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Europos Komisijai pristatytas 
Ignalinos AE uždarymo planas

Briuselis, sausio 27 d. 
(Elta) — Lietuvos energetikos 
strategijoje numatomi du pla
nai, kada uždaryti Ignalinos 
atominę elektrinę. Pirmasis— 
ankstyvas elektrinės užda
rymas (2000-2005m.) su sąly
ga, kad Lietuva iki to laiko 
suras lėšų jėgainei uždaryti. 
Antruoju planu Lietuva nu
mato tolesnį jėgainės naudo
jimą pagal techninį projektą, 
kol vyriausybė sukaups pa
kankamai lėšų jėgainei užda
ryti.

Tokią Lietuvos energetikos 
strategiją 26-27 d. Briuselyje 
Europos Komisijos (EK) atsto
vams pristatė ūkio ministras 
Vincas Babilius.

Susitikimuose buvo aptar
tas Rusijos krizės poveikis 
Lietuvos ekonomikai. Mini
stras V. Babilius pažymėjo, 
kad Rusijos krizės vienas pa
darinių yra Lietuvos komer
cinės veiklos suaktyvėjimas 
ES rinkose, ir tai yra papildo
mas pramonės konkurencin
gumo įrodymas.

Komentuodamas susitiki
mus su aukštais Europos 
Komisijos pareigūnais, V. Ba
bilius teigė esąs patenkintas 
diskusijų išvadomis, EK paro
dytu Lietuvos požiūrio supra
timu.

Pasak ministro, Lietuva per 
tris mėnesius pateiks EK sa
vo vertinimus, kiek reikėtų 
pinigų uždaryti Ignalinos ato
minę elektrinę ir kompensuo
ti paprastus elektros gamybos 
pajėgumus.

Kaip svarbiausią savo vizito 
pasiekimą jis vertina EK pa
reigūnų sutikimą sėstis su 
Lietuvos atstovais prie dery
bų stalo ir svarstyti atominės 
elektrinės uždarymo galimus 
būdus, uždarymo kainą, o ne 
reikalauti iš Lietuvos pirmiau 
nurodyti elektrinės uždarymo 
datą.

Ministras teigė aiškinęs, 
kad saugaus naudojimo sąly
gomis elektrinės uždarymas 
priklausys nuo Lietuvos fi
nansinių išteklių.

Nuotr.: (iš kairės) Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis priėmė Jungtinių Amerikos Valstijų am
basadoriaus Lietuvoje Keith Smith atlydėtą garbingą svečią — JAV Valstybės departamento Baltijos valstybių 
skyriaus vadovą Daniel Lyder. (Elta)

Vyriausybė paskelbė kovą 
su nusikalstamomis gaujomis

Kodėl „Mažeikių nafta” 
nepajėgia įsigyti žaliavos?

Vilnius, sausio 28 d. (Elta) 
— Vyriausybė savo posėdyje 
numačiusi svarstyti, ar yra 
politinių ir konkurencinių 
kliūčių „Mažeikių naftos” ben
drovei įsigyti naftos perdirbi
mui, ketvirtadiėnį Vilniuje, 
spaudos konferencijoje, pa
reiškė ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, komen
tuodamas padėtį, susidariusią 
Mažeikiuose.
„ Penktadienį dėl žaliavos 
Stygiaus rengiamasi stabdyti 
didžiausią Lietuvoje įmonę — 
„Mažeikių naftos” bendrovę.

„Bet kuriuo atveju būtų 
nesuprantamas dalykas, kuris 
atsilieptų ir tarpvalstybi
niams santykiams, jeigu pa
aiškėtų, kad dėl politinių ar 
konkurencinių priežasčių fi
ziškai kas nors neleidžia ‘Ma
žeikių naftai’ nusipirkti žalia
vos”, sakė premjeras.

Jis pripažino .jaučiąs užuo
minas”, jog naftos žaliavos tie
kimas iš Rusijos gali būti sie
jamas su „Mažeikių naftos” 
būsimu privatizavimu. „Lietu
vos vyriausybė nesudarys nie
kam kokių nors privilegijuotų 
sąlygų, tačiau pakvies lygio
mis teisėmis dalyvauti priva

tizavime”, pareiškė G. Vagno
rius, išsakydamas viltį, jog to
je programoje dalyvaus ir Ru
sijos bendrovės.

Kaip „Lietuvos rytui” sakė 
panoręs likti nežinomas „Ma
žeikių naftos” valdybos narys, 
Rusijos firmos „LUKoil” atsto
vai pasiūlė įmonės vadovui 
prašyti naftos tų, kuriems bus 
parduotos „Mažeikių naftos” 
akcijos, t.y. JAV bendrovės 
„Williams International”.

Rusijos kuro ir energe
tikos ministerija neskiria pa
pildomų naftos eksporto 
kvotų. Mažeikių gamykla ga
mybą palaiko tik praėjusių 
metų pabaigoje sukauptomis 
atsargomis.

„Būčiau labai nustebęs, jei
gu pasitvirtintų, jog „Mažei
kių nafta”, turėdama pinigų ir 
dalyvaudama tarptautinėje 
rinkoje, negali nusipirkti, pa
vyzdžiui, iš Rusijos, naftos ža
liavos”, teigė G. Vagnorius. 
Premjeras sakė nenorįs tikėti, 
kad grįžta 1990 ar 1991 me
tai. Kaip žinoma, tais metais 
Kremlius ekonominėmis prie
monėmis mėgino smaugti ne
priklausomybę atkūrusią Lie
tuvą.

Sveikatos apsaugos ministrui 
trūksta ryžtingumo

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) 
— Seimo Socialdemokratų 
frakcijos seniūno pavaduoto
jas Juozas Olekas apkaltino 
sveikatos ministrą Mindaugą 
Stankevičių neryžtingumu, 
įgyvendinant sveikatos prie
žiūros reformą.

„Ministerijai reikia užimti 
tam tikrą poziciją, o ne tūnoti 
krūmuose ir laukti, kas įvyks 
savaime”, spaudos konferenci
joje ketvirtadienį ragino J.Ole- 
kas, 1990-1992 metais pats va- 
vovavęs Sveikatos apsaugos 
ministerijai.

J. Olekas pasigenda tvirtos 
ministro nuostatos spren
džiant daugelį sveikatos prie
žiūros problemų ir tai, pasak 
jo, .jaučia ir medikų visuome
nė, ir gyventojai”.

J. Olekas kritikavo kai ku
rias sveikatos apsaugos refor
mos kryptis, teigdamas, jog 
daugeliu atvejų „pirmoje eilėje

yra popierius, o ne ligonis”. Jis 
ypač nepatenkintas naujomis 
ligonių ambulatorinėmis kor
telėmis, kurias turi užpildyti 
kiekvienas poliklinikoje apsi
lankęs pacientas. Pasak parla
mentaro, šių kortelių nauda 
bus juntama nebent po poros 
metų, nes jos pritaikytos kom
piuterizuotai sistemai, kuri 
poliklinikose dar nėra įdiegta.

Parlamentaras piktinosi, 
kad nebefinansuojami mokyk
lų medicinos kabinetai ir jie 
visoje Lietuvoje „masiškai už
daromi”.

„Apverktina” situacija jis 
pavadino tai, kad medikų atly
ginimai nukrito žemiau val
stybės vidurkio.

J. Olekas ragino Sveikatos 
apsaugos ministeriją pristab
dyti „beatodairišką reformos 
vykdymą ir koncentruotis ties 
esminiu medicinos paslaugų 
kokybės gerinimu”.

Vašingtonas ir NATO giria Vilnią 
už gynybos išlaidų didinimą

mo.Vilnius, sausio 28 d. (BNS) 
— Jungtinės Valstijos pasi
džiaugė Lietuvos kuriama pa
lankia verslo aplinka ir įsipa
reigojimais didinti gynybos 
sistemos biudžetą, ketvirta
dienį žurnalistams pareiškė 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis po susitikimo su 
JAV Valstybės departamento 
Baltijos valstybių skyriaus va
dovu Daniel Lyder, kurį Lietu
voje lydėjo JAV ambasadorius 
Vilniuje Keith Smith bei keli 
amerikiečių diplomatai.

Pasak V. Landsbergio, JAV 
pareigūnai neslepia, ,jog Lie
tuvai rodomas išskirtinis dė
mesys Jungtinėse Valstijose”, 
nes „Lietuva yra perspektyvi 
šalis transatlantiniam bendra
darbiavimui”.

Seimo pirmininko teigimu, 
kalba vyko ne tik apie Lietu
voje jau dirbančias JAV bend
roves „Philip Morris” ar „'Mi
liams International”, „bet ir 
tai, kas po to seka”. „Pastebi
mas didelis augimas, ir tai abi 
šalis tenkina. Galėjome suvok
ti, kad Lietuva yra įdomi vieta 
Jungtinėms Valstijoms”, sakė 
V. Landsbergis.

Susitikime, be to, kalbėta 
apie lietuvių kilmės amerikie
čių verslininkų skatinimą in
vestuoti Lietuvoje.

Pasak Seimo pirmininko, 
kalbant apie pasiruošimus 
NATO viršūnių susitikimui 
Vašingtone, JAV pareigūnai 
gerai įvertino šį mėnesį Seimo 
priimtą įstatymą dėl krašto 
apsaugos sistemos finansavi-

Įstatymu, kurį parengė V. 
Landsbergis, įsipareigota 
2001 m. išlaidas gynybai padi
dinti iki 2 proc. bendrojo vi
daus produkto. Pasak Seimo 
vadovo, šis Lietuvos įstatymų 
leidėjų žingsnis bus atspindė
tas bendrame JAV Atstovų rū
mų ir Senato nutarime, kuris 
bus priimtas vasario pradžio
je.

Briuselis. NATO pajėgų 
Europoje vyriausiojoje vada
vietėje palankiai buvo sutikta 
žinia apie Lietuvos Seimo 
sprendimą nuosekliai didinti 
išlaidas gynybai.

Ketvirtadienį prezidento

Valdo Adamkaus susitikime 
su NATO pajėgų Europoje vy
riausiuoju vadu generolu Wes- 
ley Clark gynybos finansavi
mo strategija įvertinta kaip 
rimto Lietuvos pasiruošimo 
narystei NATO pavyzdys.

Iki NATO viršūnių susitiki
mo balandį Vašingtone W. 
Clark darbotvarkė yra labai 
įtempta, jis beveik nesusitin
ka su valstybių vadovais ar ki
tais civiliais pareigūnais. Ge
nerolas į susitikimą su Lietu
vos prezidentu atvyko tiesiai 
iš JAV, kur kalbėjosi su JAV 
prezidentu Bill Clinton.

V. Adamkui taip pat buvo 
pristatyta vadinamoji „naujoji 
NATO užduotis” — nauju na
rių — Lenkijos, Čekijos ir 
Vengrijos — įsijungimas į 
NATO.

Vilnius, sausio 28 d. (Elta- 
BNS) — Kovai su visuomenei 
pavojingomis nusikalstamo
mis gaujomis šiemet bus įs
teigti ir pradės veikti Ypatin
gieji skyriai Organizuotų nusi
kaltimų tyrimų tarnybose, 
prasidės negailestinga kova 
su nusikalstamomis grupuo
tėmis, kuriai nebus gailimą 
lėšų, skyriai bus labai gerai 
aprūpinti, o darbuotojams bus 
mokami dideli atlyginimai. 
Vyriausybė premįjuos kovoje 
su gaujomis pasižymėjusius 
pareigūnus, o premįjų sumos 
bus didesnės nei 100,000 litų, 
ketvirtadienio spaudos konfe
rencijoje pranešė premjeras 
Gediminas Vagnorius.

Pasak jo, visomis įmanomo
mis priemonėmis bus sustip
rintas baudžiamasis persekio
jimas grupuočių, kurios pas
taruoju metu bando viešai de- 
monstruotis.

Jau anksčiau rengtus veiks
mus, vyriausybės vadovo teigi
mu, paspartino Panevėžio or
ganizuotų nusikaltimų ir ko
rupcijos tyrimų skyriaus vy
riausiojo prokuroro Gintauto 
Sereikos nužudymas.

Taisant Užkardymo, Polici
jos, Baudžiamojo proceso ir 
Baudžiamojo Kodekso įstaty
mus, bus palengvintos teisė
saugos institucįjų pastangos, 
siekiant patraukti baudžia

mojon atsakomybėn nusikals
tamas gaujas, pabrėžė G. Vag
norius.

Premjeras teigia suprantąs 
tuos žmones, kurie pasisako 
už mirties bausmę. „Kai 
trūksta kantrybė, man irgi ky
la pirma mintis, kad reikia 
mirties bausmės”, sakė jis. Jo 
nuomone, diskutuoti apie mir
ties bausmės būtinybę būtų 
galima, jei jos atšaukimas ar 
įvedimas padėtų greičiau iš
siaiškinti nusikaltėlius, įrodyti 
nusikaltimus.

Šią savaitę dvi partijos — 
Jaunoji Lietuva ir Naujoji są
junga — paragino atkurti mir
ties bausmę. Teisininko Artūro 
Paulausko vadovaujama Nau
joji sąjunga mirties bausmę 
pavadino „prevencine priemo
ne” nusikaltėlių ir teisėsaugos 
kare ir teigė reikalausianti 
sušaukti referendumą dėl mir
ties bausmės atgaivinimo Lie
tuvoje.

Lietuvos Seimas pernai gruo
dį panaikino mirties bausmę, 
pakeisdamas ją įkalinimu iki 
gyvos galvos. Tokį sprendimą 
sveikino Europos bendruome
nė, tačiau viešosios nuomonės 
tyrimai liudįja, kad didesnė 
Lietuvos visuomenės dalis pa
sisako už mirties bausmę kaip 
kovos priemonę prieš augantį 
nusikalstamumą.

Latviai padės tirti 
Panevėžio prokuroro nužudymą

Naujosios sąjungos vadovas 
pabūgo kandidatuoti į Seimą

* Seimo socialdemokratai 
ragina suaktyvinti diploma
tinius ryšius su Prancūzija, 
Graikija, Portugalija ir Ispani
ja, kad būtų pakeistas šių val
stybių abejingas požiūris į 
Baltijos valstybių narystę Eu
ropos Sąjungoje. Seimo social
demokratų frakcijos seniūnas 
Aloyzas Sakalas ir frakcijos 
narys Rimantas Dagys nese
niai viešėjo Stokholme, kur 
susitiko su Švedijos parlamen
to bei Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovais. Pasak A. 
Sakalo, Švedijos politikai pa
tarė lietuviams „rakto” į na
rystę Europos Sąjungoje ieš
koti ne Vokietijoje, o Pran
cūzijoje, Graikijoje, Portugali
joje ir Ispanijoje, nes šios val
stybės nepatikimiausiai verti
na Baltijos valstybių narystę 
ES. -4-

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) 
— Artėjant rinkimams į tris 
laisvas Seimo narių vietas, 
konservatoriai suaktyvino žo
dinį puolimą prieš sociallibe
ralus ir jų vadovą advokatą 
Artūrą Paulauską.

Konservatorių valdybos pir
mininko pavaduotojas Alfon
sas Bartkus ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje teigė, 
kad A. Paulauskas neišdrįso 
kandidatuoti Naujojoje Vil
nioje. „Galime pasidžiaugti, 
kad Naujosios sąjungos vado
vas A. Paulauskas, matyt, iš-

* Seimo kanclerio Jur
gio Razmos pasisakymus
apie Naujosios sąjungos(NS) 
veiklą NS laiko šios politinės 
organizacijos menkinimu ir 
įžeidinėjimu. NS ketvirtadienį 
išplatino pareiškimą, kuriame 
teigia mananti, kad Seimo na
riui J. Razmai nederėtų „taip 
užgauliai interpretuoti politi
nės organizacijos veiklą”. Tre
čiadienį spaudos konferenci
joje J. Razma sumenkino ad
vokato Artūro Paulausko va
dovaujamos NS perspėjimą 
Lietuvos prezidentui ir vyriau
siajam ginkluotųjų pajėgų va
dui Valdui Adamkui dėl grės
mės demokratijai valstybėje. 
Kancleris teigė, kad taip NS 
pradeda savo rinkimų kampa
niją bei pridūrė, jog „kaip po
litikos pradinukams tai atleis
tina”. NS pareiškime konser
vatoriui siūloma susipažinti 
su politinių partijų ir organi
zacijų įstatymu, reglamentuo
jančiu politinės organizacijos 
veiklos principus. ibns>

sigando, kad gali nelaimėti 
rinkimų”, sakė A. Bartkus. 
„Jam jau nebepatogu ne
laimėti kelių rinkimų iš eilės”, 
pridūrė konservatorius.

Pernai pakartotiniuose Sei
mo nario rinkimuoseNaujosios 
Vilnios apygardoje A. Pau
lauskas surinko daugiausia 
balsų, tačiau rinkimai buvo 
pripažinti neįvykusiais dėl 
mažo rinkėjų aktyvumo.

1997 m. gruodį prezidento 
rinkimuose A. Paulauskas ap
lenkė konservatorių, Seimo 
pirmininką Vytautą Lands
bergį, o pernai sausį antra
jame prezidento rinkimų rate 
14,000 balsų skrtumu pralai
mėjo Valdui Adamkui.

