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* „Mažeikiu naftos”
vamzdyno ir terminalo

* Centro
Sąjungos
pirmi
ninkas
Kęstutis
Glaveckas,
. * Kaunoklinikose
medicinos
uni
versiteto
(KMUK) pernai juokais siūlydamas ap

operuotų apdegintų dvynukų
būklė normali, mažyliai pra
dėjo stiprėti, kiekvieno jų svo
ris — nežymiai augti. Dvynu
kai kvėpuoja patys, be apara
tų pagalbos, jie maitinami mo
tinos pienu. Marijampolės li
goninėje prieš pat Naujuosius
metus apdeginti dvyniai buvo
operuoti po du kartus. Opera
cijų metu nuo naujagimių ko
jyčių paimta oda buvo perkel
ta ant nudegusių nugarų. (BNS)

drausti ir susprogdinti nuosto
lingai dirbančią „Mažeikių
naftą”, užgavo šiame mieste
išrinktą kolegą — socialde
mokratą Joną Jurkų, kuris
kreipėsi į Seimo etikos ir
procedūrų komisiją, prašyda
mas įspėti K. Glavecką ir pri
versti viešai atsiprašyti ma
žeikiečių.
(LŽ, Elta)

* Seimo
narys, krikščio
nis
demokratas
Petras Gra
žulis užsipuolė žiniasklaidą ir

* Dar nenutilus skanda juos
prezidentą,
apkaltindamas
netiesiogiai prisidėjus
lui
dėl
apdegintu
naru
agi*
mių, Marijampolės ligoninėje prie šią savaitę įvykusios tra
sudaryta nauja komisįja, ti
rianti medikų klaidas gydant
Albino Janulaičio nušalusias
kojas. Dėl laiku nesuteiktos
pagalbos jam teko amputuoti
abi pėdas. Tuo tarpu Marijam
polės apskrities viršininkas
Albinas Mitrulevičius ligoni
nės vadovui Rimvydui Tur
činskui skyrė papeikimą už
nepakankamą administravi
mą.
(LR, R, Elta)

* l Kauno
Raudonojo
Kryžiaus
klinikinę
ligoni
nę
kasdien kreipiasi po
120-180 dėl slidžių šaligatvių
ir kelių susižeidusių žmonių.
Viena ligonio gydymo para
kainuoja 1,100 litų. Komunali
ninkams trūksta lėšų gatvėms
valyti, tačiau pargriuvusių ir
susižeidusių gydymas kainuo
ja dar brangiau.
<kd, Eita)

gedijos. Gargžduose buvo ras
ta sušalusi septynerių metų
moksleivė, kurią nuogai išren
gė ir paliko šaltyje mirti tos
pačios mokyklos vienuolikme
tis moksleivis. Egzekuciją ste
bėjęs žuvusiosios klasiokas
mergaitės neužstojo ir nepra
nešė apie tai suaugusiems.
„Ką mes padarėme su savo
vaikais, kad jiems šiurpiausi
dalykai tapo normaliu reiški
niu?”, klausė parlamentaras.
„Ar nuolatinis smurto, prie
vartos pylimas ant vaikų
galvų per masines informaci
jos priemones, kompiuterines
programas, žaidimų automa
tus nesužalojo mūsų vaikų?
Ar ne dėl to jie tapo tokie abe
jingi kitų skausmui?”, klausė
P. Gražulis.
(bns)

* Mokesčiųpareigūnai
policijos desu
partamento
* Alytaus
rajone,
Mirosla
 davė smūgį Panevėžio „talpi
vo
miestelyje,
verda
aist

ros: senoliai atsisako mišių, nių” kontroliuojamoms ben
kurias aukoja modernių pa
žiūrų kunigas. Tuo tarpu Ka
talikų bažnyčios hierarchai ti
kinčiuosius vadina sektantais.

* Seimo
Socialdemokra
tinės
koalicijos
frakcijos

narė Birutė Vėsaitė kreipėsi į
Moterų ir vyrų lygių galimy
bių kontrolierę Aušrinę Bur
neikienę, prašydama imtis
priemonių dėl, jos nuomone,
pažeidžiančios žmogaus teises
„Omnitel” reklamos. Šią sa
vaitę Vilniaus gatvėse pasi
rodė stovai su užrašais: „Kas
geresnis žmogaus draugas:
knyga ar blondinė?”. <lr, Eita)

drovėms. Po kelias savaites
trukusio tyrimo pavyko at
skleisti schemą, kaip „talpi
niai” legalizuoja į Lietuvą
įvežtus kontrabandinius naf
tos produktus. Manoma, kad
dėl šio mokesčių grobstymo
būdo' valstybei buvo padaryta
apie 4 mln. litų žala. (lr, Eita)

* Policijos tyrimo
Organizuoto
nusikaltimų
tarny
bos akiratin pateko kaunietės

Svetlanos Meškauskienės įdar
binimo paslaugų bei tarpinin
kavimo firma, išvežusi dirbti į
Portugaliją ir ten apgavusį
šimtus tautiečių. Panaši firma
* Daugumoje Lietuvos de veikė ir Panevėžyje. Abi jos
7 centais pabrango turėjo Socialinės apsaugos ir
litras benzino, 5 centais — dy darbo ministerijos išduotus
leidimus.
(R. Eita)
zelinis kuras.
(Eita*

galiniu

v

Kaina 75 c.

(Remianti* AFP. Reuter*, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimai*)

Vašingtonas.

vas šią savaitę pavadino baus
mę atlikusi 1991 sausio pu
čistą „garbingu Rusijos pi
liečiu”. „Rusijos ambasada
ryžtingai atmeta prasimany
tus ir emocingus kaltinimus
Rusijos diplomatui Aleksandr
Južanin, kuris nesakė jam pri
skiriamų žodžių ir veikė griežr
tai pagal savo pareigų amba
sados konsuliniame skyriuje
statusą”, rašoma pranešime.

* Lietuvos
rūmai
perspėjožemės
Seimą,ūkio
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Pasaulio naujienos

Tėvynėje pasižvalgius
* Rusijos ambasada Vil das* Lietuvos
Val
sakė dalyvau
niuje
paneigė, kad jos atsto Adamkus vadovas

siąs rinkimų kampanijoje, to
liau įgyvendindamas valsty
bės siekį tapti NATO ir ES
„kaip Lietuvos vadovas, bet
ne kaip kandidatas”. Tačiau
paklaustas, ar tai reiškia, kad
pats nekandidatuos preziden
to rinkimuose, V. Adamkus at
sakė: „Aš šito nesakiau”. Pre
zidentas sakė galįs būti nau
dingas Lietuvos euroatlanti
nės integracijos siekių įgyven
dinimui, būdamas įvairiose
kad, pozicijose, „savo kontaktais,
priėmus Konstitucijos patai žiniomis ir pasišventimu”.<BNS>
sas dėl žemės pardavimo už
ek
sieniečiams prieš tai nepasi
tarus su žemdirbiais, šie savo sploatavimo vadovas Vilius
nepasitenkinimą gali išreikšti Aksinavičius papasakojo, kas
„visuomenei nepriimtinomis padaryta po lapkričio 23 d.
formomis”. Žemdirbiai tvirti įvykusios avarijos. Buvo ban
na, jog žemės pardavimą libe doma įpiršti mintį, kad Bū
ralizuojančios
Konstitucijos tingės naftos terminalas yra
pataisos yra „tiesus kelias į saugus. Tačiau į daugumą
dirbamos žemės išpardavimą”, konkrečių klausimų tiesaus
ir pažymi, kad valstybė, pra atsakymo negauta, nors spau
radusi didžiausią turtą — dos konferencijoje dalyvavo
žemę, tampa pažeidžiama, nes pats „Mažeikių naftos” gene
(K, Eita)
praranda strategiškai svarbią ralinis Jim Sheel.
ūkio gamybos šaką.
<bns)
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JAV pareigūnai ketvirtadienį kreipėsi į pasaulio
valstybes ir paprašė padėti surasti penkis vyrus, kurie matyti
vaizdąjuostėse, rastose Osama bin Laden tinklo „al-Qaeda” narių
naudotame name Afganistane. JAV teisingumo ministras John
Ashcroft sakė, kad JAV pareigūnai teisėsaugos ir žvalgybos tarny
boms visame pasaulyje išsiuntė šių penkių vyrų nuotraukų ir
vaizdajuosčių ištraukų kopijas. Viliamasi, kad užsienio tarnybos
padės nustatyti šių žmonių, kurie galbūt planuoja naujas atakas
prieš JAV, asmenybę ir buvimo vietą, taip pat — padės juos sulai
kyti. Remiantis šių vaizdąjuosčių garso analize galima manyti,
kad šie vyrai buvo apmokyti ir parengti būsimoms savižudiškoms
teroro atakoms, sakė J. Ashcroft.
JAV Senato pastatas, kuris spalio viduryje buvo
uždarytas dėl Senato daugumos vadui Tom Daschle atsiųstd laiš
ko su juodligės sukėlėjais, penktadienio vidurdienį vėl atidarytas.
Policijos pranešimu, Ligų kontrolės ir užkardymo centras bei Ap
linkos apsaugos agentūra nustatė, jog sekretoriatų pastato dezin
fekcija buvo sėkminga, saugūs yra ir Atstovų rūmų pastatai, į ku
riuos buvo patekę juodligės sukėlėjų.
Spalio mėnesį Bosnijoje sulaikyti ir vietos teismo
paleisti šeši teroristine veikla įtariami arabai bus skubiai perkelti
į JAV karo laivyno bazę Kubos Guantanamo įlankoje. Bosnijos
teismas ketvirtadienį nurodė paleisti penkis alžyriečius ir vieną
jemenietį, kuriuos vietos policija sulaikė praėjusį spalį, įtardama
juos dalyvavus tarptautinėje teroristinėje veikloje ir palaikius ry
šius su Osama bin Laden tinklu „ai Qaeda”. Įtariamieji buvo su
laikyti po to, kai dėl grasinimų kelioms dienoms buvo uždarytos
JAV ir Didžiosios Britanijos ambasados Sarąjeve.
JAV Valstybės sekretorius Colin Powell penktadienį baigė
taikos misįją į Pakistaną ir Indiją optimistine gaida, pareiškęs, jog
abi branduolinį ginklą turinčios priešininkės atrodo pasirengusios
ieškoti išeities iš krizės, per kurią atsidūrė ties karo riba. Indija
pateikė Pakistanui 20 įtariamųjų ekstremistų sąrašą, kuriuos rei
kalavo išduoti. C. Powell išreiškė viltį, kad Pakistano prezidentas
išnagrinės visą informaciją ir kiekvieno šių asmenų atveju imsis
deramų veiksmų. C. Powell palinkėjo abiem valstybėms kaip gali
ma greičiau atnaujinti dialogą, tačiau pridūrė, kad Indijos vyriau
sybė turi pati apsispręsti šiuo reikalu.
„Palestinos savivalda prašo skubiai surengti tarptautinį
įsikišimą, siekiant sukliudyti (Izraelio premjero Ariel) Sharon ka
riniams planams sunaikinti šią savivaldą, o kartu nutraukti tai
kos procesą”, penktadienį pareiškė palestiniečių derybininkas
Saeb Erekat. Šį kreipimąsi jis paskelbė, Izraelio karo lėktuvams
surengus Vakarų Kranto Tulkarmo mieste esančių palestiniečių
taikinių bombardavimus, per kuriuos žuvo vienas ir buvo sužeista
maždaug 40 žmonių, taip pat Izraelio tankams dar glaudžiau ap
supus žiedu Ramalos mieste esančią palestiniečių vadovo Yasser
Arafat būstinę.
Į New Yorką skridęs Turkijos oro linijų keleivinis lėk
tuvas penktadienį buvo priverstas grįžti į Is^pbulą, nes juo skri
dęs pakistanietis sukėlė įtarimą. Pakistanietis į lėktuvą „Airbus
A-340” įlipo Ankaroje, o lėktuvui nutūpus Istambule, nusprendė
išlipti. Nors vyriškis su savimi išsinešė ir jam priklausiusius laga
minus, po valandos lėktuvas grįžo į Istambulą, nes laivo įgulai ki
lo įtarimų, kad dalis pakistaniečio bagažo galėjo likti lėktuve.
Evakavusi lėktuvo keleivius, Ataturko tarptautinio oro uosto sau
gumo tarnyba pradėjo tikrinti jame likusį bagažą.
Vašingtonas. „Jo plaukai žyla vis smarkiau, nuovargio ženk
lai tampa labiau pastebimi, o paspringęs riestainiu, jis nualpo. Ta
čiau praėjus metams po inauguracijos 2001 m. sausio 20 dieną,
JAV prezidentas George W. Bush tapo savimi pasitikinčiu galin
giausios pasaulio valstybės vadovu, niekuo nebeprimenančiu pir
muosius nedrąsius žingsnius žengiančio Baltųjų rūmų naujoko.
Dėl pradėtos kovos su terorizmu pakylėtas į vyriausiojo vado vaid
menį, George Walker Bush jame akivaizdžiai puikiai jaučiasi ir,
regis, džiaugiasi visais prezidentavimo privalumais bei rekordiniu
populiarumu”, rašo dienraštis „The New York Times” apie 43-ąjį
JAV prezidentą. Pasak dienraščio, per pastaruosius metus jis taip
pasikeitė, jog net konkuruojantys demokratai, bet kada pasirengę
kritikuoti jo konservatyvią respublikonišką programą, ploja G. W.
Bush vadovavimui.
Londonas. Atrodo, kad Didžiosios Britanijos karalienei Eliza
beth II teks atsisakyti dar vieno savo atributo — karališkojo trau
kinio. Galutinis sprendimas bus priimtas po karalienės karūnavi
mo 50 metų jubiliejaus, rašo dienraštis „The Times”. Jubiliejaus
proga karalienė ketina savo traukiniu apkeliauti Angliją. Nors
1997 m. traukinio išlaikymui skirtos kasmetinės išlaidos buvo su
mažintos nuo 2 mln. svarų sterlingų (11.5 mln. litų) iki 600,000
svarų sterlingų, mokesčių mokėtojams viena karalienės kelionė
vis tiek atsieina daugiau nei 35,000 svarų. Mažinant išlaidas, bu
vo sumažintas ir traukinio vagonų skaičius — vietoje buvusių 14
dabar jame tėra 8 vagonai.
Indijos informacijos technologijų specialistai sukūrė pigų
kišeninį kompiuterį neraštingiems. Pasak jo kūrėjų, šio projekto
tikslas — suteikti galimybę neturtingų valstybių gyventojams pasinąudoti šiuolaikiniais informacijos technologijų pasiekimais. Ant
delno telpančiame kompiuteryje įdiegta „Linux” operacinės siste
mos atmaina, balso atpažinimo bei naudojimosi Internetu progrario kaina — ne daugiau kaip
KALENDORIUS
9,000 Indijos rupijų (740 litų).
Goma, Congo. Ketvirtadienį
Sausio 19 d.: Gedvilė, Henrikas,
išsiveržusio Nyragongo vulkano Kanutas, Kleopatra, Marijus, Morta,
lava kalno papėdėje jau nusi Raivedys.
nešė 45 žmonių gyvybes, nušla
Sausio 20 d.: Šv. Fabijonas ir Se
vė kelis kaimus. 500,000 Gomos bastijonas; Daugvydas, Jurgūnas,
miesto gyventojų priversti pa Vaidė.
likti savo namus, nes lavos upės
Sausio 21 d.: Šv. Agnietė; Agnė,
grėsmingai artėja prie miesto.
Epifanas, Galiginas, Garsė, Rungailė.

Vašingtonas.

Sausio 18-ąją Jungtinių Valstijų Baltuosiuose romuose susitiko Lietuvos ir Amerikos prezidentai — Valdas
Adamkus (kairėje) ir George W. Bush.
EPAElta nuotr.

Įvyko istorinis Lietuvos ir JAV
prezidentų susitikimas

Vašingtonas, sausio 18 d.
(BNS) — Jungtinių Valstįjų

prezidentas Gporge W. Bush
penktadienį susitikime su Lie
tuvos vadovu Valdu Adamku
mi pakartojo remiąs NATO
plėtrą ir pavadino Lietuvą pir
maujančia narystės siekiančių
valstybių tarpe.
„Tokio susitikimo dar nieka
da nebuvo. Tai buvo be galo
malonus, dalykiškas pasikal
bėjimas, ir iš JAV prezidento
išgirdome tokių įvertinimų,
kurių nė vienas iš mūsų ne
turėjome”, sakė prezidentas V.
Adamkus.
Kaip teigė prezidento atsto
vė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė, sausio 18 d. Baltuo
siuose rūmuose Vašingtone
vykusiame susitikime G. W.
Bush sakė, kad Lietuvos pa
stangos įsijungti į NATO yra
matomos ir vertinamos. Kartu
jis pažymėjo, kad dabar dar
negalima pasakyti, kurios
valstybės taps sąjungos narė
mis.
„Sprendimas bus priimtas
rudenį”, G. W. Bush žodžius
citavo Lietuvos ambasadorius
JAV Vygaudas Ušackas. Am
basadoriaus teigimu, JAV va
dovas pakartojo, kad visos
narystės NATO siekiančios
valstybės turėtų aiškiai su
prasti, jog sprendimus dėl
plėtros nulems visų pirma jų
pasirengimas.
Pasak V. Gaižauskaitės, V.
Adamkus sakė, jog Lietuva at
sakingai rengiasi narystei
NATO ir tikisi, kad jos pa
stangos bus įvertintos.
Aptariant tolesnę JAV ir Lie
tuvos dvišalių santykių plėtrą,
G. W. Bush pabrėžė jog ypač
yra svarbu gerinti investicinį
klimatą Lietuvoje.
Posėdžio dalyviai pasikeitė
nuomonėmis su holokaustu

susijusiais klausimais. JAV
vadovas teigiamai įvertino
Lietuvos pastangas užtikri
nant žydų tiesioginio ir istori
nio paveldo apsaugą.
G. W. Bush padėkojo Lietu
vai už paramą kovoje prieš
terorizmą ir paragino tęsti na
rystei NATO reikalingas refor
mas. Kalbėdamas apie Rusiją,
G. W. Bush leido aiškiai su
prasti, kad ši valstybė neturės
veto teisės NATO plėtrai. V.
Ušacko teigimų, prezidentai
išreiškė viltį, kad Rusija to
liau glaudžiai bendraus tiek
su NATO valstybėmis narė
mis, tiek su narystės sie
kiančiomis valstybėmis.
V. Adamkus pakvietė G. W.
Bush apsilankyti Lietuvoje.
Iki šiol į Lietuvą nebuvo at
vykęs nė vienas JAV preziden
tas.
Diplomatai šį susitikimą va
dina istoriniu, nes dvišalis
Lietuvos ir JAV vadovų susi
tikimas Baltuosiuose rūmuose
buvo surengtas pirmą kartą.
Po susitikimo V. Adamkus
pareiškė esąs „daugiau nei op
timistas” dėl Lietuvos galimy
bių šiemet gauti pakvietimą į
NATO. Jo įsitikinimą smar
kiai sustiprino pokalbis su
JAV prezidentu. „Jei ir turė
jau iki tol kokių nors abejonių,
jų visiškai nebeliko”, sakė V.
Adamkus.

