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Ignalinos elektrinė 
— naujausia ir 

saugiausia Europoje 
Ignalinos a tominė elektrinė 

(IAE) y ra J a u n i a u s i a " ir sau
giausia iš visų Europoje vei
kiančių RBMK tipo reaktorius 
turinčių a tominių elektrinių, 
skelbiama Austrijos ekologijos 
instituto (AEI) tyrime. Apie 
inst i tuto tyrimą, kur iame pa
lyginamas 106 Europoje vei
kiančių a tominių elektrinių 
saugumas , pirmadienį pra
nešė Vokietijos dienraštis 
„Frankfurter Rundschau". 

Tyrimo ataskaitoje pavojin
giausia a tomine elektrine Eu
ropoje pr ipaž į s tama Armėni
jos .Armėnija", kuri įvertinta 
13 pavojingumo taškų. 

Po jos a taskai toje sudarytoje 
lentelėje rikiuojasi 7 Rusijoje 
ir Kazachs tane veikiančios 
RBMK, FBR ir WWER tipo re
aktorius turinčios jėgainės. 
Vidurio i r Pietryčių Europoje 
Ignalinos AE n ė r a pati nesau
giausia — jos pavojingumas 
tyrime įver t in tas 11 taškų — 
dviem mažiau už antrąją vietą 
visoje Europoje pagal nesau
gumą užimančią Kozlodujaus 
atominę e lekt r inę Bulgarijoje. 

Kaip te ig iama tyrime, jė
gainės pavojingumą žinovai 
vertino pagal reaktorių tipą, 
jų amžių, jėgainių saugos sis
temas, fizines savybes, tech
ninę priežiūrą, ir finansinį 
aprūpinimą. Vienas iš vertini
mo kriterijų t a ip pat buvo ato
minės e lekt r inės geografinė 
vieta, žemės drebėjimų pavo
jus. (BNS) 

„Williams" neparduos 
„Mažeikių naftos" 
JAV bendrovė „Williams" 

neturėtų parduot i „Mažeikių 
naftos", n e t jei ši ir baigtų me
tus nuostolingai. „rWilliams' 
planai Lietuvoje yra ilgalai
kiai", patvi r t ino „Williams 
Lietuva" a t s tovas spaudai Da
rius Šilas, komentuodamas in
formaciją, kad amerikiečiai 
ket ina parduot i nepelningas 
investicijas, jei tarptautinėje 
jos veikloje š iemet neįvyks 
lūžio. 

„VŽ online" pacitavo infor
maciją iš „Williams" New Yor-
ko spaudos konferencijos, ku
rioje buvo pasakyta , jog JAV 
bendrovė tikisi esminio rezul
ta tų pagerėjimo iš „The Soda 
Ash" projekto i r investicijos 
Lietuvoje, k u r at i t inkamai 
pernai pa tyrė 38 mln. ir 21 
mln. dol. nuostolių, ta ip pat 
planuoja „2002 meta i s pasiek
t i pelningumo a rba parduoti 
šias investicijas". 

Pasak D. Šilo, „Williams" 
investiciją Lietuvoje vertina 
kaip i lgalaikę i r t ikra i nesitiki 
jos grąžos „per vieną dieną". 

Estijos ir Latvijos gynybos ministrai uš kaires) Sven Mik.-f-r ir Girtas Valdis Kristovskis bei Lietuvos kr -.što apsaugos 
ministras Linas Linkevičius. £il06 nuotr 

Vašingtonas pagyrė Baltijos valstybes 
už NATO „namų darbus" 

Kirgiziją. 
R. Armitage susidomėjo mi-

Vašingtonas, kovo 13 d. 
• BNS; — JAV Valstybės de
par tamento sekretoriaus pa
vaduotojas Richard Armitage 
pagyre Baltijos valstybes už 
karines permaina? bei gerai 
vykdomą NATO Narystės 
veiksmu planą. 

Trečiadieni, per susitikimą 
Vašingtone su Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos gynybos minist
rais — Linu Linkevičiumi, 
Girtu Valdžių Kristovskiu bei 
Sven Mikser, R. Armitage pa
tvirtino, kad JAV stipriai re
mia NATO plėtrą, pranešė 
Lietuvos ambasada Vašingto
ne. 

* P a n e v ė ž i o k i n e s k o p ų 
g a m y b o s į m o n ė „ E k r a n a s " 
balandžio mėnesį rengiasi pa
leisti trečiąją universalią ki
neskopų sur inkimo liniją ir 
plėsti gamybą. B u s steigiamos 
naujos darbo vietos ir įdar
binta 300-400 panevėžiečių. 

* D i d ž i a u s i o s Ba l t i jos val
s t y b ė s e n a f t o s g a v y b o s ben
drovės „Minijos nafta" naftos 
inžinierius Ringys Kirelis 
tarptaut inėje Naftos inžinie
rių organizacijos konferenci
joje Dalias , TX (JAV), skaitė 
pranešimą apie bendrovėje 
taikomą modernią depresinio 
gręžimo technologiją. Tai buvo 
pirmas ka r t a s , kai šioje aukš
čiausią pripažinimą turinčioje 
naftos specialistų konferenci
joje pranešimą skai tė atstovas 
iš Lietuvos. DM 

JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas sakė atvyksiąs j 
vadinamosios ..Vilniaus gru
pės" — NATO narystės sie
kiančių dešimties Rytų ir Vi
durio Europos valstybių — mi
nistrų pirmininkų susitikimą 
kovo 25-26 d. Rumunijos sosti
nėje Bukarešte. 

R. Armitage teigiamai įver
tino Baltijos valstybių pa
siryžimą gynybai skirti 2 proc. 
nuo bendrojo vidaus produkto 
ir padėkojo ministrams uz pia
nus prisidėti prie JAV vado
vaujamos tarptautinės antite-
roristinės kampanijos, pasiun-
čiant Baltijos valstybių karius 

nistro L. Linkevičiaus infor
macija, kad Lietuva pasiruo
šusi pasidalinti demokratinės 
visuomenės kūrimo bei dau
giašalio karinio bendradarbia
vimo patirtimi su Kaukazo bei 
Vidurines Azijos regiono vals
tybėmis. 

Baltijos gynybo- ministrai 
planuoja susitikt su kitais 
JAV administr^c « atstovais 
ir senatoriais, dalyvaus disku
sijose su politikais ir politolo
gais apie Baltijos valstybių 
pasirengimą narystei NATO. 

Opozicija kritiškai vertina 
vyriausybės veiklos ataskaitą 
V i l n i u s , kovo 13 d. (BNS) 

— Opozicinių Lietuvos libe
ralų sąjungos (LLS) ir Centro 
sąjungos (CS) vadovai kritiš
kai įvertino antradienį Seime 
pateiktą socialdemokratų va
dovo Algirdo Brazausko vado
vaujamos vyriausybės metinę 
ataskaitą. 

„Visą ataskai tą vertiname 
kri t iškai kaip pagyrūnišką ir 
mažai savikritišką. Joje nekal
bama apie pagrindinių prob
lemų, nuo kurių ypatingai 
kenčia verslininkai ir daugu
ma gyventojų, sprendimą", 
pirmadienį teigė CS pirminin
kas Kęstut is Glaveckas. Cen
tr istai ataskaitoje pasigedo 
vyriausybės nuostatos dėl re
gionų plėtros, valstybės įsi
pareigojimų ir skolų vykdymo, 
įžvelgė valdžios centralizacijos 
bruožų. 

Kritiškai a taskai tą įvertino 
ir LLS pirmininkas Eugenijus 
Gentvilas. „Liberalų pozicija, 
ka lban t apie šitą ataskaitą 
yra tokia: deklaratyvi, valdi
ninkų paruošta, kurioje nesi
mato politinių vyriausybės in
tencijų, iš kurių matytųsi 
ateit ies vizija, ateities vaiz
das", sakė E. Gentvilas. 

Tiek centristams, tiek libe
ra lams užkliuvo vyriausybės 
mokesčių politika. „Mokesčių 
adminis travime per tuos šešis 
mėnesius esminių pokyčių nė
ra įvykę.(...) Mokesčiu srityje 
nėra aiškios mokesčiu politi
kos", teigė K. Glaveckas E. 
Gentvilas pažymėjo, jog vy
riausybės planai ir darbai 
mokesčių sistemos srityje ski
riasi. „Šioje koncepcijoje, kaip 
pats premjeras sako, keliami 
reikalavimai mažinti mokes
čių naštą, tuo tarpu konkretūs 
įs tatymai, susiję su mokes

čiais, padidina mokesčių naš
tą", sakė j is . 

Opozicijos atstovai ta ip pat 
pastebėjo, jog premjeras Algir
das Brazauskas vis daugiau 
valdžios perduoda valdinin
kams. 

* D a r b o rinkos tyrėjai, 
ske lb iantys , jog kas dešimtas 
darbingas Lietuvos gyventojas 
yra bedarbis, pastebi keistą 
bruožą — darbą praradęs pi
lietis linkęs dejuoti ir verstis 
iš pašalpų, o ne keisti profe
siją ir vėl ieškoti darbo. Vil
niaus AB „Lelija" bandė pa
gelbėti rajono bedarbiams: 
priėmė į darbą moterų iš Ne
menčinės ir skyrė joms auto
busą vežioti. Netrukus ekspe
rimentas žlugo — neatsirado 
norinčiųjų vykti į darbą. 

(LŽ. E:U) 

* Š iuo m e t u Kauno darbo 
birža s iū lo daugiau kaip 400 
darbo vietų. Kauno darbo 
birža j au keletą metų iš eilės 
daugiausia darbo vietų siūlo 
siuvėjoms. Kovo 1 d. darbo 
biržoje buvo registruota dau
giau kaip 20,000 bedarbių. 
Darbo biržoje pasiūlymų dau
gėja, tačiau j ie vilioja tik už 
nedidelę algą sutinkančius 
dirbti asmenis . (KD. Eita) 

* Š i a u l i ų vaikų k l in ikų 
m e d i k a i b a i g ė gydyti moti
nos badu marintą Kuršėnų 
(Šiaulių r.) gyventoją trejų 
metų Nedą Navicką. Berniu
kas perkeltas į Šiaulių apskri
ties sutrikusio vystymosi kū
dikių namus . Čia socialiai 
apleistam N. Navickui bus to
liau tęsiamas medikų skirtas 
reabilitacijos kursas. J jo moti
nos 27 metų Nijolės Navic
kaitės namus berniuko išleisti 
neketinama. >LR. R. EIUI 

* L i e tuvos nac iona l in io 
radijo ir televizi jos tarybos 
(LRT) bei administracijos at
stovai trečiadieni Seimo Švie
timo, mokslo ir kultūros komi
tetui pateikė ataskaitą apie 
LRT veiklą. Kai kurie komite
to nariai LRT programose pa
sigedo laidų apie Seimą ir par
lamentarus, o komiteto pir
mininkas Rolandas Pavilionis 
pareiškė, jog LRT „bulvarėja". 
LRT generalini? direktorius 
Valentinas Milaknis pripa
žino, jog kai kurių pramoginių 
laidų kokybė yra tobulintina, 
tačiau savo ruožtu atkreipė 
dėmesį, jog politikai ir visuo
menė vis dar neapsisprendžia, 
kiek lėšų LRT gali gauti iš ko
mercinės reklamos. <BNS) 

* Nors dabartinės kaden
cijos Se imas buvo išrinktas 
2000 m. spalį, Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas 
tik dabar apsisprendė, ką no
rėtų matyti savo pirmuoju 
pavaduotoju — socialdemo
kratą Česlovą Juršėną. Seimo, 
pirmininko pavaduotojus, o 
taip pat ir pirmąjį pavaduo
toją, skiria Seimas. A. Pau
lauskas turi dar tr is pava
duotojus: socialdemokratą Vy
tenį Andriukaitį, sociallibe
ralą Artūrą Skardžių ir libe
ralą Gintarą Steponavičių. Iš 
viso Seimo pirmininkas gali 
turėti 5 pavaduotojus. <BNS> 

* Mar i j ampo lė s mera s 
V i d m a n t a s Brazys iš rezervo 
lėšų nusprendė skirti 2,000 
litų naujai pa.-Kirto Vilka
viškio vyskupi'o< vyskupo Ri
manto Norvilos. reziduojančio 
Marijampolėje. įkurtuvėms. 
Marijampolės vaHžia patenki
no ir dar vieni Vilkaviškio 
vyskupijos pra •. .ą. kuriame 
buvo prašoma vyskupijos kuri
jai prie jos turimo sklypo pa-
pildonvii skir'i r ru- :< *orriėS. 

l.R. Eltai 

Lietuvoje: 
* V a l s t y b ė s s a u g u m o d e 

p a r t a m e n t a s (VSD) nus t a t ė 
moksleivį, internete viešai pa
sityčiojusį iš Lietuvos Respub
likos valstybės himno. Valsty
bes simbolį paniekinęs teks tas 
tinklapyje vwvw.tai.tik.lt buvo 
paskelbtas vasario 2 d. VSD 
nustatė , kad kelis smurtą bei 
sukčiavimą propaguojančius 
tekstus tinklapyje paskelbė 
Kauno ..Aušros" gimnazijos 
moksleivis Algirdas Mincė. 
Lietuvos heraldikos komisija 
patvirtino, kad tekstu buvo 
viešai pasityčiota iš himno. 
Pagal Lietuvos baudžiamąjį 
kodeksą už tokį nusikalt imą 
gali būti skiriama laisvės a tė
mimo bausmė iki 2 metų, pa
taisos darbai arba bauda, mtm 

* Ta i , kas pastarąjį de 
š imtmet į vyksta L i e t u v o s 
k a i m e , kai kurių specialistų 
nuomone, pavadinti žemės re
forma būtų šventvagystė. Kol 
kas matomas ne visai logiš
kas, ekonomiškai nepagrįstas , 
todėl valstybei labai brangia i 
kainuojantis žemės dalijima
sis. Nepateisinamai uždelsta 
ir nevalyvai vykdoma žemės 
reforma kasmet neša vis di
desnius nuostolius. (KD, ElU) 

* L ie tuvos a lp in i s tas Vla
das V i tkauskas Čilėje , 
Andų kalnyne, įkopė į aukš
čiausią pasaulio ugnikalnį 
Ochos del Salado. Beveik 7 
kilometrus (6,880 m) virš jū 
ros lygio iškilusioje viršūnėje 
ka r tu su Lietuvos tr ispalve 
buvo iškelta ir Vilniaus miesto 
vėliava. <LR, EIUJ 

* Didžiausios Baltijos vals
tybių m a ž m e n i n ė s preky
bos tinklo „Vilniaus prekyba" 
parduotuvės »Maxima" at ida
rymas sulaukė Latvijos sos
tinėje Rygoje didžiulio pasise
kimo. Latvijos verslininkai, 
politikų padedami, mėgins stab
dyti Lietuvos įmonės plėtrą 
Latvijoje. (R, Eita) 

* Maskvoje inž in ier iaus 
m o k s l u ba igęs azerbaidža
nietis Kamai Zulfijev, tęsda
mas senelių tradicijas, Šalči
ninkų rajone užsimojo atgai
vinti pamirštą gyvulinin
kystės šaką — avininkystę. 
Kol kas jo banda nesiekia nė 
100 avių, tačiau Kamai tikisi 
po kelerių metų auginti j a u 
1,000 romanovo veislės avių ir 
tapti bene vienu iš s tambiau
sių šios šakos ūkininkų CR, eita) 

* Vokiet i jos Rūro r e g i o n e 
ne trukdoma policijos klesti 
prekyba moterimis, t a rp kurių 
lietuvės — vienos populiariau
sių. Vienos Bylefeldo radijo 
stoties žurnalistas Andreas 
Binder, pabandęs fiktyviai 
vestį kaunietę Astą, aptiko 
prekybos moterimis t inklą — 
jo siūlo galas veda į Bylefeldo 
futbolo klubą ^Arminia". Šios 
santuokos istoriją paskelbė 
Vokietijos savaitraštis „Stern", 
kuris nurodė ir moters pa
vardę — Asta Kvedaravičiūtė. 
Po fiktyvių vedybų prost i tutės 
iš Lietuvos gali toliau saugiai 
dirbti Vokietijoje. (LR, EJU) 

* L ie tuvos policijos de
partamento pas f igūna i iš
siuntė kolegoms iš JAV duo
menis apie Wisconsino miške 
ras tus palaikus, kurie, ka ip 
į tariama, gali būti 27 metų 
Tomo Juonio, prieš trejus me
tus išvykusio iš Lietuvos. Pa
sak Policijos depar tamento 
Nusikaltimų tyrimo tarnybos 
komisaro Igorio Ksendzovo, 
tai gali būti tik į tar imas: 
„Kolegoms išsiuntėme duome
nis pagal ras tus dokumentus, 
tačiau neaišku, kam iš tikrųjų 
jie priklausė". <LA. EIUI 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuteis. AP. Wertax. ITAR-TASS. BNS 

2mių agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas . Galimybė, kad JAV panaudos branduolinį gink
lą, yra maža: „šiuo metu nė vienos valstybės nėra taikinių sąra
še", JAV Senato asignavimų pakomitetyje pareiškė valstybės sek
retorius Colin Powell. Jis priminė, jog 1989 m. spalį JAV buvo 
29,000 įvairių branduolinių ginklų, o po 13 metų šis skaičius su
mažėjo iki mažiau nei 10,000, ir dabar „drauge su Rusija tariama
si dėl dar didesnio jų mažinimo". „Mes nelaikome Rusijos priešu, 
kaip tai buvo anksčiau. Todėl mes galime gerokai sumažinti savo 
branduolines pajėgas", pabrėžė valstybės sekretorius. 

