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JAV bendrovės raginamos 
investuoti į Lietuvos 

informatiką
Pasaulio naujienos

(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 
žinių agentūrų pranešimais)

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) 
— Lietuvos atstovai Jung
tinėse Valstijose Šią savaitę 
vykstančioje Lietuvos infor
macijos technologijų sekto
riaus prekybinėje misijoje ra
gina JAV bendroves investuoti 
Lietuvoje bei plėsti verslo 
ryšius su Lietuvos informaci
jos technologijų bendrovėmis.

Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas pažymėjo, 
kad vis labiau į bendrą Euro
pos Sąjungos rinką įjungia
mas Lietuvos ūkis, kompiute
rinių mokslų ir technologijų 
tradicijos bei patyrusi darbo 
jėga sukuria Lietuvoje geras 
sąlygas verslui bei investici
joms į žiniomis grįstą vals
tybės ūkį.

Vasario 4 dieną Vašingtone 
prasidėjusios penkias dienas 
truksiančios Lietuvos informa
cįjos technologijų sektoriaus 
atstovų prekybinės misijos 
tikslas — plėsti esamus bei 
užmegzti naujus verslo ryšius 
tarp Lietuvos ir JAV informa
cįjos technologijų bendrovių, 
pristatyti JAV bendrininkams 
verslo galimybes Lietuvos in
formacijos technologijų srity

Svarstomas potvynio 
kamuojamų gyventojų iškeldinimas
Vilnius, vasario 5 d. (BNS) 

— Premjeras Algirdas Bra
zauskas siūlo apsvarstyti gali
mybę visam laikui iškeldinti 
gyventojus iš kasmet apse
miamų pamario krašto gyven
viečių.

Premjeras, kalbėjęs pasita
rime Šilutės rąjono savival
dybėje antradienį, sakė, kad 
yra sutinkančių išsikelti, jei 
jiems bus apmokėtos per
sikėlimo išlaidos. Anot prem
jero, reikėtų paskaičiuoti, kas 
labiau apsimoka — investuoti 
į kasmet išsiliejančių upių 
užtvarų sutvarkymą ar padėti 
išsikelti gyventojams. A. Bra
zauskas paragino Šilutės rajo
no vadovus pateikti vyriausy
bei konkrečius siūlymus, kaip 
ji galėtų prisidėti sprendžiant 
užliejamo pamario krašto pro
blemas.

Rajono valdžia sakė premje
rui, kad didelė problema yra 
pylimai ištvinstančių upiij 
pakrantėse — jie suformuoti 
iš durpių, todėl nėra pakanka
mai atsparūs, juos reikėtų su
pilti iš naujo ir mineralizuoti. 
Pylimų atstatymui šių metų 
biudžete numatyta 1.5 mln. 
litų, tačiau, pasak Šilutės va
dovų, visiškam pylimų sutvar
kymui lėšų reikia daugiau.

Prekyba Lietuvos 
moterimis kelia nerimą

Tarptautinės migracijos 
organizacįjos (TMO) duome
nimis, prekyba Lietuvos mote
rimis kasmet tampa vis akty
vesnė, rafinuotesnė ir sunkiau 
atskleidžiama. Didėjantis iš
vežamų sekso vergovėn į už
sienį Lietuvos merginų ir mo
terų skaičius paskatino orga
nizaciją pradėti informacinę 
kampaniją Baltijos valstybėse. 
Problemos dydį parodo tai, 
kad 2000 m. Vokietijoje dėl 
prekybos žmonėmis iškeltose 
bylose daugiausia nukentėju
sių yra Lietuvos pilietės. TMO 
atlikto tyrimo duomenimis, 
8.8 proc. Lietuvos jaunimo tei
gia, kad bent viena jų pažįs
tama ar giminaitė buvo su
sidūrusi su bandymu išvežti ją 
į užsienį dirbti prostitute. <bns>

je bei paskatinti naujų JAV 
investicijų atėjimą į Lietuvą.

Tai — bendras Lietuvos am
basados JAV, Lietuvos infor
macįjos technologijų bendro
vių bei Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros (LEPA) pro
jektas, kuriame dalyvauja at
stovai iš Lietuvos informacijos 
technologijų ir telekomunika
cijų bendrovių „Algoritmų sis
temos”, „Alna”, „Informaciniai 
projektai”, „Labbis”, „Loris”, 
„Omnitel”, „Mediaworks”, 
„Skaidula”, „Sintagma”, „Tech- 
na Orbis”, „Technograma”, 
„Verslo tinklas”.

V. Ušackas pažymėjo, kad 
tokių bendrovių kaip „Micro
soft”, IBM, „Compaą”, „Siebel 
Systems”, „Nexcom Telecomu- 
nications” bendradarbiavimas 
su „Alna”, „Sonex grupe”, 
„Lietuvos telekomu” rodo, kad 
Lietuvos ir JAV bendrovės vis 
dažniau atranda viena kitą.

Ambasadorius išreiškė įsitiki
nimą, kad užmegztieji verslo 
ryšiai bus sėkmingo bendra
darbiavimo pavyzdys ir ki
toms abiejų valstybių informa
cijos technologijų bendrovėms.

Papildomų pinigų reikia ir ap
semtų bei išplautų kelių su
tvarkymui.

Šilutės rajono seniūnijų va
dovai skundėsi premjerui dėl 
gyventojų pervežimo prob
lemų, kurias padėtų išspręsti 
papildomi visureigiai auto
mobiliai. Vienas jų kainuoja 
apie 1.3 mln. litų.

Išklausęs pateiktą informa
ciją, A. Brazauskas pripažino, 
kad potvyniai yra išties didelė 
problema, o pamario kraštui 
lig šiol buvo skiriama nepa
kankamai dėmesio.

Centro ir dešiniosios
jėgos turi vienytis
Lietuvos Moderniųjų krikš

čionių demokratų sąjungos 
(MKDS) atstovai ragina centro 
ir dešiniąsias partįjas atsisa
kyti nenaudingos tarpusavio 
konkurencįjos ir susitarti dėl 
bendradarbiavimo artėjančiuose 
prezidento ir savivaldybių 
rinkimuose. Parlamentaras 
Artūras Vazbys pranešė, jog 
MKDS ketina sukviesti „prie 
bendro stalo” pagrindinių cen
tro ir dešinės partijų atstovus, 
„kad patys sau atsakytume į 
hamletišką klausimą — būti 
ar nebūti įtakingai politinei 
dešinei Lietuvoje per arti
miausius kelerius ar net kelio
lika metų”.

„Mūsų giliu įsitikinimu, vi
siems būtų nepalyginamai 
naudingiau, jei sugebėtume 
sutelkti bendrą frontą ir veikti 
išvien, pradedant artėjančiais 
prezidento ir savivaldybių rin
kimais”, sakė A. Vazbys. (BNS)

* Socialdemokratu parti
jos skyriai priekaištauja savo 
vadovybei, esą ši nesirūpina 
paprastais nariais — neskiria 
jų į atsakingus postus. Dau
giausiai ambicįjų kilti karje
ros laiptais turi didžiausio — 
Vilniaus skyriaus, vienijančio 
3,000 žmonių, nariai. (Lž, Eita)

* Seimo pirmininko pava
duotojas socialliberalas Artū
ras Skardžius gina savo pasiū
lymą atskirti parlamentinių 
komitetų patarėjus nuo politi
kų įtakos. „Reforma turėtų

Studijuojančiųjų Lietuvos aukštosiose mokyklose skaičius pirmą kartą viršijo 100,000. 2001-2002 mokslo metų pra
džioje kolegijose ir universitetuose aukštojo mokslo siekė 117,300 jaunuolių. Tai — didžiausias studentų skaičius Lie-» 
tuvoje per 50 metų. Palyginti su praėjusiais 2000-2001 mokslo metais, studentų skaičius išaugo per 18,000, arba tiek, 
kiek šiuo metu mokosi Kauno technologįjos universitete — antrojoje pagal studijuojančiųjų skaičių Lietuvos aukštojo
je mokykloje. Lietuvoje daugėja ir kolegijų studentų. Nuo 2000 metų buvo pertvarkytos 27 aukštesniosios mokyklos ir 
įkurta 16 kolegijų — naujo tipo aukštųjų mokyklų, teikiančių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Palyginti su pra
ėjusiais mokslo metais, studijuojančiųjų kolegijose padaugėjo 7,000, arba beveik tris kartus. Dar daugiau išaugo uni
versitetų studentų skaičius — daugiau kaip 11,000. Gedimino Žilinsko (Elta nuotr.)

Tėvynėje pasižvalgius
* Mažeikiu naftos perdir

bimo įmonė rengiasi remon
tui, kuris prasidės kitos savai
tės pradžioje. Per dvi savaites 
vyksiantį remontą bus pakeis
tas vienas iš įrengimų — kata
lizatorius, atskiriantis leng
vuosius naftos produktus nuo 
šviesiųjų. Naujasis įrenginys 
padidins kokybiškų šviesiųjų 
naftos produktų išeigą, su
mažins sieros kiekį benzi
nuose — jų vertė ir paklausa 
Europos rinkose didesnė. Be 
to, pasinaudojus remontu, bus 
įgyvendinti keli greitai atsi- 
pirksiantys projektai, kurie 
irgi padidins naftos perdirbi
mo efektyvumą. (Eita)

* 1999 m. pradėjus veikti 
Kauno vandenvalos įmo
nei, mechaniškai išvalytas 
miesto nuotekas imta leisti į 
Nemuną ties Kačergine, ku
rios gyventojai pradėjo reika
lauti kaip kompensaciją už 
taršą miestelyje įrengti kana
lizacijos sistemą. Valstybės 
įmonės „Kauno vandenys” 
generalinis direktorius Vilius 
Burokas tvirtina, jog pretenzi
jos yra nepagrįstos. <kd, Eita)

* 10 metų buvo planuoja
ma Vilniuje statyti tiltą, 
jungiantį Neries krantus ties 
Sporto rūmais, tačiau lėšų 
tam neatsirasdavo. Tik vy
riausybei įtraukus tilto sta
tybą į Karaliaus Mindaugo 
750 metų jubiliejaus minėjimo 
programą, statybai iš vals
tybės biudžeto nutarta paskir
ti 16 mln. litų. Iš viso tilto sta
tyba gali kainuoti apie 20 
mln., likusią dalį turės su
mokėti sostinės savivaldybė.

* Lietuvos komėrciniai 
bankai ir užsienio bankų sky
riai pernai patyrė 23.3 mln. 
litų nuostolį. Jį lėmė po priva
tizavimo perkainotas „Hansa- 
LTB” turtas ir nepelninga 
užsienio bankų skyrių veikla.

* „Mažeikių nafta”, per
nai į Lenkiją išvežusi be
veik 515,000 t naftos pro
duktų, siekdama sustiprinti 
savo pozicijas kaimyninės 
valstybės degalų rinkoje, keti
na ten atidaryti prekybos at
stovybę. (VŽ, Elta)

užtikrinti, kad, pasikeitus po
litinei valdžiai, nesikeistų pa
tarėjų korpusas”, teigė A. 
Skardžius. <bnsi

* Vilniaus apskrities 
viršininko administraciją
užplūdo Kovo 11-osios Akto 
signatarų prašymai pagal 
įstatymą jiems priklausančią 
žemę skirti sostinėje. Iki 2001 
m. sklypus ne varžytinių būdu 
politikai galėjo pirkti tik savo 
gyvenamoje vietoje. Dabar 
jiems leidžiama prašyti žemės 
bet kuriame Lietuvos mieste, 
išskyrus Neringą. „Vilniuje 
žemė yra brangiausia”, signa
tarų norą kurtis sostinėje ko
mentavo Vilniaus apskrities 
viršininkas Gediminas Pa- 
viržis. (R, Elta)

* Vis didėjantį žmonių su
sižavėjimą šaltinių vandeniu 
maisto higienos specialistai 
linkę kiek prislopinti. Šis van
duo ne visada toks tyras, kaip 
atrodo iš pirmo žvilgsnio, tiki
no specialistai, atlikę Vil
niaus šaltinių tyrimus. Jų re
zultatai rodo, kad šaltinių 
vandens cheminė sudėtis įvai
riais metų sezonais pakanka
mai pastovi, kokybė gera. Ta
čiau nitratų koncentracija, 
nors ir neviršija leidžiamų ri
bų, yra didesnė nei miesto 
vandentiekio vandenyje. Neri
mą sukėlė ir viename šaltinio 
vandens bandinyje aptikti 
pesticidų likučiai. Kai kuriuo
se šaltiniuose nustatyta mik
robiologinė vandens tarša.<Eita>

* Ūkio ministerįjos inter
neto tinklalapyje buvo pas
kelbtas Lietuvos valstybės re
zerve ne vienerius metus 
saugotų, o dabar pardavimui 
skirtų daiktų sąrašas. Numa
tyta parduoti 400 pavadinimų 
prekes. Kodėl dalis šių prekių 
buvo saugomos Valstybės re
zerve, nustebo net vyriau
sybės nariai, svarstę šį klau
simą slaptame posėdyje. 
Valstybės paslapties skraistė 
gaubia ir galimus aukštų pa
reigūnų piktnaudžiavimus.

(R. Elta)

* Vilniuje, Šiaurės mies
telyje, darbininkai, ardę 
grindis, aptiko 5 mokomąsias 
prieštankines „TM-57” mode
lio minas. Panašūs radiniai 
Šiaurės miestelyje aptinkami 
ne pirmą kartą, bet dažniau
siai jie nepavojingi, prieš 9 
metus iš Lietuvos pasitrauku
si sovietų kariuomenė pavojin
gus kovinius sprogmenis išsi
vežė. (BNS)

Studentai palaiko 
„nepatikimą”

dekaną
Vilniaus universiteto (VU) 

Medicinos fakultete besimo
kantys studentai palaiko savo 
dekaną Dainių Pūrą, kuriam 
praėjusią savaitę buvo pa
reikštas nepasitikėjimas. Sau
sio 31 d. 21 iš 29 fakulteto ta
rybos narių pasirašė ir VU 
rektoriui įteikė dokumentą, 
kuriame pirmą kartą Lietuvos 
mokslo istorijoje reiškiamas 
nepasitikėjimas dekanu. Me
dicinos studentų pareiškime 
teigiama, kad dekanui D. 
Pūrui pavyko subalansuoti fa
kulteto biudžetą, įrodyti fakul
teto tarybai, jog akademinė re
forma, siekiant užtikrinti ge
resnį valdymą bei pagerinti 
studijų kokybę.yra būtina. Pa
sak pareiškimo, D. Pūras yra 
pirmasis dekanas, tiek daug 
dėmesio skyręs studentams 
bei jų įtraukimui į studijų ge
rinimą ir sprendimų priė
mimą. (BNS)

* Kaune veikianti privati 
Tarptautinė vadybos mo
kykla (International School of 
Management - ISM) gali pasi
girti pernai gavusi daugiau 
nei 4 mln. litų pajamų. Paly
ginti su 2000 m., šios mokslo 
įstaigos pajamos išaugo dvigu
bai. Beveik pusę milijono litų 
2001 m. ISM skyrė mokslinės- 
techninės bazės plėtojimui bei 
mokyklos padaliniui Vilniuje. 
4 metus trunkančios bakalau
ro studijos šioje vadybos mo
kykloje kainuoja 28,800 litų.

* Nuo vasario 1-osios įsi
galioja vyriausybės nutari
mas, pagal kurį Lietuvos 
mokslų akademijos nariams 
bus mokamos mėnesinės iš
mokos už mokslų akademijos 
nario vardą. Naujoji tvarka 
bus palankesnė tuo, kad nuo 
išmokų nebus išskaičiuojami 
mokesčiai „Sodrai” ir jos ne
bus skaičiuojamos kaip drau
džiamosios pajamos. Mokslų 
akademijos tikriesiems na
riams šios išmokos galės siekti 
iki 70 proc. vidutinio profesi
nio atlyginimo, nariams kores
pondentams — iki 50 proc., 
ekspertams — iki 30 proc. (Eita)

* Lietuvoje mažėjant 
gimstamumui, vis mažiau 
vaikų ateina į pirmąsias kla
ses. 7 metus didėjęs mokslei
vių skaičius dieninėse bendro
jo lavinimo mokyklose šiais 
mokslo metais pirmą kartą 
sumažėjo 2,000. (BNS)

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush paragino Kong
resą finansuoti JAV kariuomenės apginklavimą naujo tipo karui, 
kurį būtų galima kariauti su teroristų grupėmis bei priešiškomis 
valstybėmis. Jis pasiūlė patvirtinti 379 mlrd. dol. 2003 metų gyny
bos biudžetą, kurio priėmimas reikštų didžiausią Pentagono finan
savimo padidinimą per 21 metus. Didesnį gynybos biudžetą JAV 
prezidentas siūlo patvirtinti po pernai rugsėjo 11-ąją įvykdytų te
roro išpuolių prieš JAV ir po dešimtmetį trukusio gynybos biu
džeto mažinimo, pasibaigus šaltajam karui. Rengdamasis tesėti 
rinkimų pažadus sustiprinti gynybą, G. W. Bush paprašė Kongre
są 2003 m. išlaidas gynybai padidinti 45 mlrd. dol. Palaipsniui di
dindama Pentagono finansavimą, 2007 m. Amerika gynybai skirtų 
jau 451 mlrd. dol. JAV gynybos biudžetas jau dabar yra didesnis 
už 15-os kitų daugiausiai gynybai išleidžiančių valstybių šios sri
ties biudžetą, kartu sudėjus, įskaitant Rusiją, Kiniją ir didžiąsias 
NATO sąjungininkes.

