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Politkaliniai Gedimino ordiną 
siūlo skirti Andrejui Sacharovui 

Vilnius, vasario 3 d. (Elta) 
— Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių bendrija (LP-
KTB) siūlo žinomą Rusijos 
žmogaus teisių gynėją, Nobe
lio taikos premijos laureatą, 
akademiką Andrejų Sacha
rovą po mirties apdovanoti 
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ordinu už 
jo tiesioginį indėlį remiant 
Lietuvos kovą už nepriklau
somybę. 

„A- Sacharovo nuopelnai 
judėjimui už demokratines 
žmogaus ir piliečio teises yra 
pripažinti visame pasaulyje. 
Daugelį metų jo tiesioginė ir 
moralinė parama bei autorite
tas Lietuvos pogrindžio ir 
išlaisvinimo siekiančioms or
ganizacijoms sudarė galimybę 
tęsti savo veiklą, o politi
niams kaliniams ir persekio
jamiems asmenims buvo atra
ma, neleidusi palūžti ir pra
rasti tikėjimą ateitimi", ra
šoma LPKTB pirmininko An
tano Staniškio pasirašytame 
kreipimesi į užsienio reikalų 
ministrą Algirdą Saudargą ir 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezidencijos tyrimo centro 
direktorę Dalią Kuodytę. 

Kreipimesi primenama, kad 
šiuos metus Seimas yra pas
kelbęs Laisvės kovų minėjimo 
metais. „Todėl yra ne tik pro-

laisvės siekimui nusipelniu
sius asmenis — ne tik mūsų 
tautiečius, bet ir kitų valsty
bių piliečius. Pati ryškiausia 
asmenybė, tapusi taikaus pa
sipriešinimo totalitariniam 
sovietiniam režimui simboliu 
ir moraliniu vadu, buvo aka
demikas A Sacharovas", tei
giama dokumente. 

Politkaliniai siūlo ministrui 
A. Saudargui arba genocido 
tyrimo centro direktorei D. 
Kuodytei pristatyti preziden
tui teikimą po mirties apdo
vanoti A. Sacharovą Didžiojo 
Lietuvos Kunigakščio Gedi
mino I arba II laipsnio ordi
nu, įteikiant šį apdovanojimą 
Vasario 16-osios — Valstybės 
atkūrimo — dienos proga. 

Sovietiniais metais akade
mikas A. Sacharovas nu
kentėjo už disidentinę veiklą, 
buvo ištremtas į Nižnij Nov-
gorod. 1975 m. jam buvo pas
kirta Nobelio taikos premija. 
1986 m. Sovietų Sąjungoje 
prasidėjus persitvarkymui, A. 
Sacharovas tapo demokrati
nių jėgų idėjiniu vadovu. 
Tačiau 1989 m. gruodį, de
mokratijai Rusijoje tik įsibė
gėjus, A. Sacharovas mirė. 

Per savo gyvenimą A. Sa
charovas ne kartą lankėsi 
Lietuvoje. Prie Spaudos rū
mų Vilniuje esanti aikštė jau 
pavadinta jo vardu. 

Amerikos Lietuvių tu uline.1- sajunizo.1- valdvb.i k;nleneijos prutižioje netekusi savo nario a. a. Stasio Briedžio, ta
rybai pritarus, naujuoju namu pakvietė ir.z:nierių Vaclovą Mažeika. 

Nuotr.: (Iš kaires) Posėdžiauja dabartines Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos valdybos nariai — Vanda 
Mažeikienė (sekretorė), Petras Buchas 'pirmininkas), Eugenijus Bartkus (vicepirmininkas ryšiams su Lietuva), 
Oskaras Kremeris (iždininkas) ir Vaclovas Mažeika (vicepirmininkas visuomeniniams reikalams). 

Ar Lietuvai reikia keturių 
kultūros savaitraščių? 

ga, bet ir pareiga pagerbti 

Kovai su nusikalstamumu 
reikia pasitelkti kariuomenę 

Vilnius , vasario 3 d. (Elta) 
— Radikalių pažiūrų Lietu
vių tautininkų sąjunga (LTS) 
'pasiūlė krašto tarnybas ir 
savonoriškas gyventojų gru
puotes įjungti į kovą su nusi
kaltėliais. 

„LTS piktinasi dėl įsisiau-
tėjusio nusikalstamumo ir 
Lietuvos valdžios bejėgišku
mo — viena po kitos per Lie
tuvą ritasi nusikaltimų ban
gos, kraupios žmogžudystės, 
turto grobimai, įstaigų, butų 
ir mašinų sprogdinimai tam
pa Lietuvos kasdienybe. Už 
teisėtvarką atsakingos valsty
binio valdymo institucijos pri
valo nusikaltėlius sutramdyti 
arba pripažinti savo bejėgiš
kumą ir saugumui užtikrinti 
pasitelkti krašto apsaugos 

„Suskaičiuoti" 
nedrausmingi 
parlamentarai 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Pernai gruodį nedrausmin
giausiai Seimo posėdžiuose 
dalyvavo Jungtinės frakcijos 
narys Kazys Bobelis ir cent
riste Rūta Rutkelytė. 

K. Bobelis „dėl neaiškių 
priežasčių" praleido 8 posė
džius, R. Rutkelytė — 7, su
skaičiavo Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisija. 

„Laikytina, kad šie Seimo 
nariai 1998 m. gruodžio mė
nesį be svarbių priežasčių pra
leido daugiau kaip ketvirta
dalį Seimo posėdžių, kuriuose 
vyko iš anksto numatyti bal
savimai", sakoma Seimo spau
dos tarnybos pranešime. 

Gruodį Seimas rinkosi į 18 
posėdžių. Posėdžiuose užsire
gistruodavo nuo 97 iki 124 
parlamentarų, dalyvaudavo 
balsuojant vidutiniškai 63 Sei
mo nariai. 

Seimo valdybai komandira
vus arba pritarus, gruodį į už
sienį buvo išvykę 43 parla
mentarai. 

tarnybas bei savanoriškas pa
čių gyventojų grupuotes", sa
koma LTS pirmininko Alvydo 
Baleženčio pasirašytame pa
reiškime. 

Tautininkai taip pat pikti
nasi, kad, valstybės biudžete 
teisėsaugos struktūroms ski
riant 25 proc. visų išlaidų, 
kova su nusikalstamumu yra 
nevaisinga. „Nesurandami 
nusikaltėliai, apiplėšę politi
nių partijų būstines ar laik
raščių redakcijas, neaiškio
mis aplinkybėmis žūsta ar 
dingsta žinomos asmenybės, 
vis dažniau nukenčia įstaigų 
darbuotojai, valstybiniai pa
reigūnai", teigiama pareiš
kime, kuriame priduriama, 
kad Panevėžio prokuroro Gin
tauto Sereikos nužudymas 
buvo ypač įžūlus įvykis. 

„Klaidingu ir ne laiku pri
imtu sprendimu" LTS vadina 
mirties bausmės panaikinimą 
Lietuvoje. 

LTS yra keletą tūkstančių 
narių vienijanti politinė orga
nizacija, neturinti nė vieno at
stovo Seime. 

* Visagino valdžia tikisi , 
kad naujieji nakvynės na
mai padės sumažinti nusikals
tamumą mieste. Praėjusią sa
vaitę atidarytuose nakvynės 
namuose laikinai gali būti ap
gyvendinti dėl įvairių prie
žasčių nuolatinės pastogės ne
turintys žmonės, čia jiems gali 
padėti įsijungti į visuomenę. 
Visagino gyventojų daugumą 
sudaro rusakalbių Ignalinos 
atominės elektrinės darbuoto
jų šeimos. 

* Kauno apygardos teis
mas įpareigojo policija į ki
tą teismo posėdį atvesdinti lie
tuvių tautos genocidu kaltina
mą buvusį pokario enkavedis
tą Agafoną Surininą. Pernai 
gruodį teismas gavo medikų 
išvadas, jog šiam 77-erių metų 
amžiaus Kruonio miestelio gy
ventojui sveikata leidžia daly-

Vilnius , vasario 2 d. (Elta) 
— Vilniaus rotušėje antra
dienį vyko pirmoji diskusija 
„Kultūros savaitraščių pro
blemos". Pokalbyje dalyvavo 
„Literatūros ir meno", „Sep
tynių meno dienų", „Dienovi
džio" ir „Šiaurės Atėnų" re
dakcijų darbuotojai, redkole
gijos nariai, kitų kultūros lei
dinių atstovai, Atviros Lietu
vos fondo, Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondo, Žur
nalistų sąjungos vadovai. 

Diskusijoje buvo svarstyta. 
ar Lietuvai būtini net keturi 
kultūros savaitraščiai, kuo jie 
saviti, kokios problemos pa
čios opiausios. 

Pokalbyje pabrėžta, kad šį
met iš Spaudos, radijo ir tele
vizijos rėmimo fondo biudže 
tinių lėšų kultūros savaitraš
čiai gavo maždaug 50,000 litų 
mažiau negu pernai, t.y. po 
165,000 litų. 

„Dienovidžio" vyriausioji re
daktorė Aldona Žemaitytė sa
kė, kad per 8 metus kultūros 
savaitraščiai jau užėmė savo 
terpes. Skaitytojas keturiuose 
savaitraščiuose randa vis ki
tokį kultūros matymo kampą. 
„Dienovidį", pasak redak
torės, daugiausia skaito kai
mo inteligentija — mokytojai, 
gydytojai, taip pat buvę rezi
dencijos dalyviai. Savaitraščio 
skaitytojų skaičius auga, jį 
užsisako keli šimtai užsienyje 
gyvenančių lietuvių. 

Laikinai einantis „Litera
tūros ir meno" vyriausiojo re
daktoriaus pareigas Benedik
tas Januševičius vylėsi, jog po 
mėnesio savaitraštis turės 
naują redaktorių. Rašytojų 
sąjungos leidinio struktūra 
seniai nusistovėjusi: spausdi
namos kultūrinio gyvenimo 
aktualijos, literatūros kritika, 
originalioji ir verstinė kūry
ba, kitų meno sričių apžval
gos. Savaitraštis išlaiko pu
siausvyrą tarp akademinių, 
ilgai išliekančių tekstų ir ope
ratyvios informacijos. Maži 
honorarai nevilioja naujų au-

vauti teismo posėdžiuose ir 
duoti parodymus, tačiau tre
čiadienį A. Surininas į posėdį 
neatvyko. Teismui buvo patei 
kta Kruonio miestelio gydyto
jos pažyma, kad ligoms pa
ūmėjus, jis yra labai silpnas. 
Teismas paskyrė kita posėdžio 
datą ir įpareigojo Kaišiadorių 
rajono policija atvesdinti kalti
namąjį, t BNS) 

torių. 
„Septynių meno dienų" vy

riausias redaktorius Linas 
Vildžiūnas džiaugėsi, kad iš
saugota savaitraščio 16 pusla
pių apimtis , redakcijos bran
duolys. Kadangi laikraštis 
išaugo iš „Savaitės ekrano" 
la ikraštuko, tradiciškai ne
mažai vietos skiriama kinui . 

r in t i su kri t iniu vertinimu. 
Kaip svarbiausią redaktorius 
išskyrė savaitraštyje gvilde
namą holokausto problemą. 
Deja, fondo skirtų lėšų užteks 
t ik kiek daugiau negu pusei 
metų. 

Savaitraščiui „Šiaurės Atė
nai" atstovavęs poetas Sigitas 
Geda kategoriškai teigė, kad 
susiklosčiusi finansinė situa
cija skat ina kultūros savait
raščius jungt is , kitaip jie 
žlugs. Informaciją stetaĮriamasi de 

Buvęs ministras kritiškai vertina 
būsimus ambasadorius 

V i l n i u s , vasario 3 d. (Elta) 
— Seimo opozicinės LDDP 
frakcijos narys Povilas Gylys 
skept iškai vertina spaudoje 
a p t a r i a m a s kandidatūras į 
Lietuvos ambasadorių postus 
užsienio valstybėse. 

„Je igu tą grupę žmonių 
paskirs ime ambasadoriais į 
užsienį, galime milijonus litų 
leisti valstybės įvaizdžiui ge
rinti — nepadės", sakė trečia
dienio spaudos konferencijoje 
buvęs užsienio reikalų mini
s t ras , profesorius P. Gylys, 
nenurodydamas konkrečių 
pavardžių. 

Diplomatas turi būti, pasak 
jo, diplomatiškas, inteligen-

Hillary Clinton 
kviečiama į Lietuvą 

V i l n i u s - V a š i n g t o n a s , va
sario 3 d. (Elta) — Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
pakvietė Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidento Bill Clin
ton žmoną Hillary Clinton ap
silankyti Lietuvoje jai patogiu 
metu. 

Šal t iniai prezidentūroje 
pranešė, kad laišką su tokiu 
pasiūlymu JAV prezidento 
žmonai V. Adamkus išsiuntė 
sausio pabaigoje. Kol kas ofi
cialus atsakymas į jį negau
tas, tačiau Vilnių diplomati
niais kanalai? j au pasiekė 
pirminė informacija, kad H. 
Clinton vizitas Lietuvoje turė
tų įvykti galbūt dar šiemet. 

J a u 1997 m. viduryje Vie
noje vykusioji tarptautinėje 
moterų konferencijoje Ameri
kos prezidento žmona priėmė 
ten dalyvavusio- Seimo narės 
konservatorės Vilijos Alek
nai tės AbramiK.onės kvietimą 
apsilankyti Lietuvoje, Tačiau 
dėl į temptos darbotvarkės bei 
perr.ai B. Clinton užgriuvusių 
skandalų, susi siu su jo šei
ma. H. Clintor. ki šiol kvieti
mu nepasinaudojo. 

Rusija netrukus turėtų 
„atsukti naftos čiaupą" Lietuvai 

Viln ius , vasario 3 d. (BNS 
— Lietuvos ūkio ministras 
Vincas Babilius trečiadienį 
pranešė, kad Rusijos kuro ir 
energetikos ministerija patvir
tino papildomą 308,000 tonų 
naftos kiekį Lietuvai. 

„Tai reiškia, kad Rusijos 
bendrovės yra įvykdžiusios sa
vo įsipareigojimus Rusijos vi
duje ir turi teisę eksportuoti 
naftą į Lietuvą", sakė minist
r a s ^ 

Ūkio ministras laukia ofi
cialių Rusijos ir Baltarusijos 
valdžios paaiškinimų dėl nu
t raukto naftos tiekimo Lietu
vai ir tikisi Rusijos paaiškini
mo, kas sukliudė bendrovės 
„Mažeikių nafta" bendrams 
Rusijoje nuo vasario 1 d. pa
teikti sutartą naftos kiekį. 

Iki trečiadienio vakaro V. 
Babilius tikisi sulaukti amba
sadoriaus Konstantino Moze-
lio oficialaus pranešimo. Be to. 
ketina susitikti su Baltarusi
jos ambasadoriumi Vilniuje 
Vladimir Garkun, kurio pra

šys oficialiai paaiškinti, kodėl 
netikėtai pradėtas naftotiekio 
Baltarusijos teritorijoje re
montas (V. Babiliaus žiniomis, 
dėl to galėjo būti sustabdytas 
naftos tiekimas). 

,.Remontą reikia pradėti 
pt-rspėjus. jeigu tai nėra avari
nis atvejis. Mūsų žiniomis, jis 
remontuojamas nuo pirmadie
nio ir bus tvarkomas penkias 
dienas", kalbėjo V. Babilius. 

Ministras tikisi, kad naftos 
tiekimas Lietuvai turėtų būti 
atnaujintas iki Rusijos susi
vienijimo „LUKoil" vadovų vi
zito į Lietuvą vasario 12 die
ną. 

, Jei jis (naftos perdirbimas; 
nebūtų atnaujintas, sudėtinga 
būtų kalbėti su 'LUKoil', nors 
jis ir pareiškė su tuo nesu
sijęs", teigė ūkio ministras. 

Anot jo. dabar aktyviai dir
bama, siekiant importuoti naf
tą per Būtingės terminalą, 
taip pat svarstomos galimybės 
įsivežti naftos per Klaipėdos 
naftos terminalą. 

Lenkijos savaitraštis pritaria 
Punsko lietuvių priekaištams 

t iškas, jaust i niuansus. P. Gy 
lio teigimu, svarbiausia yra 
valstybinis mąstymas, inteli
gencija, sugebėjimas per save 
iš gerosios pusės parodyti 
savo valstybę. 

Buvęs diplomatijos vadovas 
teigė matąs tik vieną tikrą 
ambasadorių —Vytautą Dam-
bravą. „Nepaisant jo garbaus 
amžiaus — tai yra tikras kar
jeros diplomatas, turintis au
toritetą, žinantis, kaip atsto
vauti valstybei", sakė P. 
Gylys. 

Beje, prieš savaitę užsienio 
reikalų ministro Algirdo Sau
dargo premjerui Gediminui 
Vagnoriui į teiktame kandi
datų į naujuosius Lietuvos 
ambasadorius sąraše yra du 
užsienio reikalų viceministrai 
bei vienas Seimo narys. 
Atšaukti ket inama iš viso 11 
ambasadorių. Pamaina kol 
kas ras ta ne visiems atšau
kiamiems ambasadoriams. 