Beijing. JAV branduolinės politikos pokyčiai yra „dingstis Va-
šingtonui atnaujinti atominius bandymus ir susikurti naujų rūšių 
branduolinius ginklus, siekiant sustiprinti savo karinį vyravimą 
pasaulyje", trečiadienį skelbia anglų kalba leidžiamas Kinijos laik
raštis „China Daily". Vienas iš aukštų KLR karinių žinovų išdės
tė nuomonę, kad dislokavusi savo priešraketinės gynybos siste
mą, konfliktuose Amerika bus labiau linkusi panaudoti branduo
linį ginklą. 

Seulas. Šiaurės Korėja trečiadienį pareiškė griežtai reaguo
sianti į JAV parengtą branduolinės ginkluotės apžvalgą, kurioje 
aprašomi planai, iškilus nenumatytoms aplinkybėms, panaudoti 
atominius ginklus prieš kelias valstybes, įskaitant komunistinę 
Šiaurės Korėją. Naujienų agentūra KCNA pareiškė, kad „KLDR 
(Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika) neliks pasyvia stebė
toja po to, kai Bush administracija ją priskyrė prie septynių vals
tybių, kurios numatomos kaip (galimi) JAV branduolinės atakos 
taikiniai, o imsis griežtų atsakomųjų priemonių". 

Bagramo aviacijos bazė, Afganistanas. JAV kariuomenė 
trečiadienį pranešė, kad jos sąjungininkai afganistaniečiai per ry
tų Afganistane vykstantį mūšį užėmė svarbią kalnų keteros liniją, 
ir mažiau negu 100 šiame rajone likusių Talibano ir „ai Qaeda" 
kovotojų pasileido bėgti. Pasak kariuomenės atstovo spaudai, ma
joro Bryan Hilferty, karo veiksmų rajone „liko mažiau negu 100" 
Talibano ir „ai Qaeda" kovotojų. Antradienį afganistaniečių gene
rolas Abdullah Joyenda pranešė, kad JAV ir afganistaniečių kovo
tojai įveikė Shah-e-Kot'e kovojusius sukilėlius, kurie pasileido 
bėgti netoli esančios Pakistano sienos link. Tuo praktiškai buvo 
užbaigtas didžiausias šio Afganistano karo mūšis. 

Maskva. Afganistano laikinosios administracijos vadovas H?.-
mid Kana i leido suorasti, kad naujosios Kabulo valdžios pirminis 
tikslas yra santykiai su JAV. Trečiadienį Maskvoje per susitikimą 
su išeivių iš Afganistano atstovais H. Karzai pažymėjo, jog šiuo 
metu jo valstybei nesvarbi anksčiau buvusi „didžiųjų valstybių 
politinių tikslų dėl Afganistano susidūrimo" problema. Kaip pa
brėžė H. Karzai, šis klausimas „buvo svarbus anksčiau, kai buvo 
dvi stiprios valstybės, o dabar pasaulyje liko tik viena jų — JAV". 
Atsakydamas į klausimą „apie Rusijos vaidmenį sureguliuojant 
padėtį Afganistane po talibų režimo", H. Karzai pareiškė, jog Rusi
ja „vaidins svarbų vaidmenį". 

Maskva. Rusijos ir JAV tarpusavio santykiai „plėtojami teigia
ma linkme, jie pasikeitė į gerąją pusę", trečiadienį pareiškė Rusi
jos prezidentas Vladimir Putin, drauge pažymėdamas, kad Rusijos 
ir JAV santykiuose yra ir nesutampančių nuostatų. V. Putin įsiti
kinęs, kad reikia pasirinkti sritis, kur sutampa abiejų valstybių 
siekiai, ir tai panaudoti kaip tvirtą pagrindą bendram darbui. 

J e ruza l ė . Izraelis ir palestiniečiai trečiadienį sveikino Jungti
nių Tautų (JT) Saugumo Tarybos nutarimą, kuris ragina nutrauk
ti beveik 1.5 metų trunkantį kraujo liejimą ir kuriame konkrečiai 
minima Palestinos valstybė, tačiau smurtas Artimuosiuose Ry
tuose nesiliauja. Vašingtono parengtame nutarime pritariama 
„regiono ateičiai, kurioje dvi valstybės, Izraelis ir Palestina, gyve
na viena šalia kitos apibrėžtos saugių ir pripažintų sienų". Antra
dienį priimtas nutarimas reikalauja „tuoj pat nutraukti visus 
smurto aktus, įskaitant teroro aktus, provokacijas, kurstymą bei 
griovimą". 

Ramala , Vakarų Kran ta s . Palestinos savivalda trečiadienį pa
skelbė, kad paliaubos, dėl kurių tarpininkauja JAV. neįmanomos 
be Izraelio kariuomenės pasitraukimo iš Vakarų Kranto Ramalos 
miesto. 

Maskva. Rusijos prezidento specialusis atstovas Čečėnijoje 
Vladimir Kalamanov trečiadienį kritikavo Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių komisare Mary Robinson, kuri apkaltino Rusiją nesi
laikant tarptautinių reikalavimų tirti nusikaltimus Čečėnijoje. 
Pasak V. Kalamanov, Čečėnijoje nerimą kelia „ne šiaip pažeidi
mai, bet sunkūs žmogaus teisių suvaržymai". M. Robinson apkal
tino Rusiją nesilaikant tarptautinių reikalavimų, kaip turi būti ti
riami federalinių pajėgų Čečėnijoje įvykdyti nužudymai, kankini
mai ir plėšimai. 

Paryžius. Prancūzijos teismas trečiadienį nusprendė, kad su
tuoktiniai, kurie po mirties buvo užšaldyti viliantis kada nors at
eityje juos atgaivinti, turi būti išimti iš kriogeninės kameros ir pa
laidoti. Viduno Prancūzijoje esančio Somuro miesto administraci
nis teismas atsižvelgė į savivaldybės argumentą, kad tolesnis pra
ėjusį mėnesį mirusio 80 metų Raymond Martinot ir 1984 m. miru
sios jo žmonos šaldymas prieštarauja įstatymams. Nemažus tur
tus palikusio R. Martinot testamento vykdytojas, jo 35 metų sū
nus Remy norėjo saugoti tėvų palaikus šeimos pilies rūsyje, kame
roje, kur palaikomas -60 C laipsnių šaltis. Biologijos profesorius R. 
Martinot niekada neslėpė, kad pasikliauja medicinos mokslu ir ti
kisi vieną dieną kartu su žmona būti prikeltas naujam gyvenimui. 

Talinas. Nors Estijoje išduoti tik 1,700 naujų elektroninių as
mens pažymėjimų, jų įvedimo projektas, kainuojantis 300 mln. 
kronų, pradėjo strigti. Vienas naujojo pažymėjimo gavėjų atsitikti
nai aptiko Pilietybės ir migraci- " 
jos departamento skyriuje du 
dokumentus savo vardu su nuo
trauka Be to. aptikta, kad pa
žymėjimų išduota ne 1,700, o 
daugiau kaip .i.OOO 

KALENDORIUS 
Kovo 14 d.: Darmantas, Karigailė, 

Leonas, Matilda, Sugirdąs. 
Kovo 15 d.: Gunta, Klemensas. 

Lionginas. Lukrecija. Tautas, Taut-
ginte. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://vwvw.tai.tik.lt
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LIETUVIU TELKINIAI 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS 
Vasario Šešioliktosios minė

j imas Los Angeles. CA, vyko 
š.m. vasario 17 d., sekmadie
nį. Vėliavos pakėlimą 10 vai. 
ryte parapijos kieme atliko 
Juozo Daumanto šaulių kuo
pa. Uniformuotų šaulių kuo
pa, skautai, skautes, ateitinin
kai su vėliavomis ir moterys, 
birutieies tautiniais drabu
žiais pasipuošusios, žygiavo \ 
bažnyčią. Parapijos choras pa
maldas pradėjo muzikinės kal
bos malda „Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė". Šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. S. Anužis. Tylaus pamal
dumo dėmesiu čia dalyvavo ir 
prelatas Jonas Kučingis. Pir
masis Gavėnios sekmadienis 
šios mūsų valstybinės šventės 
iškilmes sulėtino, tad, nebuvo 
triukšmingo nepriklausomy
bes metų džiugesio, įgyvendin
tos dvasios didingumo. Vie
nok, šventė buvo spalvinga iš
tisai, jau vien peržengus baž
nyčios slenkstį. Šv. Kazimiero 
parapijos choras atliko kilniai 
skambantį giesmyną katedros 
lygio didingumu. Gavėnia — 
pasninko ir atgailos laikas. 
Prisilaikant liturgijos, „Missa 
de Angelis" buvo atlikta solo 
(Antanas Polikaitis), subtiliai 
atkartojant mišraus choro uni-
sonu. Muz. Viktoro Ralio dis
ciplinoje ši praktika būna at
liekama giliai maldinga kan-
tilena. Tokia tai buvo pati pra
džia Vasario šešioliktosios. 
Per „Ofertorium" aukas nešė 
visi berniukai ir mergaitės su 
simboliniais paaiškinimais 
(mok. Jūrate Venckienė); au
kas taip pat nešė ir bendruo
menės atstovai: R. Gečys, A. 
Nelsienė, A. Markevičius. Per 
Komuniją styginis ansamblis 
(Antano ir Danutės Mažeikų 
šeimos) atliko „Canon in D". 

Po pamaldų parapijos salėje 
nebuvo tuščių kėdžių. Oficia
lioji dalis, vadovaujant Vytau
tui Vidugiriui, prasidėjo orga
nizacijų vėliavų įnešimu, kur 
scenoje šalia Amerikos vėlia
vos ir gyvų gėlių, jos puošė mi
nėjimo pirmąją dalį. JAV him
ną sugiedojo solistas Antanas 
Polikaitis, pianistei Raimon
dai Apeikytei akompanuojant. 
Invokaciją (kun. S. Anužio) ir 
mirusiųjų losangeliečių pager
bimo susikaupimo minutė 
praėjo gilaus susitelkimo 
ženkle. Nepriklausomybės Ak
tą skaitė Algimantas Žemai
tait is . Programos pranešėjais 
buvo Daina Žemaitaitytė ir Li
nas Udrys. Visiems dalyviams 
teko kelis kartus ir atsistoti, ir 

atsisėsti p r i s t a t an t svečius 
prelegentus. Generalinis gar
bės konsulas Vytautas Čeka
nauskas įteikė medalį Karo
liui Milkovaičiui ir žymenis 
šaulėms — Arienei ir E. Mi-
kalonienei. 

Nepriklausomybes paminėji
mo šventėje dalyvavo latvių ir 
estų konsulai ir diplomatai. 
Sveikinimo žodyje jie linkėjo 
NATO palankaus sprendimo, 
kad Pabaltijo trys valstybės 
būtų įjungtos į šią saugumo 
santarvę. Įsidėmėtina liko di
delė smulkmena Estijos kon
sulo sveikinimo žodyje, kad to
kios šventės, iškilmės, kaip 
šiandieną — Nepriklausomy
bės atgavimo paminėjimas — 
turėtų būti džiaugsmo diena 
be jokių statistiškų reiškinių; 
labiau kultūrinis manifestas, 
formalus prisistatymas savo 
tautinio potencialo: „Baltic 
Heritage" į atvirą pasaulėžiū
rą savojo „Aš" beieškant. 

Pagrindinis Šventės kalbėto
jas , JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Algimantas Ge
čys, Angelės Nelsienės prista
tytas ir iškviestas į sceną. Ge
ra buvo klausyti jo kalbos, 
mums visiems rūpimais klau
simais — atsispyrimas nutau
tėjimui, naujosios kartos po
tencialas, veržlumas čia gimu
siųjų, įsipareigojimai nenutol
ti nuo bendruomenės kamie
no. Anglų kalba, gerbiamas 
svečias, didelio patyrimo lietu
vių bendruomenės atstovas, 
išsireiškė laisvai be įtampos 
kviesdamas išsilaikyti bendrų 
problemų akiratyje, siekiant 
draugystės prieš svetimųjų 
įtaką, politines/ekonominės 
izoliacijos. Draugingo sugyve
nimo kalbos apimtis patiko 
klausytojams. Ilgais plojimais 
atsidėkota už platų dėmesį lie
tuvybės išlaikymui. 

Sekė Lietuvių fondo auka ir 
l i tuanistinės mokyklos kon
kurso įvertinimo pažymėjimai. 
Dalilė Polikaitienė. Lietuvių 
Bendruomenės švietimo tary
bos pirmininkė, pr is tatė Lie
tuvių fondo auką Šv. Kazimie
ro lituanistinei mokyklai; 
mok. Jū ra tė Venskienė įteikė 
mokyklos konkurso dalyviams 
dovanas. Labai džiugus mo
mentas čia buvo dideliems ir 
mažiems. Prisidėjo ir Tėvynės 
Sąjunga su 200 dol. auka. Al
binas Markevičius, jos vardu, 
šią sumą įdėjo į mokyklos 
iždą. 

Vėliavas išnešus, vyko me
ninė dalis. Los Angeles Vyrų 
kvartetas: Rimtautas Dabšys, 

S u n n y Hills „Ant ros ios j a u n y s t ė s " choras 

\x>$ Angolos š m Vasario 16-tosios mini 
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i.ii tsmeaji Iš k 
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Antanas Polikaitis, Bronius 
Seliukas, Emanuelis Jaraš iū
nas , akompanuojant Raimon
dai Apeikytei. atliko senų lie
tuviškų dainų kompozicinę 
kūrybą (Banaičio. Babicko, 
Budriūno, Gailevičiaus. Mi
kulskio, Dambrausko) švelnia 
intonacija, aiškia tarsena. 
Ema Dovydaitiene dramatiš
kai perdavė K. Genio eilėdarą 
„Laisvėjame". 

