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Kai tikroji tauta —našlaitė
Antanas Kučys

Amerikietiškos Nidos Beverly Shores, IN, lietuviai gyvena
ateinančio šimtmečio
nuorodomis, - sako
žurnalistas Vytautas
Kasniūnas.
2 psl.

NATO plėtra ir
Lietuvos pakvietimas į
šią organizaciją
priklauso ne vien nuo
išeivijos pastangų, bet
veikti ir budėti reikia, rašo Regina Narušienė.
3 psl.

Lietuvių fondas
sukaktuvinio narių
suvažiavimo metu
vertai didžiavosi savo
pasiekimais;
„Čia jus trukdo
neseniai atvykęs iš
Lietuvos”, - Petras
Petrutis pasakoja,
kodėl jį trukdė...

Kai klausom iš Lietuvos pre
zidento ar kito aukšto valdžios
pareigūno kalbos, skaitom iš
ten spaudą, girdim juos kal
bančius apie tautą. Tik, deja,
nesužinom, apie kokią tautą
jie kalba. Kai jie rūpinasi lie
tuvių tauta, kuriai ir mes pri
klausome, mums miela gir
dėti. Tik šiais laikais tai retas
įvykis, esant dabartinių kos
mopolitinių bangų apsuptyje.
Dabar taip mažai tenka girdė
ti apie Basanavičiaus, Kudir
kos, Vaižganto ir kitų pirmųjų
lietuvių žadintojų tautą. Už ją
ėjo mirti savanoriai. Už ją di
delė mūsų tautos dalis bolševikmečiu žuvo kalėjimuose
ir Sibiro katorgose. Jeigu da
bar turime atkurtą Lietuvą,
tai tik dėl to seno paveldo, ku
ris tautą atvedė iki šių dienų.
Nukelta į 3 psl.

neatidėlioti atominių elektrinių
uždarymo

Sportas

*
Portugalijos futbolo
čempionate vėl minimas

lietuvio Edgaro Jankausko
vardas. Po 5 savaičių gydymo
grįžęs į aikštę, jis muša įvar
čius savo komandai Lisabonos
„Benfica” ir jau pelnė 8 per 10
rungtynių.
(R, Eltai
* NBA Vakarų konferen
cijoje Utah „Jazz” krepši

ninkai antradienį Sacramento
93:86 nugalėjo reguliariojo
NBA sezono absoliutų pirmū
ną „Kings” klubą.

* „Mano šeimyninis gyve
nimas, galiu teigti, susi
tvarkė. Aš ruošiausi tai pada
ryti daug metų — vieną kartą
reikėjo ryžtis, ir tai yra atlik
ta”, sakė premjeras Algirdas
Brazauskas sutuoktuvių pro
ga jį sveikinusiems minist
rams.
* Įamžinant R. Kalantos
atminimą, siūloma vengti są
sajų su savižudybe.
* Mokėjimo kortelių Lie
tuvoje jau beveik 1 milijonas.

NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Joseph Ralston (kairėje) ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Lin
kevičius.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

ES įspėjo kandidates

Briuselis, balandžio 23 d.
(AFP-BNS) — Europos Komi
sija (EK) antradienį narystės
4 psl.
Europos Sąjungoje (ES) sie
kiančioms valstybėms išsiuntė
Kas naujo teatruose,
atvirus raginimus neatidė
kuo domisi teatrų
lioti nesaugiomis laikomų ato
lankytojai?
minių elektrinių (AE) užda
rymo.
5 psl.
„Derybų metu Europos Ko
misija bus tvirta dėl uždarymo
Kaip neprarasti
datų” iš viso dėl 8 reaktorių
Lietuvos pilietybės?
valstybėse kandidatėse, pa
Į pokalbį penktadienį,
reiškė už transporto ir energi
balandžio 26 d., kviečia jos reikalus atsakinga ES
įgaliotinė Loyola de Palacio.
Liūda Rugienienė ir
„Aš savo ruožtu pareikalavau,
Balzeko lietuvių
kad sutartys (dėl uždarymo)
kultūros muziejus.
būtų įtrauktos į stojimo su
6 psl.
tarčių sąrašą, — sakė ji. —
Briuselis tikisi sudaryti tokius
susitarimus su 10 narystės ES
* Su Arvydu Saboniu siekiančių šalių iki 2002 metų
aikštėje jau nesusidurian pabaigos”.
tis NBA klubo „Los Angeles
L. de Palacio šį pareiškimą
Lakers” milžinas Shaquille Europarlamento Pramonės ir
O’Neal prieš geriausią visų energijos komitetui paskelbė,
laikų Lietuvos krepšininką ko kai Lietuvos prezidentas Val
voja žodžiais. Šią savaitę jis das Adamkus antradienį Vil

pareiškė, jog išstūmė A. Sa
bonį iš NBA. „Jei A. Sabonis
sugrįš, priversiu jį dar kartą
išeiti”, teigė 29 metų 216 cm
ūgio Sh. O’Neal.
<lr. Eitai

WWW.DRAUGAS.ORG

niuje pareiškė, jog dėl sociali
nių ir techninių kliūčių Čer
nobylio tipo Ignalinos atominė
jėgainė gali būti neuždaryta
iki 2009-ųjų, kaip to reikalau
ja ES.
EK taip pat primygtinai rei

Lietuva sieks pereinamojo
laikotarpio įmokoms į ES biudžetą
Vilnius, balandžio 24 d.
(BNS) — Lietuva ketina derė
tis su Europos Sąjunga dėl
pereinamojo 7 metų laikotar
pio įmokoms į ES biudžetą ir
svarsto galimybę šią nuostatą
sieti su Ignalinos atominės
elektrinės uždarymo ilgalaikio
finansavimo užtikrinimu bei
pereinamuoju laikotarpiu tie
sioginėms išmokoms žemės
ūkiui.
Tokią Lietuvos nuostatą dėl
Europos Komisijos pateikto
2004-2006 metų finansinio pa
keto trečiadienį patvirtino Lie
tuvos vyriausybė. Planuojama,
kad 2004-aisiais, pirmaisiais

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

1AV
Vašingtonas. JAV teisingu
mo sekretorius John Ashcroft
pranešė, kad dviejuose Va
šingtono srities oro uostuose
buvo suimti 94 darbuotojai,
kurie įtariami klastoję prašy
mus oro uosto tarnybiniams
leidimams gauti. Šiais areš
tais JAV teisėsaugos žinybos
pratęsė kovą su oro uostų sau
gumo tvarkos pažeidimais,
kurią pradėjo po pernai rug
sėjo 11 d. įvykdytų teroro iš
puolių. Per šias saugumo ope
racijas dideliuose oro uostuose
buvo suimta iš viso maždaug
350 žmonių.
Vašingtonas. Artimiausia
JAV prezidento George W,
Bush patikėtinė Karen Hug
hes antradienį pranešė palik
sianti įtakingas pareigas Bal
tuosiuose rūmuose ir grįšianti
namo į Texas, nes „pasiilgo
namų” ir nori praleisti dau
giau laiko su šeima. 45 metų
K. Hughes neretai apibūdina
ma kaip pati įtakingiausia
moteris JAV vyriausybėje.

kalauja, kad iki 2006-ųjų ke
turis pasenusius branduoli
nius reaktorius uždarytų Bul
garija, kurioje dėl to kilo
protestų banga bei siūlymai
atidėti uždarymą. Tuo pat me
tu Čekijoje tęsiasi ginčas dėl
antrojo reaktoriaus sovietų
konstrukcijos Ternelino AE,
kurią uždaryti griežtai reika
lauja kaimyninė ES narė Aus
trija.

Los Angeles. JAV Califor
nia valstijos pietuose antra
dienį susidūrus prekiniam ir
keleiviniam „801 Metrolink”
traukiniams, žuvo 3 ir buvo
sužeisti 265 žmonės.

RUSIJA
Briuselis. Sprendžiant dėl
Europos Sąjungos (ES) busi
mosios plėtros kilusias Kara
liaučiaus srities problemas,
reikia ieškoti kompromiso, at
sižvelgiant ir į Šengeno sutar
ties reikalavimus, ir į tai, kad
šis regionas yra Rusijos Fede
racijos sudėtyje, po susitikimo
su Europos Komisijos (EK)
pirmininku Romano Prodi pa
reiškė Rusijos premjeras Michail Kasjanov.
Maskva. Rusijos vidaus rei
kalų ministerija ketina arti
miausiu metu patikrinti visus
užsienio valstybių piliečius, ar
jie pagrįstai yra valstybės teritorįjoje. Kiekvienas užsienie
tis turės užsiregistruoti ir mo
kesčių inspekcijoje, kad sumo
kėtų savo verslo ar savo paja
mų mokesčius.

planuojamos narystės ES me
tais, Lietuva turėtų sumokėti
630 mln. litų neviršijantį na
rystės mokestį, bet iš ES
fondų gautų triskart didesnes
išmokas. Be to, dalį įmokos
Lietuvai, kaip ir kitoms nau
joms narėms, ES kompen
suotų.
Oficialioje nuostatoje dėl
Žemės ūkio skyriaus pabrėžta,
kad Lietuva sieks kuo dides
nių tiesioginių išmokų. Euro
pos Komisijai pasiūlius šioms
išmokoms taikyti pereinamąjį
laikotarpį, Lietuva sieks gali
mybės skirti papildomą tiksli
nę paramą iš valstybinio biu

džeto, o kritinės situacijos
žemės ūkyje atveju ieškos ga
limybės naudoti specialiąsias
rinkos apsaugos priemones.
Bus siekiama, kad nusta
tant žemės ūkio produkcijos
eksporto į ES nares kvotas,
būtų atsižvelgta į tuos metus,
kada valstybės žemės ūkio
produkcija buvo pasiekusi di
džiausias apimtis.
Lietuva taip pat ragins at
kreipti ypatingą dėmesį į Lie
tuvos bei kitų Baltijos valsty
bių išskirtinumą dėl buvimo
Sovietų Sąjungos sudėtyje pa
sekmių.
Skyriuje „Ignalinos atominė
elektrinė” suformuluota, kad
jėgainės eksploatacijos nu
traukimo laikas turi atitikti
patikimus tiesioginių su tuo
susijusių išlaidų finansavimo
šaltinius. „Tolesnės diskusijos
ir sprendimai dėl IAE ateities
turi remtis ES solidarumo
principu, atsižvelgiant į tai,
kad tokio galingumo atominės
elektrinės uždarymas Lietu
vos ekonomikai yra per didelė
našta”, teigiama dokumente.
Šiuo metu Lietuva yra bai
gusi derybas dėl 26 iš 31 dery
binio skyriaus.
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NATO pajėgu Europoje vadas
giria Lietuvą
Vilnius, balandžio 24 d.
(BNS) — Vilniuje trečiadienį
viešėjęs NATO pajėgų Euro
poje vyriausiasis vadas gene
rolas Joseph Ralston pagyrė
Lietuvą už savo įsipareigojimų
ruošiantis narystei vykdymą.
„Kai Lietuva pasako: ‘mes
padarysim’, ir ji tai padaro,
man tai suteikia pasitikėjimo
ateičiai”, po susitikimo su pre
zidentu Valdu Adamkumi sa
kė J. Ralston.
Kaip sakė pokalbyje su pre
zidentu dalyvavę Preziden
tūros pareigūnai, J. Ralston
gyrė Lietuvos sprendimą skir
ti 2 proc. BVP karinėms pajė
goms. Šis įsipareigojimas iki
2004 metų patvirtintas dvyli
kos parlamentinių partijų su
sitarimu. Generolas J. Ralston
padėkojo už Lietuvos taikdarių dalyvavimą NATO vado
vaujamose taikos palaikymo
užduotyse Bosnijoje ir Herce

govinoje bei Kosove ir teigia
mai įvertino krašto apsaugos
sistemos reformą.
Pokalbyje su V. Adamkumi
generolas pasidžiaugė visuo
menės palaikymu Lietuvos na
rystei NATO. Visuomenės ap
klausos tyrimai rodo, kad šį
Lietuvos siekį remia maždaug
60 proc. Lietuvos gyventojų.
Baltijos valstybes, kaip būsi
mas NATO nares, vyriausiasis
pajėgų Europoje vadas lanko
paskutinį kartą prieš lapkritį
įvyksiantį NATO valstybių susitiKimą Prahoje.
J. Ralston Vilniuje taip pat
susitiko krašto apsaugos mi
nistru Linu Linkevičiumi, Lie
tuvos kariuomenės vadu gene
rolu majoru Jonu Kronkaičiu,
Seimo
pirmininku
Artūru
Paulausku bei Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto
nariais.

JAV palaiko Lietuvos nuostatą dėl
žmogaus teisių Baltarusijoje
Vilnius, balandžio 24 d.
(BNS) — JAV Valstybės de
partamento pareigūnai palan
kiai sutiko Lietuvos idėją ska
tinti žmogaus teisių apsaugos
plėtrą Baltarusijoje, kurią
jiems antradienį pristatė Va
šingtone viešėję Lietuvos par
lamentarai.
Kaip pranešė JAV ambasa
da Vilniuje, žmogaus teisių
padėtį Baltarusijoje su JAV
pareigūnais aptarė Lietuvos
Seime neseniai įsteigtos ryšių
su Baltarusijos demokratinė
mis jėgomis ir 13-ojo šaukimo
Aukščiausiąja Taryba vadovai
Rasa Juknevičienė ir Vaclovas
Stankevičius. Seimo nariai su
sitiko su JAV Valstybės de
partamento
Demokratijos,
žmogaus teisių ir darbo bei
Europos reikalų biurų pa
reigūnais, taip pat Tarptauti
nio vystymo agentūros atsto
vais.
Pasak ambasados praneši
mo, Lietuva yra „įkvepiantis
pavyzdys” už demokratiją ko
vojantiems Baltarusijos gy
ventojams.

Grupės Lietuvos parlamen
tarų sumanymu Seime ba
landžio 10 d. buvo surengti
klausymai dėl žmogaus teisių
padėties Baltarusijoje, kurioje
dalyvavo šios valstybės opozi
cijos atstovai ir kelių dingusių
be žinios arba politinį perse
kiojimą patyrusių opozicijos ir
visuomenės veikėjų artimieji.
Lietuvos parlamentarai paža
dėjo paremti Baltarusijos vei
kėjų žmonų siūlymą įsteigti
tarptautinę
nepriklausomą
komisiją žmogaus teisių pažei
dimams ištirti.
Praėjusią savaitę taip pat
buvo pranešta apie Seimo parlametinių ryšių, su dar 1996
m. Baltarusijos prezidento
Aleksandr Lukašenka paleisto,
šios šalies 13-ojo šaukimo
Aukščiausiąja Taryba ir de
mokratinėmis jėgomis grupės
susikūrimą.
Oficialiai Lietuva laikosi
„kritiško dialogo” politikos
Baltarusijos atžvilgiu — palai
ko būtinus pragmatiškus ry
šius, bet kritikuoja už de
mokratijos pažeidimus.