Tarp vyriausybei pateiktų 
kandidatų yra užsienio rei
kalų viceministrai Rokas Ber
notas ir Gediminas Šerkšnys, 
siūlomi at i t inkamai ambasa
doriais į Europos Tarybą ir 
Jungtines Tautas , Seimo na
rys Vladimiras Jarmolenka, 
siūlomas ambasadoriumi į 
Belgiją, V. A. Dambrava, ku
ris ambasadą Pietų Ameri
koje turėtų pakeisti į amba
sadą Japonijoje. 

* Se imo Soc ia ldemok
r a t ų f rakc i ja s iū lo vyriausy
bei privatizuojant valstybinę 
oro bendrovę „Lietuvos aviali
nijos" (LAL), valstybei palikti 
ne mažiau kaip 51 proc. bend
rovės akcijų, nes tai užtikrin
tų nuolatines pajamas valsty
bės biudžetui. Susisiekimo mi
nisterijai siūloma svarstyti 
planą LAL technikos bn.-.eje or
ganizuoti Lietuvos registn 
esančių mažųjų lėktuvų tech-
ninę priežiūrą bei kontrolę. 

V a r š u v a , vasario 3 d. 
(BNS) — Populiarus Lenkijos 
savaitraštis pritaria Punsko 
lietuvių protestui dėl pasienio 
užkardos įkūrimo Lenkijos 
Punsko miestelyje. 

Savaitraštis „Przegląd ty-
godniovvy" neigiamai vertimi 
tai, kad pasienio užkarda 
buvo steigiama be vietos vi
suomenės žinios, neatsižvel
giant į gyventojų pageidavi
mus, bei pastebi, kad visi at
sakymai Punsko valsčiaus 
vadovams dėl nutarimo per
duoti dalį sveikatos centro pa
sienio apsaugai buvo grin
džiami „valstybės gynybos po
reikiu", argumentuojant, jog 
„be jokios abejonės, centras 
yra valstybės iždo nuosavybe 
ir todėl valsčius negali būti 
sudominta puse", o Lenkijos 
vidaus reikalų ir administra
cijos ministerija tikina, kad 
„užkarda Punske reikalinga 
kovai su kontrabanda". 

Punske gyvenantis lietuvių 

poetas Sigitas Birgelis sako, 
kad per Punską neina jokie 
svarbūs keliai, o kontrabanda 
sučiumpama ne gyvenvietėje, 
bet sienos perėjose. Jis pame
na, kad ..punskiečiai nemoka
mai siūlė pasieniečiams 
sklypą kitoje Punsko vietoje". 

S. Birgelio nuomone, pasie
nio užkardos įkūrimas sveika
tingumo centre prieštarauja 
tarpautinėms normoms, nes 
negalima karinių objektų kur
ti sveikatos apsaugos įstaigo
se. Jis mano, kad „sprendi
mas yra grynai politinio po
būdžio". Tai. anot jo, įrodo ir 
tas faktas, kad pernai Seinų 
sveikatos apsaugos valdyba, 
kuriai priklauso Punsko cen
tras, staiga pakėlė nuomos 
mokestį už gydytojų butus 
nuo 300 iki 900 zlotų, ir todėi 
jie buvo priversti iš jų išsi
kraustyti. Tokiu būdu atsirado 
tuščių butų, kurie tapo bene 
pagrindiniu argumentu užkar
dai įkurti. 

Iš Lietuvos norėta išvežti 
kelias tonas pinigų 

Mari jampolė , vasario nes dėžes sukrautų baltaru-
1-2 d. (BNS) — Kalvarijos ke
lio poste sausio 30-osios naktį 
sulaikytas krovininis auto
mobilis, kuriuo buvo gabena
ma į užsienį didelis kiekis pi
nigų. 

Du Vilniaus gyventojai pi
nigus vežė į Vokietijos uostą 
Hamburge. Iš ten pinigai tu
rėjo patekti į JAV. 

Marijampolės apskrities 
mokesčių policijos pareigūnai 
sakė, jog sunkvežimiu buvo 
gabenama 5.9 tonos į kartoni-

* P e r p raė jus ius me tus 
L ie tuvo je buvo suna ik in t a 
per 700.000 litrų įvairaus al
koholio. Vyriausybes nutari
mu.už atimto ar kitaip valsty
bei perduoto alkoholio bei al
koholinių gėrimų saugojimą ir 
sunaikinimą vyriausybe iš re
zervo fondo Vidaus reikalų 
ministerijai skyrė 536.000 li
tu. Tki vyriausybė priėmė 
sprendimą atimtą alkoh >!) su
naikinti, jis buvo atiduodamas 
degtinės bendrovėms ar kos 
M A n gamintojams. Tačiau 
atsiradus didesniems tokio ai 
koholio kiekiams, p ru i " „;... 
M ti apie jo naikinimą 'Eu* 

si.škų, rusiškų rublių, uzbekiš
kų tinų ir lietuviškų centų. 

Krovinį gabenęs jo savinin
kas Gintaras Žiaunys teigė. 
jog monetas, kurios buvo skir
tos užsienio kolekcininkams, 
jis supirko Latvijoje. Baltaru
sijoje. Rusijoje ir Uzbekijoje 
valiutos keityklose. 

Mokesčių policija, atlikusi 
kratą, Vilniaus sodų bendrijos 
name aptiko daugiau įvairių 
valstybių pinigų. Name esan
čiose, spintose, dėžėse, sandė
liuke, pareigūnai rado lietu
viškų litų, latviškų latu. estiš
ka kronų, rusiškų rublių. Ka
zachstano ir Uzbekistano va
liutos — monetų ir banknotų. 
Taip pat rasta jubiliejinių ir 
numizmatinių monetų. 

G. Žiaunys nėra įregistra
vęs jokios įmonės ir neturi lei
dimo išvežti pinigus. 

Policija turi duomenų, kad 
ank ligai buvo gabena
mi per oro uo-' i 

KALENDORIUS 
V i* iri • i d Andriejus, Gilber-

as, Arvile. 
VaMrio ;> d šv Agota; Abrao

mas. Gaudvin », Birut*. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M l 

DETROITO SPORTO 
KLUBO„KOVAS" 

ŽINIOS 

Sausio 31 d., sekmadienį, 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos patalpose vyko Detroi
to lietuvių sporto klubo „Ko
vas" metinis susirinkimas. Jo 
metu buvo išrinkta nauja klu
bo valdyba: pirmininku — 
Viktoras Memenąs, jr; nariai, 
kurie pasiskirstys pareigomis: 
Paulius Butkūnas, Vitas Zub-
rickas, Vitas Polteraitis. My
kolas Abarius, jr., ir Viktoras 
Memenąs, sr. 

Iki šiol, klubui daug metų 
vadovavo Algis Rugienius — 
pirmininkas. Vitas Rugienius, 
Paulius Jankus ir Nariman
tas Udrys. 

Iš buvusio pirmininko Algio 
Rugieniaus pranešimo matyti, 
kad klubas aktyviai buvo at
stovaujamas ŠALFAS s-gos 
ruošiamose žaidynėse. Daly
vavo Lietuvoje ruošiamose Pa
saulio lietuvių žaidynėse ir 
olimpiadoje, kur kai kurie 
klubo nariai laimėjo pirmą
sias vietas, parsiveždami auk
so medalius. Paminėtinas Jo
nas Šostakas, keletą kartų 
šaudyme laimėjęs aukso me
dalius. Klubas pernai sėk
mingai suorganizavo jaunimo 
krepšinio žaidynes. Žaidynėse 
dalyvavo daugiau kaip penki 
šimtai krepšininkų iš įvairių 
JAV ir Kanados vietovių. 

Šiuo metu klubas ruošiasi 
dalyvauti žaidynėse Čikagoje, 
ir gegužės mėn. 13-15 dieno
mis vėl bus ŠALFAS są
jungos žaidynių šeiminin
kais. 

' " Klubas veikia jau penkias
dešimt metų. Savo sąrašuose 
yra turėję daugiau negu tris 
šimtus narių. 

Spalio mėnesį minės veiklos 
penkiasdešimtmetį: jau dabar 
pradėjo minėjimo ruošimo 
darbus. Reikia linkėti j iems ir 
toliau sėkmingai veikti, o bu
vusiems klubo vadovams — 
padėka už įdėtą pasiaukojimą 
veikiant su jaunimu ir tuo 
palaikant lietuvybės išlaiky
mą išeivijoje. 

Jonas Urbonas 

DETROITO 
ARKIVYSKUPIJOS 

PRANEŠIMAS 

Detroito arkivyskupija 1995 
m. įkūrė Detroit Endowment 
Foundation. į kurį įsijungė 
100.000 aukotojų. Detroite 
veikiančios trys lietuvių tau
tinės parapijos įsipareigojo 
sutelkti tokias sumas: 

Šv. Antano — pasižadėta 
20.470 dol.: suaukota 18,990 
dol. 

Dievo Apvaizdos — pasiža
dėta 85.032.50 dol.. suaukota 
67,356.86 dol. 

Šv. Petro — pasižadėta 

22,205 dol.; suaukota — 
14.952 dol. 

Per visas t r i s parapijas iki 
1998 m. gruodžio 3 1 d . pasiža
dėta 127.707.50; suaukota 
101.298.86 dol. Iš šių pinigų 
20 procentų sur ink tų aukų 
buvo grąžinta parapijų iž
dams. Nors Šv. Petro parapi
ja buvo uždary ta 1995 m., 
tačiau jos įnašas yra į trauktas 
į 1998 m. pranešimą. Vysku
pas Britt p ranešė , kad Dievo 
Apvaizdos parapijos administ
ratorius kun. Aloyzas Volskis 
bus paskir tas klebonu. Klebo
no įvedimo apeigos planuoja
mos š.m. gegužės 9 d. 

ĮDOMŪS PAŠNEKESIAI 

Sausio 30 d., „Lietuviškų 
melodijų" radijo ' valandėles 
laidoje Lietuvos Užsienio rei
kalų minis t ras Algirdas Sau
dargas perdavė savo įspū
džius iš Vašingtono, įteikiant 
Lietuvos ambasadoje 90-ųjų 
gimimo metinių proga Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino Pirmo laipsnio or
diną ilgamečiui Lietuvos dip
lomatui Anicetui Simučiui. 
Ministras Saudargas Vašing
tone susit iko su Michigano at
stovu Kongrese John Dingel, 
kuris pažadėjo remti Baltijos 
šalių pas tangas siekiant NA
TO narystės . J šią veiklą nėra 
įsijungę į takingi demokratų 
Kongreso nar ia i Sandy Levin, 
Bonior ir J o h n Conyers. Lai
doje buvo perduot i ir sausio 
27 d. įrašyti pasikalbėjimai su 
Clevelando krepšinio koman
dos t rener iu Mike Fratello, 
kuris sakė: „Aš mėgstu Žydrū
ną, j is yra v ienas iš pagrindi
nių žaidėjų komandoje, mes 
planuojame sukur t i pirmau
jančią komandą". 

Žydrūnas I lgauskas sausio 
27 dieną, prieš sezonines 
rungtynes su Detroitu žaidė 
19 minučių, pelnė 14 taškų ir 
8 kamuolius nuėmė nuo len
tų. Žydrūnas , pokalbio su Al
giu Zaparacku metu, po rung
tynių džiaugėsi laimėjimu. 
Sakė, kad per savininkų „loc-
kout", ka r tu su kitais koman
dos žaidėjais treniravosi ir 
ruošėsi varžyboms. Jp sveika
ta ir nuota ika gera. Sakė, kad 
turi sutar t į šiam sezonui. 
Sausio 29 dieną Clevelando 
komanda pra tęsė sutartį šeše
riems me tams . Sutar t ies vertė 
70 milijonų 875 tūkstančiai 
dolerių. Į Detroitą Žydrūnas 
I lgauskas vėl atvyks žaisti 
vasario 24 d., 7:30 v.v. Palace 
stadione. 

NAUJA„KOVO" 
VADOVYBĖ 

Detroito sporto klubas „Ko
vas" met in iame narių susirin
kime trijų metų kadencijai 
išsirinko naują valdybą: pirm. 
Vikis Memenąs , ižd. Mikis 
Abarius, nar ia i : Vytas Polte
raitis, Pau l ius Butkūnas ir 

Žiburio lituanistinės mokyklos mokiniai per mokyklos Kalėdų eglute pavirto nykštukais, miško dvasiomis, ka
reiviais, palydovais ir medžiais. 

„UŽBURTAS MIŠKAS" Vytas Zubrickas. Kandidatas į 
valdybą — Viktoras Meme
nąs. Revizijos komisija — Na
r imantas Udrys ir Vytas Ru
gienius. 

KALBĖJO „DRAUGO 
VYR. REDAKTORĖ 

„Draugo" dienraščio vyr. re
daktorė Danutė Bindokienė 
š.m. vasario 2 d. „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
laidoje kalbėjo apie jos reda
guojamą dienraštį. Kvietė vi
sus, kurie dar nėra Šio laik
raščio skaitytojai, įsijungti į 
skaitytojų eiles. Dėkojo bend-

Taip vadinosi gruodžio 19 d. 
Žiburio lituanistinės mokyklos 
suruoštas vaidinimas, kuris 

Lm vyko per mokyklos Kalėdų eg
lutės šventę. Vaidinimą para-

" šė ir jam vadovavo Lėlė Vis
kantienė. Muziką ir dainas at
rinko, joms akompanavo Virga 
Šimaitytė. Vaikų kostiumai, 
mamyčių ir senelių pasiūti, 
buvo ypač gražūs ir spalvingi. 
Vaišes ruošė Edmundas Kas
putis. Vaidinimui pasibaigus, 
vaikučiai sukosi rate'iuose, 
dainavo ir sulaukė Kalėdų Se
nelio, kuris visus apdovanojo 
dovanėlėmis. Po to visi žaidė 

radarbiams ir ragino skaityto- loteriją. Šią šventę organizavo 
jus pareikšti savo nuomones tėvų komitetas. 
laiškų skyriuje bei perduoti 
informacijas apie telkinio 
veiklą ir įvykius. 

Regina Puškorienė 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

Pagrindinis Lietuvos Ne
priklausomybes paskelbimo — 
Vasario 16-osios 81 metų mi
nėjimas vyks sekmadienį, va
sario 7 d., 12 vai. Dievo Ap
vaizdos kultūros centre. Pa
grindine kalbėtoja bus „Drau
go" dienraščio vyr. redaktorė 
Danutė Bindokienė. Prieš mi
nėjimą dalyviai turės progą 
pasigardžiuoti lietuviškais pa
tiekalais, namuose keptais 
tortais bei pyragais. Minėjimo 
meninę dalį atliks „Žiburio" li
tuanist inės mokyklos šokėjai, 
vadovaujami Lėlės Viskantie
nės. Aukos bus renkamos 
Amerikos Lietuvių tarybai 
(ALTui) ir „Pagalba Lietuvai". 
Minėjimą rengia ir visus daly
vaut i kviečia Detroito Lietu
vių organizacijų centras ir 
Lietuvos Vyčių „Pagalba Lie
tuvai" padalinys. 

VASARIO 16-OSIOS 
PRISIMINIMAS 

BAŽNYČIOSE 

Š.m. vasario 7 d. šv. Mišios 
vyks abejose bažnyčiose. Šv. 
Mišių auka bus prisimenamas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
a ts ta tymas . Mišiose organiza
cijos dalyvauja su savo vėlia
vomis. 

SUSITIKIMAS SU 
DRAUGO" 

VYR REDAKTORE 

Vovprvtės ir medžiai - taip Kalėdų eglute Šventė Žiburio lituanistinės mokyklos mokiniai IS kairės: Donatas 
Tukys. Jonas PaSkus. Romas Šonta, Michael Harp, Algytis Kasputis ir Gret^ Zableckaite. 

Šeštadienį, vasario 6 d., 7 
v.v. Dievo Apvaizdos kultūros 
centre „Dajaugo'' vyr. redak
torė D. Bindokienė susitiks su 
telkinio žiniasklaidos lietu
viais bendradarbiais ir pasi
dalins rūpesčiais apie išeivi
jos žiniaskiaidą, ypač dienraš
tį „Draugą*. Po savo praneši
mo atsakys į žiniasklaidos 
klausimus. Visuomenė, kuri 
domisi išeivijos spauda, kvie
čiama dalyvauti. Susitikimą 
rengia Detroito Lietuvių orga
nizacijų centras ir žiniasklai
dos bendradarbiai. lm 

S T . P E T E R S B U R G , F L 

GAULĖS" 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA 

Lituanistinė mokykla St. Pe-
tersburge buvo suorganizuota 
1977 metų rudenį Veronikos 
Kulbokienės pastangomis. Ta
da mokykla veikė Lietuvių 
klubo patalpose ir jai vadova
vo V. Kulbokienė. Vėliau mo
kykla buvo pavadinta „Saulės" 
vardu. Dabar „Saulės" litua
nistinė mokykla yra prisiglau
dusi nuomojamose patalpose 
St. Pete Beach. Nuo 1977 me
tų keitėsi mokyklos vedėjai, 
keitėsi mokytojai, tačiau mo
kykla visą laiką gyvavo. 