Teheranas. Irano kariuomenės atstovai pirmadienį pareiškė 
esą pasirengę pasipriešinti bet kokioms JAV atakoms, tačiau per
mainų šalininkai paragino imtis diplomatinės veiklos, siekiant už
kirsti kelią susirėmimui su pasaulio „supervalstybe”. „Amerikos 
grasinimai nėra jokia naujiena, ir dėl jų neverta jaudintis, nes 
mes turime galios prieš ją kovoti”, pareiškė oro pąjėgų vadas, bri
gados generolas Rėza Pardis. Šios pastabos buvo tarsi dar viena 
„salvė” Irano žodžių kare su Amerika, kuris prasidėjo, kai JAV 
prezidentas George W. Bush savo metinėje kalboje pavadino Ira
ną, Iraką bei Šiaurės Korėją tarptautine „blogio ašimi” ir apkalti
no jas bandant sukurti masinio naikinimo ginklus.

Jeruzalė. Izraelis antradienį pareiškė neketinąs atakuoti Ira
no, tuo neigdamas pastaruosius Teherano pareiškimus, jog Izrae
lis gali kirsti karinį smūgį. Du Izraelio kabineto ministrai atmetė 
pasakytą Irano gynybos ministro admirolo Ali Shamkhani pareiš
kimą, kad jeigu Izraelis atakuos Irano atominę elektrinę, kurią 
rusų specialistai stato netoli Persijos įlankos Bushyro uostamies
čio, Izraelis gaus „tokį atkirtį, kokio joks Izraelio politikas negali 
įsivaizduoti”.

Paryžius. Po 4 mėnesius trukusių paieškų, kurias vykdė ame
rikiečiai ir jų sąjungininkai Afganistane, Osama bin Laden buvi
mo vieta tebėra „neatskleista paslaptis”, antradienį sakė Pakista
no užsienio reikalų ministras Abdul Sattar. Jis pripažino, kad nei 
pakistaniečiai, nei jų „draugai neturi patikimos informacijos” apie 
„ai Qaeda” vado buvimo vietą. A. Sattar spėjo, kad O. bin Laden 
galėjo tiesiog mirti nuo numanomo inkstų nepakankamumo. Tuo 
tarpu buvęs O. bin Laden globėjas, Talibano vadas mula Moham
mad Omar, manoma, yra gyvas ir slapstosi kažkur Kandaharo re
gione Afganistano pietuose.

New Yorkas. Tarptautinės teroristinės organizacijos „ai Qae- 
da” kovotojai rengėsi nužudyti buvusį JAV prezidentą Bill Clin- 
ton. Viename šio nusikaltimo scenarijų buvo numatoma nužudyti 
B. Clinton, kai jis žaisgolfą. Kaip matyti iš dokumento ir vaizdo 
įrašų, rastų Afganistane, vienoje „ai Qaeda” treniruočių stovyklų, 
Osama bin Laden sekėjai padarė išvadą, kad buvęs Baltųjų rūmų 
vadovas mažiau saugomas, kai žaidžia golfą. Šį radinį patvirtino 
vienas laikinosios Afganistano vyriausybės konsultantų iš Ameri
kos.

Jungtinės Tautos. Aktyvėjant Vašingtono grasinimams, Ira
kas pasiūlė dialogą su Jungtinių Tautų (JT) generaliniu sekreto
riumi Kofi Annan be išankstinių sąlygų. Ko šių derybų metu būtų 
reikalaujama ir ar Irakas po 3 metų pertraukos yra pasirengęs vėl 
įsileisti JT ginklų tikrintojus be jokių sąlygų, nepranešama. Kai 
kurie diplomatai nurodė, kad Irako pasiūlymas yra padrąsinantis, 
tačiau kitas sakė, kad jis ne toks reikšmingas, kaip atrodo iš pra
džių. Irakas ir K. Annan yra derėjęsi ir anksčiau, bet pernai gene
ralinis sekretorius atsisakė rengti derybas, nes JT Saugumo Tary
bos nariai nebuvo susitarę dėl vieningos politikos.

Madridas. Ispanijos, kuri iki birželio 30 d. pirmininkaus Euro
pos Sąjungai (ES), gynybos ministras Federico Trillo įspėjo, jog 
neturi priemonių apsiginti nuo užsienio teroristų išpuolių ir para
gino įkurti Europos gynybos tarybą bei agentūrą, kuri vadovautų 
ES ginklų pramonei. F. Trillo pabrėžė, kad Europos gynybos poli
tikos „pirmasis įsakymas” turėtų būti siekimas, kad „gynybos 
pramonė stiprintų gynybą, o ne ją silpnintų”. „Jeigu mūsų vyriau
sybės nepasieks susitarimo, kiekvienas iš mūsų sieks užsitikrinti 
saugumą savo pačių jėgomis”, perspėjo jis.

Oslas. JAV prezidentas George W. Bush ir Britanijos ministras 
pirmininkas Tony Blair buvo pasiūlyti 2002 metų Nobelio taikos 
premijai. Tačiau šiemetinė Nobelio taikos premija greičiausiai ne
atiteks nei JAV, nei Britanijos vadovui. Vyskupas Gunnar Staal- 
sett, vienas iš premijos laimėtoją renkančio penkių narių Nobelio 
komiteto atstovų, griežtai nepritarė JAV vadovaujamai ir Britani
jos remiamai oro smūgių kampanijai Afganistane.

Briuselis. Audringi ginčai dėl Europos Sąjungos (ES) plėtrai į 
Rytus numatyto finansavimo neprivers atsisakyti ketinimo 2004 
m. priimti į šią organizaciją iki 10 naujų narių, daugiausia buvu
sių komunistinių valstybių, pareiškė Europos Komisijos Plėtros 
direktorato generalinis direktorius Eneko Landaburu. „Dabar 
mes labai stengsimės įtikinti savo nares, kad šis projektas yra ge
ras, ir jame numatytas minimumas, kurį mes turime pasiūlyti val
stybėms kandidatėms”, sakė jis.

Viena. Interneto revoliucija dar toli gražu nesibaigė, nors spro
gus pernelyg išpūstam aukštųjų technologijų „muilo burbului”, 
nusirito intemetinių verslovių žlugimo, banga, pirmadienį pareiš
kė „Microsoft” vadovas Bill Ga
tės. Jis spėjo, kad per ateinan-
čius 3-4 metus bus pasiekta di
delė pažanga plėtojant elektro
ninę prekybą, o JAV vaidmuo 
programinės įrangos kūrimo 
srityje sumažės.

KALENDORIUS
Vasario 6 d. : Alkis, Darata, Pau

lius, Teofilis, Titas, Živilė.
Vasario 7 d.: Jomantė, Mozė, Ra

mutis, Ričardas, Romualdas, Vilgau- 
das.
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Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS ŽENKLO 
PROJEKTO KONKURSAS

LSS Jubiliejinė stovykla 
.Auksiniai kalnai” vyks 2003 
metų rugpjūčio mėn. 4-16 d. 
Helocomb Valley Scout Ranch, 
CA, JAV.

Visi LSS skautai ir skautės 
kviečiami dalyvauti šiame 
LSS Jubiliejinės stovyklos 
ženklo projektavimo konkur
se,

Premija:
Jubiliejinės stovyklos mo

kestis. Jei jūsų projektas sto
vyklos ženklui bus išrinktas, 
galėsite stovyklauti nemoka
mai!

Reikalavimai:
Nupiešti Jubiliejinės stovyk-

„GELEŽINIO VILKO” PRIT. SKAUTŲ e 
BŪRELIO 2001 M. RUDENS VEIKLOS

APŽVALGA
„Lituanicos” tunto „Geleži

nio Vilko” prityrusių skautų 
būrelio 2001 metų rudens 
veikla pasižymėjo įdomiomis 
iškylomis.

Rugsėjo 29-30 d. turėjome 
smagią naktinę iškylą dvi
račiais į .Apple Cider Centu
ry”. Iškyloje dalyvavo 11 skau
tų ir 7 vadovai. Skautų „Gele
žinių žirgų” skilties — Saulius 
Fabianovich (skiltininkas), 
Darius Aleksiūnas (paskilti- 
ninkas), Marijus Spitrys ir 
Danius Čarauskas (svečias iš 

■Čikagos „Perkūno” draugo
vės). „Degančių slibinų” skil
ties — Paulius Leipus (paskil- 
tininkas); „Ūkininkų” skilties 
— Matas Tamošiūnas (skilt.), 
Paulius Ambutas, Antanas 
Senkevičius, Jonas Vaičikonis, 
Linas Aleksiūnas. Vadovai — 
Donatas Ramanauskas, Edis 
Leipus, Algis Tamošiūnas, Ro
mas Senkevičius, Aras Linta- 
kas, Tadas Strųpus ir Larana 
Stropienė.

Iškylautojai, po šeštadieni
nių pamaldų lituanistinėje 
mokykloje, susirinko PLC, Le
monte. Susikrovę dviračius ir 
kitą mantą į automobilius va
žiavome link Union Pier, MI. 
Aro ir Audros Lintakų vasar- 

. namį pasiekėme maždaug 
3:30 vai. p.p. Jų sklype pasi
statėme palapines. Skautai, 
neturintieji dviratininko spe
cialybės, buvo egzaminuojami 
dviračių vairavimo ir valdymo 
sugebėjime, kiti tikrino dvi
račių stovį, o dar kiti pradėjo
vakarienės paruošimo darbus.

Skaniai pavalgę dešrelių va
žiavome į River Valley High 
School, Three Oak, MI, mies
telyje. Ten buvo „Apple Cider 
Century” būstinė: registracija, 
stovyklavietė, valgykla, dvi
račių reikmenų parduotuvių 
paviljonai. Tą vakarą ten vyko 
„ice cream sočiai”, kur organi
zatoriai visus 3,000 dalyvavu
sių asmenų vaišino ledais, 
šprogūzais ir obuolių sultimis.

„Geležinio Vilko” prit. skautų būrelio kelionėje dviračiais į „Apple Cider Century”. Iš k. Aras Lintakas, Tadas 
Stropus, Danius Andriušis, Algis Tamošiūnas, Donatas Ramanauskas, Matas Tamošiūnas, Paulius Ambutas, 
Antanas Senkevičius, Linas Aleksiūnas, Jonas Vaičikonis, Marius Spitrys, Darius Aleksiūnas, Danius Čarau- 
kas, Saulius Fabianovich. Nuotr. Larana Stropus

los ženklą, naudojant ne dau
giau kaip 5 spalvas.

Ant piešinio lapo pasirašyti 
slapyvardžiu.

Ant atskiro lapo parašyti 
slapyvardį ir savo tikrą vardą, 
pavardę ir adresą. Šitą lapą 
įdėti į atskirą voką. Voką už
klijuoti ir atsiųsti kartu su 
ženklo piešiniu.

Projektus atsiųsti iki 2002 
metų birželio 1 d.

Siųsti šiuo adresu: ps. Jūra
tė Batūrienė, 1 Burkston Pla
ce, Toronto, Ontario, M9B 
3E4, Canada.

Visiems linkime sėkmės!!! 
LSS Tarybos Pirmija

Pasisvečiavę grįžome į Union 
Pier, kur turėjome lauželį ir 
šventėme brolio Antano Sen
kevičiaus 14-tą gimtadienį. 
Nakčiai artėjant atvėso oras. 
Visi sulindo į šiltus mieg
maišius ilsėtis prieš sekmadie
nio kelionę.

Kėlėmės dar tamsoje — 6 
vai. ryto. Susitvarkėme savo 
daiktus ir pavalgėme pusry
čius. Įteikėme padėkos do
vanėlę Lintakams, padėkojo
me už svetingumą ir viską su
sikrovę važiavome į River Val
ley High School, kur rinkoąi 
6,000 dviratininkų. Čia pra
sidėjo mūsų kelionė dviračiais. 
Pasidalinome į dvi grupes.

Pirma grupė — „Ūkininkų” 
skiltis, su vadovais Tadu ir 
Larana Stropais, važiavo 26 
mylių kilpą, o prityrę skautai 
su vadovais Donatu ir Aru va
žiavo 45 mylių ratą. Pakelyje 
sustojome vadinamuose „sag 
stops” atsigerti ir pasistiprin
ti. Iš pradžių buvo šalta, bet 
saulutei aukščiau pakilus visi 
sušilome.

Smagu buvo važiuoti gražio
je gamtoje ir gėrėtis besikei
čiančiomis medžių spalvomis. 
Grįžę į gimnaziją pasivaišino
me „Pasta dinner” — makaro
nais, salotomis, duona, gėrimu 
ir saldumynais. Sočiai pavalgę 
į automobilius susikrovėm 
dviračius ir kitus reikmenis, 
tada pradėjome kelionę namų 
link. Prie Pasaulio Lietuvių 
centro grįžome maždaug 3:30 
vai. p.p.

Orientacijos varžybos

Spalio 14 d. dalyvavome 
orientacijos varžybose. Varžy
bos vyko Country Lane Woods, 
Cook County miškų saugo- 
nėse, Willow Springs, IL.

Iškyloje dalyvavo 5 prityrę 
skautai ir kandidatai, 2 prity
rusios skautės, 2 paukštytės ir 
gražus būrys vadovų, vadovių, 
mamyčių ir tėvelių. Visą naktį

„Geležinio Vilko” draugovės Prityrusių skautų būrelis 2001 metų gruodžio 2 d. iškyloje į Waterfall Glen. Iš k.: 
Donatas Ramanauskas, Paulius Ambutas, Matas Tamošiūnas, Antanas Senkevičius ir Paulius Leipus. II eil. — 
Darius Aleksiūnas, Jonas Vaičikonis, Linas Aleksiūnas, Viktoras Jučas ir Tomas Ambutas.

lijo, bet kai atvykome prie re
gistracijos stalo (9:30 vai. ry
to), lietus liovėsi lijęs. Miškas 
buvo labai šlapias, takai 
dumblini, vietomis apsemti 
vandeniu. Bet tokie nepatogu
mai nesudrumstė mūsų nuo
taikos.

Orientacijos varžybas orga
nizavo Čikagos apylinkės 
Orientacijos klubas (Chicago 
Area Orienteering Club, 
CAOC). Varžybos ruošiamos 
visuomenei, ne vien tik mūsų 
skautams. Klubas kasmet ruo
šia 10-12 rungčių, pagrindinai 
rudenį ir pavasarį. Varžybų 
tikslas: dalyviai bando kiek 
įmanoma greičiau rasti miške 
paslėptas vėliavėles tam tikra 
eilės tvarka. Galima ieškoti 
pavieniui ar nedidelėmis gru
pelėmis. Vėliavėlių radimo 
taškai („kontrolės punktai”) 
sužymėti specialiame vietovės 
topografiniame žemėlapyje. 
Prie kiekvienos vėliavėlės pri
dėtas specifinio formato skylių 
išmušėjas („hole punch”). Su
radę vėliavėlę radėjai išmuša 
skylutes savo „kontrolės ker
telėje” įrodymui, kad tikrai ra
do vėliavėlę.

Skautams sekėsi įvairiai. 
Brolis Viktoras Jučas buvo 
trečias greičiausias iš visų 
„Balto” kurso konkursantų 
(dalyvių) ne vien tik mūsų 
skautų grupės. „Baltas” kur
sas yra trumpiausias ir leng
viausias, „Geltonas” kursas 
kiek ilgesnis ir sunkesnis, 
„Oranžinis” — dar sunkesnis, 
„Žalias” trumpas, bet sunkus, 
o „Raudonas” kursas ilgiau
sias ir sunkiausias, pagal IOF 
(International Orienteering 
Federation) reikalavimus. Kiti 
skautai irgi baigė „Baltąjį” 
kursą. Keli antrą kartą ėjo į 
mišką atlikti „Geltonąjį” kur
są. Rezultatai įvairūs, bet vi
siems labai patiko.

