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Didžiuliame sraute 
laiškų iš lietuviškų 
telkinių: klasikinės 
muzikos koncertas St. 
Petersburg, FL; 
laikraštis Sunny Hills, FL, 
šventės Elizabeth, NJ.

2 psl.

JAV Lietuvių 
Bendruomenė 
ėmėsi iniciatyvos 
tarpininkauti ginče 
dėl Kultūros židinio.

3 psl.

Dalykiški prisiminimai 
apie 34-ąją mokytojų 
tobulinimosi savaitę 
Dainavoje.

4 psl.

Nauja Lietuvių 
Bendruomenės 
apygarda „Amerikos 
kryžkelės” vardu.

5 psl.

Vaikai - patys 
nuoširdžiausi rašytojai: 
„Lietuviukų drauge” jie 
pasakoja apie mamytę, 
geltoną kėdę ir 
drožtuką testamentui... 
Čikagos teatras 
„Žaltvykslė” kviečia...

6’ psl.

* Kauno „Žalgirio” ir Uk
rainos rinktinės vidurio puo
lėjas Grigorij Chižniak gegužės 
27 d. išvyksta į NBA Portlando 
„Trail Blazers” klubo treniruo
čių stovyklą. Antrąjį sezoną 
„Žalgirio” komandoje žaidžian
tis buvęs Kijevo „BC Kyiv” 
krepšininkas, 2001-2002 m. se
zone buvo pripažintas geriau
siu Lietuvos krepšinio lygos le
gionieriumi.

Naujausios
žinios

* Vyriausybė pritarė „Lie
tuvos dujų” pardavimo sutar
tims.

* Prezidentas neinfor
muotas apie „Lietuvos du
jų” privatizavimo eigą dėl jo
patarėjų kaltės, teigia vyriau
sybė.

* Valstybės saugumas už
kerta kelią milijardinėms in
vesticijoms į „Snoro” banką.

* Vyriausybė „palaimino” 
Lietuvos dalyvavimo Frank
furto knygų mugėje scenarijų.

* Pritrūkus lėktuvų, „Lie
tuvos avialinijos” atšaukė 
dalį skrydžių.

* Seimo nutarimas susilp
nino Lietuvos nuostatas de
rybose dėl Ignalinos AE II blo
ko uždarymo terminų, teigia 
buvusi premjerė Kazimiera 
Prunskienė.

* Per 3 metus ketinama 
atnaujinti mokyklas bei pa
tobulinti mokymą.

* Lietuvos gyventojai bus 
supažindinami su galimybė
mis legaliai įsidarbinti užsie
nyje.

* Per liūtį Vilniuje vos ne
nuskendo dvi paauglės, ap
semti rūsiai.

JAV gimusių ir naujosios bangos 
lietuvių suartinimo konferencija

„Tikėkime savo ateitimi!” 
Tokiu šūkiu JAV LB Krašto 
valdyba planuoja darbo konfe
renciją Amerikoje gimusių ir 
naujosios bangos lietuvių su- 
artinimui. Norima sutraukti 
bendruomenės veikla besido
minčius, bet dar neįsitrauku
sius. Konferencija šaukiama 
birželio mėn. 7-9 dienomis 
Dainavoje, Manchester, Michi
gan. Jau dabar intensyviai 
vyksta pasiruošimo darbai. 
Vienas iš jų yra plačiai pra
vedama apklausa. Apklausai 
vadovauja Amerikoje gimęs, 
bet Lietuvoje jau daugelį metų 
dirbęs Aldas Kriaučiūnas. 
Jis sutiko pasidalinti keliais 
apklausą liečiančiais klausi
mais. Nukelta į 3 psl.

Pasaulio jaunimo 
dienos Toronte

2002 m. liepos mėn. 18-28 
dienomis Toronte, Kanadoje, 
vyks 17-osios Pasaulio jauni
mo dienos (World Youth Day). 
Šio katalikų jaunimo suvažia
vimo inspiratorius 1986 m. 
buvo popiežius Jonas Paulius
II. Kiti suvažiavimai vyko Ar
gentinoje, Ispanijoje, Lenkijo
je, Prancūzijoje, JAV, Filipinų 
salose. Į 2002 m. sąskrydį su-, 
važiuos tūkstančiai katalikų 
jaunimo iš 150 kraštų. Toron
to lietuviai katalikai (kun. 
Edis Putrimas ir kiti) jau kurį 
laiką ruošiasi šiai didingai 
šventei.

Prieš pagrindines Jaunimo 
dienas vyks piligriminės ke
lionės po visą Kanadą. Bus 
atskiras suvažiavimas jau
niems kunigams ir seminaris
tams London, ONT, ir bus pro
gos dalyviams ir Rytų Apeigų 
Katalikų bažnyčios nariams 
susipažinti vieni su kitais. Ka
lendoriuje pažymėti Kryžiaus 
keliai Toronto gatvėmis, vigili
ja bei šv. Mišios, dalyvaujant 
popiežiui Jonui Pauliui II.

Tinklalapio adresas: 
http://www .wyd2002.org

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA

Popiežius Jonas Paulius II

Roma. Popiežius Jonas 
Paulius II, kuriam po trijų 
dienų sukaks 82 metai, neke
tina atsisakyti Katalikų Baž
nyčiai vadovo įgaliojimų. Tai 
jis davė suprasti trečiadienį, 
priimdamas maldininkų svei
kinimus Šv. Petro aikštėje Ro
moje. „Aš tikiuosi jūsų dvasi
nės paramos, kad ištikimai 
tęsčiau Dievo man skirtą mi
siją”, sakė jis. Jonas Paulius II 
kitą ketvirtadienį atvyks su 
savo pirmu vizitu į Bulgariją.

Haga. Buvęs Jugoslavuos 
armijos generolas Milė Mrkšič 
ir buvęs Kroatijos serbų maiš
tininkų vadas Milan Martič, 
kurie buvo ieškomi dėl karo

Trinapolio rekolekcijos namuose (iš kairės) Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, evangelikų liuteronų vyskupas Jonas Kalvanas ir Lietuvos stačiatikių atstovas Vasilijus Novinskis.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Krikščioniškosios Bažnyčios 
gina žmogaus teisę į gyvybę

Vilnius, gegužės 15 d. 
(Elta) — Didžiosios krikš
čionių Bažnyčios Lietuvoje ti
kisi, kad bus išsaugota kons
titucinė nuostata, ginanti 
šeimą ir kiekvieno žmogaus 
teisę į gyvybę nuo pat jos prasi
dėjimo iki natūralios mirtis. 
Ginti žmogaus gyvybę — yra 
svarbiausia Bažnyčios prie
dermė.

Tokią nuostatą trečiadienį 
Vilniuje, Trinapolio rekolek
cijų namuose, surengtoje 
spaudos konferencijoje išdėstė 
Lietuvos Vyskupų konferenci
jos pirmininkas, arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, vicepir
mininkas, kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis, evangelikų liu
teronų vyskupas Jonas Kalva
nas, Lietuvos stačiatikių at
stovas Vasilijus Novinskis.

Lietuvos katalikų vyskupai 
jau anksčiau yra paskelbę du 
kreipimusi gyvybės saugojimo 
klausimais. Šie dokumentai, 
taip pat trečiadienio spaudos 
konferencija, yra atsiliepimas 
į Lietuvoje parengtą dirbtinio 
apvaisinimo įstatymo pro
jektą, su kurio svarbiausiomis 
nuostatomis Bažnyčia jokiu

nusikaltimų Kroatijoje, trečia
dienį pasidavė Jungtinių Tau
tų (JT) Hagos tribunolui. Šie 
serbai yra paskutiniai įtaria
mieji, pasidavę tribunolui Bel
grado valdžiai raginant. M. 
Mrkšič kaltinamas dėl 200 ne 
serbų tautybės žmonių žudy
nių, kurios buvo įvykdytos 
1991 m. netoli Kroatijos Vuko- 
varo miesto, o M. Martič — 
dėl civilinių taikinių Kroatijos 
sostinėje Zagrebe apšaudymo 
1995 m., kurio metu žuvo ma
žiausiai 7 žmonės.

Reikjavikas. Skelbdama, 
kad šaltasis karas baigėsi dar 
kartą, NATO antradienį už
mezgė naujus santykius su 
buvusia priešininke Rusija, 
susitardama dėl bendradar
biavimo dėl kovos su teroriz
mu, ginklų kontrolės ir krizių 
valdymo po rugsėjo 11-osios. 
NATO generalinis sekretorius 
George Robertson pradėdamas 
užsienio reikalų ministrų su
sitikimą, sakė: „Valstybės, ku
rios keturis dešimtmečius 
žvelgė viena į kitą per neapy
kantos ir baimės sieną, dabar

būdu negali sutikti. Pri
pažindama besąlygišką pa
garbą Gyvybei, Bažnyčia nėra 
prieš dirbtinį apvaisinimą 
apskritai.

Šiandieninis mokslas vi
siškai įrodė, kad žmogaus gy
vybė prasideda nuo apvaisini
mo momento. Kiekvienas 
žmogus iš pradžių buvo emb
rionas, bet jau tada turėjo tą 
patį genetinį paveldą, koks 
yra per visą gyvenimą. Žmo
gus yra tas pats asmuo nuo 
prasidėjimo iki mirties. Baž
nyčia gerai supranta nevai
singų šeimų problemas ir tei
gia, kad yra moralu ir būtina 
gydyti nevaisingumą, šalinti 
visas įmanomas nevaisingumo 
priežastis vaistais ar chirur
ginėmis operacijomis. Tačiau 
dirbtinis apvaisinimas mėgin
tuvėlyje nėra gydymo prie
monė, po tokio dirbtinio apvai
sinimo žmonės ir toliau lieka 
nevaisingi.

Krikščioniškų Bažnyčių at
stovų įsitikinimu, jokiu būdu 
negali būti įteisinami tokie 
dirbtinio apvaisinimo būdai, 
kurie iš esmės pažeidžia san
tuoką kaip instituciją.

Nukelta į 5 psl.

Reikjavike (iš kairės) Rusijos URM 
vadovas Igor Ivanov, NATO genera
linis sekretorius George Robertson 
ir JAV valstybės sekretorius Colin 
Powell.

turi galimybę kartu transfor
muoti euroatlantinį saugumą į 
geresnę pusę”. Savo drąsiau
siame pareiškime dėl 19 narių 
gynybos sąjunga pareiškė, jog 
NATO pajėgos turi sugebėti 
„greitai nuvykti į bet kurią 
vietą, kur jų reikia”, kad galė
tų kovoti su naujomis teroriz
mo ir masinio naikinimo gink
lų grėsmėmis.

13 iiART I RYTAI
Ramala, Vakarų Krantas.

Palestiniečių vadovas Yasser 
Arafat trečiadienį sakė, kad 
Izraelis mėgino sužlugdyti lai
kinuosius taikos susitarimus 
su palestiniečiais, tačiau pri
dūrė, kad lieka įsipareigojęs 
siekti susitarimo dėl ilgalai
kės taikos. Y. Arafat kritikavo

Centristai į rinkimus 
eis su krikščionimis

demokratais

Centro sąjungos (CS) valdy
bos ir skyrių pirmininkų pa
sitarime antradienį buvo pri
tarta Lietuvos krikščionių 
demokratų (LKD) vadovo Ka
zio Bobelio siūlymui bendra
darbiauti.

„Tiek partijos valdyba, tiek 
iš visos šalies susirinkę CS 
skyrių atstovai vieningai kon
statavo, kad iš tiesų Lietuvos 
partinėje sistemoje privalo bū
ti sustiprintas centro — deši
nysis blokas, todėl centristai 
sutinka atvirai bendradar
biauti su Lietuvos krikščio
nimis demokratais taip pat, 
kaip ir su kitomis centro — 
dešiniosios krypties partijo
mis”, pažymima trečiadienį 
paskelbtame partijos prane
šime spaudai.

Kaip sakė CS pirmininkas 
Kęstutis Glaveckas, centristai 
turi galvoje paramą antra
jame prezidento rinkimų rate 
bei koalicijų sudarymą savi
valdybių tarybų rinkimuose.

Tuo tarpu LLS vadovas Eu
genijus Gentvilas pareiškė 
„pirmą kartą apie tai girdįs”.

Izraelio puolimą prieš palesti
niečius ir pažadėjo, kad jo liau
dis neatsisakys savo kovos už 
nepriklausomą valstybę. „Jie 
mėgino panaikinti taikos susi
tarimus. Jie mėgino kariniu 
savo okupacinių pajėgų pasi
rinkimu. Taika buvo ir liks 
mūsų strateginis siekis, ir 
mes neatsisakysime šio taikos 
pasirinkimo”, sakė Y. Arafat.

Vašingtonas. Baltieji rū
mai trečiadienį teigiamai įver
tino palestiniečių vado Yasser 
Arafat raginimą įgyvendinti 
esmines Palestinos savivaldos 
reformas ir pasirengti rinki
mams, tačiau pabrėžė, jog pre
zidentas George W. Bush lau
kia konkrečių veiksmų. „Pre
zidentas tikisi veiksmų, kurie 
užtikrins palestiniečiams ge
resnį gyvenimą ir padidins ga
limybes pasiekti ilgalaikę tai
ką”, sakė Baltųjų rūmų atsto
vas spaudai Ari Fleischer.

Į KUBA """"Į

Havana. Buvęs JAV prezi
dentas Jimmy Carter antra
dienį Kubos prezidento Fidel 
Castro akivaizdoje paragino 
vienpartinę komunistinę Ku
bą leisti liaudžiai balsuoti dėl 
vidaus reformų. J. Carter, įžy
miausias amerikietis, apsilan-

NATO vertina Baltijos juroje 
vykstančius mokymus

Vilnius, gegužės 15 d. 
(BNS) — Šią savaitę Baltijos 
jūroje vykstančiose pratybose 
„Cooperative Ocean 2002” da
lyvaujančių laivų įgulos yra 
gerai pasirengusios, teigė Vil
niuje viešintis NATO Pietų 
Atlanto regiono štabo virši
ninko pavaduotojas operacijų 
planavimui ir politikai flotilės 
admirolas David Cust.

Po susitikimo su Lietuvos 
kariuomenės vadu generolu 
majoru Jonu Kronkaičiu ad
mirolas sakė dar negalįs ver
tinti, kaip vyksta mokymai, 
bet iš pratybose dirbančių pa
reigūnų girdėjęs, kad laivai 
yra labai gerai pasirengę ir 
nekyla jokių problemų.

Pasak D. Cust, karininkai iš 
NATO štabo, kurio vienu iš

Kaune pagerbtas Romo Kalantos 
atminimas

Kaune antradienį pagerbtas 
Romas Kalanta, kuris prieš 
tris dešimtmečius susidegino, 
protestuodamas prieš okupaci
nę sovietinę santvarką. 19- 
mečio jaunuolio protesto aktas 
1972 metų gegužės 14-ąją 
Kaune sukėlė stichines jauni
mo demonstracijas.

„Slogiai sovietinei prievar
tai R. Kalanta pasipriešino 
jaunystės drąsa ir tiesos jaus
mu. Pasipriešino ugnimi”, prie 
Laisvės paminklo R. Kalantos 
atminimo valandą sakė prezi
dentas Valdas Adamkus. Pa
sak prezidento, „gyvasis 1972-

Prezidentas Valdas Adamkus padėjo gėlių prie paminklo Romui Kalantai.
(Elta)

kęs šioje saloje nuo F. Castro 
1959-ųjų revoliucijos, taip pat 
kreipėsi ir į JAV Kongresą — 
ragindamas panaikinti preky
bos embargą, kurį JAV Kubos 
atžvilgiu taiko 43 metus, ir su
daryti sąlygas normaliems 
šaltojo karo priešininkių tar
pusavio santykiams.

