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Sustojo Ignalinos atominės 

elektrinės antrasis reaktoriusVisaginas, sausio 5 d. 
(BNS) — Antradienį, tikri
nant Ignalinos atominės elekt
rinės II bloko ketvirtos turbi
nos saugos automatą, sustojo 
antrasis blokas.

Incidentas įvyko pusę vie
nuoliktos ryto, laimei, įrangos 
gedimų nėra, radiacinė padė
tis nepasikeitė, pranešė jėgai
nės administracija.

Įvykis pagal tarptautinę 
skalę INES vertinamas nuliu.

Pirminiais duomenimis, blo
kas išsįjungė, turbinos saugik
liams pasiuntus klaidingą sig
nalą.*

Energiją toliau gamina I 
reaktorius, kurio abi turbinos 
dabar veikia bendru 1,200 me- 
gavatų galingumu. II reakto
riaus viena turbina iki bloko 
sustojimo veikė 740-ies mega- 
vatų galingumu, kita buvo lai
koma išjungta, nesant energi
jos poreikio.

Bendrovė „Lietuvos energi
ja” pranešė, kad elektros ener
gijos trūkumo vartotojai nepa

Naciu medžiotojas kaltinamajam 
siūlo premiją už kankinio

vaidmenįVilnius, sausio 6 d. (BNS) 
— Nacių karo nusikaltėlius 
persekiojančio Simon Wiesen- 
thal centro atstovas vėl apkal
tino Lietuvą delsimu teisti 
įtariamuosius žydų genocidu.

„Aleksandras Lileikis vertas 
apdovanojimo už puikiai su
vaidintą nacionalinio didvyrio 
ir kankinio vaidmenį”, pa
reiškė centro skyriaus Jeru
zalėje vadovas Efraim Zuroff, 
kuris šiomis dienomis vieši 
Vilniuje ir stebi kaltinamųjų 
karo nusikaltimais buvusio 
saugumo policijos vado A. Li
leikio ir jo pavaduotojo Kazio 
Gimžausko teismo procesus.

„Juos teisti reikėjo kur kas 
anksčiau, o ne sulaukus die
nų, kai į teismą tenka tempti 
vos gyvą žmogų”, sakė E. Zu
roff.

Vilniaus apygardos teismas 
trečiadienį paskyrė medicini
nę ekspertizę K. Gimžausko 
sveikatai ir pajėgumui daly
vauti teisme ištirti.

A. Lileikis, pasak jo advoka
to, greičiausiai negalės atvykti 
į ketvirtadienį numatytą jo 
teismo posėdį, dar pablogėjus 
silpnai sveikatai. A. Lileikiui 
yra 91-eri, K. Gimžauskui ne
trukus sueis tiek pat.

„Nesugebėjimas nubausti 
lietuvius nacistinius žudikus 
tebegaubia kaip juodas šešėlis 
šią valstybę, kuri atsisako at
sigręžti į savo kruviną pra
eitį”, sakoma trečiadienį pa
skelbtame E. Zuroff pareiš
kime spaudai.

E. Zuroff, stipriais pareiš
kimais nuolat priekaištau
jantis Lietuvos valdžiai dėl 
dar nenuteistų žydų genocido 
vykdytojų, neigia laikąs lietu
vius „žydšaudžių tauta”. „Nie
kada šitaip nesu sakęs. Tai 
nesąmonė. Jei šitaip kalbė
čiau, nebūčiau vertas moksli
ninko vardo. Kaskart pabrė
žiu: tas, kas nusikalto, turi at
sakyti. Kuo čia dėta tautybė?”, 
teigė E. Zuroff, kartu atmes
damas kaltinimus, jog yra 
„ekstremistas”. „Jei žmogus, 
reikalaujantis nusikaltusius 
teisti yra ekstremistas, tai 
tada aš toks esu. Bet jei šitaip, 
tai ekstremistiniu galima pa
vadinti ir nacistinės Vokietijos 
vadovus teisusį Tarptautinį

jaus, nes, įgyvendinant pana
šioms situacijoms paruoštą 
planą, sustojęs IAE blokas 
kompensuojamas, automatiš
kai paleidus visus Kruonio 
hidroakumuliacinės elektrinės 
prietaisus ir visiškai išnaudo
jant Elektrėnų, Vilniaus, Kau
no bei Mažeikių šiluminių 
elektrinių pajėgumus.

Paskutinis panašus inciden
tas IAE įvyko pernai lapkričio 
27 dieną, kai, sutrikus apsau
gos sistemai „Titan”, išsijungė 
pirmasis reaktorius.

Ignalinos reaktorių saugu
mas ir jų sustabdymas pirma 
laiko Lietuvai nuolat primena
mas iš Briuselio, laukiant pa
kvietimo derėtis dėl narystės 
Europos Sąjungoje. Tačiau 
Lietuva skelbia anksčiau laiko 
nestabdysianti Ignalinos jė
gainės, kuri pagamina apie 85 
proc. palyginti pigios Lietuvos 
elektros energijos, kol negaus 
neatlyginamų Europos kom
pensacijų.

karinį tribunolą ir jo sprendi
mams pritarusias Jungtines 
Tautas”, sako E. Zuroff.

Paklaustas, kodėl Izraelyje, 
kur nuolat primenama žydų 
genocido vykdytojų atsako
mybė, ignoruojami Lietuvos 
prašymai padėti tirti karo nu
sikaltimus prieš lietuvius, 
įskaitant buvusio sovietų 
KGB karininko Nachmano 
Dušanskio, dabar gyvenančio 
Izraelyje, E. Zuroff pareiškė, 
kad „niekas Lietuvoje negali 
pateikti įrodymų”. „Priešingai, 
Rainių tragediją tyrinėję moks
lininkai nėra nustatę Du
šanskį ten buvus”, teigia jis.

E. Zuroff per pastarąjį vizitą 
Vilniuje susitiko su Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos gene
raliniu sekretoriumi vyskupu 
Jonu Boruta ir Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centro direktore 
Dalia Kuodyte. Susitikimus jis 
pavadino „geranoriškais”.

D. Kuodytė sakė pasiūliusi 
E. Zuroff naudotis ir Lietuvoje 
esančiais archyvais, Izraelyje 
sudarinėjant ir išleidžiant įta
riamųjų žydšaudžių sąrašus. 
Pasak jos, Lietuvos centras 
nėra gavęs nė vieno iš trijų to
kio pobūdžio leidinių, todėl 
svečiui buvo išreikštas pagei
davimas leisti Lietuvos atsto
vams susipažinti su žydšau
džių sąrašais prieš juos pa
skelbiant, kad „tie sąrašai ne
taptų konflikto ir priešiškumo 
priežastimi”.

* Kol kas negausų Lietu
vos teisėsaugos atašė sąra
šą netrukus papildys du nauji 
pareigūnai. Vyriausybė nuta
rė teisėsaugos atašė pareigy
bes įsteigti Lietuvos diploma
tinėse atstovybėse Lenkijoje 
bei Latvijoje. Šiuo metu Lietu
va turi savo ryšių pareigūnus, 
arba teisėsaugos atašė Euro
pos Sąjungoje ir Baltarusijoje. 
Briuselyje Lietuvai atstovauja 
Aurelijus Racevičius, Minske 
— Jonas Bartkevičius.

* Klaipėdos aplinkosaugi
ninkams nepavyko nustaty
ti, kuris laivas gruodžio vidu
ryje užteršė Lietuvos pąjūrį 
mazutu. Pakrančių apsaugos 
tarnybos specialistai patikrino 
8 „įtartinus” užsienio laivus, 
tačiau spėliojimai nepasitvirti-

KETVIRTADIENIS - THURSDAY, SAUSIO - JANUARY 7,1999

Sausio 6-ąją, Lietuvoje minimą Trijų Karalių dieną, Vilniaus gatvėmis 
nusidriekė iškilminga eisena, kuri, prasidėjusi nuo Aušros Vartų, lėtai 
pajudėjo Didžiąja, Pilies gatvėmis, trumpai stabtelėjo Katedros aikštėje ir 
patraukė Gedimino prospektu iki parlamento. Eisenos priekyje žengė be
veik 3 metrų aukščio Angelo figūra, nešanti žvaigždę ir skelbianti Išgany
tojo gimimą. Paskui Angelą žingsniavo Trys Karaliai, nešantys dovanas 
gimusiam kūdikiui. Aukštos Karalių figūros nebyliai sveikino miestelė
nus, kuriems užgimė nauja viltis. Tris Karalius lydėjo judrios piemenėlių 
ir avinėlių figūros, einančios sveikinti gimusio Kristaus. Kolonos pabaigo
je ėjo vienuoliai, giedantys džiaugsmingas giesmes, pasakodami, kokia 
diena yra švenčiama, kokia tai eisena, kur ir kodėl ji eina.

Nuotr. Nuo Aušros Vartų Trijų Karalių eisena pajudėjo sostinės 
gatvėmis. (Elta)

Socialdemokratai „padėkojo” už 
Trijų Karalių dovanasVilnius, sausio 6 d. (Elta) 

— Trijų Karalių dovana ban
krutuojančių įmonių darbuoto
jams Socialdemokratų frakci
jos narys Algirdas Sysas pa
vadino Darbo sutarties ir dar
bo apmokėjimo įstatymų pa
pildymo projektus, kuriems po 
pateikimo pritarta Seime.

Darbo sutarties ir Darbo ap
mokėjimo įstatymų papildy
mas numato, kad atleidžiant 
iš darbo bankrutuojančios ar 
bankrutavusios įmonės dar
buotoją, jei nėra lėšų su juo 
atsiskaityti, jo reikalavimai, 
susiję su darbo santykiais, 
tenkinami Įmonių bankroto 
įstatyme nustatyta tvarka.

Pasak A. Syso, priėmus tokį 
papildymą, bus nubraukti maž
daug 55 mln. litų bankrutuo
jančių įmonių skolų darbuoto
jams ir tai palies apie 100,000 
žmonių.

Jis teigė, kad nėra prasmės 
žmonėms dirbti įmonėse, ku
rios nemoka atlyginimų. To
kioms įmonėms pradėjus ban
kroto procedūrąjų darbuotojai 
praranda bet kokią galimybę 
atsiimti savo uždirbtus pini
gus. Vyriausybės aiškinimas, 
kad esą įkurtas specialus fon
das reikalavimams, susiju- 
siems su darbo santykiais, 
tenkinti, A. Syso nuomone,

no. Manoma, kad Lietuvos 
pakrantę mazutu užteršė pra
plaukiantis tanklaivis. Tyri
mas sustabdytas, teršėjas ne
bebus ieškomas. Pajūryje nuo 
Smiltynės paplūdimio iki pat 
Latvijos sienos buvo surinkta 
apie 3.5 tonos mazuto su prie
maišomis. Spėjama, kad dalis 
mazuto galėjo būti nuplauta 
atgal į jūrą.

neišlaiko kritikos, nes šiame 
fonde nėra pinigų.

Darbo sutarties ir Darbo ap
mokėjimo įstatymų papildy
mai, parlamentaro teigimu, 
gali paliesti ne tik dabar 
bankrutuojančių įmonių dar
buotojus. Pasak jo, gali atsi
tikti ir taip, kad ir normaliai 
dirbančios įmonės darbdavys 
nemokės atlyginimų, po to 
įvyks bankrotas ir niekas už 
tai neatsakys.

Kylant benzino 
kainoms, brangs

maisto produktaiVilnius, sausio 6 d. (BNS) 
— Pieno, mėsos, duonos ir py
rago produktai dėl įvesto di
desnio akcizo benzinui ir dyze
liniam kurui gali pabrangti 
keliais centais, teigia Valsty
binės konkurencijos ir varto
tojų teisių gynimo tarnybos 
skyriaus viršininkas Vidman
tas Bradūnas.

Kol kas tarnyba žymaus pro
duktų brangimo dar nepa
stebėjo, o apie kai kurių pieno 
produktų kainų pakėlimą ke
liais procentais jai pranešė tik 
„Šiaulių pienas”. Dalį įmonių 
tarnyba apklausė žodžiu— jos 
visos produkcijos pabranginti 
neketina, o pieno kainos gali 
padidėti keliais centais.

Pareigūno teigimu, pieno 
produktų kainos vidutiniškai 
gali padidėti iki 1 proc., o 
mėsos ir duonos gaminių — 
apie 0.5 proc.

Dienraštis „Respublika” nu
mato, kad pienas gali brangti 
iki 15 proc., duona — 1-3 cen
tais, o mėsos perdirbėjai gali
mas išlaidas dėl didesnio kuro 
akcizo dar skaičiuoja.

Renkamos lėšos 
Biblijos

spausdinimui
Vilnius, sausio 6 d.(Elta) — 

Ekumeninė Biblija šiais me
tais tikrai bus išleista, užtik
rino Lietuvos biblįjos draugi
jos vykdomasis direktorius 
Mykolas Mikalajūnas.

Išleisti Senąjį ir Naująjį tes
tamentą, skirtą visoms krikš
čioniškoms konfesįjoms, Lietu
vos biblįjos draugija buvo už
sibrėžusi jau prieš keletą me
tų. Tačiau, pasak M. Mikala
jūno, dėl įvairių kliūčių paža
do ištesėti vis nepavykdavo.

Naujausias kliuvinys — 
Biblįjoje vartojamų vardų lie
tuviškos formos. Sudaryta 
darbo grupė jau baigia sutvar
kyti šiuos teksto vertimo daly-, 
kus, suvienodinti vardų rašy
bą. Iš viso Biblijoje yra apie 
3,500 vardų.

Ekumeninė Biblija lietuvių 
kalba bus leidžiama dviem 
formatais. Didžiojo formato 
knygą numatyta spausdinti 
Pietų Korėjoje. Dėl vidutinio 
formato Biblįjos spausdinimo 
dar neapsispręsta, paskelbtas 
konkursas. Tikriausiai teks 
rinktis iš trįjų valstybių — 
Anglijos, Olandijos, Suomįjos.

Lietuvos biblįjos draugįja 
toliau renka lėšas Biblįjos lei
dimui. Turimų lėšų kol kas 
pakanka tik nedideliam tira
žui. O norėtųsi, pasak M. Mi
kalajūno, kad galima būtų 
Bibliją dovanoti mokykloms, 
vaikų globos įstaigoms.

* Prezidentas Valdas Adamkus trečiadienį sta
čiatikių Kalėdų proga pasvei
kino Lietuvos stačiatikių va- 

;dovą, Vilniaus ir visos Lietu
vos arkivyskupą Chrizostomą 
ir visus Lietuvos stačiatikius. 
„Linkiu, kad Naujieji metai ir 
Jūsų diasporai, ir visiems Lie
tuvos piliečiams atneštų dau
giau atvirumo, tarpusavio pa
sitikėjimo bei supratimo vi
suose mūsų bendravimo ir 
bendradarbiavimo lygmeny
se”. „Tikiu, kad, Dievo globo
jama Lietuvos Stačiatikių 
Bažnyčia išliks gyvybinga 
bendrija, telkianti gilių religi
nių tradicįjų ir humaniškos 
laikysenos vienįjamus įvairių 
tautybių Lietuvos žmones”, 
rašo V. Adamkus. <bns>* Seimo Nacionalinio saugumo komitetas pritarė 
šio komiteto pirmininko Algir
do Katkaus parengtam Krašto 
apsaugos sistemos organizavi
mo ir karo tarnybos įstatymo 
papildymo projektui, kuriame 
mėginama patikslinti nuos
tatą dėl krašto apsaugos mi
nistro išvykų tvarkos. Projek
te numatyta, kad krašto ap
saugos ministras savo išvy
koms į užsienį privalo iš anks
to gauti Respublikos preziden
to leidimą, o prezidentui išvy
kus, ministras turi būti Lietu
voje, išskyrus atvejus taikos 
metu, kai jis vyksta į užsienio 
valstybę iš anksto suderinto 
oficialaus ar darbo vizito arba 
į tarptautinius renginius sau
gumo bei gynybos klausimais.* Prezidentas Valdas Adamkus pritarė premjero 
teikimui skirti Seimo narį Ri
mantą Didžioką susisiekimo 
ministru. Po susitikimo su V. 
Adamkumi R. Didžiokas sakė 
puikiai suprantąs susisiekimo 
ministerįjos ir viso transporto 
sektoriaus veiklos reikšmę 
valstybės ūkiui. Pradėjęs va
dovauti Susisiekimo ministeri
jai, R. Didžiokas sakė ketinąs
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Rusijos ambasadorius prašo 
nesureikšminti jo pasisakymu
Vilnius, sausio 6 d. (Elta) 

— Trečiadienį įvykusiame su
sitikime Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir Rusijos 
ambasadorius Lietuvoje Kon
stantinas Mozelis pažymėjo, 
kad dvišaliuose santykiuose 
nėra didelių problemų.