EUROPA

5 piliečių dingimo Čilėje 19731990 m., valdant diktatoriui
Londonas. Trečiadienį Lon Augusto Pinochet.
done įvyko daugiau negu 200
Paryžius. Prancūzijos pre
žmonių demonstracija prieš
zidentas
Jacųues Chirac atme
artėjantį buvusio JAV valsty
tė
galimybę
televizijos diskusi
bės sekretoriaus Henry Kisjose
susiremti
su kraštutinių
singer vizitą. Demonstracijos
dešinių
pažiūrų
politiku Jeandalyviai kaltino H. Kissinger
Marie
Le
Pen,
teigdamas
ne
dėl žmogaus teisių pažeidimų
norįs
turėti
su
juo
nieko
bend
Lotynų Amerikoje ir Pietryčių
Azijoje. Be to, jie buvo įpykę, ra. O J.-M. Le Pen teigė ke
kad D. Britanijos valdžia at tinąs vykti į Europos Sąjungos
metė Prancūzijos ir Ispanijos (ES) sostinę Briuselį ir pa
teisėjų prašymą apklausti H, skelbti, kad jam laimėjus pre
Kissinger vizito metu. Tyrimą zidento rinkimus, būtų siekia
atliekanti Prancūzijos teisėja ma Prancūzijos pasitraukimo
Sophie-Helene Chateau nori iš ES.
apklausti buvusi JAV valsty
Varšuva. Vienas labiausiai
bės sekretorių dėl Prancūzijos
jaudinančių Lenkijos politinio
gyvenimo įvykių tebėra drau
dimas vienos didžiausių pa
saulio katalikų diecezijos vys
kupui Jerzy Mazur įvažiuoti į
Rusiją. Nepaisant .visų Vati
kano ir Lenkijos diplomatinių
pastangų, Šv. Juozapo vysku
pijos, kurios centras yra Rusi
jos mieste Irkutske, vadovas
vis dar negali grįžti pas savo
parapijiečius. Rusijos URM
pranešė tik tiek, jog vyskupas
yra nepageidaujamas asmuo,
nes „tam tikri organai turi
rimtų priekaištų dėl jo veiklos
Irkutske”.
Henry Kissinger

Pasaulio kardinolai ir arkivyskupai dalyvavo generalinėje audiencijoje
pas popiežių Joną Paulių II (viduryje) Šv. Petro aikštėje balandžio 24 d.
Antras iš kairės — Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
(Reuters-Elta)

Vatikanas. JAV Katalikų
Bažnyčios hierarchai, kuriems
popiežius Jonas Paulius II pa
sakė daugiau netoleruosiąs
kunigų pedofilų, trečiadienį
baigė dvi dienas užtrukusius
pasitarimus Vatikane, kurių
metu buvo aptarti JAV kilę
kunigų pedofilijos skandalai.
Popiežius sakė, kad jį „labai
nuliūdino tai, jog kunigai ir
vienuoliai, kurių darbas yra
padėti žmonėms šventai gy
venti Dievo akivaizdoje, patys
sukėlė tokius skandalus ir
kančias vaikams”.
Madridas. Ispanijos policija
trečiadienį suėmė antrą asme
nį, įtariamą esant viena svar

biausių figūrų Osama bin La
den teroristų tinklo „al-Qaeda”
finansavimo sistemoje. Įtaria
masis Ghasoub ai Abrash alGhalyoun žinomas „Ghusup”
pravarde. J6 pilietybė dar ne
nustatyta. Ghusup yra 23 as
muo, kurį Ispanijos policija
suėmė įtardama bendradar
biavus su „al-Qaeda” tinklu,
17 suimtųjų jau nuteisti.
Milanas. Italijos transporto
ministras Pietro Lunardi tre
čiadienį pareiškė, kad į aukš
čiausią Milano pastatą įsirėžusio lėktuvo lakūnas grei
čiausiai norėjo nusižudyti. Mi
nistras atmetė nelaimingo at
sitikimo prielaidą.

f
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LIETUVIU TELKINIAI
PHILADELPHIA, PA

VELYKOS
Velykos Philadelphia Šv.
Andriejaus parapijos bažny
čioje prasidėjo, kaip ir dera,
ankstų sekmadienio rytą, ka
da į bažnyčią suvažiavo, su
gužėjo plačios apylinkės lietu
viai. Prisikėlusio Dievo Sū
naus pasveikinti rinkosi visi,
kam brangi ta didelė šventė:
ir jaunas, ir senas. Atbangavo
visų bangų žmonės; ir antroji
banga, kai kurie su vaikais ir
vaikaičiais, ir trečioji, ir pir
mosios bangos palikuonys.
Išklausę velykinio pamokslo,
lietuviai pasimeldė prie balto
mis lelijomis papuošto alto
riaus, pagarbino Dievą, pri
ėmė šv. Komuniją. Po Mišių
sveikino vienas kitą su ta di
dele šviesia švente.
Kitą sekmadienį po didžio
sios šventės bažnyčios salėje
buvo suruoštas Velykų stalas.
Ant gražiai papuoštų stalų
lėkštelėse puikavosi margu
čiai. Ant maisto stalo gulėjo
tradicinis velykų paršelis —
didžiulis, paskrudęs, kaip ir
dera, su morka ir petražole
nasruose. Čia pat akį traukė,
gardžiais kvapais masino mė
sos kepsniai, daržovių mišrai
nės, lietuviškai paruošti krie
nai — suneštinės vaišės. Sal
dumynų stalas lūžo nuo suma
nių šeimininkių namie keptų
tortų, sausainių, žagarėlių, ša
kočio... Klebonui palaiminus
stalą, sukalbėta malda. O jau
tada!.. Mušė visi margučius,
tikrino, kieno stipriausias. Ra
gavo visi paršelio, krovėsi miš
raines ir prašė daugiau. Liejo
si akordeono muzika ir lietu
viška daina. Gražus, ramus
tai buvo pasėdėjimas prie
bendro stalo. Kaip kadaise sa
vo šeimose Lietuvoje.
„Stalas — gerai, bet reikia ir
triukšmingos šventės”, — sa
kė trečiosios bangos keturias
dešimtmečiai. Sunkiai dirbam
visus metus, vieną kartą rei
kia kaip reikiant pasilinks
mint. Reikia tikros Velykų
puotos su šokiais. Kaip tarė,
taip padarė; organizavo puotą
restorane. Pakvietė į ją savo
bendraamžius — suaugusius
antrosios bangos vaikus. „A,
aš taip nenorėjau važiuot, res
toranas nežinomas, meniu ne
aiškus”, — kalbėjo viena iš da
lyvių, — „bet vyras nusprendė
kitaip. Nuvažiavom, ir, žinai,
neteko gailėtis. Jau valgių
kiek buvo — nešė ir nešė į
stalą. Ir mums žinomus keps
nius, ir agurkėlius, ir raugin
tus kopūstus, o jau nežinomų
neišvardinsi nesuskaičiuosi...
Ir saldumynai — burnoje tir
po. Buvo skanu. O jau kai
užgrojo!... Išėjom šokti — visi.
Šokom, trypėm. Valgėm, gė
rėm, šokom, dainavom — ir
vėl viską iš naujo. Buvo sma

gu — labai smagu. Seniai bu
vau taip besilinksminusi. Ir
kaip būčiau galėjusi nenuvažiuot? Nepastebimai praėjo
vakaras, prabėgo naktis. Tik
raustant rytinei padangei, vi
si, išraudę ir laimingi, paliko
tą svetingą vietą”.
Na, o kokios Velykos be
margučių ridenimo?, — klau
sė trečiosios bangos dvide
šimtmetis jaunimas, studijuo
jantis Philadelphia apylin
kėse. Tik kur mums juos, tuos
margučius, ridenti? Norėtume
namų aplinkoje, bet iš mūsų
namų dar niekas neįsigijęs...
„Reikia namų? Štai jums rak
tas!” — Dalia, Rimas ir Romukas Jakai pasiūlė ridenti mar
gučius jų namuose. Ačiū!
Jaunimas nuvažiavęs apsi
žiūrėjo — gražūs, erdvūs na
mai, daug vietos, patrauksime
sofas, staliuką — bus jos dar
daugiau. Greit sumeistravo
ant kilimo margučių riedynę
ir ėmė ridenti atsineštus gra
žiais lietuviškais raštais išmargintus kiaušinius. Čia su
grįžo šeimininkai ir nustebo:
„o, kiek daug čia jūsų! Ridenat
margučius?” „Ridenam — da
bar, štai, jūsų eilė!” Ir rideno
— ir svečiai, ir šeimininkai.
Kam geriau, o kam blogiau
sekėsi — kas „išlošė” margu
čių, o kas turėjo „nuostolio” —
prarado dalį atsineštųjų. Kai,
besėdint ant kilimo, nutirpo
kojos, visi iki vieno iškurnėjo į
kiemą, į pavasarinę saulutę,
ir, susikabinę rankomis, šokio
žingsniu suko ten ratus. Dai
nuodami, pritariant akordeo
nui. Tai bent buvo smagu.
Štai tokios Velykos šiemet
buvo Philadelphijoje.
D. Kairiūkštienė
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Philadelphijos lietuvių jaunimas linksminasi
DETROIT, MI
LIETUVOS DUKTERŲ
SUSIRINKIMAS
Lietuvos Dukterų Detroito
skyriaus metinis susirinkimas
Dievo Apvaizdos parapijos
Kultūros centre vyko sekma
dienį, balandžio 21 d. Susirin
kimą malda pradėjo L. Duk
terų kapelionas kun. Aloyzas
Volskis. Susirinkimui vadova
vo Stefanija Kaunelienė. Buvo
išklausyti pirm. Jūratės Pe
čiūrienės ir iždininkės Dalios
. Navasaitienės pranešimai.
•
Lietuvos Dukterys praėju
siais metais susilaukė įverti
nimo visuomenės, gausiai atsi
lankiusios į jų rengtą Čikagos
„Dainavos” tautinio ansamblio
vyrų dainos vieneto koncertą,
o taip pat ir į Velykų stalo na
minių tortų ir kepsnių išpar
davimą. Čia veikliai pasireiš
kė vicepirm. Suzan Bubnelis
su jai talkinusiu 13 asmenų
darbo komitetu. Dabartinę
valdybą, perrinktą ir ateinan
tiems metams, sudaro: pirm.
Jūratė Pečiūrienė, vicepirm.
Suzan Bubnelis ir iždininkė
Dalia Navasaitienė. Susirinki
mas baigtas kun. Al. Volskio
sukalbėta malda. Po to buvo
vaišės ir pabendravimas.

PHOENDC, AR

VESTUVĖS

NAUJA LB APYLINKĖS
VALDYBA
Arizonos LB apylinkės me
tiniame narių susirinkime,
š.m. kovo 10 d. vykusiame
Our Lady of Guadalupe Chapel salėje, buvusi Arizonos apy
linkės valdyba buvo patvirtin
ta dar vieneriems metams su
šiomis pataisomis: (1) Rimčio
Tallat-Kelpšos ir Lolitos Žu
kauskaitės prašymai, atleisti
juos iš valdybos, buvo priimti
ir (2) Rima Reklaitienė buvo
išrinkta į naująją valdybą.
Naujos valdybos sudėtis ir
pareigos: Rimantas Vaitkus,
Ph.D. — pirmininkas; Aldona
Vaitkienė — iždininkė ir vice
pirm. renginiams; Kęstutis Eidukonis — vicepirm. NATO
reikalams; Danguolė Balceris
— vicepirm. Tucson reika
lams; Antonija Petrulienė —
vicepirm.
visuomeniniams
reikalams; Rima Reklaitienė
— vicepirm. visuomeniniams
santykiams;
Nora
Burba
Trulsson — vicepirm. santy
kiams su žiniasklaida.

Balandžio 20 d. Šv. Veroni
kos bažnyčioje Eastpoint, MI,
susituokė
Candyce
Krulikowski ir Michael Anthony
Senish, sūnus Meilutės Stygaitės-Repshienės. Vestuvių
pokylis vyko Sterling Banąuet
Center, Sterling Hts., MI.
AA JONAS BARTKUS
Š.m. kovo 7 d. Garden City
ligoninėje mirė a.a. Jonas
Bartkus, gimęs 1917 m. spalio
10 d., Panevėžyje. 1938 m.
baigė Panevėžio gimnaziją.
Buvo Lietuvos kariuomenės
karininkas, priklausė šau
liams. Detroite buvo Šv. Anta
no parapijos narys, priklausė
St. Butkaus šaulių kuopai,
Dariaus ir Girėno klubui,
BALFo 76-tam skyriui ir ki
toms patriotinėms organizaci
joms. Paliko dukrą Dalią ir
žentą Aldo De Santis, vaikaitį
Rėmo; dukrą Vidą ir žentą
John Christie bei gimines Lie
tuvoje. Po gedulingų šv. Mišių
Dievo Apvaizdos bažnyčioje,
kurių metu vargonavo velionio
gimnazijos klasės draugas
muz. Stasys Sližys, buvo nu
lydėtas ir palaidotas Holy Se
pulchre kapinėse, šalia žmo
nos a.a. Onos Bartkuvienės.
Laidotuves tvarkė direktorė
Yolanda M. Zaparackienė.

ŠAULIŲ METINIS
SUSIRINKIMAS

St. Butkaus šaulių kuopos
metinis narių susirinkimas
š.m. balandžio 28 d., 12:30 vai.
p.p. vyks Šv. Antano parapijos
patalpose. Kuopai vadovauja
vadė Danutė Petronienė.
„LIETUVIŠKŲ
MELODIJŲ”
PROGRAMOSE

Philadelphiečius linksminusi Ilona Babinskienė

Nuotr.

Rimo Jako

„Lietuviškų melodįjų” radijo
valandėlė, transliuojama ant
radieniais 4 vai. p.p. ir šešta
dienio rytais 8 vai. iš radijo
stoties WPON-AM 1460, girdi
ma tuo laiku ir internete

Metams
$100.00
$115.00

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.C j

Tik ieitadienio laida:

BEVERLY SHORES, IN — PAVASARIO
SPINDULIUOSE
Atrodo, kad mums čia, Mi
chigano ežero pakrantėje gy
venantiems smėlėtame ąžuo
lyne, eglių ir pušų pavėsyje
žiemos lyg niekados nebūta.
Prisninga iki ausų, bet kas čia
bloga! Mašinos išvalo kalnus,
helikopteriai
reikalingiems
pristato maisto, vaistus. Trau
kinys nuveža į darbą.
Prilyja iki kelių, o mes Pupų
Dėdės
dainą
dainuojame:
„Mums ir jūros, marios iki ke
lių”. Audra verčia šimtmeti
nius ąžuolus, o mes šypsomės
ir fotografuojame. Juk gražu,
kai staiga saulę ir šviesą pa
slepia tamsus debesynas.
Tai kas jūs per žmonės?
Laukiniai, ar iš kitos plane
tos? Gal naujo šimtmečio kū
rėjai?
Taip, teisingai! Mes visi gy
vename ateinančio šimtmečio
nuorodomis. Čia nepamatysi
surūgusio veido, suniurusių
akių. Mes visi pasipuošę šyp
senomis, kurios tirpdo žiemos
ledus, mes visi einame pečius
surėmę, kur draugiškumui nė
ra galo.
Žiūrėkit! Kai 1949 m. nau
jakuriai masiškai pradėjo kur
tis Čikagoje, „vanagai” tuoj
paskleidė mitą, nespėję savo
atsivežtas ryšulius išskleisti,
kad senieji ateiviai nesugyve
na su naujaisiais. Jie bijojo,
kad nesugūžėtumėm į senųjų
stiprias organizacijas. Ką gi —
nebeliktų vietos kur galėtų
savo snapus pagaląsti.
O čia, Beverly Shores, mes
visi lietuviai vaikščiojom petys
į petį, ranka — rankon; senieji
ir naujieji ateiviai susitiko su
išskėstomis rankomis, širdies
meilę šviečiančiomis šypseno
mis.
Skambėjo smėlio paplūdi
mys, ošė ežero bangos, per ku
rias, rodos, šokinėjo Jūratė ir
Kastytis, šaukdami: „Eik šen,
broli lietuvi, mes turime lietu
vių klubą, dirbkime kartu,
bendraukime, su lietuviška
šneka, surasime ir bendrą tie
są”.
Taip ir virto šimtinė vyrų ir
moterų į krūvą, į naują darbą,
dainuodami: „Mes išeinam į
darbą didį, mums ir darbo die
nų per mažai...”
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Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
. $500.00
$100.00
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

