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Prasidėjo Lietuvos prezidento 
viešnagė Prancūzijoje 

Paryžius, sausio 25-26 d. 
(BNS-Elta) — Prezidentas 
Valdas Adamkus ir su juo nu
vykusi delegacija darbo vizitą 
Paryžiuje pradėjo susitikimais 
su Prancūzijos verslininkais ir 
UNESCO vadovais. 

Pirmadienį V. Adamkus su
sitiko su Prancūzijos įmonių 
susivienijimo nariais, kuriems 
pristatė Lietuvos ekonomiką 
ir jos pažangą, pranešė prezi
dento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė. 

Po susitikimo su verslinin
kais prezidentas kalbėjosi su 
UNESCO generaliniu sekreto
riumi Federico Mayor, kuriam 
padėkojo už UNESCO paramą 
Lietuvai ir pabrėžė švietimo 
bei mokslo svarbą pasaulio vi
suomenei. Paklaustas, kuriose 
srityse labiausiai reikia 
UNESCO paramos, Lietuvos 
prezidentas pabrėžė švietimą. 

Paryžiuje dirbantis lenkų 
kultūros veikėjas ir Lietuvos 
rėmėjas Jerzy Giedroyc prezi
dentui padovanojo kopiją gar
siosios Giedraičių madonos. 
Paveikslo „Madona su kūdi
kiu" originalas kabo Krokuvos 
Šv. Marko bažnyčioje, virš šv. 
Mykolo Giedraičio altoriaus, 
šv. Mykolas Giedraitis laiko
mas antruoju Lietuvos globėju 
po šv. Kazimiero. 

Antradienį Prancūzijos Už
sienio reikalų ministerijoje vy
kusioje ceremonijoje, dalyvau
jant Lietuvos prezidentui Val
dui Adamkui ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministrui Hu-
bert Vedrine, notomis, įteisi
nančiomis bevizį režimą pasi
keitė Lietuvos užsienio reika-

Rimkūnas ir Prancūzijos 
URM prancūzų užsienyje de
partamento direktorius Jean-
Paul Lafon. 

Po to V. Adamkus ir jo 
žmona Alma Adamkienė, lydi
mi pirmosios Lietuvos neprik
lausomybės diplomato Petro 
Klimo sūnaus, apžiūrėjo prieš
kario Lietuvos ambasados 
pastatą Paryžiuje, St. Anne 
gatvėje, kuriame dabar įsikū
ręs Rusijos konsulatas ir šios 
valstybės naujienų agentūros 
RIA atstovybė Paryžiuje. 

V. Adamkus pareiškė tikįs, 
kad su Maskva pavyks susi
tarti dėl šio pastato grąžinimo 
teisėtiems savininkams. 

Prancūzijos prezidentas 
Jacąues Chirac, pietaudamas 
su Lietuvos prezidentu, pasi
sakė už spartų Lietuvos įsi
jungimą į Europos Sąjungą. V. 
Adamkus, savo ruožtu, sakė 
suprantąs ES ryžtą imtis vi
daus reformų ir nenorą priim
ti naujus narius, kuriuos vė
liau „reikėtų vedžioti už ran
kos". Abu prezidentai sutiko, 
kad, kuriant darnią bei vie
ningą Europą, reikia „atsar
gumo, proto ir patirties". 

Prancūzijos prezidentas pa
geidavo stebėtojo statuso savo 
valstybei Baltijos jūros valsty
bių taryboje, kuriai dabar pir
mininkauja Lietuva. 

Susitikime daug dėmesio 
skirta kultūriniam bendradar
biavimui. J. Chirac sutiko su 
V. Adamkaus pasiūlymu drau
ge tapti lietuvių dailininko ir 
kompozitoriaus M. K. Čiurlio
nio parodos, kurią ketinama 
surengti 2000-aisiais metais 
Paryžiuje, globėjais. 

Punsko lietuvių problemą reikia 
spręsti tarptautiniu lygiu 

Nuotr.: Ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius (pirmas iš kairės) antradienio rytą skubiai sušaukė pasi
tarimą su teisėsaugos institucijų vadovais — (iš dešinės) generaliniu prokuroru Kaziu Pėdnyčia, Valstybes sau
gumo departamento vadovu Mečiu Laurinkumi, policijos pareigūnais dėl Panevėžio apygardos organizuoto nusi-

(EtU) kalstamumo ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro nužudymo. 

Panevėž io nusikaltėliai metė 
iššūkį teisėsaugai 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS- ištirta ši žmogžudystė. 

tovų iškėlimas į kandidatus 
vyks vidinių rinkimų būdu, o 
kiekvienas partijos narys tu
rės teisę pareikšti savo nuo
monę apie sąrašą, siūlyti ki
tas kandidatūras. 

lų viceministras Algimantas 

„Daugumos" laikas Seime 
eina į pabaigą 

Vilnius, sausio 26 d. (Elta) 
— Lietuvos Seimo daugumą 
po 2000 metų rinkimų Centro 
sąjungos pirmininkas Ro
mualdas Ozolas numato 
busiant sukurtą platesnės 
koalicijos pagrindu. 

Jo nuomone, tokių daugu
mų, kaip LDDP ar konserva
torių, laikai baigiasi. Nuo
saikus politinis veikimas, pa
sak Romualdo Ozolo, bus tas 
pagrindas, kuris sujungs par
tijas į koaliciją. Jis neatmetė 
galimybės, kad tokią koaliciją 
Centro sąjunga galėtų suda
ryti ir su kairiosiomis jėgo
mis. 

Antradienio spaudos konfe
rencijoje, kalbėdamas apie 
partijos pasiruošimą būsi
miems Seimo rinkimams. R. 
Ozolas teigė, kad Centro są
junga turi ateiti į kitus rinki
mus, žinodama, ką ji turi da
ryti. Jis kritikavo dabartinę 
valdžią, besirūpinančią savo, 
o ne žmonių problemomis, de
monstruojančią biurokratiz
mą, pranokstantį net LDDP 
administravimą. 

Centro sąjungos pirminin
kas taip pat atmetė ir iš kai
rės, ir dešinės pasigirstančius 
kaltinimus esą centristai da
bar sėdi „ant dviejų kėdžių" 
— vienu metu yra pozicijoje 
ir opozicijoje bei teigė, kad 
partija turi savo trečiąją kėdę, 
o dviejų pozicijų kairės ir 
dešinės laikas pasaulyje yra 
praėjęs. 

Pasak partijos pirmininko, 
Centro sąjungos tarybos posė
dyje, skirtame pasiruošimui 
2000 metų rinkimams, susi
tarta dėl kelių principų — 
nustatyta, kad sąjungos ats-

Elta) — Pirmadienį Pane
vėžyje buvo nužudytas Pane
vėžio apygardos organizuoto 
nusikalstamumo ir korupcijos 
tyrimo skyriaus vyriausiasis 
prokuroras Gintautas Sereika. 

G. Sereika pirmadienio va
karą savo automobiliu parva
žiavo namo, kur jo tykojo žudi
kas. | prokurorą buvo šauta 
kelis kartus, jis mirė vietoje. 
Nužudytąjį surado jo žmona. 

30-metis G. Sereika proku
ratūros sistemoje dirbo nuo 
1991 metų. 1995 m. jis tapo 
Panevėžio apygardos proku
ratūros organizuotų nusikal
timų ir korupcijos tyrimo sky
riaus prokuroru ir tyrė gar
siausias bylas. Kolegos jį api
būdina kaip principingą parei
gūną, prokuroras nusikaltė
lius siūlydavo bausti griežto
mis baudomis. 

Nusikaltėliai be tėvo paliko 
tris G. Sereikos vaikus. 

Antradienį Prancūzijoje vie
šintis prezidentas Valdas 
Adamkus telefonu kalbėjo su 
generaliniu prokuroru Kaziu 
Pėdnyčia ir pareikalavo daryti 
viską, kad kuo greičiau būtų 

Žiauriu smūgiu šeimai, ku
rioje liko trys mažamečiai vai
kai, smūgiu teisėsaugai, Lietu
vos Seimo pirmininkas pava
dino prokuroro Gintauto Serei
kos nužudymą Panevėžyje. 

Eltai perduotame V. Lands
bergio pareiškime rašoma, kad 
prokuroro nužudymas — tai 
sykiu naujas nusikaltėlių karo 
prieš visuomenę laipsnis. Iš
šūkį reikia atitinkamai priim
ti, įvykį visapusiškai ištirti ir 
padaryti išvadas. „Nusikals
tamas pasaulis eina prieš Lie
tuvos valstybę, tad valstybė 
turi pežvelgti savo resursus ir 
aiškiau nubrėžti fronto liniją", 
ragina Lietuvos parlamento 
vadovas. 

„Jeigu kam nors yra verta 
skelbti 'žiaurią akciją', tai ma
nau, kad tai ženklas, kad 
'žiauri akcija' nusikaltėliams 
yra būtina" sakė Centro sąjun
gos vadovas R. Ozolas. Jo tei-

„yra kažkas daugiau negu tai, 
kas iki šiol yra buvę". „Karas 
turi būti paskelbtas. Jo nebu
vo", teigė R. Ozolas. 

Sąvoką „žiauri akcija" per
nai dažnai vartojo vyriausybės 
vadovai, skelbdami kampani
jas prieš mokesčių vengimą, 
kontrabandą ar panašiai. 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— Seimo pirmininko pavaduo
tojas Romualdas Ozolas para
gino Punsko pasienio posto 
steigimo problemą svarstyti 
Lietuvos ir Lenkijos Seimų 
narių asamblėjoje. 

„Klausimas dėl Punske 
steigiamo pasienio punkto 
tampa įtampos kamuoliu, ku
ris dar neišsivyniojo ir gresia 
nemalonumais abiems pu
sėms", antradienį spaudos 
konferencijoje sakė R. Ozolas. 

Lenkijos pasienio apsauga 
steigia naują užkardą Punske. 
Vietos lietuviai prieš tai pro
testuoja, tvirtindami, kad pa
sieniečių įgulos su šeimomis 
įkėlimas „atskies lietuvybę". 
Maždaug 1,000 gyventojų tu
rinčiame miestelyje gyvena 
apie 800 lietuvių. Be to, vietos 
lietuviai teigia, kad pasienio 
posto reikmėms perimamas 
Punsko ambulatorijos pasta
tas buvo pastatytas už lietu
vių bendruomenės pinigus. 

Nepaisydami vietos gyven
tojų prieštaravimų, pasienie-

namas su žurnalisto Vito Lin
gio nužudymu 1993 metais", 
rašoma Centro sąjungos se
niūno Egidijaus Bičkausko 
pranešime spaudai. 

„Nusikaltėlių siautėjimo 
priežastys — užsitęsusios re
formos teisėtvarkos sistemoje, 
valdžios nesugebėjimas be po
litizavimo paskirti teisėsaugos 
institucijų vadovus, dalies pro
fesionalių darbuotojų priver
stinis pasitraukimas iš tarny
bos", sakoma LDDP frakcijos 
seniūno pavaduotojo Juozo 
Bematonio pareiškime. 

LDDP ragina prezidentą, vy
riausybę ir teisėsaugos institu
cijas „imtis neatidėliotinų 

gimu, prokuroro nužudymas veiksmų" nužudymui ištirti. 

Valdžia pasiruošusi suduoti 
stiprų atkirtį nusikaltėliams 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) specialias operatyvines tardy-

„Šis įvykis tegali būti lygi- dai jau keliasi į ambulatorijos 

aštuonių jame esančių butų. 
Antradienį R. Ozolas susiti

ko su Lenkijos ambasadore 
Vilniuje Eufemia Teichmann. 
„Poniai ambasadorei buvo 
nauja tai, kad iš ambulatorijos 
pastato Punske dvi šeimos 
buvo iškeldintos, pažeidžiant 
jų žmogaus teises", sakė R. 
Ozolas. Pasak jo, gyventojų 
iškėlimas buvo „tarsi ir lega
lus, bet teisingas". Anot R. 
Ozolo, „nuoma tiems 
žmonėms pakelta iki 800 zlotų 
per mėnesį, tai yra fantastiš
ka suma", todėl neišgalėdami 
mokėti už butus, žmonės iš
sikėlė. 

R. Ozolas teigė anksčiau 
užklausęs dėl Punsko proble
mos Lenkijos ambasadą ir ga
vęs atsakymą, „kad jokių tei
sių ten niekas nepažeidžia, ir 
Lietuvos pusė gali nesijaudin
ti". • 

Pasak R. Ozolo, .jeigu 
asamblėja jų nekelia, o leidžia 
perimti Lenkijos vykdomajai 
valdžiai taip, kad praktiškai 
asamblėja yra nutildoma, tai 
klausimas, ar ji apskritai rei
kalinga". pastatą ir perima keturis iš 

Perversmo Lietuvoje skelbėjai 
siekė savanaudiškų tikslų 

Naujoji sąjunga vėl prabilo 
apie mirties bausmę 

Vilnius, sausio 26 d. (Elta) 
— Buvusio generalinio proku
roro Artūro Paulausko vado
vaujama politinė organizacija 
Naujoji sąjunga (NS, social
liberalai) pareiškė aktyviai 
sieksianti surengti referen
dumą dėl mirties bausmės 
sugrąžinimo Lietuvoje. 

Pasak antradienį išplatinto 
NS pareiškimo, mirties baus
mė yra „vienintelis atsaky
mas suįžūlėjusiems nusikal
tėliams, greitai ir tiksliai su-
sidorojantiems su jiems nepa
rankiais žmonėmis". 

Pareiškime, pavadintame 
„Dėl prokuroro nužudymo 
Panevėžyje", tvirtinama, kad 
NS griežtai smerkia Pane
vėžio apygardos organizuoto 
nusikalstamumo ir korupci
jos skyriaus vyriausiojo pro
kuroro Gintauto Sereikos nu
žudymą. „Socialliberalai su
sirūpinę nevaržomu ir vis 
didėjančiu nusikaltėlių vieš
patavimu. Pastarosios val
džios veiksmai nerodo pasi
ryžimo kovoti su nusikalsta
mumu, greičiau atvirkščiai — 
rodo nuolaidžiavimą žudi
kams ir sukelia abejones tei
sėsaugos patikimumu", rašo
ma dokumente. 

Pasak socialliberalų, „vie
šas valdžios pripažinimas, 
kad tarp nusikaltėlių ir tei

sėsaugos vyksta karas, reiš
kia, jog būtina imtis visų bū
tinų prevencijos priemonių". 
NS įsitikinusi, kad vienas jų 
— mirties bausmė. 

„Žudynių užsakovai, panai
kinus mirties bausmę, dabar 
nerizikuoja niekuo. Valstybė 
samdomus žudikus gali pa
gąsdinti geriausiu atveju tik 
bausme iki gyvos galvos, tai 
yra 30-40 metų laisvės atė
mimo. NS yra už mirties 
bausmę Lietuvoje ir reika
laus, kad dėl to botų sušauk
tas tautos referendumas", 
tvirtinama pareiškime. 

* Lietuvos Seimo pirmi* 
nifikas Vytautas Landsbergis 
antradienį pasirašė be prezi
dento parašo į Seimą grąžintą 
įstatymą „Dėl Lietuvos Lais
vės Kovos Sąjūdžio Tarybos 
1949 m. vasario 16 d. deklara
cijos". Tai — jau šeštasis tei
sės aktas, kurio nesustabdęs, 
bet ir nepasirašęs Seimui grą
žina Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus. Lietuvos Kons
titucija numato, kad preziden
tui nepasirašius Seime priim
to įstatymo, jį pasirašo Seimo 
pirmininkas. V. Landsbergis 
apgailestauja, kad prezidentū
ra nepareiškia savo pastabų, 
kuriomis remiantis, galima 
būtų teikti pataisas priim
tiems dokumentams. SJM 

— Aukščiausieji Lietuvos val
džios ir teisėsaugos pareigū
nai po Panevėžio prokuratūros 
pareigūno nužudymo prabilo 
apie naujas kovos su nusikals
tamomis grupuotėmis priemo
nes. 

Ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius antradie
nio rytą savo darbo kabinete 
sukvietė skubų pasitarimą su 
teisėsaugos institucijų vado
vais kovos su organizuotu nu
sikalstamumu klausimais. 

„Iš tikrųjų tai yra iššūkis. Į 
šį iššūkį bus duotas stiprus at
sakymas", po pasitarimo žur
nalistams sakė Valstybės sau
gumo departamento generali
nis direktorius Mečys Laurin
kus. 