„Kai kurios kartais atsiran
dančios tautinės rusų mažu
mos problemos yra labiau 
fragmentinės ir greitai iš
sprendžiamos. „Susitikime man 
susidarė įspūdis, kad Lietuvos 
valdžia darys viską, kad į tas 
problemas būtų atkreiptas 
dėmesys”, po daugiau kaip 
pusvalandį vykusio susitikimo 
žurnalistams sakė K. Mozelis.

Diplomatas teigė, kad tarp 
nesunkiai išsprendžiamų pro
blemų yra ir rusų vidurinių 
mokyklų ir teatrų finansavi
mas, laidos rusų kalba per 
valstybinį radiją ir televiziją. 
Dalį šių klausimų K. Mozelis 
iškėlė gruodžio pabaigoje apsi
lankęs Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijoje.

„Rusų tautinės mažumos

Lietuva nesuteiks prieglobsčio 
Rusijos piliečiuiVilnius, sausio 6 d. (BNS) 

— Migracijos departamentas 
prie VRM, išnagrinėjęs prašy
mą ir pateiktus dokumentus, 
atsisakė suteikti Lietuvoje lai
kiną teritorinį prieglobstį Ru
sijos federacijos piliečiui Vla- 
dimir Jakovlev.

Remiantis Pabėgėlių įstaty
mu, motyvai suteikti prie
globstį ar atsisakymo suteikti 
priežastys yra neskelbiami. 
Negalintis naudotis prieglobs
čiu ir gauti pabėgėlio statusą 
užsienietis gali būti išsiųstas 
iš Lietuvos įstatymo numatyta 
tvarka.

Apie tokį sprendimą pusant
ro mėnesio Užsieniečių regist
ravimo centre (URC) Pabra
dėje gyvenantį Rusijos žurna
listą V. Jakovlev trečiadienį 
informavo Migracijos departa
mento atstovė.

V. Jakovlev, atvykęs į Lie
tuvą, teigė, kad prieš tai poli
tinio prieglobsčio prašėsi Če
kijoje, tačiau jo negavo.

Rusijos pilietį, prisistatantį 
nepriklausomo laikraščio ,,No- 
vaja Rosija” darbuotoju, Lietu
vos pasieniečiai 1998 m. lapk
ričio 25 d. išlaipino Lietuvos ir 
Lenkijos pasienyje iš trauki
nio „Varšuva-Vilnius”, nes jis 
atvyko be Lietuvos vizos ir

tobulinti transporto rūšių ko
ordinavimą, pateikti Seimui 
svarstyti valstybinės laivybos 
plėtros koncepciją kt.

* Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste pradėtas kurti 
vieningos saugos kontrolės 
centras, kuriame iš videoka
merų perduodamuose ekra
nuose bus galima kontroliuoti 
visas krantines, vartus, kitas 
krantinių teritorijų dalis. To
kios panoraminės televizinės 
apžvalgos sistemos įrengimas 
kainuos maždaug apie 1 mln. 
litų. Susisiekimo ministerijos 
Vandens transporto departa
mento direktorius sakė, jog 
keletas dešimčių uosto terito
rijoje esančių nuomininkų ne 
visuomet laikosi vieningų sau
gos reikalavimų, neįrengia 
tinkamų aptvėrimų, ne visur 
gerai apšviečiamos krantinės 
ir kita teritorija, todėl dar pa
sitaiko kontrabandinių krovi
nių pervežimo ir kitų pažeidi
mų. • (Elta)

klausimus mes keliame vi
suomet, nes mūsų tėvynainių 
gyvenimas Lietuvoje yra na
tūrali mūsų domėjimosi sritis. 
Bet negalima sakyti, kad jie 
būtų esminiai ar neišspren
džiami”, pridūrė Maskvos dip
lomatas.

K. Mozelis „technine proble
ma” pavadino pastaruoju me
tu padažnėjusius rusų karinio 
tranzito per Lietuvą pažeidi
mus.

Apskritai, pasak diplomato, 
pokalbis su prezidentu buvęs 
„labai nuoširdus, geras, drau
giškas ir turiningas”.

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė žurna
listams sakė, kad valstybės 
vadovas teigiamai įvertino per 
pastaruosius dešimt mėnesių 
besiklostančius Lietuvos ir 
Rusijos santykius bei išreiškė 
viltį, kad geros kaimynystės 
dvasia vyraus ir ateityje. V. 
Adamkus pasveikino Rusijos 
ambasodorių su stačiatikių 
Kalėdomis ir Naujaisiais me
tais.

privalomo spaudo pase apie 
gyvenamąją vietą. Išlaipintas 
iš traukinio, 49 metų V. Ja
kovlev atsisakė išvykti iš Lie
tuvos teritorijos ir oficialiai 
pasiprašė prieglobsčio.

URC direktorius Evaldas 
Tuinyla sakė, jog V. Jakovlev, 
kaip Rusijos pilietis, gali būti 
išsiųstas į Rusiją, arba sugrą
žintas į Čekiją, bet galutinai 
nėra nuspręsta.

V. Jakovlev teigia buvęs 
Baltarusijos opozicinio „Liau
dies fronto” aktyvistas, todėl 
Baltarusijoje jam gresia susi
dorojimas.

„Internet’as” padės 
ieškoti dingusių 

žmonių
Vilnius, sausio 6 d. (Elta) 

— Informacijos apie dingusius 
žmones nuo šiol bus galima 
gauti ir paskaičius „Inter- 
net’o” puslapį, kurį parengė 
Lietuvoje veikiantis Dingusių 
žmonių šeimų paramos cent
ras.

Lietuvių ir anglų kalbomis 
leidžiamo puslapio adresas: 
www.missing.lt.

Centro koordinatorė Ona 
Gustienė reiškia viltį, kad 
drauge su Policijos departa
mento Kriminalinių nusikalti
mų tyrimo tarnyba ir finan
suojant Atviros Lietuvos fon
dui, parengtas puslapis pa
lengvins dingusių žmonių pa
iešką ir Lietuvoje, ir užsieny
je. Šis puslapis bus atnaujina
mas kiekvieną mėnesį, o ga
vus skubios informacijos iš Vi
daus reikalų ministerijos, bus 
galima skelbti paiešką anglų 
bei lietuvių kalbomis.

Statistika teigia, kad 1996 
metais Lietuvoje dingo 771 
žmogus, 1997 m. — 773 asme
nys, o per tris pirmuosius pra
ėjusių metų mėnesius — 402 
žmonės.

Taigi, kaip tvirtinama mi
nėtame „Internet’o” puslapy
je, be žinios dingstančių žmo
nių Lietuvoje vis daugėja.

KALENDORIUS "
Sausio 7 d.: Šv. Raimundas iš 

Penjafort; Liucijus, Rustenis, Raud- 
vilė.

Sausio 8 d.: Apolinaras, Severi
nas, Teofilius, Nemira, Gintė.

mailto:DRAUGAS%40EARTHLINK.NET
http://www.missing.lt
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI

1999 NAUJU METU 
SUTIKIMAS

Naujųjų 1999 metų sutiki
mas gruodžio 31 d. buvo su
ruoštas Šv. Antano parapijos 
patalpose. Oras apsiniaukęs, 
šaltokas. Šventė buvo pradėta 
šv. Mišiomis bažnyčioje. Gra
žus būrelis žmonių susirinko 
išklausyti kun. Alfonso Babo- 
no aukojamų šv. Mišių ir pa
mokslo.

Po šv. Mišių visi dalyviai su
sirinko į parapijos salę, kur 
svečiai buvo sutikti ir sužavėti 
nakties tyla ir grožio — tūks
tančių. žibančių žvaigždučių. 
Sidabriniai, juodi, perliniai ir 
rausvi šampano burbulai plū
duriavo padangėje, žvaigždės 
mirksėjo ir sveikino visus da
lyvius.

Scenos juoda rausva ir sida
brinė (metalinė) užuolaida 
puošė Mykolo Abariaus šiai 
progai padarytas plakatas su 
užrašu — „Linksmų Šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų 
—1999”.

Ant stalų baltos staltiesės, 
ant jų mažesnės juodos stal- 
tiesiukės ir sidabrinės ke
purės iš kurių kilo juodos ir 
sidabrinės dūdelės bei rage
liai. Visa tai buvo apšviesta 
baltų ir rožinių spalvų žvaku
tėmis ir „confetti”. Rožinės ir 
sidabrinės servetėlės sulanks
tytos rožyčių pavidalų su roži
nių ir sidabrinių spalvų šako
mis. Nuotaika jauki ir šven
tiška.

Vakaro programai sumaniai 
vadovavo Mykolas Abarius. 
Jis padėkojo parapijos klebo
nui kun. Alfonsui Babonui už 
Mišių aukojimą ir nuolatinę 
talką, muz. Stasiui Sližiui, 
kad visuomet dalyvauja ir va
dovauja bendram dainavimui 
ir parapijos chorui, o parapijos 
Chorui už gražų giedojimą per 
pernykščius metus. Padėkojo 
Naujų Metų pobūvio ruošimo 
komitetui: Albinui Andriušai- 
čiui, Albinui Grigaičiui, Stefa
nijai Juškienei; Reginai Juš- 
kaitei-Švobienei už puikų su
organizavimą; Petrui Pagojui, 
Onai Pusdešrienei, Alfonsui 
Rimbai, Stasiui Šadeikai, Va
ciui Slušniui ir Juozui Suo
piui. Dalyviai gausiai plojo 
Mykolui Abariui už jo nuolati
nę talką. Prieš vakarienę 
maldą sukalbėjo kun. Alfonsas 
Babonas. Visi vaišinosi, gau
siais ir skaniai paruoštais pa
tiekalais. Nuotaika pakili. Vi
si linksminosi. Šokių muziką 
parūpino Alfonsas Rimbą, 
įvairių tempų šokiai, rožių ir 
sukaktuvinis valsai, tango, 
polkos linksmino visus. Barą 
tvarkė Juozas Šuopys.

Naujieji 1999-ji metai buvo 
sutikti Tautos himnu ii* pa
sveikinti pakeltomis šampano 
taurėmis. Kun. Alfonsas Babo
nas, sveikindamas dalyvius, 
linkėjo Dievo palaimos 1999- 
siais metais. Po to vyko asme
niški sveikinimai ir laimės 
linkėjimai.

Rengėjų vardu dėkojame vi
siems talkininkams už rūpes
čius, patarimus ir atliktą mil
žinišką darbą ruošiant šį sėk
mingą renginį/sutikimą. Dėko
jame tiems, kurie jau septy
nerius metus iš eilės neatsisa
ko ir randa laiko talkinti. Pa
dėka visiems, kurie pripildė 
mūsų svetainę. Visi jautėsi lyg 
viena šeima.

Šaunus „Naktužė dievina” 
pokylis jau praeityje. Visiems 
dalyviams liko malonūs šios 
gražios šventės prisiminimai. 
Naujųjų Metų sutikimą ruošė 
Šv. Antano parapija. Linkime, 
kad visi vėl susirinktume 
švęsti ir 2000-jų metų suti
kimą. Regina Juškaitė Švobienė

SKAUTIŠKOS KŪČIOS
Kartu su „Draugo” redakci-> 

ja, atostogavo ir Detroito lietu
vių telkinio žiniasklaidos ko
respondentas. Švenčių metu 
Detroite įvyko tradicinė „Ga
bijos” ir „Baltijos” tuntų kalė
dinė sueiga ir kūčios, kuriose 
šį kartą dalyvavo daugiau 
negu 200 asmenų. Tuntininkė 
prižadėjo apie šią sueigą smul
kiau aprašyti „Draugo” „Skau
tybės kelio” skyriuje.

KALĖDŲ EGLUTĖ

„Žiburio” lituanistinė mo
kykla surengė tradicinę Kalė
dų „Eglutės” šventę, kurios 
metu scenoje buvo suvaidintas 
Lėlės Viskantienės ir Mirgos 
Šimaitytės sukurtas veikaliu- 
kas „Užburtas miškas”, kuria
me dalyvavo visi mokyklos 
mokiniai, vaidindami, šokda
mi ir dainuodami. Po vaidini
mo buvo šokiai ir dainavimas. 
Jaunuosius aplankė Kalėdų 
senelis su dovanomis, o dajy- 
viai paskyrė auką labdaros or
ganizacijai.

Kalėdų eglutė sukvietė dau
giau negu 350 asmenų. Ypač 
džiugu buvo matyti naujai at-, 
vykusių lietuvių šeimų narius.

AA ARŪNAS VELAVIČIUS
Sausio 4 d., po gedulingų šv. 

Mišių Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, kurias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. Aloyzas 
Volskis, Holy Sepulchre ka
pinėse buvo palaidotas a.a. 
Arūnas Jonas Velavičius, 42 
m. amžiaus, po sunkios ligos 
š.m. sausio 1 d., miręs Beau- 
mont ligoninėje, Royal Oak, 
Michigan. Paliko tėvelius Da
nutę ir Alfonsą Velavičius, 
brolius Dangerutį ir Liną su 
šeimomis, bei daug kitų gimi
nių Danijoje ir Lietuvoje. At
sisveikinimą ir laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolanda M. Zaparackienė. '

MIRĖ AA ELENA BAUBLIENĖ
Sausio 2 d. savo namuose 

Redford, Michigan, mirė a.a. 
Elena Baublienė, 85 m. am
žiaus. Giliam nuliūdime pali
ko dukra Rūta Teschker, bro
lienė ir sūnėnas su šeima Ang
lijoje, sūnėnas su šeima Vokie
tijoje ir kiti giminės Lietuvoje. 
Bus sausio 9 d. 11 vai. r. lai
dojama iš St. Michael Areli 
Angel provoslavų bažnyčios 
26355 W. Chicago, Redford, 
MI. Po pamaldų velionė bus 
nulydėta į Parkview kapines, 
Livonia, Michigan, ir palaido
ta šalia savo vyro, a.a. agrono
mo Jurgio Baublio, mirusio 
prieš 18 metų. Laidotuves 
tvarko laidotuvių direktorė 
Yolanda M. Zaparackienė.

„VAIZBOS BUTO” 
KALENDORIAI

1999 m. „Vaizbos buto” kalen
doriai, su lietuvių verslininkų 
ir lietuvių organizacijų ryši
ninkų telefonais, yra gaunami 
Šv. Antano bažnyčios kavinėje 
ir Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre bei pas versli
ninkus. Kalendorių 'paruošė 
Clem Patocki ir Algis Zapa- 
rackas. , <

1999 metai yra svarbūs Det
roito lietuvių telkiniui, nes 
šiais metais sukanka 50 metų 
nuo karo išvietintųjų lietuvių 
atvykimo ir įsijungimo į Det
roito lietuvių veiklą. Siūloma 
šią sukaktį minėti per Daina
vos jaunimo stovyklos metinę 
šventę, įjungiant chorus iš ar
timų lietuvių telkinių. Tai bū
tų atgaivinimas Lietuvių die
nų šventės Michigano valsti
joje.

KUN. JUOZAS VAIŠNYS DETROITE
Gruodžio 25 ir 27 d. Dievo 

Apvaizdos parapijos bažny
čioje šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, iš Čikagos. Kun. 
Vaišnys yra .Laiškai lietu
viams” redaktorius, neseniai 

-šventęs savo amžiaus 85-tį. 
Kun. Vaišnys čia pakrikštijo 
Lino ir Ramintos Masčiu sūhų 
Adomą. Krikšto tėvai buvo Li
nas Orentas ir Gaja Bliūdžiu- 
vienė.

LB APYLINKĖS
VALDYBOS RENGINY^

Sekmadienį, sausio 10 d,}112 
vai. Dievo Apvai?dos parapijos 
kavinėje bus rodoma vaizda
juostė „Partizanai”. Popietę 
organizuoja LB Detroito ajp,yr 
linkės valdyba. Valdybą suda
ro: pirmininkė Rama Petru
lienė, vicepirm. švietimą, rin 
kultūros reikalams Birutė 
Šverienė, iždininkė — Jūratė 
Jokšaitė-Mayer, sekretorė — 
Alė Butkūnienė, jaunimo rei
kalams — Antanas Racka, 
sportas/visuomeniniai reikalai 
— Algis Rugienius, naujai at
vykusius iš Lietuvos atstovaus 
Valdas Piestys ir narė Rita 
Sėlenienė. >>(?.

PASIKEITIMAI „PAGALBA LIETUVAI” ; ,
VADOVYBĖJE

Robėrt Boris, „Pagalba Lie
tuvai” vadovas, žiemą pralei
džia Floridoje. Regina Juškai- 
tė-Švobieriė nuo sausio 1 d. 
yra paskirta „Pagalba Lietu
vai” pirmininke. Buvęs pirmi
ninkas Robert Boris pasiliks 
Šios organizacijos Tarybos pir
mininkui „Pagalba Lietuvai” 
pagrindinis projektas šiais 
metais bus sutelkti lėšas sti
pendijoms, skiriamoms Vil
niaus Kunigų seminarijai.

a KAS VYKO DETROITE 
PER ŠVENTES

Švenčių metu Detroito lietu
vių telkinys pagausėjo, nes 
aplankyti savo tėvelių ir sene
lių grįžta vaikai ir vaikaičiai, 
iš įvairių Amerikos vietovių.

Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje „Piemenėlių” Mi
šiose giesmes giedojo visi, va
dovaujant Pranui Zarankai. 
Giedoriai — Edvardas Skiotys 
ir Vitas Underys. Vargonavo 
Vidas Neverauskas, trimitą 
pūtė Rimas Kasputis.

Šv. Antano bažnyčioje kalė
dines giesmes giedojo choras, 
vadovaujamas muz. Stašio Sli
žio, kuris prieš Kalėdas šventė 
savo 85-tą gimtadienį. Nors 
detroitiškiai pasiilgo Detroito 
žinių „Drauge”, kurios aplan
ko šį telkinį kiekvieną ketvir
tadienį, vietines žinias sužino 
iš radijo valandėlių programų, 
kurios juos aplanko tris kar
tus per savaitę.

Švenčių metu radijo valan
dėlės perduoda klausytojų 
sveikinimus ir įvairias žinias, 
pasikalbėjimus ir komentarus.

Švenčių metu buvo girdimi 
pasikalbėjimai su kun. Anta
nu Saulaičių, Kauno architek

Clevelando „Exultate” choras gruodžio 5 d. koncerto metu St. Petersburg, FL, Lietuvių klube.
Nuotr. Elvyros Vodopalienės

tu Simu Miliūnu, kuris kartu 
su Algimantu Bubliu laimėjo 
konkursą Kaune statyti užda
rą sporto stadioną, talpinsian
tį 10,000 žiūrovų; pasikalbėji
mus su Rimu Gaška apie spor
to ir jaunimo reikalus, Ma
rium Polikaičiu apie įvykusius 
Žiemos kursus studentams ir 
moksleiviams ateitininkams. 
Klausytojų dėmesys, išreikš
tas šventiniais sveikinimais, 
rodo, kad detfoitiškiai klauso
si ir remia radijo valandėles.

Per šias radijo programas 
detroitiečiai . ■ sužinoj o, kad
švenčių metu Čikagoje buvo - 
palaidotas a.a, Kostas Žalnie- 
raitis, buvęs vienas iš veik
liausių sporto'klubo „Kovas” it'. 
„Šilainės” -tautinių šokių šo-r 
kėjų vieneto marys. Kostas pal* '' 
liko žmoną Nijolę, dukterėčią - 
Rūtą Faja, gyvenančią Detroir 
to telkinyje iri dukterėčią Dana 
lią Bulgarytę, gyvenančią- 
NewYorke;qB us--.'-'*

St. Peteįisfeurg, Floridoje',, 
buvo palaidotas buvęs veiklus 
BALFo veikėjus a.a. Alfonsas 
Plepys, palikęs žmoną Rožę, 
Sūnų ■ Riftią ir marčią Dalią 
Plepius, ir jų šeimą, gyvenan
čią Texas valstijoje.

- ųa?
ST. PETERSBURG, FL

-aivė
„EkŪLTATE” '

ST. PE$ERSBURGE

Lietuvių l^Jubo Kultūrinis 
būrelis, vadovaujamas Ange
lės Karnienė^, gruodžio 5 dįę- 
ną išdrįso pasikviesti lietuvių 
tęlkiniuose pagarsėjusį „Exul- 
tate” chorą iš' Clevelando. Juk 
tai ne kelių dainininkų an
samblis, bet pakankamai didė
lis junginys, ,su pagalbininkais 
jį sudaro beveik keturiasde
šimt asmenų. Didelė daugu
ma jų dar dirbantys žmonės. 
Neišnuomosi autobuso, kad

■ į 'JI'' ' ‘

dainininkai keliautų visą pa
rą, o paskui po koncerto — vėl 
per beveik visą Ameriką atgal 
į namus, atgal į darbą. Ge
riausia ir patogiausia skristi 
lėktuvais. Taip ir buvo. Bet 
rengėjams reikia susitarti, 
apskaičiuoti, suorganizuoti 
nakvynę, paruošti salę, su
rengti vakarienę ir t.t. Kartu 
yra ir tam tikra rizika. Kas 
bus, jei salė nebus pilna? Tai, 
ne vieno ar kito pasišventėlio 
užsispyrimas, bet daugelio as
menų sutartinis darbas. Ne
nuilstamos pirmininkės dėka 
viskas praėjo pasigėrėtinai ge
rai.

Pagal išankstinį planą, 
„Exultate” choristai su gėlė
mis buvo sutikti oro uoste, su
sodinti į autobusą ir iš Tam
pos atgabenti į St. Pete Beach. 
Čia vieni pasiliko viešbutyje, 
kitus į namus pasiėmė gimi
nės ar pažįstami. Oras pasi
taikė puikiausias, ųet tru
pučiuką per šiltas. Kai kurie, 
net neiškrovę savo daiktų, 
tuojau bėgo į jūrą pasimaudy
ti, pagulėti, šiltame smėlyje ar 
net pažaisti tinklinį. Nuotaika 
geriausia. Tiesiog — poros die
nų tropikinės atostogos.

Koncertas vyko kitą dieną 
Šv. Judo katedros salėje. Buvo

naudota tik pusė salės, kurioje 
telpa daugiau nei trys šimtai 
žmonių. Ji buvo pilna. Buvo 
svečių, su autobusais atvyku
sių net iš Daytona Beach, Ju- 
no Beach, Auksinio kranto, 
Sunny Hills ir kitų vietovių. 
Salė, akustiniu atžvilgiu, nėra 
labai dėkinga koncertams, 
užuolaidos šiek tiek slopina 
balsus sėdintiems salės gale, 
tačiau Rita Čyvaitė-Kliorienė, 
choro meno vadovė ir diri
gentė, įrodė, kad turint jaunat
višką, pajėgią ir noriai pasi- 
duodančią medžiagą, galima 
puikiai paruošti įvairų reper
tuarą, kuriame būtų ir pap
rastesnės liaudies dainos, ir 
klasikinės, operetinės muzi
kos kūrinių.

( Programą sudarė dvi dalys 
su penkiolikos minučių per
trauka. Kiekviena dalis taip 
pat buvo padalinta į du tarps- 

, nius. Pirmosios dalies pradžia 
buvo pavadinta „Tave, Dieve, 
garbinam”. Ją sudarė įvadas 
„Exultate Domino” ir kitos 
giesmės: „Sveika Marija”,
„Sanctus”, „Gloria”, „Iš Tavo 
rankos”, „Marijos varpelis” ir 
„Linksma giesmė”. Labai gra
žiai skambėjo giesmė „ Iš Tavo 
rankos” — čia B. Brazdžionio 
žodžiams muziką sukūrė J. 
Govėdas. Solo giedojo Virgini
ja Bruožytė-Muliolienė, savo 
balso tembru tikrai sužavėjusi 
visus žiūrovus. Kas įdomiau
sia, kad giedant kalėdinę gies
mę „Linksma giesmė”, į ref
reną „muškim būgnais, trimi- 
tuokim”... buvo įtraukta visa 
publika, kuri iš pradžių kiek 
nedrąsiai, bet vėliau gana 
audringai, kartu su choru, už
baigė giesmę. Pirmos dalies 
antroji pusė buvo skirta lietu
viškoms dainoms ir vykusiai 
pavadinta „Tėvynei dainuo
jam”. Klausytojai išgirdo šias 
dainas: „Lietuva — tėvų žemė 
šventa” (žodžiai Kersnauskai- 
tės, muzika Ritos Kliorienės), 
„Viešpaties lelija”, „Mažam 
kambarėly”, „Esi gyva — esi 
gyva” ir „Viena šeima — viena 
tauta”. Ši pastaroji taip pat 
sukurta Ritos Kliorienės. Tai 
atskleidžia choro dirigentės 
nepaprastą talentą ne tik 
aranžuoti kitų sukurtas dai
nas ir jas pritaikyti chorui, bet 
ir kurti originalias dainas, 
išsiskiriančias ypatingu skam
besiu ir tonacija. Viena daina 
paliko tokį didelį įspūdį, kad 
dar ir dabar, kai klube po už
kandžių ar šokių susirenka 
grupelė jau pagyvenusių, bet 
dar dainuojančių solistų, daž
nai išgirsti šią širdį jaudi
nančią melancholišką parti
zanų dainą „Mažam kamba
rėly”.

Antrosios dalies pirmąją pu
sę sudarė lietuvių liaudies 
dainos. Tai — „Ai rūksta, 
rūksta”, .Aviža prašė”, „Oi, 
dalelė tu mano”, kurią atliko 
vien vyrai. Antroje pusėje dau
giausiai skambėjo dainos iš 
operečių: „Ko mes turim nesi- 
linksmint” iš „Parduotosios 
nuotaikos”; Aušroj, žaroj” — 
iš „Smuikiniko ant stogo”; 
„Vilija” iš „Linksmosios naš
lės”, „Duetas” iš operetės „Ka-
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• Redakcįja straipsnius taiso savo nuožiora. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopįją.

tės” ir kitos. Šioje dalyje ke
letą kartų pasirodė sopranas 
Virginija Muliolienė, — viena 
ir su choru, o su Rita Balyte 
dainavo duetu. Duetas buvo 
humoristinis, tinkamai suvai
dintas, daug juoko, jame 
skambėjo vienas žodis — „mii- 
jau”. Išpildymas buvo negin
čijamai puikus ir, publikai 
prašant, dainos dalis buvo pa
kartota. Baigiant koncertą ir 
klausytojams nesustojant plo
ti, dirigentė, priėjusi prie pul
to, paskelbė, kad jų choras 
esąs tiek patenkintas šiuo 
nuoširdžiu ir šiltu priėmimu, 
jog yra nutaręs visas dainas 
padainuoti iš naujo. Ir tikrai, 
„Exultate” choras pabaigai su
dainavo visą repertuarą iš 
naujo popuri stiliumi, iš kiek
vienos dainos paimdamas ma
žą ištrauką ar posmelį. Chorui 
akompanavo jaunas, fortepijo
no ir akompanavimo studijas 
baigęs magistro laipsniu Mi- 
chael Borowitz, iš Pittsburgo 
specialiai atvykęs akompanuo
ti šiam koncertui. Michael dir
ba su operos dainininkais ir, 
atrodo, artimai susipažinęs su 
Clevelando choru ir su Rita 
Klioriene bei su sopranu Mu- 
lioliene, su kuria yra koncer
tavęs įvairiuose miestuose. Jo 
grojimas yra pasigėrėtinai 
puikus, be jokių priekaištų ir 
jokių klaidų. Rita Kliorienė, 
Virginija Muliolienė ir akom
paniatorius buvo apdovanoti 
gėlėmis.

Po koncerto choro dalyviai ir 
keliasdešimt svečių buvo pak
viesti vakarienės į Klubo ma
žąją salę. Čia buvo kalbėtasi, 
sveikinta, dėkota ir dainuota. 
Kitą rytą, nusifotografavę, 
šiek tiek pasišildę saulėje, pa
sigrožėję švelniai banguojan
čia jūra bei šilumoje nuleipu
siomis palmėmis, choristai sė
do į autobusą, atsisveikino ir 
išvyko į Tampą, o iš ten lėk
tuvais grįžo į namus. Nors 
girdėjome, kad viešbutyje jie 
dan ilgai, gal net iki trijų, kal
bėjosi prie baseino ir smėlėto 
kranto, bet ryte visi atrodė ne- 
pervargę, gal kiek prisnūdę ir 
pasiruošę važiuoti į namus.Mečys

Lietuvos Respublikos ambasadoje Viktoras Nakas kalbasi su Asta Banio
nyte.

LINAS SIDRYS, M.D.
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TIKSLAS — ATKURTI 
VILNIJOS KRAŠTO

LIETUVIŠKAS MOKYKLAS
PRANAS ABELKIS

„Vilnijos” draugijos Kauno 
skyrius buvo įkurtas dar Atgi
mimo laikais — 1988 m. gruo
džio 5 d. Vadovauti skyriui 
prieš dešimtį metų buvo iš
rinktas šviesios atminties doc.
K. Kausinis, vėliau šias parei
gas ėjo pedagogas P. Martinai
tis, paskui — dabartinis dip
lomatas V. Povilonis. Dabar 
vadovauja energingasis Alfon
sas Petrukevičius, pirmininku 
išrinktas prieš penkerius me
tus.

Miesto savivaldybėje sky
riaus dešimtmečiui skirtoje 
konferencįjoje apie draugijos 
veiklą per dešimt metų, ryšius 
su Pietryčių Lietuva, jos da
bartinę švietimo būklę ap
žvelgė Kauno skyriaus pirmi
ninkas Alfonsas Petrukevi
čius. Jis sakė, kad Kauno sky
riaus veikla buvo susieta su 
Sąjūdžio vardu. Sąjūdžio gru
pių įgaliotiniai, po Sąjūdžio 
vėliava dalyvaudavo rengia
muose referendumuose, rin
kimų kampanijose, parašų 
rinkimo akcijose dėl lietuvių 
kalbos darkymo.

Pasak Kauno skyriaus pir
mininko A. Petrukevičiaus, iš 
plačios pastarųjų metų „Vil
nijos” draugijos Kauno sky
riaus programos liko tik viena 
—švietimo reformos proble
mos. Pasidžiaugta, kad kitas 
— taip pat svarbus darbas at
liktas — įkurtas „Vilnijos” 
draugijos Šalčininkų skyrius, 
kuriam vadovauja „Lietuvos 
tūkstantmečio” vidurinės mo
kyklos direktorius Vytautas 
Žilius.

Šiuo metu Kauno skyriuje 
yra daugiau kaip 20 narių, t.y. 
tięk. narių, kiek Šalčininkų ra
jone yra lietuviškų mokyklų. 
Šių žmonių dalis nepriklauso
mybės metais gyvenę lenkų 
okupuotoje Vilnijoje, todėl jie 
jaučia, kokia svarbi veikla šia
me krašte. Žmonės važiuoja į 
savo globojamas mokyklas 
mokslo metų pradžios, Ka
lėdų, Naujųjų metų, Velykų, 
Užgavėnių, mokslo metų pa
baigos ar kitomis progomis.

Bendradarbiaujant su Lietu
vos „Caritas”, akcinėmis ben
drovėmis „Kauno vandenys” ir 
„Vilniaus vandenys”, „Jakobs 
Kraft Suchard” — Lietuva, 
Kauno dramos teatru bei kito
mis organizacijomis, į Vil
niaus kraštą buvo nuvežta 
vaistų, maisto produktų, su
rinktų lietuviškų knygų, žiū
rėti spektakliai, rūpintasi, 
kad būtų' iš pagrindų remon
tuoti lenkų mokyklos vamzdy
nai, elektrifikuotas ūkis ir kt.

Draugiją visą laiką rėmė 
užsienio lietuviai. Dabar, ne

besant kitokios paramos, tau
tiečių aukojami pinigai yra 
vienintelės lėšos. Tai — Vil
niaus krašto lietuvių sąjunga 
išeivijoje, vadovaujama pirmi
ninko Broniaus Saplio, Kauno 
Medicinos universiteto Slau
gos fakulteto dekanas Arvy
das Šeškevičius, važinėjantis 
po užsienį, lankantis lietuvių 
bendruomenes ir skaitantis 
paskaitas apie Lietuvą, kadai
se lenkų okupuotą Vilniaus 
kraštą, mokyklų padėtį jame, 
renkantis labdarą ir dalijantis 
ją Šalčininkų rąjone. Jo nuo
pelnu, pakaunės sanatorijoje 
nuolat gydėsi sergantys arba 
benamiai vaikai iš Šalčininkų 
rajono.

Atsiradus Vilniaus ap
skričiai, reikalai pagerėjo. 
Ranka rankon Vilnijos krašto 
reikalais dirba apskrities vir
šininkas Alis Vidūnas, akade
mikas Zigmas Zinkevičius. 
Šios administracijos žmonės 
įrodė, kad viską galima iš
spręsti, reikia tik noro. Pasak 
A. Petrukevičiaus, Lietuvoje 
nėra lenkų problemos, tik lie
tuviai ne visada supranta Vil
nijos krašto reikalus. Tačiau 
labai svarbus dalykas, ugdant 
tautinę savimonę, yra pačių 
draugijos narių inteligen
tiškumas, kraštą mylinčio 
žmogaus ir užjaučiančio kitą, 
stokojantį taip reikalingos 
dvasinės šilumos. Todėl atski
rai reiktų papasakoti apie Ni
jolę Dlugauskaitę, globojančią 
Dieveniškių „Ryto” vidurinę 
mokyklą, dažną viešnią Ja
šiūnų mokykloje — Kazimierą 
Valčiukienę, Zavisonyse — Al
doną Motiekaitytę, Tetėnuose
— Elvyrą Valiukaitę ir kitus. 

Gėri santykiai su Kauno
miesto valdžia. Nors pinigais 
ji ir neremia, bet skiria auto
busą kelionėms į Šalčininkų 
rajoną, salę renginiams. Kau
no miesto taryba raštais, 
nusiųstais Lietuvos vado
vams, padėjo spręsti Pietryčių 
Lietuvos problemas, jų tarpe 
ir Turgelių mokyklos.

