nepasirašė sutar
ties. Tai „orumo, atsakomybės 
ir savigarbos pavyzdys". 

Pasiskaičius šį straipsnį 
daug kas paaiškėja, įskaitant 
ir tai, del ko Vilniaus universi
teto rektorius organizavo stu
dentų ir kitų demonstracijas 
po sutarties su „VVilliams In
ternational" pasirašymo. 

Satyra, ypač politinio pobū
džio, yra labai veiksmingas 
ginklas. Gerai buvo sakoma, 
kad plunksna (rašomoji; yra 
pavojingesnė už kardą. Net ir 
šiandien, po šimtmečio, dr. 
Vinco Kudirkos satyros, pašie
piančios rusų caro valdžios ir 
savo tautos padlaižių, jiems 
pataikaujančių, elgesį, ydas. 
Tačiau reikia skirti srutų ki
birą nuo medaus stiklinės, 
nors tame meduje ir būtų 
paslėpta pipirų. R. Pavilionio 
straipsnis nėra satyra — poli
tinė ar bet kokia kitokia — o 
kaip tik srutų kibiras. Tik 
sunku suprasti, kaip tokiomis 
mintimis ir žodžiais gali drab
stytis žmc0us. užimantis uni
versiteto rektoriaus pareigas, 
kandidatavęs net į prezidento 
vietą. 

Jo tiesa: per 50 metų 
užsienio lietuviai nepastatė 
Lietuvoje nei vienos mokyklos, 
nei vienos ligoninės ar gamyk
los. Mes žinome, kas jas statė 
ir kokie tų institucijų veiklos 
rezultatai. Jo tiesa: kai kurie 
nori atgauti savo tėvų ar savo 
nuosavybę. Mes žinome, kas 
tą nuosavybę atėmė, išvarė iš 
namų, trėmė, žudė ar privertė 
bėgti, viską palikus. Jo tiesa: 
lietuviai pensininkai ir kiti 
idealistai vyksta į tėvynę ir 
nori jai padėti. O Pavilionis 
yra geriausias įrodymas, kaip 
labai tos vakarietiškos pagal
bos Lietuvai reikia... 

LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Ii „Vilties pilnųjų" knygos 
Nr.3 GYVENIMO INTRIGA 

(Tssinys) 
Ferantė nutilo. Žiūrėjo į tetą Christę taip, tarytum 

ją klaustų, kas kaltas dėl jo ūmaus sprendimo vesti. 
Christė Christiansen brolio Berndto vaikaičiui vėl pa
sakė: 

— Tu — geraširdis, — ir pridūrė: — Nebus lengva 
gyventi. Tai jau gerai. 

— Mergaitės nebeklausinėja, ar jos gražios. Jos žino, 
kad yra gražios. Manau, kad ir Saulenė žino, gal tik 
tiek Ferantė ir pamelavo, — nerimastingai šnekėjo In
geborga, pusbroliui pasakė: — Tu plepus. Džiaugiuos, 
kad ne už tavęs išteku. Kazimieras Augustas priėjo 
prie manęs ir pasakė: „Atsimenu tave, pažinau tave". 
Ir tylėjo. Pamaniau, nueis sau, nieko nebepasakęs, 
paskui vėl viską iš naujo pradėk. Ir aš jį paklausiau: 
.Kazimierai Augustai, kodėl neieškojai manęs, jei atsi
mindavai? Aš juk laukiau tavęs. Turėjai jaust, kad 
laukiu. Kodėl tu manęs neieškojai? Kodėl dėdė Antua
nas Lisola turėjo atvežt tave į Rygą kaip triušį, kad 
vėl su manim susitiktum?" Jis tylėjo. Aš taip pat me
luoju, labai nedaug, tačiau jis neatsakė į mano klau
simą, tai tikra teisybė. 

— Inge, dorybių inde, tu viską dabar meluoji, — ėmė 

juoktis Ferantė Lisola. — Tu nesi tokia neišauklėta! 
Christė praleido Ferantės žodžius pro ausis. Tarė: 
— Ingeborga, aš, Milkeru dėta, taip pat nebūčiau į 

tavo klausimą atsakiusi. Kai žmonėms tik dvidešimt 
treji, jiems per anksti kits kito ieškoti. Pralėks gyveni
mas, reikės mirti, štai tada, jeigu Milkeras pirm tavęs 
mirtų, paskutinę valandą jau galėtų ištarti: einu tavęs 
ieškoti, Ingeborga. Ir tu paskutinę valandą, jeigu vy
ras liktų gyventi, jau galėtum pasakyti: einu tavęs 
ieškoti, Kazimierai Augustai. Deja... — Christė valan
dėlę tylėjo. — Patikėk manimi, reta žmona, retas vy
ras mirdamas nori ištarti šiuos žodžius. 

Ingeborga, plėsdama akis, atsistojo, tūptelėjo prieš 
tetą, apsisuko ir išėjo iš kambario. Aš mačiau: bėgda
ma per prieškambarį, mergina žegnojosi. 

Paskui aš pyliau vandens iš siauragerklio ąsočio 
Christei ant rankų. Plaudamasi rankas, ji man tarė: 

— Aš nesakau, kad Martiną mirė. Aš sakau: ji išėjo 
ieškoti žmonių. Tebūnie tai paguoda tau. 

Aš išsigandau. Nebenulaikiau ąsočio ir norėjau pas
tatyti jį ant suolo, negerai pastačiau, ąsotis nuvirto ir 
įskilo, o kai nutvėrusi už ąsos kėliau, suiro į kelias di
deles šukes. Christė Christiansen žiūrėjo į mane, 
stengdamasi suprasti, ko aš išsigandau. Žegnojausi ir 
meldžiau Dievą, kad nesuprastų. Nebenorėčiau gyven
ti, jeigu kas nors sužinotų, ko aš bijau. 

TREČIAS SKYRIUS 
Angelas Tumas, naujas arkivyskupas Vilhel

mas, priima katedrą ir palaikus, kurių šeimi

ninkas buvo Ardajevas. Žmogui, nebeturinčiam 
valdžios, saugoti palaikus pavojinga 

Buvo ankstyvas rytas. Kai atėjau perimti katedros. 
Gracijus Urbšys tebemiegojo. Atsibudęs išgėrė puodeiį 
ožkos pieno, kojas įsispyrė į sandalus, pasakė: 

— Kol mane aprengia, užtrunka dvi valandas. Eiki-
va, — pasikaišė naktinius marškinius ir gyslotomis. 
pamėlusiomis — labai seno žmogaus — kojomis tipeno 
dar tamsiais, prorečiu žibintais apšviestais korido
riais. 

Meditacijų celėj pro vitražinius langus buvo matyti 
gaišuojanti šviesa. Kieme degė laužas. Tarnai mėžė iš 
kurijos šiukšles ir degino. Jo šventenybės akys žvelgė į 
laužą ramios, susitaikiusios su viskuo, kas aplink de
dasi. 

Iždo menėj stovėjo trys geležim apkaustytos skry
nios. Gracijus paeiliui bilstelėjo kumščiu į jų dangčius. 
Tuščios skrynios dundėjo. Iždo tuštuma dunda krau
piai. 

— Mes nesakome, kad Bančinio lobis buvo. Mes ne
sakome, kad lobis dingo, — tarė Gracijus. — Aš jo ne
perėmiau ir tau neperdaviau. Tačiau lobis yra sa
vaime, aš tuo įsitikinau, aš čia ėjau pareigas vienokias 
ar kitokias, keturiasdešimt ketverius metus. Štai pi
nigų nėra. O kai reikia sumokėti meistrams už darbą, 
pinigų yra. Iš kur? Aš nežinau. Nesužinosi ir tu. Man 
sakė: finansuoja linija „Podzemstroi". Tau sakys: fi
nansuoja linija „King". Tos visokios linijos ir yra Ban
činio lobis. Metafizika, graži kaip Baladė. Ar tu pažįsti 

Baladę? Ji ištekėjo už Teisučio Prochanovo. Jis dabar 
dirba naftos darbų licencijų komisijoj, tai privalai ži
noti, čia naftos reikalai labai svarbūs, metafora, graži 
kaip Balandė, ar tu pažįsti Balandę?" Ji yra Neend-
riejaus Negrygo pati. pavarde Grygienė, niekada ne
sistenk suprasti, kodėl Negrygo pati yra Grygienė. Ji 
dirba integracijos departamente, tai daug svarbiau už 
jos paslaptis, iš tikrųjų, integracijos reikalai neaprė
piami. Ar supranti, ką aš tau perduodu0 —jis pažvel
gė į mane. Jis netikėjo, kad aš galiu sėkmingai dirbti 
jo darbą, netikėjimą liudijo Gracijaus akys. — Aš per
duodu komisiją, departamentą, komitetą, derybų gru
pę. TVF ir PB virškinimo traktą, asociaciją. .Žemsiur-
bį", „Inžitinklus", direkciją, plėtojimo trupę... Aš nega
liu išvardinti visų kurijos padalinių dėl laiko stokos. 
Del krantinės pešasi daug erelių. Teisybę pasakius, 
krantine yra dvėseliena. Ereliai jos nelesa. Ereliai 
atskrenda sotūs. Jiems čia reikia tik vietos patu-
pėjimui. Paskui jie skrenda toliau į rytus, toliau į va
karus, toliau į šiaurę, toliau į pietus. Medžiotojai ere
lių nemedžioja. Bijo. Ereliai bijo žiedo ant kojos. Jeigu 
atidarytume žiedavimo stoti, mūsų krantinėje jie ne-
betūptų. O šitų durų neatidarykim. Už jų prasideda 
karališkosios šeimos apartamentas. Kūdikj aš pa
krikštijau Karalium Tačiau, kas yra karalius, nežino 
niekas. Daugelis mano. kad šiais laikais karalius yra 
juokdarys, na. bet kuris žmogus, kuris nori juokinti ki
tus. Arba kvailys. Šių laikų Čiurlionis. Arba „minority 
of one". Mes esame diplomatai. 

