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Lietuvos 
olimpiečių 

protestas sulaukė tarptautinio 
dėmesio 

Salt L a k e City, vasario 20 kovojusi Rusijos pora — Irina 
d. (Elta-BNS) — Lietuvos 
čiuožimo federacijos (LČF) 
paduotas protestas dėl neob
jektyvaus teisėjavimo žiemos 
olimpinių žaidynių dailiojo 
čiuožimo varžybose susilaukė 
dėmesio, kurį padidino antra
dienį žaidynių didžiajame 
spaudos centre surengta kon
ferencija. Joje dalyvavo Mar
gari ta Drobiazko ir Povilas 
Vanagas, LČF prezidentas 
Kazys Starkevičius, Lietuvos 
olimpinės misijos vadovė Vida 
Vencienė, o ją vedė ir į daug 
klausimų atsakė Lietuvos 
olimpinis atašė Jonas Do-
manskis 

Pasak Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) at
stovo spaudai Broniaus Čeka
nausko, 40 minučių trukusioje 
konferencijoje dalyvavo dauge
lio didžiųjų valstybių televizi
jos, garsiausių pasaulio laik
raščių bei žurnalų atstovai. 

Lietuvos čiuožėjų protestas 
dar labiau pakurstė visu 
smarkumu įsiplieskusį teisė
javimo skandalą. Lietuviai vi
sam pasauliui atvirai pa
reiškė, kad galingiausios vals
tybinės federacijos dalijasi pri
zines vietas užkulisiuose. 

„Didžiosios, galingiausios fe
deracijos gali būti 100 pro 
centų tikros, kad jų sportinin
kai bus viršuje ir j iems ne
reikia kovoti su tais, kurie 
ateina iš paskos", sakė P. Va
nagas. 

Lietuvių protestą kiek ne
tikėtai palaikė ir sidabro me
dalius šokiuose ant ledo iš-

Vyriausybė 
stumia „Lietuvos 

dujas" \ „Ga^rom" 
rankas 

Opozicinė Seimo Tėvynės 
sąjungos-konservatorių frakci
ja sukritikavo vyriausybės 
veiksmus privatizuojant ben
drovę „Lietuvos dujos", neri
maudama, kad bendrovės val
dymas atiteks vieninteliam 
dujų tiekėjui — Rusijos susi
vienijimui „Gazprom". 

Trečiadienį išplatintame 
frakcijos pareiškime pabrė
žiama, jog vyriausybė nėra 
pasiruošusi pasirašyti su stra
teginiu investuotoju t inkamos 
akcininkų sutarties, kurioje 
būtų numatyti bendri jos ir 
strateginio investuotojo veiks
mai valdant įmonę. 

Pasak konservatorių, patai
kaudama „Gazprom" reikala
vimams, vyriausybė siūlo 
įstatyme nustatyti, jog „Lietu
vos dujų" įmonė nebėra strate
ginė. J ų teigimu, jei Seimas 
pri tar tų šiai nuostatai, priva
tizuojamoms „Lietuvos du
joms" nebotų taikomi įstaty
mų apribojimai, numatantys , 
kad strateginę reikšmę tu
rinčiose įmonėse energetinių 
išteklių tiekėjai negali įgyti 
įmonės valdymo teises. Jų 
nuomone, tokiu atveju „Lietu
vos dujų" bendrovės valdymą 
botų leista ilgainiui perimti 
„Gazprom". 

„Vyriausybės veiksmų ne-
skaidrumas ir atsakomybes 
stoka, privatizuojant tokį 
svarbų objektą, kelia grėsmę, 
kad Lietuva patirs didelių ir 
finansinių, ir politinių nuosto
lių", teigia konservatoriai. 

(BNS) 

Lobačiova ir Ilja Averbuch. 
„Lietuviai turi absoliučią teisę 
protestuoti, nes j ie turėjo 
laimėti bronzą. Italai ir kana
diečiai užėmė aukštesnes vie
tas, nors griuvo, o Lietuvos 
pora švariai atliko programą, 
tačiau liko penkta", sakė I. 
Averbuch. 

P. Vanago teigimu, „per pas
kutiniuosius 10 metų daugiau
sia 'nešvariuose' žaidimuose 
dalyvavo teisėjai iš buvusios 
Sovietų sąjungos". J i s pas
tebėjo, kad šis protestas yra 
ne tiek dėl negauto medalio, 
kiek dėl čiuožimo ateities, no
rint atkreipti kuo didesnės au
ditorijos dėmesį. „Mes tiesiog 
norime padėti t iems, kurie 
ateis po mūsų", sakė jis. Į 
klausimą, ar nebijo tarptau
tinės federacijos bausmių, Lie
tuvos čiuožėjai atsakė, kad ne
bijo, nes jau palieka mėgėjų 
sportą. 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) vardu pa
reiškimą padaręs olimpinis 
atašė Jonas Domanskis pa
žymėjo, kad kanadiečiams 
„atkovoti" auksą padėjo galin
ga JAV žiniasklaida, kurios 
paramos lietuviai negali t i
kėtis. „Jei Amerikos pora 
tur*rų šansą iSVovoti med"i* 
jie tikrai surinktų platesnę 
auditoriją. O mažai, 3.5 milijo
no gyventojų turinčiai tautai , 
ilgą laiką buvusiai Sovietų 
sąjungos įtakoje, sunku tikėtis 
sąžiningo įvertinimo", sakė jis. 

„Lietuvos čiuožėjai, atsisvei
kindami su mėgėjų sportu, 
savo pareigą atliko — visam 
pasauliui garsiai ir viešai pa
sakė apie ledo šokių teisėjų 
neobjektyvumą," sakė LTOK 
atstovas B. Čekanauskas. 

Tarptautinės čiuožimo są
jungos (ISU) atstovė pranešė, 
kad varžybų vyriausias tei
sėjas Aleksandr Gorškov nag
rinėja lietuvių protestą, pa
rašytą naktį iškart po var
žybų. 

* L i e t u v i ų bendruomenė 
Lenkijoje pareiškė neprita
rianti svarstomai naujo Lenki
jos tautinių mažumų įstatymo 
projekto nuostatai, pagal ku
rią tautinėms mažumoms 
būtų įvestas minimalaus mo
kinių skaičiaus klasėje reika
lavimas. Pagal šią nuostatą 
lietuvišką klasę lenkiškoje 
pradinėje mokykloje bus gali
ma įkurti tik tuomet, jei joje 
pageidaus mokytis bent 7 
mokiniai, o vidurinėje mokyk
loje — 14 mokinių. Tokius ap
ribojimus Lenkijos LB valdy-

•bos pirmininkė Irena Gas-
peravičiotė pavadino „diskri
minaciniais", nes minimalaus 
mokinių skaičiaus klasėje rei
kalavimas būtų taikomas tik 
tautinėms mažumoms, o len
kams panašūs apribojimai 
nėra siūlomi. CBNS> 

* Prez identas Valdas 
Adamkus pas irašė dekretą, 
kuriuo Seimo paprašė leisti 
Lietuvos kariams dalyvauti 
JAV vadovaujamoje tarptau
tinėje aniteroristinėje operaci
joje „Enduring Freedom". 
Dokumente rašoma apie 15-
kos Lietuvos karių siuntimą į 
tarptautinę operaciją Kirgizi
joje, tačiau, kaip sakė krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius, ten ketinama siųsti 
10 karių grupę. <BNS> 

Trečiadienį Vilniuje, netoli Lukiškių aikštės pasirodžiusi karir.-
čia» nerimui pagrindo nebuvo — Lukiškių tardymo izoliatorių; 
mo departamento, Lukiškių kalėjimo pareigūnų. Vidaus tarny 
tramdė besipriešinančius „kalinamuosius ir nuteistuosius", po 
izoliatoriaus-kalėjimo administracijos darbuotojus. Apie valand 
teistieji. Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime nuolat yra lai 
mo. Šiame kalėjime laikomo visi nuteistieji, kurie teismo nuo 
iki gyvos galvos. • Tėvynėje pasižvalgius 

* į s t a t y m ų l e i d y b a — v i e 
n a " p a g r i n d i n i ų s e i m ū n o 
p a r e i g ų , t ač iau yra nemaža i 
,,oii ičitiientarų, per tris šio Sei
mo sesi jas nepateikusių n ė 
vieno į s t a tymo projekto. N ė 
vieno projekto nėra pate ikę 7 
Socialdemokratų frakcijos a t 
stovai, t a i p p a t po 4 l iberalų ir 
socialliberalų ats tovus. <LZ, EIUO 

* A B „Maže ik ių naf ta" 
p a g a l s u t a r t į s u „Klaipėdos 
nafta" turėjo nutiest i vamz
dyną į Klaipėdos naftos te rmi
nalą. Tač iau bendrovė šiuo 
metu n e t u r i finansinių iš
tekli 4 400 mln. dolerių ver tės 
p r o g a m a i įgyvendinti. Kon-
fl ikt is t a r p bendrininkų dėl 
su ta r t i e s nevykdymo kilo j a u 
per ru i , j o spręs t i nes i ima i r 
Ūkio ministeri ja . fLž, Eita) 

* T r e č i ą m ė n e s į p o avar i 
j o s n e d i r b a n t i s Būtingės ter
minalas pa ty rė da r vieną 
smūgį: Suomijos įlankoje, Pr i -
morsko mieste , pradėjo veikti 
nau jas naftos te rminalas , pe r 
kurį Rusija k r a u n a savo vals
tybėje išgautą naftą. Rusija 
krovos da rbams nus t a t ė že
mesnę k* iną nei Būtingės. 

* Žeme p r i e V i l n i a u s t a p o 
laba i p e i n i n g a p r e k e . Todėl 
a ts ikel t i ė v ų žemę čia daž
n iaus ia i sugeba t ik aukš t i 
va ls tybės pareigūnai, jų gimi
naičiai bei reikalingų pažinčių 
tur int ie j i . Tuo ta rpu teisėt i 
sav in inkai a r jų paveldėtojai 
a t s imuša į biurokratų sieną, 
kur ios neįveikia net te ismo 
sprendinia i . CR EIU> 

* T ė v y n ė s są jungos -kon
s e r v a t o r i ų frakcijos seniū
n a s Andr ius Kubilius paragi 
no sveikatos apsaugos mi
nis t rą Romualdą Dobrovolskį 

. a t š a u k t i naują ligoninių finan
savimo tvarką, pagal kurią 
mažėja finansavimas rajo
n inėms ligoninėms Pavad inęs 
padėt į sveikatos apsaugos 
sistemoje „kritine r j i s nea t 
metė gal imybė; , j< ? vėl gali 
būt i r eng i ama ; pk. Ita minis
t ru i . (BNS) 

* D a r b o b i r i o s > u o m e n i -
m i s , vasa r io 1 d. Lietuvoje 
buvo 228,800 bedarojų. P e r 
mėnesį jų skaičius padidėjo 
4,700. (R, Elta) 

* P r i s i k ė l i m o bažnyč ios 
a t s t a t y m a s — aklavie tė je , 
pareiškė pas Kauno merą ap
si lankęs šios šventovės atsta
tymo komiteto narys, profeso
rius Vytautas Nezgada, kartu 
su bažnyčios klebonu Viktoru 
Brusoku prašęs miesto vadovo 
finansinės paramos. 10 metų 
vykstantys Prisikėlimo bažny
čios a t s ta tymo darbai visiškai 
sustojo. Dar rudenį šventovėje 
dirbusiems statybininkams 
liko įsiskolinta 360,000 litų. 
Per 7 me tus vyriausybė 
šventovės atstatymui skyrė 
3.7 mln. litų, panaši pinigų 
suma sur ink ta ir aukomis. Už 
šias lėšas atl ikta beveik pusė 
numaty tų atstatymo darbų, 
tačiau visai rekonstrukcijai 
pabaigti da r reikėtų 8 mln. 
litų. Elta) 

* M a r i j a m p o l ė s a p s k r i t i e s 
ž e m d i r b i ų a t s t o v a i po susi
tikimo su vyriausiuoju eurode-
rybininku Petru Auštrevičiu-
mi pareiškė nepasitikėjimą ir 
pasiūlė j a m atsistatydinti. 

* S u o m i j o s b a n k o bes ivys
t a n č i ų e k o n o m i k ų instituto 
parengtoje studijoje pažymi
ma, kad Lietuvos pramonė 
pernai plėtėsi sparčiausiai 
t a rp Baltijos valstybių. Lietu
vos pramonės pardavimai per
nai padidėjo 17, .atvijos — 8, 
o Estijos — 7 pro: (vž, EIUI 

* N a u j a j a m e Akcinių b e n 
d r o v i ų į s t a t y m e s i ū l o m a 
įteisinti nuosta ta jog akcinin
kas , valdant is 95 proc. įmonės 
akcijų, galėtų reikalauti, kad 
smulkieji akcininkai jam par
duotų savo akcijas. Iš esmės 
tokiai nuosta ta : nepriešta
rauja nei verslininkai, nei rin
kos dalyviai, tačiau manoma, 
kad daug ginčų gali kilti dėl 
akcijų kainos nustatymo. 

* S e i m o k o n s e r v a t o r i ų 
f r akc i jo s n a r y s Jurgis Raz
ma pasiūlė palaipsniui dali
mis grąžinti gyvfntojams nu
vertėjusius rublinius indėlius, 
a t s i sakant indėlininkų skirs
tymo į grupes. Pasak pasiūly
mo, p radedant 2003 m., grą
žinti visiems indėlininkams po 
20 procentų indelių, per 5 me
tus atsiskaityti su visais indė
lininkais, i Eltai 

r.ika nustebino ir išgąsdino ne vieną praeivį. Ta-
kalejime vyko triukšmingos pratybos, šimtai Kalėji-

!x.is II pulko karių mokėsi malšinti masines riaušes, 
11 sėkmingai „išlaisvino" įkaitais paimtus 4 tardymo 
j trukusias pratybas pro angus stebėjo suimtieji ir nu-
••irra apie 1.600 asmenų. Didžioji dalis jų laukia teis-
prendžn uz itin sunkius nusikaltimus nuteisti kalėti 

Gedimino Žilinsko -Elta.- nuotr. 

