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Ketinama praplėsti Žurnalistų ir 
leidėjų etikos komisijos teises 
Vilnius , rugpjūčio 12 d. 

(Elta) — Siūloma Žurnalistų 
ir leidėjų etikos komisijai su
teikti teise nagrinėti ir vertin
ti karo, tautinės, rasinės, reli
ginės nesantaikos kurstymo 
atvejus žiniasklaidoje. 

Seimo posėdžių sekretoriate 
įregistruotas Regioninių pro
blemų ir tautinių mažumų de
partamento parengtas vy
riausybės patvirtintas Visuo
menės informavimo įstatymo 
papildymo projektas, kuriuo 
praplečiamos Žurnalistų ir 
leidėjų etikos komisijos teisės. 
Pagal šį projektą, komisijai 
leidžiama teikti išvadas dėl 
žiniasklaidoje kurstomos karo, 
tautinės, rasinės ir religinės 
nesantaikos. 

„Pastaruoju metu kai kurių 
Lietuvos tautinių mažumų 
bendruomenės reiškia susirū
pinimą ir priekaištus dėl 
spaudoje pasirodančių infor
macijų, jų manymu, kur
stančių tautinę bei rasinę ne
santaiką. Todėl buvo pareng
tas projektas, kuriuo pra
plečiamos Žurnalistų ir leidėjų 
etikos komisijos teisės, nes pa
gal keliamus tikslus ir pobūdį 
būtent šiai institucijai labiau
siai t iktų atlikti funkcijas, su
sijusias su šia problema", sakė 

Regioninių problemų ir tauti
nių mažumų departamento di
rektoriaus pavaduotojas Sta
nislavas Vidtmannas. 

Pareigūno nuomone, pri
ėmus siūlomą Visuomenes in
formavimo įstatymo papildy
mą, viešosius informacijos ren
gėjai ir platintojai būtų skati
nami vengti laidose ir straips
niuose skelbti medžiagą, kuri 
galėtų būti vert inama, kaip 
prisidedanti prie karo, tau
tinės, rasinės arba religines 
nesantaikos kurstymo. 

S. Vidtmannas pabrėžo, kad 
Žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisija neturi teises bausti 
nusižengusią žiniasklaidos 
priemonę, jeigu ji pažeidė 
draudimą kurstyti karo, tauti
nę ar religinę nesantaiką. „Tai 
labiau moralinė, o ne teisine 
institucija. Komisija tik įpa
reigoja paskelbti paneigimą, 
jeigu konstatuojamas pažei
dimas. Tačiau Lietuvos įstaty
muose yra numatyta atsako
mybė už tautinį a r religinį 
kurstymą, todėl žmonės a r 
tautinės bendrijos tur i teisę 
kreiptis į teismą dėl savo oru
mo pažeminimo ir panašiais 
klausimais", sakė departa
mento direktoriaus pavaduo
tojas. 

Garbingų svečių medžioklės 
šeimininkais tapo urėdai 

Viln ius , rugpjūčio 12 d. 
(BNS) — Generalinei miškų 
urėdijai nuo šiol perduota vi
siška atsakomybė už trijų val
stybės reprezentacinės me
džioklės plotų valdymą. 

Generalinio urėdo pavaduo
tojas Gintaras Gibas sakė, 
kad šiais išskirtiniais miškais 
ir anksčiau rūpinosi urėdijos. 
Tačiau atsakomybė už tvarką 
Pašilio miške Panevėžio ra
jone, Šunskagirės miške Mari
jampolės rajone ir Strošiūnų 
miške Kaišiadorių rajone tek
davo buvusiai Aplinkos apsau
gos ministerijai. 

Nuo šiol valstybės vyrų 
medžioklės teritorijų išlai
kymui bus skiriamos atskirtos 
nuo kitų medžioklės plotų 
išlaikymo lėšos — maždaug 
pusė milijono litų. 

„Komercinės naudos čia ieš
koti nereikėtų — visos miškų 
turinčios Europos valstybes 
remia reprezentacinę me
džioklę, kurią priimta siūlyti 
aukštiems pareigūnams ar už
sienio valstybių svečiams", sa
kė G. Gibas. 

Urėdas paaiškino, kad pini
gai yra uždirbami iš komer
cinės medžioklės — gerai pri
žiūrimuose ir specialiai augi-

* Į L ie tuvą penk ių d i e n u 
vizi to a tvykęs Vokietijos 
Bundestago Parlamentinės ry
šių su Baltijos valstybėmis 
grupės pirmininkas VVolfgang 
von Stetten pareiškė įsitikini
mą, kad nepaisant to, kokios 
politinės jėgos laimės rugsėjo 
mėnesį įvyksiančius Vokietijos 
Bundestago rinkimus, netru
kus bus pasirašyta bevizio re
žimo sutartis su Lietuva. Jo 
nuomone, bus laikomasi nuos
tatos, jog tokio pobūdžio sutar
tys pirmiausia bus pasirašo
mos su geriausiai tam pasi
rengusiomis valstybėmis. W. 
von Stetten yra pateikęs vie
ningai priimtą Bundestago 
nutarimą, įpareigojantį Vokie
tijos vyriausybę iki 1999 m. 
pavasario susitarti dėl Vokie
tijos ir Baltijos valstybių bevi
zio susisiekimo, i Eltai 

namais žvėrimis aprūpintuose 
miškuose medžioti siūloma už 
pinigus. Tokią pramogą pa
mėgę dažniausiai užsienio val
stybių piliečiai Lietuvos miš
kų vadybininkams leidžia 
uždirbti maždaug 1.5 milijono 
litų per metus. 

Reprezentacinė medžioklė 
gali būti organizuojama tik 
prezidento Valdo Adamkaus 
arba aplinkos ministro Algio 
Čapliko pavedimu. 

Teisę medžioti trijuose val
stybės reprezentacijos miš
kuose turi valdžios vyrai ir 
moterys iš Seimo, prezi
dentūros ir vyriausybės rūmų, 
diplomatinio korpuso Lietu
voje atstovai, aukšto rango 
užsienio svečiai. 

Nė vienas iš aukščiausiųjų 
Lietuvos vadovų — nei V. 
Adamkus, nei Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, nei 
premjeras Gediminas Vagno
rius iš viso nemedžioja. 

Vienu aistringiausių repre
zentacinės medžioklės mėgėju 
urėdai laiko vyriausybės sek
retorių Adolfą Savičių. Me
džioklės malonumų neatsisa
ko ir buvęs prezidentas Algir
das Brazauskas. 

Prezidentu tapęs nemedžio-
jantis V. Adamkus norėjo at
sisakyti rūpinimosi reprezen
tacine medžiokle, bet tai yra jo 
ne kaip asmens, bet kaip val
stybės vadovo pareiga. 

* Vilniuje p a s i r a š y t a s 
t e c h n i n ė s p a g a l b o s projek
tas , pagal kurį bus skiriama 
finansinė parama Nacionali
nės nepilnamečių nusikalsta
mumo prevencijos koncepcijai 
parengti ir įstatyminei bazei 
reformuoti. Dokumentą pasi
rašė Lietuvos teisingumo mi
nistras Vytautas Pakalniškis 
ir Jungtinių Tautų įgaliotasis 
atstovas Lietuvoje Cornel 
Klein. Minėtas projektas yra 
Nepilnamečių nusikalstamu
mo programos sudėtinė dalis. 
Projektą koordinuos Nusikals
tamumo prevencijos centras. 

(BNSi 

„Geležinio vilko" išminuotojai dar kelias dienas ieškos po žeme esančių 
nuo II pasaulinio karo užlikusių sprogmenų. 

Nuotr.: Išminuotojas Sigitas Kaušas prie „lobio" — sovietų kariuo
menės artilerijos sviedinių, rastų Vilniaus rajone. Burbiškėse. (Elta) 

Burbiškėse rastas Antrojo 
pasaulinio karo „palikisias" 

nebuvo iššauti, nes iš pabūklo 
išlėkęs sviedinys saugiklio ne
tenka. Jeigu toks sviedinys 
nukrenta ir nesprogsta, jis lie
ka pavojingas, nes gali sprogti 
vos tik jį pajudinus. 

Burbiškėse sovietų okupaci
jos metais buvo įsikūręs sovie
tinės armijos dalinys. Kadangi 
virš žemėje esančių sprogme
nų buvo įrengta tinklinio aikš
telė, manoma, kad niekas ne
žinojo apie sprogmenis. 

V i l n i u s , rugpjūčio 12 d. 
(Elta) — Vilniaus pakraštyje, 
Burbiškėse, kelias dienas 
dirbs „Geležinio vilko" išmi
nuotojai, po žeme ieškodami 
Antrojo pasaulinio karo laikų 
sovietinės kariuomenės sprog
menų. 

Maždaug pusės metro gy
lyje gulėjusius sprogmenis 
prieš kelias dienas atsitiktinai 
aptiko valkatos. Antradienį iš
minuotojai atkasė kelis šimtus 
nuo karo likusių artilerijos 
sviedinių. Dalis jų tos pačios 
dienos vakare buvo susprog-, 
dinti saugioje vietoje. 

Manoma, kad po žeme glūdi 
da r keli tūkstančiai sviedinių, 
todėl išminuotojai tęsia darbą. 

„Geležinio vilko" kariai tei
gia, kad Burbiškėse buvo ras
tas rekordinis Lietuvoje nuo 
karo užsilikusių sprogmenų 
kiekis. 

Rast i sovietų kariuomenės 
artilerijos sviediniai nėra la
bai pavojingi, mat daugiau nei 
pusę amžiaus žemėje išgulė
jusių sprogmenų panaudoti 
j au beveiki neįmanoma — jie 
surūdiję, pažeisti, itrūkę. iš 
kai kur ių likusi tik geležis. 

Dauguma sviedinių turi 
saugiklius. Tai reiškia, kad jie 

* P i r m a d i e n į Š i a u l i u o s e 
i š m i n u o t o j a i s u s p r o g d i n o 
savaitgalį gyvenamajame na
me apt ik ta bombą. Namo šei
mininkai , keisdami supuvu
sias grindis, namo pamatuose 
aptiko II pasaulinio karo laiku 
aviacinę bombą ,.SC 50", kuri 
puikiai išsilaikė, nors įmūryta 
gelžbetoniniuose namo pama
tuose pragulėjo daugiau nei 
pusę amžiaus. Manoma kad i 
namo pamatus ją įmūrijo vo 
kiečių karo belaisviai, kurie 
po karo statė namą. 52 kilog
ramus sveriančią bombą ..Ge
ležinio vilko" išminuotojai iš 
pamatų trauko 6 vnlandas. 
Aviacinėje bomboj*: buvo dau 
giau nei 22 kilogramai trotilo. 

i B N S i 

Kariuomenei — 
Antrojo pasaulinio 

ir Vietnamo karų 
technika 

Vilnius , rugpjūčio 12 d. 
(Elta) — Lietuvos kariuomenė 
važinėja užsieniečiams nebe
reikalinga technika, tvirtina 
„Respublika". 

Lietuvos kariuomenėje nau
dojamos 103 rūšių transporto 
priemonės. Didelė jų dalis — 
„gyventi sugrąžintas" užsienio 
kariuomenių metalo laužas. 

Užsienio valstybės, Lietuvai 
dovanojančios naudotą karo 
įrangą, tokiu būdu dažniau
siai atsikrato jiems nereika
lingos, pasenusios karinės 
technikos. Ją saugoti ar sunai
kinti nemažai kainuotų. Be to, 
NATO valstybėse šiuo metu 
įgyvendinama nuostata ma
žinti kariuomenes, todėl da
lies arsenalo stengiamasi atsi
kratyti. Tačiau Lietuvos kariš
kiai džiaugiasi ir šiomis dova
nomis — geriau sena techni
ka, nei jokios. 

Kadangi labdara gaunama 
iš įvairių valstybių, dabar Lie
tuvos kariuomenėje naudoja
mi įvairių rūšių automobiliai 
ir šarvuočiai, o tai kelia rūpes
čių dėl jų priežiūros. Pasižval
gius po karo dalinius, dažnai 
galima pamatyti automobilių, 
j au matytų filmuose apie Ant
rąjį pasaulinį ar Vietnamo ka
rus. 

Tačiau net ir labai išmo
ningai taisoma ir naudojama 
dovanota technika yra nuosto
linga. Šiemet vien automobi
liams ir šarvuočiams išlaikyti 
iš Krašto apsaugos ministeri
jos biudžeto skirta 14 mln. li
tų. Kai kurių karininkų teigi
mu, senienas iškeitus į šiuo-
laikiškesnę ar net naują tech
niką, būtų sutaupyta beveik 
pusė šios sumos. 

Pastaruoju metu Lietuvos 
krašto apsauga pradeda ati
džiau vertinti dovanojamą ka
rinę techniką — kai kurių pa
siūlymų jau atsisakyta. 

Gelbėjimo darbai Afrikoje 
baigti, prasidėjo tyrimas 

Baisią klaidą padarę medikai 
gali netekti leidinių gydyti 

Vilnius , rugpjūčio 11 d. 
(BNS) — Sveikatas apsaugos 
ministerijos licencjavimo (lei
dimų gydyti išdav:mo) komisi
ja svarsto, ar atimti teisę 

Lietuvoje 
atostogavę 

taikdariai gr įš 
j Bosniją 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
i Kita) — Tris savaites Lietu
voje atostogavę.1- septintasis 
lietuvių taikdariu būrys (LIT-
PLA-7) sekmadienį išskrenda 
atgal į Bosniją ir Hercegoviną 
tęsti savo misijos 

NATO vadovaujamų stabili
zavimo pajėgu iSFOR) pusės 
metų misiją Bosnnoje iš 41 ka
rio sudarytas septintasis bū
rys pradėjo balandžio vidury
je. Būriui vadovsjja leitenan
tas Viktoras B a l n a s . 

Kaip ir jų p ra t aka i , LIT-
PLA-7 kariai draige su Latvi
jos ir Estijos taikdariais prik
lauso Danijos batalionui, ku-
ris yra įtraukta? i Jungtinių 
Amerikos Valstija divizijos 
Siaurės valstybių ir Lenkijos 
brigada. 

Lietuvių kanų užduoties vie
ta prie Dubojaus miesto, kur 
t.niMnrini pri>n iH kontrolės 
postus, saugo tii 's, budi prie 
ryšiu centro, lydi krovinius, 
teikia humanitarinę pagalbą. 

dviems Šiaulių miesto ligo
ninės gydytojams dirbti medi
cinos srityje. 

Rugpjūčio 4 dieną Šiaulių 
miesto ligoninėje dviems ligo
niams buvo suleisti ne tie 
vaistai. Gydytoja Alina Kens-
tavičiūtė išrašė receptus, o ne
urologijos skyriaus vedėjas Al
bertas Griganavičius netin
kantį stuburo kanalo tyrimui 
preparatą suleido 70 bei 73 
metų ligoniams E. Kotkovai ir 
J . Badarui, kurie po poros va
landų mirė. 

Ligoninės vyriausiojo gydy
tojo įsakymu, A. Griganavi
čius atleistas iš skyriaus vedė
jo pareigų, o gydytojai A. Ken-
stavičiūtei pareikštas griežtas 
papeikimas. 

Įvykį Šiauliuose tyrusios 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos komisijos atstovė Rima 
Vaitkienė BNS sakė, kad rug
pjūčio pabaigoje į posėdį rink
sis licencijavimo komisija, ku
ri spręs, ar šiems baisią klaidą 
padariusiems gydytojams bus 
atimta teisė dirbti medicinos 
srityje. 

R. Vaitkienė informavo, kad 
vienam mirusiajam buvo įta
riama tarpslankstelinių diskų 
išvarža, o kitam — stuburo 
smegenų auglys. Diagnozės 
patikslinimui buvo būtina at
likti šį tyrimą. 

Tačiau neurochirurgas, 
neįsitikinęs kontrastinio pre-

Tanzani jos polici ja 
suėmė 14 užs i en ieč iu 

Dar es Saiamas, rugpjūčio 
11 d. (Reuters-BNS) — Tanza
nijos policija, tirianti JAV am
basados Dar es Salame sprog
dinimą, antradienį pranešė 
suėmusi 14 užsieniečių. 

Tarp įtariamųjų, sulaikytų 
Tanzanijoje, yra šeši Irako, še
ši Sudano, vienas Somalio ir 
vienas Turkijos pilietis, sako
ma policijos pareiškime, kuris 
buvo išplatintas prieš Nusi
kaltimų tyrimo direktoriaus 
Adadi Rajabu spaudos konfe
renciją. Policija kol kas nepra
nešė, kodėl buvo suimti šie 
įtariamieji. 