Broliai vadovai (Edis, Ro
mas ir Algis) paruošė karštos 
kakavos, sriubos ir šilto kom
poto sušildyti ir pastiprinti 
kursus baigusius skautus ir 
skautes.

Kitos orientacijos 
varžybos

Lapkričio 5 d. vėl išsiruošėm 
į orientacijos varžybas, kurios 
vyko Willow Springs Woods, 
Cook Country Forest Preserve 
District, Willow Springs, IL.

Iškyloje dalyvavo 10 prityru
sių skautų ir kandidatai, 2 
prityrusios skautės ir 2 paukš
tytės, įvairi grupė vadovų, va
dovių ir tėvelių. Oras buvo 
žymiai gražesnis negu prieš

tris savaites vykusioje iškylo
je. Saulėta . ir šiltesnė diena. 
Visi skautai turėjo pavieniui 
atlikti „Geltonąjį” kursą. Pa
sekmės įvairios, bet vienaip, 
ar kitaip — visi baigė. Vikto
ras Jučas vėl gerai pasirodė, 
baigdamas 4-toje vietoje iš 30 
dalyvavusių. Brolis Donatas 
„Žaliąjį” kursą baigė 16-tas iš 
21 dalyvavusio.

Po rungčių skiltys, prieš ke
liaudamos į namus, pasiruošė 
karštus pietus. Po truputį visų 
kompasais ir žemėlapiais nau
dojimasis gerėja. Pavasarį pla
nuojame dalyvauti kitose di
desnio masto varžybose. Gal 
balandžio mėnesį Čikagos 
apylinkėse.

Naktinė iškyla

Gruodžio 1 ir 2 d. turėjome 
įdomią naktinę iškylą į Water 
Glen, Du Page County Forest 
Preserve District, Lemont, IL.

Iškyloje dalyvavo 10 skautų 
ir 4 vadovai: „Geležinių žirgų” 
skilties — Darius Aleksiūnas 
ir Danius Čarauskas; .Degan
čių slibinų” skilties — Paulius 
Leipus, Tomas Ambutas, Vik
toras Jučas; „Ūkininkų” skil
ties — Matas Tamošiūnas, Li
nas Aleksiūnas, Paulius Am
butas ir Jonas Vaičikonis. Va
dovai — Edis Leipus, Donas 
Ramanauskas, Romas Senke
vičius ir Algis Tamošiūnas.

Po pamokų lituanistinėje 
mokykloje, 1:30 vai. p.p. susi
rinkome su kuprinėmis ant 
pečių PLC, Lemonte. Iškylos 
tikslas — nužygiuoti iš PLC 
iki Waterfall Glen miško su 
visais nakvynei reikmenimis 
mūsų kuprinėse. Pagal iš- 
anksto numatytą planą, ėjome 
per Lemonto miestelio centrą, 
paskui aukštu tiltu virš Illi
nois ir Michigan Sanitary and 
Ship kanalo ir Dės Plaines 
upės. Perėję tiltą atsidūrėme 
prie Waterfall Glen miško 
pietvakarinių vartų. Ėjome ta
kais, kol pasiekėme nakvynės 
vietą. Atėjome jau temstant. 
Pasistatėme palapines ir pasi
ruošėm šaltam vakarui.

Brolis Edis, su virėjų specia
lybei besiruošiančiais kandi
datais, paruošė vakarienę — 
karštą sriubą ir „shish ka- 
babs”, kuriuos visi su pasigar
džiavimu valgė.

Po vakarienės brolis Algis 
pravedė du „uždavinius”. Pir
mas vadinosi „minų laukas”. 
Skautai, užrištomis akimis, 
turėjo pereiti lauką, kuriame 
buvo išmėtytos „minos” — 
plastikinės lėkštės. Antras 
„uždavinys” buvo ligonio neš
tuvais nešimas. Kiekviena 
skiltis turėjo pagaminti neš
tuvus ir nugabenti „ligonį” ga
na ilgą nuotolį iki apsisukimo 
taško ir parnešti atgal — ne
sugriuvusius neštuvus su gy
vu „ligoniu”. Kai baigėme 
šiuos uždavinius, brolis Edis 
vedė skautus pažiūrėti kriok
lio, kurio vardu pavadinta ši 
vietovė. Grįžę iš pasivaikš
čiojimo išgėrėme karštos arba
tos su pyragaičiais. Po to — 
miegoti.

Gruodžio 2 d. rytą kėlėmės 7 
valandą. Viskas apšalę. Nesi
nori lysti iš šilto miegmaišio.

Brolis Edis su virėjais paruošė 
pusryčius — virti kiaušiniai ir 
karšta avižinė košė. Po pusry
čių baigėm susitvarkyti, pas
kui turėjom trumpą susimąs
tymą apie Advento reikšmę. 
Saulei vos patekėjus, pakilo 
tirštas rūkas, bet kol nužy- 
giavom iki užsiėmimo vietos, 
dangus buvo giedras.

Atsiradome prie Northgate 
įvažiavimo. Tenai įrengtas 
pastovus orientacijos užsiėmi
mams miškelis. Viena skiltis 
kitai paruošė orientacijai kur
są. Skiltys turėjo surasti kiek 
įmanoma daugiau kontrolės 
punktų. Už kiekvieną punktą 
buvo užskaityti taškai. Skiltis, 
surinkusi daugiausiai taškų 
laimi varžybas. „Ūkininkų” 
skiltis rado 8 iš 9-nių punktų, 
o prityrę skautai nerado nei 
vienos vėliavėlės (vaje, vaje!). 
Baigę orientacijos žaidimą, 
pasiruošėm ir pavalgėme pie
tus: sumuštinius, vaisius, py
ragaičius ir gėrimą.

Pavalgę pradėjome ilgą žygį 
atgal į PLC. Oras labai gražus 
— saulėtas, nešalta, be sniego. 
Galėjome žygiuoti be švarkų ir 
megztinių. Nors kojos, pečiai 
ir nugaros skaudėjo, žygį bai
gėme apie 3 vai. p.p. Grįžę į 
PLC padiskutavome kas buvo 
gerai, kas galėjo būti geriau. 
Išsiskirstėme 3:30 vai. p.p., 
taip, kaip buvo suplanuota.

s.v.v.s Donatas 
Ramanauskas

VYDŪNO FONDO
SĖKMINGOS VEIKLOS 

PASLAPTIS
Daugelis stebisi, kaip Vydū

no fondas per 50 savo veiklos 
metų turėjęs tik 500,000 dole
rių pajamų, sukauptų pagrin
dinai iš jo spausdinamų kalė
dinių sveikinimo atvirukų, lie
tuvybės išlaikymo reikalams, 
studentų studijoms, knygų lei
dybai ir jaunimo organizacijų 
šelpimui sugebėjo išmokėti 
net 1,000,000 dolerių. Šią pas
laptį sužinosite sekmadienį, 
vasario 24 d., 3 vai. p. p. atsi
lankę į Vydūno fondo 50 metų 
sėkmingos veiklos paminėjimą 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Visi kviečiami. Šalia akademi
nės programos bus karšta va
karienė, o koncertinę vakaro 
dalį atliks populiarusis „Dai
navos” ansamblio vyrų okte
tas, vadovaujamas Dariaus 
Polikaičio. Laukiame visų at
silankymo. Apie dalyvavimą 
prašoma jau dabar pranešti 
Militai Lauraitienei, 708-489- 
2941. Padėkime Vydūno fon
dui žengti į 51-sius veiklos 
metus.

KAZIUKO MUGĖ 
DETROITE

Detroito „Gabijos” skaučių 
ir „Baltijos” skautų tuntų tra
dicinė Kaziuko mugė sekma
dienį, kovo 3 d., ruošiama Die
vo Apvaizdos parapijos kul
tūros centre. Kviečiame visus 
Detroito ir apylinkių lietuvius 
ir jų draugus atsilankyti. Mu
gėje galėsite ne tik susitikti su 
draugais ir pažįstamais, bet ir 
paremti jaunimo skautišką 
veiklą, įsigydami įvairių rank
darbių, išbandydami savo lai
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mę Velykinio stalo laimėji
muose, pažaisti žaidimus. 
Bus ir gardaus lietuviško 
maisto patiekalų, skanių py
ragų ir kitų saldumynų. Bus 
ir įvairių laimikių laimėjimai. 
Atvykite!

Jei galite dovanoti laimė
jimams laimikių, atneškite 
juos savaitgaliais į Dievo Ap
vaizdos parapiją. Informacijai 
kreipkitės į tuntininkę Rasą 
Karvelienę, tel. 248-380-1363.

HARTFORDO SKAUTAI 
KVIEČIA

Ir vėl malonu kviesti visus 
atsilankyti į Kaziuko mugę 
sekmadienį, kovo 3 d., ruošia
mą Hartfordo Švč. Trejybės 
parapijos salėje. Nuo 9:45 vai. 
ryto bus galima įsigyti įvairių 
rankdarbių, medžio drožinių, 
knygų, šiaudelių paveikslų, 
gintaro, lietuviškų lėlių, audi
nių ir kt. Bus ir lietuviški pie
tūs su dešrom ir kugeliu, kava 
ir pyragai. Žaidimai ir laimė
jimai vaikams. Atvykite visi!!

Geradarių prašome paauko
ti laimikių laimėjimams ir at
nešti juos savaitę prieš Kaziu
ko mugę į parapijos salę arba 
skambinti Danguolei — 860- 
523-1155, ar Steponui — 860- 
647-1943. Iki pasimatymo!

KAZIUKO MUGĖ

Čikagos skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė kovo 3 d. ruo
šiama Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte.

Clevelando skautijos Ka
ziuko mugė kovo 17 d. vyks 
Dievo Motinos parapijos salė
je. Atidarymas 11 vai. ryto.

Detroito „Gabijos” ir „Bal
tijos” skautų ir skaučių tuntų 
Kaziuko mugė sekmadienį, 
kovo 3 'd. vyks Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros centre.

Hartford, CT, skautų ir 
skaučių ruošiama Kaziuko 
mugė sekmadienį, kovo 3 d. 
vyks Švč. Trejybės parapijos 
salėje, 53 Capitol Avė., Hart
forde. Atidarymas 9:45 vai. r.

Los Angeles, CA, Ramiojo 
Vandenyno rajono skautų ir 
skaučių Kaziuko mugė kovo 3 
d. ruošiama LA Šv. Kazimiero 
parapijoje.

Toronto skautiškų viene
tų Kaziuko mugė sekmadie
nį, kovo 3 d„ rengiama Prisi
kėlimo parapijos salėje.

Washington, D.C. skautai 
vyčiai, akademikai ir židinie- 
tės Kaziuko mugę rengia kovo 
17 d., St. Elizabeth mokyklo
je, Rockville, Maryland.

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 - ŠIRDIES 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 Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
gaivos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

Tradicinė Čikagos skau
tų ir skaučių Kaziuko mu
gė sekmadienį, kovo 3 d. vyks 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Atidarymas 10 vai. ry
to sporto salėje. Visi kviečia
mi atsilankyti į šį Čikagoje 
gausiausiai lankomą metinį 
renginį ir tuo pačiu paremti 
lietuviško skautiško jaunimo 
veiklą.
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VAIKAS IR EKONOMIKA
IRENA VITKAUSKIENĖ

Vaikas ir ekonomika, Euro
pos Sąjungos makroekonomi
kos politika ir jauna šeima ar
timiausių dešimtmečių per
spektyvoje — šios temos buvo 
gvildenamos Seime įvykusioje 
konferencijoje, kurioje dalyva
vo Seimo, Vyriausybės, savi
valdybių ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovai. Profeso
rius dr. Stefanas de Vylderis 
iš Švedijos pristatė, ką tik Lie
tuvoje išleistą savo knygą 
„Vaikas, ekonomika ir Euro
pos Sąjunga”, kurioje, drauge 
su kitais autoriais — tarptau
tinės organizacijos „Gelbėkit 
vaikus” nariais, jis nagrinėja 
aktualiausius ekonomikos 
plėtros ir su šiuo procesu susi
jusius vaiko teisių įgyvendini
mo klausimus bei demogra
fines tendencijas.

Lietuvos vaikų padėtis

Darbo ir socialines apsaugos 
viceministre Rasa Melnikienė 
su konferencijos dalyviais pa
sidalijo nerimu apie tai, kad 
Lietuvoje ne tik mažėja gims
tamumas apskritai (1992 m. 
Lietuvoje gyveno 1 mln. vai
kų, dabar 100,000 mažiau), 
bet katastrofiškai mažėja 
gimstančiųjų šeimoje pirmuo
ju ar antruoju vaiku. Daugiau
sia gimstama šeštuoju ar sep
tintuoju vaiku, jau ir taip 
skurdžiai gyvenančiose, o daž
nai ir asocialiose šeimose. Be 
to, daugėja gimstamumas ne 
santuokoje (18 proc. visų gimi
mų), daugėja ištuokų. Vis dau
giau gimsta vaikų, turinčių 
įvairių sveikatos sutrikimų. 
Nuo 1991 m: invalidų vaikų 
iki 15 metų skaičius padidėjo 
45 procentais.

■Atrodytų, jog visiems, o lar 
blausiai politikams, supranta
ma, kad priauganti karta už
tikrina visuomenės atsinauji
nimą ir jos ekonominės ge
rovės didėjimą, tačiau partijų 
veiklos programose vaiko tei
sių klausimai, deja, beveik ne
atsispindi. Net ir apie švieti
mą kalbant, pirmiausia kelia
mos, mokytojų atlyginimų, jų 
socialinių garantijų, bet ne 
mokinių problemos. O ar kas 
nors išsamiau aptarė jaunų 
šeimų busto, aplinkos apsau
gos, nedarbo ir kitus opius 
klausimus vaiko teisių atžvil
giu? Kiekviena ministerija 
rengia įvairias programas, vie
naip ar kitaip liečiančias vai
ko interesus, tačiau į visumą 
tos programos nesusiejamos, 
nėra kompleksinio požiūrio į 
vaikų padėtį, kurio dėka juos 
auginančios Šeimos jaustųsi 
saugios.

Lietuva, siekdama narystės 
ES, prisiima tarptautinius įsi
pareigojimus, taigi turės atsi

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI 
IR PROBLEMOS

Lietuvos respublikos Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės moksliniams reikalams darbo grupės 

posėdis, įvykęs Lemont, IL, Pasaulio lietuvių centre,
spalio 9-10 d.

Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis
Nr.l 8

Tai yra labai 
opus klausimas; norintiems iš 
užsienio grįžti profesoriams, 
ypač, kad tokio laipsnio beveik 
niekur pasaulyje nėra. Habi
lituoto daktaro laipsnio ir va
dovėlio leidybos reikalavimas 
profesūros pozicijai užimti su
daro neperžengiamą kliūtį ga
baus talento pritraukimui į 
Lietuvos mokslo sistemą.

Ilgai trukusios diskusijos 
apie mokslininkų darbų įverti
nimą privedė prie nuomonės, 
kad, priimant profesorių arba 
mokslininką į darbo vietą, ar
ba juos peratestuojant, būtina 
juos vertinti pagal straipsnių 
skaičių cituojamuose žurna

skaityti, kiek įvairių išteklių 
skiria vaiko teisėms įgyven
dinti. Vaiko teisės turi tapti 
svariu argumentu ir derantis 
su įvairiomis ES institucijo
mis.

Ministrė informavo, jog nuo 
2003 m. bus įvesta nauja vai
ko šalpos sistema, neapmokes
tinamas darbo užmokesčio mi
nimumas bus diferencijuoja
mas, atsižvelgiant į vaikų 
skaičių šeimoje.

VU docentas, ekonomikos 
daktaras Romas Lazutka pa
teikė statistinių duomenų, įro
dančių, jog šiandien vaikus 
gimdyti ir auginti, žvelgiant iš 
ekonominių pozicijų, visiškai 
neverta. Pajamos bevaikės 
šeimos vienam nariui yra vi
dutiniškai trečdaliu didesnės 
nei auginančių vaikus. Sun
kiausioje padėtyje atsiduria 
tie namų ūkiai, kuriuose tėvų 
amžius yra 30-40 metų. Šių 
šeimų pajamos itin sumažėję. 
Mat, ką tik susikūrusioms 
jaunoms šeimoms iš pradžių 
šiek tiek dar padeda tebedir
bantys pensininkai tėvai, bet 
po kelerių metų jų finansinės 
paramos netenkama. Tuomet 
trisdešimtmečių - keturias
dešimtmečių šeimos, kuriose 
vienas tėvų dažnai dar ir be
darbis, o išlaidos paaugu
siems, jau lankantiems mo
kyklą vaikams vis didesnės, 
atsiduria sunkioje padėtyje, o 
valstybės socialinių išmokų 
sistema su tuo nesuderinta.