IRANAS
Teheranas. Iranas nepripa

žįsta Rusijos ir Kazachstano 
pirmadienį pasirašyto ilgalai
kio susitarimo dėl Kaspijos jū
ros šiaurinės dalies pasidaliji
mo. „Sudarytas toks susitari
mas atitolina galimybę sėk
mingai užbaigti penkiašales 
derybas dėl Kaspijos jūros tei
sinio režimo”, pareiškė Irano 
URM atstovas, pridurdamas, 
kad Teheranas reikalauja su
reguliuoti Kaspijos teisinį sta
tusą vienbalsiu visų penkių 
Pakaspijo valstybių sprendi
mu. Rusija, Kazachstanas ir 
Azerbaidžanas anksčiau siūlė 
pasidalyti Kaspiją pagal prin
cipą „pasidaliname dugną, 
vanduo — bendras”.

Į RUSIJA-------------- Į

Maskva. Rusijos gynybos 
ministras i Sergej Ivanov pa
reiškė, kad Maskva „neatsisa

vadovų jis yra, kiekvieną die
ną vertina laivų pasirengimą, 
jų atliktas užduotis. Maždaug 
po mėnesio bus parengta atas
kaita, kuri bus perduoda 
NATO vadavietei Briuselyje.

„Tai kaip formalus egzami
nas”, pridūrė Lietuvos kariuo
menės vadas J. Kronkaitis.

Admirolas pažymėjo, kad 
surengti mokymus „Coopera
tive Ocean” buvo nutarta 
pernai lapkritį, todėl jis 
padėkojo Lietuvai, kuri per 
tokį trumpą laiką organizavo 
pratybas.

J. Kronkaičio teigimu, mo
kymuose Lietuvos karinės 
jūrų pajėgos turi puikią progą 
veikti kartu su NATO ir taip 
tobulinti savo įgūdžius.

ųjų metų fakelas Kaune 
pažadino tautos laisvės ilgesį”.

Karo istorijos muziejaus so
delyje antradienį paskelbtas 
prezidento dekretas, kuriuo R. 
Kalantai suteiktas Vyčio 
kryžiaus I laipsnio ordinas.

Minėjime dalyvavęs Italijos 
parlamentinių ryšių su Balti
jos valstybėmis grupės vado
vas Ričardo Migliori kauniečio 
poelgį priskyrė prie visos Eu
ropos laisvės aukų.

Muzikinio teatro sodelyje 
buvo atidengtas naujas pa
minklas R. Kalantai, pavadin
tas ,Aukos lauku”.

kė svarbiausių valstybinių 
tikslų”, rengdama Rusijos ir 
JAV susitarimą smarkiai su
mažinti strateginę puolamąją 
ginkluotę. „Tai nedidelės ap
imties, juridiškai įpareigojanti 
sutartis. Kaip bet kuri tarp
tautinė sutartis, ji pasiekta 
per kompromisą”, pabrėžė jis. 

JAV

Baltimore, Maryland. Po
licijos pranešimu, Amerikoje 
šauta į katalikų kunigą Mau- 
rice Blackwell, kuris prisipa
žino lytiškai santykiavęs su 
paaugliu. J kunigą šovė ir jį 
sužeidė 26 metų Dontee Sto- 
kes kuris tvirtina, kad kuni
gas prieš 9 metus tvirkino ir 
jį. Tai pirmasis smurto išpuo
lis prieš kurį nors nederamu 
elgesiu kaltinamą kunigą nuo 
to laiko, kai JAV kilo skanda
las dėl dvasininkų pedofilijos.

Vašingtonas. JAV auto
mobilių ir jų detalių pramonei 
gamybą padidinus 3.1 proc., 
bendras JAV pramonės gamy
bos indeksas balandį padidėjo
0.4 proc., trečiadienį pranešė 
Federalinis rezervas. Tai liu
dija, kad JAV pramonė pa
lengva atsigauna po 2000 m. 
pabaigoje prasidėjusio nuos
mukio.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
wyd2002.org
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ST. PETERSBURG, FL

KLASIKINĖS MUZIKOS KONCERTAS
galima uuvo lengvai Įsivaiz
duoti patį kompozitorių, sė
dintį vasarą dvaro salonėlyje 
prie pianino ir bandantį per
duoti, tai, ką jis mato ir jaučia 
aplink save. Įsiklausęs, manai 
esąs tame pat kambarėlyje ir 
pro atvirą langą jauti ir girdi 
kas vyksta sodelyje. Tas garsų 
įvairumas, keičiantys tempai, 
švelnios ir trankios melodijos, 
gyvi, labai greiti pirštų jude
siai visoje pianino tonų skalėje.

Po pertraukos, antroje daly
je daugiau pasirodė Dainius 
Puodžiukas su muiku, arba 
abu broliai. Šioje dalyje buvo 
atlikti: J. Brahms Sonata Nr.
3 (smuikui ir fortepijonui), N. 
Paganini — kaprisai Nr. 19 ir 
Nr. 21 (smuikui solo) ir M. Ra- 
vel koncertinė rapsodija „Čigo
nė”. Čia ypač išsiskyrė 
Paganini kūriniai. Atrodė, kad 
pats Paganini atgimė 
Dainiaus asmenyje. Neišpa
sakyta technika, sklandus, be 
priekaištų atlikimas įrodė, 
kad virtuozo titulas jam 
suteiktas ne veltui. Baigus 
šiuos korinius, klausytojai 
tiesiog pašoko ant kojų ir ke- 
lioliką minučių plojo.

Po koncerto abu muzikai bu
vo apdovanoti rožių puokštė
mis ir po to —- bisui — dar 
pagrojo J. Brahms čigonų šokį.

Turime būti dėkingi kultū
riniam bareliui ir pirm. 
Angelei už įdomias ir vertin
gas programas, o ypač už šį 
koncertą, kurio dar ilgai 
neužmiršime. Reikia didžiuo
tis, kad Lietuva, daug vargo 
kentėjusi ir dabar dar sunkiai 
besiverčianti, galėjo išauginti 
tokius talentingus, gabius, 
nuoširdžius jaunuolius, kurie 
klasikinės muzikos pasaulyje, 
tikiu, pasieks pačias aukš
čiausias pakopas. Linkime 
jiems pasisekimo ir ištvermės.

Po koncerto Angelė dėkojo 
savo būrelio nariams ir na
rėms, savo darbu prisidėju- 
siems prie sėkmingo koncerto 
ruošimo. Būrelio narių ir rė
mėjų tarpe net šešiolika 
asmenų. Ji išskirtinai pami
nėjo Dalią Adomaitienę už 
gražų scenos papuošimą ir 
pakvietė visus pasivaišinti 
kava, vynu ir pyragaičiais. 
Koncerte dalyvavo ir Lietuvos 
Respublikos ambasados mini
stras, patarėjas JAV kongreso 
reikalams, Renatas Norkus, į 
St. Petersburgą atvykęs susi
tikti su garbės konsulu 
Algimantu A. Karnavičiumi ir 
aplankyti Floridos senatorių 
įstaigas Tampoje ir Orlando 
miestuose. Jo pareiga 
supažindinti JAV Kongreso ir 
Senato narius su Lietuvos 
siekiais įsijungti į NATO.

Tikimės, kad ateinančio 
rudenio sezonui kultūrinis bū
relis vėl sudarys progų daly
vauti rinktiniuose renginiuo
se.

Mečys Šilkaitis

Lietuvių kiuuo Kuiturims 
būrelis, vadovaujamas Ange
lės Karnienės, balandžio 16 
dieną surengė malonų, iškilų 
ir Įspūdingą klasikinės 
muzikos koncertą. Tai buvo 
puiki rengėjų dovana 
užbaigiant pavasario kul
tūrines veiklos sezoną. 
Gausiai atsilankiusi publika 
su pasitenkinimu galėjo 
klausytis dviejų, jaunų, vir
tuozinio lygmens atlikėjų, 
kurie mūsų scenoje pasirodė 
pirmą kartą. Tai, broliai Aidas 
ir Dainius Puodžiukai.

Aidas Puodžiukas, piano 
studijas pradėjo būdamas še- 
šerių metų. 2001 metais, sėk
mingai išlaikęs egzaminus, 
buvo priimtas į garsiąją Juil- 
liard Muzikos mokyklą New 
Yorke, kartu tęsdamas studi
jas ir Lietuvos Muzikos 
akademijoje, doc. Aleksandros 
Žvirblytės klasėje. Aidas yra 
dalyvavęs įvairiuose tarptau
tiniuose festivaliuose ir laimė
jęs eilę atžymejimų ir premijų. 
Koncertavo Lietuvos didžio
siose salese, Slovakijoje, 
Lenkijoje. Vokietijoje ir JAV- 
se. Grojo solo su Lietuvos 
Muzikos akademijos, Lietuvos 
nacionaliniu bei Lietuvos val
stybiniu simfoniniais or
kestrais. .

Dainius Puodžiukas, smuiko 
studijas pradėjo būdamas 
penkerių metų. Šiuo metu jis 
studijuoja Bostono Univer
siteto menų kolegijoje, prof. 
Pomerantz-Mazurkevich 
smuiko klasėje. Daugelio se
minarų, tarptautinių festiva
lių ir konkursų dalyvis bei 
laureatas. Tą vardą laimėjo 
New Yorke, festivalyje 
„Jaunieji virtuozai 2001”. 
Virtuozo vardas jam suteikė 
galimybę koncertuoti Maskvos 
Gniesinų instituto ir garsioje 
New Yorko Carnegie Hali sa
lėse. Koncertavo Italijoje, 
Olandijoje, Prancūzijoje, Ru
sijoje, Šveicarijoje ir JAV-se.

Koncerto pradžioje kultūri
nio būrelio pirmininkė Angelė 
Kamiene pasveikino gausią 
publiką, atvykusią į šį koncer
tą, pasidžiaugdama, kad šis 
koncertas duos progos atsi
naujinti ir fiziniai ir dvasiniai. 
Be didelių įvadų į sceną išėjo 
du gražiai nuaugę, žvalūs, 
savim pasitikį, jaunuoliai ir 
nuo pirmų piano ir smuiko 
garsų dalyviai pajuto nuošir
dumą laikysenoje, švelnų 
garsų perdavimą atlikime ir 
jausmingą ryšį tarp atlikėjų 
scenoje ir klausytojų salėje.

Programa buvo įvairi, bet 
galvotai išbalansuota. Pra
džioje abu broliai atliko B.
Dvariono pjesę „Prie ežerėlio”.
Toliau Aidas Puodžiukas 
atliko J. S. Bach choralą, C. 
Debussy — Tris preliudus ir
F. Chopin keturių dalių 
Sonatą No. 2.

Grojant Chopino korinius,

St Petersburg, FL. po Amerikos lietuvių klubo Kultūrinio būrelio sureng
to koncerto 1 iŠ kaires) smuikininkas Painius Puodžiukas, Kultūros 
būrelio pirmininko Angele Kamiene ir pianistas Aulas Puodžiukas

Elvyros Vodopalienės nuotr

St. Petersburg, FL. Po Amerikos lietuvių klubo Kultūrinio būrelio surengto koncerto: Kultūros būrelio valdybos 
nariai (klūpo) - Aldona Baukienė, Aldona Andriulienė ir Vida Sabienė; stovi - kun. dr. Eugenius Gerulis, Dana 
Mažeikienė, Gražina Viktorienė, smuikininkas Dainius Puodžiukas, Genovaitė Treinienė, pianistas Aidas 
Puodžiukas, Kultūros būrelio pirmininkė Angelė Kamiene, Roma Mastienė, Albinas Karnius, Edvardas Lapas 
ir Jadvyga Giedraitienė. 2002.04.16. Elvyros Vodopalienės nuotr.

SUNNY HILLS, FL

„ŠIS BEI TAS / VISKO PO TRUPUTĮ”
Kad į svetimženklius įdėta 

keistoka antraštė skaitytojo 
neatbaidytų, skubu paaiškin
ti: tokiu pavadinimu, jau keli 
mėnesiai čia išeina maždaug 
periodinis laikraštis, apie kurį 
noriu pakalbėti.

Laikraštį užmanė ir atkak
liai leidžia dvi moterys, moti
na ir duktė, Anelė Pečkaitienė 
ir Rita Šlaitaitė. Trečiasis jų 
bendradarbis, kurį pavadin
čiau technikiniu redaktorium, 
yra Vitas Dėdinas. Jis viršelį 
ir kai kuriuos puslapius pa
puošia ir kompiuteriu atlieka 
spausdinimo darbus. Šiuo 
metu spausdinama tik 50 
egzempliorių, bet ateityje- 
tiražą numatoma didinti.

Pirmasis numeris išėjo pažy
mėtas 2001.07.22 data. Jis bu
vo „išplatintas” prie Šv. Te
resės bažnyčios, susirin
kusiems į pamaldas tautie
čiams. Į rankas gavome kuklų 
8 mašinraščio ar kompiuterio 
lapų leidinėlį, su tekstais tik 
vienoje jų pusėje, tad naujagi
mis buvo tik pilnų 8 puslapių.

Į skaitytojus redaktorės ši
taip prabilo: „Esame visi įdo
mūs, nes skirtingi. Tad kodėl 
gi mums nepabandžius pasi
dalinti patirtimi, žiniomis, pa
mąstymais? Juk neįdomių 
dalykų šiam pasauly nėra! (...) 
Kaip manote, jeigu visi su
galvotume tokią ’baiką’ kaip 
'laikraštis’?”.

Į rankas „baiką” paėmę, greitai 
ir godžiai perskaitėm. Radom

ELIZABETH, NJ

VASARIO 16-OJI ELIZABETH
Šiemet Nepriklausomybės 

šventė čia buvo paminėta ir 
švęsta kovo 3 dieną. Šventė 
prasidėjo pamaldomis Šv. Pet
ro ir Pauliaus lietuvių bažny
čioje. Klebonas Alfredas Že- 
meikis trumpai priminė oku
pantų padarytas skriaudas. 
Nedidelis parapijos choras 
sugiedojo Gedimino Šukio Mi
šias. Jų metu Julius Veblaitis 
pasmuikavo J. S. Bacho eks
presyvų „Abide with me”. 
Vargonais palydėjo Eric 
Houghton.

Po pamaldų visi susirinko į 
parapijos salę. Vos tik įėję iš
vydome du įdomiais lietuviško 
meno dirbiniais apkrautus 
stalus, kuriuos neseniai iš 
Plungės buvo atvežusi Rūta 
Raudytė. Čia buvo galima įsi
gyti medžio, gintaro ir gana 
įdomių audimo dirbinių.

Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus, šios bažnyčios švent
raščio skaitovas Vytautas 
Masiliūnas sukalbėjo maldą, 
sudėtą iš jautrių Maironio 
eilių. Trumpu įvadu minėjimą 
pradėjo LB Elizabeth 
apylinkės pirmininkas Julius 
Veblaitis. Jis priminė kaip 
klastingai Kremliaus grobikai, 
pasitelkę keletą lietuviškų 
kvislingų, okupavo Lietuvą ir

porą eilėraščių, įdomių 
beletristikos kūrinių ištraukų, 
sveikatos patarimų, valgių ga
minimo receptų. O visas pas
kutinis puslapis buvo paskir
tas tik ką čia mirusio tautiečio 
artimųjų suraminimui.