Kitais metais tikimasi su
rengti Šalčininkų dienas Kau
ne. Rengiamų dienų metu 
būtų lankomasi .Ąžuolo” ir 
„Šilainių” vidurinėse mokyk
lose, su kuriomis palaikomi 
bendradarbiavimo ryšiai, da
lyvaujama pamokose, ben
draujama, rodomos meninės 
programos.

Vienas didžiausių ketinimų
— sukurti vaizdajuostę apie 
Šalčininkų rajono mokyklas, 
pedagogų darbą ir esamas 
problemas. Tėvai nori, kad 
mokyklose būtų aukštas mo
kymo lygis. Būtina pateisinti

tėvų pasitikėjimą. Vykstant 
švietimo reformai, Pietryčių 
Lietuvos mokyklų problemos 
turėtų būti greičiau spren
džiamos. Tai reikėtų parodyti 
per televiziją Lietuvai.

Šalčininkų „Lietuvos tūks
tantmečio” vidurinės mokyk
los direktorius, „Vilnijos” 
drauguos Šalčininkų skyriaus 
pirmininkas Vytautas Žilius 
papasakojo, ką vilnij iečiai iš 
Kauno veikė Šalčininkų ra
jone. Tuomet kauniečiai, vežę 
labdarą, buvo ir laukiami 
Šalčininkų krašto žmonių, ir 
didelė paguoda bei atrama.

Apie švietimo padėtį Šal
čininkų rajone papasakojo 
Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė Julija Adomonienė, 
Jašiūnų vidurinės mokyklos 
direktorius Jonas Panavas, 
„Lietuvos tūkstantmečio” vi
durinės mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja Joana Šileikienė.

„Dabartinio jaunimo auklė
jimas visoje Lietuvoje yra la
bai svarbus dalykas, kaip jį 
išauklėsime, tokia bus ir Lie
tuva. Pietryčių, Vilnijos krašto 
auklėjimas yra visos Lietuvos 
darbas”, — pažymėjo buvęs 
švietimo ministras, akademi
kas Zigmas Zinkevičius. Jis 
sakė, kad dar prieš karą buvo 
suformuotas švietimo refor
mos planas, grįstas garsių 
tautos žmonių A. Šalkauskio, 
A. Maceinos, P. Mašioto idė
jomis, ir jis buvo vykdomas. 
Tačiau šį darbą nutraukė so
vietų okupacija. Kai Lietuva 
atgavo nepriklausomybę 1990 
metais, galvota, jog ši švietimo 
reforma bus tęsiama. Tokia 
pati pagrindinė reformos linija 
turėtų būti ir šiais laikais. 
Akademiko nuomone, paimtie
ji švietimo reformos modeliu 
pavyzdžiai iš Vakarų, Skan
dinavijos, Italįjos arba iš Ame
rikos, nėra tinkami Lietuvai. 
Jis su susirūpinimu kalbėjo, 
kad lietuvių kalba, ilgus me
tus persekiota, dar yra „ligo
nis” ir ją reikia gydyti.

Z. Zinkevičius pareiškė, kad 
bendromis pastangomis pa
siekta nemažų poslinkių, juo 
labiau, kad lietuviškas švie
timas Vilniaus krašte įgavo 
prestižo bei pasitikėjimo, o 
naujose mokyklose plevena 
tautinė dvasia.

Mokslo ir studijų departa
mento prie Švietimo ir mokslo 
ministerijos direktoriaus pa
vaduotojas dr. Artūras Mer
kys pabrėžė, kad šio krašto 
mokyklose svarbu išlaikyti 
„Vilnįjos” sukauptą patirtį. 
Įsteigtomis mokyklomis reikia 
rūpintis, padėti mokytojams 
įsikurti ir sudaryti palankias 
gyvenimo sąlygas, kad jie čia 
kurtų šeimas, vystytųsi pra
monė bei verslas. Pabrėžta, 
kad mokinius daugiau reiktų 
mokyti Lietuvos istorijos, kad 
mokiniai nestokotų valstybi
nio mąstymo, reiktų nevengti 
okupacijos temų ir kt. Draugi

ja galėtų taip pat aktyviai 
prisidėti prie artėjančio gyven
tojų surašymo, kad jis vyktų 
kuo objektyviau.

Praėjusį pavasarį Eišiškėse 
pašventinti S. Rapalionio mo
kyklos pamatai. Apie tai 
kalbėjęs šios mokyklos direk
torius V. Dailidka apgailesta
vo, kad dėl lėšų stygiaus sta
tyba sustojo. Tačiau pasi
džiaugė, kad Šalčios žemėje 
per beveik dešimtmetį duris 
atvėrė daugiau kaip 30 naujų 
mokyklų, kurios tampa švie
timo, kultūros centrais. Čia 
valstybinės lietuvių kalbos 
mokosi ne tik vaikai, bet ir jų 
tėvai.

Vilniaus apskrities virši
ninkas Alis Vidūnas pabrėžė, 
kad Vilnijos krašto lenkus 
taip pat jaudina švietimo 
klausimai, kylančios proble
mos. Vis daugiau tėvų nori 
leisti savo vaikus į lietuviškas 
mokyklas, kad jie mokytųsi 
valstybinės lietuvių kalbos. 
Apskrities viršininkas pasi
džiaugė, kad mokyklose vai
kus moko geri mokytojai, 
atvažiavę iš visos Lietuvos. 
Tačiau su rūpesčiu žiūrima į 
nerimaujančius Lenkų sąjun
gos ir Lenkų rinkimų akcijos 
narius. Nors jiems Lenkijos 
parlamentarai, neseniai lan
kęsi Lietuvoje, patarė geriau 
įsigilinti į Lietuvos įstatymus, 
pagal kuriuos tautinėms ma
žumoms užtikrinamos pilie
tinės teisės,

Tautinių mažumų ir regioni
nių problemų departamento 
skyriaus vedėjo Eugenijaus 
Petrovo nuomone, reiktų tobu
linti švietimo įstatymus ir 
priimti daugiau poįstatyminių 
aktų, skirti didesnį finansa
vimą, kad: spartėtų švietimo 
reforma, spręstųsi mokytojų 
būsto problema. Apibūdinta 
pilietiškumo ugdymo proble
ma. Pasak) jo, „Lietuva turi 
tapti laisvų piliečių šalimi. Ki
tataučių nereikia paversti lie
tuviais, bet, ugdant piliečius 
platesne prasme, po tam tikro 
laiko jie supras esą Lietuvos 
piliečiai”. B

Profesorius Antanas Sta
siūnas pasakojo, kaip lenkų 
okupuotame krašte buvo len
kinami lietuviai, mokyklos, 
gimnazijos uždarytos. Tačiau 
inteligentai visą tą laikotarpį 
skiepijo lietuvišką patrio
tizmą, vaikai buvo mokomi 
privačiai, einant iš kaimo į 
kaimą. Baigusiems gimnaziją, 
sunku buvo įsigyti aukštąjį 
mokslą — į universitetą įsto
davo vienas kitas. Aktyviai 
veikianti Šv. Kazimiero drau
gija rūpinosi jaunimu, jų 
kultūriniais renginiais, va
karėliais, pobūviais. Šokiai vi
suomet būdavo rengiami su 
programa, kartą buvo rodoma 
net Keturakio Amerika pir
tyje”. Uždarius bibliotekas, 
jaunimas skaitydavo „biblio
tekose ant ratų”, kurios taip

pat keliaudavo per Vilnijos 
kraštą.

Apie lietuvių nutautinimą, 
organizuotą per bažnyčias bei 
mokyklas, lietuvybės išlaiky
mo dabartinio laikotarpio pro
blemas, kitus Vilnijos krašto 
integravimo į Lietuvą klausi
mus kalbėjo „Vilnijos” draugi
jos pirmininko pavaduotojas 
Stasys Repšys.

Kalbėjo Vilniaus apskrities 
viršininko patarėjas Jonas An
driukaitis, Šalčininkų rajono 
valstybinės mokesčių inspek
cijos Informatikos skyriaus 
viršininkas Arūnas Eigirdas, 
Vyriausybės atstovas Vilniaus 
apskrityje Gintautas Jakima
vičius ir kiti. Pažymėta, jog 
valstybinės institucijos, ben
dradarbiaudamos su „Vilnijos” 
draugija, siekia tų pačių tauti
nio ir pilietinio ugdymo tikslų. 
O, pasak vilnįjietės Vitalijos 
Kalvelienės, be visų bendravi
mo, bičiulystės nebūtų galima 
išgyventi. Reikia bendrauti ir 
su to krašto kunigais, kurie ne 
visuomet yra draugiški, vietos 
spauda, kartais rašančia anti
lietuviškus išsireiškimus ir 
pan.

Gan atvirai apie vaikų mo
kymo, santykių su jų tėvais, 
gyvenimo sąlygų problemas 
kalbėjo, pirmus metus Šal
čininkų rajone mokytojaujan
čios, pradinių mokyklų moky
tojos: Juriškių — Lina Vaš- 
čiūnaitė, Šarkaičių — Nadia 
Lotovina, Purvėnų — Rasa 
Malinauskaitė, Zavisonių — 
Sabina Voisiat, Baltosios Vo
kės — Daiva Klizaitė.

Dešimtmečio proga „Vilni
jos” draugijos Kauno skyriui 
geriausios kloties linkėjo „Knyg
nešių” draugijos ir Sąjūdžio 
liauno tarybos pirmininkas 
Kazimieras Blaževičius, „Vil
nijos” draugijos tarybos pirmi
ninkas dr. Kazimieras Garšva, 
laikraščio „Voruta” redakto
rius Jonas Vercinkevičius, 
Šalčininkų rąjono lietuviškų 
mokyklų vadovai bei mokyto
jai.

Vilnijos krašto pedagogų, 
„Vilnijos” draugijos jaudinan
tys rūpesčiai, problemos iš
dėstyti keliose rezoliucijose. 
LR Seimo pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui bei švietimo 
ir mokslo ministrui Kornelijui 
Plateliui adresuotoje rezoliuci
joje siūloma švietimo reika
lams numatytas 4 mln. Lt1 
lėšas panaudoti Pietryčių Lie
tuvos mokykloms: Turgeliuose 
nupirkti tinkamą pastatą, su
remontuoti ir įrengti jame lie
tuvišką vaikų darželį, butus 
mokytojams, Dieveniškėse su
projektuoti ir pastatyti namą 
„Ryto” vidurinės mokyklos mo
kytojams. Rezoliucijoje, skir
toje prezidentui Valdui Adam
kui, Seimo pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui, ministrui 
pirmininkui Gediminui Vag
noriui ir Švietimo bei mokslo I

(Nukelta į 5 psl.)

Danutė Bindokienė

Žmogus tebesiveržia 
iš savo Žemės

Šis šimtmetis nebuvo labai 
palankus žmogui. Dažnai jį 
kamavo ir paties sukurtos, ir 
gamtos atsiųstos nelaimės, pa
vojai, rūpesčiai. Tiesa, dešimt
mečiams slenkant, tas pats 
žmogus atliko ir nuostabių da
lykų — daug sukūrė, išrado, 
atrado, ištyrė ir suprato, kas 
anksčiau buvo paslėpta. Ta
čiau vis dar atrodė negana. 
Vis dar tebesiveržiama, kur 
nebūta, tebesiekiama, ko pa
siekti anksčiau nepavyko. Tai 
įgimtasis žmogaus troškimas: 
pažinti, žinoti!

Prasidėjęs turbūt su 
pirmąja žmonių pora Rojuje 
(pagal Senojo Testamento pa
sakojimą), pažinimo alkis ne 
tik nemažėja amžiams slen
kant, bet didėja, atsiveriant 
vis platesniems horizontams. 
O ar gali būti „platesnis hori
zontas”, kaip noras išsiveržti 
už savo planetos ribų, pasiekti 
kitus pasaulius, galbūt sutikti 
jų gyventojus?

Dėmesys šį kartą nukrypo į 
Marsą. Šešiasdešimtojo de
šimtmečio pabaigoje ir septy
niasdešimtojo pradžioje erdvių 
tyrinėtojų pastagų centre bu
vo Mėnulis. Ne vien instru
mentų prikrauti erdvėlaiviai, 
bet ir žmogus turėjo galimybę 
pirmą kartą nusileisti ant ki
tos planetos paviršiaus.

Tai buvo tiesiog stulbinan
tys technikos stebuklai, pri
simenant, kad to paties šimt
mečio būvyje žmogui apskritai 
pavyko atsiplėšti nuo žemės ir 
skraidyti su paukščiais. Kad 
prasidėjęs su labai primity
viais — pagal šių dienų stan
dartus — lėktuvėliais, žmo
gaus skrydis ilgainiui jį nu
neš toli už savo planetos ribų, 
tik lakiausios vaizduotės ra
šytojai galėjo numatyti.

Po 1969 ir 1972 metais at
liktų JAV astronautų skry
džių į Mėnulį, kurį laiką in
tensyvus erdvių tyrinėjimas 
tarytum atslūgo. Galbūt ir dėl 
to, kad Mėnulis tarytum nu
vylė pirmą kartą jį aplankiusį 
žmogų: nerasta nieko, kas per 
daug nustebintų ar sudomin
tų, o tuo tarpu savoje plane
toje iškilo daug pasikeitimų, 
problemų ir skubių rūpesčių, 
pareikalavusių ir dėmesio, ir 

lėšų. Erdvių tyrinėjimas at
sidūrė antroje vietoje.

Tačiau visuomet liko klausi
mas: ar mes visatoje esame 
vieni? Lengviausiai į tą klau
simą atsakyti, atrodo, būtų 
galima, tyrinėjant Marsą. Juk 
jis palyginti netoli — apie 470 
milįjonų mylių. Tiesa, maž
daug 2,000 kartų toliau kaip 
nuo Žemės iki Mėnulio, bet ir 
erdvių tyrinėjimo laboratorijos

iki šiol nesnaudė — išrado 
daug veiksmingesnį kurą, 
lengvesnius, kompaktiškes- 
nius erdvėlaivius, tiksliau sa
vo paskirtį galinčius atlikti ir 
mažiau kainuojančius instru
mentus.

Naujų Marso tyrinėjimų se
ruos pirmūnas buvo Pathfin- 
der, 1996 m. gruodžio 4 d. iš
skridęs į „raudonąją planetą”, 
o po metų — liepos 4 d."— jau 
pradėjęs, tarytum atvirlaiš
kius iš įdomių atstogų, siųsti 
spalvotas nuotraukas ir kitą 
informaciją. Pasisekimo pa
skatinti, NASA erdvių -tyrimo 
laboratorijos mokslininkai 
pernai gruodžio 11 d. vėl 
išsiuntė erdvėlaiviuką su in
strumentais, kurių paskirtis 
tiksliau ištirti Marso atmos
ferą ir vėliau tarnauti, kaip 
komunikacįjos priemonė toli
mesniems šios Žemės kai
mynės paviršiaus tyrimams.

Tačiau tai dar ne Viskas. 
Šįmet, sausio 3 d., Marso 
aplankyti išskrido dar vienas 
svečias, pavadintas „Marš Po- 
lar Lander”. Kaip pavadini
mas sako, šis miniatiūrinis 
erdvėlaiviukas (iš tikrųjų 
žodis miniatiūrinis tinka tik 
šio ir gruodžio 11 d. paleisto 
„Marš Climate Orbiter” iš
vaizdai — jų abiejų kaina tik
rai ne miniatiūrinė, o 357 mi
lijonai dolerių), ne vien sve
čiuotis nusileido į MarSo aši
galį, kur jau seniai Žinomi 
ledo sluoksniai. Kasinėdamas 
šios planetos paviršių,' iška
senas analizuodamas savo 
mažutėje, bet labai tikslioje 
„laboratorijoje”, erdvėlaiviu
kas duomenis siųs į Žemę, o 
po to jau mokslininkų reika
las, kaip tie duomenį‘bus in
terpretuojami. Šių dviejų ir 
vėliau numatytos serijos in
strumentinių erdvėlaivių at
likti tyrinėjimai galbūt padės 
atspėti amžinąją mįslę: ar 
Marse yra buvusi (o gal .ir yra) 
gyvybė?

Kodėl rūpintis kitomis pla
netomis, kai mūsų nuosavoje 
užtenka rūpesčių? Kodėl ty
rinėti Marso atmoąfęrinius 
pasikeitimus, kai niekas nega
li pasakyti, kas gi pagaliau da
rosi su Žemės orais? Staigūs 
atšilimai, atšalimai, potvyniai, 
sausros, gaivalingos audros, 
ne tik baugina ir kelia nerimą, 
bet, šimtmečiui besibaigiant, 
iššaukia įvairių kultų ir prie
taringų baikštuolių pranašys
tes apie galimas visaplane- 
tines katastrofas šįiųtmečio 
sąvartoje. Galbūt geriausias 
— ir vienintelis — atsakymas 
į tokius samprotavimus: žmo
gaus įgimtas noras žinoti.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr. 98 (Tęsinys)
Turbūt ir ji pajuto mano žvilgsnį, kad versdama 

naują puslapį pakėlė akis. 
pakėlė akis.