Ties skurdo riba gyvena du 
trečdaliai, o skurde — ketvir
tadalis vaikų Lietuvoje. Juo 
daugiau vaikų šeimoje, tuo di
desnis skurdas — tai neatsie
jami dalykai. Skurdžią (nebū
tinai vien materialiai) vaikys
tę turėjusieji paprastai nesi
ryžta auginti daugiau kaip 
vieną atžalą arba nusprendžia 
visai jų neturėti. Jeigu demog
rafinė situacija prastės tokiais 
tempais, kaip šiandien, ir ne
mažės emigracįja į kitas šalis, 
po 50 metų Lietuvoje beliks 
tik 2,5 mln. gyventojų. Taigi 
valstybė turi atidžiau įvertinti 
vaiko „kainą”. Kartais ne tiek 
paramos dydis, kiek ženklas, 
kad valstybė rūpinasi šeima, 
duoda gerų rezultatų. Antai, 
įvedus pašalpą šeimoms, augi
nančioms tris ar daugiau vai
kų, tokių šeimų truputį pa
daugėjo.

Svarbiausia — geras 
išsilavinimas

Organizacijos „Gelbėkit vai
kus” narys, Lietuvos žemės 
ūkio banko valdybos pirminin
ko patarėjas Vygantas Bubnys 
atkreipė konferencijos dalyvių 
dėmesį į dar vieną, jaunajai 
kartai labai svarbų dalyką — 
išsilavinimo, ypač ekonominio,

luose, sugebėjimą gauti para
mą moksliniams tyrimams, 
patentų skaičių ir sugebėjimą 
dėstyti. Taip pat buvo prieita 
išvados, kad konkursai į darbo 
vietas turi būti absoliučiai vie
ši, paskelbti „Mokslo Lietu
voje” ir kituose profesiniuose 
žurnaluose bei interneto pus
lapiuose. Konkurencijos įverti
nimo komisija taip pat turi 
būti objektyviai ir nešališkai 
parinkta, ir pati įvertinimo 
metodika išreikšta aišįpais, 
neginčytinais, iš anksto suda
rytais kriterijais.

Daugelio užsienio lietuvių 
mokslininkų nustebimui, 
prieš kelis mėnesius buvo pa

kokybę. Šiandien, kalbėdami 
apie tftrtinę visuomenės dife
renciaciją, kažkodėl nekalba
me apie daug skaudesnius sa
vo padariniais išsilavinimo 
skirtumus. Dabartinių vaikų 
ateities sėkmė labai priklau
sys nuo to, kokius ekonominių 
žinių pradmenis jie gaus mo
kyklose, tačiau ar visose, ypač 
provincijoje ir juo labiau kai
me, mokytojai patys supranta, 
kas tai yra, pavyzdžiui, šiuo
laikinė rinkos ekonomika, 
makroekonomika, ES pinigų 
sąjunga ir pan.? O juk dabar
tiniams vaikams savo žinio
mis reikės konkuruoti nebe 
vien savo šalyje, bet ir Euro
pos sąjungoje. Modernios vals
tybės yra sutelkę didžiulį dė
mesį savo vaikų ekonominiam 
lavinimui. Vokietijoje banki
ninkai mokyklose skaito spe
cialius kursus bankininkystės 
ir finansų klausimais. Vakarų 
šalyse, beje, didelis dėmesys 
skiriamas ir suaugusiųjų eko
nominiam švietimui, nuosek
liai ugdoma informacinė vi
suomenė.

Vaikų nuomonės niekas 
neklausia

Ne viskas sklandu, vaiko in
teresų akimis žvelgiant, ir Va
karų Europos valstybėse. Šve
dų profesoriaus dr. Stefano de 
Vylderio nuomone, jokia eko
nomika negali būti neutrali 
vaikų atžvilgiu, taigi ir ES 
makroekonomikos politika tu
ri būti siejama su vaiko teisių 
klausimais. Deja, kol kas tai 
menkai įgyvendinami dalykai. 
Net populiariausių ekonomi
kos vadovėlių puslapiuose 
apie vaikų ir ekonomikos ryšį 
nieko nerasime. Viešose dis
kusijose apie ekonomikos poli
tiką žmonės įpratę girdėti eko
nomistų kalbas apie infliaciją, 
iždo deficitą ir kitas proble
mas, o taip pat kriterijus, į ku
riuos reikia atsižvelgti, sten
giantis tapti Europos ekono
minės ir pinigų sąjungos na
riais, tačiau nieko nekalbama 
apie vaikus. Taigi beveik

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka

keista doktorantūros suteiki
mo tvarka. Buvo grįžta prie 
tvarkos, kuri buvo tarybinėje 
Lietuvoje, kada buvo suteikia
mi mokslo kandidato laips
niai, patvirtinant juos gausios 
tarybos narių rankų pakėli
mu. Šis, nuo 1990 m. veikian
čios doktorantūros komiteto 
tvarkos pakeitimas iššaukė la
bai gyvas diskusijas. Jos galu
tinai privedė prie posėdžio da
lyvių sutarimo, kad čia iš vy
riausybės pusės padaryta di
džiulė klaida, ir ją reikia bū
tinai atitaisyti.

Ilgose diskusijose buvo 
svarstomas Lietuvoje įvestas 
reikalavimas, kad, prieš įgy
jant daktaro laipsnį, kandida
tas turi paskelbti du straips
nius cituojamuose užsienio 
žurnaluose. Čia nebuvo tikro 
sutarimo. Argumentas už pa
naikinimą buvo tai, kad toks 
reikalavimas užtęsia dokto
rantūros įsigijimo laiką, o tuo 
tarpu, profesūrai . senstant, 
toks delsimas tik dar padidins 
amžiaus tarpą tarp naujųjų ir

penktadalis Europos gyvento
jų tarsi neegzistuoja. Pačių 
vaikų nuomonės taip pat nie
kas neklausia, nors daugelis 
ekonominių sprendimų turi 
jiems tiesioginės ir netiesio
ginės įtakos.

Pasaulio ekonomikoje vis di
desnis vaidmuo tenka finansų 
rinkoms, kurios ir nustato 
daugelio valstybių makroeko
nomikos politiką. Tačiau fi
nansų rinkos reaguoja į grei
tus įvykius ir neatsižvelgia į 
ilgalaikius vaiko interesus. 
Makleriams „ilgas laiko tar
pas” gali reikšti vieną savaitę, 
todėl grąžą, gaunamą iš inves
ticijų į vaikų sveikatą, išsila
vinimą ir socialinę apsaugą, 
nepatraukia jų dėmesio. Ir vis 
dėlto būtina siekti ekonomistų 
ir vaikų bei vaikų teisės sri
tyje dirbančių žmonių geres
nio bendradarbiavimo. Kaip 
tik ekonominė analizė gali įro
dyti, kad vaikams palankes
nės visuomenės kūrimo kaštai 
dažnai yra maži, o socialinė ir 
ekonominė nauda — didžiulė. 
Dėl vaikų nepriežiūros didėja 
socialinės išlaidos ir kyla grės
mė nepertraukiamam ekono
mikos vystymuisi. Pavyzdžiui, 
buvo apskaičiuota, kad vieno 
nusikaltėlio „profesinė kaije- 
ra” (asmens, jaunystėje pra
dėjusio nuo smulkių nusikal
timų, apie 10 metų praleidu
sio kalėjime ir beveik niekada 
neturėjusio apmokamo darbo) 
Švedijos visuomenei kainuoja 
apie 2 mln. eurų. JAV moksli
ninkai atliko tyrimą, kuris 
parodė, jog 1 doleris, išleistas 
vaiko ir jo šeimos, atsidūrusių 
sudėtingoje situacijoje, sociali
nei pagalbai, vėliau atneša 7 
dolerių grąžą, nes bet kuri 
programa — mokymo, nusi
kaltimų prevencijos ar reabi
litacijos duoda apčiuopiamą 
socialinę ir ekonominę naudą.

Globalizacijos epochoje eko
nomikos politika turi būti pa
jėgi neutralizuoti nūdienos 
ekonomikos raidai būdingą 
nepastovumą ir ' netikrumą. 
Minimalus ekonomikos pasto

dabar dirbančių profesorių bei 
docentų. Be to, Vakarų patir
tis rodo, kad paskelbimas 
straipsnių cituojamuose žur
naluose nekoreliuoja su naujo
jo daktaro kūrybiniu bei 
moksliniu vertingumu ir jo di
sertacinio darbo reikšme. Ar
gumentai už reikalavimą pa
skelbti straipsnius yra, kad 
tai padeda išlaikyti tvirtus 
mokslinius standartus ir įrodo 
doktoranto subrendimą daryti 
rimtus tyriminius darbus. 
Nors čia nebuvo visiško suta
rimo, dauguma vis dėlto gal
vojo, kad reikėtų leisti kiek
vienam disertacijos komitetui 
palikti teisę apsispręsti, ar 
reikalauti tų straipsnių, ar ne.

Visi dalyviai gana gerai su
tarė, kad reikia organizuoti 
elektroninių mokslinių žurna
lų prenumeratą bendru Lietu
vos aukštųjų mokyklų mastu, 
užuot tai darant pavieniui. 
Reikėtų vienai organizacijai, 
pvz., Lietuvos Mokslų akade
mijai, pavesti šį darbą suorga
nizuoti, viską susisteminti

vumas ypač svarbus jaunoms 
šeimoms, auginančioms vai
kus. Vaikams labiausiai atsi
liepia tėvų užimtumo situaci
ja. Yra daugybė faktų,' rodan
čių, kad vaikai ir paaugliai dėl 
tėvų nedarbo patiria didelę 
ekonominę, socialinę ir psicho
loginę .žalą. Bedarbių vaikai 
blogiau mokosi, mažiau pasiti
ki savimi nei vaikai, kurių 
bent vienas tėvų dirba. Todėl į 
vaikus orientuota ekonominė 
strategija turi skirti didžiau
sią dėmesį darbo vietoms kur
ti. Dabarties tendencija yra 
atsisakyti pastovaus, visą gy
venimą trunkančio, vienodo 
pobūdžio darbo, kuriama 
lankstesnė darbo rinka. Kai 
kurios šio lankstumo formos, 
kaip dalinė darbo diena ir ki
tos, yra. labai naudingos tė
vams, ypač auginantiems ma
žus vaikus. Tačiau kartais 
lankstumas — tai paprasčiau
sias, trumpalaikį kontraktą 
slepiantis eufemizmas, ver
čiantis šeimas gyventi nuola
tinėje nerimo dėl rytdienos 
būsenoje.

Kelių ES valstybių duome
nys rodo ir kitą nerimą ke
liančią socialinės politikos ten
denciją — per pastaruosius 
dešimtmečius išlaidos suaugu
siems didėjo sparčiau nei išlai
dos vaikams. Vykstant ryš
kiems demografiniams poky
čiams (gimstamumas labai su
mažėjo), kyla pavojus, kad po
litikai gali nuspręsti, jog jiems 
daug naudingiau siekti senyvo 
amžiaus žmonių palankumo.
Apskaičiuota, kad per atei
nančius 30 metų ES gyvenan
čių vaikų skaičius sumažės 10 
proc., tuo tarpu žmonių, kurių 
amžius per 60 metų, skaičius 
padidės daugiau kaip 50 proc. 
Vyresniojo amžiaus piliečių 
skaičius viršys tėvų ir vaikų 
(pastarieji, beje, neturi teisės 
balsuoti) skaičių. Taigi pats 
laikas susimąstyti apie vai
kams palankią politiką ir nu
matyti jos įgyvendinimo stra
tegiją.

taip, kad kiekviena aukštoji 
mokykla ir kiekvienas moksli
nis institutas turėtų tą pačią 
galimybę naudotis viso pasau
lio paskelbta moksline lite
ratūra. Taip bus sutaupyta 
daug pinigų, nereikės papildo
mos vietos bibliotekose popie
riui, ir bus visiems užtikrintas 
platus priėjimas prie informa
cijos. Tokioje duomenų bazėje 
turėtų būti patalpinti ir tam 
tikro lygio Lietuvoje atlikti 
moksliniai darbai.

Diskusijose iškilo nusiskun
dimai, kad, norint paremti 
Lietuvą iš užsienio moksline 
literatūra arba moksline įran
ga, tenka mokėti muitinius 
mokesčius. Tai dažnai atbaido 
siuntėjus, nes vien persiunti
mo išlaidos sudaro nemažus 
kaštus. Be to, daugeliu atveju, 
institucijos ruošiančios tokią 
siuntą, neturi lėšų apmokėti 
dovaninius mokesčius. Todėl 
buvo nutarta skatinti vyriau
sybę priimti įstatymą, kuriuo 
būtų atleidžiama nuo muitinio 
apmokestinimo visa užsienio
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Danutė Bindokienė

Kartais reikia pakartoti 
ir žinomus dalykus

Lietuviškas spausdintas žo
dis, nepaisant visų kitų susi
žinojimo priemonių, visgi mū
sų tautiečiams yra dar labai 
svarbus ir reikalingas. Galbūt 
dėl to pastaruoju metu daug 
daugiau dėmesio kreipiama į 
„Draugą”: kas jame rašoma, 
kas jį redaguoja, kas bendra
darbiauja. O gal tai tik neri
mas, sukeltas dėl su praėju
sių metų pabaiga savo egzis
tenciją užbaigusių dviejų lie
tuviškų laikraščių — „Darbi
ninko” JAV-se ir „Nepriklau
somos Lietuvos” Kanadoje. 
Tai, kas dar mums liko, la
biau vertinama, stengiamasi 
išsaugoti, pratęsti.

Lietuviško laikraščio ar 
žurąalo išnykimas, deja, yra 
jau neretas reiškinys. Kur kas 
retenis — kai gimsta naujas 
periodinės šeimos narys. Tokį 
paminėti pastaruoju metu teg
alime tik vieną; „Amerikos 
lietuvį”. Linkime jam sėkmės.

„Draugas” dėl skaitytojų 
palankumo niekuomet ne
rungtyniavo neetiškomis prie
monėmis, niekuomet ir nesi
ruošia tai daryti. Laisvame 
krašte kiekvienas asmuo turi 
teisę pasirinkti, ką nori skai
tyti, remti, kur nori dalyvau
ti, priklausyti. Kadangi pa
staruoju metu pradėjome pa
justi kažkokį lietuviškos vi
suomenės nerimą ir tarytum 
rūpestį dėl vienintelio užsie
nyje leidžiamo dienraščio liki
mo bei jo vedamos linijos, 
atrodo, verta dar kartą pakar
toti, visiems tikrai žinomus, 
dalykus, juo labiau, kad nese
niai „Draugo” tikslus ir vadi
namąją liniją pabrėžė Lietu
vių katalikų spaudos draugi
jos direktorių tarybos pirm. 
dr. Petras Kisielius.

1. „Draugas” nespausdina 
(ir nespausdins) straipsnių 
bei kitokios medžiagos, kuri 
skaldo lietuviškąją visuome
nę, skatina nesantaiką tarp 
organizacijų, religinių bend
ruomenių, įvairių imigracijos 
„bangų” tautiečių.

2. Nepriimtini straipsniai 
prieš religiją, o taip pat dvasi
ninkus, bažnytinę hierarchiją 
ir pan. temomis.

3. Straipsniai, kurie panie
kina, pašiepia ar kaip kitaip 
neigiamai atsiliepia apie Lie
tuvos bei Amerikos prezi
dentą. Čia turima mintyje ne 
tiek asmenį, kuris užima pre
zidento vietą, bet apskritai 
prieš aukščiausiąją krašto 
valdžios instituciją.

Tai nereiškia, kad kiekvie
ną prezidento veiksmą ar 
mintį turime aklai priimti,
parama švietimui ir mokslui.

JAV mokslininkai ragino 
Lietuvos atstovus peržiūrėti 
reikalą leisti net 98 moksli
nius, bet dažnai menkos ver
tės, žurnalus. Juos reikėtų su
jungti į keliolika stiprių žur
nalų, ir siekti, kad keli jų ati
tiktų kvalifikacinius pareika
lavimus registracijai ĮSI (Ins
titute of Scientific Informa
tion) duomenų bazėje.