(Bus daugiau > 
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RUOŠIAMASI DEŠIMTAJAI 
A.P.P.L.E. VASARAI 

LIETUVOJE 
Bendrijoje .Amerikos peda

gogų taika Lietuvos švietimui" 
jau ruošiamasi ateinančios va
saros programai Lietuvoje: 
gruodžio mėnesį sudarinėja
ma sudėtis, pedagogų, kurie 
kitų metų liepos mėnesį vyks į 
Vilnių ir kitas Lietuvos vie
toves dėstyti vietiniams moky
tojams; sausio mėnesį turėtų 
galutinai paaiškėti būsimos 
vasaros programa. 

Bendrija, angliškai vadina
ma American Professional 
Partnership for Lithuanian 
Education, arba A.P.P.L.E., 
ateinančiais metais švęs savo 
veiklos dešimtmetį. įsikūrusi 
1990 m.. A.P.P.L.E. kas va
sarą ruošia Lietuvos mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo kursus ir 
kitus seminarus. į kuriuos su
važiuoja vidutiniškai 1.800 pe
dagogų. 

Per pastaruosius devynerius 
metus A.P.P.L^E. kursai bei 
seminarai įvyko visuose pag
rindiniuose Lietuvos miestuo
se, įskaitant Vilnių, Kauną, 
Klaipėdą. Alytų, Panevėžį, 
Šiaulius. Ukmergę. Marijam
polę. Tauragę. Mažeikius ir 
kt. Per tą laiką A.P.P.L.E. pro
gramą perėjo apie 30 procentų 
Lietuvos mokytojų. Jokia kita 
užsienio programa nėra dirbu
si su tokiu dideliu mokytojų 
skaičiumi. 

A.P.P.L.E. programoje dės
tomi metodikos dalykai šiose 
srityse: pradinis auklėjimas, 
specialioji pedagogika, kata
likų auklėjimas, etika, menai, 
muzika, kalba, anglų kalba, 
literatūra, socialiniai mokslai, 
socialine rūpyba, psichologija, 
žemes ūkis. tikslieji ir gamtos 
mokslai, matematika, kompiu
terio mokslai, vadyba, peda
goginiai tyrimai, bibliotekinin
kystė ir kt. 

Kas vasarą A.P.P.L.E. kur
suose dėsto apie 7 Amerikos 
pedagogal-specialistai, kurie 
dirba savanoriškai, be atlygi
nimo ar kitokio honoraro, ne
retai skiria asmeniškas lėšas 
Lietuvos švietimui. Dėstytojai 
yra kruopščiai atrenkami pa
gal savo specialybę bei patirtį. 
Daugiau kaip pusė jų neturi 
jokių giminystes ryšių su Lie
tuva. 

Šių darbų nebūtų galima at
likti be dosnios paramos, ku
rios A.P.P.L.E. sulaukia iš 
Tautos fondo. Lietuvių fondo, 
Atviros Lietuvos fondo. Kata
likų religinės šalpos. Vytauto 
Landsbergio fondo. JAV aukš
tųjų mokyklų, valstybes įstai
gų ir bendrijos narių bei rė
mėjų. 

Lietuvos pedagogams ragi
nant siųsti vis aukštesnės 
kvalifikacijos specialistų, ku
rie pateiktų paskiausias švie
timo metodikos naujoves, 
A.P.P.L.E. bendrija pernai 
ėmėsi naujo uždavinio — pa
dėti mokytojams geriau suvok
ti savo mokinių poreikius ir 
problemas, atliekant tyrimus 
klasėje. Vilniuje suruoštas 
dviejų savaičių seminaras, ku
riame be keiių šimtų Lietuvos 
mokytojų taip pat dalyvavo 
Lietuvos pedagogai ir Švieti
mo mokslo doktorantai iš pen
kių Lietuvos aukštųjų mokyk
lų. Paskaitas skaitė ir prati
mams vadovavo 12 švietimo 
mokslo tyrimų specialistų iš 
JAV. Įgytomis žiniomis nau
dojamasi šiais mokslo metais, 
o kitą vasarą bus vėl renka
mas; į Vilnių aptarti rezul
tatų Ateityje ketinama išleisti 
knygą šia tema. kas padės ir 
kitiems Lietuvos mokytojams 
pasinaudoti JAV ir Vakarų 
Europoje piačiai paplitusiais 
tyrimų metodais. 

Kita pastaraisiais metais 
plečiama A.P.P.L.E. veiklos 

sritis — darbas su neįgalin
čiais vaikais. Praėjusią vasarą 
Veisėjuose, poilsio stovyklos 
aplinkoje, įvyko dviejų savai
čių stovykla neįgalintiems vai
kams ir jų tėvams bei mokyto
jams. Iš JAV atvykę 13 spe
cialistų dirbo su sutrikusio 
intelekto vaikais, o Lietuvos 
mokytojus ir tėvus supažin
dino su darbo metodais. Atei
nančią vasarą ši programa 
bus plečiama. 

Dar kita nauja A.P.P.L.E. 
darbo sritis — padėti Lietuvai 
spręsti klausimus, susijusius 
su didėjančiu jaunimo nusi
kalstamumu, asocialiomis šei
momis, etiško ir moralaus el
gesio stoka, neįgalinčių vaikų 
likimu bei daugėjančiomis pa
auglių savižudybėmis. Praėju
sią vasarą Lietuvos Seimo rū
muose A.P.P.L.E. padėjo su
rengti konferenciją šiais klau
simais, o kitais metais ruošia
mas plačios apimties semina
ras, kur laukiama Amerikos 
specialistų ir Lietuvos peda
gogų, psichologų, socialinės 
rūpybos ir teisėsaugos darbuo
tojų. 

A.P.P.L.E. programos' nau
jovės įvedamos pagal Lietuvos 
pedagogų reiškiamus porei
kius. Tačiau kiekvieneriais 
metais liepos mėnesį mažiau
siai vienoje Lietuvos vietovėje 
vyksta tradiciniai mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo kursai. į 
kuriuos ir toliau važiuoja di
džiausias Lietuvos pedagogų 
skaičius. Pernai tokie kursai 
pirmą kartą buvo suruošti 
Šalčininkuose ir antrus metus 
iš eilės — Mažeikiuose. 

Štai keli atsiliepimai gauti 
iš mokytojų, dalyvavusių A.P.
P.L.E. kursuose Mažeikiuose: 

S K E L B I M A I 

Lietuvos mokytojai AP L kursuose si^ vasara 

Gyvenkite p o amžinu 
s a u l ė s medžiu 

„Koks gražus mažytis mūsų 
kraštas, 

Kaip lašelis tyro gintaro..." 
Labai malonu, kad Lietuvos 

pedagogai rado galimybę pa
garsinti save jūsų spaudoje. 
Tas tiltas — tai A.P.P.L.E. 
kursai Lietuvoje, kurių pag
rindinė gija — viltis. Mes reiš
kiame didelę viltį, kad jūsų 
laikraštis kels lietuvių tautai 
pagarbą, leis suprasti, kad 
mes pakilome ir trokštame 
būti laisvi, kad mes pedagogai 
būsime ta dirva, kur išaugs 
sveiki daigai nešantys brandų 
derlių. 

Jau devinta vassra Lietu
voje vieši JAV pedagogų ko
manda, pasiryžusi dalintis sa
vo profesine patirtimi su mū
sų pedagogais. Antrą kartą 
A.P.P.L.E. kursai vyksta Ma
žeikiuose. Į juos atvyko dau
giau nei du šimtai įvairių spe
cialybių pedagogų. Tai koman
dos iš mokyklų — mokyklos 
vadovas ir du pedagogai. Jie 
gilino savo žinias psichologi
joje, apie darbą komandoje, 
vadovavime, mikroklimato su
daryme. Darbo patirtimi dali
nosi pradinių klasių mokyto
jai, įvairių dalykų pedagogai, 
pedagogai, dirbantys su prieš
mokyklinio amžiaus vaikais. 

Katalikiškų mokyklų peda
gogams paskaitas skaitė ir da
linosi savo patirtimi ses. June 
Ciare Tracy. religijos konsul
tante ir liturgijos direktore Vi-
vian E. VVilliams. 

Amerikos pedagogai laiku 
ištiesė pagalbos ranką atgims
tančiai mūsų tautai. Tai įspū
dinga talka Lietuvai, kurioje 
per 9-rius metus savo žinias 
gilino, pasidalino darbo patir
timi tūkstančiai Lietuvos ir 
keli šimtai Amerikos peda
gogų. 

A.P.P.L.E.-99 kursų vado
vas, Floridos valstijos komuni

kacijos profesorius K.P. Taylor 
savo kalboje pabrėžė, kad 
amerikiečiai atvyko į Lietuvą 
su viltimi, kad šalių bendra
darbiavimas sudarys palan
kias sąlygas taikai ir laisvei 
pasaulyje įsigalėti. 

Mes A.P.P.L.E.-99 kursų da
lyviai esame dėkingi ameri
kiečių pedagogams. Jų pasiau
kojimas ir entuziazmas neleis 
mums nuleisti rankų, skatina 
tobulėti, mokytis, dirbti bend
radarbiaujant. Labai malonu 
jausti, kad išeivijos lietuviai 
šiame darbe mums pirmieji 
draugai. Tiesiame draugišką 
ranką. Nepamirškite Lietu
vos, lankykitės pas mus. 

Linkime Jums — gyvenkite 
po amžinu saulės medžiu. 