$250.00
$55.00

Vėlgi, atvyko iš Lietuvos
< $85.00
Laima. Simpatinga, maloni,
draugiška, graži, kaip ir visos
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
lietuvaitės. Perkrikštyta Lai
Administratorius - Valentinas Krumplis
mutės vardu, pasitikta išskės
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
tomis rankomis ir šypsenomis,
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
palikusi Lietuvos diplomus į
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
šalį, kibo į naujas profesijas,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
lankė įvairius kursus, kol su
Siunčiant prašome pasilikti kopįją.
sirado save, kas jai labiausiai
El-paštas:
administracija@drauga8.org
redakcija@draugas.org
patinka, menišką sielą guo
raatine@draugas.org
džia.
skelbimaiOdraugas.org
Kaip moterų ir vyrų plaukų
stilistės, Laimos vardas grei
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
tai pagarsėjo. Didžiavosi Be
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
verly Shores kaimynai, o la
6818 W. Archer Ava. Sfc 516
biausiai lietuviai, neišskiriant
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
ir Michigan City, kuris susi
Valandos pagal susitarimą
laukdavo daugiau lankytojų,
turistų, atvykstančių pasigra
DR. JOVITA KERELIS
žinti.
DANTŲ GYDYTOJA
Netrukus Laimai Novickie9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
nei buvo nupintas laimėjimo
Tel. (708) 598-8101
laurų vainikas. Ji buvo išrink
Valandos pagal susitarimą
ta visos Indianos valstijos,
šiaurinės dalies moterų bal
ARAS ŽLIOBA, M.D.
sais, kaip geriausia plaukų
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA
šukuosenos stilistė.
219 N. Hammes Avenue
Sukrėtė „Lietuvių moterų
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
dailininkių draugija” Michi
gan City ir plačios apylinkės
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
meno pasaulį, surengdama 36
KAFOOLOGAS-ŠIRDIES LJGOS
lietuvių dailininkių parodą,
7722 S. Kedzie Avė.
kurią atidarymo dieną aplan
Chicago, IL 60652
kė per 350 lankytojų. Tai dar
niekada nebūta „The John G
Kab. tel. 773-471-3300
Blank Center for the arts”
Tai - Jūsų laikraštis
(kovo 23 d.). Paveikslus žiūrė
jome pečiais prasiskynę kelią,
pečiais susirėmę. Parodos da
lyvė Julia Kasniūnienė su
kaičiu žaidusiems...
savo kūryba dalyvauja Valpa- kėlio Jėzaus paveikslas.
Kokia skaudi netektis bro
riso, IN, dailės parodoje, ati
Elda ir Alfonsas Rundzaidarytoje balandžio 6 d.
čiai, džiaugdamiesi nauju lių, sūnų, anūkų... mūsų visų
Beverly Shores Lietuvių klu anūku, padovanojo bažnyčiai vaikų, draugų, bičiulių.
bo pirmininkė Izolda Šimkie dail. Eldos Kristaus paveikslą.
Beverly Shores name trys
nė ir visa valdyba sumaniai,
tuščios kėdės... ir ašaros aky
Šv. Onos bažnyčioje šv. Mi
energingai vadovauja su šū
se... širdyje...ašaros ežere...
šios visados įspūdingos, dvasiš
Šv. Onos bažnyčioje rinkosi
kiu: „Visi už vieną, vienas už
kai turtingos. O ypač Vely
būreliai rožinio maldai... Še
visus”, organizuojant įdomius
kinės.
pašnekesius. įspūdingas Vasa
Didžiojo Šeštadienio šv. Mi šėlių būreliai vaikščiojo šimt
rio 16 d. ir Kovo 11 d. minėji
šias išklausę, namop keliauda metiniame miške, paežeryje:
mas.
mi, kaip niekados, lyg ką nu smėlio kopose slinko nuleisto
Mokyt. Jonas Kavaliūnas už jausdami mintyse kartojome mis galvomis žingsniai, ne
savo plačiašakę visuomeninę prasmingus tikinčiųjų maldos drąsiai dairydamies, gal Eglė,
žalčių
karalienė, baltomis
veiklą Lietuvos prezidento bu
žodžius:
bangų
putomis
iškels tris, di
vo įvertintas, jam skiriant
„Tegu Kristaus prisikėlimas
Gedimino ordino III laipsnį. padrąsina laimingus, paguo džiąja raide, mūsų BRO
LIUS... Martyną, Rimą, Tau
Suskaičiuojant 10 žymiausių
džia nuliūdusius, o įnirusiems
rą...
bendruomenės veikėjų, jis bū
atveria dangų”.
Pirmąjį mėnesio penktadie
tų pirmaujančioje eilėje. Bloga
Velykų dieną būrėsi šeimos.
nį rinkosi į Šv. Onos bažnyčią
savybė — jo idealistinis kuk
Visų laukė tradicinis Velykų parapijiečiai...
lumas.
Čia, Beverly Shores, kur gy Dr. Vidas Noreika, Beverly stalas. Juk tai ne kasdieninis
Šeštadienį, šeimos sukviesti,
veno ir tebegyvena daug orga Shores Lietuvių klubo narys maistas. Tai šventas maistas, 12 vai. šv. Mišiose meldėmės
nizacijų veikėjų, kur vanagai atidarė dantų gydytojo kabi istorinis šeimos maistas, ap visi.
Šv. Mišias aukojo kun. dr.
ir vanagėliai nesusisuko sau netą. Mums ir visai plačiai gaubtas Velykaičio ilgų metų
lizdų, kur tik balandžiai skrai kelių valstijų lietuvijai nebe pasakomis, tautosakos poezi prof. Kęstutis Trimakas. Baž
do, čia ir medžiai ošia, sveikin reikia bastytis į Čikagą, nes ja, išmaningumu kiaušinių nyčia sausakimša, petys prie
dami naujai atvykusius, žmo mes turime lyg savame kieme raižiniuose.
peties ir už durų, gal keturi
Linksmos kalbos, vynas, dai šimtai jų, gal du trečdaliai
nių šypsena su paukščiais labai gerą gydytoją. Kartu
giesmininkais kelią kloja. Ir džiaugiamės, kad lietuvis gy nuojančios gėlės. Visi nori kal mūsų seserys ir broliai iš nau
jei numeriais žymėtum, de dytojas garsėja Michigan City bėti, visi turi labai daug ką jai atvykusių tarpo.
pasakyti... Greitai pradės sie
šimtukais priskaičiuotum ir ir apylinkėse.
Vytautas Kasniūnas

dar su pliusu. Tiek daug jų čia
būta.

www.wpon.com Balandžio 16
dienos laidoje telefoniniu pasi
kalbėjimu kalbėjo „Draugo”
vyr. redaktorė Danutė Bindo
kienė apie „Draugo” išvaizdą
ir pasikeitimus. Balandžio 20
dieną, Liūda Rugienienė pasa
kojo apie LR Seimo ir JAV
Lietuvių Bendruomenės komi
suos kovo mėnesį įvykusius
posėdžius ir priimtas rezoliu
cijas. Balandžio 30 dieną, lai
dą redaguos Edvardas Skiotys, kuris dalį laidos praneš
žemaičių kalba.
lm

THI IITHUAMIAN WOKtO-WIOC OAIIV

Dail. Elda Rundzaitienė, gi
musi Argentinoje prieš daug
metų priklausė Čikagos Lietu
vių dailininkų sąjungai ir da
lyvaudavo Čiurlionio galerijos
rengiamose parodose. Taip pat
dažnai rengiamos jos kūrybos
darbų parodos Argentinos
konsulate, minint ar šven
čiant valstybines šventes.

Paskutiniuoju metu daili
ninkė Elda specializuojasi atkurdama dailės kūrinius. Jos
rekonstrukcįjos menas labai
vertinamas. Michigan City Vi
sų Šventųjų bažnyčios eucha
ristijos koplyčioje yra labai
meniškas Šv. Marijos ir Kūdi-

nos tratėti nuo linksmų kalbų
triukšmo!..
Tik vienas namas ilgisi na
miškių... Tik vieno namo lan
gai akimis nusėti, ilgesio
žvilgsniais ir giliais atodū
siais išmarginti... Trys kėdės
tuščios, trys žvejai su Apaš
talu Petru neranda žuvų, ku
rias norėtų paruošti laukian
tiesiems... Jie nė nenujaučia,
kad Kristus jiems paruošė
žuvų pietus, pakvies prie Ve
lykų stalo!..
Žiūrėkit televizįjos 5 kana
lą... skamba telefono žodžiai,
lyg iš dangaus iškritę...
Netekome žado, užkando ža
dą visiems... ir net su vely

Los Angeles, CA
APDOVANOJIMAI
Sekmadienį, vasario 17 d.
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje vykusiame Va
sario 16-tosios minėjime LR
garbės konsulas Vytautas Če
kanauskas įteikė medalį Karo
liui Milkovaičiui ir žymenis
šaulėms Arienei, E. Mikalonienei ir šauliui Česlovui Geštautui. Šiuomi papildome ko
vo 14 d. „Drauge” išspausdin
tą korespondentės S. V. Pauvienienės minėto renginio ap
rašymą.
Red.

DRAUGAS, 2002 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis

KAI TIKROJI TAUTA —
NAŠLAITĖ

Regina Narušienė

Ne viskas priklauso
nuo išeivijos

ANTANAS KUČYS
Atkelta iš 1 psl.
Taigi turime dvi tautos sam
pratas: prigimtoji (etninė) tau
ta ir valstybinė tauta. Pasta
roji yra lyg ir oficialioji, val
džios žmonių ir iždo remiama.
Kas yra tauta, aiškinama
kiekvienoje Lietuvos konstitu
cijoje, o jų buvo kelios. Šiuo
metu mums svarbiausia da
bartinė — lietuvių tauta, prieš
daugelį amžių sukūrusi Lietu
vos valstybę, jos teisinius pag
rindus grindusi Lietuvos Sta
tutais ir Lietuvos valstybės
konstitucijomis, šimtmečiais
gynusi savo laisvę ir nepri
klausomybę; išsaugojusi savo
dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir
papročius, įkūnydama prigim
tinę žmogaus ir tautos teisę
laisvai gyventi, kurti savo tė
vų ir protėvių žemėje — nepri
klausomoje Lietuvos valsty
bėje. Puoselėdama Lietuvos
žemėje tautinę santarvę, siek
dama atviros, darnios pilie
tinės ir teisinės valstybės, at
gimusios Lietuvos piliečių va
lia, priima ir skelbia šią Kons
tituciją. Tiesa, Steigiamojo
Seimo 1922 m. priimta kons
titucija buvo paskelbta ne lie
tuvių, bet Lietuvos, vadinasi,
valstybinės tautos vardu. Tai,
atrodo, buvo sąmoningai pada
ryta, nes besiveržiantys į Lie
tuvą bolševikai Vilniuje buvo
paskelbę
Lietuvos-Gudijos
Respubliką.
Tai įvyko dėl ano meto poli
tinių sąlygų. Gudai tautinės
savimonės atžvilgiu buvo dau
giau atsilikę nuo tų slavų. Įta
kingas veiksnys buvo ir žydai,
kurių tarpe buvo ir savanorių,
kovojusių už Lietuvos nepri
klausomybę. O iš aplenkintų
Lietuvos žmonių, ypač ryti
nėje jos dalyje, ne visi buvo už
Liublino Unįjos valstybės at
statymą. Tad ir 1922 m. kons
titucijos kūrėjai į tokius fak
tus turėjo realiai pažiūrėti,
kurdami valstybinės tautos
sąvoką.

konstitucįją” (ten pat).
Matome, kokią reikšmę vi
sose Lietuvos konstitucijose tu
ri tauta, bet ar šių dienų poli
tikoje tai paisoma? Ir kaip
dažnai tai girdime Seimo de
batuose, svarstant įstatymų
projektus, kurie keltų tautos
fizinio bei dvasinio smukimo
priežastis ir svarstytų būdus
jas naikinti? Daug gerų pasiū
lymų iškėlė balandžio 2 dieną
metiniame pranešime Seime
prezidentas V. Adamkus. Jis
mato valstybėje daug trūku
mų, daug blogos biurokratijos,
bet kartu pasidžiaugė ir pa
stebėtomis pastangomis išeiti
į šviesesnį rytojų. Bet beveik
nieko nepasakė apie savąją
tautą, iš kurios pats yra kilęs
ir kurios yra pašauktas prie
valstybės vairo. Nieko apie jos
nykimo priežastis, nieko apie
tautinį auklėjimą, nieko apie
tautos ateitį, tarytum čia jo
kios problemos ir nebūtų. O jų
šioje tautoje, kaip ji konstitu
cijoje vadinama, yra daug, ir
labai rimtų. Pavyzdžių sąra
šas būtų ilgas.
Viena patriotė ir idealiste
mokytoja rašo laiške, kad, pri
statydama Švietimo ministeri
jai tautinio ugdymo programą,
paprašiusi šiai veiklai finan
sinės paramos. Po ilgoko laiko
ji gavo iš viceministro tokį at
sakymą: jei pristatytoje jauni
mo ugdymo programoje nebū
tų tautinio ugdymo, bet tik to
kie dalykai, kaip sportas ar
kultūrinė veikla, tai Švietimo
ministerija svarstytų prašy
mą, bet pateiktai programai
finansinės paramos ji negalin
ti duoti.
Toks buvo atsakymas į
moksleivių organizacijos va
dovės prašymą. Viceministras,
žinoma, čia niekuo dėtas, nes
jis tik vykdė instrukciją, duotą
iš viršaus.
Liūdna, bet taip yra. Lietu
vos valdžia turėtų suprasti,
kad krašto laisvei bei saugu
Tos konstitucijos įžanga yra mui geriausias garantas yra
tokia: „Vardan Dievo Visaga savo tėvynę mylinti ir są
lio, Lietuvos tauta, dėkingai moninga tauta. Todėl ir vals
minėdama garbingas savo sū tybės valdymo pirmenybė tu
nų pastangas ir kilnias aukas rėtų būti nukreipta į tautos,
tėvynei išvaduoti padarytas, suverenios tautos interesus. O
atstačius nepriklausomą Lie šito tikslo vykdymas turėtų
tuvos valstybę, ir norėdama prasidėti nuo moksleivių, nuo
nutiesti tvirtus, demokratin- jaunųjų tautos kartų.
gus nepriklausomam gyveni
* Seimo Etikos ir proce
mui pagrindus, sudaryti sąly
dūrų
komisijoje sociallibera
gas teisingumui ir teisėtumui
lai
patyrė
dar vieną pra
tarpti ir patikrinti visų pilie
laimėjimą.
Komisija
pasmerkė
čių lygybę, laisvę ir gerovę, o
frakcijos
narį
Kęstutį
Kuz
žmonių darbui ir dorai tinka
mą valstybės globą, per savo micką ir pažymėjo, jog jis ne
išrinktus atstovus, susirinku teisėtai norėjo išvykti į užsienį
sius į Steigiamąjį Seimą 1922 už valstybės pinigus. Socialli
m. rugpjūčio mėnesio 1 dieną beralui primintas pasiūlymas
(R, Eita)
priėmė šią Lietuvos valstybės atsistatydinti.

