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* Lietuvos archyvų de
partamentą pasiekė doku
mentai iš Generalinio konsu
lato Kanadoje. Dokumentus
perdavė saugoti Lietuvos Res
publikos Garbės generalinis
konsulas Kanadoje Haris La
pas, iš Toronto i Vilnių juos
atvežė Pasaulio lietuvių ben
druomenės atstovas Lietuvoje
Gabrielius Žemkalnis. Bylose
— 1962, 1963, 1964, 1965,
1966, 1969, 1978, 1984-1986
metų susirašinėjimo su Gene
raliniu konsulatu Kanadoje
bei generaliniu konsulu Jonu
Žmuidzinu dokumentai, taip
pat visuomenės veikėjo ir dip
lomato, buvusio įgalioto mi
nistro Berlyne, Vienoje, Lon
done, atstovo prie Tautų
Sąjungos Vaclovo Sidzikausko
1893-1973) atsiminimai.
* I Lietuvą iš Salt Lake
City grįžo pirmoji delegacijos
dali8.tarp kurios narių buvo ir
Lietuvos čiuožimo federacijos
prezidentas Kazimieras Star
kevičius bei generalinė sekre
torė Lidija Vanagienė. Anot K
Starkevičiaus, gali būti, kad
Lietuvos čiuožėjai Margarita
Drobiazko ir Povilas Vanagas
iš sportinio pykčio šiemet dar
nepaliks mėgėjų sporto.
* Buvęs Mažeikiu baldų
fabrikas buvo garsus visoje
Sovietų sąjungoje. Jis vienin
telis gamino vaikiškų baldų
komplektus. Prieš 8 metus
fabrikas bankrutavo. Neseniai
buvusiame pagrindiniame bal
dų gamybos pastate Mažeikių
bedarbiai įsirengė ledo areną.
840 kv metrų užimanti čiuo
žykla po stogu — vienintelis
tokio tipo sportinis įrenginys
Lietuvoje. Ši arena tinka ledo
ritulio treniruotėms.
(Lž, Eita)
* Iš 6 k a n d i d a t u neatsira
d o n ė vieno t i n k a m o tapti
naujuoju Lietuvos nacionali
nio operos ir baleto teatro ge
neraliniu direktoriumi. Kon
kurse dalyvavo kelionių agen
tūros „Eurotravel" Vilniaus fi
lialo direktorius, kultūros pro
jektų vadybininkas Eugenijus
Butvydas, choreografas Elegijus Bukaitis, teatro solistas
Bronius Tamašauskas, kom
pozitorė, žurnalo „Muzikos ba
rai" vyriausioji redaktorė Aud
ronė
Žigaitytė-Nekrošienė,
Muzikos akademijos profeso
rius, solistas Vladimiras Prud
nikovas ir Rytų Lietuvos kul
tūrinės veiklos centro teatro
programų koordinatorius Vi
dutis Bakas. Komisija pripa
žino, jog nė vienas iš kandida
tų nėra tinkamai pasirengęs
vadovauti teatrui.
<BNS>
* Atskiru vyriausybės nu
tarimu buvo išspręsta vieno
asmens problema. 1973 m.
gimusiam Lietuvos piliečiui
Jevgenijui Kievišui leista dirb
ti Rusijos Federacijos Krasno
jarsko miesto vidaus reikalų
skyriuje. Pagal Pilietybės įsta
tymo 21 straipsnį Lietuvos pi
lietybe iš asmens gali būti
atimta, jeigu jis stoja kitos
valstybės karinėn ar vidaus
reikalų sistemos tarnybon be
kompetentingų Lietuvos ins
titucijų leidimo. Tokius pra
šymus nagrinėja ir su Krašto
apsaugos, Vidaus reikalų, Tei
singumo, Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijomis bei
Migracijos departamentu deri
na speciali — Prašymų stoti
kitos valstybės karinėn tarny
bon ar dirbti pareigūnu val
stybinėje tarnyboje — ko
misija.
(Elta)

KETVIRTADIENIS
2009-ieji — vėliausia
Ignalinos elektrinės
uždarymo data
* Trečiadieni ministru
kabineto patvirtintas veiks
mų planas spręsti problemas,
kurias „Mažeikių nafta" turėjo
dar iki amerikiečių atėjimo į
įmonę 1999 m. rudenį, numa
to 22 mln. Lt dydžio vyriau
sybės finansinius įsipareigoji
mus. Iš jų 18 mln. Lt bus skir
ta gamtosaugos reikmėms —
išvalyti aplinką teršiančius
naftos produktus „Mažeikių
naftos" teritorijoje.
MM
* Žemės sklypu istorijoje
— klastotės, melagingi liudi
jimai, grasinimai ir kyšiai.
Suktybių su žemės sklypais
Vilniuje kamuolį narpliojan
čius teisėsaugos pareigūnus
pribloškė sukčių išmonė ir
veiklos mastas. Pasak jų, to
kių veiksmų nebūtų buvę
įmanoma įgyvendinti be Vil
niaus žemėtvarkos skyriaus
darbuotojų pagalbos. Vilniaus
apygardos prokuratūra kol
kas tiria tik žemės grąžinimo
bylas, žemėtvarkos skyriuje
baigtas tvarkyti 1999-2001
metais. Vėliau ketinama do
mėtis ir ankstesne žemėtvar
kos skyriaus veikla.
<LR Eita)
* Keturi kraujo donorai
Šiauliuose gali būti užsikrėtę
Žmogaus imunodeficito virusu
(ŽIV). Du iš šių žmonių tiks
liai nustatyti — jie už užmo
kestį nuolatos duodavo kraujo.
Ir nors mirtinas virusas krau
jyje buvo rastas dar laborato
rijoje, neatmetama prielaida,
kad jo galėjo būti perpilta ir
žmonėms. AIDS centro direk
torius Saulius Čaplinskas tei
gia, kad ŽIV negalima pama
tyti kraujyje, jei žmogus ką tik
užsikrėtė.
(R. EIU)
* Pavojaus, kad Lietuvoje
gali būti p e r p i l t a s ŽIV už
krėsto žmogaus kraujas, Lie
tuvoje nėra, tvirtina Sveikatos
apsaugos ministerijos (SAM)
specialistai. „Lietuvoje, kaip
ir Europos Sąjungos (ES) ša
lyse, teisiniais dokumentais
bei praktikoje sudaryti visi
barjerai, kad ŽIV infekuotų
asmenų kraujas nebūtų nau
dojamas perpylimams", garan
tavo SAM vyriausioji specia
listė Alvyde Naujokaitė. IBNS>
* Kauno medicinos uni
versiteto (KMU) Kardiochirurgijos klinikoje atlikta šir
dies persodinimo operacija 61
metų kauniečiui, kuriam per
sodinta į autoavariją pateku
sio 30-mečio širdis. Operacijai
vadovavo klinikos vadovas Ri
mantas Benetis, ji truko 3 va
landas ir 15 minučių. Tai ant
ra širdies persodinimo opera
cija, atlikta Kauno kardiochi
rurgų. Pernai kovą širdis buvo
persodinta 54 metų pacientui
iš Kauno, kurio sveikata da
bar yra gera.
IBNS)
* Krašto apsaugos minis
terija (KAM) perka iš Vokie
tijos kariuomenės 60 naudotų
sunkvežimių. Vyriausybė lei
do KAM pirkti sunkvežimius
už lėšas, perkeltas iš nepa
naudoto praėjusių metų biu
džeto. „Tai mums dar trūksta
to seno laužo?", posėdyje ste
bėjosi premjeras Algirdas Bra
zauskas. Tačiau KA vicemi
nistras Valdemaras Sarapinas
paaiškino, kad 20 metų senu
mo sunkvežimiai yra „puikios
techninės formos". Pasak jo,
naujas sunkvežimis kainuoja
330,000 litų, o už perkamuo
sius bus mokama tik po maž
daug 21,000 litų. U viso pla
nuojama išleisti apie 1.4 mln.
litų.
(BNS)

Vilnius, vasario 27 d. (BNS)
— Lietuvoje viešintis Danijos
premjeras Andere Fogh Rasmussen pabrėžė, kad 2009
metai yra vėliausia Ignalinos
atominės elektrinės (IAE) II
bloko uždarymo data, ir Euro
pos Sąjunga dėl jos nesiderės.
„Esu įsitikinęs, kad yra rim
tų techninių, ekonominių ir
aplinkosauginių
priežasčių,
kodėl jėgainė turi būti užda
ryta vėliausiai 2009 metais",
sakė A. Rasmussen. Jo įsitiki
nimu, tvirtas apsisprendimas
uždaryti jėgainę lems Lietu
vos stojimo derybų su ES re
zultatus.
Pasak jo, Europoje branduo
liniam saugumui yra skiriama
daug dėmesio ir ypač jautrus
yra atominių elektrinių sau
gumo klausimas. Tačiau Dani
jos premjeras negalėjo pasaky
ti, su kokiomis problemomis
susiduria Ignalinos AE. „Visi
žinome, kad Ignalinos AE turi
problemų, tačiau aš nesu tech
nikos specialistas", teigė A.
Rasmussen.
Pasak jo, ES žino Ignalinos
AE uždarymo kaštus ir sieks
surasti
patenkinamą
šios
problemos sprendimą.
* Lietuva k e t i n a užmegz
ti diplomatinius s a n t y k i u s
su Afganistanu. Manoma, jog
Lietuvai* Afganistane atsto
vaus Kazachstane reziduojan
tis ambasadorius, o Afganista
nui Lietuvoje — dabartinis
šios valstybės ambasadorius,
reziduojantis Varšuvoje. Anot
diplomatinių šaltinių, santy
kių su Afganistanu užmezgi
mas sukurtų pagrindą politi
niam bendradarbiavimui su
šia valstybe, aktyvesniam da
lyvavimui antiteroristinės ko
alicijos veikloje, prisidėtų prie
pastangų užtikrinti taiką ir
demokratiją Azijos regione.
* Didžioji Britanija nori,
kad Lietuva taptų NATO
nare, teigė Vilniuje viešintis
Didžiosios Britanijos gynybos
sekretorius Geoffrey Hoon po
susitikimo su Lietuvos krašto
apsaugos ministru Linu Lin
kevičiumi. Tai pirmasis oficia
lus Didžiosios Britanijos vy
riausybės atstovo pareiški
mas, kuriame išreikšta nedvi
prasmiška parama Lietuvos
siekiui įstoti į NATO. Anks
čiau Londonas apsiribodavo
frazėmis apie paramą NATO
plėtrai. „Lietuva padarė reikš
mingą pažangą, ir mes esame
įsitikinę, jog ši pažanga bus
tęsiama", teigė D. Britanijos
gynybos sekretorius.
TBNS)
* Leisti vaiką į darželį
netrukus taps brangiau nei
samdyti auklę. Dabar tėvai
moka tik už darželinuko mai
tinimą bei ugdymo priemones,
o savivaldybės išlaiko patal
pas bei moka auklėtojoms at
lyginimus. Šiuo metu, pavyz
džiui, vilniečiams vaiko išlai
kymas darželyje kas mėnesį
kainuoja maždaug 120 litų.
Kiekviename mieste šis mo
kestis skiriasi — jį nustato
savivaldybės. Priėmus naująjį
įstatymą, mokestis, priklauso
mai nuo darželio dydžio, iš
augtų iki 300 ar net 500 litų.
* 7 metų Elžbieta Jarmalovič i i Skaidiikių (Vil
niaus r.) tapo antruoju vaiku,
kuriam Lietuvoje buvo perso
dinti kaulų čiulpai. Ūmia mieloblastine leukemįja sergan
čiai mergaitei Vilniaus univer
sitetinėje vaikų ligoninėje bu
vo persodinti jos pačios kaulų
Čiulpai.

(R.Eha)
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Lietuvos prezidentas V :.]-; Adamkus i dešinėje > va>ano 27 d. Prezidentūroje
prieme Danijos premje \nders Fogh Kasmussen.
Eltos nuotr

Lietuva Ignalinoje gali pastatyti
naują šiuolaikišką reaktorių
V i l n i u s , vasario 7 d. (BNS)
— Pr°zident?s V. J ? s Adam
kus pakartojo savo nuostata,
kad Lietuvai nereikėtų užda
ryti Ignalinos atominės elek
trinės (IAE), ir teigia, jog Lie
t u v a t u r i pasilikti galimybe
statyti naują reaktorių, ati
tinkantį
Europos
Sąjungos
(ES) s a u g u m o ir aplinkosau
gos reikalavimus.
„Esu įsitikinęs, kad IAE ne
gali būti uždaryta, nes man
Ignalinos atominė elektrinė
reiškia d a u g i a u nei du reakto
riai. Tai — infrastruktūra,
žmonės ir jų likimai", interviu
Lietuvos radijui trečiadienį
sakė V. A d a m k u s .
„Tai y r a mano kategoriška
pozicija, k u r i a , tikiu, vadovau
sis ir Lietuvos derybininkai",
pabrėžė prezidentas.
Priminęs, kad ES reikalau
ja, jog Lietuva jau šiemet
įsipareigotų 2009 m. uždaryti
antrąjį jėgainės bloką, V.
A d a m k u s sakė ^sąs tikras,
kad Lietuva „pat nepajėgi to
padaryti". „Reikal avimą įsipa
reigoti uždaryti artrąjį reakto
rių 2009-aisiais metais galima
svarstyti tik tada jei Europos
Komisija ir E S šrlys įsiparei
gotų padengti žymią dalį su
uždarymu
susijusių
kaštų,
kad Lietuva pajėgtų spręsti
anksčiau laiko kilusias tech
nologines, ekonomines ir so
cialines problema.*", kalbėjo V.
Adamkus.
J i s teigė tikįs, kad ši Lietu
vos n u o s t a t a derybose su ES
bus apginta, nes ..mūsų galuti
nis tikslas lieka tas pats — su
sitarti dėl energetikos sky
riaus ir d a r šiemet baigti dery
bas,
kad 2004-aisiais metais
Lietuva b ū t ų pasirengusi pri
siimti
n a r y s t ė s įsipareigo
jimus".
* AB „Panevėžio stiklas"
i n f o r m a v o d a r b o birią, kad
iki birželio 8 d. iš darbo atleis
132 darbuotojus. „Panevėžio
stiklui", k u r i o savininkė yra
Lenkijos įmonė „Warta", iš
kelta „restruktūrizavimo by
la". Bendrovė tikisi išvengti
bankroto.

<R. EIU>

Ignalinos AE veikiantys du
iOv:.-> , į,rmyhos RBMK mode
lio reaktoriai pasaulyje laiko
mi iš esmės nesaugiais, nors į
jų saugos pagerinimą per pas
tarąjį dešimtmetį investuota
šimtai milijonų dolerių. Rem
damasi IAE nesaugumu, E S
ragina Lietuvą kuo greičiau
apsispręsti dėl jėgainės antro
jo bloko uždarymo ir nutrauk
ti jo naudojimą 2009 m. Lietu
va jau yra
įsipareigojusi
pirmąjį IAE bloką uždaryti iki
2005 m.
Lietuvos mokslininkai prieš
kelias savaites pasiūlė vals
tybės vadovams laikytis nuos
tatos, kad dar 15-20 metų ga
linčius sėkmingai veikti blo
kus reikalaujanti uždaryti E S
turėtų pati finansuoti, naujų,
modernių ir visiškai saugių
reaktorių statybą.