Buvo konstatuota, jog yra 
svarbu sudaryti galimybę 
aukštosioms mokykloms keis
tis dėstytojais. Pasikeitimai 
dėstytojais praktikuojami Va
karų valstybėse, nes tai skati
na naujų idėjų ir mokslo žinių 
perdavimą kitokios patirties 
prizmėje. Pvz., Amerikoje nau
jai išleistas mokslų daktaras 
yra skatinamas susirasti dar
bo vietą kitoje institucijoje, 
nes tai praplečia jo veiklos ir 
žinių akiratį bei atneša naujas 
idėjas ir darbo metodus pasi
rinktai institucijai. Toks pasi
keitimas yra ypač svarbus re
gioniniams universitetams,

girti, garbinti, kad negalime 
kritikuoti žodžių ar veiksmų, 
kurie gali būti kenksmingi 
valstybei, jos žmogui, kurie 
pažeidžia ir prezidento as
mens orumą. Tačiau preziden
tas valstybės priekyje atsistojo 
visų jos piliečių laisva valia, 
tad jis yra gerbtinas, kaip 
gerbtina ir kiekviena vals
tybė, nepaisant — didelė ji ar 
maža.

4. „Draugas” nepolemizuoja 
su kita spauda, net ir tuo. at
veju, kai kituose užsienio lie
tuvių, laikraščiuose spausdi
nami prieš jį neigiami pasi
sakymai ar priekaištai. Taip 
pat nespausdina laiškų ar 
straipsnių, nukreiptų prieš 
kitus užsienio lietuvių laik
raščius. Jeigu kas turi kaž
kokį ginčą su specifiniu leidi
niu, lai savo nuomonę reiškia 
jo puslapiuose.

5. Kiekvieną dieną „Drau
go” metrikoje, spausdinamoje 
antrojo puslapio viršuje, yra 
ir sakiniai: „Redakcija straip
snius taiso savo nuožiūra. Ne
naudotų straipsnių nesau
go...” Ši nuostata taikoma vi
siems bendradarbiams be jo
kios išimties. Paskutinis 
sprendimas priklauso vyr. re
daktorei: straipsniai gali taip 
pat būti trumpinami arba vi
sai atmetami. Jie turi būti tin
kamai paruošti: mašinėle ar 
kompiuteriu perrašyti (dvigu
bu tarpu tarp eilučių), vengti
na ilgesnių, kaip 5 psl., siun
čiamos nuotraukos negrąžina
mos, nebent siuntėjas to pa
geidauja. Tuo atveju prašome 
pridėti sau adresuotą voką su 
pašto ženkliuku.

6. Laiškų skyriuje pa
reikštos nuomonės nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei, 
tačiau nespausdinami asme
niški, įžeidžiantys ar „sąs
kaitas suvedinėjantys” laiš
kai. Kai kurie asmenys laiš
kus beria, kaip iš gausybės 
rago, tad pirmenybė teikiama 
rečiau parašantiems arba 
savo mintis sklandžiau išreiš- 
kiantiems. Laiškai turi būti 
kiek galima trumpesni.

7. „Draugas” yra šeimos 
laikraštis. Į tai redakcija at
sižvelgia, parinkdama straip
snius ir žinias. Vengiama 
žiaurumų, nusikalstamumo 
aprašymų bei nuotraukų, pro
paguojančių žemiausius žmo
gaus polinkius.

„Draugas” visuomet sten
gėsi tarnauti mūsų tautie
čiams bei lietuvių tautai, lai
kantis krikščioniškos pasau
lėžiūros. Tai darys ir ateityje.
stengiantis juose pakelti 
mokslinių žinių turinį bei lygį. 
Todėl šio posėdžio dalyviai 
siūlo Lietuvos švietimo ir 
mokslo sistemai sukurti prog
ramą ir fondą, įgalinančius 
aukštąsias mokyklas keistis 
dėstytojais.

Ši LRS-JAV LB atstovų ko
misijos aukštojo mokslo darbo 
grupės sesija buvo užbaigta, 
priimant bendro pritarimo 
principu dvylika rezoliucijų:

1. Siekti Europos Sąjungos 
standartų mokslo ir studijų fi
nansavimui. Kiek galima grei
čiau atsisakyti mokslo ir stu
dijų institucijų uždirbamų 
lėšų įtraukimo į valstybės 
biudžetą.

2. Žinodami, kad ateityje 
iškils daug nenumatytų rei
kalavimų, pabrėžiamas hu
manitarinio išsilavinimo ir 
pasirengimo dalyvauti infor
macinėje visuomenėje būtinu
mas, rengiant visas specialy
bes.

Nukelta į 5 psl.
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ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė

POMIDORAI SU JUODOS 
DUONOS ĮDARU

Čia ir žiemos metu maisto 
parduotuvėse gausti pomido
rų, bet jie tarytum be „pomi- 
doriško” skonio — tik išvaiz
da ir spalva pomidoro. Tačiau 
pomidorai (ne ir šiltadaržiuo
se išauginti) turi daug mais
tingų medžiagų, todėl never
tėtų jų atsisakyti. O kad būtų 
skanesni, pamėginkime po
midorus iškepti su juodos duo
nos įdaru.
5 pomidorai
2 riekelės juodos duonos 
(geriau kietesnė, pastovėjusi) 
3-4 skiltelės česnako, smulkiai

sukapoto
druskos pagal skonį 
petražolių
Šaukštas aliejaus (canola arba 

alyvuogių)
Iškobkite pomidorų vidų, 

duoną stambiai sutarkuokite 
(arba smulkiai sutrupinkite). 
Aliejuje pakepinkite česnaką, 
kol suminkštės, sumaišykite 
su duona ir dar truputį pake
pinkite. Įdarą padalinkite į 
penkias dalis ir sudėkite į po
midorus. Ant viršaus galima 
užbarstyti baltos duonos džiū
vėsėlį, uždėti po mažą gaba
liuką sviesto ar net nedidelę 
juostelę rūkytų lašinukų. Po
midorus kepti orkaitėje (350 
laipsnių F) apie 20 minučių.

GRYBŲ MALTINUKAI
Galima vartoti šviežius, sū

dytus, raugintus ar džiovin
tus grybus.

Apie 12 grybų
3 kiaušiniai’1'
2 susmulkinti svogūnai 
truputis maltų pipirų 
druskos pagal skonį*
1 puodelis baltos duonos

džiuvėsėlių
* Vietoj 3 kiaušinių, galima 

naudoti 1 dėžutę (lygią 2 
kiaušiniam) paruoštų be try
nių, pvz., „better-n’-eggs”, 
„egg beaters” ar kt., ir vieno 
kiaušinio baltymą.

*Jeigu grybai yra rauginti 
ar iš skardinukės, jie papras
tai sūrūs ir papildomos drus
kos nereikia.

Smulkiai sukapoti grybus 
(jeigu džiovinti — pirma gerai 
išmirkius karštame vandenyje 
ir nuplovus); įmušame kiauši
nius, truputyje aliejaus pake
pintą svogūną, įberiame pi
pirų, druskos, supilame džiu
vėsėlius, gerai išmaišome ir 
leidžiame pastovėti bent pus
valandį, kol džiuvėsėliai iš
brinksta. Imame tešlą nedi
deliais kąsneliais, formuojame 
apvalius ar plokščius maltinu
kus, pavoliojame į miltus ir 
kepame įkaitintame aliejuje.

Syti krakmolą su sojos padažu, 
vynu ir cukrumi; gerai sumai
šyti su jautiena ir leisti pa
stovėti bent 15 min. Įkaitinti 
keptuvėje 1 šaukštą aliejaus, 
pakepinti jautieną, kol mėsa 
praranda visą raudonumą 
(apie 2 minutes). Išimti mėsą 
iš keptuvės. Supilti likusį 
aliejų, imbierą ir smulkiai 
supjaustytą kopūstą, pakepin
ti maišant, kol kopūstas pra
randa stangrumą. Supilti sul
tinį, uždengti ir pavirti, kol 
kopūstas beveik suminkštėja 
(nepervirti); įmaišyti mėsą, 
pakepinti, kol mėsa gerai 
sušyla. Paduodama į stalą su 
virtais ryžiais. Pakanka ketu
riems Jbmenims.

*Vietoj raudonojo kopūsto 
galima vartoti brokolius.

GAVĖNIOS PRADŽIAI — 
ŽUVŲ SRIUBA

Maždaug 2 svarai neriebios 
žuvies (pirkti su kaulais ir 
galva)
2 šaukštai aliejaus
1 svogūnas
1 morka
2 pomidorai
baltoji 1 poro dalis
2 skiltelės česnako
1 šaukštas citrinos sulčių, 
laurų lapeliŠ, petražolių šake
lė, čiobrelių (thyme) šakelė 
(arba džiovintų 1/4 šaukš
telio), baltųjų pipirų, druskos 
pagal skonį

Nupjauti žuviai galvą, iš
imti kaulus, supjaustyti ma
žais gabaliukais, apšlakstyti 
citrinų sultimis. Galvą ir kau
lus užpilti 2 puod. pasūdyto 
vandens, išvirti. Svogūnus, 
porą, morką, pomidorą su
pjaustyti; česnaką smulkiai 
sukapoti. Daržoves pakepinti 
karštame aliejuje ir supilti per
koštą žuvies nuovirą. Įdėti pe
tražoles, čiobrelius, žuvį. Virti 
15 min., po to sudėti pomido
rus, įberti pipirus ir dar apie 5 
min. virti.

Prie sriubos tinka duonos 
skrebučiai.

•Pirmasis restoranas Pran
cūzijoje, Paryžiuje, atidarytas 
1765 m. Kuo galėjo pasigar
džiuoti tuometiniai klientai? 
Nagi avies kojų sriuba su bal
tu padažu...

•Pirmoji virimo knyga, 
„American Cookery”, buvo 
išleista 1796 m. Jos autorė — 
Amelia Simmons.

JAUTIENOS IR 
RAUDONŲJŲ KOPŪSTŲ

PATIEKALAS
1 svaras liesos jautienos 

(pvz., „round steak”)
1 šaukštas krakmolo

(bulvinio, kukurūzų ar kt.)
1 šaukštas sojos padažo (soy 

sauce)
1/2 šaukštelio cukraus
1 Šaukštas nesaldaus vyno 

arba jautienos sultinio
2 šaukštai aliejaus (canola 

arba alyvuogių)
1/4 šaukštelio imbiero (ginger) 

miltelių
1 nedidelė galvutė raudono 

kopūsto
1/2 puod. jautienos sultinio 

(gali būti iš kubelių)
3 puod. virtų karštų ryžių

Jautieną supjaustyti labai 
plonomis riekelėmis. Sumai-

Dr. Phillip Taylor ir Švietimo bei mokslo viceministrė Vaiva Vėbraitė so
dina obelaitę A.P.P.L.E. dešimtmečio proga Vilniuje, 2001 m. vasarą, 
mokytojų kursams pasibaigus.

NAUJAS A.P.P.L.E. BENDRIJOS 
VADOVAS

Per pastaruosius 11 metų 
A.P.P.L.E. organizacijai nepa
prastai pasišventusiai ir pro
fesionaliai vadovavo moterys. 
2002 metais šiam darbui vado
vauti sutiko prof. dr. Phillip 
Taylor, komunikacijos mokslų 
profesorius, iš University of 
Central Florida. Čia jis turi 30 
metų darbo patirtį ir dėsto 
įvairius komunikacijos kur
sus: pvz., grupinių sprendimų 
metodus, retorikos įgūdžių, 
kaip surasti išeitį iš sunkios 
padėties kursus, ir t.t. Raidžių 
A.P.P.L.E. akronimas reiškia 
.American Professional Part- 
nership for Lithuanian Educa
tion”, arba Amerikos Peda
gogų talka Lietuvos švietimui. 
Šiemet jau bus dvylikta vasa
ra, kai šimtai Lietuvos moky
tojų kaip ir kasmet vėl daly
vaus A.P.P.L.E. kursuose.

Dr. Taylor su žmona Bever
ly, matematikos profesore, gy
vena Winter Park mieste Flo
ridoje. Su jais abiem per eilę 
metų man teko būti įvairiuose 
Lietuvos miestuose ir dauge
lyje jos mokyklų. Jis mielai 
sutiko atsakyti į mane jam pa
teiktus šio pasikalbėjimo klau
simus. *

— Pirmiausia norėčiau 
šiek tiek sugrįžti į istorijos 
įvykių grandinę. Kaip žino
me, nepriklausomybės 
įkarštis Baltijos šalyse, o 
ypač Lietuvoje, stipriai pa
sireiškė ryžtingų demonst-

Baniutės Kronienės nuotrauka.

racijų forma aštuntojo de
šimtmečio pabaigoje. Jos 
skatino tautą siekti pra
rastą nepriklausomybės at
statymą. Jūs galbūt prisi
menat, tas dramatiškas de
monstracijas, kurios vyko 
1989 m. rugpjūčio 23 d. Vil
niuje, minint gėdingą slap
tąjį Hitlerio-Stalino 50 
metų sukaktį. Kaip žinote 
šia sutartimi tie abu dik
tatoriai pasidalijo Rytų Eu
ropą ir Baltijos valstybes į 
savo įtakų sferas. To suo
kalbio dėka Kremlius Lie
tuvą, Latvįją ir Estiją oku
pavo ir įvedė savo žiaurią, 
arti 50 metų užtrukusią 
komunistinę vergiją. Greit 
prasidėjo masiniai Lietu
vos žmonių trėmimai į Si
biro gulagus. Apskaičiuoja
ma, kad Lietuva neteko 
apie 300,000 sąvo krašto 
gyventojų. Tik Gorbačio
vui šiek tiek atleidus varž
tus, lietuviai išėjo į gatves 
ir stojo prieš sovietinius 
tankus. Pagaliau, 1990 me
tais kovo 11 d., naudodami 
parlamentinę procedūrą 
lietuviai atsisakė toliau 
būti sovietinės sąjungos 
sudėtyje ir paskelbė atsta- 
tantys demokratinę valsty
binę nepriklausomybę. 
Tais pat metais į Ameriką 
atvyko jaunas Lietuvos 
Švietimo ir Mokslo minist
ras, Darius Kuolys ir pa
reiškė pageidavimą, kad 
Amerikos pedagogų talka 
atsikūrusios Lietuvos mo
kyklom būtų naudinga ir 
reikalinga. Ta jo mintis 
mūsų tarpe rado gyvą pri
tarimą. Vaiva Vėbraitė ir 
Jūratė Krokytė-Stirbienė 
buvo pirmosios šios orga
nizacijos pradininkės ir 
taip gimė A.P.P.L.E. talkos 
bendrija. Jų tikslas buvo 
surasti kvalifikuotų Ame
rikos ir Kanados mokytojų, 
kurie sutiktų padirbėti su 
Lietuvos pedagogais.

Dr. Taylor, sakykite kada 
jūs sužinojote apie Lietuvą 
ir kokiu būdu jūs įsijun
gėte į A.P.P.L.E. bendrijos 
savanorių gretas?

— Juliau, kaip pats gerai 
žinai, aš esu pirmasis nelietu
vių kilmės A.P.P.L.E. bendri
jos prezidentas. Apie Lietuvą 
pirmą kartą išgirdau iš savo 
kolegės dr. Susan Andersen, 
kai ji, sugrįžusi iš Lietuvos su 
pirmąja A.P.P.L.E. dėstytojų 
grupe, man papasakojo savo

įspūdžius. Jos akys blizgėjo 
tiesiog misionierišku užside
gimu ir aistra. Tuomet aš sau 
taip ir pagalvojau: ir aš labai 
norėčiau, kad mano akys žibė
tų tokia pat energija ir tokiu 
užsidegimu. Todėl aš 1992 
metais vasarą jau tapau 
A.P.P.L.E. kursų dėstytoju 
Lietuvoje. Ir taip nuo tada aš 
beveik kasmet vykau į Lie
tuvą. Su seminarais man teko 
darbuotis Vilniuje, Klaipėdoje, 
Marijampolėje, Mažeikiuose, 
Molėtuose, Panevėžyje, Taura
gėje, Utenoje ir Birštone. 1995 
m. iš universiteto pasirūpinau 
moksliniam darbui specialių 
atostogų ir į Lietuvą nuvykau 
sausio bei liepos mėnesiais, 
nes norėjau dirbti ir būti su 
mokiniais ir mokytojais kla
sėse, normalių mokslo metų 
pamokų metu.

— Kokie buvo įspūdžiai, 
pirmą kartą atvykus į Lie
tuvą?