NS taryba Naujojoje Vilnioje 
iškėlė NS Vilniaus skyriaus 
vadovą Eduardą Šablinską, 
Vilniaus - Trakų apygardoje 
— Trakų Vokės vidurinės mo
kyklos direktoriaus pavaduo
toją Mariną Garbovskąją ir 
Nevėžio apygardoje — popu
liarių romanų rašytoją Ed
mundą Malūką.

* Mokslo ir studijų de
partamentas paskelbė kon
kursus dėl valstybinių stipen
dijų studijoms, mokslinėms 
stažuotėms užsienyje 1999- 
siems ir 1999-2000 mokslo 
metams. Asmenys, priimti į 
užsienio valstybių mokslo 
institucijas, gali kandida
tuoti į valstybines stipendijas 
podiplominėms (magistro, 
daktaro mokslo laipsnio) stu
dijoms užsienyje; taip pat į 
valstybines stipendijas dali
nėms 1-10 mėnesių studįjoms,

Ryga, sausio 28 d. (BNS) — 
Latvįjos generalinė prokura
tūra nusprendė padėti tirti 
Panevėžio prokuroro Gintauto 
Sereikos nužudymą šios sa
vaitės pradžioje.

Latvįjos generalinis proku
roras Janis Skrastinis laik
raščiui „Neatkariga Rita Avi
že” pranešė, jog generalinė 
prokuratūra jau aptarė su ko
legomis Lietuvoje priemones, 
kurių Latvijos teisėsaugos in- 
stitucįjos imsis, kad padėtų 
išsiaiškinti šią žmogžudystę.

J. Skrastinis sakė laik
raščiui, kad tai pirmasis Bal
tuos valstybėse aukšto parei
gūno nužudymas, iki šiol nė 
vienas nebuvo nužudytas — 
jie žūdavo tik eidami tarnybi
nes pareigas.

„Dabar svarbiausia, kaip 
Lietuva išbris iš šios situaci
jos. Jeigu nugalėtojais bus nu
sikaltimo organizatoriai ir

1-5 mėnesių mokslinėms sta
žuotėms užsienyje bei į išmo
kas mokslininkams dalyvauti 
tarptautiniuose renginiuose. 
Konkursai skelbiami studi
joms ir stažuotėms Danįjoje, 
Ispanijoje, Čekijoje, Olandijo
je, Lenkijoje, Kinijoje, Graiki
joje, bei Europos kolegijoje.

(Elta)

* Rusijos ambasadoje 
Vilniuje pagerbti Leningra
dą gynę II pasaulinio karo ve
teranai ir tie Rusįjos piliečiai, 
kurie gyveno bei dirbo per Le
ningrado blokadą. „Mes taip 
jau sukurti, kad nepasiduoda
me”, sakė Rusįjos ambasado
rius Lietuvoje Konstantinas 
Mozelis, asmeninius preziden
to Boris Jelcin sveikinimo raš
tus įteikdamas beveik dvide
šimčiai sunkaus laikotarpio 
liudytojų, kurie šiuo metu gy
vena Lietuvoje. Taip pami
nėtos 55-osios metinės nuo 
tada, kai 1944 m. sausio 27 d. 
Leningradas buvo visiškai iš
vaduotas nuo blokados. <bns)

vykdytojai, galime tikėtis, 
kad visame Baltįjos regione 
šis nužudymas bus papildo
mas impulsas daryti tokius 
nusikaltimus. Jeigu priemo
nės, kurių imtasi, bus neefek
tyvios, tokių nusikaltimų gali 
padaugėti dešimteriopai”, sa
kė Latvįjos generalinis proku
roras.

Latvijos Vidaus reikalų mi- 
nisterįjos pareigūnai sakė, jog 
trys Lietuvos piliečiai, įta
riami Panevėžio prokuroro 
Gintauto Sereikos nužudymu 
sausio 25-osios vakarą, pa
laikė glaudžius ryšius su Lat
vijos nusikaltėlių grupuo
tėmis. Todėl manoma, kad 
įtariamieji dabar gali būti 
Latvijoje, jų paiešką paskelbė 
ir „Interpol’as”.

* Vyriausybė nusprendė 
kompensuoti žemdirbiams
ir žvejams nuostolius, kurie 
susiję su mokesčio dyzeli
niams degalams padidėjimu. 
Ūkininkams, žemės ūkio ben
drovėms bei kitiems žemės 
ūkio produkcijos gamintojams 
ir Lietuvos žvejams bus kom
pensuojama vidutiniškai po 17 
centų už litrą degalų. (eiu>

* Lietuvos bibliotekinin
kų draugija (LBD) supeikė 
Kultūros ministerijos planus 
sujungti kaimo bibliotekas su 
mokyklų bibliotekomis. LBD 
pareiškė pasipiktinimą Kultū
ros ministro Sauliaus Šaltenio 
sumanymu tęsti 1990-1995 m. 
vykusį bibliotekų jungimą, 
teigdama, jog ministerijos 
nuostata neatitinka Europos 
Sąjungos informacinės visuo
menės kūrimo principų, ku
riuose bibliotekoms skiriamas 
ypač reikšmingas vaidmuo.

(BNS)

KALENDORIUS
Sausio 29 d.: Sulpicųus, Valeri

jus, Girkantas, Praniciėkus.
Sausio 30 d.: Martyna, Jacintą. 

Ipolitas, Nikodemas, Banguolė.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

NAUJI VEIDAI ČIKAGOS 
„BULLS” KOMANDOJE

Su geriausio pasaulyje krep
šininko Michael Jordano išėji
mu iš „Bulis” komandos žai
dėjų tarpo, galima sakyti, su
byrėjo visa ekipa, kuri 6 kar
tus tapo NBA lygos nuga
lėtojais (neoficialiais — pasau
lio čempionais).

Klubo generalinis menedže
ris Jerry Krause pasiryžo iš 
pagrindų komandą atnaujinti 
ir atjauninti. Iš senesniųjų, 
žymesniųjų žaidėjų beliko tik 
du — Ron Harper ir kroatas 
Tony Kukoč. Naujame pagrin
diniame penketuke tikimasi 
dar žais Bill Wennington, Dic- 
key Simpkins ir Brent Barry.

Mus labiausiai domina 
Brent Barry, nes jis yra lietu
vių kilmės. Jį matėme Čika
gos ASK „Lituanicos” krepši
nio komandos sudėtyje žai
džiantį IV Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynėse 1991 m. Lie
tuvoje. Tuo laiku jis buvo pir
mametis Oregon State univer
siteto studentas, jau turėjo 
nemaža sugebėjimų pasirink
toje sporto šakoje.

ASK „Lituanicos” komandos 
treneris Rimas Dirvonis jau 
tada šiam vyrui buvo numatęs 
gerą ateitį. Lietuvoje Brentas 
irgi neblogai pasirodė ir at
kreipė krepšinio mėgėjų dė
mesį. Jis viešnagę savo sene
lių krašte dar ir dabar gerai 
atsimena, nors vėliau neturėjo 
progos ten nuvykti.

Baigęs Oregon State univer
sitetą Brentas 1995 m. buvo 
pašauktas 15-ju numeriu į 
NBA naujokų biržą. Pašau- 
kėjai — Denverio „Nuggets” jį 
perleido Los Angeles „Clip- 
pers” klubui, kur sužaidė 2 
sezonus ir 1997-1998 metų 
sezoną rungtyniavo Miami 
„Heat” komandoje.

Brentas yra gimęs 1971 m. 
gruodžio 31 d. New Yorko val
stijoje. Jo tėvas — garsusis 
NBA lygos „All-Star” žaidėjas 
Riek Barry, ne kartą viešai 
yra pabrėžęs savo lietuvišką 
kilmę. Jo visi keturi sūnūs yra 
krepšinio profesionalai: 32 m. 
amžiaus Scooter rungtyniauja 
Vokietijoje, o likusieji Jon (30 
m.), Brent (27) ir Drew (26) — 
NBA lygoje.

Dabar Čikagos lietuviai ga
lės pamatyti Brentą savoje — 
„Bulis” komandoje, kuri, žino
ma, jau nebus tokio aukšto 
pąjėgumo kaip ankstesniais 
metais. Tačiau klubo vadovy

SALFAS s-gos 48-jų metinių žaidynių, š.m. gegužės 22-24 d. vykusių Toronte, vyrų B klasės nugalėtojas Detroi
to „Kovas”. Komandai atstovavo: Butkanas, Mitrius, Bodya, L. Polteraitis, R. Polteraitis, Jankus ir Zubrickas.

Nuotr. Sig. Krašausko

bė po maždaug trijų metų tiki
si vėl nustebinti Ameriką savo 
komandos sugebėjimais, kaip 
būdavo Michael Jordano lai
kais. „Bulis” gen. menedžeris 
Jerry Krause labai norėtų į 
komandą įjungti ir jauną, la
bai perspektyvų centrą, 23 m. 
amžiaus Žydrūną Ilgauską, 
kai šią vasarą baigsis jo sutar
tis su Clevelando „Cavaliers” 
klubu. Apie tai jau plačiai ra
šo Čikagos spauda, tačiau da
bartinės Ilgausko komandos 
vadovai, be abejo, jam mokės 
milijonus, norėdami pasilaiky
ti jį Clevelande.

Beje, „Bulis” komanda šie
met bus tikrai tarptautinė: 
šalia kroato Kukoč, joje žais 
kanadietis Wennington, estas 
Martin Mursep ir pirmasis 
Vengrijos atstovas NBA lygoje 
Kornel David, jau nekalbant 
apie lietuvių kilmės Brent 
Barry.

Apie estą Martin Mursep 
reikia pasakyti, kad jis nese
niai žaidė Estijos rinktinėje, 
kurią Lietuva su Saboniu prie
kyje įveikė 30 taškų skirtumu.

Ed. Šulaitis
ŠI SEKMADIENI — VĖL 

FUTBOLAS

Šį sekmadienį, sausio 31 
dieną 6 vai. vak- „Lituanicos” 
futbolininkai, po savaitės per
traukos, vėl pasirodys salės 
futbolo pirmenybėse Odeum 
patalpose Vilią Park,IL.

Mūsiškių varžovu bus taip 
pat „mąjor” lygos naujokai 
kaip ir „Lituanica” — ukrai
niečių „Lions”. Kaip atrodo, 
lietuviams bus galima iško
voti 3 taškus. Iki šiol „Lions” 
yra pralaimėję abu pirmuosius 
susitikimus, o mūsiškiai — 
vieną iš jų įstengė baigti lygio
mis.

„KOVO” VISUOTINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Detroito sporto klubas „Ko
vas” sekmadienį, sausio 31 d., 
12 vai. Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre šaukia visuotinį 
narių susirinkimą. Susirin
kime pirmininko Algio Rugie- 
niaus pranešimas, iždininko 
pranešimas, klubo 50 metų 
minėjimo šventės rengimo nu
tarimas. Šių metų Detroite 
vykstančių ŠALFASS-gos 
Krepšinio žaidynių praneši
mas. Susirinkimo metu bus 
vykdomi valdybos rinkimai.

Š. Marčiulionis su pasižymėjusiais savo mokyklos jaunaisiais krepšininkais su jų laimėtomis taurėmis, 
kovo 6 d. viena mokyklos komanda atvyks žaisti Čikagoje.

.m.

A. SABONIS PASILIKO 
„TRAIL BLAZERS” KLUBE

Lietuvos krepšininkas Arvy
das Sabonis penktadienį, sau
sio 23 d., pasirašė naują trejų 
metų sutartį su NBA klubu 
„Portland Trail Blazers”.

Per sezoną 34-erių metų 220 
cm ūgio vidurio puolėjas už
dirbs nuo 5 iki 6 mln. dolerių. 
Praėjusį sezoną A. Sabonis 
uždirbo 3 mln. dolerių.

„Esu labai laimingas, jog sa
vo karjerą tęsiu Trail Blazers’ 
komandoje”, — sakė A. Sabo
nis. „Man patinka šios ekipos 
žaidėjai ir tikiuosi komandai 
atiduoti viską ką galiu”.

Arvydas daug nusipelnė 
mūsų komandai tiek aikšte
lėje, tiek už jos, nuo 1995 
metų, kai atvyko į Portlaridą”, 
— teigė „Trail Blazers” klūbo 
vadybininkas Bob Whitšitt. 
„Esam labai patenkinti, kad 
jis ir toliau padės vienyti žai
dėjus, kuriuos subūrėme gal
vodami apie 'Portland Blazers’ 
ateitį”.

A. Sabonis pagal atkovotus

1998 PLAUKIMO PIRMENYBĖS 
KANADOJE,

1998 m. Š. Amerikos baltie- 
čių plaukimo pirmenybės vyko 
1998 M. lapkričio 22 d., To
ronte, Ont., Kanadoje. Vykdė 
— Toronto estai. Dėl įvairių 
techniškų kliūčių, kelis kartus 
atidėliotos varžybos atrodė, 
kad visai neįvyks, tačiau ren
gėjams pavyko paskutinę mi
nutę „nučiupti” baseiną. Dėl 
laiko stokos nebuvo įmanoma 
plaukikus prideramai painfor
muoti. Dėl vėlyvos datos, JAV 
plaukikai buvo praktiškai eli
minuoti, kadangi JAV-se jau 
prasidėjo žiemos plaukimo se
zonas ir iškilesnieji plaukikai 
negalėjo dalyvauti pašalinėse 
varžybose.

Varžybose dalyvavo 26 plau
kikai: 13 estų, 7 latviai ir 6 
lietuviai. Lietuviams atstova
vo: Mikas Jotautas — vyrų 15-

kamuolius (vid. 10 per rung
tynes) praėjusį sezoną lygoje 
buvo devintas. Jis du pasta
ruosius sezonus buvo „Trail 
Blazers” lyderis pagal „double- 
doubles” rodiklį. Lietuvos 
„milžinas” praėjusį sezoną per 
rungtynes vidutiniškai pelnė 
16 taškų. 1995-1996 metų se
zono geriausio naujoko rinki
muose jis užėmė antrąją vietą.

Praėjusių1 (netų pabaigoje A. 
Sabonis po'‘dvejų metų per
traukos vėl atstovavo Lietuvos 
rinktinei, 6, prieš pat Naujūė- 
sius metuš' buvo pasirašęs 
kontraktą s^i Kauno „Žalgi
riu”, bet talf? ir nesužaidė Eu- 
rolygoje, n'ėš sausio 6 dieną 
buvo paskėlbta apie NBA su 
žaidėjais nėšūtarimų pabaiga.' “ 

„Trail Blazers” taip pat 
penktadienį pasirašė septyhė- 
rių metų 81 mln. dolerių ver
tės sutartį su gynėju Damon
Stoudamire,

lt

(Elta)

24 m. klasėje, Rebeka Jotau- 
taitė ir JenKlfer (Jenny) Jonu- 
šaitytė — moterų 15-24 m., 
Paulius Kišiiūnas — berniu
kų 11-12 iii., Julija Kriščiū
naitė — mergaičių 9-10 m. ir 
Viktorija Štončiūtė — mer
gaičių 7-8 m. Visi lietuvių da
lyviai tik iš Kanados. .Mikas ir 
Rebeka Jotautai dalyvavo 
šiais metaiš Lietuvoje vyku
sioje II Lietuvos Tautinėje 
olimpiadoje.

Naujai iškilusi plaukikė, 16- 
metė Jenny Jonušaitytė page
rino 3 baltiėčių pirmenybių re
kordus: 100 yd. nugara
1:07.83 min., 100 yd. peteliške 
1:02.96 min. ir 200 yd. komp
leksiniai 2:16.19 min. Be to, J. 
Jonušaitytė laimėjo ir 100 yd. 
krūtine 1:10.03 min.

Rebeka Jotautaitė laimėjo 
50 yd. laisvu stiliumi 28.97 
sek. ir 100 yd. laisvu st. 
1:02.80 min., taip pat buvo 
antra 100 yd. peteliške 
1:12.40 min.

Mikas Jotautas laimėjo 4 
rungtis — 50 yd. laisvu st.
23.65 sek., 100 yd. laisvu st. 
51.10 sek., 100 yd. nugara 
56.87 sek. ir 100 yd. peteliške 
56.87 sek.

Mūsų jaunųjų prieauglio 
klasių plaukikų pasekmės 
buvo dar gana kuklios, tačiau 
yra pagirtinas jų dalyvavimas.

Iškiliausiu vyrų-jaunių plau
kiku buvo pripažintas Mikas 
Jotautas, o moterų mergaičių 
— Jenny Jonušaitytė.

Šiuo metu JAV-se ir Kana
doje yra gana nemažai iški
lesnių lietuvių plaukikų. Yra 
ieškoma galimybių surengti 
varžybas JAV-se, pasibaigus 
žiemos sezčnui, galbūt balan
džio mėnesį.

amb.

LAUKIAME
JAUNŲJŲ
VILNIAUS

KREPŠININKŲ

Š.m. kovo 6 d. į Čikagą at
vyksta Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos keturioli- 
kamečių žaidėjų komanda. Ji 
čia bus iki kovo 16 d. ir su
žais eilę rungtynių su lietu
vių ir amerikiečių penketu
kais.