* Kai kurios holokausto
švietimo
Lietuvos kariams
programos nuostatos bus pa

siūlytos ir NATO valstybėms,
teigia krašto apsaugos minist
ras Linas Linkevičius naujoje
knygoje „Lietuvos žydų trage
dija”. Pasak jo, „Vakarų diplo
matai Lietuvos nacionalinę
holokausto švietimo programą
įvertino kaip ambicingą Vidu
rio Europoje, galinčią būti pa
vyzdžiu daugeliui valstybių”.

Ketvirtadienį
Vašingto
(BNS)
ne* atvyko
Lietuvos preziden * Lietuvos komerciniuose
to žmonos Almos Adamkienės bankuose kasdien daugėja
ir JAV prezidento žmonos žmonių, kurie paimtas pasko

Laura Bush susitikimas, į
kurį pasiteirauti, kaip mote
rims sekasi, trumpam užsuko
ir JAV prezidentas. Susiti
kime A. Adamkienė ir L. Bush
aptarė švietimo, jaunimo ug
dymo klausimus. - A. Adam
kienė papasakojo apie jos var
du pavadinto fondo veiklą ir
paramą našlaičiams. Susiti
kime taip pat dalyvavo JAV
Valstybės sekretoriaus žmona
Alma Powel, Lietuvos amba
sadoriaus JAV ir Jungtinių
Valstijų ambasadoriaus Vil
niuje žmonos Loreta Ušackienė ir Mariella Tefft.
<bns>

las ir laikomus indėlius skuba
perversti iš JAV dolerių į eu
rus ir litUS.
(R, Elta)

* Italijos
naujieną agen
tūros
ANSA
spėjimu, JAV
ruošiasi NATO viršūnių susi

tikime Prahoje šių metų lap
kritį pritarti Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Slovėnijos narys
tei NATO. Remdamasi neofi
cialiais diplomatiniais šalti
niais JAV, agentūra daro prie
laidą, jog narystei pakviesti
ruošiamasi Baltijos valstybes
ir Slovėniją, tuo tarpu Slova
kijos priėmimo klausimas yra
„įšaldytas” bent jau iki rudenį
šioje valstybėje įvyksiančių
parlamento rinkimų. Informa
ciją pateikę neoficialūs diplo
matiniai šaltiniai, patikino,
kad tai yra dabartinė JAV ad
ministracijos nuostata NATO
plėtros atžvilgiu.
, (Bns>

* Prezidentas Valdas

Adamkus susitikęs su JAV
Gynybos sekretoriaus pava
duotoju Paul Wolfowitz, užtik
rino jį, kad Lietuva laikysis
įsipareigojimo gynybos reika
lams skirti 2 proc. bendro vi
daus produkto atitinkančią
biudžeto dalį. „Mūsų tikslas
yra nebūtinai didelė, bet mo
derni, gerai paruošta, aprū
pinta šiuolaikine ginkluote ka
riuomenė”, sakė V. Adamkus.
P. Wolfowitz teigiamai įverti
no Lietuvos karių dalyvavimą
taikos palaikymo užduotyse ir
remiant antiteroristinę koali
ciją.
(BNS)

* Televizijos
apie
Baltąją
rūmą filmo
gyvenimą

dokumentinė atkarpa, kurią
filmuojant, dalyvavo Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus,
bus parodyta JAV NBC televi
zijos kanalu trečiadienio va
karą prieš eilinį vaidybinį
filmą, pranešė „Washington
Post”. Anot dienraščio, JAV
prezidento darbo dieną filma
vo 12 filmavimo grupių. Šis
Amerikoje labai populiarus fil
mas rodomas ir Lietuvoje pa
vadinimu „Baltieji rūmai: val
džios godulys” (originalus pa
vadinimas — „West Wing”).
Dokumentinė serija pasakoja
apie tikro prezidento George
W. Bush vieną darbo dieną
Baltuosiuose rūmuose.
<bns)

Vašingtonas.

Deli.

Gaza.

Ankara.

* JAV
ambasados
Vil Deli.
niuje
diplomatai
pabrėžė,
* Pastaruoju
metu
į ne jog prezidentų G. W. Bush ir
vieną
skandalą
įsivėlusi
V. Adamkaus susitikimo at
Specialiųjų tyrimų tarnyba

spindėjimas NBC televizijos
siekia įteisinti visuotinį pi laidoje sutelks didesnį dėmesį
liečių persekiojimą. Tokių šiam svarbiam įvykiui. Anot
įtarimų kilo Seimo Nacionali Amerikos diplomatų, Baltųjų
nio saugumo ir gynybos, rūmų noras suteikti daugiau
Teisės ir teisėtvarkos komi viešumo prezidentų susitiki
tetų nariams, taip pat teisės mui liudija JAV administraci
specialistams, kurie susipa jos pritarimą ir paramą Lietu
žino su specialiosios tarnybos vos pažangai vystant demo
parengtu ir parlamentui pa kratinę visuomenę, laisvą rin
teiktu Korupcijos prevencijos ką ir siekiant įsijungti į euįstatymu.
<lr. Eita) roatlantinę erdvę.
(BNS)
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė
1340 Abington Cambs Drive
Lake Forest, IL 60045-2660

PROF. DR. JUOZAS ERETAS

Žmogus, kurio ir šiandien reikėtų Lietuvai
JUOZAS BAUŽYS
Šiandien turiu nelengvą
užduotį kalbėti apie prof. dr.
Juozą Eretą — žmogų, kurio
asmeniškai nepažinau, nors
ir esu jį matęs dar 1939 ir
1940 metų
studijų laikais
Kaune, o vėliau — dalyvau
jant vienoje Europos Lietu
viškų studijų savaitėje Koenigsvvinter am Rhein, berods
1963 metais, kai Eretas ten
skaitė
įdomią
paskaitą
„Tremtis — uždavinys ar
prakeikimas?” Tačiau prof.
Eretas, jo asmenybė ir veikla
man imponavo jau nuo pat
Lietuvos laikų, tad gal dėl to
aš ir sutikau, šio savaitgalio
rengėjų prašomas, apie jį pa
kalbėti. Bandysiu pateikti
šiek tiek jo biografinių žinių,
jo veiklos bei asmens pavaiz
davimo fragmentų, * iš dalies
pasinaudodamas kai kuria
medžiaga iš dr. Jono Griniaus
ir prof. Juozo Brazaičio raš
tų.
Gimė prof. Juozas Eretas
1896 m. spalio 18 d. Bazelyje,
Šveicarijoje. Studijavo Baze
lio, Lausanos ir Friburgo uni
versitetuose literatūrą. 1918
metais gavo daktaro laipsnį
iš vokiečių literatūros Fribur
ge. Ten bestudijuodamas su
sipažino su dideliu būriu lie
tuvių studentų, kurių tarpe
buvo ir penkeriais metais už
Eretą vyresnis Klaipėdos
krašto lietuvis Mykolas Aš
mys, atvykęs į Šveicariją stu
dijuoti, o taip pat ir gydytis
nuo džiovos, tapęs geriausiu
Ereto draugu. 1918 metais,
susirgęs gripu, Ašmys jau li
goninėje prieš pat savo mirtį
gruodžio mėnesį kalbėjosi su
Eretu ir prašė jį vykti vietoj
jo į ką tik neseniai nepriklau
somybę paskelbusią Lietuvą.
Eretas pasižadėjo tai padary
ti ir savo pažadą įvykdė. Nors
ir kviečiamas dėstyti germa
nistikos į Venecįjos universi
tetą, Eretas tos progos atsisa
kė ir 1919 metais, spalio 15
d. atvyko į Kauną.
Ir atvyko ne pasižiūrėti be
pradedančio atsikurti nematy
to krašto, ne turistiniais mo
tyvais, bet pasiryžęs dirbti ir
padėti Lietuvai, kaip buvo jo
prašęs Mykolas Ašmys. Ere
tas, nors tuo metu buvo 23
metų amžiaus, buvo labai ta
lentingas bet ką organizuoti.
Jis pats imdavosi iniciatyvos
ir mokėdavo į darbą įtraukti
ir kitus žmones. Tai pastebėję
net vyriausybės pareigūnai,
tuoj pakvietė jį patarėju į už
sienio reikalų ministeriją, kur
Eretas suorganizavo užsienio
spaudos biurą, kuris netrukus
tapo Eltos agentūra. Lenkams
pradėjus pulti Lietuvą ir užė
mus Vilnių, 1920 m. Eretas
pats stoja savanoriu kariuo
menėn, kur kartais net švei
carų karininko uniformą pa
naudodamas, padeda evakuoti
Lietuvos valstybinį turtą iš
lenkų užgrobto Vilniaus.
1922 m., jau gerai kalbėda
mas lietuviškai, Eretas pa
kviečiamas dėstyti vokiečių
literatūros į kuriamo Kauno
universiteto Teologijos-filoso
fijos fakultetą. Jis buvo labai
geras ir dinamiškas profeso
rius, mokėjęs artimai ben
drauti su savo studentais ir'jų
labai gerai vertinamas. Gaila
tik, kad Smetonos valdžia jo

nėmėgo: jos parėdymais maž
daug po 10 metų jis buvo nu
šalintas kaip profesorius iš
universiteto, noro kiek vėliau
buvo vėl priimtas, tik su vy
resniojo asistento titulu.
Profesoriaus darbo Eretui
nepakako, nes anot Juozo
Brazaičio, Eretas buvo nepa
prastos dinamikos ir energijos
žmogus. Jis reiškėsi plačiu
horizontaliu plotu — prade
dant nuo ginklo iki diplomati
jos, nuo sportininkų organi
zavimo iki vysk. Valančiaus
vardo Liaudies universiteto,
nuo pavasarininkų ir ange
laičių iki mokslininkų suorga
nizavimo, nuo žurnalistikos
iki stambių mokslo veikalų
rašymo. Ir svarbiausia — jis
didžiulį dėmesį kreipė į jau
nimą — per sportą ir jauni
mo organizacijų veiklą. Jo ir
Karolio Dineikos iniciatyva
buvo įsteigta Lietuvos Gim
nastikos ir sporto federacija
(LGSF), kur savo skyrius ir
sporto komandas turėjo visoje
Lietuvoje. Įsteigė ir sporto
laikraštį. Įkūrė „Angelo sar
go” vaikų draugiją, tapusią
„Angelaičiais”
su
savo
„Žvaigždutės”
laikraštėliu.
Atgaivino Lietuvių blaivybės
draugiją, blaivinimo reika
lams įsteigė laikraštėlį „Blai
vybė”. Lietuvoje išaugo absti
nentų būreliai.
Eretas atgaivino ir katali
kiškojo jaunimo „Pavasario”
organizaciją, surengė ir vado
vavo pirmajam pavasarininkų
kongresui su dainų ir sporto
švente, įvykusiam 1924 m.
Šiauliuose. Norėdamas už
megzti ryšius tarp pavasari
ninkų ir Amerikoje beveikian
čių Lietuvos Vyčių, Eretas
1926 metų vasarą nuvyko į
Ameriką, kur dalyvavo Waterbury vykusiame Lietuvos
Vyčių kongrese, o taip pat ir
Eucharistiniame
Kongrese,
Čikagoje. Amerikoje Eretas
buvo labai šiltai sutiktas ir
įvertintas.
Artimai bendraudamas su
prof. Šalkauskiu, Eretas tu
rėjo glaudų ryšį ir su ateiti
ninkais. Dažnai su paskaito
mis dalyvaudavo ateitininkų
šventėse ir renginiuose Ateiti
ninkų rūmuose ir kitur. Buvo
labai geras šokėjas, užtat vi
sada patiko mergaitėms. Dar
1924 metais, kartu su prof.
Šalkauskiu ir Mykolaičiu-Putinu, pradėjo telkti Kaune li
teratūrą ir meną studijuo
jančius ateitininkus studen
tus į vieną būrį ir įsteigė jo
paties globojamą „Šatruos”
draugiją, vėliau tapusią kor
poracija. Tenka ir dabar
džiaugtis, kiek daug iš „Šat
ruos” korporantų ir korporančių yra išaugusių puikių
poetų, rašytojų, spaudos dar
buotojų ir meno žmonių. Ere
tui rūpėjo, kad ateitininkai
turėtų glaudų ryšį su pavasa
rininkais. Atsimenu, kad be
rods 1939 m. vasarą ateitinin
kų korporacijų nariai (aš pri
klausiau
stud.
Technikų
Korp! Grandis) buvo Ereto
prašomi ir įpareigojami atos
togų metu padėti provincųos
pavasarininkų veikloje. Teko
ir man kažką Mažeikiuose da
ryti, kalbėti viename pavasa
rininkų susirinkime.
Visose organizacijose, ku

Prof. Juozas Eretas

rias jis pats įsteigė arba jose
dalyvaudavo, Eretas, būda
mas nuostabiai geras kalbė
tojas, dažnai skaitydavo pas
kaitas, ypač didesniuose ren
giniuose. Buvo jis taip pat ir
Lietuvių mokslo akademijos
nariu, teko (galbūt jo ne
laimė) dalyvauti netrukus po
jo atvykimo į Lietuvą ir poli
tiniame Lietuvos gyvenime,
kai kurių žmonių prikalbėtas
sutiko būti renkamas į Seimą
ir buvo išrinktas 1922 m.,
kaip Krikščionių Demokratų
atstovas, tačiau už poros me
tų jis pats pasitraukė. Reikia
sutikti su prof. Brazaičio žo
džias, kad tuo metu Lietuvos
katalikų gyvenime buvo trys
ypatingi žmonės: Šalkauskis,
kuris sistemingai mokė, Pakš
tas, kuris dinamiškai skelbė
savo šūkį „Pasukime Lietu
vos laikrodį šimtą metų pir
myn!”, ir Eretas, kuris nuo
širdžiai visa tai savo veikla
vykdė. Tad nenuostabu, kad
dėl tos visos katalikiškos
veiklos tautininkų valdžia
niekada neturėjo geros akies
Eretui.
Eretas buvo žmogus vaka
rietis, bet kartu tapęs ir pa
siryžęs visam laikui būti lie
tuviu. Jis stengėsi suprasti
Lietuvos žmones, ir jiems pa
gelbėti, jis gyvai sekė ir rū
pinosi žmonių gyvenimo nuo
taikomis. Berods jau prieš tre
čiojo dešimtmečio pabaigą, iš
gyvenęs Lietuvoje bemaž 20
metų, Eretas viename savo
laiške Šalkauskiui rašė. Štai
jo žodžiai: „Ankstyvesnis lie
tuvių idealizmas blėsta...
nyksta sąžinė ir pareigos jaus
mas. ...Kas dėl visa to kaltas?
— Kaltas pats lietuvis, iš se
novės žemvaldys, per daug
prisirišęs prie medžiaginių
turtų, anksčiau kibo į žemę,
dabar kimba į litą. Blogiau
sia, kad ir katalikų šviesuo
menė, kuri turėtų būti mūsų
pasididžiavimas, tai pat užsi
krečia tuo 'litizmu*. O jaunoji
karta, ar ne tam tik ir stu
dijuoja?...” Aštrūs žodžiai, pa
sakyti Ereto prieš pat pirmo
sios Lietuvos nepriklauso
mybės pabaigą. Tačiau, ar ne
tinka jie ir mūsų laikų lietu
viams — Lietuvoje ir išeivijo
je?
Kritiškų pastabų Eretas
nevengdavo net savo paties
atgaivintai „Pavasario” fede
racijai. Kažkada jis rašė:
„Daiktas, stovintis šviesoje,
taip pat meta.šešėlius. Tavasario’ sąjunga irgi. Ne viskas
joje gerai. Per mažas narių
įsigilinimas į savo idėjas.
Daug narių labiau mėgsta
šokius negu rimtus susirinki
mus, triukšmingus kongresus
aukščiau stato už knygų skai
tymą. Stoka iniciatyvos. Lau
kia, kol kiti ką padarys...”