Prezidento nuostata
„keista"
Opozicinės Lietuvos centro
sąjungos (LCS) atstovai kriti
kuoja prezidento Valdo Adam
kaus nuostatą, jog Lietuvos
vyriausybe neturėtų įsiparei
goti dėl konkrečios Ignalinos
atominės elektrinės (IAE) už
darymo datos. LCS pirminin
kas Kęstutis Glaveckas bei
partijos valdybos pirmininkas
Algis Čaplikas pabrėžė, kad
Lietuva kaip tik turėtų kuo
greičiau aiškiai pasakyti, ka
da bus visiškai uždaryta IAE,
kitaip gali komplikuotis stoji
mas į ES. „Pasiklydome su
tomis elektrinėmis. Svarbiau
sias ekonomiškai klausimas
— kokia bus elektros kaina.
Vienodai rodo Lietuvos žmo
nėms ta atominė elektrinė —
visus domina, kiek kainuos
elektra", tvirtino K. Glavec
kas. ..Naujo reaktoriaus staty
ba tampa panaši į Būtingės
terminalo variantą. Tuo tarpu
dabar paaiškėja, kad Būtingės
terminalas nieko daugiau be
nuostolių neduoda", sakė A.
Čaplikas. LCS atstovai prieš
keletą metų buvo vieni pirmų
jų, pasisakiusių už naujų
branduolinių reaktorių staty
bą.
iBNS)

V a š i n g t o n a s . Pentagono Strategines įtakos biuras bus uždary
tas, nes jo įvaizdžiui pernelyg pakenkė žiniasklaidos pranešimai,
jog jis siūlęs skleisti melagingą informaciją ir taip daryti įtaką vie
šajai nuomonei antiteroristinės karo operacijos klausimu, pranešė
JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld. Jis primine, kad pra
ėjusį lapkritį biuras buvo įsteigtas po rugsėjo 11-osios teroro iš
puolių prieš JAV. siekiant sukurti Pentagono vykdomu informaci
jos operacijų civilinę priežiūrą. Be kita ko, savo informacija Penta
gonas siekė įtikinti viešąją nuomonę, kad JAV kariauja prieš tero
rizmą, o ne prieš Afganistano žmones, sake sekretorius.
P a r y ž i u s . Pagrindinė Irako opozicijos organizacija trečiadienį
paragino JAV tesėti grasinimą nušalinti Saddam Hussein nuo val
džios, suteikiant opozicijai reikiamą ginkluotę bei surengiant to
kią pačią tikslių bombardavimų operaciją, kokią amerikiečių ka
riuomenė surengė Afganistane. „Jungtinės Valstijos turi tinkamai
mus apmokyti, aprūpinti reikiama įranga ir surengti agresyvią
bombardavimų operaciją", sakė Irako valstybinio kongreso vado
vas Ahmed Chalabi Prancūzijos laikraščiui „La Croix". Jeigu JAV
nuspręs atakuoti Iraką, „niekas nekovos už Saddam", teigė A.
Chalabi. Net ir kaimyninės arabų valstybės, „pamačiusios, kad
Jungtinių Valstijų ketinimai rimti, juos parems", tvirtino jis.
Deli. Laikinasis Afganistano vadovas Hami Karzai trečiadienį
pareiškė, kad tarptautines taikdarių pajėgos bus tiek laiko, kiek
jų pagalba naujajai Afganistano administracijai atrodys būtina.
,,Kai tik Afganistane bus įtvirtinta ramybė ir bus baigta kova su
terorizmu, mes paprašysime tarptautinių pajėgų išvykti", sakė H.
Karzai. Atvykęs oficialaus vizito į Deli, H. Karzai pareiškė, jog In
dija yra viena pagrindinių valstybių, iš kurių karo nualintas Afga
nistanas tikis: pagalbos.
V a š i n g t o n a s . JAV ketina į buvusią sovietinę Gruzijos respubli
ką nusiųsti elitines karines pajėgas, kurios padėtų mokyti šios
valstybės karius, antradienį paskelbė JAV pareigūnai, taip atida
rydami trečiąjį Amerikos karo su terorizmu frontą po Afganistano
ir Filipinų. Pentagonas Gruzijos vyriausybei jau parūpino 10 kovi
nių sraigtasparnių „UH-lH Huey" — šešis karinėms operacijoms
ir keturis atsarginėms dalims, trečiadienį rašo „The Washington
Post". JAV neseniai pradėjo siųsti beveik 200 specialiųjų pajėgų
instruktorių ir šimtus aprūpinimo dalinių kareivių į Filipinus, kur
jie ual.yvauj-a ueiiuiuhc piac/bosė ir moko vyriauoyl>eo pajėgas ko
voti su musulmonų partizanais. JAV pareigūnai pabrėžė, kad į
Gruziją siunčiami kariškiai nedalyvaus jokiose operacijose prieš
tenykščius musulmonų partizanus, tik teiks paramą.
M a s k v a . Jeigu Amerikos kariai bus Gruzijoje, tik dar labiau
susikomplikuos ir taip sudėtinga situacija šiame regione, pareiškė
Rusijos URM vadovas Igor Ivanov. J i s pabrėžė, kad „ši Maskvos
nuostata Vašingtonui gerai žinoma". Drauge I. Ivanov pažymėjo,
jog Rusija ne kartą pareiškė esanti pasirengusi drauge su Gruzija
prisidėti prie terorizmo sunaikinimo šios Užkaukazės valstybės
teritorijoje.
S u c h u m i . Jei Gruzijoje stiprės JAV karinė įtaka, Abchazija pa
sirengusi oficialiai prašyti Rusijos užmegzti santykius, pareiškė
šios nepripažintos respublikos premjeras Anri Džergenija. Pasak
jo, „Gruzija yra suvereni valstybe ir turi visišką teisę vykdyti proamerikinę politiką. Abchazija taip pat yra suvereni valstybė, ir jos
žmonės turi visišką teisę užmegzti pačius glaudžiausius santykius
su Rusija". Abchazija, kuri 1921 m. buvo inkorporuota į Gruziją,
1992 m. rugpjūtį vienašališkai paskelbė nepriklausomybę. įstumdama Gruziją į pilietinį karą, per kurį žuvo tūkstančiai žmonių, o
apie 250.000 gyventojų, daugiausiai gruzinų, buvo priversti palik
ti savo namus. Gruzijos ir Abchazijos prašymu 1994 m. į konflikto
zoną buvo įvesta 2,000 Rusijos taikos palaikymo pajėgu karių.
Briuselis. Europos Sąjungai (ES) reikia persitvarkyti, jei ji
nori tapti savarankiška veikėja pasaulyje ir išvengti JAV vyravi
mo, teigia Europos regioninės politikos ir institucijų reformos
komisaras prancūzas Michel Barnier. „Tai ne Jungtinių Valstijų
kritika, bet mėginimas atkreipti dėmesį į savo silpnybes", sake jis.
M. Barnier nuomone, vienerius metus truksiančiam? Konvente
reikia apsispręsti, ar ES turi susitelkti į savo regioną, ar siekti at
likti svarbų vaidmenį sprendžiant pasaulio politikos klausimus.
Ž e n e v a . Netikrumas temdo Šveicarijoje sekmadienį rengiamą
referendumą, kurio metu rinkėjai nuspręs, ar ji taps viena pasku
tinių pripažintų valstybių, prisijungusių prie Jungtinių Tautų
(JT).
Du mėnesius trunkančioje agitacinėje kampanijoje emocijos
pasiekė viršūnę: narystės JT priešininkų plakatuose vaizduoja
mas neutralitetui smogiantis kirvis, o po namus vaikšto JT šali
ninkų, mėginančių paskatinti politinius debatus, minios. Narystės
JT priešininkai įspėja, kad Šveicarija bus priversta paklūsti „su
pervalstybių" sprendimams J T Saugumo Taryboje ir gali būti
įtraukta į karinius veiksmus ar valstybei nenaudingų sankcijų
tvirtinimą. 7.2 mln. gyventojų turinti Alpių valstybė tradiciškai
laikėsi atokiau nuo tarptautinės bendrijos del savo griežtos neut
ralumo politikos.
Č i k a g a . Moteris, kuri galbūt yra pasmerkta per 10 metų su
sirgti Alzheimer liga, pagimdė kūdikį, kuris buvo genetiškai at
rinktas, kad vėliau gyvenime šia liga nesirgtų, antradieni paskel
bė mokslininkai, kurių eksperimentai iškėlė naujų etikos klausi
mų. Moteris, kuri gimdė būdama 30-ies, po kelerių metų tikriau
siai nebegales rūpintis ir galbūt net nepažins savo dukters, nes
turi geną, lemiantį ankstyvą Alzheimer ligos išsivystymą Moters
šeimos genome yra mutacija, kuri lemia ligos pradžią žmogui ne
sulaukus ne 40 metų. Iš kelių mėgintuvėlyje pradėtų embrionų
buvo atrinktas vienas, kurio genome šios mutacijos nebuvo Jis
buvo perkeltas į moters gimdą.
KALENDORIUS
Gimusi mergaitė, kuriai dabar
1.5 metų, nepaveldėjo polinkio
Vasario 28 d.: Antonija. Osvaldas.
anksti susirgti Alzheimer liga. Romanas. Rufinas
Moteris ir mažylė jaučiasi pui
Kovo 1 d.: Albinas. Antanina 'An
kiai.
tanei. Rusnė. Talpaudas
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PENSININKAI RENKASI
NAUJOJE VIETOJE

KOVO 11 P R O G A —
VIDEO POPIETĖ

Clevelando Pensininkų klu
bas praneša, kad a t e i n a n t i s
Švenčiant Kovo 11-ąją. LR suėjimas š.m. kovo 7 d.. 1 v.
garbes konsulatas Clevelande p.p.. vyks naujoje vietoje —
ir sambūris „Gija" kviečia vi Dievo Motinos parapijos sve
sus į „Video popietę", sekma tainėje. (Anksčiau, suėjimai
dieni, kovo 10 d., 12 v. p.p., vyko Lietuvių namuose). Jėji
Dievo Motinos parapijos kon mas ir automobilių s t a t y m a s
Marcella gatvės pusėje. Visi
ferencijų kambaryje.
12 v. p.p., pirmą sykį Cleve asmenys n u o 60 metų a m 
lande bus rodomas John žiaus kviečiami.
Pensininkų klubas renkasi
McLaughlin ..One On One" pa
sikalbėjimas su Lietuvos pre kiekvieną mėnesio pirmą ket
zidentu Valdu Adamkumi. Ši virtadienį. 1 v. p.p.. dabar Die
vo Motinos parapijos svetai
laida yra anglų kalba.
12:30 v. p.p., bus rodomas nėje. Informacija: H e n r i k a s
Arvydo Reneckio „Amerikos P i k t u r n a — 440-944-3526.
lietuvių" televizijos programos
„GRANDINĖLĖ" ŠOKIŲ
speciali laida apie prezidento
FESTIVALYJE
Adamkaus vizitą pas JAV pre
zidentą Bush. Matysite pasi
Tautinių šokių šokėjų grupė
kalbėjimus su prezidentu Val
„Grandinėlė", šiais
metais
du Adamkum ir Alma Adam
švenčianti savo 49 metų veik
kiene Lietuvos ambasadoje,
los sukaktį, dalyvaus Cleve
Vašingtone, po susitikimo su
lando
13-tame
metiniame
prez. Bush ir jo žmona. Ši lai
Tarptautinių šokių festivalyje
da yra lietuvių kalba. Jėjimas
sekmadienį, kovo 10 d., 3 v.
nemokamas.
p.p., „Allen Theatre at Playhouse Sąuare". Festivalyje da
ILGAUSKAS
lyvaus 14-kos tautybių šokių
LIETUVIAMS
grupės.
D O V A N O J O 1,000
Bilietai 10 dol. asmeniui;
„CAVS" B I L I E T Ų
galima užsisakyti iš a n k s t o
Cleveland „Cavaliers" krep tel.: 216-241-6000. arba prie
šininkas Žydrūnas Ilgauskas įėjimo. Pelnas skiriamas Tarp
padovanojo 1,000 bilietų (ne tautiniam tarnybos centrui
mokamai) į „Cavaliers" rung Clevelande, kuriam vadovauja
tynes Clevelando lietuvių vi Algis Rukšėnas.
suomenei. Ilgauskas paprašė
„Grandinėlės" nauji vadovai
„Cavaliers" administraciją ir
yra:
vadovė — Vida ŽiedonytėLSK „Žaibą" padėti jam išpla
Sasnauskienė
šokių, mokyto
tinti šiuos bilietus.
jos — Rima Žiedonytė ir BridBilietai y r a platinami kredi
get Biliūnienė, muzikos vado
to kooperatyvo „Taupa" įstai
vas — Rimas Biliūnas.
goje, 767 E. 185 gatvė; sekma
„Grandinėlė"
turi
naują
dieniais
„Taupos" skyriuje
tinklalapį:
Dievo Motinos parapijoje po
www. grandinėle. com<http://
Mišių.
www .grandinėle .com>
Žmonės gali pasirinkti iš 6
skirtingų rungtynių: vasario
RENGINIŲ
24 d. prieš Orlando; kovo 3 d.
KALENDORIUS
prieš Milwaukee; kovo 10 d.
prieš Los Angeles; kovo 17 d.
K o v o 2 d., 6:30 v.v. — Cle
prieš New York; kovo 30 d. velando Ateitininkų šventė —
prieš Charlotte; balandžio 6 d. „Dainavos" vyrų okteto kon
prieš Čikagą.
certas paremti Dainavos sto
Bilietų skaičius ribojamas — vyklą. Koncertas vyks Dievo
Motinos parapijos auditorijoje.
8 bilietai šeimai.
K o v o 3 d., 11 v . r . — Cleve
Būtų gražu, jei visi, kurie
gavo bilietus į rungtynes pa lando Ateitininkų šventė —
rašytų Ilgauskui padėkos kor Akademija; žodį tars D a r i u s
telę a r laišką šiuo adresu: Polikaitis Dievo Motinos p a r a 
Žydrūnas Ilgauskas, c/o Cava pijos auditorijoje.
liers, Gund Arena, Cleveland,
Kovo 9 d., 6:30 v . v . —
OH 44115-4001.
„Liths Anglers Club" — Lietu-

Lietuvos ambasadorius JAV, besilankydamas Cleve] d, OH, lietuvi;: telkinyje Vasario 16-osios šventėje, susi
tiko su kitų tautybių atstovais, aptarė Lietuvos : rystės NATO siekiu- ir prašė paramos tiems siekiams
įgyvendinti.Iš kaires: Anu-riko? 2ydu Komiteto Clevi :nd apskrities direktor:u- Martin Plax, amb. V. Ušackas
ir Ameriko- /•.<:;: ^ • [::.•..•!•.• Cieveiand skyri.ris pirn. m: Siegel.
Lino J o h a n s o n o nuotrauka

E-paštas: administracijafMraufas.org
redakcga9draugas.org
rastioe9draugas.org
skelbimai9draugas.org

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hicfcory Hito, IL

Tel. (708) 596-8101
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;
lietuviškai 815-744-8230
w.vw.centerforsijrgeryandbreasthealth.com
..Grandinėlės" tautinių šokių šokėjai Lietuvos Nepriklausomybes šventės programoje. Dievo Motinos parapijos
scenoje. Cleveland, OH. vasario 17 d.
Lino Johansono nuotrauka

vių meškeriotojų klubui pa
r e m t i „Reverse Raffle" pokylis,
Lietuvių namų viršutinėje sa
lėje. Informacija: Raimondas
B u t k u s — 216-559-3837.
K o v o 17 d., 1 1 v . r . — Ka
ziuko mugė, Dievo Motinos
parapijos salėje. Rengia Cleve
lando Skautija.
K o v o 2 3 d., 6 v.v. — „Žaibo
dienos 2002" — LSK Žaibas
sporto klubui p a r e m t i metinis
„Night a t the Races" ir „Hali
of F a m e " pokylis, Lietuvių na
m ų viršutinėje salėje. Infor
macija: Vidas — 440-2090440.
K o v o 23-24 d . — „Žaibo die
nos 2002" — ŠALFASS-gos
vyrų senjorų krepšinio pirme
nybės, „Borromeo Seminary
Fieldhouse". Visi kviečiami.
Įėjimas n e m o k a m a s . Informa
cija: Vidas — 440-209-0440.
Paruošė L. J o h a n s o n a s
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D a r i a u s ir Girėno klubo vi
suotinis narių susirinkimas
š.m. vasario 24 d. vyko Šv. An
t a n o parapijos patalpose. Da
lyvavo 3 4 nariai i r svečiai. Su
sirinkimą pradėjo klubo pir
m i n i n k a s Leonas Petronis.
Buvo s u d a r y t a s prezidiumas
— k u n . Alfonsas Babonas, My
kolas Abarius (buvo pakvies
t a s pravesti susirinkimą) ir

l'o Vidurio l'i »vrnt<'- S.nithtirld. M l Iš k ..Lietuvišku in-lodiju' rerl.ik' nnas Aitris Z.i paniekas. DI.OO pirm
adv K i - l i i ' i - M i - k i m > .iuii>.i~.idure ( i m t e Damušvte ir J'u'.illi.i I.i«-tuvai" p i r m Regina .IiiškaiN'-Avnhjpnė.