Jau baigiama sudaryti jų 
lankymosi Čikagoje varžybi- 
nė programa. Netrukus ją 
paskelbsime, šį kartą norisi 
skaitytojus supažindinti su 
jaunųjų svečių iš Vilniaus pa
gerbimo pobūviu, kurį rengia 
ASK-, .Lituanica”.

Šis renginys kovo 13 d., 
šeštadienio vakare vyks PLC 
Lemonte. Bus vakarienė, pro
grama,pasilinksminimas. Vie
tas į šį reto pobūdžio įvykį 
reikia užsisakyti iš anksto pas 
Dainą Siliūnienę, tel. (630)- 
852-3204. Dalyvavimo kaina 
priklausomai nuo dalyvių am
žiaus nuo 12 iki 25 dol. Visi, 
norintieji dalyvauti, turi kiek 
galima greičiau registruotis.

Atvyksta 12 jaunųjų krep
šininkų, jų treneris Gedimi
nas Ulys (buvęs žinomas žai
dėjas), mokyklos direktorė Zi
ta Marčiulionytė, administra
torė Aldona Nausėdienė ir ke
li rėmėjai (jų lėšomis šią iš
vyką yra įmanoma realizuoti).

Kaip mums rašo mokyklos 
vadovės, visi jaunieji krepši
ninkai šiam žygiui į Čikagą 
entuziastingai ruošiasi ir lau
kia kovo 6 dienos.

Be abejo, šios dienos laukia 
ir čikagiečiai lietuviai — 
krepšinio entuaziastai, nes ta
da bus galima išvysti jaunuo
sius Lietuvos čempionus.

E.Š.
LINAS VAITKUS

RUOŠIASI 2002 METŲ 
OLIMPIADAI

Algimanto Kezio „Būties 
fragmentų” paroda sulaukė 
netikėtų svečių. Į parodos ati
darymą su savo tėvu ir broliu 
užsuko Čikagoje ‘ viešintis 
Olimpinių Nagano žaidynių 
dalyvis Linas Vaitkus. Olim
piadoje šis Lietuvai atstovavęs 
slidininkas buvo 25-as. Linas 
Vaitkus — Čikagoje gimęs Ame
rikos lietuvaitis, Lietuvos 
sporto garbę ginantis jau tre
jus metus (Lietuvos pilietybę 
turintis jau šešerius), šis slidi
ninkas gyvena Steambout 
Springs mieste Colorado vals
tijoje. Jis pasakojo, jog šiuo 
metu baigia ekonomikos 
mokslus University of Colora
do, moko jaunus slidininkus 
slidinėti ir ruošiasi 2002 me
tais vyksiančioms Olimpinės 
žaidynėms. Jau daug kartų Li
nas Vaitkus lankėsi Lietuvo
je, kur jam labiausiai patiko 
Trakai ir buriavimas. „La
biausiai nepatiko tai, kad ne
moku lietuviškai, bet sunku 
gyventi kalnuose ir nepa
miršti lietuvių kalbos”.
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SLIDINĖJIMO
VARŽYBOS

CLEVELANDE

Clevelando „Žaibo” slidinė
jimo sekcija ruošia metines 
Clevelando lietuvių didžiojo 
slalomo (Giant Slalom) varžy
bas, š.m. vasario 16 d., antra
dienį, Alpine Valley Ski Area, 
10620 Mayfield Rd., (Rt. 322); 
Chardon, Ohio (maždaug 10 
mylių į rytus nuo 1-271), tel. 
440-285-2211 raštinės; 440- 
729-9775 Snowline Report. 
Sekite ženklus prie kelio.

Registracija nuo 6 iki 7 v.v. 
Varžybų pradžia 7:15 v.v. 
punktualiai!

Varžybos vyks „Citizen Ra
če” programos rėmuose, įvai
raus amžiaus klasėje, išren
kant lietuvius iš bendrų pa
sekmių.

Dalyvauti kviečiami visi 
Clevelando apylinkių bei, kam 
įmanoma, ir tolimesnių vieto
vių lietuviai slidinėtojai.

Dėl smulkesnių detalių, pra
šoma kreiptis į slidinėjimo 
sekcijos vadovą Petrą Tarašką 
440-585-1521, Vytenį Čiurlio
nį 216-481-1525 arba Algirdą 
Bielskų 216-486-0889.

„Citizen Rače” varžyboms 
registruojamasi vietoje, tačiau 
lietuviai prašomi apie savo da
lyvavimą mums pranešti iki 
vasario 13 d., kadangi no
rime žinoti bent apytikrį lietu
vių skaičių, idant galėtume 
geriau pasiruošti.

„Citizen Rače” vyksta kiek
vieną antradienį tuo pačiu lai
ku iki sezono pabaigos. Kas 
nori parungtyniauti ir pasitre
niruoti bei susipažinti su są
lygomis, prašomi nuvykti.

LSK „Žaibo” slidinėjimo 
sekcija

J

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė; 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie' Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

ARASŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

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

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120



KAUNO ŠAULIŲ RINKTINĖ - 
PIRMAUJANČIŲ GRETOSE

Apie centrinio šaulių bran
duolio atsiradimą Kaune aiš
kiausiai 1920 metų „Trimite” 
savo prisiminimuose aprašė 
pats VI. Pūtvis-Putvinskis: 
„Norint parašyti šaulių isto
riją, sunku būtų atrasti žy
mesnių dienų ir asmenų var
dų, susijusių su šaulių veiki
mo pradžia. Jų pradžią padarė 
patys žmonės, gindamiesi nuo 
visokių plėšikų ir gindami sa
vo kraštą nuo svetimtaučių 
priešininkų”. Apie šaulių są
jungos kūrimosi aplinkybes 
savo straipsnyje Sąjungos de
šimtmečiui paminėti šaulių 
organizatorius ir VI. Pūtvio- 
Putvinskio dešinioji ranka M. 
Mikelkevičius rašė: „Kauno vi
suomenė, sekdama Pasvalio, 
Biržų ir Šiaulių pavyzdžiu, su
judo organizuoti partizanišką 
būrį, kad padėtų mūsų kariuo
menei nuo priešų ginti Kau- 
n4 .

Pokariniais metais, kuomet 
Šaulių sąjūdis prasidėjo ir plė
tojosi, buvo pavojingas. Pir
mieji šauliai rinkosi Vytauto 
kalne, kur vykdavo rikiuotės 
ir karinės pratybos. Apie tai 
buvo paskelbta laikraščiuose. 
Be VI. Pūtvio-Putvinskio į pra
tybas rinkdavosi rašytojas A. 
Vienuolis-Žukauskas, prof. T. 
Ivanauskas, adv. V. Stašins
kas, M. Šalčius, adv. R. Skipi
tis, Gerbačiauskas, dail. A. 
Žmuidzinavičius, prof. B. 
Sruoga, Sidzikauskas, M. Žvi- 
rėnas, B. Kemėšis ir dar kelio
lika veikėjų. Rikiuotės ir kovi
nio parengimo juos mokė prof. 
B. Kūodatis bei karininkai K. 
Musteikis, J. Sutkus ir Špil- 
monaitis.

Iš centro organizacinės 
gijos ėjo į visus Lietuvos kam
pelius. 1919 m. rugsėjo 15 d. 

»-' krašto apsaugos ministras ka- 
rininkas Žadeikis patvirtino 
Šaulių sąjungos įstatus, o rug
sėjo 20 d. įvyko pirmasis ofi
cialus Centro valdybos posė
dis.

Nors organizacija plėtėsi, 
o>. steigėsi šau iu skyriai mies

tuose,- miesteliuose ir kai
muose, tačiau valdymo struk
tūra dar nebuvo iki galo api
brėžta. Tie patys susirinkimai 
buvo vadinami ir „Kauno sky
riaus”, ir „Šaulių sąjungos”, ir 
net „Kauno būrio”. Oficialiai 
rašoma, jog pagrindinius įsta
tus priėmė Kauno skyrius. Jo 
valdyba rugsėjo 20 d. oficialiai 
pasivadino Centro valdyba. Ji 
spalio 27 d. Kauno būriui va
dovauti paskyrė B. Kemešį, 
kuriam buvo leista valdybon 
pasikviesti dar du šaulius. 
Lapkričio 13 d. valdyba, ku
riai priklausė B. Kemėšis, J. 
Leonas ir O. Belenauskas, bu
vo sudaryta ir ją po trijų dienų 
patvirtino visuotinis Kauno 
skyriaus susirinkimas, jam

pirmininkavo Centro valdy
bos narys M. Mikelkevičius. Į 
Garbės teismą, kuris tuo pa
čiu buvo ir Sąjungos garbės 
teismu, buvo išrinkti R. Skipi
tis, A. Vienuolis-Žukauskas ir 
B. Kūodatis. Revizijos komi
siją sudarė V. Blažys, Špilmo- 
naitis ir Marčiulionis. Kaip ir 
Garbės teismas, taip ir revizi
jos komisija buvo organizaci
jos revizijos komisija. Tą die
ną visuotiniame susirinkime 
dalyvavo 60 rikiuotės ir 19 
nerikiuotės narių. Lapkričio 
13-oji vadinama Kauno Šaulių 
rinktinės kūrimosi pradžios 
diena.

Jau pirmajame valdybos 
posėdyje buvo nutarta į Kauno 
skyrių (būsimą rinktinę) pa
jungti arčiausiai Kauno įsteig
tus Šaulių dalinius. Netrukus 
prie Kauno skyriaus ftuvo 
priskirtas M. Mikelkevičiaus 
įsteigtas Aleksoto būrys, vė
liau Veiverių, Vilkijos ir Gar
liavos būriai. Beje, steigiant šį 
būrį, dalyvavo pats VI. Pūtvis- 
Putvinskis.

Nors rinktinė dar nebuvo 
galutinai susiformavusi ir sa
vo raštinę nuo Centro atskyrė 
tik 1920 metų pradžioje, vis 
dėlto vasario 12 dieną jau su
kvietė visus savo būrius į su
važiavimą. Tuo metu rinkti
nės valdybą sudarė: pirminin
kas J. Leonas, sekretorius Z. 
Augustas ir nariai B. Kemė
šis, A. Raudonius ir Mačiulis. 
Pirmuoju jos vadu tapo M. Mi
kelkevičius.

1921 metais rinktinė persi
kraustė į atskiras patalpas Ma- 
pu gatvėje. Rinktinės pirmi
ninku buvo išrinktas M. Šal
čius, o sekretoriaus ir vado pa
reigas vienu metu ėjo V. 
Daugvardas.

Tuo metu rinktinės veikla 
buvo plati ir aktyvi. Ypač pa
sižymėjo moterų skyrius, ku
riame dalyvavo- VI. Pūtvio- 
Putvinskio dukterys, M. Po- 
pikaitė, A. Breivaitė, R. Sidzi- 
kauskienė, Stanišaukaitė, Va
liulytė ir kt. Jos ruošė šau- 
liškos ideologijos paskaitas, 
įvairius kursus, įsteigė vaikų 
aikšteles, įvairius būrelius, 
knygynėlius ir bibliotekas, 
vaidybines grupes.

1920 m. prie rinktinės buvo 
įsteigtas geležinkelininkų bū
rys, kuris kovinių veiksmų te
ritorijoje daugiausia atlikdavo 
žvalgybines užduotis.

Nemažai Kauno rinktinės 
šaulių dalyvavo 1919-23 m. 
nepriklausomybės kovose, ku
riose didvyriškai žuvo Vincas 
Dovydaitis, Algirdas Jasaitis 
ir kt. Ypač Kauno šauliai pa
sižymėjo slopinant ruošiamą 
lenkų karinės organizacijos 
POW (Polska organizacija 
vojskova) sukilimą ir vaduo
jant Klaipėdos kraštą. Kauno

Kauno Vytauto Didžiojo rinktinės Garbės kuopos Sauliai — Vytauto Didžiojo vėliavos pakėlimo apeigos.
Nuotr. Jono Ivaškevičiaus

šauliai buvo sudarę V šaulių 
lauko štabą, kuris ruošė ir 
skirstė šaulių jėgas į frontą. 
1923 m. įvyko pirmieji rink
tinės taktiniai mokymai, ku
riems vadovavo leitenantas 
Švažas. Vėliau panašūs moky
mai vykdavo kasmet, o 1929 
m. keli Kauno būriai dalyvavo 
ir kariūomenės manevruose.

Kauno rinktinės šauliai pir
mavo ir pasiekė daug laimė
jimų sporto, leidybos, teatro, 
chorinėje, muziejų ir kt. veik
loje. Norisi pažymėti, kad jąu 
1920 m. Kauno šauliai turėjo 
savo chorą, Orkestrą, kankli
ninkų būrelį, 1922 m. buvo 
įsteigtas teatras, 1921 . m. 
Kaune buvo įsteigtas pirmąsis 
knygynas, tais pačiais metais 
H. Ivanauskienės pastango
mis — vaikų aikštelė. Per 
1920 m. visuotinį šaulių su
važiavimą, VI. Pūtviui-Put- 
vinskiui paraginus prie būrių 
steigti sporto komandas, taįs 
pačiais metais prie I Kauno 
būrio (vėliau pavadinto VI. 
Pūtvio vardu) buvo įsteigtas 
pirmas sporto skyrius, kuria
me veikė futbolo, krepšinio ir 
tautinių žaidimų sekcijos. 
Sekcijai vadovavo M. Mikelke
vičius. Šaulės moterys prie 
skyriaus sudarė krepšinio ir 
lengvosios atletikos sekcijas. 
Moterų sportininkių vadovė 
buvo S. Pūtvytė-Marcinkevį- 
čienė.

Rinktinei nuo 1922 m. pir
mininkavo atsargos generolas 
J. Bulota, nuo 1930 m. iš
rinktas garbės pirmininku. 
Vadais, be anksčiau paminė
tų, buvo P. Šileika, ltn. Šva
žas, A. Rukša, kpt. A. Gonce- 
rauskas-Gontautas ir pik. J. 
Bobelis.

1988 m. pradėjus gausti tau
tinio Atgimimo varpui, didžiu
lė dalis sąmoningų Lietuvos 
gyventojų įsijungė į atkurtų 
tautinių organizacijų, partijų 
ir Lietuvos persitvarkymo są
jūdžio veiklą, norėdami savo 
darbu priartinti Nepriklauso
mybės atkūrimo momentą. 
Tuo metu Kauno sąjūdžio „ža-
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liaraiščiams” ir užgimė šau- 
liškoji idėja, kurios samprata 
buvo suvienyti patriotiškai 
nusiteikusius Lietuvos pilie
čius, pasiryžusius kovoti už 
valstybingumo atstatymą, o 
vėliau, jį atgavus, stiprinti ir 
ginti.

Mintis atkurti Šaulių sąjun
gą kilo 1989 m. gegužės 12 d. 
LPS saugos būrių vadų susi
rinkime Kauno Komprojekto 
salėje. Saugos būrių vadas R. 
Zykus buvo nepatenkintas su
sidariusia netvarka būrių 
struktūrose ir buvo spren
džiamas klausimas, kaip su
griežtinti drausmę, tvarką ir 
organizuotumą. Tuomet buvo 
pasiūlyta sąugos būrių pagrin
du atkurti Šaulių sąjungą, va
dovaujantis karinės organiza
cijos drausme ir struktūromis. 
Tačiau šis pasiūlymas daugu
mos vadų jiebuvo priimtas ir 
sulaukė tam tikros kritikos. 
Vieniems atrodė, kad per 
anksti kaityti apie tokios or
ganizacijos ‘ atkūrimą, kitus 
gąsdino pats pavadinimas, 
treti nepritarė, remdamiesi 
„militarizavimo” pavojumi, o 
dar kiti pabūgo vis dar galingo 
sovietinio KGB voratinklio. 
Tačiau ši mintis vis tik buvo 
toliau brandinama saujelės 
entuziastų:" šių eilučių auto
riaus, A. Ragelio A. Kodelsko, 
V. Bieliūno^ V. Leonavičiaus, 
V. Kaminsko, O. Bernatonio, 
R. Zykaus ų" kt. Iniciatyvinės 
grupės nardai tarp savo drau
gų, kaimynu, pažįstamų ir gi
minaičių pradėjo plačiai pro
paguoti šąuliškumo idėjas, 
nuolat vykdavo šios grupės su
sirinkimai, į kuriuos kiek
vieną dieną atvykdavo vis 
daugiau narių, buvo užmegzti 
ryšiai su pradedančiais steigti 
šaulių dalinius Vilniaus, Klai
pėdos, Panevėžio, Varėnos, 
Gargždų ir kitų vietovių šau
liais, buvo sudaryta Laikinoji 
taryba, kurios pirmininku ta
po R. Zykus, atsakinguoju sek
retoriumi — šių eilučių auto
rius. Ši Laikinoji taryba, kaip 
ir 1919 m. kuriantis Šaulių

sąjungai, vadovavo Kauno bū
riui, kuris neturėjo nei savo 
vado, nei valdybos, tačiau tie
siogiai vykdė Laikinosios tary
bos narių užduotis.