Psichologijos kursų dalyvės: 
A n e l ė Karpav ič ienė , Ona 

Kesmin i enė , Audronė Ka-
zauska j a 

N u o š i r d u s ačiū 

Mokslo metams artėjant į 
pabaigą, mes, mokytojai, lau
kiam nesulaukiam atostogų, 
kurių metu vieni atostogauja 
su šeima, kiti pasineria į gyve
nimo malonumus, sportavimą, 
iškylavimą ir t.t. 

Pradėdama rašyti A.P.P.
L.E. kursų apžvalgą, norėčiau 
pradėti nuo savo emocijų, t.y. 
pasidalinti savo įspūdžiais. 
Net negalėčiau pasakyti tikros 
priežasties, kas mane paskati
no dalyvauti A.P.P.L.E. kur
suose, tiesiog tų priežasčių yra 
daug. Šiame susibūrime daly
vauju antri metai. Pirmaisiais 
kursų metais sužavėjo ameri
kiečių dėstytojų nuoširdus ir 
paprastas bendravimas, jų be
galinis noras pasidalinti kūry
binėmis mintimis, darbais su 
Lietuvos mokytojais. Taigi su 
tokiomis mintimis sugrįžau ir 
šiais 1999 m. į A.P.P.L.E. kur
sus. 

Per dvi bendravimo savaites 
daug ir plačiai praplėtėme 
savo akiratį, išmokome iš
spręsti daugelį sudėtingų situ
acijų, kurios iškildavo darbo 
metu, išmokome būti pakan
tūs vieni kitiems, išklausyti 
vieni kitų. 

Baigdama, norėčiau padėko
ti lektoriams už suteiktas ži
nias, kurios padės įvairiose 
situacijose rasti išeitį arba 
sprendimą. Taip pat norėčiau 
padėkoti už nuoširdų bendra
vimą bei bendradarbiavimą. 
Turiu viltį, kad kitąmet susi
tiksime vėlei. Erika Zavalytė 

Nesavanaudiškas 
rūpestis Lietuva 

Jau antri metai A.P.P.L.E. 
kursai vyksta Mažeikiuose. 
Tai nuostabus akiračio ir ži
nių plėtojimo metas. Mes, Lie
tuvos mokytojai, esame labai 
laimingi, galėdami pasisemti 
patirties iš Amerikos dėstyto
jų, tuo pačiu pasidžiaugti, kad 
ir mūsų darbo metodai pana-. 
šūs j tokios išsivysčiusios ša
lies darbą. 

Kiekviena kursuose praleis
ta diena dovanojo mums šiltą 
bendravimo džiaugsmą, mokė 
laisvumo ir didesnio pasiti
kėjimo savimi. Per šias dienas 
mokėmės dirbti bendradar-

PLB VALDYBOS VICEPIRMININKĖ 
KULTŪROS REIKALAMS 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba padidėjo viena 
nauja bendradarbe — PLB 
kultūros reikalais dabar rū
pinasi JAV lietuvių visuome
nininke ir bendruomenininkė 
Laima Žliobienė. 

Laima Žliobienė (Leonaity-
tė) gimė Kaune, Lietuvoje. 
Gimnazijas lanke Vokietijoje: 
Ravensburge ir Kemptene. 
Priklausė skautėms. J JAV at
vykusi, baigė Hartford Public 
High School (Connecticut val
stijoje). Studijuodama buvo 
Hartford School of Music ir De 
Paul School of Music (Čika
goje) stipendijantė. 1956 m. 
baigė De Paul universitetą su 
Bachelor of Arts laipsniu iš 
modernių kalbų (vokiečių, 
prancūzų, anglų) literatūros ir 
muzikos. 1956-1957 metais 
lankė Pedagogikos kursus 
University of Indiana, meno 
istoriją — Roosevelt universi
tete ir Chicago Art institute. 
Dvylika metų dirbo mokytojos 
darbą Beverly Shbres ir Michi-
gan City Public Schools (In
diana) pradžios' mokyklose, 
Vasario 16-osios gimnazijoje ir 
dėstė vakarų kultūros (muzi
kos, meno ir literatūros) ap
žvalgą Little Corapany of Ma
ry School of Nursing, Ever-
green Park, Illinois. Buvo ak
tyvi amerikiečių veikloje, pri
klausė American Association 
of University Wemen organi
zacijai, buvo Evergreen Park 
Schoolboard Caucus delegatė, 
PTA (Parents and Teachers 
Association) sekretorė. Buvo 

biaudami ir dar labiau suvo
kėme, kaip svarbu to išmokyti 
mokinius. Dar kartą išana
lizavome grupinį darbą, kuris 
teikia daug galimybių moki
nių vystymuisi, žinių ir patyri
mo įsigijimui. 

Nepakartojamai šilti buvo 
popaskaitiniai renginiai: raga
vome amerikiečių paruoštus 
patiekalus, džiaugėmės jų iš
radingumu talentų vakare. 
Mus žavėjo puiki vaidyba, per 
tokį trumpą laiką sukurtas 
scenarijus ir kas nuostabiau
sia — atliktas lietuvių kalba. 

Dabar Lietuvos mokytojai 
yra laisvi ir turi visas galimy
bes kurti savas programas, va
dovėlius, sugalvoti savus dar
bo metodus. Pas mus daug iš
verstų leidinių iš pasaulio pe
dagoginės patirties, kuriais 
sėkmingai naudojamės savo 
darbe. 

Mes dėkingi A.P.P.L.E. or
ganizatoriams už nesavanau
dišką rūpestį Lietuvos moki
niais, mokytojais. Juk auganti 
karta — Lietuvos ateitis, o ji 
bus tokia, kokią užauginsime, 
išmokslinsime. Regina Šir-
v insk i enė 

A.P.P.L.E bendrija yra išlei
dusi lankstinukus apie savo 
veiklą lietuvių ir anglų kalba. 
Besidominantys gali kreiptis 
adresu: A.P.P.L.E. P.O. Box 
617, Durham, CT 06422. Arba 
rašykite elektroniniu paštu: 
applemail@erols.com. 

Paruošė 
Romas Sakadolsk is 

Dariaus ir Girėno lituanisti
nės mokyklos valdybų iždinin
kė ir sekretorė, dirbo su „Ame-
ricans for Lithuania's Free-
dom". „Saulutė" ir kitomis lab
daros bei kultūrinėmis orga
nizacijomis, buvo JAV Lietu
vių Bendruomenės Kultūros 
tarybos vicepirmininkė. 

PLB Valdybos vicepirmi
ninkės kultūros reikalams 
Laimos Žliobienės adresas: 
1500 Lake Shore Drive South, 
Barrington, IL 60010, USA. 
Tel. 847-381-3772, elektroni
nis paš tas : 

lzlioba@hot mail.com 
Dabar šeši PLB valdybos na

riai y ra iš JAV (Vytautas Ka-
mantas , Regina Kučienė, Mil
da Lenkauskienė, Algis Ru
gienius, Horstas Žibąs ir Lai
ma Žliobienė), du iš Kanados 
<'kun. Edis Putr imas ir Aud
rius Šileika), du iš Vokietijos 
(Rimas Baliulis ir Tomas Bar
tusevičius;, ir po vieną iš 
Australijos (Gabrielius Žem
kalnis), Rusijos (prof. dr. Vytis 
Viliūnas) ir Ukrainos (Danutė 
Čornij). 

Vytautas Kamantas 

FOTOGRAFIJOS 
MENO KNYGA 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO, NAMU, SVOKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Otf Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W M ( 95th Street 

Tol. C708) 424-8654 
(773) 581-M654 

GREIT PARDUODA 

^ 
•MM 

REALTOftS 
ottt (773) St f S9į9 
homc (701) 42SVH 
patcr (7M) S86-49V 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

-soffris", -decks". "gutters', plokšti 
ir "shmgle" stogai; cementas, 

dažymas. Tunu darbo draudimą. 

. S.Benetis, tel. 630-241-1912.. 

ApL for rent in Lyons, IL: 4 
rms, 2 bdrms; hcated, laundry 
room, $655 per mo.+sec. deposit. 
Call: tel. 708-484-5703. Spcak 
English. Availabie Feb.l. 

Arvydas Brunius, dabar gyvenąs 
Čikagoje. įdainavęs ir išleidęs virš 

20 niksi, savo audio kasečių 
Lietuvoje, ieško biznio partnerio 

tolimesnei veiklai JAV, Kanadoje. 
Australijoje ir Lietuvoje. Norintys 
įsigyti A. Bruniaus kasečių arba 

bendradarbiauti šioje srityje, 
skambinkite tel. 773-847-2943, 
arba kreipkitės raštu. Adresas 
A. Brunius, 4432 S. Francfaco 

A ve, Chicago, IL 60632. 

Moteris, turinti žalią 
kortelę, ieško darbo: gali 

prižiūrėti senukus ar vaikus 
ir gyventi kartu. 

TeL 773-847-2943. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting appiicants for 

Permanent Residence! 
For rree information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in įmmigranon to 

Canada 
www.redeusa.com 

Prie Kedzie ir 66-tos g-vės 
išnuomojamas 

3 kambarių butas, $390. 
Tel. 708-425-7160. 

L 
HOUK Cleaners Needei 

teams of 2; 2 women or man & 
woman teams: mušt havė own car, all 

supplies given by company, woric 
Monday-Saturday 7 am-5 pm; 1 
person mušt speak English: m&ke 

S8O-S100 per person per day; 1 day 
training; come today and start 

tomorow. 315 W. Irving Park Rd., 
BensenviUe. IL: «34WS»S-2S43. 

Ieškau darbo: galiu prižiūrėti 
vaikus, pagyvenusius žmones ir 
atlikti namų ruošos darbus. Esu 
45 metų. Turiu automobili. Galiu 
gyventi kartu. TeL 773-284-2270. 

Mokytoja ii Lietuvos gali 
mokyti vaikus lietuvių 

kalbos, prižiūrėti senelius 
ir gyventi kartu. 