— Išlipęs iš lėktuvo 1992 m., 
Vilniaus oro uoste išvydau 
daug žmonių, kurie laukė savo 
artimųjų. Visi savo rankose 
laikė gėles. Ir kur tik pa
žvelgsi — visur nuostabios ir 
gražios gėlės. Kitas dalykas, 
tai maistas — aš tiesiog greit 
įsimylėjau cepelinus... Be to, 
gerai atsimenu, kad kai ben
drabutyje nuėjau nusimaudy
ti, duše buvo tik šaltas van
duo, o tualetas buvo be sėdy
nės. Vis dėlto maloniausią 
įspūdį man padarė vietiniai 
mokytojai ir jų tas didžiulis 
noras semtis iš mūsų naujų 
žinių, kitokios profesinės pa
tirties.

— Kaip žinome, technolo
gija nuolat keičiasi ir poli
tiniai biurokratai dažnai 
apkarpo švietimui skiria
mas lėšas. Kokiu būdu, to
kiai būklei esant, A.P.P.L.E. 
gali padėti Lietuvos švieti
mui kai ten vyksta įvairios 
permainos?

— A.P.P.L.E. tikslas nėra 
sukurti kokią nors naują Lie
tuvos švietimo sistemą. Lietu
va turi savo puikiai paruoštų 
mokytojų ir jie nuoširdžiai dir
ba tikrai nelengvom sąlygom. 
Mes tik atvežame kai kurių 
kūrybiškumo naujovių, kurios 
gali būti pritaikytos mokymo 
procesui. Suprantama, kad ne 
visi mūsų siūlymai gali būti 
pritaikyti ir naudojami te
nykštėmis sąlygomis. Tačiau, 
reikia pasakyti, kad vietos 
mokytojai mūsų seminarams 
rodo vis didesnį dėmesį ir no
rą ir mato mokymo — moky
mosi santykių ryšį. Ir galbūt 
ateityje visa tai bus plačiau 
panaudojama jų pedagogi
niame darbe klasėse. Many
čiau, kad geriausia, ką jie iš 
mūsų sužino, yra tai, kad jie 
jaučia mūsų norą jiems nuo
širdžiai padėti. Mes teikiame 
jiems pasiūlymus ir galimy
bes, kurios gali palengvinti jų 
darbą ir iššūkius jau 21 am
žiuje.

— Taigi, ar Jūs manote, 
kad A.P.P.L.E. kokiu būdu 
gali pagerinti ar palengvin
ti ne taip jau linksmą švie
timo būklę Lietuvoje?

— Manau, kad vis dėlto, 
nors mokytojai ten kartais ir 
po kelių darbo mėnesių nesu
laukia savo atlyginimų ir 
jiems stinga kai kurių pagrin
dinių mokslo priemonių, o dar 
kai kur ir mokyklų stogai jau 
yra prakiurę, turiu pasakyti, 
kad per daug rūškanų veidų 
aš jų tarpe nepastebėjau. Ma
tyt taip yra todėl, kad tie 
mokytojai, ir sunkiose sąlygo
se dirbantys, visgi sugeba mo
kyti ir ugdyti jaunus žmones, 
ir pasišventę atiduoda visą sa
vo profesinę išmonę. Juk pas 
mus Amerikoje yra žinomas 
toks posakis: iš pedagogo pro
fesijos turtų nesukrausi. 
A.P.P.L.E. bendrija nemažai 
prisidėjo, daugelyje Lietuvos 
miestų įsteigdama vadinamus 
Mokytojų centrus. Jie yra ap-

S K E
Paslaugos

A 1
Nekilnojamasis turtas

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS.

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654

GREIT PARDUODA
,ifnj Landmark 
pgisat] properties

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

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

“soffits", “decks", “gutters”, plokšti 
ir “shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

i tel. 630-241-1912. ,

Siūlo išnuomoti

Siūlo darbą

Advokato raštinei pilnam darbo 
laikui reikalinga darbuotoja.

Gerai kalbanti angliškai ir 
lietuviškai, gerai dirbanti su 
kompiuteriu ir turinti darbo 
leidimą. Tel. 773-284-0100.

Alternative Home care Iooking
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and writc 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card” 

reguired. Tel. 630-654-6580.

Summit rajone išnuomojamas
vienas kambarys su baldais. 

Kaina $325.
Tel. 708-594-1184.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

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

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME

Vėl artinasi Gavėnia — Šventas laikotarpis, skirtas maldai, Kristaus 
Kančios apmąstymui ir atgailai. Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų 

vienuolyne Putname

Gavėnios rekolekcijos š.m. kovo 15-17 d.

Praves svečias iš Lietuvos — Vilkaviškio vyskupijos kunigas Vaidotas 
Labašauskas, šiuo metu studijuojantis \Vashington. DC. 

Rekolekcijos prasidės penktadienį, kovo 15 d., 7 v. vak. Baigsis 
pietumis sekmadienį, kovo 17 d. Jei kam sąlygos neleidžia dalyvauti 
visą savaitgalį, galima įsijungti vieną dieną — Šeštadienį, kovo- 16~di, 

pradžia 9 v.r. Visas savaitgalis $80 (nuo penktadienio vakaro iki 
sekmadienio pietų). Viena pilna diena (be nakvynės) $25.

Dvi dienos su nakvyne $50.
VISI KVIEČIAMI! Apie savo dalyvavimą pranešti iki kovo 8 d., 

kartu įmokant $25 ir užtikrinant rezervuotą vietą 
(nakvynei vietos ribotos).

Immaculate Conception Convent -Retreat 
600 Liberry Highway 

Putnam, CT 06260-2503 
Tel. 860-928-7955

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI

The Quarry Inn
STEAKROOM & LOUNGE 

326 Main Street 
Lemont, IL 

630-257-8925
Historic Downtown Lemont

* Naujai dekoruotas restoranas su intymia atmosfera mažesniems 
ir didesniems suėjimams.
* Pateikiamas pilnas amerikietiškas ir europietiškas meniu, 
vadovaujant profesionaliai šefei Daliai.
* Platus patiekalų pasirinkimas pietums (Lunch) ir vakarienei. Pietų 
kaina nuo $5,50, vakarienės nuo $13,95.
* Gaunami populiariausi lietuviški patiekalai: cepelinai 
(šeštadieniais ir sekmadieniais), koldūnai (kas dieną) ir kiti valgiai 
gali būti užsakyti (prašome skambinti).
* Sekmadieniais tradicinių patiekalų pusryčiai/pietūs „Brunch". 
su amerikietiškais ir europietiškais šaltais ir šiltais valgiais.
* Priimame kredito korteles.
* Restoranas gali būti užsakytas mažesniems šeimos ir draugų 
susiėjimams iki 50 žmonių, pagal pasirinktą meniu.

Darbo valandos:
antradieniais-šeštadieniais pietūs nuo 11:30 iki 2 v.p.p; 

vakarienė — nuo 5 v.v. iki 9 v,.v.; 
sekmadieniais „ Brunch” — nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. 

Pirmadieniais restoranas uždarytas.

rūpinti profesinėmis knygomis 
ir įvairia kita literatūra, ir tai 
palengvina kelti jų kvalifikaci
jos poreikius. Mes taip pat 
Kaune atėjome prof. dr. Algir
dui Grigoniui į pagalbą, nes 
jis darbuojasi su ypatingų po
reikių studentais. Mes pasiun
tėme specialią mūsų žinovų 
korpandą į Giruliuose esančią 
Vilties vaikų reabilitacijos sto- 
yyklą. Joje A.P.P.L.E. dėstyto
jai specialistai dirbo trijose 
parodomosiose grupėse, t.y. su 
iki mokykliniais, su autistais

ir su neįgaliaisias kitais pa
augliais. Ten vyko kasdien 
diskusijos ir įvairūs užsiėmi
mai su mokytojais, stovyklos 
personalu ir, svarbiausia, su 
mokinių tėvais. Buvo gvilde
nami elgesio normavimo bū
dai, neįgalių vaikų dvasinis 
ugdymas, ankstyvoji interven
cija, ir kitos problemos.

— Taigi, atrodo, darbai 
nemažės ir ateityje. Kuo 
Amerikos lietuviai galėtų 
prisidėti, paskaitę šį mūsų 
pokalbį?
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Iš Švenčionių ir Ignalinos 
rajonų kilę vilniečiai susibū
rė į Švenčionijos klubą ir 
šiais metais mini savo garbin
gą jubiliejų. Klubo nariai ir 
jų svečiai pernai gruodžio 2 
d. Vilniuje paminėjome klubo 
veiklos dešimtmetį. Šventę 
pradėjome kompozitoriaus V. 
Bagdono harmonizuotomis 
dainomis, klausėmės klubo 
svečių — folklorinio an
samblio „Giedra” ir Vilniaus 
tremtinių choro dairių. Vėliau 
skambėjo visų šventės dalyvių 
bendra daina. Renginį vedė 
klubo pirmininkė Vilhelmina 
Pundienė.

Tylos minute pagerbti miru
sieji klubo nariai. Apie klubo 
įsteigimą ir pirmuosius veik
los metus papasakojo pirmasis 
jo pirmininkas Šarūnas Lau
žadis, Svečias iš Švenčionių, 
„Ryto” redaktorius Stasys Tu
mėnas, pasveikino klubo na
rius su jubiliejumi ir įteikė 
klubo pirmininkei V. Pundie- 
nei Sąjūdžio jubiliejinį me
dalį. Savo prisiminimais dali
nosi politinis kalinys Vytau
tas Bielinis. Apie klubo veik
lą per paskutiniuosius penke
rius metus papasakojo klubo 
pirm. Vilhelmina Pundienė. 
Sąjūdžio įtakoje gimęs ir su 
sąjūdžiu stiprėjęs Švenčioni
jos klubas buvo aktyvus visų 
respublikinių renginių daly
vis, dažnas svečias Švenčionių 
ir Ignalinos rajonuose.

Vartydami pirmininkės V. 
Pundienės gražiai tvarkomą 
veiklos metraštį, jame esan
čius straipsnius ir fotografi
jas aiškiai matome, kiek konk
rečių darbų buvo atlikta. Ir 
tikrai yra kuo pasigirti. Kai 
pirmininke išsirinkome V. 
Pundienę, klubo veikla ypač 
pagerėjo. Tverečiaus kapinėse 
patys pastatėme paminklą žu
vusiems šio krašto partiza
nams atminti. Ne kartą daly
vavome Mielagėnų parapįjos 
šventėse. Tomis progomis vi
sada susitinkame ir pasikal
bame su savo kraštiečiais, 
dažnai kartu su jais aplanko
me Švenčionių rąjono Darynės 
miške žuvusių partizanų 
bendrą kapą ir kartu su Mie- 
lągėnų klebonu mokyklos kie
me pastatytą kryžių-pamink- 
lą. Prisidėjome organizuojant 
Mielagėnų parapįjos Jaciūnų 
kaimo tragedijos, įvykusios 
prieš 55 metus, paminėjimą. 
Į šį renginį atsivežėme Vil
niaus tremtinių chorą, giedojusį 
šv. Mišių metu. Žuvusio Ja
ciūnų kaimo vietoje šv. Mi
šias aukojo 7 kunigai ir vys
kupas J. Tunaitis.

A.P.P.L.E. BENDRIJOS VADOVAS

— Jau nuo pat 1991 m. ne
mažai asmenų ir organizacijų 
savo aukomis prisideda ir re
mia A.P.P.L.E. darbus. Ir tai 
mus įgalina toliau tęsti mūsų 
misįją, o taip pat mes galime 
kiekvienam mūsų kursų daly
viui kasmet suteikti ir mažas 
stipendijas. Už jas jie visiems 
aukotojams parašo ir po padė
kos laiškutį. Tūkstančius dole
rių yra paaukoję Lietuvių fon
das Čikagoje, Tautos fondas 
New Yorke ir Lietuvių religinė 
šalpa New Yorke. Mes taip 
pat anksčiau esame gavę pa
ramos iš Amerikos valdžios 
bei iš Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministerijos. Tačiau ši 
parama paskutiniais metais 
tiek sumažėjo, kad mes nebe
galime suvesti galo su galu. 
Kartais kai kam atrodo, kad 
iki šiol rodomas entuziazmas 
dabar pradeda blėsti. Bet Lie
tuvoj taip nėra. Pereitą vasarą 
į mūsų seminarus Vilniuje at
vyko daugiau mokytojų, negu 
bet kada anksčiau. Dabar mes 
jiems teikiame vieną jų pasi
rinktą seminarą nemokamai.

Kasmet spalio 9-ąją kartu 
su „Vilnijos” draugija prisime
name Vilniaus krašto okupaci
jos aukas, po Mišių Šv. Mika
lojaus bažnyčioje aplankome 
žuvusių kapus Rasų kapinėse. 
Šioje bažnyčioje ne kartą 
meldėmės už Vilniaus krašto 
šviesuolius — mokytoją Joną 
Varną, kompozitorių Julių 
Sinių, žurnalistę Salomėją 
Narkeliūnaitę ir kt. Susitikę 
su vietos gyventojais, pager
bėme Dūkšte — generolo St. 
Raštikio atminimą, Palūšėje 
ir Ceikiniuose — Miko ir Kip
ro Petrauskų, Kirdeikiuose — 
kun. Gimžausko atminimą. 
Garšvinėje, prie Jeronimo Ci
cėno namo, prikalėme atmini
mo lentą ir dalyvavome šiai 
progai skirtose Mišiose. Gau
siai dalyvavome Mišiose už 
Čečėnįją, apie šį renginį iš 
anksto pranešdamai ELTAI, 
BNS ir kitoms agentūroms.

Esame suorganizavę didelį 
mitingą prie Lenkijos amba
sados Vilniuje tautiečių rei
kalams Punske ginti. Dažnai 
dalyvaujame Švenčionių rajo
ne kultūros centrų, Nalšios 
muziejaus, viešųjų bibliotekų 
organizuojamuose renginiuo
se. Palaikome glaudžius ry
šius su Švenčionių rąjono laik
raščiu „Rytas”, kurio pus
lapiuose dažnai pasakojame 
apie Švenčionijos klubo dar
bus.

Bene daugiausia vargo tu
rėjome (kartu ir džiaugsmo), 
kai 12,000 porų vaikiškų ba
tų labdarą galėjome padalin
ti kai kurioms Švenčionių ir 
Ignalinos rąjono mokykloms. 
Neturinčiam patalpų, mašinų 
ir lėšų klubui šis darbas buvo 
per sunkus. Tačiau dirbdami 
džiaugėmės, nes tai buvo be
ne vienintelė labdara Rytų 
Lietuvai iš užsienio.

Iki šiol pagrįstai didžiuoja
mės, kad mes, sužinoję apie 
NATO priešininkų ruošiamą 
piketą prie Rotušės (joje jau 
buvo pradėję rinktis būsimos 
NATO konferencijos dalyviai), 
buvome vieninteliai suspėję 
tą dieną pasipriešinti NATO 
priešininkų piketui. Tauti
niais, drabužiais pasipuošę, su 
trispalvėmis ir dainuodamai 
palaikėme pasisakančius už 
saugumo garantą — NATO.

Atsitikus nelaimei Ameriko
je, padėjome gėlių prie Ame
rikos ambasados, uždegėme 
žvakutes, sugiedojome „Vieš
paties Angelą”, pasimeldėme 
už žuvusius JAV rugsėjo 11 
dieną.

Danutė Minkauskienė
„Rytas”, Švenčionių raj. 
laikraštis, 2002 sausis

Už kitus seminarus jie dabar 
jau turi mokėti patys, o, jei 
kursuose dalyvauja mokslo 
metų eigoje, tai turi parūpinti, 
kad juos klasėje pavaduotų ki
tas mokytojas. Taigi parama 
A.P.P.L.E. darbų vykdymui 
yra šiemet labai laukiama ir 
reikalinga. Ją galima siųsti 
šiuo adresu: A.P.P.L.E. P.O. 
Box 617, Durham, CT 06422.

Įvairių specialybių mokyto
jai ir profesoriai Amerikoje bei 
Kanadoje, kurie šią vasarą 
norėtų su mumis padirbėti 
Lietuvoje, turi kreiptis į mane 
šiuo adresu: dr. Phillip Taylor 
at the School of Communica- 
tion, University of Central 
Florida, Orlando, FL 32816.

Mums reikalingos jūsų mal
dos, jūsų patirtis ir finansinė 
parama.