Šiais mokslo metais mo
kyklą lanko 20 mokinių ir vei
kia 3 klasės: priešmokyklinio 
amžiaus ir pirmasis bei antra
sis skyriai. Mokyklos vedėja, 
kartu ir antrojo skyriaus mo
kytoja, yra Aida Smalinskaitė-
Harris. Pirmąjį skyrių moko 
Dalia Adomaitienė, kuri taip 
pat yra ir tautinių šokių mo
kytoja. Priešmokyklinio am
žiaus vaikučiais rūpinasi mo
kytoja Vida Simonaitytė-Cas-
tilio, padedant jaunuoliui 
Aleksui Barauskui. Be to, 
muz. dr. Bronius Kazėnas, 
nors gyvena nuo St. Peters-
burgo gana toli, šeštadieniais į 
mokyklą atveža savo 2 vaiku
čius ir mokinius pamoko dai
navimo. „Saulės" lituanistinės 
mokyklos globėja yra Vida 
Meiluvienė, JAV LB St. Pe-

tersburgo apylinkės pirminin
kė. 

Malonu, jog sekmadieniais 
šios mokyklos mokiniai pasi
rodo ir Lietuvių klubo scenoje. 
Šiais mokslo metais tokie pa
sirodymai jau buvo keli. Pas
kutinis mokyklos pasirodymas 
įvyko praeitų metų gruodžio 
20 dieną. Tai kalėdinis rengi
nys, kuriame dalyvavo 18 mo
kinių su savo mokytojais. Po 
pietų, vaikučiams susirinkus 
scenoje, mokyklos vedėja pas
veikino gausiai susirinkusius 
pietų dalyvius ir mokyklos 
globėjai Vidai įteikė puokštę 
gėlių. Su programoje dalyvau
jančiais mokiniais supažindi
no dr. Asta Grinis-Vaidilienė, 
tėvų atstovė, paskaitydama 
mokinių pavardes. Tada vyko 
mokinių pasirodymas. Pir
muoju programos punktu bu
vo „Snaigių" šokis, kurį gra
žiai pašoko 8 mokinės, vado
vaujamos mokyt. D. Adomai
tienės. Vėliau girdėjome mo
kinių deklamacijas, o progra
ma užbaigta, visiems moki
niams padainavus kelias dai
neles ir sugiedant kalėdinę 
giesmę. Mokiniai savo moky
tojus apdovanojo gėlėmis, o 
gausiai susirinkusieji pietų 
dalyviai mokiniams atsidėkojo 
stipriais paplojimais. 

SLV»k. 

R A C I N E , W I 

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOJI / KOVO 

VIENUOLIKTOJI 

Amerikos Lietuvių tarybos 
Racine skyriaus valdyba kvie
čia visus mūsų apylinkės tau
tiečius paminėti mūsų istori
jos reikšmingas dienas — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 1918 m. vasario 
16 ir Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 1990 m. ko
vo 11d. 

Rengėjai kviečia visus sek
madienį, vasario 14 dieną į 
Šv. Ričardo (buv. Šv. Rožės) 
bažnyčią, Grand Ave. ir 11 
gatvė, 12:30 Mišioms, kurias 
aukos marijonas kun. Petras 
Cibulskis. „Pulkim ant ke
lių", „Šventas, šventas" ir 
„Marija, Marija" giesmėmis 
mes prisidėsime prie Mišių 
aukos mūsų tėvynės Lietuvos 
intencija. 

Po pamaldų skyriaus pirmi
ninkas Juozas Plečkaitis 
kviečia visus į parapijos salę 
(ten pat, kur buvo švenčia
mos mūsų Kūčios) bendram 
pobūviui ir pasidalinimui lie
tuviškomis nuotaikomis, kur 
praleisime valandėlę užkan
džiaudami ir atsigaivindami 
kava bei kitokiomis vaišėmis. 

Wisconsin valstijos guberna
torius Tommy Tbompson yra 
prašomas paskelbti Vasar io 
16 — Lithuanian indepen-
d e n c e d a y , todėl paskirkime 
nors vieną metų sekmadienį 
prisiminti mūsų tėvynę Lie
tuvą ir jos sunkų nepriklauso
mybės kelią. 

Laukiame visų Racine sek
madienį, vasario 14 dieną! 
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VASARIO 16-OJI 
Lietuvos Nepriklausomybės 

sukakties proga vasario 7 d. 2 
vai. pasionistų koplyčioje 
(North Palm Beach) bus auko
jamos šv. Mišios už žuvusius 
ir nukentėjusius. Vasario 16 
d. 10 vai. Lietuvos trispalvė 
bus pakelta prie Juno Beach 
rotušes (340 Ocean Dr.). Vė
liavos bus iškeltos ir prie Lais
vės padėkos paminklo lietu
viškose kapinėse. 

Iškilmingas minėjimas vyks 
vasario 21 d. 2 vai. metodistų 
salėje (701 Ocean View Dr., 
Juno Beach). Atrodo, kad vie
toj negalinčio atvykti majoro 
V. Sarapino Lietuvos ambasa
da Vašingtone atsiųs kitą kal
bėtoją. Dainuos L Manomai-
tienės vadovaujamas „Dainos" 
choras. Atfkos bus renkamos 
JAV LB Krašto valdybai (če
kius rašyti Lithuanian-Ameri-
can Community, Inc. vardu). 

ATVYKS P. BALTAKIS 
Kovo pradžioje į Pompano 

Beach ir Miami vietoves reko
lekcijų vesti ir šv. Mišių auko
ti atvyks vyskupas Paulius 
Baltakis. Ta proga kovo 6 d. 
nuo 12 iki 2:30 vai. bus 
išnuomota St. Jude bažnyčios 
(Teąuesta) koplyčia. Kovo 7 d. 
vysk. P. Baltakis pasionistų 
koplyčioje koncelebruos šv. 
Mišias šv. Kazimiero garbei. 
Tą dieną Lietuvos Vyčiai mi
nės savo globėjo švente. Kitos 
pamaldos vietos lietuviams 
vyks balandžio 25 ir gegužės 
23 d. 

P O M P A N O B E A C H , F L 

VASARIO 16-OJI 

Auksinio kranto LB apylin
kės valdyba Nepriklausomy
bės sukakties minėjimą rengia 
vasario 18 d., ketvirtadienį, 12 
vai. Chateau de Ville resto
rane (4060 N. Federal Hwy., 
Lighthouse Point). Kalbės da
bar Lietuvoje gyvenanti Jad
vyga Damušienė. Bus renka
mos aukos JAV LB Krašto 
valdybos darbus paremti. Po 
minėjimo - bendri pietūs. 

DAYTONA BEACH, FL 
„SIETYNO" MINĖJIMAS 

Gruodžio 13 d. Lietuvių klu
bo valdyba surengė „Sietyno" 
choro 15 metų veiklos minėji
mą, kurio metu choras, vado
vaujamas muz. A. Skridulio, 
padainavo apie 20 lietuviškų 
dainų. Klubo pirmininkas J. 
Daugėla pasidžiaugė našia 
choro veikla (koncertais, choro 
giedojimu pamaldose bei lai
dotuvėse ir 1.1.), tai labai pra
turtina pagyvenusių šio telki
nio žmonių dienas. LB apy
linkės vardu chorą sveikino D. 
Stukas, raštu savo pasveiki-

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W . 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Nortnwestem urvto 
diptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angkskai) 
T a t 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. rtcfcory Hite, IL 
T«i. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

D R L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Rober* FW., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlėm Ave. 

Tai. (708) 5684065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, MD.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Ta i 773*65-7755 
Valandos pagal susitarimą. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5363 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAmS, O.D. 

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

Napervaa, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 HkjNand Ava., 
Towsr 1, Suits 3 C 

DownafsGrove,lL 60515 
TaL (630)4360120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149VV. 63rd.St. 

Tel. 773-736-7709 

nimą atsiuntė Juno Beach 
„Dainos" choro vadovė I. Ma-
nomaitienė. Po koncerto Lie
tuvių klubas surengė vaišes, 
kurių metu buvo pagerbti cho
ro steigėjai - D. Mackialienė, 
J. Daugėlienė, A Skridulis bei 
nuo choro įkūrimo dainuojan
tys choristai. 

SVEČIUOSE — P. ANUSAS 

Sausio 1 d. klubo valdyba 
Naujųjų metų pietus surengė 
S. Kays restorane. Susirinko 
apie šešiasdešimt tautiečių. 
Klubo pirmininkas J. Daugėla 
pasidžiaugė darniu telkinio 
sugyvenimu. Vaišėse dalyva
vęs Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke dr. P. Anu-
sas su žmona padėkojo už vi
sokeriopą paramą Lietuvai. 
Pietus pradedant, K. Baronas 
sukalbėjo gražią, patriotiškos 
dvasios maldą. 



AR MŪSŲ VAIKAI GAUS 
VALSTYBINES PENSIJAS? 

ZENONAS PRŪSAS 
Jau pensuos amžiaus sulau- vedybinių sukaktuvių proga. 

kusiems Amerikos lietuviams 
labai svarbi finansinė parama 
yra vadinamos „Socialinio sau
gumo" (Sočiai Security) pensi
jos. Kai kuriems jos yra pag
rindinis, ar net vienintelis, pa
jamų šaltinis. Todėl gal nevie
nas pagalvoja: o kaip bus su 
tais mūsų vaikais, kurie, su
laukę pensijos amžiaus, ne tik 
neturės santaupų, bet gal net 
turės skolų? Juk ka i kuriems 
yra sunku atsispirti reklamų 
pagundoms, technologijai kas
met vis sukuriant naujų pre
kių, teikiančių patogumų ir 
malonumų. Kas bus, jei, jiems 
pasenus, nebebus „Socialinio 
saugumo" pensijų? Mat, „Soc. 
Security" sistema turi vieną 
didelę problemą : u ž kokių 10 
metų ją užguls pensijos am
žiaus sulaukę „baby boomers", 
atseit, po II pasaulinio karo 
gimę pensininkai. A r šioje sis
temoje užteks pinigų, kad ir 
tada visi gautų normalias pen
sijas? 

Amerikos Kongresas šia pro
blema pradėjo rūpintis jau 
prieš bent 15 metų. Buvo ras
ta išeitis: apkrauti dideliais 
algų mokesčiais (payroll ta-

' xes) visus dirbančiuosius, 
įskaitant ir gerai uždirbančius 
„baby boomers", o šiuos mo
kesčius įdėti į specialų „Sočiai 
Security" fondą, kad, laikui 
atėjus, užtektų pinigų visiems 
pensininkams. Deja, gerą' idė
ją sugadino politikai. Jiems 

. buvo per didelė pagunda „pa
siskolinti" iš to fondo ir pini
gus išleisti įvairiems einamie
siems reikalams, ypač paten
kinant rinkėjų pageidavimus. 
Vietoj iš fondo paimtų pinigų 
buvo palikti t ik valdžios 
JBonds", af^ėit, pažymėjimai, 
kad tiek ir tiek pinigų dar yra 
likę. Jei tas pinigų pasiskolini
mas vyks toliau, atėjus laikui, 
kada reikės pradėti mokėti 

• -pensijas naujų pensininkų 
antplūdžiui, rederalinė valdžia 
turės tik du pasirinkimus: ar
ba visiems sumažinti „Sočiai 
Security" pensijas, arba jas iš 
dalies mokėti iš kitų federali-
nių pajamų šaltinių, sumaži
nant išlaidas socialiniams pa
tarnavimams, kariuomenei ir 
kitiems reikalams. Tai nebus 
lengvas pasirinkimas. 

Esamoji padėtis turi analo
giją su dilema labai savo žmo
ną mylinčio, bet neturtingo 
vyro, kuris, prieš vedybas ne
galėdamas žmonai nupirkti 
brangaus deimantinio žiedo, 
tą prižada padaryti 25 metų 

Jis nusiperka taupymo dėžutę 
ir į ją kasmet įmeta šimtą ar 
daugiau dolerių, bet greit pas
tebi, kad jam vis trūksta pi
nigų, ypač Kalėdų dovanų pir
kimo laikotarpiu. Todėl iš tos 
taupymo dėžutės pradeda 
išiminėti po truputį santaupų 
ir į jų vietą įdėti raštelius, nu
rodančius, kiek jis iš ten yra 
pasiskolinęs. Kai ateina laikas 
pirkti deimantą, dėžutėje ran
da tik pluoštą beverčių po
pierėlių... 

Dar nevėlu Kongresui ir fe-
deralinei valdžiai išvengti to
kio paties „siurprizo". Kažkur 
esu skaitės, kad 1998 metais 
Socialine apdrauda turėjo 90 
milijardų dolerių perteklių. 
Atseit, iš dirbančiųjų buvo su
rinkta 90 milijardų dolerių 
daugiau, negu buvo išmokėta 
pensijoms ir programos admi
nistravimui. Visa bėda, kad 
tuos pinigus „pasiskolino" fe
deralinis biudžetas. Dėl to 
prezidentas Clinton galėjo gir
tis, kad (dėl jo sumanumo) 
Amerikos biudžetas turėjo 70 
milijardų dolerių perteklių, 
kada iš tikrųjų buvo 20 mili
jardų deficitas, jei į biudžetą 
neįtrauktum 90 milijardų do
lerių iš Socialinės apdraudos 
sistemos. Mano nuomone, tai 
yra žmonių apgaudinėjimas! 
Apgaudinėjimu laikau ir tai, 
kad prezidentas žada tik 62% 
iš tų 70 milijardų pertekliaus 
atidėti „Sočiai Security" prob
lemos išsprendimui, o 38% 
iš le is t i naujų federal inių 
a g e n t ū r ų s te igimui . Pagal j o 
p laną , už 1998 me tus del JSoc. 

Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Helisota" pristatyta* naujausias gaminys 
jine gamyba planuojama pradėti dar šiais metais. 

Sec." būtų atidėta 43.4 milijar- 8". J Lietuvy sraigtasparniai 
dai dolerių. Kodėl ne visi 90 nelegaliai pateko prieš šeše-
milijardų, sutaupytų „Soc. rius metus. Aituoni iš Lenki-
Sec." administracijos 1998 me- jos piliečio Kšištofo Krupos 
tais? 

Todėl, jei kas klaustų, ar 
mūsų vaikai gaus Socialinė; 
apdraudos pensijas, atsaky
mas būtų paprastas: tai pri-

konfiskuoti sraigtasparniai 
penkerius metus stovėjo Vil
niaus oro uoste. 

Visi sraigtasparniai paga
minti 1991 metais ir skraidę 

klausys nuo to, ar Amerikos vos po 50 valandų. Tačiau po 
politikai, ypač prezidentas ir ilgo stovėjimo po atviru dan-
Kongresas, bus priversti to- gumi jiems būtinas pagrindi-
liau nebeapgaudineti žmonių nis remontas. Susisiekimo mi-
ir nustotų „skolintis" specia- nisterijos skelbtą konkursą re-
liai dėl „Sočiai Security" su- montuoti sraigtasparnius lai-
rinktų pinigų, kad juos panau- mėjo bendrovė „Helisota". 
dotų kitiems reikalams, ypač Dviejų sraigtasparnių remon-
nnkėjų balsų gaudymui. 

PERDUOTI 
SRAIGTASPARNIAI 

Susisiekimo ministerijai 
sausio 28 d. perduoti du Kau
no įmonėje „Helisota" sure
montuoti sraigtasparniai „Mi

tas kainavo 3,7 mln. litų. Jie 
bus skirti paieškos ir gelbėji
mo darbams. 

„Helisoto8" įmonėje ketina
ma remontuoti ir kitus konfis
kuotus sraigtasparnius. Vie
name bus su montuota ieškos 
ir gelbėjimo įranga, du skirti 
valdžios reikmėms, o likusius 

Pirmieji du uždarosios akcinės bendrovės „Helisota" suremontuoti bei gelbėjimo darbams pritaikyti sraigtaspar
niai oficialiai perduoti užsakovui - susisiekimo ministerijai. Nuotr. Eltos 

ultralengvas lėktuvas, kurio sen-
Nuotr Eito* 

suremontavus ketinama par
duoti. 

Gruodžio mėnesį kontraban
dinius sraigtasparnius į Lie
tuvą atgabenusį Lenkijos pi
lietį K. Krupą Vilniaus apy
gardos teismas pripažino kal
tu ir nubaudė jį 50,000 litų 
bauda bei trečdaliu turto kon
fiskavimu. K Krupa buvo kal
tinamas Rusijoje pavogtų aš
tuonių sraigtasparnių MI-8, 
kurių vertė buvo 16 mln. dole
rių, nelegaliu atgabenimu į 
Lietuvą 1993 metais. Į šį san
dorį yra įsipynusios kelių vals
tybių bendrovės. (BNS) 

GAMINAMAS 
POPIERIUS 

Netoli Perlojos Varėnos ra
jone veikianti „Mildupio" ben
drovė jau septynerius metus 
rankinio liejimo būdu gamina 
popierių. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
popierius gaminamas iš spe
cialiai tam auginamos med
vilnės. Perlojiškiai bandė po
pierių gaminti ir iš vietinės 
žaliavos — ajerų. Toks popie
rius tiktų albumų viršeliams, 
atvirukams, tačiau kol kas 
jam nėra užsakovų. 