TeL 773-778-5896. 

r (BeatGejaus ivaigidi teveda mus visus į šviesesnį 
rytojų ir tejungia į vieningą ifeuriįos darbą. 

'Kristaus gimimo ir 9{aujųjų metų švenčių 
proga dnkįme visiems „Margučio II'radijo 

[aidų rėmėjams ir klausytojams skaidraus 
džiaugsmo ir geriausios sėkmes per visus 

ateinančius metus. 
Su nuoširdžiu dėkingumu, 

^ 

i 
„Margutis II" valdyba ir taryba J 

Ir vėl į mūsų. dabar jau ne 
taip gausią, išeiviškų knygų 
lentyną įsirikiavo naujas lei
dinys. Tai fotografijos menui 
atstovaujanti knyga, pavadin
ta — ž m o g a u s ir gamtos pa
vasaris". 

Iš tikrųjų tai 28-osios Lietu
vių fotografijos Čikagoje paro
dos katalogas, kurį sudarė ir 
redagavo Algimantas Kezys, o 
išleido — Budrio Lietuvių foto 
archyvas. 

Knyga stamboka — turi 198 
puslapius. Jos viršelis papuoš
tas Stanislovo Bagdonavičiaus 
(iš Panevėžio) skoninga spal
vota nuotrauka. Iš viso kny
goje yra apie pora šimtų nuo
traukų, atstovaujančių 112 
parodoje dalyvavusių fotogra-

28-oji kasmetinė lietuvių fo
tografijos paroda vyko 1999 
m. spalio 22-31 d. Čiurlionio 
galerijoje. Ja i eksponatus, ša
lia kuratoriaus A. Kezio, pa
dėjo rinkti Lietuvos Fotomeni
ninkų sąjungos skyriai Kaune 
ir Vilniuje, Prekybos namų 
DWK Kodako atstovybės dar
buotoja Margarita Paškevičiū
tė (Vilnius), Kauno fotografi
jos meno ir firmos „Kauno du
jos" atstovas Rimas Verikas ir 

Illinois gubernatoriaus žmona Lura Lynn Ryan ikairejet ir „Saulutė*", 
Lietuvos vaikų globos barelio pirm. Indre Tijūnelienė, pakvietusi gnber-
natoriene j „Saulutes" koncertą, vykusį Pasaulio lietuvių centre. 

jaunųjų fotomenininkų vado
vas Alvydas Vaitkevičius 
(Kaunas). 

Šiame leidinyje yra pami
nėti ir parodos laimėtojai, ku
riems buvo įteiktos premijos 
už geriausius darbus. Pirma 
vieta suaugusiųjų grupėje te
ko Vėtrei Antanavičiūtei, ant
ra — Algiui Jakšui, trečia Ma
rijai Čičirkienei, o jaunųjų 
klasėje — Normantei Ribokai-
tei, Akvilei Anglickaitei, Ievai 
Verikaitei. 

Knygos įžangoje išspausdin
ti du rašiniai apie parodos (o 
taip pat ir knygos) temos pa
aiškinimą. Anglų kalba rašo 
Algimantas Kezys, o Lietuvių 

— Gabija Steponėnaitė. 
Dauguma parodos nuotrau

kų vaizdavo vaikus, jaunimą, 
tad ir leidinyje jos čia vyrauja. 
Nemaža dalis jų tikrai meniš
kai padarytos ir išspausdin
tos. 

Fotografijos mėgėjams, ši 
knyga bus ypač įdomi. Ją, var
tant, galima įsitikinti, jog lie
tuviai fotografai, kur jie begy
ventų, yra išradingi. Kad jų 
darbus kas metai parodose Či
kagoje, o vėliau — kataloguo
se galime pamatyti, turime 
būti dėkingi fotografijos entu
ziastui Algimantui Keziui. 

Ed. Šulaitis 

mailto:applemail@erols.com
http://mail.com
http://www.redeusa.com
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Zigmas Moliejus 

A.a. velionis Zigmas Molie
jus gimė 1911 m. rugsėjo 26 d. 
Vieščiūnų kaime, Pažaislio 
valsčiuje, Lietuvoje. Baigęs 
Kauno Jėzuitų gimnaziją, įsto
jo į pirmojo Lietuvos Preziden
to Karo mokyklą ir 1936 m. 
baigė XVIII laidą, leitenanto 
laipsniu. Buvo paskirtas į 9-tą 
Kunigaikščio Vytenio pėsti
ninkų pulką Marijampolėje. 
Čia 1939 metais sukūrė šeima 
su Halina Lavickaite. • 

Pirmą bolševikmetį šiaip 
taip praleido Marijampolėje, 
bet, grįžtant frontui, 1944 m. 
su šeima pasitraukė į Vaka
rus. Karui baigiantis, pasiekė 
Landshutą ir gyveno tarptau
tinės UNRRA organizacijos 
įkurtoje stovykloje, Vokietijo
je. Kurį laiką buvo stovyklos 
komendantas ir rūpinosi jos 
gyventojais, jų buitimi bei kul
tūrine veikla. Čia ir man teko 
susipažinti su a.a. Zigmu ir jo 
šeima. 

Landshuto karo pabėgėlių 
stovykloje lietuviai buvo apgy
vendinti viename vokiečių ge
ležinkeliečiams skirtame, dar 
ne visai užbaigtame 24 butų, 
trijų aukštų pastate, kuriame 
šiaip taip sutalpino 210-220 
asmenų. Butai buvo dviejų 
miegamų kambarių, virtuvės, 
tualeto ir tarnaitei kam
barėlio. Į vieną tokį butą buvo 
sukimštos dvi šeimos (stengta
si kartu apgyvendinti gimi
nes) ir vienas ar du viengun
giai. Stovykloje gyvenimas bu
vo pakenčiamas, ramus, 
triukšmadarių nebuvo. Čia 
Motiejams teko išgyventi ket
verius metus iki emigravimo į 
Ameriką. 

Komendantui prižiūrint, 
veikė atitinkamos tarnybos vi
daus tvarkai ir švarai palaiky
ti. Zigmo vadovybėje stovyk
loje klestėjo kultūrinis gyveni
mas. Atvykdavo aktoriai, poe
tai, rašytojai ir solistai, o ir 
savų gyventojų tarpe buvo iš
simokslinusių žmonių, kurie 
skaitė paskaitas ruošiamuose 
minėjimuose. Veikė Tremtinių 
draugija, Raudonojo Kryžiaus 
skyrius ir kitos organizacijos. 

Taip prabėgo stovykliniai 
ramaus gyvenimo metai iki 
prasidėjo didžioji emigracija į 
įvairias šalis. 1949 m. pa
judėjo ir Moliejų šeima, o jos 
įkandin pasekė ir manoji. At
sitiktinai apsistojome tame 
pačiame mieste Čikagos pašo
nėje — East Chicago, India
noje. Gavome darbą toje pačio
je plieno liejykloje — Inland 
Steel Company, net tame pa
čiame skyriuje. 

East Čikagoje gyveno nema
žas būrys anksčiau emigravu
sių lietuvių, klestėjo lietuviš
ka Šv. Pranciškaus parapįja, 
veikė įvairūs klubai ir orga
nizacijos. Naujieji atvykėliai 
susikūrė Lietuvių tremtinių 
draugiją, kuriai pirmininkavo 
a.a. Zigmas, o po kelių metų 
persiorganizavo į Lietuvių 
Bendruomenės East Chicago 
apylinkę. Velionio Zigmo Mo-
liejaus įnašas į išeivįjos lietu
vių kultūrinę veiklą, ypač gy
venant East Čikagoje 25-rius 
metus, yra labai ryškus. 

Čia atsiskleidė jo talentai ir 
jis, subūręs teatralų ratelį 
pastatė kelis scenos veikalus, 
kaip Čiurlionienės .Aušros sū
nūs", Grušo „Tėvą", Blauma-
nio „Indranus", Alanto b u 
halterijos klaidą" ir kitus. Ve
lionis Zigmas režisavo ir vaidi

no pagrindinius vaidmenis. 
Turėdamas stiprų, sodrų bal
są, suorganizavo bažnyčios 
chorą ir jam vadovavo. 

Per Lietuvių Bendruomenės 
apylinkę, kuriai daug metų 
pirmininkavo, rengė minėji
mus, protesto demonstracijas, 
dalyvavo visuomeninėje veik
loje. Talkino didžiosioms mū
sų organizacijoms — VLIKui, 
ALTui, BALFui, bet daugiau? 
sia laiko skyrė kultūros puo
selėjimui, ne tik gyvenamam 
East Chicago miestelyje, bet ir 
didžiojoje Čikagoje. 

Išėjęs į ankstyvą pensiją, 
persikėlė į Čikagą ir įsijungė į 
parapijos chorą Marąuette 
Parke; jam kelis metus pirmi
ninkavo. Taip pat dainavo Lie
tuvių operos chore ir dalyvavo 
teatrinėje veikloje. 

Man išėjus į pensiją ir per
sikėlus į Marąuette Parką, at
sitiktinai pasidarėme kaimy
nai ir tęsėme ankstesnį bend
ravimą. Velionis Zigmas buvo 
taurus lietuvis, užjaučiantis 
kitų nelaimes. Politinėms or
ganizacijoms nepriklausė, nes 
visą gyvenimą laikėsi kariuo
menės nuostatos ir visus savo 
sugebėjimus skyrė Lietuvių 
Bendruomenės veiklai. 

Pastaruosius kelerius metus 
negalavo ir visuomeninėje bei 
kultūrinėje veikloje negalėjo 
dalyvauti. Sielojosi Lietuvos 
atgimimo eiga ir pergyveno 
vykstančius nesklandumus. 
Asmeniniame gyvenime ypač 
skaudžiai pergyveno tragišką 
mirtį savo vaikaičio, kuris ne
seniai buvo baigęs karo moks
lus ir dirbo Pentagone. 