TĖVELIS
JURGIS JANKUS

Nr.2
,
Jų mojimo paskatinta,
paleidau gerklę, kiek tik buvo sveikatos. Kas žino, jei
gu būčiau augusi kur mieste, gal būčiau į geras daini
ninkes užaugusi, o dabar savo jaunas dienas taip ir
prašūkavau kaime. Bet nesiskundžiu — visko užteko.
Ir gero, ir ne taip gero. Atsitikimai, apie kuriuos tada
nė sapnuoti nesapnavau ėjo vienas po kito. Gyve
nau tik vaikiškais rūpesčiais, o jie tada atrodė tokie
dideli. Palipau viena tvora aukščiau ir dar balsiau
užrėkiau antrą posmą:
Žiūrėk, dėde, žiūrėk Jonai
čiūdralala
Jau tam vagiui pliki šonai —
Čiūdralala
Ok vairiūdralala
Konpiriūdrala
Pidrala
Kompiriūdra la la
Nors mama jau buvo įėjusi į vidų, žinojau, kad ir te
nai pro atviras duris mane girdi, ir kartu su manim
niūniuoja, o gal ir ji paleido savo balsą. Motinėlė prie
Alksnytės kampo sustojo ir atsisuko į mano pusę.
Smagumas suėmė, šokte nušokau nuo tvoros ir atsisu
kau į žąsis. Ir pačiu laiku. Kelios, atsiskyrę nuo kitų,
žingsniavo į Šalčiūno batvinius. Vos suspėjau prie pat
batvinių užlėkti už akių ir, su mazgote užsimodama,
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Lietuvos narystė NATO pri Europa.
klauso nuo daug daugiau, ne
Dr. Gordon teige, kad
gu vien išeivijos. Svarbiausia NATO plėtra reikalinga su
ir pirmiausia yra pačios Lie konsoliduoti Vidurio ir Rytų
tuvos pasiruošimas tapti NA Europą bei sustiprinti NATO
TO nare. Lietuva yra pasiry naujais draugais, kurie gali
žusi atlikti savo narystės pasi prisidėti prie bendrų tikslų
ruošimo programą ir tą pasi Jam atrodo, kad aljansas pri
ryžimą sąžiningai vykdo.
ims 5-7 naujus narius Pra
Balandžio 8-12 d. įvyko bū hoje: Estiją, Latviją. Lietuvą.
Lietuvių fondo narių 39-jojo suvažiavimo, vykusio Pasaulio lietuvių centre, Lemonte š.m. balandžio 20 d., dar simų NATO kandidačių pa Slovakiją, Slovėniją, gal net
bo prezidiumas. Iš kairės: Povilas Kilius, Algirdas Ostis, dr. Kazys Ambrozaitis, Kęstutis Ječius.
skutiniai pasitarimai su JAV Bulgariją bei Rumuniją. Jis
Zigmo Degučio nuotrauka kariuomenės štabu ir Europos nemano, kad yra didelis skir
komandos pareigūnais. Š.m. tumas tarp 19 ir 24 ar 26
rių drastiškų priemonių, ne balandžio 22 d. Briuselyje vy narių, nes aljansas niekad
paklusus jų norams. Vokiečiai ko Lietuvos ir NATO tarybos nebuvo lygių kraštų sąjunga,
pažymėjo tokį įvykį: prieš Lie posėdis, kuriame svarstyta bet visuomet priklausė nuo
tuvos atstovų M. Drobiazko ir ataskaita dėl Lietuvos pada JAV vadovavimo, ir taip bus
KAZYS BARONAS
P. Vanago pasirodymą 1996 rytos pažangos, siekiant na ateityje.
m. Vokietijos Gelsenkirchen rystes NATO. Tikima, kad
Politikas Szayna teige. kad
Lenkijos sostinės gydytojai dažnai matoma viešumoje. Vi
taurės varžybose, rusas teisė Lietuva yra gan gerai pasi
Baltijos
kraštai turi geras ga
nustebinti, kad jų favoritė, suomet gražiai apsirengusi,
jas Lietuvos teisėjai pasakęs: ruošusi, gal net geriausiai iš limybes įvykdyti NATO reika
Lenkijos prez. žmona Jolanta gražia šukuosena. Priešingai
„Jeigu tu nepasirūpinsi, kad visų kandidačių.
lavimus. šio komiteto apklau
nekandidatuoja į Varšuvos jos vyras. Prieš keletą mėne
mano pora būtų aukščiau ta
JAV
įtaka
į
NATO
veiklą
sinėjimas
numatytas gegužės
mero vietą, nes, kaip parodė sių, jam lankantis Berlyne, vo, būsiu priverstas nutraukti
yra
ypatingai
svarbi.
Artimu
1 d., kuomet bus apklausinė
apklausa, už ją balsuotų 60 Lenkijos prezidentą keletą iu treniruočių šutai tį”. Mat
laiku JAV Senatas balsuos už jami visi 10 NATO kandidatų
proc. varšuviečių. Jos kandi kartų teko stebėti televizijoje. Lietuvos atstovai treniruojasi
„Laisvės konsolidarumo aktą” kraštų ambasadoriai. Senate
datūrai nepriešingas yra ir Aleksandr. ' Kwasniewski at Maskvos čiuožykloje.
(„Freedom
Consolidation Act tą pačią dieną Užsienio rei
pats A. Kwasniewski. Neuž rodė pavargęs, pasenęs, jo vei
***
of
2001”).
Tas
aktas paskiria kalų komitetas tarpusavyje at
tenka vien tik merės posto. Jo das sutinęs. Lenkų nuomone
Iškilmingai Vokietija pager NATO kandidačių kraštams
liks apklausą apie NATO plėt
lanta yra mielai įsivaizduoja „pani prezydentova” yra „se- bė jos ilgametį užsienio rei
lėšas pasirengti narystei. Bal rą ir ateitį.
ma taip pat ir Lenkijos prezi xy”, tuo tarpu prezidentas kalų min. H. D. Genšerį jo 75savimas suteiks mums infor
NATO sąjungai priklauso
dento kėdėje.
praradęs daug simpatijų mo to gimtadienio proga. Daug
maciją, kokia yra padėtis JAV 19 kraštų. Galingiausia jų yra
Kiek pajuokiančiai jos laiky terų tarpe. Vieša paslaptis, streipsnių
bei
komentarų Senate ir ką dar turėtų pada
Amerika, bet priimti nutari
seną aprašė liberalus „Gazeta kad jis yra gero maisto ir deg spaudoje ir radijo žiniose, va
ryti Amerikos lietuviai, kad mus turi visi 19 kraštų ben
Wyborcza” laikraštis. Esą ji tinės mėgėjas, ypač susitiki landinė programa televizijoje,
paskatintų patvirtinimo proce
dru susitarimu. Dėl tojų nuo
pamėgdžiojanti Hillary Clin muose su Rytų Europos kai paįvairinant ją žymiais lengvo
są, kuriam reikia dviejų treč monės yra taip pat reikšmin
ton, žiūri buvusio JAV prezi mynais. Dabar su prezidentu žanro dainininkais, baletu.
dalių Senato balsų — t.y. 67 gos. Gegužės 14-15 d. Rejkjadento žmonos vaizdajuostę. visuomet skrenda ir Jolanta, Savo atvykimu D. H. Genšerį
Filmuojant Lenkijoje ar užsie sulaikydama vyrą nuo dides pagerbė H. Kissinger (jis gimė balsų. Tikimės, kad šis aktas vike, Islandijoje, vyks NATO
nyje Jolantą, anksčiau į apa nio dievaičio Bacho garbinimo. netoli Niurnbergo, Fuerth praeis Senate. Šiandieną yra kraštų užsienio reikalų mi
ratą žiūrėdavo dirbtine šypse Prie „geležinės Jolantos” akių mieste, labai gerai kalba vo 29 šio akto kosponsoriai ir nistrų suvažiavimas. Ten bus
na, kurią pirmuose pusla Lenkijos prezidentas vengia kiškai — K.B.), Gruzijos prez. daugelis pasisakę, kad jie preliminarinės diskusijos apie
didesnį degtinės E. Ševarnadze ir kt. žymūs po rems aktą. Tik klausimas, NATO plėtrą, aljanso ateitį
piuose spausdindavo moterų „išmesti”
kokia dauguma Senatas šį ak
žiniaraščiai. Dabar Jolanta stikliuką.
litinio pasaulio atstovai. Su tą priims. Tuomet sužinosime, bei ryšius su Rusija. Gegužės
23-26 d. Italijoje vyks NATOApskritai Lenkijos spauda prantama, kadangi H. D. Gennepamėgdžioja Hillary, rasda
kiek dar mums reikės prisi Rusijos susitikimai. Tuose po
ma savo „stilių”. Nepyksta korektiškai laikosi prezidento šer, kartu su buvusiu kancle
dėti ir padirbėti.
sėdžiuose bus nuspręsta, ko
lenkai. Jie nori, kad užsienyje šeimos atžvilgiu. Beveik už riu H. Kohliu buvo pagrindi
Rugsėjo ll-osios įvykiai, ka kią rolę Rusija turės NATO
Lenkijos „first Lady” visuo mirštas mažas prezidento „ne niai Vokietijos sujungimo vei
ras Afganistane ir Izraelio su aljanse. Pats naujų narių pa
met gražiai ir kultūringai ats apsižiūrėjimas”, neįrašant pa kėjai. Tą ypač pažymėjo E. Še
palestiniečiais konfliktas nu kvietimas įvyks šių metų
tovautų kraštui. To negalima jamų mokesčio pareiškime Jo varnadze, sveikindamas jį
kreipė dėmesį nuo NATO lapkričio mėnesį Prahoje. Ti
pasakyti iš jos „mini” sijonėlio, lantos akcijose laimėtų nuo gruziniškai (vertimas į vokie
plėtros vykdymo, bet šį gegu kimės, kad Lietuva bus pa
pristatant vyrą ir ją D. Brita šimčių, prezidento rinkimuose čių kalbą), kaip pagrindinį as
žės mėnesį NATO reikalai vėl kviesta.
nijos karalienei. Šis Jolantos visuomet Jolantai kalbant, menį. Jubiliatas iš praeities
atsidurs dėmesio centre.
netaktas buvo beveik užmirš kad jos vyras buvęs karo sto papasakojo daug įdomių pri
O Lietuva bus pakviesta į
Balandžio 17 d. Atstovų
tas. Deja, šiemet vėl naujas vio auka. „Solidamosc” nariai siminimų. Jis gimęs Rytų Vo rūmų Tarptautinių reikalų ko NATO, jei iki pakvietimo ne„skandalas”: su 19-mete dukra pasipiktino tokiais propagan kietijos Halle mieste, ten stu mitete įvyko apklausa apie nukryps nuo savo įsiparei
Aleksandra nuskrido į Pary diniais sakiniais primindami, dijavęs ir baigęs teisę. Jam NATO ateitį ir plėtrą. Liudijo gojimų ir galės įrodyti kitoms
žių į ten rengtą (panašų į Vie kad A. Kwasniewski ėjęs kom skaitant u-to bibliotekoje kny gen. William E. Odom iš Hud- NATO narėms, kad tuos
nos balių) tarptautinį jaunimo jaunimo pirm. bei sporto min. gą, netikėtai atvyko Rytų Vo son instituto, dr. Philip H. įsipareigojimus toliau vykdys.
pobūvį. Jos dukra visą laiką pareigas. Viskas išlyginta. kietijos švietimo ministrė, Gordon iš Brookings instituto Lietuvai reikėtų pratęsti įsi
šoko su kilmingos giminės jau Prieš trejetą metų Lenkijoje užklausdama Genšerį, kokią ir Thomas S. Szayna, politi pareigojimą nemažinti gyny
nuoliu.
Bulvarinė
spauda viešėjo popiežius. Važiuoda knygą jis skaito. Jo atsaky kas iš RAND korporacijos. bos reikmėms ir skirti 2 proc.
tuoj pat atkreipė į tai dėmesį, mas šarvuotu automobiliu mas: Marksą ir Leniną. Mi Gen. Odom tvirtino, kad Bal bendro šalies vidaus produkto
rašydama, kad Lenkijos prezi Varšuvos gatve, jis Jolantą ir nistrė: kodėl iki šiol neįsira tijos kraštai labai sėkmingai iki 2010 metų, nekeisti ka
dento šeima parodė nugarą Aleksandrą pakvietė pas save. šėte į SĖD (Sozialistische Ein- įvykdė savo pereinamas poli riuomenės atliekamų projektų
dirbančiai klasei. Tiesa, nuo Tai buvo palaiminimo ženklas heitspartei Deutschland — tines bei ekonomines progra ir kariuomenės vado.
trauka spaudoje buvo labai iš viršaus.
Vokietijos socialistinės vieny mas, ir tik Latvija, turinti
Po pakvietimo kiekviename
***
neaiški, padaryta per lango
bės partiją. Rytų Vokietijoje daug rusų, turi daugiau prob NATO krašte vyks patvirtini
užuolaidą. Tikrovėje, tėvai sa
Ryšium su pasaulio dailaus „nekaltu” vardu pavadinta ko lemų. Kitos valstybės padariu mo procesas. Tas procesas
čiuožimo
pirmenybėm Japoni munistų partija — K.B.) sios didelę pažangą. Jis teigė, Amerikoje dar nėra aiškus ir
vo dukrą laiko toliau nuo vie
joje,
vokiška
sportinė spauda „Drauge ministre, — sako H. kad Baltijos kraštai yra apgi gali turėti kliūčių, tad mūsų
šumos ir žiniasklaidos. Lenki
jos gyventojai net nežino, kaip dar kartą iškėlė teisėjų „tam D. Genšer, — ačiū labai, aš ką nami ir strateginis klausimas išeivijai reikės kreipti dėmesį
atrodo Aleksandra.
sias dėmes”, grasant aukš tik perskaičiau knygas”...
nėra ar Baltijos kraštai apgi ir stengtis procesą paspartin
Paskutiniu metu Jolanta vėl tiems pareigūnams, imtis įvai
Nukelta į 5 psl. nami, bet ar yra apginama ti.

LENKIJOS PREZIDENTO
ŽMONA

nuvijau atgal prie visų.

Ir mano mažai galvai nedaug tereikėjo suprasti, kad
žąsų vienų negalima palikti, tai vaikščiojau aplink ir
dainavau. Kartais labai garsiai, kad girdėtų visas kai
mas, visi pamiškiniai, o gal per mišką nueitų ir į aną
pusę. Pirma padainavau, kad mes buvom trys broliu
kai visi neženoti, paskum karvelėli mėlynasis, o kur tu
lekioji, karosėli geltonasis, o kur tu plaukioji, bet jau
nepabaigiau: vieškeliu iš už Savickio namo išvažiavo
kažin kas, šešetu pakinkytas, paskui jį tuoj toks pat
kitas, paskum daug vežimų, paskui juos daug raitų.
Tiek daug, kad vieni jau buvo užlindę už krūmų, o kiti
vis tebejojo ir tebejojo iš anapus Savickio trobos. Keli
nešė iškėlę gražias vėliavas, o kiti tik plonus ilgus pa
gaikščius. Negaliu suprasti, nei kas jie tokie, nei iš
kur jie galėjo tiek daug arklių gauti. Norėjau lėkti
namo ir pasakyti mamai, kas darosi, bet bįjojau palik
ti žąsų. Jeigu paliktos sueitų į batvinius, negalėjau
net spėti, ką Šalčiūnas padarytų. Jis man atrodė visa
da toks nežmoniškai piktas, o jeigu imdavo ką barti,
atrodė, kad griaustinis įsisiautėja. Tik klausyk, dre
bėk ir lauk trenkimo. Kai paaugau, tas jo storas bal
sas nebeatrodė toks baisus, bet mažą gąsdino labiau
negu tikras griaustinis. Man užsižiopsojus į daugybę
raitelių, žąsys, dabar jau visos, vėl patraukė į batvi
nius. Vos vos spėjau už akių užbėgti. Ir užbėgusi tu
rėjau smarkiai paplušti, kol visas atsukau atgal. Kol
suvarinėjau, vieškelis ištuštėjo. Tik galas raitelių dar
tebekrutėjo šiapus krūmų, o daugumas jau buvo ėję ir
nuėję. Tik iš už Savickio trobų vėl išlėkė kiti raiteliai.