Įvairaus storio ir spalvų per-
lojiškių popierius naudojamas 
dailės darbams, proginiams 
vokams, atvirukams, užrašų 
knygutėms. Per dieną „Mildu-
pis" pagamina apie 350 lapų 
popieriaus. Perlojiškių popie
rių su vandens ženklais perka 
ir Lietuvos prezidentūra — 
kvietimams ir sveikinimams. 

Bendrovės direktorius Ri
mantas Žalimas mano, kad ir 
Vyriausybė, ministerijos ga
lėtų pirkti jų gaminamą popie
rių su vandens ženklais o ne 
naudoti tik užsienio produk
ciją, kaip dabar. 

Rima Jaku ty t ė 

Danutė Bindokienė 

Ir oro keliuose pasitaiko 
duobių 

Sakoma, kad ten gera, kur 
mūsų nėra, galbūt dėl to 
žmogus yra toks nenuorama: 
vis nori kažkur kitur patekti, 
keliauti, pamatyti, ko dar 
nematęs, pajusti, ko nepaju
tęs. Keliaujama su reikalais, 
ir be reikalų; keliaujama van
deniu, sausuma, oru, vis ieš
kant patogesnio, trumpesnio, 
greitesnio ir, be abejo, sauges
nio kelionės būdo. 

Automobilių susidūrimo ar 
kitokio pobūdžio nelaimės, 
net su žuvusiais, jau kone 
kasdieninis reiškinys ir per 
daug nuo važinėjimo neatbai
do. Labiau sujaudina auto
busų ar traukinių avarijos, 
galbūt kaip tik dėl to, kad 
šiose susisiekimo priemonėse 
važiuoja daug keleivių, o gal 
kad nelaimės rečiau pasitai
ko. 

Tačiau daugiausia siaubo 
sukelia lėktuvų nukritimas, 
tad nenuostabu, kad daug 
žmonių tiesiog bijo skristi 
lėktuvu. Be abejo, net ir tie, 
kurie tvirtina, kad oro keliais 
keliauti jiems labai įprasta, 
prieš pakylant pajunta nedi
delį nerimo kirminuką krebž
dantį paširdžiuose. 

Pagal JAV Aviacijos įstaigų 
duomenis, lėktuvu šiandien 
skristi yra labai saugu. Jeigu 
atkreipsime dėmesį, kiek lėk
tuvų per parą pakyla ir nusi
leidžia, pavyzdžiui, tokiame 
tarptautiniame oro uoste, 
kaip Čikagos OHare, galime 
sutikti su tais duomenimis, 
nes lėktuvo nukritimas — tik
rai retas atvejis. Vis tik, kai ir 
tas retas kartas pasitaiko, 
žuvusiųjų skaičiuo ir visiškas 
to didelio, galingo „padangių 
vežimo" subyrėjimas į ske
veldrėles pripildo šiurpuliu. 
Žvelgiant į tų skeveldrų krū
vas, atrodo, kad modernieji 
transatlantiniai lėktuvai ne
daug skiriasi nuo pirmųjų, 
primityviųjų oro susisiekimo 
priemonių (tarp kurių galime 
įskaičiuoti ir Dariaus su 
Girėnu „Lituanicą"). Tačiau 
pats didžiausias skirtumas 
yra tai, kad iš tikrųjų susisie
kimas lėktuvais šiandien sau
gesnis kaip bet kuomet. Pa
vyzdžiui, 1998 metais Ame
rikos lėktuvų linijos didžia
vosi, kad pirmą kartą skry
džių istorijoje nežuvo nei vie
nas keleivis. Paskutinė didelė 
lėktuvo avarija įvyko 1996 
metais, kai Frondoje nukrito 
ValuJet ir vėliau TWA Flight 
800. Žuvo iš viso 340 keleivių. 
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ŠVIETIMAS ZARASŲ 
APSKRITYJE 
PETRAS MATEKŪNAS 

Tęsinys 

Moksleivių šaulių būrys, 
kaip ir kitos veikusios gimna
zijose organizacijos, išskyrus 
tik skautus, Švietimo ministe
rijos įsakymu, buvo uždarytas, 
o šautuvai, kuriuos turėjo na
riai, grąžinti į rinktinę. (Visi 
tuo metu buvę šaulių būriai 
priklausė Utenos-Zarasų rink
tinei, kurios centras buvo Ute
noje. Atskiros Zarasų šaulių 
rinktinės nebuvo). 

Prieklasis . 1919 m. prie Za
rasų progimnazijos veikė prie
klasis, kuris parengė moki
nius į pirmąją klasę. Jis te
veikė tik vienus metus. Moki
nių buvo apie 35. Dalis jų 
įstojo į pirmąją klasę, o kiti, 
kurie buvo nepasiruošę, stojo į 
pradžios mokyklą. Prieklasyje 
mokytojavo Merkienė, gydyto
jo Merkio žmona, kuri po dr. 
D. Bukonto mirties užėmė jo 
vietą. 

Lietuvių ka lbos kursai. 
1919 m. prie Zarasų progim

nazijos buvo surengti lietuvių 
kalbos kursai Zarasų miesto 
gyventojams ir tarnautojams, 
kurie labai silpnai ar visai ne
mokėjo lietuviškai. Tie kursai 
teveikė, kaip ir prieklasis, tik 
vieną žiemą. Juose lietuvių 
kalbą dėstė gimnazijos moky
tojai. 

Mokytoju kursai. Zarasų 
apskrity buvo jaučiamas dide
lis pradžios mokyklų mokytojų 
trūkumas. Kad tą trūkumą 
pašalintų, Švietimo ministeri
ja prie Zarasų progimnazijos 
įsteigė dvejų metų mokytojų 
kursus. J juos įstojo beveik vi
si mokiniai, kurie baigė pirmą 
Zarasų progimnazijos laidą. J 
tuos kursus taip pat įstojo ir 
keletas mokinių ir iš kitų aps
kričių. Buvo išleista tik viena 
laida — apie 50 mokytojų. Be
veik visi kursantai, kurie bai
gė šiuos kursus, mokytojų vie
tas gavo Zarasų apskr., o tik 
labai maža dalis mokslą tęsė 

toliau ar pasirinko kitą profe
siją. 

Vidurinės mokyklos. Za
rasų apskrityje nepriklauso
mybės metais veikė tik viena 
Antalieptės vidurinė mokykla, 
o 1940 m., rusams okupavus 
Lietuvą, buvo įsteigta ir Duse
tose. 

Antalieptės vidurinė mokyk
la įsteigta 1924 m. Ją kiekvie
nais mokslo metais lankė apie 
120 mokinių. 1935 m mokyk
la uždaryta, bet po trejų metų 
pertraukos vėl atgaivinta. 

Liaudies universitetai. 
Zarasų apskrityje veikė tik du 
liaudies universitetai: Duse
tose — Dr. Jono Basanavi
čiaus ir Zarasuose — Vysk. 
M. Valančiaus. 

Dr. J. Basanavičiaus univer
sitetas buvo įsteigtas 1932 m. 
Tai buvo skrajojantis liaudies 
universitetas. Jo įkūrėjas bu
vo Dusetų pradžios mokyklos 
vedėjas mokytojas Petras Kuz
mickas. Buvo dėstoma lietu
vių kalba, istorija, geografija, 
ekonomija, kooperacija, žemės 
ūkio mokslai ir psichologija. 
Paskaitos vyko tik žiemos 
metu šeštadieniais ir sekma
dieniais pradžios mokyklose, 

esančiose Dusetų apylinkėje. 
Universiteto vedėju buvo mo
kytojas P. Kuzmickas. Moky
tojų grupę sudarė šie mokyto
jai: Petras Kuzmickas, Kostas 
Rūkas, Alfonsas Pranskūnas, 
Marija Butkienė, agr. Vaclo
vas Butkys ;r kiti. Už paskai
tas mokytojai iš Švietimo mi
nisterijos gaudavo atlyginimą 
po šešis litus už vakarą. 

Vysk. M. Vahmčiaus"Tiniver-
sitetas veikė Zarasuose, įsteig
tas 1928 m. Veikė tik vienus 
metus. Jo įsteigėjai buvo kun. 
dr. Jonas Steponavičius, mo
kytojai — Jonas Valiukonis, 
Alfonsas Matiukas, Juozas 
Jauniškis ir advokatas Juozas 
Žagrakalis. Universitetui va
dovavo, kaip rektorius, dr. 
kun. J. Steponavičius. Paskai
tas skaitydavo įvairių specia
lybių mokytojai. Už paskaitas 
jokio atlyginimo mokytojai ne
gaudavo, o dirbo tik iš pasi
šventimo. Buvo dėstoma lietu
vių kalba, istorija, geografija 
ir kiti mokslo dalykai. Paskai
tos vykdavo Zarasų pradžios 
mokykloje. Jas klausydavo 
miesto gyventojai. 

Pradžios mokyklos. Pra
džios mokyklų tinklas, ypač 

antrame nepriklausomybės 
dešimtmetyje, buvo labai iš
plėstas. 1941 m. rudenį Za
rasų apskr. buvo 79 pradžios 
mokyklos, kuriose mokytojavo 
138 mokytojai. Pagal valsčius 
pradžios mokyklos buvo taip 
pas isk i r sč ius ios : 

Antalieptės valsčiuje — 5 
mokyklos — 12 mokytojų, 

Antazavės valsčiuje — 7 mo
kyklos —11 mokytojų, 

Degučių valsčiuje — 9 mo
kyklos — 16 mokytojų, 

Dūkšto valsčiuje — 10 mo
kyklų — 16 mokytojų, 

Dusetų valsčiuje — 7 mo
kyklos — 14 mokytojų, 

Imbrado valsčiuje — 10 mo
kyklų — 15 mokytojų, 

Salako valsčiuje — 13 mo
kyklų — 23 mokytojai, 

Smalvų valsčiuje — 8 mo
kyklos — 14 mokytojų, 

Rimšės valsčiuje — 9 mo
kyklos — 9 mokytojai, 

Zarasų mieste — 1 mokykla 
— 8 mokytojai. 

Iš viso veikė 79 mokyklos su 
138 mokytojais. 

Daugiausia pradžios mokyk
lų, kaip matome iš šių statisti
nių duomenų, buvo Salako 
valsčiuje, o mažiausiai, ne-

1997 metais žuvusiųjų skai
čius tebuvo 54, o pernai — nei 
vieno. (Čia kalbama tik apie 
Amerikos oro linijų lėktuvus..) 

Ne visuomet taip buvo. Pa
gal paskelbtus duomenis. 
1959 metais pasitaikydavo 26 
nelaimes iš kiekvieno milijono 
skrydžių, o šiuo metu atsitin
ka mažiau kaip dvi. Tai, 
žinoma, gera žinia ir lietu
viams, kurių vis daugiau kas
met pakelia sparnus ir persk
renda Atlantą į Lietuvą. Nors 
ilgi skrydžiai ir vargina, ypač 
vyresniuosius, visi gali tikė
tis, kad saugiai pasieks savo 
kelionės tikslą, o po viešnagės 
tiek pat saugiai sugrįš atgal. 

Tvirtinama, kad pagerėjęs 
kelionių lėktuvais saugumas 
priklauso nuo tikslesnių oro 
pranešimų, kompiuterizuotos 
tikrinimo sistemos tiek lėktu
vuose, tiek oro uostuose, o 
taip pat naujos konstrukcijos 
variklių, kurie pagaminti, 
kad be ypatingų taisymų tin
kamai veiktų bent 35,000 va
landų (arba apie 10 metų). 
Jeigu atsitinka nelaimė, daž
niausiai tai būna pilotų ar 
kitų asmenų neapdairumo, 
apsileidimo kaltė. Sakoma, 
kad tai sudaro apie 75 proc. 
nelaimių priežasčių. Net ir 
geriausias variklis, moder
niausias lėktuvas, tiksliausi 
oro pranešimai negali apsau
goti nuo nepareigingų žmo
nių. 

Nors lėktuve keleiviai gali 
jaustis saugūs, bet oro uostų 
saugumas — tai jau kitas rei
kalas. Teigiama, kad šiuo
laikinė apsauga oro uostuose 
yra per mažai veiksminga, 
kad apsaugotų nuo galimų 
teroristų ar šiaip pamišėlių. 
Federalinės apsaugos parei
gūnai, vaizduodami eilinius 
keleivius, daug kartų nesun
kiai sugebėjo pro visus patik
rinimus į lėktuvą įsinešti 
šaunamuosius ginklus, „bom
bas" ir kitus pavojingus daik
tus, kuriuos teroristai galėtų 
skrydžio metu panaudoti. Kai 
pasklinda žinios apie teroris
tinį smurtą Amerikoje ar už 
jos ribų, paprastai daug kal
bama apie oro uostų apsaugą 
nuo galimų pavojų dar net 
lėktuvui nepakilus, o vis tik 
lieka pakankamai plyšių ir po 
visų pastangų. Nepaisant ir 
oro keliuose pasitaikančių 
„duobių", šiandien keliauti 
lėktuvu yra ir patogu, ir sau
gu-

skaitant Zarasų miesto, kur 
teveikė viena mokykla, Anta
lieptės valsčiuje. Visose pra
džios mokyklose mokėsi apie 
3,500 mokinių. Jų skaičius 
kas metai didėjo. Rimšės vals
čiuje 4 mokyklos vokiečių oku
pacijos metais visai neveikė, 
nes joms trūko mokytojų. Tai 
buvo, kaip išsireiškė buvęs 
pradžios mokyklų inspekto
rius Kostas Rūkas, „trėmimų 
Sibiran pasekmės". Bet vėliau, 
kai vokiečių okupacinė valdžia 
uždarė aukštąsias mokyklas, 
atsirado iš studentų tarpo, ku
rie norėjo mokyklose dirbti, 
bet nebuvo nei mokykloms, 
nei mokytojams butų, nes su
lenkėję gyventojai nenuoma
vo. Tose vietose, kur buvo nu
matyta įsteigti lietuviškas 
pradžios mokyklas, veikė slap
tos lenkų mokyklos, kuriose 
mokytojavo buvusių lenkų mo
kyklų mokytojos. Lenkų mo
kyklas išlaikydavo vaikų tė
vai. 1943 m. rudenį, kai pra
sidėjo mokslo metai, mūsų 
saugumas norėjo slaptąsias 
lenkų mokyklas likviduoti, bet 
tie planai liko neįvykdyti, nes 
vokiečių frontas rytuose, žlu
gus Paulio armijai prie Stalin-

Senute iš Rudžių kaimo. Zarasu 
apskrities. 

grado. pakriko ir traukėsi į 
Vakarus. 

Pradžios mokyklų mokytojai 
per 22 nepriklausomybės me
tus, tiek laisvoje, tiek ir lenkų 
pavergtoje Lietuvoje, atliko 
milžinišką darbą, ne tik švio-
timo ir auklėjimo, bet ir tau
tinėje srityje, o ypač sulenkin
tose vietose, kaip Smalvų 
valsčiuje, kuris buvo apie 90 
proc. sulenkintas. (B.d.) 
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Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas viename 
JAV didmiesčio lietuvių telki
nyje. Į 1909 metais lietuvių 
imigrantų lėšomis pastatytą 
pastatą atvykstantieji tautie
čiai ir jų svečiai pasitinkami 
maršus grojančio JAV kariuo
menės rezervo kariškių pučia
mųjų orkestro. Įnešama JAV 
vėliava, kurią seka trys ameri
kiečiai seržantai, tos dienos 
rytą JAV Gynybos departa
mento specialioje ceremonijoje 
pagerbti už drąsą, parodytą 
tarnaujant taikos palaikymo 
misijoje Bosnijoje. Įžygiuojan
čius seržantus lydi du JAV ka
riuomenės generolai, keli pul
kininkai, karininkai bei ka
riai. Įnešama Lietuvos trispal
vė su tautiniais rūbais vil
kinčių lietuvaičių palyda. Se
ka lietuvių organizacijų vėlia
vos su palydomis. Kariuome
nės orkestras groja JAV ir Lie
tuvos himnus. Svečių tarpe 
geriausiu Amerikos didmies
čio meru išrinktas Edward 
Rendell (aštuntą kartą iš eilės 
dalyvaująs Vasario 16-osios 
iškilmėse), JAV Atstovų rūmų 
narys Robert Borski, ir Lietu
vos gynybos atašė prie Lietu
vos ambasados Washington, 
D.C., majoras Valdemaras Sa-
rapinas. Minėjimo iškilmes fil
muoja keli televizijos kanalai, 
seka amerikiečių žurnalistai, į 
garsiajuostę rašo „Amerikos 
balso" atstovas perdavimui į 
Lietuvą. 

Aukščiau pateiktas scenari
jus nėra rašančiojo sugalvotas 
ar fantazija. Tokio pobūdžio 
minėjimas, su suminėtais 
Amerikos kariais ir svečiais, 
vyks Philadelphijoje vasario 
21 d. (sekmadienį), 2 vai. p.p., 
Lietuvių namuose (Lithua-
nian Music Hali, 2715 E. Alle-
gheny Ave.). Amerikiečių ka
rių dalyvavimas minėjimo iš
kilmėse yra Dievo rankos pa
diktuotas sutapimas, daug pa
sitarnaująs Lietuvos siekiui 
būti priimtai į NATO. Mat 
vasario 21 dieną, 10 vai. ryte, 
prie Philadelphijos esančioje 
karinėje bazėje, medaliais ir 
žymenimis už 1996-tais paro
dytą drąsą karo lauke Bosni
joje bus pagerbti seržantai 
Charles Crego, Robert Bastian 
ir Horace Johnson. Pagerbi
mas už riziką savo gyvybei, iš 
užminuoto lauko išnešant mir
tinai sužeistą Lietuvos kari
ninką vyr. leitenantą Nor-
mundą Valterį- Teigiama, kad 
danai, prie kurių bataliono 
Bosnijoje tarnaujantys Lietu
vos kariai buvę priskirti, atsi
sakę gelbėti minos sužeistą 
lietuvį gausiai užminuotame 
lauke. 