Policijos generalinis komi
saras Edvardas Gružas mano, 
jog prokuroras Gintautas Se
reika nužudytas dėl jo darbo. 

Generalinis prokuroras Ka
zys Pėdnyčia irgi pareiškė, 
kad nužudymas neabejotinai 
susijęs su G. Sereikos darbu, 
nes jo vadovaujamas skyrius 
tyrė garsiausius Panevėžyje 
įvykdytus nusikaltimus. 

Pasitarime nuspręsta, kad 
netrukus visuose miestuose 
bus sudarytos specialios ope
ratyvinės tardymo grupės, ku
rios bus įgaliotos taikyti griež
čiausias teisinio persekiojimo 
priemones ir sunaikinti žino
mas nusikaltėlių grupes. 

G. Vagnorius paprašė iki 
savaites pabaigos patvirtinti 
veiksmų planą bei sudaryti 

mo grupes. Pagrindinis dėme
sys bus skiriamas asmenims, 
kurie įtariami priklausymu 
nusikalstamiems susivieniji
mams, taip pat aktyviai bus 
taikomas specialus įstatymas 
dėl įsigyto turto teisėtumo pa
tikrinimo. Šioms specialioms 
operatyvinėms darbo grupėms 
vyriausybė numato skirti pa
pildomai lėšų. 

Panevėžio prokuratūros pa
reigūno nužudymui išaiškinti 
antradienio naktį Panevėžyje 
buvo atliktos 24 kratos. Duo
menų, kad žmogžudystė būtų 
susijusi su kuria nors G. Se
reikos tirta konkrečia byla, 
nėra. Kol kas nenustatyta, ar 
prokurorui buvo grasinama. 

Lietuvos pasienio policijos 
komisaras Algimantas Songai
la antradienį įsakė visiems po
licijos padaliniams sustiprinti 
asmenų ir transporto priemo
nių, praleidžiamų per valsty
bės sieną, kontrolę. 

* Antradienio rytą pro
testuojantys Lenkijos vals
tiečiai atnaujino transporto 
eismą per Budzisko-Kalvarįjų 
pasienio kontrolės punktą. 
Pirmadienį Lenkijos žemdir
bių surengtame kelių ir sienos 
perėjų tvėrime dalyvavo dau
giau kaip 8,000 žmonių, kurie 
valstybinės ir tarptautinės 
reikšmės keliuose surenpė 137 
užtvaras. Per susidūrimus bu
vo sugadinti 2 policijos Šar
vuočiai, 4 traktoriai, sužeisti 7 
žmonės. Lenkijos žiniasklaida 

Vilnius, sausio 26 (BNS) — 
Lietuvos Šaulių vadas majo
ras Leonardas Bakaitis kate
goriškai paneigė Lietuvos so
cialliberalų paskleistą infor
maciją, jog kariuomenė neva 
rengiasi nepaprastajai padė
čiai skirtoms pratyboms. 

Pasak spaudos, Naujosios 
sąjungos (NS, socialliberalų) 
Kauno skyriaus susirinkime 
savaitgalį NS narys Rimantas 
Kazėnas teigė „iš patikimų 
šaltinių" sužinojęs, kad Kau
no apskrities Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinės vadas Ro
mualdas Dunauskas, praėjusį 
penktadienį susitikęs su Šau
lių sąjungos rikiuotės pada
linių vadais, paskelbė krašto 
apsaugos ministro Česlovo 
Stankevičiaus slaptą įsakymą 
dėl tokių pratybų rengimo. 

Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) taryba pirmadie
nį paskelbė kreipimąsi į pre
zidentą Valdą Adamkų, ku
riame teigia gavusi informaci
jos apie „ginkluotųjų pajėgų 
ruošimą pratyboms, skirtoms 
nepaprastosios padėties įve
dimo situacijai, kurios metu 
būtų perimtos policijos bei 
civilinės valdžios funkcijos". 

Lietuvos Šaulių sąjungos 
vadas L. Bakaitis šią social
liberalų išplatintą informaciją 
pavadino „visišku absurdu". 
„Net sunku įsivaizduoti, iš 
kur galima ištraukti tokj da
lyką. Jokio įsakymo nebuvo, 
nei slapto, nei neslapto", teigė 
jis antradienį, pridurdamas, 
jog praėjusį penktadienį ne
buvo jokio šaulių susitikimo 
su krašto apsaugos ministru. 

L. Bakaitis sakė turįs tarny
binį R. Dunausko pranešimą, 
kuriame teigiama, jog apie jo
kį slaptą ministro įsakymą jis 
šaulių susirinkimuose ne
kalbėjo, o socialliberalų pa
teiktoji informacija yra šmeiž
tas. 

Pasak L. Bakaičio, gruodį 

pirmadienio įvykius pavadino 
„valstiečių maištu". Pernai 
Lenkijos žemdirbių pajamos 
sumažėjo 30 proc., o šiems me
tams biudžete lėšos kaimo po
reikiams sumažintos 20 pro
centų. 'Elta) 

vykusiame susitikime buvo 
kalbama tik apie šaulių ben
dradarbiavimą su policija ir 
civiline sauga. Šaulių sąjun-

fos įstatymas numato, kad 
aulių sąjunga padeda polici

jai ir civilinės saugos tarny
bai avarinių ir gamtinių ne
laimių atveju, kai žmogaus 
gyvybei ar turtui gresia pa
vojus. 

L. Bakaitis mano, kad gali
mi du tokios „absurdiškos" 
informacijos atsiradimo ke
liai. „Arba kažkoks menkai 
išprusęs žmogelis nesugebėjo 
suprasti, kas yra bendradar
biavimas su civiline sauga 
avarinių ir stichinių nelaimių 
atveju, arba tai tiesiog pikty
biškas kenkimas", teigė jis. 

Į Lietuvą leista 
imigruoti 

tūkstančiui žmonių 
Vilnius, sausio 26 d. (Elta) 

— Antradienį posėdžiavęs 
Seimo užsienio reikalų komi
tetas pritarė nutarimo projek
tui, kuriuo numatyta patvir
tinti imigravimo į Lietuvą 
kvotą 1999 metais — 1.000 
žmonių. 

Specialistų teigimu, per 
imigravimo kvotą iš esmės 
įgyvendinamas šeimų susijun
gimo principas. Imigravimo 
tvarka gali atvykti ir atvyks
ta į Lietuva jos piliečio su
tuoktiniai, tėvai, vaikai, bro
liai bei užsieniečio, turinčio 
leidimą nuolat gyventi Lietu
voje, sutuoktinis. 

Imigracijos įstatymas nus
tato, kad Seimas kasmet pa
gal vyriausybės pateiktus pa
siūlymus tvirtina imigravimo 
kvotą. 1993-1996 m. buvo pa
tvirtinta kvota 2,500 užsie
niečių. 1997 m. — 2.250 už
sieniečių. 1998 m. Seimas lei
do imigruoti į Lietuvą 1,500 
užsieniečių. 

KALENDORIUS 
Sausio 28 d.: Sv. Tomas Akvi-

nietis; Petras, Karolis, Leonidas 
Nijole. 

Sausio 37 d.: Šv. Angele Menei; 
Jonas, Ilona, Auksuolis, VėjOne. 
1863 m. prasidėjo sukilimas prieš 
carine rusų priespauda. 1927 m. 
mirė pal Jurgis Matulaitis. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS TARYBOS PIRMININKĖ PRANEŠA 
VIII TS likutis 

VIII Tautinės stovyklos liku
tis 25,727.46 dol. Piranijos aki
vaizdiniame posėdyje, 1998 m. 
lapkr. 15 d. buvo nutarta dalį 
likučio padalinti taip: LS Se
serijai — 4,000 dol., LS Broli
jai — 4,000 dol., ASS — 2,000 
dol., o likusius pinigus įdėti į 
atskirą kasą ateinančiai Jubi
liejinei stovyklai. 

VIII TS vaizdajuostė 

Paruošta VIII Tautinės sto
vyklos vaizdajuostė. Kaina — 
20 dol. Dėl užsakymų kreiptis 
į v.s. Birutę Banaitienę, 18 
Nardone Circle, Abington, MA 
02351; tel. (781) 871-1517. 

„Skautų aidas" 

„Pelėdoms" daugiau negu 
dešimtmetį redagavusioms 
jSkautų aidą" išėjus „pensi
jon", „Skautų aido" redaguoti 
sutiko „Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovė Le-
mont, IL. Redakcinę komisiją 
sudaro skautininkės: Alė Na-
mikienė, Sofija Jelionienė, Bi
rutė Vindašienė, Svajonė Ke-
relytė ir Rita Fabijonienė. 

Naujos redaktorės prašė 
„Skautų aidą" leisti kas antrą 
mėnesį. Pirmija vienbalsiai 
nutarė per metus išleisti bent 
šešias „Skautų aido" laidas. 
Pirmoji 1999 metų „Skautų 
aido" laida bus išleista vasario 
mėn. 

Naujas dvasios vadovas 

Vysk. Hansas Dumpys, 1998 
m. baigiantis, pasitraukė iš 
LSS ev. liuteronų dvasios va
dovo pareigų dėl visokių įsipa
reigojimų Lietuvių Ev. liute
ronų bažnyčiai. Nuo 1999 m. 
sausio 1 d. s. kun. Algimantas 
Žilinskas perėmė LSS Ev. liu
teronų dvasios vadovo parei
gas. 

Keičiamas skyriaus 
pavadinimas 

LSS Pirmya, apsvarsčiusi 
v.s. Prano Pakalniškio prašy
mą jo vedamą Ckio skyriaus 
pavadinimą pakeisti į „Ordi
nų/Garbes žymenų" skyrių, 
vienbalsiu balsavimu nutarė 
„Ūkio skyrių" pavadinti „Gar
bės ženklų skyriumi". 

Budėkime! 
v.8. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė 

Retas svečias Čikagos „Verpsčių" būrelyje. Is k.: pirm. eil. — Aldona Markelienė, Aldona Rasutienė, svečias , 
Lietuvos Seimo narys poetas Vytautas Cinauskas, Laima Luneckienė ir Aldona Martienė. Antr. eil. — Nijolė 
Užubalienė, Danutė Korzonienė, Marytė Utz, Irena Kerelienė ir Rota Daukienė. Treč. eil. — Danutė Dirvonie-
nė, viešnia Dalia Šlenienė, Ritonė Rudaitienė, Ramunė Lukienė, Joana Krutulienė, Dalia Urbutienė ir Nijolė 

PENKIOS DEŠIMTYS METŲ 
LIETUVIŠKAI SKAUTIJAI 

KANADOJE 
v.s. fil. VI. Morkūnas 

Tęsinys 
Kad skautiškas darbas būtų 

našesnis, j.s. Madas Šarūnas, 
lietuvių skautų Brolijos įgalio
tinis, sudarė Tautinį skautų 
komitetą iš šių asmenų: komi
teto pirmininkas j .s. Vladas 
Šarūnas, pavad. J. Jonas 
Darnbaras, tiekimo ir ūkio va
dovas s.v. sklt. Jonas Matulai
tis, informacijos dalies vedėjas 
ps. Pranas Enskaitis, skautų 
vyčių skyriaus vedėjas ps. 
Pranas Čeponis, jūros skautų 
skyriaus vedėjas j . ps. Bronius 
Stundžia, skautų skyriaus ir 
reikalų komiteto vedėjas v.sl. 
Vladas Morkūnas. 

Komiteto pirmininkas išlei
džia pirmąjį pranešimą komi
teto nariams, išsiblaškiusiems 
po plačiąją Kanadą: „Pareigas 
teko paskirti atsižvelgiant į 
galimus ateities reikalavimus, 
tuo pačiu kiekvienas komiteto 
narys turi savo darbo sritį ir 
ja rūpinasi. Tenka atsiprašyti, 
kad pareigas komiteto na
riams teko paskirstyti be at-
siklausimo, tik žinant ir atsi
žvelgiant į esamas sąlygas bei 
patyrimą tame darbe. Visi pa
skirtieji vadovai, prašomi su
sisiekti su esamais skyriaus 
vadovais Vokietijoje ir gauti iš 
jų reik-a mos medžiagos dėl 
sėkmingo veikimo Kanadoje. 
Taip pat vadovai bus aprū
pinti L.S. Brolijos leidžiamais 
pranešimais. Komiteto pirmi
ninkas stengiasi susisiekti .«u 
Kanados Skautų sąjunga. Tas 
pavesta v.sl. Jonui Matulai
čiui, kadangi jis gyvena Toron
to mieste, kur yra Skautų 
(Kanados) sąjungos Štabas. Jis 
paruošia komiteto vardu raštą 
ir įteikia sąjungai. Toks raštas 
buvo parašytas rugpjūčio mėn. 
I tą raštą rugsėjo 7 d. atsako 
Arthur L. Jackson (Field Com-
missioner), kuris rašė, kad la
bai norėtų susitikti su j.s. V. 
Šarūnu ir aptarti lietuvių 
skautišką veiklą Kanadoje. 

Skautiškas lauželis pradėjo 
degti, liepsnos kyla į aukšty
bes, skautai jungiasi į viene
tus, ruošia laužus, iškylas, su
eigas ir naujame krašte vėl 
skambėjo lietuviška skautiška 
daina. 

Palaikyti skautiški ryšiai su 
broliais kituose kraštuose. 
Gaunamas laiškas net iš toli
mos Australijos, kuriame ra
šoma, kad lietuvių atskiras 
vienetas dalyvaus 1948 m. 
gruodžio mėn. 29 d. Pan Paci-
fico Jamboree. Jie prašo mūsų 
parūpinti kanadiškų skautų 
ženklų, nes nori parodyti sa
voje parodoje, kur yra lietu
viški vienetai. Jų prašymą 
teko skubiai išpildyti. 

Atkeliauja ir si. Leono Kali
nausko laiškas iš Pilė Crow, 
Ont, aukso kasyklos. Jis pra
neša komitetui, kad 1948 m. 
rugpjūčio 1 d. buvo įkurtas 
„Dariaus-Girėno" skautų vy
čių būrelis. Būrelio vadu iš
renkamas L. Kalinauskas. Bū
relis daro sueigas ir iškylas. 
Sueigų metu buvo paminėta 
lietuviškos skautijos įsikūri
mas ir jos įkūrėjas V. Petras 
Jurgėla. Rugpjūčio 8 d. vie
tovės bažnyčioje buvo pamal
dos už mirusius brolius ir se
ses. Būrelis pasiuntė keturius 
maisto siuntinius į Vokietiją, 
Hanau ir Kaselį, lietuviams 
skautams ir skautėms. 

Vėl gauta maloni žinia iš To
ronto. Rugsėjo 8 d. įsisteigė 
antrasis skautų vyčių būrelis 
pasivadinęs „Lituamca". Bū
relio vadu išrinktas s.v.v. si. 
Jonas Matulaitis. Būrelį suda
ro 18 skautų vyčių ir kandi
datų kartu su sesėmis jau 
turėjo du laužus, kuriuose da
lyvauja didelis būrys Toronto 
gyvenančių lietuvių. 

Atsižvelgiant, kad Kanadoje 
daugėja atvykstančių lietuvių, 
o jų tarpe skautų ir vaikų, 
Komiteto pirmininkas pasiūlo 

Maskaliūnienė. 

papildyti komitetą vienu na
riu, kuris rūpinasi skautų vil
kiukų skyriumi ir vedėjo pa
reigoms pakvietė v.s. Br. Si
monaitį, VVeland, Ont. Jo pa
reiga steigti jaunesniųjų skau
tų būrelius ir juos ugdyti lie
tuviškoje dvasioje. 

Dar vienas skautų vyčių 
būrelis įsisteigia Rolphton. 
Jsisteigimo data 1948 m. spa
lio 31 d. Būrelis pasivadino 
Dr. V. Kudirkos vardu. Būre
lio vadu išrinktas ps. B. Žol-
pys. Taip pat ir kitose provin
cijose pamažu pajudėjo esan
tieji skautai vyčiai ir jūros 
skautai. 

I komiteto kvietimą regist
ruotis skautininkai nelabai 
reagavo. Buvo užsiregistravę 
tik penki skautininkai, o 
mums buvo žinoma, kad tuo 
metu Kanadoje jau buvo 14 
skautininkų ir 200-300 skautų 
vyčių ir skautų. O skautiš
kame darbe dalyvauja tik apy
tiksliai 100 skautų, kiti dėl 
vienų ar kitų priežasčių laiko
si pasyviai, net nesiteikia at
sakyti į jiems siunčiamus laiš
kus. 