Kunigui Vitui Mykolaičiui 
sukalbėjus maldas ir susirin
kusiems sugiedojus „Marija, 
Marija", buvo pradėtas atsis
veikinimas. 

Bendrakeleivis Antanas 

Iš vasaros žiedų beliko sausi stagarai. 

Juodvalkis nušvietė jo gyveni
mo kelią, JAV Lietuvių Ben
druomenės vardu kalbėjo Bi
rutė Jasaitienė, chorų — baž
nytinio ir operos — pirminin
kas Vaclovas Momkus, karo 
mokyklos bendraklasių vardu 
— Vytenis Statkus. Jo auk
lėtine Eglė Juodvalke raiškiai 
padeklamavo Mykolaičio-Puti
no eilėraštį „Mortuos voco". 
Šeimos vardu kalbėjo Virgini
ja Majauskienė. 

Visi kalbėtojai išryškino a.a. 
Zigmo Motiejaus gyvenimą ir 
išreiškė gilią užuojautą jo li
kusiai šeimai. Tikrai, Zigmas 
buvo ne tik atsidavęs savo 
pasirinktai kario profesijai, 
bet ir savo sugebėjimus skyręs 
lietuvių kultūrinei veiklai, 
ypač dainai ir teatrui. Buvo 
geras kalbėtojas. Buvo kvie
čiamas pravesti minėjimus, 
sukaktis ir šeimyninio pobū

džio renginius. Velionis Zig
mas lietuvių kultūriniame gy
venime paliko giliai įmintas 
pėdas. 

Bažnytinių apeigų metu 
Švč. Mergelės Marįjos Gimimo 
parapijos bažnyčioje giedojo 
operos solistė Dana Stankai-
tytė ir daugelį metų jo vado
vautas parapįjos choras, kurį 
dirigavo muzikas A. Linas ir 
vargonais pritarė muzikas Ri
čardas Šokas. Po to, ilga auto
mobilių vilkstinė palydėjo ve
lionio palaikus į amžino poil
sio vietą Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. 

Šviesios atminties a.a. Zig
mas Moliejus savo gyvenimu 
ir darbais nusipelnė tėvynės 
Lietuvos žemės kauburėlio, 
bet tegul jam būna lengva ir 
šios šalies žemė. 

An tanas Juodva lk i s 

Atkelta iš 3 psl. Reikia 
žiūrėti, ar tas susiejimas nau
dingas bendram darbui, pir
miausia paisyti Lietuvos, o ne 
savo partijos interesų. 

— Buvo skelbta, kad jus 
palaimino Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius. Ar t ikrai 
reiškia, kad LKDP artės 
pr ie bažnyčios? 

— Tai sudėtingas klausi
mas. Krikščionių demokratų 
partijos ir bažnyčios santykiai 
turi būti geri, ryšys turi būti. 
Jeigu visiškai nebendraus su 
bažnyčia, tai jau nebebus 
krikščionių demokratų parti
ja. Aš laikausi tokių pažiūrų. 
Mus pradėjo kaltinti, kad mes 
neva nesilaikome Vatikano 
suvažiavimo rekomendacijų, 
kad bažnyčia nesikištų į poli
tiką. Žiniasklaidos skelbimas 
neva Telšių vyskupas mane 
palaimino neatitinka tikrovės. 
Pasitarime Telšiuose vysku
pas nedviprasmiškai palaikė 
mano nuomonę, bet nieko ne
ragino jos laikytis. Aš į tokius 
dalykus žiūriu taip: vyskupas, 
apskritai bet koks dvasinin
kas, yra Lietuvos pilietis ir 
kaip pilietis turi teisę savo 
nuomonę pasakyti. Bolševikų 
laikais ta teisė dvasininkams 
buvo atimta. Negi mes vėl 
grįšime į bolševikų laikus ir 
dvasininkams uždrausime net 
savo nuomonę pasakyti? Jo
kios ten agitacijos ir jokio poli
tikavimo nebuvo. Tai žinia-
sklaidos išpūstas dalykas. 

— Ar jums pavyks įveikti 
nesutar imus partijoje? 

— Galiu pažadėti visiems, 
taip pat ir „Draugo" skaityto
jams, kad darysiu viską, kiek 
tiktai pajėgsiu, kad būtų išlai
kyta partijos vienybė. Tai yra 
mano pagrindinis uždavinys. 
Kaip sakiau savo kalboje tary
bos posėdyje, kad du upeliukai 
iš tikrųjų susilietų į vieną 
upę. Reikia iškelti visa tai, 
kas mus jungia, o ne kas ski
ria. Tai yra svarbiausia. Aš 
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AA. JURGĮ DUDENĄ 
PRISIMENANT 

Jurgi* Dudėnas 

Ne visi jį asmeniškai pa
žinojo, bet vargiai ar buvo 
bent vienas lietuvis Čikagoje, 
kuriam neteko gardžiuotis 
„Kūmo" krienais, raugintais 
kopūstais ir agurkais, ar „Kar
vutės" sviestu. Tų etikečių sa
vininkas buvo Jurgis Du
dėnas, Čikagoje daugiau 30 
metų sėkmingai vedęs impor
tuoto ir vietinio maisto urmo 
prekybą — „George Dudėnas 
Imported Foods". 

Š.m. spalio 26 d. suėjo metai 
nuo jo mirties. Mirė ramiai 
namuose, sulaukęs 82 m. am
žiaus. 

Jurgis Dudėnas — Aukštai
tijos sūnus. Gimė 1916 m. 
lapkričio 20 d., Bikėnų kaime, 
Degučių valsčiuje, Zarasų ap
skrityje. Tėvai, Kazimieras 
Dudėnas ir Uršulė Šileikytė, 
buvo pasiturintys ūkininkai ir 
pareigingi katalikai, priklausė 
Salako parapijai. Jaunas Jur
gis užaugo dviejų seserų ir 
vieno brolio tarpe. Bet arklas 
nebuvo jam prie širdies. Nuo 
pat mažų dienų domėjosi auto 
mechanika ir prekyba. Sun
kiai dirbo, spaudė litą prie lito 
ir pagaliau nusipirko moto
ciklą, pirmas visame valsčiuje. 

Tačiau, netrukus jam moto
ciklo reikėjo laikinai atsisaky
ti. Stojo į Lietuvos kariuome

nę atlikti prievolės ir 1939 m. 
su motorizuotu daliniu įžy
giavo į Vilnių. Buvo baigęs 
šoferių kursus ir mokėjo vai
ruoti ne tik motociklą, bet 
lengvą mašiną ir sunkvežimį. 
Tais laikais, tai buvo rete
nybė. 

Vėliau buyo paskirtas pa
dėjėju į pulko krautuvę, kuri 
pamažu ėjo į bankrotą. Gavęs 
vedėjo sutikimą, Jurgis Dudė
nas pulko krautuvę per tris 
mėnesius atstatė: surado pi
gesnius urmo pardavėjus, išsi
derėjo „magaryčių" už nupirk
tas prekes, išrinko skolas ir 
net kainas kariams keliais 
centais už alų sumažino. 

Nustebęs pulko vadas pasi
šaukė Jurgį Dudėną į štabą, 
sakydamas: „Girdėjau apie 
gabų vyruką pulko krautuvėj, 
bet dabar norėjau savo akimis 
pamatyti". Pasirašęs pagyri
mo lapą ir pakėlęs laipsniu, 
pulko vadas, Jurgį Dudėną 
paskyrė krautuvės vedėju. So
vietų ir vokiečių okupacijos 
metais, jis dirbo kooperaty
vuose Vilniuje, Švenčionė
liuose ir Zarasuose. Vykdė 
įvairias pareigas, vėliau tapo 
vedėju. 

Jurgis Dudėnas vedė Emi
liją Juodvalkytę 1940 m., tuo 
pačiu metu, kai Emilijos brolis 
Jonas sumainė žiedus su Jur
gio sesena Anele. Dudėnų šei
moje gimė trys dukros, kiek
viena kitoj valstybėje — Vida 
f 1941 m. Lietuvoj), Kristina 
(1944 m. Vokietijoj) ir Lidija 
(1960 m. Amerikoj). 

Prieš pasitraukimą iš Lietu
vos nuo antros Sovietų okupa
cijos 1944 m., Jurgis Dudėnas 
užkasė savo mylimą motocik
lą, o raktus nusviedė į lauką. 
Vokietijoje gyveno Neuffen ir 
Schwaebisch-Gmuend karo pa
bėgėlių (DP) stovyklose. Kaip 

ir Lietuvoj, Jurgis Dudėnas 
dirbo kooperatyve vedėju. Į 
Ameriką atvyko 1949 m. De
troite dirbo du darbus: dieną 
auto fabrike, o naktį banke po
licininku. 

Prieš 1952 m. Kalėdas, visa 
šeima persikėlė į Čikagą. Čia 
Jurgis Dudėnas atidarė rūsyje 
įrengtą nedidelę maisto krau
tuvėlę, prie 70-tos ir Talman 
gatvių, .lietuvių sostinėje'' 
Marąuette Parko rajone. 
Pradėjo gaminti savo recepto 
lietuviškas dešras ir raugintus 
kopūstus. Pasisekimas buvo 
didelis. 

Tarpininkaujant JAV vice-
prez. Nūconui, Maskvoje, 1960 
m. Jurgiui Dudėnui pavyko 
atsikviesti savo tėvą Kazi
mierą, likusi Lietuvoje. 

Urmo prekybą maistu, kaip 
„George Dudėnas Imported 
Foods", pradėjo 1961 m. Tu
rėjo sandėlį prie 72-ros ir 
Western gatvių. Po kelių metų 
pasistatė naują sandėlį ir 
namą 71-je gatvėje, tarp Arte-
sian ir Campbell gatvių. Pir
mame aukšte buvo atidaręs 
krautuvę, pavadintą „Lydia's 
Health Foods". Ten, be „sveiko 
maisto" galėjai įsigyti įvairių 
vitaminų, arbatų, žolelių, na
tūralios kosmetikos, ir kt. 