Apie Willow Grove karinėje 
bazėje įvyksiantį trijų ameri
kiečių seržantų pagerbimą 
JAV LB Philadelphijos apy
linkės valdybos narys Rimas 
Gedeika sužinojęs iš prie 
Pittsburgo tarnaujančios JAV 
kariuomenės pulkininkės lei-
tenantės Izabelės N'aujokai-
tienės (amerikietės, ištekėju
sios už Rimo draugo Gedimino 
Naujokaičio), Naujokaičių šei
mos anksčiau gyventa prie 
Philadelphijos. kur jų vaikai 
lankė lituanistinę mokyklą. 
Pik. Naujokaitienei tarpinin
kaujant, buvo sudaryta gali
mybė ir lietuviams per Vasa
rio 16-osios minėjimo iškilmes 
pareikšti dėkingumą ameri
kiečiams kariams. LB apy
linkės valdyba susisiekė su 
Lietuvos ambasadoriumi JAV 
St. Sakalausku, majoru Sara-
pinu. tuo metu JAV atostoga
vusiu Krašto apsaugos vi
ceministru Jonu Kronkaičiu ir 
sutarė pagerbimo formą. Mū

sų nuostabai, amerikiečiai ka
rininkai su entuziazmu pri
ėmė kvietimą iškilmėse daly
vauti ir patys pasisiūlė atvyk
ti su 26 asmenų pučiamųjų 
instrumentų orkestru. 

Š.m. sausio 26 d. į Philadel
phijos Lietuvių namus buvo 
atvykusi septynių Amerikos 
kariškių delegacija aptarti su 
Philadelphijos naujuoju LB 
apylinkės pirmininku Vytu 
Bagdonavičiumi ir keliais val
dybos nariais minėjimo iškil
mių detales. Atvykusios dele
gacijos tarpe būta ir kariuo
menės pulkininko, kuriam 
dviem atvejais tekę Lietuvoje 
lankytis Amerikos karinės pa
ramos Lietuvai reikalais. Į mi
nėjimą atvyks dviem autobu
sais 60 amerikiečių karių. Pa
gerbiamieji seržantai atvyks 
su žmonomis. Vadovaujantis 
JAV Gynybos departamento 
protokolu, minėjimo iškilmė
se rangu aukščiausias kariš
kis bus Lietuvos diplomatinei 
tarnybai priklausantis Lietu
vos majoras V. Sarapinas. Po 
jo seks minėjime dalyvaujan
tys amerikiečiai generolai. 

Trumpą meninę programą 
minėjime atliks tautinių šokių 
grupė „Žilvinas", vadovauja
mas Esteros Washofsky, Phi
ladelphijos kanklininkių vie
netas, vadovaujamas Brigitos 
Kasinskienės, ir V. Krėvės li
tuanistinės mokyklos chorelis, 
vadovaujamas Vyto Maciūno. 
Po oficialios minėjimo dalies 
vaišės ir pabendravimas toje 
pačioje Čiurlionio salėje. Mi
nėjimo metu bus renkamos 
aukos LB Krašto valdybos 
veiklai paremti, ypač • Wa-
shingtono įstaigos išlaikymui, 
kuri šiuo metu labai reikalin
ga, Lietuvai dedant pastangas 
būti priimtai į NATO. Lietu
vių Bendruomenė, apjungianti 
didžiumą lietuvių ir veiklą 
vystanti visuomeniniu savano
rišku pagrindu, atlieka pras
mingus darbus lietuviško pa
veldo užjūryje išlaikymui. Bū
tų tikslu per Vasario 16-ją su
silaikyti nuo aukų įvairiai, 
kad ir labai prasmingai, lab
darai, ir visas aukas nukreipti 
LB įstaigos Washingone išlai
kymui bei sustiprinimui. , 

Nepriklausomybės šventės 
proga Mišios it žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės bus aukoja
mos sekmadienį, vasario 21d. , 
Šv. Andriejaus lietuvių bažny
čioje (19th & Wallace St.), 
10:30 vai. ryte. V. Krėvės li
tuanistinės mokyklos moki
niai, jaunimo organizacijų na
riai, ir moterys, pasipuošusios 
tautiniais rūbais, jungsis į iš
kilmingų Mišių procesiją. 
Šiais metais Šv. Andriejaus 
parapija minės deimantinį ju
biliejų nuo jos įkūrimo Phila
delphijos ir jos apylinkėse gy
venančių tautiečių pastoraci
jai. 

Nepriklausomybės šventės 
ruoša rūpinasi Philadelphijos 
LB apylinkės valdyba, kuriai 

S K E L B I M A I 

Marųutau? Parko lituanistines mokyklos mokytojai 1967 m Pirmoje eilėje iš kaires: Marija Pėteraitieoė, Pranas 
Kasminas, scs kazimioriete (neatpažinta), Filomena Tarulienė, Vanda Vaitkevičienė; stovi: Kazimiera 
Braduni<>nt\ Rnžf Kriaučiūniene, Eugenija Breimenenė, neatpažintas, neatpažinta, Zita Visockienė. Nuotr. V. 
Noreikos Si nuotrauka bus dedama į lituanistinių mokyklų istorijos knygą „Lietuviškasis švietimas Šiaurės 
Amerikoje", lodei labai svarbu, kad visos pavardes būtų ukslios. Redaktorius prašo, kad, nuotraukoje neat
pažintus asmenis paziuusioji. praneštųjų pavardes. Skambinti vakarais 773-58502629. 

ypač į buvusius lituanistinių 
mokyklų mokytojus ir moki
nius, kurie jau nebe mokiniai, 
o veiklios lietuviškos visuome
nes dalis: būkite šios knygos 
prenumeratoriais (20 dol.), rė
mėjais (30 dol.) arba mecena
tais (50 dol. ir daugiau). Visų 
aukotojų pavardės ir aukota 
suma bus paskelbta knygas 
gale (nebent kas to nenorėtų). 

Iš prenumeratorių ir auko
tojų skaičiaus nustatysime, 
kiek šios knygos spausdinti. 
Norėtume bent 250 knygų 
skirti Lietuvos bibliotekoms. 
Išspausdintų knygų neturime 
kur sandėliuoti ir nenorime 
sandėliuose laikyti. Į aukotojų 
sąrašą knygos gale galės pa
tekti tik tie, kurių auka mus 
pasieks iki 1999 m. kovo 31 d. 

Čekius rašyti „Lithuanian 
Institute of Educacion" vardu 
ir siųsti knygos redaktorių ad
resu: Juozas Masilionis, 4632 
S. Keating Ave., Chicago, IL 
60632-4823 arba: Stasė Peter
sonienė, 2534 W. 40th St., 
Chicago, IL 60632. 

Redaktoriai 
J u o z a s M a s i l i o n i s ir 
S tasė P e t e r s o n i e n ė 

LIETUVIŠKASIS ŠVIETIMAS ŠIAURĖS 
AMERIKOJE 

ma, didirra išleidimo kainą. 
Deja, knygos iniciatorius ir 

leidėjas, Pedagoginis lituanis
tikos institutas, neturi pakan
kamai lėšų šiai vertingai kny
gai išleisti, todėl jau pernai 
(1998 m.) įgaliojo redaktorius 
kreiptis į lietuviškas organiza
cijas ir asmenis, prašant iš jų 
paramos. 

Vajaus rezultatai tokie: Lie
tuvių fondas paskyrė 8,500 
dol. Deja, nei organizacijos, 
nei paskiri asmenys tolygios 
sumos nesuaukojo. Aukų ga
vome tik vos vos daugiau kaip 
iš šimto asmenų. Daugumas 
tenkinosi atsiuntę prenumera
tos mokestį, mažiau rėmėjo, 
dar mažiau mecenato. Daugu
mas aukojusių su lit. mokyklo
mis mažai ar visai neturėję 
reikalų. Kur mokytojai, kur 
buvę mokiniai? O knygoje pil
na jų nuotraukų. '• 

Matydami lėšų trūkumą, 
drįstame dar kartą kreiptis į 
lietuvišką visuomenę, organi
zacijas, atskirus asmenis, 

Prieš keletą metų (apie 1991 
m.) Pedagoginis lituanistikos 
institutas, veikiąs Čikagoje, 
iškėlė mintį, kad reikia su
rinkti, suredaguoti ir išleisti 
knygą „Lietuviškasis švieti
mas Šiaurės Amerikoje". Po 8 
įtempto ir sunkaus darbo me
tų iškelta mintis realizuojasi, 
„tampa kūnu": Juozas Masi
lionis suredagavo 74 JAV li
tuanistinių mokyklų istorijas, 
o Stasė Petersonienė 20 Kana
dos. Kam? Kodėl? Kad palik
tume istorijai žinią, jog išei
vijos lietuviai, kaip juos beva-
dintum, sunkiu savo tėvynei 
metu nesėdėjo rankų sudėję, o 
dirbo Lietuvai, lietuviškam 
jaunimui, kūrė ir išlaikė lietu
viškas mokyklas, neturėdami 
savos pastogės, įsiprašydami, 
kad kur nors priimtų, buvo 
priimami ir išvaromi; mokyto
jai dirbo su šiokiais tokiais at
lyginimais, kai kur be atlygi
nimų, pagerbiami ir pašiepia
mi... Tai mūsų švietimo baro 
istorija. Genys margas, o litu
anistinių mokyklų ir lituanis
tinio švietimo istorija JAV ir 
Kanadoje dar margesnė. Ją 
reikia žinoti ir kitiems parody
ti. 

Knygos tekstas jau i rink
tas ir jau pradėtas laužyti į 
puslapius. Formatas didelis, 
manoma, kad sieks 800 pusla
pių, nes beveik visos mokyklos 
atsiuntė daugiau ar mažiau 
nuotraukų, kurios gražiai pa
ryškina mokyklų veiklą. Kny
gai bus parinktas geras, ilius
tracinis, popierius, įrišta kie
tais viršeliais. Visa tai, žino-

šiuo metu tenka taip pat at
stovauti Pietinėje New Jersey 
ir Delaware valstijose gyve
nantiems lietuviams. Prieš 
Kalėdų šventes visuotiniame 
susirinkime buvo išrinkta 
nauja apylinkės valdyba, su
dėtyje turinti net 18 asmenų. 
Apylinkės valdyba, kurioje 
gausu ir jaunosios kartos at
stovų, darbuojasi su 21-ojo 
šimtmečio technologija, bet ir 
kartu su giliai įsisąmoninta 
lietuviška dvasia ir pagarba 
mūsų tradicijoms. Ši kombina
cija teikia vilčių sulaukti gra
žių įdėtų pastangų rezultatų. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
PAVASARIO POTVYNIAI 

Retsykiais, prieš daugelį 
metų, man tekdavo „padrau
gauti" su mano bičiulių maža
mečiu sūneliu. Jo vardas — 
Vytautas, bet aš jį vadindavau 
Vytautuku. Jis buvo nepa
prastai šnekus, o dar daugiau 
smalsus. Kiek pamenu, jis ne
labai domėjosi supančia aplin
ka. Jam daugiau rūpėjo upės, 
ežerai, dykumos, miškai, kal
nai ir pan. Vieną kartą jis pa
klausė: „Ponas, ar Lietuvoje 
būdavo potvynių?" Tąsyk jam 
papasakojau apie mano gimta
jame mieste, Nevėžio upėje, 
prie tilto, kareivių sprogdintas 
ledų sangrūdas. Vytautukui 
labai patiko mano pasakoji
mas. Kitą kartą aš jam pas
kaičiau ištraukų iš Alfonso 
Nevardausko knygos pajū
riais, pamariais" 

lių kilometrų ilgio storą ledų 
sieną, užtvenkiančią vandens 
nutekėjimą. Tada vanduo, pro 
susigrūdusius ledus nepajėgęs 
prasimušti, kyla. Kildamas iš
silieja iš krantų, apsemia pak
rančių žemumas ir įvaro bai
mės jose gyvenantiems žmo
nėms. Tokiais atvejais žemes
niųjų vietų gyventojai savo gy
venvietes apleidžia, kartu iš
varydami ir savo gyvulius. Ir 
juo staigiau atšyla, tuo dides
nis potvynio pavojus. 

Mat, staigiai atšilus, po sti
prios žiemos Kuršių marių le
das dar būna pakrantėse kie
tai prišalęs. Nemunas atneš
tuosius ledus savo srovės 
spaudimu kiša po storų marių 
ledu. O kada ledų gausumas 
užpildo poledines vandens sro
ves, tada naujai atneštieji le

sioje jyiygoje rašoma: „Pra- dai ima lipti tiesiog ant Kur 
dėjus saulutei linksmiau šyp- šių marių ledo, sudarydami 

Pavasario potvynis. Nuotr Kazio Ambrazaičio 

sotis, užvėjuose ima tirpti 
sniegas ir šen bei ten čiurlenti 
vanduo... Orui dar daugiau 
atšilus ir pradėjus lynoti ir 
šiltiems vėjams pūsti, sniegas 
bematant pavirsta vandeniu. 
O vanduo negalėdamas susi
gerti į sušalusią žemę, čiurle
na nuokalniau... 

Kiekvienas upelis plukdo 
savo vandenis ir ledus į dides
nę ir platesnę srovę. Tuo būdu 
Lietuvos žemę raižančių upių 
ir upelių vanduo, įtekėdamas į 
Nemuną, suneša ten ir savuo
sius ledus. Pakilęs Nemune 
vandens lygis, užlieja žemes
nes vietas ir sukelia potvy
nius... 

Nemune ledai kartais taip 
-usigruda, jog užsikemša upės 
vaga, sudarydami joje net ke-

upių žiotyse didžiulius lyčių 
kalnus. Vanduo Nemuno del
toje ima kilti. Ir kyla ne tik 
Atmatos, Skirvytės, Vytinės, 
Kubiliaus šakoje ir Pakalnės 
upių pakrantėse, bet ir Rus
nėje. Šių vietovių gyventojai 
tokiais atvejais budi dieną 
naktį ir yra pasiruošę kiekvie
nu metu pasitikti potvynio pa
vojų. 

Paprastai gyvenamuose na
muose nuo grindų pakeliami 
baldai ir ant aukšto sunešami 
visi daiktai. Kambariuose pas
tatomi lieptai ir patys gyven
tojai susikrausto ant aukšto. 
Taipgi rūpinamasi ir gyvu
liais, kad jie per daug nenu
kentėtų". 

Knygos „Pajūriais, pama
riais" autorius rašo, jog jam 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greita), 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TOTHKmrHBIT^SaTrS; 
IR GYVYBES DRAUDBsAS. 

AgtntMFnrkZapoSstOff.Mgr.Auksa 
S. Kana kat» Setuvttkai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 VVeet M h 8tr*et 

Td. (708) 424-8854 
(773)581-8664 

TAI80ME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Perkate automobfli? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KąukarvykotįJAV? 

Ne problema' 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(00)207 2748 

Sulaukėte senatvės, kuri kelia 
jums daug rūpesčių? Nenusimin
kite, visas problemas jos lengvai 
išspręsite, apsigyvenę Apolonijos 
namuose. Persikraustyti padėsime. 
Apolonijos teL 706-387-2067 

Washington. D.C lietuvio savininko 
„Iandscaping" kompanija ieiko 2 
darbininką. Pradinė alga HM į vai. 
Vieta gyventi bus pampinta ui $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reidą turėti 
darbo liiitlią Kreiptis: Alės, teL 202-
244-2373. 

atskiras 
kambarys su virtuvės, vonios 
privilegija vienai moteriai. 

Kreiptis: teL 1-773-376-6051 
nuo 10 vai. ryto. 

Pigūs telefoniniaJ pokalbiai 
su Lietuva! J9f u i minutę! 

Kodėl mokėti brangiau -
taupykite pinigus kalbėdami! 

TeL 815-730-9365 
773-230-0138 

Pulkus kambarys, sveikas 
maistas, mielaiirdinga priežiūra. 

Jeigu jums to reikia, 
paskambinkite Apolonijai, 

teL 708-387-2067 

GREIT PARDUODA 

^ REALTORS 
(773)5M-5I5# 

RIMAS LSTANKUS 
• Gretas ir sąžininga* patarnavime* 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
» Pensininkams nuolaida 

/ • * * . _ , KMECSCREALTOM 
V^rH-^i lII 7822 S.Puteald Rd 

g g Y T g f c 4365 S-Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti narnus 
kreipkitės i Danutą Mayer. Ji 
profssionaJiai, sąžiningai ir asme-
niskai patarnaus. įkainavimas 
veltui . 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iŠ 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

atskiras 
kambarys su virtuvės, vonios 

privilegija vienai moteriai. 
Kreiptis: teL 1-773-376-6051 

nuo 10 vai. ryto. 