Ne daug, tik penki. Juk su arkliais augau, visokių
mačiau ir pati jau jodinėjau, bet apie tokį baisų lėkimą
nė pagalvoti niekada nebuvau pagalvojusi: arkliai
išsitiesę, pilvais vieškelį braukia, žmonės prie arklių
karčių prigulę. Nebelekia, bet švilpte švilpia. Kaip
mat pasivijo bebaigiančius už krūmų nujoti paskuti
niuosius tos baigiančios prajoti daugybės raitųjų. Bet
ir pasiviję nesustojo, o vieni viena puse, kiti kita nu
šveitė ir dingo. Bet mano vaikiškoje galvutėje nedingo.
Ji sumetė, kad jie lekia visiems pravažiavusiems ir
prąjojusiems už akių. Nulėkę sugrąžins visus ir jie
užtrins visas Upelio pievas, visą Ročpjaunį, visas ru
gienas, visus daržus. Kas bus, kai tokia daugybė ark
lių viską numins ir nugrauš, o vyrai viską ir mano vi
sas žąsis išpjaus ir suvalgys. Iš kažin kur atėjo mintis
nusivaryti jas į pamiškę ir žiūrėti, kas bus. Jeigu tik
pamatysiu grįžtančius, tuoj visas žąsis į mišką, ir

papūskit.
Viena akim žiūrėjau žąsis, o kita laukiau iš krūmų
pasipilančius į Ročpjaunį ir į Upelio pievas ratelius.
Bet ris nieko nebuvo. Vieškeliu iš už Savickio trobų vėl
išvažiavo tas keistas, šešetu kinkytas vežimas, o iš
vieškelio į takutį pasuko žmogus. Tą tai netruko
pažinti. Buvo tėvas. Šį rytą dar miegojau, kai jis išėjo į
Leizerio kalvę užmesti kirvio. Vakar Stasys taisė tvo
rą, kažin kaip taukštelėjo į po tvora gulintį akmenį ir
išmušė šukę.
Užmiršusi žąsis, pasileidau pasitikti. Dar nepasiti
kusi, jau rodžiau į vieškelį ir šaukiau:
— Kas ten važiuoja?

Tėvas nė galvos į vieškelio pusę nepasukęs, pa
aiškino:
—• Armatas vežas. Prasidėjo vaina.
Paaiškino, kaip niekur nieko, o aš kaip trenkta, net
išsižiojusi, sustojau vidury tako. Vaina, tai karas. Čia
pat. Gal tuoj už krūmų, kur taip smarkiai nulėkė anie
raiteliai.
Bet tėvas nuramino. Pasakė, kad karas ne čia, toli
Prūsuose. Pro čia tik generolo armija eina. Tai tik
pradžia. Pamatysim. Dar eis ir eis. Pats generolas su
stojo dvare, tik savo pasiuntinius į visas puses siun
tinėja. Tie, kur mačiau taip smarkiai lekiančius, ir bu
vojo pasiuntiniai.
— Ar ir generolą matei? — klausiau.
Generolo vardas man nebebuvo naujas. Kai vyrai
šnekėdavo apie Japonų, apie Turkų karus, vis minė
davo generolus. Man jie buvo labai dideli, labai stiprūs
vyrai su daug auksinių sagų, apsikabinėję kardais ir
puštalietais. Sunku buvo tikėti, kad tokia didybė būtų
dvare apsibuvusi.
Ne, jis pats nematė.
— Kur aš tau, Alzyte, prie generolo prieisiu, Leizeris
sakė.
— Ar Leizeris matė?
— Nežinau. Nesakė. Bet žinai, Alzyte, kaip yra žy
dai. Jie visur prieina, viską sužino. Jeigu ne prie pa
ties generolo, tai prie to, kuris generolo batus valo, bet
sužinoti vis tiek viską sužino.
— Ir kad rusai su prūsais susimušė?

(B d >
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SUKAKTUVINE LIETUVIŲ
FONDO ŠVENTĖ
BRONIUS JUODELIS
Keturiasdešimtasis gimta rių pastangomis bei sudėtomis
dienis
žmogaus gyvenime lėšomis išlaikoma lietuvybė
ženklina jo fizinio pajėgumo išeivijoje ir teikiama pagalba
viršūnę. Tokio pat amžiaus, Lietuvoje.
Tradicinį mirusių LF narių
kapitalu ir veikla nuolatos au
gančiai, finansinei institucijai pagerbimą pravedė Ramona
sukaktis — pati jaunystė, nors Žemaitienė, simbolinę žvakę
ir su žilaplaukiais vadovais ir uždegti pakviesdama LF vete
raną Joną Gradinską. Buvo
nariais.
Tokia 40 metų veiklos su mirusių narių pavardžių skai
kaktuvine švente tenka laiky tymas. Per metus jų mirė ly
giai šimtas. Jų pagerbimui su
ti Lietuvių fondo 39-jį metinį
visuotinį narių suvažiavimą giedota „Marija, Marija”.
2002 m. balandžio 20 dieną
Sveikinimai
Pasaulio lietuvių centre Lesukaktuvininkui
monte. Šiame suvažiavime da
lyvavo 97 Lietuvių fondo na
Suvažiavimo darbo prezi
riai, atstovaudami 9,691 nario
diumą sudarė: dr. Kazys Ambbalsui.
rozaitis, Kęstutis Ječius, Povi
las Kilius, Algirdas Ostis ir dr.
Antanas Razma. Sekretorė —
Aldona Šmulkštienė.
Suvažiavimą žodžiu sveikino
LR konsulas Giedrius Apuo
kas, iškeldamas Lietuvių fon
do išeivijai reikšmę, ant ku
rios laikosi visa lietuviška
veikla.
PLB pirm. Vytautas Kamantas sveikino sukaktuvininką
LF, 40 metų jame dirbančius
pradininkus dr. A. Razmą ir
dr. G. Baluką. Dėkojo už pa
ramą Lietuvių Bendruomenei
ne tik JAV, bet ir kituose
kraštuose.
JAV LB Tarybos prezidiumo
pirmininkė Regina Narušienė
sveikino suvažiavimą ir dėko
jo fondui už LB veiklai teikia
I,ietie, ių fondu pradininkas dr.
mą finansinę paramą.
Ai.tanas Razina
JAV LB k.v. pirm. Algiman
to Gečio sveikinimą raštu per
Fondo „gimdytojo” žodis
skaitė JAV LB Socialinių rei
39-tąjį 'metinį Lietuvių fondo kalų tarybos pirm. Birutė Ja
narių suvažiavimą atidarė ta saitienė. Raštu suvažiavimą
rybos pirm. ir fondo „gimdyto sveikino ir Tautos fondo vado
jas” dr. Antanas Razma.
vai — Jurgis Valaitis bei Algįs
— Šiemet (kovo 14 d.) suka Vedeckas. Sveikino ir ALTo
ko 40 metų nuo Lietuvių fondo pirm. Saulius Kuprys. Lietu
inkorporavimo Illinois valsti vos Respublikos prezidento
joje. LF steigimo idėja gimė Valdo Adamkaus sveikinimą
vienais metais anksčiau. Tos su auka perdavė Stasys Ba
dienos yra aiškiai pristatytos ras.
Lietuvių fondo pirmajame ir
Darbai ir reikalai
antrajame leidinyje. Šiandien
LF vertė yra apie septyniolika
Praeito 38-ojo suvažiavimo
milijonų dolerių. Po milijoną
dolerių jau treti metai iš eilės protokolą perskaitė sekretorė
skirstome lietuvybės darbams A. Šmulkštienė. Jis buvo pri
remti. Su šiais metais bus iš imtas be pastabų.
LF taryba 39-jam suvažiavi
viso paskirstyta daugiau kaip
vienuolika milijonų dolerių, mui pristatė šias darbo komi
— skambėjo dr. Antano Raz sijas: Mandatų — registracimos pranešimo pradžia, toliau
džiaugiantis visuomenės rodo
mu pasitikėjimu, Lietuvių fon
dui aukojant stambias sumas,
primenant šiais metais gautą
a.a. Alfonso Šarausko daugiau
kaip dviejų su puse milijonų
dolerių pomirtinį palikimą.
Kartu sveikino ir suvažiavimo
dalyvius.
Suvažiavime dalyvavo ir an
trasis fondo „gimdytojas”, per
40 metų įvairias vadovo parei
gas ėjęs, dr. Gediminas Balukas.
Malda ir giesmė
m irusiems

Pagerbiant mirusius Lietuvių fondo narius, žvakę uždega Jonas Gradins
kas.
jos: Sigita Balzekienė, Vytenis
Kirvelaitis, Alė Razmienė, Ar
vydas Tamulis, Vytas Vaitkus
ir Ramona Žemaitienė. Nomi
nacijų: dr. Gediminas Balukas, Stasys Baras ir dr. Jonas
Valaitis. Balsų skaičiavimo:
Daina
Kojelytė,
Vaclovas
Momkus, Vytas Narutis ir iš
salės pasiūlyti — Vacys Laniauska Antanas Valavičius
ir Birutė Vindašienė. Nuta
rimų komisiją sudarė: Vytau
tas Kamantas, Vaclovas Klei
za, Rūta Staniulienė, Edvar
das Šulaitis ir dr. Jonas Valai
tis. Buvo sukviestas ir spau
dos stalas, kurį sudarė: Stasys
Džiugas, Bronius Juodelis,
Vyt. Radžius, Vaiva Ragaus
kaitė ir Edvardas Šulaitis.
Veiklos pranešimai
Metinį LF tarybos darbų
pranešimą davė pirm. dr. A.
Razma. Taryba turėjo 5 posė
džius. Taryboje veikė 6 komi
sijos: garbės, finansų, pelno
skirstymo, lėšų telkimo ir pali
kimų, įstatų ir meno globos,
greta tarybos sekretoriato, ku
riam vadovavo Alė Razmienė.
Posėdžiuose buvo patvirtin
ta pirm. P. Kibaus sudaryta
valdyba, 2001 m. pelno skirs
tymas, 2002 m. finansinė są
mata ir 2001 m. apyskaitos,
Prano Domšaičio galerijos ati
darymas liepos 26 d. Klaipė
doje, komisijų atlikta veikla ir
atlikti pasitarimai su JAV LB
k.v. pirm. Algimantu Gėčių
bei jo valdybos nariais. Ypa
tinga padėka buvo pareikšta
valdybos pirm. P. Kiliui, tary
bos sekr. A. Razmienė ir Gar
bės komiteto pirm. dr. J. Va
laičiui.
Lietuvių fondo valdybos at

liktą veiklą 2001 m. ir dabar,
iki suvažiavimo nusakė pirm.
Povilo Kibaus pateiktas pla
tus pranešimas, pradėtas svei
kinimu suvažiavimui.
— Nuo šių metų kovo 14 d.,
Lietuvių fondas žengia į 41muosius metus. Kaip žinote,
LF gavo pradžią prieš 41 me
tus, dr. Antanui Razmai pa
skelbus idėją įkurti milijoninį
fondą, sutelkiant vieną mili
joną kapitalo, kurio investuo
tos pajamos remtų lietuvišką
veiklą. Šiandien matome, kad
ta idėja jau įgyvendinta dau
giau kaip dešimteriopai, nes
iki 2001 metų galo įneštas
kapitalas viršijo 11 milijonų
dolerių. Šiais 2002 metais,
realizavus apie 2.2 mln. dol. iš
Alphonse Šarausko maždaug
2.5 mln. dol. palikimo, suau
koto kapitalo suma pakilo iki
13 mln. dolerių. Gavus a.a. A.
Šarausko palikimo likutį, kar
tu su kitomis aukomis, tiki
mės iki 2002-jų metų galo pa
siekti 14 mln. dolerių sumą,
— fondo didelį prieauglį nu
švietė valdybos pirm. P. Ki
bus.
— Lietuvių fondas ypač re
mia ir rems jaunimą bei jo or
ganizacijas, nes jaunimas yra
lietuvybės ateitis. Yra svarbu,
kad būtų išugdyta nauja kar
ta, kuri turės perimti mūsų
organizacijose
vadovavimo
darbą. Ypatingas dėmesys turi
būti kreipiamas į naujai atvy
kusių lietuvių šeimas bei jau
nimą, nes jie, kartu su čia gi
musia ir augusią karta, turės
tęsti lietuvybės išlaikymo dar
bą už Lietuvos ribų, — kon
krečią LF paramą skelbė
pirm. P. Kibus. Jis pabrėžė LF
vadovybės ryžtą sutelkti 20
mln. dol. kapitalą, kad inves
tavimų pajamos duotų galimy
bę skirstyti 1.5-2 milijonus do
lerių į metus lietuvybės išlai
kymui išeivijoje. Dėkojo tary
bos pirm. dr. A. Razmai už
nuolatinį dalyvavimą valdybos
posėdžiuose, už jo idėjas ir pa
tarimus. Dėkojo visos valdy
bos nariams, pristatydamas
du naujus narius: Tarybos na
rį, garbės konsulą Vaclovą
Kleizą ir Čikagos konsulato
administratorių Ramūną Ast
rauską.

grindinį
kapitalą
iki
11,000,881 dol., pagal Finansų
komisįjos pirm. pranešimą.
— Palikimai yra didžioji LF
sutelkto kapitalo dalis, su
5,663,980 dol., kas sudaro
51.49 proc. pagrindinio kapi
talo, — pranešė palikimų ir
lėšų telkimo komisįjos pirm.
Algirdas Ostis, paminėdamas
2001 m. gautus palikimus
253,666 dol. suma.
LF 2001 m. pelno paskirsty
mo pranešimą padarė komisi
jos pirm. Kęstutis Ječius, nu
rodydamas visus gavėjus 4
psl. pranešime, 966,950 dol.
suma. Šis pranešimas jau bu
vo pateiktas 2001 m. LF Spau
dos konferencijoje ir jo duo
menys jau buvo skelbti lietu
vių spaudoje. Tenka priminti,
kad ir 2002 m. LF Pelno skirs
tymo komisija išdabns vieną
milijoną dolerių, kurį sudaro
2001 m. 396,517 dolerių pel
nas ir ankstyvesniųjų metų
nepanaudotas pelnas.