P.S. Iš asmeniškos patir
ties, žinau, kad dr. Taylor 
per eilę metų nuoširdžiai 
padeda Lietuvos švietimui 
ir jo ta energija dar 
neišblėso. Be abejonės, 
A.P.P.L.E. vadovybės vai
ras 2002 metais yra tvir
tose ir gerose rankose.

Kalbėjosi Julius Veblaitis

Labanoras (Švenčionių rajonas). Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia. Pirmoji, manoma, statyta Vytauto laikais. 
Dabartinė — 1820 m.

ŽYDAITĖS LAIKRODIS
Senosios Varėnos gyventoja Etkė atsisakė 

globos ir pasirinko mirtį

Dažnai praeidamas pro 
namą, pažymėtą dešimtuoju 
numeriu Antakalnio gatvėje, 
Senojoje Varėnoje, prisimenu 
istoriją, kurią sužinojau iš 
savo vyresnės sesers Irenos 
pasakojimų apie jame gyvenu
sios žydų šeimos likimą. 
Prieškario varėniams ir apy
linkių gyventojams šis namas 
buvo žinomas kaip Motkės 
krautuvė. Kadangi mūsų tėvai 
buvo. kaimynai, tai mes, vai
kai, dažnai nubėgdavome į 
krautuvę, kad iš Motkės arba 
jo žmonos rankų gautume po 
saldainiuką. Žiemą, stipriau 
paspaudus šaltukui, Motkė su 
visa savo šeima ateidavo pas 
mus pasišildyti, dzūkiškai ta
riant „pakieminėc”.

Motkės turėjo sūnų ir dvi 
dukteris. Jaunesnioji Etkė iš
siskyrė nepaprastu išoriniu 
grožiu ir vidiniu patrauklumu. 
Nors mano sesuo buvo septy- 
neriais metais jaunesnė, jos 
abi labai gražiai draugavo.

Prasidėjus karui ir įžengus 
vokiečiams į Varėną, smogikų 
būriai pradėjo masiškus pog
romus prieš čia gyvenančias 
žydų šeimas. Jaunesnius ir 
stipresnius vyrus, tarp jų ir 
vyresnįjį Etkės brolį Tolkę, vo
kiečiai suėmė ir deportavo. 
Lukusiems žydų gyventojams 
buvo įsakyta ant nugaros pri
sisiūti geltonas šešiakampes 
žvaigždes su raide „J” ir už
drausta vaikščioti miestelio 
gatvių šaligatviais. Vėliau jie 
visi buvo suriktuoti į kolonas 
ir varyte nuvaryti į vietinę 
sinagogą. Pamatęs kolonoje 
gerai pažįstamą žydę, mūsų 
tėvas patarė bandyti pabėgti, 
priešintis. Ji nuolankiai prabi
lo: „Biblijoje yra parašyta, kad 
žydų tauta pasmerkta žūčiai 
ir reikia su tuo susitaikyti”.

Du didžiausiu nerimu šir
dyje ir baime akyse atbėgo į 
mūsų namus Etkė su visais 
atsisveikinti. Tėvams pagailo 
sielvartaujančios devyniolik
metės žydaitės ir jie įkalbėjo 
ją kuriam laikui pasislėpti. 
Slėptuvė buvo įrengta mūsų 
tvarto pastogėje ir užmas
kuota šieno kuokštais. Nie
kam nesukeldamos įtarimo, 
mama ir sesuo Irena nu
nešdavo Etkei maisto. Slapta
vietėje mergina išbuvo dieną 
ir naktį. Išaušus rytui, mūsų 
mama pamatė per langą Etkę, 
ramiai einančią per kiemą. 
Kai išsigandusi išbėgo į lauką 
ir pabandė ją sulaikyti, žy
daitė tvirtai ištarė: „Brangioji 
ponia, kaip aš be savo šeimos 
ir artimųjų galėsiu gyventi? 
Aš privalau žūti kartu su vi
sais”. Mūsų motina dar bandė 
ją įtikinti, neiti į beprasmę 
mirtį, tačiau Etkė buvo neper

maldaujama. Ji nusisegė nuo 
rankos auksinį laikroduką ir 
paprašė mamos, kad šį laik
rodėlį, kaip draugystės sim
bolį, perduotų atminčiai mo
kyklos draugui Mikui Skliu
tui, o pati nuėjo į sinagogą ir 
pasidavė vokiečiams.

Tą dieną vokiečiai griežtai 
įsakė gyventojams uždaryti 
namų langines, užtraukti 
užuolaidas ir kad niekas ne
drįstų žiūrėti pro langus. Ne
paklusniems grėsė sušau
dymas. Tačiau daugelis gyven
tojų sulipo ant aukštų ir pro 
stogų plyšius stebėjo, kaip vo
kiečių smogikų lydima žydų

TILTAS Į HAVAJUS
Po ilgų ir sėkmingų tarny

bos metų vienoje Kalifornijos 
ligoninėje vienas daktaras nu
sprendė pasitraukti į pensiją 
ir pakeliauti po pasaulį.

Jam vakare grįžus iš darbo, 
staiga pasirodo Geroji fėja ir 
sako:

— Per visus metus tamsta 
išgydei daug žmonių. Daug 
nelaimingų žmonių padarei 
laimingais. Už gydymą iš 
vargšų pinigų neėmei. Sakyk 
savo norą, ir aš jį išpildysiu.

— Aš pasiruošęs daug ke
liauti. Pastatyk man tiltą į 
Havajus, — paprašė daktaras.

Fėja, kiek pagalvojus, sako:
— Gerai daktare, bet ar tu 

pagalvojai, kiek reikės plieno 
ir cemento tilto atramoms iki 
pat okeano dugno? Ar tu įsi-

UGDYTI RELIGINĘ TOLERANCIJA 
MOKYKLOSE

(CRTN) Pasak Vatikano, 
privalu garantuoti, kad vie
šųjų ir privačiųjų mokyklų re
liginio švietimo programos 
neskleistų iškraipytos infor
macijos apie kitas religijas ir 
skatintų pagarbą kitų žmonių 
tikėjimui bei padėtų tikintie
siems siekti visos žmonių 
šeimos vienybės. Kalbėdamas 
lapkričio 23-25 d. Madride 
Jungtinių Tautų organizuotoje 
konferencijoje švietimo vidu
rinėse mokyklose klausimais, 
Šventojo Sosto atstovas arki
vyskupas Diarmuidas Marti
nas pabrėžė, jog atsižvelgiant 
į tai, kad religija užima labai 
svarbią vietą milijonų žmonių 
vidiniame ir dvasiniame gyve
nime bei lemia jų elgesį visuo
menėje, būtina jau mokykloje 
ugdyti toleranciją įvairioms 
religinėms bendruomenėms. 
„Labai dažnai vienintelė dau
gelio žmonių gaunama infor
macija apie religijas orientuo
ta į skirtingybes, nesantarvę 
ir nepakantą, o ne į pagarbą ir

kolona tyliai ir lėtai juda gat
ve. Tai buvo šiurpi pasmerk
tųjų eisena. Visi slinko nulei- 

, dę galvas, išrengti iki apatinių 
drabužių. Kolonos gale arklių 
tempiamuose vežimuose sė
dėjo seneliai ir ligoti žmonės. 
Atrodė, kad tuo metu užgeso 
vidurvasario saulė, nutilo 
paukščių balsai. Po geros va
landos iš užmiesčio pušynėlio 
varėniai išgirdi mirtinus šū
vių garsus...

Paskutinį Etkės prašymą 
motina ištesėjo ir auksinį laik
roduką įteikė Mikui. Kas žino, 
gal ir dabar Etkės laikrodis 
ritmiškai skaičiuoja minutes 
ir valandas, žymėdamas išė
jusių ir esančių žmonių gyve
nimo laiką.

Valentinas Algirdas 
Kaliūnas

vaizduoji kiek reikės plieno 
balkių tam tiltui? Ar fabrikai 
galės tiek pagaminti? O kiek 
betono reikės tilto dangai? Ar 
žemėje bus tiek cemento? Sa
kyk, koks būtų tavo antrasis 
noras?

Daktaras gerokai pagalvojo 
ir sako:

— Iš praktikos aš gerai pa
žįstu moters kūną, bet prašau 
man duoti galią pažinti mo
ters dvasinį pasaulį. Žinoti, ką 
moterys galvoja. Kaip jas pa
daryti laimingas.

Geroji fėja nuleido akis ir 
sako:

— O kokio pločio tilto nori į 
Havajus?

Iš anglų kalbos paruošė
Br. J.

vienybę. Dėl žinių ir supratin
gumo stygiaus atsiranda daug 
neigiamų stereotipų. Nieko 
nevalia versti atsisakyti savo 
religijos. Tokia prievarta rodo 
nepagarbą kitų žmonių tikė
jimui”, — sakė arkivyskupas.

* Prancūzija mano, kad 
Ignalinos atominės elekt
rinės uždarymas nėra tik Lie
tuvos problema. Tai yra bend
ras Europos Sąjungos valsty
bių rūpestis, pareiškė Pran
cūzijos Viešojo administravi
mo reformų ministras Michel 
Sapin. Jis pažadėjo atkreipti 
kitų Prancūzijos vyriausybės 
narių dėmesį į finansinę šios 
problemos pusę — Lietuva, 
turėtų gauti ne tik įprastinę 
stojimo į ES paramą, bet gali 
tikėtis ir papildomos ES para
mos IAE problemai spręsti. 
Prancūzijos ministras, be to, 
pasiūlė parengti „dvynių pro
jektą”, ruošiant Lietuvos val
dininkus dirbti ES instituci
jose. (BNS)

A. t A.
ELEONORA DANGUOLĖ
ŽUMBAKYTĖ-PAŠKIENĖ

Mirė 2002 m. vasario 4 d.
Gyveno Orland Park, IL. Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras Juozas Paškus, sūnus Vytas su 

žmona Linda Paškus, duktė Vida su vyru Henry Wojewski, 
anūkės Anne ir Mary Paškus, Renee ir Kristina Wojewski, 
sesuo Irena Pabedinskienė su šeima, brolis Povilas su 
žmona Giedre.

Velionė bus pašarvota penktadienį, vasario 8 d., nuo 3 
v.p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemorit laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, vasario 9 d. Iš Petkus Lemont laidojimo 
namų 10:30 v.r. velionė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 v.r. bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetui arba „Lietuvos Vaikų vilties” 
organizacįjai.
t Nuliūdę: vyras, sūnus ir duktė su šeimomis.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhome8.com

A. t A.
' VINCAS VALENTĄ
Mirė 2002 m. vasario 2 d., sulaukęs 80 metų, Christ 

ligoninėje, Oak Lawn, IL.
Gyveno Palos Park, IL. Į JAV atvyko 1950 m.
Nuliūdę liko: žmona Janina Sasnauskaitė, duktė 

Jūratė su vyru Kenneth Bilar, sūnus Arvydas su žmona 
Christine, duktė Rita ir vyras Algis Dargužis, penki 
anūkai.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, vasario 6 d., nuo 
3 v.p.p. iki 9 v.v. Palos -Gaidas laidojimo namuose, 11028 
S. Soūthwest Hwy (7700 W), Palos Hills, IL. Laidotuvės 
ketvirtadienį, vasario 7 d. 11 v.r. A.a. Vincas bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Daivid Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410.

Uit <OI

Mūsų brangiai narei

A. t A.
DALIAI STANIŠKIENEI. -.iiJLUu <4

į Amžinybę iškeliavus, jos vyrą DŽIUGĄ, vaikų šeimas
— RŪTĄ ir GINTAUTĄ GAŠKUS, PAULIŲ ir 
NANCY STANIŠKIUS, DIANĄ ir MATTHEW 
PYLE, VINCĄ ir RENATĄ STANIŠKIUS, jos brolį 
VIDMANTĄ ir KAROLINĄ PRIKOCKIUS, anūkėlius
— ALEKSĄ, VIRGILIJĄ, VERONIKĄ, TOMĄ, 
JONUKĄ ir VYTUKĄ bei visus gimines užjaučiame ir 
kartu liūdime.

„ Vaiko vartai į mokslą ” nariai

MOKSLAS LIETUVOJE...
Atkelta iš 3 psl.

3. Išsaugoti Lietuvos piliety
bę užsienyje studijuojantiems 
bei dirbantiems mokslinį dar
bą.

4. Atleisti nuo valstybės ap
mokestinimo visą užsienio 
partnerių paramą švietimui ir 
mokslui.

5. Plečiant aukštųjų mokyk
lų tinklą Lietuvos regionuose, 
skirti jiems ypatingą dėmesį.

6. Priderinti Lietuvos moks
linių ir pedagoginių laipsnių 
terminologįją prie pasaulyje 
dominuojančios sistemos, ypač 
įtvirtinant pirmosios dėstytojo 
pakopos („assistant professor”) 
teises ir pareigas.

7. Sukurti aukštųjų mokyk
lų dėstytojų mainų programą 
ir fondą.

8. Priimant į darbą ar per- 
atestuojant tiksliųjų, gamtos 
ir technologijos mokslų mok
slininkus, juos būtina vertinti 
pagal straipsnių skaičių refe
ruojamuose žurnaluose, kiek 
jie gauna paramos moksli
niams tyrimams, patentų 
skaičių, ir sugebėjimą dėstyti. 
Konkursus būtina organizuoti 
viešai ir apie juos skelbti 
„Mokslo Lietuvoje”, Lietuvos 
Mokslininkų sąjungos ir ki

tuose interneto puslapiuose.
9. Grąžinti iki šiol buvusią 

doktorantūros komitetų sudėtį 
ir tvarką.

10. Panaikinti formalų rei
kalavimą, prieš įgyjant dakta
ro laipsnį, būtinai paskelbti 
du ■< straipsnius cituojamuose 
žurnaluose. Tokius reikalavi
mus leisti spręsti doktoran
tūros komitetams.

11. Kviesti Lietuvos mokslų 
akademijos biblioteką organi
zuoti elektroninę mokslinių 
žurnalų prenumeratą ir ja ap
rūpinti LITNETą vartojančias 
mokslo ir studijų institucijas.

12. Siekti, kad Lietuvos 
moksliniai žūmalai būtų re
gistruojami ĮSI (Institute for 
Scientific Information).

Šios rezoliucijos buvo pa
teiktos svarstymui spalio 11 d. 
LRS-JAV LB atstovų ■ 'plena
rinėje komisijos sesijoje. Ple
narinės sesijoš tekstas bei ap
robuotos rezoliucijos buvo pa
skelbtos Vilniuje, Lietuvos Res
publikos Seimo dokumente, 
pavadintame: „Lietuvos Res
publikos Seimo ir JAV Lietu
vių Bendruomenės atstovų ko
misijos ketvirtasis posėdis, 
2001 m. spalio 11 d., Steno
gramos, Nr. 4”. Pabaiga

i
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6 DRAUGAS, 2002 m. vasario 6 d., trečiadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Linas Raslavičius, gyve
nantis Huntington Beach, CA, 
„Draugą” remia 100 dol. auka. 
Dėkojame už dosnumą!

Čikagos Lietuvių Tary
bos Lietuvos nepriklausomy
bės pagrindinio minėjimo pro
grama prasidės vasario 10 d., 
sekmadieni, 10 val.r. vėliavų 
pakėlimu švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčios 
aikštėje. Iškilmėms vadovaus 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė iki kiti šaulių būriai. 
10:30 val.r. bus aukojamos šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. Gie
dos parapijos choras, diriguos 
ir varguonuos muz. Rimantas 
Mingėla. 10:30 val.r. pamal
dos vyks ir Lietuvių evange
likų liuteronų „Tėviškės” pa
rapijos bažnyčioje. Pamaldoms 
vadovaus vyskupas Hansas 
Dumpys. 11 val.r. pamaldos 
ruošiamos Ziono lietuvių 
evangelikų liuteronų bažny
čioje. Pamaldoms vadovaus 
kun. Jonas Juozupaitis.

Vasario 5 d. „Drauge” lankėsi (iš dešinės): „Draugo” bedradarbis ir „Lie
tuviškų melodijų” radijo valandėlės Detroite vedėjas Algis Zaparackas, 
Lietuvos Liberalų sąjungos pirmininkas Eugenijus Gentvilas, lydimas Či
kagos visuomenininko Rimanto Dirvonio. Jono Kuprio nuotr.

[y hbiiiBiB & Mz.

„Spindulio” šokėjai daly
vaus Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo programoje, vyk
siančioje vasario 17 d., sekma
dienį, po šv. Mišių 12 vai. Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Vaišinsime kava 
ir pyragaičiais, minėjimas bus 
trumpas. Visus nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti JAV LB Vi
durio vakarų apygardos valdy
ba.