Rašoma komiteto išleistame 
pranešime Nr. 5: Jiiekviena 
diena ką nors atneša gero ar 
blogo. Prabėgusią dieną mes 
turime vertinti teigiamai, ar 
neigiamai, bet skautas, pralei
dęs vieną dieną be tikslo, nus
toja daug ko, o svarbiausia jis 
nustoja skautiškumo. Ir da
bar, artinantis šventėms (šv. 
Kalėdoms), tegul brolių širdy
se dega meilė savo artimui ir 
ten toli pasilikusiam tėvynėje. 
Tegul mūsų širdys būna suriš
tos tampriais ryšiais". 

Kadangi siųstieji laiškai iš 
Vokietijos ar Anglijos komite
to narius pasiekia pavėluotai, 
tai žinios ir mūsų vienetams 
yra vėluojamos. O svarbesnė
mis žiniomis bandome visus 
informuoti. Spalio 30-31 d. Vo
kietijoje įvyko LSS vadovų ir 
vadovių suvažiavimas. L.KS.K 
pasiuntė skautiškus sveikini
mus, linkėdamas vadovams 
sėkmingo skautiško darbo. 
Lapkričio 1 d. sukako 30 metų 
nuo lietuviškos skautybės įsi
kūrimo. Ta proga buvo pasvei
kintas Lietuvoje skautų įkū
rėjas v.s. Petras Jurgėla. { tą 
sveikinimą jis atsakė ilgu laiš
ku ir padėka su linkėjimais vi
siems skautams ir skautėms 
susibūrusiems svetingame Ka
nados krašte. Jis žada, kiek 
sąlygos leis, padėti skautiš
kame darbe. Ryšį su juo pa
laikys komiteto pirmininkas. 

Vyr. Skautininkas dr. V. Če
pas (dar gyvenantis Vokieti
joje) pasisako dėl sktn. Jackso-
no pareikštų nuomonių, kad 
mūsų vienetų įsijungimas į 
kanadiškus vienetus gali būti 
ribotas. Vienetai gali būti re
gistruoti, bet jiems ir toliau 
vadovauja vienetų rinktieji va
dovai. Gali būti einamos lietu
viškos programos. 

Nuotr. Ir. K e r e l i e n ė s 

„VERPSČIŲ" BŪRELYJE 
ĮDOMUS SVEČIAS 

Nugrimsk į praeitį, tremtie, 
Pilną žiaurumo ir patyčių, 
Bet viską saugok, atmintie, 
Kaip saugojai paveikslą 

Vyčio! 
V. Cinauskas 

Naujus veiklos metus 
„Verpsčių" būrelis pradėjo se
sės Danutės Dirvonienės na
muose ypatinga sueiga: apsi
lankė poetas Vytautas Cinaus
kas, Lietuvos Seimo narys, bu
vęs tremtinys, politinis kali
nys, dabar Tremtinių grįžimo 
komiteto vicepirmininkas ir 
Tremtinių grįžimo fondo val
dybos pirmininkas. Minint 
tragiškąją Sausio 13-tąją, pa
sišnekėjimus su šiuo svečiu 

Ateityje turime skaitytis su 
faktu, kad laiko slinktyje, 
mums teks dalinai (ar visiš
kai) perimti LSB Vadijos pa
reigas. Šiai didelei atsakomy
bei prieš skautus ir tėvynę tu
rime atitinkančiai pasiruošti 
ir dabar derinti savo darbą. 

Aiškėja, kad Lietuvių Skau
tų tautinis komitetas savo 
veikloje palaikydamas ryšį su 
vietos skautų sąjunga bei Lie
tuvos Skautų Brolijos vadija, 
yra daugiau kultūrinis, bet ne 
administracinis veiksnys. Iš
vadoje — Komiteto vadovų pa
reiga visais galimais būdais ir 
priemonėmis susibūrus į vie
netus išlaikyti tvirtą tautinį 
charakterį. 

Tačiau ši ne visai palanki 
nuomonė negali Komiteto 
veiklos sumažinti, jei turėsime 
drąsos ir atsakomybės neleisti 
jaunimo tarpe išblėsti tautinei 
dvasiai. Tai pasiekti visuomet 
sugebėsime — tai yra mūsų 
pareiga pavergtai Lietuvai. 

Mūsų esantieji skautų vyčių 
vienetai puikiai veikia ir savo 
veikla pritraukia daugiau bu
vusių skautų. Būtų gerai, kad 
vienetų vadovai palaikytų ryšį 
su ps. Pr. Enskaičiu, kuris sa
vo ruožtu pateiktų žineles 
spaudai. ( B u s d a u g i a u ) 

buvo ypač vertingas. 
Poetas Vytautas papasakojo 

apie baisiuosius 1941 m. trė
mimus, prisimindamas giliau
siai atmintin įstrigusius epizo
dus. Tuo metu jis buvo 11-
metis berniukas, bet užkalti 
vagonai, tėvo nuo šeimos at
skyrimas, ankstyvos broliukų 
mirtys ir juoda košė iš su
trintų bulvių lupynų įsirėžė 
mintin visam gyvenimui. Pa
pasakojo jis ir groteskiškų 
Juodojo humoro" epizodų, 
kaip „pasivažinėjimų ant kal
muko", kada badu išmarintų 
kalmukų sušalę lavonai išdy
kusių vaikėzų būdavę naudo
jami kaip „rogutės"... 

Tokių pasakojimų beklau
sant, apima ir siaubas, ir pyk
tis dėl tos neišmatuojamos ne
teisybės, dėl nekaltų vaikų, 
pražudytos vaikystės, sužlug
dytų gyvenimų... Ypač nuken
tėję tremtinių našlaičiai pate
kę į vaikų namus, kur be at
vangos indoktrinuojami komu
nizmo ideologija, išaugę klus
niais ir žiauriais KGB vergais. 

Buvę ir šviesesnių to ne
žmoniško gyvenimo pragiedru
lių. Būtent, Sibiro kaimelių 
mokyklos, kurias tremtinių 
vaikams buvo leidžiama lan
kyti. Mokytojai buvę geri savo 
profesijos žinovai, dauguma 
evakuoti iš Leningrado. Jie 
tremtinių vaikų nediskrimina
vę. Tokiose varganose mokyk
lose V. Cinauskas gavęs gerą 
pasiruošimą aukštesnėms stu
dijoms. Tačiau tragiškiausias 
įvykis poeto jauname gyve
nime buvęs, kai jį, 15-metį, di
delėmis pastangomis pabėgusį 
iš Sibiro Lietuvon, lietuvis 
stribas išdavęs. Ir 15-metis 
„nusikaltėlis" vėl buvo grąžin
tas į Krasnojarsko sritį 8 me
tams! 

Klausant svečio pasakojimų, 
kilo pasididžiavimas lietu
viais, tokį gyvenimą pakėlu
siais, pernešusiais, iškentėju-
siais ir išlikusiais žmogaus 
vardo vortais. Tik, anot Mairo
nio, kai „...vaikams užtekės 
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nusiblaivęs dangus, mūsų ko
vos ir kančios, be ryto naktis 
— ar jiems besuprantamos 
bus?" Ir šis — labai atviras 
klausimas... 

Šiuo metu Vytauto Cinaus-
ko visos pastangos skiriamos 
rūpinimuisi tremtinių grįžimu 
tėvynėn. Jau yra paruošta iš
sami programa. Ją vykdyti pa
deda nuolatinė komisija, suda
ryta iš ministerijų ir savival
dybių atstovų. Jau pastatyti 
Tremtinių namai Vilniuje. 
Ten jau gyvena senyvo am
žiaus tremtiniai. Tremtinių 
fondas gauna lėšų iš Lietuvos 
vyriausybės ir aukotojų, kurių 
dauguma yra užsienio lietu
viai. Šis fondas taip pat remia 
vidurinę mokyklą Vilniuje, 
kurią lanko Sibiro tremtinių 
vaikai. Svečias pastebėjo įdo
mų faktą, kad savo lietu
viškomis šaknimis labiausiai 
susidomi trečioji tremtinių 
karta. Atrodo, panašių atvejų 
matome ir vakarų išeivijoje. 

Ir padainavus .Ateina nak
tis", „Verpstės" svečio neišlei
do. Buvo daug įvairių klau
simų, padiskutavimų, pasikal
bėjimų. Vytautas Cinauskas 
paskaitė savo eilėraščių ir 
mielai pasirašinėjo į sesių įsi
gytas jo poezijos knygas. 

Esame mielam poetui dė
kingos ir džiaugiamės, kad 
Lietuvos Seime yra tokių na
rių, nes 

„Dar nebaigta kova. bet ją 
tik tie laimės. 

Vilties kas nepraras ir kils į 
naują žygį. 

Kai skausmą netekties ir 
gėlą nesėkmės 

Pasidalinsime ir nešime po 
lygiai". 

V. Cinauskas 
Sesė N. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Saus io 30 d. — Jūrų 
skautų ir skaučių slidinėjimo 
iškyla. 

Kovo 7 d. — Čikagos skau
tiškųjų vienetų tradicinė Ka
ziuko mugė Jaunimo centre. 

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St.Oak.Uwrn.IL 
Pirmas apyt su Northwestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 
Susitarimui (katoetj angkskai) 

Tel. 708-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tti Ava., Hfctory Hete, IL 
Te l . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedz» Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055S.rloberc5rW.,HickbryHls,IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tai. 773-585-7755 
Valandos papai susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317Pairview, Ste. 6 
VVestmont. IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

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

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

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchHter St., Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 et Ava. 
Hobart. IN 46342 

19) 947-5279 
9)947-6236 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTE, M.D. 
Board Certif ied, Intemal Medicina 

Valandos įūsų patogumui 
Hoty Crosa PrafesatonsJ PavMon 

3fl.Sou»» 
LUmaraan Ptszs Ct at CsMbrols Ave. 

Craoaoo.IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

Detroito skautų Koiiose kalėdinę giesmę gieda skautai — Andrius Mil iūnas . Tadas Kasputis, Algytis Kasputis, 
Andrius Moss, Andrius Giedraitis ir Jonas Paskųs Jiems padeda skautas vytis Manvydas Šepetys ir vyr. 
skaute Virga Simaityte. 

NEGALUOJA 
V.S. VYT. JOKŪBAITIS 

Jau kuris laikas insulto iš
tiktas nebeskautauja buvęs 
veiklus Clevelande v.s. Vytau
tas Jokūbaitis. Būtų gera, kad 
jam pasiųstumėte nors trum
pą pasveikinimą, ypaC iv. Ve
lykoms artėjant. Jo adresas: 
Vytautas Jokūbaitis, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 
44717. 

http://St.Oak.Uwrn.IL
http://Craoaoo.IL


DAR VIENŲ METŲ MŪSŲ 
VALSTYBINIO GYVENIMO 

LAPĄ UŽVERTUS 
JONAS DAUGĖLA 

Per visus praėjusius metus 
daugelis mūsų aklai stebėjo
me mūsų tautos valstybinio 
gyvenimo kasdienybę. Stebėjo
me Lietuvos žiniasklaidą, 
klausėmės „Vilniaus radijo" 
programas, tad dabar jau 
maždaug galime pasidalinti 
bendrais {spūdžiais. 

Netenka abejoti, kad vienas 
svarbiausių paskutiniųjų me
tų įvykių buvo prezidento rin
kimai. Džiaugiamės, kad juos 
laimėjo, daugelio mūsų remia
mas, Valdas Adamkus. Bet 
dar svarbiau, kad šiais rinki
mais visi mūsų valstybinio gy
venimo valdymo vairai atiteko 
neabejotinai demokratiškoms 
politinėms jėgoms. Šalia de
mokratiškai nusiteikusio pre
zidento, Seimą valdo demok
ratiškų politinių jėgų koalici
ja. O ir veik visų vietos savi
valdybių administraciją suda
ro demokratinių politinių par-
tįjų žmonės. Tad ir belieka tik 
džiaugtis, kad praėjusiais me
tais pagaliau buvo galutinai 
įvykdyta, prieš 8 metus V. 
Landsbergio ryžtu ir drąsa vi
sam pasauliui paskelbta, va
lia, kad mošų tauta savo vals
tybinį gyvenimą atkuria de
mokratiniais pagrindais. 

Be abejo, naujai atkurtos 
tautos valstybinis gyvenimas 
tuojau susidūrė su daugeliu 
įvairių kasdienybės sunkumų. 
Šie sunkumai buvo jaučiami ir 
praėjusiais metais. Demokra
tinė vyriausybė nebuvo pajėgi 
trumpu laiku juos nugalėti, 
bet vis dėl to gerokai juos ap-
mažino. 

Naujasis prezidentas iš pat 
pirmųjų dienų labai gerai su-

' prato savo pareigas, jose įsi
tvirtino ir tuo pačiu gerai pa
teisino tautos daugumos valią 
jam suteiktą pasitikėjimą, 
šiuo metu Lietuvoje joks kitas 
politikas negali varžytis su juo 
savo populi trumu. Jis, iš pra
eities turėdamas gerus asme
niškus ryšius su kitais, ypač 
JAV, politikais, gerokai pakė
lė ir išgarsino Lietuvos vardą 
tarptautinėje plotmėje. Tuo 
pačiu lietuvių tauta susilaukė 
kitų kraštų visokeriopos para
mos. 

Tačiau, iš šios pusės Atlanto 
žvelgiant į veiklą, kyla kai ku
rių abejonių.. Sunku mums su
prasti prezidento regimą at
laidumą bolševikinio režimo 
pareigūnams ir agentams. O, 
be to, dar ir delsimą apskai
čiuoti bei tiksliai įvertinti pa
vergėjo per penkis dešimtme
čius padarytus fizinius ir me
džiaginius nuostolius, reika
laujant jų atlyginimo. Galbūt 
ir derėtų sutikti, kad šis reika

las yra jau gerokai suvėlintas. 
Bet mūsų senoliai sakydavo: 
„Geriau vėliau, negu niekad". 
Lietuvos žmonės laukia, kad 
prezidentas sutvarkytų visus, 
dažnai net ir jų asmeniškus, 
reikalus. Bet jie užmiršta, kad 
ir prezidento galios yra ribo
tos. 

Nemažą tautos pasitikėjimą 
praėjusiais metais užsitarna
vo ir naujai pertvarkyta vy
riausybė, ypač min. pirm. Ge
diminas Vagnorius. Tiesa, kai 
kurie vyriausybes sąstato pa
keitimai susilaukė aštrios kri
tikos, bet aplamai vyriausybės 
veiklą daugelis vertina teigia
mai. 

Ši vyriausybe iš buvusios 
valdžios perėmė labai skurdų 
paveldą. Šleževičiaus vado
vaujama, vyriausybė savo 
veiklą užbaigė visiška suirute. 
Siautė bankų vagystės, ku
riose dalyvavo ne tik tų bankų 
valdytojai ir aukšti vyriau
sybės nariai, bet ir pats mi
nistras pirmininkas. O, be to. 
buvo leista išaugti nematytai 
korupcijai ir niekas nevaržė 
masinės svetimų prekių kon
trabandos. Vyravo besaikis 
kyšininkavimas ir turtėjo mui
tinių valdininkai. 

Naujoji vyriausybe nepajėgė 
per trumpą laiką visų šių rei
kalų tinkamai sutvarkyti, bet 
vis dėlto yra padaryta pažan
ga. Sustabdytos bankų vagys
tės ir gerokai sutvarkytas 
kontrabandos bei kyšininkavi
mo reikalas. Tik vyriausybei-
nepavyko sumažinti valdžios 
įstaigų biurokratijos ir paša
linti netinkamų valdininkų. 
Metų pabaigoje jau buvo kal
bama apie subalansuotą vals
tybės biudžetą ir privatizaci
jos paspartinimą. O taip pat 
daromos pastangos galimai 
greičiau užbaigti žemės refor
mą, sugrąžinti ariamą žemę 
jos teisėtiems savininkams. 