* B u v u s i e m s po l i t in i ams 
k a l i n i a m s p a s i p i k t i n u s siū
lymu garsaus sovietmečio 
vaikų poeto Kosto Kubilinsko 
vardu pavadinti Vilkaviškio 
rajono Gižų kaimo gatvę, Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras pat
virtino, kad jis buvo užver
buotas sovietų saugumo ir 
nušovė vieną laisvės kovotoją. 
Centras Vilkaviškio rajono 
merui nusiuntė informaciją 
apie K. Kubilinsko veiklą. Vil
kaviškio rajono meras sakė, 
kad patys Gižų kaimo gyven
tojai paprašė vieną kaimo 
gatvę pavadinti K. Kubilinsko 
gatve. Poetas kilęs iš šio kai
mo apylinkių, Gižų kaime jam 
pasta tytas paminklas. BNS> 

* Se imo E k o n o m i k o s ko-
m i t e t o n a r y s Artūras Vazbys 
siūlo uždrausti alkoholinių 
gėrimų pavadinimuose bei 
reklamoje naudoti valstybiniu 
institucijų pavadinimus bei jų 
pas ta tų atvaizdus. Valsty
binės tabako ir alkoholio kon
trolės tarnybos (VTAKT) at
stovai patvirtino gavę prašy
mą į leidimą importuoti alko
holinius gėrimus įrašyti naują 
gaminį — „Seimo vodka". Pa
sak A. Vazbio, vien pavadini
mas gali kelti įspūdį, jog vals
tybė skatina gerti. ;BNS> 

* Š i e m e t t u š t i Šventosios 
žvejų t i nk l a i . Žvejai nenutin
ka su mokslininkų teigimais, 
kad praėjusių metų lapkritį 
Būtingės naftos terminale įvy
kusi avarija neturėjo įtakos 
Baltijos jūros augmenijai ir 
gyvūnijai. R. Eita; 

* V i ln i aus senamiesčio 
n a k t i n į žavesį padės at
skleisti kuriama nauja apšvie
timo sistema. Numatomas de
koratyvinis apšvietimas turė
tų išryškinti miest'1 istorinio 
centro urbanistinius ypatu
mus, architektūros vertybes 
bei vietas, kur ioms dažniau
siai nusidriekia pėsčiųjų mar
šrutai . (Eltai 

* Vi ln iaus 2-osios apy
l i n k ė s t e i s m a s iki balandžio 
17 d. pratęsė suėmimo ter
miną dėl buvusio bendrovės 
„Mažeikių nafta" vadovo Gedi
mino Kiesaus, jo sūnaus Valdo 
ir vairuotojo Alfonso Galmino 
nužudymo kaltinamam pa
nevėžiečiui Algimantui Vertel-
k a i . (LR, R. Elta) 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters AP, lntertax. ITAR-TASS. BNS 

žinių ageciOrų pranešimais; 

Briuselis. Europos Sąjungos 'ES) plėtros komisaras Guenter 
Verheugen antradienį sakė pritariąs NATO plėtros ..didžiojo spro
gimo" scenarijui, pagal kurį į NATO būtų priimtos ir tos kandida
tės, kurios dar nėra pasirengusios narystei ES. „Toms valsty
bėms, kurios neįstos į ES ir taip pat nepateks į NATO, kyla pavo
jus dėl dvigubo atmetimo, kuris gali išprovokuoti labai sunkią psi
chologinę šių valstybių padėtį", sake jis. 

Seulas . JAV prezidentą?- George W. Bush trečiadienį sakė. kad 
Amerika neįsiverš į Šiaurus Korėją, bet pridūrė, jog šią komunisti
nę valstybę jis kritikuos tol. kol ji pasitaisys. Lankydamasis Pietų 
Korėjoje, jis sakė remias prezidento Kim Dae-jung „saulėtąją poli
tiką", kuria siekiama susitaikymo su Šiaure. G. W. Bush taip pat 
pažymėjo, kad JAV neri kalbėtis ir su Šiaurės Korėja. 

Stokholmas. Švedijos ministras pirmininkas Goran Persson 
antradienį pareiškė, kad vienpartine Šiaurės Korėjos administra
cija turi būti nušalinta nuo valdžios, tačiau tai turi įvykti taikiai. 
„Šiaurės Korėjos režimas turi žlugti", pareiškė J. Persson. kuris 
yra vienas nedaugelio Vakarų vyriausybių vadovų, susitikusių su 
vengiančiu viešumos Šiaurės Korėjos vadovu Kim Jong-il. „Tačiau 
tai turi padaryti patys korėjiečiai ir demokratinėmis priemonė
mis", pridūrė G. Persson. 

Vašingtonas. Pentagonas kuria planus siuntinėti pranešimus 
— galbūt net ir melagingus — užsienio žiniasklaidai, siekdamas 
paramos JAV karui su terorizmu, antradienį pranešė dienraštis 
„The New York Times". Šis planas yra dalis platesnės kampani
jos, kuria siekiama daryti poveikį draugiškų ir nedraugiškų vals
tybių visuomenės nuomonei bei politikams. Minėtus pasiūlymus 
rengia Gynybos departamente įsteigtas nauja Strategines įtakos 
įstaiga, apie kurią net aukšti Pentagono pareigūnai labai mažai 
težino. 

Chaman . JAV jūrų pėstininkai ir jų sąjungininkai afganistanie
čiai sučiupo buvusį aukščiausiojo Talibano vadovo mulos Moham-
mad Omar patarėją mulą Mohammad Chamkani. Tačiau didžioji 
dalis vyriausiosios Talibano vadovybės, {skaitant atsiskyrėliškai 
gyvenantį vienaakį mulą Omar, iki šiol sėkmingai išvengė perse
kiotojų. 

Roma. Italijos policija antradienį suėmė keturis marokiečius, 
turėjusius didelį cianido kiekį ir Romos miesto planus, kuriuose 
iSryškinta JAV ambasados vieta. 30-40 metų amžiaus marokiecM?' 
taip pat turėjo Romos vandentiekio sistemos planus. 

Haga. Buvęs Jugoslavijos vadovas Slobodan Miioševič trečia-
denį metė iššūkį Jungtinių Tautų tribunolo kaltintojams ir parei
kalavo jų pateikti įtikinamus įrodymus, kad jis 1999 m. įsakė šer
ių pajėgoms vykdyti žiaurius nusikaltimus Kosove. „Neturiu nie
ko bendra su nusikaltimais ir jų vietomis", 7-tąją savo teismo die-
lą pareiškė S. Miioševič. Kaltintojams sunku uždavinys bus įro-
iyti, kad S. Miioševič pats įsakė vykdyti šiuos nusikaltimus arba 
apie juos žinojo, bet jų nesustabdė. Gali būti, kad buvęs Jugoslavi
jos prezidentas apie tai sužinojo vėliau, bet nenubaudė kaltininkų. 

Ramala , Vakarų Kran ta s . Palestiniečių prezidentas Yasser 
Arafat trečiadienį sakė, kad neišsigando Izraelio naktinio bombar
davimo ir pažadėjo, kad palestiniečiai vieną dieną nutrauks Izrae
lio okupaciją. Atsakydamas į palestiniečių išpuolį, kurio metu bu
vo nušauti 6 izraeliečių kareiviai, Izraelis surengė puolimus Vaka
rų Krante ir Gazos Ruože, kurių metu žuvo 15 palestiniečių. Vie
na iš izraeliečių sraigtasparnio „Apache" paleista raketa pataikė į 
karinės žvalgybos štabą keli metrai nuo Ramaloje esančio palesti
niečių prezidento namo, kurį yra apsiautusi Izraelio kariuomenė 
ir iš kurio Y. Arafat negali išvykti. „Tai įrodo, kad jų širdyse — 
neapykanta. Laikas parodys, kas nugalės. Izraeliečiai atkakliai 
vengia taikos proceso, bet mes iškelsime Palestinos vėliavą virš 
Jeruzalės sienų", sake Y. Arafat. 

Bagdadas . Irako valstybinėse institucijose — ypač kariuome
nėje, policijoje ir žiniasklaidoje — buvo paskelbta aukščiausio laip
snio parengtis, ruošiantis galimai JAV atakai prieš valstybę. Ira
kas teigia, jog gali tapti naujo JAV karinio puolimo taikiniu. Va
šingtono administracija pastaruoju metu sugriežtino nuostatą dėl 
Irako prezidento Saddam Hussein. sukeldama daugelio JAV są
jungininkų Artimuosiuose Rytuose ir Europoje susirūpinimą. 

Groznas . Kova su neteisėtomis ginkluotomis formuotėmis Če
čėnijoje vyks „be paliovos" ir tol, kol bus ..visiškai išnaikintas te
rorizmas regione", trečiadienį pareiškė Rusijos Jungtines kariuo
menės grupuotės Šiaurės Kaukaze vadas generolas Vladimir Mol-
tenskoj. 

Mecca. Apie 2 milijonai į Saudi Arabiją atvykusių musulmonų 
maldininkų, trečiadienį pradėdami dvasinio atsinaujinimo kelionę 
— kasmetinę piligrimystę Pranašo Muhammad pėdomis, iš Mec-
cos patraukė į Minos slėnį. 5 dienas truksianti piligrimyste — haji 
— sustiprinto saugumo sąlygomis prasidėjo valdžiai perspėjusi, 
kad netoleruos jokių bandymų suteikti kokj nors politinį atspalvį 
piligrimystei. 

Minskas. Baltarusijos olimpinės rinktines Salt Lake City na
rys, šuolininkas nuo tramplino Andrėj Lyskovec. po varžybų turė
jęs išskristi į Minską vasario 19 d., pasiliko JAV užsidirbti, prane
šė Baltarusijos prezidento padėjėjas sporto klausimais Nikolaj 
Ananjev. Baltarusijos rinktinės vadovybe išsiaiškino, jog A. Lysko
vec paskambino telefonu savo šeimai ir pranešė, kad „lieka porai 
mėnesių užsidirbti pinigų". 

Maskva. Suomijos įlankoje gelbėtojai nuo atitrūkusiso ledo ly
ties trečiadienį nukėlė 415 žvejų. 10 poledines žūklės mėgėjų atsi
sakė pagalbos, nes ant lyties liko jų automobiliai. Prižadėjus pada
ryti viską, kad automobiliai bū
tų išgelbėti, žvejai sutiko skristi 
į krantą. 

Maskva. Per artimiausius 
dešimt metų nuo AIDS gali mir
ti vienas milijonas Rusijos gy
ventojų 

KALENDORIUS 
Vasario 21 d.: Eleonora Feliksas. 

Kęstutis. Petras. Žemyna. 
Vasario 22 A.: Šv. Petro sostas, 

Darvydas, Elvinas. Gintaute. Maksi-
mijonas, Margarita. 
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LIETUVIIJ TELKINIAI 
LIETUVIŠKAS KALĖDOJIMAS 

FILADELFIJOJE 
Š.m. sausio 27 d. Filadelfi

joje Šv. Andriejaus parapijos 
salėje įvyko smagi Vinco Krė
vės vardo lituanistinės mo
kyklos eglutė. Šventė prasi
dėjo tuoj pat po šv. Mišių, net
gi pačios Mišios buvo kaip pre
liudija eglutei — bažnyčioje 
dar stovėjo papuoštos kalėdi
nės eglutės, mirgėdamos savo 
lemputėmis (dar ir dar kartą 
primindamos Kristaus gimimo 
dieną). 

Visi mokyklėlės mokiniai, 
nuo mažiausio iki didžiausio, 
buvo pasipuošę tautiniais rū
bais. J ie visi dalyvavo procesi
joje, įnešant kryžių. Gausiai 
susirinkę žmonės galėjo išgirs
ti gražią lietuvišką kalbą iš 
savo jaunų atžalų, nes po ku
nigo pasveikinimo Kristina 
Babinskaite, Paulius Maurica, 
Karolis Stravickas, Paulius 
Razgaitis ir Albertas Babins-
kas skaitė skaitymus bei psal
mes. Mišioms pasibaigus, visi 
skubėjo j parapijos salę, nes į 
ją viliojo kvapas, kurį gali ži
noti tik lietuvis — tai buvo 
šilto kvapnaus kugelio kva
pas. Kiekviena mama turėjo 
galimybę įrodyti savo kulina
rinius sugebėjimus, nes Rena
ta Kučier.ė buvo šio sumany
mo organizatorė ir įgyvendin
toja; j i puikiai vadovavo vi
soms mamytėms, kai reikėjo 
išdėlioti, pjaustyti ir dalinti 
porcijas. Veikė baras, kuria
me šeimininkavo vyrija — Vy
tautas Bagdonavičius ir Vid
mantas Rukšys. Salė ūžė kaip 
avilys, nes, skanaujant plokš
tainį ir mėgaujantis vynu, bu
vo smagu šnekučiuotis ir lauk
ti svarbiausio momento — 
šventinės programos. Kas no
rėjo, galėjo išbandyti savo sėk
mę loterijoje. Šį stalą tvarkė 
Gintarė Gečytė-Ackerly. 

Baigiant smaguriauti, išgir
dome dainos „Oi, atvažiuoja" 
garsus. Prie salės durų, išsiri
kiavę poromis, eidami link 
scenos, dainavo vaikai. Ši se
novinė daina priminė kai ku
riems vyresnio amžiaus žmo
nėms ilgus žiemos vakarus, 
kai buvo vakarojama, kalė-
dojama ir j ie entuziastingai 
pritarė, kaip aidas, vaikų dai
nuojamai dainai. Kitas šven
tinės programos numeris buvo 
šokis „Kalvelis". Smagu žiū
rėti, kaip patys mažiausi mo

kyklėles vaikučiai šoko šį 
linksmą šokį. Vaikučiams pa
dėjo nesimaišyti ir nedaryti 
klaidų vyresniosios merginos, 
tai Adrija Bagdonavičiūte ir 
Kristina Babinskaite. Netru
kus įsijungė į šį smagų šokį ir 
visi likusieji vaikai. Toliau vy
ko liet. liaudies žaidimas „Se
nelis girinis", kurį pravedė 3 
skyr. mokiniai, vadovaujami 
mokyt. Ingos Celedinaitės. Po 
linksmo pajudėjimo išgirdome 
dar vieną dainą „Elne". Kitas 
numeris buvo daina „Išėjo tė
velis". Šią dainą reikėjo ne tik 
dainuoti, bet ir atlikti įvairius 
mimikos elementus. Buvo pui
kiai sugalvota: išmesti iš dai
nos po vieną žodį, o jo vietoje 
reikėjo parodyti, ką jis reiškė. 
Daugumai šventės dalyvių bu
vo naujiena, todėl visi noriai 
tai darė. Priešpaskutinis nu
meris buvo šokis „Kanapėlė", 
kurį atliko visi vaikai, o atsi
sveikinimui jie padainavo dai
ną „Oi, išvažiuoja". Ir čia buvo 
sugalvota dar viena įdomybė: 
eidami link durų ir dainuoda
mi, vaikai staiga pradėjo mė
tyti saldainius. Tai buvo graž-
šventės kulminacija. 

Visiems labai patiko tokii 
linksma, nuotaikinga, gra:i 
lietuviška programėlė. Vi.'ų 
dalyvių ir žiūrovų vardu nonų 
padėkoti šventės organizato-ei 
bei vedėjai, mokyklos direkto
rei Raimondai Rukšienei. Di
delis ačiū ir mokyklos mok-^to-
jom, kurios taip pat pasipiošė 
tautiniais rūbais ir d a l y a v o 
kar tu su vaikais programoje: 
Ingai Celedinaitei, Videtai 
Razgaitienei, šokius mokiu
siems Kristinai Volertieiei ir 
Linui Kučui. Didelė padėka 
akompaniatorei Lynu Coū ir 
gitara pritarusiam Ed Kama
rauskui. 

Na, o kokia eglutė gali būti 
be Kalėdų senelio! J i s pasi
rodė, visų vaikų džiaugsmui, 
su dideliu dovanų maišu. Se
nelio paklausti, ko vaikai la
biau laukė — dovanų ar sene
lio, visi vienu balsu sušuko — 
dovanų! Seneliui nieko neliko, 
kaip atidaryti didįjį maišą ir 
dalinti dovanas. Dovanų užte
ko visiems — mažiems ir dide
liems, net ir tiems vaikams, 
kurie nedalyvavo programoje. 

Ilona Babinskienė 

SEATTLE LIETUVIAI MINE JO VASARIO 
16-TĄJĄ 

Washington valstijos Lietu- dar nelabai stipri. Tokiu at-
vių Bendruomene iškilmin
gai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę 2002 m. 
vasario 9 d. Seniai įvesta 
tvarka vakaro programa buvo 
vedama dviem kalbom — ang
liškai ir lietuviškai, tuo sten
giantis į traukti visus tuos, ku
rie nesupranta lietuviškai, ir 

veju minėjimu taip pat gali 
džiaugtis mūsų nelietuviai 
svečiai - valdžios bei broliškų 
tautų atstovai, ir pan., o jų 
šiais metais atvyko tikrai ne
mažai. 