Ieškome subręstos ios U»-
tuvės moters vaiku, priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai. 

TeL: 773-434-0298. 

Ret i ta t inf i d s a - N n h i k a i 
statybos darbams — 

„siding". 
TeL 708-728-0208 

teko gyventi apie 50 metrų 
nuo Skirvytės upės. Jo žo
džiais: „Kaimo seniūnas vieną 
dieną painformavo, kad Rus
nės upe kiek aukščiau Rusnės 
bažnytkaimio yra ledų už
kimšta ir pakilęs vanduo se
mias plačias apylinkes. Čia 
pat seniūnas pastebėjo, kad 
yra galimas .staigus bei pavo
jingas potvynis ir mūsų kai
me, nes upių žiotys pamaryje 
yra beveik užkimštos ledų kal
nais. Kaimo gyventojai greit 
šoko vykdyti seniūno potvar
kio ir, atlikę paruošiamuosius 
darbus potvynį sutikti, neiš
leisdami iš akių Skirvytės 
upės, budėjo, šniokštimas ir 
ūžesys kas akimirką stiprėjo. 
Tačiau niekas nepasimetė ir 
su įdomumu laukė Skirvytėje 
pasirodančių ledų. Maldamie-
si srovėje, ledai baugiai ūžė, o 
besidaužančios viena į kitą le
do lytys kėlė savotišką skam
besį, kurį slopino su ledais 
kunkuliuojąs Skirvytės van
duo. Po keletos valandų upe 
plaukiančių ledų greitis pra
dėjo lėtėti, ir kelių minučių 
laikotarpyje ledai visiškai su
stojo. Vanduo pradėjo lietis iš 
krantų, semti pakrantes. Po 
septynių valandų nuo vandens 
išsiliejimo iš vagos visa pama
rio apylinkė, kiek tik akimis 
užmatoma, buvo nuskendusi 
kunkuliuojančiame ir drumzli
name vandenyje"... 

Pamenu, Vytautukas, nors 

tikriausiai ne viską suprasda
mas, atidžiai klausėsi mano 
skaitymo. Vėliau jis paprašė 
paaiškinimų. Dabar Vytautu
kas jau didelis vyras. Dabar 
jis jau tikras Vytautas. Jis 
baigęs aukštuosius mokslus, 
dirba JAV Aplinkos apsaugos 
įstaigoje. 

Anksčiau ir dabar, artėjant 
pavasariui, Lietuvos pamaryje 
išsilieja vanduo iš krantų. 
Ateinančiomis žiniomis, ir šie
met jaučiamas galimo potvy
nio pavojus. 

Pe tras Petraitis 

VIEŠBUTI STATYS 
UŽSIENIO BENDROVĖ 

Vilniaus miesto savivaldybė 
varžytinėse sklypą prie Seimo 
rūmų 99 metams išnuomojo 
už rekordinę sumą — 42,5 
mln. litų. Miesto vadovai nesi
tikėjo, kad bus pasiūlyta tokia 
suma, nes iš pradžių už beveik 
2 ha žemės sklypą prašyta vos 
2 mln. 37 tūkst. 657 litų. 

Kaip rašo JSostinė", varžyti
nėse dalyvavo dvi užsienio 
bendrovės. Nugalėtoja tapo 
„Baltic Mansion Hotels". Ši 
firma jau dvejus metus siekia 
išsinuomoti žemės sklypą. 

Viešbučio statyboms prie 
Seimo rūmų bus pasitelktas 
kapitalas iš Didžiosios Brita
nijos. Kreditus pasirengę su
teikti Londono bankai ir in
vesticinės firmos. 



IŠ LIETUVOS SUGRĮŽUS 
JULIUS VEBLAITIS 

Taip jau nutiko, kad po Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo kas vasarą su A.P.P.L.E. 
(American Professional Part-
nership for Lithuanian Educa-
tion) darbuotojais man tenka 
keliauti į Lietuvą. Kasmet 
vykstame vis į skirtingus 
miestus, į kuriuos suvažiuoja 
mokytojai ir mokyklų vadovai 
iš įvairių apylinkių. Šiemet 
kursai vyko Mažeikiuose, Pa
nevėžyje ir Utenoje. Mažesnės 
trukmės kursai papildomai 
vyko Druskininkuose ir Vil
niaus „Versmės" mokykloje. 
Čia buvo aiškinama, kaip iš
spręsti ir šalinti iškilusius tar
pusavio konfliktus. Šių kursų 
dėstytojos buvo Irena Gied
raitienė, Lisa Nagel ir dr. Ai-
mee Rickman. Iš viso į minė
tus miestus nuvyko 74 dėsty
tojai — savanoriai iš įvairių 
Amerikos mokyklų, o 20 jų — 
profesoriai, dėstantys univer
sitetuose, žmonės su didele 
patirtimi. Kursai įvairiuose 
miestuose šiek tiek skyrėsi, 
tačiau buvo laikomasi, kaip 
buvo sutarta, Švietimo ir 
Mokslo ministerijos poreikių 
ir pageidavimų. 

Gimtosios kalbos sraute bu
vo aptariamas literatūros dės
tymo integravimas, rašybos 
mokymo metodika bei spaudos 
panaudojimas mokant gimtąją 
kalbą. Be to, pradinių klasių 
mokytojams dar buvo dėstomi 
menai, kūrybinis ir kritinio 
mąstymo ugdymas, muzikos 
ugdymo metodikos modeliai ir 
kt. Buvo komentuojama, kaip 
reikia dirbti su įvairių gebėji
mų vaikais ir koks yra įtampos 
poveikių valdymas. Klasės 
auklėtojams buvo papildomai 
dėstoma pedagoginė psicholo
gija, save* analizė ir Lt. 

Pilietinio ugdymo paskai
tose buvo siekiama supažin
dinti klausytojus su demokra
tijos pagrindais, parlamenta
rine tvarka, debatais, teismi
ne sistema. Visa tai buvo net 
inscenizuojama maždaug taip, 
kaip atrodytų tų veiksmų at
spindys. Į anglų kalbą nespe-
cialistams buvo kviečiami mo
kytojai, turį ribotą tos kalbos 
dėstymo patirtį. Vyko ir prak
tiniai užsiėmimai: essay rašy
ba, gramatikos uždaviniai ir 
raštų redagavimas. Beje, jau 
keli metai, kai vyksta tikybos 
ir etikos paskaitos mokyto
jams, kurie domisi katalikišku 
dorovės požiūrio nagrinėjimu. 
Temų aiškintojai čia buvo či-
kagietis kun. dr. Durbin, se
suo dr. Mary Fleischer ir se
suo dr. Jeanette Lucinio. 

Panevėžyje nemažai laiko 
buvo skirta aiškinant techno
logiją mokymo procese. Daly
viai buvo supažindinami su 
įvairiomis technikos priemo
nėmis, didelį dėmesį skiriant 
pažinčiai su Internet, vaizdi
nių priemonių analize ir teks
to redagavimo pradmenimis. 
Buvo skirta laiko supažindinti 
su kompiuterio DOS ir WIN-
DOWS terpėmis. 

Į specialiosios pedagogikos 
kursus buvo kviečiami moky
tojai, dirbantys ikimokyklinė
se įstaigose ir taip pat su pra
dinių klasių vaikais, sergan
čiais su nežymia, vidutine ir 
sunkia negalia. Kursuose da
lyvavo logopedai ir dirbantys 
internatuose su protiškai ir 
fiziškai neįgalinčiais vaikais. 
Buvo kalbama apie dauno sin
dromą, autizmą, vaikų savi
garbos svarbą ir elgesio nor
mavimą vaikų sėkmei užtik
rinti. 

Pradinių klasių metodikos 
kursus lankė pradinių klasių 
mokytojai, kur buvo aptaria
mos įvairios temos, kaip pvz. 
mokymas ir jo įvertinimas, 
matematikos integravimas su 
gimtąja kalba, su gamtos ir 
visuomeniniais mokslais. Taip 
pat buvo aiškinama pilietiš

kumo ir kultūrinio paveldo 
svarba, ugdant vaikus demok
ratiškai visuomenei ir loginio 
mąstymo įgūdžių valdymas, 
ypač kritinių padėčių išspren
dimas. 

Jau kelinti metai, kai buvo 
įvesti žemės ūkio mokyklų 
kursai. Juos dėstė patyręs ag
ronomijos profesorius iš Michi-
gan, dr. Meaders ir jo padėjė
jas James Brousseau. Jų pas
kaitose buvo aiškinama apie 
dirvožemį, derlių, gyvulių, že
mės ūkio politiką, techninę 
įrangą ir sodininkystę. 

Į paauglystės psichologiją 
buvo kviečiami klasės auklė
tojai ir jiems buvo aiškinama 
problemų sprendimo metodika 
ir įgūdžiai, kurie padeda mo
kiniams ugdant gerą asmeny
bę. Buvo aiškinama, kaip rei
kia mokiniui įveikti emocines 
problemas, kaip reikia sudary
ti darbo komandas, kurios ga
lėtų padėti išrišti iškilusias 
negeroves. Gana įdomios buvo 
rizikos mažinimo ir atsparu
mo didinimo paskaitos. Jose 
dalyvavo socialinių mokslų 
dėstytojai, mokyklų direkto
riai, policijos ir kiti asmenys, 
dirbantys su jaunimo nusi
kalstamumo problemomis. O 
nusikalstamumą skatina 
skurdas, šeimyninė nesantai
ka, alkoholizmas, narkomani
ja ir ligos bei smurtas šei
moje. Utenoje kursų progra
mos direktorė buvo Giedrė 
Stankūnienė, administravimo 
darbus atliko Ilona Laurienė, 
o vertėjų darbą koordinavo Al
dona Marijošienė. 

Nors šiemet kursų laikas 
buvo sutrumpintas, tačiau vis 
vien juose dalyvavo virš 600 
Lietuvos mokytojų. Paskutinę 
mokslo dieną visiems klausy
tojams buvo asmeniškai įteik
tos 100 litų stipendijos. Tai 
buvo įmanoma todėl, kad 
A.P.P.L.E. stipendijų fondą 
stipriai remia Tautos fondas 
New Yorke, Lietuvių fondas 
Čikagoje, taip pat kursų dės
tytojai ir Amerikos lietuviai. 
Jiems visiems yra dėkingi Lie
tuvos mokytojai. 

Prieš išvykdami į paskirties 
miestus, buvom pakviesti į 
Švietimo ir Mokslo ministe
riją. Į susitikimą atvyko apie 
100 dalyvių. Visus apėmė ma
lonus jausmas, kai savo atsi
lankymu mus pagerbė atvykęs 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Salės priekyje tarp prezidento 
ir Švietimo ministro sėdėjo 
naujai paskirta viceministre, 
viena pagrindinių A.P.P.L.E. 
organizacijos kūrėjų — Vaiva 
Vėbraitė. Ministras Kornelijus 
Platelis savo sveikinimo žody
je pabrėžė, kad vienas svar
biausių jo darbų bus susigrą
žinti iš mokyklų pasišalinu
sius mokinius. O tokių, kaip 
girdėjome, savavališkai mo
kyklas palikusių skaičius sie
kia apie 20,000. Prezidentas 
Adamkus nepagailėjo šiltų 
žodžių A.P.P.L.E, talkinin
kams, prabildamas lietuviš
kai, o po to ir angliškai. Vice
ministre Vaiva Vėbraitė, kaip 
paprastai, sklandžiai abiem 
kalbom išreiškė savo padėką. 

Keliaujame \ Uteną 

Šį kartą daugiausiai laiko 
teko praleisti Utenoje, Rytinės 
Lietuvos mieste, kur gyvena 
apie 30,000 gyventojų. Dvide
šimt tris A.P.P.L.E. dėstytojus 
su visa manta autobusas iš 
Vilniaus atvežė į Utenos Adol
fo Šapokos vardo gimnaziją. Ši 
mokykla pastatyta tik prieš 
porą metų — viskas švaru ir 
dar dažais kvepia. Įžengus į 
vestibiulį, tuoj ir pastebi kito
kią vidaus architektūrą, kuri 
taip skyrėsi nuo daug kur ma
tytų gana banalių „tarybinio" 
stiliaus mokyklų. Gimnazijoj 
mokosi berods virš 800 moki-
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Mato Šalčiaus vardu pavadintoje vidurinėje mokytoje Įrengtas žymaus rąžytojo, žurnalisto, keliautojo atmini
mui skirtas stendas. Nuotr. Eltos 

nių. Mums užleido gana erdvų 
mokytojų kambarį. Čia ir išsi-
dėstėme savo dėžes su įvai
riom mokymo priemonėm. 
Viską susitvarkę, vėl sėdom į 
autobusą, kuris mus nuvežė ir 
apgyvendino Utenos aukštes
niojoje verslo ir turizmo centro 
mokykloje. 

Tai yra vieta, kur nuo 1993 
metų ruošiami kvalifikuoti tu
rizmo specialistai. Studentai 
čia mokomi turizmo verslo, 
viešbučių vadybos, maitinimo 
organizavimo, turistų aptar
navimo (serviravimo) ir mais
to ruošimo. Šis turizmo moky
mo centras yra bendras 
PHARE, Švietimo ir Mokslo 
ministerijos bei Utenos aukš
tesniosios verslo mokyklos 
projekto įgyvendinimo rezulta
tas. Centre yra mokomasis 
viešbutis, nedidelis baras-res-
toranas, virtuvė, laboratorija, 
serviravimo klasė ir mokomoji 
auditorija. Studentai yra mo
komi, kaip priimti ir aptar
nauti svečius. Einant į Euro
pos Sąjungą ir norint pri
traukti vakarų turistus tokia 
mokykla Lietuvai yra labai 
reikalinga. Nepamiršiu eks
kursijoje autobuse šalia ma
nęs sėdėjusio vieno A.P.P.L.E. 
profesoriaus pasakymo: „žiū
rėk, kokia nuostabi Lietuvos 
gamta, tiesiog akį veria, žmo
nės kultūringi ir tokie nuošir
dūs. Tačiau mano žmona, pa
mačiusi vargingai įrengtus 
tualetus, kažin ar norėtų čia 
atostogauti..." Kambariuose, 
kuriuose mus apgyvendino tu
rizmo centro mokykloje, buvo 
viskas tikrai jauku ir švaru: ir 
lovos kiek platesnės, ant sta
liuko gėlytės, šviesos visur 
veikia, durys neiškrypusios, o 
svarbiausia, kad buvo „norma
liai" veikiantys ir gerai su
tvarkyti tualetai. Šioje turiz
mo mokykloje vakarais prie 
telefono budėdavo simpatinga 
Laima Žilinskienė. 

Kartą ji mane užkalbinusi 
prasitarė, jog pagrindinis jos 
darbas esąs Utenos pensiona
te, kur ji dirba kaip socialinės 
globos vedėja. Ji man pasiūlė 
iš A.P.P.L.E dėstytojų suorga
nizuoti ekskursiją ir aplankyti 
šiuos globos namus. Pasakyta 
— padaryta. Kai vieną laisves
nę popietę jos pasiūlymą per
daviau mūsų dėstytojams, tuoj 
užsirašė keletas savanorių. Jų 
tarpe buvo ir North Dakotos 
indėnų vaikų globos namų ve
dėjas, psichologas, socialinių 
mokslų profesorius, Šiaurinės 
Karolinos universiteto bena
mių vaikų mokyklos vedėjas, 
ir vienas bebaigiąs studentas. 
Nuvykę į Utenos pensionatą, 
turėjom porą valandų puikią 
progą viską apžiūrėti. Atvykę 
savo ekskursiją pradėjome 
nuo pažinties su pensionato 
direktorės pavaduotoju Ed
mundu Vaitiekūnu. Po to L. 
Žilinskienė mus vedžiojo ir ap
rodė visus slaugos namų sky
rius. Norėjome patirti, kokio
mis sąlygomis ir dėl kokių 
priežasčių gyvena čia likimo, 
senatvės ir ligų atginti žmo
nės. Šiuose slaugos namuose 
gyvena 260 ligotų žmonių. 
Moterų yra daugiau nei vyrų. 
Amžiaus vidurkis — 66 metai. 