Liepos-spalio mėnesiais prie 
Kauno buvo įsteigti Skriau
džių, Pažėrų, Garliavos, Za
pyškio, Josvainių ir Kaišiado
rių šaulių skyriai, kuriuos 
Laikinosios tarybos posėdyje 
lapkričio 10 d. buvo nutarta 
prijungti prie Kauno būrio ir 
įsteigti Kauno šaulių rinktinę. 
Panašiai įvykiai susiklostė 
1919 m. kuriant šaulių rinkti
nę. Lapkričio 19 d. įvyko Kau
no būrio ir minėtų skyrių at
stovų bendras susirinkimas, 
kurio metu ir buvo įsteigta — 
atkurta Kauno šaulių rink
tinė, kuri pasivadino Vytauto 
Didžiojo vardu. Rinktinės pir
muoju pirmininku buvo iš
rinktas O. Bernatonis.

Ilgainiui rinktinė augo, stei
gėsi nauji būriai, kuopos. Pa
žymėtina, kad Kauno šauliai, 
kaip ir prieškario Lietuvos lai
kais, visada stengėsi pirmauti. 
Kaune įsikūrė pirmasis sporto 
klubas, choras, jaunųjų šaulių 
būrys. Kauno šauliai bene la
biausiai pasižymėjo 1991 m. 
sausio:rugpjūčio mėn. tragiš
kų įvykių metu, vykdant ope
raciją „Kelias”, kuomet Lietu
vos keliuose buvo kontroliuo
jamas okupacinės kariuome
nės judėjimas, o taip pat Kau
no Karininkų Ramovės kon
flikto metu, išvedant okupaci
nę kariuomenę ir perimant 
karinius objektus, LŠS Centro 
valdybos rengiamuose takti
niuose mokymuose, sporto są
skrydžiuose ir kt. Palaikomas 
nuolatinis ryšis tarp Kauno 
šaulių ir Kaune dislokuotų 
KAM sistemos dalinių kariš
kių, vyksta bendri taktiniai 
mokymai ir užsiėmimai. Rink
tinės vadovybė(po O. Bernato
nio rinktinei vadovavo R. Kli
mavičius, o nuo 1991 m. iki 
1998 m. — A. Kodelskas) visa
da labai stengėsi gerai pareng
ti rinktinės šaulius, propaguo-
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Danutė Bindokienė

Partijiški ir komiški 
bruzdesiai

Galbūt tai buvo neišven
giama posovietinės okupacijos 
reakcija — ta gausybė partijų 
ir partijėlių, atsiradusių Lie
tuvoje po nepriklausomybės 
atkūrimo. Kadangi bet kokia, 
komunistinio režimo nepalai
minta, partinė veikla okupuo
tuose kraštuose buvo už
drausta, jai sugriuvus, steng
tasi pasinaudoti laisve ir kur
ti įvairias politines, ideolo
gines, net visai be ideologijų, 
partijas. Atgaivinant pirmo
sios nepriklausomybės metais 
veikusias partijas,, ne tiek 
kreipta dėmesio į jų gaires bei 
ideologiją, kiek remtasi var
du, dar tebeslypinčiu daugelio 
vyresniųjų žmonių Lietuvoje, 
o taip pat tolygios kartos už
sienio lietuvių atmintyje. Ki
tos partijos paprastų papras
čiausiai pasirinko „naują po
rą senų batų” — pusšimtį me
tų galiojusį komunistų parti
jos modelį, jo spalvas rū
pestingai paslėpę po nauju 
vardu.

Iš pastarųjų žinomiausia 
buvo Lietuvos Demokratinė 
darbo partija — arba LDDP 
— sugebėjusi netrukus po ne
priklausomybės atkūrimo į 
savo rankas paimti vyriau
sybės vairą ir net buvusį Lie
tuvos Komunistų partijos se
kretorių pasodinti į preziden
to kėdę. Laimė, kad Lietuvos 
piliečiai vis tik atsibudo ir 
suprato, kad nebūtina balsuo
ti už tuos, už kuriuos iki tol 
buvo priversti savo balsus 
atiduoti.

Daug kartų per devynerius 
nepriklausomo Lietuvos gyve
nimo metus pasigirdo užuo
minos, kad nedidelei valstybei 
tiek daug partijų ne tik ne
reikia, bet tam tikra prasme 
yra pavojinga. Jeigu Amerika 
gali apsieiti su dviem, dėl ko 
lietuvių tautai skęsti partijų 
potvynyje? Galbūt kiekvienai 
partijai atėjo metas peržiū
rėti ne tik savo programą, bet 
atkreipti dėmesį į panašios 
ideologijos bei gairių grupes 
ir jungtis į tvirtesnius, dides
nius, veiksmingesnius viene
tus. Atrodo, kad ta linkme 
pamažu — labai pamažu — 
pradedama judėti. Tačiau kol 
bet kokie susijungimai ar at
siskyrimai įvyks, be abejo, 
teks išlyginti ryškesnius ne
sklandumus savo partijos ri
bose, savo ateitį remti ne 
narių kiekybe, bet kokybe.

Turint daugiau kontaktų su 
Vakarais ir susipažinus su 
įvairių kraštų demokratinė
mis valdymosi sistemomis bei 
partijų veikla, lietuviai jau 
gali susidaryti tikslesnį vaiz
dą, ko siekia, kas kam turėtų 
priklausyti ir kuo vadovautis

partinėje veikloje. Naujų Sei
mo ir ilgainiui prezidento rin
kimų laikas ateis greičiau, 
negu kas tikėjosi, tad dabar 
pats geriausias metas pradėti 
jam ruoštis — jeigu dešiniųjų 
blokas droš per ilgą iešmą, 
rinkiminį kepsnį nusineš kai
riųjų kandidatai...

LDDP sausio pabaigoje įvy
kusiame suvažiavime jau 
pradėjo „partijos renesansą”, 
pasiryžusi po savo sparnu 
suburti visus kairiuosius ir 
jiems prijaučiančius. Ypač op
timistiškai suvažiavime pra
našavo LDDP pirm. Česlovas 
Juršėnas: „Jeigu susivienysi
me su giminingomis kairiosio
mis ir susitarsime su centro 
partijomis, rinkimų į savi
valdybes ir Seimą rezultatai 
gali mums būti palankūs”:

Kaip tokiais atvejais įpras
ta, suvažiavimas aštriai kriti
kavo dabartinę valdžią, ypač 
koservatorius, kad ,jie nepa
garbiai žiūri į Konstituciją ir 
dažnai nepaiso kritinių LDDP 
pastabų”. Buvo pasisakyta 
prieš NATO narystę, privati
zavimą, karinio biudžeto pa
didinimą ir Ignalinos atomi
nės elektrinės uždarymą. Su
važiavimas susilaukė daug 
sveikinimų, ypač šiltai kalbė
jo Lenkijos kairiųjų partijų at
stovas ir... Krikščionių de
mokratų sąjungos vadovas 
Kazys Bobelis. Čia verta pri
minti, kad KDS dairosi į Lie
tuvos Krikščionių demokratų 
partiją ir atsargiai ieško ben
dros kalbos, galbūt ir susijun
gimo. „Mūsų ideologijos yra 
beveik identiškos, tik mes 
esame liberalesni, — aiškino 
K. Bobelis. — KDS narys gali 
būti krikščionis, bet jis nturi 
būti davatka”. Nejaugi grįžta
me į „cicilikų”, „klerikalų”, 
„davatkų” laikus? Ir tikėk, 
žmogau, kad lietuvių tauta 
jau išaugo šio šimtmečio pra
džios tarpusavio skaldymąsi 
religinių įsitikinimų pagrin
dais.

Dar komiškiau skamba Nau
josios sąjungos (socialliberalų) 
šauksmas: „Lietuva pavojuje, 
dangus griūva!”, kurį pats tos 
partijos vadas Artūras Pau
lauskas buvo pasiryžęs per
duoti prez, Adamkui. O tas 
pavojus — „slaptai Krašto ap
saugos ministro ir galbūt Šau
lių sąjungos organizuojamas 
perversmas, turėsiąs prasidėti 
nekaltomis pratybomis ir išsi
vystyti į rizikingus veiks
mus”. Bene, Paulauskas pa
galiau perskaitė nepriklauso
mos Lietuvos istoriją (sovietų 
laikais juk tai buvo drau
džiama) ir ten rado, kad iš 
tikrųjų perversmą kažkada at
liko ginkluotos pajėgos...

ŠVIETIMAS ZARASŲ 
APSKRITYJE
PETRAS MATEKŪNAS
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Kai rusų stačiatikių kunigas 
pareikalavo, jog Dusetų baž
nyčioje būtų paskelbtas jo at
sišaukimas, kad tėvai savo 
vaikus vestų į jo vadovaujamą 
mokyklą, tuomet vysk. M. Va
lančius tam pačiam ministrui 
1861 m. sausio 23 d. vėl pa
rašė raštą ir antrą kartą pra
šė, kad į Dusetų mokyklą būtų 
atsiųstas katalikų mokytojas, 
nes „Dusetų parapijiečiai, ma
tydami tolerancijos užgavimą, 
griežtai atsisakys siųsti savo 
vaikus auklėti, ir Dusetų vals
čiaus mokykla paliks visai 
tuščia.”

Rusų pradžios mokyklas tu
rėjo išlaikyti ir mokytojams al
gas išmokėti valsčiai. Dvari
ninkai ir kunigai prie jų išlai
kymo neprisidėjo, nes prie

valsčių nepriklausė ir jokių 
mokesčių nemokėjo. Viską tu
rėjo pakelti ant savo pečių 
valsčiaus gyventojai.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
Zarasų apskrityje rusų pra
džios mokyklos veikė Salake, 
Dusetose, Antazavėje, Dūkšte, 
Rimšėje, Antalieptėje ir Zara
suose.

Suvalstybintose parapijinė
se ir naujai įsteigtose pradžios 
mokyklose buvo įvesta tik ru
sų kalba, kuri buvo stipriai 
peršama. Tik tikybą buvo leis
ta dėstyti lietuvių kalba. Bet 
Muravjovo įpėdinis Kaufma
nas tą potvarkį pakeitė, leis
damas vaikus mokyti tikybą 
gimtąja kalba tik pirmą pus
metį, kol vaikai pramoksta 
rusiškai. Per mokyklas rusų

valdžia varė griežtą rusifikaci
jos politiką. Jau pirmo sky
riaus mokiniai turėjo išmokti 
„Bože caria chrani” ir atminti
nai caro ir carienės titulus 
„Jevo Imperatorskoje Veličest- 
vo, Gosudar Imperator Nikolai 
Ftaroi Aleksandrovič, Samo- 
derzec Vserosijskij” ir kitus, o 
aukštesniuose skyriuose atsi
minti visus kunigaikščius, gu
bernijas ir šalis.

Vysk. M. Valančius, gerai 
suprasdamas rusų caro tiks
lus, ragino kunigus ir pasau
liečius steigti slaptas „darak
torių” mokyklas. Jų skaičius 
kas metai didėjo. Daraktoriais 
buvo kunigai, vargonininkai, 
zakristijonai, knygnešiai ir 
net moterys, kurios savo vai
kus mokė skaityti, verpdamos 
rateliais linus ar vilnas. Iš da
raktorių išsiskyrė Dusetų pa
rapijos kunigai L. Špakėvičius 
ir Feliksas Sereika, o iš pasau
liečių — knygnešys Juozas O. 
Širvidas, kuris dvejus metus 
laikęs slaptą mokyklą Bilaišių

kaime, Dusetų valsčiuje; 
knygnešys Juozas Paukštė 
slaptai mokęs vaikus Rimšės 
valsč., apylinkėse, o Salako 
valsč. Ona Šakalytė, Breslau
jos parapijos vikaras kun. Jo
nas Armelis ir kiti.

Vaikai dažniausiai susi
rinkdavo Gavėnios pradžioje 
ir išsiskirstydavo po Velykų. 
Tos mokyklėlės, jei jos būdavo 
kaimuose, kilnodavosi iš vieno 
ūkininko sodybos į kitą. Mo
kėsi nuo 5 - 10 vaikų. Skaityti 
mokydavo iš elementoriaus, o 
rašyti ir skaičiuoti — marmu
rinėmis lentelėmis. Rusų val
džia, kad užkirstų toms mo
kykloms kelią, 1892 m. išleido 
įstatymą, pagal kurį sugautą 
daraktorių už vaikų mokymą 
galėjo bausti 500 rublių arba 3 
mėn. kalėjimo. Bet tos baus
mės daraktorių neatbaidė. To
kias mokyklas daugiausia lan
kydavo susipratusių lietuvių 
vaikai. Buvo mokoma lietuvių 
kalba skaityti, rašyti, skai
čiuoti ir, kartais pageidaujant

tėvams, rusų kalba, kad jų 
vaikams būtų lengviau ka
riuomenėje. Zarasų valsčių se
niūnai vaikščiodavo po kai
mus ir, kur surasdavo vaikus 
mokant, juos išvaikydavo, o 
mokytojus-daraktorius nu
bausdavo. 1895 m. Zarasų 
apskr. buvo susektos penkios 
mokyklos, o 1896 m. tik viena. 
Kauno gubernatoriaus už lie
tuviškų mokyklų laikymą bu
vo nubausti šie asmenys: M. 
Dičiūtė — 25 rublius arba vie
ną mėnesį kalėjimo; Juozas 
Maksimavičius — šešias sa
vaites kalėjimo; Ona Šakalytė 
ir Anupras Bernotą — dešimt 
rublių arba 15 dienų kalėjimo, 
o Dusetų parapijos vikarą 
kun. F. Sereiką ne tik pinigine 
bauda, bet dar buvo dvejus 
metus uždarytas į Kretingos 
vienuolyną. Kiti, kaip kun. J. 
Armelis, nubausti tik pinigi
nėmis bausmėmis.

Tokio pat pobūdžio mokykla 
veikė ir Zarasuose, prie lietu
viškos skaityklos, senuose dr.

Ežeras Zarasų apylinkėje —dangaus veidrodis. Nuotr. B. Kronienės

D. Bukonto namuose (Dr. D. 
Bukonto ir Bajorų gatvių 
kampe. Šiame name 18 šimt. 
buvo Zarasų parapijos smuk
lė). Pagal dr. D. Bukonto tes
tamentą, šis namas buvo pa
dovanotas Šaulių sąjungai, vė
liau nugriautas ir jo vietoje

pastatyti Šaulių namai. 1913 
m. mokykla buvo susekta ir 
jos vedėjas — Antanas Tu
mėnas, kuris tuo metu vertėsi 
advokato praktika, nubaustas 
3 mėn. kalėti ir sumokėti 
stambią piniginę baudą.

(Bus daugiau)
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TELŠIŲ GIMNAZIJAI 80 METŲ
1998 m. spalio 16 d. buvo iš

kilmingai paminėtas Telšių 
gimnazijos' 80-tis. Iškilmėse 
dalyvavo Telšiuose mokęsis 
ministras pirmininkas G. Vag
norius, švietimo viceministrė 
G. Paliokienė, šios gimnazįjos 
auklėtiniai: Vilniaus meras R. 
Paksas, Vilniaus universiteto 
istorijos fakulteto dekanas 
profesorius A. Bumbliauskas, 
Vilniaus Dailės akademijos 
profesorius A. Butrimas, Mel
burno olimpiados vicečempio
nas krepšininkas S. Stonkus, 
daug kitų svečių, gimnazijos 
mokytojų ir auklėtinių.

Telšių gimnaziją 1918 m. 
sausio 20 d. įkūrė „Saulės” 
draugija. Pažymint vyskupo 
Motiejaus Valančiaus mirties 
penkiasdešimtmetį, 1925 m. 
gimnazija buvo pavadinta Tel
šių Motiejaus Valančiaus gim
nazija. Mokinių skaičius kas
met didėjo ir senųjų patalpų 
nebepakako. Visuomenė pra
dėjo rūpintis nauju gimnazijos 
rūmų statyba. 1934 m. šiai 
statybai buvo sudarytas komi
tetas, kurio pirmininku tapo 
Telšių apskrities viršininkas 
E. Šalkauskis. 1936 m. pagal 
architekto Stulginskio pro
jektą, vadovaujant gimnazijos 
direktoriui J. Jagaudui, buvo 
pastatyti gražūs, modernūs 
gimnazijos rūmai.

1939 m. rugsėjo 1-ąją pirmą 
kartą peržengiau Telšių gimna
zijos slenkstį — buvau pirmos 
klasės mokinė. Gimnazija bu
vo nuostabiai graži: o grindų 
parketas blizgėjo, pro langus 
skaisčiai švietė saulė, didelė 
salė laukė sportuojančių, ant
ro aukšto salėje kabėjo didelis 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 
portretas, klasėse tvarkingai 
stovėjo mediniai suolai, ant 
sienos kabėjo. Vytis, virš len
tos — medinis kryžius. Prieš 
pamokas gimnazijos korido
riuose klegėjo mokiniai, pasi
puošę mokyklos uniforma. 
Kaip rašė „Lietuvos statisti
kos metraštis”, 1939 metais 
Telšių gimnazijoje mokėsi 424 
mokiniai: —' 221 berniukas ir 
203 mergaitės, dirbo 26 moky
tojai. Mūsų pirmoje klasėje 
buvo daugiau kaip 100 moki
nių, todėl buvome suskirstyti į 
tris klases: „A” berniukų, „B” 
mergaičių ir „C” mišriąją, joje 
mokėsi mažiausieji. Patekau į 
„C” klasę, su manim šioje kla
sėje kartu mokėsi ir Alma Nu- 
tautaitė (dabar Lietuvos prezi
dento žmona Alma Adamkie
nė).