Valdybos vardu susirinku
sius sveikino vicepirmininkas 
Arvydas Lukoševičius. Kalbė-

tuo pačiu neseniai atvykusius jo Washington valstijos sena
is Lietuvos, kurių anglų kalba tore Maria Cantwell ir Kon-

T n d i c i n ę ka lėdo j imo iia:ii4 ..Oi. at 
FHlade lph ia . PA. k a l ė d i n e i eglutės n 

važiuoja svents Ka lėda dainuoja \ 
e tu . 

Vinco Krėves lit. mokyklos Kalėdų egi. 
š i as svečias — Kalėdų senel i s 

t es m e t u s a ts i lankė pa t s svarbiau-
K a z i o R a z g a i č i o nuot rauka . 
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greso atstovas Ji m McDer-
mott. Į šventę atvyko senato
rės Patty Murray ir Kongre
so nario Jay Inslee atstovai, o 
sveikinimus laišku atsiuntė 
Washington valstijos guberna
torius bei kiti valdžios atsto
vai. Taip pa t atvyko garbės 
konsulai iš Peru ir Kambodi-
jos. Ir, kaip visada, maloniai 
atvyko estų ir latvių bendruo
menių valdybų nariai . Daly
vavo University of Washing-
ton studijų programos steigė
jas Daniel Waugh . Jo prane
šimas sukėlė didelį džiaugs
mą ir pasitenkinimą, nes Bal
tistikos studijų programa pa
siekė savo nus ta ty tą pirmuti
nį tikslą, sur inkt i 775,000 
dol., užt ikr inantys jos pastovų 
statusą Universi ty of Wa-
shington. Vis dėlto profesorius 
Waugh įspėjo, kad nesibai
gia darbas, nes, taip, kaip ir 
kitur, valstija mažina univer
sitetui biudžetą, taigi, reikia 
ir toliau remti Baltistikos stu
dijas. 

Pagrindinį paskaitininką, 
fotografą Andrių Mikšį pri
statė jo tėvas, bendruomenės 
pirmininkas Rimas Mikšys. 
Andrius augo Seattle, bet pa
sinaudodamas Guggenheim ir 
Fulbright stipendijomis, gyve
na Lietuvoje j au trejus iš pra
ėjusių ketverių metų, ir ten 
fotografuoja. Andriui tik 32 
metai, bet jo fotomenas jau 
yra pripažintas Šiaurės Ame
rikoje ir Europoje. Andriaus 
specialybė — portretai , ir jo 
darbą galima matyti meno ga
lerijose ir muziejuose, Seattle 
Art Museum ir kt. Andrius 
rodė skaidres iš Lietuvos ir 
įdomiai pasakojo apie savo 
:..una, įspūdžius iš gyvenimo 
Letuvcje ir tautybių mažu
mas Lietuvoje. 

\fenir. •!<• dalyje, baritonas 
A'*uras Balkevičius, akornpa-
n ojant nuzikui Povilui Stra-
v-nskui, i-pudingai atliko V. 
K/vos ,.V liioj pieva, pievu
te " ir L j::o arija iš operos 
..!' en.ii" Solistas sulaukė 
g;:„>ių įv< -tinimo plojimų. 

K.ijp m.'.onu buvo stebėti 
m.i/včių v.akučių '3-6 metu
kų mžiau- pasirodymą! Pil
ni t ergijos r drąsiai jie pa-
d.-'i:i. ivo ir š iko tris žaidimus, 
kur; . juos į-moke N'eris Pa-
lūnu.ie. Pianinu akompanavo 
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muzikas Dainius Vaičekonis. 
Didelę pažangą padarė vyres
nių vaikų šokių grupė „Lan
kas", vadovaujamas Violetos 
Kuprėnaitės Jessen su Jea-
nert te .N'orris pagalba. Jie taip 
šaunia: atliko savo programą, 
net ,.L.:;tučio" šokėjai stebė
josi vaikų laikysena scenoje. 
O „Lietučio" šokių vienetas 
didėja r gražėja. Šiam pa
sirodymui vadovė Zita Pet
kienė .-ugalvojo visus šokėjus 
įjungti j kiekvieną šokį, taigi 
scenoje mirgėjo tautiniai dra
bužiai ir trepsėjo net 40 kojų! 
Toliau skambėjo Julijos Gela-

nco Krėves lit. mokvklos mokiniai , 
P e t r o V a š k i o nue t rauka 

žytės vadovaujamo „Ūkanos" 
liaudies ansamblio- smagios 
dainelės. Programai baigian
tis, visi dalyviai sugiedojo 
„Lietuva brangi". Buvo su
neštinė vakariene, po kurios 
Sauliaus Mato rankose atsi
rado akordeonas: vis dainavo, 
suko ratelius, linksminosi li
gi... vidurnakčio! 

Nuoširdus ačiū visiems va
karo talkininkams. Ruošos 
darbams puikiai vadovavo Jū
ratė Mažeikaitė Har-ison ir 
Linda Mažeikienė. Sale minė
jimui paruošė Irena Kinde-
rienė, jai talkinant „Lietučio" 
šokėjams, o salę spa'vingai 
papuošė Marytė Jozaitienė ir 
Mary Bardon. Vaikų garbės 
sargybą vėliavoms paruošė 
Jeanette Norris. Minėjimą 
sklandžiai vedė Mėta Laadyte 
Ciannelli. Meninę programą 
sudarė Jūra tė Audėjaitienė, o 
sceną tvarkė RemisAucėjai-
tis. Vaikų priežiūra minėjimo 
metu rūpinosi Nomeda Lu
koševičienė ir Aušra Vašta-
kiene. Kol kiti džiaugėsi pro
grama Marytė Pareigytė ir 
Danutė Musteikytė-Rankienė 
pasiaukojo virtuvei ir paruošė 
gardžią vakarienę. Garbės sve
čius priėmė Dalia Lapatins-
kaitė Hagan ir Nijolė Raišie-
nė. Nelengva sutvarkyti sa lę r 
po visų pasilinksminimų, bet 
tai sąžiningai atliko Ingos ir 
Arūno Gaurių vadovaujami 
darbininkai, kuriems dar ne
užteko šokti. Jie dar ilgai 
šnekučiavo, dainavo, šoko, ir 
pagaliau apleido salę tik po 
antros valandos ryto. 

Washington valstijos Lietu
vių Bendruomenė ne tik gy
vuoja, bet auga ir stiprėja! 
Džiaugiamės, kad į mūsų 
renginius dažnai atvažiuoja 
lietuviai Vancouver Mie
lai laukiame lietuvių atvyks
tant ir iš kitų pasaulio kampų 
praturtinti mūsų kultūrinį 
bei politinį gyvenimą. Su vie
tine bendruomene galima su
sisiekti e-paštu, seattle@lit-
huanian-americar..org, arba 
skambinti pirmininkui Rimui 
Mikšiui, 206-282-9910. 

Zita Petkienė 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

Vasario 17 d. didžiojoje Anapi
lio salėje, Mississaugoje, pa
minė ta Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė. Dalyvavo Lietu
vos ambasador ius Kanadai Ri
m a n t a s Šidlauskas, perskaitęs 
Lietuvos prezidento V. Adam
k a u s sveikinimus ir preziden
to va rdu įteikęs LDK Gedimi
no ordiną Vytautui Birietai už 
nuveik tus darbus tėvynės la
bui. Kalbėjo taip pat Lietuvos 
general inis konsulas inž. Ha
ris Lapas ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenes krašto valdy
bos pirmininkė Rūta Žilinskie
nė. Dalyvavo latvių ir lenkų 
ats tovai . Sveikinimai iš Kana
dos valdžios. 

KLB Kraš to valdybos pirmi
n inkė R. Žilinskienė įteikė 
premiją daug metų buvusiam 
Kraš to valdybos pirmininkui 
Algirdui Vaičiūnui už lietuviš
ką veiklą. Pagrindinis kalbė
tojas — Gabrielius Žemkalnis, 
Pasaul io Lietuvių Bendruo
menės atstovas Lietuvoje, 
nuosekl ia i aiškino nepriklau
somybės atgavimo eigą. 

Meninėje dalyje gražiai pasi
rodė t au t in ių šokių ansamblis 
„Gintaras" , vadovaujamas R. 
J . Karasiejų, ir Lilijos Toru-
t a i t ė s vadovaujami chorai: 
„Aras", „Daina", „Angeliukai". 
Dainavo at i t inkamas šiai 
šventei da inas . Po programos 
padėkos žodį ta rė Lietuvių 
Bendruomenės Toronto apy
l inkės pirmininkė Dana Gar-
bal iauskienė. Pilnoje salėje 
publika sėdėjo prie stalų ir po 
programos buvo pavaišinti . 

S. Že imely tė 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviSkai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.ccrn 

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

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
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* L i e tuvos gyventojų 
surašymo duomenimis , pa
grindinio išsilavinimo yra 
neįgiję ne t 20 proc. j aunų 
žmonių. Dabartinio Švietimo 
įstatymo nuostata, jog moky
tis privalo visi vaikai iki 16 
metų, dar nevykdoma: Lietu
voje jų nesimoko keli 
tūkstančiai , o tai rodo švie
timo tinklo netobulumą, der
mės tarp įvairių ugdymo ins
titucijų nebuvimą. Naujojo 
Švietimo įstatymo projekte pe
dagoginė visuomenė mato 
daug spragų ir siūlo jį tobulin
ti. (KD, Elta) 

* Praėjus į sekmadieni 
Klaipėdoje , Melnragėje, nu
skendo Lietuvos kariuomenės 
šauktinis 20-metis vilnietis 
Andrius Simonaitis. Jis baigė 
privalomąją tarnybą ir po die
nos turėjo grįžti namo. Vai
kiną, atėjusi atsisveikinti su 
jūra ir užlipusį ant nuskendu
sio laivo, nubloSkė banga, <BNS) 
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SUDIEV NATO? 
KAZYS BARONAS, 

Vokietija 
kanclerio G. Vokietijoje. Aišku, daugiausia Vokietijos 

Schroeder viešnagės metu 
Washington buvo paliestas 
Baltijos valstybių į NATO 
(ŠAS) įjungimo klausimas. Vo
kietija, ne dėl Rusijos priešin
go nusistatymo nenorinti da
bar Lietuvą, Latviją, ir Estiją 
įjungti į transatlantinę sąjun
gą, bet dėl staiga padidėjusio 
narių skaičiaus. Susidarys di
delės išlaidos. Tad Baltijos 
valstybių įjungimą reikėtų ati
dėti vėlesniam laikui, paliek
ant jas toliau, „laukiamaja-
me . 

Dienraščiai taip pat pažy
mėjo, esą JAV viešai kalbama 
Prahos pasitarime įjungti Bal
tijos valstybes į NATO, nors 
rugsėjo 11 d. įvykių New Yor-
ke ir VVashington, jaučiamas 
suartėjimas tarp sąjungos 
narių ir Rusijos. Tad nelau
kiama kokių nors nesuprati
mų. Žiniasklaida taip pat ra
šė, kad šį rudenį į ŠAS (NA
TO) tikrai bus įjungta Slovė
nija. Daug vilčių turi Slovaki
ja. 

*** 
Neonaciniai šūkiai ant na

mų sienų, nugriauti pamink
lai žydų kapinėse, sumušti 
tamsiaodžiai bei Rytų Europos 
atstovai, tai beveik savaiti
niai reiškiniai šiandieninėje 

kaltinami neofašistai ir jų 
NDP — Nationaldemokratis-
che Partei Deutschland na
riai. Partija yra legali, jos ats
tovai ir simpatikai demonst
ruoja miestų gatvėse, sveiki
nasi rankos pakėlimu, neša 
dideles vėliavas su juodu vo
kišku kryžium. Vokietijos žy
dų bendruomenės tarybos 
pirm. P. Spiegei (žydų skai
čius pasiekė 100,000) reika
lauja NPD organizaciją 
uždaryti, kadangi nariai yra 
tikri Hitlerio ir jo jaunimo or
ganizacijų pasekėjai. Vyriau
sybė svarsto, į organizaciją in
filtravo slaptosios policijos 
atstovus, kurie stebi NDP 
veiklą, pranešdami saugumui. 

Kiek narių turi NDP? Poli
cijos žiniomis jų skaičius sie
kia 6,000-7,000. Prie jų dar 
reikia priskaičiuoti partijos 
simpatikus — rėmėjus (net 
piniginiais įnašais!), kadangi 
mėnraštis „Deutsche Stimme" 
— „Vokiškas balsas" spaus
dinamas 10,000 egz. tiražu. 

Partija įsteigta 1964 m. Ha
noveryje. Jos įsteigėjas Adolf 
von Thadden, didelis Hitlerio 
gerbėjas. Dabar partijai va
dovauja šiandieninės Vokieti
jos kariuomenės ats. karn. 
Udo Voigt. Ko reikalauja par-

Lietuvos Nepriklausomybes šventėje prezidentas Valdas Adamkus apdo
vanojimą įteikė Tauragės Žalgiriu vidurinės mokyklos aštuonmetei ant
rokei moksleivei Monikai Jonikaitei. kuri nepabijojo ir ištiesė pagalbos 
ranką skęstančiai mergaitei. Kuomet suaugusieji tik stovėjo ant upės 
kranto, Monika šoko į leduota vandenį ir sulaikė į upe įkritusią mergaite 
nuo paskendimo.Monikai suteiktas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius. 

Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka. 

2002 m. Vasario 16-osios išvakarėse Prezidentūroje pagerbti 2001 m. Valstybines meno ir kultūios premijos 
lavreatai. Valstybinės kultūros ir meno premijos — diplomai ir medaliai — įteikti: poetui Justinai Marcinke-
vičui, dailininkui Stasiui Eidrigevičiui, rašyt Leonardui Gutauskui, kino režisieriui Šarūnui Bart», kcmpozi-
toaui Feliksui Bajorui, dail. Leonorui Vytautui Striogai, Šv. Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovui ir 
dirigentui Donatui Katkui, šiuo metu N'ew Yorke gastroliuojančiai operos solistei Violetai Urmanivičiūtei ir 
gstrolių Italijon išvykusiam aktoriui Kostui Smoriginui (pastariesiems dviems apdovanojimai bus :teikti. 
giįžus iš gastrolių^. Iškilmėse dalyvavo LR prezidentas Valdas Adamkus, premjeras Algirdas Brazaaskas. Sei-
no atstovai, kultūros, švietimo ir mokslo ministrai, kultūros įstaigų bei kūrybinių organizacijų vadovai 

Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka 

tja? Atsišaukimuose daugiau
sia rašoma apie visiškos 
laidžios perėmimą Vokietijoje, 
siekiant naujo imperijos rei
cho. Naujos Vokietijos tikslas 
— pašalinti netvarką, kurią 
sukūrė multikultūrinė visuo
menė, ir jos vietoje įsteigus tau
tinę tvarką. 