Tuo tarpu Kenijoje gelbėto
ja i neatsisako vilties, kad ša
lia JAV ambasados pastato 
esančiuose griuvėsiuose gali 
būti likęs dar vienas gyvas 
žmogus. 

Amerikos Federalinio ty
rimų biuro (FBI) pareigūnai 
pro nuolaužas kol kas negali 
patekti į vietą, kur, jų many
mu, gali būti gyvas žmogus. 

Vienas Izraelio kareivis 
Reuters žinių agentūrai sakė, 
kad gelbėtojai tikisi ištraukti 
griuvėsiuose esančią gyvą 
moterį- Ji susprogdinto namo 
nuolaužose be maisto ir van
dens jau išbuvo jau daugiau 
kaip 100 valandų. 

Oficialiais duomenimis, au
kų skaičius Kenijoje išaugo iki 
211. Aukštas Kenijos armijos 
karininkas sakė, kad griuvė
siuose matyti dar mažiausiai 
šešių aukų palaikai. 

Nairobyje žuvo ir 12 ameri
kiečių. Vieno jų laidotuvės ar
timųjų sprendimu vyks Keni
joje. Kitų 11 palaikai JAV 
transporto lėktuvu bus grą
žinti į namus. 

Keletas JAV a m b a s a d ų 
n u t r a u k ė d a r b ą dėl 

g r a s i n i m u 
Vašingtonas, rugpjūčio 12 

d. (AP-BNS). Pustuzinio JAV 
ambasadų užsienyje veikla 
laikinai nutraukta dėl padaž
nėjusių teroristų grasinimų. 
nes pavojuje atsidūrė „JAV in
teresai" Egipte, Malaizijoje ir 
Jemene, pranešė JAV Valsty
bės sekretorės pavaduotojas 
Patrick Kennedy. JAV amba
sadoriai turi įgaliojimus nu
traukti ambasadų darbą savo 
sprendimu. 

„Mes neuždarome ambasa
dų nuolatine prasme. Mes ne-
išvykstame. Praktiškai mes 
darome trumpą pertrauką 
saugumo priemonėms page
rinti, o tai būtina, reaguojant į 
grėsmę", sakė P. Kennedy. 

Antradienį JAV Valstybės 
sekretorės pavaduotojas Tho-
mas Pickering pranešė, kad 
kai kurias ambasadas teks 
perkelti į kitą vietą, siekiant 
apsaugoti nuo teroristų išpuo
lių. Taip pat reikės atstatyti 
ambasadas Kenijoje ir Tanza
nijoje, kurioms per sprogdini
mus padaryta didelė žala. 

Antradienio vakarą Valsty
bės departamentas pranešė 
gavęs žinių apie grasinimus 
JAV interesams Egipte, Mala-

parato autentiškumu, i stubu
ro smegenų kanalą -u! d 
urografino, o n<' oi inipako. Pa
sak R. Vaitkienės, urografinas 
— toksiniai vaistai ir juos ga
lima leisti tik \ veną ar j ar-
riją. 

Įvykį Šiaulių respublikinėje 
ligoninėje taip pat t ina miesto 
prokuratūra. 

izijoje ir Jemene, kur gali būti 
rengiami ir „išpuoliai prieš 
pastatus", sakoma pareiški
me. 

JAV nus ipe lnė 
s p r o g d i n i m ų Afrikoje 

Gaza, rugpjūčio 11d. (Reu
ters-BNS). Sukarintos isla
miškos grupės „Hamas", atsa
kingos už sprogdinimus Iz
raelyje, įkūrėjas antradienį 
pareiškė, kad JAV nusipelnė 
praėjusią savaitę įvykdytų 
sprogdinimų Kenijoje ir Tan
zanijoje. 

Šeichas Ahmed Yassin pa
smerkė taikių gyventojų žudy
nes, tačiau apkaltino Vašing
toną kišimusi į „sunkius lai
kus išgyvenančių valstybių" 
reikalus taikant „sankcijas 
musulmonų valstybėms" Afri
koje, tokioms kaip Libija ir 
Sudanas. 

„Hamas" praėjusį penkta
dienį pareiškė neturintis nie
ko bendro su sprogimais Nai
robyje ir Dar es Salame. 

„Visų pirma, mes neprita
riame taikių gyventojų, dir
bančių bet kurioje vietoje, 
puolimui, tačiau kartu aš ma
nau, kad tai, kas įvyko, buvo 
reakcija į JAV kišimąsi į kitų 
valstybių likimą", sakė A. Yas
sin. „Žmonės, patyrę ameri
kiečių neteisingumą, turi teisę 
reaguoti", sakė musulmonų 
dvasininkas, kurio grupė nuo 
1993 metų, kai buvo pasira
šyta laikinoji taikos sutartis 
su Palestinos išsivadavimo or
ganizacija (PIO), nužudė dau
gybę izraeliečių. 

JAV ir Rusijos 
prezidentai rudenį 
susi t iks Maskvoje 

Maskva , rugpjūčio 11 d. 
(Reuters-BNS) — JAV prezi
dento Bill Clinton vizitas Ru
sijoje, kurio metu jis susitiks 
su prezidentu Boris Jelcin, 
vyks rugsėjo 1-3 dienomis, an
tradienį pranešė Kremliaus 
atstovas spaudai. 

Tai bus pirmas B. Clinton ir 
B. Jelcin susitikimas nuo 1997 
m. kovo, kai jie buvo susitikę 
Helsinkyje. 

Abi valstybės dėl vizito da
tos susitarė liepos mėnesį, kai 
B. Clinton atmetė abejones dėl 
vizito į Maskvą, kol Rusija nė
ra pasirašiusi seniai laukia
mos Strateginės puolamosios 
ginkluotės mažinimo fSPGM-
2) sutarties. 

Manoma, kad svarbiausia 
viršūnių susitikimo tema bus 
sunki Rusijos ekonominė pa
dėtis. B. Clinton liepą aktyviai 
pasisakė už 22.6 milijardų 
JAV dolerių paskolos sutei
kimą Rusijai, tačiau kai ku
rie jo oponentai JAV skeptiš
kai vertina kreditų teikimo 
Maskvai tikslingumą. 

Vašingtonas toliau daro 
spaudimą Rusijai, kad ši pa
tvirtintų 1993 metų SPGM-2 
sutartį, tačiau pripažjsta, kad 
B. Jelcin sunku įtikinti komu
nistų vadovaujama parlamen
tą. 

KALENDORIUS " 
Rugpjūčio 13 d.: Ipoli

tas. Kasijonas, Kastytis, Gil-
vilė. 

Rugpjūč io 14 d : Šv. 
Maksimilijonas Kolbe, kuni
gas, kankinys, mirė 1941 m. 
Ausclnvitz koncentracijos sto
vykloje. Euzebijus, Tarcizijus. 
Pajauta. 
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DETROIT, MI 

MICHIGAN VALSTIJOS 
PIRMINIU RINKIMU 

DUOMENYS 

Michigan valstijos pirmi
niuose rinkimuose, vykusiuo
se š.m. rugpjūčio 4 d. Respub
likonų partija išsirinko dabar
tinį valstijos gubernatorių 
John Engler kandidatuoti 
Michigano valstijos guberna
toriaus pareigoms vyksian
čiuose š.m. lapkričio 3 d. Už 
gubernatorių Engler balsavo 
467,438, o už Gary Artinian 
56,471. Demokratų kandidatu 
buvo išrinktas Geoffrey Fie-
ger, surinkęs 286,606 balsus, 
nugalėdamas unijų pasirinktą 
kandidatą Larry Owen, kuris 
surinko 262,617 balsus ir 
Doug Ross 153,335. Demokra
tų kandidatas Fieger nustebi
no visus savo laimėjimu nu
galėdamas demokratų partijos 
parinktą kandidatą Owen. 
Figer ypač daug balsų surinko 
Detroite. Lietuvių kilmės se
natorius Mat J. Dunaskiss (16 
apygardos) laimėjo prieš Mi
chigan atstovą Tom Middleton 
16.079 - 10,001. Senatorius 
Dunaskiss susilaukė stipraus 
varžovo Middleton po to, kai 
buvo viešai paskelbta, kad se
natorius Dunaskiss prisipa
žino turis gėrimo problemą, 
kuriai reikėjo profesinės pa
galbos. Senatorius gėrimo 

• problemos neslėpė. Jo atviru
mas prisidėjo prie jo laimėji
mo. Dunaskiss yra pirmas lie
tuvių kilmės asmuo Michiga
no Senate. 

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 
„LIETUVIŠKU 

MELODIJŲ" NEBUS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė nebus girdima šeš
tadienį, rugpjūčio 15 dieną. Tą 
dieną radijo stotis iš kurios 
transliuojama valandėlė, trans
liuos senų mašinų parados 
įspūdžius iš Royal Oak, Michi
gan. Rugpjūčio 15 dienos va
landėlė bus perduota rugpjū
čio 18 d., nuo 3 iki 5 vai. iš 
WPON-AM banga 1450. 

lm 

DŽIAUGIAMĖS MUŠU 
CHORO LAIMĖJIMU 

Mes, Detroit Country Day 
School 5-to skyriaus choristai, 
dalyvavome JAV Vidurio va
karų valstijų „Treble" klasės 
varžybose „Sing-America", vy
kusiose Guerney, Illinois. Var
žybose dalyvavo 25 chorai. 
Teisėjai buvo University of 
Michigan, Ohio State Univer
sity, Indiana ir Notre Dame 
universitetų muzikos skyrių 
profesoriai. 

Mūsų choras buvo įvertintas 
„Superior" JAV Vidurio va
karų „Treble" kategorijoje. 
Trofėjų ir atitinkantį pažymė

jimą mums įteikė Six Flags 
parke. Namo važiavome 3 au
tobusais. Su mumis kartu 
važiavo mūsų tėvai ir mokyto
jai. Važiavom dainuodami. 

Ingrida Miškinytė, 
„Žiburio" mokyklos 5-to sk. 

ir Detroit Country Day 
School mokinė 

PUTNAM, CONN. 

Alkos Posėdis 

Alkos — Amerikos lietuvių 
kultūros archyvo, Lietuvių 
Katalikų mokslo akademijos 
autonominio padalinio, direk-
toriato posėdis Alkoje vyko 
š.m. birželio 28 d. Dalyvavo 13 
direktorių ir 3 svečiai (vieš
nios). 

Posėdį pradėjo direktoriato 
valdybos pirm. dr. Juozas 
Kriaučiūnas. Maldą sukalbėjo 
kun. R. Krasauskas. Su
sikaupimu pagerbti mirusieji 
direktoriato valdybos nariai, 
nariai ir Alkos rėmėjai. 

Alkos reikalais ir jos veiklos 
pranešimą atliko Juozas Kriau
čiūnas; veikla gana gyva: 
nuolat kaupiama įvairi lietu
viška spauda ir gaunamas vie
no kito asmens ar organizaci
jos archyvas, ypač didinamas 
Lietuvos Vyčių archyvas. Su
rinkta ir saugoma medžiaga 
leidžiama naudotis atvyku
siems, ieškantiems jos savo 
publikacijoms ar mokslo rei
kalams, o spaudos kopijų 
prašantiems, jos padaromos ir 
pasiunčiamos. Visa surinktoji 
kultūrinių pasireiškimų me
džiaga tvarkoma dviejų as
menų: kun. R. Krasausko ir 
dr. J. Kriaučiūno, kai kada pa
deda hartfordiečiai A. ir E. Si
monaičiai. Kartais biblioteką 
tvarkyti padeda ir iš Lietuvos 
JAV besilankantieji asmenys 
ir tiems teikiamas kai koks at
lyginimas stipendijomis (atly
ginimas už atliktą darbą), nes 
tam nereikia turėti valdžios 
darbo leidimo ir vesti su
dėtingo atsiskaitymo. 

Pastaraisiais metais biblio
tekos knygų katalogavimas 
buvo labai menkas, nes ka
taloguotoja Beatričė Vasaris 
daugiausia darbavosi Vilniuje, 
statant karaliui Gediminui 
paminklą. Sukataloguota arti 
10 tūkstančių knygų, dar 
būtina kataloguoti bent 5-10 
tūkstančių. Kitos gali likti 
knygų lentynose, suskirstytos 
pagal jose aprašomus dalykus. 

Daug pertekliaus knygų 
siunčiama bibliotekoms Lietu
voje, ypač kunigų seminari
jose, gimnazijose ir Lietuvių 
Katalikų mokslo akademijos 
patalpose, Vilniuje ir Kaune; 
taip pat valstybinei Mažvydo 
bibliotekai Vilniuje, siun
čiančiai Alkai kai kurią pe
riodinę spaudą. Daug knygų 
pasiųsta Maironio muziejui 
Kaune. Ekspeditoriais yra 
kun. R. Krasauskas, V. Alks
ninis ir kiti. P. Lembertienė 

Mindaugo karūnavimo — Valstybės dieną Švenčiant, prezidentūroje suruoštame priėmime Lietuvos prezidento 
žmona su viešniomis iž JAV. Iš k. — detroitietės Viia Memenienė ir Yolanda Zaparackiene, prezidento žmona 
Alma Adamkienė ir klevelandiete Milda Lenkauskiene. Nuotr A. Zaparacko 

paėmė poeto Prano Lemberto pertekliumi didinamas Alkos 
nedidelį archyvą ir tas jau Lie- išlaikymo fondas, vis dar ne-
tuvoje. Gausūs lituanisto Pet- pakankamas Alką išlaikyti 
ro Būtėno archyvai neseniai ateityje, kai Alkos darbuoto-
pasiųsti į Panevėžį, jo vardo jams reikės mokėti atlyginimą 
muziejų. Juozo Tumo — Vaiž- tik iš fondo nešamo pelno, 
ganto Alkoje saugoti kailiniai Kontrolės komisijos pirm. pra-
jau pasiekė Vaižganto muziejų nešimas patvirtino gerą iždo 
Kaune. Nedideli Amerikos 
rytų rajono lietuvių skautų ar
chyvai paimti į Čikagą, prie 
kitų skautų archyvų. 

Rūpintasi Alkos pastatų, pa
talpų ir aplinkos tinkamu 
išlaikymu, bet jokių didesnių 
pataisymų ar pagerinimų ne
reikėjo. Tačiau dėl meistrų 
pažadų nesilaikymo, liko ne
padaryta: kelių išpuvusiais vi
duriais medžių pašalinimas 
jie griūdami gali sužaloti pas
tatų stogą; sunkvežimio iš
griautos murinės tvorelės pa
taisymas; automobilių pasta
tymo aikštelės pataisymas ir 
pastato rūsyje esančių drėgmę 
kontroliuojančių aparatų van
dens pašalinimui įrengimas. 

Pasenęs ir nepatikimu tapęs 
kompiuteris pakeistas nauju, 
kainavusiu du su puse tūks
tančių dolerių. Kompiuteris 
yra dr. Česlovo Masaičio prie
žiūroje. 

Gerai progai pasitaikius, Al
kos vadovybė vienuolyno pa
talpose praėjusį rudenį su
ruošė Mažvydo ir jo katekizmo 
minėjimą. Pranešėjais buvo 

tvarkymą ir apyskaitą. 
Valdybos pirm. dr. Juozas 

Kriaučiūnas prašė susirinku
sių direktorių rasti naują pir
mininką, nes jo amžiaus našta 
mažina pajėgumą Alkos rei
kalus tvarkyti; tas reikalas 
pavestas esamai valdybai 
spręsti. Priimtas dr. Jurgio 
Gimbuto pasiūlymas, inspi
ruotas Lietuvoje, kad Alkoje 
turimus archyvus reikia ap
tvarkyti ir apie juos paskelbti 
spaudoje, kad apie juos žinotų 
ir juose galėtų ieškoti me
džiagos savo publikacijoms. 
Diskutuotas asmens, pajėgaus 
archyvus tvarkyti, pakvieti
mas iš Lietuvos ir jam atlygi
nimas — stipendija, nes taip 
būtų pigiau ir nereikėtų vesti 
sudėtingos atskaitomybės. 

Direktoriato valdyba liko ta 
pati: dr. Juozas Kriaučiūnas 
— pirm., kun. Rapolas Kra
sauskas ir Algis Simonaitis — 
vicepirm., Eleonora Simonai-
tienė — sekr., Juozas Rygelis 
— ižd., dr. Alfonsas Stankaitis 
ir Antanas Mažiulis — nariai. 
Kontrolės komisiją sudaro: 

Vilniaus universiteto profeso- Regina Taunienė, Longinas 
rius dr. Domas Kaunas ir Sil- Svelnis ir Stasys Rudys. 