Fondo finansai

Lietuvių fondo 2001 metų fi
nansinį stovį pateikė Finansų
Suvažiavimo invokaciją su
komisįjos pirm. Saulius Čykalbėjo kun. Algirdas Palio
vas. Praėję 2000 ir 2001 me
kas, SJ, prašydamas Aukš
tai LF nebuvo sėkmingi inves
I.E narių suvažiavimo registracijos komisija Iš kaires Ramona Že
čiausio palaimos Lietuvių fon
tavimų biržoje dėl ekonominio
maitiene. Sigita Balzekiene, Vytenis Kirvelaitis, Alė Razmienė
do vadovams ir nariams, ku
nuosmukio JAV ir pasaulyje.
Jį pablogino 2001 m. rugsėjo
11 d. teroristų išpuoliai. Per
praėjusius dvejus metus bir
žos „S+P. Index" prarado dau
giau, negu 13 proc. vertės, o
„Nasdaų” vertė nukrito net 21
proc. Lietuvių fondo einamieji
aktyvai, kaip rodo „Balance
Sheet”, nukrito 316,414 dol.
per 2001 metus, arba 3.3 nuo
šimčio. Naudojant konservaty
vią investavimo strategiją, per
paskutinius 25 metus LF in
vestuoto kapitalo vertė pa
didėjo 10.8 nuošimčio.
Per 2001 metus įnašais ir
Spaudos stalas 39-ame LF suvažiavime Iš kairės: Arvydas Reneckis, Vytautas Radžius, Stasys Džiugas, Bro palikimais buvo gauta 395,837
nius Juodelis, Vaiva Ragauskaitė, Edvardas Šulaitis
Visos nuotraukos Zigmo Degučio dol. suma, pakėlusi fondo pa

Kiti pranešimai ir
diskusijos
LF įstatų keitimo komisįjos
pirm. Vytenis Kirvelaitis pra
nešė, kad 2001 m. jokie keiti
mai nebuvo atlikti.
LF Meno globos komisįjos
pirm. dr. Gediminas Balukas
pranešė, kad 2001 m. Klaipė
doje buvo atidarytas Prano
Domšaičio kultūros centras,
su atminimo lenta. Priminė,
kad LF globoja 121 Pr. Dom
šaičio paveikslą. Jų yra ir 3juose Vokietijos muziejuose.
LF
Kontrolės
komisįjos
trumpą pranešimą padarė
Daba Puškorienė, pranešda
ma, kad sąskaityba atbekama
pagal Amerikos standartus.
LF Patikėtinių komisįjos
pirm. dr. A. Razma pranešė,
kad iš Lietuvos skirto milįjono
dar yra neišmokėti 227,923
dol. Paklausus, kodėl neišmo
kėti? Buvo atsakyta, kad pra
šymai yra asmeniški ir neati
tinka LF nuostatams.
Apie Lietuvių fondo repre
zentaciją Clevelande, OH, kal
bėjo atstovė Daba Puškorienė.
Šešių LF Tarybos narių rin
kimai 3 metams buvo atlikti
aklamacijos būdu, turint 6
kandidatus. Buvo perrinkti:
dr. K. Ambrazaitis, K. Ječius,
P. Kibus, V. Kirvelaitis, R. Že-

SKELBIMAI
PASLAUGOS

„basement”, virtuves,
dedame medines grindis, darome
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus
remonto darbus. Aukšta darbų
kokybė, žemos kainos.Turiu
draudimą. Tel. 773-254-0759;
Įrengiame

847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.
H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

— Matote, vienas draugas

SIŪLO DARBĄ

Window VVashers Needed!

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

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

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

AUICMOHUOį NAMŲ, SVEIKATOS
RGYVYBĖSERAIMMAS

V.A.L Auto Servisas.

Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.
79 SL Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

maitienė ir naujai išrinkta Si
gita Balzekienė.
Kontrolės komisijai buvo 4
kandidatai. Jų 3 išrinkti yra:
Algis Janušas, Audrius Rušėnas ir Marius Kasniūnas.
Dėl LF dr. Antano Razmos
2002 m. muzikinės 25,000 dol.
premijos pranešimą padarė
dr. J. Valaitis ir St. Baras, nu
rodydamas komisijos sudėtį,
gaires ir paraiškas premijai
gauti. Po to vyko diskusijos
dėl pranešimų ir kitų LF rei
kalų, kuriuose aktyviai daly
vavo Ant. Juodvalkis, K. Lau
kaitis, V. Musonis, dr. P. Ki
sielius, V. Kleiza, V. Ragaus
kaitė, M. Remienė, B. Jasai
tienė, V. Kučas, Pr. Jurkus, B.
Vindašienė, J. Polikaitis, dr.
V. Narutis, D. Puškorienė, dr.
G. Balukas ir kiti.
Suvažiavimas trukęs apie
3:30 vai., buvo baigtas Lietu
vos himnu. Po to buvo LF tra
diciniai pietūs, paruošti Aldo
nos Šoliūnienės, ir gausūs tar
pusavio pašnekesiai LF reika
lų bei kitokiomis temomis. Su
važiavimas praėjo labai sklan
džiai, gerai suorganizuotas
valdybos.

BESIKALBANT TELEFONU

— Negalėčiau tikrai pasaky
ti, bet manau, kad jis pasiro
dys tik ateinantį pirmadienį.
Patarčiau pirmadienį, apie
pietus, paskambinti Jaunimo
centro telefonu. Jis yra Jauni
mo centro tarybos pirminin
kas.
— O man sakė, kad ponas
Momkus pirmininkauja ope
ros chorui.
— Taip. Jis yra Lietuvių ope
ros valdybos pirmininkas, o
taip pat ir Jaunimo centro
tarybos pirmininkas. Beje, ko
dėl jūs skambinate šiuo, o ne
Jaunimo centro telefonu?

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. VVill train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVasning.
Chicago and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

TARP MUSŲ KALBANT
Mūsų gyvenamajame mies
te vieną dieną šyla, o kitą die
ną šąla. Tegu bala tą Čikagos
miesto orą! Va, po poros die
nų šiltoko oro, ne tik atvėso,
bet stačiai atšalo. Praėjusio
šeštadienio rytą, beskaitant
laikraščiuose oro stebėjimo
biuro pranešimus, skambte
lėjo telefono skambutis. Pa
kėlus ragelį, pasigirdo baritoniškas vyriškio balsas. Jam,
pasirodo, rūpėjo ne oro per
mainos, bet visiškai kiti reika
lai.
Štai koks buvo mudviejų po
kalbis:
— Labutis... Čia jus trukdo
neseniai iš Lietuvos atvykęs
žmogus. Sakykite, ar galėčiau
pakalbėti su ponu Momkum?
— Gaila, bet jo šiuo metu
nėra.
— O kada jis bus?

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

man davė šį telefonų ir pasa
kė, kad juo paskambinęs ga
lėsiu viską sužinoti.
— Gaila, bet mes visko ne
žinome. Sakoma, kad tik po
nas Dievas viską žino. Tačiau
ir mes šį bei tą žinome.
— Malonu. Žinote, aš esu
choristas. Daug metų daina
vau Lietuvos choruose. Dabar
norėčiau padainuoti ir Čika
gos Lietuvių operos chore.
— Aš manau, kad šiuo rei
kalu reikėtų pakalbėti su Vac
lovu Momkum ir dirigentu
Alvydu Vasaičiu. Tik man at
rodo, kad jau būtų per vėlu
įsijungti į operos chorą. Mat
jau baigiama pasiruošti „Lucia di Lammermoor” pastaty
mui. šios operos spektaklis
bus gegužės 12 d. Aš patar
čiau kreiptis į operos vadovus
ateinantį rudenį, kuomet pra
sidės naujos operos repetici
jos.
— O kokia opera bus stato
ma ateinantį sezoną?
— Gerai nežinau, bet viena
ausimi lyg girdėjau, jog nu
matoma pakartoti anksčiau
statytą operą. Ko gero „Lais
vąjį šaulį”.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.
Masažo salonui reikalingi
masažistai, nors truputį
kalbantys angliškai.
Tel. 630-640-8582 arba
847-691-7348.
Daržovių ūkiui reikalingi
darbininkai. Anglų kalba
nebūtina. Turime gražų butą,
kur nemokamai galime apgyven
dinti žmones. Pirmenybę teikiame
tiems, kurie mėgsta dirbti lauke ir
yra iki 35 m. amžiaus.
Tel. 219-733-2766, Vida arba
palikti žinutę.

IEŠKO DARBO

IEŠKOTE DOVANŲ - pirmai
komunijai, krikštui, mokyklų
užbaigtuvėm ar šiaip įvairioms
progoms, turiu gražių meniškų
medžio drožinių —
koplytstulpių, koplytėlių, lietu
viškų sodybų, įvairių kryžių.
Tel. 773-238-4573.
IŠNUOMOJA

Westmont išnuomojamas 2 mieg.
su šiluma ir baseinu butas.
$795 per mėn.+ „security”.
Ix>ckport išnuomojamas 2 mieg.
butas. $670 per mėn. + „security”.
Tel. 630-415-2405.

Šalia „downtown” išnuomojamas
3 miegamųjų butas. Netoli IL
universitetas ir visos ligoninės.
Brighton Park išnuomojamas 2
miegamųjų butas. Yra garažas.
Oak Lawn išnuomojamas butas
su baldais. Teirautis: First Rate
Real Estate, Aušra Padalino,
tel. 773-767-2400
For Rent — 2 bdr. 5 rm.apt. near

ORANGE LINE. $650 per mo.
plūs sec. dep. incl. heat and appl.
Adults only — no pets.

Tel. 773-585-5758.

taklis bus Jaunimo centro sa
lėje.
— Ne. Jaunimo centro salė
per maža. Joje yra netoli 600
sėdimųjų vietų, o Morton mo
kyklos salėje sutelpa daugiau
kaip 2,000 žmonių.
— O kaip man pasiekti tą
Morton salę?
— Atleiskite, o kur jūs da
bar gyvenate?
— Ciceroje, ne per toliausiai
nuo lietuvių bažnyčios.
— Puiku. Cicero mieste yra
ir Morton aukštesnioji mokyk
la. Tik pėsčias vargu ją pa
sieksite. Geriau pasiteirauki
te, kuriais keliais galima nu
vykti į Morton aukštesniąją
mokyklą.
— Ačiū jums už viską ir iki
malonaus pasimatymo.
Tokiais žodžiais ir baigėsi
mudviejų telefoninis pasikal
bėjimas. Reikia manyti, kad
šis „trečiabangininkas” suras
Morton mokyklą, dalyvaus
„Lucia di Lammermoor” spek
taklyje, o rudenį įsijungs į
Lietuvių operos choristų eiles.
— Jūs tikrai daug žinote. Taipgi reikia manyti, kad ge
gužės 12 d. bus užpildytos vi
Ačiū jums už informacįją.
— Siūlyčiau jums atsilanky sos Morton mokyklos salės
ti į dabar statomos operos vietos. Beje, tnanasis pasikal
„Lucia di Lammermoor” spek bėjimas su naujai iš Lietuvos
taklį, kuris, kaip anksčiau sa atvykusiu tautiečiu vyko Litu
kiau, bus gegužės 12 d. Mor anistikos tyrimo ir studijų
centro telefonu.
ton mokyklos salėje.
— O aš maniau, kad spekPetras Petrutis
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Vašingtone aptarti Vidurio ir
Rytų Europos reikalai

AMŽINASIS BEISBOLAS
Amerikos vyrų, jaunuolių ir
vaikų mėgstamiausias laisva
laikio užsiėmimas — beisbo
las. Čia jis gavo pradžią, čia
kiekvieną pavasarį užkariauja
daug dėmesio, tad nereikia
stebėtis, kad beisbolo temos
patenka į teatrus bei kinus.
Vienas toks, labai populia
rus ne tik New York Broadway, bet ir kitų miestų sce
nose (yra taip pat pagamintas
filmas), buvo 1955 m. pirmą
kartą rampų šviesą išvydęs
muzikinis veikalas „Damn
Yankees” (Yankees tuo metu
buvo populiari beisbolo ko
manda, na, o „damn” — reiš
kia prakeiktieji).
Veikalo turinys — kone
„faustiškas”. Vienas pagyve
nęs „Washington Senatore”
beisbolo komandos sirgalius,
negalėdamas ilgiau ištverti,
kad jo mylimieji nuolat pralai
mi, pasisiūlo „velniui parduo
ti savo sielą”, kad „Senatore”
laimėtų. Vos tik jam tokį norą
pareiškus, prisistato Nelaba
sis ir kviečia pačiam tapti tuo
nuostabiu beisbolo žaidėju,
išvesiančiu „Senators” į lai
mėjimą. Būdamas sėkmingas
nekilnojamojo turto parda
vėjas, Joe Boyd iš velnio
išsidera plyšelį, pro kurį
galėtų išsprūsti iš jo nagų...
Kaip sekasi beisbolo koman
dai ir Joe Boyd, tapusiam jau
nu, energingu ir nenugalimu
beisbolo žaidėju Joe Hardy, ir
sudaro veikalo turinį. Kai Joe
nutaria išsprūsti iš velnio
nagų, tasai pasikviečia gra
žuolę gundytoją Lolą, kad jau
nasis žaidėjas pamirštų savo
žmoną ir, žinoma, ilgainiui at
sidurtu pragare.
Kol viskas išsisprendžia,
publika gali pasidžiaugti ža
viomis dainomis, šokiais, link
smais nuotykiais. Veikalą ga
lima pamatyti Marriott Theatre in Lincolnshire, 10 Marri
ott Drive, Lincolnshire, tel.
847-634-0200 iki birželio 23 d.
TENNESSEE WILLIAMS
DRAMA
Vienas
žinomiausių
šio
krašto dramaturgų buvo Tennessee Williams (tik prisimin
kime jo „Streetcar named Desire’, „Cat on the Hot Tin
Roof” ir kt. dramas). Jo vei
kėjai — savotiškai nenorma
lūs, atskalūnai, negalintys
rasti sau tinkamą vietą visuo
menėje, tačiau jų problemos
dramatiškos, jausmai inten
syvūs. Viena mažiau žinomų
T. Williams dramų yra
„Stairs to the Roof, šiuo me
tu statoma Griffin Theatre,
5404 N. Clark Str., tel. 773769-2228 (iki gegužės 5 d.).
Nors ši drama nėra pats stip
riausias Tennesee Williams
veikalas, bet, su autoriumi
nesusipažinusiems, bus gera
pradžia įeiti į jo pasaulį.
MEILĖ IR ŠNIPAI
BRITŲ FILME
Špionažo

žanras

literatū

roje, teatro scenoje ar filmuo
se, atrodo, niekad neišeina iš
mados. Ypač šios temos išpo
puliarėjo po Antrojo pasauli
nio karo, vėliau, kaistant
Amerikos ir Sovietų Sąjungos
santykiams. Visgi geriausiais
šnipinėjimo žanro meistrais
tenka laikyti britus, kurie
filmų mėgėjams yra padova
noję „The Third Man”, „The
Spy Who Came In From the
Cold” ir, žinoma, visus James
Bond filmus.
Prie tų klasikų būtų galbūt
galima priskirti ir naujausią
britų filmą „Enigma”. Jame
netrūksta įtampos, meilės,
išdavysčių, pasiaukojimo, pa

vojų ir — šnipų. Filmo veiks
mas vyksta 1943 m., taigi, An
trojo pasaulinio karo metu,
kai britų žvalgyba karštligiš
kai skuba atidengti nacių ra
dijo pranešimų slaptažodžius
ir suklaidinti Vokietijos po
vandeninius laivus, medžio
jančius sąjungininkų trans
porto bei karo laivų vilkstinę,
nuo kurios laimingo paspru
kime daug priklauso karo
sėkmė.
Pagrindines roles turi akto
riai Kate Winslet, Dougray
Scott, Jeremy Northam ir kiti.
Kritikai filmą vertina trimis
žvaigždutėmis ir rekomenduo
ja šio žanro mėgėjams, kaip
tikrai klasiško stiliaus at
gaivą.
MUMIJOS, SKORPIONAI
IR PUSNUOGĖS
MERGINOS
Nemažo pasisekimo
šio
krašto kino teatruose neseniai
susilaukė filmai „The Mummy” ir „The Mummy Returns”
— apie užkeikimus, senovės
Egipto archeologiją, nuotykių
(ir lobių) ieškotojus, meilę ir
pavojus, sustiprintus moder
nia kompiuterine technika.
Kol dar populiarumo „gele
žis” neataušo, Hollywoodas
stengiasi pasinaudoti anų dvie
jų filmų sukelta sensacija ir
pasiūlyti žiūrovams trečiąją
„Mummy” dalį — „The Scorpion King”. Tai dar žiaures
nė, triukšmingesnė, kruvinesnė versija, tiesiog grūste pri
grūsta kovų epizodų, labai pa
trauklių (žinoma, kiek galima
mažiau prisidengusių) mer
ginų ir dar įpinant šiame
krašte pagarsėjusį ristynių
čempioną „The Rock”, kuris
kaip tik ir yra tas Skorpionų
karalius.
Iš dalies filmo turinys kiek
atliepia Lietuvos karalių Min
daugą, trylikto
šimtmečio
pradžioje besistengiantį suvie
nyti atskiras lietuvių gimines,
gentis ir net mažas kuni
gaikštystes į vieną tvirtą vals
tybę, galinčią atsilaikyti prieš
visus priešus. Net Egipto ar
cheologiniai (iš dalies ir isto
riniai) šaltiniai paliudija, kad
iš esmės toks Skorpionų ka
ralius gyvenęs, ir jis būtent
buvo Egipto valstybės pradi
ninkas.
Žinoma, filmas, kaip pa
prastai, istorinius faktus, ar
tik užuominas, interpretuoja
savaip, įsupdamas žiūrovą į
greito veiksmo, triukšmo ir,
deja, nelabai sudėtingo turi
nio, pasaulį. Filmas vertina
mas dviem žvaigždutėmis.