— Pažadinau?
— Atrodo.
— Atsiprašau.
— Atsiprašyti reikėtų man. Juk ne miegoti at

važiavau.
— Ir gerai, kad užmigai: abiem buvo naudos. Tau 

poilsis, o man staigmena.
— Staigmena? — nustebau.
— O gi va, — pakėlė sąsiuvinį. — Niekada 

nebūčiau net pagalvojusi.
— Kad peckelis?
— Kad žmones taip iš karto pažintum.
— Nepažindamas?
— Mano tėvas sakydavo, kad pirmas įspūdis jo 

niekada neapgaudavo.
— O mano, nežinau.
Ir papasakojau savo gimnazijos laikų bėdą, ir kad 

po to ne tik noro, bet nė minties nebuvo kada nors taip

kvailioti. Tik vakar nei iš šio, nei iš to kvailystė vėl 
užėjo.

— Kad sunku pasakyti — kvailystė ar Dievo dova
na.

— Ar velnio, — šyptelėjau.
— Tegu būna ir velnio, bet graži. Norėčiau tokią 

dovaną turėti. O kokį gyvulį matai į mane pažiūrėjęs.
— Nematau. Gal moki neatsiverti.
— Ne neatsiverti, nemoku dėtis kitokia negu esu. 

Bet ką čia mudu į kažin kokius šunkelius sukam. Ar 
pilvas dvyliktos dar neskambina?

— Kad neturėjau laiko kada paklausyti.
— Pajūry sutikau neramią porą, kuri nemėgsta 

atostogas prasėdėti vienoje vietoje. Sakė: „Per metus 
prasėdime vienoje vietoje, o per atostogas reikia pasi
dairyti”. Šiemet neskubėdami dairosi ir šiam pąjūryje. 
Vakar visą dieną praleido pusiasalio gale. Sako, kad ir 
Provincetowne yra daug ko pamatyti. O kad taip pa- 
trauktumėm pietų į tą Provincetowną?

Nulėkėm. Ir pavalgėm. Ir pasidairėm. Net į pilig
rimų bokštą įsikorėm. Ir namo dar prieš penktą spė
jom sugrįžti. Juodvi su šeimininke net vakarienės nė
jo, bet susėdo į dar tebešiltą mašiną ir išlėkė. Tik pa
klausė, ar gali mano mašiną imti.

— Gal galiu pašoferiauti? — pusiau juokais pa
klausiau.

Čia mudviejų paslaptis, — irgi pusiau juokais at
sakė šeimininkė, o Aldona net į mano pusę nepa
žiūrėjo.

Skaudokas nejaukumas nubėgo, bet nieko nebesa
kiau. Nuėjau prie vakarykščio stalo. Bertašių irgi ne
buvo. Pavalgiau vienas. Valgiau ir galvojau į kokį gy
vulį Aldona galėtų būti panaši, bet jokio negalėjau 
prisišaukti. Vis tebestovėjo akyse baltas debesėlis. Pa
valgęs išėjau į kiemą. Dangus buvo grynas be jokio 
debesėlio. Jis buvo ir išnyko. Ką aš žinau; ir ji gali 
išnykti. Nežinojau nieko, net įtarti negalėjau, bet 
kažin kodėl tas juodviejų toks smagus išlėkimas, kaip 
tamsus šešėlis uždengė giedrą pavakarę.

Nuėjau prie jūros. Pajūris buvo net tirštai pririz- 
gęs vasarotojų. Ir jūra, ir smėlis. Toli, žemyn svyran
čios saulės paauksintas tebeplaukė baltas laivas. Be
veik toje pačioje vietoje kur ir vakar. Šalia stovėjo ke
turi vyrai ir vienas aiškino, kad iš tikrųjų tenai ne lai
vas, bet keltas į salą. Jis žinojo viską. Ir kada keltas 
išplaukia, ir kada grįžta, ir kokie žymūs žmonės juo 
plaukioja ir ką tenai nuplaukę veikia, bet man tai ne
buvo nė kiek svarbu. Aš težinojau, kad tuo metu į jį 
nežiūri Aldona, ir jame mudviejų akys nesusitinka. 
Nusigręžiau ir, pasisukiodamas tarp sugulusių smėly
je, nuėjau pąjūriu tolyn. Ne sykį ir tarp žmonių esu 
jautęsis labai vienišas, bet niekada taip, kaip tą kartą.

Pasitaikė, kad pusryčius valgėm vėl visi keturi 
kartu: Bertašiai ir mudu su Aldona. Šnekučiavom, kur 
kas buvom ir ką matėm. Bertašiai vaikščiojo po krau
tuves, o mudu pasigyrėm maudęsi net dviejose vietose 
dar ir po Provincetowną spėję gerokai pamaklinėti. 
Pastebėjau, kad tarp šnekų ir kąsnių Aldonos akys vis

sklando nuo Liolės į Bertašių su vis gyvėjančia šyp
sena. Pagaliau nebeišlaikė ir kiuktelėjo.

— O, atsiprašau, — susigriebė. — Toks kvailas at
siminimas nubėgo per galvą, ir nebesusilaikiau,

- Įdomu! — pakėlė akis Liolė. ,,;
— Ne, visiškai neįdomu.
— Bet juokinga? — nepaleido.
— Vakar katinas mano kepsnį iš lėkštės ko tik 

nenusinešė.
— Katinas? Kur tokią vietą radot?
— Neieškojom. Pakely sustojom užkąsti.
Ir ėmė pasakoti kaip katinas snaudė ant palangės.
— Gražus. Gal persiškas ar koks. Toks mėlynakis, 

o kai tik atnešė kepsnį, pasitrynė apie kojas ir tuoj ant 
stalo.

— Ir jūs nieko?
— O ką mes? Nustūmiau nuo stalo ir viskas. Dar 

ir gabaliuką kepsnio po stalu numečiau.
Liolė tvirtino, kad tokių dalykų pro ausis būtų 

nenuleidusi, o Bertašius ėmė aiškinti, kad už tokį ap
sileidimą valstijos sveikatos priežiūros komisija galin
ti gražiai nubausti, o gal net ir užkandinę uždaryti.

Mudviem taip nebuvo atsitikę. Galvojau, kad jai ir 
šeimininkei galėjo pasitaikyti. Kai išėjom, paklausiau, 
kur juodvi galėjo tokią užkandinę rasti.

— Neradom. Niekur nebuvo jokio katino. Mudvi 
net jokioje užkandinėje nebuvom. Tik taip susijuokiau.

(Bus daugiau)



4_____________ DRAUGAS, 1999 m. sausio 7 d., ketvirtadienis

VILNIAUS MOKYKLA ARBA 
GĖRIO „VERSMĖ”

Su Vilniaus mokyklos „Vers
mės” direktore Elvyra Gal
kiene pirmą kartą susitikom 
prieš dešimt metų. Likimas 
taip lėmė, kad mūsų šeimoje 
augo dukra su negalia. Prieš 
dešimtį metų kada dukrai rei
kėjo pradėti lankyti mokyklą, 
jai buvo pasiūlytas Jonyno 
aklųjų ir silpnaregių interna
tas. Taip jau buvo įprasta Lie
tuvoje — vaikai su negalia 
turėjo būti atskirti nuo svei
kųjų. Nejaukus didelis inter
nato pastatas, pastatytas prie 
buvusio Kalvarijų kelio, ap
tvertas tvora, liūdnai nuteik
davo jau tik prie jo priėjus. Vi
duje taip pat ne geriau: šalti, 
bejausmiai daugelio mokytojų 
ir auklėtojų veidai ir didelis 
būrys, suvežtų iš visos respub
likos, likimo nuskriaustų, ver
kiančių vaikų.

Tada ir susitikau su tuo 
metu internate dirbusia moky
toja Elvyra Galkiene. Mokyto
ja jau tada, prieš dešimtį me
tų, svajojo apie kitokią mo
kyklą neįgaliesiems. Atvirai 
pasakius, mums tėvams, mo
kytojos svajonės tuo metu at
rodė neįgyvendinamos. Vienok 
E. Galkienė buvo nepalenkia
ma, pasikvietusi į pagalbą vie
nuoles, jai pritariančias, mo
kytojus ir mus, tėvus, ji suda
rė mokyklos, kurioje neįgalūs 
vaikai mokytųsi kartu su svei
kaisiais, planą ir netgi sugal
vojo tokiai mokyklai vardą — 
„Versmė”. Reikėjo gauti tik 
aukštų valdininkų pritarimą. 
Tai buvo tikrai nelengva. Vie
ni valdininkai nuoširdžiai ste
bėjosi, kad tiek daug Lietuvoje 
vaikų, turinčių negalią, kiti 
niekaip negalėjo suprasti, ko
dėl tokiems vaikams nepatin
ka bfitįi atskirtiems, dar kiti 
išsigando bėreikalingų išlaidų. 
Visus metus Elvyra Galkienė, 
pasikvietusi į pagalbą tėvus, 
mynė įvairių Švietimo įstaigų 
slenksčius, kol, pagaliau, 1993 
metų vasario mėnesį tokios 
mokyklos įkūrimui buvo pa
siūlytas nedidukas buvusio 
vaikų darželio pastatas. Nors 
iki naujų mokslų metų buvo 
likę visai nedaug, o pastatą 
reikėjo suremontuoti ir pritai
kyti mokyklai, E. Galkienė 
nusprendė, kad jos išsvajota 
mokykla turi pradėti gyvuoti. 
Ir ištiesų, 1993 m. rugsėjo 1 d. 
Vilniuje, Lazdynuose, pradėjo 
veikti pirmoji Lietuvoje katali
kiška mokykla, kurioje neįga
lūs vaikai mokėsi kartu su 
sveikaisiais.

Pirmais metais atsidarė tik 
penkios klasės. Mokykloje la
bai trūko vietos, mokymo prie
monių, bet nuo pat pirmų 
dienų netrūko šilumos, jauku
mo ir meilės. Visose klasėse 
dirbo ir mokytojas, ir sergan
čių vaikų pagalbininkas. Pa
pildomai šalia visų dalykų bu
vo įvestos privalomos bendra
vimo pamokos, kurių tikslas 
buvo išmokyti vaikus artimo 
meilės ir atjautos, išmokyti 
geranoriškai priimti savo 
draugus tokius, kokie jie yra.

Dvasiniais mokyklos globė
jais tapo Kristaus Karaliaus 
kongregacijos seserys ir arki
vyskupas Audrys Bačkis. Mo
kykloje buvo diegiamas krikš
čioniškas — humanistinis 
auklėjimas. Mišias mokykloje 
vaikams suprantamai ir pri
imtinai aukojo kunigai sale
ziečiai. Nedidelėje mokyklos 
salėje beveik metus meldėsi 
statomos Lazdynų bažnyčios 
parapijiečiai.

Kiekvienais metais mokyk
loje atsiranda viena nauja kla
sė. Šiemet „Versmėje” jau yra 
10 klasių, joje iš viso mokosi 
205 vaikai, iš jų 60 turi įvai
rias negalias. Vaikai į mokyk
lą atvežami ir parvežami na
mo mokyklos autobusu (tai

Lietuvoje naujovė). Neįgalieji 
kartu su savo sveikais drau
gais važinėja į įvairias išvy
kas, lankosi teatruose, daly
vauja įvairiuose būreliuose, 
ruošia pranešimus mokinių 
konferencijoms. Jie laimingi 
— čia juos supranta ir myli, 
čia turima kantrybės juos iš
klausyti, čia iš jų nesijuokia
ma, čia jie jaučiasi puikiai.

Nors mokykla žymiai „pa
augo”, nes buvo pristatytas 
trečias aukštas, o šalia nedi
delį priestatą pasistatė vie
nuolės ir dalį jo atidavė mo
kyklai naudotis, bet vietos joje 
labai trūksta. Vaikai neturi 
sporto salės (ypač ji reikalinga 
neįgaliesiems). Mokyklos val
gykla taip pat labai jau maža 
ir nepritaikyta tokiam būriui 
vaikų. Mokykloje nėra keltuvo 
ir vaikus su invalidų kėdėmis 
mokytojai nešte neša į trečią 
aukštą. Direktorė svajoja apie 
baseiną, kuris būtų labai rei
kalingas vaikams, turintiems 
fizinę negalią.

Tačiau E. Galkienė nenusi
mena. Ji — giliai tikinti mote
ris ir mano, jeigu Dievas no
rėjo, kad būtų tokia mokykla, 
ji turi būti, ir visada atsiras 
gerų žmonių, norinčių jai pa
dėti.

„Versmės” mokykla tapo ži
noma visoje respublikoje. Čia 
atvažiuoja mokytojai, kurie 
nori savo mokyklose pradėti 
matyti vaikus su negalia, pa
sisemti patyrimo. Čia jie iš
moksta nebijoti vaikų nega
lios, išmoksta dirbti su tokiais 
vaikais, išmoksta juos mylėti 
krikščioniška meile. Štai ir 
šiais metais gruodžio 14 d. 
mokykloje ruošiama konferen
cija „Neįgalusis bendrojo lavi
nimo mokykloje”.

Mokyklos direktorė E. Gal
kienė, ir kiti mokyklos moky
tojai turi sutaupę nemažą pa
tyrimą kaip dirbti tikroje mo
kykloje. Mokykloje dirba daug 
puikių mokytojų ir jų pagalbi
ninkų už menką atlyginimą — 
jiems už darbą mokama nuo 
400 iki 600 litų per mėnesį. 
Visi mokytojai yra tikintys. 
Čia dirba daug puikių jaunų 
žmonių — džiugu, kad jų Lie
tuvoje dar yra. „Versmės” mo
kyklos mokytojai dažnai tam
pa savo mokinių laikinais glo
bėjais ir visada būna kartu, 
jeigu kuriam nors iš vaikų 
sunku.

Prisimenu, dr. K. Saniukas 
kartu su Shrine ligoninės gy
dytojais Vilniuje operavo 
„Versmės” mokyklos mokinį 
Dovydą Jakaitį. Vaikas gyve
no tik su mama (tėveliui, ma
tyt, tokį vaiką auginti buvo 
per sunku). Sudėtingos opera
cijos metu ir po jos šalia vaiko 
su mama sėdėjo ir jo mokyto
jai. Jauni 30 metų vyrai. Lan
kė jį ligoninėje, rūpinosi juo, 
suteikdami berniukui ypatin
gą džiaugsmą.

Negaliu nepapasakoti ir kito 
šios mokyklos mokinio And-, 
riaus Terentjevo istorijos. La
bai ligos fiziškai sužalotam 
(berniukas nevaikšto, jo iškry
pęs stuburas) vaikui Dievas 
nepagailėjo proto, bet nedavė 
laimės. Andriukas turėjo gy
venti su alkoholikais tėvais — 
ir, jeigu ne mokykla ir rū
pestingi mokytojai, vaikui bū
tų labai sunku. Pernai And
riaus mama pateko į kalėjimą, 
o vaiką priglaudė jos sesuo. 
Andriukui pas ją buvo gerai, 
bet, nei mėnesiui nepraėjus, 
vieną rytą jis atsikėlęs rado 
seserį mirusią. Vaikas verkda
mas iššliaužė į gatvę ieškotis 
pagalbos. Palaidojus seserį, 
vaiką priglaudė jauna „Vers
mės” mokyklos lietuvių kalbos 
mokytoja įneša, o po to jos 
draugė Aušrelė. Nežinau, kaip 
šios jaunos merginos būtų iš-

Taip atrodė Dariaus ir Girėno paminklas praėjusių metų lapkričio 
mėnesio pabaigoje. Nuotr. P. Petručio

TARP MŪSŲ KALBANT
PAMĄSTYMAI SAUSIO PIRMĄJĄ DIENĄ
Kai kas sako, kad įpratimas 

yra beveik kaip prigimimas. 
Va, čia rašantysis paprato pa
sivaikščioti po Marųuette Par
ką. O metų pirmoji diena tapo 
bemaž tradicija ir greta parko 
stovintį Dariaus ir Girėno pa
minklą aplankyti. Paminklas 
tebestovi parko ribose, prie 
Marąuette Rd. ir Califomia 
Avenue.