Y.i . i r . - - v . n N j i l'iitri.inn- l . inkoi ir JAV vi« i m f i o l.Htuvos karo laivo 
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vija Vėlavičienė, Mažvydo bib
liotekos Vilniuje lituanistinio 
skyriaus vadovė. 

Finansinis Alkos stovis yra 
patenkinamas, ypač kol Alkoje 
dirbantieji direktoriato nariai 
nėra atlyginami —jie atsisako 
atlyginimo. Iždą sumaniai 
tvarko Juozas Rygelis. Kapita
las Alkos išlaikymui vis dar 
didinamas, nes iš esamo kapi
talo pelno Alką išlaikyti, mo
kant joje dirbantiems atlygi
nimą, nepakaktų. Malonu, 
kad Alka gauna vieno kito 
asmens finansinį palikimą. 
Kiekvienų metų pabaigoje 
pravedami finansiniai vajai 
Alkai remti, jie sėkmingi, nors 
kartoteka rodo, kad Alkos 
rėmėjų skaičius mažėja. 1997 
metais kartoteka rodė, kad 
liko mažiau negu 300 rėmėjų. 
Ką tik Alkos iždas padidintas 
36 tūkstančiais dolerių, nes 
1982 m. įsteigtas ir inkor
poruotas Alkos išlaikymo fon
das, pagrindiniams steigė
jams, neįnešus jų pažadėtų 
mašų (jie jau mirę) ir dėl fon
do administratorių — Alkos 
darbuotojų nepajėgumo rūpin
tis fondo ugdymu bei nega
lėjimo sudaryti veiklesnės ad
ministracijos, to fondo valdy
bos ir tarybos nutarimu bei 
pravestu fondo narių atsiklau-
simu (jiems pritarus), Alkos 
išlaikymo fondas panaikintas 
ir jo kapitalas atiduotas Alkos 
iždui. Pati Alka jau turi kai 
kokį kapitalą ir didina jį savo 
išlaikymui. 

Iždininko J. Rygelio pateik
ta smulkesnė iždo apyskaita, 
rodanti, kad iždo įplaukos yra 
didesnės, negu išlaidos; tuo 

Posėdis baigtas padėkos 
malda, sukalbėta ses. Marga
ritos Bareikaitės. 

SĖKMINGA ŠVENTĖ— 
IŠKYLA 

Tradicinė metinė šventė-iš-
kyla Marijos Nekalto Prasidė
jimo seselių vienuolyno sody
boje, Putname, suruošta sese
lių ir jų rėmėjų, vyko š.m. lie
pos 26 d. Šventė pradėta 11 
vai. r. pamaldomis prie vaisių 
sode paruošto altoriaus. Šv. 
Mišioms vadovavo kun. Auš
vydas Belickas, marijonas iš 
Vilniaus, su koncelebrantais; 
kun. prel. V. Balčiūnu, kun. R. 
Krasausku, kun. A. Janiūnu ir 
kun. J. Grabiu. Pamoksle kun. 
Balickas kalbėjo apie Komuni
jos ir komunikacijos (bendra
vimo) reikšmę žmogaus gyve
nime ryšium su Dievu. Juk 
jau ir pati iškyla, kurion susi
renka žmonės, yra bendravi
mas, artėjimas prie vienas 
kito, artesnis vienas kito pa
žinimas, lydimas vieno kitam 
teikiama kokia nors pagalba. 
Komunija artina žmogų prie 
Dievo ir žmogus gali drąsiau 
prašyti Dievo malonių, nors 
Dievas duoda jų ir nepra
šantiems, bet su Dievu arti
mumas verčia žmogų malones 
tinkamiau naudoti, tiek savo, 
tiek artimo gerovei. Mišių da
lyviai (dauguma) galėjo jaus
tis patogiai: dalis sėdėdami po 
stogine palapine, dalis medžių 
paunksmėje. Muzikės A. Pra-
puolenytės vadovaujami, bal
su ir elektroniniais vargonė
liais, giesmininkai: kelios se
selės, pora balsingų moterų ir 

keturi choristai vyrai (bent 
trys jų niujorkiečiai: V. Alks
ninis, Z. Jurys, R. Kezys ir P. 
Putrimas) giedojo Mišių gies
mes. Jiems pritarė ir Mišių 
dalyvių dalis. 

Po pamaldų iškylos daly
viams buvo suteikta galimybė 
užkąsti ar papietauti. Užkan
džiai buvo gaunami seselių 
rėmėjų būrelių kioskuose, til
pusiuose vienuolyno garaže, 
kepto viščiuko pietūs — vie
nuolyno sode, kugelis su rau
gintu pienu — Matulaičio sa
lėje, vienuolyno pusrūsyje. Po
pietyje iškylon atvykusieji ga
lėjo pasidomėti kultūriniais ir 
pramoginiais dalykais. Rau
dondvario salėje J. Bružas 
rodė vaizdajuostę V. Adam
kaus prezidentinės inaugura
cijos iškilmių, daugelis jomis 
domėjosi. Vaikai ir jaunučiai 
užgrūdo vaikams laimėjimų" 
salę (po koplyčia), kur kiekvie
nas bilietas nešė kokią nors 
dovaną. Norintieji aplankyti 
Matulaičio slaugos namų glo
botinius buvo ten autobusu 
nuvežti. Jie suteikė globoja
miesiems dienos praskaidri-
nimą, parodydami, kad globo
jamieji kitų atsimenami. Dau
gelis domėjosi vienuolyno kny
gyne turimomis knygomis ir 
tautiniais suvenyrais ir jų 
įsigijo: kai kurie lankė Alką — 
Amerikos Lietuvių kultūros 
archyvą ir gėrėjosi toli pažen
gusiu jos tvarkymu, stebėjo 
lietuviškos kultūros pasireiš
kimų medžiagos gausą ir jos 
sutvarkymą. Kai kurie įsigijo 
Alkoje esamo spaudos per

tekliaus. Vienas kitas atvežė į 
„Alką" amžinybėn iškeliavusių 
spaudos rinkinius ar net ir 
mažus archyvus. Buvo ir Al
ką finansiškai paremiančių, 
kai kurie, net būreliais, lankė 
vienuolyno kapines, kur palai
dota nemažai žmonių, dirbu
sių Lietuvos labui ar kentė
jusių už jos laisvę: S. Lozorai
tis (jaun.), J. Brazaitis, M. 
Avietėnaitė, kun. S. Yla, J. 
Tūbelienė ir daug kitų. Buvo 
ir Mindaugo pilies, statytos 
kun. S. Ylos, lankytojų, joje 
meno darbais pavaizduota 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
šeimos tragedija, pakreipusi 
Lietuvos istoriją. Iškylos daly
viai galėjo apžiūrėti ir įsigyti 
papuošalų ir suvenyrų, pa
teiktų kelių jų gamintojų, 
išdėstytų ant stalų vienuolyno 
rožių sodelyje. 

Trečią vai. p.p. dauguma iš
kylos dalyvių stebėjo ir džiau
gėsi Neringos stovyklautojų 
pasirodymu, jų atliktais tau
tiniais šokiais ir žaidimais, 
net ir trumpais pavaizdavi
mais, pvz.: ugnies ir vandens 
kova. Pasirodymas vyko vai
sių sode, kuriame rytą buvo 
pamaldos. 

Iškylon trumpam laikui bu
vo atvykęs būrelis karių iš 
Lietuvos karo laivo, besisve
čiuojančio Bostono uoste. Dau
guma iškylautojų pirmą kartą 
matė Lietuvos jūrininkus ir 
džiaugėsi, kad galėjo su jais 
susitikti, o kariai buvo nuste-
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binti gausiu visokio amžiaus 
lietuvių susibūrimu. Karo lai
vo gydytoja yra moteris. 

Šventė-iškyla baigta Švč. 
Sakramento pagarbinimu vie
nuolyno koplyčioje, vėliavos 
nuleidimu (vėliavos stiebas 
prie įėjimo į vienuolyną) ir 
vertingų daiktų laimėjimu. 
Laimėtojai: Juozas ir žmona 
Janus iš Centerville, MA — 
kelionę į Lietuvą, Loraine 
Starr iš Sutton, MA — Galdi
ko paveikslą, Eleonora Na
vickas iš Newton, MA — 100 
dolerių, Ona Strimaitienė iš 
Putnamo — megztą skarą, ir 
K. Bačanskas iš Dorchester, 
MA — 20 dolerių. 

Šventėn — iškylon kas me
tai atvyksta jau vis mažiau 
žmonių; šiemet gal arti pu
santro tūkstančio, nes vyres-
nios kartos daug lietuvių jau 
amžinybėje ar nepajėgus, taip 
pat iškylon atvykusių vis dau
giau pasitaiko tarp savęs kal
bančių angliškai, nors jie iš
didžiai pasisako esą lietuviai. 

Šventė-iškyla ruošėjų ir dau
gumos dalyvių požiūriu pavy
kusi, nes drąsiai ir viešai pa
reikštas tikėjimas ir pagar
bintas Aukščiausias, parody
ta, kad lietuvius dar jungia 
lietuvybė, kad lietuviai tęsia 
pagalbą lietuviškiems reika
lams ir Lietuvai. 

Juozas Kriaučiūnas 

WORCESTER, MA 

PIETŪS IR „SODAUTO" 

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos Putname rėmėjai, 
kartu su seselėmis, spalio 4 d., 
sekmadienį, 1 vak. p.p. Mairo
nio Parko didžiojoje salėje ruo
šia pietus, po kurių koncerti
nę dalį atliks Etnografinis an
samblis „Sodauto", vadovauja
mas Gitos Kupčinskienės iš 
Bostono. 

Rengėjai kviečia Naujosios 
Anglijos lietuvius į labai ska
nius pietus, kuriuos kasmet 
paruošia pačios rėmėjos; jų 
gamyba visiems patinka. Ge
rai pasistiprinus bus smagu 
gėrėtis puikia Etnografinio 
ansamblio „Sodauto" atlieka
ma programa. Tai pirmasis 
besibaigiančios vasaros ren
ginys. Bus malonu susitikti 
su draugais ir pažįstamais ir 
pasidalinti vasarą patirtais 
įspūdžiais, o tuo pačiu parem-
site seselių vienuolijos darbus, 
nes ir jų santaupos yra išsisė
musios — daug pareikalavo 
naujų namų statyba Lietu
voje. Padėkime joms ir Dievui 
dėkokime, kad turime įsikū
rusias Naujoje Anglyoje, nes 
be jų botų labai liūdna. Jos 
rūpinasi mumis visais: prade
dant mažiausiais ir baigiant 
gyvenimo saulėlydžio sulau
kusiais. Prieš pora mėnesių 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Htckoiy Hite, IL 
1 mylia [ vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Htekory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL *06S2 : 

Kab. tel. 773 -471-3300 

EDMUNDAS V&NAS, M.D.. &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 7 0 8 4 2 2 - 8 2 6 0 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAfTJS, O0. 

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

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

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

per Susitikimo šventę matė
me kiek ten gražaus jaunimo 
buvo suburta. Jų atlikta pro
grama žavėjosi daugybė šios 
šventės dalyvių. 

Jie šoko, dainavo ir prakai
tavo, o per šv. Mišias giedojo. 
Tai vis seselių kruopštaus 
darbo „Neringos" stovykloje 
su jaunimu brandūs vaisiai, 
kuriais jau daug metų gėri
mės. Viskas vyko gamtoje, di
dingoje iš visų pu*sių apsuptoje 
aikštėje. 

J.M. 

* Lietuvoje kas šešto kū
dikio tėvai yra nesusituokę, 
tačiau tai yra žymiai geresnis 
rodiklis, nei kaimyninėse vals
tybėse ar Europos Sąjungoje. 
Lietuvos gyventojų registro 
tarnybos demografijos sky
riaus duomenimis, 1997 m. 
16.5 proc. visų gimusiųjų vai
kų buvo nesantuokiniai. Tuo 
tarpu vidutiniškai ES — kas 
ketvirto, o Estijoje — net kas 
antro kūdikio tėvai yra nesu
situokę. Didžiausias nesantuo
kinių vaikų skaičius — Islan
dijoje, kur du iš trijų kūdikių 
yra nesantuokiniai. <BNS> 



KANADOS PARAMA 
VALDYMO REFORMŲ 

PROGRAMAI 
Vilniuje, š. m. liepos 1 d. 

Valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministerija pasi
rašė bendradarbiavimo sutartį 
su Kanados Viešojo valdymo 
institutu. Sutarties tikslas yra 
paremti Lietuvos vyriausybės 
valdymo reformų programą. 

Kanados vyriausybė per Ka
nados Tarptautinio vystymo 
agentūrą (CIDA) šiam dvejų 
metų trukmės projektui skiria 
1.3 milijonus Kanados dolerių, 
kurių tikslingą naudojimą pri
žiūrės CIDA Centrinės ir Rytų 
Europos skyrius. Projekto vyk
dytojas yra Lietuvos Valdymo 
reformų ir savivaldybių rei
kalų ministerija, kuriai va
dovauja ministras Kęstutis 
Skrebys. Projekto vykdytojas 
Kanados pusėje yra Kanados 
Viešojo valdymo institutas ir 
Ontario provincijos vyriau
sybė. 

Šis bendradarbiavimo pro
jektas išsivystė ministro pir
mininko Gedimino Vagno
riaus, Valdymo reformų, savi
valdybių reikalų ministro Kęs
tučio Skrebio ir Ontario vy
riausybės darbuotojos Gabijos 
Petrauskienės iniciatyva su 
Kanados ambasadoriaus Lie
tuvai William Clarke, parama. 
Projektas siekia paremti Lie
tuvos vyriausybės pajėgumus, 
vykstant ir įgyvendinant vy
riausybės programą, kuri ska
tina Lietuvos demokratinį, 
ekonominį ir socialinį vys
tymąsi. Projektas susideda iš 
dviejų dalių. Pirmoji, tai veik
los planavimo, valdymo ir at
skaitomybės procesų pritaiky
mas Lietuvos poreikiams ir jų 
įvedimas vyriausybėje bei Val
dymo reformų, savivaldybių 

reikalų, Teisingumo ir ūkio 
ministerijose; valdžios struk
tūrų funkcijų peržiūrėjimas ir 
atskaitomybes už rezultatų 
pasiekimo aiškus nustatymas; 
konsultacijos dėl teisinių ak
tų, jeigu jie būtų reikalingi kai 
kurių projekto dalių įgyven
dinimui. Antroji projekto da
lis: tiek suprastinti ir paleng
vinti verslininkų bei investito
rių įsiregistravimo ir licenzijų 
gavimo procedūrą. Ši dalis bus 
įgyvendinta tuomet, kai Lietu
vos vyriausybė nuspręs verslo 
registro modelį Lietuvoje. 

Valdymo reformų Lietuvoje 
projektu pasisekė sudominti 
ne tik Kanados vyriausybės 
pareigūnus, bet taip pat ir da
bar jau tapusius projekto vyk
dytojus, Kanados Viešojo val
dymo institutą, kuriam vado
vauja Joseph Galimberti, ir 
Ontario provincijos vyriau
sybės narius, kurie taip pat 
yra šio projekto vykdytojai. Į 
bendrą Kanados-Lietuvos pro
jekto valdymo tarybą iš Kana
dos įeina: Peter Barnes (buvęs 
Ontario Secretary of Cabinet, 
Government of Ontario ir De
puty Minister, Ministry of 
Economic Development and 
Trade); Art Daniels (dabarti
nis Assistant Deputy Minis
ter, Ontario Public Service Re-
structuring, Cabinet Office, 
Government of Ontario); Gor-
don Evans (buvęs Deputy 
Clerk of the Executive Coun-
cil, Cabinet Office); Joseph 
Galimberti (Executive Direc-
tor, Institute of Public Admi-
nistration of Canada); Michael 
Jordan (dabartinis Assistant 
Deputy Minister, Integrated 
Justice Division, Ministry of 

Kanados-Lietuvos Valdymo reformų bendradarbiavimo sutarties pasirašymo metu š.m. liepos 1 d Vilniuje. Iš 
kairės: Kanados ambasadorius Lietuvai William Cla'k. su juo sveikinasi Valdymo reformų ministras Kęstutis 
Skrebys. Juos stebi <iš kaires): Art Daniels, ..Assistant Deputy minister. Government Reforms. Government of 
Ontario", Ramūnas Linartas. Valdymo reformų min:.s:erijos darbuotojas, ryšininkas su Kanada, ir 'dešinėje) 
ministras pirm. Gediminas Vagnorius. Nuotr. Gabijos Petrauskienės 

Solicitor General and Correc-
tions); Angelą Longo (dabar
tinė Asistant Deputy Minis
ter, Business Improvement 
Division, Ministry of Attorney 
General); Fred Peters (Assis
tant Deputy Minister, Policing 
Services Division, Ministry of 
Solicitor General and Correc-
tions); Gabija Petrauskienė 
(Senior Policy Advisor, Pro-
gram Management and Esti-
mates Division, Management 
Board of Cabinet, Government 
of Ontario). 