Jauniausias gyventojas yra 
tik 21-rių, o vyriausioji net 
108 metų! Globojamaisiais rū
pinasi 141 darbuotojas: 118 
moterų ir 23 vyrai. Vieno gy
ventojo išlaikymas 1997 me
tais valstybei kainavo 1,215 
litų. Pensionatui priklauso 
apie 14 ha žemės. Yra 122 gy
venamieji kambariai, 136 tua
letai, 16 dušų. Aplankėme ir 
intensyvios slaugos palatose 
gulinčius ligonius. Palyginti 
viskas gana tvarkinga ir šva
ru. Tiek senukai, tiek jaunes
ni labai apsidžiaugė, kai juos 
pakalbinom. Užėjome į terapi
jos kambarį, kur įvairios įran
gos pagalba vyksta visokia 
kūno mankšta. Sakė, kad jau
nesniems yra mokyklėlė, kur 
jiems teikiamos dalykinės pa
mokos ir diegiami įvairūs 
skaitymo, rašymo, skaičiavi
mo ir kiti įgūdžiai. Einant to
liau koridorių, vadovė Laima 
mus nustebino sakydama, kad 
kasmet pensionate „atšoka
ma" ketverios ar daugiau ves
tuvių. Čia pat ir pasiūlė užeiti 
pas neseniai susituokusią po
rą — Marytę ir Rolandą. Abu 
apie 30 metų, netikėtai už
klupti, nedrąsiai atsakė į ke
letą klausimų, abu, matyt, su 
nedidele psichine negalia. Ki
tame kambaryje aplankėme 
moterį- įėję išvydome nuosta
biai kruopščiai daug jos su
kurtų meno dirbinių, tvarkin
gai išdėstytų ar pakabintų ant 
sienų. Beje, pensionato gyven
tojus kas mėnesį aplanko 
įvairūs meno kolektyvai ar an
sambliai ir tai labai praskai
drina jų vienatvę. Matėme ir 
biblioteką į kurią pristatoma 
net 20 įvairių laikraščių. Po to 
mus nuvedė į koplyčią. Ji 
įrengta dar visai neseniai su 
geru skoniu: kuklus altorius, 
išdėstytos kėdės, klaupyklos, 
elektriniai vargonai, o saulės 
šviesoje nuolat žaidžiantys 
daugiaspalviai vitražai, — net 
akį veria 

Stabtelėjęs pagalvojau, kad 
viskas, ką čia matėme, parei
kalauja daug lėšų ir darbo. 
Mūsų vadovė Laima Žilins
kienė atidengė tokią „paslap
tį". Karo audrų vėtomas ir 
mėtomas vienas Utenos že
mietis, Romualdas Sinius, at
sirado Olandijoje ir po karo 
ten tapo nuolatiniu gyventoju. 
Čia jis pasiliko, sukūrė šeimą 
ir neblogai įsikūrė. Žlugus so
vietinei Lietuvos okupacijai, 
Sinius ryžosi kuo nors prisi
dėti pne savo gimtojo miesto 
gerovės. Reikia pažymėti ir 
tai, kad atkūrus nepriklauso
mybę, Sinius buvo paskirtas 
Lietuvos generaliniu konsulu 
Olandijoje. Nuo 1992 metų jo 
dėka prasidėjo Utenos-Lend-
šendamo miesto bendradar
biavimas. Kasmet iš Marien-
parko pensionato atkeliauja 
po keletą talpintuvų labdaros: 
virtuvės įrangos, funkcinių 
lovų, invalidų vežimėlių, bal
dų, aparatūros, rūbų ir t.t. 
Yra įsteigtas fondas „Help 
Utenos Pensionatas", kuris or
ganizuoja šią labdarą ir pini
gines aukas. Sinius yra pakel
tas į Utenos garbės piliečius. 
Jis su žmona Karia čia dažnai 
lankosi ir abu jau mato savo 

pastangų gražius rezultatus. 
Pensionato žmonės jį vadina 
gėrio šaltiniu ir yra dėkingi už 
tai, kad likimas jį suvedė su 
Utenos nuskriaustaisiais. 

Lankomės Muzikos 
mokykloj 

Vieną pavakarį po paskaitų 
mūsų administratorė niujor
kietė Giedrė Stankūnienė pra
nešė, kad esam pakviesti ap
lankyti Utenos muzikos mo
kyklą. Kadangi buvo mokinių 
vasaros atostogos, tai ir nesi
tikėjome daug ko išgirsti. Bet 
nuvykę tikrai nustebome, kai 
įžengę salėn, išvydome nema
žą būrį jaunųjų atlikėjų, jų 
mokytojų ir svečių. Mokyklos 
vadovybė sugebėjo paskubom 
susikviesti įvairių atlikėjų 
būrį- Koncertui prasidėjus, 
vieni muzikantai vienas po ki
to keitė kitus. Išgirdom įvairių 
instrumentų muzikos atlikėjų: 
akordeono, fleitos, klarneto, 
fortepijono, saksofono, smuiko 
ir vargonų. Iš viso buvo atlik
ta net 14 kūrinių. Žavėjo at
likėjų laisvai besiliejantys 
skambesiai, nebloga garso 
kultūra, techninis pasiruoši
mas ir muzikavimo interpre
tacija. Visiems jiems akompa
navo mokinių mokytojos. Dės
tytojų mokykloje yra 26. 

Šią mokyklą uteniškiai vadi
na „skambančiu namu", joje 
mokosi 266 mokiniai. Mokyk
los direktorė yra Janina Bar-
čienė. Galima čia mokytis 
klarneto, saksofono, birbynės, 
kanklių, akordeono, smuiko, 
fortepijono, dainavimo ir gita
ros specialybių. Mokyklos 
auklėtiniai dalyvauja įvairiuo
se renginiuose ir šventėse. 
Koncertams yra jauki salė ir 
gražiai įrengtos klasės. Sako, 
kad sovietinės okupacijos me
tais šis pastatas buvo komu
nistų partijos būstinė... Šis 
Utenos muzikos mokyklos mo
kinių koncertas mums buvo 
tikra dvasios atgaiva. Patirti 
įspūdžiai ir emocijos jau įsirė
žė ne vieno klausytojo atmin
ty, o kai kam ir kvapą pa-
gniaužė. 

25 METAI BE 
Z. ARLAUSKAITĖS 

MIKŠIENĖS 

rioms ji nuolatos talkino? Z. 
Arlauskaitė-Miksienė statė 
veikalus, atsisakydavo bet ko
kio honoraro, kad tik organi
zacijai liktų daugiau lėšų. Ji 
savo neišsemiama energija 
bei ryžtu turtino scenos meną 
visą savo gyvenimą. 

Nuo pat atvažiavimo į De
troitą Z. Arlauskaite-Mikšie
nė režisavo daug įvairių spek
taklių ir netrukus įkūrė De
troito Dramos sambūrį, kuria
me daugelį metų vaidino 
daugiau kaip šimtas detroi-
tiečių. Vien tik per pirmuo
sius dvidešimt metų (1949-
1969m.) buvo pastatyti 49 vei
kalai Detroite, kituose JAV 
miestuose bei Kanadoje. La
biausiai ji mėgo lietuvių dra
maturgų veikalus: V. Alanto, 
Alės Rūtos, K Binkio, A. Gus
taičio, O. Graurokienės, J. 
Grušo, K. Inčiūros, V. Kark-
liaus, S. Kymantaitės-Čiurlio-
nienės, S. Lauciaus, E. Ožeš
kienės, J. Petrulio, A. Rūko, 
J. Strazdo, A. Škėmos, P. 
Vaičiūno ir kt. Tai lietuviai 
rašytojai, kurių veikalus Zu
zana pasirinko. O kur dar A. 
Bisson, R. Brocco, T. Bran-
don, H. Foldo, H. Hejerman, 
H. Ibsen, D. Niccodemi, T. 
Williams ir t.t. Reikėjo visus 
tuos veikalus gerai pažinti, 
paruošti aktorius, kad jie su
kurtų tinkamus charakte
rius, išmoktų savo roles. Žo
džiu, reikėjo labai pasistengti, 
kad scenoje pasirodytų puikūs 
spektakliai. Visą šį darbą ir 
rūpestį ant savo pečių nešė 
ryžtingoji ir šaunioji Lietuvos 
dukra, viena pirmųjų atsikū
rusios nepriklausomos Lietu
vos teatro aktorių. 

1998 m. lapkričio 21 d. Z. Ar
lauskaitės-Mikšienės minėji
mas prasidėjo šv. Mišiomis 
Dievo Apvaizdos šventovėje. 
Mišias aukojo kun. Aloyzas 
Volskis. Kultūros centro kavi
nėje susirinkę aktoriai ir drau
gai pirmiausia fotoalbumuose 
apžiūrėjo Detroito Dramos 
sambūrio istorijos raidą. Prie 
rožių puokštės, rėmuose, gra
žiai šypsojosi Zuzana, ir at
rodo, lyg ji būtų su mumis. 
Kituose rėmeliuose matėme 

jos sūnų dailininke Žibuntą 
Mikšį, gyvenantį Paryžiuje, o 
Z. Arlauslaitės-Mikšienes duk
tė N'ijola visus mus maloniai 
sveikino. Čia tą vakarą ir buvo 
susirinkusi visa režisierės Zu
zanos Arlauskaitės-Mikšienės 
šeima, kuriai ji skyrė visą gy
venimą — jos vaikai ir teatras. 

Buvusi šio sambūrio aktorė 
Danutė Racevuiūtė-Jankiene 
įdomiai vadovavo šiam minė
jimui. Ji prisiminė sambūrio 
nueitą gan ilgą kelią. Tylos 
minute buvo pagerbti jau mirę 
aktor.i'. Per priešpiečius atvy
kusieji pasidalino įdomiais 
prisiminimais iš bendravimo 
su režisiere Zuzana. Aš prisi
menu, kai Zuzana paskambin
davo rašytojui V. Alantui ir 
gana įsakmiai prašydavo rašy
ti daugiau veikalų jos teatrui. 
Ji nenorėdavo, kad būtų daug 
veikėjų ar scenų. Negalėda
mas Zuzanos ..įsakymams" at
sispirti V. Alantas paskubomis 
parašė kelis veikalus, nes 
Mikšienei pasakyti „ne" — 
niekas negalėjo. 

Aktoriai buvo tik mėgėjai, jie 
repetuodavo grįžę iš darbo, pa
vargę, tačiau režisierė suge
bėdavo iš jų išspausti visa, ką 
jie turėjo, ir, pasirodė, kad ak
torių būta nemažų talentų. 
Kai visa tai peržvelgi iš toli
mesnės perspektyvos, dar aiš
kiau matyti, kiek daug darbo, 
laiko ir pasišventimo spektak
lius kurdami įdėjo visi akto
riai ir ypač režisierė. Ji buvo 
didi lietuvė patriotė, kurios 
negalime pamiršti, ir būtina, 
kad jos įnašas į išeivių lietu
vių gyvenimą nebūtų dulkė
mis užgožtas, o liktų atei
nančioms kartoms ir mūsų 
kultūros istorijai. Turime mi
lijoninius fondus, reikia su
rasti, kas galėtų parašyti pri
siminimus apie nusipelniu
sius mūsų žmones, ;kad tie 
prisiminimai ilgainiui neiš
blėstų. 

Z. Arlauskaitės-Mikšienės 
išraiškos didelės akys visada 
išliks mano atmintyje. Ta pro
ga surinkta 200 dol. APPLE 
programai Lietuvoje. 

Irena Alantienė 

A4A. 
STASIUI ZINKEVIČIUI 

Lietuvoje iškeliavus Amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame 
mirusiojo šeimos nariams, jo broliui prof. dr. ZIGMUI 
ZINKEVIČIUI bei artimiesiems. 

Fronto Bičiulių sambūris, Čikagos skyrius 

Vardas/pavardė 

Adresas 

BOKIME PAŽĮSTAMI 
MES ESAME JŪSŲ D R A U G A S 

Susipažinimui vieną mėnesį siusime jums ar jūsų 
pažįstamiems DRAUGĄ nemokamai. 

3 Aš noriu susipažinti su DRAUGO dienraščiu. 

• Aš siūlau susipažinimui siųsti nemokamai DRAUGĄ 
vienam mėnesiui šiam asmeniui: 

Zip 

Gavusi pakvietimą ii Ni-
jolos Mikšytės Cerekienės į 
jos motinos 25-rių metų mir
ties sukaktuvių paminėjimą, 
pagalvojau, — kaip gerai, kad 
yra duktė, nes niekas kitas 
šios garbingos teatro vetera
nės nebūtų prisiminęs. 

Kur mūsų organizacijos, ku-

I 
I 
I 
I 
L , 

Skaitytojai, pasiūlykite DRAUGĄ savo vaikams, drau
gams, ir pažįstamiems, kurie dar jo neskaito. 

DRAUGAS 
4545 VV 63 STREET 
CHICAGO, IL 60629 

Administratorius 
Valentinas Krumplis 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Alena Vileišytė-Deve-
nienė-Grigaitienė ištikta 
paralyžiaus, guli ligoninėje 
St. Petersburg, Florida. 

Čikagos įmesto gyventojų 
knygyno kortelės ne ū k 
knygoms. Čikagiškiai, turin
tys knygyno kortelę, dabar 
gali knygynuose pasiimti ne 
tik knygas, bet ir „muziejaus 
kortelę", leidžiančią nemoka
mai lankyti apylinkės muzie
jus: Shedd Aųuarium, Adler 
Planitarium, Art Institute, 
Field Museum, Museum of 
Science and Industry, Chica-
go Academy of Sciences, Chi-
cago Historical Society, DuSa-
ble Museum, Mexican Fine 
Arts Center, Children's Mu
seum, Museum of Contempo-
rary Art. Per kiekvieną atsi
lankymą knygyne, leidžiama 
dviem savaitėm pasiimti vie
ną kortelę šeimai. Pabauda už 
pavėlavimą sugrąžinti - 1 dol. 
į dieną. Miesto skyriaus kny
gynai (branch libraries) tur i 
po 2 muziejaus korteles kiek
vienam muziejui; Harold 
Washington knygynas ir abu 
apylinkių knygynai (regionai 
libraries) turi po 10 kortelių 
kiekvienam muziejui. Visuose 
knygynuose galima ir nemo
kamai gauti „Ravima" kon
certų bilietus. Turintys kny
gyno kortelę, gali gauti po du 
bilietus dviem koncertams. 

Museum of Science and 
Industry, 57 St. ir Lake 
Shore Drive, praneša „Om-
nimax" teatro naujų filmų ka
lendorių: nuo vasario 5d. iki 
gegužės galo - „Magic of 
Flight" rodo Blue Angels eska
drilės akrobatiką iš lėktuvo 
kabinės perspektyvos, ir 
„Mysteries of Egypt" pristato 
žiūrovams Egipto piramidžių 
istoriją. Nuo balandžio iki bir
želio vidurio - „Science Com-
edy Theater* ir nuo balandžio 
iki rugsėjo mėn. - „Imagina-
tion Image" nuotraukų rinki
nys. Norintys daugiau infor
macijos skambinkite (773)-
684- 1414. Ketvirtadieniais 
įėjimas į muziejų nemokamas. 
Tačiau muziejuje reikia „Om-
nimax" bilietus atskirai nusi
pirkti. 

Pradedant š.m. sausio 1 
d., Čikagos meras Richard 
M. Daley oficialiai pasveikins 
čikagiškius, švenčiančius 100 
m. gimtadienį. Kiekvieną mė
nesi jubiliatoriams bus asme- ' 
niškai pristatytas „Chicago 
Centenarian" gimtadienio pa
sveikinimas. Yra planuojama 
surengti ir bendrą Čikagos 
Šimtamečiams gimtadienio po
kyli. Norintys gauti oficialų 
pasveikinimą, kreipkitės raš
tu, pateikdami savo vardą, 
adresą, tel. numerį, gimimo 
data. į: 

Chicago Dept. of Aging 
510 N. Peshtigo Ct., 3A 
Chicago. 11.60611 
Attn: Public Information/ 

Chicago Centenarian 
arba skambinkite tel. (312) 
744-4016. 

Tradic inis Užgavėnių 
š iupiny* šeštadienį, vasario 
13 d . 6 v.v. ruošiamas Balze-
ko Lietuviu kultūros muzie
jaus ..Gintaro" salėje. Dalyvių 
lauks karšta vakariene su 
tradiciniu mažlietuvisku šiu
piniu, menine programa, atlie
kama muz. Ričardo Šoko va
dovaujamo vokalinio moterų 
ansamblio, šokiai muz Ričar
do Šoko estradiniam orkestrui 
grojant ir malonus pabendra
vimas su seniai bematytais 
draugais. Rengėjai — Mažo
sios Lietuvos Lietuvių draugi
ja laukia visų atsilankymo 
Apie dalyvavimą prašoma iš 
anksto pranešti Ramūnui 
Buntinui. tel 630-969-1316. 

Gavėnios s u s i k a u p i m ą 
šeštadienį, vasario 20 d. vyk
siantį Ateitininkų namuose , 
Lemonte, praves k u n . " R i m a s 
Gudelis. Susikaupimą ruošia 
Ateitininkų namų valdyba ir 
Akademikai skau ta i . Visi 
kviečiami šiame dvas in iame 
susitelkime dalyvauti . Prašo
ma registruotis pas Ireną Poli-
kaitienę, tel. 630-257-2022. 

Stal ino la iku ž i a u r u m a i 
bus ap ibūdint i nauja i su
suktame dokument in iame fil
me „Stolen Years", kur i s bus 
PBS stočių rodomas š.m. kovo 
4 d., 10 v.v. ry tų la iku ir 9 
v.v. centriniu la iku. F i lmas 
naudojasi valdžios, muziejų, 
privačių asmenų n u o t r a u k ų ir 
filmų archyvais, gulago išli
kusiųjų kalinių prisimini
mais. Filmą pr is ta tys žymus 
istorikas Robert Conąuest . Pa
sitikslinkite savo televizijos 
programose filmos rodymo da
tą ir laiką. 

Š. m. v a s a r i o 2 d., antra
dienį , Č ikagos m i e s t o gat
vių depar t amen tas pradėjo 
nukirsti ir suna ik in t i miesto 
304 Azijos i lgaragio vabalo 
sužalotus medžius . Didesnė 
dalis žalos buvo padaryta 
Čikagos šiaurėje. 