Praėjusių metų rugpjūčio 
vieną dieną, atvykę Park Dis- 
trict darbininkai nukėlė ke
letą marmuro luitų nuo pa
minklo nugaros ir tik jiems 
žinomu būdu patikrino pa
minklo „sveikatą”. Praėjusių 
metų lapkričio mėnesį, tik
riausiai tie patys darbininkai 
padengė medinėmis lentelė
mis nugarą. Galima sakyti, 
jog dabar paminklas laukia 
tikrųjų atnaujinimo darbų. 
Reikėtų manyti, kad tie dar
bai prasidės ateinantį pava
sarį. Naujųjų metų dieną vil
tingai nuteikė netoli paminklo 
į žemę įsmeigta didoka iškaba, 
kurioje miesto valdžios vardu

gyvenusios su šiuo vaiku iš 
savo varganų atlyginimų, jei
gu ne dr. Rožės Šomkaitės ir 
jos bendraminčių pagalba iš 
Amerikos. Jų pastangomis 
Aušrelei ir jos globotiniui And
riukui buvo išnuomotas butas 
Vilniuje, jie gavo pinigų pra
gyvenimui. Grįžus iš kalėjimo 
mamai, vaikas nuėjo gyventi 
pas ją, bet šį rudenį vaiko 
mama mirė ir vaikas vėl liko 
visai vienas. Mokytojų pastan
gomis, vaikas buvo apgyven
dintas „Vilties” namuose Vil
niuje (tai naujo tipo namai 
Lietuvoje tėvų pastangomis 
įkurti invalidams).

Andriukas turi pastogę, duo
nos kąsnį ir savo mylimą mo
kyklą „Versmę”. Mokytojai su
sirūpinę, kad vaiką reikėtų 
gydyti. Galbūt kitais metais 
per „Lietuvos Vaikų viltį” gali
ma bus vaiką atvežti operuoti 
į Čikagą, o jį lydės, ko gero, 
kas nors iš jo mokytojų.

Čikagoje gydėsi daug „Vers
mės” vaikų. Tai ir šiuo metu 
jau antrą kartą atvykusi Gab
rielė Gervickaitė, ir pirmą 
kartą besigydanti mano dukra 
Miglė Švobaitė. Anksčiau čia 
gydėsi Arūnas Macelis ir Povi
las Norkūnas. Vaikai gydytis 
išlydimi nuoširdžiai, mel
džiantis visai mokyklai. Būda
mi čia, Čikagoje, jie nuolat 
jaučia mokyklos ir savo sveikų 
draugų dėmesį. Jų ten laukia, 
už juos ten meldžiasi.

Regina Švobienė

tvirtinamas paminklo atnauji
nimo reikalingumas. Šioje iš
kaboje puikuojasi žodžiai: 
„Neighbourhood _ alive” ir 
„Building together”. Ką gi, ju
dame krutame, reikėtų pasa
kyti, tad anksčiau ar vėliau 
bus atliktas paminklo atnau
jinimas. 1

Darius ir Girėnhs gimė Lie-' 
tuvoje. Jiedu, drauge su tėvais 
atvykę į JAV, tapo šios šalies 
piliečiais. Pirmojė; pasaulinio 
karo metu abu atliko pilietinę 
pareigą JAV kariuomenėje. 
Jiedu žuvo, atlikdami istorinį, 
transatlantinį žygį. Amerikos 
lietuvių pastangomis ir lėšo
mis pastatytas palninklas by
loja kadaise šioje žfemėje gyve
nusių asmenų ryžtą ir sieki
mus. Norėtųsi tikėti, kad 
miesto valdžios sluoksniuose 
neatsiras žmonių, kurie prieš
tarautų susidariusias pamink
lo atnaujinimo išlaidas pa
dengti. o

Naujųjų metų i išvakarėse 
pasklido žinia apie, miesto val
džios nutarimą pradėti Mar
ąuette Parko apylinkę ker
tančios 69-osios gatvės atnau
jinimą. Aiškėja, kąd pradžioje 
buvo planuota pertvarkyti 69- 
tąją gatvė, tarp Western ir 
South Chicago Avenue. Pas
kui buvo nutarta prijungti ir 
69-tosios gatvės dalį, kuri jau 
keliolika metų oficialiai vadi
nama Lithuanian Plaza 
Court. Gatvės atnaujinimo

W. Lithuanian Court ir S. Western Avenue šiaurės vakarų kampas.
Nuotr. P. Petručio

darbų atlikimas pareikalaus 
daugiau kaip 15 milijonų dole
rių. Iš šios pinigų sumos 2,5 
mln. dolerių teks Lithuanian 
Plaza Court pertvarkymui. 
Kas gi numatyta padaryti? 
Ogi panaikinti vienos krypties 
susisiekimą tarp Washtenaw 
ir Western Avenue. Vadinasi, 
netrukus automobiliai galės 
pirmyn ir atgal važinėti Li
thuanian Plaza Court vadina
mos 69-tosios gatvės dalimi. 
Taip pat numatyta atlikti gat
vės- praplatinimą ir kai kur 
šaligatvių pertvarkymą. Be to, 
užplanuotas vadinamasis or
namentinis gatvės apšvieti
mas, medžių persodinimas ir 
t.t.

Tačiau ir dabar 69-tosios 
gatvės dalis, kuri miesto val
džios nutarimu buvo pavadin
ta Lithuanian Plaza Court, 
jau nebe tokia, kokia kadaise 
buvo. Joje nebėra „Paramos”, 
„Ramunės”, BALFo įstaigos, 
„Transpak”, „Marginių”, Bal- 
tic Bakery, Baltic Blossoms, 
Lekavičiaus laidojimo namų. 
Nebėra „Liths Club”, „Play- 
house” ir „Knights Inn”. Ne
bėra Andrijausko, „Maikio” ir 
kitų lietuvių užeigų ir parduo
tuvių. Nedaug beliko ir čia 
gyvenančių lietuvių. Vadinasi, 
nori nenori, vyksta pasikeiti
mai ir mūsų pasaulėlyje. Ak, 
kad nors išliktų lietuviškai 
skambąs Lithuanian Plaza 
Court pavadinimas.

Pertvarkymo šalininkai ma
no, kad pertvarkymai paska
tins didesnį judėjimą, page
rins gatvės apšvietimą ir padi
dins prekybines galimybes. 
Taip pat tikimasi padaužų 
siautėjimo sumažėjimo.

Petras Petrutis

JUBILIEJINE 
SANTARVĖS PREMIJA

— KARDINOLUI 
V. SLADKEVIČIUI

Kardinolui Vincentui Slad
kevičiui gruodžio 23 d. Kaune 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus įteikė 
Santarvės premiją.

„Kalbant apie Jūsų įtaką 
mūsų gyvenime, labai pras
minga, kad Kūčių vakarą mes 
esame su Jumis, — sveikini
mo kalboje sakė prezidentas 
V. Adamkus, — šis angelas 
skelbia ramybę, o šiandien 
mums labai trūksta dvasinės 
šilumos, kuri sklinda iš Jūsų”.

Dėkodamas už aukštą įver
tinimą, kardinolas sakė, kad 
santarvė reiškia mūsų dvasią, 
mūsų tauta turėtų būti san
tarve, savo dvasia mokėkime 
suprasti vienas kitą, nes kiek
vienas esame santara, gyvoji 
santara, bei linkėjo, kad san
taros dvasia mus ugdytų, pa
laikytų.

CLASSIFIED GUIDE
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ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 112 West 95th Street 

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Washington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping” kompanija Ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 i vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373.

Vidutinio amžiaus moteris 
ieško darbo. Turi patirtį ir 

rekomendacijas. Jeigu norite, 
kad jums brangiu žmogumi 

būtų pasirūpinta, skambinkite: 
773-927-0245 nuo 9 v.r. iki 8 v.v.

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe?
Ką tik atvykot į JAV?

Ne problema!
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748

Kaune, Žaliakalnio centre, 
parduodamas privataus mūri
nio namo pirmas aukštas: 3 
kamb., yra du rūsiai. Kaina 
$25,000. Kreiptis į Jovą, tel. 
773-767-8276.

TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą.
Pinigai per 2 - 5 dienas (statė licensed). 
Padedame persikraustyti į Lietuvą.
Kalėdiniai maisto siuntiniai: $98, $45.

ii

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

Iškilmėse dalyvavęs Santar
vės fondo valdybos narys Al
girdas Brazauskas įteikė 
krepšelį su kalėdinėmis do
vanomis kardinolo Kūčių sta
lui.

Premijos įteikimo ceremoni
joje dalyvavo Santarvės fondo 
nariai — monsinjoras Kazi
mieras Vasiliauskas, profesorė 
Viktorija Daujotytė ir kaden
ciją baigęs prezidentas Algir
das Brazauskas.

Laureatui skiriama ir pini

Come Have A Bali at Maria High 
School's 

third annual 
SNOVVBALL Gala Benefit

• Saturday, January 23, 1999
Silver Lake Country Club in Ortand Park 

6:00 pm - 11:30 pm 
Cocktails, Dinner, Dancing 

Live and Silent Auction 
•

Honorees:
Maria Kaupas Avvard - Sister Marilyn Kuzmickas '55 

Past General Superior of Sisters of St. Casimir 
Alumnae Hali of Fame - Mary Juozaitis Rudis '32

•
For more information or to purchase tickets, call

773/925-8686, ext.l6

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS

(773)586-5959
(708)425-7160

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

KMIECIK REALTORS 
7922 SPulaski Rd- ■**’"* >-.^1. 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Reikalinga vyresnio amžiaus 
moteris prižiūrėti 5 ir 6 m.

vaikus nuo sekmadienio 
vakaro iki penktadienio ryto. 

Alga $150.
Tel. 1-815-243-2939

Jūsų namuose atlieku 
vidaus remonto darbus^.* 
Taip pat taisau elektrą ir

vandentiekį.
Tel. 708-839-8447

ginė premija, siekianti 10,000 
litų.

78 metų V. Sladkevičius per
nai gegužės mėnesį atšventė 
kardinolo pareigų dešimtmetį. 
Rugpjūčio mėnesį vieninte
liam Lietuvos kardinolui buvo 
įteiktas Vytauto Didžiojo 1-ojo 
laipsnio ordinas.

Santarvės premiją už reikš
mingą, tautą vienijančią veik
lą 1994 metais įsteigė visuo
meninė organizacija — San
tarvės fondas. (Elta)

CHICAGO.IL


RENGINIAI ČIKAGOJE
1999 METAI 

SAUSIO MĖN.
9 d., šeštadieni — Balzeko 

muziejaus baleto mokykla 
pradeda naują pamokų kursą 
vaikams ir suaugusiems. Pa
mokos vyks šeštadieniais nuo 
10 v.r.

10 d., sekmadienį — Gro
žinės literatūros 1997 metų 
premijos šventė 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Premijos lau
reatas poetas dr. Alfonsas Šeš- 
plaukis-Tyruolis. Šventę ren
gia Lietuvių rašytojų draugija.

16 d., šeštadienį — Pran
cūzų kalbos pamokos Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Pamokos 6 šeštadienius vyks 
nuo 11 v.r.

— Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čios choro linksmavakaris 
nuo 6 iki 12 vai. vak. vyks mo
kyklos salėje, 4420 So.Fair- 
field Avė., Čikagoje.

17 d., sekmadienį — Sau
sio 13-sios minėjimas PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje. Rengia LB Kultūros 
taryba. Svečias — Vytautas 
Cinauskas.

23 d., šeštadienį — Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
pokylis, PLC, Lemonte.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje. Pamokos vyks šešta
dieniais, nuo 11 v.r.

24 d., sekmadienį — „Dai
navos” ansamblio religinis 
koncertas, pagerbiant žuvu
sius už Lietuvos laisvę, 3 vai. 
p.p. vyks Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 
Ąlarųuette Parke.
" — Jūrų skautų ir skaučių 
iškilminga metinė Klaipėdos 
dienos sueiga, PLC, Lemonte.

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
vienuolijos seselių rėmėjai mi
nės arkivysk. Jurgio Matulai
čio 71 metų mirties sukaktį. 
10:30 v.r. šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Po Mišių paminė
jimas parapijos salėje.

— Video filmai ir pokalbis 
apie legendinio Paberžės kle
bono tėvo Stanislovo darbus, 
vyks 2 v.p.p. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Popietę 
praves dail. Rimas Čiurlionis.

27 d., trečiadienį — Lie
tuvių Rolls Royce klubo vaka
ras 7 v.v. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Video filmai, 
Rolls Royce suvenyrai, pasi- 
vaišinimas.

31 d., sekmadienį — Atei
tininkų namų metinis narių 
susirinkimas Ateitininkų na
muose.

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės metinis narių susi
rinkimas Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
44 ir S. Fairfield Avė. kampas. 
Pradžia 11:30 v.r.

VASARIO MĖN.
3 d., trečiadienį — Paskai- 

ta-diskusija apie viduramžių 
Lietuvą, 7 v.v. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje.

7 d., sekmadienį — Tre
čioji muzikos popietė — 
„Romantinės miniatiūros” 1 
vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte.

— Tradicinis 39-sis metinis 
„Lietuvos prisiminimų” poky
lis Martiniąue didž. salėje, 
Ėvergreen Park, IL. Rengia 
Lietuvos Vyčių JAV Vidurio 
apygardos valdyba.

— Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė Brighton Parke, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
mokyklos salėje, 4420 So.

Fairfield Avė. Pradžia 11:30 
v.r. Rengia JAV LB apylinkės 
valdyba.

— Lietuvos Dukterų dr-jos 
visuotinis metinis susirinki
mas Jaunimo centro maž. sa
lėje.

13 d., šeštadienį — Tradi
cinis Užgavėnių šiupinys Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro” salėje. Pradžia 
6 v.v. Rengia Mažosios Lietu
vos Lietuvių draugija.

14 d., sekmadienį — Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimas Maria mokyklos salėje. 
Rengia ALTo Čikagos skyrius.

— Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas PL centre. Ren
gia LB Lemonto apylinkė.

21 d., sekmadienį — Jau
nimo centro narių metinis su
sirinkimas 11 v.r. Čiurlionio 
galerįjoje.

28 d., sekmadienį — JAV 
LB Brighton Parko apylinkės 
valdybos 11:30 v.r. ruošiami 
pietūs Maruos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Avė.

KOVO MĖN.
3 d., trečiadienį — Paskai- 

ta-diskusįja apie 17-19 am
žiaus Lietuvos istoriją, 7 v.v. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje.

7 d., sekmadienį — Skau
tų ir skaučių tradicinė Kaziu
ko mugė Jaunimo centre.

— PLC, Lemonte, tuoj po 
šv. Mišių bus dr. Gr. Paliokie- 
nės, Lietuvos Respublikos 
Švietimo ministro pavaduoto
jos ir Katalikių moterų pirmi
ninkės pranešimas apie švie
timą Lietuvoje.
-14 d., sekmadienį —

„Margučio II” renginys Jauni
mo centre — Los Angeles Dra
mos sambūrio spektaklis.

21 d., sekmadienį — Lie
tuvos Karo aviacijos įkūrimo 
sukakties ir gen. inž. Antano 
Gustaičio 100 m. gimimo su
kakties minėjimą Jaunimo 

, centre ruošia Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų s- 
ga (ALIAS). 9:45 v.r. Karo avia
cijos vėliavos pakėlimas prie 
Laisvės kovų paminklo; 10 v.r. 
šv. Mišios už žuvusius ir miru
sius lietuvius karo lakūnus. 
Po Mišių Čiurlionio galerijoje 
gen. A. Gustaičio gyvenimo ir 
darbų parodos atidarymas. Po 
minėjimo JC kavinėje filmo 
„AMBO” rodymas.

BALANDŽIO MĖN.
17 d., šeštadienį — Mar

ąuette Parko Lietuvių namų 
savininkų draugijos 60 metų 
veiklos sukakties minėjimas ir 
vakarienė Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje.

18 d., sekmadienį — Bizet 
„CARMEN” opera Morton au
ditorijoje, Cicero, IL. 3 vai. 
p.p. Stato Lietuvių opera.

24 d., šeštadienį — Zarasų 
klubo pusmetinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose.

25 d., sekmadienį — Ope
ros koncertas (pooperinis) 3 v. 
p.p. Jaunimo centre, Čikagoje.

GEGUŽĖS MĖN.
2 d., sekmadienį — „Laiš

kai lietuviams” žurnalo meti
nė šventė Jaunimo centre.

— Ketvirtoji muzikos po
pietė — „Fortepijoniniai due
tai” 1 val.p.p. Lietuvių dailės 
muziejuje, PLC, Lemonte.

8 d., šeštadienį — Ansam
blio „Kanklės” koncertas 6:30 
v.v. Jaunimo centre. Rengia 
LB Kultūros taryba.

— JAV Vidurio Vakarų apy
gardos rajoninis suvažiavimas 
9 v.r. „Bočių” menėje, Le
monte.

15 d., šeštadienį — „Gran
dies” jaunimo tautinio ansam
blio 40 metų veiklos sukaktu
vinis pokylis Willowbrook po
kylių salėje, Willow Springs, 
IL. Pradžia 6 v.v.

16 d., sekmadienį — Lie
tuvos Dukterų dr-jos 40 metų 
veiklos sukakties minėjimas: 
3v.p.p. šv. Mišios Tėvų Jėzui
tų koplyčioje; 4 v.p.p. akade
mija ir meninė programa Jau
nimo centro didž. salėje.

21 d., penktadienį — Poe
zijos diena Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba.

22 d., šeštadienį — Poezi
jos diena Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. Rengia 
LB Kultūros taryba.