Iš Lietuvos į projekto valdy
mo tarybą įeina: Valdymo re
formų ministerijos sekretorė 
Alina Mačiulytė, Ūkio minis
terijos sekretorius Merčaitis, 
Teisingumo ministerijos sek
retorė Rasa Budbergytė, Fi
nansų ministerijos vicemi
nistras Žilevičius ir Biudžeto 
departamento direktorius Ri-

Pirmąjame Kanados-Lietuvos Valdymo reformų seminare Juodkrantėje, iš kairės: Rasa Budbergvte. Teisingu
mo ministerijos sekretorė, Jaunius Žiogas, ministro pirmininko patarėjas valdymo reformų klausimais. Jadvy
ga Aleksaitė, Teisingumo ministerijos darbuotoja, ir Antanas Merčaitis. Ūkio ministerijos sekretorius. ' 

Nuotr Gabijos Petrauskienės 

mantas Večkys. ministro pir
mininko patarėjas Jaunius 
Žiogas, Valstybės kanclerio 
patarėjas Šileikis, prezidento 
patarėjas A. Ambrazevičius. 

Projekto bendradarbiavimo 
sutarties pasirašymo proga 
jau pradėtas konkretus dar
bas. Iš Kanados atvykusi 
šešių „Assistant Deputy Min
ister" žmonių grupė, talkina
ma Ontario vyriausybės dar
buotojos Dainoros Juozapa
vičiūtės, intensyviai dirbo 
Juodkrantėje. Neringoje kana
diečių suorganizuotuose trijų 
dienų kursuose. Tuojau po 
kursų kanadiečiai iš karto pa
siskirstė intensyvesniam dar
bui ministerijose. 

Ateinančių dvejų metų bė
gyje įvairios darbo grupės in
tensyviai bendradarbiaus Lie
tuvoje, įvedant viešojo valdy
mo ir viešos atsakomybės 
metodiką be: sistemas. Nu
matoma, kad bus pajungtas 
dar didesnis būrys ekspertų, 
kurie atliks šiuos darbus. 
Rugsėjo mėnesio gale numato
ma plati pažintinė programa 
Kanadoje. Pagrindiniai pro
jekto vykdytojai praleis dvi sa
vaites Toronte, dirbant atitin
kamuose skyriuose Ontario 
provincijos vyriausybėje. 

Kanados lietuviai gali 
džiaugtis dėmesiu, kurį nuo 
njpriklausoraybės atgavimo 
pastoviai Lietuvai skiria Ka
nados vyriausybė. Ta parama 
tęsiasi ir dabar. Ši Kanados 
vyriausybės skirta 1.3 mili
jonų Kanados dolerių (3.25 
milijonas litu) suma yra bene 
ligšiol stambiausia tarptau
tinė parama, skirta remti val
dymo reformas Lietuvoje. 

Kanados Viešojo valdymo in
sti tutas yra privati, nevaidinę 
pelno nesiekianti organizacija. 
Insti tutas yra pagrindinė Ka
nados organizacija, kuri skiria 
išskirtiną df-mesį viešojo val

dymo teorijai ir praktikai. 
Viešojo valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministe
rijai Lietuvos vyriausybes pa
vesta vadovauti valdymo re
formoms Lietuvoje. 

Gabija P e t r a u s k i e n ė 

PAMINĖTAS PREZ. 
A. SMETONOS 
GIMTADIENIS 

Lietuvių tautininkų sąjunga 
(LTS) sekmadienį, rugpjūčio 9 
d. Ukmergės rajone surengė 
buvusio Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos gimtadienio 
minėjimą. Rugpjūčio 10 dieną 
sukako 124 metai, kai Užu-
leno kaime gimė A. Smetona. 

Sekmadienio vidurdienį Lė
no bažnyčioje aukotos šv. Mi
šios už Lietuvos prezidentą. 
Po Mišių visi susirinkusieji į 
minėjimą su vėliavomis pa
traukė link Užulėno kaimo. 
Pakeliui buvo sustota prie A. 
Smetonos gimtojo namo pa
matų. 

Užulėnyje, prie A. Smetonos 
vidurinės mokyklos, surengtas 
oficialus minėjimas. Apie il
giausiai valdžioje išbuvusio 
Lietuvos prezidento gyvenimą 
ir veiklą kalbėjo LTS vadovai, 
Ukmergės rajono savivaldybės 
atstovai, istorikai. 

Po minėjimo tautininkai 
Užugirio dvaro aikštėje rengė 
vakaronę. (Elta; 

• Imbradą . Birželio 30 d. 
— liepos 1 d. vyko Švč. Mer
gelės Marijos apsireiškimo 
Šventoje vietoje 'prie ežero) 
minėjimas. Po maldų apsi
reiškimo vietoje visa procesi
ja patraukė į Imbrado baž
nyčią. Vidurnakty ten buvo 
aukojamos šv. Mišios, ėjo pro
cesija su žvakėmis. Bažnytėlė 
buvo pilna žmonių. 

Danutė Bindokienė 

Kalbos darkytojai 
ir taisytojai 

Atrodo, kad niekas taip ne
pakelia užsieniuose gyve
nančių lietuvių kraujospū
džio, kaip spaudoje pasitai
kant i t ikra ar tik tar iama lie
tuvių kalbos klaida, nepai
sant , a r tai vietinis lie
tuviškas laikraštis, ar Lietu
voje leidžiamas. Galima saky
ti, kad savo tarpe turime dau
gybę nediplomuotų kalbinin
kų ir lietuvių kalbos gerbėjų, 
kurie pasiryžę ją išvalyti nuo 
visų taršalų . Tai iš esmės la
bai sveikint inas reiškinys, nes 
sava kalba yra didžiausias 
taut inės tapatybės dėmuo, 
a tsk i r iant i s vienos tautybės 
žmones nuo bet kurios kitos. 
Jeigu lietuviai, pusšimtį metų 
praleidę toli nuo savo etnogra
finės tėvynės, dar gali ta ip sti
priai reaguoti, taip karštai 
rūpint is savosios kalbos šva
rumu, jų lietuviškumu abejoti 
nereikia. 

Antra vertus, tas nuolatinis 
ieškojimas net mažiausio kris
lo iš tėvynės ateinančių žo
džių ar posakių labirintuose 
gali turė t i ir gilesnę prasmę: 
šnekamosios, o ypač rašomo
sios, kalbos kritika tampa 
tam t ikru, visiems prieinamu 
, ,atpirkimo ožiu", Lietuvoje 
pasitaikančioms negerovėms, 
į kur ias valdžia bei ati t inkami 
visuomenės sluoksniai turėtų 
kreipti didesnį dėmesį, bet 
prae ina pro šalį, užsidengę 
akis ir užsikimšę ausis... 

Vis dėlto svetimžodžių srau
tas , ta ip gausiai pasipylęs ke
liais pirmaisiais metais po ne
priklausomybės atkūrimo, pa
mažu siaurėja. Galbūt ilgai
niui j is visiškai išnyks, juo la
biau, kad Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija rimtai žiūri į 
savo paskirtį ir stengiasi iš 
gimtosios kalbos išravėti bent 
pačias dygiausias piktžoles. 

Praėjo pusė metų, kai 1997 
m. gruodžio 18 d. Vilniuje ko
misija persvarstė, papildė ir 
paskelbė, anksčiau dalimis 
skelbtą, keliskart peržiūrėtą, 
„Didžiųjų kalbos klaidų sąra
šą" (jis buvo išspausdintas 
„Gimtojoje kalboje", š.m. nr. 2 
ir „Valstybės žiniose", nr. 20). 
Kaip kalbininkas Aldonas 
Pupkis rašo „Gimtosios kal
bos" nr. 6: „Valstybinės lietu
vių kalbos komisijos nutari
mai yra privalomi visoms 
viešosios bendrinės kalbos 
vartojimo sritims: žiniasklai-
dai, mokyklai, leidybai, ap
skri tai visame viešajame (ne 
privačiame!) gyvenime. ... Ne
si la ikantys šių nutarimų gali 
būti baudžiami įvairaus dy
džio piniginėmis baudomis 
pagal Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksą (str. 911-

917)". 
Kiek tas nutar imas per pus

metį pažengė lietuvių kalbos 
svarinimo keliu, kiek jo nesi
laikančių buvo nubausta mi
nėtomis administracinėmis 
baudomis, nelabai aišku. Vis 
tik kalbos klaidos yra kaip 
piktžoles rūpestingo daržinin
ko gėlyne: į išnaikintos vietą 
išdygsta dvi ar trys. 

Peržiūrėjus „Gimtosios kal
bos" žurnale paskelbtą nevar
totinų žodžių ir kitų kalbos 
klaidų sąrašą, tenka šiek tiek 
nusivilti, nes j ame daugiausia 
senųjų barbarizmų, kurie ir 
taip kone (bent užsienyje 
gyvenančių tautiečių tarpe) 
„mirę natūral ia mirtimi". Re
tas mūsiškių šiandien rašytų 
(nors galbūt pavartotų šneka
mojoje kalboje): bonka. bukie
tas, rubežius, biednas, liuo-
sas, miera. prosas, bujoti, 
šniūras, skiepas, knopke, bet 
taip pat nedrįstų patogią kėdę 
pavadinti „komfortabilia", 
įvaizdį „imidžu". užuot rū
šiuoti, sakyti „sortuoti", sa
vaitgalį vadinti „vykendu", 
skrydį „reisu", kryžiažodį 
„krosvordu", r inkti iš nuo
mininkų „rentingus"... Bet tai 
tik dalelytė minėtojo žurnalo 
puslapiuose surašytų angli-
cizmų. Gerai, kad jau bent 
įsipilietino žodis žiniasklaida. 
užuot neseniai visur kaišioto 
„media". 

Tikėkime, kad Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija nesi
jaučia savo paskirtį atlikusi, 
nes da r daug darbo kalbos 
kultūros apsaugos dirvonuo
se. Je igu tik nuleis rankas, 
dabart inės ir naujai išdy
gusios svetimybių piktžolės 
pasmaugs gražiąją, senąją lie
tuvių kalbą. Tad šiek tiek ne
rimo sukelia ,,GK" nr. 6 toli
mesni A. Pupkio žodžiai: „Są
rašas, žinoma, nėra amžinas, 
kaip nieko kalboje nėra am
žina, — jis yra konkretaus lai
kotarpio kalbos mokslo ir 
praktikos lygį apibūdinantis 
ir kalbos vartotojų reikmes 
tenkinantis kodeksas. Sa
vaime aišku, ateityje jis bus 
tobulinamas, bet gal tik po 
kokių dešimties metų..." 

Deja, po dešimties metų 
gali būti per vėlu, nes kasdien 
į mūsų tautą skverbiasi nauja 
technika, naujos sąvokos, ku
rioms būtina kurti atitinka
mus pavadinimus — kitaip jos 
su savim atsineša ir sve
timžodžius, ilgainiui priima
mus kaip „tarptautiniai žo
džiai", kurie išstumia ne
mažiau t inkamus savuosius. 
(Vėl nejučiomis prisimena tas 
..komfortabilus"...) 

Nr.13 

APDOVANOJIMAI 
LIETUVOJE 
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 

(Tęsinys) 
Atgaivinus Vyčio Kryžiaus or
diną po 1991 m., šis apdova
nojimas pradėtas teikti ne tik 
didvyriškai žuvusiems už Lie
tuvos nepriklausomybę, pasi
žymėjusiems kariams ar gy
nėjams, tačiau pasitaikė at
vejų, kai šis kariškas apdova
nojimas buvo įteiktas už vi-
suomeninę-politinę veiklą ar 
vadovavimą kuriai organizaci
jai, ar dar kitus nuopelnus. 
Nėra abejonės, kad Lietuvos 
gynimas su ginklu rankose, 
kaip tai darė pokario laikų 
partizanai ar beginkliai mūsų 
dienų parlamento ir televizijos 
bokšto gynėjai, pirmieji Medi
ninkuose žuvusieji muitinin
kai ir policininkai, drąsiai 
saugoję valstybės sieną, yra 

didžiulis pasiaukojimas, var
dan savo tėvynės ir žygdarbis 
dėl mūsų visų ateities. Tik
riausiai visi sutiksime, šie 
žygdarbiai verti pačių garbin
giausių ir aukščiausių pagar
bos ženklų, tačiau sunku su
prasti, kodėl Vyčio Kryžiaus 
ordinai — garbingiausi ka
riški apdovanojimai, teikiami 
už visuomeninę — politinę 
veiklą, vadovavimą organiza
cijai, komitetui, ar kitus dar
bus bei poelgius. Naujai patai
sytasis įstatymas suteikia 
galimybę Vyčio Kryžiaus ordi
nu su kardais apdovanoti ir už 
įžymius mokslo darbus krašto 
apsaugai, už krašto apsaugos 
organizavimo aprūpinimo pro
jektą ar pan. Jį numatyta 

teikti ir už pasišventimą, sau
gant svarbius valstybinius, 
ūkio ir kitus civilinius objek
tus, likviduojant ekologinių 
katastrofų, stichinių nelaimių, 
avarijų padarinius, o taip pat 
už ypatingą narsumą ir iš
tvermę, užtikrinant viešąją 
tvarką, visuomenės rimtį bei 
saugumą, saugant piliečių tei
ses ir laisves bei pasižymėjimą 
kitomis ypatingomis aplinky
bėmis, kai gyvybei gresia aiš
kus pavojus ir kt. 

Vyčio Kryžius su kardais 
numatytas teikti Krašto ap
saugos ir vidaus reikalų mi
nisterijos, Generalinės proku
ratūros pareigūnams ir tar
nautojams, pagerbiant jų pa
sižymėjimus tarnyboje, sau
gant Lietuvos Respublikos 
laisvę ir nepriklausomybę 
(Lietuvos Respublikos ordinu, 
medaliu ir kt. pasižymėjimo 
ženklų įstatymas. Vilnius, 
1991.09.12). Daugeliui Lietu
vos žmonių nėra suprantama, 
kodėl Vyčio Kryžiai numatyti 
teikti už pasižymėjimą tarny

boje, nejau geras tiesioginių 
pareigų atlikimas policijoje, 
krašto apsaugoje, prokuratū
roje ar kitur šiandien jau pri
lygsta žygdarbiams? Žinoma, 
labai svarbu", kad gerai parei
gas atliekantys pareigūnai 
būtų pagerbiami, skatinami ir 
pažymimi, bet šiems kilniems 
poelgiams pertinti neblogiau 
tiktų Vytauto ordinas ar jo 
medalis su kardais. Žūvan
čiųjų gelbėjimo kryžius ar kiti 
garbingi lietuviški apdovanoji
mai. Ir jau visai keistai atrodo 
ir nesupra:!"ama, kai Vyčio 
Kryžiais apdovanojami buvu
siam prezidentui lojalūs ir jo 
veiklą garbinusieji žmonės, ar 
net jo patarėjai, o Lietuvos 
partizanai tuo tarpu baigia 
savo dienas, "esulaukę nei ap
dovanojimų. iei tinkamos pa
garbos ar debesio. Gerai, kad 
naujasis pre dentas V. Adam
kus, vos pra 'ėjęs savo veiklą, 
laužo buvu-iosios preziden
tūros nusist; 'ymą prieš Lietu
vos partiza;JS ir dar spėja 
įteikti Vyčio Kryžiaus ordiną 

mirštančiam Trakų apygardos 
partizanų vadui Trakimui. 