Porą metų krautuvę vedė 
žmona Emilija (mirusi 1981 
m.) Vėliau perėmė «r krautuvę 
daugiau 20 metų išlaikė duktė 
Vida Rapšienė (mirusi 1994 
m.). Šalia krautuvės buvo 
sandėlys su įeinamu šaldytu
vu, o antrame aukšte butas su 
dideliu balkonu. 

Beveik 80 procentų prekių 
sandėlyje buvo importuotos. 
Buvo visko: nuo daniškų špro
tų ir vokiškų „VVestphalian" 
kumpių iki Šveicariškų šoko
ladų ir medaus iš Izraelio. 
Jurgis Dudėnas pristatydavo 
ir vietinį maistą kepykloms, 
restoranams ir delikatesams. 

Prekes išvežiodavo tris kar
tus savaitėje, o reikalui esant, 
bet kada. Vien tik Marąuett 

noriu suderinti abi grupes ir 
sieksiu, kad partijos vienybė 
būtų ne kurios nors grupės 
pagrindu, nes šitokiu būdu 
mes partijos nesuvienysime. 
Vis tiek kitiems liks nuoskau
dos, kurios ateity neduos ra
mybės ir vienybės nebus. Rei
kia, kad vienybe būtų natū
rali: rasti tai, kas mus jungia, 
laikytis bendrai nustatytų 
principų. Tokiu atveju aš bū

siu pasiekęs savo tikslą. 
— O jeigu atsi t iktų taip, 

kad dėl partijos vienybės 
prireiktų atsistatydinti? 
Kas galėtų paskat int i ženg
ti tokį žingsnį? 

— Aš atsistatydinsiu, jeigu 
prasidės išdavystės tarp bend
raminčių. 

Dėkui už pokalbį. 
Kalbėjosi 

J o n a s Albertavičius 

Parko rajone vienu laiku 
turėjo 13 krautuvių-klientų, 
įskaitant jo geriausią klientą: 
didžiąją Janušaičio-Mažei-
kos „Paramą," pirmą lietu
višką „supermarketą" Čika
goje. Maistą taip pat iš
vežiodavo krautuvėms ir ki
tuose lietuvių apgyventuose 
rajonuose. 

Švenčių metu, darbas san
dėlyje rūkdavo, kaip dūmai iš 
senelio pypkės. Prieš Kalėdas 
islandiškos silkės ir kanadiški 
rūkyti unguriai plaukdavo 
statinėmis. O prieš Velykas, 
kalnai lenkiškų „Krakus" 
kumpių. Tai buvo populia
riausios sezoninės prekės. 

Per Jurgio Dudėno sandėlį 
perėjo nemažai darbininkų: iš 
kariuomenės grįžęs vyrukas, 
studentas atostogų metu, iš 
darbo atleistas žmogus,' ar 
pensininkas norintis kiek už
sidirbti — visi rasdavo nors 
laikiną prieglobstį „pas Du
dėną". 

Jurgis Dudėnas buvo ra
maus būdo, turėjo švelnią hu
moro sąvoką bei įgimtas di
plomatines savybes. Buvo mėgs
tamas visų klientų ir gerbia
mas už ypatingą sąžiningumą 
— iki paskutinio cento. O jo 
kreditas buvo auksinis. Vien 
tik telefono ragelio pakėlimu 
galėjo nupirkti vagonus pre
kių! Prekes, irgi reguliariai 
siųsdavo lietuvių maisto krau
tuvėms ir delikatesams net 
Clevelande, Detroite ir Oma-
hoj. 

Išėjęs į vėlyvą pensiją, Jur
gis Dudėnas gyveno Wood-
ridge priemiestyje, kur turėjo 
atskirą butą pas dukrą Lidiją. 
Be dukros Lidijos Palukai-
tienės su šeima, jis paliko 
dukrą Kristina Hayden su 
vyru, seseris Anele Juodval-
kienę ir Virgilįją Balnienę su 
šeimomis, penkis vaikaičius ir 
du provaikaičius. Palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, šalia žmonos Emilijos. 

R. John Rapšys 

Mirties Angelui pašaukus brangią dukrelę 

A. t A. 
VIDUTĘ, 

mielus tėvus DALIĄ ir ANTANĄ RACKUS, seserį 
INGRIDĄ, brolį ANTANĄ, močiutę V. 
PATALAUSKIENĘ, dėdę VIKTORĄ ir VITĄ 
MEMENUS su Šeima bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame, guodžiame ir kartu liūdime. 

Gražina Vitienė 

Alida ir Robertas su žmona 

Milda Aguilar 

A.tA. 
architektui ANTANUI 

RIMAVIČIUI 
mirus, jo žmoną IRENĄ, dukras EGLĘ ir MIRGĄ su 
šeimomis, sesrerį SOFIJĄ ir jos Šeimą nuoširdžiai 
užjausdami kartu liūdime. 

Joana ir Jonas Krutuliai ir šeima 

A. t A. 
Dr. VINCENTINAI 

JURKUNBENEI 
mirus, netekties gilų liūdesį išgyvenusiems: vyrui 
JONUI, dukrai RAMUNEI ir jos vyrui GINTAUTUI, 
anūkams DARIUI, LINUI, sūnui ALGIMANTUI ir 
žmonai LAIMAI, reiškiame gilią ir draugiškai širdingą 
užuojautą. 

Marytė ir Kazys Ambrozjaičiai 

Rūta Arbienė 

Danguolė ir Eugenijus Bartkai 

Antanina ir Jaunutis Dagiai 

Alė ir Jurgis Daugvilai 

Dana ir Pranas Jarai 

Nina ir Jonas Jurkšaičiai 

Irena Jonynienė 

Ieva ir Vytautas Kasniūnai 

Jonas Kavaliūnas 

Jonas Kubilius 

Jonas Lukas 

Aldona Masiulienė 

Zota Mickevičienė 

Leonas Nekus 

Dana ir Jonas Noreikai 

Laima ir Henrikas Novickai 

Pranė ir Julius Pakalkai 

Jonė ir Vytautas Peseckai 

Elena Pocienė 

Toni ir Kęstutis Pociai 

Meilutė ir Petras Ruliai 

Ada Sutkuvienė 

Elena Šileikienė 

Julija Vailokaitienė 

Natalija ir Jonas Vazneliai 

Nijolė Vengrienė 

] 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Čikagos ir apyl inkių lie
tuviškoji v i s u o m e n ė malo
nia i kv ieč iama atvykti į 
Čikagos lit. mokyklos Kalėdų 
eglutę, kuri ruošiama šį šeš
tadienį, gruodžio 18 d., 10:30 
vai. ryte, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Jeigu remiame 
lietuvišką Švietimą ir rūpi
namės lietuvybės išlikimu, pa
rodykime patiems jauniesiems 
savo bendruomenės nariams, 
kad jų pastangos mokytis, dai
nuoti, žaisti ir bendrauti lietu
viškai yra įvertinamas, ska
tinamos. O tai gali padaryti 
pilna salė publikos! 

Ši sekmadienį , gruodžio 
19 d., Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų 20-oji 
kuopa ruošia pietus Marijos 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave, 
tuoj po 10:30 vai. r. lietuviškų 
Mišių iki 12:30 vai. p.p. Patie
kalai: balandėliai, kugelis ir 
kiti lietuviški skanumynai. 
Kavinė veiks nuo 8:30 iki 
12:30 vai. Visi kviečiami pasi
vaišinti, pabendrauti šiuo 
gražiu prieškalėdiniu metu. 

Čikagos s tudenta i ateiti
ninkai visus lietuvius kviečia 
į Kūčių šventę, kurią jie 
ruošia šį sekmadienį, gruodžio 
19 d., 1 vai. popiet, Jaunimo 
centre. Registruotis pas Vale
riją Žadeikienę tei. 708-424-
4150. 

Dr. Petras Kisielius. 

Dr. Petras Kisiel ius, šeš
tadieni, gruodžio 11 d., „Lab
daros vakare", įvykusiame 
„Seklyčioje"' buvo pagerbtas 
Prel. dr. Juozo Prunskio pre
mija, skiriama asmeniui, ypa
tingai pasireiškusiam krikš
čioniškosios lietuvybės palai
kymo darbuose išeivijoje. Nie
kas negalėtų abejoti, kad dr. 
Petras Kisielius tokį darbą 
tikrai atlieka ir tos premijos 
vertas. Jis savo dosnumą pa
rodė ir „Labdaros vakare", pi
niginę premiją — 500 dol. — 
paaukodamas Socialinių reika
lų tarybos darbams paremti. 
Prie nuoširdžių sveikinimų dr. 
Petrui Kisieliui jungiasi ir 
„Draugas"! 

J a u n i m o centro Moterų 
klubo narės šv. Kalėdų ir 
Naujų metų proga sveikina 
„Draugą" ir padidina įnašą į 
Draugo fondą 100 dol. 

-s 

JAV LB Socia l in ių rei
kalų tarybos renginyje , 
„Labdaros vakare", ištraukti 
šie laimingieji 'bilietai: 500 
dol. laimėjo Leonas Barmus, 
Chicago; 200 dol. — Jonas 
Variakojis, Chicago; po 100 
dol.: Bronė Navickas, Lemont, 
Jonas Motiejūnas, Prescott, 
AZ, N. von Kiparski, Ohio. 
Soc. reikalų taryba dėkoja už 
aukas ir sveikina laimėtojus. 