Neofašistai įvairiai parodo 
savo veidą — tikslą ne tik 
nakties metu, bet ir dienomis. 
Stipriais kariškais batais, 
šūkiais, vėliavom jie demons
truoja Vokietijos miestuose, 
puldami kairiųjų pažiūrų ats
tovus, matant juos su komu
nistinėmis vėliavomis. Naujų 
narių NDP ieško taip pat 
jaunimo tarpe, ir jų suranda! 
Vyresnieji apmoka jaunuolius 
(ir gražias, jaunas šviesia
plaukes!) „kovai" su demons
trantais, įjungdama jaunimą 
į „Junge Nationaldemokra-
ten" organizacijos eiles. Orga
nizuoto jaunimo priskaičiuo
jama apie 350. Organizacija 
priima taip pat „skustagal
vius". Savo atsišaukimuose 
NDP rašo, kad ji neturi jokių 
bendradarbiavimo problemų 
su jokiom organizacijom ar 
hTupuotėm, jeigu jos yra pasi-
uošusios galvoti ir veikti kaip 

politiniai kariai. 
Kaip arti stovi NDP prie 

Hitlerio NSDAP partijos? Abe
ji s jungia vokiškos rasės iš
nykimo pavojus. Rasių miši
nys prieštarauja gamtai ir yra 
taatžudystė. 

šiandien Vokietijoje yra tik
ra autų „mišrainė": vokietės 
sus tuokusios su tamsiao
džiais, turkais, slavais, azija
tais net žydais, pvz., buv. Vo
kietijos užs. reikalų min. K. 
Kinkei duktė ištekėjo už JAV 

VASARIO 16 LIETUVOS AMBASADOJE 
Vasario 14 d. Lietuvos am

basadoje JAV surengtas diplo
matinis priėmimas, skirtas 
pažymėti Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną, Vasario 16 d. 

šios šventės proga Lietuvą 
pasveikino JAV Kongreso ir 
administracijos oficialūs as
menys, Vašingtone reziduo
jančio diplomatinio korpuso, 
žiniasklaidos, nevyriausybinių 
organizacijų, Lietuvių Bend
ruomenės atstovai, kiti gar
bingi svečiai. 

Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas, pradėda
mas renginį, priminė 1918 m. 
vasario 16 d. priimto Lietuvos 
Nepriklausomybės akto pasi
rašymo istorines aplinkybes, 
šio akto svarbą valstybės da
barčiai ir ateičiai. Pasak am
basadoriaus V. Ušacko, Ne
priklausomybės aktas buvo ir 
toliau išlieka Lietuvos nepri
klausomybės tęstinumo varo
moji jėga. „Ilgus dešimtmečius 
šis aktas išlaikė po pasaulį 
išsibarsčiusių lietuvių tikėji
mą ir viltį dėl šalies valstybin
gumo atstatymo", — sakė V. 

žydo, gyvena Izraelyje, buv. 
kancelerio sūnus Petras vedė 
turke ir t.t. NDP partijos dai
na kiršina tautas, nes jos pir
mi sakiniai sako: „prie 6 mln. 
žydų, tai tik išdaigos pra
džia"... 

Ar galima tą organizaciją 
uždrausti? Sunku, nes tektų 
visą bylą su įrodymais atiduo
ti aukščiausiam Vokietijos 
teismui, įrodyti kenksmingą 
jos veiklą Vokietijos gyveni
mui, taigi — priešingą Vokie
tijos konstitucijai. 

Ušackas. Jis pažymėjo, kad 
taip kaip JAV prezidento 
Woodrow Wilson 1918 m. pa
skelbtoje Keturiolikos ptnktų 
deklaracijoje išsakytas laisvas 
tautų apsisprendimo principas 
tapo paskatinimu, atkuriant 
Lietuvos valstybę 1918 me
tais, taip 2001 m. birželio 
mėn. Varšuvoje pasakyta da
bartinio JAV prezidento G. W. 
Bush kalba yra kelrodis šaLes 
narystei NATO. 

Sveikinamąjį žodį taręs, 
JAV senatorius George Allen 
pažymėjo, kad Lietuvos žmo
nės gali didžiuotis savo šalies 
pasiekimais bei pažadėjo savo 
paramą, Lietuvai siekiant 
strateginių užsienio politikos 
tikslų. Senatorius G. Allen pa
skelbė, jog jis prisijungia prie 
JAV Senato Baltų sambūrio 
„Būkit laisvi, būkit stiprūs i* 
mylėkit laisvę", — baigdamas 
kalbą, pažymėjo JAV senate-
rius. 

Lietuvos ambasadoje Va
šingtone surengto priėmimo 
metu koncertavo Lietuvos 
„country" muzikos atlikėjas 
Virgis Stakėnas. 

Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos proga ambasada su
laukė gausių Lietuvos žuo-
nėms adresuotų sveikinimo 
laiškų. 

R. Kačinskas 

* Vilniaus kraujo centro 
surengtos kampanijos metu 
kraujo donorais tapo apie 30 
Generolo Jono Žemaičio Lietu
vos karo akademijos kariūnų 
ir dėstytojų. Vilniau? kraujo 
centro nemokamais donorais 
sausį tapo 87 asmenys. BNS> 
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Danutė Bindokienė 

Kas teis teisėjus? 
Jau netoli dviejų savaičių 

Salt Lake City. Utah, vyksta 
žiemos olimpiada. Jai besi
ruošiant buvo išleista daug 
pinigų ir patirta dar daugiau 
rūpesčių, stengiantis, kad žai
dynių eigos nesudrumstų te
roristiniai išpuoliai, kad ir 
atletai, ir publika jaustųsi 
saugiai. Kaip dabar atrodo. 
pastangos buvo veiksmingos 
ir nieko baisaus iki šiol neat
sitiko. Sakome — iki šiol, nes 
dar olimpiada nepasibaigė, o 
uždarymo iškilmės taip pat 
sutrauks milžiniškas publikos 
minias. 

Tačiau ne visi teroristai sa
vo piktiems darbams naudoja 
bombas, chemikalus ar kitas 
kenksmingas priemones. Nors 
šių ginklų padaryta žala la
biau ir platesniu mastu ma
toma, bet juk galima pakenkti 
ir kitais būdais. Tą akivaiz
džiai parodė šios žiemos olim
piados eiga. Galima beveik 
tvirtinti, kad tuos neigiamus 
atvejus ateityje žmonės labiau 
prisimins, negu atletų pasiek
tus laimėjimus. 

Su tam tikra kontraversija 
ši olimpiada susidūrė dar ge
rokai prieš jos atidarymo ce
remonijas, kai Salt Lake City 
ir apskritai Utah valstijos pa
reigūnai, norėdami pakreipti 
olimpinio komiteto, turėjusio 
parinkti žaidynėms vietą, pa
lankumą, griebėsi nuo žmo
nijos istorijos pradžios išban
dytų priemonių: kyšių. 

Na, o sukčiavimo viršūnė 
pasiekta porų dailiojo čiuoži
mo varžybose, kai aukso me
dalio nugalėtojais tapo rusų 
čiuožėjai, nors kanadiečiai už 
juos geriau pasirodė. Kontra
versišką problemą olimpinis 
komitetas išsprendė „saliamo
niškai" — aukso medalius da
vė ir kanadiečiams. 

Tik ar po to viskas buvo 
išlyginta, lyg ledo arena, be
laukianti kitų čiuožėjų? Ar 
galima pasitikėti teisėjais, 
vertinančiais kitas varžybas, 
pavyzdžiui, ledo šokių? Juk 
daug kartėlio ir nepasitenki
nimo paliko medalių skyrimas 
ledo šokėjų poroms, kai ita
lams teko tokia aukšta vieta, 
nepaisant, kad vyras išsitiesė 
ant ledo ir apskritai darė 
aiškias klaidas, kurias galėjo 
pastebėti net nelabai nusima
nantys šios čiuožimo šakos 
plonybėse. 

O kaip su lietuviais ledo 
šokėjais? Jeigu pirmuoju iš
ėjimu Povilas Vanagas ir Mar
garita Drobiazko nelabai įs
pūdingai užsirekomendavo, 
tai laisvu stiliumi atliktoje 

programoje buvo tikrai šau
nūs — daug tvirtesni už italų 
porą. Ir patys šokėjai (net 
amerikiečių televizijos pada
rytame pasikalbėjime), ir pub
lika, ir žiniasklaida pasisakė, 
kad lietuvių pora nepakanka
mai įvertinta: Povilas ir Mar
garita buvo verti bent bronzos 
medalio. 

Ir kaip galima pasitikėti 
teisėjais, kurie vertina atletus 
ne pagal sugebėjimus ar tobu
lai įvykdytus uždavinius, bet 
pagal politikos užkulisius9 

Jeigu Povilas ir Margarita bū
tų buvę iš Rusijos, Prancū
zijos. Izraelio, net Kanados, 
kuri ..išsikovojo" savo dailiojo 
čiuožimo porai auksą, ar jie 
nebūtų parsivežę į Vilnių me
dalio? 

Lietuvos žiniasklaida ašt
riai kritikuoja Salt Lake City 
žiemos olimpiados užkulisius, 
pagal kuriuos, pasirodo, verti
nami atletai. Nedaug lietuvių 
pasiųsta j olimpiadą, bet kai 
kurios valstybės neturi nei 
tiek, tačiau jiems rodomas di
desnis dėmesys. „Lietuvos ry
tas" rašo, kad lietuviai slidi
ninkai buvo „tarp autsaide
rių". 

Taip ko? Jie Solt Leik Sičio 
olimpiadoje nebuvo lyderiai, 
nors finišavo stabiliai, bet iš 
Soldžer Holou slėnio neišsi-
nešė nei vieno prizo... 

Čia ir susiduriame su pro
blema, nei kiek nemenkesne, 
kaip olimpinių žaidynių teisė
jų sukčiavimas. 

Vargšė ta lietuvių „muži
kiška kalba", kuria neįma
noma aprašyti nei olimpiados, 
nei verslo, politinių įvykių, 
nei kitų dalykų... Reikia ieš
koti trūkstamų žodžių kitose 
kalbose, ypač anglų. Ir leng
va, ir patogu: užtenka tik pa
sinaudoti lietuviška galūne. O 
jeigu nori paminėti bet kokį 
kitos kalbos tikrinį daikta
vardį, paklausk „žinovo" — 
kaip jis (ar ji) tą žodį ištars, 
taip ir užrašyk. Negi varginsi 
lietuvį kaimietį (kuris ir taip 
daug rūpesčių turi), privers
damas jį „išslebizavoti", kaip 
tariamas Salt Lake City, ypač 
Utah... 

Žiemos olimpiadoje daly
vauja minios atletų, trenerių, 
palydovų — daugybė skirtin
gų tautų, rasių, kalbų, o visgi 
šio krašto spaudoje kiekvienai 
pavardei, valstybei parodoma 
pagarba, rašant ir stengiantis 
teisingai ištarti. Tik kažkodėl 
Lietuva velkasi iš paskos ir 
būtinai užsispyrusi viską „sa
vaip perdirbti" Ar neatėjo lai
kas pabusti? 

SENATVĖS DEMENCIJA 
(Alzheimer liga) 

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS 
N r - 6 

Tai pat buvo surastas neigiamai vei
kias enzimas cholinesterase. Šitas enzimas bandomas 
blokuoti vaistu Tacrine HCl. Jis yra tabletėmis. Pra
dedama naudoti po 40 mg į dieną. Jo dozė didinama 
kas 6 savaites ir didinama iki 80, 120 ar net iki 160 
mg per dieną. Jį naudojant pastebėta demencijos 
simptomų sušvelnėjimas. Bet jo veikimas pastebėtas 
tik nedidelei pacientų daliai, tik 20-40 proc. Tacrine 
kartais duoda pašalinį veikimą ir dabar jis naudoja
mas rečiau, be ypatingo entuziazmo. 

Minėtas vaistas Doneperil. Jis yra tabletėmis po 5 ir 
10 mg, duodama vieną kartą į dieną. Jis taip pat yra 
enzimo cholinesterase blokuotojas; šiek tiek padeda di
desniam ligonių skaičiui negu Tacrine. Panašių vaistų 
yra ir daugiau. 

Senatvės demenriją gydant, buvo pastebėtas teigia
mas veikimas vadinamųjų nesteroidinių, prieš užde
gimą veikiančių, vaistų. Į šitų vaistų grupę įeina: aspi
rinas, tylenolis, ibuprofenas. Buvo stebėta 210 senat
vės demencija sergančių ligonių. 32 jų gavo minėtus 
vaistus, ir 178 negavo. Tie, kurie gavo prieš uždegi
minius vaistus, sirgo lengviau ir jų liga progresavo 
lėčiau negu tų, kurie negavo. Panašių stebėjimų buvo 
daryta ir daugiau, ir gauti panašūs rezultatai. 

1995-1998 metų periode Baltimorėje buvo stebėta 
1,686 senstančių žmonių sveikata. Dalis jų gavo apie 2 
metus nesteroidinių prieš uždegimą veikiančių vaistų. 
Kita dalis tų vaistų negavo. Toje grupėje, kuri vaistų 
gavo, senatvės demencija susirgimų procentas buvo 
mažesnis ir ligos eiga buvo lengvesnė. Kai kurie se
natvės demencijos tyrinėtojai senesnio amžiaus žmo
nėms pataria tuos vaistus imti profilaktiniais tikslais. 
Taip pat pastebėtas teigiamas veikimas vitamino C ir 
vitamino E. J U M patariama imti kasdien. 

Paskutiniu laiku labai susidomėta estrogenu ir jis 
jau prirašinėjamas. Bet dar nėra nustatytas, nei jo do
zavimas, nei ve "tojimo bodas. 

Genų gydymo srityje daug dirba Mark H. Tuszynski, 
neurologijos tyr.nėtojas, San Diego universiteto profe
sorius, Kalifornijoje. Jis pradėjo tyrimus su beždžio
nėmis. Dabar jau jis dirba su senatvės demencija ser
gančiais žmonėmis. 

Elan laboratorija Airijoje dirbdama ir eksperimen
tuodama su pelėmis, pagamino beta-amyloidui vak
ciną ir gavo teigiamų rezultatų. Imunizuotos vakcina 
pelės negavo smegenyse beta-amyloido nusėdimo, kai 
tuo tarpu neimunizuotos pelės, gaudamos tą pačią 
dozę beta-amyloido. gavo jo nusėdimą smegenyse. Ta 
kryptimi dabar stropiai dirbama ir, jei pavyks paga
minti vakciną, gal bus galima nuo senatvės demenci
jos apsisaugoti. 

Senatvės demencijos tyrinėtojai dėl gydymo pataria 
nenusiminti, bet sekti tyrimus, teirautis. Kas yra ži
noma, reikia bandyti pritaikyti. Šitoje srityje labai 

daug ir intensyviai dirbama. 
Med. dr. Anatolius Matulis yra pasiūlęs senatvės de

mencijos gydymą, kurį jis pavadino MRJ-20. Čia apra
šomas (paties autoriaus) ligonio paruošimas, gydymas 
ir gauti rezultatai. 

Svarbu, kad prieš pradedant pasiūlytą gydymą, būtų 
padaryti laboratoriniai tyrimai: galvos CT, EEG, 
EKG, CXR, abiejų carotids arterijų ultragarsinis 
Doppleriu tyrimas, pilnas kraujo vaizdas, serologinis 
sifilio tyrimas, SMA profilis, skydinės liaukos funkci
jos ir vitamino B-12 bei folate kiekio kraujyje tyrimai. 
Verta prisiminti, kad apie 10 proc. demencija sergan
čiųjų galima pagydyti. Taip pat yra svarbu, prieš pra
dedant gydymą, ligoniui padaryti psichologinį įvertini
mą, panaudojant Dementia Rating Scale. Psichologi
niai tyrimai turėtų būti paprasti ir praktiški, kurie li
goniui bei gydytojui padėtų įvertinti gydymo procesą ir 
rezultatus. 