Nepaisant kelių kritikų 
(„Užsimanė mat neturinčios 
ką veikti moterys! Kam gi čia 
reikia?!”) daugelis leidinėlį 
sutiko labai palankiai, net 
entuziastiškai. Juoba, kad 
redaktorės, asmeniškais susi
tikimais ir telefonu, ėmė kviesti 
visus Sunny Hills telkinio tau
tiečius bendradarbiauti, žadė
damos visa, ką kas parašys, 
mielai spausdinti.

Iki 2001 m. spalio vidurio 
„Šis bei tas...” ėjo kas dvi sa
vaitės ir iki 2001 lapkričio 
pradžios išėjo 9 laidos. Su 
skaitytojais susitarus, nuo 
2001 m. gruodžio pradėta 
leisti kartą per mėnesį. Ši ap
žvalgėlė rašoma rankose 
turint 11-tą numerį, pažymėtą 
2002.01.12 data, o 12-asis išeis 
vasario vidury. Beje, vienas 
specialus numeris išleistas 
pagerbti pakeltam į prelatus ir 
švenčiančiam 90-tą gimtadienį 
Leonardui Musteikiui.

Po dviejų 8 puslapių nume
rių ir trečio vienu puslapiu 
didesnio, imta leisti 16 ir 20 
puslapių laidas, pilnas tekstų, 
nuotraukų, iliustracijų, kurias 
puikiai paruošia V. Dėdinas 
savo kompiuteriu.

Leidinyje tikrai randame

kaip per ištisus dešimtmečius 
jie vykdė tautos genocidą. 
Paminėjo ir tuos nuostabius 
tautos stebuklus: Sąjūdį, 
Baltijos Dainuojančią revoliu
ciją ir pagaliau Kovo 11-tos 
aktą. Tada jis pristatė šio 
minėjimo kalbėtoją, LB New 
York apygardos pirmininkę 
dr. Giedrę Kumpikaitę.

Savo kalboje ji palietė jaut
rią temą, būtent, kodėl lietu
viai atkakliai kovoję ir atgavę 
savo valstybinę nepriklauso
mybę dabar taip masiškai iš 
Lietuvos bėga į užsienius. Ko
dėl čia atvykęs jaunimas 
nejaučia savo tautiškumo, 
kuris prieš 50 metų 
atvykusiems lietuviams 
padėjo išlaikyti mūsų tradici
jas, kultūrą ir kalbą? Dabar 
jau esą daug naujai atvykusių, 
kurie sako: „nenoriu nieko 
bendro turėti su tais lietu
viais”. Ji papasakojo ir apie 
liūdną New Yorko lietuvių 
Kultūros „Židinio” praradimą, 
pranciškonų nutrauktą „Dar
bininko” leidybą ir apie tai, 
kad lietuviai jau stumiami iš 
savo Apreiškimo bažnyčios 
Brooklyne, kuri jiems tarnavo 
88 metus.

Loretos Stukienės dėka bu
vo gautas naujai išrinkto New

„šio bei to”, o jeigu dar ne „vis
ko”, tai tikrai „daug ko po 
truputį”. Buvo išspausdinta 
vienos autorės studijėlė apie 
gintarą, antra apie paukščių 
keliones. Vienas daug keliavęs 
autorius, per kelis leidinio 
numerius pasakoja įspūdžius, 
patirtus kalnuose JAV, Kana
doje ir Aliaskoje. Redaktorė 
pateikia mistinės beletristikos 
ištraukų. Žvalios telkinio 
moterys vėl ir vėl primena kas 
sveika mūsų dietai (pvz. citri
na, bulvė ir daugiau). Kone 
kiekvienam numery šen bei 
ten pridaigstyta kruopščiai 
parinktų humoro gabaliukų, 
daugiausia ligonių bei gydyto
jų temomis.

Paskutiniu metu leidinys 
pradėtas siuntinėti JAV lietu
vių centrinėms organizacijoms 
bei laikraščių redakcijoms, 
įskaitant „Draugą”. Jeigu ka
da išvysite paminėti redakcijai 
atsiųstų leidinių tarpe keis
toką antraštę „Šis bei tas / vis
ko po truputį”, iš šio rašinio 
bent apytikriai žinosite, ką tas 
šešių žodžių pavadinimas 
reiškia.

Baigdamas neiškenčiu 
nepasigyręs, kad nebedaug 
daugiau kaip 50 lietuviškų sie
lų Sunny Hills telkinys dar te
beturi gerų dainorių chorą, 
vaidintojų būrelį ir štai — sa
vą mėnraštį! Ir dar ne viskas, 
tik šiam kartui girtis gana.

Alfonsas Nakas

Jersey gubernatoriaus James 
E. McGreevey sveikinimas, 
kurį perskaitė Valentinas Mė- 
linis. Meninę dalį pradėjo nau
jųjų ateivių atžalos. Andrius 
Radzevičius, jau gana gerai 
pažengęs, fortepijonu atliko 
Clementi, Schumano ir 
Kabalevsky kūrinius. Septyni 
vaikai padeklamavo arba pas
kaitė pluoštą eilėraščių: 
Marija, Jurgis ir Fedoras 
Savaiko Vytės Nemunėlio 
„Gedimino pilis”; Indrė 
Jankevičiūtė Kazio Jakubėno 
„Balta ramunėlė”; Egidijus 
Jankevičius Ramutės
Skučaitės „Tėvynė”; Valda 
Urbonaitė Vytauto Mačernio 
„Tėviškė” ir Antanina Belzer 
Vytės Nemunėlio „Mano Vytis 
ir Trispalvė”.

Po jų programą tęsė Angelė 
Kiaušaitė, sopranas, Giedrė 
Jakelaitytė, mezzosopranas ir 
Vygintas Virbickas, baritonas. 
Visi jie yra muzikos profesio
nalai. Angelė Kiaušaitė moks
lus yra baigusi Curtis muzikos 
institute, Philadelphijoje; 
Giedrė Jakelaitytė, neseniai 
čia atvykusi, yra baigusi Vil
niaus Muzikos akademiją, 
dirbo su „Ąžuoliuko” ansam
blio jaunaisiais dainininkais; 
Vygintas Virbickas, taip pat
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Elizabeth, NJ, Vasario 16-tos minėjime meninę programą atlikę solistai 
— Giedrė Jakelaitytė, Vygintas Virbickas, Angelė Kiaušaitė ir paskaiti- 
ninkė dr. Giedrė Kumpikaitė. Nuotr. Juliaus Veblaičio

naujai atvykęs, yra baigęs 
Gruodžio muzikos mokyklą ir 
Kauno Muzikos akademiją, 
turi ir dirigento diplomą. Lie
tuvos kariuomenės orkestre 
jis grojo pačių žemųjų garsų 
instrumentu — tūba. Šie dai
nininkai Nepriklausomybės 
proga pasirinko įdomią lietu
viškų dainų programą, dau
giausiai M. K. Čiurlionio har
monizuotas dainas: „Beauš- 
tanti aušrelė” (trio), „Oi lekia 
lekia” (duetas), „Anoj pusėj 
Nemuno” (trio), „Ant kalno 
gluosnys” (duetas) „Šėriau 
žirgelį” (trio), „Prapuoliau, 
motuše” (trio). Priedui Angelė 
Kiaušaitė padainavo patrauk
lią Algimanto Raudonikio „Iš 
paukščio skrydžio” dainą.

Jų dainas profesionaliai 
palydėjo pianistė dr. Frannie 
Covalesky (Kavaliauskaitė). 
Čia verta pastebėti tai, kad 
daktarato tezei ginti ji

pasirinko M. K. Čiurlionio 
muziką ir apgynus disertaciją 
Miami universitetas jai 
suteikė daktaro laipsnį.

Po puikios programos 
Rimantas Bitėnas paprašė ir 
paragino dalyvius paaukoti 
lietuviškos veiklos reikalams. 
Kaip paprastai, ir šį kartą Eli
zabeth apylinkės lietuviai bu
vo gana dosnūs. Buvo suauko
ta 2,760 dol. Pagal aukotojų 
valią, L. Bendruomenės cent
rui teko 1,695 dol., AP.P.L.E. 
805 dol., ALTui 160 dol. ir 
Mercy Lift — 100 dol. Visiems 
dalyviams buvo išdalinti 
Algirdo Rimo ir Raimundo 
Sližio dalykiškai paruošti 
laiškai, skirti New Jersey se
natoriams NATO reikalu. Po 
minėjimo žemutinės salės 
patalpoje vyko dalyvių vaišės 
ir pabendravimas.

Julius Veblaitis
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AMERIKOJE GIMUSIŲ IR 
NAUJOSIOS BANGOS 

LIETUVIŲ SUARTINIMO 
KONFERENCIJA

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 16 d., ketvirtadienis

Vytautas Bieliauskas

Pragyventi ir kurti
gyvenimą

Atkelta iš 1 psl.
— Trumpai apibūdinkite 

apklausą. Kam ji skiriama, 
kur galima gauti apklausos 
formas?

— Anketa skirta visiems 
lietuviams, gyvenantiems 
JAV-se, nesvarbu kur ar kada 
jie gimė. Ją galima rasti JAV 
Lietuvių Bendruomenės inter
neto puslapyje: www.javlb.org. 
Anketa susideda iš keletos 
dalių. Pradžioje prašoma 
demografinės informacijos 
apie atsakovą. Po to seka eilė 
klausimų apie lietuviškos 
veiklos interesus ir apie 
kliūtis šioje veikloje dalyvauti. 
Pabaigoje prašoma pareikšti 
nuomonę apie lietuvių santy
kius JAV-se.

— Apklausa paruošta 
lietuviu ir anglų kalbomis. 
Ar lietuviams neužtektų 
apklausos tik lietuvių 
kalba?

— Daugelis lietuvių pa
saulyje nekalba lietuviškai. 
Manau, kad būtų klaida juos 
atstumti vien dėl lietuvių kal
bos nemokėjimo. Iš atsiliepi
mų į šią anketą (ir į kitą, ku
rią analizavau 1989 m.), ma
tau, kad yra lietuvių, kurie no
rėtų dalyvauti, bet kalbos bar
jeras trukdo aktyviau įsi
jungti.

— Kiek atsakymų tikitės 
susilaukti? Kokių rezulta
tų tikitės?

— Aš manau, kad gausime 
daugiau kaip 500 atsiliepimų, 
nors idealu būtų gauti apie 
1,000. Tai turbūt vienas iš 
gausiausių lietuvių visuome
nės apklausų JAV-se per ilgą 
laiką. Labai padėjo, kad atsa
kovai galėjo dalyvauti apklau
soje internete. Iš atsakymų 
tikiuos, kad visi galėsime ge
riau suprasti, ką kiekvienas 
jaučia bei galvoja. Dabar tu
rime daug asmeninių nuo
monių apie jaunimą, apie tre
čios bangos lietuvius, apie 
kliūtis dalyvauti veikloje ir t.t. 
Turėdami didelį kiekį 
užpildytų anketų, galėtume 
pradėti daryti išvadas apie 
lietuvių visuomenę JAV-se. 
Tada suprasime, ką lietuvių 
bendruomenė, kaip sąjūdis, 
nori, kodėl lietuviai nedaly

vauja veikloje ir ką lietuvių 
organizacijos gali padaryti. Be 
statistinės informacijos, atsa
kovų pasisakymai gali būti 
taip pat naudingi. Kas šeštas 
asmuo prideda komentarų, ir 
tokiu būdu gauname naudin
gų minčių bei nuomonių apie 
lietuvių veiklą — kas ko nori, 
ko nenori, ir ką reikia keisti.

— Esate gimęs Ameriko
je, čia mokslus išėjęs, bet 
taip pat esate Lietuvoje 
dirbęs, ten sukūręs šeimą. 
Tam tikra prasme, ši kon
ferencija yra taikoma lyg 
ir jūsų padėtyje esantiems. 
Kokia yra reali perspekty
va šios konferencijos ren
gėjams? Ar ši ir panašios 
konferencijos yra prasmin
gos? Ko iš jų tikėtis? Ko 
nesitikėti?

— Manau, kad lietuvių vi
suomenė JAV-se labai pasi
keitė per pastaruosius 10 me
tų. Kai kurie lietuvių veiklos 
vadovai to nesupranta. Kiti 
kovoja, kad nesikeistų, nors 
tai nerealu. Dar kiti supranta, 
kad veiklos kryptys ir būdai 
turi pasikeisti ir tam skiria 
jėgas. Ši konferencija suteiks 
dalyviams progą sužinoti, ką 
kiti sėkmingai veikia savo 
miestuose; čia turės progą su
kurti planą, kaip tą informaci
ją pritaikyti savo veikloje. 
Nors konferencija pabrėžia 
lietuvių jaunimą, tačiau kon
ferencija padės visiems, nes 
informacijos pasidalinimas 
padės pagerinti ryšius tarp 
aktyvių lietuvių skirtingose 
vietovėse.

— Ką dar galėtumėte pa
sakyti dienraščio skaityto
jams?

— Noriu paskatinti skaity
tojus bei jų šeimos narius už
pildyti anketą, jeigu tai dar 
nepadarė. Anketos pildymo 
data pratęsiama iki birželio 
mėn. 2 d., tad ne vėlu prisi
dėti, paskiriant 2-3 minutes 
šiam svarbiam projektui.

— Ačiū už suteiktą informa
ciją. Nuo skaitytojų priklau
sys, ar bus tikrai pasiektas 
idealus 1,000 anketos atsa
kovų skaičius. Mieli „Draugo” 
skaitytojai, ar nenorėtumėte 
savo nuomonę pareikšti?

Demonstracijos už Lietuvos laisvę suburdavo visų kartų lietuvius JAV. Jono Kuprio nuotr.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VIEŠAS 
KREIPIMASIS NEW YORKO LIETUVIŲ 

„KULTŪROS ŽIDINIO” REIKALU
1997 m. balandžio 7 dienos 

laišku Lietuvių pranciškonų Šv. 
Kazimiero viceprovincijos pro
vincijolas tėvas Placidas Barius, 
OFM, pranešė New Yorko 
Kultūros Židinio tarybai Tėvų 
pranciškonų priimtą sprendimą 
neatnaujinti 1998 metų spalio 
31 dieną pasibaigiančių pa
talpų nuomojimo sutarties ir 
siekti Kultūros židinio nuo
savybės pardavimo.

Lygiai penkeriems metams 
praėjus po pasiuntimo sutartį 
nutraukiančio pranešimo, 
Kultūros židinio klausimas te
bėra neišspręstas. Amerikiečių 
teisme sprendimo laukia trijų 
konfliktuojančių pusių (Kultū
ros židinio tarybos, New Yorko 
Lietuvių Atletų klubo ir Tėvų 
pranciškonų) užvestos bei apeli
uojamos bylos. Visuomenės 
naudojimasis Kultūros židinio 
patalpomis yra sustabdytas. 
New Yorko lietuvių visuomenė 
skaudžiai išgyvena Kultūros 
židinio netektį. Tapo paliesta jų 
kultūrinė, visuomeninė, litu
anistinio švietimo bei sportinė 
veikla. Žiniasklaidojė spausdi
nami išpuoliai bei abipusiai 
pasikeitimai kaltinimais laiko 
tėkmėje nemažėja. Visuome
ninio susipriešinimo ženklams 
stiprėjant ir net pasiekiant 
Lietuvą, atsiranda balsų, 
siūlančių suabejoti paramos 
teikimu išeivijos lietuvių reli
ginėms bendrijoms, išeivijos 
istorijoje suvaidinusioms ypač 
svarbų vaidmenį tautiškumo 
palaikyme. Kritika ima paliesti 
ir lietuviškajai išeivijai ypač 
svarbią vyskupo lietuviams 
katalikams išeivijoje instituciją.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba yra susirūpinusi 
ginčo šalių nepajėgumu pačių 
jėgomis taikingai išspręsti New

Yorko Kultūros židinio 
klausimą. Asmenys bei organi
zacijos, praeityje artimai daly
vavusios Kultūros židinio 
kūrime bei jo išlaikymo darbuose, 
šiandieną „teisybės” ieško 
amerikiečių teismuose. Ieškoma 
„savosios teisybės”, pamirštant 
anksčiau vieningai puoselėtą 
visuomeninę gerovę bei tautinį 
solidarumą. Įskaudinančiais 
pareiškimais apeliuojama į 
lietuviškąją visuomenę, iš 
atminties išbraukiant tuos lai
kus, kai buvo sutariama, bend
radarbiaujama ir aukojamasi 
Dievo ir savosios tautos labui.