Ar nežinote, ką pirkti 
anūkėliui dovanų? Juk vai
kai dabar turi kupinus kam
barius visomų žaislų ir jau 
nebežino nei ko norėti, o tėvai 
ir seneliai ]— kuo juos pra
džiuginti Kjalėdų ar kitomis 
progomis. „Draugas" siūlo sa
vo paslaugas: jo knygynėlyje 
yra puikių lietuviškų knygelių 
įvairaus amžiaus vaikams. At
vykite, pavartykite, įsigykite, 
o paskui pasisiūlykite paskai
tyti mažyliui. Koks tai pras
mingas senelių ir vaikaičių 
bendravimas! Kokia gera pro
ga supažindinti su lietuviška 
knyga! 

„Draugo" prenumeratų 
vajus papiginta kaina bai
giasi šio — gruodžio — 
mėnesio gale. Dar yra laiko 
užsakyti „Draugą" kaip ka
lėdinę dovaną, tik už 65 dol. 
visiems metams naujiems 
skaitytojams! Kartu bus pa
siunčiama graži kortelė, ku
rioje įrašomas dovanotojo var
das, pavardė, tad nedelskite, 
pasinaudokite papiginimu ir 
„Draugas" Jūsų dosnumą pri
mins kiekvieną metų dieną. 
Tačiau administracija prime
na: 1. dienraštį užsakius, jis 
pradedamas siuntinėti nuo 
mėnesio 1 d. arba nuo 15 d. 
(priklauso kada užprenume
ruotas); 2. kartu su užsakymu 
būtina atsiųsti prenumeratos 
mokestį. Tas reikalinga, kad 
ateityje nekiltų jokių neaiš
kumų ir nesusipratimų (be 
mokesčio, tik paskambinus 
telefonu ar parašius raštelį, 
„Draugas" nesiunciamas). 

Atvykite į Pasau l io l ietu
v i ų centrą sekmadienį, 
gruodžio 19 d., 12 vai., kur 
ruošiamos bendros kūčios: 
laužykite kartu su kitais lietu
viais — pažįstamais ir nepa
žįstamais — kalėdaitį, giedo
kite kalėdines giesmes, ra
gaukite tradicinių valgių ir 
pajuskite, kad esame visi vie
nos šeimos, vienos tautos, vai
kai. PLC renginių komitetas 
ragina nedelsiant vietą užsi
sakyti, skambinant Aldonai 
708-448-7436. 

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Don Varnas Post Ameri 
can Legion ir Moterų v i e 
netas linki lietuviams links
mų Kalėdų ir laimingų Nau
jųjų metų. Ir mes, kaip sa
kome: „Dėl Dievo ir Tėvynes 
vienykimės ir visi kaip vienas 
geibėkime Lietuvos žmones!" 

Marytė ir dr. Kazys Am-
brozaičiai sveikina draugus 
ir visus bičiulius Kristaus Gi
mimo šventės proga ir linki 
džiaugsmo, sveikatos, šventiš
kos nuotaikos. Audringam 
šimtmečiui baigiantis, linkime 
laimingų Naujų 2000-jų metų! 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metu proga sveikinu visus 
savo draugus ir pažįstamus, 
linkėdama jiems daug sveika
tos ir sėkmės gyvenime. 

Nastute S e m i e n ė 

Laima Bi ldušienė: „Svei
kiname visus gimines, drau
gus ir pažįstamus su §v. 
Kalėdom ir Naujais metais!" 

Zenonas ir Vanda P e t k a i 
nuoširdžiai sveikina draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujų metu proga! 

Marija Noreikienė nuo
širdžiai sveikina šv. Kalėdų ir 
ateinančių ypatingų Naujų 
metų proga visus savo gi
mines, draugus ir pažįstamus. 
Linki visiems geros sveikatos, 
sėkmes ir daug Dievo palai
mos' 

Stasė Kazl ienė: „Sveikin
dama draugus ir pažįstamus 
su šventėmis, linkiu sveikų, 
laimingų, linksmų švenčių, to 
pat ir 2000-se metuose!" 

Irena Rad ienė sveikina 
savo mielus gimines, draugus 
ir pažįstamus su šv. Kalė
domis ir 2000-aisiais Naujais 
metais. Visiems linki tyro 
džiaugsmo, daug geros sveika
tos ir laimės! 

Jonas ir Genė Miglinai: 
„Švenčių proga sveikiname gi
mines, draugus, pažįstamus ir 
klientus. Vietoj kortelių ski
riame auką labdarai". 

Jonas ir J a d z ė Mockai-
čiai vietoj sveikinimo korte
lių siuntinėjimo linki visiems 
draugams linksmų šventų Ka
lėdų ir laimingų Naujų metų' 

Antanas ir Emilija Pau-
žuoliai sveikina draugus, pa
žįstamus ir spaudos skaityto
jus su Kristaus Gimimo šven
te ir taip pat linki Dievo palai
mos Naujuose metuose! 

Čikagos Lietuvių Zara-
siškiu k lubas sveikina 
„Draugo" darbuotojus ir skai
tytojus su Šv. Kalėdomis ir 
Naujais, 2000-taisiais metais. 
Linki visiems laimės ir ko ge
riausios kloties. (Zarasiškiai 
pndėjo 100 dol. auką. Ačiū!) 

Bronius Blekys, 
klubo pirmininkas 

SKELBIMAI 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SMaM Rd, Oifc^o, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandas pagal susitarimą 

Advokatas Jonai Gibaitis 
Civilinės ir krirninalmėa byioe 

8247 SLKedsie Avenue 
Chicago, 1X80829 
TeL 773-778-8700 

Toli fine 24 br. 888-778-6742 
Darbo vai. nuo 9 v J. iki 5 v v. 

ŠeStad. 9 v.r. ib 1 v.p.p. 

ADVOKATA8 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skerud gatve* nuo .Draugo*) 
TeL 775-2844)100. 

TeL 630-257-0300, Lemont, IL 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kams bei paliegėliams remti, 
Daytona Beach, FL, skyrius, 
dėkoja Frank Rysavy, kuris per 
mūsų rėmėją Juozą Ližaitį jau 
paaukojo $600. Dėkojame taip 
pat Birutei Dzenkauskienei, 
kuri savo vyro a.a. Vaclovo 
atminimui paaukojo $530 . 
Užuojauta ir padėka „Saulutės" 
vardu. 

• Irena ir Jonas Vilgaliai, 
Great Neck, NY, atsiuntė $300 
— paramą dviem Lietuvos 
vaikams ir taip pat liepė pa-
daryti-globoti vieną vaiką-
trims savo vaikams. Viktoras ir 
Silvija Binkauskai, Crown 
Point, IN, yra nauji 2 Lietuvos 
vaikų globėjai, atsiuntę $150. 
Lietuvos vaikų vardu dėko
jame! „Lietuvos N a š l a i č i u 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71 St . , C h i c a g o , IL 
60629. 

• Indrė ir Donatas Ti
j ū n ė l i a i , vietoje kalėdinių 
sveikinimų paaukojo $ 1 0 0 
„Saulutei", Lietuvos vaikų 
globos būreliui. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tas 
ID936-3003339. 

TRANSPAK' 
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ZVAIG2DUTE 
flfcjįj* J I "a v" Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

į Redaguoja J. Pląčas. Medžiagą siusti: 3908 W. 6Sth Place, Chicago, IL 60629 

PREZIDENTAS 
ANTANAS SMETONA 

Šiais metais suėjo 125 
(1874) metai nuo Antano Sme
tonos gimimo ir 55 metai 
(1944) nuo jo mirties. Kaip ži
note, jis buvo pirmasis Lietu
vos valstybes prezidentas, iš
rinktas 1919.IV.4 Lietuvos 
Valstybės tarybos. Trumpai 
prezidentavo, nes 1920 m. Lie
tuvos Seimas išrinko A. Stul
ginskį. Po neilgos pertraukos, 
1926 .XII 19 vėl buvo pakvies
tas vadovauti Lietuvai. Tose 
pareigose išbuvo iki bolševik
mečio. Pasitraukė į užsienį. 
Trumpai gyveno JAV, kur 
1944 m. žuvo gaisre, Cleve-
lande. Tokia yra trumpa prezi
dentavimo istorija. 

Daug ilgesnė ir sudėtinges
nė yra jo gyvenimo istorija. Jis 
daug dirbo, kad Lietuva at
gautų laisvę ir Nepriklauso-, 
mybę. Jis mokslo daktaras, 
pedagogas — mokytojas, įvai
rių lietuviškų laikraščių re
daktorius ir leidėjas, vadova
vęs įvairioms kultūrinėms ir 
politinėms institucijoms. Daug 
rašęs lietuviškoje ir kitataučių 
spaudoje Jis buvo didelis Lie
tuvos patriotas. Jo prezidenta
vimo metu Lietuvos meilė bu
vo skiepijama mokyklose, ka
riuomenėje ir visuomenėje. To 
patriotizmo išdava buvo parti
zanai, Lietuvos valstybės at
statymas ir užsienyje gyve
nančiu lietuvių kultūrinė ir 
politinė veikla. Jo darbus įver
tinti, reikia daug knygų pri
rašyti. Nors trumpai prisimi
nę jo gyvenimą ir darbus, se
kime jo pėdomis, mylėkime 
Lietuvą, nes daug pavojų ji 
pergyvena. 

Redaktor ius 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Yra žmonių, kurie matyda
mi savo menkystę, nustoja vil
ties ką nors didesnio siekti sa
vo asmens tobulinimui. Jie ne
tiki nei savo asmeninių pas
tangų galia, nei Dievo pagal
ba. Tai didieji pesimistai. Yra 
ir kita? žmonių tipas, kurie 
mato savo menkystę, bet tiki 
Dievo pagalba ir dėl to palieka 
visa Dievo valiai, Dievo ma
lonės veikimui, išjungdami iš 
veiksmo savąsias pastangas* 
nes netiki jų efektingumu. Jie, 
taip sakant, užmiega Dievo 
pasitikėjime. Čia iškyla žmo
gui reikalas susirasti pusiaus
vyrą, kuri yra svarbi atrama 
ir žmogaus moralei. 