Pratęsiant pastebėjimus dėl 
įstatyme atsiradusių neaišku
mų, norėčiau atkreipti dėmesį 
dar į keletą svarbių momentų. 
Pagal 1930 m. apdovanojimų 
įstatymą ordinai ir medaliai 
buvo teikiami laipsniškai nuo 
pačio žemiausio, kylant aukš
tyn iki aukščiausiojo. Ypač 
griežtai laipsniškumo buvo 
laikomasi apdovanojant Vyčio 
Kryžiaus ordinais. Negavęs že-
miausiojo. negalėjai gauti 
aukštesniojo. Vytauto ir Gedi
mino ordinus buvo galima 
teikti pagal rangą ir tarnybinę 
padėtį Uarnautojo kategoriją), 
nesilaikant griežto eiliškumo, 
nors ir čia buvo praktikuoja
ma laikytis tam tikros tvar
kos. O šiandieną apdovanoji
mai Lietuvoje teikiami, ne
silaikant jokio eiliškumo ir 
laipsniškumo, pradedant nuo 
pačių aukščiausiųjų 'nekalbu 
apie užsieniečius), nepalie
kant pagerbtiesiems galimy
bės siekti dar didesnių ir kil

nesnių darbų savo krašto ir jo 
žmonių gerovei. Taip daroma 
dėl to, kad ordinų statutuose 
a ts i rado viena menka pas
tabėlė, išimtinais atvejais lei
džianti prezidentui Lietuvos 
piliečius iš karto apdovanoti 
bet kur iuo laipsniu. Tad kas 
gi nusprendžia, kam kokį ordi
no laipsnį ir už kokius nuo
pelnus paskirti? Kodėl vie
niems įteikiami antrojo laips
nio Vyčio Kryžiai, kiti tegauna 
ketvirtą ar penktąjį9 Kokiais 
vert inimo kriterijais nustato
mas nuopelnų laipsnis9 Nėra 
visiškai aišku, kaip pasirenka
mi ir surandami būsimieji 
Vyčio Kryžiaus ar kitų ordinų 
kavalieriai . Tiesa. įstatymas 
nurodo, kad asmenis apdova
nojimui pristato Lietuvos 
ministerijos, departamentai ir 
kai kurios valstybinės įstai
gos, tačiau jau eilę metų ste
bint ir sekant apdovanojimų 
tvarką, galėčiau teigti, jog spe
ciali pasirinkimo sistema ar 
principai nėra nusistovėję. 
Dažnai apdovanojimų skyri

mą nulemia besikeičiantis po
litinis klimatas, susidariusios 
aplinkybės. įvairios progos ar 
tiesiog asmeniniai ryšiai, pa
žintys. Tokius spėjimus ir 
į tarimus patvirtina paskuti
niu metu ir spaudoje pasiro
dantys faktai, kai į apdova
notųjų lietuviškais ordinais ir 
medaliais gretas įtraukiami 
asmenys, sovietmečiu aktyviai 
darbavęsi okupantui, varę 
aršią pokario laisves kovų nie
kinimo, partizanų, o ypač ka
rininkų šmeižimo ir Lietuvos 
valstybingumo neigimo propa
gandą, aktyviai veikę komu
nistų ideologinio fronto ba
ruose ar komunistų partijos 
gretose ir pan. 'E. Simanaitis. 
„Purvinais batais tiesiai ant 
altoriaus". ..Draugas". 1998 m. 
VL30.. p.3-4). 

Aukščiausiųjų laipsnių ordi
nai paskutiniais metais dali
nami ypač dosniai, tik mažai 
kas žino ir susimąsto, kiek 
kainuoja valstybei vieno ordi
no pagaminimas. 

(Bus daugiau) 
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IŠSIPLĖTĖ OMAHOS RYŠIAI SU 
LIETUVA 

AUŠRELĖ SAKALAITĖ 

Omahos ir Lietuvos 
aukštojo mokslo institucijų 
pasikeitimai. 

Lietuvių Bendruomenės 
Omahos apylinkės valdyba, 
išrinkta 1992 metais, pasiryžo 
vystyti tarptautinius ryšius 
tarp vietinių universitetų ir 
Lietuvos. 1993 m. pavasarį pa
prašė Creighton Jėzuitų uni
versiteto Omahoje pagalbos. 
Šis prašymas puikiai pasi
sekė, nes universitetas ką tik 
buvo pasamdęs dr. Terry 
Clark, kuris turėjo dėstyti po
litinių mokslų srityje. Prieš 
atvykdamas \ Omaną, dr. 
Clark siekė doktorato lituanis
tikoje Illinois universitete. 
Nuo 1990-tųjų metų jis kas
met lankėsi Lietuvoje, o su 
šeima yra praleidęs net šešis 
mėnesius Šiauliuose, gavės 
mokslinę EREX tyrinėjimo do
taciją. 

Lietuvių Bendruomenei pa
prašius, dr. Clark nuvyko į 
Vilniaus ir Vytauto Didžiojo 
universitetus Lietuvoje ir už
mezgė studentų bei fakulteto 
mainų ryšius. Nuo to laiko net 
30 studentų iš Creighton uni
versiteto yra studijavę Lietu
voje ir dvidešimt studentų iš 
Lietuvos yra studijavę Creigh
ton. Pagrindinės studijų sri
tys: buhalterija, atmosferos 
mokslas, biologija, biznis, 
chemija, klasika, ekonomika, 
anglų kalba, gamtos mokslas, 
istorija, prekyba, matematika, 
modernios kalbos, filosofija, fi
zika, psichologija, sociologija 
ir teologija. 

Prieš išvykstant JAV stu
dentams į Lietuvą, yra labai 
svarbu juos painformuoti. Šį 
uždavinį atlieka Omahos lie
tuviai, praveda susipažinimo 
su Lietuva vakarėlį. LB nariai 
aprūpina vykstančiuosius ki
šeniniais žodynėliais, trumpų 
pasikalbėjimų knygelėmis ir 
atsako į klausimus. Ameri
kiečiai studentai, kurie jau 
grįžo iš Lietuvos, taip pat pa
deda šiuos vakarėlius rengti. 
Omahos lietuviai taip pat pa
sitinka iŠ Lietuvos atvykstan
čius studentus. Juos pakviečia 
lankytis Šv. Antano parapi
joje, hando įtraukti į lietu
višką veiklą. Atostogų metu 
nuveža į Čikagą, kur parodo 
lietuvių centrus. Jie pamato 
„Seklyčią", „Vaikų vilties" glo
bojamus vaikus, aplanko Bal-
zeko muziejų, „Draugo" redak
ciją. Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte pamato lituanistinę 
mokyklą, o Jaunimo centre ar
chyvus, kur yra saugoma JAV 
lietuvių istorija. Mokslo ir vi
sos kitos pragyvenimo išlaidos 
yra padengiamos United Sta
tes Information Agency. 

Creighton universitetas 
1995 m. pasirašė oficialią ben
dradarbiavimo sutartį su Vil
niaus universitetu. Creighton 
universitetui, buvo svarbu, 
kad Vilniaus universitete bū
tų įsteigti teologijos ir religijos 
fakultetai. Tą projektą įgyven
dino dr. Lawler, dr. LeBeau, 
universiteto rektorius, kun. T. 
Shannon ir kun. M. J. Porte-
ra. Bendradarbiaujant Creigh
ton universitetas stengiasi 
daugiau indėlio duoti Vilniaus 
universitetui negu patys pasi
naudoti. 

1996 m. pavasarį dr. Terry 
Clark dėstė anglų kalbą ir ko
mercinius mokslus Šiaulių pe
dagoginiame institute, o tuo 
pačiu metu Creightone dėstė 
Vilniaus universiteto profe
sore dr Rasa Ališauskienė, so-
cialoge, ir dr. Eglė Laumens
kaite, religijos profesorė. Šitą 
mainų programą labai remia 
tarptautinių programų direk
torius Creightone dr. David 
Higginson. Būtina paminėti 

dar keletas profesorių, be 
kurių ši programa nebūtų to
kia sėkminga, tai dr. Kathryn 
Thomas, dr. Rūsty Reno ir dr. 
Roger Aikin. 

Mainai tarp aukštojo mokslo 
institucijų JAV ir Lietuvoje 
praplečia abiejų valstybių uni
versitetų fakulteto ir studentų 
akiratį, išvysto geresnę ir arti
mesnę pažintį tarp Lietuvos ir 
JAV žmonių. Tai labai pras
minga programa. 

„Seserų" miestų progra
ma. Ši bendravimo programa 
yra sukurta skatinti vienų 
apie kitus tarptautinį supra
timą ir pasaulinę taiką. Visa 
tai prasidėjo, kai prezidentas 
Eisenhoweris įsteigė masinių 
mainų programas tarp ameri
kiečių ir kitų kraštų. JAV vi
suomenė į Šį sumanymą su en
tuziazmu atsiliepė ir tūks
tančiai amerikiečių parėmė, 
kaip gyvą įrodymą — žmonijos 
norą gyventi laisvame ir tai
kiame pasaulyje. Šiuo metu 
yra per 1,200 bendraujančių 
miestų su 123 kraštais, per 
2,000 miestų. Vyksta įvai
riausi pasikeitimai, pavyz
džiui, kultūriniai, moksliniai, 
techniniai, įvairių profesijų 
mainai. Omahoje „Seserų" 
miestų draugija išsivystė 1965 
metais, primiausia susidrau
gavo su Japonijos miestu Shi-
zouka, o vėliau su Braunsch-
weigh, Vokietija. 

Lietuvai atstačius savo ne
priklausomybę Nellie Suda-
vičiūtė MacCallum pasiūlė 
bendrauti su miestu Lietu
voje. Pasirinktas Šiaulių mies
tas, nes Omaha ir Šiauliai 
verčiasi žemės ūkiu, abiejuose 
miestuose yra didelės oro 
bazės, taigi daug panašumų. 
1993 metais Vasario 16-tosios 
proga Omahos Lietuvių Ben
druomenė išsikvietė Krašto 
valdybos pirmininkę Reginą 
Narušienę, kuri susitiko su 
tarptautinių miestų progra
mos atstovais Karia Ewert ir 
James Leuschen. Buvo sutar
ta programą pradėti. Nellie 
Sudavičiūtė užmezgė ryšius 
su Alfredu Lankausku, Šiau
lių miesto meru, kuriam Oma
hos pasiūlymas patiko. Tuo
met prasidėjo darbas įrodyti 
seserų" miestų sąjungai, kad 
abu miestai kartu bendrauda
mi praturtinti kultūriškai, 
moksliškai ir ekonomiškai. 

1994 metų vasario mėn. į 
Omahą atvyko Šiaulių miesto 
meras Alfredas Lankauskas ir 
buvo labai mielai priimtas 
tuometinio Omahos mero P.J. 
Morgan. Taip ir prasidėjo for
malūs ryšiai tarp Omahos ir 
Šiaulių. Alfredas Lankauskas 
buvo pakviestas tarti žodį per 
Omahos vietinę televiziją, lan
kėsi Nebraskos universiteto 
mažo masto ūkininkų para
mos centre, mažų įmonių pa
tarimo centre, buvo garbės 
svečias tarptautiniam preky
bos susirinkime tarė žodį 
„rotary" klube, lankėsi strate
giškojo oro komandoje, skrai
dė Nebraskos universiteto 
lakūnų mokykloje, tarėsi su 
Omahos Eppley aerodormo 
darbuotojais apie aerodromo 
įrengimus, skaitė paskaitą 
Creightono universiteto politi
nių mokslų katedroje ir buvo 
Vasario 16-tosios paskaitinin
kas Kansas City Lietuvių Ben
druomenės apylinkėje, susi
pažino su Kansas City, Lie
tuvių Bendruomenės apy
linkėje, susipažino su Kansas 
City, Kansas, ir Kansas City, 
Missouri, meru. 

Creighton ir Nebraskos uni
versitetų pastangomis, į Oma
hą atvyko Šiaulių miesto savi
valdybės bei informacijos cen
tro viršininkas Jonas Bartkus 

CLASSIFIED GUIDE 

Etnografinio Šiaulių miesto a n s a m b l i o „Saule" dalyviai . 

ir Romas Šemetka iš Šiaulių 
gamtos apsaugos. Omahos 
miesto tarybos pirmininkas 
Lee Terry sudarė geras są
lygas parodyti, kaip Omahoje, 
tvarkomos šios sritys. Jiems 
programas sudarė Omahos 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas dr. Gediminas Mu
rauskas. Jonui Bartkui net 
teko dalyvauti Omahos miesto 
parade. Išlaidas padengė Uni
ted States Agency for Inter
national Development (USAID). 

1996 metais gegužės mėn. 
oficialią bendradarbiavimo su
tartį Šiauliuose pasirašė Oma
hos miesto tarybos pirminin
kas Lee Terry, meras Alfredas 
Lankauskas, Omahos „Sese
rų" miestų sąjungos pirminin
kas Larry Uebner ir LB Oma
hos apylinkės pirmininkas dr. 
Gediminas Murauskas. Tais 
pat metais lapkričio mėn. į 
Omahą atvyko delegacija iš 
Šiaulių. Tuomet įvyko sutar
ties pasirašymas šiame mies
te. 

1997 m. spalio mėnesį Ne
braskos universiteto choras 
išsikvietė Šiaulių „Saulės" an
samblį. Abu chorai ruošė 
bendrą koncertą. Buvo ypač 
smagu stebėti abiejų miestų 
jaunimą. Vėliau, 1998 metų 
kovo mėn., Nebraskos univer
siteto choras išvyko į Šiaulius. 
Čia jie pasirašė bendradarbia
vimo sutartį tarp chorų. Oma
hos choras grįžo iš Lietuvos la
bai patenkintas, nes šiau
liečiai moka žavingai priimti 
svečius. 

Šiaulių universiteto rekto
rius dr. Vincas Larutis lankėsi 
Creighton universitete, taip 
pat dr. Mažeikis ir dr. Siruta-
vičius, Dr. J. VViinsch, politi
nių mokslų profesorius, šį pa
vasarį lankėsi Šiauliuose. 

Įdomiausia, kad dabartinis 
Omahos meras praleido savo 
medaus mėnesį Šiauliuose. Jis 
garsino Šiaulių ir Omahos 
santykius, tuo pačiu lietuvių 
vaišingumą ir Lietuvos krašto 
grožį. Dabar Nebraskos uni
versitetas praveda MBA pro
gramą, o Omahos įmonių 
viršininkai lanko „Rūtos" sal
dainių įmonę, „Stumbro" odos 
apdirbimo pramonę ir Jonio 
žvakių namelių gamyklą. 

Šitoks bendradarbiavimas 
yra labai svarbus. Būtų gerai, 
kad ir daugiau miestų kurtų 
panašias programas, išvystytų 
tarp savęs santykius. Omahos 
lietuvius draugystė su Šiau
liais ypatingai mus paveikė: į 
veiklą sugrįžo lietuviai, kurie 
jau buvo atitrūkę, o šiauliečiai 
įsigijo daug draugų kitoje At
lanto pusėje. Lietuvai tokie 
santykiai taip pat yra nepa
prastai svarbūs ir reikšmingi, 
nes pamatyti, kaip yra tvarko
mi miestai, oro uostai, įvairios 
įmonės, yra kur kas naudin
giau, nei apie tai tik girdėti ar 
skaityti. 

• Charakteris tai kui čia, pa
stovi valia. 

Lacordaire 

TARP MŪSŲ KALBANT 
VEIDAI IR VARDAI 

Anksčiau mūsų žiniasklai-
doje mirgėjo ir skambėjo vie
noki, o dabar jau kitoki veidai 
ir vardai. Vargiai kas iš mūsų 
galėtų tiksliau išvardinti as
menis, kurie, sakysime, ryš
kiau pasireiškė prieš trejetą 
ar ketvertą dešimtmečių. Na, 
o ką bekalbėti apie tuos, kurie 
dar anksčiau stovėjo pirmo
siose veiklos gretose. Pavyz
džiui, ar daug kas prisimena, 
Čikagoje gimusią, — čia gyve
nusią, veikusią ir. mirusią Ma
riją Zolpienę? 

M. Zolpienė buvo gerai žino
ma lietuvių visuomenės dar
buotoja. Ji buvo tikrai „Barbė 
devyndarbė", geriausia tų žo
džių prasme. Ji dainavo „Biru
tės" chore, vaidine „Dramatiš
kame ratelyje". Ji buvo viena 
pagrindinių „Apšvietos", „San
daros", „Tėvynės mylėtojų" ir 
„Žiburėlio" draugijų veikėja. 
Taipgi ji buvo Vilniui vaduoti 
ir Amerikos lietuvių sporto ko
mitetų aktyvi narė. Be to, ji 
buvo Lietuvių morterų piliečių 
lygos sumanytoją, organiza
torė ir ilgametė pirmininkė. Ji 
daug dirbo ir kitose Čikagos 
lietuvių organizacijose. Jos su
manymu ir pastangomis viena 
Čikagos miesto gatvių buvo 
pavadinta Lituanicos vardu. 
Šių metų rugpjūčio 28 d. su
kaks 100 metų nuo Marijos 
Zolpienės gimimo. 