Čia pateiktas gydymo planas tinka ligoniams ligonių 
ir gydytojų klinikų aplinkai. Prieš pradedant gydymą 
svarbu sužinoti ligonio alergijas vaistams. Ligoniui su 
psichiatrinėmis problemomis, reiktų įjungti psichiatri
jos konsultantą. MRJ-20 gydymo programa susideda 
iš: 1.Vitamino B-12, 1000 meg I.M. q.d. x 14 dieną. 

2. Thiamino 100 mg I.M. x 1, ir tęsti su 200 mg. P. 
O. B.I.D.x 14 dienų 

3. Hydergino 1 mg. P.O. T.I.D. x 14 dienų. 
Jeigu gydant ligoniui atsiranda baimės, panikos, 

ypatingo jaudinimosi priepuoliai, paranoja ar „sau
lėlydžio sindromas", galima pridėti: 

4. Risperidono 0.5 mg. P.O. kas 8 vai. PRN arba ma
žą dozę kito neuroleptiko (Haldol). 

Ligoniams su baimės priepuoliu galima pabandyti: 
5. Xanax 0.125 mg P.O. q 10 vai. ryto ir 9.25 mg. 

qh.s. pagal simptomų stiprumą. Visi vaistai duodami 
atitinkamai pagal ligonio klinikinę būklę. Kiekvieną 
kartą prieš duodant ligoniui vaistus tikrinamas kraujo 
spaudimas ir kvėpavimas, stebima ar ligonis nėra le
targiškas. 

Interpretacija — vertinimas yra autoriaus. Kokio 
nors vertinimo kitur, nesu pastebėjęs. 

Šitas gydymo būdas autoriaus buvo aprašytas Ame
rikos Lietuvių gydytojų sąjungos žurnale „Medicina" 
Nr. 1 (87) 1996 m. straipsnyje „Alzheimerio demencija 
— smegenų mįslė". A. C. Matulis dirba „National Re
search Institute for Neurolrgy and Psychology", Det-
roit, Michigan. 

Gydytojas, turįs ligonį, sergantį senatvės demencija, 
turi rūpintis ne tik jo gydymu, nors tikro gydymo dar 
nėra, bet dažniausia tenka rūpintis jo globa ir slaugy
mu. Dažnai gydytojas turi duoti nurodymus šeimos 
nariams ir slaugytojams. Ir tie nurodymai nėra stan
dartiniai, nes kiekvienas ligonis yra kitoks. Pati liga 
progresuoja, keičiasi, ligonių priežiūra ir slaugymas 
taip pat atitinkamai keičiasi. Gydytojas turi painfor
muoti šeimos narius apie pačią ligą, jos charakterį, 
pasikeitimus ir ko galima laukti. Šeimos nariai ir 
slaugės ar slaugytojai turi orientuotis esamoje padėty
je ir nenustebti atsirandančiais naujais reiškiniais, 
naujais pakitimais. Bus daugiau 

*m 
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VALSTYBINĖ LIETUVIŲ 
KALBOS KOMISIJA: DARBAI 

IR VARGAI 
Lie tuvoje vėl s u s t i p r ė j o p u o l i m a s p r i e š Vals tybinę lie

tuvių k a l b o s komisi ją , p a l a i k a n č i ą au ten t i šką svet im-
va rdž ių r a šymą . L i e t u v o s R e s p u b l i k o s Seimo Švie t imo, 
moks lo i r k u l t ū r o s k o m i t e t a s , j o p i r m i n i n k a s , išeivijai 
ž inomas R o l a n d a s P a v i l i o n i s s iū lo pakeis t i du t reč 
da l i u s komis i jos n a r i ų . Ar j i e n e b u s pakeis t i ta is kalbi
n inka i s , k u r i e p r i t a r i a s o v i e t i n i a i s la ikais t v i r t i n t a i 
sve t imų v a r d ų p e r r a š a i p a g a l a p y t i k r į t a r imą? 

d r a u g o " k o r e s p o n d e n t a s A l g i m a n t a s An tanas Naujo
ka i t i s k a l b i n a V a l s t y b i n ė s l i e t u v i ų k a l b o s komisijos pi r 
m i n i n k ę doc . d r . D a n g u o l ę M i k u l ė n i e n ę . 

— Svetinių kaibų asrnen- rioms įgyvendinu iš valstybės 
vardžių ir vietovardžių ra
šymas — viena iš tokių sričių, 
kur, Seimo Švietimo mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininko 
Rolando Pavilionio žodžius 
tariant, kalbos normos turi 
būti priartintos prie visuo
menės. Kaip žinote, senoji 
Kalbos komisija, šiuo klausi
mu laikosi iabai liberaliai, 
leidėjai patys gali pasirinkti 
svetimos kalbos asmenvardžių 
ir vietovardžių rašymo būdą 
— išlaikyti originalias formas 
arba jas pateikti adaptuotas, 
t.y. perrašytas lietuviškais 
rašmenimis pagal apytikrį jų 
tarimą. Žiniasklaidos atstovai 
paprastai stengiasi atsižvelgti 
į skaitytojų amžių ir išsila
vinimą. Manome, kad perei
namuoju laikotarpiu labai 
svarbu išlaikyti tokią galimy
be — pasirinkti. 

Pereinamojo laikotarpio 
laisvė — nuo sovietmečio tra
dicijos visuotinai pateikti sve-
timvardžius tik pagal jų apy
tikrį tarimą ir pereiti prie 
vakarietiško jų rašymo iš
laikant originalą, — nėra ko 
slėpti — nemažam skaitytojų 
būriui Lietuvoje dar atrodo 
svetima, todėl ir atmestina. 
Dar daug kas norėtų svetim-
vardžių originalą matyti pa
rašytą tik skliaustuose, t.y. tik 
kaip antrinį variantą. 

Dėl šito nemažai ginčytasi. 
Rodos, ir laikas padeda lietu
viams apsispręsti. Daugiau 
bendraujama internetu, o taip 
bendraujant, niekas pavar
džių neperrašinėja. J au ne 
metus šie dalykai svarstomi, 
ypač kol šioje enciklopedijoje 
originalios asmenvardžių for
mos iškeltos kaip antraštiniai 
žodžiai, o skliaustuose — 
adaptuotos. Be to, ir žinant tik 
adaptuotą, t.y. lietuviškomis 
raidėmis užrašytą formą ne
sunkiai galima susirasti origi
nalą (visur dedamos atitinka
mos nuorodos;. Tačiau aistros 
nerimsta. Originalių formų 
priešininkai skatinami telktis, 
reikšti savo nuomonę raštu ir 
žodžiu, žūtbūtinai stengiama
si „sutvarkyti dabar sujauktą 
nelietuviškų tikrinių vardų 
rašybą". Bandyta ją tvarkyti 
ne vien kalbos, bet ir poli
tinėmis priemonėmis. Buvo 
įregistruotas net at i t inkamas 
įstatymo projektas, tačiau 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto atmestas. 

Savo nuomonę dėl svetim-
vardžių rašymo galėtų reikšti 
ir „Draugo" skaitytojai. Jūsų 
laiškai, nuomonės, atsiliepi
mai laukiami Lietuvoje, sa
vaitraščio „Mokslo Lietuva" 
redakcijoje (J. Basanavičiaus 
g. 6, LT-2600 Vilnius, faks. 
+3702 61 47 29, ei. p.: 
mokslolietuva@takas. lt). 

— Tai a r g a l i m a m a n y t i , 
k a d b ū t e n t dė l sve t imva r -
dž ių r a š y m o a t s t a t y d i n a m a 
senoji L ie tuv ių ka lbos 
komis i ja? 

— Negaliu to tvirtinti, ta
čiau negaliu ir paneigti. Senoji 
komisija sudarė sąlygas ne tik 
europiniam svetimvardžių ra
šymui Pirmiausia ji padėjo 
pamatus valstybinės kalbos 
statusui (1995 m. priimtas 
Valstybinės kalbos įstatymas), 
kūrė ir teikė Vyriausybei tvir
tinti kalbos programas, ku-

biudžeto kasmet skiriama 2,8 
niin. Lt vnuo 1996 m. finan
suojama Lietuvių kalbos var
tojimo ir ugdymo 1996-2005 
m. programa, nuo 2000 m. — 
Lietuvių kalbos informacinėje 
visuomenėje 2000-2006 m. 
programa. Šįmet gautos pir
mosios lėšos Tarmių ir etni
nių vietovardžių išsaugojimo 
2001-2010 m. programai :r Vy
riausybes patvirtintai keiti
mo lietuviškais atitikmenimis 
tvarkai įgyvendinti.) 

Kaip matote, darbu kalbi
ninkams — nors vežimais 
vežk. Ir visi labai reikalingi, 
jei norime lietuvių kalbą iš
saugoti kaip valstybinę. Lietu
vai integruojantis į NATO ir į 
Europos Sąjungą, labai svarbu 
skatint i lietuvių kalbos plėtrą. 
Spragas, atsiradusias dėl 
naujų technologijų ar lietu
viškų terminų stokos, specia
listai netruks užkaišyti skolin
tais žodžiais. Skolintas žodis, 
skolintas posakis, o čia, žiū
rėk, ir svetima mintis, skolin-
tom intonacijom pasakyta... 
Taigi norėdami išlikti kaip 
tauta , labiausiai turime sau
goti ne tik valstybę, bet ir 
kalbą. 

— I š J ū s ų ir R. Pav i l io 
n i o p o k a l b i o , i š spausd in to 
2002 02 11 „Respubl ikoje" , 
g a l i m a sus ida ry t i vaizdą, 
k a d S e i m o n a r i u i „ d a n g u s 
dė l p a s i ū l y t o s nau jos komi
si jos negr iuvo ' ' . O k a i p 
Ju^. is a t r o d o ? 

— Keli dalykai vis dėlto liko 
neaiškūs. Pirma, senoji komi
sija gerai dirbo, jai priekaištų 
Seimas nereiškė. Tai kodėi ją 
reikia paleisti ir paskui iš 
naujo sudaryti? Kai pakei
čiama daugiau nei pusė komi
sijos narių, te negali vadinti 
paprastu atnaujinimu. Su
prasčiau, jei naujosios komisi
jos nariai būtų sukūrę naują 
koncepciją... Jei „dangus ne
griuvo", tai kam tokios per
mainos9 Sudaroma nauja ko
misijos dauguma? 

Antra. Laikraščiuose, per 
radiją ir televiziją tiek visko 
prirašyta ir prikalbėta, bet 
taip ir liko neaišku, kaip į 
komisiją buvo atrinkti kandi
datai . Juos Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitetui 
siūlė universitetai ir mokslo 
įstaigos, tačiau į sąrašą pa
vardes atrinko ne kalbos spe
cialistai (su jais, regis, nė ne-
sikonsultuota). Kad ir kaip 
skaičiuotum, naujajame sąra
še penkios pavardės, pasiūly
tos Vilniaus universiteto, trys 
— Vilniaus Gedimino techni
kos universiteto ir tik dvi — iš 
Lietuvių kalbos instituto 
sąrašo. Taigi genys margas, o 
naujosios komisijos narių są
rašas dar margesms... 

Trečia. Keičiant komisijos 
sudėtį, labai svarbu atsižvelg
ti, kokioms kalbotyros sritims 
ir kaip atstovaujama: visas 
komisijos darbas vyksta oako-
misijais, juose dalyvaujantys 
nariai ne tik patys susidaro 
nur.monę svarstomu klausi
mu, bet ja pateikia ir kitiems. 
O komisijos nutarimai privalo
mi visoms valstybės ir savival
dos institucijoms, visoms Lie
tuvoje veikiančioms įmonėms, 
įstaigoms ir organizacijoms, 
todėl juos turi svarstyti ;r pn-

Š •;. - Lvi' 19 d. vykusiame kasmetiniame Maria gimnazijos ..Snovvball benefit" pokylyje, specialiu ..lotmos 
Marijos \aupaites, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos (Steigėjos, žymeniu buvo apdovanota Sophie St>phens, 
baigusi iv. Kazimiero akademiją Čikagoje 1935 metais pastačius Maria gimnazijos pastatą, akademija loštojo 
veikti, '-et, kaip ir Šv. Kazimiero akačemijai, Maria gimnazijai tebevadovauja seseles kazimierietės). Sophie 
Sfjphe'.s yra nuolatinė seselių kazimieriečių talkininke. Šv. Kryžiaus ligonines savanore darbuotoja, alikusi 
daug g'ru Krikščioniškų ir labdaros darbų Nuotraukoj 'iš kaires) Maria gimnazijos vedėja KathleenKing. 
Maria gimnazijos prezidentė ses. Margaret Zalot, SSC. įteikianti Motinos Marijos žymenį Sophie Stepruns, ir 
Šv Kiv'Ziaus ligonines pagalbinio vieneto tarybos direktore Kathryn Taity. Bob Dowey nuotr. 

DEL LIETUVIŲ KALBOS 
NIOKOJIMO 

Sprendžiant iš komercinių 
radjo ir televizijos stočių 
sklndančio žargono, maža 
kas keičiasi į gera, o kai kas 
negi blogėja. Pakanka tik 
pjsižiūreti LNK Televizijos 
ladą „Orbita" ar BTV „Bu-
nerangas". Vargu ar galima 
letuvių kalbą darkyti ir nie-
Linti dar labiau. Valstybinė 
įetuvių kalbos komisija retsy

kiais švelniai pabara lietuvių 
kalbos niokotojus, bet tuo vis
kas ir baigiasi. 

J au nieko nebestebina, kai 
net Seimo nariai, ypač iš bu
vusios partinės ir ūkinės no
menklatūros, nors ir kalba lie
tuviškai, bet sakinius dėlioja 
rusiška maniera. Juk nuo pat 
mažumos jie kalbėjo ir rašė 
daugiausia rusiškai, visi doku
mentai (pradedant komu
nistų partijos centro komite
tu, baigiant „rajkomais") bu
vo rašomi rusiškai. O tiks
liau, netgi ne rusiškai, o ypa
tingai komunistine naujakal-
be. Apmaudžiausia, kad to net 
nebandoma atsikratyti. Prisi
minkime tik neseną premjero 
kalbą užsienio verslininkams 
apie didžiąsias komunizmo 
statybas vidury plyno lauko, 
ir vadinamoji žurnalistų eti
kos komisija jau nebepuola 
žurnalistų, išdrįsusių para
šyti apie amžiną prisirišimą 
prie .didžiojo brolio" ir jo 
kalbos. O juk dar 1994 me
tais tuometinė Spaudos kon
trolės vaidyba prie Teisingu
mo ministerijos rūsčiai įs
pėjo „Veido" žurnalą, jog šis 
pirma.ame tų metų numery
je išspausdino feljetoną: „Bra
zausko naujametinis kreipi
masis . tautą iš šėpos". Fel
jetone buvo toks sakinys: 
..Noriu visus pasveikinti su 
artejančais Naujaisiais me
tais, s novym godom!" Neži
nia, ko čia reikėjo pykti. Juk 
ir dabar dažnoje spaudos kon-

irnineti geriausi kalbos specia
listai. 

Kai nepaaiškinta, kaip ir 
kodėl, tada atsiranda visokių 
dvejonių. Juolab, kad, pagal 
naująjį įs taymą, komisija ne 
tik kalbos normas įteisins, bet 
ir skirstys kalbos programų 
lėšas. 