JAV LB Krašto valdyba imasi 
iniciatyvos Kultūros židinio 
klausimo ginče dalyvaujančias 
puses — Kultūros židinio tary
bą, New Yorko Lietuvių atletų 
klubą ir Tėvų pranciškonų 
provinciją — sukviesti intensy
vaus pobūdžio pasitarimams. 
Pasitarimų tikslas — rasti ilgai 
uždelstą, visus daugiau ar ma
žiau patenkinantį sprendimą. 
Krašto valdybai prašant, 
Lietuvos generalinis konsulas 
New Yorke dr. Rimantas 
Morkvėnas yra sutikęs 
tarpininkauti taikingo susitari
mo paieškoje. Norima pastebėti, 
kad dr. R. Morkvėnas yra pa
kviestas siekti klausimo 
išsprendimo šalių geranoriško 
susitarimo, o ne arbitražo bū
du. Tuo pačiu, dr R. Morkvėno 
tarpininkavimas nėra sąlygoja
mas reikalavimu šalims 
nutraukti ar sustabdyti užves
tus teisminius procesus. Savo 
ruožtu, JAV LB Krašto valdyba, 
iki šiol stengusis išlikti neu 
tralia stebėtoja, yra pasiruošusi 
dr. Morkvėnui ir besita
riančioms šalims pagal reikalą 
visokeriopai talkinti.

JAV LB Krašto valdyba viešai

kreipiasi į Tėvų pranciškonų 
viceprovincijos JAV-se vadovy
bę (tėvus Placidą Barių, OFM, 
Pranciškų Giedgaudą, OFM), 
vyskupą lietuviams katalikams 
išeivijoje JE Paulių Baltakį, 
OFM, Kultūros židinio tarybos 
ir New Yorko Atletų klubo 
vadovybes (abiejų pirm. Praną 
Gvildį) su kvietimu dalyvauti 
Lietuvos generalinio konsulo dr. 
R. Morkvėno tarpininkavimu 
pravedamuose pasitarimuose. 
Vadovybės savo sutikimą pasi
tarimuose dalyvauti yra pra
šomos pranešti iki 2002 m. 
birželio 1 d., savo atsakymą 
nukreipiant:

JAV LB Krašto valdyba, 
Algimantas S. Gečys, pirm., 
1357 Gantt Drive Huntington 
Valley, PA 19006.

Teigiamai atsiliepus į kvie
timą dr. R. Morkvėnas tarsis su 
atskiromis vadovybėmis dėl 
pasitarimo vietos bei laiko. Ti
kimasi, kad kvietimas pradėti 
pasitarimus Kultūros židinio 
klausimu bus priimtas gera
noriškai. Šią iniciatyvą skatina 
JE vysk. Pauliaus A. Baltakio, 
OFM, laiške, rašytame 2001 m. 
lapkričio 21 d. JAV LB Reli
ginių reikalų tarybos pirm. sės. 
Margaritai Bareikaitei, išreikš
ta viltis, kad „...su pozityviu 
Lietuvių Bendruomenės va
dovybės tarpininkavimu, grįš 
per 50 metų puoselėtas nuošir
dus bendradarbiavimas ir vėl 
visi vieningai darbuosis dėl ben
dros visos išeivijos ir tėvynės 
gerovės”.

Pagarbiai,

Algimantas S. Gečys
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkas
2002 m. gegužės 10 d.

Šiuo metu neapykanta Ame
rikai yra išplitusi po visą pla
netą ir turbūt dėl to, kad mes 
čia gerai gyvename ir esame 
bene stipriausia galybė šių 
dienų pasaulyje. Paprastai 
neturintieji išgyvena pavydą 
turintiesiems, silpnesnieji ne
mėgsta tvirtųjų, nes jų bijo. 
Atrodo, kad yra daug lengviau 
jausti populiarumą vargšui ir 
bejėgiui, negu sveikam, tur
tingam ir tvirtam žmogui. Bet, 
nepaisant šių negatyvių jaus
mų Amerikai, niekas negaii 
jos kaltinti gobšumu, gera
širdiškumo stoka bei netei- 
kimu pagalbos kitiems. Ame
rikoje yra labai daug karita- 
tyvinių organizacijų, kurios 
teikia pagalbą kitiems be atly
ginimo ir be jokių įpareigojmų. 
Čia yra daugybė fondų ir fun
dacijų, kurias dosniai remia 
individai, verslo firmos ir 
valdžios įstaigos. Šie fondai 
duoda dotacijas moksliniams 
tyrinėjimams, sveikatos gero
vės išlaikymui ar pakėlimui, 
našlaičių ir benamių globai, 
epideminių ligų stabdymui bei 
gydymui ir t.t., ne tik JAV-se, 
bet ir visame pasaulyje.

Pažvelkime į JAV universi
tetus ir pamatysime, kad čia 
yra daug studijuojančių užsie
niečių, kuriems yra duodamos 
stipendijos ir kurių mokslo 
išlaidos yra padengiamos. 
Amerikos „peace core” savano
riai dirba įvairiuose Trečiojo 
pasaulio kraštuose, padedami 
ten pakelti gyvenimo lygį. 
Amerikos medikai siunčia 
savo specialistus svetur, kur 
jie padeda pagerinti medicinos 
pagalbą tose vietose. Ame
rikos vaistų gamintojai siun
čia milžiniškas vaistu siuntas, 
kovai su AIDS, tuberkulioze ir 
t.t. Ir visa tai daroma dau
giausia ne vyriausybės lė
šomis, bet fondų ir karitaty- 
vinių organizacijų pagalba.

Šio amerikietiško dosnumo, 
atrodo, esame išmokę ir mes, 
Amerikos lietuviai. Pagal šio 
krašto gana humaniškus įsta
tymus, lietuviai yra įsteigę 
taip pat įvairius fondus ir ka- 
ritatyvines organizacijas, ku
rios telkia lėšas, pasinaudoda
mos nuo mokesčių atleidimo

lengvatomis, kurtos remia 
lietuviškus darbus u čia Lit 
tuvoje. Galime su pasididžia 
vimu stebėti stipriai išaugu.-.| 
Lietuvių fondą Čikagoje. Tau 
tos fondą Brooklyne ir kitus 
mažesnius humanitarinio ka 
ritatyvinių organizacijų fon 
dus, pvz.: Vydūno f, Ateiti
ninkų šalpos f.. Tautines są 
jungos f.. Pasaulio L. Beini 
ruomenės f., Draugo f.. Keli 
ginės šalpos f. ir t.t.

Visi šie fondai auga. tvirtėja 
Amerikos lietuvių dosnumo ir 
geraširdiškumo dėka. Musų 
tautiečių dosnumo dėka yra 
išlaikoma JAV7 Lietuvių Bend 
ruomenė, lietuviškos šeštadie
ninės mokyklos, jaunimo orga
nizacijos. lietuviška spauda u 
lietuviškos bažnyčios. Tokio 
pat dosnumo dėka į Lietuvą 
buvo ir yra tebegabenami 
vaistai (per „Mercy Lift"', 
siunčiami rūbai, duodama pa 
galba ten mokykloms ir uni
versitetams, rūpinamasi naš
laičių ir vargstančių globa Pa
galiau musų išeiviją taip pat 
dosniai remia ir Valdosų tu
mų atstatyr.ą Vilniuje, kur 
norima atnaujinti Lietuvos 
istorijos šaknis.

Prie šitokio karitatyvinių 
dosnumo reikia priskirti ir 
šimtus Amerikos lietuvių, 
kurie savanoriškai — be atly
ginimo — dirba lietuvišką dar 
bą: Bendruomeneje, švietime, 
spaudoje, šalpos įstaigose ir 
t.t. Tai yra taip pat labai 
didelis įnašas, kuris duo 
damas tyliai, be padėkų ir 
dažnai net be pripažinimų. 
Dabar į šiuos darbus yra įsi 
jungę daug pensininkų, bet 
gražu matyti, kad jau ir jau
nesnioji karta bei naujosios 
bangos atstovai pamažu pra
deda įsijungti į šią dosnumo 
dvasią; ir jie taip pat aukoja 
savo laisvas nuo darbo valan
das lietuviškiems reikalams.

W. Churchill yra pasakęs, 
kad „mes susikuriame sau pra
gyvenimą gaudami, bet mes 
kuriame gyvenimą duodami". 
Taigi ir mes, dirbdami ir gau
dami, susikūrę savo pra
gyvenimą, dabar duodami pri
sidedame prie gyvenimo kūrimo ir 
čia, ir mūsų tėvynėje Lietuvoje

DVI SAVAITES INDIJOS 
ŠIRDYJE
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Vakarieniauti viduriniosios- 
aukštesiosios klasės vietinių 
gyventojų šeimoje ir gėrėtis jų 
mokyklinio amžiaus bei jau 
studijuojančio jaunimo iš ang
lų pasisavintu gražiu, aris
tokratišku išauklėjimu.

Ilsėtis dvi paras maharadžų 
medžiokliniame būste — 
dabartiniame Ranthambhore 
valstybiniame parke ir du kar
tus lankytis Indijos tigrų 
draustinyje.

Keliauti tris valandas ant 
„dykumos laivų” — kupranu
garių (kokie jie išdidūs!) ir po 
jų varovų prie laužo atliktos 
programos praleisti vėsią nak
tį po žvaigždėtu dangumi, pa
šildytuose pataluose, palapi
nėje.

Lankytis Fatehpur Sikrit 
imperatoriaus Akbar Didžiojo 
16-me šimtmetyje pastatytoje 
tvirtovėje „mirusiame mieste”, 
kuris aptvertas 177-ių mylių 
aukšta, tokio pat raudono 
akmens, kaip pats miestas, 
siena, dėl vietovę ištikusios 
sausros, buvo apleistas, vos 
praėjus aštuoneriems me
tams. Akbar buvo laikomas 
geru valdovu, nes užuot karo

mūšių, pasirinko laimėti savo 
pavaldinių širdis. Jis vedė tris 
žmonas ir, statydamas 
kiekvienai atskirus, labai 
ištaigingus rūmus, visur nau
dojo hindu, musulmonų ir 
krikščionių architektūrai 
būdingus derinius.

Važinėti „cyclorickshaw” 
pagalba maharadžų buvusioje 
medžioklių teritorijoje — 
Baratpur paukščių draustiny
je ir stebėti, niekuomet 
anksčiau nematytų, vietinių ir 
praskrendančių paukščių 
gausybę.

Žavėtis Taj Mahal — kvapą 
užimančiu 17-to šimtmečio 
architektūros ir meno paminklu, 
klausytis pasakojimų apie 
šacho Jahan neišpasakytą 
meilę žmonai Mumtaz Mahal 
(ji mirė, gimdydama jų 14-tą 
vaiką), apie 22 metus trukusią 
šio paminklo statymo istoriją 
ir paties šacho Jahan liūdną 
gyvenimo pabaigą.

Gėrėtis Agra tvirtovės 
masyviu didumu ir puošnu
mu, laikomu beveik tobulu 
grožio ir stiprumo junginiu, 
kur dalį gyvenimo su savo 
mylima Mumtaz praleido

šachas Jahan, ir kur senatvėje 
buvo įkalintas savo sūnaus, 
sosto įpėdinio.

Stebėtis Khajurago šven
tovių (vadinamų erotinėmis) 
rytiniame ir vakariniame 
kompleksuose prieš tūkstantį 
metų • iš smėlakmenio 
iškaltomis ir, nepaisant 
lietaus bei oro pasikeitimų, 
išsilaikiusiomis šimtai tūkstanti
nėmis hindu dievų, kurių ir 
paprastų žmonių bei įvairių 
gyvulių gyvenimą atvaizduo

jančiomis skulptūromis.
Nuskristi į Varanasi — 

švenčiausią hindu miestą, kur 
atvyksta tikintieji atlikti savo 
ritualinių apeigų (išsimaudyti 
penketą kartų dienoje švento
joje Gangės upėje), kur 
netoliese yra Sarnath 
miestelis su garsiąja „stupa” 
— t.y. Budhos pirmojo pasaky
to pamokslo vieta.

Plaukti, saulei vos patekė
jus, Ganges upe ir stebėti 
hindu apsivalymo apeigas,

pamaldžiai atliekančius, besi
maudančius, dantis ir drabu
žius besiplaunančius, sudegin
tųjų lavonų pelenus nuo upės 
ghat (šventovių) laiptų se
miančius ir ten pat į upę 
pilančius tikinčiuosius. Tai 
palyginti brangus, bet tiesiau
sias kelias į rojų — amžinojo 
gyvenimo vietą.

Dar labai daug įdomių vietų 
bei situacijų teko matyti ir 
aplankyti, bet čia suminėtos 
pačios svarbiausios. Indija yra

įspūdžius įvairių interesų ir 
įsitikinimų žmonėms, kurie 
joje besilankytų. Pabaiga

XVI a. architektūra sename Shckhavati miestelyje

labai sudėtingas ir visais at
žvilgiais įdomus kraštas, 
paliekantis neišdilstančius

Dunlod miestelin gatvėje autorė Ritime Riidmtiene 
karvėmis

http://www.javlb.org


MOKYTOJŲ TOBULINIMOSI KURSŲ SAVAITE DAINAVOJE
RIMA KRIŠTAPONYTĖ 

GIRNIUVIENĖ

2001 m. rugpjūčio 5-12 die
nomis „Dainavos” stovykloje 
vyko JAV Lietuviškų mokyklų 
mokytojų tobulinimosi kursai. 
Juos rėmė naujai išrinkta 
Švietimo taryba (organizavo 
perrinktas Organizacinis ko
mitetas, kurio sudėtyje buvo 
JAV LB Švietimo Taryba, pir
mininkė D. Polikaitienė; mo
kytojų kursų vadovai — J. Ka
valiūnas (kursų įkūrėjas ir il
gametis Švietimo tarybos va
dovas) ir M. Sandanavičiūtė- 
Nevvsom (Švietimo tarybos 
atstovė ir Los Angeles LM di
rektorė); stovyklos viršininkė 
J. Dovilienė (Čikagos LM), ko
mendante A. Smalinskaitė- 
Harris (Bostonas). Kursų sa
vaitės organizacinis komite
tas: L. Apanavičienė (Čikagos 
LM), K. Bandžiulienė (Los An
geles LM), R. Butauskienė 
(Čikagos LM), J. Dovilienė 
(Čikagos LM), A. Elvikienė 
(Lemonto LM), A. Smalinskai- 
tė-Harris (Bostonas), J. Kava
liūnas, M. Sandanavičiūtė- 
Newsom (Los Angeles LM), E. 
Novak (Lemonto LM), N. Vu- 
cianienė (Clevelando LM). 
Apskritojo stalo diskusijas ve
dė dr. D. Katiliūtė-Boydstun 
ir M. Sandanavičiūtė-New-
som. Tuo pačiu metu vyko ir 
besimokančiųjų lietuvių kal
bos kursai, kurių vadovas ir 
mokytojas buvo V. Jonaitis, 
mokytojos — A. Sakalaitė ir
R. Mitchell.