JAV senatorius Richard Durbin
Senatoriaus Richard 

Durbin įstaiga patvirtino, 
kad senatorius R. Durbin da
lyvaus šį sekmadienį, vasario 
10 d„ Maria gimnazijos audi
torijoje vyksiančiame pagrin
diniame Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime. Minėjimas 
prasidės 2 val.p.p. punktua
liai. Senatorius JAV Senate 
yra „Baltic Freedom Caucus” 
pirmininkas ir yra daug padė
jęs lietuviškuose reikaluose. 
Dabar jis veda kovą, kad Se
nate būtų patvirtintas Lietu
vos įtraukimas į NATO. Gau
sus dalyvavimas minėjime 
parodys mūsų visuomenės vie
ningumą ir pritarimą šioms 
kilnioms pastangoms. Visi yra 
prašomi vasario 10 d. paskirti 
šiam tikslui ir gausiai daly
vauti.

Vasario 16 d., šeštadienį, 
11 val.r. Lietuvos nepriklau
somybės dienos proga vyks vė
liavų pakėlimas ir žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę pagerbimas 
prie Laisvės kovų paminklo 
Jaunimo centro sodelyje. Pa
gerbimą atliks Asta Lapins
kaitė. Vėliau Čikagos lituanis
tinėje mokykloje programą ro
dys mokyklos mokiniai, vado
vaujami direktorės Jūratės 
Dovilienės.

Jonas Zabukas iš Darien, 
IL, prasitęsdamas prenumera
tą, „Draugui” siunčia 50 dol. 
Ačiū už paramą!

Ramūnas Marčiulionis, 
gyvenąs Kalifornijoje, lanky
damasis Čikagoje, galutinai 
aptarė a. a. dail. Aleksandro ir 
Eleonoros Marčiulionių meno 
darbų parodos rengimo reika
lus. Čiurlionio galerijos įr litu- 

.anistikos tyrimo ir studįjų 
centro rengiamos parodos ati
darymas vyks š. m. kovo 15 d. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre.

Algimantas ir Alė Rėže
liai, gyvenantys Chicago, IL, 
prasitęsdami prenumeratą, 
„Draugo” dienraščio paramai 
siunčia 100 dol. Ačiū už dė
mesį lietuviškai spaudai!

Dienos išvyką autobusu į 
gėlių ir darželių parodą, 
kuri vyksta Navy Pier, Čika
gos miesto centre, ruošia Vy
resniųjų lietuvių centras 
„Seklyčia”. Išvyksime kovo 15 
d., penktadienį, 9:30 val.r. 
Sugrįšime „Seklyčion” 1:30 
val.p.p. Sugrįžus bus pietūs su 
1 dol. nuolaida (kuponu). Pra
šoma registruotis iš anksto 
„Seklyčioje” ar tel. 773-476- 
2655.’

Salome Duoba iš Chestnut 
Hill, MA, prasitęsdama 
„Draugo” prenumeratą, mus 
remia 60 dol. auka. Tariame 
nuoširdų ačiū!

Į Užgavėnių blynus vasa
rio 12 d., antradienį, visus 
kviečia Pasaulio lietuvių cent
ro renginių komitetas. Vaišės 
vyks nuo 5 val.p.p. iki 8 val.v. 
PLC didžiojoje salėje.

Aldona Juozevičienė iš 
Oak Lawn, IL, prasitęsdama 
„Draugo” prenumeratą, mūsų 
laikraščio leidybai pridėjo 100 
dol. auką. Nuoširdžiausiai dė
kojame!

Labai svarbu valgyti 
sveiką maistą! Pokalbis su 
Loreta Vainiene apie sveiką 
maitinimąsi vyks vasario 14 
d., ketvirtadienį, 2 val.p.p. Bo
čių menėje, Pasaulio lietuvių 
centre. Popietę rengia PLC 
renginių komitetas.

Onutė ir Alvydas Arbas, 
gyvenantys Racine, WI, prasi
tęsė prenumeratą ir „Draugo” 
leidybą parėmė 50 dol. auka. 
Esame dėkingi už paramą!

Dr. Eugenijus Gentvilas,
buvęs Lietuvos ministras pir
mininkas ir Klaipėdos miesto 
meras, lydimas visuomeninko 
Rimanto Dirvonio, vasario 3 
apžiūrėjo Jaunimo centrą ir 
susipažino su Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro atlie
kamais darbais.

Illinois Lietuvių respublikonų lygos metiniame susirinkime, vykusiame vasario 3 d. Pasaulio lietuvių centre, 
buvo pažymėti lygos valdybos nariai už ilgametę veiklą. Iš kairės: Pranas Jurkus, Mindaugas Baukus, Birutė 
VindaŠienė, Danutė Milūnienė, Nijolė Maskaliūnas, Anatolijus Milūnas ir Leonas Maskaliūnas.

METINIS RESPUBLIKONŲ 
SUSIRINKIMAS

Nesidomėjimas gyvenamojo 
krašto politine veikla ir vals
tybine santvarka yra viena iš 
didžiųjų pilietinių nuodėmių. 
Jei šią „nuodėmę” daug kas 
papildo Lietuvoje, kur yra ke
lios dešimtys partijų, labai 
lengva šios „nuodėmės” iš
vengti Amerikoje, čia turint 
tik dvi pagrindines — respub
likonų ir demokratų partijas.

Mūsų spaudoje mažai ma
tome aprašymų apie lietuvių 
demokratų veiklą JAV, bet ne
mažai skaitome apie Lietuvių 
respublikonų veiklą Illinois 
valstijoje, Detroite, Los Ange
les ir kitur Amerikoje.

Illinois lietuvių respubliko
nų lygos metinis suvažiavimas 
vasario 3 d. įvyko Pasaulio lie
tuvių centre, užpildant visą 
Bočių menę. Dalyvavo lygos 
nariai iš Čikagos ir jos vakari
nių, rytinių bei pietinių prie
miesčių.

Susirinkimą pradėjo lygos 
pirm. Anatolijus Milūnas, 
kviesdamas tradiciniam „Pled- 
ge of Allegiance” ir pristatė šio 
susirinkimo svečius. Pagrindi
nis svečias buvo Edward Der- 
vinski. Jis perdavė ir John 
Shimkus sveikinimą. Sveikino 
Illinois senatorė Christine Ro- 
dogno ir William Mahar, Illi
nois senatorius.

Susirinkimo invokaciją su
kalbėjo kun. Algirdas Palio
kas.

Sveikino ir Illinois valstijos 
81 apygardos atstovė Patti 
Bellock, Illinois 81 apygardos 
atstovė Eileen Lyons, Jonas 
Urbonas — raštu iš Detroito ir 
LR prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimą perdavė A. 
Milūnas.

Pranešimą „Nato plėtra ir

Illinois Lietuvių respublikonų lygos metinio susirinkirrio dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: Pal. J. Matulaičio mi
sijos kapelionas kun. Algirdas Paliokas, sekretorius Edward Denvinski, Illinois senatorė Christine Rodogno, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Saulius Kuprys, Illinois senatorius William Mahar ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos pirmininkė Regina Narušiene. Visos nuotraukos — Vytauto Jasinevičiaus

Metiniame susirinkime kalbėjo AL
To pirmininkas Saulius Kuprys.

Amerikos lietuviai” skaitė 
ALTo pirm. Saulius Kuprys. 
Jis kvietė į visuotinę visų JAV 
lietuvių „mobilizaciją” JAV se
natorių ir Kongresų narių įtai- 
gojimui, kad jie pasisakytų už 
Lietuvos priėmimą į NATO. 
Jis priminė, kad Rusija yra 
paskyrusi 5 milijonus dolerių 
propagandai Amerikoje, kad 
Baltijos valstybės nebūtų pri
imtos į NATO. Parodė ir vieną 
tos propagandos leidinį. Mes 5 
milijonų dolerių propagandai 
už Lietuvos priėmimą į NATO 
Amerikoje neturime, bet tu
rime daug lietuvių, kurių laiš
kai savo senatoriams bei 
Kongreso nariams gali atsver
ti tuos Rusijos milijonus.

JAV LB Tarybos prezidiumo 
pirm. Regina Narušiene svei
kinime kvietė visus respubli
konus ir demokratus, visus 
bendruomenininkus šiais me
tais visas veiklos pastangas 
skirti tik Lietuvos priėmimui į 
NATO. Šie metai tebūnie tik 
tam reikalui.

Illinois tautinių grupių res
publikonų tarybos prezidentas 
Kazimieras Oksas nušvietė, 
kaip vyksta mūsų lygos daly
vavimas kas 4 metus ruošia
mose nacionalinėse JAV res
publikonų konvencijose, viena 
jų prieš metus vyko Austin, 
TX, nominuojant G. Bush JAV 
prezidentu.

Perskaičius ir priėmus vasa
rio 6 d. lygos metinio susirin
kimo protokolą, pirm. A. Milū
nas skaitė metinės veiklos 
pranešimą. Jis pasidžiaugė, 
kad mūsų lyga įtraukta į Illi
nois respublikonų partijos ak
tyvo sąrašus ir jos internetą 
kaip vienintelė tautinė grupė. 
Mūsų lygos rezoliucijos na

Illinois Lietuvių republikonų lygos metiniame susirinkime kalba buvęs sekretorius veteranų reikalams ir ilga
metis JAV Kongreso atstovas Edward Denvinski. Iš kairės: lygos sekretorė Birutė VindaŠienė, lygos pirminin
kas Anatolijus Milūnas, lygos iždininkas Pranas Jurkus.

cionalinėje respublikonų kon
vencijoje pasiekė dabartinį 
JAV prezidentą G. Bush ir bu
vo įtrauktos į jo rinkiminius 
pareiškimus. Priminė, kad tu
rime tvirtai paremti John 
Shimkus „primary” rinkimuo
se, nes jis turi stiprų oponen
tą. Lygos veikloje paminėjo la
bai darbščius lygos narius Ci
cero apylinkėje, kuriems vado
vauja Mindaugas Baukus. Dė
kojo į susirinkimą atvyku
siems svečiams ir gausiai da
lyvavusiems susirinkimo daly
viams.

Lygos iždininkas Pranas 
Jurkus pranešė, kad finansų 
būklė gera. Revizijos pirm. 
Vyt. Jasinevičius iždininko 
pranešimą patvirtino. Buvo 
pagerbti amžini lygos nariai: 
Vincas Kačinskas ir Algis Re
gis. Lygos pažymėjimai — at
minimo lentelės buvo įteiktos: 
Mindaugui Baukui, Rimai 
Sėli, Danutei Milūnienei ir Bi
rutei Vindašienei.

Visa lygos valdyba buvo per
rinkta 2 metų kadencijai stip
riu rankų paplojimu. Prieš su
sirinkimą ir po jo vyko kavutė 
ir gausios vaišės, kurias su
ruošė darbščiosios lygos mote
rys. Visas susirinkimas praėjo 
esant labai maloniai nuotai
kai.

Br. J.

Aleksandra Petokas iš
Newport Beach, CA, atsilygin
dama už „Draugo” kalendorių 
ir norėdama palaikyti lietuviš
ką kalbą, mūsų laikraštį re-, 
mia 50 dol. auka. Nuošir
džiausiai dėkojame!

Stasė V. Pautienis, gyve
nanti Los Angeles, CA, „Drau
go”, vienintelio lietuviško 
dienraščio, leidžiamo už Lietu
vos ribų, paramai siunčia 100 
dol. Ačiū už dosnumą!

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius 
Lietuvoje. Aukojo:

$100 Paul ir Irena Čade, 
Amherst, MA; Paul ir Grasilda 
Petkus, LaGrange Park, IL;

$50 Vidmantas ir Maria 
Raisys, Mercer Island, WA; 
Leonardas ir Renate Gerulaitis, 
Ann Arbor, MI; Dr. ir Mrs.A. 
Čepulis, Willoughby Hills, OH; 
Kazys ir Bronė Markus, Mel
rose Park,IL.

$25 Dalia Bach, St. Charles, 
IL; Sophie Vedeika, Sierra 
Vista,AZ; John ir Mary Molis, 
Orland Park, IL; Elizabeth 
Novickas, Flossmoor, IL; Balys 
Klovas, Beverly Shores, IN.

$20 Edward Bochniak, En- 
well, NY.

$15 Elena Zobrak, Reston, 
VA; Paul ir Sophie Timbrook, 
Bradford, PA.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
aukotojams. Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Boz 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708- 
952-0781. Tax ID#36-3810893.

• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius 
Lietuvoje. Aukojo:

$100 John ir Wilma Gustai
tis, TX; K. Jablonskis, M.D., IL; 
Peter ir Aukse Kaufmann, VA.

$50 Stanley ir Francesca Žy
mantas, IL; Liudas Volodka, EL.

$35 Algimantas ir Dalia Ur- 
butis, IL.

$25 S. ir K. Tummala, IL; 
Eduardas ir Aldona Jokubaus
kas, IL; Adolph Vaitkus. IL; J. 
ir K. Viskant, IL; Anne Nied- 
vares, IL; Arthur ir Helen Sla- 
ters, IL; Charles Sanders, IL.

$20 John Irwin, IL.
$15 Leon ir Johanna Sturo- 

nas, IL; Leonard Kapockus, N J; 
Gary Marika Neuhardt, IL; Ben 
ir Irene Norbut, IL; Algis ir 
Jura Norvilas, IL; Regina Ras
lavičius, IL; Edward ir Gene- 
vieve Labuz, IL.

$10 Eva Klevickas, EL; Aldo
na Masiulionis, NY; Larry ir 
Marįja Allen, IL; Henry ir Mary 
Jenig, IL; Stanley ir Anna 
Ruibis, IL.

$5 Daina Kapochus, NJ; 
Irene Dapkus. Nuoširdžiausiai 
dėkojame aukotojams. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-952-0781. Tax ID#36- 
3810893.

B E s T___
SHOP & Gallery

Kviečiame visus į

Gintaro juvelyrikos parodą
Retai eksponuojami keturių Europos menininkų gintaro darbai

Vasario 8 d., penktadienį, nuo 11:00 v.r. iki 5:30 v.v. 
Vasario 9 d., šeštadienį, nuo 10:00 v.r. iki 5:30 v.v.

4 East Jefferson, Naperville, IL

Galerija yra Naperville miestelyje, 
truputį į rytus nuo VVashington ir Jefferson kampo.

Smulkesnė informacija skambinant tel.

630 548-4003
Prašome apsilankyti!

• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius 
Lietuvoje. Aukojo:

$165 Vytenis ir Lisa Beiga, IL.
$100 Alex Gurauskas, IL; 

Daniel ir Alma Ericson, IL.
$50 Walter ir Raminta Sin

kus, IL; Asta Mikūnas, IL; Ray 
Grigaliūnas, IL; Mary Eilėn 
Biell, IL; Vytautas ir Dzidra 
Pupelis, IL.

$35 V. ir I. Juskus, IL.
$25 Bernice Butkus, IL; 

Bruno ir Regina Latoza, IL; 
Judith Thompson, IL; Victoria 
Pikelis, IL; Pedro ir Ilona 
Dapkus, IL; Jean Valaitis, IL; 
Gediminas ir Sigita Damašius, 
II; Robert ir Ann Zarach, IL; 
Ignas ir Dangira Budrys, IL; L. 
Galvanauskas, IL; Janina Ra- 
ceivicus, IL.

$20 Stanley ir Jean Rymas, 
IL; Valerija ir Jonas Zadeikis, IL.

$15 A. ir B. Kuras, IL; Rai
munda Karenas, IL.

$10 Mrs. John Grachanven, 
II; Irene Sullivan IL; John ir 
Ann Shurna, IL; Anthony Mar
kus, IL.

$7 Jennie Wilson, IL. 
Nuoširdžiausiai dėkojame au

kotojams. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-952-0781. 
Tax ID#36-3810893.

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

• ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valančios pagal susitarimą

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
ToL 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60029 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

• The Stephanie E. Lau
cius Educ. & Charitable 
Foundation, Elizabeth, NJ, 
atsiuntė $1,000 padėti Lithua
nian Mercy Lift įsteigti jaunimo 
sveikatos centrus Lietuvoje. 
Dėkojame už auką. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-952-0781. Tax ID#36-3810893.

• Algis ir Danguolė Rat- 
keliai, CA, atsiuntė $1,000 
padėti Lithuanian Mercy Lift 
remti pirminės sveikatos prie
žiūros vaikams ir tėvams nuo 
darželio iki 10 klasės Lietuvoje 
programą. Dėkojame už auką. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-952-0781. Tax 
ID#36-3810893.

mailto:Gibaitis%40aol.com