Demokratinės santvarkos 
pagrindą sudaro visų piliečių 
lygiu slaptu balsavimu išrink
tas parlamentas. Lietuvoje — 
Seimas. Tuo tauta "valstybinio 
suverenumo teisę patiki parla
mentui, tikėdama, kad jis vyk
dys tautos daugumos bei nau
dingus įstatymus, o vėliau 
akylai stebės, kad vyriausybė 
šiuos įstatymus tiksliai vyk
dytų. 

Šiandieninis Lietuvos Sei
mas šių savo pareigų gerai 
neatlieka. Seimo nariai arba 
nesupranta savo įsipareigoji
mų, arba neturi noro juos vyk
dyti. Visų pirma Lietuvai toks 
skaičiumi gausus Seimas nėra 
reikalingas. Užuot turimo 141 
atstovo, pakaktų 80-90. Seimo 

Danutė Bindokienė 

Ganytojas nelabai 
paklusnioje avidėje 

Pasaulio lietuvių centre susitiko Klaipėdos Prekybo* ir verslo rūmų delegacija su Amerikos Lietuvių prekybos ir 
verslo rūmų nariais. Iš kaires: John Cinkus, David baidas, David Shestokut>, Angelą Kavak, Viktoras Krolis, Ja
nina Norvilienė. . 

nariai iš pat pirmųjų dienų 
pirmiausia patys apsirūpino 
gerais atlyginimais ir' viso
kiais be atsiskaitymo pinigi
niais priedais. Daugybės ko
mitetų ir komisijų pirminin
kai irgi dar gauna papildomus 
priedus. O, be to, dar' Seimo 
nariai apsirūpino ir įvairiomis 
lengvatomis. Daugelis jų ne
mokamai gyvena prabangiai 
įrengtuose valdiškuose bu
tuose. 140 Seimo narių savo 
žinioje turi 200 valdiškų auto
mobilių. Juos ne tik patys, bet 
ir jų šeimų nariai naudoja, 
daugiausia savo asmeniš
kiems reikalams. Daugelis jų 
yra jau pasižymėję neatsargiu 
vairavimu ir patyrę nemažai 
avarijų. Praėjusiais metais 
daugiausia avarijų turėjo Ože
lytė, Prunskienė ir Pečeliūnas. 
Avarijose žuvo keturi žmonės. 
Tuo būdu apie trečdalis auto
mobilių yra nuolat valdžios 
apmokamų meistrų taisomi, 
valdžios pinigais įrengtose ir 
išlaikomose dirbtuvėse. 

Žinoma, būtų jau ne taip 
blogai, jeigu už visa tai Seimo 
nariai atsilygintų stropiu dar
bu ir kruopščiu savo pareigų 
atlikimu. Bet, deja. Skaitant 
spaudoje apie Seimo posė
džius, matyti, kad nariai tuos 
posėdžius labai nenoriai lan
ko, ir tuo pačiu nedalyvauja 
Seimo veikloje. Dažniausiai, 
sudėjus visus „už", „prieš" ir 
„susilaikė" balsus, bendra su
ma neviršija 70-75 — vos rei
kiamo kvorumo. Įstatymai 
priimami posėdyje dalyvau
jančių narių balsų dauguma, 
tad daugelis, net ir svarbių 
įstatymų, yra priimami vieno 
ketvirtadalio visų Seimo narių 
dauguma. 

Be to, Seimo nariai tiesiog 
sirgte serga „turizmo" ligomis. 
Per praėjusius metus jie išvy
ko į užsienį net 531 kartą. 
Šios išvykos valstybei kainavo 
1,395 milijonus litų. Bet juk 
šiandien mūsų vyriausybė yra 
suorganizavusi brangų ir pla
tų ambasadų bei konsulų tink
lą, tad ir kyla klausimas, o ku
riam galui yra dar reikalingos 
Seimo narių kelionės į už
sienį? Juk su užsienio vals

tybėmis ryšius palaiko ir jose 
dažnai lank įsi pats preziden
tas ir Užsienio reikalų minis
tras. Tuo pačiu Seimo nariai 
neturi laiko ir noro palaikyti 
tampresnį ryšį su savo rinkė
jais, ypač jie visi yra nutolę 
nuo kaimo žmonių. Seimas 
yra išimtinai „miesčioniškas". 
Tuo pačiu Seimo nariai negali 
vykdyti savo rinkėjų valios, 
nes jos nežino. 

Toks Seimo narių neveiklu
mas ir savivaliavimas sužlug
dė lietuvių pasitikėjimą Sei
mu. Pasitikėjimo laipsnis kri
to iki nulio. Žmonės nebesido
mi rinkimais, neturi noro ir 
nemato reikalo juose dalyvau
ti. Jiems visai nebesvarbu, ku
ris išrinktasis daužys valdiš
kus automobilius, arba kurios 
partijos atstovas už valdžios 
pinigus keliaus į svetimus ku
rortus. Kaišiadorių rajone tik 
iš trečio karto šiaip taip pavy
ko išrinkti Seimo atstovą. O 
Panevėžyje dar iki šiandien 
negalėjo įvykti rinkimai, todėl 
Seimo nario vieta jau kurį lai
ką yra tuščia. Svarbiausia, 
kad toks žmonių nusivylimas 
partijomis ir rinkimais yra 
skaudus siaūgis demokratijai, 
demokratinei santvarkai. 

Be abejo, dėl visų šių Seimo 
negerovių didelę kaltę turėtų 
prisiimti ir dabartinis Seimo 
pirmininkas. Tauta niekada 
negali užmiršti V. Landsber
gio patriotizmo, drąsos ir pa
siaukojimo, kai pačioje sun
kiausioje anų dienų aplinkoje 
ir net savo bendraminčių nere
miamas paskelbė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą. 
Tada jis tik vienas tikėjo — 
dabar, arba niekada. Šiuo sa
vo žygiu jis neabejotinai aukso 
raidėmis įrašė savo vardą į 
mūsų tautos istorijos lapus ir 
niekas jo jau negalės ištrinti. 
Bet, kai jis pradėjo organizuo
ti bolševikinės vergijos iškan
kintos tautos valstybinį gyve
nimą, paaiškėjo, kad neturi 
tikro ir ateitį numatančio poli
tiko talento. Tad prasidėjo jo 
veiklos klaidos, kurias visi 
ryškiai pastebėjome ir praėju
siais metais. Taip pat ir jis yra 
gerokai nutolęs nuo tautos 

masių. 
Nepaisant visų trūkumų, 

yra daug pagrindo tikėti, kad 
praėjusiais metais vis dėlto 
Lietuvos gyvenimas, kad ir 
mažais žingsniais, ėjo nuolati
nės pažangos keliu. Šią pažan
gą liudija vieši lietuvių ap
klausinėjimai ir statistikos duo
menys. Tokias nuotaikas bei 
įvaizdį mums nusako ir mūsų 
viengenčiai, apsilankę tėvų že
mėje. 

Tad ir mums belieka gyventi 
viltimis, kad ši pažanga bus 
tęsiama šiais metais. Galbūt 
Seimo pirmininkas pagaliau 
aptvarkys Seimą ir įstatys 
šios svarbios valdžios dalies 
veiklą į deramas vėžes. Tuo 
pačiu bus atstatytas žmonių 
pasitikėjimas demokratija. 
Paskutiniuose rinkimuose de
mokratiją vos ne vos išgelbėjo 
Valdas Adamkus. Ar atsiras 
naujas Adamkus būsimuose 
rinkimuose? 

LANKĖSI KLAIPĖDOS 
PREKYBOS m VERSLO 

RŪMU ATSTOVAI 
Praeitą rudenį Amerikos 

Lietuvių prekybos ir verslo 
rūmai globojo į Čikagą atvy
kusius Klaipėdos Prekybos ir 
verslo rūmų atstovus. Buvo 
progos Klaipėdos grupei ap
lankyti Pasaulio lietuvių cen
trą Lemonte, Balzeko muzie
jų, dalyvauti Lietuvių operos 
pokylyje, susipažinti su Čika
gos apylinkės verslininkais. 
Klaipėdos Prekybos ir verslo 
rūmų direktoriaus Viktoro 
Krolio iniciatyva buvo sutarta 
sudaryti seserišką ryšį tarp 
abiejų Prekybos ir verslo 
rūmų. Taip pat buvo na
grinėta, kaip toliau Klaipėdos 
apylinkės gyventojams pra
plėsti tų advokatų patarna
vimą, kurie baigė mokslus Va
karuose. Toliau vesti diskusi
jas ir palaikyti glaudesnius 
ryšius su Klaipėdos rūmais, 
Amerikos lietuvių rūmų direk
toriai David Shestokas ir John 
Cinkus dviem savaitėm nuvy
ko į Lietuvą . Ateinantį pava
sarį numatomas kitas apsilan
kymas. 

Šiomis dienomis Amerikos 
žiniasklaidos dėmesio centre 
yra du, tarpusavyje labai skir
tingi, įvykiai — popiežiaus 
Jono Pauliaus II viešnagė 
Šiaurės Amerikoje ir JAV pre-

| zidento byla Senate. Nors po
piežiaus kelionės per jo po
piežiavimo dvidešimt metų 
laikotarpį jau yra tapusios 
kone kasdienybe, vis tik atvy
kimas į šį žemyną dar sukelia 
malonų šurmulį ir susilaukia 
daug dėmesio. 

Įdomu pastebėti, kad savo 
pastoracines keliones Jonas 
Paulius II pradėjo, 1979 me
tais aplankydamas Meksiką. 
(Daugelis tiki, kad dabartinė 
jo kelionė gali būti paskutinė, 
nes metų ir ligų našta kaskart 
labiau slegia senelio po
piežiaus pečius.) Kodėl po
piežius pirmajai savo pastora
cinei kelionei pasirinko Mek
siką? Juk 1979 metais diplo
matiniai ryšiai tarp Vatikano _ 
ir Meksikos neegzistavo (iš 
tikrųjų jų nebuvo bent 130 
metų), o ilgą laiką katalikai 
tame krašte buvo persekioja
mi, arba bent pastumiami į 
šalį. Vis tik Meksika, pagal 
savo gyventojų skaičių, yra 
pasaulio katalikiškiausias 
kraštas (antrąją vietą užima 
Brazilija), tad popiežiaus apsi
lankymas turėjo ypatingos 
reikšmės ir tikintiesiems, ir 
krašto vyriausybei — po tos 
viešnagės Vatikano ir Meksi
kos santykiai pradėjo atšilti. 

Savo penkių dienų vizito 
metu popiežius ypač pabrėžė 
būtinumą pasirūpinti varguo
mene, kurios Meksikoje tikrai 
netrūksta, puoselėti toleran
ciją visoms rasėms, tautinėms 
mažumoms, ieškoti kelių, kad 
būtų įgyvendinta vienybė. 
Nors Jono Pauliaus II iš
vaizda — paliegusio, virpančio 
senelio, vos pajėgiančio ištarti 
žodį, tačiau tie žodžiai aidi ne
palaužiamu įsitikinimu, mei
le Bažnyčios vaikams ir visai 
žmonijai. Jis taip pat pabrėžė 
savo nepaprastą pamaldumą į 
Mariją, aukodamas Mišias di
džiojoje Meksikos šventovėje, 
stebuklingosios Guadalupės 
Dievo Motinos bazilikoje Me-
xico City. Tas popiežiaus pa
maldumas ir meilė Jėzaus Mo
tinai Marijai buvo akivaizdus 
ir jo kelionės į Lietuvą metu, 
kai apsilankė Aušros Vartų 
šventovėje Vilniuje, kai vaini
kavo Dievo Motinos statulą 
Šiluvoje. 

Kalbėdamas į šimtatūkstan
tines minias, susirinkusias iš 
arti ir toli į Mexico City, Jonas 
Paulius II stengėsi apimti vi
sas šiandienines pasaulio pro
blemas, kurių nemaža dalis 

labai akivaizdi Meksikoje. Jis 
ragino atsikratyti žiaurumais, 
terorizmu, narkotikų prekyba, 
persekiojimais ir kankinimais 
(tuo pačiu ir mirties bausmes). 
Ypač užtarė diskriminacijos 
aukas, silpnuosius, kuriuos 
stipresnieji vis stengiasi iš
naudoti. Ragino daugiau 
dėmesio kreipti j apaštala
vimą pasiturinčiųjų, aukštes
niųjų visuomenės sluoksnių 
tarpe. Pasmerkė abortus, eu
tanaziją. 

Vizito metu popiežius taip 
pat pasirašė svarbų doku
mentą, nusmaigstantį Kata
likų Bažnyčios veiklos gaires 
ne tik dabarčiai, bet ir 
būsimajam šimtmečiui. 1997 
m. Romoje įvyko Pietų u 
Šiaurės Amerikos vyskupų si
nodas, iš kurio išplaukė ir 
minimas dokumentas Jame 
ypač pabrėžiamas evangeliza
cijos reikalingumas, didesnis 
pasauliečių, apaštalavimas, 
įsijungimas ir veikla Katalikų 
Bažnyčios gyvenime. Tačiau 
taip pat patvirtinamos jau 
įprastosios pasauliečių ir 
dvasininkijos rolės, nors pri
pažįstama, kad kunigų skai
čius mažėja, nėra pakankamai 
pašaukimų, tad ateityje dvasi
ninkų trūkumas bus dar la
biau juntamas parapijose. 
Todėl popiežius ir ragino tam 
tikras spragas užpildyti pa
sauliečiams. 

Po viešnagės Meksikoje, po
piežius Jonas Paulius II trum
piau sustos Amerikoje, St. 
Louis mieste, Missouri valsti
joje. Jis ten atvyko antradienį, 
sausio 27 d. Be kitų įsi
pareigojimų, maldų, pamokslų 
ir susitikimų su tikinčiaisiais, 
jis turėjo pasimatyti su JAV 
prezidentu Bill Clinton. Daug 
iš anksto spėliota, ką šie du 
įtakingi pasaulio vyrai kal
bėsis, kokias problemas spręs 
to privataus pasimatymo me
tu. Tačiau tai ir lieka spė
liojimai. 

Nėra abejonės, kad po
piežiaus kelionės po pasaulį 
yra ir pastoracinės, ir socia
linės, ir net politinės reikš
mės. Nors jis yra Katalikų 
Bažnyčios galva žemėje, ta
čiau dėl savo tvirtų nusista
tymų, humaniškumo, rūpesčio 
vargšais, skriaudžiamaisiais 
bei visa žmonija, yra gerbia
mas tikinčiųjų ir netikinčiųjų. 
Neužsidaręs vien Romoje, 
kaip buvo įprasta ankstes
niems popiežiams, Jonas Pau
lius n yra atlikęs labai svarbų 
vaidmenį šio šimtmečio pabai
gos gyvenime. Nepaisant ligo
to kūno, jo dvasios stiprumas 
nei kiek nenusilpęs, todėl šiuo 
popiežiumi ir žavisi pasaulis. 

ŠVIETIMAS ZARASŲ 
APSKRITYJE 
PETRAS MATEKŪNAS 

Švietimo laikotarpį Zarasų 
apskrityje galima suskirstyti į 
tris periodus: a. iki 1775 m., b. 
caro okupacijos ir c. nepri
klausomybės metais. 

Švietimas I ir II periode. 
Zarasu mieste 

Apie Zarasų mieste veiku
sias mokyklas nedaug teturi
me žinių. Pirmoji mokykla, 
kaip spėjama, veikusi 16 šimt. 
pradžioje prie basųjų karme
litų vienuolyno, buvusi Zarasų 
ežero didžioje saloje. 18 šimt. 
veikė tik parapijinė mokykla, 
kurią lankė vos keli mokiniai. 
Joje buvo mokoma lenkų kal
ba skaityti, rašyti ir skaičiuo
ti. 1781 m. mokyklą lankė tik 
du mokiniai. Ji veikė kleboni
joje. Mokinių skaičiui padidė

jus, buvo padalinta į tris kla
ses. 1821 m. ją lankė 58 moki
niai. 

19 šimt., be parapijinės mo
kyklos, dar pradėjo veikti len
kų mokykla. Ji buvo įsteigta 
1850 m. Po 1863 m. sukilimo 
parapijinė ir lenkų mokykla 
rusų valdžios įsakymu buto 
uždarytos. 