Regina
Juškaitė-švobienė nia ar susijungimas yra {ma
pakviesta sekretoriauti. Invo- nomas. Jei neįmanoma, 75
kaciją sukalbėjo kun. Alfonsas proc. a.a. Oginto palikimo bus
Babonas. Susikaupimo minute atiduota Diabetes Foundation.
buvo prisiminti mirusieji n a 
Kitas klubo narių susirinki
riai: Algis Duoba, Jonas Mar- m a s vyks Šv. Antano parapi
šalkovičius, Donatas Lisaus jose. Data b u s pranešta na
k a s , Antanas Vaitiekus, Sta riams ir spaudoje.
sys Geldys, Jadvyga Grinienė,
Susirinkimas baigtas Tautos
J u o z a s Suopys, Vacys Jocys, himno sugiedojimu. Po to vyko
J u o z a s Šimkus ir Solomėja vaišės ir pabendravimas. Na
Kalvenienė Pasiūlytoji darbo riai ir svečiai dar ilgai pasiliko
t v a r k ė buvo priimta. 1999 m. ir dalinosi mintimis apie pra
kovo mėn. 21 d. susirinkimo ėjusi susirinkimą.
protokolą perskaitė Regina
PRISIMINSIME
Juškaitė-Švobienė.
AA.
KUN. J U O Z Ą
Valdybos nariai atliko savo
VYTAUTĄ
KLUONTŲ
veiklos pranešimus. Pirminin
k a s Leonas Petronis padėkojo
Po sunkios ir ilgos vėžio li
šeimininkei Pranciškai Tele- gos amžinam poilsiui 2001 m.
vičienei už paruoštas vaišes i r kovo 15 d. Floridoje akis už
rūpestį užprašant šv. Mišias merkė a.a. kun. Juozas Vytau
už a.a. Stasio Oginto vėlę. t a s Kluonius. Laidotuvių Mi
Dėkojo valdybai už bendradar šios buvo aukojamos 2001 m.
biavimą. Klubo pinigai suvesti kovo 24 d. Šv. Antano Bažny
iš keturių į dvi banko sąskai čioje, Mackinaw City, Michit a s . Federaliniai mokesčiai už gan.
mokėti už 1997, 1998, 1999 Velionis gimė 1922 m. gegu
m e t u s . Iždininkas Algis Zapa- žės 1 d. Gedgaudiškyje, Ša
r a c k a s patvirtino banko są kių apskr. Mokėsi Šakių ir
skaitas.
Jurbarko gimnazijoje. Pasi
Revizijos komisijos nariai traukęs į Vokietiją įstojo į
Bronius Valiukėnas ir Juozas Eichstaetto kunigų seminari
Račiukaitis patikrino knygas ją, ir ją baigęs, 1947 m. rug
ir rado knygas vedamas tvar pjūčio 15 d. įšventintas į kuni
kingai.
gus. Primicijas laikė AltoeVyko rinkimai. Nauja klubo ttingen šventovėje, Vokietijo
valdyba: Mykolas Abarius — je. I JAV, Detroitan, atvyko
pirmininkas, Regina Juškaitė- 1949 m. pavasarį ir nuo bir
Švobienė — sekretorė, Leonas želio pradžios iki 1951 m. rug
Petronis — iždininkas. Revizi sėjo mėnesio darbavosi Šv.
kunigo
jos komisiją sudaro Albinas Antano parapijoje,
Grigaitis ir Juozas Račiukai svečio teisėmis.
tis.
Gyvendamas Detroito, pa
Vyko diskusijos ir klausi šventė savo sugebėjimus ir
naujųjų
imigrantų
m a i . Buvo pasiūlyta įsteigti laiką
D a r i a u s ir Girėno interneto (D.P.) įkurdinimui. Sudaro
tinklalapį. Pasiūlymas nebuvo kelis šimtus darbo ir buto ga
priimtas. Buvo pasiūlyta ne rantijų, įkūrė naujai atvyku
delsiant įvykdyti a.a. Oginto siems pereinamąją prieglau
testamentą ir išdalinti pinigus dą. Rūpinosi atvykusių sutiki
pagal jo norą — Diabetes m u stotyje. Po to, tokiam as
Foundation. Likusieji pinigai meniui ieškodavo buto. darbo,
(25 proc.) priklausytų klubui drabužių, baldų Rūpindavosi
ir b ū t ų skirstomi pagal narių bendrabučio išlaikymu, parūsprendimus. Anksčiau buvo pinimu maisto ir pinigų.
pasiūlyta, kad advokatas su
Detroite įsteigus šeštadieni
d a r y t ų korporaciją t a r p Da n ę lituanistinę mokyklą, kun.
r i a u s ir Girėno klubo i r „Pi Kluonius surinkdavo visų at
lėnų" stovyklavietėm. Dar neži vykusių, jo globojamųjų vai-

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
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. (708) 5 6 6 4 0 5 5
Lietuviams sutvarkys dantis už
Valandos pagal susitarimą
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
EDMUNDAS V&NAS, UD., S.C.
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

4647 VV. 103 St. OaK. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

kus ir siųsdavo j mokyklą.
Pats toje mokykloje dėstė ti
kybą.
Nuo 1951 m. spalio 16 d. iki
1952 m, gegužės mėn. gyveno
Šv. Kazimiero kolegijoje, Ro
moje. Ten gyvendamas, studi
javo Popiežiškame Laterano
ateneume. Grįžęs į Michigan
valstiją ir truputį padirbęs
Ypsilanti miesto parapijoje,
persikėlė į Saginaw vyskupi
ją. Kurį laiką buvo paskirtas
Standish parapijos klebonu i r
vėliau perkeltas į Šv. Stepono
parapiją, Skidway Lake, Prescott, MI. Iš Prescott buvo per
keltas į Mackinaw City, MI,
Šv. Antano parapiją, iš kurios
išėjo į pensiją.
1997 m. birželio 8 d. gimto
sios parapijos bažnyčioje Ged
gaudiškyje, Šakių rajone, ku
nigas Kluonius šventė savo
kunigystės 50-ies metų jubi
liejų kartu su visais Gedgaudiškio parapijos tikinčiaisiais,

'

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos ganai susitarimą.

giminėmis, d r a u g a i s i r pažįs
t a m a i s . I r 1997 m . liepos 20 d.
Šv. Antano parapijos patal
pose, Detroit, MI, k u n . Juozas
V y t a u t a s Kluonius šventė sa
vo garbingojo 50 metų auksi
nio jubiliejaus padėkos Mišias
su šios parapijos parapijie
čiais, draugais ir pažįstamais.
Š. m., kovo 17 d., sekmadie
nį, 10:30 v.r., Šv. Antano baž
nyčioje, Detroite, b u s aukoja
mos pirmos m e t i n ė s šv. Mi
šios už a.a. J u o z o Vytauto
Kluoniaus vėlę. Visuomenė
kviečiama dalyvauti šv. Mi
šiose, pasimelsti i r prisiminti
a.a. kun. Juozą Vytautą Kluonių. J i s d a u g ž m o n ė m s padė
jo, atvykęs į šį kraštą, ir todėl
buvo daugelio žmonių mėgsta
mas. Prašome visų dalyvauti
šv. Mišiose.
Paruošė R e g i n a J u š k a i t ė
Švobienė

Lietuvos amb. Vygaudas Usackas (kairėje). Vasario 16-osios šventėje su
sitikęs su LB Cleveland apylinkes valdybos trečiosios bangos atstovais ir
.sambūrio ,.Gija" nariais Audrone ir Aliumi Majorovais. A. Majorovien*
taip pat yra Šv. Kazimiero lit. mokyklos muzikos mokytoja.
Lino J o h a n s o n o nuotrauka
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ŠVIETIMAS SEINŲ PUNSKO
KRAŠTE IR RYTŲ LIETUVOJE
2002 m. sausio 22 d. per TV
Polonia (forum polonijne), ku
rios laidoje dalyvavo Jono
Pauliaus II mokyklos direkto
rius Blaškevičius ir kt., buvo
piktinamasi Lietuvoje vykdo
ma švietimo reforma.
Lenkijos Senato ryšiams su
išeivija vadovas Z. Kruševskis
bei Švietimo ministerijos ats
tovė Bobner pareiškė, kad dėl
nuostatų, kokia kalba Lietu
voje turėtų laikyti egzaminą
tautinės mažumos atstovai
pasirinks jie patys (ne mokyk
los taryba, kaip iki šiol), bei
dėl to, kad 11 ir 12 klasėje
tautinių mažumų mokyklose
bus naudojami lietuviški va
dovėliai, jau įsikišo Lenkijos
diplomatai.
Tuo tarpu:
1. Seinuose esančioje gim
nazijoje bei Krasnavo ir Krasnagrūdos mokyklose (norėta
sujungti ir viską dėstyti len
kiškai) daug dalykų dėstoma
lenkiškai, trūksta didaktinių
patalpų.
2. Seinų pirmojoje ir antrojo
je pagrindinėse mokyklose lie
tuvių kalba yra tik kaip nepri
valomas dalykas.
3. Suvalkų mieste lietuvių
kalbos pamokas lietuviai (apie
60 vaikų) lanko šeštadieniais.
4. Jau pirmaisiais reformos
metais Punsko valsčiuje Vai
takiemio ir Pristavonių mo
kyklose paliktos tik trys kla
sės. 2000 m. Krasnapolio vals
čiuje Ramoniškių - mokykla
perorganizuota į trimetę, vy
resni vaikai vežami į Krasna
polio- mokyklą. Tame valsčiu
je vienintelėje Ramoniškių
mokykloje vyko lietuvių kal
bos pamokos.
2002 metų „Aušroje" Nr. 23
A. Vaicekauskas rašo: „Yra ir
kitų švietimo problemų. Tai
žinių patikrinimas, baigus
pagrindinę mokyklą ir gimna
ziją. Lenkijos centrinė egza
minų komisija nenumato lie
tuviškai organizuoti egzami
nų. Taigi mokiniai egzaminus
turės laikyti lenkiškai. Lietu
vių organizacijų manymu, ge
riausiai būtų, jei moksleiviai
galėtų rinktis, kokia kalba no
ri laikyti egzaminus. Kalba
gali nulemti rezultatus. Yra
žinoma, kad per egzaminus
net lenkiškų mokyklų moki
niai turėjo sunkumų, nes nela
bai suprato užduotis. Šiuo
klausimu buvo kalbėta ir ra
šyta Lenkijos Vyriausybei ir
Seimui.
Kitas rūpestis, kad vis dar
nepatvirtintos Lietuvos istori
jos, geografijos, integruoto mo
kymo ir lietuvių kalbos pro
gramos. Visos jos buvo prista
tytos Švietimo ministerijai, ta
čiau nei viena jų nebuvo pa
tvirtinta. Todėl mūsų mokyto

Danutė Bindokienė

jai dirba pagal autorines prog
ramas*.

Žvelgiant post factum

Informacija apie
Pietryčių Lietuvą
1. Nuo 2001 rugsėjo 1 d.
Šalčininkų savivaldybės ini
ciatyva likviduotos 4 lietu
viškos mokyklos (Milkūnų,
Šalčininkėlių, Pabarės, Zavišonių mokyklų mokinių tėvai
buvo įspėti, kad mokyklų ne
bus, grubiai vertė tėvus per
kelti savo vaikus iš lietuviškų
švietimo įstaigų į lenkiškas ir
t.t.). Vieną mokyklą (Milkūnų)
atkūrė Vilniaus apskritis. Šal
čininkėlių mokykla neatkurta
iki šiol, nors tėvų prašymai
yra. Labai trūksta patalpų
Bezdonių saulėtekio", Eitminiškių (1,85 kv. m vienam mo
kiniui, o šalia esančioje len
kiškoje — 5 kv. m vienam
mokiniui), Paberžės, Turgelių,
Nemenčinės mokykloms vals
tybine dėstomąja kalba.
Ir Vilniaus, ir Šalčininkų
savivaldybių pavaldume mo
kyklų „nulinėse" klasėse daugiau
nei 80 proc. vaikų dėstoma lenkų
kalba, nors į mokyklas lenkų
kalba ateina apie 45 proc. pir
mokų. Kitomis kalbomis tokių
įstaigų beveik nėra. Šios savi
valdybės už pasaulio banko
paskolą, kitas lėšas stato tik
lenkiškas mokyklas ir darže
lius (Kalveliai, Grigaičiai, Ru
damina, Zujūnai ir kt.).
Spauda
Taip pat informuojame, kad
Lenkijos valdžia šiemet numa
to skirti Lenkijos lietuvių lei
diniui .Aušra" 5 kartus ma
žesnę sumą, negu pernai. Lie
tuvos tautinių mažumų depar
tamentas finansuoja Lietuvos
lenkų vis naujas „priemones".
Iš viso leidžiama apie 10 leidi
nių. Paskutiniu metu departa
mentas finansavo „Polonijne
centrum informacijne" atsira
dimą internete (dar yra inter
nete 3 Lietuvos lenkų leidi
niai).
Lenkijos spaudoje Lietuva
dažnai aprašoma kaip kontra
bandininkų šalis. Kadangi
Lietuva blogai saugo savo sie
nas, tai Punsko užkarda išliks
ir įstojus į EU, — pasakė vie
šėjęs Punske URM ministras
Cimoševičius.
„Superadvokatas"
Dar prieš porą metų Ispani
jos Vyriausybei mažai ką te
reiškė Lietuvos noras tapti
NATO nare. Reikėjo surasti
įtakingų asmenų, kurie patys
užsiangažuotų Lietuvos labui,
— sakė Lietuvos Respublikos
ambasadorius Ispanijoje Vy-

SENATVĖS DEMENCIJA
(Alzbeimer liga)
D R JUOZAS MEŠKAUSKAS
Nr.ll
Senatvės demencija sergančių ligonių slaugymas ir
globa yra sunkūs dalykai, reikalauja daug kantrybės,
sugebėjimų ir kūrybingumo, taip pat pasišventimo.
Kiekvienas ligonis yra kitoks, jį reikia suprasti, įver
tinti ir prie jo prisitaikyti. Šeimos nariai, slaugytojai ir
draugai ar kaimynai į tokį senatvės demencija ser
gantį ligonį turi žiūrėti su užuojauta, pagarba ir meile.