Didžiausią nerimą kalbinin
kams sukėlė tai , kad naujai 
kadcnc:jai Švietimo, mokslo ir 
kultūros komitetas siūlo net 
10 naujų narių, iki šiol ne
buvusių Kalbos komisijoje. 
Laipsniškas komisijos atnau
jinimas nėra peiktinas daly
kas, tačiau dabar akivaizdu — 
sudar.us naują komisijos dau
gumą, gali būti bandoma keis
ti svarbiausias komisijos veik
los kryptis. 

ferencijoje, a r šiaip viešame 
pasisakyme valstybės vyrai 
pernelyg dažnai painioja lie
tuviškas ir svetimas konstruk
cijas. Beje, tokių humoris tų 
(kurių sovietmečiu buvo la
bai apstu), drįstančių užsi
minti apie valdančiųjų kalbi
nes išdaigas, beveik ir neliko. 
Nors. tiesą, sakant, nebuvo jų 
ir sovietmečiu. Buvo tik dau
gybė satyrikų, besišaipančių 
iš anytų, uošvių, biurokratų, 
santechnikų, iš mėsos kombi
nato bevelkančių dešras ir 
panašiai. O dabar? Dabar kai 
didesnė pusė Seimo — juok
dariai, juoktis irgi nebesinori. 
Šaipytis galima tik iš prof. V. 
Landsbergio, retkarčiais — iš 
Seimo nario A. Vidžiūno, ku
ris, būdamas Seimo vicepirmi
ninku, ragino seimūnus iš
mokti taisyklingos lietuvių 
kalbos. Beje, viena prof. V. 
Landsbergio juodinimo prie
žasčių yra jo seniems ir nau
jiems nomenklatūr ininkams 
nesuprantama ir nepri imtina 
vaizdinga lietuvių kalba. Daž
nai išgirsti: reikia gerbti pre
zidentą, premjerą, Vyriausy
bę, valdžią, ypač jei j ie social
demokratinė ar sociallibera-
linė, valstybes idėjas. 

Kelia didelį susirūpinimą 
jaunų žmonių kalba, gausi ne 
tik angliško žargono, bet ir 
rusicizmų, bjauriausių rusiš
kų keiksmažodžių. Baisu net 
pagalvoti —juk tie jauni žmo
nės, kurių kalboje kas an t r a s 
žodis yra rusiškas keiksmažo
dis, nepriklausomybės atkū
rimo metais buvo maži vaikai . 
Gimtosios kalbos nuvert ini
mas ciniškai a iškinamas eko
nominės integracijos proce
sais, kompiuterių, interneto 
įtaka, š iame viską naikinan
čiame kosmopolitizmo lauke 
maža belieka vietos ne tik 
gimtajai kalbai, bet ir tikro
sioms dvasinėms vertybėms. 

Kudirka, Daukantas , Maž
vydas bei kiti lietuviško žo
džio ir rašto puoselėtojai laike 
kalbą didžiausia vertybe. La
bai gaila, kad taip mažai kal
bininkų, rašytojų, j au nekal
bant apie psichologus, įyžtasi 
skelbti straipsnius, kovoti ir 
ginti niokojamą mūsų žodį. 
Parašius „žodį" kyla mint is , 
kas gi pirmas buvo: žodis ar 
mintis? Kai kurie lingvistai 
mano, kad mąstymas ir kalba 
vaikystėje yra glaudžiai susi
ję. Tačiau tai, kas vyksta mū
sų kasdienybės dienų šėlsme, 
galima pavadinti nuolat iniu 
gimtosios kalbos skurdin imu. 
Ypač komercinėje žiniasklai 
doje. Norisi paklausti , k a m tai 
daroma ir kodėl. Gal todėl, jog 
daug kam norisi, kad žiūrovų 
ir klausytojų mąstymas nuo
lat būtų niveliuojamas. O jei

gu kuris nors kalbiniikas 
išdrįsta užsistoti gimtąją <al-
bą ir ta rp taut in iam žodiiui 
pasiūlo lietuvišką atitiknvnį, 
jį bematan t išjuokia kaip asi-
likusį nuo gyvenimo. 

Kita labiausiai girdima ir 
matoma mūsų bėda — tarp
taut iniai žodžiai. Dar 1990 n. 
išeivijos rašytoja Alė Rūta kal
bėjo: „Tik mūsų rūpest is , kad 
mūsų kalba būtų kiek gal-
ma gryna ir įdomi, kūrybingi 
ir sklandi. Tokią mes gavomt 
iš savo tėvų, seneiių ir pro
senelių. Ir t ikrai l iūdna klau
sytis atvažiavusių čia paskai
tininkų, kurių vos ne kas ant
ras ar trečias žodis tarptau
tinis". 

Apie tai būtų galima pasa
kyti labai daug. J u k ne vie
nerius metus buvo vartojami 
tarptaut inia i žodžiai ir termi
nai, kurių prasmė sąmonin
gai buvo niokojama. J ie buvo 
vartojami ir ten, kur reikia, ir 
ten, kur nereikia. Taip dažnai 
vartoti, jie prarado tikrąją sa
vo prasmę. Tarptaut in ia is žo
džiais ir terminais tebežai-
džiama taip gudriai , jog nieko 
nebegali suprast i , o minties 
labirintai t a m p a tamsūs. 

Pagaliau praėjusių metų pa
baigoje Seimas priėmė ilgai 
rengtą valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos statuso įsta
tymą. J i s j au įsigaliojo ir pa
lietė 1993 m. priimtą įstaty
mą, kaip neat i t inkant į vėliau 
priimtų teisės norminių aktų 
— Valstybės tarnybos, Civi
linio kodekso ir kt. Pasak šio 
įstatymo rengėjų, jį priėmus 
bus įgyvendinamas demokra
t iškas eksportavimo ir vals
tybinės kalbos vartojimo bei 
jos taisyklingumo funkcijų at
skyrimas. Kaip teigė viena įs-

S K E L B I M A I 
P a s l a u g o s 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis <t Oft Mgr. Aukse 

S. Kane kalba lietuviškai 
FRANK ZAPOLIS 

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

(773)581-8654 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame v isus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 S t 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

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

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus. Butų 

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

Algirdas. 

Siūlo darbą 
Litcking for Lead Carpenter for 

Tovvnhome uood trim replace-
rr.ent (in suburbs) Mušt have 

experience & vehiele Start now 
Gcod pay. great bonuses. benefits 

& profit sharing. Cali VVard 
VVood at 847-928-1000. 

Įdarbinimo agentūra BALTICA 
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje 
amerikiečių, rusakalbių ir lietuviu šei
mose, statybose ir 11. Teikiame visoke
riopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai 

gyventi. Pažintys su Amenkos 
piliečiais. Tel. 323-851-3010; 323-377-
6562 E-rr.ail: info@usa-baltica.com 

I e š k o d a r b o 

Gailestingoji sesuo ieško 
darbo. Gali gyventi kartu ir 

prižiūrėti ligoni. 
Tel. 708-447-0890. 

L 

tatymo rengėjų Seimo narė 
J. Narvilienė, šiuo įstatymu 
bus sutvarkyta Valstybinės lie
tuvių kalbos komisijos bazė: 
atskirti kalbos norminimas ir 
kontrolė. 

Iki šiol Valstybinę lietuvių 
kalbos komisiją sudarė 23 na
riai, kur ie svarstydavo ne t to-
kjus dalykus, kaip vieną sin
taksės, fonetikos ar kitokią 
klaidą. Už posėdžiavimo va
landas nemokama. Manoma, 
kad. priėmus naują įstatymą, 
pagaliau bus sudarytos . 4ly-
gos pasipriešinti svetimžo
džių skverbimuisi į lietuvių 
kalbą. Mat, pagal šį įstatymą, 
Valstybinėje lietuvių kalbos 
komisijoje bus įkurtas Sve
timžodžių keitimo lietuviškais 
atitikmenimis skyrius. Anks
čiau Valstybinės lietuvių kal
bos komisija net nebuvo įpa
reigota to daryti, todėl sve
timžodžių keitimo lietuviškais 
atitikmenimis srityje dirbo 
gana pasyviai. Pirmasis žings
nis buvo žengtas priiminėjant 
Asmens identifikavimo įsta
tymą. Pakeistas įstatymo pa
vadinimas —priimtas Asmens 
tapatybės nustatymo įstaty
mas, o jame, žodis „identifi
kavimas" pakeistas žodžiu 

— ~ . . I , 'v.f :. 

!;:«: 
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Altemative 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" 

required. Tel. 630-654-6580. 

Seeking nanny for three 
month old daughter Asap. 

Mušt speak English. 
Call 312-670-7504. 

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

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
51,800 Tel. 615-554-3161. 

Lietuvos Respublikos garbė! 
kas, J r (dešinejei viename, n 
sipažino su Miami arkivyski 
ki. 

KniiMii.i- l'ilm Be.ich FL. Stanley Ralze 
•Miliai suruoštame, konsulato renginyje" su-
r.-.jos vv-k,;,ii aiiĮi/ili.'ni Ttiom.i'- (i \Vens 

„tapatybė". 
Kitas klausimas, ar ir šis 

įstatymas bus t ik popieriuje, 
o Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija ir toliau veiks kaip 
koks uždaras klubas. Kad ir 
ką bekalbėtume, susirūpinti 
gimtąja kalba — būtina. Juk 
jau dabar daugelis tėvų grie
biasi už galvos, nebegalėdami 
suprasti atžalų, kurios kalba 
kažkokiu keistu žargonu, iš
moktu iš labai abejotinos 
vertės animacinių filmų ar ap
sukrių leidėjų leidžiamos dau
giau negu prastos lektūros. O 
juk mūsų kalba yra tokia 
turtinga, kad ir tikrąja pras
me vartojami tarptaut iniai žo
džiai (aišku, ne visi) yra ne
reikalingi. Visada galima su
rasti lietuviškų atitikmenų, 
o jeigu jų nėra — argi taip 
sunku juos sudaryti? 

1919 metais Oskaras Vla-
dislavas Liubič-Milošas (1877-
1939) buvo viena reikšmin
giausių XX a. pirmosios pusės 
asmenybių, ryžtingai stojusių 
ginti Lietuvos teises į laisve 
ir nepriklausomybę. Senos, 
kilmingos Lietuvos giminės 
atstovas, ilgai save laikąs len
ku, visame pasaulyje pripažin
tas kaip Lenkijos poetas, 1918 
m. pagaliau apsisprendžia ir 
visas savo jėgas bei autorite
tą paskiria atgimstančiai tė
vynei, kurią mylėjo ir kuriai 
tarnavo jo giminės senoliai 
— tada Europoje mažai kam 
žinomai Lietuvai. Todėl nuo 
1918 m. vasario 16-osios O. 
Milašius pareikalavo vadinti 
jį Lietuvos piliečiu. 

1919 metų kovo pabaigoje, 
skaitydamas paskai tą Prancū
zijos Geografijos draugijoje, 
O. Milašius pažymėjo: „Lietu
va šiuo metu gyvena visapu
sišką meno ir minties atgimi
mą, tačiau nenut raukia ryšių 
su romantine tradicija, mūsų 
poetai nusimetė svetimą rūbą, 
kuriuo jų tėvai buvo juokin
gai aprengę mūsų mūzas. J ie 
išgujo iš savo knygų lenkų 
kalbą ir erįžo prie grynai na
cionalinių savo minties ir 
jausmų ištakų, sugrąžino lie
tuvių kalbai, garbingą ir pri
klausančią vietą". 

Paruošta pagal 
P e t r o Katino 

straipsnį „XXI amžiuje 

file:///aupaites
mailto:info@usa-baltica.com
file:///Vens


TARP MŪSŲ KALBANT 
MŪSŲ MARČIULIONIAI 

Lietuviai mėgsta (mėgsta ir 
kiti'I minėti įvairias sukaktis. 
Tačiau kartais lieka nepami
nėtos ir paminėjimo vertos su
kaktys. Nepaminėtų sukakčių 
.sąrašan reikėtų įrašyti, kadai
se daug dėmesio, daug rūpes
čio pareikalavusią, išvietintų 
lietuvių dailės parodos ren
gimą. Ši paroda L.Lithuanian 
Art in Exile"), vėliau buvo per
kelta į JAV. Mūsiškių darbai 
buvo parodyti New Yorke, Wa-
terbury ir Čikagoje. Čikagos 
mieste. Antano Olio dėka. pa
roda buvo surengta „Chicago 
Historical Society" patalpose. 
Šis įvykis (paroda;, prabėgus 
daugiau kaip 50 metų, prašo
si atitinkamo paminėjimo Be
veik visi tuometinės parodos 
dalyviai jau Anapus. 

Šiuo kartu norėtųsi prisi
minti du šios istorinės parodos 
dalyvius. Tai yra amžinybėn 
iškeliavusius Aleksandrą 
•skulptorių; ir Eleonorą (ke
ramike/ Marčiulionius. Jų me
no darbų parodos atidarymas 
bus š.m. kovo 15 d., 7:30 vai. 
vak.. Čiurlionio galerijoje, Či
kagoje. Parodą rengia Čiur
lionio galerijos vadovybė su 
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centru. 

Kuomet JAV buvo surengtos 

^Lithuanian Art in Exile" pa
rodos. Marčiulioniai tebegyve
no išvietintų asmenų stovyk
loje. Vokietijoje. Jiedu, nesu
laukdami iš JAV pakvietimo. 
ryžosi vykti į tolimąją Austra
liją. Fulgio Andriušio žodžiais: 
„Saules kepinamuose Eden 
kalnuose mažoje lūšnelėje su 
didingu vaizdu į jūrą gyveno 
skulptorius A. Marčiulionis su 
keramike E. Marčiulioniene-
Lukštaite ir trimis Marčiu-
lioniukais. Pakapsčius žemę, 
kietos uolos, agurkams nėra 
kur įsikabinti, bet gėlės labai 
gražiai auga apie pirkelę". 

Marčiulioniai, gyvendami 
kengūrų šaiyje, reiškėsi meno 
kūryboje. Gyvai reiškėsi lietu
vių ir australų tarpe. Jų kūry
biniai darbai susilaukė išskir
tinio dėmesio. Nesusivilioję 
australiška aplinka 1952 m. 
atvyko į JAV. Įsikūrę Čikago
je, stvėrėsi darbo. Dirbo ne-
vien kasdienės duonos užtikri
nimui, bet ir kūrybinio alkio 
malšinimui. Jų kūriniai ne 
kartą buvo pažymėti aukštais 
įvertinimais. 

Skulptorius Marčiulionis ka
daise taip pasakė: „Lietuvoje 
'Kauno Meno mokykloje) buvo 
lyg ir priimta tradicija, kad 
geresni piešėjai pasirinkdavo 

Elfonora Marčiulionienė ..Draus*'?" Keramika. 

b a l a n d ž i o 1 

Baigiasi spec. vajus. Užsakykite DRAUGĄ 
savo draugams, vaikams, anūkams, 
giminėms ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote DRAUGĄ jų vardu. 

Siųskite: 

Vardas, pavarde. 

Adresas 

Miestas valstija zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Vasario pradžioje ..I.itexp<>" parodų centre Vilniuje buvo atidaryta 
toji tarptautine turizmo, .sporto ir lai>valaikio paroda „Vivattur-

2002". Joje dalyvavo 152 organizacijos, atstovaujančios 14 valstybių. Pa
nda tęs< si tris dienas Gedimino Žilinsko ^F.lta) nuotrauka 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 
Sofija Beiga , gyvenanti Le-

mont. IL. prasi tesdama prenu
meratą, ..Draugo" iždą papildė 
50 doi. auka. Nuoširdžiausiai 
dėkojame! 

V y t a u t a s Ž e m a i t i s , gyve
nantis North Riverside. I L. 
pras :< sė ..Draugo" prenume
ratą ir dar pridėjo 100 dol. au
ką. Dėkojame už dosnumą! 

•Julia J a n o n i s , gyvenanti 
Chipley. FL, prasitesdama 
prenumeratą, „Draugą" parė
mė 50 dol. auka . Esame labai 
dėkingi! 