1869 m. rusų valdžia Zarasų 
mieste jsteigė triklasę mokyk
lą. Ją įkurdino Dr. D. Bukanto 
gatvėje N"r. 8 esančiame name, 
kurį pastatė Zarasų apskrities 
dvarininkai savo pinigais ir, 
norėdami įtikti okupantams, 
padovanojo rusų valdžiai. 
1880 m. ją pavadino Miesto 
mokykla, o 1909 m. „Novoa-
leksandrovskoje Četyriochklas-
noje gorodskoje učilišče. Mo 
kyklą lankė įvairių tautybių 

mokiniai: lietuviai, rusai, žy
dai ir lenkai. 1913/14 mokslo 
metais šioje mokykloje buvo 
104 mokiniai, iš jų 21 lietuvis, 
43 lenkai, o visi kiti žydai ir 
rusai. Ją yra lankęs Jonas 
Kardelis, generolai Stasys 
Raštikis ir Vytautas Mieželis, 
pik. J. Vigelis ir kiti. 

Taip pat Zarasų mieste vei
kė žydų ir lenkų mergaičių 
mokyklos. 1906 m. tose mo
kyklose mokėsi iš viso 96 mo
kiniai. 

Mokyklos provincijos 
miesteliuose 

Viena pirmųjų mokyklų, vei
kusių provincijoje, buvo Duse
tose, įsteigta 16 šimt. pra
džioje kunigaikščio J. Radvi
los. Tcs mokyklos globėju bu
vo paskirtas Dusetų parapijos 
klebonas. Kiekvienais metais 
mokykloje mokėsi apie 30 mo
kinių. Ją lankė tik bajorų vai
kai, o baudžiauninkų vaikams 
durys buvo uždarytos. Bet vis

gi vienas ar kitas į ją pakliū
davo. Tai. žinoma, grynai pri
klausė nuo pono ar klebono 
valios. Ar toji mokykla veikė 
ištisus šimtmečius, ar su per
traukomis, žinių neturime. 
Tik tiek žinoma, kad po 1832 
m. joje buvo trys skyriai ir 
mokslo dalykai dėstyti tik len
kų kalba, o lietuvių kalbą var
toti buvo griežtai uždrausta. 
Jei mokinys kalbėdavo lietu
viškai, tai jam ant kaklo už
kabindavo bausmės lentelę, o 
vėliau net plakdavo rykštė
mis. 1864 m. rusų valdžia mo
kyklą suvalstybino ir pavertė 
dviklase mokykla, įvesdami 
vietoje ienkų rusų kalbą. 

Pradžia- mokyklos dar veikė 
Antalieptėje, Salake, Dūkšte, 
Smalvose. 

Antalii ptėje pirmą pradžios 
mokykla įsteigė karmelitai. 
1865 m rusų valdžia ją už
darė ir jo* vietoje įsteigė rusų 
pradžios mokyklą. Kiek vaikų 
lankė, žinių neturime. 

(Bus daugiau) 
Ežeras Zarasų apylinkėje. Nuotr. Baniute» Kronienėa 
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S K E L B I M A I 

Jonas Damauską;- j'> 95 metų sukakties paminėjimo ir pagerbimo metu Jaunimo centro kavinėje su jaunaisiais 
akademikais skautais. Nuotr. Edvardo Šulaicio 

Jeigu svarbi sukaktis, būtinai reikia ir gražios lietuviškos juostos... Jonui 
Dainauskui švenčian 95 m. gimtadienį, Jaunimo centro kavinėje ta proga 
suruoštame pobūvyje Jūrate Variakojienė sukaktuvininką apjuosia juos
ta. Nuotr Ed. Šulaicio 

ČIKAGOJE PAGERBTAS 95-METIS 
JONAS DAINAUSKAS 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagoje nuo 1961 metų gy
venantis, bet Kaune gimęs ir 
didelę dalį savo jaunystės ten 
praleidęs, Jonas Dainauskas 
savo 95-ojo gimtadienio proga 
buvo pagerbtas sausio 22 d. 
Čikagos Jaunimo centre vyku
siame renginyje. 

Čia apie garbaus amžiaus 
sulaukusį didelį išeivijos lietu
vių veikėją kalbėjo kitas kau
nietis, Čikagos pašonėje dabar 
įsikūręs Vytenis Statkus, ku
ris nušvietė svarbesniuosius 
J. Dainausko gyvenimo fak
tus. Kalbėtojas, su sukaktuvi
ninku asmeniškai bendravęs 
Lietuvoje.- pažvelgė \ įspūdin
gą sukaktuvininko gyvenimo 
kelią ir kartu su juo pakeliavo 
ne vien tik po įvairius miestus 
tėvynėje, bet ir po vietas, ku
rias teko aplankyti, kuomet 
karo banga privertė palikti 
gimtinę. 

V. Statkus pristatė sukaktu
vininką kaip „vaikščiojančią 
enciklopediją", o taip pat kaip 
istoriką, teisininką, dažną pa
skaitininką, bibliografą, mo
kytoją, spaudos darbuotoją. 
Lietuvių skautų studentų 
draugovės steigėją, vienintelį 
likusį gyvą iš tų senų dienų 
•'ne be reikalo paminėjimą Či
kagoje surengė Akademinis 
skautų sąjūdis ir jo nariai). J. 
Dainauskas buvo pristatytas 
ir kaip aktyvus Lietuvos Šau
lių sąjungos narys (nuo 1922 
m. i, 1923 m. Klaipėdos sukili
mo dalyvis. 

Buvo primintas jo pasitrau
kimas iš Lietuvos. Pradžioje J . 
Dainauską kalino naciai, vė
liau — sovietai, kai 1945 me
tais jis pateko į jų nelaisvę. 
Pabėgęs iš šios nelaisvės J . 
Dainauskas iki 1957 m. gyve
no Lenkijoje* o tada išvyko į 
Paryžių, kur atsidėjo studi
joms bei žurnalistiniam dar
bui. 

Atvykęs į Čikagą, sukaktu
vininkas įsijungė į lietuvišką 
veiklą, kuria jis užsiėmė atlie
kamu nuo tiesioginio darbo 
Čikagos Tarptautinių santy
kių bibliotekoje laiku. Jo dar
bų buvo įvairių ir daug, tad 
kalbėtojas tik dalį jų savo kal
boje išskaičiavo. 

Jubiliatą taip pat sveikino jo 
buvęs Čikagos Pedagoginio 
instituto mokinys dr. Robertas 
Vitas, Lituanistikos studijų ir 
tyrimo centro direktorius dr. 
Jonas Račkauskas. Akademi
nio Skautų sąjūdžio pirm. Ri
mas Griškelis. Akademikų 
skautų įsteigto „Vydūno" fon
do vardu sveikino jo pirm. Vy
tautas Mikūnas, šio fondo dar
buotoja Jū ra t ė Variakojienė jį 
perrišo lietuviška juosta. Be 
to, buvo perskaityti ir raš tu 
gauti sveikinimo žodžiai. 

Jaunieji skautai akademikai 
čia suvaidino vaizdelį, kuria
me atvaizduotas linksmai, su 
humoru jubiliato gyvenimo ke
lias ir nuveiktieji darbai. 

Renginio pabaigoje kalbėjo 
pats sukaktuvininkas, kuris 

AUGA IR DIDĖJA 
MONTESSORI KLASĖS 

LIETUVOJE 
STASĖ VAIŠVILIENĖ 

Spaudoje dažnai skaitome organizavo Vida Gasparkaitė 
apie patirt į ir įspūdžius, kilu
sius lankant is Lietuvoje. Da
nutė Dirvonienė, ilgus metus 
dirbusi Beverly Montessori 
mokykloje, Kriaučeliūnų var
do Montessori vaikų name
liuose ir „Žiburėlyje" (kurį ji 
suorganizavo su grupe tėvų 
entuziastų), rudenį grįžo iš 
Lietuvos. Ja i , kaip ir mums vi
soms, vienokiu a r kitokiu bū
du prisidėjusioms prie Mon
tessori idėjų plėtimosi Lietu
voje, buvo įdomu išgirsti apie 
mūsų buvusių mokinių darbą 
praėjus keliems metams. 

D. Dirvonienės lankymosi 
tikslai Lietuvoje buvo keli, bet 
džiaugiamės, kad ji rado laiko 
lankyti ir stebėti Montessori 
klases. Pirmiausia ji apsilan
kė Vilniaus Montessori centre, 
kurį prieš penkerius metus su-

ilgesniame žodyje irgi bandė 
išryškinti kai kuriuos savo il
gametės lietuviškos veiklos 
punktus . J i s pažymėjo, jog ne
sijaučia ta ip daug nusipelnęs, 
kaip kad kai kurie kalbėjusieji 
sakė. Būdamas kukliu žmogu
mi, jis nenorėjo sau prisiimti 
visų pagyros žodžių. Tačiau 
pažadėjo ir toliau darbuotis 
Lietuvos ir lietuvių labui, kiek 
tik sveikata leis. O sukaktuvi
ninko sveikata yra dar gana 
nebloga, reikia manyti, dar ne 
vienus metus bus galima gė
rėtis neiŠsiamamu jubiliato 
entuziazmu bei jo atliekamais 
darbais. 

Praėjusio penktadienio va
kare Jaunimo centro kavinėje 
įvykusią pagerbimo programą 
rengėjų vardu pradėjo ASS 
Čikagos skyriaus pirmininkė 
Virginija Mačiulienė, pasvei
kinusi gausiai susirinkusius 
akademikus skautus , filiste
rius ir ki tus tautiečius, sukak
tuvininko Jono Dainausko 
draugus, pažįstamus. Prie 
garbės stalo taip pat matėsi ir 
sukaktuvininko sūnus dr. Jo
nas Dainauskas , ir iš Vilniaus 
t rumpam į Čikagą atvykęs ju
biliato brolio Prano sūnus dr. 
Vitolis, kuris yra ekonomikos 
mokslų specialistas, anksčiau 
dirbęs Vilniaus universitete. 

Visai pagerbimo programai 
vadovavo Jonas Variakojis ir 
Rima Žukauskaitė. Gerai, kad 
rengėjai apsiėjo be ilgų kalbų, 
kas dažnai atsi t inka, tad va
karonė neprailgo. Pabaigoje 
dar buvo proga pasivaišinti, 
pasikalbėti, pabendrauti savų
jų ta rpe , pasikalbėti jubi
liatu. 

Šio pagerbimo programos 
rengime daug prisidėjo Dan
guolė Bielskienė, Danguolė 
Kviklytė, Rita Likanderytė ir 

Kit.ii i'.ikanderytei padedant, sukaktuvininkas Jonas 
šmaikščiai raikė gimtadienio tortą. Nuotr E. Šulaicio 

Dainauskas 

ir Rūta Palevičiūtė. Vida bai
gė MECA Montessori kursus 
Čikagoje, visus metus prak
tiką atliko Beverly Montessori 
mokykloje po Ginos Mačiu
lienės sparnu. Rūta lankė vi
sus seminarus Lietuvoje ir 
mūsų organizuotus trijų metų 
kursus, atlikusi dar pridėti
nius darbus, ji turi Lietuvos ir 
Amerikos Montessori kursų 
diplomus. Centras turi tr is 
priešmokyklines grupes, kūdikė
lių su mamomis grupę. Taip 
pat atskirose patalpose veikia 
pradinė klasė, kurioje mokosi 
buvę pirmųjų ketverių skyrių 
mokinukai. Darbuotojos, ga
vusios pinigų iš Vilniaus švie
timo skyriaus, gražiai sure
montavo pastatą, kuriame 
anksčiau buvo rusų darželis. 
Rudenį centras iškilmingai at
šventė penkerių metų gyva
vimą. Ta proga ir mus, vedu
sias kursus , seminarus, apdo
vanojo specialiai tai progai pa
darytais varpeliais. 

Kita D. Dirvonienės sustoji
mo vieta buvo Kaunas, kur ji 
aplankė D. Tilindienės Mon
tessori mokyklą. Joje kelios 
klasės, kūdikėlių grupė, pa
dedanti .motinoms susipažinti 
su Montessori auklėjimo prin
cipais. Dalia Tilindienė baigė 
MECA Montessori kursus, 
praktiką atliko Seton Montes
sori mokykloje, Hinsdale, ji 
turi Amerikos Montessori 
auklėtojos diplomą. 

Kaune D. Dirvonienė taip 
pat lankė M. Jankauskienės 
grupę. M. Jankauskienė, kaip 
ir daugelis kitų auklėtojų, lan
kė visus ruoštus seminarus if 
lankė mūsų surengtus kursus, 
labai kruopščiai atliko visus 
reikalaujamus darbus. M. 
Jankauskienė turi Lietuvos 
Montessori asociacijos diplo
mą ir siekia Amerikos diplo
mo. Marija, daugelį metų dar
želiuose dirbusi vadovaujamą 
darbą, sugeba į darbą įtraukti 
tėvus. J i turi labai išsamiai 
paruoštas kalbos, gamtos pro
gramas, jos sudėtos tėvų pa
darytose medinėse dėžutėse. 
Pernai ji suorganizavo visos 
Lietuvos Montessori mokyklų 
mokytojoms darbo seminarą, 
apie kurį girdėjau labai daug 
gerų atsiliepimų. 

Panevėžyje D. Dirvonienė 
lankė darželį „Pušynėlis", ku
ris įsikūręs ramioje vietoje, 
turi gražiais medžiais apau
gusį kienfą, tas darželis buvo 
sanatorinis, tad nenuostabu, 
kad įsikūręs nuošaliai. Darže
lio auklėtojai Ernai Jaudze-
maitei padeda geros asisten
tės ir labai montesoriškai nu
siteikusi direktorė, kuri pasis-

kt. Reikia pažymėti, kad ren- tengė, kad būtų padidinta kla-
gėjai savo darbą atliko gana sė ir turėtų visas jai reikalin-

mokytoja, Vida Gasparkaitė 
lankė mūsų vestus kursus, la
bai gražiai, nuosekliai paruošė 
visus darbus diplomui gauti. 

D. Dirvonienė džiaugėsi to
mis klasėmis, kurias aplankė, 
gailėjosi neturėjusi daugiau 
laiko aplankyti kitų Montesso
ri grupių. Klasės, kurias ji mo
kė, padarė jai labai gerą įspū
dį, jose puikiai pritaikyti Mon
tessori mokyklos principai. 

Nors ir sunkios Lietuvos 
ekonominės sąlygos, Montes
sori grupės ir pradinės klasės 
auga, didėja. Tėvai, vertinda
mi šį auklėjimo būdą visake-
riopai šias klases remia, nepa
miršdami ir finansinių reika-

Vidos Gasparkaitės Vilniaus 
ir Dalios Tilindienės Kauno 
Montessori centrai yra suorga
nizuoti kaip privačios, nepelno 
siekiančios mokyklos, čia tėvai 
moka už mokslą. Visos kitos 
Montessori klasės ir grupės 
yra nemokamos, už juos kaip 
ir už visus kitus darželius už
moka valdžia. Tėvai moka tik 
už maistą. 

Mes, Montessori auklėtojos 
Amerikoje, džiaugiamės nau
jomis idėjomis Lietuvos darže
liuose ir mokyklose. 

[VAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AliTOMOBm NAMU SVEIKATOJ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Aukse 
S Kana kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 W M 96th Strwt 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

^j j * RE/MAX 
^REALTORS 

(773)588-5959 
(708) 42S-7160 

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

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

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingie* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobilį mūsų, aikštelėje 
arba auto-varžytinėse Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą ar komercinę siuntą 
1 Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

Td.7M-»l-«SM. 

Vidutinio amfians moteris ieško 
darbo. Turi patirtį ir rekomen
dacijas, gali prižiūrėti senyvo 

amžiaus žmones ir vaikus, padėti 
namų ruošoje. Kalbu lietuviškai, 

lenkiškai, angliškai. Skambinti iki 
8 vai. vakaro tel. 773-927-0245. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CfflCAGO,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. 

Cicero išnuomojamas 
1 mieg. butas su šildymu ir 
elektra. Tik vyresnio amžiaus 
dirbančiam vyrui. $200 į mėn. 

TeL 708-656-6599. 

Pusiaukelyje į Floridai, Georgia 
valstijoje, labai gražiame name 
išnuomojami kambaria i nakčiai 
arba visai savaitei; pusryčiai ir 
vakarienė. Tel . 706-539-2032. 
Kalbame lietuviškai. 

v*&mH9*snimv 

LABIAUSIAI 
NUSIPELNIUSIEMS — 
PO ŠV. KRISTOFORĄ 

Pirmą kartą Vilniaus glo
bėjo Šv. Kristoforo statulėlė
mis apdovanoti labiausiai sos
tinei nusipelnę žmonės ir or
ganizacijos. Šj apdovanojimą 
savo potvarkiu įsteigė Vil
niaus meras Rolandas Paksas. 