Tuo pasibaigė ilgokas minė
j imas. Pakiliai nusiteikusi vi
suomenė rinkosi apatinėje pa
rapijos salėje. Ten laukė ele
gantiškai padengti stalai, gy
vos gėlės, Genės Plukienės šil
ti pietūs; ir draugingai slen
kantis brangus sekmadienis 
džiugino kiekvieną. 

Stasė V. P a u t i e n i e n ė 

S U N N Y H I L L S , F L . 

VASARIO 16-TOS IR 
KOVO 11-TOS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės 
84-oji sukaktis Sunny Hills 
buvo švenčiama sekmadienį, 
vasario 17 d. Šventė prasidėjo 
Šv. Teresės bažnyčioje 11 vai. 
Šv. Mišias už Lietuvos laisvę 
ir žuvusiuosius koncelebravo 
kunigai: prelatas Leonardas 
Musteikis ir kun. Izidorius 
Gedvilą. Klebonas prelatas 
Francis Szczykutowicz pasakė 
gražų pamokslą. Tautiniais 
drabužiais pasipuošusios 
..Antros jaunystės" choro mo
terys ir vyrai, vadovaujamai 
Genutės Beleckienės pakiliai 
giedojo. Elena Žebertavičienė 
labai gražiai pagiedojo S. Sli
žio „Ave Marija". 

Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios šventės minėjimas tęsėsi 
vėl visiems susirinkus para
pijos salėje. Minėjimą pradė
jo ir vakaro pogramą vedė 
bendruomenės renginių vado
vė E. Žebertavičienė, pasvei
kinusi ir pasidžiaugusi taip 
gausiai susirinkusiais sve
čiais. O svečių būta net iš Det
roito. 

Iškilmingai įneštos JAV ir 
Lietuvos vėliavos. Sugiedoti 
himnai ir, Onai Adomaitienei 
uždegus žvakes, tylos minute 
pagerbti žuvusieji už tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybe, o 
taip pat neseniai anapilin iš
keliavę bendruomenės nariai. 

Pagrindinę šventinę kalbą 
trumpai ir reikšmingai pasa
kė Jurgis Savaitis. Paskaity
ta rezoliucija susirinkusiųjų 
buvo vienbalsiai priimta. Visi 
dalyviai turėjo progą įteikti 
Vasario 16-ai skirtą auką, ku
ria priėmė J Savaitis. Buvo 
.-•urinkta 1,()<•") dol. 

Menine du'; pradėjo Brone 
Nakiene išraiškingai padekla
muodama N Masteikaites ei
lėrašti ..V.T- irio 16-oji" Vin
cas Žebortavicius įdomiai pa
skaitė Kaz.'i Inčiūros „Vinco 
Kudirkos", Bevardžiu Antanė
lio dialogą. E. Žebertavičienė 
padainavo S. Sližio ..Vasaros 
romantiką". akompanuojant 
G Beleckienei. Sunny Hills 
..Antros jaunystės" choras, 
vadovaujamas G. Beleckie
nės, atliko šešias, šventei 
skirtas dainas ir kartu su pub
lika padainavo „Lietuva bran

gi". Dainos gražiai skambėjo, o 
publika atsidėkojo plojimais. 
Pabaigai, dideliam visų nuste
bimui, pasirodė lietuvaičių bū
relis, sušokdamas liaudies šo
kių pynę, kurią paruošė ir pati 
šoko E. Žebertavičienė. Šokė
jos sut iktos ir palydėtos visų 
ilgiausiais plojimais. 

Padėkota prisidėjusiems 
prie šventės rengimo ir skam
bant lietuviškų dainų įra
šams, vyko vaišės. Širdyse 
jautėme tikrą Laisvos Lietu
vos šventę. 

Pabaigti norėčiau nežinomo 
autoriaus žodžiais: 

„Lietuva, būk laisva, tegul 
ugnis liepsnoja dega amžina, 

Lietuva, mylima, tu mūsų 
džiaugsmas ir skambiausioji 
daina". 

Margari ta V e n c i u v i e n ė 

DETROIT, MI 

„ŠVYTURIO" J Ū R Ų 
ŠAULIŲ K U O P O S 

METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, kovo 10 d., Šv. 
Antano parapijos patalpose 
vyko „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopos metinis nar ių susirin
kimas. Dalyvavo 25 nariai ir 
svečiai. Susirinkimą pradėjo 
kuopos vadas Mykolas Aba
rius. Vėliavą įnešė vado pava
duotojas Juozas Kinčius. Kuo
pos kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas sukalbėjo invokaci
ją. Susikaupimo minute buvo 
prisiminti ir pagerbt i praėju
siais metais mirusieji nariai: 
Danutė Petrauskienė, Vytau
tas Radzevičius, Emilija Lun-
gienė, Salomėja Grigaitienė ir 
Vacys Jocys. 

Sekretore Onu tė Abarienė 
perskaitė praėjusio metinio 
susirinkimo protokolą, kuris 
buvo pri imtas be pataisų ir 
patvir t intas gausiais ploji
mais. 

Vadas M Abar ius , pradėda
mas savo pranešimą, padėkojo 
už gausų dalyvavimą susirin
kime, visiems už nuolatinę 
talką, o valdybai padėkojo už 
sklandų bendradarbiavimą. 
Vadas Abarius pranešė, kad 
praėjusiais me ta i s vyko dvi 
gegužinės - stovyklos atidary
mas vasaros sezonui ir stovyk
los uždarymas, kurios kuopai 
buvo sėkmingos. Vadas padė
kojo Stasio Bu tkaus šaulių 
kuopai už talką ir įsijungimą 
ruošiant gegužines. Abi kuo
pos, kar tu su ramovėnais ir bi-
rutietėmis. ruošė Kariuome
nės ir Klaipėdos kraš to atva
davimo šventes, dalyvaujant 
minėjimuose ir įvairiuose ren
giniuose. Vadas Abarius pra
nešė apie praėjusių metų veik
lą, kuri buvo vaisinga sąjun
gai. Lankėsi Lietuvoje 2001 
m. rugpjūčio mėnesį. Dalyva
vo įvairiuose šaulių susitiki
muose, renginiuose. Lankėsi 
j aunų šaulių stovyklos užda
ryme Žemaitijoje, susitiko su 
majoru generolu Kronkaičiu, 
svečiais iš Lenkijos, Latvijos, 
Estijos ir stebėjo Lietuvos ka
rius. Šiuo laiku yra 5,000 jau
nų šaulių Lietuvoje yra 8,000 
šaulių. Šauliai nėra sukarin
ta organizacija, priklauso 
krašto apsaugos ministerijai. 

Ateinančią savai tę vadas 

Abarius išvyksta į St. Peters-
burg, Floridą, ku r „Palangos" 
j ū r ų šaulių kuopa oficialiai 
užsidarys. Liūdna, kad nėra 
kam vadovauti, nei kam daly
vaut i kuopoje. Mūsų gretos 
mažėja, nariai y ra vyresnio 
amžiaus , o jaunoji kar ta prik
lauso savo organizacijoms, 
t ad ir turime būti vieningi ir 
dirbti kartu. Mūsų gretoms 
išeivijoje retėjant, džiugu ma
tyti Šaulių sąjungą Lietuvo
je j auną ir stiprėjančią. 

Pranešė, kad „Pilėnų" sto
vyklos at idarymas vasaros se
zonui vyks sekmadienį, birže
lio 30 d. 

Išklausius vado M. Abariaus 
pranešimą, išgirdome ir valdy
bos pranešimus. Iždininkas 
Algis Macionis pranešė iždo 
stovį. Moterų vadė Onutė 
Abarienė pranešė, kad geguži
nės buvo pelningos. Dėkojo 
moterims už talką. J i pabrė
žė, kad visuomet reikia pagal
bos, tai prašoma neatsisaky
kite ir atvažiuokite, ir prisidė
kite prie įvairių darbų. 

Revizijos komisijos pirmi
ninkas Bronius Valiukėnas ir 
narys Alfonsas Gumbrys pa
tikrino knygas ir rado jas ve
damas tvarkingai. Vyko dis
kusijos apie „Pilėnų" stovyk
los priežiūrą ir ateitį. 

Susirinkimas buvo baigtas 
Tautos himnu. 

Po susirinkimo vyko narių ir 
svečių pabendravimas vaiši
nant is sesės Abarienės pa
ruoštomis vaišėmis. 

R e g i n a Juškai tė-
Švobienė 

D A Y T O N A B E A C H , F L 

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS 
Sausio 10 d. rinkomės į 

Prince of Peace bažnyčią Or-
mond Beach, FL. Susirinko 
art i 100 asmenų, bet didelėje 
bažnyčioje atrodė tik maža 
saujelė. Nedaug mūsų čia ir 
yra! 

Minėjimą rengė naujoji LB 
valdyba: pirmininkė — Dana 
Kurauskienė, vicepirm. Viole
ta Avižienė, iždininkas Anta
nas Dundzila ir sekretorė Li
na Grintalienė. Vasario šešio
liktosios aukas bendruomenei 
rinko Birutė Preikštienė, MD, 
ir Sigita Ramanauskienė, 
PhD. Solidarumo mokestį rin
ko Vanda Bagdonienė. Aukas 
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už pietus rinko Regina Snars-
kienė ir Antanas Dundzila. 
Prieš Mišias vėliavas (lietu
višką ir JAV) įnešė į Bažnyčią 
Algis Tallat-Kelpša ir Arūnas 
Šultė. Juos lydėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios Olga 
Kreivėnienė ir Ada Momkienė. 
Giedojo A. Skridulio vedamas 
„Sietyno" choras. Salę puošė 
Narcizo Kreivėno pakabinti 
Gedimino stulpai ir didžiulė 
gėlių pintinė, dovanota Regi
nos Snarskienės ir Violetos 
Avižienės. 

D. Kurauskienė pradėjo mi
nėjimą visus pakviesdama su
giedoti Lietuvos ir JAV him
nus. Po himnų pakvietė An
taną Dundzila pakalbėti apie 
Vasario šešioliktąją. Prelegen
tas suglaustai palygino Vasa
rio šešioliktąją ir kovo vienuo
liktąją: „Jei nebūtų buvę Va
sario šešioliktosios, kažin ar 
būtų buvusi, Kovo vienuolikto
ji". Kalba susirinkusiems pati
ko! 

Meninę dalį atliko „Siety
nas" ir Kazimiero Barimo de
klamacijos (Maironio ir Braz
džionio eilės). 

Pirmininkė, padėkojo muz. 
A. Skriduliui ir K. Barūnui už 
programos atlikimą. Choras 
sugiedojo „Valio valio". Buvo 
atsisveikinta ir su Vilium Bra
žėnu, grįžtančiu gyventi į Lie
tuvą. „Grįžtu aš gimtinėn na
molei, klevų apkabinti grįž
tu"... 

Neapsieita ir be vaišių. Šei
mininkės paruošė šiltus pie
tus, pyragus ir kavą. Dirbo 
valdyba ta lkinama kelių mo
terų. Antanas — šeimininkas 
vaikščiojo t a rp svečių pilsty
damas šampaną. Kas nenorėjo 
šampano, galėjo gerti vyną, 
obuolių sultis ar kavą. 

Nauja valdyba, nauji žmo
nės puikiai pasirodė. Ačiū 
jiems! 

Birutė Kožicienė 

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 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
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 Haiiem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Te). 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr.t Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com 

Ambasadore (Imt*' Daniušvte kalbasi su Detroito „Lietuviški) melodijų" 
radijo valandėles redaktor ium Al^iu Zaparacku 

N'uotr R. J u š k a i t ė s Svob ien*s 

* Hidraulinio p lės imo bū
d u už maždaug 3.6 mln. 
l i t u atnaujinusi keturis senus 
naftos gavybos gręžinius, „Mi
nijos nafta" juose padidino 
gavybos apimtis. Gręžinyje 
„Pociai-1" naftos išgavimas 
padidėjo keturis kartus, o 
gręžinyje „Pietų Šiupariai-1" 
gavyba išaugo net 8.3 karto — 
nuo 15 iki 125 kubinių metrų 
per dieną. Kituose gręžiniuose 
ta ip pat pastebėtas akivaizdus 
gavybos padidėjimas. Iki at
naujinimo iš vieno seno grę
žinio buvo išgaunama viduti
niškai po 10 kubinių metrų 
per parą. Bendras „Minijos 
naftos" gavybos vidurkis yra 
apie 62.5 kubinio metro iš vie
no gręžinio per parą. (Elta) 

* Jau 12-ąjį kartą \ Birš
toną savo gerbėjus pakvies 
tarptautinis Birštono džiazo 
festivalis. Kovo 22-24 d. Birš
tono kultūros centre nuskam
bės 22 muzikiniai projektai, 
kurie sudarys 6 koncertus, ku
riuose ketina dalyvauti apie 
190 džiazo muzikantų BNS. 

• 

http://Mark.-vi.-m~
http://administracga8draugas.org
http://redakcga9draugas.org
http://rastineOdraugas.org
http://skelbimai9draugas.org
http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


VYRIAUSYBE NORI 
APMOKESTINTI LABDARĄ 

TREMTINIAMS 
DR. POVILAS JAKUČIONIS 

Vis dažniau tenka abejoti 
valdininkų kvalifikacija ir ge
ranoriškumu, ne tik derantis 
dėl palankesnių sąlygų, sto
jan t į Europos Sąjungą, bet ir 
dėl Lietuvos įstatymų derini
mo su ES teise. Kartais mė
ginama važiuoti pirma trauki
nio: įteisinti griežtesnius rei
kalavimus nei ES (pavyzdžiui, 
tautinių mažumų teisių ar ak
cizų įstatymuose) arba parai
džiui perkelti ES teisės nuo
statas , neatsižvelgiant į kito
kias Lietuvos sąlygas ir po
reikius. 

Kartais tokiais būdais yra 
vykdomi valdančiosios daugu
mos politiniai užsakymai, sie
kiant žlugdyti ar suteikti pir
mumą kokiai nors įmonei ar 
net visai verslo sričiai, arba 
pakenkti politiniam oponen
tui. 

Vienas tokių politinių užsa
kymų pavyzdžių — ūkio vice
ministro G. Miškinio Seime 
pr is ta tytas įstatymo projektas 
dėl Muitų ir tarifų įstatymo 6 
str. pakeit imo (Nr. 1XP — 
1271). Šiame projekte siūloma 
panaikinti muitų lengvatas 
paramos siuntoms pasiprieši
nimo okupacijai (rezistencijos) 
dalyviams ir nuo okupacijų 
nukentėjusiems asmenims; 
įvežamoms medžiagoms, skir
toms genocido ir okupacinių 
režimų represijų aukų pa

minklams, memorialams ir 
kapinėms statyti, prižiūrėti ir 
juos puošti, kadangi šios leng
vatos numatytos atitinka
muose Europos Sąjungos tei
sės aktuose. 

Šis įstatymo projektas yra 
tarsi iš serijos „akivaizdu, 
nors ir neįtikėtina" arba skan
dalinga nesąmonė. Tai smūgis 
visiems rezistencijos daly
viams ir nuo okupacijos nu
kentėjusiems asmenims. Ir tik 
j iems, nes neįgaliesiems asme
nims, nukentėjusiems nuo ne
laimių ir karo aukoms muitų 
lengvata paliekama. 

Laisvės kovų dalyviai, buvę 
tremtiniai labdaros — padėvė
tų drabužių ir vaistų gauna iš 
užsienio lietuvių. Tiek labda
ros siuntėjai, tiek jos gavėjai 
dabart inės valdančios daugu
mos neremia. Nejaugi ši su
galvojo smulkų kerštelį? Jei 
įstatymo projektas būtų priim
tas , užsienio lietuviai, teikda
mi tautiečiams, buvusiems 
tremtiniams, labdarą, Lietu
vos valstybės iždui turėtų su
mokėti muito mokestį, tarsi už 
verslą. Blaiviai galvai sunku 
patikėti tokia žema valdžios 
intencija. Nors prisiminus, 
kad šių metų biudžete nebuvo 
skir ta lėšų rezistencijos įam
žinimo programai vykdyti, 
toks į tarimas lieka. 