23 d., sekmadienį — JAV 
LB Brighton Parko v-bos 
11:30 v.r. ruošiami pietūs Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Avė.

— Zarasų klubo gegužinė 
Šaulių namuose.

BIRŽELIO MĖN.

6 d., sekmadienį — Jau
nųjų talentų popietė Jaunimo 
centre. Rengia LB Kultūros 
taryba.

—Ateitininkų Šeimos šven
tė ir gegužinė Ateitininkų na
muose, Lemonte.

27 d., sekmadienį — Pen
sininkų s-gos gegužinė Šaulių 
namuose.

LIEPOS MĖN.

4 d., sekmadienį — Lietu
vos Vyčių Vidurio Vakarų apy
gardos metinė gegužinė PLC, 
Lemonte. Pradžia 12 vai.

RUGPJŪČIO MĖN.

3 d., antradienį — Suval
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose.

15 d., sekmadienį — Su
valkiečių klubo gegužinė Šau
lių namuose.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė PLC, Le
monte. Pradžia 12 vai.

22 d., sekmadienį —
„Draugo” metinė gegužinė 

Marijonų vienuolyno sodelyje.

RUGSĖJO MĖN.
19 d., sekmadienį — Vil

helmo Čepinskio ir jo tėvų 
koncertas Jaunimo centre.

21 d., antradienį — Ša
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose.

25 d., šeštadienį — Lithu
anian Mercy Lift metinė lėšų 
telkimo vakarienė „Stebuklų 
kelionė” ruošiama „Yvette 
Wintergarden”, 311 S. Walker 
Drive, Čikagoje.

26 d., sekmadiėnį — 
„Draugo” jubiliejinis pokylis 
Martiniąue salėje.

SPALIO MĖN.

2 d,, šeštadienį — Lietu
vos Dukterų dr-jos metinis 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje.

3 d., sekmadienį — Lietu
vos himno autoriaus Vinco 
Kudirkos 100 metų sukakties 
minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba.

— Šakiečių klubo Derliaus 
šventė Šaulių namuose.

9 d., šeštadienį — Lietuvos 
Vyčių 75 m. jubiliejinė šventė 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Parke.

10 d., sekmadienį — Či
kagos ir apylinkių Nekalto

Prasidėjimo M. Marijos vie
nuolijos seselių rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė. 3 val.p.p. 
šv. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje; 4 v.p.p. vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didž. salėje.

17 d., sekmadienį — LB 
Kultūros tarybos premijų 
šventė Jaunimo centre.

24 d., sekmadienį — Za
rasų klubo „Krintančių lapų” 
gegužinė Šaulių namuose.

LAPKRIČIO MĖN.
4 d., ketvirtadienį — Za

rasų klubo metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose.

28 d., sekmadienį —
„Draugo” didysis koncertas 
Maria mokyklos auditorijoje.

ATKURTIVILNIJOS MOKYKLAS
Atkelta iš 3 psl.
ministrui Korrielįjui Plateliui, 
išdėstyti Vilniaus krašto švie

OMAHA, NEBRASKA LIETUVIAI AUKOJO PARTIZANU GLOBOS FONDUI „GIRIU AIDO” KONCERTO METU:
$966 Lietuvių Moterų klubas, Omaha, NE.
$200 Roma, Viktoras Arai.
$150 Paul Mileris.
$100 Joseph Petrikonis; Donna D. Šulskis; Margo V. 

Hathaway; Gražina, Albinas Reškevičiai.
$50 Irena Lileikienė.
$40 R. <Į- Drukteniai.
$31 Pųltrimavičius.
$30 Jadvyga Povilaitienė; Kartanienė; Karalienė.
$26 Dr. Romualdas Kriaučiūnas.
$25 Rukienė; V. Griciūnas; Eug. Radžiūnas; Makaitis; 

Blazauskas.
$20 Rųth Lake; N. Adamonis; Jerry Matz; Danielius 

Martinkus; Algis Praitis; Gediminas Drazdys; Petras, Valerija 
Jaudegiai; Jonas Šarka; Jonas Mickeliūnas; Trudy Galaska; 
Helena Dapšienė; Kazlauskai; Martinkus Stasys; 
Mackevičienė; Dalia, Gediminas Murauskai; Al Totilas; 
Sudavičiai; Schoenings; Romutė Mitchell; Wanda Woljch; 
Aušrelė Sakalaitė; Džigas; Mackevičius.

$15 Janė Ludlow; Pocevičius; Lizdą.
$10 Loreta Baum; Rūta Pultimavičius; Stasys Pangonis; 

Buškevičius; Daukentienė; Gertrūda Poška; Pūdys; 
Prišmantienė; V. Šarka.

$6 Mockienė.
$5 Vilčinskienė; A. Lizdas.
$3 Pocevičienė.

Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Omaha lietuviams už labai gražų „Girių Aido” 
dainininkų priėmimą ir už jų globą. Ačiū Aušrelei Sakalaitei 
už apsiėmimą suruošti koncertą. Atskaičius išlaidas, gauta 
$1700 partizanų šalpai. Aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių.

A.fA.
ALFONSUI PLEPIUI

Floridoje mirus, jo žmoną ROZALIJĄ ir sūnų dr. RIMĄ su 
šeima nuoširdžiai užjaučia detroitiečiai:

Irena Alantienė 
Irena Laurus

Viktoras Laurus su šeima 
Lidija Mirigėlienė

«, Genovaitė Norus
Antanas ir Valentina Osteikai 
Nijolė Naruševičiūtė-Seaman

Vladas Staškus

Banking 
the way 

it should be!

MIDLAND BANKE 
galite pasišnekėti su draugais, 

nes mes — jūsų apylinkės
♦ bankas!

Midland savininkai ir
tarnautojai yra vietiniai žmonės.

midlcind Federal
Savings and Loan Association

8929 S. Harlem Avė., Bridgeview 60455 * (708) 598-9400 
4040 S. Archer Avė., Chicago 60632 * (773) 254-4470

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

FDIC Insured

timo reikalai.
Kaip ugdyti tautiškumą? Į 

tai atsakoma: „Yra vienas ke
lias — per tautinę mokyklą. 
Dabar, kai daugiau kaip pusė 
Vilniaus krašto gyventojų pra
šo lietuviškų mokyklų, kuriose 
būtų mokama lietuvių kalba, 
neatsižvelgti būtų nusikalti
mas. Išmokę lietuviškai, per 
kalbą geriau pažinę lietuvių 
tautos dvasią, kultūrą, pa
pročius, jie susidarys galimy
bę tapti lygiaverčiais Lietuvos 
piliečiais... {veskime tautinių 
mažumų mokyklose jų kalbų, 
liaudies meno, istorijos pamo
kas... Šiam sunkiam, sudėtin
gam ir labai svarbiam valsty
biniam darbui reikalingas Vil
niaus krašto programos tęs
tinumas. Reikalaujant vietos 
gyventojams, šis darbas yra 
pradėtas. Taip realizuojama 
konstitucine teisė — mokyti 
vaikus valstybine lietuvių kal
ba... Turime siekti galutinio 
tikslo — optimalaus lietuviš
kų mokyklų tinklo atkūrimo 
Vilniaus krašte”.
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A.tA.
Dr. Fil. POVILAS RĖKLAITIS

Gyveno Niedervvalgern, Vokietijoje. Mirė 1999 sau
sio 4 d. sulaukęs 76 metų.

Gimė Lietuvoje, Kaune 1922 m. gegužės mėn. 20 d. 
Nuliūdę liko: žmona Astrida, dukterys Aldona ir 

Lieta, seserėnas Petras Aglinskas, dukterėčia Eglė Bur- 
ke, svainė Halina Plaušinaitienė ir šeima, sūnėnas dr. 
Gintaras Rėklaitis, žmona dr. Janina ir šeima.

Velionis buvo sūnus a.a. inž. Viktoro ir a.a. Betty, 
brolis a.a. Onos Aglinskienės ir a.a. Mečio Rėklaičio.

A.a. Povilas Rėklaitis bus laidojamas sausio 11 d. 2 
vai. p.p. Niederwalgem kapinėse, Vokietijoje.

Velionio prisiminimui šv. Mišios bus atnašaujamos 
sausio 11 d. 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose Mišiose.

r
Nuliūdusi šeima

A.|A.
SIGITAI DUOBAITEI SERRA
staiga mirus, jos vyrui VYTO SERRA, motinai REGINAI 
DUOBIENEI, broliui VALDUI, seseriai GINTRAI, 
giminėms Amerikoje ir Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Dana Anužienė 
Benita Astašaitienė

Emilija ir Leonardas Kutkai 
Erna ir Eugenijus Mičiūnai

Janina ir Vacys Mitkai

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

AtA.
PETRAS KUBILIUS

Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios už Jo sielą bus aukojamos 
1999 m. sausio 17 d. 9:00 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misįjos 
bažnyčioje. Taip pat šv. Mišiose a.a. Petras bus prisimintas To
ronto ir Winnipeg miestuose, Kanadoje.

Maloniai prašome gimines, kolegas ir draugus prisiminti 
Velionį savo maldose.

Liūdinti šeima

ŠEIMA IR ATEITIES FONDAS 
DĖKOJA AUKOJUSIEMS 

A.A. DR. VYTAUTO VYGANTO FONDUI

Aukojo: $500 Bill Muilins, Florence, MA.; $250 Rober
tą ir Lloyd Roos, Dobbs Ferry, N.Y.; $200 Vitalija ir Kęs
tutis Kebliai, Baton Rouge, LA; $100 Dana ir Arnas Bo
beliai, Massapeąua Park, N.Y.; Gailutė Janušonis, Ro- 
chester, N.Y., Julius ir Ingrid Jodelės, Hermosa Beach, 
CA.; Darius ir Darcy Kudžmai, Royal Oaks, MI; Aldona ir 
Viktoras Naudžiai, Chicago, IL; Gerimantas Penikas, 
Melville, N.Y.; $60 Teresė ir Algimantas Landsbergiai, 
Upper Marlboro, MD. $50 Audrius, Rose ir Milą Barzdu- 
kai, Manitou Springs, CO; Vida ir Robert Brovvn, Arling- 
to, TX; Gražina ir Mamertas Erčiai, Little Neck, N.Y.; 
Bronė ir Vytautas Pauliai, N.Y.; Birutė ir Vytautas Zala
toriai, Bervvyn, IL $35 Vida ir Algis Jankauskai, Woodha- 
ven, N.Y.; $30 Aldona Iannace, Yonkers, N.Y. $25 Vida ir 
Aldis Penikai, East Nonvich, N.Y.; Olga ir Adolfas Stan
kaičiai, Wethersfield, CT, Roma ir Algis Vedeckai, Mas
sapeąua, N.Y. $20 Irena, Juozas ir Zigmas Dičpi- 
nigaičiai, Woodhaven, N.Y. $10 Nijolė Bražėnaitė-Pa- 
ronetto, N.Y., Gintarė Ivaškienė, Monroe, CT, Juzė ir 
Kostas Norvilai, N.Y.; Eugenija ir Juozas Pažemėnai, 
N.Y., Rožė Šomkaitė, So. Orange, N.J. $5 Stefa Dimienė, 
Ridgevvood, N.Y.; Paulius Jurkus, Woodhaven, N.Y.

Norintys prisidėti prie šio fondo, kuris skirtas ugdyti 
katalikišką jaunimą, prašome siųsti aukas ATEITIS 
FOUNDATION — RELIEF FUND/P.V.V. fondas c/o 
M. Vygantaitė 1430 N. Harlem #D, River Forest, IL 
60305 (mokesčių nurašymo #-36-3049403).

http://www.midlandfederal.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

1991 metais sausio 13-tos 
naktį reikėjo nemaža drąsos 
ir pasišventimo išeiti į gatves, 
ginti Vilniaus televizijos bokš
tą, Lietuvos paralmento rū
mus —- tėvynės laisvę. Vienas 
tų gynėjų buvo Vytautas Ci- 
nauskas. Sekmadienį, sausio 
17 d., PLC Lemonte, po Mišių 
jis papasakos apie tuos bai
sius įvykius. Vytautas Cinaus- 
kas buvo du kartus tremtas į 
Sibirą, o dabar yra Tremtinių 
iš Sibiro grįžimo fondo valdy
bos pirmininkas, Lietuvos Ra
šytojų sąjungos narys, poetas. 
Nuoširdžiai kviečia šiame mi
nėjime gausiai dalyvauti LB 
Kultūros taryba.

Julius Šmulkštys, Lietu
vos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus patarėjas, šį 
sekmadienį, sausio 10 d., 12 
vai. (tuoj po Mišių), Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje sa
lėje kalbės tema: „Prez. Valdo 
Adamkaus pirmieji metai Vil
niuje”. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama atvykti ir 
pasiklausyti įdomaus prane
šimo. Kviečia Prezidento V. 
Adamkaus komitetas.

„Dainavos” ansamblis
kruopščiai repetuoja, besi
ruošdamas religiniam koncer
tui, kuris įvyks sausio 24 d., 3 
vai. p.p., Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje (Mar- 
ąuette Parke). Ansamblis lau
kia Jūsų visų atvykstant į Šį 
gražų koncertą! Tikrai bus 
miela pasiklausyti gražių gies
mių ir išgirsti kompozitoriaus 
Faure „Reąuiem”.

Algis ir Violeta Strikai
šventinio susibūrimo proga 
prašė _ąąvo svečių vietoj do
vanų atnešti mokslo priemo
nių ir žaisliukų, kuriuos pas
kyrė „Vaiko vartai į mokslą” 
būrelio remiamiems vaikams. 
Tai puikus pavyzdys, kaip 
švenčių ar kitų suėjimų proga 
galima sušelpti vargstančius 
vaikučius Lietuvoje.

Studentų ateitininkų tra
dicinis „Zuper savaitgalis” 
Dainavoje vyks sausio 29-31 
d. Informacijas teikia Vytas 
Žemaitaitis, tel. 773-927-6877.

Albinas Kantvydas, Etobi- 
coke, Ont., Canada, už kalė
dines „Draugo” korteles at
siuntė 100 dol. auką. Nuo
širdžiai dėkojame!

Lietuvos Vyčių pokylis
ruošiamas vasario 7 d., 5 vai. 
p.p., Martiniąue salėje. Šiame, 
jau 39-tame, „Lietuvos prisim
inimų” pokylyje specialiai bus 
pagerbtas lituanistinis švie
timas — Čikagos lit. mokykla. 
Vietas rezervuoti galima, 
skambinant tel. 773-254-7553 
arba 773-927-4999.

M. Mikeliūnas, Michigan 
City, IN, gavęs „Draugo” 
išleistas kalėdinių sveikinimų 
korteles ir šįmetinį gražų ka
lendorių, atsiuntė 100 dol. 
auką. Tariame širdingą ačiū!

„Pipirų ratelio” vyrai, kaip pipirai: Raimundas Čepelė (kairėje) ir Dainius 
Šoliūnas.

Donatas ir Marian Greb,
Piedmont, CA, Draugo fondo 
garbės nariai su šv. Kalėdų 
sveikinimu atsiuntė ir 200 do
lerių, prie ankstyvesnių 1,400 
dol. įnašų. Labai dėkodami už 
linkėjimus Draugo fondui 
1999 m. pasiekti milijoną, lin
kime jiems laimingų 1999 
metų.

Stasė Korius, Santa Moni
ca, CA, už kalėdines „Draugo” 
sveikinimų korteles atsiuntė 
100 dol. Jos geraširdiškumą 
įvertindami, tariame — ačiū!

Pal. Jurgio Matulaičio 
mirties 71-mos metinės bus 
minimos sekmadienį, sausio 
24 d., 10:30 vai. r. šv. Mišio
mis Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Po Mišių 
minėjimas tęsiamas parapijos 
salėje. Minėjimą ruošia Nekal
to. Pr. M. Marijos seserų vie
nuolyno Čikagos ir apylinkių 
rėmėjai. Visi kviečiami. Po 
minėjimo visi raginami daly
vauti 3 v.p.p. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
„Dainavos” ansamblio ruošia
mame religiniame koncerte.

Jūra Kredienė buvo viena iš dauge
lio modeliuotojų pernai rudenį vy
kusioje madų parodoje, ruoštoje Pa
saulio lietuvių centre.

Dėkojame Juozui Poli- 
kaičiui, Lemont, IL, už ka
lėdines korteles ir „Draugo” 
kalendorių atsiuntusiam 100 
dol. auką.

PLC Lemonte, Lietuvių 
dailės muziejuje, ruošiamasi 
paminėti 1991 m. sausio 13 
dienos įvykius Vilniuje. J 
minėjimą atvyksta buvęs po
litinis kalinys, dabar Lietuvos 
Seimo narys Vytautas Ci- 
nauskas. Bus ir meninė pro
grama. Minėjimas prasidės 1 
vai. p.p., jį organizuoja JAV 
LB Kultūros taryba.