SENĖJIMAS, ATMINTIS, IR
MENTALITETAS
Pasaulyje, kiek mes žinome ir matome, nieko nėra
pastovaus, viskas keičiasi. Mes šiandien esam kitokie,
negu buvom vakar, o rytoj būsime vėl kitokie, negu
esam Šiandien. Žmogus gimsta, auga, bręsta, sensta ir
nurita. Jis gyvena tam tikrą laiką. Jo gyvenimas pri
klauso nuo daugelio dalykų.
Žmogaus gyvenimo trukmė taip pat keičiasi. Kada
Jungtinės Amerikos Valstybės kūrėsi, žmogaus viduti
nė gyvenimo trukmė buvo apie 30 metų. 1900 metais vi
dutinė gyvenimo trukmė buvo 47.3 metų. Prieš tai, kai
buvo surinkti paskutiniai statistikos duomenys —
buvo 73 metai. Paskutiniosios surašinėjimo statistikos

Lietuvių kilmės JAV senatorius Richard Durbin (D-1L) su lietuvaitėmis Maria gimnazijos salėje Čikagoje,
švenčiant Vasario Šešioliktąją.
J o n o Kuprio nuotrauka.

tautas Dambrava, kalbėda ja viešai nereikalauja atlyginti nebūtų skubama plėsti NATO,
mas apie Lietuvos diplomati ar grąžinti piliečiams, gyvenu Lenkija galėtų politiškai šiek
jos pastangas surasti šioje ša siems prieš II pasaulinį karą tiek pasivyti šios organizacijos
lyje Šiaurės Atlanto plėtros dabartinėje Lenkijos teritori valstybes. Atminkime, kad iš
šalininkų.
joje (Vroclavo, Katovicų bei plėtus Šiaurės Atlanto Sąjun
Galiausiai atsirado presti buvusių Rytprūsių) turtą, ta gą nebūsime patrauklūs rytų
žinio, 38 šalis pasiekiančio čiau kai kurie tarptautinės kaimynams. Kai Baltijos vals
žurnalo „Defensa" direkto teisės žinovai tvirtina, kad tybės, Slovakija ir kitos šalys
riaus Vincente Talono kandi Lenkijai tapus ES nare tūks palaikys tiesioginius, draugiš
datūra. Lietuvai skirtame nu tančiai vokiečių galės kreiptis kus santykius su Vašingtonu,
meryje išspausdintas didelės į Strasbūro teismą ir reikalau jos nebus priverstos, o galbūt
apimties straipsnis JLietuva ti grąžinti Lenkijoje paliktus ir nenorės, kad Varšuva joms
— Europos širdyje". Šia doku namus, žemę ar išmokėti už tarpininkautų, — rašo Olaf
mentine studija Ispanijos gy juos kompensacijas.
Osica. („Rzeczpospolita". 2002.
nybos ministerija buvo ypač
Apklausos duomenimis, kas 01.09. Nr. 7.)
patenkinta. Verta paminėti, penktas lenkas pritaria nuos
S. Veličkas
jog rengiant medžiagą šiai tatai, kad vokiečiams reikėtų
studijai direktoriaus kelionės į atlyginti už paliktą turtą, tik
Lietuvą pirmoji dalis buvo 7 procentai pasisako už visiš
* Lietuvos karo akademi
Lenkija. Lenkai patarė V. Ta ką kompensavimą.
joje studijuojantys pirma
lonui nevykti į Lietuvą, nes
kursiai sėkmingai įveikė žie
tam nesą reikalo — Lenkija
mos pratybų užduotis. Jau an
Geriau nepriimti
pati padedanti Lietuvai kelyje
tri
metai vasario pradžioje 141
lietuvių \ NATO
kariūnui
rengiamos 5 dienų
į NATO. V. Talonas nepa
•
žiemos pratybos Centriniame
klausė „patarimo", o lenkai
Lenkija
nesuinteresuota
nesutiko apmokėti jo grįžimo skubiai priimti visas kandi poligone Pabradėje. Pirmakur
bilietą Varšuva-Madridas, — dates į NATO, — teigia lenkų siai turi sutvirtinti ne tik teo
rašo Lietuvos ambasadorius Tarptautinių santykių centro rines žinias, bet ir praktinius
Ispanijoje Vytautas Dambra Varšuvoje politologas Olaf įgūdžius, kuriuos įgijo 6 savai
va. ( 4 laisvę". 2002. Sausis. Osica. Anot jo, juo daugiau čių vasaros pratybų metu. Mo
kymuose tenka prisiminti ka
Nr. 136, 173.)
bus Šiaurės Atlanto Sąjungoje ro topografiją, inžineriją, ap
narių, tuo joje mažesnis bus saugos nuo naikinimo priemo
Lenkai nori
Lenkijos vaidmuo. Politologas nių būdus, šaudybą, pakartoti,
kompensacijų
mano, kad, priėmus Lietuvą, kaip suteikti pirmąją medici
Estiją, Latviją ir Slovakiją į nos pagalbą.
;BNS>
69 procentai Lenkijos pi NATO, mažės organizacijos
* Kauno savivaldybės ta
liečių mano, kad Lietuva, Bal karinis vaidmuo, kad ilgainiui
ryba
pakeitė rinkliavos už
tarusija ir Ukraina privalo ji taps labiau politine organi
automobilių
stovėjimą miesto
išmokėti lenkams, išvyku zacija, kurioje pagrindiniu
gatvėse
ir
aikštėse tvarką.
siems iš jų po II pasaulinio smuiku grieš JAV ir trys ga
Nesumokėjus
už automobilio
karo gyventi į Lenkiją, kom lingiausios Europos šalys: Vo
stovėjimo
laiką,
kiekviena
pensacijas už ten paliktą tur kietija, Didžioji Britanija ir
viršyta
valanda
bus
įkainota
tą. Kompensacijų klausimas Prancūzija. Manoma, kad ne
10
arba
net
20
kartų
bran
nėra aptartas Lietuvos-Len trukus prie jų prisijungs ir
giau.
Ypatinga
naujovė
—
vai
kijos sutartyje. Šiandien dar Rusija.
ruotojai
galės
susimokėti
už
galioja komunizmo laikais pa
O. Osicos nuomone, tokia
stovėjimą
išsiųsdami
trumpą
sirašytas su Tarybų Sąjunga padėtis nėra naudinga Lenki
susitarimas, kuriame Lenkija jai, nes dar iki Šiol Varšuva ją žinutę mobiliojo ryšio opera
(KD. Elta)
atsisakė reikšti pretenzijas į nepajėgė sėkmingai pertvar toriui.
jos piliečių turtą. Neseniai bu kyti savo armijos, tad negali
* Kauno bendrajame pla
vo priimtas įstatymas, sutei svajoti, jog bus pakviesta į ga ne numatyta galimybė poil
kiantis lenkų repatriantams lingiausiųjų valstybių gretas. sines teritorijas išnuomoti
dalyvauti lengvatinėmis sąly Lenkija galėtu pasitempti, jei privatiems asmenims. Priva
gomis Lenkijos turto privati gu šiais metais Prahos viršū tus verslas galėtų atgaivinti
zavime.
nių susitikimo metu nebūtų pro miestą pratekančių Nemu
Panaši problema yra tarp masiško naujų narių priėmi no bei Neries pakrantes.
(KD. Elta)
Lenkijos ir Vokietijos. Vokieti mo, — teigia politologas. Jeigu

duomenys dar nėra tiksliai ištirti, bet, reikia manyti,
kad dabar Amerikoje vidutinė žmogaus gyvenimo
trukmė turėtų būti apie 77-80 metų. Biologai ir bio
chemikai mano, kad žmogus vidutiniškai galėtų gy
venti apie 150 metų. Tuo tarpu aprašyta tik keletas
žmonių, kurie gyveno apie 140450 metų. Pats žmogus
— jo gyvenimas, jo darbai ir jo atsiskyrimas su šiuo
pasauliu, komplikuotas ir turi problemų, kurios buvo,
yra ir bus visuomet sprendžiamos. Aš čia paminėsiu
tik trupinėlius, kurie gali būti šiek tiek įdomūs ir šiek
tiek naudingi.
Kiekvienas nori ilgiau gyventi. Kyla klausimas, ar iš
ilgai gyvenančių tėvų vaikai paveldi ilgą gyvenimą?
Anksčiau buvo manoma, kad taip. Dabar, po didesnių
tyrimų, rasta, kad čia jokio paveldėjimo nėra. Tą pa
tvirtino rusų tyrinėtojas Dmitry Chebotaev ištyręs Ki
jeve 27,186 žmones ir šeimas.
Musių ir pelių tyrinėtojai rado, kad kai kurios tos
pačios rūšies musių ar pelių grupės gyvena ilgiau ne
gu kitos grupės. Jie negalėjo paaiškinti kodėl.
Dr. McCoy Cornell universitete paėmė dvi tos pačios
rūšies žiurkių grupes. Vienai grupei jis apribojo dietą,
nepakankamai maitino. Kitai grupei jis dietos neribo
jo. Žiurkės, gavusios apribotą dietą, gyveno trečdaliu
ilgiau, negu gavusios neribotą dietą.
Paskutiniu laiku dr. Denham Harmon Nebraskos
universitete darė bandymus, maitindamas žiurkes,
pridėdamas prie jų dietos antioxidants butylated hydrozytoluene ir ethoxyquin 0.5 proc. Žiurkės, gavusios
antiozidants gyveno 30 proc. ilgiau už negavusias.

Praėjusį sekmadienį Salt
Lake City atsisveikino su Žie
mos olimpiada ir įteikė olimpi
nę vėliavą Italijai, kuri laimė
jo teisę suruošti žaidynes 2006
m. Užgeso olimpine liepsna,
laimėtojai ir pralaimėtojai iš
vyko namo. Gyvenimas Salt
Lake City netrukus grįš į kas
dienybę, prie kurios šis milijo
no gyventojų miestas su savi
ta mormonų kultūra ir tra
dicijomis, yra pratęs. Olimpia
dos metu konservatyvūs mor
monai, kurie sudaro daugumą
gyventojų, turėjo laikinai at
sisakyti kai kurių savo religi
jos nustatytų taisyklių, kad
galėtų patenkinti atletų, jų
palydovų, svečių ir turistų iš
viso pasaulio minias.
Dabar teliko sumokėti be
veik dviejų milijardų dolerių
sąskaitą, nes tiek kainavo visa
olimpiados ruoša ir eiga. Salt
Lake City visgi tikisi, kad iš
eis lygiomis, nes JAV vyriau
sybė skyrė nemažas sumas pi
nigų, ypač apsaugai, turėju
siai užtikrinti svečių ir atletų
saugumą. Ir, reikia pasakyti,
kiekvienas išleistas centas čia
atnešė šimteriopą naudą: iš
vengta ne tik teroristinių iš
puolių, bet ir stambesnių tvar
kos pažeidimų (žinoma, netrū
ko eilinių patriukšmavimų,
net muštynių, bet to galima
tikėtis, kai susirenka, ir „įsi
linksmina" žmonės iš viso pa
saulio, švęsdami laimėjimus
arba liūdėdami pralaimėję).
Prisimenant pernai rugsėjo
11 d. įvykusius išpuolius New
Yorke ir Vašingtone, ne vieną
kartą būgštauta, kad olimpia
da būsianti parankiausias te
roristų taikinys, juo labiau,
kad atidarymo bei uždarymo
iškilmėse žadėjo dalyvauti vals
tybių vadai ir kiti žymūs as
menys. Kad dalyviai ir svečiai
galėjo jaustis saugūs, yra bene
pats didžiausias šios žiemos
olimpiados laimėjimas, dau
giau vertas, negu 34 meda
liai, kuriuos laimėjo JAV atle
tai.
Na, o dėl laimėjimų ir pra
laimėjimų, dėl pasitaikiusių
aiškių ar tik numanomų prasi
lenkimų su olimpiniais idea
lais, galima, be abejo, daug ką
pasakyti. Kaip visi jau žino.
didžiausias pasipiktinimas ki
lo dėl dailiojo čiuožimo ir ledo
šokio teisėjų vienašališkumo,
vertinant ne individualius pa
sirodymus, o vadovaujantis iš
anksto sutartais „signalais"
tarp didžiųjų valstybių. Reikia
tikėtis, kad tai buvo skaudi
pamoka būsimoms olimpia
doms ir toks elgesys nepasi
kartos. Apskritai jis neturėjo