Rugsėjo pirmoji mums buvo 
džiugi diena — pradėjome 
mokslo metus, tačiau pasau
liui tai buvo tragiška data — 
prasidėjo Antrasis pasaulinis 
karas, nusinešęs dešimtis mi
lijonų gyvybių, išblaškęs mūsų 
tautiečius po visą pasaulį.

Visi mokiniai išsirikiavome 
gimnazijos kieme ir per mies
tą patraukėme į Katedrą, kur 
buvo aukojamos šv. Mišios, 
kad mums sektųsi mokslas, 
kad Dievas laimintų tėvynę. 
Nežinojome kokie išbandymai 
mūsų laukia, ką atneš mūsų 
kraštui prasidėjęs karas, nors 
jo grėsmę jau jautėme. Buvo
me netekę Klaipėdos, jau buvo 
užgrobta Austrija ir Čekoslo
vakija.

Šešeri karo metai. Kai pra
dėjome mokytis, mūsų buvo 
per 100 pirmokų, o gimnaziją 
1945 m. liepos 21 d. baigėme 
vos šeši mokiniai — vien mer
gaitės. Kitus pasiglemžė ka
ras: vieni buvo išvežti Sibiran, 
kiti mokslus ėjo kalėjimuose 
ar buvo sovietų nužudyti, tre
čius, ypač žydų tautybės, nu
žudė vokiškieji okupantai, da
lis pasitraukė i Vakarus ir pa
sklido po platųjį pasaulį, dar 
kiti įstojo į kitas mokyklas ar 
iš viso nebegalėjo mokytis.

Mokslo programa ir mokymo 
organizavimas kasmet keitėsi,

kaip keitėsi ir valdžios Lietu
voje, įstojome į pirmą refor
muotos gimnazijos klasę, bai
gę šešis pradžios mokyklos 
skyrius. Buvo numatyti 7 
mokslo metai. 1940 m. sovie
tams okupavus Lietuvą, pra
džios mokyklos buvo sujung
tos su gimnazijomis ir mes ta
pome ne antros, bet šeštos 
klasės mokiniais. Šie metai 
gimnazijai atnešė daug liūdnų 
permainų. Netekome gimnazi
jos direktoriaus Prano Samu- 
lionio, kuris į Telšius 1939 m. 
buvo perkeltas iš Švėkšnos, 
nes direktorius J. Jagaudas 
išėjo į pensiją. Į gimnaziją ne
beateidavo kapelionas, prieš 
pamokas nebekalbėjome mal
dos. Klasėse nebeliko nei kry
žiaus, nei Vyčio, antro aukšto 
salėje nuo sienos dingo vysku
po M. Valančiaus portretas, į 
gimnaziją atėjo mokytis daug 
žydų mokinių, nes buvo užda
ryta Telšių žydų gimnazija. 
Kūrėsi pionierių, komjaunimo 
organizacijos, vietoj Lietuvos 
himno skambėjo internaciona
las.

Užėjus vokiečiams, vėl refor
ma — grįžtame į ketvirtą kla
sę. 1942 m., aplenkdami penk
tąją, vėl mokomės šeštoje kla
sėje. Po to — septinta, ir, po 
karo 1945 m. baigusios aštun
tą klasę, gauname brandos 
atestatus. Pradinėse klasėse 
vadovėlius turėjome, aukštes
nėse klasėse daugelį dalykų 
reikėjo mokytis iš užrašų. Jei 
mes vis tik kai ko išmokome, 
tai gerų mokytojų dėka. Telšių 
gimnazijos mokytojai buvo 
aukštos kvalifikacijos pedago
gai. Jie labai stengėsi, kad tuo 
sunkiu karo ir suiručių metu 
išsilavintume, išmoktume gy
venimui reikalingų dalykų, 
ugdė mūsų patriotinius jaus
mus. Su gilia pagarba ir dė
kingumu prisimename dau
gumą Telšių gimnazijos moky
tojų, kurie sunkiomis sąlygo
mis, gaudami labai mažus at
lyginimus, kai trūko maisto, 
kuro, šviesos, vadovėlių, kai 
reikėjo bijoti, o gimnazija buvo 
blaškoma iš vienų patalpų į 
kitas, nes jų prireikdavo vis 
besiplečiančioms karo ligoni
nėms, sugebėjo perteikti 
mums savo žinias, įskiepyti 
meilę darbui ir tėvynei, pa
garbą žmogui.

Nuoširdžiai pirmose gimna
zijos klasėse lietuvių kalbos 
mus mokė mokytoja Darata 
Inkėnaitė. Ji r orėjo, kad mes, 
žemaičiai, gražiai taisyklingai 
lietuviškai kalbėtume ir rašy
tume, išmoktume raiškiai 
skaityti, pajustume mūsų kal
bos grožį. Aukštesnėse klasėse 
lietuvių kalbą ir literatūrą 
dėstė Feliksas Kudirka, įsi
mintina, šviesi asmenybė. 
Aukštas, išvaizdus, santūrus, 
turėjo savo dėstymo metodą. 
Nagrinėdami Donelaičio kū
rybą, stengėmės pąjusti heg
zametro skambesį, daug laiko 
buvo skiriama Adomui Micke
vičiui, tautosakai. Žavėjomės 
Dante, Homeru, juokėmės 
drauge su Servantesu. Moky
tojo vadovaujamame literatų 
būrelyje ne vienas išbandė 
savo plunksną. Kai 1943 m. jį 
iškėlė į Raseinius, visi jo labai 
gailėjomės. Karas jį nubloškė į 
vakarus. Buvusio Telšių gim
nazijos kapeliono J. Kučinsko 
padedamas, jis apsigyveno 
Amerikoje, Kalifornijoje. Stai
ga mirė 1964 m., palaidotas 
Čikagoje.

F. Kudirką pakeitė St. Skei
vys, vėliau jis 1945 metais 
tapo gimnazijos direktoriumi. 
St. Skeivys buvo geras moky
tojas, jo vadovaujami rengda
vome literatūrinius teismus, 
tačiau dėstymo metodas jau 
buvo kitas, ir mes dar ilgai 
gedėjome mokytojo F. Kudir
kos. Sovietų okupacijos metais

Telšių miesto vaizdas.

St. Skeivys buvo suimtas, įta
riant ryšiais su partizanais. 
Gimnazijos 80-mečio minėjime 
mokytojas St. Skeivys pasida
lino savo atsiminimais, jo ran
ką spaudė ministras pirminin
kas G. Vagnorius...

Pirmose klasėse matemati
ką dėstė mūsų auklėtoja Br. 
Jurkienė, aukštesnėse — Br. 
Valiušaitis. B. Jurkienė išmo
kė algebros ir geometrijos pag
rindų, Br. Valiušaitis — spręs
ti sudėtingas aukštesniąsias 
lygtis, Niutono binomus, trigo
nometrijos, aukštesniosios 
matematikos pradmenų. Jis 
išmokė logiškai mąstyti, mo
kėjo sudominti mokinius, kar
tu buvo teisingas ir reiklus 
mokyklos inspektorius. Jo sū
nus Algis Valiušaitis, po karo 
patekęs Amerikon, atsiradus 
galimybėms, dažnai atvažiuo
davo į Kauną, kur buvo per
sikėlę tėvai, jų aplankyti.

Įdomus buvo lotynų kalbos 
mokytojas Kazys Mockus. Per 
rašomuosius, verčiant tekstus, 
visada leisdavo naudotis žo
dynais, vadovėliu. Labai mėgo 
teatrą. Vokiečių okupacijos 
metais Telšiuose redagavo 
laikraštį „Žemaičių žemė”. Pa
sitraukęs į Vakarus, mokyto
javo Vokietijoje, Liubeko lietu
vių gimnazijoje, kur mokėsi ir 
jo buvę mokiniai iš Telšių.

Prancūzų, vokiečių kalbos 
mus mokė Tornau, labai išsi
lavinusi ir inteligentiška mo
teris. 1944 m. kartu su kitais 
pabėgėliais pateko Vokietijon, 
o vėliau JAV, kur ir mirė. 
Aštuntoje klasėje vokiečių kal
bos mokė miela J. Šulaitytė, 
vėliau tapusi vienuole kazi- 
mieriete. Žmogaus anatomiją, 
neorganinę chemiją dėstė mo
kytoja Laurinčiukaitė. 1951 
m. ją sutikau Anykščių rajone 
Debeikiuose, kur aš dirbau 
vaistinėje. Bijodama represijų, 
mokytoja po karo persikėlė į 
Anykščių rajoną, mokytojavo 
Svėdasuose. Būdama religin
ga, atvažiavo pasimelsti į De
beikius, savo mokinės ji nesi
tikėjo čia sutikti.

Fizikos mokė ir dvejus me
tus mūsų auklėtoja buvo Sofi
ja Beniuševičiūtė, vokiečių 
metais ištekėjusi už našlio 
gimnazijos direktoriaus Ruba- 
ževičiaus. Labai stengėsi 
mums įkalti į galvą daugeliui 
sunkiai suvokiamus fizikos 
dėsnius. Buvo reikli, griežta, 
nuoširdžiai norėjo mums 
įdiegti aukštos moralės princi
pus. Ne visada vertinome jos 
pastangas, mėgdavome ir pa
sišaipyti. Nei jos, nei jos vyro 
Vaclovo Rubaževičiaus, mums 
dėsčiusio logiką, nebėra gy
vųjų tarpe. Abu jie ilsisi Pa
langos kapinėse, o V. Ruba
ževičiaus sūnus Jurgis Ruba- 
ževičius gyvena Australijoje, 
Sidnėjuje.

Istoriją pirmoje klasėje dės
tė gimnazijos inspektorius 
Jančys, visada elegantiškas, 
reiklus mokytojas. Bijodavo- 
me, jei už išdykavimus kurį 
nors pakviesdavo pas inspek
torių. Vėliau istoriją dėstė

Čekanauskaitė, Mikuckienė, 
1944 metais taip pat emigra
vusi. Geografiją pirmose kla
sėse dėstė visada skubantis 
mokytojas Gediminas. Per jo 
pamokas, nors buvome maži, 
puikiai pajusdavome karo 
šmėklos alsavimą: jau nebėra 
Lenkijos, užimta Prancūzija, 
karas vyksta Balkanuose...

Mus mokiusį gamtos moky
toją Kochą po karo sutikau 
Kauno universitete. Jis 
mums, farmacininkams, dėstė 
rusų kalbą. Gimnazijoje biolo
gijos mokė storulis linksmasis 
Eidėnas. Psichologijos pagrin
dus dėstė Telšių kunigu semi
narijos dėstytojas Mačernis.

Su dėkingumu . prisimenu 
muzikos mokytoją mielą Do
mininką Andriulį: ifai jo ini
ciatyva vokiečių • okupacijos 
metais gimnazijųje buvo 
įsteigta vakarinė muzikos mo
kykla, kur nemokamai galėjo
me mokytis muzikęą,

Namų ruošos ir darbelių mo
kė mokytojos Talat-Kelpšienė, 
Skeivienė. Fiziškai grūdino 
mokytojos Kupstaitė, Ruzgie
nė, Žilevičiūtė. Piešimą ir me
no istoriją dėstė mękytojas Si
dabras. Jau pirmoje?klasėje jis 
norėjo mus supažindinti su 
meno vertybėmis igj nusivedė į 
.Alkos” muziejų pą^iūrėti pa
veikslų ir skulptūrų. Deja, 
mes turbūt buvorų/per maži. 
Vienas berniukas, besisukinė
damas numetė ir sudaužė gip
sinę skulptūrą. Buvo baisus 
nemalonumas, o tėvai turėjo 
padengti nuostolius. Mokyto
jui Sidabrui teko ilgus metus 
praleisti Sibiro lageriuose...

Negalima nepaminėti mūsų 
gimnazijos kapeliono Jono 
Kučinsko-Kučingio, stropiai 
kreipusio mūsų žingsnius tin
kama linkme. Šiemet tolima
me Los Angeles jis švenčia 90 
metų jubiliejų. Linkime jam 
geros sveikatos.

Telšių gimnazijoje dirbo 
daug kitų, nors man ir ne
dėsčiusių mokytojų, tai — 
anglų kalbos mokytoja Kru
šaitė, istorikas Burba su žmo
na, matematikas Purvinas, li
tuanistė Jonikaitė, biologas 
Maniukas ir kiti.

Po karo, aštuntoje klasėje 
mokytojai jau buvo kiti. 
Senieji mokytojai,' kaip ir jų 
mokiniai, išsibarstė kas kur... 
Aštuntoje klasėje mūsų auk
lėtoju buvo mokytojas erudi
tas Antanas Kalinauskas, mo
kęs fizikos, astronomijos. Jis 
padėjo mums pasiruošti bran
dos atestato egzaminams. O 
kur flar kiti mokytojai: Bur
neikienė, Tylenienė, Alek
sandravičius, Kavaliauskas, 
Fabijonavičius, Pocius ir kiti, 
dėstę mums 1945 metais.

Ačiū Jums visiems, brangieji 
Mokytojai, už Jūsų triūsą, už 
žinias, kurios buvo labai rei
kalingos nelengvame mūsų 
gyvenime. Jums pasistengus, 
daug mokinių sėkmingai dar
bavosi mūsų Tėvynės ir žmo
nių gerovei: tai ir kompozito
rius Jurgis Gaižauskas, nepa
dedantis savo smuiko, ir spor

tininkai Petkevičius, Grybaus
kas (garsinęs lietuvius sporti
ninkus Amerikoje), lakūnas 
akrobatas R. Paksas, gydyto
jai, inžinieriai ir kiti specialis
tai. Daug mokyklos auklėtinių 
gyvena JAV, Kanadoje, Aus
tralijoje, Vokietijoje, Belgijoje 
ir Rusijoj...

Gimnazijai 80 metų. Tai 
gražus amžius, bet mokykla 
visada jauna. Kasmet jos 
slenkstį peržengia mažos ko
jytės, rankutės laikosi įsikibu
sios į vyresniojo draugišką 
ranką. Ir kasmet iš mokyklos 
gyveniman išeina, įgiję žinių 
ir blandos atestatus, jaunuo
liai. Linkime ir toliau sėkmin
gai darbuotis mūsų Tėvynės ir 
jos jaunos kartos labui. Gy
vuok ir klestėk mūsų Mokyk
lai':

Regina Stonkutė-Žukienė
Socialinių mokslų daktarė

ĮDOMIOS „ŽURNALISTŲ ŽINIOS”
Iš Vilniaus, šalia kitos lie

tuviškos spaudos, gauname 
„Žurnalistų žinias”, dėl lėšų 
stokos, šiemet pasirodančias 
tik kartą p£r mėnesį.

Šis leidinys, kuris save va
dina „laikraščiu žurnalis
tams ir visuomenei”, nors yra 
tik 8 puslapių, spausdina 
daug įdomios medžiagos. Čia 
randame aprašymų ir apie 
užsienyje gyvenančius lietu
vių spaudos darbuotojus ar jų 
leidinius.

Neseniai gautame vienuo
liktame 1998 m. numeryje 
yra minimas žurnalistas Vy
tautas Kasniūnas ir jo reda
guojamas seniausias pasau
lyje dar tebeeinantis lietu
viškas laikraštis „Tėvynė” 
(apie tai rašo E. Šulaitis). Čia 
spausdinama ir V. Kasniūno 
nuotrauka.

Šiame numeryje taip pat 
randame kiek ilgesnę žinią 
su nuotrauka apie čikagietį 
Algimantą Kezį. Štai viena 
ištrauka:,, LŽS būstinėje iš
kilųjį išeivijos fotomenininką 
Algimantą Kezį tautine juos
ta aprišo ir su 70-mečiu pas
veikino LŽS pirmininkas R. 
Eilunavičius. Svečiui tai pat 
buvo įteiktas LŽS nario bilie
tas”.

Užsiminus apie naują LŽS 
nario bilietą (arba nario liudi
jimą) reikia pasakyti, kad 
šiuo metu (iki gruodžio 30 d.) 
yra keičiami senieji bilietai. 
Kadangi LŽS nariai — ir už
sienyje gyvenantys tautiečiai 
norisi pažymėti, kad jie į LŽS 
centrą (Vilniaus gt. 35/3, Vil

EOUAL HOUSING 
UENDeR

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
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ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

•Tiėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Galiu prižiūrėti vaikussavo namuose. Skambinti Astai: 
tel. 1-773-847-2448

I
Reikalingi darbininkaistatybos darbams „siding”.

Tel. 708-728-0208

nius 2600) kuo greičiau siųs
tų dvi spalvotas nuotraukas, 
1 litą bei asmens duomenis. 
Tada jiems bus atsiųsti nau
jieji bilietai.