Kyla daugybė klausimų. Gal 

Kovo 11-osios švente Čikagos lit. mokykloje Žvakutes ant tradicinio ..Lietuvos nepriklausomybe;- gimtadienio" 
torto uzputė uš kaires): Agnė Gedvilaite, Asta Lipinskaite ir Aušra Buzenaite. Antroje eilėje; Vytaute 
Žukauskaite. Indre Kupčiūnaitė ir Gytis Stanevičius Kristinos Badaraitės nuotr 

Lietuviu fondo įgaliotine Clevelande Dalia Puškoriene (dešinėje) įteikia 
LF 2.000 dol čekį. kasmetinę parama Šv. Kazimiero mokyklos direktorei 
Danai Januškytei-Tuljak. Lino Johansono nutrauką 

karštligiškai ir aklai ieškoma 
šaltinių biudžeto papildymui? 
Bet šiuo atveju jokio šaltinio 
nėra. Gal, vežant labdarą, 
tremtiniai padarė daug mui
tinės taisyklių pažeidimų? 
Muitinė tokio pobūdžio pažei
dimų nenurodo. Gal tremti
niai yra pertekliuje gyvenanti 
piliečių grupė ir jų remti ne
reikia? To negali būti, nes 
dauguma jų yra pensininkai ir 
ligoniai. 

Gal laisvės kovų didvyriams 
paminklų statyt i nereikia, gal 
jų kapai teužželia žole? Tai 
jau valstybės politikos reika
las — kam statyti paminklus, 
kieno kapus prižiūrėti: a r „iš
laisvintojos" Raudonosios ar
mijos karių, a r Lietuvos part i
zanų? 

Norisi tikėti, kad valstybės 
pagarba kovotojams už laisvę 
išliks. Todėl ir šis skandalin
gas įstatymo projektas Seime 
nebus pri imtas. J u k įstatymo 
pakeitimo autorių argumentai 
neverti nė kiaušinio lukšto. 
Tai tik nevykęs mėginimas 
prisidengti Europos Sąjungos 
iškaba. 

Europos Sąjungoje nėra to
kios problemos kaip sunki re
zistencijos dalyvių medžiaginė 
padėtis. Ten nėra daugybės 

TIKĖKIME SAVO ATEITIMI! 
JAV LB planuoja darbo kon

ferenciją Amerikoje gimusių ir 
naujos bangos lietuvių suarti-
nimui. Norima sut raukt i 
bendruomenes veikla besido
minčius, bet dar neįsi t rauku
sius. 

Konferencija šaukiama 2002 
m. birželio 7-9 d. j aun imo sto
vykloje Dainavoje, Manches-
ter , MI. 

Susidomėjusius prašome pa
reikšti savo norą konferenci-
jon būti pakviestais, a t sakant 

nukentėjusiųjų nuo okupacijų. 
Europoje nukentėjusiems nuo 
nacių teroro seniai ir gausiai 
kompensuota. Jie negyvena 
nepritekliuose. Galbūt todėl 
ES muitų įstatymuose tokios 
lengvatos nėra. 

Mūsų euroderybininkams 
tu rė tų būti garbės reikalas 
įrodyti Briuselio biurokra
tams , kad kol kas Lietuva mo
ral iškai negali imti muito mo
kesčių už paramą t remtiniams 
ir rezistencijos dalyviams. Ki
ta ip šiuos žmones reikėtų pa
vadint i karo aukomis ar nu
kentėjusiais tik nuo nacių. 

porą klausimų. 
1. Ar norėtumėte praplėsti 

savo žinias apie Amerikos lie
tuvių reikalus ir veiklą? Jei 
taip, kas jus ypač domina? 

2. Ar norėtumėte aktyviau 
dalyvauti Amerikos lietuvius 
rišančioje veikloje? Jei taip, 
kas jus domina? 

3. Jūsų amžius? 
4. Jūsų gimimo kraštas? 
5. Jūsų vardas, pavardė, ad

resas, namų telefonas, e-pašto 
kodas. 

Informaciją iki gegužės 1 d. 
siųskite: Birutė Bublienė, 
4415 Oak Grove, Bloomfield 
Hills, MI 48302 arba e-paštu: 
BVBublys@aol.com 

Kurie negalės konferencijoje 
dalyvauti, bet norėtų išreikšti 
savo nuomonę, galės tai pada
ryti anketoje, kuri bus prista
tyta lietuviškoje spaudoje bei 
internete. Anketos rezultatai 
bus diskutuojami konferenci
joje. R. K. 

* L a n k y d a m a s i s Zarasų 
rajone, p r e z i d e n t a s Valdas 
Adamkus apgailestavo, kad 
gražia gamta garsėjantis rajo
nas neplėtoja turizmo. BNSl 
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Vaclovas Kleiza 

Išlikime gyvi istorijai 
Paskutiniu metu pastebėjo

me tiek privačiuose pokalbiuo
se, tiek mūsų spaudoje daž
nesnių pasisakymų apie mūsų 
archyvus ir apskritai apie ar
chyvinę medžiagą. Vieniems 
atrodo, jog visus tur imus ar
chyvus reikėtų perkelti į Lie
tuvą, kur jie specialistų bei 
profesionalų rankose rastų 
tinkamą prieglobstį, priežiūrą 
ir akademinę aplinką. Kiti tei
gia, kad dar ne laikas su tais 
archyvais atsiskirti, kol nepa
gerės Lietuvos ekonominė pa
dėtis ir tvirčiau nebus išspręs
tas jos valstybinis saugumas. 

Besiklausydamas tų pasisa
kymų, džiaugiesi, kad rodome 
rūpestį kaupti ir išlaikyti visa 
tai, kas ateities kartoms liu
dys, kaip lietuvis gyveno, ką 
jis veikė ir kūrė, išblokštas iš 
savo gimtojo krašto į platųjį 
pasaulį. Gera, kad rūpinamės 
nelikti užmirštais. O tam pa
vojaus yra, nes su kiekviena 
diena prarandame dalį to, ką 
taip sunkiai kūrėme ir puose
lėjome. Buvome nustebinti, 
kai prieš keletą savaičių skai
tėme „Tėviškės žiburiuose" 
(2002.02.19), kad „po Antrojo 
pasaulinio karo iki šiol išeivi
joje išnyko 257 periodiniai lei
diniai, neskaitant žiniaraščių, 
sienlaikraščių, organizacijų 
laikraštėlių bei kitos smulkes
nės lietuvių kalba leistos pasi
kartojančios raštijos". Ir visa 
tai jau teliko archyvine me
džiaga. O kur mūsų organiza
cijų veiklos pėdsakai, surašyti 
protokoluose bei įvairiose by
lose? Ar jie visi jau yra radę 
vietą dabartiniuose mūsų ar
chyvuose, kuriuos galime su
skaičiuoti ant vienos rankos 
pirštų? 

Todėl pasisakymai ir rūpes
tis apie mūsų archyvus yra 
naudingas bei vertas dėmesio. 
Tačiau, ar būtina esančius ar
chyvus kelti Lietuvon, šiuo 
metu nėra esminis klausimas. 
Daug svarbiau, ir laikrodžiui 
mušant negailestingas valan
das — daug aktualiau, su
sirūpinti surinkimu ir per
siuntimu Lietuvon tos archy

vinės medžiagos bei knygų, 
kurių dar apsčiai yra susirin
kę privačiose rankose ir kurių 
dar niekas nėra matęs. Čia 
esantieji archyvai yra tvarkin
gai laikomi bei prižiūrimi, jais 
rūpinasi pavieniai asmenys ir 
organizacijos, j iems pavojaus 
pradingti nėra. O knygos bei 
archyvinė medžiaga, kurią tu
ri privatūs asmenys, laiko tėk
mėje gali pradingti ir žūti. To
dėl vertėtų visuose lietuviš
kuose telkiniuose aktyviau 
kelti archyvinės medžiagos bei 
knygų rinkimo klausimą ir 
planuoti jų persiuntimą į Lie
tuvą. Ar tai neturėtų būti vie
nu iš JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos užda
vinių? 

O tam progos ir palankios 
galimybės yra. Neseniai Lietu
vių fondas įsipareigojo pa
dengti bent dalį knygų ir ar
chyvinės medžiagos persiunti
mo išlaidų. Tam tikslui Lietu
vių fondo Taryba įpareigojo 
savo narį Kęstutį Ječių būti 
šio projekto koordinatoriumi. 
Šiuo reikalu besidomintieji, 
prašomi kreiptis į jį. Jo adre
sas: 1310 YVayside Drive, Villa 
Park, IL 60181-3524, tel. 630-
832-2809, e-mail: 

k.jecius@worldnet.att.net 
Lietuvoje viena pagrindinių 

institucijų, kuri rūpinasi išei
vijos organizacijų ir atskirų 
asmenų kultūrinio, politinio 
bei mokslinio palikimo kaupi
mu, tyrimu, išsaugojimu ir 
eksponavimu yra Lietuvių 
išeivijos centras, įkurtas prie 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune. J i s renka lietuvių išei
vijos sukauptą archyvinį pali
kimą, kuriam pradžią davė 
Broniaus Kviklio biblioteka-
kolekcija. Centro direktoriumi 
yra prof. Egidijus Aleksandra
vičius. Centro adresas: Dau
kanto g. 25, LT-3000 Kaunas, 
Lietuva. 

Taigi tu r ime puikias galimy
bes savo knygas ir archyvinę 
medžiagą palikti tam, kad 
ateinančios kartos galėtų susi
pažinti su mūsų darbais bei 
pasiekimais. Tik tokiu būdu 
mes išliksime gyvi istorijai. 
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ŽVILGSNIS Į PRŪSIJĄ 
SOVIETMETYJE 

IRENA VIDŽIŪNIENĖ 
Muziejuje kabo Kaliningrado dailininko 

pokaryje tapytas paveikslas, kur iame vaizduojamas 
sumanytas 7-rių metų karo epizodas — rusams artė
j an t prie Karaliaučiaus sienų, gyventojų delegacija 
prašo išsaugoti miestą. Pirmame plane — I. Kantas 
dėsto savo filosofines mintis rusų kar iams. 

I. Kanto gyvenimas prabėgo Kneiphofe (dabar ši 
miesto dalis pavadinta Zelionyj Ostrov) ir jo apylin
kėse. Gimė 1724 metais balniaus šeimoje, neturtingų
jų rajone, kuris driekėsi pietiniame Priegliaus upės 
krante. Miestas augo, plėtėsi, keitėsi. I. Kantas nuola
tos apeidavo gimtąsias apylinkes, beveik nekeisdamas 
maršrutų, kurių vienas jo garbei buvo pavadintas Fi-
losofendamu. Ypač glaudžiai jo gyvenimas siejosi su 
Karaliaučiaus katedros aplinkuma. Jis visad vienu ir 
tuo pačiu metu pereidavo šalia katedros plytinčią 
aikštę ir pagal tai, anot amžininkų, buvo galima tik
rinti laikrodžius. Čia, Karaliaučiaus katedros profeso
rių rūsyje, jis atgulė amžinam poilsiui. 1880 metais I. 
Kanto palaikai buvo perkelti į katedroje pastatytą me
morialinę koplyčią. Pažymint 200-ąsias gimimo me
tines, 1924 metais Karaliaučiaus universiteto archi
tektas Friedrichas Lahrsas koplyčią įkomponavo į ka
tedros šiaurės rytinį kampą ir nuo tada lauko pusėje 
virš antkapio įrašas „Immanuelis Kantas 1724-1804" 
byloja, kad čia ilsisi vienas didžiausių praėjusių ir 
mūsų laikų humanistų. 

I. Kantas ypač domėjosi antikos filosofija. Didelį 
įspūdį j a m darė Ruso. Užsiskaitęs Ruso jis pražiopsojo 
net supažindinimui skirtą pasimatymą su panele. 
Panašūs dalykai kartojosi, ir taip filosofas liko neve
dęs, nors jaunystėje buvo žvalus, linksmas ir sąmojin
gas. Filosofas buvo nuolat kviečiamas į to meto aukš
tuomenės draugiją, pobūvius. Buvo tiesiog graibsto
mas. Tačiau smagiems pasišnekėjimams skirdavo tik 
pietų metą. Vakaras priklausė pasivaikščiojimui, kar
tais drauge su bičiuliu ar pasikviestu mėgiamu stu
dentu. Jo asmenybė spindėjo giedra, pakiliu džiugesiu 

ir atspindėjo jo genealios minties pasireiškimą gyve
nime, kuri buvo štai taip išsakyta: 

„Du dalykai skat ina sielą iš naujo ir vis labiau 
žavėtis bei pagarbiai nusiteikti, juo dažniau ir giliau 
apie tai susimąstoma: aiškus dangus viršum manęs ir 
moralinis imperatyvas manyje". 

Kaip ir vietinėje negausioje turistinėje literatūroje, 
taip ir ekskursijoje pateiktose žiniose šio kraš to istori
ja miglota ir, kaip įprasta, pradedama nuo 1945 metų. 
Tik baigiantis ekskursijai, demonst ruodama skaidrėse 
užfiksuotus Kaliningrado srities vaizdus tamsiame 
muziejaus kambarėlyje vadovė prabilo apie šio krašto 
tolimesnę praeitį. Senovėje, anot jos, čia gyvenusios 
rusams artimiausios gentys, kurios tik vėliau asimilia
vosi su lietuviais. Taigi nuo seno čia — rusų žemė. Te
ko atsiprašius patikslinti šio kraš to istoriją, prime
nant baltus, kad jie čia gyveno nuo seno iki kryžiuo
čiams užkariaujant. Didelei mano nuostabai , po to tvy
rojusią akimirksnį nejaukią tylą n u t r a u k ė prasiyręs 
tamsoje tiesos link dar vienas balsas. Pianisto Kon-
čalovskio palydovė paprašė žodžio ir sakė, kad jau ke
linti metai čia gyvendama ji domisi kraš to praeitim. 
Maskvoje antikvariate jai pavyko apt ikt i keletą senų 
leidinių, kuriuose aiškiai pasakyta, kad čia nuo neat
menamų laikų gyveno baltai, kad jų nepalietė slavų 
slinkimas iš rytų nei kitos įtakos iki kraš tą užgrobė 
kryžiuočiai. 

Besiskirstant ekskursijos dalyviams susipažinau su 
šia moterim. Tai Kaliningrado universi teto Chemijos 
katedros dėstytoja, chemikė Lidija Kors. Buvau malo
niai Končalovskio pakviesta į vakare vyksiantį jo kon
certą. Sujaukusios I. Kanto muziejuje skleidžiamą mi
tą apie senovėje rusų genčių viešpatavimą Prūsijoje, 
su L. Kors tapome artimos. 

Iki koncerto pradžios dar buvo gabalas laiko, tad vėl 
j au kažkelintas kar tas klaidžiojau viena po Kalinin
gradą. Vietovardžiai, gatvių pavadinimai a tgrasūs , 
nuobodūs, nelimpantys prie vietos, tad nekyla ranka 
juos žymėtis blonknotėlyje, neužsilieka atmintyje. Le
nino, Stalino, Kalinino ir panašūs įvardinimai įvai
riais variantais kartojasi visuose Tarybų sąjungos 
miestuose. Vietovardžiai, vietos vaizdai, gergždžiantis, 
nervingas transportas, duobėtas, i šmal tas gatvių grin

dinys, gausiai sugūžėjusios į šį miestą ir susispaudu
sios j a m e publikos žingsnis, judesys ir žvilgsnis, praei
vio išsakyta mintis byloja, kad gyvenimas čia slenka 
drumzlina sekluma. Net universiteto aplinkoje nesi
jaučia anei blyksnio jaunatviško veržlumo, kuris iš
kar t apninka įžengus, sakysim, į Vilniaus, Krokuvos, 
Tar tu universitetus. 