Ray Mas i l iūnas , gyvenan
tis Oak Lavvn. IL. prasitęsda-

skulptūros studijas, o skulptū
roje mokėti gerai piešti niekad 
nėra pro šalį". Regis, kad pa
našiai galima atsiliepti ir apie 
keramiką. Skulptorius A. 
Marčiulionis ir keramikė E. 
Marčiulionienė buvo geri pie
šėjai. Jų atl iktais darbais puo
šiasi bažnyčios, koplyčios, mu
ziejai, galerijos, įvairios įstai
gos ir gyvenamieji būstai. Ne
t rukus jų darbais pasipuoš ir 
Čiurlionio galerija. 

Anksčiau mūsuose nebuvo 
daug iškilesnių skulptorių ir 
keramikų. Ne per daugiausia 
jų yra tėvynėje, o dar mažiau 
mūsų išeivijoje. Galima teigti, 
jog Marčiulionių atlikti meno 
darbai yra retokai pasitaikan
ti išimtis. Tad iki malonaus 
pasimatymo Marčiulionių dar
bų parodos atidaryme. 

Petras Petrutis 

mas prenumeratą, laikraščio 
paramai dar pridėjo 50 dol. 
Labai jums dc-Kojame! 

A n t h o n y C icėnas , gyve
nantis Lake Jackson. TX. 
..Draugo" iždą papildė 50 dol. 
auka. Tariame nuoširdų ačiū! 

D a n u t ė ir Vaclovas Jako-
vicka i , gyvenantys Palos 
Hi] s [L. prasstęsdami ..Drau
go" prenumeratą, mūsų laik
raščiui atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkojame už paramą! 

P a g e r b i a n t a . a. J u o z o 
V a i n e i k i o a t m i n i m ą , per jo 
laidotuves draugų ir pažįsta
mų suaukoti pinigai buvo skir
ti Amerikos lietuvių žinia-
sklaidai paremti. ..Draugo" 
laikraščiui skirta 100 dol.. ku
riuos aukojo H. Bagdoniene ir 
K. Stasiuliene. Mes dėkojame 
už šią dosnia paramą ir taria
me nuoširdų ačiū auką atsiun
tusiems Irenai ir Romui Žu
liams! 

O. Matusait is iš Yarmouth-
port. MA, pra.Mtęsė prenume
ratą ir atsilygino už kalėdines 
atvirutes bei kalendorių - mū
sų laikraščio iždą papildė 75 
dol. auka. Esame labai dėkin
gi' 

E l e n a S insinas , gyvenanti 
Richmond EEB, NY, prasites
dama prenumeratą, mūsų 
laikraščiui atsiuntė 50 dol. au
ką. Dėkojame už paramą! 

Teklė Bogusas, gyvenanti 
South Boston, MA. prasitesda
ma ..Dra igo" prenumeratą, 
dienraščio paramai dar pride-

Miestas. valstija, zip code 

jo 50 du: auKą, už kurią nuo
širdžiai dėkojame! 

Ramunė Dicius, gyvenanti 
Dana Ponu, CA, prasitesdama 
mūsų laikraščio prenumeratą, 
atsiuntė 75 dol. auką. ..Drau
gas" taria auošircų ačiū! 

Vanda Gvildys iš Lisle. IL. 
prasitesdama prenumeratą, 
..Draugo" iždą praturt ino 50 
dol. auka. Esame labai dėkin
gi' 

Bronė Buikiene , gyvenanti 
Naples, FL. atsidėkodama už 
kalėdines atvirutes. ..Drau
gui" siunčia 50 dol. Labai 
jums dėkojam^! 

Vincas Maciūnas, gyve
nantis Philadeiphia, PA, pra
skėsdamas „Draugo" prenume
ratą, pridėjo 50 dol. auką mū
sų laikraščio išlaidoms suma
žinti. Ačiū už paramą! 

J o s e p h Agurkis , gyvenan
tis Omaha. NE. prasitęsda-
mas prenumerata. „Draugui" 
paaukojo 50 dol. Labai jums 
dėkojame! 

Sofija Je l ion ienė , gyve
nanti Danen, IL. „Draugo" 
paramai ats iuntė 50 dol. Ačiū 
už dosnumą ir dėmesį lietu
viškai spaudai! 

Zenonas Buinev ič ius , gy
venantis Burbank. IL, prasi-
tęsdamas prenumeratą ir at
sidėkodamas už kalendorių, 
mūsų laikraščiui atsiuntė 80 
dol. auką. Tariame nuoširdų 
ačiū! 

Dr. J. B. Dicpin iga i t i s , gy
venantis VVoodhaven, NY, pra
skėsdamas prenumeratą 
„Draugo" iždą papildė 100 dol. 
auka. Esame labai dėkingi! 

D o n a t a s Kisiel is , gyvenan
tis Upper Darby, PA, prasitęs-
damas prenumeratą, „Drau
gui" atsiuntė 50 dol. auką. Dė
kojame už paramą! 

J u o z a s Sonta , gyvenantis 
Akron. OH. atsidėkodamas už 
„Draugo" kalendorių. „Drau
gą" parėmė 50 dol. auka. Esa
me labai dėkingi! 

Elena P e t r e i k i s prasites
dama ..Draugo" prenumeratą, 
mūsų aikraščio paramai pa
aukojo 50 dol. Labai j u m s dė
kojame! 

Daytona B e a c h Lie tuv ių 
klubo va ldyba, l a š k e 
..Draugui" parašė, jog įvertin
dama kilnaus „Draugo" carbo 
pastangas palaikyti ryšį su 
plačiame pasaulyje gyvenan
čiais lietuviais, ir šiemet mūsų 
laikraščio leidimui p ; r emt i 
skiria 100 dol. auką. Esame 
labai dėkingi už tokį dėmesį! 

Cecilija Makaras , gyve
nanti Sleepy Hollovv, IL. prasi
tesdama prenumerata . „Drau
go" laikraštį apdovanojo 75 
dol. auka. Labai jum- dėkoja
me! 
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Aleksandras Marčiulionis „Ve Moli-, glazūra. 1969 m 

ALGIUI JARUI 
iškeliavus į Amžinąją Tėvynę, skausmo prislėgtus tėvus 
DANGTI; ir dr. PRANĄ JARUS, seserį DAINĄ ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame ir drauge hūdime. 

Giiilutė ir Tadas Palioniai 

A . U . 
HORTENZIJA ŠAPAJ.JENĖ-

DUMBRYTĖ 
Mirė 2002 m. vasario 19 d., 9:15 v.r , sulaukusi 90 i 
Gyveno Lemont , IL, anksčiau Čikagoje. Marqu< 

Parko apylinkėje. Gimė Latvijoje, Ryg 'enk 
išgyveno daugiau nei 50 metų. 

N u l i ū d ę liko d u k r o s : Aldona Šo'iū*. 
Vytautas , Nijolė Motiejūnienė, Milda Taliai 
žentas Algis, Apolonija Falduto, žentas .'Vrita: 
Rasa Poskočimiene, vyras Remigijus, L inas 
žmona Teresė. Audronė Norušienė, vyras Linas, Vic 
verance. vyras Robert, Zita Kušeliauskienė, vyras Ant 
Saulius Šoliūnas, žmona Lidija, Kastytis f 
Krista. Rūta Motiejūnas. Daina Stull, vyras Vvayne, G} 
Mot i e jūnas , ž m o n a Nicole, Gai le Key-VVork. M a r k 
Shreckengost, žmona Lenore, Jane Shreckengost, Juozas 
Morabito. žmona Liesa, Jonas Morabit* . žmona Lauf 
Pranas Morabito, žmona Tammy, Antanas Falduto, žmona 
Shelley, 31 proanūkas ; broliai: Jurgis Dumbrys, Alg 
Dumbrys ir sesuo Eleonora Mazoliauskienė 
globėja Ramutė Linkienė bei^kiti giminės Li< 
Amerikoje. 

A.a. Hortenzija buvo mylima žmona a.a. 
sesuo a.a. Apolonijos Jurkevičienės, uošvė a.a. C 
Motiejūno. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, vasario 22 d. nuo 2 
v.p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 1240! 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). Lemont, IL. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, vasario 23 d. Iš Petkus Lemont laidojimo 
namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r ' 
gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių vel 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimi-' traug 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoje gėlių p ra šome aukoti „Vaikų \ 
„Vaikų Varta:" organizacijoms. 

Nuliūdę g iminės ir artimieji 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-< 
www.petkusfi!neralhom< - corrt 

A. f A. 
ARŪNUI ŠARAUSKUI 

Sunkios ligos pakirstam palikus ši pasaulį, jo sūneliui 
TOMUKUI , motinai MARIJAI ŠARAUSKIENEI, 
broliui prelatui dr. JURGIUI ŠARAUSKUI ir sesutei 
LINAI su šeima reiškiame nuoširdžia užuojautą n I 
liūdime. 

S • '' linskm 

J. V. Januši. Seimą 

V. J. Grybauskai 

P.Leveckienė 

J. A. M 

A.Sandarį; 

V Sileil 

A. V Skridi 

A 8rT*J» AU.IAMCE M6M0ER V . Z 

Chicago 

, - "" 7-C%!o.Stcc!'".r -• 
~ -, '- '' ~4.r i 

Vilnius 

How easy is it to get itomOrtcago £ Vilnius 
As easy as SAS. ;*** , -39,,,.,. 

From Chicago we offer daily service to Vilnius 
with a hassle free eonneetion 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 with SAS. you can earn mileage credit 
with United's Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus™ frequent flyer program 

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

It's Scandinavian 
SAS 

http://www.petkusfi!neralhom%3c
http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

,BALSAS TARP ŽMONIŲ BALSŲ' 
Toks bus „Draugo" koncerto, 

kurį kovo 17 d. Maria mokyk
los auditorijoje ruošiasi atlikti 
„Dainavos" ansamblis, pava
dinimas ir bendra tema. Šie 
žodžiai paimti iš poeto Justino 
Marcinkevičiaus eilėraščio 
„Liaudies daina", pagal kurį 
kompozitorius ir „Ąžuoliuko" 
meno vadovas Vytautas Miš
kinis sukūrė dainą. Ja ir bus 
pradėta „Draugo" koncerto 
pirmoji dalis. 

Kaip pasakoja „Dainavos" 
ansamblio vadovas Darius Po-
likaitis, mintis dėl koncerto te
mos būtent kilo besiklausant 
V. Miškinio dainos, nes kom
pozitorius savo kūrinyje vis 
pabrėžia eilutę „Dievo balsas 
tarp žmonių balsų". „Man la
bai patiko šie žodžiai, - sako 
Darius, - daina ir giesmė, 
ypač liaudies daina, yra kaip 
tylus balsas žmogaus kasdie
nybėje - balsas kasdienybės 
„triukšme". Daina mumyse 
sukelia jausmus, kartas nuo 
karto išspaudžia ašarą, kalba 
apie praeitį, dabartį ir ateitį, 
primena tai, kas mums gyve
nime svarbu. Tikrai galima 
sakyti, kad tai Dievas kalba 
žmonėms, ir ne būtinai per 

giesmę, bet ir per paprasčiau
sią dainą. Net ir netikintis 
žmogus dainoje gali rasti am
žių išmintį!" Dariaus žodžiais 
tariant, tokia ir bus pagrindi
nė koncerto mintis - dainoje, 
giesmėje galima rasti amžių 
išmintį, galima girdėti Dievo 
balsą. 

Be V. Miškinio dainos, pir
mojoje koncerto dalyje klausy
tojai girdės lietuviškus kūri
nius, lietuvių kompozitorių 
harmonizuotas liaudies dai
nas, o taip pat ir kitų kompo
zitorių kūrybą (t.y. ne liaudies 
dainas). Antroje dalyje skam
bės religinė muzika, kulmina
cija bus A. Vivaldi „Gloria", 
atliekama su solistėmis ir or
kestru. 

Atvykite į neeilinę muzikos 
šventę, kurią kovo 17 d., sek
madienį, 3 vai.p.p. Maria 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje (6727 S. California 
Ave.) rengia „Draugas". Bilie
tus į koncertą, pavadintą 
„Balsas tarp žmonių balsų", 
jau galite įsigyti „Draugo" ad
ministracijoje darbo valando
mis. Kviečiame ne tik Čikagos 
ir apylinkių lietuvius, bet ir 
toliau gyvenančius tautiečius! 

Kovo 10 d. 1 val.p.p. Be-
verly Shores Lietuvių klu
bas visus nuoširdžiai kviečia į 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą, vyksiantį tuoj po 
lietuviškų šv. Mišių Šv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, 
IN. Ta proga kalbės iš Cincin-
nati, Ohio, atvykęs prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas. Mišias 
laikys kun. Rimvydas Adoma
vičius. Vargonais gros muz. 
Vytautas Gutauskas. 

Cicero lietuvių telkinyje 
kovo 3 d., sekmadienį, po 9 
vai. r. šv. Mišių parapijos salė
je vyks LB metinis susirinki
mas. Prieš susirinkimą - šei
myniškas pabendravimas, 
priešpiečiai, skanus kugelis, 
skanumynai, kava. Cicero tel
kinio LB valdyba kviečia ir la
bai ragina gausiai dalyvauti, 
kad mūsų gyvavimas šiame 
telkinyje dar ilgai tęstųsi. 

Čikagos moksleivių atei
tininkų susirinkimas šešta
dienį, vasario 23 d., Ateitinin
kų namuose, Lemonte, vyks 
nuo 7-10 vai. vak. Diskutuo
sime bio-etikos klausimus. Vi
si laukiami. Informacija: Živi
lė Bielskutė, 708-788-620 

Lietuvių Jaunimo centro 
metinis narių susirinkimas 
šaukiamas š. m. vasario 24 d., 
sekmadienį, 11 val.r. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Visi kviečiami dalyvauti, taip 
pat mielai laukiame ir naujų 
narių. Nuo mūsų visų priklau
so Jaunimo centro išlaikymas, 
Jaunimo centro rytojus. Lau
kiame! 

Arno ldas Chesna iš Mel-
rose Park, IL, Rrasitęsdamas 
prenumeratą, „Draugui" pa
aukojo 50 dol. Esame dėkingi! 

Zinaida Dargienė . „Medis". Vil
na, medvilnė, neaustinė technika. 
2001 m. 

„Teko aplankyti daugelį 
šalių. Visur stengiausi susi
pažinti su gamtos ir kūrybos 
reiškiniais. Iš pasaulio gyveni
mo, meno formų bei spalvų su
siklostė nuostabi mozaika", — 
taip apie kelionių poveikį savo 
darbų pobūdžiui pasakoja dai
lininkė Zinaida Dargienė, šiuo 
metu viešinti JAV ir šį šešta
dienį, vasario 23 d., atidaranti 
parodą Lietuvių dailės muzie
juje Lemonte. Čia dailininkė 
pristatys įvairia technika at
liktus nedidelio formato, bui
tiniam interjerui skirtus dar
bus. Z. Dargienė sako, kad 
pasirinkdama šiuolaikines 
priemones ir medžiagas, idėjų 
savo kūrybai sėmėsi iš neiš
senkančio lietuvių liaudies 
meno šaltinio. Atvykite ir įsi
tikinsite patys! Parodos atida
rymas - 6 val.v. 