„Žurnalistų žinių” 1998 m. 
rugsėjo numeryje spausdina
mas Domo Šniuko rašinys 
apie čikagiečio dailininko, 
leidėjo ir žurnalisto Vlado 
Vijeikio dovaną Lietuvos na
cionalinei M. Mažvydo biblio
tekai. V. Vijeikis per D. Šniu- 
ką Vilniun atsiuntė 135 retus 
išeivijos leidinius, spausdin
tus karo ir pokario metais Vo
kietijoje, Paryžiuje, Brazili
joje ir JAV. Pats VI. Vijeikis 
šiuose leidiniuose vaizduoja
mas kaip autorius, iliustra
torius ir leidėjas — spaustu
vininkas. Šiame rašinyje 
skaitytojai supažindinami su 
retesniais leidiniais iš visos 
šios čikagiečio siuntos.

Šį ne vien tik žurnalistams 
įdomų laikraštį leidžia Lietu
vos Žurnalistų sąjunga, o jo 
leidimą remia Spaudos, radi
jo ir televizijos rėmimo fon
das. Jį redaguoja Aurelija 
Liauškienė. „Žurnalistų ži
nias” galima užsisakyti ir už
sienyje anksčiau skelbtu ad
resu. Metinė prenumerata, 
siunčiant oro paštu, 20 dole
rių. E.Š.

• Kaunas. Gruodžio 4-5 d. 
Kauno arkivyskupuos Jauni
mo centre vyko seminaras 
.Adventas — Kalėdos”. Kau
no arkivyskupijos Jaunimo

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS

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

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

Gntuifc, KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaskl Rd. 
4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

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

Išnuomojamas atskiras 
kambarys su virtuvės, vonios 

privilegija vienai moteriai. 
Kreiptis, tel. 1-773-376-6051 

nuo 10 vai. ryto.

Experienced carpenters
with tools and transportation 

needed. Also laborers. 
Call: 847-699-7971.

29c per/min 
į LIETUVĄ

GLOBAL KEY:

pMin
LAI i ING CAKII

TELEFONO K ORTELĖS 
$5- 12M1N 

$10- 30MIN 
$20- 64 MINI <

Užsakymo Paštu Forma

Value Amount Totai

$5 X

$10 X

$20 X

Send check or money 
order to: L. Žukas 
P.O.Box 811361 
Chicago,IL 60681

SubtoUI

Handling l'rec

Totai

NAME____
ADDRESS

CITY
STATE_

PHONE

Z1P

$10 kortelė veltui 
perkant už $100 sumą

TEL: 773-251-5822

centro darbuotojų organizuo
tame seminare dalyvavo 24 
Kauno arkivyskupijos, Šiaulių 
ir Vilkaviškio vyskupijų jauni
mo vadovai. Stengtasi taikant 
įvairius metodus įsigilinti į 
kasdienos būvį, pastebėti, kas 
vyksta žmogaus viduje ir ap- 
link’jį.



A. t A.
MARIJA DABRILIENĖ

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDAS
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION

AUKOS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS ŠVIETIMO, MOKSLO, KULTŪROS, JAU
NIMO, SPAUDOS, VISUOMENINIAMS IR KITIEMS 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO DARBAMS, SIBIRO LIE
TUVIŲ PARAMAI, PLB LITUANISTIKOS KATEDRAI 
(STASIO BARZDUKO STIPENDIJŲ FONDUI) ILLI
NOIS UNIVERSITETE ČIKAGOJE, PROF. DR. BRO
NIAUS VAŠKELIO STIPENDIJŲ FONDUI, LIETUVOS 
KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJAI, KAUNO TECHNOLO
GIJOS UNIVERSITETUI, VILNIAUS UNIVERSITE
TUI, VILNIAUS TECHNIKOS UNIVERSITETUI, VY
TAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETUI KAUNE, PROF. 
DR. RIMO VAIČAIČIO STIPENDIJŲ FONDUI, KTU- 
AFPT STIPENDIJŲ FONDUI (PER DR. STASĮ 
BAČKAITĮ), BRONIAUS BIELIUKO VARDO STIPEN
DIJŲ FONDUI LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSI
TETO STUDENTŲ PARAMAI, DR. KAZIO PEMKAUS 
BIBLIOTEKAI KLAIPĖDOS UNIVERSITETE, LIETU
VOS NAŠLAIČIAMS IR SENELIAMS, VAIKŲ GYDY
MUI (a.a. STASIO ASTRO ATMINIMUI), LIETUVOS 
BAŽNYČIŲ PARAMAI, PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
JAUNIMUI, VASARIO 16 GIMNAZIJAI VOKIETIJOJE, 
„PASAULIO LIETUVIO” ŽURNALUI IR KITIEMS 
TIKSLAMS, GAUTOS PER

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDĄ
NUO 1988 METŲ SAUSIO 1 DIENOS IKI 

1998 METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS
$12,500 Prof. dr. Bronius Vaškelis, St. Pete Beach, FL.
$4,000 Lithuanian Citizens Society of Western Penn- 

sylvania, B.S. Burdulis — President, Pittsburgh, PA.
$3,000 Leo ir Sue Klimaitis, Barrington Hills, IL
$2,000 Marija Remienė, Westchester, IL.
$1,990 Worcesterio Lietuvių Organizacijų Taryba (pa

remti lietuvius Lietuvoje ir kaimynystėje), Petras Molis 
— pirmininkas ir Algis Glodas — iždininkas, Holden, 
MA. Aukojo: 200 dol. — Lietuvių Socialinis Klubas 
(LNC); po 150 dol.: Rita Karrytais, Maironio Parkas; po 
100 dol.: Kazys ir Teresė Adomavičiai, Danius Glodas, 
Petras ir Raminta Moliai, L.A.R.C. Moterų Sąjungos 5-ta 
kuopa; 70 dol. — Aldona Shumway; po 50 dol.: Marija 
Braškienė, Angelą Busky, Vladas ir Angelė Garsiai, Algi
mantas Gureckas, Pranas ir Irena Juodaliai, Stasys ir 
Ona Marcinkevičiai, Vincas ir Ramutė Menkeliūnai, 
Henrikas Ulrichas; 35 dol. — Romas ir Teresė Jakubaus
kai; po 30 dol.: Arvydas ir Robyn Klimai, Bruno ir Genė 
Narai, E,.Paliliūnas, L.M.M. Ratelis; po 25 dol.: Algis 
Glodas,Dr. V. Kudirkos Šaulių kuopa, Rnights of Lithua- 
nian#26, Bill ir Ann Lesman, Edis ir Irena Markevičiai, 
Nevėžio/Neringos Tuntai, St. Casimir’s Men’s Club, Ste- 
phen ir Ann Walinsky Sr.; po 20 dol.: E. Černienė, Zig
mas ir Joana Dabrilai, Vito ir Ruth Geralauskas, Aldona 
Klimavičienė, Leonas ir Elena Nalivaikai, Valius ir Ur
šulė Rozevičiai, Petras Staras, Ona Šermukšnytė, Arūnas
ir Joana Šimkai; 15 dol.: D. Marcinkevičiūtė; po 10 dol.: 
Henry Enrikaitis, Frank Grabauskas, A. Jukniūnaitė, 
Teresė Juška, Ramunė Neeland, Ona Pajedienė, R. Ska- 
vičius.

$1,000 Gediminas Balanda, Warren, MI.
$850 Aldona ir dr. Stasys Bačkaitis, Great Falls, VA.
$350 Julius G. Vilčiauskas, Waterbury, CT.
$300 Dr. Rimas Vaičaitis, Stony Point, NY.
$280 Kęstutis Dubauskas, Calgary, Canada.
$250 John Bačanskas, Hillsboro Beach, FL; Vytautas 

ir Gražina Kamantai, Grand Rapids/MI.
$210 Romualdas ir Baniutė Kronai, Clarendon Hills, 

IL.
$200 Dr. Nijolė Bražėnas, Sparkill, NY; dr. R. Viskan

ta, West Lafayette, IN; Algis ir Jolanda Zaparackai, Far- 
mington Hills, MI.

$150 Apolinaras Varnelis, Dowagiac, MI.
$140 A. V. Dundzila, McLean, VA; Jonas Pabedinskas, 

Chicago, IL; Stanley Surantas, Rockford, II.
$100 Vincentas ir Dalia Anelauskai, Los Angeles, CA; 

Aurelija M. Balašaitienė, Richmond Heights, OH; Stasė 
Baltrukėnas, Wauwatosa, WI; Nijolė Bražėnas, Sparkill, 
NY; Algis Brazdžionis, Waterbury, CT; Kun. Matas 
Čyvas, St. Petersburg Beach, FL; JAV LB Brighton Par
ko apylinkės valdyba c/o S. Daulienė, Chicago, IL; Dr. V. 
Dubinskas, Chicago, IL; Solomon J. Feravich, Howard 
City, MI; Vida Kašuba, Pittsburgh, PA; Giedrė Kijaus- 
kas, Cleveland, OH; Walter Klosis, Maspeth, NY; Daina 
Kojelytė, Vilią Park, IL; Kazys ir Juzelė Laukaičiai, 
Hinsdale, IL; Dr. Edmundas ir Milda Lenkauskai, Cin- 
cinnati, OH; Janina Marks, Chicago, IL; Stanley Patrick 
Port Richey, FL; dr. Joseph J. Plikaitis, Arlington 
Heights, IL; Prel. Juozas Prunskis, Lemont, IL; Kazys 
Račiūnas, Chicago, IL; Egidijus ir Vida Radvenis, Los An
geles, CA; Vidmantas ir Marija Raišiai, Mercer Island, 
WA; dr. Vytas ir dr. Aleksandra Šauliai, Chicago, IL; Jo
nas Sidrys, Dovvners Grove, IL; Julija ir Emil Sinkys, 
Santa Monica, CA; Gražutė Sirutis, Santa Monica, CA; 
Stasė Stanelienė, St. Pete Beach, FL; Nemira Šums
kienė, Chicago, IL; Evaldas Veleckis, Orland Park, IL; 
Peter Vilutis, Toronto, Canada.

$80 Gailė Janušonis, Rochester, NY; Stasys Rudys, Ux- 
bridge, MA. *

$75 Vytautas Apeikis, Los Angeles, C A; Arvydas ir 
Daiva Barzdukai, Falls Church, VA.

$74 Dr. Anthony Valis, St. Petersburg, FL.
$60 Anelė Lukoševičiūtė, Vilnios, Lietuva.
$50 Adolfas Armalis, St. Pete Beach, FL; Marija Ba

jorūnas, Pompano Beach, FL; JAV, Bronxville, NY; Alek
sandras Blinstrubas, Summit, IL; Petras ir Emilya Briz

giai, Hickory Hills, IL; Justinas Dėdinas, Oak Brook 
Terrace, IL; dr. Alina A. Domanskis, Palos Park, IL; Al
vydas Donauskas, Metairie, LA; Albinas ir Ona Garūnai, 
Willowbrook, IL; Algimantas ir Teresė Gečiai, Hunting- 
ton Valley, PA; Jūratė E. P. Gehtlesk, Haddonfield, NJ; 
Petras ir Anna Jakutavičius, Valdo’or, Quebec, Canada; 
JAV LB Pietryčių Apygardos valdyba c/o Rimantas 
Bitėnas, Bronxville, NY; Aldona Ješmantas, Riverside, 
IL; Maksimas Karaska, Fredirksburg, VA; Albinas Kar- 
nius, St. Petersburg, FL; Gražina Kenter, Danbury, CT; 
Birutė Kožicienė, Daytona Beach, FL; dr. Romualdas

Kriaučiūnas,Lansing,MI; Pranas ir Jean Lekutis, Muske- 
gon, MI; Juozas ir Daila Liubinskai, Oak Lavvn, IL; 
Gražutis ir Audronė Matutis, Houston, TX; Aldona ir Ro
mas Meilus, Orland Park, IL; Mečys Mikutaitis, Chicago, 
IL; Viktoras ir Leokadija Milukas, Plainview, NY; Ona 
Rinkus, St. Peter Beach, FL; Sofija ir Vytenis Statkai, 
North Riverside, IL; Transpak, Chicago, IL; Algirdas 
Vaitkus, Oak Lavvn, IL; Vladas Vameckas, Waterbury, 
CT; S. ir F. Žymantas, Dovvners Grove, IL.

$45 Kęstutis A. Keblys, Baton Rouge, LA.
$40 B. Andriukaitis, Forest Park, IL; Algimantas ir

Virginija Gureckai, Windosr, CT; Stephania Muszynski, 
Hartford, CT; Aurelija ir Bronius Polikaičiai, Palos Hills, 
IL; dr. Mary Žemaitis, Leonia, NJ.

$35 Marytė Čemiūtė, Hinsdale, IL.
$30 Vaclovas Budnikas, Elizabeth, NJ; Andrius A.

Butkūnas, Farmington Hills, MI; J. ir B. Lintakas, Oak 
Lawn, IL; Janina Radvenis, Los Angeles, CA; Jonas Sve- 
ras, Bloomfield Hills, MI.

$25 Jonas Abraitis, Oak Lawn, IL; Vytautas ir Danutė 
Anonis, Rego Park, NY; Vincas ir Liuda Apaniai, Ches- 
terland, OH; Edvardas W. Baranauskas, Schenectady, 
NY; A.L. ir Roma Čepulis, Willoughby Hills, OH; Roma 
Degesys, St. Petersburg, FL; Gintaras Deikis, Chelsea, 
MI; Juozas Gailevičius, Masontovvn, WV; Vladas Gilys, 
Sun City, CA; Ona ir Jonės Gradinskai? Chicago, IL; 
Aleksandras J. Jankūnas; Cicero, IL; Antanas Januška, 
Milton, MA; Bronius Jaras, Kenosha, WI; Pranas ir Ma
rytė Joga, Pittston, PA' Raimundas A. KSrš teinąs, Ro
chester, NY; Ona Kolis, Palos Park, IL; Kėrolina Kubi

lius, Willowbrook, IL; Marija, Kuprienė, Cicert), IL; Bronius 
ir Regina Latoža, Westmont, IL; Vytautas Musonis, Oak 
Lawn, IL; Algis Navikauskas, Brookfield,':CT; Tadas ir 
Gailutė Palionis, Madison, WI; Juozas Paškus, Orland 
Park, IL; Lidija ir Darius Polikaičiai, Dowiiėrs Grove, II; 
Birutė Prasauskas, Lomita, CA; Austrą Puzinas, San Ma- 
teo, CA;Jonas Ratnikas, Chipley, FL; Kazys ir Danuta 
Razma, Weštchester, IL; Albinas ReškeviČius, Omaha, 
NE; Aldona ir Juozas Rygeliai, Thompson, CT; Anicetas 
Simutis, East Rockaway, NY; Regina Snarškis, Ormond 
Beach, FL; J. K. Slivinskas, Indialantic, FEj Algimantas 
ir Rugilė Šlapkauskas, Glen. Ellyn, IL; Faustas Strolia, 
Oak Forest, IL; Irena Sušinskienė, Cleveland, OH; Gaida 
Zarkis, Dovvners Grove, IL; Juzoas Žygas, Oak Lawn, IL.

$24 Aldona Maria Drukteinis, So. Pasad&na, FL; Dan
guolė R. Griganavičius, Darien, IL; Ona H. fytichelevičius, 
St. Pete Beach, FL; Kazys Sekmakas, St. Peter Beach, 
FL, , ,J

$20 Algirdas Antanaitis, Lemont, IL; Vanda Bagdonas, 
Daytona Beach, FL; Birutė ir Bronius Banaičiai, Abing- 
ton, MA; A. V. ir B. V. Bublys, Bloomfield, MI; Vincas 
Butvydas, Greenvvich, CT; Dana Domarkas,' Chicago, IL; 
Vytautas Jonaitis, Grand Rapids, MI; Juozas P. Kalvai-f ir
tis, Chicago, IL; T. J. Kapačinskas, South Bend, IN; Ma
rijona Kušlikienė, Grand Rapids, MI; J. V. Lopatauskas, 
Santa Monica, CA; Helmut Lubert, Chicago, IL; dr. J. 
Makštutis, Palos Heights, IL; dr. Jonas Maurukas, St. 
Petersburg, FL; Anatolijus Milūnas, Dovvners Grove, IL; 
Gloria O’Brien, Westwood, NJ; Veronika Paovienė, 
Grand Rapids, MI; Raymond E. Paskųs, Darien, IL; Vy
tas Paulionis, Chicago, IL; Mike Petronis, Mississauga, 
Canada; Balys Raugas, Delran, NJ; Teodoras ir Ritonė 
Rudaičiai, Lemont, IL; Aldona Stempužienė, South Euc- 
lid, OH; Alfas Shukis, Gulfport, FL; Juozas Vaineikis, 
Oak Lavvn, IL; Algimantas Vaičiulis, Chicago, IL; Vytau
tas Vanagas, Skokie, IL; Sofija Vėbras, Oak Lavvn, IL.

$15 Aldona Gasneris, St. Peter Beach, FL; Eduardas 
Jokubauskas, Oak Lavvn, IL; Sigutė Mikrut, Lake Bluff, 
IL; Joseph Petrikas, St. Petersburg, FL; Ona Vaškas, 
Willoughby Hills, OH; Teodora Zailskienė, Cicero, IL.