R. J. Banys, Western 
Springs, IL, už kalėdines 
„Draugo” korteles atsiuntė 
100 dol. auką. Labai ačiū!

Susimaišė Ritos... Gruo
džio 26 d. laidoje po straipsne
liu apie „Dainavos” ansamblio 
koncertą turėjo būti Ritos Li- 
kanderytės pavardė, o per 
klaidą atsirado Ritos Klio- 
rienės. Abiejų Ritų atsi
prašome!

Marųuette Parko namų 
savininkų organizacijos na
rių susirinkimas šaukiamas 
sausio 15 d., penktadienį, 6:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje 6820 S. 
Washtenaw. Susirinkime da
lyvaus ir valdžios pareigūnai. 
Bus įvairių pranešimų, aiš
kinami įvairūs skundai. Na
riai ir svečiai maloniai pra
šomi dalyvauti. Po susirinki
mo — kavutė.

Austė Vygantienė, Win- 
netka, IL, savo pusseserės Vi
tos Valadkienės gimtadienio 
proga apdovanojo „Draugą” 50 
dol. auka. Tai gražus pavyz
dys visiems, kai nežinome, ką 
padovanoti gimtadienio, su
kakties ar kita proga. Labai 
ačiū ir sveikiname Vitą Valad- 
kienę su gimtadieniu!

Gerardas ir dr. Nellie 
Juškėnai, Cleveland, OH, 
Draugo fondo garbės nariai, 
žiemos speigų ir sniegų proga, 
kaip jie rašo, Draugo fondui 
atsiuntė 200 dolerių, pasiek
dami 2,000 dol. įnašus. Labai 
dėkojame gerb. Juškėnams už 
gausią paramą Draugo fondui, 
kad šiais metais pasiekus mi
lijoną.

Birutė ir Gediminas Jod- 
waliai, Riverside, IL, už 
kalėdinių sveikinimų korteles 
„Draugui” padėkojo 100 dol. 
auka. Linkėdami jiems viso
keriopos sėkmės 1999 metais, 
sakome ačiū!

Lietuvių grožinės lite
ratūros 1997-jų metų pre
mijos įteikimo šventė sek
madienį, sausio 10 d., 3 v.p.p. 
Jaunimo centre. Premijos lau
reatas poetas dr. Alfonsas Šeš- 
plaukis-Tyruolis. Šventę ren
gia Lietuvių rašytojų draugija.

Smuikininkas Valdas Va- 
saitis atliks meninę pro
gramos dalį Lietuvių rašy
tojų draugijos literatūrinės 
premijos įteikimo šventėje, 
š.m. sausio 10 d., sekmadienį, 
3 v.p.p. vyksiančioje Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Lietuvos šaulių sąjungos 
išeivijoje centro valdybos 
pirm. Mykolas Abarius, dė
kodamas vyr. redaktorei Da
nutei Bindokienei už šaulių 
veiklos publikacijas ir už pras
mingus ir įdomius vedamuo
sius „Drauge”, Draugo fondui 
atsiuntė 200 dolerių, bebai
giant 1998 metus. Sveikiname 
naują Draugo fondo narį LŠS 
išeivijoje, dėkojame už para
mą ir jų veiklai linkime sėk
mingų 1999 metų. Kartu dė
kojame „Švyturio” jūrų šaulių 
kuopai Detroite su 100 dolerių 
parėmusiai Draugo fondą.

Gediminas Balanda, War- 
ren, MI, Draugo fondo pirmo
jo laipsnio garbės narys, 
užbaigiant 1998 metus, at
siuntė 2,000 dolerių, prie 
ankstyvesnių 3,200 dol. įnašų, 
įsijungdamas į Draugo fondo 
stambiųjų mecenatų tarpą. Už 
taip didelę paramą Draugo 
fondui nuoširdžiai dėkojame ir 
linkime geriausių 1999 metų.

Albinas Kurkulis, First Al- 
bany Corp. investavimų ben
drovės vyr. viceprezidentas, 
Draugo fondo garbės narys 
švenčių proga atsiuntė 500 do
lerių, prie ankstyvesnių 3,400 
dol. įnašų. Jis sėkmingai atlie
ka ir draugo fondo investavi
mus. Už didelę paramą Drau
go fondui tariame didelį ačiū 
ir linkime sėkmingų 1999 me
tų.

Šį sekmadienį, sausio 10
, d., 10:30 vai. r. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny- 
| čioje lietuviškų Mišių metu, 
parapijos choras, vadovauja
mas nenuilstamo ilgamečio 
(net 25 metus šį kilnų darbą 
dirbančio) vadovo muz. Anta
no Lino, kartu su solistais pa
kartos Kalėdų vidurnakčio 
Mišių repertuarą. Tai bus la
bai prasmingas Kalėdų sezono 
užbaigimas, todėl visi, ypač 
kam neteko dalyvauti Pie
menėlių Mišiose Kalėdų naktį, 
maloniai kviečiami. Muz. Li
nas taip pat ragina visus bal
singus lietuvius įsijungti į 
parapijos chorą — juk sako
ma: kas gieda, dukart mel
džiasi.

Šaltam orui užklupus Či
kagą, meras R. Daley ragina 
gyventojus kreiptis į Čikagos 
miesto būstinę, jeigu butuose 
nėra pakankamai šilumos. 
Čikagos miestas reikalauja, 
kad dienos metu nuomininkų 
butuose būtų išlaikoma 68 
laipsnių temperatūra ir naktį 
63 laipsnių. Miestas taip pat 
parūpina prieglaudą tiems, 
kuriems reikia sušilti. Skam
binkite per visą parą tel. (312) 
744 - 5000 .

Dėl blogo oro atšauktas
šeštadienį, sausio 9 d., Či
kagos parkuose numatytas 
atvežtų Kalėdų eglučių suka- 
pojimas. Miesto pareigūnai 
siūlo eglutes išmesti kartu su 
šiukšlėmis, ir jos bus surink
tos.

ŠV. MIŠIOS VAIKAMS

Sv. Mišios vaikąms Pal. J. 
Matulaičio misijojėf bus auko
jamos sekmadienį, sausio 10 
d., 9 v.r. Visi vaikai ir jų tė
veliai kviečiami dąįyvauti.

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas sekmadienį, sau
sio 10 d. vyks Ateitininkų na
muose. Rinksimės, tuoj po vai
kams skirtų šv. Mišių Pal. J. 
Matulaičio misijoje. Susirinki
mo tema — „Inteligentiškumo 
principas”. Visi dėvime unifor
momis.

RAŠINIŲ KONKURSAS

Švietimo taryba skelbia trijų 
temų rašinių konkursą aukš
tesniosios mokyklos visų ketu
rių klasių mokiniams.

Pirmoji tema: „Dr. Vinco 
Kudirkos svarbus palikimas 
Lietuvai”.

Minime dr. Vinco Kudirkos 
šimto metų mirties metines. 
Parašyk autoriaus biografiją 
ir apibūdink svarbiausius dar
bus, atliktus Lietuvai — Lie
tuvos himną, „Varpą” ir taip 
toliau.

Antroji tema: „Toks pas
laptingas pasaulis”.

Trečioji tema: „Kas aš 
esu”.

Premijos: 1 vieta — 35 dol.; 
2 vieta — 25 dol.; 3 vieta — 15 
dol.

Rašinio apimtis turi būti 
mažiausiai 400 mašinėle ra
šytų žodžių. Rašiniai pasira- 
šorųi slapyvardžiu, įdedamas 
atskiras vokelis su vardu, pa
varde, adresu, telefonu, mo
kykla, klase. Viską siųsti: Re
ginai Kučienei, 13648 Kicka- 
poo Trail, Lockport, IL 60441.

Rašinius nusiųsti ne vėliau 
kaip iki 1999 metų kovo 31 
dienos.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS

SUAUGUSIEMS

Šeštadienį, sausio 23 d., 11 
vai. ryto Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje vėl prasidės 
lietuvių kalbos pamokų suau
gusiems sesija, kuri truks še
šis šeštadienius. Šiemet, kaip 
ir per praėjusius kelerius me-

Penktokai prie savo parodos „Lietuvos sodybos” eksponatų. Iš kairės: Paulius Trimakas, Jurgis Brėdikis, moky
toja Zita Dubauskaitė, Luką Šaparnytė, Viktorija Biskytė, Živilė Badaraitė, Linas AleksiUnas, Tomas Mačiulis, 
Jonas Vaičikonis.
tus, pamokas dėstys Karilė 
Vaitkutė.

Praėjusių metų rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiais pamokas 
lankė net keturiolika stu
dentų. Dauguma jų — antros 
ar trečios kartos Amerikos lie
tuviai, palaikantys ryšius su 
Lietuva. Keletas studentų su
sirašinėja su giminėmis iš Lie
tuvos ir stengiasi pramokti 
rašyti lietuviškai. Kai kurie iš 
studentų buvo lankęsi Lietu
voje, kai kurie planavo apsi
lankyti artimiausiu metu. Lie
tuvių kalbos pamokos visiems 
buvo naudingos.

Atėję į pamokas, studentai 
taip pat turi progą apžiūrėti 
muziejų ir nemažai sužinoti 
apie lietuvių kultūrą ir isto
riją.

Visi norintys lankyti pamo
kas, prašomi registruotis mu
ziejaus telefonu (773) 582- 
6500. Muziejaus adresas: 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629.

LIETUVIŲ OPEROS 
NAUJŲJŲ METŲ

SUTIKIMAS

— Ar jau užsirašei į Naujų 
metų sutikimą? — klausė Lie
tuvių operos pirmininkas Vac
lovas Momkus.

— Dar ne. Nežinau, kUr eiti: 
opera, Lemonto centras, Wil- 
lowbrook. Toks pasirinkimas! 
Vien tik tarp lietuvių.

— Niekur geriau nebus, 
kaip operos sutikime, — tvirti
no.

— Ten būna smagu. Paja
mos padeda operą išlaikyti.

— Aišku, kad padeda. Žiū
rėk, kad būtumėt, — užbaigė.

Jau daug metų Čikagos Lie
tuvių opera ruošė Naujųjų me
tų sutikimą su smagiais šo
kiais, su padainavimais prie 
stalo. Ne kartą čia buvome 
svečiais tarp gerai pažįstamų 
operos choro narių, su kuriais 
ir man teko dainuoti 1950-51 
metais Čikagos vyrų chore. Jo 
visuomet ilgėjausi.

Tradicinis šių Naujų metų 
sutikimas buvo taip pat sma
gus, kaip ir ankstyvesni. Tik 
dalyvių galvos buvo jau labiau 
pabalę ir prie stalų padaina- 
vimų nebebuvo. Kaip ir anks
čiau, didžioji Jaunimo centro 
salė buvo gražiai išpuošta. Su
sirinkę svečiai vestibiulyje 
vaišinosi lengvais užkandžiais 
ir šaltuko apgnaibytas lūpas 
šildė gėrimais. Po valandėlės 
atsidarė salės durys ir svete
liai apsėdo paruoštus 23 sta
lus po dešimtuką. Scenoje jau 
skambėjo Algimanto Barniš- 
kio kapelos muzika, šokių me
tu papildant dviem daininin
kėm.

Visus sveikino pirmininkas 
Vaclovas Momkus. Padėkojęs 
už gausų dalyvavimą ir vi
siems palinkėjęs laimingų 
1999 metų, pakvietė kun. Juo
zą Vaišnį, SJ, maldai prieš 
vaišes, supintai ir su Naujų 
metų linkėjimais.

Dvyliktą valandą nuskam
bėjo Lietuvos himnas ir „Il

giausių metų” linkėjimai. Su 
gera nuotaika pradėję naujus 
metus, ją tęsime ir toliau.

Br. Juodelis

PRADEDANT NAUJUS
METUS PLC LEMONTE

Sutikome Naujuosius metus 
— vieni didelėse salėse, ke
liant taures, su įvairiausiais 
linkėjimais, o kiti ramiai sa
vuose namuose, prisimenant 
praėjusiuosius ir apmąstant 
naujuosius. Priimame ir 
džiaugiamės gražiais linkėji
mais, bet gyvenimas remiasi 
ne tiek gausybe, nors ir ge
riausių, linkėjimų, bet tuo, 
kiek mes jų pajėgsime įgyven
dinti.

Žinoma, mintimis nuklydo
me į savo tėvynę ir ji mums 
atrodo tokia tolima, o kartu ir 
labai artima. Ji jungia mūsų 
praeitį ir dabartį. Tėvynė — 
tai vienintelė pasaulyje vieta, 
kuri priklauso tik mums. To
kia savos tautos meilė ugdė ir 
žadino pasiaukojimą. Vienam 
gal paaukotas doleris sukelia 
rūpestį, o kiti sudėjo savo gy
vybes ant laisvės kelio, žen
giant į laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą.

Mes, už Lietuvos ribų gyve
nantys lietuviai, jau daugelį 
metų einame lietuvybės išlai
kymo keliu, nors kartais vieni 
mąstome truputį kitaip, ar 
vykdome planus, mažiau 
įprastu būdu. Svarbiausia 
pastangos išlikti gerais, savo 
tautą mylinčiais žmonėmis.

Pradėdami naujus metus, 
pasižiūrėkime į nueitą kelią, 
ar viskas buvo gerai, ar atli
kome savo darbus? Pagalvo
kime, ar mums pakako nuošir
daus tarpusavio bendradar
biavimo, ar stengėmės daryti 
tai, kad ir kitiems būtų malo
nu būti šalia mūsų?

Pasaulio lietuvių centras 
šventė savo dešimtmetį, pasi
džiaugė, įveikęs visus nauja
kurio sunkumus ir dabar tvir
tai stovi ant kojų. PLC lanko 
ir jo patalpomis naudojasi pla
čių Čikagos apylinkių lietu-

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

• Martin ir Patricija
Tautrimai, Fremont, NE, 
globoja du našlaičius Lietuvoje. 
Pratęsdami globą kitiems 
metams, atsiuntė $300. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičiu 
globos” komitetas, 2711 
West 71st St., Chicago IL 
60629. (sk.)

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

viai. Jame vyksta gyvas lietu
viškas gyvenimas.

PLC renginių komitetas ap
siėmė didelį ir sunkų darbą: 
įamžinti ir pagerbti žuvusius 
už Lietuvos laisvę, centro so
delyje pastatant jiems pa
minklą. Bėgantis laikas negai
lestingai retina mūsų eiles ir 
liks tik galbūt labai retai 
sklaidomi istorijos lapai. Mes, 
kurie pergyvenome tą laiko
tarpį, negalime leisti jo pa
miršti. Būtina turėti akivaiz
dų priminimą — paminklą 
mums ir mūsų jaunesnie
siems, kad už laisvę žuvo pa
tys drąsiausi. Jie išdrįso pasi
priešinti. Per tautines šventes 
galėsime susirinkti, pasimels
ti ir atiduoti jiems priklauso
mą pagarbą, o Vėlinių dieną ir 
naktį galės degti amžinoji ug
nis. Paminklo atidengimui no
rime pasikviesti dar likusį 
vieną, kitą partizaną ir Sibiro 
tremtinių atstovą.

Paminklą stato skulptorius 
Ramojus Mozoliau^kas. Jis už 
savo darbą neima jokio atlygi
nimo. Tai jo auka žuvusiems.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie jau atsiuntė savo 
aukas ir jų tikrai daug, net iš 
tolimų Amerikos vietovių. 
Praėjus šventėms paskelbsime 
aukotojus. Labai prašome ir 
kitų savo auka prisidėti prie 
paminklo pastatymo bei atsto
vų pasikvietimo. Čekius rašy
ti: Lithuanian World Center 
vardu ir pasiųsti ižd. Vytautui 
Čepėnui 3181 Grandvievv PL., 
Darien, IL, 60561.

Pradėjus naujus metus, dė
kojame visiems, kurie savo 
darbu, pinigine auka rėmė 
PLC, kurie dalyvavo centro 
renginiuose. Praėjusį sekma
dienį norėjome visus pėvaišin- 
ti ir padėkoti, bet sniego pūga 
neleido įgyvendinti mūsų gerų 
norų. Nenorime, kad geri no
rai taip ir liktų, taigi kviečia
me visus šį sekmadienį atvyk
ti, pavaišinsime kava, namie 
keptais pyragaičiais ir kitais 
skanumynais.

Bronė Nainienė

• Aa. dr. Albinos Pruns
kienės atminimą pagerb
dama, Ada Sutkuvienė, Bever- 
ly Shores, IN, atsiuntė $100 
auką Lietuvos našlaičiams. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711 
West 71st St., Chicago IL 
60629. (sk.)

• Stasys ir Elena Barai,
Oak Brook, IL, Rima Sėli, 
Orland Park, IL, Adona Bač- 
kaitis, Great Falls, VA, 
Ramunė ir Zigmas Sadauskai, 
West Chicago, IL, Danutė 
Krivickas, Clark Summit, PA, 
visi globoja po našlaitį Lietu
voje. Pratęsdami globą kitiems 
metams, atsiuntė po $150 - 
metinį globos mokestį. Dėko- 
ame! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711 
West 71st St., Chicago IL 
60629. (sk.)