Kalinino vardo parkas — tai Karaliaučiaus kapinių 
vieta. Gilyn į jį veda grįsti buvusių kapinių takai. Gre
ta įkurdinta akies neviliojanti vaikų žaidimo aikštelė, 
kurioje išdėlioti šaižiomis spalvomis nuteplioti su di
džiulėmis penkiakampėmis raudonomis žvaigždėmis 
žaisliniai lėktuvai. Virš aikštelės sūkuriuoja kapų dul
kės. Sutikti praeiviai pasakoja, kad toliau už parko ri
bų dar išlikusios buvusiu kapinių žymės, kad atvykę 
jie matė šioje vietoje nepaprasto grožio kapavietes. Da
bar čia — tik seni pavieniai medžiai, kerojasi krū
mynai. Tą buvusį muziejų po atviru dangumi užgožė 
vietomis vos peržengiama žolė. Kur-ne-kur žiojėja iki 
galo neužverstos kapo dydž;o duobės. Vis dar rausia-
masi ir tebeieškoma kapuose brangenybių. Sutikta se
nyva, iš pažiūros inteligentiška, moteris pasakojo, kad 
antkapinius paminklus žmonės išnešiojo ir labai ra
miai pridūrė: „Na ir kas čia tokio, juk nei Bethovenas, 
nei Šilleris čia nebuvo palaidotas". 

Kaliningrado kapinės tolokai nuo centro. Iki jų teko 
važiuoti miesto autobusu. ( ia irgi kapaVdaug kur bai
gia užaugti žole ir krūmokšliais ir tik vešlią lapiją įrė
minanti kapo tvorelė atkre.aia dėmesį, kad čia palai
dojimas. Panašūs kapai sup.Iti vos prieš 10 metų. Vie
nai vaikštinėti didžiulėse, a.okiose, mišku beužeinan-
čiose kapinėse buvo nedrąsu Tik probekšmais stab
telėjau prie vieno kito kapo. Gal todėl nepastebėjau iš 
Karaliaučiaus į Kaliningrado kapines atkeliavusių 
antkapinių paminklų. 

Grįžtant į centrą kartu stotelėje autobuso lūkuriuoja 
dvi įraudusios nuo alkoholio svirdinėjančios moterys. 
Šalia jų — baugštus, išblyškęs kelerių metų vaikas. 
Prie jų prieina apsiblausęs, ;>erskelta kakta, aprišta 
smukinėjančiu bintu, pusamžis nevaleika. Važiuojant 
autobusu sklinda grubios replikos. 

Salė, kurioje vyko koncertas, Įrengta miesto centre, 
nedaug nuo karo nukentėjusioje gotikinėje bažnyčioje. 

Vidus skoningai pertvarkytas. Vitražai nauji, sukurti 
Kaliningrado meistrų. Klausytojų labai nedaug. Vidu
tinio amžiaus ir jauni žmonės. Akustika puiki. Skam
ba Bethoveno muzika... 

Koncertas užtruko. Iš Kaliningrado išvykau vėlai va
kare, apie 11 valandą. Traukiny tik vienas kitas kelei
vis. Pionersko stotelėje įlipa tr iukšmingas būrys pa
auglių. Pakvimpa muštynėmis. Traukiniui sustojus 
Svetlogorsko — 1 stotelėje, dar ramiai rašau dienoraš
tį, nes man reikia išlipti kitoje — Svetlogorskas — 2. 
Tačiau po 10 minučių, vėl sustojus traukiniui, pasi
rodė, kad jis, nepranešus keleiviams, pasuko atgal, ir 
vėl atsidūrėme Pionerske. Teko čia išlipti, laukti kito 
traukinio, kad nuvežtų iki Svetlogorsko — 1, o iš ten 
beliko Svetlogorsko kurortą pasiekti pėsčiomis. Kai su 
kelių grupele žmonių, panašiai apkvailintų kaip ir aš, 
pasiekėm Svetlogorsko kurortą, buvo jau vidurnaktis. 
Iki kempingo — apie 0,5 kilometro — teko eiti tuščiu 
keliu palei prūdą vienai. Norint pakliūti į kempingą 
pro vartus, tektų dar kirsti gūdžią krūmokšnių augim-
vietę. Norėjosi to išvengti. Taigi nutar iau pabandyti 
persiropšti per netoliese boluojantį aukštą cementinį 
kempingo aptvarą. \ viršų lengvai prisitraukiau, per
mečiau kitapus rankinę, beliko ramiai nusileisti, bet 
už kažko užkliuvusi kritau ir iš karto nepasikėliau. 
Svaigo galva. Gaubė šilta, rami naktis. Iš aukštai 
žvelgė mėnulis. Kempingas miegojo. Šią svaiginančią 
akimirką nesinorėjo judėti. Pajutusi, kad pavojinga 
taip vienai delsti, sukaupusi jėgas pašokau ir nusvir-
dinėjau į palapinę. Atsipeikėjus pasigedau akinių... 
Kai rytą nuėjau į nuotykio vietą, supratau, kad kristi 
man labai pasisekė. Prie tvoros mėtėsi degtinės bute
lių duženos, plytgalių krūvos ir visai šalia jų gulėjo 
mano akiniai. 

Zelionogradskas (Krantas) 

Nuo pat pirmos dienos Svetlogorske, pasilypėjusios 
ant aukšto skardžio, nuolat apžvelgdavom jūros pa
krantę. Kirbėjo svajonė krantu apeiti Sambijos pusia
salį. Ypač viliojo jo šiaurės vakarų smaigalys. Bet Na-
zarijui išvykus mudviem leistis į tokią kelionę buvo 
nedrąsu. Bus daugiau 

\ 
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SCENOJE 
IR 

EKRANE 

A L Z H E I M E R ' S 
T R A G E D I J A S C E N O J E 

Pastaruoju metu jau pri
pažinta , kad Alzheimer's yra 
pavojinga ir kol k a s nepagydo
m a liga, iš pagrindų pakei
čianti žmogaus asmenybę, pa
verčiant i intel igentišką, pro
t ingą, i šs imoksl inusį asmenį 
bejėgiu, užsispyrusiu vaiku, 
nepaž į s tanč iu artimųjų, ne
jauč ianč iu , kas vyksta jo ap
linkoje, neįstengiančiu atlikti 
paprasč iaus ių ve iksmų. 

„ P e g a s u s Players" teatre, 
1145 W. Wilson Ave, tel. 773-
8 7 8 - 9 7 6 1 , iki balandžio 14 d. 
v a i d i n a m a drama „The Wa-
verly Gallery", kurios turinys 
kaip tik nagrinėja Alzheimer's 
tragedijos e igą ir pasekmes . 

Išt ikusi tragedija pristato
m a ir iš sergančiosios Gladys 
(aktorė Judi th Hoppe) per
spektyvos , bei iš jos gimi
naič ių , turinčių ja diena iš die
nos rūpint is ir ilgainiui pada
ryti sprendimą ateičiai. Dra
mos pavadin imas ki ldinamas 
iš Greenwich Vil lage esančios 
Waver ly galerijos, kurios savi
n inkė yra Gladys . Tai nėra 
v iena populiariausių temų, 
bet aktoriai savo vaidmenį at
l ieka į t ikinančiai ir drama 
verčia ž iūrovus sus imąstyt i . 

J U O Z A P O A P S I A U S T A S 
Chicago Center for the Per-

forming Arts (tel. 312-327-
2000) teatre iki kovo 31 d. ga
l i m a pamatyt i muzikinį pasta
tymą bibline tema „Joseph 
a n d t h e A m a z i n g Technicolor 
Dreamcoat". Tai v ienas iš ne
s e n s t a n č i ų scenos deiman
č iukų — kupinas judesio, dai
n ų ir sąmojaus , bet iš e s m ė s 
pas i žymint i s labai primityviu 
turiniu, paremtu Senojo Tes
t a m e n t o dal imi apie patriar
chą Jokūbą , jo sūnus ir jau-
niausiąjj Juozapą, kurį bro
liai, pavydėdami tėvo mei lės , 
parduoda praeinančiam kara
vanui . Po to jie tėvui parodo 
ėr iuko krauju su la i s tytus bro
lio drabužius ir įtikina, kad 
jaunuol į sudraskė žvėrys. Juo
zapas i lgainiui patenka pas 
Egipto faraoną ir tampa įta
k ingu jo patarėju, kuris iš-
gelbst i šalį nuo bado. 

K E L I O N Ė L A I K O K E L I A I S 

Šią savaitę Čikagoje ir apy
l inkėse siūlomas naujas — bet 
kartu ir „senas", nes pirmą 
kartą buvo pagamintas 1960 
meta is — filmas „Time Ma
ciūne". Filmas pagamintas pa
gal H. G. Wells tuo pačiu var
du mokslines fantazijos apy
saką, išspausdintą prieš be
veik 100 metų. 

Kaip paprastai, išleidžiant 
naują filmą, reklamų netrūks
ta nei spaudoje, nei televizi
joje. Tačiau kai kurie kritikai 
visgi pasisako skeptiškai , tvir
t indami, kad 1960 m. paga
mintas filmas buvo tobulesnis, 
nors galbūt neturėjo tokių 
„technikos stebuklų" ir tuo 
pačiu nekainavo tiek milijonų 
dolerių, bet labiau atspindėjo 
H. G. Wells apysakos turinį ir 
buvo labiau į t ikinantis . 

Fi lmo herojui Alexander 
Hartdegen (jo gyvenamas i s 
laikas — praėjusio š imtmečio 
pradžia) pavyksta įgyvendinti 
savo karščiausią norą: pasi
statyt i mašiną, kuri gali jį 
nuvežt i ne iš vienos vietos į 
kitą, bet perkirsti laiko ribas 
ir žmogus gali atsidurti bet 
kuriame laikotarpyje: praei
tyje ar ateityje. 

Hartdegen (aktorius Guy 
Pearce) pasirenka aplankyti 
tol imą ateitį ir pasižiūrėti 
koks likimas laukia žmonijos, 
ką ji bus pasiekusi ar prara
dusi . Filmas stengiasi pavaiz
duoti, ką keliautojas randa, su 
kokiais pavojais sus iduria ir 
kaip iš jų išs isuka. Žinoma, 
neapsieinama ir be mei lė s is
torijos su ateityje sutikta 
gražuole Mara (aktorė S a m a n -
tha Mumba). 

Fi lmas priskiriamas PG-13 
kategorijai, n e s yra daug 
žiaurių scenų, ypač kai ekrane 
pasirodo pavojingieji ateit ies 
požemių gyventojai, žmogėd
ros Morloks. Fi lmas yra 96 
minučių trukmės, la ikomas 
t inkamu vaikams, tur int iems 

daugiau kaip 13 m e t ų am
žiaus. Verta pažymėti , k a d fil
mo režisierius yra Simon 
Wells , rašytojo H. G. VVells 
provaikaitis. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

NATŲ GARSAI, SPAUDOJE 
SUSKAMBĖJĘ 

I š r i n k t a s 

J A V veikiant i klasikinės 
muz ikos radijo stotis KDFC 
parinko ir paskelbė 30 pačių 
i ški l iaus ių jaunųjų muzikų 
pavardes . J ie visi talentingi, 
tarptaut inių konkursų laimė
tojų laurais pasipuošę, muziką 
at l i ekantys garsiose koncertų 
sa lėse ir jau ne vieną muzikos 
įrašą padarę. Tame išrinktųjų 
tarpe yra ir l ietuvis, vio
lončel ininkas Vytautas Son
deckis . 

V. Sondeckis , būdamas 19 
metų , violončelės studijas pra
dėjęs S a n k t Peterburg (Rusi
ja) konservatorijoje, vėl iau jas 
t ę sė Liubeck (Vokietya) aukš
tojoje muzikos mokykloje pas 
žymų violončelininką David 
Gering (jis s u Lietuva yra ge
rai sus idraugavęs , ten dažnai 
apsi lanko, koncertuoja). 

V. Sondeckis dalyvavo ir 
laimėtojo laurais pasipuošė 
ke l iuose tarptautiniuose muzi
kos festivaliuose. Jį, grojant 
kartu su Lietuvos kameriniu 
orkestru, dabar galim išgirsti 
ir kompaktinėje plokštelėje 
(CD). 

V. Sondeckis gyvena Vokie-

Choreografe Andželika Choliną vasario 14 d. Nacionaliniame dramos teatre pristatė savo teatro premjerą 
..Meile". Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka. 

2002 METŲ MUZIKOS 
KALENDORIUS 

Lietuvoje kiekvienais metais 
pasirodo įvairių kalendorių. 
J ų tarpe randame ir „Muzikos 
kalendorių", tačiau šio paskir
t is gerokai kitokia negu dau
gelio. Š iame kalendoriuje pa
teikiamos Lietuvos ir kitų ša
lių muzikos veikėjų gimimo 
bei mirties, taip pat muzikos 
kūrinių atlikimo datos ^prade
dant 2002 m. sausio 1 diena, 
baigiant tų pačių metų gruo
džio 3I-ja) . Ryškesnės asme
nybės dar palydimos trumpais 
ar i lgesniais komentarais, ir 
straipsniais . 

Šių m e t ų kalendorius, kurio 
leidėjas — Lietuvos muzikų 
rėmimo fondas, jau yra 12-sis 
iš eilės. Jo pradininkas, suda
rytojas bei redaktorius, mu
zikologas Vaclovas Juodpusis 
savo žodyje rašo: 

„Prieš dvylika metų pradėjęs 
rengti kalendorių, kuris buvo 
labai kuklus , net nesuvokiau, 

kad j is kada nors ga lės viršyti 
100 puslapių. Tada nepagalvo

jau, kiek daug teks sut ikt i ne
t iks lumų, narpliojant muzikų 
gimimo, mirtie?, muzikinės 
veiklos datas. O ką bekalbėti 
apie l ietuvių išeivius muzi
kus , apie kuriuos t iek maža 
faktinių duomenų yra pasiekę 
Lietuvą. Džiaugiuosi , kad šią 
spragą padeda užpildyti 'Mu
zikos žinios', 'Draugas', taip 
pat pavieniai asmenys , tarp 
kurių daugiausia žinių yra pa
te ikęs Vytautas Strolia". 

Š ių metų kalendorius yra 
bene s tambiausias — 132 pus
lapių. Kadangi š iemet sueina 
100 metų (rugsėjo 20 d.) nuo 
kompozitoriaus Antano Bud-
riūno gimimo, kalendorius yra 
pradedamas trumpa citata iš 
šio kūrėjo pas i sakymų, o taip 
pat ir prof. Konrado Kavecko 
mint imis apie sukaktuvinin-
ką. 

tijoje, yra Šiaurės Vokietijos 
radijo simfoninio orkestro na
rys — violončelininkas. Jis 
Europoje, JAV ir kitur yra ge
rai žinomo Vilniaus kamerinio 
orkestro vadovo/dirigento Sau
l iaus ir violončelininkės Silvi
jos Sondeckių sūnus. 

S u s i r ū p i n t a 

Būgštauja dėl pasigirdusių 
gandų apie Kaune, g a l i m ą kai 
kurių muzikos mokyklų už
darymą ir apskritai mažė
jančią chorų veiklą. Tuo svar
biu reikalu susirūpinę, chorų 
vadovai praėjusių m e t ų pabai
goje buvo susirinkę pasitari
mui. 