Kursų dalyviai, kaip ir pas
kaitininkai, į Dainavos sto
vyklą buvo suvažiavę iš įvai
rių Amerikos (bei Lietuvos) 
vietų. Kursų klausytojų susi
domėjimo paskaitomis ir dis
kusijomis nepajėgė sumažinti 
net ir nežmoniškas karštis.

Visos paskaitos, diskusijos ir 
užsiėmimai buvo labai įdomūs 
ir turiningi. Kadangi neįma
noma sutalpinti visos savaitės 
intensyvaus darbo į keletą 
puslapių, iškart atsiprašau 
paskaitininkų, organizatorių, 
dalyvių ir skaitytojų, nes ne 
visos temos ar diskusijos bus 
šiame straipsnyje paliestos. 
Bandymas buvo labiau akcen
tuoti paskaitas ar diskusijas, 
kurios tiesiogiai liečia moky
mą lituanistinėse mokyklose 
ir kurios duoda, kaip lietuviai 
sako, peno pamąstymui arba 
atskleidžia kiek kontrover
sišką požiūrį į lietuvių kalbos 
ir kultūrinių dalykų mokymą 
lituanistinėse mokyklose. O 
taip pat buvo bandymas per
duoti kursų dvasią ir nuotaiką 
kas sėkmingam darbui yra ne 
mažiau svarbu.

Kursų metu buvo aptartos 
dalykų dėstymo galimybės ir 
būdai. Buvo skaitomos paskai
tos mokytojams lietuvių kal
bos, literatūros, dalykų moky
mo, psichologinėmis ir kitomis 
temomis. Daug dėmesio buvo 
skiriama tam, kaip pritaikyti 
lietuvių kalbos ar lietuvių lite
ratūros dalykų mokymą litua
nistinėse mokyklose, nesu
prastinant paties dalyko. Ko
kią reikšmę mūsų, lietuvių, 
gyvenime turi tarpusavio 
bendravimas lietuviškai ir 
bendravimas apskritai. Kokią 
reikšmę mums, lietuviams, tu
ri visa mūsų kultūra, o taip 
pat daina, šokis — kaip tos 
kultūros neatskiriamos dalys. 
Buvo vestos parodomosios pa
mokos, kurių metu mokytojai 
demonstravo savo metodus ir 
komentavo jų pritaikymo dėka 
pasiektus rezultatus, kurie 
kartais buvo gana įspūdingi. 
Vienas didžiausių išlikusių 
įspūdžių iš pasiektų rezultatų 
buvo tai, kad Los Angeles Li
tuanistinės mokyklos vienuo
li ktokai/dvyliktokai skaito ir 
nagrinėja Mykolaičio Putino 
„Altorių šešėlyje”, vieną iš pa
čių sudėtingiausių lietuviškų

Dainavos mokytojų kursų pranešėjai (iš kaires): K Kevalas, J. Kavaliūnas, D Gedvilienė, M. Newsom, L. Apa- 
navicienė, R. Šilbąjoris, R. Butauskienė, S. Radvilienė, N. Pupienė. 2001 m. vasara.

psichologinių romanų, kurio 
daugelis iš tėvų nesugebėjo 
įveikti.

Buvo atskirų mokyklų prisi
statymai, kurių metu išgirdo
me labai naudingos medžiagos 
apie atskirų mokyklų vidaus 
tvarkymosi ir mokymo meto
dus bei rezultatus, mokytojų 
bendravimą su vaikais, tėvais, 
kitais mokytojais. Buvo paro
dyti kai kurių mokyklų met
raščiai, video juostos, turin
čios labai didelę išliekamąją 
vertę ne tik dėl to, kad galima 
pasenus pasižiūrėti į save jau
ną, bet ir dėl to, kad po dauge
lio metų galima būtų atsivers
ti ir pamatyti, apie ką tuomet 
buvo kalbama, kas ir kaip ra
šoma, kad tą medžiagą galima 
panaudoti, kai lituanistinėms 
mokykloms sueis penkiasde
šimtmečiai ir didesni jubilie
jai. Sužinojome, kad mokslo 
metų pradžioje kai kurios mo
kytojos užmezga ryšį su tė
vais, išaiškindamos savo tiks
lus ir reikalavimus ir paaiš- 
kindamos, kad per mokslo me
tus vaikams bus reikalinga tė
vų pagalba: jeigu tėvai savo 
vaikams nepadės išmokti lie
tuvių kalbos, tai jie ir neiš
moks, mokykla stebuklo nepa
darys.

Kad nors kiek susidarytų 
vaizdas, apie ką ir kaip buvo 
kalbama paskaitų ir seminarų 
metu, noriu pateikti ištraukų 
iš skaitomų paskaitų. Pirmoji 
paskaita buvo Marytės New- 
som, Švietimo tarybos narės ir 
Los Angeles Lituanistinės mo
kyklos ilgametės direktorės. Ji 
kalbėjo apie Lietuvių litera
tūros dėstymą 8-12 skyriuose. 
„Kiekvienas mokinys turi 
minčių, kurias norėtų išreikš
ti. Mes, mokytojai, turime su
daryti sąlygas jiems išsireikš
ti, sukelti norą pasisakyti. Tai 
padaryti galima parinkus kū
rinį ir paprašius atsiliepti apie 
kūrinį savais žodžiais. Lietu
vių literatūra yra gana sunki 
skaityti jaunimui, pasakymas 
„eik ir pasiskaityk” neveikia, 
nes klasikų kūriniuose seno
viška pasaulėžiūra, ilgi saki
niai, sudėtinga sintaksė. Vai
kams reikia „duoti paragauti”, 
kas yra lietuvių literatūra,
pvz., Lazdynų Pelėdos „Motulė 
paviliojo” nagrinėjimas: žodžio 
„paviliojo” prasme, ilgesio 
jausmo pajautimas, — vaikas 
rašo apie ilgesį, ar jis kuomet 
ko nors ilgėjosi. Lengviausia 
nagrinėti tautosaką, bet ja 
taip pat galima įvairiai sudo
minti, pvz., pasinaudojant Ka
ziu Saja, parašyti, kas įvyko 
po to, kai Eglės ir Žilvino vai
kai pavirto medžiais. Žodžiai 
kaip tapyba: stebėk ir anali
zuok, kaip rašytojas sukuria 
personažą. Kartu su vaikais 
analizuodamas, pavyzdžiui, 
Pranelį Paukštvanagėlį, kaip 
jį mato kiti ir kaip pats Prane
lis mato save, įtrauki mokinį į 
literatūrą”.

Kunigo Kęstučio Kevalo pas
kaitos tema buvo „Religinė są
monė pedagogikoje”. „Nesvar
bu, kiek mes betyrinėtume 
mokymą, jis visada yra kaž

kas daugiau, negu mes galime 
suprasti ar suvokti. Mes mo
kome taip, kaip mes esame. 
Mokymas tuo būdu yra mūsų 
sielos veidrodis. Bet kokia re
forma mokyklose, mokymo 
programose, mokymo tekstų 
peržvalgose nėra taip svarbi, 
palyginus su šiuo žmogiškuoju 
ištekliu ir šaltiniu pačių mo
kytojų, nuo kurių tiek daug 
priklauso visas mokymo pro
cesas. Visos mokymo progra
mos neturės vertės, jeigu mes 
nebranginsime žmogiškosios 
širdies — pagrindinio c gero 
mokymo šaltinio. Mokytojo as
menybė paveikia mokymą. 
Būdas, kaip aš bendrauju su

Prof. J. Kavaliūnaitė 2001 m. va
sarą Dainavoje, Mokytojų kur
suose, skaito pranešimą.

mokiniais, parodo, koks yra 
mano ryšys su mano moko
muoju dalyku, kolegomis ir 
pagaliau — pasauliu. Daugu
ma mokytojų pripažįsta, kad, 
kaip bebūtų svarbūs įvairūs 
mokymo metodai, didžiausias 
dalykas, ko mes galime pa
siekti bet kokios rūšies darbe, 
yra įžvalga, kas vyksta su mu
mis, kai mes tai darome. Kuo 
labiau mes esame susipažinę 
su mūsų vidaus pasauliu, tuo 
mūsų mokymas ir gyvenimas 
tampa tvirtesnis. Mokytojas 
turi galią sukurti tokias sąly
gas, kad mokinys gali labai 
daug išmokti, bet taip pat mo
kytojas gali ir atšaldyti mo
kinį nuo mokymosi. Mokslei
viam nerūpi, kiek tu knygų 
parašei ir kokiems komite
tams priklausai, bet jie labai 
greitai pajaučia, ar tu esi au
tentiškas, nemeluojantis ta
me, ką tu darai.

Nesvarbu, kad techniškas 
mano dalykas yra, jei šis daly

Mokytojos D. Surdėnienė ir A Page iš Filadelfijos Dainavos mokytojų 
kursuose 2001 m vasarą įdėmiai klausosi paskaitos

kas mane domina, jis padeda 
man atrasti ir pažinti save. 
Man aišku viena — šio pasau
lio išsigelbėjimas yra ne kur 
kitur, bet žmogiškoje širdyje, 
žmogiškoje galioje apmąstyti, 
žmogiškajame romume ir 
žmogiškoje atsakomybėje. Ge
ra? mokytojas ne tik tas, kuris 
turi geras savybes mokinti, 
bet ir tas, kuris iššaukia tas 
savybes iš mokinio”.

Prof. Dalia Katiliūtė-Boyds
tun bandė palyginti JAV ir 
Lietuvos lietuviškų mokyklų 
mokytojų mokymo skirtumus, 
kuriuos sąlygoja skirtingas 
pedagoginis paruošimas bei 
kultūriniai skirtumai. „Egzo
do” mokytojos moko užsiėmi
mais, bandydamos įtraukti į 
užsiėmimą visus vaikus. Sten
giasi neužduoti darbų, kurie 
vaikams būtų per sunkūs, ne
įdomūs. Stengiasi į mokinius 
visuomet teigiamai reaguoti, 
girti. „Naujakures” Amerikoje 
Lietuvos mokytojos daugiau
sia naudoja dėstymo metodą 
— pasakojimą. Diskusijose da
lyvauja tik tie vaikai, kurie 
nori dalyvauti ir turi ką pasa
kyti, neiškeliama sau užduo
čių įtraukti visus. Lietuvos 
mokytojos dažnai arba per 
daug tikisi, arba visai nieko 
nesitiki iš mokinių ir pasta
ruoju atveju nustemba, kad 
mokinys suduria žodį su žo
džiu. Skirtingas mokymas ky
la ir dėl jau minėto kultūrinio 
skirtumo: JAV vyrauja prag
matinė kultūra (elgesys turi 
teikti naudos), Lietuvoje mo
ralizavimo kultūra (elgesys 
gali būti savaime tinkamas 
arba netinkamas). Lietuvoje: 
stropus mokymasis yra moki
nio pareiga, mokytojas turi 
būti gerbiamas, negeras mo
kinys turi būti kritikuojamas. 
Jungtinėse Valstijose: mokinio 
suviliojimas mokytis — moky
tojo pareiga. Aplinką stengia
masi taip suorganizuoti, kad 
mokiniui sektųsi, dėl to ven
giama mokinį kritikuoti. Ku
ris mokymo metodas geresnis, 
nežinia. Turbūt dažniau tenka 
rinktis JAV metodą, nes moki
niai prie jo pripratę, vaikų 
niekinimas skaitomas mora
liai netinkamu. Bet pagal JAV 
ir Azijos šalyse darytus tyri
mus, JAV mokiniai ir jų tėvai 
daug geriau apie save mano ir 
pasisako, bet daug mažiau

turi žinių, nei Azįjos atstovai 
vaikai ir jų tėvai, kurie labai 
kritiškai atsiliepia apie savo 
žinias ir tėvai apie savo vai
kus.

Žmones galima skirstyti į du 
tipus pagal požiūrį į gabumus 
ir jų panaudojimą: pirmieji 
mano, kad žmogus jau gimsta 
arba gabus, arba ne; antrieji 
mano, kad sugebėjimus gali
ma išvystyti, ir kuo labiau 
juos vystai, tuo daugiau pasie
ki. Pastarieji mažiau bijo ap
linkinių vertinimų ir nesėk
mių. Jie mano, kad pastangos 
nulemia gyvenimą, mažiau ly
gina save su kitais ir lengviau 
pakelia nesėkmes. Tik giriami 
mokiniai nepakelia kritikos, 
atpranta pralaimėti. O gyve
nime reikia mokėti ir garbin
gai laimėti, ir garbingai pra
laimėti. Nesėkmės patirtis yra 
būtina: ji išmoko dorotis su 
nesėkme. O po nesėkmės vėl 
sulaukimas sėkmės vykdo at
kaklumą, ryžtą siekti užsi
brėžto tikslo”.

Ilgamečiai lituanistinių mo
kyklų mokytojai J. Kavaliūnas 
ir V. Bučmienė savo paskaito
se kalbėjo, kaip mūsų vaikams 
galima palengvinti sunkios 
lietuviškos gramatikos dėsty
mą.

V. Kavaliūnas: „Sunkias lie
tuvių kalbos formas vaikams 
reikia paaiškinti kuo papras
čiau. Kiekvieną mokinį galima 
išmokyti, jei jam medžiaga 
perduodama nuosekliai, pa
prastai ir sistemingai. Mes 
klasėje mokinius turime tuos 
pačius, kurie visą savaitę eina 
į anglišką mokyklą. Tai, pra
dedant aiškinti lietuvių kalbą, 
reikia pirmiausia išklausti, 
kas jiems neaišku”. (Noriu 
pastebėti, kad Jono Kavaliūno 
dėka ir įkvėpimu šie mokytojų 
kursai įsteigti. Jis taip pat 
įsteigė Dariaus ir Girėno li
tuanistinę mokyklą Čikagoje, 
prisidėjo prie Lituanistikos 
katedros įsteigimo Čikagos 
universitete, buvo ilgametis 
Švietimo tarybos pirmininkas 
ir dviejų lietuvių kalbos va
dovėlių autorius. Taip pat pa
sistengė, kad šie kursai būtų 
užskaityti Čikagos universite
to magistro programoje).

V. Bučmienė: „Kai kurie mo
kytojai dėsto gramatiką, lyg ji 
pati turėtų kažkokią esminę 
vertę, nesusijusią su nieku 
kitu. Tokie mokytojai kartais 
reikalauja, kad mokiniai gra
matikos taisykles ir terminus 
išmoktų pažodžiui iš vado
vėlio. O koks turėtų būti gra
matikos mokymo tikslas? Ogi 
labai paprastas — gramatikos 
mokymas pradžios mokykloje 
ir gimnazijoje turi būti prie
monė mokinių kalbos ir rašy
bos tobulinimui. Kaip grama
tiką mokyti, kad pasiektume 
tikslo? Svarbiausia — moki
niams reikia taisykles supras
ti, o ne atmintinai išmokti”.

Kaip jau minėjau, visą kur
sų metu perduotą medžiagą 
tiesiog sunku aprėpti. Nu
stembi ir nudžiungi, kai pa
matai, kad sau, kaip mokyto
jui, išsikėlus gana aukštus 
uždavinius, pasirodo, visai 
įmanoma juos pasiekti, ir vai
kai patys nustemba, atradę, 
kad jie gali išmokti ir pamilti 
Lietuvos geografiją, istoriją, 
suprasti, kaip įvykiai kitose 
šalyse veikia Lietuvą.