$12 Aleksandras Daunys, St. Petersburg, FL; Jonas 
Kaspariūnas, St. Petersburg, FL; Dana M. Maciejauskas, 
Orland Park, IL; Vida M. Meilus, St. Pete Beach, FL; 
Dalia Remys, Crofton, MD; Aurelija L. Robertson, St. Pe
tersburg, FL; Danutė J. Siemaška, Palm Harbor, FL; Jo
seph Šulaitis, St. Petersburg, FL; Vida M. Tumasonis, St. 
Pete Beach, FL; Janina Vienužis, Michigan City, IN.

$10 Maria Abromaitis, Palos Heights, IL; Silvija Alek- 
siūnas, Indianhead Park, IL; Marija Arštikys, North Ri
verside, IL; Leo Bagdonas, Sunny Valley, OR; Jonas Bal
čius, Bridgeport, CT; B. Balčiūnas, Manahavvkin, NJ; 
Viktoras Banevičius, Westborough MA; Stanley ir Anna 
Darzinskis, Ponce Inlet, FL; Helen Galenas, Chicago, IL; 
Haris K. Ivaškevičius, Omaha, NE; Helen ir John Kade- 
la, Grand Rapids, MI; Angelą Kazakevičius, Pomona, IL; 
Bronius V. Krokys, Philadelphija, PA; Josephine ir Algis 
Lapšys, Dedham, MA; Bronius Markeliūnas, Centerville, 
MA; Victor G. Mathieu, Bristol, RI; Vytautas Matulionis, 
Cleveland Heights, OH; Peter P. Narutis, Westchester, 
IL; dr. Algis Norvilas, Oak Lavvn, IL; Antanas ir Emilija 
Paužuoliai, Chicago, IL; Stefanija Ričkutė, Putnam, CT; 
O. ir S. Ruibiai, Chicago, IL; Eugenija Sakalas, Philadel
phija, PA; Agata Šuopienė, Chicago, IL; Antanas ir Apo
lonija Tuskenis, Burbank, IL; Bronius Underys, Chicago,
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Gruodžio 8 d. didingoje Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
šventėje Marijos (Rušaitės) 
Dabrilienės gyvenimo laivelis 
įplaukė į Amžinybės uostą.

Velionė gimė 1905 m. Lietu
voje, ten augo, brendo ir mo
kėsi. Įsigijo mokytojos profe
siją ir mokytojavo iki 1944 m. 
Karo audrai siaučiant Dabrilų 
šeima pasitraukė į Vokietiją, 
kurioje gyveno beveik penke
rius metus. 1949 m. atvyko į 
JAV ir apsigyveno Worceste- 
ryje.’

Dirbo siuvykloje, bet Marija 
nesitenkino vien darbu, teiku
siu pragyvenimo šaltinį, bet 
domėjosi ir kultūrine veikla. 
Įsijungė į Amerikos Lietuvių 
Romos katalikių moterų są
jungą. Priklausė Sąjungos 
chorui. Daugelį metų buvo 
tvarkos prižiūrėtoja. Per susi
rinkimus apibardavo nares 
kalbančias angliškai. Kiekvie
ną rytą šiokiadieniais ateida
vo į Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią išklausyti šv. Mišių. 
Sąjungietės gausiai dalyvavo 
šermenyse, laidotuvėse ir pa
lydėjo į kapines mūsų kuopos 
ilgametę ir visų mylimą Mary
tę. Priklausė Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos rėmė
jų skyriui nuo jo įsteigimo. 
Daugelį metų buvo ne tik iž
dininkė, bet uoliai darbavosi 
ir kituose seselių rėmėjų dar
buose. Ją gerbdamos atvyko ir 
.minėtos vienuolijos vienuolės 
iŠ Putnam, CT, provincijole 
seselė Paulė ir seselė Oliveta, 
kurios laidojimo rytą laidotu
vių namuose sukalbėjo maldas 
ir tarė atsisveikinimo žodelį. 
Buvo narė Lietuvių labdaros 
draugijos. Mokytojavo lietuvių 
šeštadieninėje mokykloje. Rė
mė lietuvišką veiklą, spaudą, 
lankydavosi visuose rengi
niuose. Buvo gilios religinės ir 
patriotinės dvasios lietuvė mo
tina. Per įvairias šventes pasi
puošdavo tautiniais drabu
žiais, jais papuošta gulėjo ir 
karste.

Išaugino dukrą Rasą, kuri 
nuo mažų dienų priklauso Lie
tuvių skautų organizacijai. 
1970 m. Marytė pasitraukė iš 
darbovietės į pensiją, bet ne
sėdėjo užsidariusi. Dirbo Mai
ronio Parke — virtuvėje prie 
jnaisto gaminimo, Šv. Kazi
miero parapijos klebonijoje 
šeimininke. Abiejose vietose 
puikiai panaudojo savo kuli
narinius sugebėjimus. Mėgo 
visur ir visada pasakyti tiesą. 
M. Dabrilienės gražų gyveni
mą 1976 m. sudrumstė jos vy
ro Vincento mirtis. Pasilikusi 
viena, kol sveikata leido ėjo to
liau per šį skausmais ir 
džiaugsmais išraizgytą pasau
lį, džiaugėsi anūkėlėmis. Kai 
jėgos pradėjo silpnėti, akių 
šviesa menkėti, persikėlė į 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolijos Jurgio Matulaičio 
slaugos namus, Putnam, CT, 
prie kurių statybos buvo pri
sidėjusi aukomis. Juose užbai
gė savo gyvenimo dienas šia
me pasaulyje.

A.tA.
ONA VINOGRADIENĖ 

Litvinaitė
Gyveno Darien, IL, anksčiau Čikagoje, Gage Parko 

apylinkėje. Mirė 1999 m. sausio 15 d. sulaukusi 96 
metų. ' .:i

Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Skuodo vals
čiuje, Knežių kaime. Ištekėjusi su vyru Aleksu gyveno 
Šarkės dvare. ■

Nuliūdę liko: sūnus Mykolas, marti Aldona ir jum 
šeima Lietuvoje; sūnus Genius Vinogradas, duktė Irena 
Taulien, žentas Hans, anūkai John ir Victoria.

Velionė buvo žmona a.a. Alekso Vinogrado.
A.a. Ona pašarvota sausio 28 d., ketvirtadienį nuo 8 

iki 9 v.v. Muzyka laidojimo namuose, 2157 W. Chicago . 
Avė. i m .a;

Laidotuvės sausio 29 d., penktadienį. Iš laidojimo 
namų Velionė bus atlydėta į Holy Trinity katedrą, 1121
N. Leavitt St., kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios užjos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota Elm- 
vvood kapinėse, Elmvvood, IL. • '

Nuliūdę: sūnūs, duktė ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Muzyka Funeral Home. Tel'.. 773- 

278-7767. . _

A.fA.
KAZYS KAMINSKAS

Gyveno Čikagoje. Mirė 1999 m. sausio 27 d. sulau
kęs 78 metų.

Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 50 
metų. . , . ..

Nuliūdę liko: žmona Stefanija, sūnus Arūnas Ka- ' 
minskas, posūnis Petras Bernotas. -

Velionis pašarvotas sausio 30 d., šeštadienį nuo 8 
vai. ryto įki 10 val.ryto Wolniak laidojimo namuose,. 
5700 S, Pulaski Rd.

Laidotuvės sausio 30 d. po 10 vai. ryto religinių 
apeigų laidojimo namuose Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. . . . . . į - •

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona ir sūnūs.
Laidotuvių direkt. Wolniak Funeral Home. Tel. 773- 

767-4500. . ,,, , niiiMtn

A.a. M. Dabrilienės kūnas 
buvo parvežtas į Worcesterį. 
Pašarvotas Jono Kazlausko 
laidojimo namuose. Gruodžio 
11 d. atlydėta į Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčią, kuriai gy
vendama Worcesteryje pri
klausė. Po gedulingų šv. Mišių 
amžinam poilsiui nulydėta į 
Notre Dame kapines. Prie 
kapo duobės maldas skaitė šv. 
Mišias aukojęs parapijos adm. 
kun. Antanas Nockūnas, MIC. 
Palaidota šalia savo vyro a.a. 
Vincento Dabrilos, mirdšio 
prieš 22 metus. '<•

Žvarbus ir šaltas artėjančios 
žiemos vėjas ir krentančios 
pirmosios baltos snaigės lydė
jo dalyvių giedamos „Marija, 
Marija” giesmės žodžius. At
sisveikindami dėjome po gėlės 
žiedą ant gėlėse skendinčio 
a.a. Marytės karsto. Visus da
lyvius Chyrų šeima pakvietė 
gedulingiems pietums į Mairo
nio Parką.

Nuliūdę pasiliko: duktė Ra
sa Chirienė su šeima, dvi anū
kės, viena proanūkė, sesuo 
Lietuvoje ir kiti giminės.

J.M.

IL; Nijolė Varnas, Slidell, LA; V. R. Vilkutaitis, Cleve
land, OH; Joseph Zubrickas, Grand Junction, MI.

$5 A. P. Bagdonas, Chicago, IL; Eleonora Pleškys, Chi
cago, IL; Aleksandras Verikas, Racine, WI.

$4 Petras Bernatavičius, Lockport, IL.
$2 Anonimas, Texas.
$1 Anonimas, New York.
PLB Fondo vadovybė (direktoriai Vytautas Kaman- 

tas, dr. Petras Kisielius, Kazys Laukaitis, dr. Edmundas 
Lenkauskas, Juozas Lukas, dr. Antanas Razma, Jonas 
Treška Jr. ir teisės patarėjas Saulius Kuprys) labai dė1- 
koja visiems aukotojams už aukas ir prašo Jūsų 
paramos PLB Fondo ateities darbams. Visos aukos 
gali būti nurašomos nuo JAV pajamų mokesčių, Federal 
ID No. 39-3097269. Prašom čekius rašyti ir aukas siųsti: 
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDA
TION PO BOX 140796 GRAND RAPIDS MI 49514- 
0796 USA.

Juozas Lukas 
PLB Fondo iždininkas

ŠAULIŲ ŠVENTĖ

Atkelta iš 3 psl.

ti kultūrinį-švietėjišką darbą, 
puoselėti šauliškumo, idėjas, 
įamžinti Lietuvos pasiprie
šinimo kovas ir jų dalyvius ir 
t.t. Daugelis Kauno rinktinės 

' šaulių yra apdovanoti Lietu
vos kariuomenės kūrėjų-sava- 
norių, .Sausio 13-osios atmini
mo, o keli šauliai ir DLK Gedi
mino ordino medaliais. Kauno 
šaulių krūtines puošia ir daug 
įvairių Šaulių sąjungos apdo
vanojimų bei pasižymėjimo 
ženklų. 3 ... ,

Šiuo metu rinktinei vado
vauja ats, vyr. leitenantas R. 
Dunauskas, kuris stengiasi, 
kad rinktinės šauliai tęstų 
garbingas Šaulių sąjungos bei 
Kauno rinktinės tradicijas ir 

i kad jų indėlis mūsų valstybės
gyvenime bųtų dar svaresnis.

Lapkričio 21 d. Kaupo rink
tinės šauliai po karinio paba
do, Vytauto Didžiojo ir Vyčio 
Kryžiaus vėliavų nuleidimo, 
kitų renginių pavakary rinko
si LŠS Centro būstinėje, kur 
įvyko minėjimas, skirtas Lie
tuvos kariuomenės įkūrimo 
80-mečio jubiliejui ir Kauno 
rinktinės sukaktims. Po rink
tinės vėliavos įnešimo, „Tau
tiškos giesmės” ir Tylos mi
nutės už visus žuvusius, , 011- 
nėjimą pradėjo rinktinės va
das ats. vyr. leitenantas R. 
Dunauskas, kuris pasveikino 
minėjimo dalyvius su kariuo
menės švente ir rinktinės su
kaktimis, trumpai papasakojo 
kariuomenės kūrimosi istoriją 
ir jos veikimą ją atkūrus 1990 
m. Po rinktinės vado pasisa
kymo pasižymėjusiems rink
tinės šauliams buvo įteikti 
valstybiniai Lietuvos kariuo
menės kūrėjų-savanorių me
daliai ir Šaulių sąjungos apdo
vanojimai. Minėjimas baigėsi 
apdovanotųjų sveikinimais.

Paruošė S. Ignatavičius
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Filatelistų draugijos 
„Lietuva” visuotinis narių 
susirinkimas įvyks sausio 30 
d., šeštadienį, 1 vai. popiet, 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus „Gintaro” salėje, 6500
S. Pulaski Rd., Čikagoje. 
Kviečiami visi, kurie domisi 
Lietuvos filatelija. Po susirin
kimo — pabendravimas.

Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, 5600 S. Clare- 
mont Avė, šį vakarą, penkta
dienį, sausio 29 d., 7 vai. vak., 
atidaroma skulptoriaus Algir
do Petrausko personalinė pa
rado. Dalyvaus ir pats auto
rius. Visi maloniai kviečiami. 
Paroda veiks iki vasario 10 d.

„Įvertindama Jūsų kil
naus darbo pastangas, Day- 
tona Beach Lietuvių klubo 
valdyba ir šiemet skiria 100 
dol. auką ‘Draugo’ leidimo 
paramai”, — taip mums rašo 
klubo valdybos iždininkė Da
nutė Šilbajorienė. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką.

JAV LB Kultūros taryba 
primena, kad susirinkimas 
teatro steigimo Čikagoje rei
kalu kviečiamas vasario 3 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak., Jauni
mo centro kavinėje. Kviečiami 
visi, galintys prisidėti talen
tais, darbu, patarimais.

„Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja vi
siems, praėjusį šeštadienį su
sirinkusiems padėti krauti 
siuntinius į talpintuvą. Ka
dangi dėl blogo oro talpintu- 
vas neatvažiavo, siuntinių 
krovimas buvo atidėtas. Šį 
šeštadienį, sausio 30 d., 9:45 
vai. r.; ylši vėl prašomi susi
rinkti į Pasaulio lietuvių cen
tro žemutinę mašinų pastaty
mo aikštelę — talpintuvas bus 
atvežtas.

Krepšininkai gimę 1964 
m. ir anksčiau kviečiami 
vasario 7 d. 6:00 vai. p.p. į
Pasaulio lietuvių centrą, Le
monte. Kas nepriklausote jo
kiam klubui įsijunkite į 
„Kranto“ sporto klubą. Varžy
bos numatomos kovo mėn. 
Čikagoje. Dėl informacijos 
skambinkite 708 - 222- 8086 
arba 773- 863 - 8861.

Sporto mėgėjai kviečiami 
atsilankyti į Jaunimo cen
tro žemutinę salę, vasario 
6 d., 3 vai. p.p. Bus vykdo
mas vyrų ir moterų stalo teni
so, šahmatų ir rankos lenkimo 
varžybos. Amžius neriboja
mas. Registracija vieną valan
dą prieš varžybas. Dėl išsa
mesnės informacijos skambin
kite (773) 863 - 8861.

„Draugas” aplanko daug svečių, bet, bene, pirmą kartą per 90 jo gyvavi
mo metų apsilankė kalaitė „Pupa”, neseniai atvykusi iš Vilniaus. Ją at
lydėjo savininkas Zenonas Jančiauskas. Nuotr. Jono Kuprio

Sekmadienį, sausio 31 
dieną, po šv. Mišių tėvų Jė
zuitų koplyčioje, Jaunimo 
centro valdyba kviečia visus į 
JC kavinę, kur galėsite paval
gyti šiltus pusryčius ir 11:30 
pamatyti dokumentinį video 
filmą — „Lietuvos bažnyčių 
medinis barokas”. Filmą rodys 
A. Plėnys. Pusryčius gamins 
R. Šakenienė. Visus maloniai 
kviečiame apsilankyti!

Jaunimo centro taryba ir 
valdyba praneša, kad Vasa
rio 16 dienos paminėjimas 
vyks tradiciškai Jaunimo 
centro kavinėje antradienį, 
vasario 16 dieną, 7 vai. vaka
re. Kalbės Vaclovas Kleiza, 
meninę dalį atliks muzikas iš 
Klaipėdos Algis Zaboras, o vi
sus vaišins Jaunimo centro 
Moterų klubas.

Vasario 16-osios minėji
mą Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte rengia Lemonto 
LB valdyba vasario 14 d. 
Minėjimas prasidės iškilmin
gomis Mišiomis 11 vai. r. Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje. Dalyvaus 
uniformuoti skautai ir ateiti
ninkai su vėliavomis. Po Mi
šių bus pietūs (12:15 vai. p.p.) 
naujai įrengtoje apatinėje 
PLČ sporto salėje, o po pietų 
vyks akademinė ir meninė 
programa. Lemonto apylinkės 
LB valdyba visus maloniai 
kviečia į Lietuvos Nepri
klausomybės šventę.

„Židinio” pamaldos su 
šv. Mišiomis bus šeštadienį, 
vasario 6 d., 4 vai. popiet, t. 
jėzuitų koplyčioje, Čikagoje. 
Visi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ir drauge pasimelsti.

Maria Rudienė, BALFo 
pirmininkė dalyvaus BAL
Fo Cicero skyriaus metinėje 
šventėje, kuri vyks š.m. sausio 
31 d., sekmadienį.