Trumpai pažvelkime į Ere
tą, kaip žurnalistą ir rašytoją.
Neįmanoma keliomis minti
mis aprėpti tuos gausius jo
plunksnos darbus, kuriuos
Eretas dirbo ir atliko atvykęs
į Lietuvą, o vėliėu vėl sugrį
žęs į savo gimtąją Šveicariją.
Jo straipsnius Lietuvoje ga
lėjo skaityti visokio išsila
vinimo žmonės — nuo vaikų
iki jaunimo, nuo sportininkų
iki gilių mokslininkų. Jis ra

šė „Pavasaryje”, „Žvaigždu
tėje”, „Ateityje”, „Naujojoje
Romuvoje”, „Židinyje”, „Atheneum”, „Logos”, „Naujojoje
vaidilutėje”, „XX amžiuje”, o
taip pat ir mūsų „Drauge”.
„XX amžius” dienraštyje nuo
1936 m. Eretas turėjo net savo
skiltį, pavadintą „Strategija
ties Madridu”, kurią pasira
šinėdavo „Hispanus” vardu.
O kiek Eretas yra prirašęs
knygų, didesnės ar mažesnės
apimties leidinių! Jo raštai
daugiausia apie Lietuvą, jos
žmones, bet taip pat ir iš jo
mokslinės srities — vokiečių
literatūros. Įdomiausia, kad
ir apie kitų tautų žymiuosius
žmones, pvz., apie Goethe ar
Beethoven , rašydamas Lietu
voje, jis rašė lietuviškai. O kai
kitų kraštų mokslininkai jį
ragindavo, kad savo veikalus
rašytų jiems suprantama kal
ba, Ereto atsakymas buvo:
„Išsiverskite iš lietuvių kal
bos! Man rūpi lietuvių tauta,
o ne mano pasaulinis vardas”.
Tiesa, pirmąją savo knygą
apie Lietuvą, Eretas, dar
būdamas Šveicarijoje 1919
metais, po to, kai jau buvo
susipažinęs su Ašmiu ir kitais
lietuviais, parašė vokiškai.
Tai buvo „Litauen in Vergangenheit, Gegewart und Zukunft”. Vokiškai rašė ir vė
liau, vėl sugrįžęs į Šveicariją,
tačiau ir ten begyvendamas
jis parašė keletą stambių mo
kslo veikalų lietuviškai, kaip
pvz., 1970 — apie Stasį Šal
kauskį, 1979 m. — apie Kazį
Pakštą, 1980 — apie prel.
Pranciškų Jūrą ir kt. Iš viso
Eretas turbūt yra parašęs
daugiau 30 įvairiausių dides
nės ar mažesnės apimties lei
dinių. Be anksčiau suminėtų,
štai dar keletas pavadinimų:
„Beethoveno jaunystė” (1927),
„Vokiečių literatūros istorija”
(1931), dvi knygos apie Go
ethe (1932 ir 1933), „So sind
die Russen” (1953), „Solowjew und Šalkauskis” (1955),
„Tremtis — prakeikimas ar
uždavinys?” (1964) „Baltisches Schicksal” (1970), „Von
Adam der Europaer” (1971),
„Die vergessenen Balten”
(1973), „Vom Imperialismus
und Messianismus der Rus
sen” (1983) ir dar daug kitų.
Reikia paminėti, kad Ereto
1973 m. vokiškai parašyta
knygutė „Die vergessenen
Balten”, Čikagoje gyvenančio
ir šiandien mūsų tarpe esan
čio Algio Liepinaičio rūpes
čiu, tada buvo išversta į ang
lų, prancūzų, italų, ir portu
galų, o šiemet buvo išversta ir
išleista lietuviškai.
Sovietų okupacija 1940 me
tais Eretą paveikė panašiai
kaip ir kitus lietuvius. Buvo
tuoj atleistas iš universiteto,
kurį laiką gyveno ir slapstėsi
savo žmonos tėviškėje ir jos
apylinkėse. Buvo varginamas
komunistų, gundomas tarnau
ti komunistinei santvarkai,
keletą kartų priverstas turė
jo dirbti fizinius darbus. Čia
noriu įterpti bent porą žodžių
apie Ereto šeimą. Dar 1925
metais Eretas vedė studentę
Oną Jakaitytę, vėliau mokyto
javusią Kaune ir Šakiuose.
Eretai užaugino 5 vaikus:
sūnų Juozą, dukteris Aldoną,
Laisvutę, Birutę ir Juliją. Al

dona, puiki aktorė, ir Laisvutė — jau mirusios. Tačiau
1941 m. kovo mėn. Eretui su
šeima pavyko išvykti kaip
repatriantams į Vokietiją, tik
ten ir vokiečių nedraugiškai
sutiktas, šveicarų valdžios pa
galbos dėka pagaliau vėl at
sirado Šveicarįjoje.
Nuostabu, kad čia, savo
gimtajame krašte, jis ir visa
jo šeima jautėsi kaip tremti
niai — panašiai, kaip ir kele
tą metų vėliau Vokietijos DP
stovyklose apgyvendinti lietu
viai. Eretas, nors tuoj ir įsi
jungęs į vietinį Šveicarijos
gyvenimą — dirbdamas kanc
leriu Friburgo universitete,
dėstydamas mokyklose ir besireikšdamas vietos kultūri
nėje veikloje — vistiek visa
da ir visur rasdavo būdų nuo
lat kelti pavergtos Lietuvos
reikalus. Jis tikrai jautėsi
esąs tarp dviejų tėvynių ir
abiem stengėsi atiduoti savo
sugebėjimus. Sprendžiant iš
jo tuomet, būnant Šveicari
joje, parašytų raštų, Lietuvai
buvo atiduota žymiai dides
nė duoklė. Iš Šveicarijos Ere
tas dažnai nuvykdavo ir daly
vaudavo su paskaitomis (net
7 ar 8 kartus) Europos lietu
viškųjų studijų savaitėse,
bent pora kartų lankėsi Ame
rikoje bei kituose kraštuose,
norėdamas palaikyti ryšį su
lietuviais. Išliko kūrybingas
ir veiklus iki pat savo mirties
1984 m. kovo 13 d. Mirė Ba
zelyje.
Kai neseniai besikalbėda
mas su šiandien mūsų tarpe
esančiu kun. K. Ambrasu, už
siminiau apie prof. Eretą, Tė
vo Ambraso žodžiai buvo maž
daug tokie:
„Kaip labai reikalingi būtų
šiandien Lietuvoje bent keli
tokie žmonės kaip Eretas!”
Su šiais žodžias ir baigiu
supažindinimą su žymaus ir
tauraus lietuvio gyvenimu.
Paskaita skaityta 2001 nr. spalio
28 d. Dainavos stovykloje vykusia
me „Ateities” savaitgalyje minint
prof. Ereto gimimo 105 metų su
kakti.
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
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CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office

6626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

DR. DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

9356 S. Robertą Road
Hickory Hills
Tei. 708-598-2131

DR. JOVITA KERELIS
• ••

DR. VILIUS M^AITIS

TeK (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

FAMILY MEDICAL CLINIC
10611 W. 143 St Orland Park, IL 60467
Priklauso Palos Communlty Hospital
SUvar Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-4387700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA
4635 W. 63 St.;Chlcago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale
Tel. 630-323-5050
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENWALD, MD
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kl.
vietų skausmo gydymo specialistai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212

ir Libertyville.
www.illinoispain.com

DR. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVestchester, IL 60154
Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.
DR. V.J. VASAITIENĖ

Vaikų gydytoja

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tel. 708-423-6114

DR. DAUA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA

15543 W. 127* Str.
Sukę 101
Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Avė., HlckOrij.Hills, IL

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

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

DANTŲ GYDYTOJA

Valandos pagal susitarimą

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

1051 Essington Rd. #200,

Illinois Pain Treatment Institute

Vaikų gydytoja
Palos Pediatrics
708-923-6300
Chicago Pediatrics
773-582-8500
Šeimos

DRAUGAS

Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES”LIGOS
7722 S. Kedzie Avė."
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
ISSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

ARASŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

• DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS

Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTU. PŪSLĖS, PROSTATOS

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Center for Health,

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė — VIDAUS LLGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
_______ išskyrus sekmadienį,

DR. VILIJA KERELYTE
Amber Health Center

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika,manualinė terapija,
akupunktūra.

7271 S. Hariem, Bridgeview, IL
60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame
lietuviškai. Valandos susitarus.
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Pasaulis ir mes

Danutė Bindokienė

Stengiamės skaityti ir
tarp
eilučių .'į'
•.

Paruošė Bronius Nainys

JAV PREZ. GEORGE W. BUSH
DARBO DIENA
Skambutis iš Vašingtono pa
ankstino sausio 23-čią numa
tytą Lietuvos-JAV prezidentų
susitikimą, pranešė Lietuvos
žiniasklaida.
„Washington
Post”, neslėpdamas ironijos,
teigė, kad Valdo Adamkaus
prireikė George W. Bush pasigarsinimui televizįjoje. Pats
JAV prezidentas ar jo padėjė
jai sugalvojo nufilmuoti Bush
darbo dieną Baltuosiuose rū
muose ir per NBC televiziją
parodyti ją visam pasauliui.
Apsižiūrėjo, kad filmavimui
numatytą dieną nėra nė vieno
tarpvalstybinio
susitikimo.
Išeitis — savaite anksčiau pa
sikviesti Lietuvos prezidentą,
jeigu jis sutiks. O kur rasi tokį
lietuvį, kuris nesutiktų? Lie
tuvos diplomatai Vašingtone
ir
Prezidentūra
Vilniuje
džiaugėsi galimybėmis Adam
kui pasirodyti televizijos ek
rane, į kurį akis įbedę bus mi
lijonai žiūrovų, rašo „Lietuvos
rytas". Tad ir atskubėjo čia
Valdas Adamkus. Nėra ko
skųstis nė mums, JAV lietu
viams, nes kartu su juo bliz
gės, ir taip mažai tokių progų
turinti, tarp didžiųjų kuriame
nors užmirštame kamputyje
tūnanti, Lietuva, kurią mes
jau pusšimtis metų visokiais
būdais bandome garsinti. Tu
rime žinių, kad ta pačia proga
Lietuvos prezidentu domėsis
ir kitos JAV TV laidos. Geras
Valdo Adamkaus pasirodymas
— garbė lietuvių tautai, nau
da Lietuvos valstybei.
O tokios naudos Lietuvai,
šiais metais siekiančiai būti
pakviestai į NATO, labai ir la
bai reikia. Bet, atrodo, garsi
nimosi reikia ir pačiam JAV
prezidentui George W. Bush,
kuriam praėjusieji metai per
daug sėkmingi nebuvo. Jo ka
dencijos pradžioje pradėjęs
smukti JAV ekonominis gy
venimas po rugsėjo 11 d. dar
sparčiau ėmė riedėti pakal
nėn. Nei gyvo, nei mirusio
Osama bin Laden Bush nega
vo nė milijardus kainavusia
me kare Afganistane, nes, pa
gal praėjusią savaitę ČIA pa
skelbtus duomenis, šis Ameri
kos priešas nr. 1 gruodžio pir
mą savaitę kažkur išplaukė
vandenimis. Karo nauda kol
kas tik patikrinimas po kovų
Jugoslavijoje
patobulintų
sprogimų tinkamumo skaldyti
uolas ir akmenis šio, dar ak
mens amžių tebegyvenančio,
krašto kalnynuose. Afganista
nui pažadėta padėti atsistaty
ti, sukurti civilizuotą demok
ratinę valstybę. Vėl milijardai,

ir ką daryti toliau?

Kaip elgtis su NATO plėtrai
prieštaraujančiu Putin, atro
do, Bush dar irgi nesugalvojo:
vieną mėnesį draugai, o kitą
— Vašingtonas į Maskvą jau
nė dėmesio nekreipia. Po
Bush atsisakymo 1972 m. pa
sirašytos ginklus ribojančios
(IBM) sutarties, Rusuos vado
vas draugų vėl ieško Europoje.
Padidino naftos siurbimą,
dviem trečdaliais sumažino
jos išvedimo mokesčius ir taip
siekia iš OPEC paveržti rinką
Europoje, sausio 16-tą pra
nešė WorldNnetDaily žinių
agentūra iš Maskvos. Sausio
16-17 d. Putin viešėjo Varšuvoje
ir labai meiliai kalbino Lenki
jos prezidentą į draugystę, su
maniai sugebėdamas atsisaky
ti mokėti sovietų okupacijos
padarytą žalą arba atsiprašyti
už 16,000 lenkų karininkų iš
žudymą. Juk negalima lyginti
nacių nusikaltimų su Stalino
priespauda, teigė Putin, nors
visiškai užmerkti akių jo
veiksmams irgi negalima. Jis
suprantąs, kad laisvę brangi
nantys lenkai sovietų vyravi
mo Rytų Europoje mylėti ne
galėjo. Pagal jį, tai buvo tik
vyravimas, o ne okupacija.
Rūpestį Bush kelia ir nesiklijuojanti Europos Sąjunga.
„New York Times” (2002.01.
15) rašo apie Italijos premjero
Silvio Berlusconi kalbą krašto
parlamente sausio 14-tą, ku
rioje jis tvirtai rėžė neklausy
siąs jokių įsakymų nei iš Eu
ropos Sąjungos narių, nei iš
Briuselio biurokratų. Niekas
nepažeis Italijos nepriklauso
mybės, sakė premjeras, už
nuolaidumą Briuseliui prieš
savaitę privertęs pasitraukti
Užsienio reikalų ministrą Re
nato Rugiero. Nors prieš
Prancūzuos prezidentą Jacques Chirac iškelta byla dėl
įtariamo jo sukčiavimo Bush
neliečia, tačiau paskiausiomis
dienomis į paviršių išsiropštęs
skandalėlis dėl tą bylą nagri
nėjusio teisėjo atsistatydinimo
jo nervus gadina. JAV reika
lingas draugas gali pralaimėti
rinkimus.
Nors tie vėjai pasaulio
„aukštųjų medžių” viršūnėse,
bet nuo jų užuovėjos neturim
nė mes. „Ką galvoji apie
NATO — po tų visų maišačių
Lietuvos galimybės pagerėjo
ar pablogėjo?” — skambina
man įvykius akylai stebintis
daugiametis bendradarbis, po
litinių- mokslų žinovas. Jis
mažiau skeptiškas negu aš,
bet dėl pakvietimo Prahoje

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI
IR PROBLEMOS

Lietuvos respublikos
Seimo
ir JAV darbo
Lietuvių
Bendruomenės
moksliniams
reikalams
grupės
posėdis, įvykęs Lemont, IL, Pasaulio lietuvių centre,
spalio 9-10 d.
Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis
Nr.6
Pagrindiniai reformų darbai
turės būti atlikti iki 2002 me
tų. Pagal reformos planą, da
bartinis statusas išlieka tryli
kai iš 29 mokslinių institutų.
Dar yra 22 valstybinės mokslo
įstaigos ir 29 daugiau speci
finės paskirties mokslo insti
tutai. Trys institutai jau buvo
perorganizuoti šį pavasarį.
Maisto ir architektūros insti
tutai buvo integruoti į KTU, o
gyvulininkystės institutas — į
veterinarijos
akademiją.
Sprendimas apie tas trylika
valstybinių institucįjų buvo
pagrįstas apžvalga pagal pro
duktyvumą, sugebėjimus at
likti aukšto lygio mokslinius

tyrimus, gebėjimą dalyvauti
Europos arba pasaulinėse
programose .ir gebėjimą tar
nauti krašto reikmėm, tai yra
turėti bendrų projektų su ūkio
subjektais ir iš ten užsidirbti
pinigų. Iš 13 institutų pamini
mi biochemįjos, technologijos,
chemijos, fizikos ir kiti. Buvo
daug diskusįjų ir ginčų dėl lie
tuvių kalbos, literatūros ir
tautosakos institutų sujungi
mo į vieną, bet jų statusas
buvo laikinai nepakeistas.
Paskutinę akimirką buvo ne
pakeistas botanikos instituto
statusas, nors ten yra prob
lemų su mokslo lygiu. Bet, at
sižvelgiant, kad jis yra vienin
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Š.m. Bausio 17 d. ketvirtadienį, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Baltuosiuose rūmuose Washington, DC,
turėjo susitikimą su JAV prezidentu George W. Bush. Ta proga LR prezidento žmona Alma Adamkienė
(kairėje) pabendravo ir pasikalbėjo su prez. Bush žmona Laura Bush.
Rolando Kačinsko (Elta-JAV) nuotrauka.

riu, kaina gera. Be to, juk čia
tas pats savas pasaulis. Jame
— daug ir apie centrą. Tad
remti būtina. Kitaip — pran
ciškonų „Darbininko” likimas.
Apie tai jau daug rašėme,
pranciškonus minėjome, ir ne
visada geru, bet, deja, tiksliu
žodžiu. Apie juos randu ir tos
„Draugo” dienos laidoje. Rašo
mano taip pat daugiametis
bendradarbis nuoširdus bičiu
lis Juozas Gaila „Apmąsty
muose iš Ellicot miestelio”.
Skaitau. Įdomia* aprašytos
keistokos mišios jaunimui
pranciškonų vienuolyno baž
nyčioje Kretingoje. Tik vėl nu
stembu: mišios liepos pradžio
je, o jų aprašymas — sausio
vidury. Juozai, ko tiek ilgai
laukei? Politika čia kokia ar
kas? Kiįųu geru žodžiu čia
nebe labai giriamus pran
ciškonus ir vėliau paremti, bet
pagal tavo rašinyje minimą
jauną vienuolį, ir Kretingoje
jie ne visiems patinka. Dėl to
ir Aušros Babickienės tenai
nebėra.
Bet kur aš čia nusisapaliojau? Pradėjau Bush darbo die
na, kuriam to darbo stigo ir
spragai užpildyti prireikė
Adamkų kviestis, o aš lakstau
liežuvį iškišęs ir negaliu su
spėti. Dalį jų galėčiau kuriam
vienam tų prezidentų atiduoti.
Taip pat ir televizija rodytų.
Juk ne be reikalo čia Reneckį
turim.

tinės Tymo gatvės, kairiajame
Vilnelės krante. Įgyvendinus
programą, turėtų būti sutvar
kytos menkai naudojamos ir
apleistos Senamiesčio vietos,
sumažėtų transporto srautai
Senamiestyje, atsivertų įdomi
istorinio miesto panorama.
* Kavarsko seniūnijos
(Anykščių rajonas) gyven
tojai pageidauja, kad jų kai
mai atgautų senuosius pava
dinimus. Aukštųjų Svirnų,
Žemųjų Svirnų, Jasionių I ir
Jasionių II kaimų gyventojai
vieningai pritarė, kad šiems
kaimams būtų sugrąžinti se
nieji — Svirnų I, Svirnų II,
Zagąjų I ir Zagajų II kaimų
pavadinimai. Tokiam kaimie
čių norui nesipriešina nei Val
stybinė lietuvių kalbos įnspekcįja, nei Anykščių savivaldybė/
Anykščių savivaldybės parei
gūnai teigia ieškoję atsakymo,
kas ir kodėl pakeitė senųjų
kaimų pavadinimus, tačiau at
sakymų nesurado. Daugelio
gyventojų registracijos vieta
iki šiol nurodomi senieji
Svirnų ir Zagąjų kaimų pa
vadinimai.
(Elta)
* Šią vasarą Lietuvos uos
tamiestis minės įkūrimo 750
metų jubiliejų. Tarp gausybės
renginių, kurie po truputį jau
įsibėgėja, žada būti ir kvapą
gniaužiančių. UAB „Klaipėdos
oro uostas” valdybos pirminin
kas Robertas Preikšą pristatė
garsaus Lietuvos lakūno Jur
gio Kairio pasiūlymą: lėktuvo
sparnu atidaryti didžiulį šven
tinio šampano butelį. (K, eiu)
* Nuo sausio 15 d. aštuoniuose geležinkelio ruožuo
se bus panaikinti 17 traukinių
maršrutai, sutrumpinti 4 trau
kinių maršrutai ir sumažintas
2 traukinių maršrutų važia
vimo dažnumas.
(r,eiu)

klaustukų turi beveik tiek
pat. Vilniui pataria dar nesi
džiaugti.
Netrukus vėl skambutis: pa
rašiau ir išsiunčiu į Lietuvą
laišką, noriu jį perskaityti.
Laiškas — jau mūsų pasau
lis: Lietuvos kariuomenės va
das gen. mjr. Jonas Kronkaitis
į prezidentus — ką galvoji?
Galvoju labai gerai. Šaunus
vyras. Bet ar užteks generolui
patrankų „ubagų karaliui”
Šustauskui.nukauti, kuris vie
noje vertinimų lentelėje de
šimtas, o „Kauno dienos” —
net penktas, su Kaziu Bobeliu
ritasi. O generolo net lentelėse
nėra. Ten Lietuva, taigi vėl ki
tas pasaulis, kalu į galvą lo
giškam siūlytojui, ir, padėjęs
telefono ragelį, suku atgal į
savą pasaulį.
Važiuoju į Pasaulio lietuvių
centrą rinkti žinių biuleteniui,
kurį centro valdyba nutarė
leisti, o aš — jį pradėti. Tarp
centro ir Lietuvių fondo raš
tinių buvusį „Pasaulio lietu
vio” redakcijos kambarį dali
nasi šios dvi įstaigos, sienoje
kala skyles durims. Lietuvių
fondas prieš savaitę baigė vie
nuoliktą milijoną ir nebetelpa,
pinigams reikia daugiau vie
tos. Kaip tokiu laimikiu nesi
džiaugsi. O kur man Reikės
kalti skylę, kai aš centro į ke
turių puslapių biuletenį nesu
talpinsiu. Kiek čia visko yra ir
kiek dar bus, kiek vyksta ir
kiek dar vyks? Spausdinti ža
du „Draugo” spaustuvėje. Va
žiuodamas tartis, užsuku pas
Pranę Masilionienę, prisikrau
nu šešias dėžes knygų. A. a.
Juozo Masilionio palikimas:
auka mano vardo dešimtmetei
mokyklai mano gimtajame
kaime. Tik kaip jas ten nuga
benti? „Drauge" bėdos netu