Z. Udrienė, Los Angeles: „Is
torijos pasakojimas nuobodus, 
jei pateikiami tik faktai. Rei
kia vesti prie visumos pažini
mo prie priežasčių ir pasek
mių pažinimo, skatinti klausti 
„kodėl?” taip ar kitaip įvyko. 
Labai svarbu nuoseklumas: 
labai sunku sekti mokytąją, 
jei jis šokinėja nuo vieno fakto 
prie kito. Kartojimas padeda 
įsiminti faktus, dėl to duoda
mas 5 minučių patikrinimas 
kiekvieną šeštadienį.
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•SKELBIMAI*
SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English.
L A. McMahon Window Wasrung 

Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

Companion live-in for elderly 
disabled womcn w/small dog.
Easy work. Salary $20,000 per 

year. Mušt be good natured. Will 
train. No exp. needed. Mušt speak 

English. Tel. 773-479-3334.

Business Opportunity
Company looking for hard 
working, reliable partner

Great pay, profit ana benefits. 
Some English reauired.

Please caU 708-387-9509, 
betvveen 10 AM to 9 PM.

j PASLAUGOS

ELEKTROS

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
TuriuČikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W.
79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

AUIOMGHLIOt NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRALOMAfi 

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street

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

Įrengiame „basement”, virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

draudimą. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

į PARDUODA TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
. H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

Parduodamas gražus 1 
miegamojo, 4 kambarių 

„condo” už prieinamą kainą. 
Skambinti 

tel. 773-884-0621.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KONCERTAI 
LIETUVOJE 2002 m.

Rašau su pasididžiavimu, su 
gera naujiena, pranešti apie 
gal Jums dar negirdėtą žinią, 
kad Australijos lietuviai neto
limoje ateityje koncertuos Lie
tuvoje ir Lenkijoje.

Birželio mėn. 2002 m. Mel- 
boumo Tautinių šokių an
samblis „Gintaras” ir jungtinis 
Australijos lietuvių choras at
vyksta koncertuoti į Lietuvą ir 
Lenkiją. Koncertai vyks:

Klaipėdoje — ketvirtadienį, 
birželio 20 d., Klaipėdos Mies
to muzikos centre, Šaulių g., 
18 vai.

Šiauliuose — šeštadienį, bir
želio 22 d., Šiaulių Kultūros 
centre, 18 vai.

Panevėžyje — ketvirtadienį, 
birželio 27 d., Panevėžio Muzi
kiniam teatre, 18 vai.

Punske — Šeštadienį, bir
želio 29 d., Punsko Lietuvių 
kultūros namuose, 19 vai.

Birželio 30 d., Australijos 
lietuviai choristai ir šokėjai 
dalyvaus Lenkijos lietuvių sa
viveiklos būrelių metiniame 
sąskrydyje, Burbiškėse prie 
ežero.

„Gintaro” ansambliui jau 25 
metus vadovauja skulptorė ir

„AMERIKOS KRYŽKELĖS” 
LB APYGARDA

Omahoje, š.m. balandžio 6 
d., įvyko suvažiavimas naujos 
Amerikos lietuvių apygardos 
sudarymui. Jame dalyvavo vi
si Omahos Lietuvių Bendruo
menės apylinkės valdybos na
riai, buvo atvykę’ atstovai iš 
kitų apylinkių: Cecelia Lan
kutis iš Colorado, Liuda Flo- 
res iš Texas, Kate Poterfield 
ir Sally Žemaitis Dannov iš 
Kansas City.

Susirinkimą pravedė Oma
hos LB pirmininkė Nijolė Su- 
davičiūtė MacCallum. Pra
džioje buvo perskaityti Krašto 
valdybos pirmininko Algiman
to Gečio atsiųsti sveikinimai 
ir linkėjimai susirinkimo da
lyviams.

Nįjolė Sudavičiūtė MacCal
lum paaiškino apygardos ko
rimo tikslus ir uždavinius. 
Kiekvienos apylinkės atstovas 
pristatė savo Lietuvių Bend
ruomenės veiklos apimtį.

Kansas City LB yra mažai 
kalbančių lietuviškai, bet 
veikla vystoma nemaža. Ren

tapytoja Dalia Antanaitienė. 
Jungtiniam chorui diriguos 
Zita Prašmutaitė, vadovaujan
ti Melbourno parapijos chorui 
ir daug metų akompanuojanti 
Melbourno „Dainos” sambū
riui.

„Gintaro” šokėjai yra an
samblio studentų ir jaunių 
grupių. Chorą sudarys Gee- 
longo („Viltis”), Melbourno 
(„Dainos” sambūris) ir Sydnė- 
jaus („Daina”) chorų jungtinis 
24 asmenų choras.

Tautinius šokius ir choro 
dainas koncerte dainomis pa
įvairins „Tembras” duetas — 
Birutė Kymantienė ir Rita 
Mačiulaitienė.

Jei galimybės leidžia ir vie
šėsite Lietuvoje ar Lenkijoje 
aukščiau minėtomis dienomis, 
kviečiu atsilankyti į vieną iš 
tų koncertų. Taip pat prašau 
pranešti apie koncertus susi
domėjusiems. Būtų gera proga 
jums pamatyti dalį lietuviškos 
kultūrinės veiklos iš Australi
jos.

Birutė Prašmutaitė 
ALB Krašto valdybos 
pirmininkė (kultūros 

reikalams)

giami trys didesni renginiai 
per metus, dalyvauja etni
niame festivalyje, slavų festi
valyje, daromos meno darbų 
parodos, „Margaritos” mugė ir 
kt. Leidžia laikraštėlį „Var
pas”. Yra dvi „Aido” tautinių 
šokių šokėjų grupės.

Colorado apylinkės LB turi 
arti 200 narių, daug yra nau
jai atvykusių žmonių. Ruošia 
renginius norėdami praplėsti 
žinias apie Lietuvą, organi
zuoja Vasario 16 minėjimą, 
kepa Užgavėnių blynus, ren
gia lietuviškas gegužines. Jau 
25 metai veikia šokių kolekty
vas „Rūta", yra ir sportuojan
čių žmonių. Leidžia laikraš
tėlį „Žinys”. Paskutiniu metu 
yra daug naujai atvykusių lie
tuvių ir kyla uždavinys, kaip 
juos įjungti į bendruomenės 
veiklą.

Texas valstijos Houston apy
linkėje gyvena daugiausia I ir 
II bangos lietuvių. Naujai at
vykusių yra tik 7 šeimos.
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Trumpai apie viską\
„Vilties vartai” 

ruošiasi labdaros
„maratonui”

Labdaros ir paramos vai
kams fondas „Vilties vartai” 
Vilniaus mieste pradėjo akty
vią socialinės reklamos kam
paniją, skirtą vaikų apsaugai.

Mieste pasirodžiusiais lauko 
reklamos plakatais, „Vilties 
vartai” siekia atkreipti visuo
menės dėmesį į opiausias vai
kų ir paauglių problemas: nar
komaniją, socialinę apsaugą, 
alkoholizmą ir smurtą šeimo
se. Ši socialinės reklamos 
kampanija kartu yra ir kiti 
„Vilties vartų” renginiai — 
pirmąkart Lietuvoje rengiamo 
labdaros „telemaratono” įžan
ga.

Socialinės reklamos plakatai 
kviečia žmones į birželio 1 die
ną Kalnų parke rengiamą 
koncertą, kurio metu surink
tos lėšos bus skiriamos vaikų 
sveikatos priežiūrai. Ketina
ma nupirkti kompiuterinį la- 
paroskopą ir dovanoti jį Res

LIETUVIAI ELEKTROCHEMIKŲ 
DRAUGIJOS SUVAŽIAVIME

Šiais metais 100 metų šven
čiančios Elektrochemikų 
draugijos 201 suvažiavimas 
vyksta Philadelphijoje gegužės 
12-17 d. Vis daugiau ir dau
giau lietuvių mokslininkų iš 
Lietuvos pasirodo bendruose 
pranešimuose su Vakarų 
mokslininkais. I. Jurevičiūtė 
iš Vilniaus chemijos instituto 
ir Buffalo universiteto moksli
ninkais praneš apie savo darbą 
biologinės elektrochemijos sri
tyje. E. Gaubas iš Vilniaus

MOKYTOJŲ 
TOBULINIMOSI KURSŲ 
SAVAITĖ DAINAVOJE

Atkelta iš 4 psl.
Ir dėstant istoriją, ir geogra
fiją, labai svarbu viską rodyti 
žemėlapyje, taigi itin reikš
minga turėti gerus vadovėlius 
ir žemėlapius”. Netikėtai ma
loniai nustebino pasiekimai, 
kalbos dalis pažįstant litera
tūros pagalba jau antroje kla
sėje, pasitelkus čia išleistą li
teratūros kūrinį — Nijolės 
Jankutės „Kelionė į septintą 
stotį” (mokyt. R. Butauskienė, 
Čikaga) ir jau minėta Myko
laičio Putino „Altorių šešėly” 
(mokyt. D. Udrys, Los Ange
les). O įdomiausia — kai kurių 
tėvų/senelių atsiliepimai, su 
kokiu džiaugsmu vaikai kim
ba į sudėtingiausias užduotis, 
kai jos pakankamai įdomiai ir 
išmoningai pateikiamos; t.y. 
grįžtant prie kunigo Kęstučio 
Kevalo pasakymo, koks yra 
mokytojas, toks yra ir jo daly
ko mokymas.

K. Kevalas: „Mokytojo asme
nybė yra tai, kas sudaro to 
žmogaus asmeniškumo pa
slaptį. Tai mano skausmai, 
džiaugsmai, mano meilė, aist
ra, mano nesusipratimai ir 
klaidos. Taigi mano galios ir 
mano ribotumas, mano gali
mybės ir mano baimės. Yra 
sveika baimė, kuri padeda mo
kymui. Tai baimė iš jautrumo 
kitam žmogui, tai dėmesingu
mas ir atidus klausymas. Mes 
negalime matyti savo mokinių 
baimių, jei nematome savo 
pačių baimės. Aš turiu vis at
naujinti žvilgsnį į mokinių pa
dėtį, nežiūrint į apgaulingą jų 
elgseną. Mokytojo arogancįja, 
kad aš turiu žinių monopolį, 
gali būti tik savo baimių 
dangstymas. Tiesa yra komp
leksiška, o ne tiesmukiška”.

Kursų metu taip pat buvo 
aptartas poreikis kaip galima 
greičiau pakeisti JAV lituanis
tinių mokyklų vadovėlius, nes

publikinei Vilniaus universite
tinei vaikų ligoninei.

„Vilties vartų” fondą 2001 
m. įsteigė keturi bendramin
čiai: žymus muzikantas ir ak
torius Andrius Mamontovas, 
verslininkė Vilija Railaitė, 
verslininkas ir aktorius Ro
bertas Aleksaitis bei advoka
tas Raimundas Jurevičius. 
Fondo veiklą remia nemažai 
sėkmingai veikiančių bendro
vių. (Elta)

O. Narbutaitės 
kūrybos ciklą leis 
garsi įrašų firma

Lietuvos muzikos informaci
jos ir leidybos centras pasirašė 
sutartį su tarptautinės įrašų 
firmos „Warner Classics” pa
daliniu „Finlandia Records” 
dėl keturių kompozitorės Onu
tės Narbutaitės kompaktinių 
plokštelių išleidimo 2002-2003 
metais.

O. Narbutaitė tapo pirmąja 
šiuolaikine lietuvių kompozi
tore, kurios visą kūrybos ciklą

universiteto kartu su vokiečių 
mokslininkais pristatys savo 
atradimus silikono medžiagų 
apdirbime. Optoelektroninių 
prietaisų srityje R. Gaška, 
JAV įsigijęs elektros inžine
rijos doktoratą ir dirbąs Ame
rikoje vienoje bendrovėje, kar
tu su South Carolina universi
teto mokslininkais ir Vilniaus 
universiteto mokslininkais D. 
Cipliu, R. Rimeika ir A. Serei
ka padarys pranešimą.

Saulius Šimoliūnas

dabartiniai vadovėliai jau atli
ko savo ilgalaikį ir reikšmingą 
vaidmenį: jie jau nebeatitinka 
šiuolaikinių standartų ir kal
ba apie Lietuvą, kuri per pen
kiasdešimt metų labai pasi
keitė. Kad vaikams būtų įdo
mu mokytis lietuviškai, va
dovėliai turi būti kuo įdomes
ni. Šiais metais kartu su se
naisiais vadovėliais Švietimo 
taryba siūlo pabandyti naudo
ti ir naujus, iš Lietuvos atsiųs
tus vadovėlius.

Stovyklauti buvo ir įdomu, 
ir smagu, ir karšta. Kad per- 
duočiau, kaip iš tiesų viskas 
vyko, cituoju Dainavos stovyk
los laikraštėlį: „Skambėjo dai
nos Spyglio ežero pliaže, o ket
virtadienio vakare visi dalyva
vo 'dainų mūšyje’ prie laužo, 
kurį gražiai vedė D. Udrys. 
Stovykla turėjo susipažinimo 
vakarą ir linksmas vakarines 
programas, kurias vedė D. 
Gedvilienė. Susikaupimo va
karą vedė kunigas K. Kevalas. 
Talentų vakarą vedė vaikų 
programos organizatorė K. 
Bandžiulienė. Ačiū šeiminin
kėms A. Šoliūnienei, N. Motie
jūnienei ir B. Abromauskie- 
nei už skanius ir sočius val
gius”.

Baigiant norėčiau pastebėti, 
kad kiekvienų organizuojamų 
kursų didžiausia prasmė yra 
kiek galima plačiau apsikeisti 
informacija ir- ją pritaikyti. 
Marytės Sandanavičiūtės- 
Newsom mintys: „Švietimo ta
rybos ir kursų organizacinio 
komiteto tikslas — suburti ir 
daugiau mokytojų iš visur į 
šiuos kursus, nes čia beveik 
vienintelė proga visoms moky
tojoms pasidalinti mintimis ir 
pąjusti vieningumą bendrame 
švietimo darbe”.

Rima Krištaponytė 
Girniuvienė

leis puikią reputaciją turinti 
užsienio firma.

Bendrovei „Warner Clas
sics” taip pat priklauso gerai 
žinomos įrašų firmos „Teldec 
Classics International”, „Era- 
to Disųues SA”, „Nonesuch 
Records” bei „NVC Arts”. Jų 
produkcija yra platinama per 
bendrą „VVarner Music Inter
national” platinimo kanalą. 
Tai laikoma patikimu garan
tu, kad įrašai bus pastebėti 
tarp gausybės kasdien leidžia
mos produkcijos ir bus pasie
kiami beveik visose pasaulio 
įrašų platinimo rinkose, ibnsi

Sprogmuo netrukdo 
gyventi Panemunėlio

bažnyčiai
Kaip šūvio sužeistas žmo

gus kartais visą gyvenimą 
prasinešioja kauluose įstrigu
sią kulką, taip ir Panemunėlio 
bažnyčia Rokiškio rajone bai
gia sulaukti šimto metų su 
mūre įstrigusiu karo metų 
sviediniu.