Buvo tyrinėta, kokią reikšmę gyvulių ir žmogaus gy
venimo ilgiui turi temperatūra. Dr. R. L. VValford darė
eksperimentus su žuvimis cynolabia. Jis laikydavo tas
žuvis 5-6 laipsniais Celsijaus žemiau, negu jos norma
liai gyveno. Laikydamas tas žuvis žemesnėj tempe
ratūroj, jis pailgindavo jų gyvenimą perpus ilgiau, t.y.
50 proc. Taip pat jis pastebėjo, kad žuvys, būdamos
šaltesniame vandenyje, auga greičiau ir būna didesnės
negu šiltame vandenyje. Dr. Charles H. Borrone darė
bandymus su mažais gyvuliukais radifers. Laikant
juos 10 laipsnių Celsijaus žemesnėj temperatūroj, ne
gu jie normaliai gyvena, jų amžių pailgino nuo 18 die
nų iki 34 dienų, o jei jų maistą sumažindavo perpus,
tai jų amžių pailgindavo iki 55 dienų.
Jis tuos gyvuliukus studijavo labai atidžiai. Jų gyve
nimą suskirstė į du periodus: pirmą, veisimosi perio
dą; antrą, poveisimosi periodą. Pasirodė, kad, suma
žinus maistą, pailgėjo pirmas jų gyvenimo periodas, o
sumažinus temperatūrą, pailgėjo antras gyvenimo pe
riodas. Sumažinus ir maistą, ir temperatūrą, pailgėjo
abu gyvenimo periodai.
Dr. Bernard Strehler, California universiteto profe
sorius, taip pat tyrinėjęs temperatūros veiksmą orga
nizmui, sako, kad tarp šiltakraujų ir šaltakraujų nėra
skirtumo. Taip pat jis sako, kad, jei rastume būdą
žmogaus temperatūrą sumažinti 1 laipsniu Celsijaus,
pailgintume žmogaus gyvenimą 15-25 metais. Dėl
temperatūros veiksmo žmogaus gyvenimo trukmė, tai la
bai įdomus yra senų žmonių skaičius Amerikos valsti
jose. Žmonių, turinčių per 65 metų amžiaus išsidės

būti toleruojamas ir šioje. Iš
dalies dėl to kanadiečių čiuo
žėjų porai buvo vėliau taip pat
įteikti aukso medaliai, bet
daugeliui ir šiandien atrodo,
kad ledo šokio varžybose pasi
rodžiusios poros įvertintos ne
teisingai. Tai nėra vien lietu
vių nuomone, lojali Lietuvos
čiuožėjų porai, bet ir daugelio
kitataučių pasisakymai, kad
lietuviai visgi buvo verti bent
jau bronzos medalio.
Tačiau ši žiemos olimpiada
apskritai pasižymėjo protestų
dėl vertinimo gausumu ir da
lyvaujančių valstybių nepasi
tenkinimu. Kai kurie nepasi
tenkinimai buvo pateisinami
ir remtini, kai kurie iššaukė
net šypseną (ką pastebėjo ir
Amerikos žiniasklaida).
Atrodo, kad daugiausia prie
kaištų reiškė Rusija, vienu
metu net pasiruošusi „susi
rinkti savo žaislus ir išeiti
namo". Tiesa, rusams šį kartą
nelabai sekėsi laimėti tiek me
dalių, kiek jie buvo pratę par
sivežti iš kitų olimpinių žai
dynių. Rusija šį kartą turėjo
pasitenkinti savo jėgomis —
praėjo laikai, kai iš okupuotų
respublikų galėjo išrankioti
geriausius krepšininkus, ledo
ritulio žaidėjus, imtynininkus,
čiuožėjus, gimnastus ir kitus,
kurie padėjo vasaros bei
žiemos olimpiadose garsinti
Sovietų Sąjungos vardą. Nuo
latinis verkšlenimas, kad kai
kurie atletai buvo diskvalifi
kuoti dėl apsisvaiginimo, kiti
nelaimėjo numatytų pirmųjų
vietų, Rusijos įvaizdžiui dide
lio blizgesio tikrai nesuteikė.
Lietuviai, kaip ir ankstes
nių olimpiadų metu, jautė ne
pasitenkinimą, kad olimpia
dos atidarymo eisenoje vėl su
Lietuvos vėliava žygiuojančius
atletus užgožė reklamos, ta
čiau kažkodėl pamirštame,
kad olimpiadoje dalyvavo 78
valstybių atstovai! Nepaisant,
kiek svarbu savieji, bet tai ne
turėjo trukdyti pasidžiaugti
jaunais entuziastiškais atletų
veidais, plevėsuojančiom vė
liavom, ypač tų valstybių, ku
rios, kaip ir Lietuva, dar nela
bai seniai buvo priverstos
žygiuoji po sovietų vėliava, o
dabar laisvai atstovauja savie
siems! Nebūkime šovinistai ir
nepervertinkime savęs — nors
Lietuva mums svarbiausia,
bet, kitų akimis, ji buvo tik
dar viena nedidelė valstybė
margoje olimpiečių minioje,
žygiavusi kaip lygi su lygiais
po savo trispalve. Džiaukimės
ir didžiuokimės. kad ji olim
piadoje dalyvavo, kad ji yra
laisva!

tymas yra toks:
Valstijos, turinčios per 10 proc.: Colorado, Oklahoma, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Minneso
ta, Wisconsin, Kansas, Oregon, Maine. Massachusets,
New Hampshire, Vermont, New York.
Valstijos, turinčios tarp 8-10 proc.: yra Illinois,
Indiana, Ohio, Pennsylvania, Ketucky, Mississippi,
Alabama, California.
Mažiau, negu 8 proc. turi šios valstijos: Arizona 6,8
proc., New Mexico 5.4 proc., Texas 7.8 proc., Alabama
8 proc., Georgia 7.4 proc., South Carolina 6.3 proc.,
North Carolina 6.9 proc., Virginia 7.3 proc., Nevada
6.4 proc.
Kaip matome, šilto klimato valstijos senų žmonių
turi mažiausiai. Išimtį sudaro Florida, ji turi 11.2
proc. Bet Floridoje gyventojų judėjimas nėra natū
ralus. Ten daug senų žmonių yra atvažiavusių iš kitų
valstijų.
Kiek seksis žmogaus amžių pailginti, sunku pasaky
ti. Yra sakoma, kad geriatrikai niekuomet netrūko
teorijų, aiškinant biologinius senėjimo procesus, bet
visuomet trūko duomenų toms teorijoms paremti.
Paskutiniu laiku yra pateikta vadinamoji laisvų ra
dikalų teorija. Laisvi radikalai yra tam tikros me
džiagos, kurios atsiranda, vykstant metabolizmui. Jos
būna trumpai, atsiradusios tuojau jungiasi su kitomis
medžiagomis. Bet jos yra toksiškos. Dr. Harmon ma
no, kad tie laisvi radikalai, pvz., HO ir HOn pasidaro,
vykstant neprisotintų riebalų peroxidozės procesui.
Bus daugiau
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S K E L B I

LITUANISTINĖ - ATGIMIMO MOKYKLA
NEW BRITAIN
Su didžiausiu malonumu su
tikau apsilankyti šeštadieni
nėje lietuviškoje mokykloje,
kuri veikia New Britain. prie
Šv. Andrejaus bažnyčios. Ste
bėjau mažųjų mokinių ka
lėdinę eglutę - koncertų, tuo
pačiu s u s i p a ž i n a u su kitais
mokiniais ir ten dirbančiais
mokytojais.
Ši lietuvių mokykla yra vie
nintelė Connecticut valstijoje.
1974 metais užsidarė daug
metų veikusi lietuviška mo
kykla
VVaterbury.
Dešimt
metų buvo visiška tyla. nei
vienas b e n d r u o m e n ė s telkinys
neturėjo mokyklos.
Tuometinei apygardos val
dybai, jos n a r i a m s : Vaivai
Vėbraitei. V y t a u t u i Trečiokui.
J a u n u č i u i Nasvyčiui rūpėjo
švietimo k l a u s i m a i . Jie buvo
pirmieji, k u r i e pradėjo atkurti
mokyklą. N e a t s i t i k t i n a i buvo
pasirinktas New Britain patogiausias susisiekimo su
visais telkiniais t a š k a s . Taip
pat ten darbavosi klebonas Jo
nas Rikteraitis.
Mokyklai ėmėsi vadovauti
Vaiva Vėbraite. Tai buvo 1995
metai. Ir t a i p lietuviška mo
kykla buvo a t k u r t a , todėl ji ir
buvo pavadinta Lituanistine —
atgimimo mokykla. V. Vėb
raitė vadovavo mokyklai tre
jus m e t u s , vėliau iš jos estafe
tę perėmė Genovaitė Zda
nienė.
Dabartinė mokyklos direk
torė E. Balsiene džiaugiasi
mažųjų mokinių noru mokytis
lietuviškos kalbos, domėjimusi
liaudies papročiais, tradicijo
mis. Kiekvieną šeštadienj pa
rapijos salėje pasigirsta Aro
Banevičiaus. Giedriaus Bag
dono. T a u r o Balsio, sesių Daives
ir
Džiuljetos
Vettit,

sesučių Dovilės ir Enelijos
Malinauskaičių. Gabijos Pileika. Eimantės Eidukaitytės.
Adomo Chaney balsai. Su
mažaisiais nuoširdžiai dirba
mokytojos Elitą Bagdonienė ir
Diana Malinauskiene.
Suaugusiųjų grupės skaičius
nepastovus, 6-20 mokinių. Su
jais dirba mokytojas Linas
Balsys. Pasak L. Balsio, jo
mokiniai labai noriai mokosi
lietuviškos kalbos, vieni lanko
užsiėmimus seniai, kiti - tik
ką pradėję.
Uršule Hogan
Kondratavičiūtė lanko mokyklą treti
metai, važiuoja į Lietuvą.
J u n e Grener lanko taip pat
treji metai, yra lietuvių kil
mės.* Tomas Melesku - ką tik
pradėjo, j a m labai patinka
bendrauti. Pats pastoviausias
mokinys - buvęs teisėjas To
m a s Gieglun - mokosi j a u
šešeri metai. Teressa Muschko - amerikiete, ji įvaikino
dvynukes iš Lietuvos, tad pati
ėmėsi mokytis lietuvių kalbos,
o kartu j mokyklą atveža ir
savo dukras, kad jos žinotų
savo gimtą kalbą, šokius. Do
n a s vedė lietuvaitę Rasą. tad
nori aplankyti Lietuvą ir ben
d r a u t i su žmonos tėvais ir
draugais lietuviškai. M. Litvinskas mokyklą lanko keleri
metai, domisi lietuvių tautos
papročiais, todėl mokosi ir kal
bos.
Direktorė Erina Ba! sienė ti
kisi, kad mokykloje skambės
vaikų baisai, nes naujai atvy
kusiose šeimose yra ir ma
žųjų. Palinkėkime mažam, bet
darniam kolektyvui geros klo
ties dirbant tokį atsakingą ir
mums. lietuviams,
svarbu
darbą.
Sigita Š i m k u v i e n ė

KNYGOS „IS MADOS"
NEIŠĖJUSIOS
S u s i d o m ė j i m a s J A V l i e t u v i u k n y g ų r i n k ė j a i s ir
o r g a n i z a c i n ė m i s bibliotekomis
Šiame, technologijos
per asmenys ir jų privačios biblio
s u n k t a m e pasaulyje, vis vien tekos bei kitos temos. Biblio
yra susidomėjimas ..paprasta" filų konferencijos dalyviai tu
knyga. Susidomėjimas įrody rėjo progos aplankyti to pa
t a s 2001 m e t a i s balandžio ties prof. Kazio Varnelio su
mėn. JAV Kongreso bibliote rengtą jo sukauptų ypatingų
koje (Library of Congress; vy rinkinių parodą. Konferenci
kusiame suvažiavime ^'aprašy- joje apibūdinami
bibliofilai
tame JAV Kongreso žiniaraš turbūt daug kuo panašūs į
tyje, „Information Bulletin" profesorių Varnelį. Jie visi su
2001 m. birželio mėn... ^pie ry meile ir pasiaukojimu rinko,
šius t a r p bibliotekų ir retų, kaupė knygas, nors karo vėjai,
senų knygų rinkėjų. Tas su okupantai, ar ekonominiai
sidomėjimas , įrodytas
2002 sunkumai apsunkino jų pasi
metų
sausio/vasario mėn. ryžimą. Kai kuriems Biblio
„Pasaulio lietuvyje"
spaus filų
konferencijos
praneši
dintame
Almos- Braziūnie m a m s pasiruošti Lietuvoje ir
nės straipsnyje, k u r aprašoma JAV-bėse vyko privačių biblio
ilgą laiką JAV-bėse gyvenu tekų savininkų apklausinėji
sio profesoriaus Kazio Varne mai. Ta proga, Lietuvoje buvo
lio 7,000 tomų biblioteka, kuri išleista knyga, aprašanti . iš
1998 m. buvo. perkelta į Vil studijuotus Lietuvos bibliofi
nių. Straipsnio autorė ištyri lus, o po konferencijos buvo
nėjo
profesoriaus
rinkinio paruošti straipsniai įvairiems
unikalumą ir p a r a š e įdomes žurnalams. Studijos JAV-se
nių faktų apie kai kuriuos nesibaigė pranešimu apie kon
kruopščiai išsaugotus tomus.
ferenciją Lietuvoje.
Įdomus s u t a p i m a s suminė
Šiuo metu, 2002 m. pradžio
tos konferencijos rengimu ir je, pravedama Amerikos lie
minėto straipsnio pasirodymu tuvių organizacijų bibliotekų
yra 2001 m. rugsėjo mėn. Vil apklausa. Ji sieks apžvelgti
niuje vykusi Bibliofilų konfe veikiančių organizacijų bib
rencija. Ten buvo aptariami liotekų stovį šio šimtmečio

A

P a s l a u g o s
ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu C'kagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDUUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO M A Š I N A S ,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, V I R Y K L A S ,
ORO V Ė S I N T U V U S .
H.DECKYS
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 6 6 2 4

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS!
IR GYVYBES DRAUDIMAS.

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.

Agentas F:ank Zapolis ir Otf Mgr. Aukse
S Kane kaJba lietuviškai.

FRANKZAPOUS
3208 1/2 WMt 95tn Street

Atgimimo lit. mokyklos. New Britą.

Tel. (708) 424-8654

CT, mokiniai kalėdinio koncerto metu.

(773) 581-8654

New Britain. CT. lit. mokyklos
siu.
pradžioje. Ypač bus kreipia
mas dėmesys į turimų kny
gų rinkinius ir jų apimtį. Ap
klausa yra antroji dalis anks
čiau minėtos studijos. Pirmoje
dalyje dvi profesionalės bib
liotekininkės, Dalė Lukienė ir
Ramune Kubiliūtė, kartu su
Antanu Dundzila, apklausinėjo JAV įsikūrusių lietuvių
asmeninių bibliotekų savinin
kus apie jų bibliotekas.
Pirmoji studija pravedama
greta panašios studijos, kuri
vyko Lietuvoje, vadovaujant
prof. Domui Kaunui ir jo kole
goms Vilniaus u-tete. 54 sąži
ningų privačių bibliotekų sa
vininkų dėka, susidarė vaiz
das apie JAV asmenines bib
liotekas. Duomenys iš tų 54
sugrąžintų anketų (iš 160 iš
siųstų) buvo analizuojami ir
pristatyti konferencijoje. Ap
klausinėjimų
pasaulyje
33
proc. sugrąžintų anketų rezul
tatas yra geras. Pirmosios
studijos rezultatai, kurie bu
vo pristatyti anksčiau minė
toje Bibliofilų
konferencijoje
Vilniuje, bus spausdinami Vil
niaus universiteto žurnale
„Rnygotyra". o straipsnis, iš- verstas į anglų kalbą, bus iš
spausdintas „Slavic and Eastern European Information
Resources (SEEIR)" žurnale
JAV-se. Pirmosios studijos ir
šiuo metu bibliotekininkių D.
Lukienės bei R. Kubiliūtės
pravedamos antros
studijos
duomenų santraukos bus pa
teiktos baltistikos organizaci
jos „Association for the Advencement of Baltic Studies"
AABSj konferencijoje 2002
m. birželio 5-8 d. Johns Hopkins universitete, Baltimorėje.
Studijų apibendrinimas, tai ne
statistiniai duomenys, nes bib
liotekų savininkai turėjo įdo
mių pastabų ir pareiškė j a u s 
mus apie savo rinkinius.
Bibliofilų ir organizacijų bib
liotekų studijų
pravedimas
susilaukė susidomėjimo iš bib
liotekininkų Lietuvoje ir JAVse. bei iš JAV lietuvių visuo

tinės mokyklos, lietuviškos
parapijos ir pan. Nors biblio
tekose dažnai kaupiama įvai
ri medžiaga, anketoje bus už
pildomi duomenys tik apie
bibliotekose r a n d a m a s kny
gas. Knygos nebūtinai turi bū
ti lietuvių kalba ar lietuviška
tematika, nors studijos pravedėjoms tokie rinkiniai ypač
įdomūs. Anketos 12 klausimų
pateikti angliškai, 2002 m.
pranešimas AABS konferen
cijoje vyks ta kalba. Jeigu
kam nors yra patogiau, atsa
gusiųjų klase su ir rytoju Linu Ba!
kymus galima rašyti lietuviš
kai. Buvo stengtasi surinkti
JAV lietuvių organizacijų bib
menes veikėj.. kurie m a t o liotekų adresų sąrašus. Jei
duomenų užfi".-avimo svarbą. gu kuri nors JAV lietuvių or
Galima teigti, :ad tokios stu ganizacija dar negavo pasiųs
dijos padeda -agrinėti JAV tos studijos anketos kopijos,
lietuvių išeivijos istoriją, k a d ir norėtų būti studijos dalyve,
anketos užpildymas priverčia prašau susisiekti su studiją
asmeninių ir r_anizacijų bib pravedančiomis bibliotekinin
liotekų savin;r.kus bei koor kėmis
Dale Lukiene
(tel.
dinatorius pagiivoti apie jų 301-983-0763; ei. paštas: lubibliotekų ate:n ir likimą.
k a s i n c @ a o l . c o m ) arba Ra
Kviečiame
susidomėjusias mune Kubiliūtė (tel. 847-869JAV lietuvių organizacijas da 9686; ei. paštas: r - k u b i lyvauti studijoje Organizaci l i u s @ n o r t h w e s t e r n . e d u )
jos — tai tautinės, religinės,
ir kitokios grupės, lituanis
R a m u n ė Kubiliūtė