Mišraus choro „Gintaras" 
vadovė Leokadija Janušk ienė 
pastebėjo, kad dabar Kaune 
yra palikę tik 25 chorai, jų 
tarpe 9 bažnytiniai. Netoli
moje praeityje buvę gerokai 
daugiau. Iš Kaune esanč ių 10 
aukštųjų mokyklų, chorai beli
kę tik dviejose. 

Tuo tarpu Vilniuje chorai 
yra kiekvienoje mokykloje. — 
„Ta pati Lietuva — o koks 
skirtumas", — kalbėjo L. Ja
nuškienė. 

Profesorius A. Petrauskas 
apgailestavo, jog nesigail ima 
daug lėšų skirti sportui, kai 
chorams ir apskritai kultūrai, 
at i tenka t ik ašaros. 

Pasi tarime dalyvavęs, Kau
no miesto mero pavaduotojas 
G. Budrikis išsireiškęs, kad be 
mokyklų nebus galima nieko 
padaryti, o Lietuva be dainos 
esanti be ateities. 

Seimo narys R. Ruzas sam
protavo, jog dainavimui turėtų 
rastis laiko, net ir tikybos bei 

i etikos pamokų metu. Svar
biausia reikėtų stengtis, kad 
būtų išugdyta meilė dainai ir 
sužadintas noras dainuoti. 

N u s t e b i n o 

Jau dvyliktą kartą iš eilės 
prieš Naujus metus Rotušės 
aikštėje, Kaune, kad sutelktų 
lėšų paramai vargšams bei 
įvairių kitų negalių ištiktiems, 
suruošiamas pokylis — kon
certas. 

Pokylio programoje dalyvavo 
solistas/baritonas Eduardas 
Kaniava, estrados dainininkė 
Birutė Petrikytė, ypač niujor
kiečiams gerai pažįs tamas 
žymus smuikininkas Vilhel
mas Čepinskis ir Kauno ka
merinis orkestras. 

Susirinkusieji išgyveno ne
tikėtą staigmeną, išvydę V. 
Čepinskį, kuris, užuot smui
kavęs, stovėjo ant dirigento 
pakylos ir dirigavo orkestrui! 

Man prisiminė kartą vienam 
žurnalistui padaryta jo užuo
mina, kad domina ir dirigavi
mo menas. Juk tai nieko nuos
tabaus. Žiūrėk ir garsusis 
operos dainininkas Placido 
Domingo jau kelinti metai 
reiškiasi kaip operų dirigen
tas. Ką gali žinoti, gal ateityje 
smuikininkas V. Čepinskis su 
dirigento lazdele bus dažnai 

matomas ir ant dirigento pa
kylos. 

N e p a m i r š t a 

Nors pasaul inės muzikos 
a u k š t u m a s pas iekus i , Pran
cūzijoje gyvenant i , pianistė 
Mūza Rubackytė į puikybę 
nepasikėlė — Lietuvos nepa
miršta. Kiek tik jos labai 
tampriai suorganizuota kon
certinė programa leidžia, Lie
tuvoje apsi lanko. Paskutinį 
kartą Mūza, praėjusių metų 
lapkričio pabaigoje besisve
čiuodama Lietuvoje, koncerta
vo Vilniuje ir Kaune . Ji pati 
sako („XXI amžius"): „Mano 
ryšiai su Lietuva n iekuomet 
nenutrūko. Aš, kaip kultūros 
žmogus, manau , privalau sau
goti mūsų kultūros savi tumą, 
kuriam dabar kyla pavojus. 
Aukoju savo laiką ir pinigus, 
kad Lietuva būtų v isate isė 
Europos narė. Visuose mano 
koncertuose s k a m b a M. K. 
Čiurlionio kūriniai". 

Šal ia Europos valstybių, M. 
Rubackytė neretai apsilanko 
Šiaurės bei P ie tų Amerikoje. 
Praėjusiais meta i s , muzikos 
mylėtojai Mūzą girdėjo ir 
Čikagoje. Ten po koncerto 
„Chicago Tribūne" dienraštyje 
pasirodė recenzija: „F. List so
nata h-minor tapo t ikru muzi
kiniu išgyvenimu. . . Jos ge
bėjimas derinti energiją, ly
riškumą ir grakš tumą atrodė 
beribis, kaip ir ne i š semiamas 
garso spa lv ingumas . Tokio 
masto talentui priklauso di
delės sa lės ir žymūs orkes
trai". 

M. Rubackytė jau yra įra
šiusi 9 kompakt ines plokšteles 
(CD). Jose įrašyta F. List, F. 
Schubert , J. Brahms , M. K. 
Čiurlionio ir k i t ų kūriniai. 

P . P a l y s 

SIŪLO DARBA 
ELEKTROS 

l \ I DJMAi-PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
I garantuotai ir sąžiningai. 
į 773-779-3313 
. Kl A L D U L S PUMPUTIS 

Al H AKJHIJU NAMLj, SVHKATOS 
R GYVYBĖ* DRAUDIMAS 

Agentais Krank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

' FRANK ZAPOLIS 
j 3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Looking for Lead Carpenter for 
Townhome wood trim repJacement 
(in suburbs). Mušt have experience 

& vehicle. Start now. Good pay, 
great bonuses, benefits & profit 

sharing. Call Ward VVood 
af 847-928-1000. 

įdarbinimo agentūra BALTICA 
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje 

amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių 
šeimose, statybose ir t.t. Teikiame visok
eriopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai 
gyventi. Pažintys su Amerikos piliečiais. 

TeL 323-851-3010; 323-37/16562. 
E-mail: info(<?usa-baltica.cofii 

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

žiuokles darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 YV. 
79 S t Tel. 773-582-0183; 773-
582-0184. Kalbame lietuviškai. 

Pabaigoje randame ir 
straipsnių: „Pavartykime J. 
Pakalnio gyvenimo knygą...", 
„Vladas Jakubėnas — muzi
kos kritikas", „Lietuvių var
gonininkų virtuozas Jonas Žu
kas". Be to, kiek plačiau su
pažindinama ir su kalendo
riaus leidėjais — Lietuvos mu
zikų rėmimo fondu jo dešimt
mečio gyvavimo proga: nupa
sakojami projektai prie kurių 
šis fondas prisideda. Sumini
mi renginiai, kuriuos šiemet 
šis fondas žada suorganizuoti 
(pirmasis jų j a u įvyko sausio 
30 d., kuomet suruošta iškil
minga konferencija Vilniaus 
rotušėje LMRF 10-ties metų 
gyvavimui paminėti) . 

Taip pat kalendoriuje dar 
atskirai paminimos sukaktys, 
sužymėtos skyrelyje „2002 me
tais sueina". Iš čia sužinome, 
kad prieš 80 m e t ų Mikas Pet
rauskas Bostone pastatė savo 
operetę „Vaikas ar mergaitė" 
ir tame pačiame mieste buvo 
iš leistas šio muziko „Lietu
viškos dainos". Čia minima, 
kad prieš 75 m. gimė daini
ninkė Monika Jurčiūtė-Krip-
kauskienė ir prieš tiek pat 
metų Klaipėdoje išleistas J. 
Žilevičiaus ir D . Andrulio va
dovėlis „Jaunas dainininkas". 

Dar tik 20 m e t ų sueina nuo 
dainininkės, chorvedės Onos 
Razgaitės-Piežienės (gim. 
1908 m.) mirties. O tik 5 me
tai mus skiria nuo Čikagos 
pašonėje — Ciceroje mirusio 
smuikininko Juozo Remio iš
keliavimo amžinybėn. 

Reguliaraus kalendoriaus 
puslapiuose randame, kad 
sausio 30 d. suėjo 97 metai 
nuo dabar Vilniuje gyvenan
čios, žymiosios kanklininkės, 
kanklių vadovės Onos Mozo-
l iauskaitės-Mikulskienės, o 
vasario 3 d. — 90 metų nuo 
Čikagoje gyvenančio chorve
džio Jurgio Lampsačio gimi
mo. 

Beje, šio kalendoriaus su
darytojas V. Juodpusis laukia 
siūlymų, ats i l iepimų ir pagei
davimų šio leidinio klausimu. 
Rašyti reikia — V. Juodpusis, 
A. Goštauto g. 4-3, 2001 Vil
nius, Lithuania. Tuo adresu 
galima užsisakyti ir patį lei
dinį, kurio t iražas ne toks di
delis — 1,000 egzempliorių. 
Kalendoriaus kaina nepami
nėta. 

E d v a r d a s Š d l a i t i s 

L A I K A S I R K A L B O S 

U N E S C O būstinėje Pary
žiuje pristatytame Pasaulio 
kalbų atlase pažymima, kad 
pasaulyje gyvuoja 6.000 kal
bų, iš kurių 3 .000 gali arti
miausiu metu išnykti. Per 
pastaruosius tris amžius kal
bos nyksta vis sparčiau, ypač 
Amerikos ir Australijos že
mynuose. Apie 50 kalbų gali 
išnykti ir Europoje. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Wasfing. 

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai 
Atlyginimas nuo 

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

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. Tel. 708-499-3279, 

Algirdas. 

(rengiame ..basement", virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck". staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

draudimą. Te!. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

Į d a r b i n i m o b i u r a s s i ū l o 
d a r b ą a m e r i k i e č i ų 

š e i m o s e s u g y v e n i m u . 
G e r a s a t l y g i n i m a s . 

B ū t i n a s a n g l ų k a l b o s 
ž i n o j i m a s . 

2 9 2 1 N . M i l w a u k e e . 
T e l . 7 7 3 - 2 7 8 - 0 6 6 0 . 

IŠNUOMOJA 

I š n u o m o j a m a s 

3 kambarių butas prie 6 6 St. 

ir Kedzie A v e . Kaina $ 4 2 0 . 

Te l . 7 0 8 - 4 2 5 - 7 1 6 0 . 

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas su baldais Oak Lawn. Yra 

balkonas. Kaina $850. First Rate 
Real Estate, Aušra Padalino. 

Tel. 773-767-2400. 

Ša l i a H a r l e m A v e . 
i š n u o m o j a m a s vienas 

kambarys su baldais. Kaina 
$300 . Tel. 7 0 8 - 5 9 4 - 1 1 8 4 . 

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 815-462-6263 arba 

630-774-1025. 

IEŠKO DARBO 

D i p l o m u o t a m e d i c i n o s 
s e s u o (nurse) gali s laugyti 
l igonį . T e L 7 0 8 - 4 4 7 - 0 8 9 0 , 

V a n d a . 

ĮVAIRUS 

P r i ž i ū r ė s i u l igotą ž m o g ų 
savo namuose . Puikios sąly

gos , maistas , sąžininga slauga. 
Tel . 6 3 0 - 8 9 3 - 5 5 2 7 , Dal ia . 
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Batik 

gallery 

naujausi 

r e n o s E?cxpa.m\s 
batiko darbai 

Susitikimas su menininke 
Kovo 16 

3:00 v.p.p. iki 6:00 v.v. 

4 East Jefferson Naperville.il 
In downtown Naperville 

630 548-4003 

Tarptautinio konkurso hiurcatė Kvelina Anusauskaite KaU-dros aikštėje 
Vilmujf V;i> įno I6-ONIOS šventes proga linksmino publika savo dainomis 

Kęstučio Vanago (Eltai nuotrauka 

http://Naperville.il


PAMINĖTAS ŠV. KAZIMIERO 
KANONIZAVIMO JUBILIEJUS 

Lietuvos Dailės muziejus 
kovo 1 d. Taikomosios dailės 
muziejuje (Arsenalo 3A) su
ruošė kultūros vakarą „Šv. 
Kazimieras Lietuvos kultū
roje". Šis Šv. Kazimiero kano
nizacijos 400 metų jubiliejui 
skirtas renginys įvyko po Lie
tuvos Mokslų akademijos bib
liotekos parodos, skirtos šv. 
Kazimiero kanonizacijos di
džiajai sukakčiai, atidarymo. 

Šiemet sukanka 400 metų, 
kai popiežius Klemensas VIII 
1602 m. paskelbė brevę „Que 
ad sanctorum". Prof. Paulius 
Rabikauskas, SJ, ilgus metus 
kruopščiai tyrinėjęs Vatikano 
archyvus ir parašęs specialią 
studiją, skirtą šv. karalaičio 
Kazimiero gyvenimo apžvalgai 
bei kanonizavimo proceso pro
blematikai, teigė, jog būtent 
šis dokumentas amžininkų 
priimtas ir šiandien laikytinas 
karalaičio Kazimiero kanoni
zavimo patvirtinimo doku
mentu. Iki šios brevės paskel
bimo karalaitis Kazimieras 
dokumentuose tituluotas labai 
įvairiai: Dievo tarnu, palai
mintuoju, šventuoju. Po 1602 
m. karalaitis Kazimieras jau 
visada vadintas tik šventuoju. 
Tokiu būdu 1602 m. brevė yra 
ne tik ankstyviausias žinomas 
Šv. Sosto aktas, kuris viena
reikšmiai patvirtina karalaitį 
Kazimierą esant šventuoju, 
bet šis aktas ir faktiškai 
įtvirtina jo, kaip šventojo, vi
suotinį garbinimą. Anot po
piežiaus Jono Pauliaus II, „Šv. 
Petro sostas su dėkingumu 

mini tą ypatingą dovaną, ku
rią Lietuvos žemės Dievo Tau
ta yra davusi dvasinei Baž
nyčios vienybei. Toji dovana 
yra šv. Kazimieras". Todėl yra 
itin svarbu deramai valstybi
niu lygiu, paminėti šio tradi
ciškai laikomo vienintelio lie
tuvių katalikų šventojo — 
Lietuvos Globėjo — kanoniza
vimo jubiliejų. Istorinė šv. ka
ralaičio Kazimiero asmenybe, 
šio šventojo kulto formos, itin 
gausių dailės kūrinių ikono
grafija yra tapusi neatsiejama 
Lietuvos kultūros savasties ir 
lietuvių tautos mentaliteto da
limi. 

Kultūros vakare, skirtame 
Šv. Kazimiero kanonizavimo 
400 m. jubiliejui, kalbėjo Vil
niaus arkivyskupas metropoli
tas kardinolas A. J. Bačkis, 
Vilniaus universiteto profe
sorė E. Ulčinaitė, Lietuvos 
Muzikos akademijos profesorė 
J. Trilupaitienė, Vilniaus arki
vyskupijos dailės paveldo ku
ratorė S. Maslauskaitė, VDA 
doktorantė Neringa Markaus-
kaitė. VU dėstytojas Mintau-
tas Čiurinskas; aktorė Jūratė 
Vilūnaitė skaitė šv. Kazimie
rui skirtus grožinės lite
ratūros kūrinius lotynų ir lie
tuvių kalba, o choras „Aidija" 
(vadovas Romualdas Gražinis) 
atliko Šventajam skirtas gies
mes. 

Kultūros vakaro mecenatas 
— Kultūros ministerija. 

Lietuvos dailės 
muziejaus informacijos 

centras 

* Valstybės sienos apsau
gos tarnybos iVSAT) parei
gūnai nuo kovo 1 d. į Lietuvą 
galės įleisti tik tuos automobi
lius, kurių vairuotojai turės 
Lietuvoje galiojančius trans
porto priemonių savininkų ir 
valdytoju civilinės atsakomy
bės privalomojo draudimo liu
dijimus. Nuo balandžio 1 d. iš 
Lietuvos į užsienį išvykti tran
sporto priemonių vairuotojai 
galės tik pateikę dokumentų 
kontroles metu pasieniečiams 
šios draudimo rūšies liudiji
mus. Jų neturintys vairuotojai 
negalės vykti per Lietuvos sie
ną. 'BNS. 