Dabar bažnytėlė remontuo
jama. Audrų nuplėšytas bokš
tų skardas tvarkantys meist
rai stengiasi neužkliudyti 
sprogmens ir sako, kad beveik

.AMERIKOS KRYŽKELĖS” LB APYGARDA

Naujai įsteigtos „Aiherikos kryžkelės” LB apygardos valdyba. Iš k.: Kate Poterfield, Liuda Flores, Artūras Be- 
ręiša ir Cecelia Lankutis. Nuotr. Algio Praičio

Atkelta iš 4 psl.
švenčia ne tik Lietuvos valsty
binę šventę, bet visada kartu 
valgo Kūčias, kepa Užgavėnių 
blynus, ruošia gegužines. Tu
ri savo konsulą. Leidžia laik
raštėlį „Labas”. Iš Lietuvos 
buvo atvykusios 5 koncertinės 
grupės. Veikla gana aktyvi.

Omahos Lietuvių Bendruo
menės veikla irgi plati. Nijo
lės Sudavičiūtės-MacCallum 
iniciatyva „Scola” pradėjo 
transliuoti Lietuvos naujienų 
„Panoramos” laidą visoje Ame
rikoje. Vedamas aktyvus „Sis- 
ter City” darbas, pasikeičiant 
studentais su Šiaulių miestu.

A t? 4* A} s ** *
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Our new Airbus goes by the designation A340.

There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate 
in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service, 
offers its own separate cabin with plenty of room to work or rtlax. While 
every seat in all three classes has been newly designed and features an 
indivtdual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when 
flying on this sophisticated new alrcraft is more than just the result of 
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced 
quality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-8OO-221-235O.

www.scandinavian.net
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60 metų pratūnojusį jį geriau 
palikti nejudintą, negu bandy
ti išimti — tektų specialiai 
tvirtinti aplinkines plytas, ar
dyti sutvirtinimus, o tai ne tik 
brangu, bet ir pavojinga. Pa
našios nuomonės buvo ir kaž
kada bažnyčią apžiūrėję išmi
nuotojai — ardyti pastatą ir 
evakuoti aplipkinius žmones 
neverta, nes pavojaus sprog
muo nekelia.

„Jis įstrigęs maždaug 30 
metrų aukštyje, toje vietoje, 
kur bažnyčia lyg medžio vir
šūnė išsišakoja į dvi dalis”, 
pasakojo Rokiškio dekanato 
dekanas klebonas Juozas Ja
nulis. Klebono žodžiais, neogo
tikinė Panemunėlio bažnyčia 
nepakartojama ir dėl tų dviejų 
bokštų, ne vien dėl karo metų 
žaizdos. Kitos tokios Lietuvoje 
nėra, o gal nėra ir visame pa
saulyje, sake J. Janulis. 1911 
m. pastatytos bažnyčios apati
nė dalis yra tarsi vienas di
džiulis mūro bokštas, o viršu
tinė — iš jo iškylantys du ap- 
skardinti mediniai bokštai.

Anot J. Janulio, taip baž
nyčios statytojai norėjo simbo
lizuoti Lietuvos ir Lenkijos 
uniją — dvi sesės, vienas kū- 
nas. (Eita)

Iš Šiaulių buvo atvykę keletas 
koncertinių grupių. Kelinti 
metai ruošiama „Baltijos” ge
gužinė. Aktyviai veikia cho
ras, švenčiamos lietuviškos 
šventės. Naujai atvykusių tik 
3 šeimos, bet ir jie aktyviai 
įsijungė į Bendruomenės dar
bą.

Renkant apygardos pavadi
nimą vyko daug diskusijų. 
Buvo siūlomi net keli apygar
dos pavadinimai, bet pasvars
čius ir balsavus atskirai kiek
vienoje apylinkėje, buvo nu
spręsta pavadinti .Amerikos 
kryžkelės apygarda” (Ameri- 
ca’s Crossroads Region).

Režisieriaus Šarūno 
Barto darbai — kino

forume Maskvoje
Šeštajame Nepriklausomų 

valstybių sandraugos (NVS) ir 
Baltijos šalių kinematografi
ninkų forume Maskvoje bus 
pristatyta Šarūno Barto kūry
bos apžvalga, pavadinta „Kino 
poetas iš Lietuvos”.

Gegužės 8-10 d. bus parody
tas Š. Barto dokumentinis fil
mas „Praėjusios dienos atmi
nimui”, bei vaidybinės juostos 
„Trys dienos”, „Koridorius”, 
„Musų nedaug” bei „Namai”.

Iš viso Maskvos kinematog
rafininkų forumo atrankos ko
misija peržiūrėjo daugiau kaip 
200 filmų, pagamintų 2001- 
2002 metais, iš kurių bus pa
rodyti 106. (BNS)

Populiarus TV 
žaidimas dalins

milijonus ir Lietuvoje

Televizija TV3 pradėjo rody
ti vieną populiariausių pasau
lyje televizijos žaidimų „Kas 
laimės milijoną?”. Originalų 
žaidimą, pavadintą „Kas nori 
tapti milijonieriumi”, sukūrė

Keturi asmenys išrinkti į 
apygardos valdybą pareigomis 
pasiskirstė taip: Liuda Flores 
— pirmininkė (Houston 
apyl.), Kate Porterfield — vi
cepirmininkė (Kansas City 
apyl.), Cecelia Lankutis — 
sekretorė (Colorado apyl.), Ar
tūras Bereiša — iždininkas 
(Omaha apyl.). Išrinkus tokią 
energingą ir aktyvią apygar
dos pirmininkę, o taip pat tu
rint gana aktyvius valdybos 
narius, reikia manyti, kad 
darbas vyks sklandžiai. Mums 
belieka palinkėti darbingos 
nuotaikos ir sėkmės darbe.

Rūta Talžūnienė
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Didžiosios Britanijos firma 
„Celador International Ltd.”. 
„Kas laimės milijoną?” sukur
tas pagal šio žaidimo formatą.

LNK televizijoje panašią lai
dą, kurioje, atsakinėjant j 
klausimus, galima laimėti 
stambias pinigų sumas, nese
niai pradėjo vesti Arūnas Va
linskas. Paklaustas, ar tai nė
ra priežastis konfliktui, „Cela
dor International Ltd.” atsto
vas P. Livingston sakė, kad 
panašias laidas transliuoja 
daugelis pasaulio šalių. Pasak 
jo, tai nekelia problemų, ka
dangi TV3 įsigijo žaidimo ro
dymo leidimą ir „Celador In
ternational Ltd.” technologi
jas. (BNS)

* Baltijos jūroje, ties 
Nida, į laisvę paleisti 6 pil
kieji ruoniai. Šia akcija pra
dedamas įgyvendinti tarptau

Krikščioniškosios Bažnyčios gina 
žmogaus teisę į gyvybę

Atkelta iš 1 psl. Siekis
įteisinti nepanaudotų embri
onų sunaikinimą, dvasininkų 
įsitikinimu, yra nusikalsta
mas. Įteisinus tai, bus nebe- 
sunku įteisinti ir modernias 
abortų technologijas. Ginda
ma gyvybę, Bažnyčia visada 
pasisako prieš abortus.

Spaudos konferencijoje buvo 
pranešta, kad informacijos ir 
leidybos centro „Už gyvybę!” 
direktorės Birutės Obele-

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
HIACINTAS SUVAIZDIS

1907.VIL2—1997.V.18 
Vyras, Tėvas, Senelis

Su meile ir ilgesiu prisiminsime ir melsimės už a.a. 
Hiacintą šv. Mišiose, kurios bus atnašaujamos šešta
dienį, gegužės 18 d., 7:00 v.r. Tėvų Marijonų koplyčioje, 
ir 8:45 v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti a.a. Hiacintą savo maldose.

Liūdinti šeima

2002 m. balandžio mėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimų,

LIETUVOS VAIKU VILČIAI” 
aukojo:

a. a. Prano Gaigalo dvejų metų mirties sukaktį 
minint: Janina Gaigalienė — $200;

a. a. Sofijos Žiūraitienės atm.: N. Liubinienė, A 
D. Adomaičiai, N. V. Aukštuoliai, J. Binderienė, A. 
Daugalienė, I. Jurgėlienė, A. V. Mickai, A. P. Petrai
čiai, G. Puniškienė, A. V. Rutkauskai — $230;

a. a. Stasio Vitkaus atm.: Juozas Kučinskas, Vy
tas ir Irena Juškai, Nijolė ir Tomas Remeikiai, Arūnas 
ir Irena Draugeliai, Algis ir Genovaitė Kiudulai, Rober 
tas Mingėla, Martynas ir Dalia Trakiai, Judita ir Sta
sys Dargiai — $250;

a. a. Joseph Penkiūno atm.: Dianne Olson, San 
dy Willmarth, Donna Cavalluzzi, Sue Satran, Connie 
Suchta, Eilėn Clifford, Joyce Heyden, Cindy LeBreck
$50.

a.a. dr. Onos Mironaitės atm.: Maria Abromai 
tienė, Antanas Dundzila, Pijus ir Rita Stončius, Zelma 
Noreikienė, Vytautas Ir Albina Gaižutis, dr Jonas 
Maurukas, Gytis PetkusZGrasilda Reinys, Gediminas ir 
Birutė Biskis, dr. Vacys ir dr. Augusta Šaulys, dr Mei
lutė Indreika-Biskis, dr. Birutė Kasakaitis, Dana Eis 
bergas, dr. Thomas ir Dainė Quinn, Regina Gailiešiūte, 
dr. Lilija Ignatonis, dr. Janina Jakševičius, dr. Arvydas 
ir Michelle Dailidė, Justas ir Janina Lieponis, Petras 
Brizgys, Kazimieras ir Ona Bagdonas, Lidia Vaitonis 
$1,195;

a.a. Irenos Garunkštienės atm.: Bruno Garunkš 
tis — $100;

a.a. Ramunės Lukienės atm.: Teodoras ir Ritone 
Rudaičiai — $20;

a. a. Jurgio Stankūno atm.: Ona Daškus, Dan 
guolė Kviklytė — $80;

a.a. Onos Martinkienės atm.: Birutė Ciplijaus 
kaitė —$100;

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams.

„Lietuvos Vaikų viltis”, 2711 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629.

tinis projektas „Pilkųjų ruonių 
bandos atkūrimas Baltijoje' 
Mokslininkai tikisi atkurt 
Baltijos jūros pakrantėje gyv< 
nusių žinduolių kolonijas l)ai 
praėjusio šimtmečio pradžioj' 
Baltijos jūroje gyveno apn 
100,000 ruonių. Ruoniai pui 
kiai jaučia vandens užteri 
tumą. Kadangi gyvūnai maiti 
naši tik ekologiškai švari- 
žuvimi, gyvena tik ten, kui |<> 
yra, > k. i.ž. i-

* Marijampolės savival 
dybės taryba nusprendi 
miesto II vidurinei mokykla 
suteikti buvusio mokyklų 
auklėtinio, žymaus lakūm 
bandytojo Rimanto Stanke 
vičiaus vardą. R. Stankevičius 
šią mokyklą baigė 1962 m. Jis 
netapo pirmuoju lietuviu kos
monautu — 1990 m. jis žuvę 
Italijoje dalyvaudamas aviaci 
jos šventėje. u,n. rita

nienės sumanymu per poru 
dienų surinkta 80,000 gyven 
tojų parašų, palaikančių Baž 
nyčios nuostatą dirbtinio ap 
vaisinimo ir abortų klausi 
mais. Jie bus įteikti Seimo pir 
mininkui. Šie parašai, pasak 
kardinolo A. J. Bačkio, — tai 
šauksmas už gyvyb , už oru 
mą, už šeimą, tai siekis apgin 
ti vaiko teisę augti šeimoje, 
žinant, kas yra jo tėvas ir mo 
tina.

I

http://www.scandinavian.net
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R*2raęjiniai
Gegužės 25 d., šeštadienį,

po 5 val.v. šv. Mišių Švč. M, 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje skambės maldos ir 
giesmės, skirtos Dangiškajai 
Motinai Marijai - „Avė Mari
ja”, kurias atliks žymūs solis
tai. Tikimės visų nuoširdaus 
dalyvavimo.

Birželio 2 d., sekmadienį, 
3 val.p.p. grakštusis mūsų 
jaunimas tautinio šokio rit
mais džiugins visų atsilankiu
sių širdis tautinių šokių festi
valyje. Festivalį organizuoja 
Tautinių šokių institutas ir 
JAV LB Kultūros taryba 
„Draugo” dienraščiui paremti. 
Bilietai į šventę gaunami 
„Seklyčioje” (2711 W. 71st 
Str., tel. 773-476-2655).

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovės” Čika
gos skyriaus narių susirinki
mas šaukiamas š. m. gegužės 
19 d., sekmadienį, 12 vai. Jau
nimo centre, Laisvės kovų mu
ziejuje. Visi skyriaus nariai 
Susirinkime kviečiami daly
vauti.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje šį sekma
dienį, gegužės 19 d„ po 8, 9 ir 
10:30 val.r. šv. Mišių ruošiami 
blynų pusryčiai. Kviečiame vi
sus dalyvauti ir tuo pačiu pa
remti parapiją.

Marųuette Parko Lietu
vių namų savininkų organi
zacijos narių susirinkimas 
vyks gegužės 17 d., penktadie
ni, 6:30 val.v. parapijos salėje, 
6820 S. Washtenaw. Po susi
rinkimo - kavutė. Visi nariai 
ir ne nariai kviečiami.

PADIDĖJO LIETUVIŲ FONDO VALDYBA
Lietuvių fondo valdybos po

sėdžiai vyksta kiekvieną mė
nesį, kuriuos sukviečia jos pir
mininkas. Fondas yra finan
sinė organizacija su visuome
niniu charakteriu, todėl jam 
rūpi ne tik finansinės rodyklės 
abipusis judėjimas, bet ir kiti 
reikalai, liečią fondo veiklą.

Balandžio 30 d., antradienį, 
įvyko valdybos posėdis Pasau
lio lietuvių centro posėdžių 
kambaryje. Šiame posėdyje, 
be valdybos narių, dar dalyva
vo dr. A. Razma, LFT pirmi
ninkas, ir LF visuotinio suva
žiavimo balsų skaičiavimo ko
misijos ir fondo tarybos narė 
Daina Kojelytė.

Posėdį pradėjo pirm. Povilas 
Kilius, pristatydamas du nau
jus valdybos narius — Ramū
ną Astrauską ir Vaclovą Klei
zą, kurių kandidatūra vienbal
siai buvo patvirtinta praėju
siame tarybos posėdyje. Pa
linkėjo jiems sėkmės, o darbų 
bus visiems užtektinai, nes 
fondas turi didelį pasitikėjimą 
visuomenėje, kapitalas auga, 
darbų daugėja. Ta proga pa
sveikino valdybos narę Sigitą 
Balzekienę, nes visuotiniame 
fondo narių suvažiavime, ba
landžio 20 d. buvo išrinkta į 
tarybą. V. Kleiza jau anksčiau

Lietuvių fondo visuotinio narių suvažiavimo metu netikėtai susitiko buvę Vokietijos Frankfurto prie Maino uni
versiteto pokario metų studentai Iš kairės Stasys Džiugas, dr Petras Žlioba, Jonas Cinkus ir dr. Ikonas Seibu- 
tis Zigmo Degučio nuotr.

Gera naujiena
Į Čikagą vėl atkeliauja

teatras! Čikagos dramos sam
būris „Žaltvykslė” birželio 9 
d., sekmadienį, Jaunimo cent
re pakvies į premjerą - dviejų 
dalių Žemaitės komedijos 
„Trys mylimos” pastatymą. 
Spektaklį, kurio veiksmas 
vyksta XX a. pradžios Lietu
vos kaime, turtingos našles 
Kyverienės namuose, režisuo
ja Ilona Čiapaitė, pagrindines 
roles kuria penki aktoriai. Iš 
anksto kviečiame birželio 9- 
ąją pasižymėti kalendoriuose 
ir būtinai atvykti, paremti lie
tuviško teatro entuziastų pas
tangas! „Žaltvykslę” globoja 
JAV LB Kultūros taryba.