Aurely* Čepulinskaitė. Fotonuotrauka 2000 m 24 jaunųjų I.irtuvos 
fotografų darbų paroda bus atidaryta šj Šeštadienį, vasario 23 d.. 6 val.v. 
Lietuvių dailės muziejuje Lemonte '14911 !27th Str ' Atvykite pasižiū
rėti, ką ir kaip kuria jaunųjų Lietuvos fotomenininkų karta, kurių jau 
vieni įveikė Kristaus metus, yra žinomi I.KMivoje ir u* JOS ribų. kiti dar 
mokosi ar studijuoja, o treti pakėlė sparnus i svečias Šalis laimes ie.Skoti 

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatynro - Kovo 11-
osios šventėje, kurią minėsime 
kovo 10 d. 4 val.p.p. Jaunimo 
centre, žodį tars „Lietuvių 
balso" literatūrinio konkurso 
pirmosios premijos laimėtojas 
iš Vilniaus. Kviečiame gausiai 
dalyvauti šioje retoje šventėje. 
Vietas reikia užsisakyti iš 
anksto (bus gardi vakarienė) 
laikraščio ..Lietuvių balsas" 
įstaigoje. 2324 W. 71st Str., 
Chicago. IL, 60629; tel. 773-
776-3399. 
VYDŪNO FONDO ŠVENTĖ 

Vydūno fondo 50 metų veik
los šventės, sekmadienį, vasa
rio 24 d. vyksiančios Jaunimo 
centre, programa: 

10 v.r. šv. Mišios Tėvų jėzu
itų koplyčioje: 

3 vai. p.p. iškilmingas minė
jimas ir vaišės; 

5 v.v ..Dainavos" vyrų, vad. 
Dariaus Polikaičio. menine 
programa. 

Visi kviečiami ir laukiami 
pabendrauti, pasivaišinti. Re
gistracija skambinant Militai 
Lauraitienei, 708-489-2941. 
Automobilių aikšte bus sau
gojama. 

Iš arti ir *€*ii~ 
MOKSLEIVIU STOVYKLA 

DAINAVOJE 
Moksleivių ateitininkų va

saros stovykla vyks nuo sek
madienio, birželio 23 d., iki 
šeštadienio, liepos 7 d. Visa 
registracijos informacija bus 
paskelbta tinklalapyje. Turintieji 
klausimų, prašomi kreiptis į 
Onilę Šeštokienę ei. paštu: 

plunksna @ aol.com 

ŠEIMOS ŠVENTĖ JAV 
VTOURIO RYTUOSE 
Philadelphijos, Baltimorės 

ir Vašingtono ateitininkų .At
gimimo" kuopa Šeimos šventę 
švęs š.m. kovo 3 d. Šv. Andrie
jaus parapijoje Philadelphijo-
je. Šv. Mišias 10:30 vai. ryto 
aukos kun. Eugenijus Troic-
kis.Vargonuos klebonas Pet
ras Burkauskas. P Mišių vai
šės. 12:15 vai. p.p. Viktoras 
Nakas kalbės tema: „Asme
niškas žvilgsnis į išeivijos lie
tuvių ryšius su Lietuva". 
Moksleiviai pasirodys su vai
dinimu apie tautosaką. 

SjįgįjįįįjSS ~" 
• „Saulutė" , Daytona 

Beach , FL, skyrius dėkoja 
aukojusiems: A. Dundzilai 
$100; A. ir K. Žolynams $25 a.a. 
J. Paliulio atminimui. Ačiū. 

• Alaaka. Septynių dienų 
kelionė liuksusiniu laivu. Išp
laukiame 2002 m. rugsėjo 5 d. 
iš Vancouver, British Columbia. 
Kaina nuo $873. Informacija 
skambinant Ritai, First Class 
Trave l , t e l . 847-392-6320 
arba 800-470-3358. 

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

• 27 centa i skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cn t JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundž ių intervalai . 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaules. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— pa t ik imiaus ias ryšys su 
Lietuva bei visu.pasauliu! 

x Karal iaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuviu draugi.).i Čikagoje au
kojo: $100 — Regina Petraus
kiene. $50 — Milda Patrienė; 
Irena Virkau. $25 — Jonas 
Jurkšaitis; Zenonas Obelinis. 
Dėkojame rėmėjams. „Kara
l iaučiaus kraš to lietuvy
bei", 1394 Middleburjf, Ct., 
Naperville, IL 60540-7011. 

http://aol.com
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Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Major Ave., Oak Lavvn, IL 60453 

,,Geležinio Vilko' istorijos būrelio nariai su dr. Vanda Sruogiene paskutinėmis jos gyvenimo dienomis 

KELIONĘ PAS 
V. SRUOGIENE 

PRISIMINUS 

1995 metų lapkričio mėnesio 
šaltą ir vėjuotą rytą, kai už 
langų siautė sniego pūga, Le-
monto Maironio lituanistinės 
mokyklos istorijos būrelis 
„Geležinis Vilkas" turėjo atlik
ti svarbią užduotį — aplanky
ti senelių namuose gyvenan
čią dr. Vandą Sruogienę. Nors 
ir buvo iškilęs klausimas, kad 
oras labai blogas ir reikia pa
keisti išvykos dieną, tačiau 
entuziastiški „istorikai" žino
jo, kad laikas bėga ir niekas 
negali sutrukdyti mūsų pla
nų. 

Mokyklos tėvų komiteto na
rių ir gerų tėvelių pastango
mis įsėdę į sniegu užpustytus 
automobilius, važiavome sene
lių prieglaudos link. Ir štai 
kukliame kambarėlyje mus 
pasitiko smulkutė, amžiaus ir 
ligos palaužta didžiulė Lietu
vos moteris — mūsų istorijos 
vadovėlio autorė dr. Vanda 
Sruogienė. Su dideliu nustebi
mu ir ašaromis akyse ji sutiko 
25-30 narių grupę. Ji gėrėjosi, 
kad šis jaunimas tėvelių ir li
tuanistinės mokyklos mokyto
jų dėka domisi Lietuvos pra
eitimi, dabartim ir ateitim. 
Dr. V. Sruogienė skatino mo
kinius mokytis ir niekada ne
sakyti, kad užteks, kad jau 
viską žinau, ji sakė, kad 
mokslas neturi ribų ir kad 
kiekviena diena yra kaip nau
ja istorijos pamoka. Ji ragino 
visus nepavargti ir nesakyti, 
kad dabar Lietuva yra laisva 
ir visi darbai atlikti. Reikia 
visada ieškoti naujų kelių pla
tinti savo žinių pasaulį ir 
siekti aukštesnių idealų. 

š i išvyka nebuvo dar viena 
istorijos pamoka, bet buvo 
daug daugiau negu tai, nes 
dr. V. Sruogienė nebuvo vien 
istorijos vadovėlis, ji visada 
buvo ir bus su mumis kiek
vieną šeštadienį, kiekvienoje 
istorijos pamokoje. Ji buvo ta 
nuoširdi moteris, kuri su 
džiaugsmo ašaromis paskutinį 
kartą išlydėjo mus, linkėdama 
viso geriausio... 

Miela dr. V Sruogiene, su
die, jūs amžinai liksite mūsų" 
mintyse, nes mes, „Geležinio 
Vilko" nariai, turėjome progą 
jus pažinti, kai jūs budėjote 
Lietuvos širdyje ir visuose is
torijos vingiuose. Ilsėkitės ra
mybėje Lietuvos žemelėje, jūs, 
didžioji Lietuvos dukra. 

„Geležinio Vilko" vadovė 
Gražina Sturonienė 

Praėjus penkeriems metams 
nuo dr. V. Sruogienės mirties, 
aš jaučiu, kad ją gerai pažįs
tu, nors niekada jos nema
čiau. Dvejus metus aš mokau
si Lietuvos istoriją, vartoda
ma dr. V. Sruogienės vado
vėlį, kuris veda mane istorijos 
keliu, pradedant senų senove 
ir baigiant Antruoju pasauli
niu karu. Kiekvieną šešta
dienį aš atsiverčiu šią knygą 
ir jaučiu, kad aš nesėdžiu mo
kyklos suole, o stoviu gyvoje 
rankų grandinėje su Lietuva. 
Jaučiu, kad aš matau kryžiuo
čių karus, Lietuvos knygne
šius ir partizanus, kurie drą
siai kovoja atgaudami Lietu
vos laisvę. Už visą tai dr. V. 
Sruogienei aš tariu ačiū, jūs 
mums palikote tokią puikią 
dovaną, kuri mus išmokė my
lėti mūsų brangią Lietuvą. 

Nida Masiulytė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 klasės mokinė 
* * * 

Vasario 10-tą dieną suėjo 
penkeri metai, kai mirė mūsų 
istorijos vadovėlio autorė. Aš 
jos niekada nemačiau, tačiau 
dažnai skaitau jos knygą. Iš 
šios knygos aš daug ką suži
nojau, daug istorinių įdomy
bių. Aš žinau, kad dr. V. Sruo
gienė labai mylėjo Lietuvą ir 
jos istoriją. 

Julius Kąsni ūnas, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 klasės mokinys 
• * * 

Vasario 10-ąją dieną prieš 
penkerius metus mirė mūsų 
istorijos vadovėlio autorė dr. 
V. Sruogienė. Aš jos nepaži
nojau, bet skaitant jos istori
jos vadovėlį, aš jaučiuos, kad 
aš visados ją pažinojau. Skai
tant šią knygą, aš galiu maty
ti dr. V. Sruogienės gilią mei
lę mokslui ir istorijai. Aš labai 
gerbiu dr. V. Sruogienę ir ap
gailestauju, kad ji mirė, gal 
ne visus savo darbus užbai-

™ ' Jonas Vaičikonis, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 klasės mokinys 

Eimantės Šuopytės, Čikagos litu
anistinės mokyklos 2 skyriaus mo
kinės, piešinys 

MĖGIAMIAUSIAS — 
VASARIO MĖNUO 

Man labai patinka vasario 
mėnuo, nes mano gimtadienis 
yra vasario 26 d. Man patinka 
šis mėnuo, nes yra daug 
švenčių, pavyzdžiui, Lietuvos 
nepriklausomybės diena, 
Amerikos prezidentų gimta
dieniai (Lincolno ir Wašingto-
no). Šv. Valentino diena yra 
labai smagi, nes gali gaut 
daug „Valentinų". Vasario mė
nesį yra daugelio rašytojų 
gimtadieniai. Mano brolio 
vardas yra Vasaris. Mano 
draugė irgi buvo gimusi vasa
rio 26 d. Man labai patinka 
vasario mėnuo. 

Irena Balzekaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

4 skyriaus mokinė 

VALENTINO DIENA 

Valentino diena yra meilės 
diena ir visi siunčia visokias 
širdutes močiutėms, drau
gams ir mamytei su tėveliu. 
Na, ū* kas, kad tu su kuo nors 
nedraugauji, bet juk tai Va
lentino diena. Valentino diena 
tai yra meilės diena ir visi 
turi draugauti su visais. 

Ieva Sobolevskytė, 
Maironio lit. m-la 

2 skyriaus mokinė 

LIETUVOS TEISĖS 
KODEKSAS 

1529-siais metais Žygiman
tas Senasis išleido Lietuvos 
Statutą, kuris gynė lietuvių 
teises. Pagal didįjį Statutą 
svetimtaučiai negalėjo įsigyti 
Lietuvos žemių arba turtų, 
įskaitant ir lenkus, kurie drą
siai elgėsi Lietuvoje. Žygiman
tas, būdamas Lenkijos kara
lius, o Lietuvos valdovas visa
dos gynė lietuvių teises, jis su
tvarkė žmonių įstatymus ir 
gynė Lietuvos nepriklausomy
bę. Statute buvo rašoma, ko
kią valdžią turi didysis kuni
gaikštis, kokios gyventojų pa
reigos ginant valstybę, bajorų 
teisės, turtų paveldėjimo klau
simas tarp giminių, įvairių 
nusikaltimų ir mokesčių klau
simai. Visa tai neleido 
skriausti lietuvių, kurie buvo 
pakliuvę į Liet.-Lenk. sąjungą. 

Aras Narutis 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 klasės mokinys 

MĮSLĖS 
Koks medis be lapų žaliuo-

W*3) 

PRANAS VAIČAITIS 

Pranas Vaičaitis gimė 1876-
aisiais metais, buvo kilęs iš 
pasiturinčių ūkininkų šeimos. 
Jis buvo tylus, lėto būdo, jaut
rios sielos ir visa širdimi my
lintis savo kraštą jaunuolis. 
Pranas Vaičaitis buvo poetas, 
buvo patriotas, visuomeninin
kas, o jo tikrasis kelias buvo 
individualūs vidaus išgyveni
mai. 

Kazimieras Gurauskas 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 klasės mokinys 

JŪRATĖ m KASTYTIS 

Jūratė buvo deivė ir jos tė
vas buvo Perkūnas. Jūratė gy
veno dideliuose gintaro rū
muose. Kartą ji pamatė žavin
gą žvejį, kurio vardas buvo 
Kastytis. Jūratė įsimylėjo žve
jį, tačiau jos tėvas draudė my
lėti žmogų. Perkūnas labai su
pyko, kad dukra nepakluso jo 
įsakymams, ir sudaužė jos gin
taro rūmus, ir nužudė Kastytį. 
Jūratės gilų skausmą galime 
pajusti vaikščiodami Baltijos 
jūros pakrantėmis, kuriose 
guli vandens išplauti gintarė
liai, kurie žvilga kaip Jūratės 
ašarėlės. 

Algis Grybauskas 
Lemonto Maironio lit. m-los 

7 klasės mokinys 

NUOMONĖ APIE SAVE 
(2001) 

Mano vardas yra Lukas Ra
gauskas. Už poros mėnesių 
man sueis dešimt metų. Aš la
bai daug mokausi angliškoje 
mokykloje. Aš turiu daug 
draugų. Geriausios šventes — 
Kalėdos. Aš jų labai laukiu. 
Tikiuosi, kad šiais metais šv. 
Kalėdos bus linksmos ir geros, 
o Kalėdų senelis atneš do
vanų. 

Lukas Ragauskas 

ja-' 

Be rankų, be 
vis tiek muša. 

kojų, o širdis 
(sipojtĮityj) 

Aš esu gera, nes aš klausau 
mamos ir tėčio. Esu draugiška 
ir turiu daug draugų. Kadangi 
aš po savęs susitvarkau, tai 
esu tvarkinga. Mėgstu knygas 
skaityti, todėl esu protinga 
mergaitė. Mėgstu kurti darbe
lius, taigi esu išradinga. Gra
žiai valgau ir todėl esu kul
tūringa. Aš nebijau tamsos, 
tai aš esu drąsi. 

Kamilė Kevličiūtė 
* * * 

Mano vardas Simona. Man 
patinka skaityti ir rašyti. Man 
septyneri metai. Ir man labai 
patinka mokykla. Man irgi pa
tinka eiti į lauką. Aš mėgstu 
žaisti su savo sesute. Ai turiu 
daug draugų. 

Simona Sidaugaitė 
* * • 

Aš esu gimusi po avino 
ženklu. Bet aš nemanau, kad 
aš esu į jį panaši. Aš stengiuo
si būti gera mergaitė, padėti 
mamytei. Aš galvoju, kad aš 
esu draugiška, nes aš turiu 
draugų. Aš esu linksma. 

Živilė Trucilauskaite 
* * • 

Aš žaidžiu gražiai su drau
gais. Aš esu gera moksleivė. 
Aš esu gera. Aš myliu savo 
mamą. Aš myliu savo sene
lius. Aš padedu mamai indus 
plauti. Aš pasikloju savo lovą. 

Kotryna Tamašauskaitė 

Visi - Čikagos lituanistinės 
mokyklos 

2 skyriaus mokiniai 