* Vyriausybei apsispren
dus a ts isakyt i daugiau kaip 
10 metų galiojusios tvarkos, 
pasieniečiai nuo šiol taebere-
gistruos asmenų bei transpor
to priemonių, kertančių vals
tybės sieną. Šios nuostatos at
sisakoma, atsižvelgiant į paki
tusią ekonominę bei politinę 
situaciją, taip pat įvertinus 
daugelio Europos Sąjungos 
valstybių patirtį. Atsisakius 
iki šiol vykdytos registracijos, 
turėtų sumažėti transporto 
priemonių eilės pasienio kont
rolės punktuose, sutrumpės 
pasienio procedūros. « B 

Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Algimantas Songaila 
(kairėje' ir Vokietijos ambasadorius Lietuvai Detlof von Berg. Vokietijos 
vyriausybės vardu Lietuvos pasieniečiams perdavė techninės įrangos, ku
rios pagalba Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje bus įrengtos septynios 
stebėjimo kameros Perduotoji technika verta apie 400,000 litų. Ja bus 
stebimi ir kontroliuojami Lietuvos valstybės sienos ruožai su Baltarusija 
boi Kaliningrado sritimi Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr. 
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„Šv. Kazimieras"". 

* Valstybės sienos apsau
gos tarnybos (VSAT) pa
reigūnai pernai ketvirtadaliu 
daugiau nei 2000-aisiais su
laikė valstybės sienos pažei
dėjų ir išaiškino jos pažeidimų 
atvejų. 2001-aisiais metais pa
sieniečiai užregistravo 998 
valstybės sienos pažeidimus, 
arba 25 proc. daugiau nei už
pernai. Pasak VSAT praneši
mo, daugiau kaip pusę visų 
sienos pažeidimų pasieniečiai 
išaiškino prie sienos su Bal
tarusija — 554. Valstybės 
sieną dažniausiai pažeidžia 
asmenys, gabenantys kontra
bandą. (BNS) 

* Vyriausybė kreipėsi į 
Seimą, prašydama pritarti 
šauktinių tarnybai įkalinimo 
įstaigas saugančiuose Vidaus 
reikalų ministerijos (VRM) vi
daus tarnybos pulkuose, f I vi
daus tarnybos pulką siūloma 
pasiųsti tarnauti 882, o II — 
408 karius. VRM parengė vi
daus tarnybos pulkų pertvar
kymo į profesionalius viešojo 
saugumo dalinius planą, ta
čiau dėl lėšų bei profesionalių 
pareigūnų stokos šiais metais 
dar nėra galima atsisakyti 
šauktinių. rWS 

* Vyriausybė pakeitė slap
to krovinio gabenimo į Lie
tuvą ir iš jos tvarką, numaty
dama galimybę ne tik įvežti 
šiuos krovinius į Lietuvą, bet 
ir išvežti išjos. Iki šiol galioju
si slaptų krovinių gabenimo 
tvarka leido tik įvežti tokius 
krovinius į Lietuvą. Dabar į 
vieną slaptų krovinių sąrašą 
sujungti slapti kroviniai, gabe
nami Krašto apsaugos mi
nisterijai, Valstybės saugumo 
departamentui, Ginklų fondui, 
Ignalinos atominei elektrinei, 
Lietuvos bankui ir komerci
niams bankams. Slaptu laiko
mas krovinys, kurio siuntėjas 
arba gavėjas privalo Valstybės 
paslapčių įstatymo nustatyta 
tvarka Įslaptinti informaciją 
apie krovinį, jo gabenimo tvar
ką, maršrutą. 

Dai!. Juozas Galkus 

• Tarp vasario ir vasaros 
nuplasnoja trys paukščiai: ko
vas, balandis ir gegužė. 
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How easy is it to gtt:j 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daily service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, vvhen you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United's Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus7" frecjuent flyer program. 

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavian.net 

Omagalo Vilnius? 

It's Scandinavian 
S4S 

ScafHjtTavian Atrlmrs 

JAV LB Lemonto apylinkės aukotojų 
už 2001 metus ir 2002 metų Vasario 16-tai skirtų aukų 

aukotojų sąrašas, sudarytas nuo 2001 m. kovo 1 d. iki 
2002 m. vasario 24 d. 

$560 Kosmonienė. 
$130 Dr. Razma Antanas ir Alė. 
$110 Vytas Miceika. 
4x$100 Dr. Sidrys Linas ir Rima, dr. Siliūnas Donatas ir 

Viktorija, Sušinskas Kęstutis ir Rūta, Sutkus Ada. 
$96 Sinkus Vladas ir Raminta. 
$85 Bytautas Marcelė ir Kristina. 
$77 Ruibys Adolfas ir dr. Alicija. 
$75 Jelionis Sofija. 
$70 Dr. Paulius Algis ir Vija. 
$70 Dėdinas Justinas. 
2x$65 Džiugas Stasys ir Sofija, Krutulis Liucija. 
5x$60 Cinkus Jonas ir Regina, Dirda Petras ir Liuda, 

Kazėnas Gediminas ir Leonidą, Kriaučeliūnas 
Irena, Stasiulis Eugenijus ir Genė. 

2x$55 Urbutis Algis irDalia, Zabukas Jonas. 
10x$50 Varanka Tadas ir Elena, Vanagūnas Arvydas, 

Trumpijonas Vilius ir Danutė, Rugienius Algis, 
Nausėdas Juozas ir Nijolė, Kronas Romas ir Banė, 
Domanskis Vandelinas, Damijonaitis Vitalis ir 
Gražina, Daugirdas Jonas ir Ona, Ališauskas 
Juozas ir Birutė. 

$46 Stankus Kostas ir Vida. 
$41 Amrozaitis Emilija. 
3x$40 Vai Regina ir Vito, Tiškus Agota, Šulaitienė Anelė. 
$38 Fabijonas Romas ir Rita. 
7x$35 Miliūnas Anatolijus ir Danutė, Sadauskas Linas ir 

Bronė, AndrašiūnasB.A., dr. Cizinauskas Elena, 
Jurkus Pranas ir Ilga, Saulis Algirdas ir Aušra, 
Tamulis Jonas ir Teodora. 

3x$31 Aleksa Petras, Kazlauskas Vitas ir Regina, Pocius 
Zina. 

13x$30 Boreiša Edvardas ir Irena, Budėjus Stasys ir Ona, 
Graužinis Vytautas, Juraitis Leonas ir Ann-Marie, 
Kavaliauskas Antanas, Karaliūnas Aleksas ir 
Elena, Lintakas Julius ir Birutė, Misiulis Domas 
ir Ada, Razumas Algis ir Genė, Rudaitis Teodoras 
ir Ritonė, Širka Julius ir Zita, Spukas Petras ir 
Elena, Kaunas Jonas ir Dana. 

3x$26 Paliulis Irena, Plepys Vladas ir Valerija, Žemaitis 
Vytautas. 

20x$25 Baužys Juozas ir Ona, Čepėnas Vytautas ir 
Aldona, Galinis Irena, Grigas Algimantas, Kasis 
Jonas ir Ina, Katiliškis Zina, Kirkus Saulius ir Rūta, 
Kleiza Vaclovas ir Asta, Latoža Bronius ir Regina, 

Lauraitis Aleksas ir Melita, Lukas Vincas ir 
Ramunė, Norkus Virgis ir Roma, Pivaronas 
Algirdas, Ramienė Ona, Reivytis Algirdas ir 
Jadvyga, Sadauskas Bronė, Šaulys Vacys ir 
Viktorija, Šlenys Liudas ir Dalia, Volodka Liudas 
ir Milda, Masiulis Juoza° ; r Kristina. 

26x$20 Abromaitis Ona, Barškietis Eugenija, Brazdžiūnas 
Antanas ir Vanda, Brizgys Petras, Černius Rimas, 
Draugelis Arūnas ir Irena, Grigaliūnas Ray, 
Jagminas Vytautas ir Stasė, Jakštas Kazimieras 
ir Irena, Kasniunas Marius ir Rasa, Keblinskas 
Algis irVida, Kreivėnas Kazys ir Regina, 
Kraučiūnas Kazys ir Eugenija, Mačiulis Virginija, 
Mikėnas Algis, Mitkus Vacys ir Cecelia, Musonis 
Vytautas ir Genovaitė, Navickas Ignas ir Birutė, 
Norvilas Algis ir Jūratė , Plėnys Sofija, Putrius 
Algirdas ir Irena, Stelmokas Povilas ir Nijolė, 
Stropus Romas ir Rasutė, Traška Leonas ir 
Gražina, Valiulis Šarūnas ir Ramunė, Narutis 
Pilypas ir Elvyra. 

18x$15 Avižienis Karolis ir Lucia, Damijonaitis 
Algimantas ir Stasė, Gičius Genius ir Meta, Jančys 
B., Javas Mečys, Ječius Kęstutis ir Birutė, Karas 
Arvin ir Rita, dr. Kisielius P.V., Kiemaitis Rūta, 
Končius Juozas ir Giedrė, Kisielius Daiva, 
Paškevičius H., Šarauskas Justas ir Rasa, Sidrys 
Rimas, Strolia Faustas ir Teresė, Valaitis Feliksas 
ir Agota, Valinskas Stasys ir Vera, Žilionis 
Česlovas ir Renata. 

2x$ l l Plazyk Bruce ir Dana, Vyčas A. 
26x$10 Antanaitis A.T., Brazis Algirdas ir Aldona, Bružas 

Kostas ir Karolina. Glavinskas Alberto ir Laima. 
Griganavičius Petras ir Danguolė. Karsas Julius, 
Kirkus Liudas ir Irena, Korres Stasė, Kučiūnas 
Aleksandras ir Jūra, Leškauskas Jurgis ir Gerda, 
Laurent Antanas ir Elena, Marionytė Ona, 
Mikučauskas Alfredas ir Alicija, Miliauskas Petras 
ir Stasė, Nainys Bronius ir Bronė. Naris Pranas ir 
Gintra, Pernecky Leonard ir Jovita, dr. Povilaitis 
Romas ir Dalia, Razma Valius ir Aldona, Rudaitis 
Jonas ir Lidia. Skubisz Regina, Šved Al ir Jura, 
Vansauskas M.L.. Žukas Rimantas ir Laima, Juškas 
Ada, Sienas Irena. 

5x$5 Bernotavičius Petras. Girdvainis Kęstutis, 
Grigaliūnas Nijolė, Vasiliauskas Edmundas, 
Vodicka Alan ir Alicija. 

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos iždininkas Eugenijus 
Stasiulis. 

DRAUGO ruoš iamas KONCERTAS • A t l i e k a L.M.A. DAINAVA i 
BALSAS T A R P ZMONITJ BALSTJ 

Sekmadienį, kovo 17 d. 3 vai. p. p. 
Maria High School auditorijoje, 67-ta gatvė ir California 

Bilietai: DRAUGE ir Seklyčioje 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

t » 

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Vasario 16-osios proga atliekant meninę programėlę Čikagos lituanis
tinėje mokykloje (iš kaires): Gintare Svirupskaite, Adomas Steigvila. Ka
rolina Luinytė. Gediminas Bielskus. Kristinos Badaraitės nuotr. 

Gavėnia jau įpusėjusi. Ar 
turėjote progų susikaupti, pa
mąstyti apie tikėjimą, gyveni
mą ir t.t.? Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos ruošiama „Re
liginės muzikos valandėlė" su
teiks progą pasitraukti nuo 
skubaus gyvenimo tempo ir 
kažkiek laiko praleisti susi
kaupime. „Religinės muzikos 
valandėlė vyks verbų sekma
dienį, kovo 24 d. 3 val.p.p. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje (69-ta ir Washte-
naw). Visi kviečiami. 

Moteris, gyvenanti Bollin-
brook priemiestyje, ieško dar
bo. Po pietų, vakarais ir sa
vaitgaliais arba naktimis ga
lėtų valyti namus, prižiūrėti 
senelius ar vaikus. Skambin
kite tel. 630-205-1226. 

Kovo 16-17 dienomis Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke vyks Gavėnios 
rekolekcijos. Kovo 16 d. 8 vai. 
r. bus šv. Mišios ir pamokslas, 
2 val.p.p. - Susitaikinimo pa
maldos, pamokslas ir išpažin
tys. Rekolekcijos baigsis sek
madienio 10:30 val.r. šv. Mi-
šiomis. Dvasiniam susitelki
mui vadovaus svečias kunigas 
Tomas Karanauskas, Putnam 
seselių kapelionas. 

Per 57 „Dainavos" gyva
vimo metus ansamblyje dai
navo per 700 dainininkų, at
likta 340 koncertų. Išleistos 
dvi plokšteles, padaryti įvairių 
pastatymų ir koncertų įrašai. 
Šiuo metu „Dainavoje"1 dai
nuoja 45-50 ansambliečių, ku
rie kviečia išsiklausyti jų nau
jai paruoštos dviejų dalių pro
gramos, skambėsiančios šį 
sekmadienį, kovo 17 d., 3 vai. 
p.p. Maria gimnazijos audito
rijoje. Dariaus Polikaičio vado
vaujami, dainaviečiai dainuos 
įvairių kartų lietuvių kompo
zitorių kūrinius, o taip pat ir 
didingą A. Vivaldi kantatą 
„Gloria". Koncertą ruošia 
„Draugas", kuris jau dabar 
kviečia įsigyti bilietus „Drau
ge" arba „Seklyčioje". 

Į „Draugo" koncertą, ku
ris kovo 17 d. iš Pasaulio lietu
vių centro Lemonte vyks auto
busas. Autobuso išvykimo lai
kas - 2 val.p.p. Vietų užsaky
mas tel. 630-243-0791, 708-
346-0756. 

Vytauto Didžiojo mugė 
Šaulių namuose (2417 W. 
43rd Str.) vyks kovo 23 ir 24 
d. Pradžia - 10 val.r. Norintys 
užsisakyti stalus, prašomi 
skambinti tel. 773-434-3713 ir 
773-735-2327. Visi kviečiami: 

,,Draugo" knygynėlyje 
Ar žinote, kad tik Gervėčių. 

Lazūnų ir Zietelos lietuviai 
savo aukštaičių šnektoje tebe
turi išlaikę visus keturis seno
vinius vietininkus? Be dviejų 
vidaus vietininkų, kurie turi
mi pietų ir rytų aukštaičių 
tarmėse (lauki 'lauke', laukan 
į lauką'), čia vartojami dar du, 
vadinamieji pašalio vietinin
kai, pvz.. tris pūdus rugių 
žmogiep pirkau 'tris pūdus ru
gių pas žmogų pirkau", kiškis 
atbėgo katinop 'kiškis atbėgo 
pas katiną'. Apie šias ir kitas 
lietuvių kalbos tarmių ypaty
bes prof. Zigmas Zinkevičius 
savo studentams yra išleidęs 
knygelę ..Lietuvių kalbos dia
lektologija", kurią Įdomu pa
siskaityti kiekvienam kalba 
besidominčiam žmogui. 190 
psl. leidinėlyje nagrinėjama 
lietuvių kalbos tarmių reikš
mė, supažindinama su tarmių 
tyrinėjimo būdais ir šaltiniais, 
tarmių kilme ir likimu, lietu
vių kalbos tarmių skirstymu, 
plačiai apibūdinami visų tar
mių būdingieji bruožai, žemai
čių tarmės skirtumai nuo 
aukštaičių, aptariami lietuvių 
bendrines kalbos ir tarmių 
santykiai, pateikiami tarmi
niai tekstai ir pavyzdžiai iš 
senųjų raštų. Knygos kaina -
8 dol.. persiuntimo mokestis -
3.95 dol. (Illinois valstijos gy
ventojai dar prideda 8.75 proc 
mokesčių). 