,,Draugo" knygynėlyje
Angelės Lauciūtės kny

goje „Barakudos dienoraš
tis arba lietuvaitės įspū
džiai Kanadoje” autorė pa
sakoja apie savo dar Atgimi
mo laikais įvykusią kelionę į 
Kanadą, apie įvairiausius dar
bus Toronte, savo vedybas su 
Kanados lietuviu, apie gerus 
ir blogus draugus bei pažįsta
mus, apie dukters mokslą mo
kykloje, apie lietuvių tarpusa
vio santykius, apie savo kana
diečio vyro ligą ir mirtį. 262 
psl. knygos minkštais virše
liais kaina - 13 dol., persiunti
mo mokestis - 3.95 dol. (Illi
nois valstijos gyventojai dar 
prideda 8.75 proc. mokesčių).

KALENDORIUS ~

Gegužės 16 d.: Andriejus, Bitė, 
Inga, Jonas, Vaidmantas, Ubaldas. 

Gegužės 17 d.: Bazilė, Gailė, Pas
kalis, Tautmilas, Virkantas.

buvo išrinktas į tarybą. Pra
ėjusio posėdžio protokolas bu
vo priimtas be pakeitimų.

Po to pirmininkas kalbėjo 
apie finansus. Jis pareiškė tam 
tikrą pasitenkinimą, kad fon
do finansai yra gerai tvarko
mi, visi duomenys kovo mėn. 
yra suvesti, išspausdinti ir čia 
pat visiems dalyviams pateik
ti susipažinti ir analizuoti. 
Žinant šių dienų sunkoką eko
nominę padėtį, kai kurios su
vestinės rodo ir minusų. Tiki
masi, kad laikui bėgant finan
sinė padėtis gerės ir daug ne
bus prarasta.

Buvo diskutuojama apie na
mo Berlyne pardavimą, bet jo 
padėtis yra tokia, kokia ir bu
vo. Gal pavyks esamus nuomi
ninkus išpirkti, kad jie išeitų, 
kitaip namą bus sunku par
duoti. Iš Sarausko palikimo 
jau yra gauta 2,1 milijono dol. 
Galutinis atsiskaitymas gali 
užtrukti, bet fondas dar gaus 
tam tikrą sumą, bet jos dydis 
dar nežinomas.

Daina Kojelytė iškėlė klau
simą dėl fondo suvažiavime 
padarytų pastabų, kad už 
kontrolės komisiją duotas 
balsų skaičius buvo per dide
lis. Į tai buvo atkreiptas tinka

Muzikinis filmas „Velnio 
nuotaka” bus rodomas šį 
penktadienį, gegužės 17 d., 2 
val.p.p. Lemonte, Bočių menė
je.

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa šaukia narių susirin
kimą, kuris vyks gegužės 18 
d., šeštadienį, 3 val.p.p. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus kavutė.

Skelbimai
• Namams pirkti pasko

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

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

x Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Valerija Aukš- 
tikalnienė. $50 — Ema Žiob- 
rienė. $30 — Genė Armalis. 
$25 — Vytautas Musonis; 
Kostas Norvilą; Aleksandras 
Petrauskis; Leonas Petronis; 
Robertas Tamulionis. $20 — 
Algis Kazlauskas. $10 — Juo
zas Kriaučiūnas; Marie Pidhi- 
ney. Dėkojame visiems rėmė
jams. „Karaliaučiaus kraš
to lietuvybei”, 1394 Middle- 
burg, Ct., Naperville, IL 
60540-7011. (Skelb.)

mas dėmesys, perskaičiuota, 
bet išrinktų komisijos narių 
padėtis nepasikeitė. (Apie tai 
jau yra paskelbta spaudoje.)

Stasys Baras informavo apie 
muzikinę premiją, kuri bus 
skirta dr. Antano Razmos var
du. Lietuvoje ši premija sukė
lė didelį susidomėjimą. Tiki
masi sulaukti daug pasiūly
mų, kandidatų jai gauti.

Dr. A. Razma, tarybos pir
mininkas, pageidavo, kad Lie
tuvių dailės muziejaus ruošia
mos parodos kataloge būtų 
tinkamai pristatyta fondo įsi
kūrimo istorija ir veikla. Dail.
P. Domšaičio paroda bus ati
daryta šiais metais, Lietuvių 
fondo 40 metų sukakties mi
nėjimo metu. Buvo pasiūlyti 
trys valdybos nariai, kurie tuo 
reikalu turi artimai bendra
darbiauti su katalogo redakto
riumi.

Po to vyko įvairių fondo 
darbų ir reikalų aptarimai ir 
diskusijos, dalyvaujant Alei 
Razmienei, Sigitai Balzekienei 
ir kitiems.

Nutarta kitą valdybos posė
dį kviesti liepos 9 d., po pelno 
skirstymo komisijos paskuti
nio darbų posėdžio.

St. Džiugas

Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Mąjor Avė., Oak Lawn, IL 60453

MALDA

Dievuli mielas ir brangus 
Suteik mums artimus

namus
Suteiki meilės ir vilties 
Nes to daugiausia mums

reikės.

O jei sukluptume kely 
Sustok, pagelbėk kiek gali 
Mes padėkosim iš širdies 
Ir vėl turėsime vilties.

Ugnė Novikaitė 
5 skyrius, Kaunas

NE SUDIE, BET IKI 
PASIMATYMO

Tik vieni metai liko lituanis
tinėje mokykloje, mintyse aš 
vis galvoju, kad devyneri me
tai greitai prabėgo. Visados 
prisiminsiu mokytojus, kurie 
mus mokė, net ir kai mes iš
dykaudavome ir visai neklau
sydavome. Man yra liūdna, 
kad visi dešimtokai — mano 
draugai baigia lituanistinę 
mokyklą ir jų nebus kitais 
metais mūsų tarpe. Bus tyliau 
ir ramiau be jų ir mes gerai 
leisime laiką.

Maironio mokykla yra mūsų 
antrieji namai, kur mes mo
komės ir draugaujame, lan
kome „Geležinį Vilką”, sekma
dieniais mes ateiname į Pa
saulio lietuvių centrą. Čia mes 
skautaujame ir lankome tauti
nių šokių ratelius.

Kitais metais bus sunku li
tuanistinėje rtiokykloje, nes 
tai paskutinieji metai, tačiau 
aš su šypsena išeisiu didžiuo
damasi, kad esu lietuvaitė.

Vaiva Rimeikaitė
Lemonto Maironio lit. m-los 

9 kl. mokinė
♦ * *

Vieneri metai liko. Nors ir 
sunku šeštą dieną lankyti mo
kyklą, tačiau pagalvojus, kad 
dešimtokai daugiau nebegrįš, 
man darosi liūdna. Dešimto
kai išvažiuos iš šios mokyklos 
ir daugiau niekada mokiniais 
nebegrįš, kur prabėgo dalis jų 
jaunystės. Mes visi svajojame, 
koks būtų geras gyvenimas be 
mokyklos ir kaip būtų gera 
vairuoti automobilį. Pagalvo
ju, kad vaikystė tokia trumpa, 
kai tu gali žaisti ir niekuo ne
sirūpinti. Man liko tik vieneri 
metai tos nerūpestingos jau
nystės, dar vieni metai šioje 
mokykloje, nuo kurios noriu 
nenutolti, nes aš nenoriu 
užaugti. Nors man yra sunku 
ruošti pamokas ir anksti kel
tis iš miego, tačiau man čia la
bai patinka. Čia aš daug iš
mokstu ir čia aš esu jaunas, 
jaunystė yra man svarbi, nes 
aš tik kartą būsiu jaunas. Po 
metų aš tikiuosi grįžti čia, bet 
ne kaip mokinys, o kaip moky
tojo padėjėjas. Aš manau, kad 
yra smagu padėti vaikams, 
kad jie ir aš prisimintumėme, 
kai mes buvome vaikais.

Matas Čyvag 
Lemonto Maironio lit. m-los 

9 kl. mokinys
♦ * *

Lankydamas lituanistinę 
mokyklą, aš daug išmokau, 
turiu daug draugų ir dėl to 
man labai čia patinka. Kartais 
aš norėčiau likti namuose ir il
gai miegoti, tačiau žinau, kad 
liko tik vieneri metai. Rudenį 
vėl sugrįšiu, kad galėčiau dar 
daugiau išmokti lietuvių kal
bos, literatūros ir istorijos.

Marius Poskočimas 
Lemonto Maironio lit. m-los

9 kl. mokinys

V. Krėvės lituanistinė mokykla (Philadelphia, PA). Petro Vaškio nuotr

LITUANISTINE
MOKYKLA

Lituanistinėje mokykloje vi
sados yra daug darbo. Taip 
mano mūsų draugai. Prieš 
penkerius metus mano pus
brolis Vincas nusprendė dau
giau nelankyti lituanistinės 
mokyklos. Mes, jo draugai, pa
galvojome, kaip jam gera, jis 
neturi lankyti mokyklos, netu
ri ruošti pamokų, neturi anks
ti keltis šeštą savaitės dieną. 
Bet dabar, kai mes paaugome 
ir subrendome, mes suprato
me lituanistinės mokyklos 
svarbą.

Tikriausiai ir Vincas galvo
ja, kad būtų buvę gerai, kad 
jis būtų žinojęs lietuvių kalbą, 
kad būtų išmokęs garbingos 
Lietuvos istorijos. Aš manau, 
kad yra daug tokių vaikų kaip 
Vincas, kurie laikui praėjus 
supras, kad protėvių kalba 
yra svarbi ir ją išmokti gali li
tuanistinę mokyklą belanky
damas.

Nerijus Aleksas
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 kl. mokinys
MAMYTEI

Mano mamyte, tu tokia
graži

Tavo meilė raudona, meili.
Tu kaip žiburėlis, kur spindi 

gražiai
Tu mano mamytė graži.

Mamyte, mamyte, aš tave
myliu

Tu kaip pasaka, kur
nepasibaigė

Tolyn ir tolyn aš tave
mylėsiu

Aš tave mylėsiu visada.
Indrė Bielskutė

Čikagos lit. m-los mokinė

Veronika, 6 metai. PieSinys Ma
mytei. Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. m-la

TESTAMENTAI IR 
LINKĖJIMAI

Mes, „Aušros” aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
(Clevelande) 12 klasės moki
nės, parašėme testamentus, 
kuriuose nurodėme, kaip pa- 
skirstysime paliekamą turtą, 
kai baigsime šią mokyklą. Štai 
kelios ištraukos iš mūsų testa
mentų.

Įskilusį drožtuką paliekam 
Agnei, kad ji vėl galėtų jį pri
taisyti kur nors aukštai ant 
lango ar lubų; skylamušį — 
Mildai; laikrodį — visoms, kad 
jį galėtų per pertrauką pasu
kinėti ir, jeigu mokytoja už
mirštų užsidėti savo rankinį 
laikrodėlį, tuo būdu pailginti 
pertrauką; gramatikos sąsiu
vinį su visais piešiniais, nau
jutėlę, nenaudotą geografijos 
„špargalką” paliekam tam, 
kam ji bus reikalinga, su pata
rimu ja naudotis labai atsar
giai, kad jos neištiktų per
nykštės „špargalkos” likimas.

Žemesniosioms klasėms pa
tarėme „nekariauti” su moky
toja, nes ji vis tiek laimėtų; o 
nusirašant pamokas nuo kitų 
mokinių, nenusirašinėti per 
pamoką, nes mokytoja ir be 
akinių visą klasę mato (ypač 
kai klasės gale ant sienos ka
bo veidrodis...). Sportininkėms 
patarėm nepraleidinėti daug 
pamokų, nes nepastebės, kaip 
tie metai prabėgs. Visiems pa
linkėjom sėkmės ateinančiais 
metais.

Žemesniųjų klasių mokinės 
mums linkėjo laimės, sveika
tos, meilės, pinigų ir sėkmės 
pasirinktose karjerose bei stu
dijose Pedagoginio lituanisti
kos instituto neakivaizdinia
me skyriuje arba universitete 
Lietuvoj.

Vaiva Bučmytė 
Vesta Dvareckaitė 
Teresė Paškonytė

„Aušros” lit. m-los mokinės 
Cleveland, OH

SPORTAS

Man labai patinka sportuoti, 
mėgiamiausias sportas yra 
krepšinis. Taip pat man patin
ka žaisti beisbolą ir futbolą. 
Aš žaidžiu „Lituanikos” krep
šinio komandoje. Aš nesu la
bai geras žaidėjas, tačiau man 
vis tiek patinka žaisti. Kiek
vieną dieną aš žaidžiu ir sten
giuos pagerėti. Man atrodo, 
kad aš žaisiu krepšinį visą sa
vo gyvenimą.

Algirdas Navickas 
Lemonto Maironio lit. m-lc i 

8 kl. mokinys

GELTONOS KĖDĖS 
ISTORIJA

Buvo labai graži ir saulėta 
diena, kai Vincentas van Go
gas nupirko mane iš staliaus. 
Parsinešęs namo apžiūrėjo. Po 
to išėjo iš kambario.

Grindys kambarėlyje buvo iš 
plytų. Prie manęs stovėjo dė
žė, ant kurios buvo parašyta 
„Vincent”. Turbūt Vincentas 
ten laikė savo daiktus. Mano 
naujasis šeimininkas sugalvo
jo laikyti mane kampe prie tos 
dėžės ir prie medinių durų į 
rūsį. Kiekvieną dieną Vincen
tas sėdėdavo ant manęs po 
šešias valandas ir piešdavo. 
Kai baigdavo piešti, atsidus
davo ir pasiilsėjimui parūky
davo pypkę.

Ir vieną dieną jis nupiešė 
mane. Tas paveikslas jam la
bai patiko, bet ypač jis patiko 
man. Paveiksle ant manęs gu
lėjo pypkė ir maišelis tabako. 
Aš jaučiausi puikiai. Gal net 
didžiavausi. Bet vieną niūrią 
dieną, baigęs tapyti paveikslą, 
Vincentas padėjo pypkę ir ta
baką ant manęs, teptuką metė 
į dėžę, užtraukė užuolaidas ir 
išėjo. Durys užsidarė. Aš ne
galėjau jo sulaikyti, todėl li
kau stovėti savo kampelyje.

Gal jau praėjo koks šimtas 
metų, bet Vincentas dar ne
grįžo. Kambarys apdulkėjo, 
kampuose vorai sumezgė vora
tinklius. Tik sena Vincento 
pypkė ir tabako maišelis man 
priminė ryškias, pilnas vilties 
jo akis.

Beatričė Vilkonytė 
Šiaulių Centro pradinė 

mokykla, 4 klasė

MANO ŠEŠTADIENIS

Mano šeštadieniai vyksta 
Maironio lituanistinėje mo
kykloje. Man nepatinka, kai 
reikia šokti su berniukais. 
Man patinka dainavimas, nes 
man patinka dainos. Šioje mo
kykloje aš išmokau daug da
lykų apie Lietuvą. Man nepa
tinka linksniuoti žodžius, bet 
man patinka skaityti lietuviš
kas knygeles.

Kristė Lapkutė 
Lemonto Maironio lit. m-los

3 sk. mokinė 

PRIEŽODIS

Motinos žodis dangų pramu
ša.

PATARIMAS

Nori nepriklausomybės — 
mokėk aukotis ir būk kantrus. 
Be ištvermės vergu būsi.
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