* Vilniaus savivaldybė se
namiestyje užsimojo atkur
ti amatininkų kvartalą ir jau
patvirtino Dailiųjų amatų, et
nografinių verslų ir mugių
programą. Iki 2003 m. planuo
jama atkurti po II pasaulinio
karo sunykusį istorinį amati
ninkų priemiestį prie dabar

telis institutas, aprėpiantis
ekologines problemas ir tirian
tis mūsų biologinės įvairovės
sistemą, jam irgi paliktas ši
tas statusas. Tuo tarpu, pvz.,
geologijos ir geografuos insti
tutų sujungimas, manome, at
neš nemažai naudos, nes bus
sustiprintas jų mokslinis po
tencialas. Iš tokio sujungimo
gali atsirasti ir naujų krypčių,
geresnė galimybė gauti valsty
binius užsakymus, dalyvauti
tarptautiniuose projektuose ir
susirasti partnerius Lietuvoje.
Tarp labai reikalingų Lietuvai
institucįjų, labai svarbu turėti
socialinių reikalų institutą.
Mes neturime šiuo metu insti
tuto, kuris atliktų mikromakro socialinius tyrimus. Yra
daugybė socialinių, demografi
nių, ekonominių procesų, ku
riuos reikia tirti ir jų dina
miką suprasti. Nebūtinai toks
institutas galėtų viską aprėp
ti. Tačiau jis turėtų būti koor
dinacinis ir įvykdyti mūsų
valstybei labai svarbius tyri
mus, kad mes matytume po

kyčius, tendencijas ne tik savo ną dėl valstybinių mokslinių
viduje, bet ir visoje aplinkoje institutų perorganizavimo ir
bei pasaulyje. Kaip tokią idėją iki gruodžio 10 d. nutarimų
seksis realizuoti, nežinome, projektus dėl svarbiausių
bet manaif, kad tai yra labai veiklos krypčių patikslinimo.
Tai pat išvardinti moksliniai
svarbu padaryti.
Kiti institutai, pagal refor institutai yra įpareigoti pa
mos planą, įgyja universiteto rengti ir pateikti ministerijai
mokslo
instituto statusą. savo perspektyvinius penkerių
Aukšto mokslo įstatymo patai metų veiklos planus. Mes ban
sos pateikime yra numatyta, dysime jų veiklą finansuoti
kad, formuojant jų tarybas, pagal penkerių metų progra
universitetiniai institutai ne mas.
Dabartinis didžiausias galgalėtų jas suformuoti vieni
voskaudis
yra, kad mes neįsi
patys. Į tarybą turėtų būti
įtraukta trečdalis universitetų vaizduojame, galintys visomis
atstovų ir trečdalis ministeri kryptimis vienodai remti visų
jos arba kitų žynybų, kurios institutų veiklą. Palyginant,
suinteresuotos to instituto mūsų Baltosios knygos pirmu
veikla, pvz., nepriklausomi mus su Europos Sąjungos
mokslininkai, versle dirbantys šešto „framework” pirmenybė
ir kiti. Tokią struktūrą turės mis, matome, kad jie beveik
Lietuvos ūkio, Žemės ūkio sutampa. Gal eilės tvarka
inžinerįjos ir Miškų institutai, tarp jų yra šiek tiek skirtinga,
kai jie bus integruoti į Žemės apskritai matome tuos pačius
ūkio universitetą.
pirmumus. Tai bioinformatika
Iki spalio 30 d. švietimo mi ir biotechnologija, informaci
nisterija turės parengti ti nės ir komunikacinės techno
pines mokslo institutų veiklos logijos, molekulinio lygio ma
plano nuostatas, pateikti pla šinų kūrimas, nanotechnolo-

Kai šio krašto spaudoje pa
minimas Lietuvos vardas (ar
Baltijos valstybės), kai tame
pačiame straipsnyje pama
tėme žodį NATO ir Rusįjos
prezidento pavardę, skubame
perskaityti ne tik teksią, bet
ir tarp eilučių: gal atrasime
ten kažką, ko nebuvo žodžiais
išsakyta. Juk dabartinis lietu
vių tautos tikslas yra siekti,
kad šiemet išsipildytų, kone
12 m. puoselėtas, tikslas ir
Lietuvą pakviestų į NATO.
Galbūt tas karšligiškas no
ras bei skubėjimas yra susie
tas ir su būsimais Lietuvos
prezidento rinkimais. Visuo
met mumyse blyksteli baimė,
kad balsavimo rezultatai gali
pakrypti nepalankia kryptimi
ir naujasis prezidentas (o kar
tu ir Vyriausybė, ir karinių
pajėgų vadovybė) atsisakys
šių siekių, daugiau vilčių dė
damas į Rytus, ne į Vakarus.
Senovės graikų
romėnų
mitologijoje minimas Sfink
sas, kuris užduodavęs pro jį
keliaujantiems mįslę. Kas kejos neatspėdavo, būdavo su
naikinamas. Šiandien tokia
neatspėjama mįslė yra Rusįjos
ir JAV-ių santykiai. Kartais
jie atrodo visai draugiški, kar
tais atsiduria ant visiško ,,nesusišnekėjimo slenksčio”. Juo
labiau, kad JAV prez. George
W. Bush ir Rusijos prez. Vla
dimir Putih, atrodo, gyvena
kažkokių potvynių-atoslūgių
sferoje: kartais jie vienas ki
tam draugiški ir nuoširdūs,
po to staiga vėl pasišiaušia ir
padaro politinius sprendimus
tarytum mėgindami įsitikinti,
kiek toli gėli vienas kitą pa
stumti, kol visiškai pasibaigs
kantrybė.
Kadangi nuo Amerikos-Rusijos santykių daugeliu atvejų
priklauso ir pasaulio taika, ir
ypač Lietuvos ateities per
spektyvos, stengiamės įžvelg
ti, kas slypi už jų ėjimų. Pa
grindinis klausimas: kokia iš
tikrųjų Putin nuomonė apie
NATO plėtrą; kiek prez. Bush
sutiks nusileisti, jeigu Mask
va pareikš griežtą protestą?
Ar Baltijos valstybės bus vėl
paaukotos ,,dėl šventos ra
mybės”, kaip atsitiko po An
trojo pasaulinio karo, kai Sta
linas pareikalavo, kad sąjun
gininkai iš esmės pripažintų
Molotovo-Ribbentropo paktą
ir atiduotų visas šias tris šalis
„Rusijos įtakos sferon”?
Pernai vasarą prez. Bush
Varšuvoje žadėjo, kad nebus
daugiau nei jaltų, nei miūnchenų, o prez. Putin radijo
bangomis, visai Amerikai gir
dint, prisipažino, kad neturi

gįja ir jos technologinis integ
ravimas su biotechnologijo
mis, integravimas sintetinių ir
organinių dalykų susįjusių su
sensorių-jutiklių kūrimu, kas
domina ir NATO ekspertus.
Šioje srityje mes gerai vertina
mi ir turime pąjudėti. Mechatronikoje ir vibrotechnikoje
Lietuvoje yra nemažas įdarbis. Čia gali būti viena ryš-.
kesnių veiklos sričių. Labai
svarbu išlaikyti ir tęsti aukštą
mokslo ir tyrimų lygį energetiT
kos darbuose. Politiniai, hu
manitariniai ir socialiniai
mokslai yra taip pat aiškūs,
pirmumai, nes mes kalbame,
kad Lietuvoje nėra humanita
rinių disciplinų ir sistemų, ku
rios tarnautų visuomenės gė
riui.
f {
Ministras baigė savo prista
tymą, padėkodamas tautie
čiams už labai gražią iniciaty
vą, siekiant praturtinti vyk
domą mokslą ir studijų re
formą.

jokio ypatingo priešiškumo
Baltįjos tautų narystei NATO.
Jis taip pat sakė, kad-NATO
jau praradusi savo pirmykštę
reikšmę, todėl į jos globą
veržtis ir tokias sumas vals
tybės pinigų pasiruošimui na
rystei skirti, yra neprotinga.
Ar Putin tuo norėjo pasakyti,
kad NATO Baltijos bei kitoms
šalims norimos apsaugos ne
suteiks, nes ir Rusija jau įgijo
tam nemažai teisių pareikšti
savo nuomonę jos sprendi
muose. Be abejo, ateityje tos
teisės dar sustiprės, tad kur
tuomet ieškos apsaugos Balti
jos kraštai?
Narystės NATO siekiančios
valstybės tokius argumentus
atremia tvirtinimu,, kad NA
TO savo narėms sutėikia daug
daugiau, negu vien karinę ap
saugą. Narystė gaTi už-tikrinti ir ekonominę gerovę, ku
ri beatsistatančioms ‘ tautoms
ypač svarbi.
Šią savaitę JAV-se valsti
jose lankosi Lietuvos prezi
dentas. Keivirtadięnj Baltuo
siuose rūmuose jis susitiko su
prez. George W. Bush..Pokal
bis užtruko apie 45 minutes.
Paklaustas įvertinti- susiti
kimą, prez. Adamkus pareiškė
visapusišką
pašitėnkinimą.
(Verta pastebėti, kad tuo pa
čiu metu buvo susitikusios ir
abiejų prezidentų žmonos —
Alma Adamkienė'-šii Laura
Bush.)
Tokių susitikimų Baltuo
siuose rūmuose įvyksta beveik
kasdien, nes Vašingtone lan
kosi užsienio šalių vadai ir
kiti aukšti pareigtmm. Ar jų
pokalbiai su JAV rf)'/džldentu
atneša norimų rezultatų, gal
būt ne visuomet labai svarbu.
Kartais pakanka vien fakto,
kad susitikimas įvyko, buvo
paminėtas žiniasklaidoje ir
užmegztas asmeninis“ ryšys
tarp dviejų valstybių.
1 ŠiuO metu Lietūvai būtinas
„matomumas” Vašingtone ir
apskritai Vakarų kraštuose,
kurių- balsas gali1’ Šį' rudenį
Prahoje nulemti Lietuvos pa
kvietimą į NATO; Prezidento
Bush fiokalbis- Su Lietuvos
valstybės vadu negali, būti ne
pastebėtas ir Atstovų - rūmų
narių, kurie taip pat turės
balsą Lietuvos klausiriiu. Gal
būt po šio ketvirtadienio bus
lengviau įtikinti kai kuriuos
senatorius ir atstėvuS,' kad pa
sisakytų už Lietuvos narystę
NATO.
Politikos labirintai yra ir
painūs, ir nenuspėjami. Ne
numokime ranka į nieką, kas
gali ateityje pasitarnauti mū
sų reikalams.

čiaus, Kauno Technologi
jos

riaus,Universiteto
pranešimoprorekto
ištrau
kos.Pagal ętudįjų pasirinkimą,

septynių Lietuvos universite
tų konsorciume, 54 proc. pasi
renka sociologinius mokslus,
11 proc. humanitąrįųius, 16
proc,. technologinius,, ( ir 19
proc. kitas mokslines discipli
nas. Studentų procentas pasi
renkantis technologines studi
jas nuolatiniai mažėja. Todėl
reikia susimąstyti apie švieti
mo reformas, kur gimnazistai
per anksti verčiami pasirinkti
specializacįją. Būtinataip pat
suprasti, kad ateityj e. Lietuvai
reikės aukštos kvalifikacijos
specialistų, nes paprastos ga
mybos laikotarpis jau baigiasi
ir bendras darbuotojų poreikis
gamyboje bus daug mažesnis.
Pagal užsienio ekspertų
įvertinimą, mokslo reformos
pažanga Lietuvoje vyksta la
bai lėtai. Europoje Lietuva
pralenkia tiktai Rusiją, GuProf. Vytauto Ostaševi- diją ir Ukrainą.
B.d.

A
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AUKŠTAITIS IŠ SPRAGUIČIO

VIENKIEMIO
Prieš daugelį metų, būdama
moksleive, per istorijos pamo
kas sužinojau apie Povilo Ple
chavičiaus vietinę rinktinę.
Bet nieka/1 negalvojau, kad
teks sutikti gyvą to meto liudi
ninką — 109 bataljono karį —
Povilą Karosą.
Į kariuomenę Povilą pašau
kė 1944 metais, dvidešimtmetį
jaunuolį iš Spraguičio vienkie
mio, Lėliūnų parapijos.
Gimė Poviliukas garsioje
Karosų šeimoje, dėdė — kom
pozitorius Juozas Karosas.
Mama turėjo skambų, gražų
balsą, jos dainos aidėdavo vi
soje apylinkėje. Vaikystė pra
ėjo visai Lietuvai žinomo, gra
žiomis salomis garsėjančio Rubikio ežero pakrantėje.
Taip jau atsitiko, kad, ištar
navęs tik tris mėnesius mū
šyje prie Ašmenos, Povilas bu
vo sunkiai sužeistas. Vilnius
buvo apsuptyje, tad jį lėktuvu
nuskraidino į Varšuvos ligoni
nę. Ten kiek apsigydęs, jau
nuolis traukė į Vakarus. Ke
liai į tėvynę Lietuvą buvo už
kirsti.
Šešeri metai praleisti Vokie
tijoje, išmokė jaunuolį atsa
kingumo, stropumo. Būdamas
Miuncheno stovykloje, P. Ka
rosas 2,5 metų ištarnavo Ame
rikos kariuomenėje. Doku
mentus išvykti į Ameriką jam
gauti buvo nesudėtinga.
O keliavo jis per Atlantą ne
įprastai, kaip dauguma, — o
lėktuvu.
Ir taip, trisdešimtmetis Po
vilas išlipo New Yorko uoste.
Tai buvo 1950 metai, lapkričio
11 diena. Pasitiko jį draugas
ir parsivežė į New Britain.
Taip prasidėjo jo gyvenimas
Amerikoje. Visą laiką gyve
nant čia, Povilui neduoda ra
mybės palikta motina, tėvy
nė. Jis aktyviai įsitraukia į
Lietuvių Bendruomenės veik
lą. Veiklus „Ramovėnų” orga
nizacijos narys, padeda pa
rengti šaunias gegužines lietu
vybei palaikyti. Visada akty
viai rėmė lietuvišką spaudą,
yra Vydūno fondo rėmėjas.
Dar 1973 metais Povilas no
rėjo aplankyti Lietuvą, bet de

partamentas neišleido, moty
vuodamas, kad rusai jo neiš
leis atgal.
Ir taip 1992 m. Povilas Ka
rosas pirmą kartą po 50 metų,
aplankė Lietuvą. Jis ir dabar
negali ramiai pasakoti, ką pa
matė, pajautė prie Parlamento
rūmų, televizijos bokšto. Lie
tuva žengė pirmuosius nepri
klausomybės žingsnius.
Aplankė gimtuosius Leliū
nus, gražiąją bažnyčią, kuri
per karą nenukentėjo. Susipa
žino su jaunu, aktyviu parapi
jos klebonu Kostu Balsiu, ku
ris labai daug pastangų įdėjo,
kad leliūniškiai atsigautų ir
dvasiškai.
Povilas užaugo dainų skam
besyje, turbūt todėl jis džiau
giasi gausiu Leliūnų bažny
čios choru. Jam jau 52 metus
vadovauja Stasys Štarėnas.
Povilas padeda chorui, kaip jis
sako, kad gražiau giesmės
aidėtų.
Ir dabar, sulaukęs gražaus
amžiaus, jis dirba 38 metus
savo antroje darbovietėje. Visą
savo turtą išdalija Lietuvai,
padėjo atstatyti Pakalnių baž
nyčią, globoja vaikiną iš Ute
nos, siunčia knygas, kurių yra
surinkęs daugybę.
Apsilankius P. Karoso na
muose, pasijutau tarsi Krašto
tyros muziejuje, viskas surink
ta jo paties ir draugų, pažįs
tamų padovanota. Kaip di
džiausią brangenybę, Povilas
saugo Vytį, kuris buvo 1991
m. sausio 13 d. prie Parlamen
to.
Mėgsta jis skaityti, renka
atsiminimus nuo jaunų dienų.
Bet, kas įdomiausia, kad, tiek
metų pragyvenęs Amerikoje,
Povilas ir dabar šneka savo
aukštaitiška tarme „iš pa Ute
nas”.
Mielas jubiliate, perėjai už
žėlusiais gimtinės takais, nu
lenkei galvą daugeliui Lietu
vos bažnyčių, neaplenkei pa
saulyje vienintelio Kryžių kal
no, Jūsų širdis pilna meilės —
Dievui, Lietuvai, žmonėms...
Su gimtadieniu mielas aukš
taiti! Visų tavo pažįstamų var^u-

Sigita Šimkuvienė

KAUNIETĖ DOKTORANTŪROS
STUDIJOSE DALLAS
Živilė Babravičiūtė-Peičiuvienė šių metų sausio 2 dieną
atvykusi į Ameriką, po sa
vaitės pradėjo doktorantūros
studijas University of Texas
at Dalias (UTD). Ji jau pra
ėjusią vasarą buvo priimta į
šios mokslo įstaigos Menų ir
humanitarinių mokslų mo
kyklą, kurioje sieks daktaro
laipsnio literatūros vertimo
srityje.
Reikia pasakyti, jog jos pasi
rinktas universitetas yra vie
nintelis Amerikoje, kuriame
galima gauti doktoratą lite
ratūros vertimo moksle. Živilė
vertimu iš anglų į lietuvių
kalbą jau susidomėjo, ruošda
ma magistro laipsnį Vytauto
Didžiojo universitete Kaune.
Atvykti Amerikon pastū
mėjo University of Southern
Maine dėstytoja Laima Sruoginis, kuri skaitė paskaitas
Vytauto Didžiojo universitete
Kaune. 2000 m. liepos-rug
pjūčio mėn., Laimos pakvies
ta, Živilė buvo atvykusi į USM
universitetą, kur studijavo
anglų kalbą užsienių kalbų
kursuose.
1974 m. sausio 28 d. gimusi
Živilė, jau Kauno Jono Ja
blonskio gimnazijoje susidūrė
su anglų kalba, nes ši mokyk
la turėjo specialią klasę. 19911995 m., VDU siekiant baka
lauro laipsnio jos pagrindinė

specialybė buvo anglų kalba ir
literatūra (šalutinė-filosofija).
1995-1997 m. tame pačiame
universitete ji siekė ir magis
tro, specializuojantis anglų
literatūroje. Magistro laipsnis
apėmė vertimo kursus: Daugiakultūrinis Amerikos roma
nas, Poezijos vertimas, Filo
sofinio teksto vertimas, verti-

Živilė Peičiuvienė.