Šv. Kristoforo statulėles ko
mitetas nusprendė, kad di
džiausiais nuopelnais sostinei 
išsiskyrė šeši asmenys ir trys 
organizacijos. Už laimėjimus 
sporte apdovanotas Virgilijus 
Alekna, už labdaringą veiklą 
— Vilniaus arkivyskupas Aud
rys Juozas Bačkis, už pasieki
mus švietimo srityje — peda
gogė Rože Beinorienė, už nuo
pelnus teisėsaugai — Valenti
nas Semsė. Tarp pirmųjų ap
dovanotų Šv Kristoforo sta

tulėle yra ir daugeliui vilnie
čių gerai žinomas chirurgas, 
profesorius Antanas Sučila, 
taip pat Vilniaus universiteto 
klasikinės filologijos katedros 
vedėja profesorė Eugenija 
Ulčinaitė, be kitų darbų, ty
rinėjanti ir verčianti senuo
sius tekstus, parašytus Vil
niuje lotynų kalba. 

Už pasiekimus versle — in
vesticijas ir naujų darbo vietų 
sukūrimą — Šv. Kristoforo 
statulėlė paskirta uždarajai 
akcinei bendrovei „Narbutas 
Ir Ko". Už turizmo verslo plė
tojimą Vilniaus globėjo sta
tulėle apdovanotas viešbutis 

„Centrum", savivaldybės reng
tame konkurse laimėjęs - sve-
tingiausio viešbučio titulą. Šv. 
Kristoforo statulėle pagerbtas 
ir Vilniaus mažasis teatras, 
labiausiai šiais metais garsi
nęs Vilniaus varr^a Lietuvoje 
ir užsienyje. 

Šv. Kristoforo statulėlės iš
kilmingai įteiktos gruodžio 27-
ąją per Vilniaus mero R. Pak-
so kalėdinį labdaros vakarą 
Vilniaus Rotušėje. (Elta) -

• Šypsena — praturt ina tą, 
kam yra skirta, nenuskurdin-
dama to, kuris ją dovanoja. 

Auklėtojos Krnos Jaudzemaitės padedami, Panevėžin 
tesson mokyklėlėje mokomės rašyti ir skaityti 

.Pnšvnelio" Mon-

gerai. gas priemones. Ernos pirmoji 
Panevėžio „Pušynėlio" Montessori 
mąstymo. 

mokyklėlės mokinukai pamokėlių motu mokosi tvarkos, susikaupimo, logiško 
Nuotr Danutės Dirvonienė* 

-



ATVIRĄ PAMOKĖLĘ FILMAVO 
LIEVUVIŠKA TELEVIZIJA 

Lemonto meno mokyklėles suruoštas atviras pamokas filmavo Amerikos lietuvių televizija. Iš kairės: mokyk
lėlės mokytojai Algis Zaboras, Angelė Paulaitienė, Daiva Kimtytė, Ligija Tautkuvienė, Daiva Karužaitė ir tele
vizijos vedėjas Arvydas Beneckis 

organizaciniame darbe. Jau 
rašiau, kad beveik du dešimt
mečius dirbau Lietuvos liau
dies kultūros centre, kur teko 
vadovauti visos Lietuvos pra
moginių šokių judėjimui. Po 
darbo centre, kiekvienas spe
cialistas, nenorėdamas ati
trūkti nuo praktinio darbo, 
skubėdavo į „savo" tautinių, 
pramoginių ar klasikinių šo
kių grupes. Ten dirbdavome 

Rodos, meno mokyklėlės du
rys ką tik atsidarė. 1998 m. 
rugsėjo 17 d. įvyko pirmasis 
mokyklėlės susirinkimas PLC 
didžiojoje salėje. Kiek gi tada 
buvo susirinkę būsimų mo
ksleivių — gal apie dešimtį? 
Pradžia buvo nelengva. 

Kai manęs paklausia, kaip 
čia sugalvojau tokį naujadarą 
— steigti meno mokyklėlę, net 
nežinau, ką į tai atsakyti. 
Visą Amerikoje buvimo laiką 
kirbėjo mintis, kaip realizuoti 
save, kaip perteikti žinias, tu
rimą patirtį choreografijoje, 

kaip mokytojai, tuo pačiu pri
sidurdami kokią kapeiką prie 
kuklaus kultūros darbuotojo 
atlyginimo. Taigi ne itin leng
vas gyvenimas mus daug ko 
išmokė, svarbiausia, užgrūdi
no nepritekliuje, gyvenome 
pagal galimybes. Todėl ir čia, 
kur niekas nieko nepasiūlė ir 
nepasiūlys, aš ir nelaukiu, 
kad kiekvienas, dirbtume pa
gal specialybes. Neišradinėju 
pati sau dviračio, nepasidarau 
kokia nors nauja „menininke" 
ar žinove", atrandančia įvai
riausius „sindromus", ar nauja 
meninių koncertų, renginių 
režisiere, parodų rengėja. De
ja, šiandien ne vienas ar du 
veikėjai, pajutę išeivijos žmo
nių nuovargį, kartais senatvę, 
puola rengti parodas, rašyti 
eiles ar kokius neprofesionalu
mu kvepiančius straipsnius 
apie modernizmą, vaidinti di
džiuosius aktorius, kai tikrieji 
aktoriai kažkodėl nutilo ir t.t. 
Jei dar būtų siekiamas tam 
tikras viso to lygis. O dabar, 
piršdamiesi kaip dideli „vei
kėjai" iš Lietuvos, nors ir ne
turėdami tam profesinio pasi-

14911 127th Street • Lemont. IL 60439 «(630) 257-1616 
Fax (630) 257-1647 

Santrumpos: atm. įn = atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po 
pavardės = įnašų iš viso. 

1998 nu lapkričio mėn. 

1 x $5 Cinkus Jonas, $10. 
1 x $10 Petravičius Vygandas ir Olga, $170. 
1 x $12 Gimbutienė dr. Marija atm. įn.: Thies Rasa, $112. 
4 x $25 Chiapetta Ričardas ir Taiyda, $25; Kulbis Tadas 

ir Rūta, $155; Niemi Robert ir Rima, $25; Sieczkovvski Wil-
liam ir Elytė, $125. 

4 x $30 Balzekas Stanley III ir Sigita, $255; Petrulis Vy
tas ir Marija, $730; Staniulis Rūta, $430; Vainius Antanas 
atm. įn.: Vainius Jonas, $540. 

1 x $45 Grabauskas Antanas atm. įn.: Norkūnas St. $25, 
Kaspariūnas J. $20; $45. 

3 x $50 Genčius Valentinas ir Kristina, $200; Misiūnas 
Rimantas ir Birutė, $200; Paskųs Raymond E., $1,800. 

1 x $65 Kaunas dr. Roman ir Gražina, $1,065. 
1 x $90 Štaškus Janina atm. įn.: Karnius A. ir A. $25, 

Treinienė G. $25 ir 3 kt. asm., $90. 
23 x $100 Dailidienė Marytė atm. įn.: Dailidė Zigmas, 

$100; Dočkus Kostas ir Jadvyga (mirusi). $1,600; Džiugas 
Juozas atm. įn.: Džiugas Stasys ir Sofija, $100; Eitmanas Li
nas J., $300, X, 82,400; Jasas Adomas ir Zuzana (mirusi), 
$2,304; Juška Jonas ir Ada, $225; Kazėnas Kęstutis atm. 
įn.: Kazėnas Gediminas, $550; Kirkus Bronius, Stasė ir 
Bronius atm. įn.: Kazėnas Leonidą, $900; Kirvelaitis Vyte
nis P., $700; Koncė dr. Alvydas, 8600; Kučas Viktoras ir Re
gina, $400; Kučėnas Jonas ir dr. Dalia, $2,400; Liaugaudas 
Pranas atm. įn.: Liaugaudienė Eugenija, $1,500; Lukas Vin
cas ir Ramunė, $200; Mikulskis Jonas atm. įn.: Eitmanas 
Algirdas ir Laimutė, $300; Narbutis Balys atm.: Narbutie
nė Genovaitė, $800; Razma dr. Edis P. ir Kristina, $1,300; 
Razma Emilija Elena: įm. seneliai Razma dr. Antanas ir Alė 
krikštynų proga, $100; Šimonis Karolis atm. įn.: Šimonis Jo
nas ir Marija 1-mų mirties metinių proga, $100; Sutkus Pra
nas (miręs) ir Ada, $4,285; Walsh Rasa Eitmanaitė, $300; 
Worcesterio Lietuvių Piliečių klubas, $250. 

13 x $200 Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $8,330; X 
$300; Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, $18,300; Kilius Po
vilas, $1,903.71; Kriaučiūnas Kazys ir dr. Eugenija, $600; 
Ragas dr. Leonidas ir Praurimė, $1,400; X, $3,550; Sidrys 
dr. Jonas ir Judy, $1,000; Šležas dr. Adolfas ir Algė, $3,300; 
Spurgio partizano Vlado atm. įn.: Lauraitis Alfas ir Antani
na, $400; Urbutis Alg. ir Dalia, $950; Valaitis dr. Jonas ir 
Joana, $7,630; Vizgirda Vytautas ir Aldona, $1,200. 

1 x $250 Guobužis Jonas ir Marija atm. įn.: Guobužis 
Paulius $200, Liubinskas Juozas ir Dalia $50, $550. 

1 x $500 Dirda Petras ir dr. Liuda (mirusi): Dirda Petras, 
$500. 

1 x $1,000 Kazakauskas Paul C. atm. įn.: Kazakauskas 
Carl F. ir Eve, $3,!00. 

Iš viso $7,247.00. 
1998 m. gruodžio mėn. 

4 x $5 Budzinauskas Antanina, $105; Bumelis Ignas, 
$1,005; Skaisgirys Kazys, $170; Vaitėnas Alberta, $120. 

5 x $10 Budnikas Vaclovas ir Ona, $110; Deveikis Stasys 
(miręs) ir Ona, $1,415; Stašaitis Juozas (miręs) ir Zofija, $470: 
Vailokaitis Juozas (miręs) ir Julia, $170; Va-leška Mary Ann, 
$135. 

1 x $20 Baublys Algimantas V. $300. 
5 x $25 Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Joana. $2,325; 

Keblys Kęstutis ir Vitalija, $650; Kolupaila prof. Steponas ir 

Janina atm. įn.: Kolupailaitė Eug., $1,825; Shalins Marytė, 
$450; Žemeckas Kazys ir Helena, $625. 

1 x $35 Ramanauskas Antanas ir Izabelė, $325. 
1 x $45 Kulikauskas Kazys atm. įn.: Kulikauskas B., $45. 
12 x $50 Astras Stasys atm.: Lukas Vincas ir Ramunė, 

$555: Barzdukas Arvydas ir Daiva, $150; Balys dr. Jonas ir Ele
na, $175; Banevičius Mykolas ir Danguolė, $300; Banevičius 
Viktoras ir Adelija, $300; Boris Vincent atnvin.: Brazis Algir
das ir Aldona, $50; Kontvis Alfons ir Stella, $500; Kučiūnas 
Aleksandras ir Jūra, $325; Makštutis dr. Juozas, $950; Mauru
kas Kazimieras atm. įn.: Maurukienė Stasė, $550; Palionis Ta
das ir Gailutė, $650; Rociūnas Ligija, $300. 

1 x $55 Pesys Algirdas atm. įn.: Pesys Antanas, $450. 
1 x $75 Dunajewski dr. Alicija, $335. 
29 x $100 Anonis Vytautas ir Danutė, $3,300; Anysas Jur

gis ir Dalia, $200; Basiulis Bronius ir Petrė atm. įn.: Basiulis 
Algis, $850; Bitėnas Rimantas ir Dalia, $100; Bliudnikas Pe
tras atm. įn.: Bliudnikienė Stefa, $800; Černius Rimas, $2,300; 
Chandran U., $100; Čyvas kun. Matas, $2,400; Čižinauskas 
Edward ir Elena, $100; Gražulis Rimantas Leonas atm. įn.: 
Balys Marija, $100; Iąball. $100; Janušonis Vytautas ir Palmi
ra, $2,050; Ja-tulis Izidorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $800; 
Ječius Kęstutis ir Dalia, $1,400; Kamaitis Jonas ir Petronėlė 
atm. įn.: Kamaitis Ona, $100; Kasis Jonas ir Ina, $2,000; Ma
tas dr. Stepas ir dr. Giedrė, $1,400; Maželis Vytautas, $1,050; 
Muliolis Algirdas ir Amanda, $1,200; Norvilas dr. Algis ir 
Jūratė, $300; Prunskis prel. Juozas; $725; Račkauskas Pranas 
(miręs) ir Eugenija, $600; Raišys dr. Vladas atm. įn.: Raišys 
Vidmantas ir Nijolė, $700; Raslavicius dr. Polius, $1,400; Ri
mas Šarūnas ir Vida, $700; Rimkus Juozas ir Marija atm. įn.: 
Zvirzdys Zita, $800; Sakadolskis Romas ir Emilija, $335; 
Snarskis Bronius atm.: Snarskis Regina, $500; Vanagūnienė 
Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stasys, $1,800. 

2 x $150 Bobelis Antanas ir Danutė, $1,250; Draugelis 
Bronius atm. įn.: Mileris dr. Paul, $150. 

3 x $200 Griežė-Jurgelevičius Stasys ir Barbora (mirusi), 
$11,700; Karaitis Algirdas (miręs) ir Viktorija, $1,100; Kauf-
manas Petras ir Auksė, $1,000. 

2 x $300 Kisielius dr. Alfonsas, $4,905; Mikulis Juozas, 
$500. 

1 x $600 Balanda Gediminas, $1,000. 
2 x $1,000 Aleksonis Asta atm. įn.: Aleksonis Tadas ir 

Česlava, $1,000; X, $27,000. 
1 x $1,100 Sruogienės dr. Vandos Stipendijų Fondas: įm. 

Byla dr. Jonas $1,000, Gedvilą Gabrielius ir Dana $100, 
$11,280. 

1 x $10,000 Jono ir Bronės Paškų Stipendijų Fondas: įm. 
Paškus Jonas, $10,000. 

1 x $20,000 Victor ir Helen Vidugiris Charitable Remain-
der Trust: įm. Vidugiris Vytautas ir Elena. $20,000. 

1 x $50,625 Russas Alfred V. Testamentinis palikimas, 
$106,250. 

1 x $104,000 Mikšio Povilo Stipendijų Fondas: Mikšys Po
vilas, Testamentinis palikimas, $229,000. 

Iš viso $193,750.00 
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 

1998.XII.31 — 9,203,886 dol. Palikimais gauta 4,521,428 
dol. 

lietuvišką švietimą, Gautomis palūkanomis parėmė 
kultūrą, jaunimą 5,773,849 dol. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lie
tuvių Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-
FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. 
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybę. 

rengimo, jie tik sumenkina 
tikrųjų Lietuvos menininkų ir 
čia esančių meistrų lygį, 
dažnas gali pagalvoti, jog tik 
tokie beesą. Juolab, kai vienas 
kitą liaupsindami, vadina 
save „patyrusiais". Mene pa
prastai siekiama kokybės. 
Deja, tai daugelio rengėjų pa
miršta vertybė. Taip ir atsi
randa vietoje puokštelės — 
šiukšlynas kampe, ar iš par
duotuvės nupirktos lempos 
tampa individualaus meno iš
raiška. Parodon atkeliavę pa
veikslai neįrėminami, dažnai 
tik eskizo lygio, ir negali su
prasti ar nėra pagarbos žiū
rovui, ar nėra supratimo ir pa
garbos pačiam sau. O gal 
svarbiausia-dalyvauti, pasiųs
ti Tėvynėn knygelę — parodos 
dalyvis Amerikoje! Salia meis
tro darbų atsiranda aibė tre
čiaeilio „menininko" darbelių, 
kurie menkina įspūdį, nustel
bia pagrindinį, išblaško dė
mesį. Žodžiu, visa šita, pilna 
kičo aplinka, darosi pavojinga 
tuo, kad tikresni menininkai 
atsitraukia, nes jiems toji 
aplinka netinka, ir tada visu 
žingsniu pirmyn važiuoja di
letantizmas, prisidengęs veidą 
Žinovo kauke. Juokinga ir ne
ramu. Kaip gerai, kad turime 
meno žmonių, kurie savo ži
niomis jau parodė profesinį 
brandumą. Dalia Gedvilienė, 
sukūrusi dainuojančių vaikų 
puikų ansambliuką, Ričardas 
Šokas — moterų vokalinį an
samblį, A. Barniškis — lėtai ir 
ramiai vystantis lengvo žanro 
muzikavimą, Birutė Mockienė 
kartu su Rasa Paskočimiene 
iš mažos saujelės moterų su
kūrusi puikų bažnytinį chorą. 
Didelį įspūdį palieka daili
ninkų A. Pečiūrienės, Rūtos 
Mockųvienės darbai. Gal visų 
ir nesuminėsiu. Čia nevardinu 
išeivijos menininkų, nes ne 
toks rašinio tikslas. Šie mano 
pastebėjimai verčia rašyti, 
išsakyti savo mintis. Gal ir ne 
visiems su tuo sutinkant. 