Šiaurės v a k a r ų I n d i a n o s 
lietuvių organizacijos rengia 
Vasario 16-sios minėjimą va
sario 14 d., 1 vai . p.p., VPW 
salėje, 6880 Hendr icks St., 
Merrillville, IN. Maloniai 
kviečiame apyl inkės lietuvius 
dalyvauti. 

Lietuvos D u k t e r y s m e l s i s 
už draugijos steigėją kun . F. 
Gurecką ir perna i Lietuvoje 
mirusį buvusį draugijos kape
lioną kun. J . Juozevičių bei vi
sas mirusias na re s ir rėmėjus. 
šv. Mišias vasar io 7 d., 10 v. 
ryte, Jėzuitų koplyčioje aukos 
kun. J. Vaišnys, SJ . Po to J au 
nimo centro mažojoje salėje 
vyks draugijos nar ių metinis 
visuotinis sus i r inkimas . 

Šv. K a z i m i e r o s e s e r y s 
kviečia visus dalyvaut i Mi
šiose jų vienuolyne šeštadienį, 
vasario 6 d., 9:30 vai. r., 
meldžiant Viešpatį, kad Moti
na Marija Kaupa i t ė būtų pas
kelbta palaimintąja. Mišias 
aukos kun. Rimas Gudelis 
(Mišios bus l ietuviškai). 

Šą s e k m a d i e n į , vasario 7 d. 
JAV LB Brighton Parko apy
linkės valdyba rengia Lietu
vos Nepriklausomybės šventę. 
Pradžia 1CK30 vai. r. Mišiomis 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Per Mišias giedos 
solistas Algimantas Barniškis 
ir jo vadovaujamas parapijos 
choras. Organizuoti su vėlia
vomis dalyvaus šaul iai ir Lie
tuvos Vyčiai. Po Mišių mokyk
los salėje vyks akademinė ir 
meninė dalis. Kalbės Povilas 
Vaičekauskas, meninę dalį at
liks Lietuvos Vyčių taut inių 
šokių grupė ir solistas A. Bar
niškis su jo vadovaujamu cho
ru. 

P a s a u l i o L i e t u v i ų Ben
d r u o m e n ė s p i r m . V y t a u t a s 
K a m a n t a s praneša , kad PLB 
valdybos leidžiamo „Pasaulio 
lietuvio" naujas redaktorius 
yra Arvydas R e n e c k i s . ad
ministratore — L a i m a Zavis-
t a u s k i c n ė . . .Pasaulio lietu
vio" redakcijos ir adminis
tracijos rašt ines adresas 'Pa
saulio lietuvių centre ' : „Pa
saulio lietuvis". 14911 127th 
Str , U'mont. IL 60639. I S A . 
telefonas: 630-257-8714; fak
sas 630-257-9010; e-mail: phe-
tuvisOaol.com 

Administracijos telefonas 
630-257-8217; faksą- 630-
257-9010; e-mail: plblemonte-
<Saol.com 

ALTo va ldybos p o s ė d i s 
šaukiamas šį ketvirtadienį, 
vasario 4 d., 12:30 vai. popiet, 
ALTo centro patalpose Jauni
mo centre. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti . 

LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIES PATALPOSE — 

IŠLEISTUVĖS 

J a u daug vaikų ir jų mamų. 
a r tėvų, buvo draugiškai su
tikti ir po operacijų išleisti į 
Lietuvą. Paprasta i dieną ar 
keletą prieš kelionę namo, su
s i renka savanoriai talkinin
kai, kur ie tuos vaikus vežiojo 
į ligoninę ir pas daktarus, 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto nar ia i , labai dažnai, ka
da tik gali, dalyvauja ir L W 
komiteto pirmininke Gražina 
Liautaud, o visada — L W 
reikalų vedėja Birutė Jasai
tienė, susirenka ir dar tebe-
sigydantys, ar operacijų be
laukiantys vaikai bei jų ma
mos. 

Šį kartą, antradienį, sausio 
26 d., prie kuklių užkandžių 
stalelio susėdo: Rūta, kuri 
j au gerai vaikščioja ir gal 
greit grįš namo: Gabrielė, 
kuri da r laukia operacijos, o 
taip pat Agnė, Aldutė, Kotry
na, pati mažiausia, kuriai jau 
buvo padaryta viena operaci
ja , bet reikia dar keletos kitų; 
Dovilė ir Živilė, jau tiesi ir 
greita, kar tu su savo ma
momis. Šį kartą, atvažiavu
sios iš Lietuvos gydytis Shrin-
ers ligoninėje nuo ortopedi
nių negalių, yra tik mergai
tės, jauniaus ia kiek daugiau 
kaip metukų, vyriausia — 16 
m. Visos mergaitės yra labai 
malonios, mandagios. Jos yra 
atsivežusios savo mokyklų 
mokslo knygas ir užduotis, 
kur ias jų mokytojai surašė. 
Jos stropiai mokosi, bet randa 
laiko ir pažaisti. 

Taigi šį, gražų būrį svečių, 
susir inkusių išlydėti Živilės 
Markauskai tės ir jos mamos 
Laimos, džiaugsmingai nutei
kė savanoris talkininkas Ro
mas Burneikis, kuris yra ir 
Lietuvių operos choro daini
n inkas , atsivesdamas su savi
mi operos chorvedį, Klaipėdos 
un-to prof. muz. Algį Zaborą, 
kuris laikinai apsigyvenęs 
Čikagoje mokslo reikalais. Jie 
atėjo, grodami akordeonu ir 
mušdami „būgną". Kiek už
kandus , prasidėjo dainos, ku
rias pravedė muz. A. Zaboras, 
talkininkaujant Romui, jo 
žmonai Gražinai ir Reginai 
Smolinskienei. kurios irgi yra 
operos choro dainininkės. Ir 
vaikai, ir suaugusieji traukė
me iš širdies vaikų daineles — 
,.Du gaideliai, du gaideliai". 
„Aguonėlę", „Išėjo tėvelis į 
mišką" ir kt., palydėtas ne tik 
puikios akordeono muzikos, 
bet ir plastiškų judesių, ypač 
aguonėlę sėjant ir auginant. 
kuriuos pravedė Gražina Bur
neikienė. Dainavome ir liau
dies dainas bei pamėgtas kitas 
populiarias, svajingas liet. 

Net ir mažieji Čikagos lituanistinės mokyklos mokinukai dalyvavo savo mokyklos Kalėdų eglutės šventėje. 
Nuotr. Vlado Žukausko 

Linksmą užgavėnišką 
„Mardi Gras" ruošia Nekal
to M. Marijos Prasidėjimo pa
rapija Brighton Parke šešta
dienį, vasario 13 d. Atsilan
kiusiems žadama visokių links
mybių, vaišių ir kitų už-
gavėniškų priedų. Klebonas 
kun. Anthony Pucenski malo
niai prašo nepamiršti ir atsi
lankyti. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
„Skautų aidas" savo savo 

pirmajame 1999 m. numeryje 
rašo apie stovyklas Nemunai-
tyje, Telšiuose, apie Amerikos 
ir Lietuvos skautus, apie 80 
metų skautybės sukaktį, švęs
tą Čikagoje, ir kitus skautiš
kus reikalus. Norintieji užsip
renumeruoti šį žurnalą, kreip
kitės į administratorę v.s. A. 
Ramanauskienę - 4613 W. 
106 Place, Oak Lawn, IL 
60453. 

dainas. Muz. A. Zaboras ban
dė organizuoti tik mergaičių 
chorelį, bet jos šį kartą ne
drįso, ir jungėsi savo jaunais 
balseliais į visų dainavimą. 

Padainavę, pajuokavę, pa
sisvečiavę ir laimingos kelio
nės palinkėję, svečiai skirstėsi 
namo, praleidę keletą džiugių 
valandų „Lietuvos Vaikų vil
ties" šeimoje, kuri vis keičiasi 
ir vis didėja. Nuo L W įsi
kūrimo jau yra atvežta gydy
tis į JAV per 100 vaikų. 

Už šias kiek skirtingas, gal 
pirmas tokias su dainomis 
išleistuves, visi dalyviai yra 
dėkingi muz. A. Zaborui ir Ro
mui! , 

A ldona Šmulkš t ienė 

TAURAGĖS LIETUVIŲ 
KLUBE 

Palydėdami senuosius, 
1998-sius metus, klubo nariai 
atvyko į savo metinį susirin
kimą, kuris įvyko Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės salėje. 

Susirinkimą atidarė ir jam 
vadovavo valdybos pirminin
kas Just inas Šidlauskas. 

Klubas savo veikloje vado
vaujasi patvirtintais įstatais. 
Tačiau, atgavus Lietuvai ne
priklausomybę, pasikeitė klu
bo darbų kryptis. Jeigu anks
čiau klubo nariai dalyvaudavo 
įvairiose politinėse akcijose už 
Lietuvos nepriklausomybę, tai 
šiuo metu daugiau dėmesio 
skiriama išeivijos lietuvių 
švietimo, spaudos ir kitiems 
lietuviškos veiklos darbams. 
Taip pat nepamirštami ir šal
pos reikalai Lietuvoje. 

Vienu pagrindinių šio susi
rinkimo klausimų buvo aukų 
paskirstymas. 

Klubo nariai nutarė paskir
ti: Lietuvos našlaičiams — 
450 dol., Vilniaus krašto liet. 
mokykloms — 300 dol., Kara
liaučiaus liet. mokykloms — 
300 dol., Maž. Lietuvos encik
lopedijai leisti — 100 dol., 
ALTui — 100 dol., Čikagos li
tuanistinei mokyklai — 200 
dol.. Čikagos Pedagoginiam 

lit. institutui — 100 dol., Jau
nimo centrui — 100 dol., Lie
tuvos Partizanų globos komi
tetui — 100 dol., „Draugo" 
dienraščiui — 100 dol., „Mar
gutis i r radijui — 100 dol., 
^Lietuvių balsas" laikraščiui 
— 50 dol., Dobrovolskiu šei
mai — 500 dol., Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinei — 500 
dol. 

Leonas Juozapavič ius 

EŽYS LAIŠKANEŠYS 
MAIRONIO 
MOKYKLOJE 

Aš Ežys, laiškanešys, 
Viso miško tvarkdarys; 
Aš laiškus visus nunešiu, 
Ir nė vieno nepamesiu. 
Taip kalbėjo herojus Ežys, 

pernai metų Maironio mokyk
los Kalėdų eglutės spektak
lyje. Iš tikrųjų užsitarnauja 
šie Rasos Poskocimienės pas
tatyti vadinimai „spektaklio" 
vardo, kai juose dalyvauja 
maždaug 200 dalyvių. Ir visi 
su savo deklamacijomis, dai
nomis, šokiais. Ypač buvo 
malonu, kad vaidinimas įvy
ko scenoje, PLC naujai re-
montuotoj sporto salėj. 

Kaip visuomet, patys ma
žiausi darželio mokiniai su
kėlė didžiausią įspūdį — kaip 
grybukai baravykiukai įžy
giavo, atrodė, kad jiems ne
bus galo — ėjo ir ėjo su savo 
raudonai nutaškytom skry
bėlaitėm. O kai pirmo sky
riaus „kimšti žaisliukai/gy
vuliukai" pasirodė, tai šyps
niai da r padidėjo, bežiūrint į 
šuniukus, meškiukus, katy
tes, kiškučius. Antro skyriaus 
lėlytės ir berniukai marijone-
tės įžygiavo, gražiai prašy
dami Ežio, kad priimtų ir jų 
laiškus Kalėdų seneliui. O 
kaip galėtų apsieiti be bale
rinų, baltų snaigių arba nar
sių kareivėlių? Ketvirto sky
riaus sidabru šviečiančios 
žvaigždės nukrito scenoje, o 
jų draugai vėjai įtūžė, kaip 
tikri viesulai. Kadangi per 

Kalėdų eglutę nebuvo prisni-
gę, tai stori, dideli, balti snie
go seniai turėjo atkeliauti iš ; 

tolimos šiaurės, turbūt išpra- | 
našaudami atvykstančias 
sniego pūgas. O tarp tų penk
to skyriaus sniego senių vi
sur šokinėjo šešto skyriaus 
spalvingai, šiltai apsirengę 
vaikai, taip pat maldaudami 
Ežio Laiškanešio, kad jų 
laiškus nuneštų Kalėdų sene
liui. Atskirus vaidmenis su
vaidino: Pasakotojas — Pūkas 
Platakis, Ežys — Matas Čy-
vas, Žiema — Lina Rauchaitė, 
Kalėdų senelis — Andrius Ra
gas, Senienė — Kristina Pet
kutė, Nykštukai — Tomas 
Ambutas, Marius Poskoči-
mas, Daina Vižinaitė, Kristi
na Vaznelytė. 

Pagal įprastą tradiciją, 
Kalėdų eglutė baigėsi pra-
kartėle, kurią gražiai pavaiz
davo LK klasių dalyviai. Po 
giesmių atkeliavo didžiai lau
kiamas Kalėdų senelis su 
ypatingom davanom geriems 
vaikučiams. Šįmet jis apdova
nojo vaikus Maironio mokyk
los kepuraitėmis. 

Po programos mokiniai, 
tėveliai ir visi svečiai vaišino
si gardžiais užkandžiais, ma
myčių skaniai paruoštais ir 
gausiai prineštais. Vaišių sta
las tesėsi nuo vieno salės 
šono iki kito. Visi džiaugėsi 
gražia programa ir linkėjo 
vieni kitiems linksmų šv. Ka
lėdų. Vaikai irgi džiaugėsi, 
sulaukę atostogų, tik apgai
lestavo, kad nė trupučio snie
go nėra šventėm, nenujausda
mi, kokios pūgos atkeliauja 
per Naujuosius metus. 

Rasai Poskočimienei pa
ruošti dainas padėjo Jūra tė 
Fisher, šokius — Audra Lin-
takienė, Zita Kušeliauskienė 
ir Tadas Mikužis. 

S. Radvil ienė 
VA 
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D i e v o Apvaizdos lietuvių 
parapija prieš kelis mėnesius 
atšventė dvigubą jubiliejų _-
90 metų nuo jos įkūrimo i r 2 5 
metų nuo įsikūrimo Southfield 
mieste. Ta proga parapija, re
daktorei Rasai Karvelienei pa
dedant, išleido gražų leidinį 
apie parapijos istoųją (parapi
jos adresas - 25335 West Nine 
Mile Road, Southfield, Michi-
gan 48034). 

Kas naujo 
„Draugo" knygynėlyje 
Artūras Blažukas, profe

sionalus dainininkas ir muzi
kantas , dainavęs su tokiomis 
grupėmis kaip „Medium" ir 
„Veidrodis" Lietuvoje, išleido 
savo dainų vaizdajuostę. Joje 
dainos: „Žuvėdra", „Naujas 
krikštas", „Žodžiai", „Malda" 
ir kitos. Juostos kaina - 25 
dol. 

Knygynėlis turi ir kitokios 
muzikos: Kauno muzikinio 
teatro operetę „Marica" (vaiz
dajuostę), R. Zubovo įgrotą M. 
K Čiurlionio „Piano Works", 
S. Baro atliekamas „Operatic 
Arias", Lietuvos pučiamųjų or
kestro įgrotus maršus , Toron
to „Volungės" atliekamų dai
nų. 

( įkapos lit.u.inist.ii 
(ivr.ms 

'•s mokyklos i;i >kvt.oj.i Ka.-.i Zakarauskienė su savo auklėtiniais st«»bi Kalėdų eglutės pasiro-
Nuotr Vlado Žukausko 

• A.a. dr. Albinos Pruns
k i e n ė s a tmin imą pagerb
dama, Marija K. Vygantienė, 
Dalas, TX, aukoja Lietuvos 
našlaičiams $50. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71st 
S t , Chicago BL 60629. (sk.) 

• Mirus a. a. Kazimierui 
Riikui Lithuanian Mercy Lift 
gavo $25 jo atminimui iš Gail 
B. Adams, St. Charles, IL. LML 
reiškia užuojautą savo nariui 
Jurgiui Riškui ir jo visai šei
mai, o poniai Adams dėkoja už 
auką. (sk.) 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Sister Mary Provi-
dence (Helen J. Jasinskas) iš 
V/orcester, MA, už $10 auką, 
skirtą a.a. Stella ir Antano 
Jasinskų atminimui. (sk.) 

• Pinigai, s iuntiniai , tel. 
k o r t e l ė s , automobiliai ir 
perkraustymai į Lietuvą 
TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. 
Tel. 1-773-838-1050. (sk J 

• Nemokama konsulta
cija telefonu. Patarsime, kaip 
sutaupyti ir sumažinti telefonų 
sąska i tas kiekvieną mėnesį. 
Atlantic Ezpress Corp. tel . 
630-257-8652, nemokamas 1-
888-615-2148. (sk.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l Federa l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. (sk.) 

• BALTIJA. Šeštadieniais 
groja A r ū n a s ir A r t ū r a s . 
Vasario 13 d. — Valentino va
karas. Programa, vaišes. Vietos 
— iš anksto. Galima švęsti 
asmenines šventes. Pradžia 8 
vai. vakaro, tel. 847-342-1512. 
Adresas: 2417 W. 43rd St., 
š a u l i ų namai. (sk.) 
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