Dievas nepadeda žmogui, 
kuris pats nesistengia padary
ti tai, ką jis gali padaryti. Jei 

Dievas viską darytų už žmo
gų, tuomet ir pati žmogaus eg
zistencija būtų nereikalinga. 
Dėlto žmogus, turėdamas di
džią gyvenimo paskirtį ir lais
vą valią, negali galvoti, kad 
Dievas už jį viską padarys, tuo 
pasikliauti ir nieko nedaryti 
arba per mažai daryti. Žmo
gaus moralės klausimas kyla 
iš jo, kaip laisvos ir atsakingos 
už savo veiksmus esybės. Jei 
žmogus botų tik it lauko žolė 
ar kelio smiltis, tai jam ir mo
ralinių klausimų nekiltu, kaip 
ir šiems pastariesiems. 

Nepaisant kai kurių neigia
mybių, lietuvių tauta yra tur
tinga didžiomis vertybėmis. Ir 
jos indėlis į žmonių gyvenimą 
yra tikrai svarus. Todėl kiek
vienas lietuvis turi didžiuotis 
savo tauta ir ją giliai mylėti. 
Kartu jis turi jausti atsakomy
bę už savo tautos likimą, tikė
ti jos šviesia ateitimi ir viso
mis jėgomis dirbti jos gerovei. 

J u o z a s Leimonas, 
Daktaras, redaktorius, 

visuomenės veikėjas, 
ateitininkas 

LITUANISTINĖ 
MOKYKLA 

Jeigu man nereikėtų eiti į li
tuanistinę mokyklą, a i žiūrė
čiau televiziją, aš eičiau pas 
draugą žaisti lauke. Aš eičiau 
į krautuves su draugėmis, ei
čiau į kiną. Tvarkyčiau savo 
kambarį. Pietų eičiau į resto
raną. Jeigu batų labai gražus 
oras, aš visą dieną bučiau kiti
ke. Aš išvesčiau savo šunį pa
sivaikščioti. Visą dieną aš bo
čiau linksma. 

R a s a Milo, 8 klasė 
Jeigu man nereikėtų važiuo

ti į lietuvių mokyklą, mano 
šeštadieniai būtų smagus. Ga
lėčiau ilgiau pamiegoti, galė
čiau pažiūrėti televizijos, nuei
ti pas kaimyną, kur mes ga
lėtume žaisti. Jeigu mano ang
liškos mokyklos draugai norė
tų ką nors daryti, aš galėčiau 
prisidėti. Penktadienio vakarą 
galėčiau vėliau eiti miegoti. 

A l e k s a Januta i tė , 7 kl. 
Abi Lemonto Maironio lit. 

m-los mokinės. 
(Maironio lituanistinės mo

kyklos moksleivių metraštis 
1996/97 m.) 

AŠ E S U LINKSMAS 
Aš esu linksmas, nes turiu 

visko, ko mano širdis nori. Tu
riu žaidimų, žaislų ir draugų. 
Tai mano mėgiamiausi daly
kai. Labiausiai patenkintas, 
kad turiu daug žaidimų. Aš la
bai mėgstu vieną „Clue", nes 
mano šeima tą žaidimą žai
džia su manimi ir mano drau
gais. Dar vienas žaidimas yra 
mano mėgiamas, tai kompiu
teris „Nintendo". Tų žaidimų 
turiu daug, nes aš pats įsigi
jau ir mano tėvai man nupir
ko. Su jais aš galiu žaisti vie
nas arba su savo trimis drau
gais. 

Jeigu aš neturėčiau draugų, 
būtų man labai liūdna. Tik «u-
draugų pagalba, žaisti yra 
smagu. Todėl aš visada ieškau 
naujų draugų, kuriems patin
ka įvairūs dalykai..Jei aš ne
rasčiau daugiau naujų drau
gų, bočiau patenkintas tuo, ką 
turiu. Todėl aš esu linksmas. 

D a n i u s čarauskas , 
8 klasės mokinys 
Čikagos lit. m-la 

E S U LAIMINGA 

Mano pasaulis toks didelis ir 
gražus. Esu laiminga, kad ja
me gimiau ir galiu augti. Gera 
matyti žaliuojančius miškus, 

žydinčius sodus, mėlynas 
upes, ežerus, didelę geltoną 
saulę ir tūkstančius žvaigž
džių danguje. Botų labai liūd
na, jeigu negalėčiau viso to 
regėti. 

Ai esu laiminga, kad turiu 
tėtę ir mamą, kurie mane glo
boja ir rūpinasi, kurie man pa
deda pažinti šį nuostabų pa
saulį. Esu laiminga, kad galiu 
mylėti, džiaugtis, mokytis. Ir 
už visa tai dėkoju Gerajam 
Dievui. 

A g n ė Gedvilaitė, 
8 klasės mokinė 
Čikagos lit. m-la 

ŽIEMA 
Gruodžio mėnesį mes šven

čiame Kalėdas, tai Jėzaus 
Kristaus gimimo prisimini
mas. Gruodžio mėnuo yra pas
kutinis metų mėnuo. Ir po 
Naujų metų sausio mėnesio 
žiema tęsiasi Vasario mėnuo 
yra paskutinis žiemos mėnuo. 
Kas ketvirti metai vasario 
mėnuo turi 29 dienas, tada 
būna keliamieji metai. 

L inas Milą viekas, 
8 klasės mokinys 
Čikagos lit. m-la 

GALVOSŪKIO NR. 26 
«•• ATSAKYMAS 
Pitonas arba smauglys yra 

gyvačių giminaitis. 

GALVOSŪKIO NR. 27 

14-114-115, Boston). B. Abrao
mas ir Sara turėjo vieną sūnų 
Izaoką. (Pr. 21:3). C. Penkias 
raides „a" turi šie žodžiai: Al-
lahabadas — miestas Indįjoje; 
Abrakadabra — magiškas žo
dis; Madagaskaras — sala 
prie Afrikos. D. Paukščiai, 
pvz. gandras, gervė n* kiti, 
žengdami pirmyn, savo kojos 
kelį (knee) kelia atgal. E. Lo
šiamosios kortos į Europą at
keliavo iš rytų tautų po Kry
žiaus karų. Lenkai Krokuvoje 
gamino kortas nuo 1499 metų. 
Lietuvoje, Varėnos mieste, 
kortų „fabrikas" veikė nuo 
1798 metų. Varėna yra nuo 
Alytaus į pietų rytus. (L.E. 12-
467 ir 33-121). 

GALVOSŪKIS NR. 48 

Kas pirmieji atvyko į Ame
rikos žemyną: vikingai ar Ko
lumbas? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR, 47 

Raidė i vaidina dvigubą 
vaidmenį. Vienuose žodžiuose 
ji yra kaip raidė, o kituose 
žodžiuose eina kaip minkšti
namasis ženklas (suminkština 
priebalsį). Žemiau duota eilė 
žodžių, kuriuose i minkština 
priebalsius. Tad tą minkština
mą ženklą ir pabraukite: pie
šiniai, rašyti, rašiau, sausis, 
sausio, būrelis, būreliai, šiuo 
keliu, šis kelias, giria, uosiai, 
uosiukas, uosis, Dūriai, drą
siai, grįžčiau. Pavyzdys: moki
niai. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 48 

(Brėžinėlis). Vagis paėmė iš 
kiekvieno šono po deimantą, o 
viršutinį perkėlė apačion. 

GALVOSŪKIO NR. 28 
• ATSAKYMAS 

Rebuso sakinys: „Palaiminti 
taikdariai: jie bus vadinami 
Dievo vaikais*. 

GALVOSŪKIO NR. 29 
ATSAKYMAI 

Daugiaskiemeniai lietuviški 
žodžiai, kurie baigiasi raidė
mis .na": Arizona, balerina, 
Barcekma, dobiliena, dvėselie
na, galvosena. Ignalina, India
na, kalakutiena, Karolina, Li
sabona, Louisiana, lupena, 
Magdalena, mandalina, Mari
jona, mėnesiena, Palestina, 
šukuosena, Ukraina, Valenti
na h* t.t. Gali boti ir kiti 
žodžiai. 

"j GALVOSŪKIO NR. 30 
. ATSAKYMAI 
• > 

A Jono Dlugošo (1415-
1480) auklėtojas buvo aršus 

'Lietuvos priešas Z. Olešinskis. 
(1389-1455). Jis buvo Kroku
vos vyskupas, kardinolas, 
Lenkįjos valstybininkas. Savo 
didžią neapykantą Lietuvai jis 
perdavė savo auklėtiniui J. 
Dlugošui. (L.E. 21-80-83 ir 4-

(Žiūrėkite piešinėlius). Per
skaitykite, kas parašyta rebu
se. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 49 

Parašykite 12 medžių lietu
viškus vardus, kurie yra vyriš
kosios giminės, pvz. ąžuolas. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 50 

A. Pasaulyje yra daugiau 
negu 100 skirtingų kregž
džių. Europoje jų yra arti 20, 
o Šiaurės Amerikoje — 18. 
Lietuvoje gyvena trijų rūšių 
kregždžių. Kokie jų vardai? B. 
Kas buvo paskutinis ir galuti
nis pranašas, minimas Šv. 
Rašte? C. Kur yra Lietuvoje 
vietovė, kurios vardas Pane
vėžiukas? O. Kiek kartų 
Saulės masė yra didesnė' už 
Žemės masę? E. Ką reiškia šie 
žodžiai; Etmomas, Urėdas, 
Vaivada? Už kiekvieną teisin
gai atsakytą klausimą, skiria
ma 10 taškų, o už dalinius at
sakymus — 5 taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 