Meno mokyklėlė atsirado 
dar ir dėl ankščiau išsakytų 
minčių. Taigi turėdama tikslą 
dirbti pagal specialybę ir suti
kusi daug aukštos kvalifikaci
jos menininkų, ieškojau jų 
tarpe bendraminčių. Susikris
talizavus idėjai apie meno mo
kyklėlės įkūrimą, dėstytojų 
susirasti buvo galima, saky
čiau, visai paprastai. Gal kiek 
„kortas sumaišė" gitaros kla
sės specialistai. Visi, tiek iš 
Lietuvos atvykę, tiek vietiniai 
lietuviai, norėjo daug pinigų ir 
jokie tautiniai jausmai jų 
„nekuteno" (taip man atsakė 
vietinis lietuvis). 

Rugsėjo 24 d. prasidėjo dar
bas — pirmosios pamokėlės 
kanklių, dailės, baleto ir pra
moginių šokių skyriuose. La
bai norėjau atgaivinti kanklia
vimą. Mokinių nebuvo per 
daug. Kiekvieną ketvirtadienį 
vis po vieną ar du mokinukus 
padaugėdavo. Lapkričio mėne
sį visuose skyriuose jau tu
rėjome dvidešimt mokinių. 
Daugiausia susirinkdavo į 
dailės pamokėles. Sudaryda
ma mokymo planą, paskutinę 
praėjusių metų pamokėlę su
galvojau surengti viešą. Mo
kyklėlės tikslas yra ne tik mo
kyti specialybės dalykų. Vie
nas svarbesnių-lietuvybės iš
laikymas per lietuviškai kal
bančius mokytojus, tarpusavio 
bendravimas. 

Gruodžio 17 dieną, surengę 
„atvirą pamokėlę", pakvietėme 
ir visuomenę. Kodėl atvirą? 
Todėl, kad šios atviros pa
mokėlės metu vieno skyriaus 
mokinukai galėjo pamatyti ki
to skyriaus darbus, paben
drauti. 

Šiai atvirai pamokėlei ren
gėmės dužiojoje PLC salėje. 
Dailės skyriaus dėstytoja Dai
va Karužaitė parengė puikiau
sią vaikų piešinių parodą. 
Rengiantis šiai parodai, buvo 
nupieštas įdomiausias pieši
nys — ant didelio popieriaus 
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lapo vaikai nupiešė vaikus. 
Per 100 piešinių buvo iška
binta, išdėliota. Kanklių sky
riuje besimokančios sesutes 
Badaraitės kankliavo, baleto, 
pramoginių šokių skyriaus 
vaikai taip pat rodė, ką moka, 
kaip ir per eilinę pamokėlę, 
tik prie žiūrovų. Kai kam 
norėjosi pavadinti visą šį 
mūsų renginį koncertu. Jokiu 
būdu ne. Tai buvo eilinė pa
moka, kurioje pasitikrino pa
tys dėstytojai, o mokinukams 
tai buvo tam tikras pasirengi
mas ateičiai — susitikimas su 
žiūrovais. Visi apžiūrėjo pieši
nių parodą, vieni kitiems rodė 
— žiūrėk čia mano, o čia — 
mano! Visi nuoširdžiai vieni 
kitiems paplojo. Truputį nesi
sekė gitaros skyriaus moki
niui Dariui Jutz — juk tik ke
lios pamokėlės tebuvo, tačiau 
reikia džiaugtis jo drąsa, o 
kitą kartą jo mokytojas Darius 
Nausėda pažadėjo, kad klau
sytojai išgirs brandesnį gro
jimą. Pasikvietėme ir Ameri
kos Lietuvių televizijos va
dovą A. Reneckį. Kviesdama 
sakiau: — „pinigų neturime, 
bet gal reiktų parodyti lietu
viškam pasauliui, jog veikiam 
kažką". Nebijojome parodyti 
tų pirmųjų daigelių, kuriuos 
po truputį auginame į puikų 
žiedą. 

Po pamokėlės visi vaikai 
vaišinosi tėvelių iškeptais py
ragais. Mačiau laimingus vai
kų, tėvų veidus. Didelė šio 
darbo prasmė. Be galo svarbu 
man pačiai, kad meno mokyto
jai — bendraminčiai. Šiandien 
Lemonte įsikūrusią meno mo
kyklėlę lanko dvidešimt septy
ni mokiniai. Kai kurie iš jų 
atėjo tik į paskutinę metų pa
mokėlę ir pateko į „atvirą"... 

Jau įsikūrus mokyklėlei pra
dėjau ieškoti kanklių, skudu
čių. Ačiū Pranui Zapoliui, 
Faustui Stroliai, Lidijai Rin-
gienei parėmusiems mus. Iš 
Lietuvos, mano prašymu ir ko
legės iš Lietuvos liaudies kul
tūros centro G. Juknevičienės 
rūpesčiu, buvo nupirkta sku
dučių, gaidų kanklėms ir sku-
dučiams. Visa tai mums be at
lyginimo parvežė L. Slėnius. 
Nuoširdžiausia padėka jiems. 
Mokyklėlei reikia ir gerų kon
certinių kanklių, kurių kai
na Lietuvoje svyruoja nuo 250 
iki 300 ir daugiau dolerių. Rei

kia molbertų dailės skyriui ir 
dar daug ko. Reikia ir spintos, 
kad susidėtume besikurian
čią bibliotekėlę, kurioje bus ne 
tik gaidų rinkiniai, bet ir kny
gos meno tamatika. Turiu 
tokią mintį. 

Mokyklėlei reikia ir para
mos. Ačiū PLC vadovybei, kad 
leidžia kol prasigyvensime, 
naudotis patalpomis nemoka
mai. Žadame atsidėkodami su
rengti koncertą, kurio pelną 
skirsime PLC. Kol kas moka
me atlyginimus mokytojams iš 
surinkto mokesčio, kuris' yra 
daugiau simbolinis. Šventai 
tikėdami, kad Lietuvių fondas 
remia lietuvišką veiklą, pa
prašėme jo paramos. Juk kank
liuoti reikia šiandien, tapyti 
taip pat. Todėl ir tikėjomės 
paramos, juolab, kad dirbame 
su vaikais, kaip sakoma — 
mūsų visų ateitimi. Kai pasi
skambinau į LF ir paklausiau, 
ko galime tikėtis, ledinis bal
sas atsakė: „Pristatė meno 
mokyklėlę Švietimo taryba. 
Neparėmėme"... 

Gyvendami čia ne taip ilgai, 
kitą kartą ir nežinome visų 
fondų, kurie norėtų, galėtų 
geranoriškai paremti mūsų 
veiklą. Kad nenutrūktų toks 
prasmingas mūsų darbas, kad 
kanklės skambiau suskambė
tų, kad galėtume pradžiuginti 
lietuvišką visuomenę savo dar
bais, reikia paramos. Mes nes
tovime su ištiesta ranka ir 
veidmainiškai neašarojame, 
kad suminkštintume širdis. 
Jei atsiras, kas supras ir 
įvertins tokią veiklą, pagal 
galimybes parems mus — 
būsime visi dėkingi. 

Ligija Tautkuvienė 

* Lietuvos pramonininkų 
konfederacija, Verslininkų 
darbdavių konfederacija ir 
Nacionalinė verslininkų kon
federacija steigs Lietuvos 
darbdavių namus, kuriuose bus 
kaupiama, analizuojama ir 
platinama darbdavius labiau
siai dominanti informacija 
verslo socialinės politikos 
klausimais, derinamos darb
davių nuomonės, prieš patei
kiant jas socialiniams ben
drams, valdžios institucijoms, 
taip pat numatoma steigti tar
nybas, kurios teiks paslaugas 
darbdavių organizacijų na
riams. 

PADĖKA 
A.tA. 

VENA ELENA LAUKAITIENĖ 
BUDAVAITĖ 

Mūsų mylima Žmona, Motina. Močiute. Uošve. Se
suo ir Pusseserė po ilgos ir sunkios ligos mirė 1998 m. 
lapkričio 30 d. ir gruodžio 2 d. buvo palaidota Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Kuzinskui ir Pal. Jur
gio Matulaičio misijos kapelionui kun. A. Paliokui. SJ. 
už maldas koplyčioje. Taip pat didelė padėka kun. J. 
Vaišniui, SJ ir A. Paliokui. SJ, už koncelebruotas šv. 
Mišias, ir kun. J. Vaišniui, SJ, už per pamokslą pasaky
tus žodžius, kad „Galime melstis už Veną ir į Veną. nes 
Ji, tiek iškentėjusi, yra tikrai šventa". Dėkojame j.v.s. 
D. Sruogaitei pravedusiai atsisveikinimą su Velione ir 
už skaitinį, kuriame apibūdino a.a. Veną kaip nuos
tabiai šviesią asmenybę. Skautiškas ačiū už visokeriopą 
talką v.s. R. Penčylienei ir Nerijos tunto skautininkems 
ir sesėms. 

Esame labai dėkingi visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kurie lankė a.a. Veną ligos metu. atsi
lankė koplyčioje, dalyvavo šv. Mišiose ir palydėjo į ka
pines; taip pat ir už aukas šv. Mišioms, gėles ir labai 
dosnias aukas „Lithuanian Mercy Lift". Širdingas ačiū 
už užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje. 

Ypatinga padėka dr. B. Pumputienei už a.a. Venos 
lankymą ir S. Šlutienei už labai rūpestingą slaugymą li
gos metu. 

Ačiū sol. D. Stankaitytei už giedojimą gedulingų šv. 
Mišių metu. 

Esame dėkingi karsto nešėjams. Taip pat reiškiame 
padėką laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už rū
pestingą patarnavimą. 

Giliai liūdintys: vyras, duktė, sūnus, vaikaitės, 
žentas, sesuo ir giminaičiai. 

http://1998.XII.31
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Netrukus Pasaul io l ietu
v i u centro sodelyje, Lemonte, 
stovės didingas, žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, paminklas. 
Prie šio mūsų projekto priside
da Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai, Montessori 
^Žiburėlis" mokyklėlės moki
nukai. Jie yra mūsų patys jau
niausi aukotojai. Ačiū jiems. 
Šv. Kalėdų proga sunkiai ser
gančiai Juzei Ramienei, jos 
draugės suaukojo 150 dol. 
Tuos pinigus šeima Juzės Ra
inienės vardu paaukojo pa
minklo statybai. Nuoširdus 
ačiū. Labai prašome ir tuos, 
kurie dar neturėjo progos pri
sidėti. Norint auką įteikti as
meniškai, galite tai padaryti 
kiekvieną sekmadienį centre. 
Čekius rašyti Lithuanian 
World Center vardu ir pa
siųsti ižd. Vytautui Čepėnui 
3181 Grandview PI, Darien, 
IL 60561. 

Cicero apylinkėje Vasario 
16-osios šventė bus minima 
vasario 6-7 dienomis. Vasario 
6 d., vidurdienį, „Klaipėdos" 
jūrų šaulių kuopa prie Cicero 
miesto rotušės (50 Ave. ir 25 
St.) pakels Lietuvos vėliavą. 
Šiai ceremonijai vadovauja 
Amerikos Lietuvių tarybos Ci
cero skyrius ir į ją atvykti 
kviečia visus apylinkių lietu
vius. Vasario 7 d. iškilmėms 
vadovaus Cicero apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba ir ALTas. Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. šv. 
Mišias aukos ir pamokslą sa
kys kun. Kęstutis Trimakas, o 
Mišių metu giedos parapijos 
choras, kuriam vadovauja 
muz. Marius Prapuolenis ir 
Jonė Bobinienė. Po Mišių Ne
priklausomybės šventės minė
jimas tęsis parapijos salėje. 
Pagrindinę paskaitą skaitys 
inžinierius Algirdas Stepaitis. 

Rel iginis koncertas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapi
j o s bažnyčioje Marąuette 
Parke, ruošiamas Verbų sek
madienį, kovo 28 d. Koncertą 
3 v. p.p. atliks muz. Antano 
Lino vadovaujamas parapijos 
choras ir solistai. Visi kvie
čiami atsilankyti ir klausant 
aukšto lygio koncerto susi
kaupti prieš artėjančią Kris
taus Kančios savaitę ir trium-
fališką Jo Prisikėlimo — Ve
lykų šventę. 

Sonatos Deveikytės-Zu-
bovienės romantinių fortepi
joninių miniatiūrų koncertas 
vyks vasario 7 d. 3 val.p.p. Le-
monto dailės muziejuje - tuoj 
po pirmą valandą vyksiančio 
Pasaulio lietuvių centro 1999 
metų narių susirinkimo. 

Gavėnios susikaupimas 
Ateitininkų namuose vyks 
šeštadienį, vasario 20 d. Visi 
kviečiami. 

Juozas Miečius, Chicago, 
EL, prie prenumeratos mo
kesčio prijungė dosnią 105 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame! 

SAUSIO 13-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Sausio 16 d. Maironio mo
kykla turėjo trumpą Sausio 
13-tosios minėjimą. Dalyvavo 
visa mokykla, nuo darželio iki 
10-to skyriaus. Turėjome pro
gą prisiminti ir pagerbti lietu
vius patriotus, ypač tuos, ku
rie mirė, trokšdami laisvės 
Lietuvai. 

Žmonės saugojo televizijos 
bokštą, kad nebūtų užpultas 
rusų komunistų. Komunistai 
savo tankais nužudė 14 lietu
vių ir kelis šimtus sužeidė tą 
vakarą. 

Mūsų programos vadovai 
buvo vyriausios klasės moki
niai. Jie rimtai, tyliai įnešė 
gėles ir žvakes, atnešdami 
prie altoriaus. Buvo labai 

gražu, kai 14 žvakių sudėjo į 
kryžiaus formą. Turėjome ir 
svečią. LR Seimo narys, poli
tinis kalinys, tremtinys Vy
tautas Cinauskas mums pa
kalbėjo apie Sausio 13-tosios 
įvykius. Jis specialiai atva
žiavo iš Lietuvos su mumis 
pasikalbėti. Pabaigėm Lietu
vos himnu. 

Jul ius Kasniūnas 
5 sk. mokinys 

BLYNŲ PUSRYČIAI 

Jaunimo centro Moterų klu
bas kviečia visus vasario 7 d. 
(sekmadienį) atvykti į JC ka
vinę ir pasivaišinti skaniais 
mieliniais blynais, prie kurių 
bus ir burnoj tirpstančios ko
šės. Blynai? bus galima vai
šintis nuo 9 vai. ryte. Savo ap
silankymu paremsite Jaunimo 
centrą. 

KALĖDOS „ŽIBURĖLYJE" 

S KEL BiMAi 
• Lega l ia i d a r g a l i m a 

išrūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, te l . 1-708-720-
2651. (sk.) 

• P r a l e i s k i t e v i e n ą 
savaitę šią žiemą plaukiant 
saulėtoje K a r i b ų j ū r o j e . 
Septynios dienos - 1999 m. 
sausio 31 d. - vasario 7 d. 
Kair.a $1,339 First Class 
Travel, tel. 847-392-6320 arba 
1-800-470-3358 sk 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pul*ib Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalines bylos 

6347 SJtedsie Avenue 
Chicago, IL 80829 
TeL 773-778-8700 

ToD free 24 hr. 888-778-8742 
Darbo vai. nuo 9 v.r iki 7 v v. 

Sefttad. 9vr iki 1 v.p p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago. IL 60629 

(Skerasi gatrsa nuo .Draugo") 
T«L 77S-M4-0100. 