2,000 baltų angelų
skelbia grožį ir
ramybę
Vilniaus Rotušės aikštėje vil
niečius ir miesto svečius pasi
tinka meninis vaizdo, garso ir
šviesos kūrinys „Džiaugsmo
sodas”, kurį menininkai su
kūrė iš daugiau kaip 2,000
baltų putplasčio angelų.
Pasak projekto autoriaus
Jurgio Pauliuko, šiuos angelus
autoriai dovanoja visiems, ku
rie šiais metais švenčia gimi
mo dieną. Viena iš įspūdžio
sustiprinimo priemonių, kurią
panaudojo kūrėjai, yra stili
zuoti varpeliai, skambantys
nuo menkiausio vėjo gūsio.
„Džiaugsmo sodas yra ra
mybės oazė greičio ir verslo
pasaulyje. Jis tarsi kviečia
kiekvieną praeivį sustoti ir
pailsėti. Pasirinkome baltą
spalvą, nes baltieji džiaugsmo
angelai atveda į tiesos kelią ir
saugo paklydėlius”, sakė J.
Pauliukas. Jis patikino, kad
šiuo atveju angelai nėra duok
lė kokiai nors religijai ar
įsitikinimams — šiuo kūriniu
siekiama minties grožio, todėl
nereikia pernelyg įprasminti
jos formos.
(BNS)

Klaipėdoje sužaliuos
750 medelių
Klaipėdos 750 metų jubilie
jui iki rudens mieste bus paso
dinta 750 medelių. Mieste
prasidėjo savivaldybės rengia
mas iki spalio truksiantis me
delių sodinimo vajus „Pa
puošk miestą savo medeliu”.
Miesto meras Rimantas Ta
raškevičius miesto įmones, or
ganizacijas, mokyklas ir mies
tiečius ragina prisidėti prie
miesto gražinimo, prie jubilie

jaus minėjimo ir pasodinti po
medelį, perrišti jį miesto spal
vų — raudona-geltona — kas
pinais ir nusifotografuoti prie
jo. Nuotrauką su duomenimis
atsiųsti į savivaldybę. Nuot
raukos bus užregistruotos ir
taps istoriniu akcijos doku
mentu. Kiekvieno medelio glo
bėjas metams baigiantis su
lauks miesto mero padėkos,
pažymėtos jubiliejaus ženklu.

„Siauruku”
turistai riedės tik
iki Anykščių
Siaurąja geležinkelio vėže
dundantis šimtametis Aukš
taitijos „siaurukas” atgimsta
— nuo šiol jis tarnaus turizmo
reikmėms. Prasidedant turiz
mo sezonui, Anykščiuose ren
giama siaurojo geležinkelio at
gimimo šventė.
Siaurasis geležinkelis yra
vienas iš nedaugelio veikian
čių inžinerijos paminklų. Siau
rojo geležinkelio ruožas „Pa
nevėžys, Anykščiai, Rubikiai”
turi istorinę, techninę, archi
tektūrinę, kraštovaizdinę ver
tę. Kultūros vertybių apsau
gos specialistai pripažįsta
siaurąjį geležinkelį kaip vie
nintelį reikšmingą Lietuvos is
torijai išlikusį transporto tech
nikos ir technologijos pavyzdį,
liudijantį XIX-XX amžių san
dūros technikos pažangą. (Eita)
* Generalinė miškų urė
dija kovos su Dzūkuos miš
kus naikinančiu kenkėju —
pušiniu pelėdgalviu. Vyriau
sybė leido urėdijai bendrovės
„Biopolis” pirkti ekologiškai
nežalingą biologinį preparatą
„Foray 48 B”. Chemikalo pla
nuojama pirkti už beveik 1

PREZIDENTO ŽMONA...
Atkelta iš 3 psl.
Izraelio užsienio reikalų
min. šimon Perez-Peresowski
gimęs 1924 m. aplenkintame
Vilniaus
krašte.
Vokiška
spauda rašė, kad į Palestiną
su tėvais jis atvyko 1934 m.
„iš lenkiško kaimo”. Tad ir da
bar jo hebraiška kalba turi
lenkišką akcentą. Susituokė
1946 m., sulaukdamas su
žmona sūnaus ir dukros.
Už gyvą ar nužudytą Osamą
bin Laden, JAV vyriausybė
paskyrė 26 mln. dol. atlygini
mą. Vokiška spauda rašė, kad
- atlyginimas greičiausia bus
pakeistas kita forma, įteikiant
afganams avis, kadangi gy
ventojai neturi pinigų vertės
supratimo. JAV kariuomenės
vadas Afganistane gen. Tomas
Frank, užklausęs ūkininką,
ką jis darytų su 26 mln. dol.
atsakęs: greičiausiai 25 mln.
užtektų metams išlaikyti jo
devynis sūnus.

i

tuvos ambicingą holokaustu
švietimo programą.
Koalicijos posėdyje buvo pa
reikštas susirūpinimas dėl
Rusijos įtraukimo | NAT<).
nors ir ne nares statusu
Belaukiant JAV Senato bal
savimo už Laisvės konsolida
vimo aktą, buvo peržiuretas
senatorių, kurie yra teigę remsiantys šį Aktą, skaičius.
Vėliau Koalicija susitiko su
Baltųjų rūmų Valstybės sau
gurno patarėjais, su kuriais
aptarė NATO valstybių kandi
dačių
pasirengimo patvirtini
JAV NATO komiteto pirmi
mo
procesą,
nerimą dėl Rusi
ninkas Bruce Jackson suva
jos
ateities
NATO.
žiavime teigė, jog Jeigu nesu
prantate savo praeities, ne
Gegužės 15 d. Centro ir Ry
suprasite ir ateities”.
tų etninių grupių koalicija Va
Paklaustas, kiek žydų nepa šingtone rengia konferenciją,
sitenkinimas ir įvertinimas kurioje numatoma išklausyti
gali atsiliepti NATO valstybių diskusijas apie saugumą atsi
kandidačių pasirengimui stoti naujinančioje Europoje. NA I ()
į sąjungą, B. Jackson teigė, plėtrą, JAV, Rusijos ir Euro
kad Lietuva dar atsilieka žydų pos Sąjungos ekonominę įtaką
visuomeninio turto grąžinimo ir politinį pelną.
reikaluose, tačiau pagyrė Lie
Regina Narušienė

Vašingtonas (JAV LB) —
Balandžio 17 d. Vašingtone
įvyko Vidurio ir Rytų Europos
etninių organizacijų koalicijos
suvažiavimas, kuriame'" buvo
aptartas valstybių kandidačių
pasirengimas į NATO, artė
jantis Bukarešto suvažiavi
mas bei jame dalyvausiančio
JAV žydų komiteto vadovo, ra
bino Andrew Baker tikslas.
Rabinas A. Baker numato iš
kelti žydams svarbias proble
mas, kaip antisemitizmą, ho
lokaustą, žydų atminimo bei
švietimo klausimus.

From Chicago we offer dally Service to Vilnius
wlth a hassle free connectlon through our
Copenhagen Alrport. And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Flnd out just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus1" frequent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
8OG-221-235O. Or visit usat

www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavian

mln. litų, kurie numatyti Spe
cialiojoje bendrųjų miškų ūkio
reikmių finansavimo progra
moje. Pušinio pelėdgalvio ma
sinio dauginimosi židiniai ir
šiemet
susidarė
Alytaus,
Druskininkų, Veisiejų miškų
urėdijų ir Dzūkijos nacionali
nio parko teritorijoje. Dėl to
gali žūti beveik 11,000 hek
tarų miško, o žala pasiekti 2030 mln. litų.
<bns>

JAV lankosi Lietuvos
mokslininkų
delegacija

* Kernavės bendruome
nės surengtame gražiausių
JAV viešintys
Lietuvos
gaidžių konkurse nepralenkia mokslininkai tikisi suaktyvin
mu savo skardžiu balsu ir ti bendradarbiavimą su Ame
įvairiaspalvių plunksnų varsa rikos mokslo įstaigomis bei
pripažintas Poguliankos kai mokslinių tyrimų institutais.
mo gyventojo Marijono ŠvedaŠią savaitę JAV besilan
vičiaus giedorius. 4 metų rai kančioje delegacijoje yra Lie
bajam gaidžiui konkurso ren tuvos Biotechnologijos, Bio
gėjai padovanojo 10 kg paša chemijos, Energetikos, Teori
rų, geltonojo metalo žiedą bei nės fizikos, Puslaidininkių fi
grandinę. Daugiau kaip 300 zikos institutų vadovai bei
žiūrovų seniūnijos aikštėje Švietimo ir mokslo ministeri
vertino beveik 40 vietinių gy jos atstovai.
ventojų suneštų kaimo rytme
Savaitės pradžioje Lietuvos
čio šauklių giesmių melodin mokslininkai vizitą pradėjo
gumą, plunksnų apdarų puoš Vašingtone, kur susitiko su
numą.
(Eltai
JAV National Institute of
Standarts and Technology ir
įvairių mokslo bei technologijų
firmų atstovais.
Trečiadienį Lietuvos moks
lininkai išskrido į San Anto
nio, TX, kur susitiks su Southwest Research Institute va
dovybe.

Vilniaus festivalis
paskelbė savo
programą

Didžiausia Lietuvoje muzi
kos šventė — Vilniaus festi
valis — šiais metais prasidės
gegužės 31 ir truks iki birželio
29 dienos. Festivalio organiza

Buvusį New York’o
merą R. Paksas
pakvies į Vilnių
Liberalų demokratų partijos
(I DP) vadas, buvęs premjeras
Rolandas Paksas vėl atkreipė
žiniasklaidos dėmesį origina
liu viešųjų ryšių „viražu” —
paskelbė ketinąs nusiųsti bu
vusiam New York o merui Rudolph Giuliani pakvietimą at
vykti į Lietuvą pasidalinti
patirtimi kovojant su nusi
kalstamumu savo mieste.
„Tikimasi, jog R. Giuliani
savo žiniomis su lietuvių pa
reigūnais ir liberalais demo
kratais pasidalins LDP ren
giamame seminare kovos su
nusikalstamumu klausimais”,
teigiama LDP atstovų prane
šime spaudai.
Respublikonas R. Giuliani
New York’ui vadovavo 8 me
tus. Iš mero posto jis pasi
traukė pernai, negalėdamas
kandidatuoti trečiai kadenci
jai. R. Giuliani pagarsėjo kaip
meras, kuriam pavyko reikš
mingai sumaži iti nusikalsta
mumą mieste.
Neslepiantis ketinimų daly
vauti gruodį įvyksiančiuose
prezidento rinkimuose R. Pak
sas neseniai siūlė visuomenei
pagalvoti apie mirties baus
mės sugrąžinimą už ypatingai
sunkius nusikaltimus bei pri
valomai tikrinti moksleivius,
ar jie nevartoja kvaišalų, pa
naudojant specialiai treniruo
tus šunis.
Mirties bausmė, atsižvel
giant į ET reikalavimą, Lietu
voje be jokių išlygų buvo pa
naikinta 1999 metais.
BNS