Shdbim^ai 
• Namams pirkti pasko

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

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

KRAUTUVĖ LIETUVĖLĖ" PLEČIASI! 
Malonu pristatyti jaunus 

žmones, kurie šioje žemėje po 
truputį iriasi pirmyn. And
rius Bučas, krautuvėlės „Lie
tuvėlės" savininkas kartu su 
draugu Nerijum Gerdvila Či
kagoje atidaro dar vieną „Lie
tuvėlę" nauju adresu: 5741 S. 
Harlem Ave. Krautuvėlė, ku
rios patalpos bus žymiai di
desnės, įsikūrė netoli Archer 
Ave., galima sakyti, tik trupu
tį nuo sankryžos. 

Senoji „Lietuvėlė" jau treti 
metai gyvuojanti Jaunimo 
centre, kaip ir anksčiau, ap
tarnaus klientus kiekvieną 
šeštadienį ir sekmadienį. Nau
joje vietoje bus žymiai įvaires
nis prekių pasirinkimas. An
drius Bučas svajoja, kad už
sukęs klientas neišeis be pir
kinio — visas dovanas žadama 
gražiai suvynioti. Artėja šv. 
Velykos ir joms jau paruošti 
įvairūs krepšeliai, mediniai, 
lietuviškais raštais marginti 
kiaušiniai, atvirukai įvairiau
sioms progoms ir t.t Be jau ži
nomų lietuviškų prekių — 
konservuotų grybų, daržovių, 
įvairiausių arbatų, vaistažo
lių, gaminių iš lino, gintaro, 
medžio, odos, stiklo, kerami
kos, audio ir kompaktinių 
plokštelių (CD), čia bus gali
ma išsinuomoti ar įsigyti nau
jausių Lietuvos TV meninių 
filmų, koncertų, įvairių pažin
tinių laidų apie Lietuvą. Nau
jojoje videotekoje jūs galėsite 
išsinuomoti ne tik lietuviškus, 
bet ir pačių geriausių Rusijos 
kino studijų pagamintus fil
mus. Kaip visada, bus gausu 
naujausių knygų, naujausių 

laikraščių, žurnalų iš Lietu
vos. Krautuvėlės savininkai 
žada pradžiuginti moteris ir 
merginas — netrukus bus ga
lima įsigyti jau pasaulyje pri
pažinto Utenos apatinio triko
tažo. Be abejo, galėsite nusi
pirkti ir vienintelį JAV dien
raštį „Draugas". 

Parduotuvė veiks visas sa
vaitės dienas (išskyrus pirma
dienius). Antradieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 11 v. r. iki 7:30 v. p.p.; 
penktadieniais —nuo 11 v.r. 
iki 8:30 v. p.p.; šeštadieniais 

nuo 9 v. r. iki 8:30 v. p.p. Sek
madieniais — nuo 10 v. r. iki 4 
v. p. p. Netrukus internete 
pradės veikti parduotuvės 
tinklalapis, kur galėsite užsi
sakyti tinkamas prekes: www. 
Lietuvele.com. Platesnę infor
maciją gausite, paskambinę 
tel. 847 - 845 3972 arba 773-
788 1362 arba elektroniniu 
paštu; Lietuvele@aol.com 

Naujos parduotuvės atidary
mas įvyks šeštadienį, kovo 16 
d., 1 v. p.p. Bus vaišės, daug 
ką bus galima įsigyti šiek tiek 
pigiau. Savininkai kviečia vi
sus kuo gausiau atsilankyti. 

Ligija Tautkuvienė 

LR ambasadorius JAV Vytfaudas l'Sackas kurcjc 
n inku Andr iumi Raču ir pirkėjomis Vilma 1>PI Kvelr 
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Redaguoja GRAŽINA STURONIENE, 9228 S. Major Ave., Oak Lawn, IL 60453 

KOVO VIENUOLIKTOJI 

Mūsų tauta išliko, iškentė-
jusi karus, badą, marą ir Sibi
ro tremtis. Išvargę lietuviai 
visados laukdavo geresnių lai
kų kaip Saulės užtekėjimo, 
nes jie turėjo viltį — juk žie
ma neamžina, turi užtekėti 
pavasario saulė. Blogai baigė
si anas amžius, bet dar blo
giau prasidėjo kitas, kai per 
Lietuvą skersai ir išilgai žy
giavo svetimieji. Tačiau lietu
vis nepalūžo — jis išliko. Štai 
1990 m. kovo 11-ąją trys mili
jonai žmonių vėl išvydo švie
są, vėl pasijuto vienos šeimos 
vaikais ir tik būdami kantrūs 
jie sulaukė laisvės atėjimo. 

Lietuviai išliko, nes jie nu
galėjo visas grandines savu 
patvarumu, artimo meile ir 
tvirta valia. 

Šiandien Lietuva yra gyva, 
nors ji buvo spygliuotom vie
lom išvedžiota ir istorijos ap
deginta. 

Ne kartą Lietuvos žmonės 
šaukėsi Dievo ir net pyko ant 
jo, kad jis negirdi žmonių 
karštų maldų. Bet 1990-
aisiais kovo 11-ąją įvyko ste
buklas ir mūsų tauta prabilo: 

„Mylėk, lietuvi, tą brangiąją 
žemę 

Kame nuo amžių lietuviai 
gyveno". 

Gražina Sturonienė 

RUGSĖJO 
VIENUOLIKTOJI 

Po šios tragiškos dienos aš 
dažnai galvoju, kad žmogaus 
gyvybė yra labai trapi. Tą die
ną aš su savo draugais padė
jau žydinčių gėlių puokštes 
prie savo mokyklos prisimini
mui tų, kurie negrįžo... 

Mes siuntėme užuojautos 
laiškus tiems vaikams, kurių 
tėveliai negrįžo namo rugsėjo 
vienuoliktą. 

Aš gerai prisimenu, kai 
mums, mokiniams, buvo pra
nešta, kas įvyko tą siaubingą 
dieną. Po to mes sėdėjome ra
miai ir kiekvienas galvojome 
savas mintis. Aš niekados ne
užmiršiu to baisaus įvykio ir 
nekaltų žmonių ir viso to, kas 
atsitiko mūsų Amerikos žmo
nėms. 

Raimundas Kazlauskas, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

6 skyriaus mokinys 

Rugsėjo vienuoliktoji buvo 
labai liūdna diena. Dabar aš 
žinau, kad reikia visados būt 
geram visiems. Dabar aš ži
nau, kad turėjo atsitikti blogų 
dalykų, kad mes pasidarytu
me geresniais. 

Benas Burdulis, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

6 skyriaus mokinys 

KAZIMIERAS 

Kazimieras buvo Lietuvos 
didysis kunigaikštis. Man pa
tinka, kaip jis valdė Lietuvą, 
duodamas bajorams daug tei
sių. Jis valdė Lietuvą, sujung
tą su Lenkija penkioliktame 
amžiuje. Kazimiero vardas 
yra toks, koks ir mano, aš di
džiuojuosi turėdamas tokio 
svarbaus valdovo vardą. 

Kazimieras Gurauskas, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 klasės mokinys 

PRIEŽODŽIAI 
Kas savo kalbą niekina, ki

tos neišmoks. 

MANO SLAPČIAUSIA 
SVAJONĖ 

Kiekvienas žmogus turi 
slapčiausią svajonę. Jis ją 
brandina ir ja gyvena. Nebū
tinai ji turi išsipildyti, bet 
gera ja gyventi! Mano svajonė 
yra aplankyti Lietuvą. Aš la
bai jos pasiilgau. Man norisi ir 
vėl užlipti į Gedimino pilį ir 
pažvelgti į žaliąjį Vilnių. Taip 
pat nuvažiuoti į Trakus ir pri
siminti senolių kovas ir jų did
vyrišką dvasią. Kaip būtų 
smagu palydėti saulę Palan
gos pajūryje ir anksti rytą ieš
koti gintarų. 

Aš žinau, kad mano svajonė 
išsipildys — vieną vasarą aš 
sugrįšiu į Lietuvą. 

Karolis Gedvilas, 
Čikagos lituanistinės 

mokyklos 
6 skyriaus mokinys 

KOKIOJE MOKYKLOJE 
AŠ NORĖČIAU MOKYTIS 

Gražiausias ir nerūpestin-
giausias laikas žmogaus gyve
nime yra vaikystė. Dalį savo 
vaikystės mes praleidžiame 
mokyklos suole. Todėl apie 
mokyklą galime daug prira
šyti. Man kaip ir kiekvienam 
vaikui, būna gerų ir nelabai 
gerų akimirkų. Bet apskritai 
tai man patinka mokykla. Vi
są savaitę aš einu į amerikie
tišką mokyklą, o kiekvieną 
šeštadienį į lituanistinę. La
biau man patinka lituanisti
nėje, ten daug geriau ir links
miau. Ir dar mes išmokstame 
ir sužinome visko daugiau 
apie Lietuvą. Bet apskritai aš 
labai pasiilgstu mokyklos, ku
rią lankiau Lietuvoje. Tenai 
man patikdavo, kad būdavo 
pamoka, o po to pertrauka. 
Norėčiau, kad ir čia taip būtų. 
O visa kita patinka kaip yra. 

Agnė Pancerovaitė 
Čikagos lituanistinės 

mokyklos 
5 skyriaus mokinė 

ŽIEMOS PASAKA 

Pereitą šeštadienį, kovo 2 
dieną, snigo ir snigo be su
stojimo. Lituanistinėje mokyk
loje pamokų nebuvo, tai aš ap
sidžiaugiau ir galvojau, kad 
miegosiu ir miegosiu iki 12 
valandos. Bet tas neįvyko, nes 
aš buvau jau pabudusi ir pla
navau, ką veiksiu šią dieną. 
Su sesutėmis žiūrėjome tele
viziją, o kai žvilgterėjau pro 
langą — lauke buvo tikra žie
mos pasaka, kiekviena me
džių šakelė buvo apkibusi bal
tomis snaigėmis, kurios spin
dėjo ore. 

Vakare aš važiavau pas 
draugę, kur praleidau naktį 
jos vaišinguose namuose, kur 
mes žaidėme žaidimus, bend
ravome ir išėjusios į lauką 
džiaugėmės gražiu sniegu, 
kuris sudarė gražią žiemos 
pasaką... 

Daina Annarino, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

7 klasės mokinė 

MANO PADĖKA 

Aš noriu padėkoti savo ma
mytei ir tėveliui, kad jie mane 
užaugino. Jie mane išmokė, 
kaip kalbėti. Jie padeda man 
ruošti namų darbus. Tėvelis 
mane išmokino, kaip taisyti 
mano dviratį. Mano mamytė 
mane išmokė, kaip tvarkytis. 
Mano tėvelis dar mane išmo
kė, kaip pjauti žolę ir kaip 
žaisti krepšinį. Aš labai gerbiu 
savo šeimyną, nes jie su ma
nim žaidžia ir draugauja. 

Vilius Butauskas, 
Čikagos lituanistinės 
mokyklos 5 skyriaus 

mokinys 

APIE BERNARDĄ 
BRAZDŽIONĮ 

Daug žmonių Amerikoje ir 
Lietuvoje pažįsta Bernardą 
Brazdžionį. Bet dar geriau ži
no jo slapyvardį — Vytė Ne-
nv nelis. 

Bernardas gyveno Ameriko
je nuo 1908 m. iki 1914 m. Jis 
tada grįžo atgal į Lietuvą. Jis 
studijavo lietuvių kalbą ir lite
ratūrą Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune. Užbaigę, jis 
dėstė lietuvių kalbą skirtin
gose mokyklose. Vėliau jis bu
vo redaktorius ir kritikas laik
raščiuose. Jis taip pat rašė 
vaikų poeziją. Iš viso jis yra 
parašęs bent 18 knygų vai
kams. 

Mano mėgiamiausia knyga 
yra „Meškiukas Rudnosiu-
kas". Ši knyga yra labai smagi 
skaityti ir klausyti, ypatingai 
kai yra šalta ir snieguota 
lauke. 

Tomas Quinn, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 klasės mokinys 

KUR NORĖČIAU 
MOKYTIS 

Aš norėčiau mokytis ten, 
kur batus daro. Aš išmokčiau, 
kaip batus daryti. O kai pa
daryčiau, aš parduočiau. Už 
tuos pinigus daugiau medžia
gos nusipirkčiau kitiems ba
tams daryti. Prieš darant ba
tus pirmiausia juos nuplėš
čiau. Daryčiau mėlynus, rau
donus, juodus batus. Aš dary
čiau vasarinius ir žieminius 
batus. Aš daryčiau berniu
kams ir mergaitėms, tėvams 
ir vaikams. Kai mokysiuos, aš 
norėčiau išmokti statyti fab
rikus. Po to aš pasistatyčiau 
batų fabriką. 

Titas Mačiulis 
Čikagos lituanistinės 
mokyklos 5 skyriaus 

mokinys 

PO DEŠIMTIES METŲ 

Prabėgo dešimt metų... ir 
kas toliau? 

Kai aš pradėjau lankyti litu
anistinę mokyklą, prisipažin
siu, man tai nepatiko — aš, 
kaip ir kiti vaikai, norėjau 
žiūrėti „cartoons". Atsakymas 
būdavo: J mašiną, jokių „car
toons"". Pabaiga, pagalvojau. 
Taip ir bėgo metai po metų — 
aš vis šaukiau: „Nenoriu į mo
kyklą, noriu žiūrėti televizo
rių". Atsakymas visuomet bu
vo tas pats — 4 mašiną!" 
Daug metų vykdavo karas pa
keliui į lituanistinę mokyklą 
ir visados laimėtojais buvo 
mano tėvai. 

Praėjo dešimt metų. Aš jau 
seniai nebekariauju, nes man 
ši mokykla seniai pasidarė 
mėgiama. Čia aš daug ko iš
mokau, o svarbiausia išmokau 
mylėti Lietuvą. 

Dabar, kai prisimenu pra
eitį, žinau, jog gerai, kad aš 
lankiau šią mokyklą. Tačiau 
ateitis man visai nežinoma — 
ką aš darysiu, kai paskutinį 
kartą uždarysiu lituanistinės 
mokyklos duris? Aš neturiu 
ką veikti šeštadieniais... 

Darius Jutzi, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 klasės mokinys 

LABAS, MOKYKLA! 

Prieš ketverius metus, kai 
užvėrėme lituanistinės mo
kyklos duris, užmiršome vis
ką. Tačiau laikui bėgant, mes 
subrendome universitete ir 
pamažu pradėjome prisiminti 
vaikystės ir jaunystės menas 
praleistas „Maironyje". Mes 
dabar supratome, koks malo
numas buvo lankyti lituanisti
nę mokyklą. Prisiminėme 
draugus, mokytojus, kurie 
mus mokė lietuvių kalbos, li
teratūros, geografijos, daina
vimo, tautinių šokių, o svar
biausia būdavo, kai mes kel-
davome valandą anksčiau, 
kad lankytume „Geležinį Vil
ką". 

Dabar mes gerai žinome, 
kodėl lankėme lituanistinę 
mokyklą, nes „lietuviais esa
me mes gimę, lietuviais no
rime ir būt". Šias mintis mes 
esame įsidėję giliai į savo šir
dis. Tai mes išmokome litua
nistinėje mokykloje. 

Inga Janutaitė ir 
Audra Adomėnaite 

University of Illinois at Ur-
bana — UIUC Champaign 

JUOKTIS SVEDIA 

— Kokių yra mūsų krašte 
naudingų iškasenų? 

— Bulvių... 

Kai prisnigo daug sniego ir 
lituanistinėje mokykloje pa
mokų nebuvo, aš žaidžiau lau
ke su draugais. Po to aš nuka
siau sniegą nuo tako ir išalkęs 
valgiau skanų kugelį su visa 
savo šeima. 

Darius Leitenantas, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

7 klases mokinys 
Marijos Žimkutės, Čikagos lituanistinės mokyklos 3 skyriaus mokinės, 
piešinys 