TsL •SO-SS7-OS00, Lamont, IL 

Gruodžio 19 d. PLC salėje 
kalėdinės „Žiburėlio" Monte-
sorinės mokyklėlės programos 
susirinko pažiūrėti močiutės, 
seneliai, mamytės, tėveliai, 
broliukai, sesutės ir draugai. 

skambaliukams žvangant, var
peliams skambant. įžygiavo į 
salę 40 mokinukų. Juos lydėjo 
„Žiburėlio" vedėja Vida Slap-
šienė. mokytoja Laura La
pinskienė ir asistentės Jūratė 
Chavez, Žibutė Mačiulienė, 
Dana Mikenienė ir Laima Za-
vistauskienė. 

Vaikai išsirikiavo ir padek
lamavo eilėraščius, jie taip 
pat pagiedojo kalėdinę giesmę 
..Glorija". Atrodė, kad prieš 
mus stovi ne mūsų vaikai, o 
40 kalėdinių angeliukų. 

Netrukus iš už salės durų 
pasigirdo triukšmas, į svečius 
atkeliavo labai linksmas Ka
lėdų senelis. Jis pasakojo, kad 
bekeliaudamas į Lietuvą iš
dalinti vaikučiams dovanyčių, 
jis dar sustojo ir mus aplan
kyti. Tada, pasisodinęs kiek
vieną vaiką ant savo kelių, jis 
įteikė jiems po dovanelę Vai
kučiai džiaugėsi ir deklamavo 
Kalėdų seneliui eilėraštukus. 

Po programos visi vaišinosi 
pyragaičiais, sumuštiniais, 
kava, sultimis. Pilni gražių 
įspūdžių, palinkėję vieni ki
tiems smagių kalėdinių atos
togų, visi išsiskirstė. 

D.G.S. 

IŠ ARTI IR TOLI ~~ 

AMERIKOS LIETUVIAI 
TIRIA VAISTUS 

Vaistų prieš vėžį informaci
jos specialistė Birute Januš-
kaitė jau kelis mėnesius dirba 
Parke-Davis vaistų tyrimo la-
boratorije Ann Arbor, MI. 

Profesorius Viktoras Snieč
kus iš Queen's universiteto 
(Kingston, Ontario) organizuo
ja simpoziumą apie naujus 
vaistus ir žemdirbystės chemi
kalus. Simpoziumas turėtų 
vykti 2001 metais San Diego 
mieste rengiamo Amerikos 
Chemikų draugijos suvažiavi
mo metu. 

J. Stanulonis yra Chiragene 
įmonės prezidentas. Kompani
ja įsikūrusi Warren, NJ, ir ga
mina vaistus naujais būdais. 
J. Stanulonis mano. jog vaistų 
pardavimas šiais metais pad
vigubės. 

Saulius Šimoliūnas 

LIETUVOJE - NAUJAS 
REFORMATU KUNIGAS 

Prieš šv. Kalėdas Kėdainių 
evangelikų reformatų bažny
čioje buvo ordinuotas Rimas 
Mikalauskas. Jį įšventino 
evangelikų liuteronų vysku
pas Jonas Kalvanas, MD. 
Įšventinimo ceremonijoje taip 
pat dalyvavo ir Vilniaus re
formatų kunigas Algimantas 
Kvedaravičius, reformatų ku
nigas iš Varšuvos, reformatų 
kunige iš Texas (JAV) ir Kole
gijos prezidentas Ramūnas 
Jankūnas. 
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.Žiburėlio" Kalbių eglutės Šventėje: (iš kaires) Ariana Žliobaite. Alena 
Pranckevičiūtė. Tadas Varaneckas. Alisa Strikaite, Lina Olšauskaitė, 
Svaja Pakalniškyte Nuotr Fausto* Varaneckienės 

Iš maišo ištraukia Senelis kelias 
lietuviškas knygeles.. 

Piešė dail. Povilas Osmolskis 

NEAPSIRENGES VĖJAS 
(Lietuvių mitologija) 

Viena mergaitė, eidama į 
lauką šieno grėbti, užtikus 
pakrūmėje prieš saulę vėją su 
apatiniais baltiniais. Susigė
dęs vėjas prašo mergaitės, 
kad ji niekam nepasakotų. 

— Aš tave, — sako, — už tai 
turtingą padarysiu. 

— O kaip tu mane turtingą 
padarysi? — paklausė mer
gaitė. 

— Ogi, kai tu ištekėsi, tai, 
kai reiks, ant tavo lauko lie
taus atpusiu, kai nereiks — 
nupūsiu. 

Mergaitė ištekėjo, ir viskas 
gerai klojos, kol ji niekam ne
pasakojo to atsitikimo. Bet 
sykį, būdama su vyru klėtyje, 
jam papasakojo tą matytą 
vaizdą apie vėją, ir kad jis 
prašęs niekam nesakyti... 

Akies mirksnyje pakilęs 
vėjas nunešė stogą ir sugriovė 
klėtį. 

KALĖDOS 

Kalėdos yra mano mėgsta
miausia šventė. Man patinka 
pirkti dovanas savo šeimai. 
Kalėdoms mano visa Šeimyna 
susirenka pas mus švęsti. 
Prieš Kalėdas reikia papuošti 
didelę eglę. Mes puošiame su 
šiaudinukais ir stikliniais bur
bulais. Ant viršaus uždedame 
blizgančią žvaigždę. Tada mes 
pradedame valgyti skanumy
nus. Kalėdų rytą visi vaikai 
bėga prie Kalėdų senio paliktų 
dovanų. 

Audra Bielskutė, 8 kl. 

Kalėdos man patinka, nes aš 
gaunu dovanų. Per Kalėdas 
dažnai būna sniego, man pa
tinka slidinėti. 

Vytas Dailidė, 10 kl. 

Per Kalėdų šventes aš galiu 
susitikti su visa šeima kartu. 
Aš galiu pabendrauti su savo 
pusseserėmis ir pusbroliais, 
kuriuos retai matau. Man pa
tinka puošti medžius ir namus 
spalvingomis šviesomis. Taip 
pat patinka Kūčios, kai visi 
yra rimti prie stalo. Patinka ir 
gauti dovanėles. 

Inga Žymantaitė, 10 kl. 

Per Kalėdas mes visi va
žiuojam pas močiutę. Mes ten 
valgome Kūčių vakarienę. 
Prieš paskutinį valgi, atidaro
me dovanų paketėlius. Tada 
vėl grįžtame prie stalo ir val
gome paskutinius patiekalus. 
Pavalgę, važiuojame į vienuo
liktosios valandos Mišias. Grį
žę ilsimės ir laukiame Kalėdų 
senelio. 

Kristina Mikaitytė, 10 kl. 
Visi Lemonto Maironio lit. 

m-los mokiniai. (Maironio li
tuanistinės mokyklos 1996/97 
m. moksleivių metraštis). 

JEIGU AŠ BUČIAU 
PAUKŠTIS 

Man niekada nebuvo kilusi 
tokia mintis — būti paukščiu, 
nors žinau, kad daug žmonių 
nuo senų senovės stengiasi 
kuriuo nors būdu juo tapti. Jie 
pasigamindavo sparnus ir 
stengdavosi pakilti nuo žemės, 
tačiau jiems sunkiai tai sekda
vosi. Aš nenorėčiau visą gyve
nimą skraidyti kaip paukštis, 
bet trumpam laikui norėčiau 
juo pavirsti. Jei juo būčiau, la
bai daug laiko skraidyčiau, 
nes man atrodo, kad skridi
mas yra labai malonus daly
kas. Aš apskrisčiau visą pa
saulį. Pirmiausia lėkčiau į 
Šiaurės Ameriką, prie Miči
gano ežero, kur gyvena mano 
teta Jūratė. Gaila, kad ji nesu
prastų, kad ši mažytė kregž
dutė, skraidanti virš jos gal
vos, esu aš. Paskiau aplanky
čiau Australiją, nes man labai 
patinka koalos ir kengūros. 
Skrendant į šį žemyną, tektų 
perlėkti Ramųjį vandenyną, 
todėl būčiau visai nusikama
vusi (pavargusi). Pabūčiau ten 
savaitę laiko, kol atgaučiau 
jėgas, pasigrožėčiau įdomia 
Australijos gamta. Pailsėjusi, 
skrisčiau į Austriją. Norėčiau 
aplankyti savo drauge Gundi, 
kuri gyvena kalnuotame Tiro
lyje. Gundi sako, kad jai kal
nai yra nusibodę, o man būtų 
smagu virš jų paskraidyti. 
Paskiau grįžčiau namo. 

Milda Arfikauskaitė , 
Vilnius 

KALĖDŲ SENELIŲ 
ŠALIS 

(Kalėdų pasaka) 
(Pabaiga) 

— Mes keliaujame į pa
vergtąją tavo tėvynę. Lanko
me tremtinius Sibire. Tie ap
siaustai padaro mus nemato
mus, ir nėra mums jokių už
tvertų kelių, jokios sargybos 
nepajėgia mūsų sulaikyti. Ten 
uždraustos Kalėdų šventės, 
bet niekas negali uždrausti 
mums kelio į žmonių širdis, 
kad taika ir ramybė nusileistų 
ir į pavergto žmogaus namus, 
guostų tremtinius prie Sibiro 
leduotų vandenų. 

Pagaliau ir Algiuko rogės 
nusileido nuo kalno. Linksmai 
dindėjo skambalėliai. Skriete 
skriejo stiprūs elniai. Snieguo
ti kalnai lėkė pro šalį. Vėl 
nušvisdavo miestų gatvės, at
siskleisdavo snieguoti miškai. 
Linksma Algiuko širdis ver
žėsi į namus. 

Nubudo vėl savo lovelėje. 
Tokiu šviesiu veidu, linksmo
mis akutėmis. Jo lietuviškos 
knygelės gulėjo šalia lovutes 
ant staliuko. Pasienyje ant 
grindų stovėjo elektrinis trau
kinys. Algiukas griebė kny
gutes, pavartė ir stipriai pri
glaudė prie krūtinės. 

Tarpduryje stovėjo tėtis ir 
šypsojosi: 

— Sveikinu, Algiuk, su 
šventomis Kalėdomis, — sako 
priėjęs tėvelis ir glosto jo plau
kučius. 

— Aš dabar būsiu labai ge
ras berniukas. Kalėdų senelių 
šalyje daug gražių dalykų iš
mokau, — Algiukas pasakė tė
veliui. 

Puiki ir graži ta Kalėdų se
nelių šalis. Nei piktumui, nei 
neteisybei nėra į ją kelio. 18 
jos ateina džiaugsmas ir palai
ma į gerų vaikučių širdeles. 

Pranas Naujokait is 
PJS. Ši pasaka parašyta ta

da, kai Lietuva buvo rusų -
komunistų pavergta. 

VISI METŲ LAIKAI 
GRAŽŪS 

Ruduo mano gatvėje yra la
bai gražus. Matau gražiausias 
spalvas: žalią, raudoną, gel
toną, rudą. Kai išeinu į lauką, 
matau daug vaikų žaidžiant 
su draugais nukritusiuose la
puose. Aš irgi žaidžiu su savo 
draugais. Greitai nebus tiek 
daug lapų, nes ateis šalčiai. 
Sniegas viską apklos ir bus la
bai tylu. Bet irgi bus gražu. Po 
pamokų daug vaikų važinės 
rogutėmis. Man tas labai pa
tinka. 

Ruduo mano gatvėje yra la
bai gražus, bet gatvė graži va
sarą, pavasarį ir žiemą, žodžiu 
— visais metų laikais. 

Milda Pl ioplytė , 
8 klasės mokinė 
Čikagos lit. m-la 

GALVOSŪKIO NR. 58 
ATSAKYMAI 

1. Varna. 2. Ša l t i s — ne bro
lis, gena į vidų. 3. Sniegas. 4. 
Krosnis. 5. Kalėdos. 6. 
Šerkšnas. 7. Aštuoniasdešimt. 
8. Snaigės. 9. Ledas. 10. 
Žiemos dantys ilgi. 11. Laiku 
nepasėsi — ž iemą badą ken
tėsi. 

GALVOSŪKIO NR. 59 
ATSAKYMAI 

Į gimtąją pastogę šventą 
Kūčių vakarą pabūti kartu 
susirenka visi gyvi ir mirusie
ji-

Žodyje Kūčių, po č i nėra 
raidė, o minkštinamasis žen
klas. 

GALVOSŪKIO NR. 60 
ATSAKYMAI 

1. Pietų ašigalyje yra devy
nios dešimtosios viso sniego, 
esančio ant Žemės planetos. 2. 
1250 m. iš arabiškų kraštų 
grįžtą kryžeiviai prisidėjo, kad 
į Europą skverbtųsi arabiški 
skaičiai ir dešimtainė sistema. 
3. 1790 m. metrinės sistemos 
iniciatoriai buvo prancūzai. 4. 
Ačiū vokiečių chemikui O. 
Wallach, 1884 m. pradėjusiam 
kvepalų gamybos industriją. 
5. Egiptiečiai prieš 4200 metų 
vienų metų laikotarpiui davė 
12 mėnesių. 

GALVOSŪKIS NR. 76 

(Iškarpa) Kurią JAV vietovę 
vaizduoja ši žemėlapio iškar-

GALVOSUKIS NR. 78 
(Brėžinėlis) 

Į viršutinius tuščius lange
lius įrašykite raides, iš kurių 
susidarys žodžiai ir sakinys. 
Juodas langelis žymi žodžio 
pabaigą. Raidžių jums nerei
kės sugalvoti, jos surašytos 
apačioje, tik jas reikės perkelti 
iš apačios į viršų. Raidės su
maišytos, reikės jums pasi
rinkti, kuri tinka kuriam lan
geliui. Kai užbaigsite darbą, 
galėsite perskaityti sakinį, 
kurį parašė vienas žymiausias 
Lietuvos menininkas. Paskuti
niuose 2-se langeliuose yra to 
minininko pirmosios vardo ir 
pavardės raidės. . .. 

(5 taškai) 
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GALVOSŪKIS NR. 79 
(Kryžiažodis) 

Artinasi tautos šventė, pa
siskaitykite medžiagos apie 
dr. J. Basanavičių ir išspręs
kite šį kryžiažodį: 1. Koks 
buvo J. Basanavičiaus tėvo 
vardas? 2. Kokį laikraštį jis 
redagavo? 3. Kur gimė J. B.? 
4. Apie kurią šalį J. B. 
kalbėjo: „Kaip Kristui Golgo
ta, taip man..." 5'. Kokia J. B. 
motinos mergautinė pavardė? 
6. Ką krūtinėje iki mirties 
nešiojo J.B.? 7. J. B. sesers 
vardas. 8. Šešerių metų miru
sios J.B. sesutės vardas. 9. 
Koks J.B. brolio vardas? 10. 
Koks J. B. žmonos vardas? 11. 
Kuriose Vilniaus kapinėse pa
laidotas J.B.? 12. Per kokias 
šventes studentai uždegdavo 
žvakutes ant J.B. kapo ir už 
tai būdavo sovietinių saugu
miečių persekiojami? 

Už visus teisingus atsaky
mus 10 taškų, o už ne visai 
tikslius — 5 taškai. Atsaky
mus siųskite be brėžinio, 
pažymėdami tik numerius. 
Kryžiažodį sudarė 7 klasės 
mokinė Daiva Andrike-
v i č i ū t ė iš Bajorų k., Vilka
viškio rajono. 

GALVOSŪKIS NR. 77 
(Brėžinėlis) 

Iš kurių skaičių yra sudary
ta šita galva? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 80 

1. Kokia raide praside
dančių pavardžių Lietuvoje 
yra mažiausiai? 2. Šv. Rašto 
teigimu, iš visos žmonijos isto
rijos, kas buvo pirmasis 
žmogus, kuris mirė? 3. Ar ar
kliai žagsi? 4. Kiek siūloma 
dolerių, norint nupirkti už
konservuotas genijaus Alberto 
Einšteino akis? 5. Ar meškos 
ir lokiai gyvena Afrikoje? Už 
visus teisingus ir plačiai 
paaiškintus atsakymus, ski
riama 10 taškų, o už trumpus 
atsakymus — 5 taškai? 

Atsiuntė 
kun . dr. E. Gerulis 

• Galvos neprasimuši, nusi
lenkdamas senam žmogui. 

Lietuvių priežodis 