NAUJAS „SUVALKIJOS" NUMERIS
gos, išliekančios vertės turin
čių straipsnių. Numerio pra
džioje spausdinamas prof. An
gelės Vyšniauskaitės rašinys
„Etninės kultūros globos gai
res ir problemos", kuriame
kalbama apie dalykus, dažnai
aprašomus Suvalkijos" žur
nalo puslapiuose.
Šiame numeryje Bernardas
Aleknavičius savo straipsnyje
^Zanavykų kraštotyrininkas"
skaitytojus supažindina su Či
kagoje ilgą laiką gyvenusiu ir
čia mirusiu A n t a n u Gintneriu
šio 100-ųjų gimimo metinių
atžymėjimui. Beje, nuo šio
veiklaus vyro mirties 2002 m.
Etnokultu-os paveldo žurna
sausio 13-ją suėjo 30 metų.
las „Suvalk:;a" dabar j a u yra
J u d i t a Baltrušaitienė apra
retesnis sv-.uas. Neseniai at
šo kitą veiklų Amerikos lie
keliavo antras 2001 mėtų šio
tuvį — Julių Jodelę, gyvenusį
žurnalo numeris.
Čikagoje, o vėliau Kaliforni
Vis blogėjanti Lietuvos eko
joje. Jos rašinys, pavadintas
nominė padėtis ir skaitytojų
„Juliaus Jodelės sugrįžimas"
neišgalėjim;.s įpirkti spaudos,
buvo pradėtas „Suvalkijos" žur
palietė ir šj žurnalą, k u r i s
nalo 2001 m. Nr. 1.
buvo įsteigvis prieš 5 m e t u s .
Čia r a n d a m e redaktoriaus
Tačiau gera-, kad šio leidinio
—
Zeniaus Šilerio rašinį apie
siela — v y r a u s i ą s redaktorius
Griškabūdžio
kleboną Juozą
Zenius Š i k . s dar nenuleidžia
Vaičaitį
(šio
120-sioms
gimimo
r a n k ų ir steigiasi jį išlaikyti.
ir
40-sioms
mirties
metinėms).
Smagu, kad naujame nu
meryje rrv.;ome ir malonių Nijolės Masteikaitės straipsnį
staigmenų: žurnalo viršelis apie dainininkę Beatriče Grinspalvotas, o taip pat jo vidu cevičiūtę (jos 90-sioms gimimo
ryje randame kelis puslapius metinėms paminėti).
su spalvotai- dailės kūriniais.
Žurnalo puslapiuose užtin
Žurnalą? — gana s t a m b u s , kame bent dešimtį kitų raši
turi 68 p:-lapius. Čia ran nių apie žymiuosius suvalkie
d a m e daug vertingos medžią- čius, jų veiklą. Taip pat j a m e

Įvairus

Atlieku d a ž y m o d a r b u s iš
lauko ir v i d a u s .
Butų remontai už prieinamą
kainą. Tel. 708-499-3279;
708-369-8676, Algirdas.

AMERICA— LAND OF
OPPORTUNITY.
1/ you speak English; want to stay
in U.S. to finish school as nurse or
Ph.D; are femaie 25-35.1 need
he!p reconditioning house, when
job donc, stay here to finish free
education by 2003/4.1" 11 get
scholar (fellow) ship and student/
permanent resident visa.
Call 847-217-9700.

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 St
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

Siūlo d a r b ą
įdarbinimo agentūra BALTICA
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių šei
mose, statybose ir t.t. Teikiame visoke
riopą pagalbą atvykstantiems nuolatina:
gyventi. Pažmtys su Amerikos
piliečiais. Tel. 323-851-3010: 323-3776562. E-mail: info@usa-baltica.com

Cable TV installers needed.
Up to $300 per day or more.
Mušt have own truck, tools.
Fluent English. Will train.
773-418-1895.
Looking for Lead Carpenter for
Townhome wood trim replacement (in suburbs). Mušt have
experience & vehicle. Start now.
Good pay, great bonuses, benefits
& profit sharing. Call VVard
Wood at 847-928-1000.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800 Tel. 615-554-3161.

m&&&&ms±

*ry/^.

Altemalive 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.

„DRAUGO" 93 metų sukakties proga ruošiame ypatingą
koncertą ir istorini sveikinimų leidinį.
Koncertą „Balsas tarp žmonių balsų" kovo 17 d.,
sekmadienį, 3 val.p.p. Maria gimnazijos auditorijoje,
6727 S. California Ave., Chicago, IL,
atliks Čikagos LMA „Dainava".
Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus pasveikinti „DRAUGĄ"
šia ypatinga 93 metų sukakties proga.
Vardas

DRAUGAS

'

93

1 Pavardė
• Adresas

| Sveikinimo tekstas

• n Auksinis puslapis $500
D Pusė puslapio $50
•

D Puslapis $100
D Ketvirtadalis psl. $25

Sveikinimo auka $

•

yra ir aprašomųjų žmonių
nuotraukų, kitų vaizdų. Tas
padaro leidinį gyvesnį, nenuo
bodu.
Pažymėtina, kad randame ir
26 pavardes tų rėmėjų (dau
giausia iš JAV), kurie didesne
ar mažesne auka žurnalą
2001 metais rėmė. Atrodo, jog
toks mažas būrys tikrai negali
įveikti tų finansinų sunkumų,
su kuriais susiduria leidėjai.
Botų gera, kad tokių rėmėjų

būtų b e n t 10 k a r t ų daugiau!
„Suvalkijos" ž u r n a l o adresas
— Vytauto g. 3 2 , Marijampolė,
Lietuva a r b a P a š t o dėžutė 14,
4520 Marijampolė. Žurnalas
laukia d a u g i a u skaitytojų bei
rėmėjų iš užsienio. Atrodo,
kad be aktyvesnio atsiliepimo
iš skaitytojų bei rėmėjų puses,
šis ž u r n a l a s v a r g u a r ateityje
galės išsilaikyti. O b ū t ų gaila
jį prarasti!
Ed.Šulaitis

s fiĮaBBisn^gfGiMagMBfBfaragjB^

DRAUGO

r u o š i a m a s K O N C E R T A S • A t l i e k a L.M.A.

DAINAVA

BALSAS T A R P Ž M O N I Ų BALSŲ
Sekmadienį, kovo 17 d. 3 vai. p. p.
Maria High School auditorijoje, 67-ta gatvė ir California
B i l i e t a i : D R A U G E ir S e k l y č i o j e 7 7 3 - 5
.
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vasarinis narių susirinkimas
Šaulių namuose.
5 d., sekmadienį — Šeimų
šventė PLC, Lemonte.
torės Stefos Navardaitienės
2002 METAI
— Motinos dienos pietūs
koncertą Jaunimo centre 3 PLC Lemonte. Rengia Pal. J.
vai. p.p. rengia „Amerikos lie Matulaičio misija. Pradžia 12
KOVO MĖN.
tuvių radijas".
vai.
13 d., šeštadienį — JAV
3 d., sekmadienį — Čika
— Anglijos lietuvių klubo
gos skautų ir skaučių Kaziuko LB Vidurio Vakarų apygardos narių pusmetinis susirinki
metinis susirinkimas PLC mas ir Motinos dienos minėji
mugė PLC, Lemonte.
— Vlado Putvio minėjimas „Bočių menėje", Lemonte. mas.
Dalyvauja apygardos apylin
Šaulių namuose.
— Čikagos lietuvių moterų
— Šv. Kazimiero seserų vie kių valdybos, kontrolės komi klubo pavasarinė muzikinė
nuolijos rėmėjų draugijos žai sijos ir apylinkių atstovai. programa „Orland Chateau",
dimų popietė (Gamės party) Pradžia 8:30 vai. ryto.
Orland Park, IL. Priėmimas
—Amerikos Lietuvių gydy 12 vai; priešpiečiai ir „Men's
Maria mokyklos valgyklos pa
talpose. 6727 So. California tojų sąjungos ruošiamas semi barbershop harmony singers"
Ave. Įėjimas (nuo 12-tos vai.) naras Čiurlionio galerijoje, atliekama programa 1 vai.
iš kiemo pusės. Prie žaidimų Jaunimo centre.
p.p..
14 d., sekmadienį — Vy
bus galima nusipirkti įvairių
9 d., ketvirtadienį — Ša
užkandžių. Žaidimai prasidės tauto Didžiojo Šaulių rink kiečių klubo pusmetinis narių
tinės gegužinė Šaulių namuo susirinkimas 1 vai. p. p. Šau
2 vai. p.p.
9 d., šeštadienį — Ateiti se.
lių namuose.
19 d., penktadienį — Lie
ninkų namų metinis Gavėnios
11 d., šeštadienį — Poezi
susikaupimas 9 vai. r. Ateiti tuvių rašytojų draugijos vaka jos diena Jaunimo centre.
ronė - Hypatijos Yčaitės Pet Rengia JAV LB Kultūros tary
ninkų namuose, Lemonte.
10 d., sekmadienį — Lie kienės knygos „Spring in Lit- ba.
tuvos nepriklausomybės atsta huania" pristatymas 7 v.v.
12 d., sekmadienį — Lie
tymo minėjimas ir „Lietuvių Čiurlionio galerijoje, Jaunimo tuvių Opera Morton auditori
balso" konkurso ..Vardan ne centre.
joje stato Donizetti „Lucia de
20 d., šeštadienį — Lietu Lamermoor"
dalomos tautos" laureatams
premijų įteikimo šventė Jau vių fondo metinis narių suva
17, 18 ir 19 d., savaitgalį
žiavimas Pasaulio lietuvių — ŠALFASS-gos rengiamos
nimo centre.
— Lietuvos nepriklausomy centro didž. salėje, 14911 127 metinės Šiaurės Amerikos
bės atstatymo minėjimas ir St. Lemont, IL.
Lietuvių 2002 metų sporto
21 d., sekmadienį — Švč. pirmenybės Čikagos apylin
pasivaišinimas Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje, 1 vai. M. Marijos Gimimo parapijos kėse.
p.p. ruošiamas šio muziejaus 75-čio jubiliejinė šventė: 12:15
18 d., šeštadienį Ameri
vai. p.p. šv. Mišios. Po Mišių kos lietuvių dailininkių paro
Moterų gildijos.
15 d., penktadienį — A.A. vakarienė „Paradise" pokylių dos „Minčių deriniai" atidary
Aleksandro ir Eleonoros Mar- salėje, esančioje 92 Street ir mas Lietuvių dailės muziejuje,
čiulionių dailės darbų parodos Harlem Ave. sankryžoje.
Lemonte.
atidarymas Čiurlionio galeri
— JAV LB Lemonto apylin
19 d., sekmadienį — Lie
joje, Jaunimo centre, 7:30 v.v. kės metinis susirinkimas (tuoj tuvių Operos koncertas Jauni
Rengia Lituanistikos tyrimo ir po Mišių) PLC didž. salėje, Le mo centre.
studijų centras ir Čiurlionio monte.
— Vytauto Didžiojo Šaulių
galerija.
25 d., ketvirtadienį — Su rinktinės gegužinė Šaulių na
17 d., sekmadienį — valkiečių draugijos narių susi muose.
„Draugo" koncertas Maria rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
26 d., sekmadienį — Vy
mokyklos auditorijoje.
muose.
tauto Didžiojo Šaulių rinktinės
— Lietuvių dantų gydytojų
27 d., šeštadienį — Balze mirusių narių kapų lankymas
sąjungos valdyba 12 vai. Jau ko lietuvių kultūros muziejaus kapinėse.
nimo centro mažojoje salėje Moterų gildijos muzikinė pro
— Čikagos ir apylinkių Ne
ruošia cepelinų pietus.
grama „Hat Lady" 12 vai. p. kalto Prasidėjimo M. Marijos
p. Willowbrook Room, Willow- seserų vienuolijos rėmėjų me
31 d., sekmadienį — Vely brook, IL. Priėmimas ir prieš tinė vakarienė, 2 vai. p.p. šv.
piečiai 1 vai. p.p.
kos PLC, Lemonte.
Mišios Tėvų Jėzuitų koply
— Šv. Pranciškaus seserų čioje. Po Mišių, Jaunimo cen
vienuolijos rėmėjų Čikagos tro didž. salėje meninė progra
BALANDŽIO MĖN.
skyriaus
metinis
pokylis ma ir vakarienė.
4 d., ketvirtadienį — Za- Šaulių namuose, 2417 West
27 d., pirmadienį — Miru
rasiškių klubo pusmetinis su 43 St., Čikagoje. Pradžia 3:30 siųjų pagerbimo iškilmės Šv.
sirinkimas 1 vai. p.p. Šaulių vai. p.p.
Kazimiero lietuvių kapinėse
namuose.
28 d., sekmadienį — II 12:30 val.p.p. prie Steigėjų pa
7 d., sekmadienį — Pa Jaunųjų talentų popietė Jau minklo. Minėjimas ruošiamas
saulio lietuvių centro ruošia nimo centre. Rengia JAV LB Bendruomenės pasauliečių ko
ma Atvelykio šventė PLC, Le Kultūros taryba.
miteto ir Kapų sklypų savi
monte.
— Panevėžiečių klubo pus ninkų dr-jos, garbės sargyboje
— Kardinolo Francis George metinis narių susirinkimas dalyvaujant šauliams ir ramo12:15 vai. p.p. aukojamos šv. Jaunimo centro klasėje. Pra vėnams.
Mišios Švč. M. Marijos Gimi džia 1 vai. p.p.
mo parapijos bažnyčioje MarBIRŽELIO MĖN.
ąuette Parke.
GEGUŽĖS MĖN.
— Muz. Arvydo Paltino, dai
2 d., sekmadienį — Tau
nininkų Nelės Paltinienės,
2 d., ketvirtadieni — Ve- tinių šokių koncertas „Drau
Eugenijaus Ivanausko ir ak nezuelos lietuvių draugijos pa gui" paremti, 3 vai. p.p.