1933 m. liepos 26 d. sušauk
tame Lietuvių moterų piliečių 
lygos narių susirinkime, M. 
Zolpienė pasiūlė imtis pas
tangų Auburn gatvę pavadinti 
Lituanicos vardu. Tais laikais 
toje gatvėje ir jos apylinkėje 
gyveno daug lietuvių. Pir
miausia buvo kreiptasi į vie
tinį miesto tarybos narį (alder-
maną) T. Doyle. Jis pažadėjo 
pageidavimą perduoti Čikagos 
miesto tarybai. Paskui buvo 
sudaryta teisininkų komisija. 
Komisijos nariai: advokatai J. 
Bagdžiūnas, J. J. Grisius, R. 
Vassale ir J. T. Zuris. Lietuvių 
pastangos susilaukė pritari
mo. Vis tik atsirado priešingai 
galvojančių kitataučių. Teigia
mos reikšmės turėjo Šv. Jur
gio parapijos klebono prelato 
kun. Mykolo L. Krušo parašy
tas raštas Čikagos Gatvių ko
misijai. 

Tų pačių metų lapkričio 29 
d. buvo patvirtintas gatvės pa
vadinimo pakeitimas, o 1934 
m. sausio 1 d. buvo surengtos 
oficialios iškilmės. Dalyvių 
tarpe buvo Lietuvos konsulas 
A. Kalvaitis, .Draugo" red. 
Leonardas šimutis, „Margu
čio" vedėjas Antanas Vanagai
tis, „Naujienų" red. Pijus Gri
gaitis, „Sandaros" red. M. Vai-
dyla. Gausiai dalyvavo Ame
rikos legijono Dariaus-Girėno 
posto ir kitų lietuvių organi
zacijų nariai. Ateinančių metų 
sausio 1 d. sukaks 65 metai 

nuo Lituanica Avenue oficia
laus įteisinimo iškilmių. 

65-kerių metų laikotarpyje 
įvyko daug pasikeitimų. Dau
gelis ankstyvesniųjų lietuvių 
visuomenės darbuotojų jau il
sisi Anapilyje. Nebėra ir M. 
Zolpienės, kuri anksčiau gyvai 
reiškėsi lietuvių visuomenėje. 
Nebėra nė vieno anuomet su
darytos lietuvių advokatų ko
misijos narių. Nebėra tuome
tinio Lietuvos konsulo ir nė 
vieno iškilmėse dalyvavusio 
lietuvių žiniasklaidos redakto
rių. Jų vietoje kiti veidai, kiti 
vardai. 

Ne per seniai lankantis 
Bridgeporto apylinkėje ir 
vaikštinėjant Halsted bei ša
lutinėmis gatvėmis, pastebė
jau daugybę pasikeitimų. Li
tuanica Avenue ir 33-čiosios 
sankryžoje, kur anksčiau sto
vėjo Šv. Jurgio parapijos baž
nyčia, dabar tuščia vieta. Ki
tame sankryžos kampe yra 
naujas mūrinis pastatas. Prie 
jo iškeltas anglų kalba užra
šas: „Corning soon Lithuanian 
Sąuars To<vn Home, develo-
ped by Lithuanian Partners, 
L.P." Sankryžos šiaurės-rytų 
kampe veikia maisto parduo
tuvė. Jos sienoje didelėmis 
spalvotomis raidėmis parašy
ta: „Lituanica Food Mart". 
Parduotuvės savininkai — is
paniškai kalbantys žmonės. 
Besidairydamas pamačiau 
ateinantį lietuviškos išvaizdos 
vyriškį. Aš jį pakalbinau lietu
viškai. Tačiau jis negirdomis 
praleido manąjį pasveikinimą. 
Vadinasi, apsirikau. Jis, mato
mai, buvo kitatautis. Tąsyk aš 
kreipiausi angliškai. Paklau
siau, ką gi reiškia žodis Litu
anica? Jisai atšovė: „I don't 
know, and I don't care". Tai 
pasakęs, pravėrė „Lituanica 
Food Mart" duris. O aš dar 
spėjau pusgarsiai ištarti: J. 
care very much" žodžius. 

Petras Petrutis 
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Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBLIO. NAMU, SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas f rank Zapots ir Ott Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Wost 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
f773) 581-6654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams. 

Turėti savo transportą. Darbas 
Čikagos vakarą priemiesčiuose. 

Kreiptis tel. 630-435-1967. 

Parduodame 
lietuviškas elektrines bulvių 

tarkavimo mašinas. 
Kreiptis tel. (773) 230-0138; 
vakarais tel. (773) 778-2584. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX **m 
rREALT0RS 
(773)586-5959 
(708) 425-7160 

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

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogauti patys, arba pirfai jau 

pririnktų Važiuoti: 1-94 iki Mkhigan Exit 
1 i Ne* BufTaJo. Toliau sekite ženklus į 
Mike's Bluberries. Atsivežkite uogoms 
krepšelius. Čia graži vieta visai seimai 
pasidžiaugti gamtoje. Tel. 616*469-2509. 

Eagle Truck Rebuikkrs 
ieško darbininkų 

paruošti sunkvežimius dažymui. 
Kreiptis: Steve Labinąs, 

tel. 708-396-1515. 

RESTAURANT HIR1NG! 
Positions open for waiters, 

waitresses & busboys. 
Mušt speak good English. 

Tel. 847-982-1400. 
Vilniaus pedagoginio un-to, 

tikybos spec. studentė, bakalaure, 
laimėjusi stipendiją magistro 
laipsniui Bostono un-te, ieško 
kambario Bostone už kuri, laisvu 
nuo studijų metu ir šeštd., gali dirbu 
priežiūros, slaugos ar namų ruošos 
darbus. Kreiptis: Irma, teL 781-894-
3053, pirmd.-penktd„ 7 v.r.-9 v.v. 

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA. 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTU 

Kiekvieną ketvirtadienį Jums, "Draugo" 4 psl., spausdiname 
trumpą ištrauką iš mūsų knygų katalogo. Įsigykite! 

Autorius (v.pav.) Pavadinimas Kaina 
1. Br. Juodelis 
2. A.Gustaitis 
3. Henrikas Stasas 
4. Malerytė, Kubilius. 

Aleksa, Remeikytė 
5. Nijolė SadOnartė 
6. Stasys Dalius 
7. Jurgis Jankus 
8. Rūta Kleva-Vidžiūnienė 
9. J.Venckus 
10. J.Burkus 

Kelionė į nežinią $300 
Kelionės nežinomuose kraštuose $500 
Kelionių vynas $12.00 
Keturi , 

$7.00 
KGB akiratyje $5.00 
Kituose kraštuose $9.00 
Kol esu čia $5.00 
Kompozitorius Bronius Budnonas $12.00 
Komunizmo pagrindai $1.00 
Konnersreutho Terese $1.00 

Knygas užsisakyti galite tel. 773-585-9500, faksu 773-585-8284 
arba paltu. Mūsų adresas: 

"Draugas" administracija, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Persiuntimo išlaidos vienai knygai - $3.95. kiekvienai papildomai pridėti $0.95. 

Gyvenantiems IL valstijoje pridėti 8.75% "sales tax". 
"Draugo" administracija r 

PADĖKA 
^ 

Nuoširdžiai dėkoju dr. LINUI SIDRIUI už 
sėkmingą man padarytą akių operaciją. Dr. 
L.SIDRIO nuoširdumas ir rūpestingumas 
lankant mane namuose po operacijos yra tikro 
krikščioniškumo pavyzdys. 

Telaimina jį Dievas. 

Salomėja Bartuškienė J 

Siii:"ji (''ikngos skenlyklu vartai Halnted <is tikniju Bridgeporto apylinkėje: Tose skerdyklose daug lietuvių, at
vykusiu jx) pirmojo pasmiltum karo ir pneA JĮ Į Ameriką, Kovo savo pirmąjį darbų ir labai sunkiomis 
sąlygomis užsidirbo pr . i^vvi imią Skenlvkltj darlm ba i sumus apraše I 'pton Sinrlair -avo romane ,l)*iungles" 
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SĖKLOMS SUDYGUS, DAR TOLI 
DERLIUS 

Panevėžy, APPLE — '98 va
saros kursų Lietuvos pedago
gams metu, viena specialiosios 
pedagogikos srauto lankytoja 
padovanojo A. Bagdono suda
rytą ir Vilniaus universiteto 
išleistą leidinį „Mokymosi ne
galės — mokomoji priemonė'. 
Rūtos šakele ir tautine juos
tele papuoštame pedagogės 
įraše sakoma: „Tai jūsų visų 
pasėtos sėklos (aišku, čia tik 
maža dalelė), kurios pas mus 
sudygo. Tikiu, kad rezultatai 
bus dar geresni, kai išmok
sime darniai dirbti „vienas už 
visus, visi už vieną", kai 
išmoksime tikrai nuoširdžiai 
ir nesavanaudiškai dalintis 
savo gerąja patirtimi. O jei 
ateityje jūsų ir mūsų pastan
gos susivienytų ir APPLE bū
tų nuoširdus ir abipusis patir
ties pasidalinimas, pasaulis 
nuo to būtų tik laimingesnis. 
Tuo pačiu taptumėm laimin
gesni ir mes". 

Tik dabar, praėjus aštuone
riems metams nuo APPLE 
pirmųjų žingsnių Lietuvoj, at
sirado tarp Lietuvos ir Ameri
kos pedagogų abipusis ir daug 
atviresnis dialogas. Tik, dabar 
pradėta išsitarti, kokį stiprų 
pasipriešinimą ir atstūmimą 
už „erezijų" skleidimą iš savo 
kai kurių kolegų teko išgyven
ti, su naujomis idėjomis apie 
vakarietiškus ir naujesnius 
mokymo metodus susipažinu
siems ir į savo mokyklas iš 
APPLE kursų parsivežusiems 
mokytojams. Bet tik labai su
prantama, nes visur ir visuo
met bet kokios naujovės yra 
sutinkamos skeptiškai. Visi 
pakeitimai susilaukia tam tik
ro pasipriešinino ir kritikos, 
nes juos įgyvendinti — tai il
gas ir sunkus procesas, parei
kalaujantis daug kieto darbo 
ir pasiaukojimo. 

„Gyvenimas susideda iš pri
siminimų, — rašo kita peda
gogė, — o ypač , jei jie palietė 
tavo širdį ir jausmus. Prieš 7 
metus teko lankytis dvejus 
metus iš eilės APPLE vasaros 
kursuose Vilniuje. Tai buvo 
tikras stebuklas — revoliucija 
Lietuvos švietimo sistemoje 
tikrąja to žodžio prasme. J na
mus grįžome, išauginę naujus 
sparnus, pilni geranoriškų 
troškimų ir jausmų, prisiekę 
sau, kad ryškiausia gija švie
timo sistemoje privalo būti hu
maniškumas, meilė vaikams 
— tikriesiems mokyklos šei
mininkams. Tačiau mano api
bendrinimai ir humaniški no
rai tuo metu daug kam dar 
buvo nesuprantami, o kai ku
riuos net erzino". 

Šią vasarą teko bendrauti 
su tikrai puikia specialiosios 
pedagogikos mokytojų grupe. 
Teko matyti kai kurių peda
gogų paruoštą, deja (gal dėl fi
nansų stokos) mokslo įstaigų 

atsisakyta išleisti kitų moky
tojų pasinaudojimui mokymo 
medžiagą. Ir kokia tai ne
laimė! Visi Lietuvos vaikai yra 
tautos turtas. Tad tiesiog 
nuodėmė daugiametę asmeni
nę patirtį ir puikią mokomąją 
medžiagą naudoti tik savos 
klasės rėmuose ar tik savo as
meninių kvalifikacijų pakėli
mui. Amerikos mokyklose 
kažko gero, naujo ir teikiančio 
gerus rezultatus atradimas ir 
su kitais kolegomis pasidali
nimas yra tiesiog prestižo rei
kalas. Reikėtų, kad ta sam
prata stipriau įsišaknytų ir į 
Lietuvos pedagogų sąmonę. 

Dar vienas rūpestis, kurį su 
didžiausia širdgėla išgyvena ir 
turi pakelti Lietuvos pradinių 
klasių auklėtojai — tai stoka 
įstatymo, kuris tiesiog įparei
gotų respublikos mokyklas 
kaip galima anksčiau surasti 
ir atpažinti vaikus su specia
liomis negalėmis. Dažnai to
kie vaikai be jokios ankstyvo
sios intervencijos, su didelė
mis ir jau labai įsisenė
jusiomis negalėmis, yra atve
dami tiesiai į pirmąją klasę. 
Specialiosios pedagogikos es
mė ir yra kaip galima anksty
vesnė intervencija. 

Nuliūdino ir keletos moky
tojų pasakojimai. Viena peda
gogė pasidalino tokiu išgy
venimu: neseniai prie jos pri
siartinusi moteris pagaliau 
išdrįso atskleisti savo pas
laptį. Ji turinti mokyklinio 
amžiaus sūnų, kuris turi Dau-
no sindromą, bet tai didžiulė 
paslaptis ir šalia artimųjų nie
kas apie tai nežino... 

Šiais metais APPLE — *98 
vasaros kursai, apimantys 
įvairias mokslo sritis, buvo 
ruošiami Mažeikiuose, Pane
vėžy ir Utenoje. Visose vie
tovėse, užsiregistravo ir daly
vavo žymiai daugiau Lietuvos 
pedagogų nei buvo numatyta 
ir planuota. Tai rodo, kad su
sidomėjimas APPLE kursais 
ne tik nemažėja, bet auga. 

Vilniuje, Švietimo ministeri
joj suruoštame APPLE lekto
riams ir profesoriams priėmi
me, dalyvavo Švietimo minist
ras, viceministre, daug Švie
timo ir mokslo ministerijos 
darbuotojų bei svečių. Dalyva
vo ir JAV bei Kanados Lietu
vių Bendruomenių pirminin
kai. Tą įvykį savo atsilanky
mu ir pasakyta kalba ypatin
gai pagerbė Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus. 
Visi kalbėjusieji pripažino, 
kad APPLE įnašas Lietuvos 
švietimo darbui yra labai 
ryškus ir pozityvus. Lig šiol 
APPLE bendrijos ir Lietuvos 
Švietimo ministerijos organi
zuojamus vasaros kursus yra 
lankę daugiau kaip 10 proc. 
Lietuvos mokytojų. 

Ačiū visiems geros valios 
užsienio lietuviams ir organi-

Specialiosios pedagogikos srautas APPLE — *98 vasaros kursuose Panevėžyje. I eil. viduryje — dėstytojos su 
dr. Jacąueline Rickman ir Ritone Rudaitiene. 

SAULĖTAS LIETUS 
Įkyrėjo lietūs. Šlapia. Slogi 

nuotaika. Visi darbai kam
bary. Oro! Dangaus! Erdvės! 
— tarytum šaukia, prašosi šir
dis. Ir štai, aš laisva, po pas
kaitų einu svetima, nepažįs
tama gatve. Dulksnoja smul
kutis lietus. Lietsargio netu
riu, bet ir gerai. Jis taip gaivi
na veidą, jo odą, kaip joks pats 
geriausias kremas. Aš laimin
ga atitrūkus nuo kasdienybės. 
Man gera... Gal aš egoistė? 
Šiuo metu negalvoju apie ki
tus. Visi metai, net paskutinės 
dienos buvo atiduotos kitiems 
— teisinu save, o žmogus — 
Dievo kūrinys. Jis turi išlikti 
orus, pagarbus sau. Juk jis ir 
kūnas, ne tik siela. Ar būsi 
naudingas irzlus, pavargęs? 
Nemielas būsi net pats sau. 
Ačiū Tau, Dieve, už tą dulks-
nojantį lietutį, gaivinantį... 

Gerbiamasis „Draugo" skai
tytojau, sveikinu Tamstą iš 
Lietuvos, kur lietūs lyja, iš 
APPLE kursų Panevėžyje. 
Džiaugiuosi ir dėkoju Dievui, 
kad yra Amerika ir kad joje 
tiek daug gerų žmonių, kurie 
rūpinasi, jog žemė būtų gra
žesnė, o žmonės geresni. 