Kai šeima bendrauja ir kartu lanko lietuviškus renginius... Iš kairės Jaunimo centro kūčiose: Aleksas Šatas,
marti Milda Šatienė, dukraitė Dalia ir sūnus Viktoras Šatas.
Zigmo Degučio nuotrauka.

* Marijampolėje apsilan
kęs Didžiosios Britanijos

ambasadorius Jeremy Hill,
Lietuvoje reziduojantis tik
nuo 2001 m. lapkričio, mari
jampoliečius nustebino lietu
vių kalbos mokėjimu. Mari
jampolėje J. Hill apskrities
švietimo centre atidarė Britų
tarybos dienoms skirtą parodą
„Didžioji Britanija šiandien”.
Jis taip pat aplankė „Tauro”
apygardos partizanų ir trem
ties muziejų, socialinės pagal
bos centrą bei kitus objektus.

Kits gi nepažįsta dr. Jono Adomavičiaus? Jis — ir knygų autorius, ir dau
gybės straipsnių sveikatos patarimais rašytojas, ir radijo komentatorius,
o svarbiausia — geraširdis lietuviškų reikalų rėmėjas. Kur tik vargas,
kur tikras reikalas, dr. Adomavičius visada dosniai atsiliepia, paremia,
pataria, pagelbsti. Ir 90 metų amžiaus sulaukęs, jis nuolatos rūpinasi,
sielojasi lietuvių dvasine bei medžiagine gerove. Linkime, kad jis dar il
gai, ilgai tiestų kelius į gėrį, sugyvenimą ir sveikatą!
Romo Eidukevičiaus nuotrauka.

(LR, Elta)

* Viena iš didžiausių fer
mentinių sūrių gamintojų

Lietuvoje Vilkyškių pieninė,
pernai beveik keturis kartus
padidinusi eksportą į Europos
Sąjungą (ES), 2001 m. realiza
vo produkcijos 52,2 proc. dau
giau nei pernai.
<vž, Eita)
* Beveik niekas neabejo
ja, kad „Kauno popieriaus
fabrikas” greitai įsirašys į

Povilas Karosas

mo teorija.

Bestudijuodama Živilė kartu
dirbo, daugiausia vertimų sri
tyje. 1993-1994 m. darbavosi
kaip vertėja M. Mažuknos ver
timų biure. Nuo 1994 iki
2002-jų buvo laisvai samdoma
vertėja, išvertusi literatūri
nius kūrinius šioms Lietuvos
leidykloms — „Šviesa”, „Tyto
Alba”, „Gardenija”, „Humanitas”. Nuo 1996 m. iki šių metų
dirbo Kauno kolegijoje, kaip
anglų kalbės dėstytoja.
Be to, Živilė užsiėmė moksli
nių darbų ir straipsnių reda
gavimu anglų kalba (kardeologiniam institutui Palangoje)
projektų vertimu į anglų kal
bą (Kauno Akademiniam Dra
mos teatrui, Kauno Lėlių teat
rui).

E. Šulaičio nuotr

bankrutuojančių miesto įmo
nių eilę. To siekia ir pūtys
įmonės darbininkai, atlygi
nimų negaunantys nuo vasa
ros. Tačiau iki bankroto pa
skelbimo klestėjusioje gamyk
loje nerimsta konfliktai. Kon
fliktuojantys įmonės darbinin
kai ir vadovai mato skirtingas
žlugimo priežastis. (KD, Elta)

1995 m. dalyvaudama poezi
jos vertimo konkurse, ji užėmė
I vietą. 1995, 1998 ir 2001 m.
ji dalyvavo LANAS (Lietuvos
ii' • Šiaurės Amerikos lite
ratūros sąjunga) organizuoja
mose konferencijose ir jose
gMvo doktorantūros studijų
skaitė pranešimus.
Živilė laisvai vartoja lietu vadovo, dekano prof. Schulte
vių, anglų ir rusų kalbą, dar asmeninę stipendiją. Tas įga
susikalba vokiškai ir itališkai. lino padaryti bent pradinį
Jos kiti promėgiai — menas ir įmokėjimą už mokslą. Vėliau
ji tikisi paramos iš Lietuvių
kelionės.
Živilė yra dukra daktarų Vy fondo.
Beje, Živilė yra pusserė irgi
tauto ir Liudos Babravičių,
kauniečio
Mindaugo Kava
kurie aukštuosius medicinos
liausko,
kuris
kartu su savo
laipsnius (mokslo kandidato)
žmona
—
Kristina
Juraite
buvo pasiekę Maskvoje. Ta
(Northwestern
un-to
sociologi

čiau automobilio nelaimėje
jos
mokslų
doktorante)
9
prieš 14 m. žuvo jos motina, o
tėvas — dėl šios katastrofos mėnesius praleido Čikagos
nustojo darbingumo. Jos augi apylinkėse.
Ed. Šulaitis
nimu daugiausia rūpinosi mo
čiutė Marytė Mikalauskienė.
Prieš 7 m. Živilė ištekėjo už
Eimanto Peičiuvo, kuris šiuo
metu yra Kauno Medicinos
akademijos doktorantas. Jie
augina 6 metų dukrą Ūlą,
kuri dabar yra Eimanto ir jo
tėvų globoje.
Beje, Živilė pakeliui į Dal
ias, pora dienų praleido Či
kagoje ir čia mums papasakojo
apie savo praeitį bei ateities
planus. Kelionėje ją pasitiko
netikėti nuotykiai: dėl sniego
pūgos vos galėjo išskristi iš
Vilniaus ir Varšuvoje vos
suspėjo į lėktuvą Čikagon. Čia
atskridus, ji daugiau negu
parą turėjo laukti savo ba
gažo, kuris nepateko į. anks
tesnį lėktuvą.
Nuskridus į Dalias, Živilę
pasitiko kiti netikėtumai. Uni
versiteto raštinėje pasimetė
jos prašymas dėl darbo gavi
mo dėstytoja, kas būtų garan
tavęs
dalį
mokslapinigių.
Tačiau po kelių dienų Živilė

Aleksui Jeske netrūksta jėgų ir noro treniruotis, treniruotis ir darkytą
treniruotis... Kas žino, gal jis bus toks pagarsėjęs krepšininkas, kaip Z.
Ilgūnas, Marčiulionis ar kuris kitas? Aleksas priklauso Lituąnicos
„Molekulių” komandai.
I. Tijūnėlienės nuotrauka.

J. Kazokaičio kieme prie namo stovi senas automobilis. Žemė išpilta ak
menine skalda, o ant jos auga reta žolytė. Ir, štai, išaugo nematyti grybai.
Išrovėme. Žinoma, mes jų nevalgėm. Praėjus kelioms dienoms toje vietoje
vėl radome išdygusius tokius pat grybus. Kas jie?
Ona Bagdonienė, Denville, IL.

Net keturių kartų dalyvės „Žiburėlio”, Montessori mokyklėlės Kalėdų eglutės šventėje. Iš kairės: dukraitė Lina
Saulytė Žliobienė su produkraite Julyte Žliobaite, dukra Poškaitytė Šaulienė ir močiutė-motina Angelė
Poškaitienė.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

IEŠKO VILTIES
SPINDULĖLIŲ
Ką galime šiandien nupirkti
*už 77 centus? Nelabai daug...
,Tačiau už tą mažą sumą per
dieną, ąrba už 240 dol. metinę
auką, galime padaryti didelį
skirtumą vargingai gyvenan„čio vaikelio gyvenime: palengvinsime įsigyti mokslo reik
menų,; avalynės, rūbų, geres
nio maisto, vitaminų... Tad
atidarykime savo širdį vai* kučiui Lietuvoje!
' - Konkretų vaiką galite pa* remti/* atsiųsdami 240 dol.
' auką (viską kartu* arba dalimis), čekį rašant: „Saulutė”
, (arba ,;Sunlight Orphan Aid”),
'419 Weidner Rd., Buffalo
• Grove; IL 60089. Prašome
: parašyti savo vardą, pavardę,
i adresą ir telefono numerį.

Rėmėjas gauna vaiko vardą,
nuotrauką, adresą ir, jei nori,
gali toliau asmeniškai su vai
ku bendrauti, bet tai nėra
būtina. Per mėnesį 20 dol. su
darys daug galimybių, kad
vaikučio gyvenimas taps ge
resnis. Aukos nurašomos nuo
mokesčių: Tax ID #363003339.
PLB „Saulutė” dėkoja vi
siems, padedantiems vaikams
Lietuvoje. Jūsų auka — vargs
tančių vaikų parama. Pasi
žiūrėkite į nuotraukas, išsi
rinkite vaikutį, kurį norite pa
remti, ir pradžiuginkite jį ar
ba ją savo geraširdiškumu.
Indrė Tijunėlienė

„Saulutės” pi

Aušrą, Giedrė ir Rūta — trynukės. Gimė 1998 m. Visos mėgsta piešti,
šokti, yrą lhbai linksmos ir draugiškos.

Dainora gimusi 1990 m. Ji
Deividas gimęs 1999 m. Tai
lanko 5 klasę, labiausiai domi- labai ramus, malonus ir drau
- si liėtiivitį ir anglų kalba, giškas berniukas, tačiau turi
• kūno>”kttliūra. Jai patinka sveikatos problemų.
- skaityti, ypač pasakas ir isto-riniūs apsakymus. Šeima la• bai neturtinga, tad reikia vaikanrts’ Vitaminų, mokslo reik
menų, drabužių, knygų.

Vytautas gimęs 1989 m., —
kartu su Lietuvos atgimimu.
Jam labai patinka piešti, kurti
eilėraščius. Mėgsta žvejoti,
būti gamtoje, rūpinasi gyvu
* Kristina jau 11 metų. Mo- liukais. Labai malonus ir pa
'kyklojė jos mėgstamiausia pa reigingas berniukas.
moka' yra matematika, bet
Kristinai patinka skaityti ir
piešti; Ji lanko tautinių šokių
pamok'dš, yra labai draugiška
ir pareiginga mergaitė.

Zigmas yra dvylikmetis. Mokyklojlė jo mėgstamiausios pa
mokos yra religija, istorija ir
vokiečių kalba. Mėgsta statyti
modelius, žaisti futbolą, žve
joti. Yra judrus ir švelnus.

Rita yra dvylikmetė. Ji lan
ko reguliarią mokyklą, bet
taip pat ir muzikos klases.
Mėgsta gamtos mokslus ir
muziką, mėgina rašyti dainas,
myli gamtą. Labai savaran
kiška ir darbšti, skambina
pianinu. Turi sveikatos prob
lemų, todėl reikia vaistų.
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ŽALIOJI RAGANĄ; ~
ALDONA LIEPIENĖ" '
Šią žiemą Gintukas atosto-

* V '

sunkešhės, pakito Jų "Spalva.

gavo kaime. Kai jis žaisdamas Piktuolės pavirto auksinėmis
kasė sniego pusnį netoli žuvimis. Adkslilėmis Žuvimis!
užšalusios kūdros, pasigirdo Pavirtę auksinėmis, išpuiko ir
ploni balseliai:
nuplaukė gyventi į ežero vi
— Palik mus, bjaurioji raga durį. Jos nežinojo, kad ežero
na! Bėk šalin, mes tavęs nebi viduryje, kur g'iliauslfejHcur
jome!
neauga žolės, visuomet žvejoja
— Kas ten kalba? Kas? Aš Žalioji ragana. Tą vasarą,
Gintukas! Nebijokit manęs.
pamačiusi auksines žuvis, Jji
Pasilenkęs Gintukas pamatė labai nudžiugo ir nuo to laiko
mažutį nykštukų namelį. Pro pradėjo žvejoti, tik jas. Žiemą,
namelio langus išvydo penkias kai nebegali žvejoti, nučiuožia
lovytes, prikrautas baltų pie į ežero vidurį'ir pršraeda šokti.
nių pūkų. Kiekvienoje sėdėjo Bešokant sijonas ‘ plaikstosi į
po nykštuką. Pamatę Gin- visas puse# ir nuvalo ąiSfegą.
tuką, jie nurimo ir pradėjo Pbsdtodo žūv$b! TadefJgBkiia
Sekmadienį, Trijų Karalių dieną, Vilniaus Mokytojų namų kieme vyko šventė „Lik sveika, Kalėdų eglute”. Vai vilktis. Apsivilko languotus atsisėda ant ledo, lingu®* ii
kai žaidė žaidimus, važinėjosi arklių traukiamomis rogėmis, o Vilnių puošusios eglutės buvo sukrautos į sunk drabužėlius, apsiavė šlepetes dainuoja:
X-/
vežimio priekabą ir išvežtos.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.
ir užsimovė kepuraites su di ■Aukso Suvys to l&tti! flfįmo
deliais kutais.
žuvys po ledu!
!
Aukso žuvys po ledu! iffario
„SU MOKSLU Į RYTOJU!”
— Ar tu esi naujasis mūsų
fėjus? — paklausė vienas iš jų. žuvys po ledu!
\ z
Tokiu pavadinimu prieš pat teliam mokyklos direktoriui,
— Ne, aš ne fėjus, aš berniu
Mes, kitos pilkosios Žuvytėfe,
Naujus metus pasirodė beveik kuris, mano nuomone, ir yra
kas.
Fėjui nuėjus, pasidarėme<per500 puslapių, didoko formato tikroji mokyklos siela.
Kai visi apsivilko, Gintukas matomos, lyg ir nematąmps.
knyga, kuri turėtų sudominti
Kam dar viena knyga,
susidėjo juos į kepurę ir par Apsigyvenome tąrp mąlęįų,
tūkstančius buvusių, Kristijo janti žinias apie tą pačią mo
sinešė.
Močiutė, paėmusi todėl ir dydekos, ir kitąkąos
no Donelaičio vardu pava kyklą? Bet tik šitoje naujoje
kalėdinio torto popierinę dėžę, plėšrūnės mūsų nebegąlėjo
dintų, lituanistinių mokyklų knygoje skaitytojas "galės pa
iškirpo joje langelius, įklojo pastebėti. Otsvarbįausia*«kiek(aukštesniosios ir pradžios) justi, su kokia meile ir smul
minkštą pirštinaitę ir įkėlė vieną vasarą da)is mftBų»rjąu
mokinių, jų tėvų, senelių, gi kiu atidumu sudarytojai pla
ten
nykštukus. Šie nurimo ir permatomų žuvyčių, vįtftta
minių, mokytojų ir šiaip lietu čiai aprašo Kristijono Done
bemat
užmigo.
nendriniais nykštukais. • įai
viška veikla besidominčių lie laičio lituanistinių mokyklų
Tik po septynių dienų pra puikų! Tačiau..,;Žalioji ragana
tuvių.
Čikagoje 33-metų veiklą.
budo vienas, matyt, vyriau ir miuą, nykštukus, jau praėjėjo
Nemažai įdomios informaci
Naujoje knygoje rasime ir
sias, ir papasakojo apie save.
jos apie šią, 1959 metais Či faktus, ir mokyklų istoriją, ir
i gaudyti.
j .n ų t -ujoh,
Seniai seniai, prieš daug r: Prieš keletą metų mesųpepkagoje įsikūrusią, mokyklą lie mielų jaunų žmonių nuo
daug metų, kai mes buvome ki broliai, taip pat1 pavirtame
tuvis skaitytojas' galėjo rasti traukų galybę — jų pri
mažos pilkos žuvytės ir plau nykštukais. Ant ežero kranto,
jau metais anksčiau Pedagogi skaičiavau per 300 (ir nusto
nio lituanistikos instituto iš jau toliau skaičiuoti). O kur čias, knygoje greičiausiai jis kiojome ežere, didelės ir pik tarp krūmų dr žolių' pasi
leistoje, Juozo Masilionio bei dar visų 26 aukštesniosios mo atras savo pavardę, kartais — tos žuvys mus vaikė ir gaudė.
statėme nendrinius rtarnatids.
Vieną kartą prie kranto Aną vasarą, bijodami Žaltašibs
laidų
abiturientų, ir nuotrauką, jei ne indivi
Stasės Petersonienės redaguo kyklos
atėjo fėjus ir mus sužvejojo. raganos, paprašėme laumžir
toje, knygoje „Lietuviškasis kurių buvo net 602, nuotrau dualią, tai bent grupinę.
Nors Kristijono Donelaičio Jis traukė mus iš tinklo, pūtė gių, kad nuneštų mus kitur,
švietimas Siaurės Amerikoje”. kos? Kiekvieno aukštesniąją
Tai buvo stambi 755 puslapių mokyklą baigusio mokinio in mokykla ir nebuvo Čikagoje kiekvienai į bumą ir metė at toliau nuo ežero, kuriame ji
knyga, kurioje Kr. Donelaičio dividuali fotografįja! ir kiek pati seniausia lituanistinė mo gal į ežerą. Tada įvyko pirma žvejoja. Laumžirgiai atnešė
mokyklos veiklai aprašyti to šilto lietuviškų.,sentimento! kykla, ji kurį laiką ten buvo sis mūsų pasikeitimas: mes prie tavo močiutės kūdros. Va
buvo skirta net per 40 pusla Štai, XVII laidos abiturientė, pati gausiausia. 1969-1970 pradėjome kalbėti. Atsimink, saromis laukiame ateirianUnfepo to grįžusi į mokyklą kaip mokslo metais pasiektas 444 kad mes buvome pilkos žu jaus/nės tarp nykštukų pa
pių (210-251).
Naująją knygą spaudai pa mokytoja, Beatričė Sturo- mokinių skaičius. Donelaičio vytės, tačiau galėjome kalbėti. sklido gandas, kad po trečio
ruošė Vytautas Gutauskas, il naitė-Čepelienė, rašo: „Ačiū aukštesniąją mokyklą baigė Ar būna kalbančių žuvų? Po atėjimo mes tapsime dideli —
gametis mokyklos dainavimo Tau, Donelaiti”. Už ką? Done 602 abiturientai, o pradžios fėjaus atėjimo mes prakal kaip žmonės. Dabar žiemomis
mokytojas, talkinant Alicijai laitis jai davė profesiją — pe mokyklą perėjo net 616 moki bome! Dabar galėjome surik miegame, bet neramiai. Mes
Brazaitienei, Vidai Brazaity- dagogiką. Lankydamasi Lietu nių, kurių dauguma (beveik ti, pamačiusios atplaukiančią žinome, kad Žalioji raganėzvitei, Juozui Polikaičiui, Gra voje, ji jaučiasi dalimi Lietu 95 ,proc.) tęsė mokslą čia pat, plėšrūnę!
sur mūsų ieško, i Ji iešk«t«iūžinai Sturonienei, (visi buvę vos, nes gerai moka kalbą, aukštesniojoje mokykloje.
Taip gyvenome daug daug siį, nendrinių nykštukų?! nes
Kaip Donelaičio mokyklos metų. Kai kurios kalbančio negali susižvejoti auksinių žu
Donelaičio mokyklos mokyto žino istoriją ir džiaugiasi mie
dvasia
mokėjo suviepyti lietu sios pilkosios žuvytės pasidarė vų. O ieškodama ji taip; skuba,
jai), ir pagaliau pačiam Juliui lais Lietuvos vaizdais. „Vėl
viškąjį
jaunimą,
galima maty piktos. Jos apie pavojų ne- taip lekia, taip dumia, kad«vos
Širkai, pirmajam bei vienin- ačiū, Donelaiti!”
ti
iš
fakto,
kad
pvz.
VI laidos perspėdavo ir plėšrūnės mus paliečia kojomis 1 sniegą! 'Kar
XV laidos abiturientė Ramo
abiturientai,
net
po
20 metų, vėl vaikydavosi. Džiaugsmo ir tais bėga, nepalikdama pėdų!
na Steponavičiūtė savo eilė
susirinko
susitikti
su
savo bu gerumo nebeliko...
raštyje šitaip nostalgiškai at
Tik taip greitai belakstydama,
vusiais
mokytojais
ir
kartu
pa
sisveikina su mokykla:
Fėjus atėjo vėl. Jis atsisėdo suranda .. kokį neužpustytą
bendrauti, pasidalinti mokslo ant kranto ir ilgai žiūrėjo, namelį. Dažnai besisukiodaSudievu, Donelaiti, kažin ar dienų prisiminimais. Vakaro kaip mes gyvename. Paskui ma,* su savo ilgu sijonu nu
begrįšiu? programą pravedė buvusi abi tyliai tyliai kažką sušnabž braukia sniegą nuo užpustytų
Nauji veidai užims mūs turientė dr. Nora Sugintaitė, dėjo, kažką įbėrė į ežerą ir ’ mūsų " namelių' štbgų. O kai
apleistas eiles, pasveikinusi visus mokyklos nuėjo. Fėjui nuėjus, įvyko ant pažvelgia pro langelį į mus,
Tavo duotas mintis širdyje šūkiu — Bernardo Brazdžio rasis pasikeitimas. Jau tą miegančius nykštukus, mes
vis nešiosiu, — nio eilute — „Mylėsi Lietuvą pačią vasarą piktosios pilko galime pavirsti aukso žuvifnis.
iš tolo visa širdimi, visais sios žuvytės pradėjo augti ir O jomis nenorime būti... ’U'in
Jos į Lietuvą brangią, į
jausmais
”.
laisvę nuves!
didėti, darėsi vis sunkesnės ir
Nykštukas užmigo vėl.dJV"'5
Mokykla turėjo ir savo emb
. i:’ . .1. f..'
Negrįžo ji pas Donelaitį, bet lemą — tekančios saulės spin
nužygiavo lietuviškos veiklos dulių fone atvertą knygą.
•
i.l
sr
d
keliu, taip, kaip ir daug kitų, 1966-1967 m.m. Donelaičio aukštesniosios lit. mokyklos, kad po 35 metų DonelhiČio
palikusių Donelaičio mokyklos •mokyklos įsigijo ir, dailininko Dariaus-Girėno pradinės, ir mokykla baigė'savo ddrb^jCiSs
Kazio Veselkos suprojektuotą, Kristįjono Donelaičio aukštes dėlto galime džiaugtis, kad'li
suolą.
Justina yra dešimt metų
Knygos sudarytojai ten įdėjo savo vėliavą, sukūrė savo ofi niosios bei pradžios mokyklų) tuanistinis švietimus n'ėšuStoamžiaus. Mėgsta dainuoti, ir mokyklų istoriją, statutą, cialią dainą-himną. Dainos Tėvų komitetai nutarė visas jo, vyksta ir toliau, tik kitokio
šokti, vaidinti. Skambina pia mokslo programas, net sąsiu žodžius parašė mokyklos mo tris mokyklas sujungti į vieną, vardo mokyklose;' Vedafrtids
ninu, lanko muzikos mokyklą. vinių, vadovėlių, pažymėjimų, kytoja Birutė Vindašienė, o kuri dabar veikia Jaunimo naujų jėgų, rte viena iš jų’kaLabai kūrybinga, viskuo be atestatų, pagyrimo lapų bei muziką sukūrė mokyklos tal centre.
daise buvusių Donelaičio -mo
sidominti.
OV' t
pažymių knygučių pavyzdžius. kininkas muzikas Jonas Zda
Paskutinius savo mokslo kyklos auklėtinių.
nius.
Tos
dainos
pavadinimu
Galima matyti ir pavyzdinius
metus Donelaičio mokykla
Kas turi Masilionio ir Peter
mokyklos laikraštėlio nume pavadinta ir ši puiki knyga. pradėjo su mažiau negu šimtu sonienės 2000 metais išleistą
mokinių 1992 m. rugsėjo 12 d. knygą „Lietuviškasis šviesi
rius, kurių buvo išleista net Štai jos pirmas posmelis.
ir jau spalio mėnesį mokyklos mas Šiaurės ■ Amerikoje”1 ir 'gal
127. Aukštesnioji mokykla lei
Gintarų krantai mums
mokytojų taryba, kad ir labai jau seniai išparduotą, -1969
do ir periodinius metraščius,
moja, nenoriai, savo veiklą suspen m. Čikagoje išleistą, Vincento
kurių pirmas išėjo 1967 me
Grimzta audros į gelmes,
davo. Po dvejus metus truku Liulevičiaus redaguotą „Lietu
tais. Tokių metraščių buvo
Mes su mokslu į rytojų,
išleista 26, ir šioje knygoje ra
sių neaiškumų mokykla buvo vių švietimas VokietijOjė’V'dąJis į Lietuvą nuves.
oficialiai uždaryta, ir jos tur bar įsigįs šią naujai' išleiŠtį
site visų jų pavyzdžių ar iš
tas pervestas JAV Lietuvių knygą „Su mokslu į rytojų!'!,
traukų.
Knygos pabaigoje yra ir Bendruomenės Švietimo tary turės savo lietUviškaibe' raiyDonelaičio mokykla rengda
vo sukaktuvinius minėjimus, liūdnesnis epilogas, rašytas 10 bai, įsteigiant Kr. Donelaičio gynėlyjė puikią išeivijos litua
dalyvaudavo
visuomeninėje metų mokykloje dėsčiusio knygų leidimo fondą Švietimo nistinio švietimo trilogiją/!! oš
veikloje, sporto varžybose, Bendruomenės mokslą moky tarybos globoje.
Knygą išleido 'Kristijorid-Do’pravesdavo net madų parodas, tojo Juozo Polikaičio. Ilgainiui
Naujai sukurtoji mokykla, nelaičio mokyklų fondas ,
kurių metu sutelkdavo lėšų jaunos šeimos pradėjo keltis į veikianti Jaunimo centre ir, riai parėmus Lietuvių Fofedūi.
mokyklos veiklos išlaidoms tolimesnius priemiesčius, ir jau nuo 1959 m. gyvuojanti, li Tiražas ir kaind !nepažšlftlėta;
padengti. Jei šio knygai pri jaunesniųjų tėvų ryšys su mo tuanistinė Maironio vardo mo Knygą galima' įsigyti šiu(/dflL
statyti straipsnio skaitytojas kykla gerokai sumenkėjo, mo kykla Lemonte tuo tarpu resu; Julius Širka, 41 LūvAš
Jolita gimė 1999 m. Turi buvo mokyklos mokinys, mo kinių skaičius žymiai nukrito. išaugo į dvi dideles mokyklas Dr., Palos Hills, IL 60405'sveikatos problemų, bet yra kytojas, klasių globėja, tėvų Taip smunkant mokinių skai su šviesia ateitimi ir vis au 3112; tel. 708-974-3589?■ '!lt
a bod?xn
smagi, visad besišypsanti, komiteto narys, talkininkas, čiui, trijų Čikagos miesto li gančiu mokinių bei mokytojų fūiv .j r '■.! • .r
mėgsta piešti.
mecenatas-rėmėjas, ar tik sve tuanistinių mokyklų (Čikagos skaičiumi. Apgailestaudami,
Aleksas Vitkus
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Parduoda