RENGINIAI ČIKAGOJE

•••••••••••••i

b a l a n d ž i o

Rengia Tautinių šokių instituas ir JAV LB Kultūros tary
ba.
— Tauragės lietuvių klubo
pusmetinis narių susirinki
mas.
— Čikagos ir apylinkių
Ateitininkų šeimos šventė: 9
v.r. šv. Mišios Pal. J. Matulai
čio misijoje. 10:30 v.r. iškil
mingas posėdis PLC salėje,
Lemonte.
— Ateitininkų namų gegu
žinė 12 vai. AN sodelyje, Le
monte.
9 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rinkti
nės gegužinė žurnalui „Trimi
tas" paremti.
16 d., sekmadienį — Ge
dulo ir Vilties dienos minėji
mas 12 vai. J. Matulaičio mi
sijoje, Lemonte. Rengia JAV
LB Lemonto apylinkė.
22 d., šeštadienį — Tradi
cinės Joninės Šaulių namuose
rengiamos Vytauto Didžiojo
Šaulių rinktinės.
LIEPOS MĖN.
7 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės
gegužinė Šaulių namuose.
14 d., sekmadienį — Arkivysk. Jurgio Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju pami
nėjimas. Šv. Mišios 10:30 vai.
r. Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje. Tuoj po
Mišių minėjimas parapijos
salėje.
21 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių gegužinė Šaulių
namuose.
RUGPJŪČIO MĖN.
4 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės
gegužinė Šaulių namuose.
11 d., sekmadienį — Venezuelos lietuvių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. Pra
džia 12 vai. p. p.
— JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos gegužinė 12 vai. p.
p. PLC sodelyje, Lemonte.
— JAV LB Waukegan/Lake
County apylinkės metinė ge
gužinė 12 vai. p. p. „HalfDąy
Forest Preserve" parke, pavė
sinėje „A", Halfday, IL.
25 d., sekmadienį — Illi
nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Pra
džia 12 vai.
RUGSĖJO MĖN.
1 d., sekmadienį — JAV
LB Lemonto apylinkės metinė
gegužinė 12 vai. PLC, Lemon
te.
8 d., sekmadienį — Tautos
šventė Šaulių nan.uose.

15 d., sekmadienį — Zarasiškių klubo gegužinė 1 v. p. p.
Šaulių namuose.
22 d., sekmadienį — Lie
tuvių fondo 8-tos metinės gol
fo žaidynės Lieponių Old Oak
Country Club laukuose.
26 d., ketvirtadienį — Su
valkiečių draugijos narių susi
rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
muose.
29 d., sekmadienį — Meti
nis „Draugo" pokylis.
— Šakiečių klubo gegužinė
12 vai. p. p. Šaulių namuose.
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GRUODŽIO MEN.
1 d., sekmadienį — Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio są
jūdžio ruošiamas Tilžės Akto
paskelbimo 34-sios sukakties
minėjimas 2 vai. p. p. Šaulių
namuose, Čikagoje.
15 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės tradicinės Kūčios Šaulių
namuose.
31 d., a n t r a d i e n į — Lietu-

vių operos Naujųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre.
— Naujųjų metų sutikimas
Šaulių namuose.
•Sakoma, kad tornadai (sūkurinės vėtros I dažniausiai
pasitaiko tarp S ir 6 vai. vak.
Rečiausiai jie pasitaiko tarp 5
ir 6 vai. ryte. Tačiau trys iš
keturių tornadų, pasitaikan
čių bet kur mūsų planetoje, at
sitinka JAV-se.

SPALIO MĖN.
6 d., sekmadienį — Suval
kiečių draugijos gegužinė Šau
lių namuose. 12 vai.
— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų dr-jos metinis
pokylis Oak Lawn Hilton po
kylių salėje, 9400 S. Cicero
Ave., Oak Lawn, IL. Pradžia 1
vai. p.p.
13 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių klubo metinis na
rių susirinkimas Šaulių na
muose.
20 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės paskutinė sezono gegu
žinė Šaulių namuose.
24 d., ketvirtadienį — Zarasiškių klubo metinis narių
susirinkimas 1 vai. p. p. Šau
lių namuose.
26 d., šeštadienį — LFK
„Lituanica" 52-sis metinis po
kylis PLC, Lemonte. Pradžia
6:30 v.v.
— JAV LB Waukegan/Lake
County apylinkės Rudens po
kylis 6:30 vai. p. p. „Concorde
Banąuets", 20922 N. Rand
Rd., Kildeer, IL.
27 d., sekmadienį —„Au
kuro" choro koncertas Jauni
mo centre. Rengia JAV LB
Kultūros taryba.
LAPKRIČIO MĖN.
1 d., sekmadienį —Vėlinių
iškilmės Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse prie Steigėjų pa
minklo 12:30 vai. p. p. Minėji
mą rengia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų
sklypų savininkų draugija,
garbės sargyboje dalyvaujant
šauliams ir ramovėnams.
9 d., šeštadienį — Lietu
vių fondo 40 metų sukaktuvi
nis pokylis Pasaulio Lietuvių
centre, Lemonte.
10 d., sekmadienį —Tau
ragės lietuvių klubo metinis
narių susirinkimas Šaulių na
muose.
— JAV LB Lemonto apylin
kės iškilmingi pietūs 12 vai.
PLC, Lemonte.
24 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė
Šaulių namuose.

A. t A.
RAMUNĖ KVTKLYTĖLUKIENĖ
Mirė 2002 m. vasario 25 d., sulaukusi 60 metų.
Gimė 1942 m. vasario 3 d., Lietuvoje, Kauno mieste.
Amerikoje, Čikagos mieste gyveno nuo 1951 metų.
Nuliūdę liko: vyras Vincas, sūnus Rimas, duktė Daina,
seserys Danguolė Kviklytė ir Rūta Kulikauskienė su šeima
bei daug artimų gerų draugų ir giminių.
A.a. Ramunė buvo mylima duktė a.a. Broniaus ir a.a.
Bronės Kviklių.
Velionė buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė. Daug
metų dėstė Čikagos aukštesniojoje ir Lemonto Maironio
lituanistinėje mokyklose. Ėjo įvairias pareigas Lietuvių
Skautų seserijoje, Akademiniame Skautų Sąjūdyje,
Vydūno fonde ir Lietuvių fonde. Paskutiniu metu dirbo
lietuviams tėvams jėzuitams.
A.a. Ramunė bus pašarvota penktadienį, kovo 1 d., nuo
2 v.p.p. iki 8 v.v. Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 2 d.
Gedulingos šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 10
v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje šalia Jaunimo centro. Po MiSių
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Liūdi vyras, vaikai, seserys, draugai ir giminės
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A.tA.
KĘSTUTIS KIRVAITIS
Mirė 2002 m. vasario 26 d., Christ ligoninėje, sulaukęs
71 metų.
Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: s ū n ū s dr. Romas, dr. E d v a r d a s ,
gyvenantys Čikagoje, Tomas, gyvenantis Sausalito, CA.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, kovo 1 d. nuo 2
v.p.p. iki 9 v.v. Thompson & Kuenster laidojimo namuose,
5570 W. 95 St., Oak Lawn, IL. Laidotuvės šeštadienį, kovo
2 d. Iš laidojimo namų 8:30 v.r. velionis bus atlydėtas į St.
Germaine bažnyčią, 4240 W. 98 St, Oak Lawn, IL, kurioje
9:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę sūnūs
Laidotuvių direkt. Thompson & Kuenster Funeral Home.
Tel. 708-425-0500.
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nuoširdžią užuojautą reiškiu j o šeimai ir visiems
artimiesiems.

A L I . . —

untcago

Adolfas Luza
Cleveland. OH

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.
Siųskit*:
Vardas, pavardė.

J

Adresas

•

Miestas, valstija, zip code

•

Dovanoja:

J
a
•

Vardas, pavardė

How easy Is it to
As easy as SAS.
•

From Chicago we offer daily servtee to Vilnius
wlth a hassle free connection through our
Copenhagen Airport And when returning. you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel with SAS, you can earn mlleage credlt
wtth United's Mlleage Plūs* or SAS'
EuroBonus™1 freauentftyerprogram.
For Information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

Darbščiai visuomenininkei. skautininkei. Akademinio
Skautų Sąjūdžio filisterei išėjus namo pas Viešpatį, šio
neapsakomo skausmo metu nuoširdžiai užjaučiame jos
vyrą VINCĄ, sūnų RIMĄ. dukterį DAINĄ, seseris
DANGUOLĘ ir RŪTĄ KULIKAUSKIENĘ su šeima.
Kartu liūdime
Irena ir Eugenijus Vilkai
Gražina ir Vygintas Griniai
Alma ir Rimantas Stočkai
Vytenis ir Vita Vilkai

Adresas
Miestas, valstija, zip code

A. t A.
RAMUNEI KVIKLYTEILUKIENEI

If $ Scandinavian

Regina ir Jurgis Jogos

6
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„DRAUGO"KONCERTE SOLISTĖ IŠ CLEVELANDO
Kovo 17 d. Maria gimnazijo
je
vyksiančiame
,. Draugo"
koncerte ..Balsas tarp žmonių
balsų" k a r t u su ..Dainavos"
ansambliu dainuos ir soliste
Virginija Bruožytė-Mulioliene.
Kaip prasidėjo šios lietuvių
dainininkes muzikinis kelias^
Virginija Bruožytė-Mulioliene
gimė ir augo Melbourne, Aus
tralijoje, muzikos mėgėjų šei
moje, baigė Melbourno univer
sitetą bakalauro laipsniu bal
so lavinimo srityje ir gavo mu
zikos pedagogikos diplomą.
Dainos kelią V. Mulioliene
pradėjo 1986-aisiais su ..Sva
jonių" trio ir vėliau su ..Svajo
nių aidų" kvartetu koncertavo
Australijos, Pietų ir Šiaurės
Amerikos, Kanados ir Europos
lietuviams.
Atvykusi į Clevelandą, daini
ninkė gilino muzikos studijas
Clevelando Muzikos institute,
kuriame įgijo magistro laipsnį
balso lavinimo srityje ir profe
sinių muzikos studijų diplo
mą.
Studijuodama
Clevelande.
V. Mulioliene atliko pagrindi
nes roles kompozitorių K.
Weill. D. Cimarosa, W. A. Mozart, E. Humperdinck. F. Poulenc operose. Priimta aspiran
te į Clevelando „Lyric Opera",
ji dalyvavo įvairiose operų
pastatymuose ir muzikiniuose
pasirodymuose, o 1993 m. atli
ko pagrindinį vaidmenį pasau
linėje operos ,,Mrs. Dalloway"
premjeroje.
Clevelando mieste daininin
kė ilgą laiką giedodavo ..Old
Stone" bažnyčioje, kur atlikda
vo pagrindines soprano parti
j a s su tos bažnyčios kameriniu
choru. S u „Old Stone Singers"
ansambliu 1994 m. ji išleido
kalėdinių ir kitų giesmių kom
paktinę ploštelę. o 1995 m. su
tuo pačiu ansambliu dalyvavo
Handel oratorijos „Saliamo
nas" pastatyme ir atliko kara
lienės Sebos partiją.
1993 m. Čikagoje vykusiame
Alice Stephens muzikos sti
pendijų konkurse V. Muliolie
ne laimėjo pirmąją vietą ir
1996, 1996 1997 m. pasiekė
„Opera Columbus" dainavimo
V y t a u t o Didžiojo Š a u l i ų
r i n k t i n ė ruošia tradicinį šau
lių organizacijos įkūrėjo Vlado
Putvio minėjimą kovo 3 d.,
sekmadienį. Minėjimas prasi
dės 10:30 val.r. Brighton Par
ko parapijos bažnyčioje šv. Mišiomis. Po pamaldų 12 vai.
Šaulių namuose (2417 W. 43
Str.) - programa ir kavute.
Visi kviečiami.
ALRK m o t e r ų s ą j u n g o s 3
kuopa šių metų pirmą susirin
kimą š a u k i a kovo 16 dieną, 3
vai. p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Kvie
čiame visas moteris, kurios
norėtų priklausyti katalikių
moterų organizacijai, prie mu
šu prisijungti.

A n t a n a s V a l a i t i s , gyvenan
tis Eastlake, OH, Draugo fon
dui atsiuntė 100 dol., pasiek
d a m a s tūkstantinę, ir tapo D F
g a r b ė s n a r i u . Sveikiname
naują garbes narį ir dėkojame
I už p a r a m ą Draugo fondui.
Autobusu
į
„Draugo"
k o n c e r t ą ! LB Lemonto apy
linkes socialinių reikalų sky
rius praneša, kad autobusas į
..Draugo" koncertą išvyksta
kovo 17 d. 2 vai.p.p. iš PLC
Lemonie. Vietų užsakymas
tel. 630-243-0791. 708-3460756
P a u l i u s Gylys, gyvenantis
Olympia. WA. praskėsdamas
prenumeratą, „Draugo" iždą
papilde 100 dol. Ačiū už para
mą!

Dainininke Virginija Bruozyte-Muliolienė (sopranas).
varžybų finalus.
Virginija sėkmingai koncer
tuoja lietuvių telkiniuose Mel
bourne (Australijoje*. St. Petersburge, Detroite. Clevelan
de, Grand Rapids. Toronte.
New Yorke ir Los Angeles.
Clevelande ji gerai pažįstama
kaip
soliste, giedanti
su
„Exultate" choru, vadovauja
mu Ritos Kliorienės. ir dažnai
kviečiama dainuoti įvairiuose
lietuviškuose
renginiuose.
Kartu su Čikagos lietuvių ope
ra dainininke sėkmingai atli
ko pagrindines roles ..Čigonų
barono" ir „Carmen" pastaty
muose.
Šiuo metu V. Mulioliene da
lyvauja
Clevelando
operos
„Cleveland Opera On Tour"
programoje.
kurioje
tapo
„Associate artist". Ji dalyvavo
pasaulinėje
vaikų
operos
,Aesop's Fables" premjeroje ir
atlieka
pagrindines
roles
..The Mikado" ir „The Pirates
of Penzance".
Čikagos klausytojai lietuvių
dainininke išgirs kovo 17 d.
koncerte, vyksiančiame Maria
gimnazijos auditorijoje '6727
S. California Ave.). V. Mulio
liene kartu su ..Dainavos" an
sambliu atliks Antonio Vivaldi
kantatą ..Gloria" - dainuos so
prano partiją. Kviečiame at
vykti! Bilietus galite įsigyti
..Drauge". ..Seklyčioje" (2711
W. 71st. Str.) ir šį sekmadienį,
kovo 3 d., nuo 9:30 val.r. iki 1
vai.p.p. Pasaulio lietuvių cent
re Lemonte.
S e k m a d i e n į , k o v o 10 d.,
B r i g h t o n P a r k e bus švenčia
ma
Lietuvos
nepriklauso
mos valstybės atstatymo 12
metų sukaktis. Pradžia - šv.
Mišiomis 10:30 val.r. Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos bažnyčioje. Šv. Mi
šias aukos ir šventei skirtą pa
mokslą sakys neseniai iš Lie
tuvos grįžęs kun. Jaunius
Kelpšas. Giedos Algimanto
Barniškio vadovaujamas para
pijos choras. Po Mišių mokyk
los salėje vyks koncertas, kurį
atliks Almos Preisaitienės va
dovaujamas Lietuvos Vyčių
choras. Po koncerto - pietūs.
Renginio pelną skirsime Vil
kaviškio kunigų seminarijai.