Esu tikybos ir matematikos 
mokytoja. Gyvenu Elektrė
nuose, sovietmečiu pastatyta
me mieste, turtingu įvairių 
tautybių žmonėmis (okupaci
jos padarinys). Gimiau kai
me, dideliame užkampyje'. Iš 
tėvų paveldėjau meilę Dievui 
ir tėvynei. Atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę, pasinėriau į 
visuomeninį darbą. Dirbu ką 
sugebu ir kaip sugebu. Nega-

zacijoms moraliai ir materia
liai remiantiems APPLE ben
drijos darbą. Ačiū visiems, ku
rie supranta, kad tik Lietuvos 
vaikuose slypi tautos ateitis. 

Ritonė Rudai t iene 

APPLE — '98 vasaros kursų Panevėžyje dėstytojai ir administratoriai. Čia dirbo užsienio lietuviai: Danguolė 
Vadopolirne. Amanda Miilmlipne. Ritone Rudaitiene, Kristina Galvydyte ir Juozas Karmųza. 

liu sėdėti sudėjus rankas, to
dėl ir esu APPLE kursuose. 

Šiuose vasaros kursuose da
lyvavo 235 klausytojai. Tai 
daugiau, negu buvo numatyta. 
Dirbome penkiais srautais: 
technologija mokymo procese, 
specialioji pedagogika, gimtoji 
kalba, pradinių klasių katali
kiškų mokyklų darbo specifi
ka. Pasirinkau pastarąją gru
pę, nes dėstau ir katalikiškose 
klasėse. Nenusivyliau. Prie
šingai, esu laiminga, nes mū
sų grupę pastebėjo ir pagyrė 
ne vienas svečias iš Amerikos. 
Gal todėl, kad daugiau bend
ravome su Dievu, gal todėl, 
kad grupės vadovas Philip 
Gorrasi mus nukreipė ta link
me. 

Manau, kad APPLE kursai 
pasiekė užsibrėžtą tikslą. Ga
vome labai daug informacijos. 
Dėstytojai aukštos vidinės 
kultūros, gilūs, labai pasiruo
šę, punktualūs. Veltui nepra
ėjo nei viena minutė. Atrodo, 
jau tema išsemta, jau mus pa
leis anksčiau. Bet ne, dėsty
tojai kaip iš aruodo semiasi 
aktualių potemių, randa ką 
pasakyti, ko paklausti ir dar
bą baigia i minutė į minutę. 
Laikosi numatyto plano. Kal
bėdami uždega. Teorinę dalį 
perpina praktiniu darbu, ar 
diskusija. Metodų įvairovė bei 
jų kaita neleidžia pajusti nuo
vargio, išlaiko dėmesį. Gerai 
metodiškai sudarytas tvarka
raštis. Atsižvelgta į užsiėmi
mų turinį, skirta pakankamai 
laiko pietums, nepamirštas 
poilsis. 

Kursai praplėtė akiratį. 
Dėstytojai skiepijo meilę vai
kams, kalbėjo apie laisvę ir at
sakomybę, mokė vertinti kiek
vieną. Užkrėtė pakantumu bei 
pagarba žmogui, sušildė. Su
gebėjo nematoma gija tamp
riai sujungti ne tik grupės da
lyvius, bet ir visus kursų klau
sytojus. Nuostabios ponios 
Barbaros Pegg pamokos apie 
Gerąjį Ganytoją jaudino iki 
ašarų. Nuotaikingai, su humo
ru sesuo Joan Bearsto mokė 
vaikų literatūrą pritaikyti ti
kybos pamokose. Ramiai ir 
įtikinamai Philip Gorrasi mo
kė pažinti Dievą, su Juo ben
drauti. Paklausius dr. Lloyd 
Hakley paskaitų, negali ne
mylėti savo krašto, negerbti jo 
įstatymų. Dr. L. Hakley pa
brėžė, jog Lietuvos Konstituci
ja — viena iš geriausių. O Ri
tonė Rudaitiene, rodydama 
juostą apie Amerikos parkus, 
žodžiais sugebėjo „parodyti" ir 
Lietuvos grožį. Mums tai labai 
svarbu, nes Lietuvoje stoko
jame pilietiškumo. Nemylė
jome sovietinės tėvynės, gal 
todėl dalis mūsų nemoka my
lėti ir laisvos Lietuvos. 

Ne viską pajėgsime pritaiky
ti, ką gavome, bet labai steng

simės. Meldžiu Dievą sveika
tos, kad šį didžiulį žinių ir 
meilės bagažą galėčiau per
teikti kitiems. Ačiū visiems, 
kurie dirbo čia, Lietuvoje. La
bai ačiū tiems, kurie dėl mū
sų dirba Amerikoje. Te Dievas 
Jus laimina. 

Mokyt. Julija Janonienė 
Elektrėnai 

DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis 
nuoširdžiai atskleidė savo raš
tuose ir laiškuose. Pirmasis 
rašinys „Atplėšta motinystė". Jį 
iš autorės paėmė jos brolis Pet
ras B.Varkala. Išspausdino Lie
tuvių 8tudentų/čių tautininkų 
1922-1992 m. monografijoje. 

Vėliau autorė tą rašinį per
rašė, gerokai papildė tekstą ir 
nuotraukas ir išleido atskira 
knyga „Kelionė į niekur ir atgal" 
(160 psl.). Leidėjas Korp! Neo-
Lithuania, Kaunas, 1993 m. 

Lietuvai laisvėjant, Antanina 
nusipirko butą Kaune, Vydūno 
alėjoje, Nr.l., kooperatiniame 
name. Džiaugėsi, kad iš savo 
buto mato Korp! Neo-Lithuania 
rūmus, kur studijų metais tiek 
daug buvota ir planuota Lietu
vos labui. 

Antanina, brolio remiama, 
įsikūrusi Kaune, sutvarkė šei
mos narių santykius ir 
nuoširdžiai bendradarbiavo. 
„Kelionėje į niekur" švyti 
nuotrauka ir parašas „Po 
daugelio metų Lietuvoje su savo 
dviem sūnumis, marčiomis ir 
keturiais anūkais". Jos santy-

Antanina Baitrušienė. 

į klausytojų širdis. Literatė Ma
rija Macijauskienė, vertindama 
Antaninos atsiminimus, juos 
vadina meilės sakme. „Tai Meile 
vaikams, gyvenimo Draugui, 
šeimai, Tėvynei, kiekvienam 
trokštančiam gerumo. Ir situa
cijos, ir žmonių paveikslai tapo
mi moteriška širdim, sakytum, 
tai krauju rašytas testamentas, 
nes nuolatinis sugrįžimas prie 

A.BALTRUŠIENĖ 
IŠKELIAVO 

Antanina Varkalaitė-Bal-

Mielam Broliui 

A.tA. 
MYKOLUI JUODVIRŠIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dr. PRANUI ir IŽAI j 
JURAMS. 

Dr. Antanas ir Birutė Čiurai 
Dr. Juozas ir Barbara Plikaičiai 
Dr. Pranas ir Valentina Mažeikai 

papročių, mūsų šaknų, leidžia 
kiai su Juozu Baltrušiu susitvar- teigti, kad regėdama šiandiena 
kė, išsiaiškino, deja Juozas žuvo A.Baltrušaitiene būgštauja dė! 
automobilio avarijoje. Tačiau ateities." 
atsirado žemaičių vyrų, kurie Citata iš Antaninos laiško 
buvo dirbę su Juozu „Jaunosios (1995.06.21): „Pas mus gyveni-
Lietuvos" sąjungoje. Vienas jų - rnas nelabai linksmas, o blogiau-
Alfonsas Dziubinskas parašė sia, kad mano sveikata slubuo 
Algimantui (Baltrušiu sūnui) ja, o dar daug kas nepadaryta 
laišką, siūlydamas „suorgani- širdį guodžia netikėti, malonūs 
zuoti Tėviškėje įamžinimo žen- atsiliepimai apie mano atsimini-
klą". Ir tas buvo padaryta 1996 mų knygelę. Skambino net iš 
m. A.Baltrušienė tam sumany- Danijos, Izraelio, Švedijos...". 
mui pritarė, tardama „Malonu Antanina iškeliavo į Amžiny-

trušienė, gimusi 1912 m. rug- patirti, kad po tiek nelengvų bę 1998 m. gegužės 20 d., veža-
pjūčio 13 d., Girininkų kaime, metų žmonės jį geru žodžiu pri- ma į ligoninę, ant savo anūko 
Pakuonio valsčiuje, Kauno ap- simena". Aisčio rankų. Palaidota A. Pa-
skrityje. 1930 metais baigė Sv. Antanina pati pareiškė „iš nemunės kapinėse, bendrame su 
Kazimiero mergaičių gimnaziją gįrdies į širdį", atseit, kas kai- tėvais kape. 
Kaune, vėliau baigusi Vytauto bama iš širdies - žodžiai krinta Mečys Valiukėnas 
Didžiojo universiteto Teisės 
fakultetą, dar studijavo to paties 
universiteto humani tar inių 
mokslų fakultete. 1936 m. su
kūrė šeimą su dipl. teisininku 
Juozu Baltrušiu. 

1941 m. birželio 13 d. šeima 
iš keletos artimiausių draugų 
kukliai prisiminė 5 m. šeimos 
sukaktį, džiaugėsi dviem 
vaikučiais - Algimantu trijų su 
puse metų ir Šarūnu 3 mėnesių 
kūdikiu. Po vakarienės Juozas 
išėjo nakvynei kaip ir anksčiau 
kitur... Naktį įsibrovė į butą 
enkavedistų grupė ir vienas civi
lis, kurie po ilgoko aiškinimosi, 
kur Juozas, padarė kratą ir liepė 
ruoštis kelionei. 

Antaniną, palikusią kūdikį 
savo sesei, enkavedistai išsivedė 
į Kauno geležinkelio stotį. An
taniną ištrėmė į Altajaus kraštą, 
Bijsko cukrinių runkelių sov-
chozą. Čia dirbo ūkio darbus, 
kasė griovius, sodino, kaupė 
cukrinius runkelius. 

1942 m. rudenį, Antanina nu-
trėmė į Šiaurės Jakutiją ant 
Janos upės kranto. Čia darbas 
- žūklė ir žuvų sūdymas. Jaku
tijoje ilgos poliarinės naktys. 
Vasaros mėnesiais žemė atšyla 
tik 25 centimetrus, giliau amži
nas įšalas... Auga ploni 
maumedžiai ir viksvos. Dauge
lis tremtinių jau pirmaisiais 
metais išmirė. Taip praėjo šešeri 
metai. Žmonės pradėjo gauti 
laiškus iš tėvynės. Gavus laišką 
iš tolimos giminaitės, Antaninai 
atsirado viltis slapta iškeliauti, 
grįžti į Lietuvą! Susitarė su Ire
na Balvočiene drauge keliauti. 
Kelionė pavyko, bet tėvynėje 
nerado to, ko tikėjosi. Abu sūne
liai gražiai paaugę, bet juos glo-
bojantieji patarė viešniai nesi-
vadinti jų mama... 

NKVD išaiškino ją ir kalino 
Kauno, Maskvos, Sverdlovsko, 
Novosibirsko ir kt. kalėjimuos, 
ištrėmė atgal į Jakutiją, 
Pokrovską. Grįžo į Lietuvą 1956 
m. Negalėjo prisiregistruoti, o tuo 
pačiu ir darbą gauti. Vertėsi 
privačiais darbais, slaugė ligo
nius, dirbo sanitare. 1960 m. prof. 
K.Baršauskui rekomenduojant 
įsidarbino anglų kalbos dėstyto
ja, kur dirbo iki pensijos... 

Savo eitąjį kelią ji pati 

A.tA. 
ROŽEI KLIMAVIČIENEI 

i 
Į 

Lietuvoje mirus, jos seserį> mūsų brangią draugę, GENLTTĘ ! 
TREČIOKIENE ir jos vyrą KAZJ, brolį su šeima ir visus ! 
gimines Lietuvoje, nuoširdžiai užjausdami, kartu liūdime. 

Liucija ir Valteris Beržinskai 

Dr. ARVYDUI PETRUI ŽYGUI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą 

mylimai MAMAI 
mirus, Dvasia ir malda esame kartu su Jumis, išgyvendami j 
tą patį liūdesį ir Kristaus skelbiamą Prisikėlimo viltį. 

Ateitininkų Federacijos valdyba ir taryba ; 

A.tA. 
JANINAI ŽYGIENEI 

mirus, Jos sūnus dr. ARVYDĄ ŽYGĄ, buvusi Pedagoginio | 
Lituanistikos instituto lektorių ir inžinierių VYTENĮ ŽYGĄ 
su šeima nuoširdžiai užjaučia ir Motinos netekimo skausmu 
dalinasi 

Pedagoginis Lituanistikos institutas 

A.tA. 
VALENTINUI RAČIŪNUI, 

daug metų dirbusiam JAV LB Brighton Parko apylinkes 
valdyboje mirus, žmoną ONUTĘ, sūnus RAMUTI, VITĄ ir 
dukrą DANUTE su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

JAV LB Brighton Parko apylinkes valdyba 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Kristina ir Antanas Petkai neša aukas kun. 
išleistuvių Mišių metu Jaunimo centro sodelyje. 

Saulaičio pagerbimo-
Nuotr. Z. Degučio 

M. Vilutienė, St. Peters-
burg, FL, prie „Draugo" bi
lietų laimėjimo šaknelių pri
jungė 90 dol. auką dienraščio 
leidybos išlaidoms sumažinti. 
Dėkui! 

Visuomenininke Matilda 
Marcinkienė jau išplatino 10 
bilietų į „Draugo" pokylį. Po 
vasaros atostogų bus malonu 
susitikti puikioje salėje bičiu
lių ir artimųjų tarpe. Bilietus 
galima įsigyti „Draugo" ad
ministracijoje. Visi kviečiami į 
šaunią puotą! 

Kun. Algirdas Paliokas, SJ, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte kapelionas, praleis dalį 
savo atostogų Lietuviškų studijų 
savaitėje Dainavoje. Savaite ren
giama rugpjūčio 16-22 d.: ja ruošia 
Lietuvių fronto bičiuliai (tai jau 42-
oji kasmetinė Lietuviškų studijų 
savaitė). 

Maironio lituanistinės 
mokyklos, veikiančios Pasau
lio lietuvių centre Lemonte. 
naujų mokslo metų pradžia 
bus šeštadienį, rugsėjo 12 d., 
10 vai. r. Norinčius lankyti 
mokyklą, bet dar neužsiregis
travusius, kviečiame atvykti į 
Pasaulio lietuvių centrą rug
sėjo 12 d., tarp 9 ir 10 vai. 
ryte. Mokyklos adresas: 14911 
127th Str.. Lemont. IL. 
Raštinės tel. 630-257-0888 ar
ba mokyklos direktorės namų 
telefonas — 630-257-2897. 

GRIS I LIETUVĄ 

Šį rudenį Almos Adamkie
nės motina Ona Nutautienė. 
šiuo metu gyvenanti Hinsdale, 
Illinois, persikels į Lietuvą 
pas dukterį ir žentą, prezi
dentą Valdą Adamkus. 
„Lietuvos ryto" žiniomis, 
Alma Adamkienė rugsėjo 
pradžioje atvyks į Ameriką 
aplankyti motinos, o po 
viešnagės jos abi grįš į Lie
tuvą. Iki to laiko prezidento 
rezidencijos remonto darbai 
turėtų užsibaigti. 

Ona Nutautienė yra 94 
metų amžiaus, iš Lietuvos 
pasitraukė (kaip ir tūks
tančiai kitų lietuvių) prieš 
antrąją bolševikų okupaciją 
1944 metais. Vėliau atsiradus 
galimybėms, emigravo į JAV. 
Jos sveikata šiuo metu yra 
pusėtinai gera, ji gyvai domisi 
Lietuvos politiniu gyvenimu ir 
savo žento veikla, skaito lietu
viškus laikraščius. 

Verta paminėti, kad Alma 
Adamkiene. besilankydama 
mūsų tarpe, žada dalyvauti 
Lithuanian Mercy Lift rengia
mame pokylyje ..Kryžkelė '98", 
kuris bus rugsėjo 12 d. Chica-
go Cultural Center salėje. Ka
dangi A. Adamkienė sielojasi 
Lietuvos žmonių, ypač vaikų, 
gerove ir sveikata, LML poky
lis, rengiamas, norint sukaup
ti lėšų vaistams nuo tuberku
liozės Lietuvoje gydyti, jai yra 
labai prie širdies. 