Ieško darbo
55 metų moteris ieško darbo.
Skambinti
tel. 708-458-1089;
708-594-1184. Kviesti Vladą.

Parduodami automobiliai.
RAND AUTO CARE INC.
Tel. 708-655-4758;
847-361-4620.
Robertas ir Raymondas

Paslaugos

Siūlo darba
Reikalingi vairuotojai ir
„owners operators”, turintys
CDL. švarų MVR. 2 metų
patirtis pageidautina.
Tel. 773-860-4264.

Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card"
reguired. Tel. 630-654-6580.

vairus

KVIEČIAME! KVIEČIAMEI KVIEČIAMEI
Vasario 2 dieną, 6:30 vai. vakaro PASAUUO LIETUVIU
CENTRO FONDO SALĖJE įvyks
MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS

„ŽVAIGŽDŽIU VAKARAS - 2002”
Maloniai kviečiame lietuviškų organizacijų atstovus, buvusius
mokinius, mokytojus, tėvelius ir visus, kurie nori atvykti ir
susipažinti su mūsų mokyklos šių metų abiturientais,
palinkėti jiems sėkmės ateinančiuose abitūros egzamihuose
ir linksmai praleisti vakarą.

Dėl rezervacijų prašome skambinti
Teresei tel. 630-655-0468
Kaina asmeniui —$45, studentams nuo 8 skyriaus — $20.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1.800. Tel. 615-554-3161.
Reikalinga auklė 15 mėn.
berniukui. Prižiūrėti savo arba
mūsų namuose.
Gyvename Downers Grove raj.
Tel. iki 6 v.v. 630-493-8546;
po 6 v.v. 630-724-0290.

SIŪLOME DARBUSI
panijonėms

f»20.9 Mu

ir

Prisiminkite TAUTOS FONDĄ savo testamentuose.

*
*
*
*

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas — „catered"
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS
KepyMoe produktai Ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,

.
A

Chicago, IL 60610
312-644-7750
♦ pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30
v.p.p.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - jenkt. nuo
6:30 v.r. i d 5:30 v.p.p.
. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

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

Kalame visų rūšių „sidings”,
Pirkdami pas mus, daug sutau
togių

„lay-away”

planu.

At

liekame visus foto laboratorijos

Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;

AMBER CONSTRUCTION Co.

šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.

uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Tel. 773-436-6836.
E-mail: dvdas@hotmail.com
V.A.L Auto Servisas.

įvairus
NEMOKANTIEMS ANGLU
KALBOS organizuojami SO vai
MASAŽISTU kursai. Kaina
SSOO Išduodamas sertifikatas.
Skambinti I II V VI nuo
9 v.r.- 9 v.v. tel. 773-763 4081,
708 415 1832 (mob ), Dzyn.

Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 St
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.
Dedame medines grindis,
darome „deck”, staliaus ir
kitus smulkaus remonto
darbus. Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.Turiu draudimą.

Vizos j JAV Lietuvoje.
Apmokėjimas po fakto.

Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, .plumbing” bei
kiti namų remonto darbai.

„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir į kitas
valstijas.
GEDIMINAS
708-387-9144

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; “sidings”,
“soffits”, “decks", “gutters”, plokšti
ir “shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

PROGOS

8-285-35728 Lietuvoje;
ei. paštas: gitrama@hotmail.com

STOMATOLOGO PADĖJĖJO
KURSAI

PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE;
SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ.

• Išmok stomatologo padėjėjo
specialybės tik per 2 mėn.
• Gauk apmokymą iš aukščiausią
klasifikaciją turinčių dėstytojų
• Įsigyk labai populiarią profesiją
pasaulinėje rinkoje
•PATIKĖK SĖKME

Tfcl. 888-615-2148, 708-599-9680
KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ.

Daugiau informacįjos
tel. 847-279-0693.
Susikalbėsite rusiškai.

,

S.Benetis,
tel. 630-241-1912.

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, keipa
vyrus ir moteris, atlieka cheminį
sušukavimą, dažo plaukus,
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.
Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina.
Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus |
vyrams ir moterims. Susitarus, S

atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

A&S

24 HRS, 7 DAYS
773-531-1833
(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
NEPRALEISK

Padedu išsilaikyti „International
Driver’s License”, gauti ID kortelę
ir „Taxpayer Indentification
number”. Vežu i darbo agentūras.
Tel. 708-449-2519;
708-935-3532.

i Audrius Mikulis
I Tel. : 630-205-9262

773817-6768 (ietuviškai ir rusiškai)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

GREIT PARDUODA

Pager 773-260-3404 samane
1 E-mail: amlkulisOusa.com
I

J
i
l
l

Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas Įkainavimas

* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
Į * Pardavimas
i * Surandame
l optimaliausią finansavimą

TeMu pastaugus paduodant
ar perkant namus, butus,
žemės sklypą.VeltuI
įkainoju nekilnojamą
turtą. Gailu tarpininkauti
gaunant finansine paskolą.

dengiame stogus.

3314 W. 63 St
Tel. 773-776-8998
Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
uz jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.
Tel. 630 816-7114.

Nekilnojamasis turtas

„soffits”, įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir

pysite. Pasinaudokite mūsų pa

naujus pagal jūsų pageidavimus.
Anglų kalbos mokymosi
programos, žodynai. Pajungiu visų
rūšių internetą ir t.t. Palydovinė
(GPS) navigacinė įranga
sunkvežimiams, automobiliams
(niekada nepasiklysite Amerikoje).

i

3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:

Tel. 773-575-5586 Čikagoje;

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

AUTOMOBIUO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.

Taisau kompiuterius, surenku

1-800-449-0445

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.
Aukas siųsti: 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910
Tel/Fax 718-277-0682
El.paštas TAUTFD@aol.com

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

ruošos

namų

For information call Long Distance Post:

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ savo darbu ir aukomis.
Remdami TAUTOS FONDĄ, remiate Lietuvos švietimą ir
demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

darbininkėms. Galima gyventi

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.

www.iDPorr.coM

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBE
2346 W 69th Street
Tel.: 773-776-1486

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 815-439-0037.

Gail. seserų padėjėjoms kom

to LITHUANIA

PAAVIMAS IR TAISYMAS

Landmark
properties

la«!

773-229-6761
708-426-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

Bus.

ROS.

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

ŪISSŠ
Alexander J. Mockus,
LTD
Realtors

O’FLAHERTY REALTOR8
A BUILDER8, Ino.
GRAŽINA JONAVlClENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
JonsvIciusOhome.oom

OtoKuk.

21.

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Bualnaaa (706) 423-0111
Voks Mail (708) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
Res. 708423-0443

„BUD” BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite)

BUDRAIČIUI ’

Bus. 773-7674655 Pg. 773-258-0496
Fax 773-767-9618

___

fgag1

New Vision

ASTA T.MIKUNAS

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste Ir priemiesčiuose
Parduoda
Parduodamas dviejų miegamųjų
butas. Nauja virtuvė, metląkas,
parketas. Arti Harlem Avė. ir 55
greitkelis. Lyons. Kaina $85,000.
Tel. 708-447-2193.

Parduodamas erdvus (1,300 kv.p.)
2 miegamųjų, 2 vonių butas ramioje
vietoje Hickory Hills. Tik ką
kapitaliai suremontuotas. Didelis
balkonas su vaizdu į parką. $109,000.
Skambinti tel. 708-237-1099.

Bus.: 708-361-0800
Vefce MA 773854-7820
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

4>

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

PATRIOT MORTOAOE
COMPANY
• Finansuoja perkant
nekilnojamąjį turtą
• Perfinansuoja turimą
cSTK
nuosavybę
IHInois
Residential
• Pataria ir paaiškina
’ŽSSSff finansavimo klausimais

ŽILVINAS KARALEVlClUS
Tel. 630-393-5662;
773-456-8502
Siūlo išnuomoti

Punske, (Suvalkų trikampyje,
Lenkijoje) PARDUODAMAS didelis
namas. Vieno akro sklypas.
Teirautis tel. 905-279-1867 Kanadoje,
e-mail: pranas@idirect.com
Daugiau informacijos rasite:
www.ausra.pl

Išnuomojamas 1 miegamojo
butas 7345 S. Kedzie Avė.
Apmoku už dujas (apšildymo ir
virimo). Kaina $480 per mėn. +
„security”. Gyvulėlių laikyti
negalima. Tel. 773-254-4322.

ATTENTION IMMIGRANTS!
Free assessment for
appiicants interested in
applying for

PERMANENT RESIDENCE IN
CANADA
CAII GTS 1 773 775 2506

Tai - Jūsų laikraštis
. ,.TJU». I.ITMMSNIAN. WrtM n.W»in» na«.V

\A/e have 8 years of
experience in immigration to
Canada
Visit GTS vvebsite vvith over
200,000 hits a month.
www.immigrationservice.com

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas 67 & Whipple apyl.
$415-į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

jtrooA
Vokto nuo
1921 m
8900 South AttaiKR Road, Wiu,ow Springs, 1u*jois Tri. 708.839.100

astai,

'

pokyliu salės - tinka įvairioms progoms

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į
VILNIŲ

35 iki 40 svečių

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas
100 iki 135 svečių

iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito,
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair
ir kitomis oro linijomis.

* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

40 iki 60 svečių

As easy as
r«l
■... . .
AkfojTYooM
60 iki 100 svečių

From Chicago we offer daily service to Vilnius
wlth 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, when you
travel wlth SAS, you can eam mileage credit
wlth United’s Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freguent flyer program.
For Information on spęclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

125 iki 175 svečių

225 iki 550 svečių

TOKAVML
4738 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

WWW.MAZEIKA.COM
t******************************************************

MCTSNT IWAOIENOf

S/1S

It’s Scandinavian

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir
sekmadieniais groja
10 žmonių orkestras
(galite pasitobulinti
šokio mene - vyksta
pamokos)

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI
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JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė

2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

A. t A.
EUGENIJUS
LIKANDERIS

BEVIELIO TELEFONO NAUDOJIMAS
VAIRUOJANT
Automobilio vairavimas ir emocingo ar karšto pasikal
bevielio telefono naudojimas, bėjimo telefonu;
jei nebūsite atsargus, gali būti
h. niekada nieko neužrašipražūtingas. Jei nebūsite at nėkite, kai vairuojate;
sargus, galite turėti automobi
i. prisilaikykite taisyklių dėl
lio nelaimę. Daug Amerikos bevielių telefonų vairuojant.
valstijų nori uždrausti bevielio Kai kurios Amerikos valstijos
. telefono naudojimą vairuo neleidžia naudoti bevielių te
jant."
lefonų ausinių. Kai kurios
1. Vairuojant automobili valstijos reikalauja, kad bevie
užtikrinkite savo ir kitų liu telefonu būtų kalbama, ne
laikant jo rankoje.
saugumą:
Jei įvyksta nelaimė, šaukite
a. visada prisiriškite diržu;
b. laikykite abi rankas ant numerį 911. Jei jūsų bevieliu
telefonu negalima pasiekti tai,
vairo, o akis — ant kelio;
c. žiūrėkite, kad bevieliu te jūs turite surasti vietinės pir
lefonu kalbėjimas nenukreip mos pagalbos numerį, kad ga
tų jūsų dėmesio nuo saugaus lėtumėte prisišaukti pagalbą.
Svarbu žinoti: jei esate vie
vairavimo.
Rimtai apsvarstykite, tovėje, kur jūsų bevielis telefo
ar reikia jums kalbėti tele nas ieško signalo ar toje vie
fonu vairuojant. Pagalvokite tovėje nėra signalo, labai gali
mas dalykas, kad negalėsite
apie kitas galimybes:
a. leiskite „voice mail” tvar telefonu pasiekti 911 numerį,
kyti jūsų telefono skambučius suraskite artimiausią pakelės
telefoną ir paskambinkite,
vairuojant;
; b. pasukite iš kelio ir susto- prašydami pagalbos.
! kitę (jei tai yra saugu ir leiBevielio telefono skambučiai
. džiama), kad atsilieptumėte 911 numeriui nesuteikia auto
matiškai žinių apie jus — t.y.,
• bevieliu telefonu;
c. paprašykite bendrakelei pavardės, telefono numerio ar
vį, kad atsilieptų jūsų bevieliu vietovės, kurioje, esate. Todėl
turite pats pasakyti šią infor
telefonų.
Jei naudojate bevielį maciją:
1. pavardę ir bevielio telefo
telefoną vairuojant, vado
no numerį su vietovės kodu;
vaukitės sveika nuovoka:
2. kokia nelaimė įvyko;
a./ęatsiliepę telefonu, pasa
3. kokios pagalbos reikia:
kykite skambintojui, kad jūs
vairuojate automobilį ir gali ugniagesių, policijos ar medi
jums prisieiti greitai nutrauk cininės pagalbos;
4. tikslią nelaimės vietą, pa
ti pokalbį;
sakykite
artimas .ar kryžmi
sav6 bevieli
nes
gatves;
• įsidėmėtinus pa
foną automobilyje taip, kad jį
status ar ženklus.
lengvai pasiektumėte;
Vis daugiau žmonėms nau
c. naudokite prietaisą, ku
riuo galite atsakyti, nenaudo- dojant bevielius telefonus,
įvyksta daugiau nelaimių.
; j ant rankų, j ei galima;
d. ’ū’ąuclokite „memory dial” Todėl, jei nereikia, nenaudoki
te bevielio telefono vairuojant.
ir „automatic redial”.
e. išmokite atmintinai savo Jei jums labai reikia naudoti
telefono „keypad”, kad galėtu bevielį telefoną, sustokite pa
mėte spausti numerius atmin kelėje ir tada kalbėkite telefo
tinai — nežiūrint įjuos;
nu. Bevielis telefonas vairuo
f. spauskite telefono nume jant turėtų būti naudojamas
rius, kai nevažiuojate, kai su- ne malonumui, o tik dideliam
reikalui esant.
stojątę;
Informacija iš ATT Wireless.
g. nepradėkite vairuojant
2.

3.

Šį sezoną Žydrūnas Ilgauskas jau žaidžia su NBA Cleveland „Cavaliers”
komanda, yra pasveikęs, jokių skausmų nejaučia. Gruodžio 29 d. rung
tynėse prieč „Chicago Bulis” Chicago United Center salėje jis žaidė 17
min. ir surinko 12 taškų. Nors rungtynes laimėjo „Bulis” (102:84), bet
Ilgūno treneris John Lucas jo pasirodymu labai patenkintas.
Indrės Tijūnėlienės nuotrauka.

l

Lietuvos žemdirbystės institutas vartotojams siūlo įvairaus medaus.

ŽIEMOS KELIAI IR JŪSŲ AUTOMOBILIS
Šlapi, slidūs, Snieguoti ar
apledėję keliai — tai automo
bilių įvairių nelaimių prie
žastis. Vairavimas automobi
lio žiemą yra sunkus ir reika
lauja prisilaikyti visų galimų
vairavimo taisyklių. Kaip pra
neša „The National Highway
Traffic Safety Administra
tion”, per paskutinį dešimt
metį apie 400,000 amerikiečių
prarado gyvybę sąrašyje su
vairavimu, esant blogam orui.
Blogos oro sąlygos, kaip lietus,
sniegas ir migla, trukdo mato
mumą, sudaro blogas kelio
sąlygas, kurios mažina gali
mybes kontroliuoti jūsų auto
mobilį.
Vairavimo ekspertai ir „The
National Safety Council” siūlo
įvairius patarimus, kad galė
tumėte būti geresni vairuoto
jai ir išsaugotumėte žmonių
gyvybes:
1. būkite pasiruošę sunkiom
vairavimo situacijoms.
Tyrimai parodė, kad 80 proc.
visų automobilio nelaimių ga
lėtų būti išvengta, jei būtų
reaguota tik viena sekunde
anksčiau. Dažnai ta viena se
kundė gali būti laimėta, at
kreipiant dėmesį pakankamai
toli į kelią, kad galėtumėte
pamatyti galimą problemą pir
miau, negu jūs pats tapsite ta
problema.
2. Naudokite mašinos valdy
mo priemones efektyviai.
Kada keliai yra slidūs, bū
kite atsargūs, sumažinkite
greitį ir padidinkite nuotolį
tarp jūsų ir priekyje važiuo
jančio automobilio. Prieš po
sūkį stabdykite automobilį
lėtai ir iš toli, sukant nuim
kite koją nuo benzino pėdalo.
Neduokite benzino, kol auto
mobilis neišsilygins iš posū
kio.
3. Nepervertinkite savo au
tomobilio „4-wheel drive” arba
„anti-lock brakes”.
Daug vairuotojų klaidingai
galvoja, kad „4-wheel drive”
gali nugalėti bet kurią kelio
kliūtį. Bet traukimas tokiame
automobilyje priklauso tik nuo
4 ratų dalių, kurios paliečia
kelią. Tai apriboja mašinos
prigulimą — tvirtą prisilie
timą prie kelio, bet kuriai ma
šinai — „4-wheel drive” ar ki
tokiai, kuri turės prie slidaus
kelio prisitaikyti. Niekad ne
galvokite, kad technologija
gali pakeisti gerą vairuotojo
sprendimą. Atminkite, kad „4wheel drive” nepagerina stab
dymo ar posūkių efektyvumo
blogame kelyje.
„Anti-lock braking System”
(ABS) irgi negali padaryti ste
buklų. Stabdymas priklauso
nuo mašinos prigulimo prie
kelio ir kokios yra jūsų auto
mobilio padangos. Jei važiuo
jate per greit, kai jums reikia
sukti ir tada bandote stabdyti,
tada net ir „anti-lock brake Sys
tem” nepadės.
4. Visada uždekite automo
bilio šviesas, kada yra blogas
matomumas. Tai įgalina jus
geriau matyti ir būti kitų ma
tomu. Kada užstatote lango
valytuvus, visada uždekite ir
automobilio šviesas.

Važiavimas per ledą ir
sniegą. Keletas patarimų

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.
ir atgal. Tai
neleis ratams suktis vietoje ir
dar giliau į sniegą įklimpti;
siūbuoti

pirmyn,

7. būkite ypač atsargūs va
žiemai:
žiuojant
žiemą per tiltus, įvai
1. prieš pradedant važiuoti,
rius
pervažiavimus
ar žemai
nuvalykite visą sniegą ir ledą
nuo automobilio. Kad turėtu esančias vietas, nes tos vietos
mėte kuo geriausią matomu
Visada automobilyje turė
mą važiuojant, žiūrėkite, kad
kite
druskos, ar „kačių smė
langai būtų švarūs;
lio
”
ir
kastuvą, kad, reikalui
2. būkite gerai susipažinęs
esant,
galėtumėte
išsikasti ir
su savo automobiliu ir žino
kite, kaip su juo elgtis, va išvažiuoti.
Važiuojant žiemą, ar esant
žiuojant per sniegą ar • ledą.
blogam
orui, būkite labai at
Jei slystate, nekriskite į pa
sargūs.
Kiekvieną
dieną žinia
niką ir nespauskite štaiga
sklaidoje
skaitome
ar girdime
stabdžių. Nuimkite koją nuo
apie
nelaimes:
tai
automobilis
benzino pėdalo ir švelniai su
kite ratus ta kyšimi, į kurią paslydo, apsivertė, atsitrenkė
į kitą automobilį, ar medį, vai
slystate;
ruotojas užsimušė, kitą vai
3. kada bandote išvažiuoti iš
ruotoją
ar keleivį užmušė, su
apledėjusios vietos, ar važiuo
žeidė
ir pan: Ir čia dažnai
jate leduotu keliu, spauskite
būna fa viena šekundė, kai
benzino pedalą labai pamažu, vairuotojas praranda nuovoką
kad mašina nešlystų, bet ratai
ar ko nors nepamato iš anks
galėtų pagriebti, kelią ir pra
to. Vyresnieji dažnai greitai
dėti pamažu lygiau važiuoti;
nesusiųrenįųoja, a.jaunesnieji,
4. pasirinkite^' aukščiausią
bėgį, kuriuo autpmobilis gali pilni energijos, nepagalvoja,
pradėti gerai važiuoti ir auto kad blogame ore, blogame ke
mobilio ratai. ge$£i galėtų pa lyje greitas važiavimas gali
būti pražūtingas.
griebti kelią;
“ —
išbandykiteH^{ąąlyga^;^^d^^5v>^|^^
saugus ir
vairuojant ląj^vąpie nuo jgeras automobilis, nesvarbu,
dėjimo kelyje. <Eai; leis jums ar geras, ar blogas oras ir kesuprasti, kaip slidus tyra ke lias, būkime atsargūs ir atsa
lias ir kokio nuotolio turite lai kingi automobilių vairuotojai,
kytis nuo priešąis važiuojan kad netaptumėm dar vienu
čio automobilio, jei jums reik nesaugių vairuotojų statisti
tų greitai stabdyti;
kos skaičiumi.
6. jei įvažiuojate į sniegą ir
Informacija paimta iš įvai
negalite išvažiuoti, bandykite rius spaudos.
—*■
užšąlą pirmiausia.

NAUJŲJŲ METŲ PAŽADAI
Amerikoje jau senokai įsigy
veno tradicija, » kad Naujųjų
metų proga privaloma daryti
pažadus ateičiai, ar tai būtų
gerų darbų atlikimas, ar blogų
įpročių atsisakymas. Čia Nau
jieji metai sutinkami su dide
liu triukšmu ir paradais bei su
ugningai sprogstančiomis ra
ketomis. Tačiau negalima už
ginčyti fakto, kad Naujųjų me
tų proga daromi pažadai pa
prastai būna labai pozityvios
vertės.
Kadangi jau daugelį dešimt
mečių gyvename šitame sve
tingame krašte, būtų beveik
pravartu pasisavinti ir kai ku
rias pozityvias tradicijas, jų
tarpe Naujų metų pažadus. O
kokius pažadus turėtume pa
daryti? Visų pirma reikia dėti
visas pastangas, kad ištikimy
bė savo lietuviikai kilmei bei
tėvynei Lietuvai išliktų nepa
žeista ir persiduotų naujoms
kartoms. Tą galime įspūdin
giausiai atlikti, remdami li
tuanistines mokyklas ir lietu
viško jaunimo organizacijas:
skautus, ateitininkus ar lietu
vių sporto grupes. Yra būtina
remti Lietuvių Bendruomenės
veiklą, nes joje vyrauja pag
rindinis motyvas — meilė ir
ištikimybė savo lietuviškai kil
mei, lietuviškų tradicijų tąsai.
Šalia to, mūsų lietuvišką gy
vastingumą ypač stiprina ir
palaiko užsienio lietuvių pe
riodinė spauda, kurią privalo
me remti, prenumeruoti ir
prenumeratas dovanoti savo
pažįstamiems ar šeimos na
riams. Spauda yra mūsų gyve
nimo veidrodis ir kelrodis, in

formacijos šaltinis ir nuomo
nių pasikeitimo tribūna.
Didelį ir labai reikšmingą
vaidmenį vaidina lietuviškos
parapijos, kuriose priaugan
čios kartos yra paruošiamos
sakramentams lietuvių kalba,
kuriose jaunimas meldžiasi ir
gieda lietuviškai, o parapijų
patalpose, be lituanistinių mo
kyklų, nuolatos vyksta lietu
viški renginiai: koncertai, mi
nėjimai, abiturientų pokyliai
ir kitos pramoginės progra
mos, kuriose vyrauja lietuvių
kalba bei patriotiniai motyvai.
Susikaupdami ties Naujųjų
metų pažadais, pasižadėkime
remti visa tai, kas mus vienija
ir jungia — organizacijas, pa
rapijas ir spaudą, o savo dva
sioje pajuskime gilų pasitenki
nimą, kad Naujieji metai
mums suteiks progą tobulėti,
vienytis ir vieni kitus remti,
nes tik vienybėje yra galybė.

Aurelija M. Balašaitienė

* SAPARD programa
skirta
ne varganiems ūke
liams,
kurių visas turtas kar
vutė, arkliukas ir keli —
sukežę pastatėliai. Paramos iš
ES gali tikėtis tik vadinamieji
perspektyvūs ūkininkai, jau
turintys solidų įdirbį. Bet net
ir jie skeptiškai (o kartais
įtariai) žiūri į ES paramą. Iš
visos grupės „Kauno dienos”
kalbintų pakaunės ūkininkų
tik vienas kitas sakė, jog tiki,
kad ši programa Lietuvos
kaime padarys didelių tei
giamų permainų.
<kd. eiu)

1997 m. sausio 24 d. savo žemišką kelionę baigė ir iš ‘
mūsų tarpo iškeliavo mylimas Tėvelis, Senelis ir Brolis.
Nors jau prabėgo penkeri metai, bet mes jį dažnai
prisimename ir jo niekada neužmiršime. Te gailestingai,
Dievas suteikia jam Amžinąją Ramybę.
Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos 2002 m. sausio 27
d., 10:30 vai. ryto, Švč. Mergelės Marijos Gimimbbažnyčioje.
Kviečiame visus a.a. Eugenijaus draugus, artimuosius bei
pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti jį savo
maldose.
Liūdintys: Kristina ir Sigitas Bielagloviai,
Rita ir Antanas Rašymai, ū i
Andrius ir Suė Likanderiai su šeim&j-. >
brolis Jurgis Likanderis su šeima.

ACvvoys Witft Fbwers
•
•
•
•
•
•
•

Gėlės visoms progoms
....
Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
Vestuvinės ir proginės puokštės
Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
Pristatome JAV; Lietuvoje ir pasaulyje
www.alwayswithflowers.com -

8016 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄfUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID

4330 So. California

10727 S. Pulaski

Rd.

5948 S. Archer Avė.

Oak Lawn, IL
5200 W. 95 St.

Orland Park,St.IL

9900 W.

143

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES
1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS. 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.
jcT

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
\
• • ’a- T —;

ALL PHONES *

I

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATTONWIDE TOLL FREE (nemokarųas) Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS į
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES

1-708-652-5245

(

Skelbimai

DRAUGAS, 2002 m. sausio 19 d., šeštadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
ALRK Moterų sąjungos
20-oji kuopa sausio 27 d.,

„Žiburėlio”
Montessori
mokyklėlės atvirų durų die

sekmadienį, tuoj po 10:30 vai.
r. lietuviškų Mišių Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijoje ruošia skanius pie
tus. Bus skanaus kugelio ir
balandėlių. Be to, gardaus
maisto galėsite parsinešti į
namus, taip paremsite mūsų
vėiklą. ALRK 20-oji kuopa
šelpia našlaitę Lietuvoje, pa
deda parapijai ir, kiek tik jė
gos leidžia, visur ištiesia pa
galbos ranką. Tad iki pasima
tymo! Lauksime atvykstant
šiuo adresu: 4420 S. Fairfield
(įėjimas - iš kiemo pusės).

na ir registracija ruošiama
šeštadienį, vasario 9 d., nuo
9:30 val.r. iki 12:30 val.p.p.
Pasaulio lietuvių centre, „Ži
burėlio” klasėje. Čia taip pat
bus ir naujų mokinių registra
cija 2002-2003 mokslo me
tams. Informacija tel. 630257-8891.

Irena Kairys, gyventi Oak
Lawn, IL, dėkodama už
„Draugo” kalendorių ir atviru
tes, mus remia 100 dol. auka.
Esame labai dėkingi!
Ar esate matę medį, iš ku
rio gaminamas šokoladas,
* kakava ir aliejus? Ar žinote,

kad Icakavmedžio pupelėse
yrą apie 20-40 sėklų ir, norint
pagaminti ketvirtį svaro šoko
lado, reikia sunaudoti apie 50
prinokusių ir pakepintų me
džio .yaisių? Nors kakavmedis
yra atogrąžų augalas, augina
mas Meksikoje, Pietų Ameri
koje ir Afrikoje, tačiau tris di
delius kakavos medžius galite
išvysti ir Garfield gėlių sode
(Garfield Park Conservatory,
300 N. Central Park), „Saldžiajame namelyje”, kur taip
pat,, auga prieskoniniai augaląk-.yąisiai ir riešutai. Yra dar
viena proga aplankyti šiuos
gėlių namus - Valentino die
nos proga vasario 9-10 d. čia
bus ruošiama šokolado šventė.
Išmokamame

renginyje,

ku

ris arii dienas prasidės 12 vai.
ir tęsis iki 5 val.p.p., bus įvai
riausių rūšių ir įvairiausių
kompanijų pagaminto šokola
do, saldainių, kuriuos galėsite
rągauįi. Mašinų pasistatymas
- nemokamas. Daugiau infor
macijos tel. 312-746-5100.
Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje” sausio 23 d.,

trečiadienį, 2 val.p.p. bus mu
zikos popietė. Nors už lango
šalta ir baltas sniegas papuo
šė žemę, nesigirdi paukštelių
čiulbėjimo. Susirinkę girdėsi
me dainuojant Liucįją Kvietkaųskienę ir Antaną Cičėną.
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami, Bus ir bendri pietūs.
Atvykite!