N e p a p r a s t a s į v y k i s mūsų
kultūrinėje veikloje — litera
tūrinio konkurso ..Vardan ne
dalomos tautos" premijų įtei
kimas ir Kovo 11-osios šventė
— Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo 12 metų sukakties
minėjimas įvyks kovo 10 d.,
sekmadienį, 4 vai. p.p. Jauni
mo centre. Ten sužinosime,
kas laimėjo tris premijas ir už
ką. Kviečiame ne tik Čikagos,
Lemonto. bet ir kitų vietovių
lietuvius dalyvauti. Visa šven
tes programa vyks sėdint prie
stalų, todėl vietas reikia užsi
sakyti iš anksto ,Lietuvių bal
so" įstaigoje. 2624 W. 71st St.,
Chicago, IL 60629 arba pa
s k a m b i n u s telefonu 773-7763399. Dalvvaukime!
Č i u r l i o n i o galerijos ir Li
tuanistikos tyrimo ir studijų
centro rengiama daii. E. ir A.
Marčiulionių darbų paroda
atidaroma kovo 15 d. 7:30 vai.
v. Čiurlionio galerijoje. Jauni
mo centre. Visi kviečiami atsi
lankyti.
K r i s t i n a G. G r a ž y s , gyve
nanti Dovvners Grove, IL,
prasitesdama
prenumeratą.
..Draugą" parėmė 50 dol. au
ka. Nuoširdžiai dėkojame!
S t a s ė Kazlauskienė yra
naujoji „Vaiko vartų į mokslą"
Clevelando skyriaus- atstovė.
Norintys paaukoti vaikiškų
rūbų, batų, minkštų žais
liukų a-ba pinigine auka prisi
dėti prie šio šalpos darbo, pra
šome kreiptis į Stase.

Skelbimai

~"

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 W e s t C e r m a k R o a d .
Tel. (773) 847-7747.

• 27 c e n t a i s k a m b i n a n t \
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 d i e n a s per savai
tę, 6 s e k u n d ž i ų intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOIN1
a t s t o v ą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel,
708-386-0556. TRANSPOIN1
— p a t i k i m i a u s i a s ryšys su
L i e t u v a bei visu pasauliu!
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Redaguoja GRAŽINA STURONIENE, 9228 S. Major Ave., Oak Lawn, IL 60453
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĘ
PASKELBUS
1918-tais rr.etais Vasario 16tą dieną, paskelbus Lietuvos
Nepriklausomybę, nepaisant
visų trukdymų ir vargų, Lietu
va po truputį pradėjo eiti pa
žangos keliu. Sunkumai truk
dė valstybei tvarkomajam
darbui, reikėjo daug pasiauko
jimo organizuoti atstatymo
darbus. Žmonių gyvenimo ly
gis pradėjo sparčiai kilti, nes
visi bendromis jėgomis pradė
jo statyti ir kurti.
Įsteigus krašte daugiau mo
kyklų, pradėjo kilti žmonių ge
rovė, buvo pastebimi kultūros
laimėjimai švietime, moksle,
muzikoje, mene ir sporte.
Nepriklausomoje Lietuvoje
buvo steigiamos ligoninės su
gerai paruošiu personalu, to
bulėjo sanitarinės sąlygos. Pa
gerėjo sveikatingumas, atsira
do gerų gydytojų ir gerų vais
tų.
Lietuvos Nepriklausomybę
kūrė jauni, gabūs ir laisvi
žmonės, kūne drąsiai ieškojo
naujų formų, naudodamiesi
užsienio pavyzdžiais, patyri
mais ir jų metodais. Lietuviš
kasis jaunimas, baigęs viduriniąsias mokyklas, galėjo sėk
mingai studijuoti užsienyje, o
sugrįžę kelti Lietuvos gyveni
mo lygį.
Nepriklausomos
Lietuvos
žmonės rūpinosi ir nusmuku
sio žemės ūkio reikalais, vals
tiečiai pradėjo tvarkyti sody
bas ir dirbti apleistus laukus.
Miestuose ėmė atgyti fabrikai
ir dirbtuvės, įsikūrė „Mais
tas", „Pieno centras", „Lietuvos
bankas", Čiurlionio dailės mu
ziejus ir sporto halė.
Nelengva darbo našta teko
pirmiesiems Lietuvos valsty
bės žmonėms, kurie kūrė nau
jąją Lietuvą.
Gediminas Janušauskas,
Lemonto Maironio lit. m-los
10 klasės mokinys
** *

Per visą 1918-ųjų metų Lie
tuvos Nepriklausomybės laiI kotarpį žmonės turėjo didelį
norą kurti naują gyvenimą.
Lietuvos žmonės vieningai su
kūrė nepriklausomybę ir vie
ningai dirbo, kad ją išlaikytų.
Vieni dirbo miestuose, kiti
kaimuose, kur pirmiausia
buvo atkurti apleistą žemės
ūkį, nes tai buvo Lietuvos tur
tas. Žemė buvo žmonių pragy
venimo šaltinis ir ja visi rū
pinosi sąžiningai dirbdami.
Antanas Petkus,
Lemonto Maironio lit. m-los
10 klasės mokinys

JEI AŠ BŪČIAU
KARALIUS

ŽIEMA
Žiema yra labai šaltas metų
laikas. Daug laiko reikia pra
leisti namuose, smagu sėdėti
ir skaityti gražią knygą. Man
jau nusibodo žiema, nes ji ilga.
Kartais aš einu čiuožti ant le
do arba statyti sniego senį, su
tėte aš dažnai einu slidinėti.
Vakarais aš žiūriu televizorių
ar žaidžiu su žaislais. Man la
bai patinka siūti. Kartą aš pa
siuvau savo šuniukui švarkelį
ir kepuraitę. Tačiau aš labai
laukiu pavasario, nes tai ma
no mėgiamiausias metų lai
kas, medžiai, kurie taip ilgai
buvo be lapų, dabar pradeda
žaliuoti.
Man labai patinka rašyti,
nes mano močiutė Vanda
Vaitkevičienė rašė lietuviškas
knygas, tokias kaip „Spindu
lėlis". Aš noriu išmokti taip
gražiai rašyti kaip mano mo
čiutė.
Lina Meilutė,
Lemonto Maironio lit. m-los
5 skyriaus mokinė.
Žiema ateina po rudens, o
kai pasninga, tada būna labai
smagu žaisti sniege. Aš labai
mėgstu žiemą važiuoti į Colorado slidinėti ir važinėti snieglente. Taip pat aš mėgstu žais
ti ledo ritulį, nors tai gali būti
ir vasaros sportas. Man patin
ka žiema, kai daug prisninga
ir nereikia eiti į mokyklą.
Simona Pauliukonytė,
Lemonto Maironio lit. m-los
5 skyriaus mokinė
***

Žiemą būna daug nuostabių
dalykų, sniegas dengia žemę
baltu patalu. Lauke vaikai sli
dinėja nuo kalniukų ir žaidžia
sniege. Kas ketveri metai
vyksta žiemos Olimpiada, kur
daug žmonių mėgina savo su
gebėjimus. Vieni čiuožia dai
lųjį baletą ant ledo, kiti lekia
nuo didelių kalnų slidėmis.
Vieni laimi aukso, sidabro ar
bronzos medalius, stebint tai,
atsiranda noras ir man čiuož
ti.
Žiema man patinka ir dar
dėlto, kad gruodžio mėnesį yra
šv. Kalėdos, kurių metu vaikai
apdovanojami Kalėdų senelio.
Patricija Kirvaitytė,
Lemonto Maironio lit. m-los
5 skyriaus mokinė
KAD LIETUVA VISADA
BŪTŲ LAISVA

Kad Lietuva visada būtų
laisva, ji turėtų įkurti didelę
kariuomenę, turėtų įstoti į Eu
ropos Sąjungą. Lietuva turėtų
tapti NATO nare arba turėtų
susijungti su Jungtinėmis
Amerikos Valstijomis.
Jei Lietuva turėtų didesnę
Nepriklausomybę
paskel
bus, Lietuvoje gyvenimo lygis kariuomenę, tai ji nebijotų di
pradėjo kilti, nes visi žmonės delių priešų. Jei Lietuva įsto
to norėjo, jie dirbo ir kūrė gra tų į Europos Sąjungą ir taptų
žią naują Lietuvą. Visa tai NATO nare, tada ji būtų ap
i žmonės galėjo padaryti tik saugota nuo piktų ir žiaurių
didelėmis pastangomis ir vie- žmonių. Kai Lietuva pasidary
| nybe. Tūkstančiai žmonių sto tų saugi, tada ji turėtų pre
jo kurti apleistą žemės ūkį, kiauti su kitais kraštais. Lie
i kiti gerino sąlygas pramonėje, tuvos žmonės galėtų pasidary
' o treti rūpinosi Lietuvos ti labai turtingais, jei jie par
I mokslu. Kūrė įvairias mokyk duotų daug gintaro. Ir tada
las, kurios auklėjo naują jau Lietuvai niekas nebūtų baisu,
nąją kartą. Visa Lietuva ėjo nes ji būtų laisva ir turtinga
pažangos keliu į naują gyve **""
Benas Burdulį*,
nimą, kūno žmonės buvo išsi
Lemonto Maironio lit. m-los
ilgę per 120 metų Rusijos ca
6 skyriau* mokinys
rų okupacijos laikotarpį.
MĮSLES
Darius Jutsi,
Lemonto Maironio lit. m-los
Senas senelis sėdi ant stogo
10 klasės mokinys ir pypkę rūko.
(svuimvyĮ)
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Jeigu aš būčiau karalius,
niekam nereikėtų eiti į mo
kyklą. Vaikai galėtų žaisti vi
są dieną. Visi gautų daug sal
dainių. Tėvai turėtų klausyti
vaikų. Visi būtų labai laimin
gi. Aš manau, kad aš būčiau
labai geras karalius.
Mikas Giedraitis
* «•

Jei aš būčiau karalius, norė
čiau padėt visiems, kurie ser
ga ir rasti, kaip išgydyti visas
ligas. Aš duočiau visiems ma
no karalystės Šventą Raštą, ir
jie turėtų skaityti kasdieną.
Visi mano karalystėj turėtų
užtenkamai maisto valgyti.
Vaikučiai būtų laimingi, nes
Raimundo Čepelės, Lemonto padaryčiau daug įdomių žaidi
Maironio lituanistinės mokyklos 1 mų aikščių jiems. Aš manau,
aš būčiau geras karalius.
skyriaus mokinio piešinys
JuHja Sirgėdaitė
VILNIUS
***
Vilnius yra pats gražiausias
Aš turėčiau daug sargybinių
ir didžiausias Lietuvos mies
ir
važinėčiau karieta gražiai
tas. Vilnius — Lietuvos sos
pasipuošęs.
Mano namuose
tinė. Vilniuje yra apie 30 labai
gyvenimas
būtų
linksmas ir
gražių ir senų bažnyčių. Gra
triukšmingas.
Tarnautų
man
žiausios bažnyčios yra Šv.
visi.
Onos, Šv. Petro ir Povilo, Šv.
Dinas Kamaitis
Kazimiero bažnyčia ir kitos.
* • •
Prancūzų imperatorius Napo
leonas buvo sužavėtas Šv.
Jei aš būčiau karalius, aš
Onos bažnyčios grožiu. Jis pa turėčiau didelę pilį. Ir aš toje
sakė, kad norėtų ją nusivežti į pilyje turėčiau 50 tarnų, ant
Paryžių. Vilniuje yra vienas iš galvos turėčiau aukso karūną.
seniausių Europos universi Ir visi gyvuliukai iš viso pa
tetų — tai Vilniaus universi saulio galėtų ateiti į mano pilį.
tetas. Jis pastatytas 1579 m. Ir aš turėčiau 10 šunų, 5 ka
Senamiestyje yra Gedimino tes, 4 antis, 12 avių ir 3 kiau
kalnas su bokštu ir pilies lie les. Prie mano pilies būtu gra
kanomis. Puiki Vilniaus ka ži gamta.
tedra, kuri yra žymiausia ir
Giedrė Laurinaitytė
gražiausia visame Pabaltijy.
*•»
Ten palaidotas Vytautas Didy
Jeigu iš tikrųjų juo būčiau,
sis. Visas Vilnius apsuptas
tai
viskas man būtų papras
kalnais ir pušynais. Aš gimiau
čiau,
pavyzdžiui, nereikėtų 9
Vilniuje, todėl Vilnius man
vai.
eiti
miegoti, galėčiau ilgai
yra gražiausias ir mieliausias.
žiūrėti
televizorių. Norėčiau
Agnė Janušauskaitė,
pasistatyti
didelę pilį, kur bū
Lemonto Maironio lit. m-los
tų
daug
žaidimų,
aikštelių, ba
4 skyriaus mokinė
seinų, žaidimų automatų ir
MOČIUTĖS ATVYKIMAS kino salė. Ateitų mano drau
gai ir mes galėtume smagiai
l AMERIKA
Mano močiutė pabėgo į Vo žaisti.
Ignas Bernotas
kietiją 1944 m. Ji buvo 19 me
tų, medicinos studentė. Jos
* • *
šeima nutarė bėgti, kai suži
Jei aš būčiau karalius, aš
nojo, kad yra sudaryti žmonių gyvenčiau pilyje. Ta pilis būtų
sąrašai vežimui į Sibirą. Jie labai aukšta ir didelė. Mano
pėsti nuėjo iki Vokietijos, kur kambarys būtų aukščiausiame
gyveno iki 1949 metų. Močiutė aukšte. Aš turėčiau tris vir
gyveno amerikiečių zonoje. tuves, trisdešimt baseinų, dvi
Vokietįjoje ji lankė UNRA sporto sales ir 50 kambarių,
(medicinos mokyklą). Gyven kuriuose galėčiau žaisti. Ap
dama Vokietijoje, ji susipažino link pilį aš turėčiau sargų ir
su seneliu. Senelis pakvietė ją tiltą.
važiuoti į Ameriką. 1950 m
Marius Jankus
laivu „General Marketer" ji
Visi
—
Detroito
„Žiburėlio"
plaukė dvi savaites. Pasiekusi
lit.
m-los
3
skyriaus
mokiniai
Halifaksą, traukiniu atvyko į
Niujorką.
PATARLES
GajaStirbytė
Ir bitutė savo namus gina.
Lemonto Maironio lit. m-los
Blogas paukštis, kuris savo
8 skyriaus mokinė lizdą teršia.

Austė* KuncsJtėa, Lemonto Maironio lit. m-los 4 skyriaus mokinės, pie
šinys