Šiais metais Švč. M. Mari
jos į dangų ėmimo šventė — 
Žolinės — pasitaiko šeštadienį 
(rugpjūčio 15 d.). Remiantis 
1991 m. Visuotinio katalikų 
vyskupų konferencijos nutari
mu, patvirtintu Romos, iškil
mingos Mišios aukojamos ar
timiausią sekmadienį. Daly
vavimas šv. Mišiose nėra pri
valomas. 

V. K. Vaitkevičius, MJ)., 
Plea-sant Ridge, MI, grąžino 
„Draugo" laimėjimų bilietėlių 
šakneles ir pridėjo 100 dol. 
auką. Esame labai dėkingi. 
Laimingųjų bilietų traukimas 
bus „Draugo" pokylio metu, 
rugsėjo 22 d. Martiniąue sa
lėje. 

Algis ir Ellen Lieponiai, 
Orland Park, IL, grąžindami 
„Draugo" bilietėlių šakneles, 
pridėjo 100 dol. auką. Jų dos
numas nuoširdžiai įvertina
mas. Ačiū! 

Valdyba visus kviečia į 
Zarasų klubo gegužinę, kuri 
rengiama rugpjūčio 23 d., 12 
vai., Vytauto Didžiojo šaulių 
salėje. 2417 West 43rd Str., 
Chicago, Illinois. 

Čikagos Lietuvių pensi
ninkų pirmoji gegužinė per 
25 sąjungos gyvavimo metus 
rengiama rugpjūčio 16 d., sek
madienį, Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str. Pradžia 12 
vai. Bus geras maistas, atsigė
rimai, muzika, dovanų paskir
stymas ir kiti įvairumai. 

GERA ŽINIA 

Gera žinia Amerikos lie
tuvių televizijos žiūrovams 
WFBT stotis, kuri per Čikagos 
23 TV kanalą transliuoja lie
tuviškas laidas, prieš porą sa
vaičių pastiprino savo siųs
tuvo signalą. Dauguma žiūro
vų pastebėjo, kad pagerėjo 
programų vaizdo kokybė, išsi
plėtė ir matomumo ribos. In
diana Dunes gyvenantys lietu
viai minėjo, kad ir jie jau žiūri 
ALTV laidas. 

Kviečiame tuos, kurie anks
čiau dėl silpnoko WFBT sto
ties signalo negalėjo matyti 
lietuviškų TV laidų, pabandyti 
ir vėl pasukioti savo TV ante
nas. ALTV laidos rodomos 
kiekvieną ketvirtadienį 7 v.v. 
per 23 (nekabelinį) kanalą. 
Šios laidos kartojamos šešta
dieniais 7 v.r. 

Šią savaite, 121-ojoje ALTV 
laidoje žiūrovai matys: pasa
kojimą apie medicininės šal
pos organizaciją Mercy Lift, 
pokalbį su studijoje viešėjusia 
LML komiteto nare Birute 
Vindašiene; žinias iš Lietuvos: 
skambės lietuviška muzika, 
girdėsite visuomeninę infor
maciją. 

ATRODO, KAD TIK 
VAKAR 
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Ačiū, Dievui, kad rugpjūčio 
2 d., buvo labai gražus oras. 
Tai ir sutraukė daug publikos 
į „Draugo" gegužinę. Buvo su
tikta daug senų draugų. Buvo 
malonu pasikalbėti. 

Na. o A. Barniškio muzika 
— tai ir sėdint kojos kilojosi. 
Dr. V. Kerelytė tai kaip volun
gė, savo balseliu kuteno 
mūsų širdis. 

Laimėjimų stalas buvo tur
tingas, maistas geras, o svar
biausia, tai gaivinantys gėri
mai, atšaldė nuo saulės įkai
tusius. 

Mane tai labiausiai nudžiu
gino perspausdinta „Draugo", 
1945 m. laida. Kiek daug pa
žadino prisiminimų. 

Atsimenu, kai .Draugo" ge
gužinė būdavo Vytauto parke. 
Ir tada būdavo didelis būrys 
žmonių Labiausiai prisimenu, 
tai, kai žmogus sėdėdavo su 

saldainiais. Už dolerį turė
davai saują saldainių, bet rei
kėdavo atspėti — pora, ar ne. 
Jeigu pora, tai gauni tuos sal
dainius, o jei, ne pora, tai pra
randi dolerį. 

O kiek būdavo dainų. Ir šok
ti buvo nesunku, ir ta žolė to
kia minkšta... Rodosi, niekas 
netrukdė. Ir polkos „ėjo į dar
bą", nepavargdavai, o dabar ir 
sėdint pavargsti. 

Vartau to 1945 m. „Draugo" 
lapus ir sunku tikėti, kad jau 
tiek daug mūsų taurių lietu
vių, kuriuos pažinojau, seniai 
iškeliavo į amžinybę. Pvz., dr. 
Biežis, dr. Zalatorius, dr. Stul
ga, ir daug kitų. Sofija Bar-
kus, kurios programos klausy
davau kiekvieną rytą. „Mar
gutis", su Dzimdzi Drimdzi, 
„Margučio II" programos ir da
bar niekados nepraleidžiu. 
Kai ateina pirmadienis, tai 
taip ir laukiu aštuntos valan
dos ir „Margučio" garsų. 

Skaitau apie Šv. Jurgio pa
rapiją. Sako: „Vargonininkų 
choras giedos naujas gedulo 
Mišias", solo giedos J. Kudir
ka ir baritonas K. Sabonis. 
Vargonininkų chorui talkinin
kauja dr. Stulga ir dr. Svencis-
kas. 

Tai buvo puikūs daktarai. 
Taigi, o dabar nebėra nei tos 

bažnyčios, nei tų daktarų. Bet 
vis dėlto neatrodė, kad visa tai 
buvo tik vakar. 

Stasė Viščiuvienė 

SĖKMINGAS NAMŲ 
SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS 

Marąuette Parko namų savi
ninkų organizacija, įsteigta 
1937 metais, tebeveikia ir da
bar. Steigiant šią organizaciją, 
turėtas kitas tikslas: suburti 
tautiečius į didesnę grupę, 
kad galima būtų reikalauti 
reikalui esant įvairių pageri
nimų apylinkėje gyvenan
tiems mūsų tautiečiams. Tuo 
laiku buvo kitos gyvenimo 
sąlygos. Šioje apylinkėje da
bar viskas pasikeitė. Apy
linkės gyventojai yra įvairių 
tautybių su skirtingu išsila
vinimu, skirtinga kultūra. 
Prieš 15 metų, man atsikėlus į 
Maąuette Parką, buvo kitaip: 
visur matei nepaprastą švarą, 
gėlėse skęstančius namus, be
sišypsančius veidus. Tuo laiku 
ir organizacija buvo stipri, 
daug namų savininkų prik
lausė. Kiek atsimenu, šiai or
ganizacijai vadovavo darbštūs, 
sumanūs pirmininkai: Juozas 
Bacevičius, Zigmas Mikužis, 
bet jau jie nabegyvena šioje 
apylinkėje. Dabar jau daugelį 
metų vadovauja Juozas Bag-
žius, gerai dirbantis šios apy
linkės gerovei. Taigi juo 
skųstis negalima. Visi žino, 
kokie dabar laikai, ir kokios 
darbo sąlygos, bet ir tai daug 
padaroma. 

Susirinkimai šaukiami kas 
mėnesį. Pereitą susirinkimą, 
kuris įvyko birželio 19 d. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje, dalyvavo keletas val
džios pareigūnų : policijos at
stovas, „Property Tax Asse-
sor" atstovas, kuris padėjo 
užpildyti mokesčių formas ir 
apsaugos vadovas, kuris aiš
kino apie dabartinės apsau
gos problemas. Ypač jis apgai
lestavo dėl sunkaus susitvar
kymo su jaunuoliais, kurie 
žaidžia sviediniu tarp garažų 
skersgatviuose. Jie sviediniu 
daužo garažų duris, sviedinys 
išlaužo daržoves ir gėles, na
mų savininkai pyksta. Visi 
siūlė, kad meras įrengtų par
kuose žaidimo vietas. Bet 
Marąuette Parke tokių nėra. 
Galėtų žaisti prie mokyklų, 
bet mokyklų vadovybė nelei
džia. Taigi didžiausia proble
ma jaunuoliams, kur išlieti 
savo energiją. 

Susirinkimas buvo darbin
gas, nes buvo išsiaškinta daug 
klausimų, apie mūsų apylin
kę. 

Žiūrovai lietuvių dailininkių parodos atidaryme š.m. birželio 6 d. Dailės muziejuje, Lemonte. Verta prisiminti, 
kad ši paroda tebeveikia ir tesis iki rugpjūčio 30 d. Muziejaus valandos: šeštadieniais nuo 11 vai. r. iki 2 vai. 
p.p., sekmadieniais nuo 12 vai. iki 2 vai. popiet. Parodoje dalyvauja nemažas būrys žymiausių mūsų dailininkių 
su savo išskirtine kūryba. Ją verta pamatyti. Nuotr. Jono Tamulaičio 

Buvo išdalinti lapeliai su 
saugumo numeriu, kur, reika
lui esant, galima apsaugą pa
šaukti. Tai buvo paskutinis 
susirinkimas prieš atostogas. 
Pirmas susirinkimas po atos
togų bus rugsėjo mėnesį. 

Ant. Repšienė 

NETRADICIŠKAS 
RENGINYS 

Parodų sezoną Čiurlionio 
galerija pradeda netradiciškai 
anksti: rugpjūčio 21 d., netra
diciniu būdu — susitikimu. 
Pirmiausiai pasveikinsime 
Donato Pečiūros fotografijos 
parodą. Štai trumpa pažintis 
su autorium: 

Donatas Pečiūra, baigęs 
Maskvos kinematografijos ins
titutą, Lietuvos kino studijoje 
dirbo nuo 1960 metų, kino 
operatoriumi. Diplominį darbą 
„Gyvųjų didvyrių" pirmą nove
lę „Mums nebereikia" filmavo 
kartu su bendrakursiu R. Ver
ba, režisavo M. Giedrys. 

Vėliau teko dirbti beveik su 
visais Lietuvos kino režisie
riais: R. Vabalu. A. Araminu, 
A. Grilevičiumi, A. Puipa, A. 
Rundeliu, Vyt. Zalakevičiumi. 
Donato Pečiūros kūrybinėje 
biografijoje 62 meniniai fil
mai. Jis pirmasis Lietuvoje 
nufilmavo filmą ant spalvotos 
kino juostos — tai R. Vabalo 
„Marš marš — tra-ta-ta". Pa
tys brandžiausi D. Pečiūros 
darbai — su Vyt. Zalakevi
čiumi: „Savaitgalis pragare", 
„Visa teisybė apie Kolumbą", 
.Atsiprašau"; su A. Grike-
vičiumi „Sodybų tuštėjimo 
metas", „Faktas", su A. Puipa 
„Velnio sėkla". Donato Pečiū
ros filmuoti filmai turi ryškų, 
savitą meninį braižą — dažnai 
naudoja judrią kamerą, fil

muoja „iš rankų", todėl gauna 
ekspresyvų vaizdą — atrodo, 
kad žiūrovas pats yra įvykių 
sūkurys". Donato Pečiūros 
kūrybinis darbas Lietuvos ki
no studijoje buvo įvertintas 
Respublikine premija — jam 
buvo suteiktas „Nusipelnusio 
meno veikėjo" vardas. Darbas 
Lietuvos kino studijoje nutrū
ko 1990 m. pabaigoje. 

Nuo 1991 m. D. Pečiūra gy
vena Čikagoje, dirba „Ameri-
cana Portraits" foto studijoje, 
vaikų portreto fotografija — 
instruktoriumi. Per 7 darbo 
metus susikaupė nemažai 
nuotraukų, kuriose fotografuo
ti Amerikos vaikai — nuo gi
mimo iki paauglystės. Meni
ninkas komercinėje nuotrau
koje sugeba sugauti nuosta
bias mažylių emocijas, įžvel
gia besiformuojantį charakterį 
ir asmenybę. 

Ši paroda ir kamerinės mu
zikos koncertas laukia svečių 
rugpjūčio 21 d., 7 v.v. (penkta
dienį), Čiurlionio galerijoje — 
Jaunimo centre, Čikagoje. 

Ula Juškytė 

IR VĖL „SEKLYČIOJE" 

Nepaisant šios vasaros var
ginančių karščių, nepraleido
me nė vieno trečiadienio po
pietės programos, kurias ren
ginių vadovė Elena Sirutienė 
ruošia kas savaitę. Taigi, ir 
rugpjūčio 5 d. skubėjome 
„Seklyčion", kur turėjome pro
gos pamatyti linksmą vaizda
juostę, sudarytą LTV muzikos 
redakcijos — direktorius R. 
Tomasevičius, programų ve
dėja — Virginija Našlienė, 
„Raseinių Magdutė". 

Pavasario šventė vyko Ra
seiniuose per Jurgines, kur 
suvažiavo miestelių ir rajonų 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje veikia Goneologijos ir imigracijos is
torijos skyrius Čia kreipiasi žmones, norintys surasti savo spimos narius 
tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje, o taip pat visi. besidomintys savo Šeimos 
geneologija Skyriui vadovauja Robertas Balzekas Nuotraukoje Balzako 
muziejaus Genealogijos skyriaus vadovas Robertas Balzekas (iš kaires), 
muziejaus kuratorius Danas Lapkus ir Geneolopjos skyriaus darbuotoja 
Dainora Baliutavičienė. 

daininkų bei muzikantų kape
los. Čia gražiai pasirodė Alvito 
kapela, Perekšlių kaimo ir pa
nevėžiečiai, linksmi daininin
kai bei muzikantai, Kaišia
dorių „Ratuto" kapela ir Uk
mergės kapela. Be dainų, dar 
įdomiau, ant nugaros užsi
dėjęs akordioną, puikiausiai 
grojo rokiškietis Kęstutis Kuz
mickas. Gražiais tautiniais rū
bais pasipuošę, dalyvavo ir 
Klaipėdos kapelos dalyviai. 
Prisidėjo ir Šiaulių miesto 
aklųjų mokyklos kapela, kurią 
sudaro nemažai jaunimo, irgi 
puikiai atlikusio savo pro
gramą. Baisogalos „Žvangulio" 
kapela su jaunimo pagalba 
gražiai dainavo ir linksmino 
klausytojus. Pagaliau uždai
nuota žemaitiškai — linksmai 
ir įdomiai, o pranešėja pri
statė programos dalyvius, pati 
kalbėdama žemaitiškai, žino
ma, visus prajuokino ir visus 
labai linksmai nuteikė, nes 
juk ne kasdien girdime že
maitiškai kalbant. 

Pabaigai visi choristai už
dainavo bendrai atsisveikini
mo dainą „Žemaitijai", kuri 
nuskambėjo galingai, diriguo
jant V. Malinauskui, o vėliau, 
įsijungus ir Jurgiui Gai
žauskui, kuris šventė savo 
vardines. Labai linksmai pra
bėgo laikas, beklausant ir 
besižvalgant į dainininkus ir 
muzikantus, kurie puikiai at
liko programą. 

Pasistiprinus pietumis ir be
gurkšnojant kavutę, klausė
mės Janinos Gaigalienės įspū
džių iš kelionės į Lietuvą. Ji 
Vilniuje aplankė ir mums ge
rai pažįstamą dr. Eleną 
Repšienę, kurią išlydėjo ge
gužės mėnesį nuolatiniam ap
sigyvenimui — Kalvarijų pen-
sijone vyresniesiems. J i gra
žiai ten įsikūrusi, puikiai su
sitvarkiusi, gauna visą iš
laikymą ir jokių rūpesčių ne
turi, tik labai pasiilgusi 
„Seklyčios", jos trečiadienio 
popiečių. Ji perdavė visiems 
linkėjimus. 

Laikas gana įdomiai pra
bėgo, bet, besiruošiant į na
mus, pradėjo smarkiai lyti, 
tad teko palaukti, kol lietus 
nurims. Tikėjomės, kad oras 
kiek atvės, bet kur tau! Vasa
ros Čikagoje negailestingos. 

E.S. ir A.B. 

SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

los duodamos matais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės \ 
Mutual Federa l S a v i n g s , 
2212 Weit Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Pranešame, kad mirė 

Algimantas Milaš ius . Bus 
pašarvotas Petkus-Lemont 
laidojimo namuose. Smulkesnė 
informacija vėliau. 

• 