„Margutis II” rengia rašy
tojo Kazio Sajos dviejų veiks
mų komediją „Savaitgalio ro
mansas” kovo 14 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p., Jaunimo cen
tre. Atlieka Los Angeles Dra
mos sambūris.

PADĖKOS
PAREIŠKIMAI

„SEKLYČIOJE”

Nepaisant lietingo oro, gana 
daug mūsų susirinkome į 
„Seklyčią” Padėkos dienos iš
vakarėse, kad kartu pabūtu
me, apgalvotume, už ką ir 
kam esame ir turime būti dė
kingi. Mūsų mieloji progra
mų vadovė E. Sirutienė pir
miausia dėkojo Birutei Jasai

tienei, lyg iš dainos paimtai 
„seselei darbininkei” ar „mo
čiutei”, kuri ant savo pečių 
neša Lietuvių Bendruomenės 
socialinių reikalų naštą, „Sek
lyčios” savanorėms ir talki
ninkėms bei talkininkams, 
Faustui Stroliai, be kurio mei
lės bei pasiaukojimo lietuviš
kai dainai — negalėtume „pa
sidainuoti”. E. Sirutienė dėko
jo visiems, kurie trečiadie
niais susirenka į „Seklyčią” 
pabūti ir pabendrauti.Tos die
nos programoje — daina ir po
ezija. Ir muzika, ir poezija 
guodžia ir ramina žmogų. 
Todėl šiuolaikiniai gydytojai 
liepia, kad pacientai rašytų 
eiles.

Onutė Lukienė padėkojo E. 
Sirutienei už gražių ir įdomių 
„Seklyčios” trečiadienių va
dovavimą. Po to F. Strolia pa
pasakojo, kaip jis mokė ir dir
bo su jaunimu Jaunimo centre 
ir Dainavoje. Dainavoje susi
pažino su vyr. lietuviu Stasiu 
Garliausku, kuris rašė pui
kius eilėraščius. Vienam eilė
raščiui — „Tėviškė” F. Stro
lia sukūrė muziką. Be to, St. 
Garliauskas parašė F. Stroliai 

! laišką eilėmis, kurio kai ku
riuose posmuose rašoma apie 
didelę pagarbą jaunam muzi
kui — kūrėjui.

Paskui dainavome. Tą gra
žiąją — St. Garliausko dainą 
apie tėviškę (net dukart), apie 
mergelę, apie subatos vaka
rėlį, apie tai, koks „tykus va- 
kars, be vėjo ” ir apie kanapę 
ant marių krantelio... Faus
tas Strolia taikliai pastebėjo, 
kad kadaise Lietuvoje „kana
pių niekas nerūkė, tik virves 
iš jų šukė...” Dainavome St. 
Šimkaus „Plaukia sau laive
lis” ir labai liūdną romantiš
ką „Kas bernelio sumislyta”. 
Baigėme daina apie vargelį, 
kurio net šimto brolelių — ke
turi šimtai žirgų kojelių — ne
pajėgė sumindžioti.

Po dainų klausėmės poezi
jos. Ją skaitė Irena Šatienė, 
giliai įsijautusi ir giliai išgy
vendama kiekvieną žodį.

Pradėjo Maceinos ( eiles jis 
rašydavo Jasmanto pavarde
— E.J.V.) eilėraščiais, paskui 
girdėjome Ą. Balašaitienės, 
Kęstučio Genio kūrybą, B. 
Brazdžionio „Neregio elegiją”, 
dr. A. Lipskio „Praeities ke
lius” ir R. Norkutės eilėraštis 
„Apie gerumą”. Poezijos skai
tovams daug plojo.

Aleksas Šatas padeklamavo 
ilgą Jono Kmito eilėraštį „Ku
nigas” ir savo kūrybos posmus
— nuostabiai jautrų eilėraštį 
„Išmokau juoktis širdžiai 
plyštant”, už ką jam net ovaci
jas sukėlėme.

Po poezijos ir muzikos — dė
kojimų „bangelė”. Pirmoji dė
kojo dr. R. Švobienė Lietuvių 
Bendruomenės Socialinių rei
kalų pirmininkei Birutei Ja
saitienei už vaikų , iš Lietu
vos atvežtų Shriners ligoni
nėje operuoti, maitinimą ir 
globojimą „Seklyčioje”. Vai
kai, kurie dalyvavo „laimės 
šulinyje” ir kartu su vyres
niais bandė ištraukti „laimę”, 
buvo labai patenkinti ir sakė
si, kad „Seklyčia” jiems yra 
antrieji namai. Mūsų progra
mų kūrėja ir vedėja E. Siru
tienė padėkojo F. Stroliai, I. 
ir A. Šatams, dr. R. Švobienei 
ir visiems „Seklyčios” trečia
dienių svečiams. Po to visi 
ėmėmės vieni kitiems dėkoti 
ir, pasivaišinę skania kalaku
tiena ir pabandę ištraukti 
„laimę iš šulinio ”, grįžome į 
kasdienybę.

Emilija J. Valantinienė

MENO MOKYKLĖLĖ 
VEIKS IR JAUNIMO 

CENTRE

Sausio 16 d. prasidėjo regis
tracija į Meno mokyklėlės Či
kagos skyrių. Čia veiks ( jei 
susidarys reikiamas mokinių 
skaičius) šie skyriai: baleto, 
dailės, fortepijono, kanklių, ir

pramoginių šokių. Pamokėlės 
prasidės tuoj po Čikagos litu
anistinės mokyklos pamokų. 
Tie, kurie lanko dainavimo 
klasę ar skautus, galės prisi
taikyti sau tinkamą laiką ir 
patinkančią klasę. Nors ir 
nedidelė Lemonte veikiančios 
mokyklėlės patirtis, tačiau 
galime pasiūlyti visai neblo
gai prigijusią trijų pamokėlių 
— dailės, baleto ir pramogi
nių šokių junginį. Įvairovė, 
aplinkos, muzikos pasikeiti
mai nenuvargina vaikų. Šios 
trys pamokėlės tekainuoja tik 
12 dol. Vienos pamokėlės kai
na (išskyrus fortepijono pamo
kas) — 4,5 dol. Visą sausio 
mėn. tęsime naujų mokinių 
priėmimą. Lauksime kiek
vieną šeštadienį po pamokų.

Ypač norėčiau pakviesti 
naujai atvykusius. Lietuviš
koje aplinkoje, lietuvių kalba 
dėstomos pamokėlės padės il
giau išlaikyti lietuvybę šiame 
krašte. Jūsų vaikai visada 
suspės labai greitai įsisavinti 
anglų kalbą, Jiems labai pa
tiks „amerikonėti”. Meno mo
kyklėlė, padėdama jums este
tiškai lavinti vaikus, o gal 
pratęsdama tai, ką jūsų vai
kai mokėsi Lietuvoje, laikosi 
nuostatos — visose pamokė
lėse kalbama gimtąja kalba.

mokyklėlės pramoginių šokių sky
riaus moksleivė. :'

Meno mokyklėles dėstytojai
— aukštos kvalifikacijos, spe
cialybę įgiję Lietuvos Meno 
Akademijoje: Daiva Kimtytė
— kanklininkė, Angelė Pau- 
laitienė — baleto mokytoja, 
Ligija Tautkuviene — mokys 
pramoginius šoklus. Dailės 
skyriaus dėstytoja Daiva 
Karužaitė — JAV gimusi lie
tuvaitė, čia ir mokslus išėjusi. 
Fortepijono pamokas dėstys 
Klaipėdos universiteto asis
tuojantis prof. A. Zaboras.

Visus maloniai kviečiame į 
Čikagos Jaunimo centrą kiek
vieną šeštadienį 1 vai. po pie
tų.

Primename, kad Lemonte 
veikia šie Meno mokyklėlės 
skyriai: baletas, dailės, gitara, 
kanklės ir pramoginiai šokiai. 
Pamokėlės vyksta kiekvieną 
ketvirtadienį: 5:45 v.v. — dai
lės (jaunesniųjų gr.); 6:30 v.v.
— dailės (vyresniųjų), kank
lių, gitaros, pramoginių šokių; 
7:30 v.v. — baleto.

Priimame į visas klases. 
Priėmimas vyksta kiekvieną 
ketvirtadienį. Kalbame lietu
viškai, nesuprantantiems — 
mokytojai paaiškina anglų 
kalba. Kviečiame!

Ligija Tautkuvienė

DR. N. STANKEVIČIŪTĖS 
PASKAITA APIE VĖŽĮ

Lapkričio 11d. nemažai mū
sų vyresniųjų klausytojų susi
rinko į „Seklyčią”. Su dideliu 
dėmesiu klausėmės gerb. dr. 
Nijolės Stankevičiūtės paskai
tos apie vėžį ir vėžio profilak
tiką (apsisaugojimą nuo tos vi
sus bauginančios ligos).

Mūsų renginių vadovė E. Si
rutienė savo įvadiniame žo
dyje dailiai ir teisingai pasa

Lietuvos Vyčių tautinių šokių studentų grupės šokėjai - Čikagos Pedagoginio lit. instituto buvusieji, dabarti
niai ar būsimi studentai. Iš kairės: Edita Malakauskaitė, Ramona Lukauskaitė, Virginija Aleksandravičiūtė, 
Adomas Tautkus, Aistė Mackevičiūtė, Loreta Gudėnaitė ir Onutė Utz su grupės vadove ir instituto dėstytoja Li- 
gija Tautkuviene (viduryje) per instituto suregtas Kūčias Jaunimo centre gruodžio 19 d.

kė, kad tik sulaukę „pusės 
amžiaus”, pastebėjome, kad 
„sveikata — brangiausias tur
tas”. Tokia jau tvarka šiame 
pasaulyje, kad pirmoje gyveni
mo dalyje žmogus gadina savo 
sveikatą, antroje — gydosi.

Vėžys — piktybinis auglys, 
lot. jo pavadinimai: carcino- 
ma ar sarcoma. Vėžys turi 5 
piktybines savybes: 1. pasi
reiškia kaip opa ar žaizda, (ul- 
cer); 2. plečiasi į šalia esančius 
audinius; 3. pasikartoja po pa
šalinimo (operacijos); 4. ke
liauja — metastazuoja į toliau 
esančius organus ar audinius 
per kraują ar limfos skystį; 5. 
baigiasi mirtimi.

Vėžys yra primityvių, t.y. 
pirminių ląstelių grupuotė ar 
rinkinys, gavęs pradžią emb
rioniniame periode ir tūnojęs 
neveiklus iki tol, kol buvo „pa
žadintas” carcinogenų (vėžį 
sukeliančių medžiagų). Tada 
tos pirmapradės ląstelės ima 
nenormaliai daugintis ir tam
pa piktybinės. Carcinogenų 
yra labai daug ir įvairių, kaip: 
tabakas, asbestas, „deginima- 
sis” saulėje, Rentgeno spindu
liai, dieta. Kasmet milijonas 
amerikiečių suserga vėžiu. 
Širdies ligomis susergama 
dažniau, bet širdis išgydoma 
dažniau. Štai 5 rūšių vėžiai, 
kuriais dažniausiai suserga
ma: prostatos, plaučių, colono 
(storosios žarnos),krūties ir 
odos. Vieno būdo nuo vėžio ap
sisaugoti nėra, nes nežinomos 
visos jo atsiradimo priežastys 
bei sukėlėjai. Kiekvienas vė
žys atsiranda, auga ir yra gy
domas kitaip. Prostatos vėžio 
procesas lėtas, mažai dar ži
noma, kodėl jis atsiranda. 
Jaunesniems vyrams prosta
tos vėžys plečiasi greit. Plau
čių vėžio rizikos faktoriai yra: 
rūkymas, įvairūs mūsų aplin
kos cheminiai produktai, ge
netika. Mirtingumas nuo 
plaučių vėžio labai didelis (kas 
trečia mirtis yra nuo rū
kymo). Jei žmonės nerūkytų, 
tai 90% jų neturėtų aukšto

Du Dariai - mokytojas Nausėda ir mokinys Jutz.

kraujospūdžio, plaučių vėžio ir 
širdies ligų. Colono vėžys yra 
dažniausias ir antras pagal 
mirštamumą. Yra genetinis 
polinkis tai ligai. Apsisaugoti 
padeda colonoskopijos (Rent
geno nuotraukos). Sulaukus 
50-ties metų, nuotraukas rei
kia daryti kas 5 metus. Taip 
pat reikia daryti išmatų te
pinėlius — patikrinti, ar jose 
nėra kraujo. Taip galima būtų 
33% sumažinti ligonių miršta
mumą. Dieta yra svarbi gi
nantis nuo vėžio ir širdies li
gų. Carbohydratai (krakmolas 
ir cukrus) bei ląsteliena (fiber) 
gina nuo vėžio coloną (storąją 
žarną). Suomiai valgo riebiai, 
bet valgo daug ląstelienos, tai 
taip dažnai neserga colono 
vėžiu. Kaip riebalai skatina 
vėžį? Tulžies rūgšties metabo
litai — medžiagos, atsiran
dančios, virškinant riebalus — 
ilgainiui ima skatinti nenor
malių ląstelių atsiradimą. 
Gerdami vitaminą D, apsisau
gosite nuo colono vėžio. A. vi
tamino trūkumas sukelia 
krūties, plaučių ir prostatos 
vėžius. Vitaminai C ir E gelb
sti nuo laisvųjų deguonies ra
dikalų atsiradimo. Kalcio var
tojimas apsaugo nuo colono 
vėžio.

Krūties vėžio profilaktika 
yra krūtų Rentgeno nuotrau
kos ir krūtų tikrinimas (ieš
koma mazgelių krūtyse, kurie 
gali būti maži vėžio židinėliai). 
Moterims, kurioms per 50 — 
būtina kasmet pasidaryti 
Rentgeno nuotrauką. Daugiau 
kaip 75 m. sulaukusioms 
šviestis nėra būtina. Reikia 
tik toms, kurios turėjo krūties 
vėžį arba jų giminaitės krūtų 
vėžiu sirgo. Tepinėliai („Pap” 
smear) būtini visoms (apsisau
goti nuo gimdos kaklelio vė
žio). Daromi visoms nuo 20 iki 
65 ar 75 metų. Vartojant es
trogenus (hormonus), tepinė
lius kartais tenka daryt daž
niau.

Alkoholis gali sukelti bur
nos, stemplės, gerklės vėžį,

bet maži kiekiai alkoholio su
mažina cholesterolį ir padeda 
širdies ligoniams. Alkoholikai, 
blogai maitindamiesi, pakan
kamai negauna vitaminų ir 
tai yra netiesioginė vėžio prie
žastis.

Saulės ultravioletinė žala 
odai yra labai didelė. Daug 
žmonių gyvenančių netoli ek
vatoriaus (Australijoje ir N. 
Zelandijoje), gauna odos vėžį. 
Melanoma (ypatingai pavojin
gas odos vėžys) gali atsirasti 
labai jauniems. Neleiskit vai
kams nudegti. Kadaise „sau- 
lintis” buvo madinga, bet ne
buvo sveika. Kad nenudeg
tumėte veido, reikia nešioti 
skrybėles

Cheminės priemaišos ore, 
vandenyje ir gamyklose, vyks
tant cheminiams procesams 
— yra vėžio sukėlėjai. Saugo
kite odą, akis, naudokite respi
ratorius, nes apsaugos priemo
nės yra būtinos. Sergant 
AIDS, atsiranda kapochi 
sarcoma. Susirgus hepątitis 
Barba C, po 15-20 metų'gali 
atsirasti kepenų vėžys. Dir
bant ligoninėje būtina nešioti 
pirštines, kad apsisaugotumė
te nuo užkrečiamų ligų.

Šie visi patarimai yra Ame
rican Cancer Society reko
mendacijos. Yra daromi įvai
riausi tyrimai, kurie paspar
tintų kovą su vėžiu. Yra nau
ja, dar nepatvirtinta terapija, 
kai in vitro embrijonui įlei
džiamas genas, kuris gali su
naikinti prostatos vėžio ląste
les. Niekas nežino, kaip gerai 
veiks ateinančias kartas, ir ar 
tie pakeitimai bus priimti 
etiškai.

Dr. Nijolė Stankevičiūtė sa
kė, kad labai svarbu gera nuo
taika, ir kad reikia stengtis 
dėl visų liūdnų pergyvenimų 
nepulti į depresiją. Mes visos 
ir visi, kurių buvo daug „Sek
lyčioje” susirinkę dr. N. Stan
kevičiūtės pasiklausyti, esame 
jai labai dėkingi už visas ži
nias ir rūpestį mūsų sveikata.

Emilija J. Valantinienė 
S K E L B Į M A t

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Šlutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. TeL 773-847- 
4903, adresas: 4459 S.Fran- 
cisco, Chicago, IL 60632. (sk.)

• Praleiskite vieną
savaitę šią žiemą plaukiant 
saulėtoje Karibų jūroje. 
Septynios dienos - 1999 m. 
sausio 31 d. - vasario 7 d. 
Kaina $1,339. First Class 
Travel, teL 847-392-6320 arba 
1-800-470-3358. (sk.)

• Akcijų, bonų bei kitų
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312- 
879-7751, dirbą su First Al- 
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.)