Seattle, WA, LB apylinkė

„Draugą” parėmė 50 dol. au
ka. Esame labai dėkingi!
Kun. dr. Kęstutis Trima
kas sausio 27 d., sekmadienį,

9 val.r. Cicero šv. Antano baž
nyčioje atnašaus šv. Mišias už
gyvus ir mirusius BALFo Ci
cero skyriaus narius-aukotojus ir pasakys pamokslą. Taip
pat tą sekmadienį yra pal. ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio
75-osios mirties metinės. Baž
nytinis lietuvių choras giedos
giesmes pal. arkivyskupo gar
bei, melsimės, kad šis dvasi
ninkas būtų paskelbtas šven
tuoju. Po pamaldų trumpa,
įprastinė susirinkimo progra
ma ir pabendravimas prie už
kandžių vyks parapijos salėje.
BALFo skyriaus valdyba ma
loniai kviečia narius ir visus
Cicero bei apylinkių lietuvius
gausiai dalyvauti bažnyčioje ir
salėje.
•
Skaniais mieliniais bly
nais ir obuoįine koše sausio

27 d., sekmadienį, Jaunimo
centro kavinėje vaišins JC mo
terų klubo narės. Pusryčiauti
galėsite jau nuo 8 val.r. Savo
apsilankymu paremsite Jauni
mo centrą!
Vasario 16-osios minėji
mas Cicero telkinyje įvyks

vasario 10 d., sekmadienį, LB
ir ALTo valdybų pastangomis.
Šventės minėjimas prasidės 9
val.r. Rinksimės į Šv. Antano
bažnyčią padėkoti Dievui- už
atgautą mūsų tautos neprik
lausomybę. Tuoj po šv. Mišių
parapijos saloje - akademinė
rograma. Advokatas Povilas
umbakis, kaip visuomet, taip
ir šioje šventėje, neleis nuo
bodžiauti. P. Žumbakio pa
skaitos visada įdomios, aktua
lios, klausytojams niekada ne
prailgsta klausytis. Po paskai
tos - meninė programa ir
pasisvečiavimas.
Renginio
šeimininkės
pasiruošusios
sočiai ir skaniai vaišinti. Visi
kviečiami ir labai laukiami.

PROGRAMA „ NAUJA PRADŽIA”
KVIEČIA MOKYTIS
Programos „Nauja pradžia”,
kuri įkurta Mundelein kolegi
joje, pagrindinis rėmėjas yra
Joseph P. ir Jeane M. Sulivan
fondas. Programos tikslas padėti vietiniams pabėgėliams
ir, imigrantams įsigyti aukštėsnįjį išsilavinimą Amerikoje.
Ši programa, kurioje atsispin
di Loyola jėzuitų principai
tarnauti žmonėms, maloniai
kviečia ir priima studentus iš
įvairių religinių,, etninių ir
kultūrinių grupių, skatina be
simokančiuosius vystyti asme
ninius ir profesinius įgūdžius.
Svarbiausias
programos
„Nauja pradžia” tikslas - pa
dėti dvikalbiams, technologi
nių įgūdžių ir žinių turintiems
darbininkams, kad šie geriau
įsidarbintų, pakeltų savo gy
venimo lygį ir tuo pačiu pratttrtintų mūsų bendruomenes.
/Naujos pradžios” progra
mos studentai Mundelein ko
legijoje gali pasirinkti daugiau
kaip 40 įvairių mokymosi sričių?*verslo valdymo, prekybos,
organizacinių ir biznio ryšių,
tarptautinių studijų, kompiu
terio mokslo studijas. Kompiu
terių kursų sritys yra: Java
programavimas,
duomenų
banko, telekomunikacijų, in
terneto vystymo mokslai. Šias

• Amerikos lietuviai pa
deda Lietuvos vaikams. Pra

„Lakštutės” dainininkės, vadovaujamos Dalios Gedvilienės, dažnai dainuoja įvairiuose Čikagos ir apylinkių lie
tuvių susibūrimuose. Iš kairės: Rūta Biskytė, Gintarė Gruodytė, Asta Lapinskaitė, Agnė Gedvilaitė, Austėja Kaveckaitė, Evelina Galdikaitė ir Justina Zakarauskaitė.
Zigmo Degučio nuotr.

„Lietuvos
prisiminimų"
pokylis, kurį rengia Lietuvos

Vyčių Amerikos vidurio vaka
rų apygarda, vyks vasario 3
d., sekmadienį, 4:30 val.p.p.
Martiniųue pokylių salėje.
Šiame pokylyje bus pagerbta
Marija Krauchunienė, per
paskutiniuosius 10 metų kaip
„Lietuvos Vaikų vilties” sava
norė skyrusi daug dėmesio iš
Lietuvos į Čikagą atvykstan
tiems vaikams, kuriems Shri
ner’s ligoninėje daromos sudė
tingos operacijos. Pokylio ren
gėjai kviečia užsitikrinti vie
tas, skambinant Evelinai
Oželienei tel. 773-254-7553
arba Algirdui Braziui tel. 708361-5594.
Victoria Karaitis, gyve
nanti Union Pier, MI, atsily
gindama už kalėdines atviru
tes, „Draugui” atsiuntė 50 dol.
Ačiū už paramą!
Regina Jautokaitė, visuo
menininke, gyvenanti Palos
Hįlls, IL, Stasio Džiugo fondui
dovanojo tam tikrą skaičių
knygų, kurios yra labai vertin
gos ir neseniai išleistos. Tarp
jų: „Lietuviai muzikai Vaka
ruose” ir „Apie dailę ir meną”.
Abi knygos yra parašytos Re
ginos sesutės muzikologės ir
meno kritikės Saulės Jauta
kaitės.
JAV LB Vidurio vakarų
apygardos ruošiamas Vasa

rio 16-osios minėjimas įvyks
vasario 17 d., sekmadienį, 12
vai., tuoj po pamaldų Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salė
je. Įėjimas - laisvas. Kviečia
mi visi norintys pasidžiaugti
laisva Lietuva.
Ona Mažionytė iš Lemont,
IL, atsilygindama už „Drau
go” kalendorių ir atvirutes,
siunčia 100 dol. auką. Dėkoja
me už dosnumą!
Specialios
stipendijos,
skirtos 1529 m. Lietuvos
Statuto studijoms, mecena

paskaitas galima studijuoti
universiteto stacionare arba
naudojantis elektroniniu paš
tu. Studijos padeda geriau pa
naudoti daugiakalbių, skir
tingų kultūrinių grupių žmo
nių sugebėjimus bei įgūdžius
įvairiose veiklos srityse tiek
čia, tiek užsienyje.
„Naujos pradžios” progra
mos darbuotojai asmeniškai
pataria, kur ir kaip įvertinti
savo tarptautinius mokslo pa
žymėjimus, pervedant juos į
Amerikos mokymo sistemą,
konsultuoja karjeros, akade
minių studijų pasirinkimo bei
individualių mokymo ir kvali
fikacijos kėlimo planų sudary
mo klausimais.
,
Šios programos studentai
yra kviečiami į darbo muges ir
seminarus, jiems suteikiama
kita įvairi parama kvalifikaci
jos kėlimui ir karjeros vysty
mui.
-M?--'"
Visiems naujiems studen
tams už pirmo semestro vieną
klasę (3 kreditines valandas)
suteikiama stipendija.
Išsamesnę informaciją gau
site tel. 773-508-8856, 773508-6012 arba ei. paštu:

tai yra Maria ir Antanas Ru
džiai. Naujosios stipendijos
pristatymo iškilmės įvyks sau
sio 24 d., ketvirtadienį, 3 vai.
p.p. Loyola University (Lake
Shore
Campus,
Edvvard
Crovvn Center for the Humanities, 6525 N. Sheridan
Road). Apie M. ir A. Rudžių
nuveiktus darbus klausyto
jams papasakos unversiteto
Šiuolaikinių kalbų ir literatū
ros katedros dėstytoja dr. Al
dona M. Walker, apie Lietuvą
ir jėzuitus užsimins universi
teto garbės prezidentas kun.
Rayftiond C. Baumhart, SJ.
Pagrindinis šventės kalbėto
jas bus grafas Nikolai Tolstoy,
paruošęs paskaitą „Tostoy šei
mos šaknys Lietuvoje”. Taip
pat dalyvaus pirmosios Ru
džių stipendijos gavėjai - Me
gan Shortridge ir Magdalena
Walczak. Po stipendijos pri
statymo ceremonijos vyks iš
kilmingas priėmimas. Infor
macija tel. 312-915-6451.

http: II www / luc.edu /
schools / mundelein / images /
flyer.GIF

Hills, IL, mūsų laikraštį parė
mė 70 dol. auka, už ką taria
me nuoširdų ačiū!

Birutė ir Gediminas Bis
kiai, gyvenantys Clarendon

„INTERACTIONS”
ARBA „MINČIŲ DERINIAI”
Amerikos lietuvių dailinin
kių draugija, Čikagoje gyvuo
janti nuo 1971 metų, visų kar
tų lietuvių dailininkes, gyve
nančias Amerikoje ir Kana
doje, su savo darbais kviečia
dalyvauti parodoje, kuri bus
eksponuojama dviejose muzie
juose - Michigan City (India
nos valstija) ir Lemont (Illi
nois valstija).
Kovo 23-gegužės 11d. „The
John G. Blank Center for the
Arts” Michigan City, Indiana,
ruošiamos parodos pavadini
mas - „Interactions”. Parodos
kuratoriai šį pavadinimą su
galvojo mąstymo erdvei, bend
rumo linijai įvardyti, sąveikos,
dermės, darnumo, individua
laus kūrybinio išgyvenimo
darnai nusakyti. Parodoje ga
lima dalyvauti su įvairaus
žanro kūriniais: tapybos dar
bais, keramika, skulptūra,
instaliacija, sttiūlkiais darbe
liais ir kt. Dailininkės kviečia
mos pristatyti po 3 savo kūri
nių fotonuotraukas (5x7), iš

kurių muziejaus direktorė Lelda Kalnite atrinks darbus rep
rezentacinei parodai. Be šių
nuotraukų, reikia pridėti ir
savo portretinę nuotrauką bei
trumpą biografiją angliškai ir
lietuviškai. Visą informaciją
iki sausio 30 d. siųskite daili
ninkei Adai Sutkus, P. O. Box
439, Beverly Shores, IN
46301-0439.
Gegužės 18 d. paroda „Inte
ractions” atkeliaus į Lemontą,
į Lietuvių dailės muziejų. Pa
rodos organizatorės patvirti
no lietuvišką parodos pavadi
nimą - „Minčių deriniai”. Šiai
parodai bus išleistas spalvotas
dalyvaujančių menininkių ka
talogas lietuvių ir anglų kal
bomis. Tikslią informaciją
apie šią lietuvių dailininkes
jungiančią parodą visada jums
suteiks Amerikos lietuvių dai
lininkių draugijos pirmininkė
Marija Meškauskaitė tel. 773776-9801 arba sekretorė Dai
va Karužaitė tel. 773-4768247.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629

TEL.: 773-585-9500

ŽIEMOS OLIMPIADA DRAUGO FONDE

• „Lietuvos Našlaičių
globos” komiteto gautos aukos:
$1,000—Lietuvos vaikams-

tęsdami paramą kitiems me našlaičiamš siunčia Rima' ir
John Bacanskai, Hillsboro
tams, atsiuntė:
$300, dviejų vaikų metinį Beach, FL;
$100 —Lietuvos vaikams
mokestį atsiuntė Vytautas ir
Šv.
Petro draugija per Joną
Wanda Jankai, Delran, NJ.
..
$200 remiamam vaikui at Kvietį, Dayton, OH.
Lietuvos
vaikų
vardu
dėko

siuntė Jonas Montvilas POD
jame
aukotojams!
„Lietuvos
Indian Head Park, IL.
Po $150, vieno vaiko metinį Našlaičių globos” komitetas,
paramos mokestį, atsiuntė Al 2711 West 71 St., Chicago, IL
gimantas ir Teresė Gečiai, Hun- 60629.
• A.a. Edvardo Stočkaus
tingdon Vy., PA; Jonas ir An
gelą Puodžiūnai, Philadelphia, atminimą pagerbdami, Jonas ir
PA; Ponia, nenorinti skelbti sa Gražina Miller, Chipleyr’PL,
vo pavardės, Mildred C. Helt, aukoja Tremtinių grįžimo fon
Boothwyn, PA; Marius ir Kot dui $125. Pinigai bus persiųsti
ryna Sodoniai, Juno Beach, FL; Tremtinių grįžimo fondui.
Frank Jomantas, Sun City Cen Tremtinių vardu reiškiame
ter, FL; Apol Varnelis, Dowa- užuojautą velionio artimie
giac, MI; Donatas ir Gina Sku siems, o už auką dėkojame!
čai, Fairfax, VA; Elena ir Karo „Lietuvos Našlaičių globos”
lis Milkovaičiai, Yorba Linda, komitetas, 2711 West 71 St.,
CA; Irene Suboczewski, Bethes- Chicago, IL 60629.
da, MD. Lietuvos vaikų vardu
• „Saulutė”, Lietuvos vai
dėkojame visiems geriems ir kų globos būrelis, dėkoja už
dosniems Amerikos lietuviams aukas padėti našlaičiams,
už aukas ir paramą. „Lietuvos beglobiams bei invalidams
Našlaičių globos” komitetas, vaikams, daugiavaikėms Šei
2711 West 71 St., Chicago, IL moms ir studentams Lietuvoje.
60629.
Aukojo: dr. Birutė Petrulis
•Kalifornijos ir aplin Preikštas $960 tęsiant keturių
kinių valstijų gyventojams! vaikučių metinę paramą; Pau
Areest International Tra- lius Kusak $7,000 per jo dar
ding Co. siunčia privačius ir bovietės labdaros fondą; Rita
komercinius siuntinius į Lie Rackmil $20; anoniminiai (D)
tuvą. Suteikiame pagalbą no $450; (B) $1,500; Clevelando
rintiems persikraustyti į Lie vyr. sk. Židinys (ižd; Terese
tuvą, persiunčiame mašinas, Urbaitienė) $240 vaikučio pie
baldus, buitinę techniką ir t.t. tinei paramai. Labai ačiū!
Siuntiniai priimami kiekvieną „Saulutė” („Sunlight Orpsekmadienį Los Angeles Lie han Aid”), 419 Weidner Rd.,
tuvių parapijos kieme, nuo 9:30 Buffalo Grove, IL 60089.
v.r. iki 12 v. Artimiausias Tel. 847-537-7949. E-mail:
konteineris į Lietuvą išvyks DONATAST@AOL.COM Tax
os u.-1
2002 m. sausio 31d. Prašome ID# 36-3003339.
• 27 centai skambinant į
kreiptis tel. 323-666-0248;
fax 323-666-1802 arba elek Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
troniniu paštu: info@areex.com per parą, 7 dienas per savai
Siuntinius taip pat galite pris tę, 6 sekundžių intervalai.
tatyti arba atsiųsti adersu: Jokių mėnesinių niB&ešhių.
Areex International, 803 Tikslus apskaičiavimas. Koky
Hyperion Avė., Los Angeles, biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
CA, 90029.
lietuviškai
į TRANSPOINT
• Jūratė Gulbinas, MBA, CPA
• Tax Return Preparation, Plan- atstovą su 8 metų patirtimi
ning and Consulting. Contact: 323- tarptautiniuose ryšiuose; Tel.
666-0248 or e-mail jurate@pacbell.nct
803 Hyperion Avė., Los Angeles,
CA 90029. • Jūsų „Income Tax
Return” paruošimas, planavimas ir
konsultavimas. Kreiptis tel. 323666-0248; fax 323-666-1802 arba
ei. paštu: jurate@pacbell.net

708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasaulių!
• American Travel Ser
vice, Balzekas Museum of
Lithuanian Culture, 6500 S.
• Automobilio, namų ir Pulaski, 2nd fl., Chicago, IL
ligos draudimas atvyku 60629. Tel. 773-581-1200; 800-

Kokia olimpiada? Su rogė surengti ir Draugo fonde per
mis, slidėmis ar pačiūžomis? vasario mėnesį. Didžiausias siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Su aukso, sidabro ir bronzos šio mėnesio įnašas į Draugo Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
medaliais? Kas joje dalyvauja? fondą gaus aukso medalį. Ant L. Insurance Agency, Balzeko
Ar tik sportininkai?
ras didumu — bus apdovano muziejuje, 6500 S. Pulaski
Taip. Tik sportininkai iš vi tas sidabro medaliu ir trečias Rd., Chicago, IL 60629. II
so pasaulio dalyvaus olimpi — bronzos medaliu. Medaliai aukštas, tel. 773-581-4030.
nėse žiemos žaidynėse Salt bus tikri, su laimėtojo vardu ir
• BALTIC MONUMENTS,
Lake City šių metų vasario pavarde, įteikiami „Draugo” 1108 Amber Drive, Lemont, IL,
metinėje gegužinėje. Prie me
mėnesį.
60439. Prie pat PL Centro. Tel.
Su sportininkais solidari dalių bus ir specialios dova
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
zuodamiesi Draugo fondo na nos.
minas Kazėnai. Pageidaujant
riai ir rėmėjai dalyvaus Drau
Salt Lake City žiemos olim atvykstame į namus.
go fondo žiemos olimpiadoje piadoje pasaulio garsenybės
• Prieš užsisakydami
Čikagoje, taip pat laimėdami varžysis dėl prestižo ir garbės.
paminklą
aplankykite St.
aukso, sidabro ir bronzos me Draugo fondo žiemos olimpia
Casimir
Memorials,
3914 W.
dalius, lenktyniaudami įna doje kviečiame dalyvauti visus
šais į Draugo fondą per šių mūsų Amerikos ir Kanados lllth St. Turime didelį pasi
metų vasario ųiėnesį.
lietuvius ir palaikyti mūsų lie rinkimą: matysite granito spal
Žiemos vajaus Draugo fon tuviškos spaudos prestižą bei vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
das neturi. Tačiau kiekvieną „Draugo” gerovę.
jūsų
pageidavimą, brėžinius.
žiemą atsiranda geradarių, atVasario mėnesio šeštadie
Prieš
pastatant paminklą, ga
siunčiančių papildomų įnašų niais skelbsime Draugo fondo
lėsite
apžiūrėti
ir įsitikinti, kad
ir naujų aukų Draugo fondui.
žiemos olimpiados dalyvius ir
jis
padarytas,
kaip jau buvo
Šie metai yra žiemos olimpi jų įnašus šiose lenktynėse. Vi
jūsų
pageidauta.
Sav. Lilija ir
nių žaidimų metai. Olimpia sus kviečiame dalyvauti.
Vilimas
Nelsonai.
Tel. 773dos proga tokį žaidimą norime
DF pirmininkas
233-6335.
• Namams pirkti pasko
r —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —'I
los
duodamos mažais mėnesi
OLIMPINĖS LENKTYNĖS DRAUGO FONDE
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
■ Olimpinė suma: $
Iš viso:$
Mutual Federal Savings,
2212 We8t Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
1
1 Vardas, pavardė
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
Į Adresas
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
■ Telefonas
Data
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
Čekiai rašomi: Draugas Foundation vardu.
3533
S. Archer Avė., Chi
Siunčiami: 4545 W. 63ni St., Chicago, IL 60629.
cago,
IL 60609. Tel. 773-927(Iškirpti ir siųsti kartu su čekiu).
9091. Sav. Petras Bernotas.

422-3190; Fax773-581-1873;
ATSVL@att.net

• „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.

Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629, tel.
773-476-2655. Prenumerata
metams: JAV-bėse, $15, kitur
$25. Išeina 8 kartus per metus.
Tai vertinga dovana įvairiomis
progomis.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r.*iki 1 v.p.p. -

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS

Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos Šeštadieniais

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

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