torė — Lietuvos nacionalinė
filharmonija.
Festivalio meno vadovas
Gintautas Kėvišas pasidžiau
gė, kad ir šiemet pavyko iš
saugoti jau tradiciniais tapu
sius šios šventės bruožus. Bus
atliekamas specialiai festiva
liui užsakytas kūrinys — Min
ES įspėjo kandidates
daugo Urbaičio baletas, kurio
pavadinimo kol kas dar nežino
neatidėlioti atominių
ir pats autorius, žymus lietu
elektrinių uždarymo
vių džiazo atlikėjas Petras
Vyšniauskas (saksofonas) su Atkelta iš 1 psl.
Į ES nekandidatuojanti Ar
rengs rečitalį, kuriame gros
XX amžiaus autorių muziką ir mėnija atsisako paklūsti ES
originalias džiazo improvizaci rekomendacijoms iki 2004 m.
uždaryti savo branduolinę jė
jas.
Vilniaus festivalį pradės gainę, teigdama, jog ši gali
Latvijos nacionalinio teatro būti naudojama iki 2016-ųjų.
L. de Palacio pareiškė, jog
operos trupė, atlikdama G. Bizet operą „Karmen”, o po ke dabartinė padėtis Europos
lių dienų šio svečių teatro ba branduolinės saugos srityje
leto trupė parodys baletą yra „nepakankama”, nes tai
„Čaikovskis”, kurį pagal Piotr syklės
paplūdimiams
yra
Čaikovskij muziką pastatė griežtesnės nei branduolinėms
Sankt Peterburgo choreogra jėgainėms.
Lietuva jau įsipareigojo už
fas Boris Eifman. Festivalyje
dainuos garsus Rusijos barito daryti pirmąjį IAE reaktorių
nas Dmitrij Chvorostovskij, iš iki 2005-ųjų, sprendimą dėl
Italijos atvyks kamerinis or antrojo reaktoriaus naudojimo
kestras „Solisti di Pavia”, iš nutraukimo žadėta priimti
Didžiosios Britanijos — gar pirmąjį šių metų pusmetį.
Praėjusią savaitę V. Adam
sus choras, iš Belgijos — Išil
kus pareiškė turįs abejonių, ar
ginių fleitų kvartetas. .
Festivalį užbaigs pirmą kar 2009-ieji yra tikroji antrojo
tą Baltijos valstybėse koncer reaktoriaus uždarymo data,
tuosianti JAV džiazroko legen net ir užsitikrinus finansa
vimą.
da Al Jarreau.
i Eitai
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Jaunimo centro pavasa
rio mugėje, kuri vyks gegu
žės 4-5 d., galėsite parduoti
knygas, gintaro ir lino gami
nius, kepinius, kitus skanu
mynus ir t.t. Pardavėjai siūlys
Kas kur kada
dovanėles Motinos dienai ir
Solistui Audriui Rubežiui
Maironio
lituanistinės abiturientams. Užsisakykite
atvykus iš Lietuvos, viešnagę mokyklos Lemonte naujų vietas ir prekystalius, skam
jam suteiks Lietuvių operos mokinių registracija 2002- bindami Mildai tel. 708-409choro ir valdybos narė Ramu 2003 mokslo metams vyks ba 0216 arba Stasiui tel. 773nė Račkauskienė. Ji jau daug landžio 27 d. 9-10 val.r. ir 12-1 778-7501. Mugės metu bus
metų dainuoja operos chore, o val.p.p. didžiojoje Pasaulio lie ruošiama ir meninė programa
be to, suranda laiko ir pridė tuvių centro salėje. Mokinių vaikams bei suaugusiems. Vi
tiniams valdybos darbams. vietų skaičius klasėse yra ri si laukiami!
Tad kai Lietuvių operos pirmi botas. Užsiregistruojant reikia
Tradicinis jaunimo tauti
ninkas paprašė jos suteikti so turėti vaiko gimimo liudijimo nio ansamblio „Grandis”
listui A. Rubežiui viešnagę, ji kopiją. Jei turite klausimų, koncertas įvyks gegužės 11
irgi neatsisakė. „Solisto daina skambinkite Reginai Šaulie d., šeštadienį, 6 val.v. Lemon
te, Pasaulio lietuvių centro
vimas priklausys nuo to, kaip nei tel. 708-424-8605.
aš jį maitinsiu”, — apie at
Katechezė suaugusiems sporto salėje. Bilietus užsisa
vykstantį svečią choristų tar ,,Neo-Katechumenų
kelias” kykite skambindami Daliai
pe juokavo Ramunė. Kiek teko Švč. M. Marijos Nekalto Prasi Trakienei tel. 708-598-5827.
nugirsti, Ramunės kulinari dėjimo parapijoje Brighton
Švč. M. Marijos Nekalto
niais sugebėjimais abejoti ne Parke (2745 W. 44 Str.) tebe
Prasidėjimo seselių rėmėjų
tenka, taigi solistas viešnagės vyksta pirmadieniais ir ketvir
metinė vakarienė vyks ge
metu bus sočiai pavalgydintas tadieniais 7 val.v. Tai - pir gužės 26 d., sekmadienį. Šv.
ir gerai prižiūrėtas — dainavi mųjų krikščionių dvasia įdo
Mišias 2 val.p.p. Tėvų jėzuitų
mui energijos jam tikrai nepri miai pateikiamos katalikų ti
koplyčioje atnašaus kun. dr.
truks. O ar mes visi apsirū kėjimo tiesos.
Kęstutis Trimakas, 3 val.p.p.
pinome spektaklio bilietais ir
ruošiama vakarienė ir meninė
Roncjinini
esame pasiruošę grožėtis solis
dalis. Per šv. Mišias giedos so
to A. Rubežiaus puikiu daina
Vėliausia „Panorama” ir listė Laimutė Stepaitienė, jai
vimu? Kreipkitės į „Seklyčią”, filmas iš Lietuvos „Barbora
akompanuos muz. Manigirdas
2711 W. 71st Str.
Radvilaitė” (II dalis) bus rodo Motekaitis. Tuoj po šv. Mišių
mi šį penktadienį, balandžio Jaunimo centro salėje vyks
26 d., 2 val.p.p. PLC.
koncertas, dainuos Dalia Lieakompanuos
Panevėžiečių klubo na tuvninkienė,
muz.
Manigirdas
Motekaitis.
rių pusmetinis susirinki
Seselių
vardu
pasveikins
seselė
mas kviečiamas balandžio 28
Margarita
Bareikaitė.
Vaka
d., sekmadienį, 1 val.p.p. Jau
nimo centro kavinėje, pirma rienę gamins Ona Norvilienė
me aukšte. Kviečiame daly su pagalbininkėmis. Maloniai
vauti ir neseniai atvykusius kviečiame narius ir svečius
panevėžiečius. Po susirinkimo gausiai dalyvauti ir taip pa
remti seselių darbus Lietuvoje
- vaišės.
Smuikininkas Kristupas ir Amerikoje.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE!

Jaunoji atlikėja Beata Jagminaitė
Beata Jagminaitė ruošiasi
dalyvauti II JAV Lietuvių jau
nųjų atlikėjų festivalyje, kuris
vvks šį sekmadienį, balandžio
28 d.. 3:30 val.p.p. Jaunimo
centre. Atvykite pasiklausyti
jaunųjų atlikėjų - dainininkų,
instrumentalistų, šokėjų. Fes
tivalį rengia JAV LB Kultūros
taryba ir Meno mokyklėlė. In
formacija tel. 630-624-1247.
„Dvigubos pilietybės įsta
tymas ir jo eiga Lietuvos
Seime” - šia tema balandžio
26 d., penktadienį, 7:30 val.v.
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje kalbės Liūda Rugienienė, Lietuvos Seimo ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės komisi
jos pirmininkė. Atvykti kvie
čia Amerikos Lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos
(ALIAS) Čikagos skyrius.
Jubiliejinė 35-oji moky
toju tobulinimosi savaitė
vyks Dainavoje liepos 28rugpjūčio 4 dienomis. Organi
zacinis komitetas tikisi, kad ir
šiemet
paskaitas
skaitys
įdomūs paskaitininkai, vyks
įdomūs susitikimai, vakarai ir
kad mokytojai į savas mokyk
las grįš su naujomis žiniomis.
Atkreipiame dėmesį į pasikei
tusią datą. Kursai vyks savai
tę anksčiau, nei įprastai.
Kviečiame visus Amerikos li
tuanistinių mokyklų mokyto
jus gausiai dalyvauti. Iki ma
lonaus susitikimo prie Spyglio
ežero! Registraciją vykdys Lai
ma Apanavičienė. Kreiptis ad
resu: Laima Apanavičienė,
10747 S. Nashville Avė.,
Worth, IL 60482; tel. 708-3615545; ei. paštas

laimaa@hotmail.com

Keleras net tik sėkmingai
mokosi prestižinėje Interlochen Arts Academy (Michigan
valstija) prof. P. Sonner smui
ko klasėje, bet ir yra šios mo
kyklos orkestro koncertmeis
terio padėjėjas. Artimiausiu
metu lietuvis studentas ruo
šiasi dalyvauti tarptautiniuo
se smuikininkų konkursuose
Europoje bei Amerikoje, o taip
pat ketina pasirodyti Ameri
kos lietuvių publikai. K. Kele
ro koncertą išgirsite šį šešta
dienį, balandžio 27 d., 7 val.v.
Lietuvių dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre (14911
127th Str., Lemont). Tarptau
tinio A. Glazunovo smuikinin
kų konkurso Paryžiuje laurea
tas atliks J. Brahms, I. Eshpay, P. Sarasate,BA. Dvorak,
F. Shubert, B. Dvariono kūri
nius bei virtuozines pjeses
smuikui ir fortepijonui. Jam
akompanuos Susan Snider.
Skaniais cepelinais galė
site pasivaišinti balandžio
28 d., sekmadienį, Cicero Šv.
Antano parapijos salėje. Cice
ro LB valdyba širdingai kvie
čia ne tik Cicero, bet ir kitų
apylinkių lietuvius atvykti į 9
vai. r. šv. Mišias ir tuoj po Mi
šių užsukti į parapijos salę
skaniai pasivaišinti ir paben
drauti. Visi kviečiami ir lau
kiami.
FILATELISTŲ
SUSIRINKIMAS
Filatelistų draugija „Lietu
va” šaukia visuotinį narių su
sirinkimą 2002 m. balandžio
27 d., šeštadienį, 1 val.p.p.
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, Gintaro salėje. Po su
sirinkimo - kavutė, pabend
ravimas ir didelis pasirinki
mas nepriklausomos Lietuvos
ir Klaipėdos krašto ženklų.
Bus padaryta visų susirinki
mo dalyvių nuotrauka spau
dai. Kviečiame drauguos na
rius bei visus kitus asmenis,
kurie domisi Lietuvos filateli
ja, susirinkime dalyvauti
Draugijos valdyba

KALENDORIUS
Balandžio 28 d.: Melą, Morkus,
Gražvydas, Gražvydė, Žadmantas,
Žadmantė.
Balandžio 26 d.: Dargaitė, Gailenis, Klaudijus, Marcelinas, Vilma,
Vilto*.

Laisvalaikis
Vaikų ir aitvarų šventė
vyks šį šeštadienį, balandžio
27 d., nuo 10 val.r. iki 4 val.p.
p. šiaurinėje Čikagos dalyje Lincoln Parke, prie Montrose
paplūdimio (Montrose ir Lake
Shore Drive). Spalvingiausius,
originaliausius aitvarus į dan
gų leis jų gamintojai ir kūrė
jai, taip pat ir vaikai, kuriuos
linksmins pasakų sekėjai, ka
rikatūrų piešėjai, veidų margintojai. Informacija tel. 312744-3315 arba internete
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Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Major Avė., Oak Lawn, IL 60453
PAVASARĖLIS

Pavasarėli! Pavasarėli!
Ateik greičiau.
Mes norim šilto oro,
i
Gražių pievelių,
Mes norim ilgesnių dienelių
Ir gražesnių gėlelių.

KELIONĖ, KURI MAN
LARAI PATIKO

Man patiko pirma kelionė į
Lietuvą. Mes lankėme gimi
nes. Praleidome daug laiko su
dėde Gediminu. Man patiko
važiuoti į ūkius. Aš mačiau
ožkas, karves ir bites. Man pa
Pavasarėli! Pavasarėli!
tiko plaukti Baltįjos jūroje. Aš
Ateik greičiau.
lipau į aukštas kopas. Aš no
Mes laukiam tavo grožio ir
rėčiau dar kartą aplankyti
puikių dienų.
Agnė Janušauskaitė ir Lietuvą.
Andrius Novak,
Audra Pliuraitė
Lemonto
Maironio
lit. m-los
Lemonto Maironio lit. m-los
9
kl.
mokinys
4 sk. mokinės
MANO MYLIMIAUSIAS
GIMINAITIS

Aš turiu brolį. Jo vardas Ro
kas. Jis mažiukas. Jis kartais
verkia. Mano brolis dabar ser
ga. Vakar mano tėtis su ma
ma jį nuvežė pas daktarę. Aš
su sese likom namuose. Mano
brolis gimė Amerikoje. Kai aš
grįžtu iš lituanistinės mokyk
los, jis juokiasi.
Rūta Survilaitė,
Čikagos lit. m-los 1 sk.
mokinė
JUOKUČIAI
Mokytojas klausia:
— Kas vasarą išsiplečia, o
žiemą susitraukia?
— Atostogos!

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi-1
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

Kai prieisi labirintą ir su
jungsi taškus, sužinosi, kas
40
laiko obuolį.
„Kregždutė”
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Prieš 5 metus skridau į Lie
tuvą. Buvau Vilniuje Gedimi
no pilyje. Mačiau visą miestą.
Aplankėme Aušros Vartų kop
lyčią, katedrą. Paskui nuva
žiavome į Kauną. Buvome Ka
ro muziejaus sodelyje. Paskui
nuvažiavome prie Šiaulių. Ten
apžiūrėjome Kryžių kalną.
Viskas labai patiko. Laukiu,
kada vėl galėsime važiuoti į
Lietuvą.
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Ramunė Jodwalis,

Lemonto Maironio lit. m-los
9 kl. mokinė
PATARLĖS

KAI AŠ NUSKRISIU
LIETUVON

„Žiemužė”

„Kregždutė”

Lukas Gūžys
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<2
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e

Kai aš nuskrisiu Lietuvon,
aš važiuosiu pamatyti savo
pusbrolį ir draugus. Dar aš
važiuosiu pas savo močiutę ir
senelį. Norėčiau nuvažiuoti
prie jūros. Ten man labai pa
tinka. Dar aš važiuočiau į Bir
žus pas antrą močiutę.
Domantas Darčkus
•*•

Verto žilinti

Skelbimai

36
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Nuskridęs Lietuvon, aš no
Kas savo kalbą niekina, ki rėčiau pamatyti savo brolį, satos neišmoks.
Vo namus, tėvelio kapus. Aš
***
Jei vyturys užgieda prieš šv. norėčiau nuvažiuoti į Kauno
— Koks bus laikas „aš ser Kazimierą, blogas bus pava senamiestį. Dar norėčiau pasi
gu, tu sergi, jis, ji serga”?
saris.
vaikščioti miške. Labai pasiil
— Žiema.
Paimta iš kalendoriaus
gau savo šuns Dinos.

uiww. cityofchicago. org /
specialevents.
Ar žinote, kad norėdami
surengti daiktų išpardavimą
savo garaže, kieme ar rūsyje
(garage sales), turite įsigyti
specialų leidimą kurioje nors
Čikagos miesto apylinkės (al
derman) ar švaros palaikymo
(ward sanitation) raštinių?
Leidimas - nemokamas, o raš
tinių
adresus
sužinosite,
skambindami tel. 311. Pagal
taisykles, kiekvienų namų šei
mininkai daiktų išpardavimą
gali surengti du kartus per
metus, o trečią kartą tik tuo
met, jeigu ruošiasi išsikraus
tyti. Reklamuoti savo mugę
galima bet kur, tik ne toje vie
toje, kur vyksta pats daiktų
išpardavimas. Labdaros or
ganizacijoms, bažnyčioms ir
mokykloms šių leidimų gauti
nereikia.
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ATSPĖK

AŠ NORĖČIAU...

Aš norėčiau būti šešiolikos
metų. Galėčiau vairuoti maši
ną ir galėčiau važiuoti, kur aš
noriu. Turėčiau daug pamokų
ir būčiau dešimtame ar vie
nuoliktame skyriuje. Galėčiau
daryti, ką aš norėčiau daryti.
Ir rengčiausi taip, kaip noriu.
Mano mama ir tėtė negalėtų
nieko sakyti, nes aš galėčiau į
mašiną įlipti ir išvažiuoti. Su
savo draugais aš galėčiau nu
važiuoti į Floridą ar Tennessee. Man labai patiktų būti
šešiolikos metų.
Lina Poskočimaitė,

Lemonto Maironio lit. m-los
10 kl. mokinė
PAPASAKOK APIE
LIETUVĄ — TĖVELI!

Kai aš nuskrisiu į Lietuvą,
Klausimas: Kas gyvena Lie
aš važiuosiu į Klaipėdą. Aš
tuvoje?
irgi važiuosiu prie jūros. Į tas
Atsakymas: Paprasti žmo
vietas važiuosiu su močiute.
nės
— lietuviai.
Aš visur važiuosiu. Ten tik
K:
Kokius drabužius dėvi?
riausiai bus smagu. Aš visų
A.:
Kartais apsirengia ir
pasiilgau.
tautinius
drabužius.
Simona Sidaugaitė
K.:
Koks
dabar ten laikas?
Gretos Žilytės piešinys. Lemonto Maironio lit. m-la, 1 skyrius
Čikagos lit. m-los mokiniai
A.: Dabar pas mus yra vaka
KRYŽIAŽODIS „IŠ LIETUVOS ISTORIJOS”
VARNĖNŲ ŠEIMA
ras, tai Lietuvoje yra anksty
1. Pagonybės laikų šventi- karalienė. 11. Didžiojo Lietu vas rytas.
Mūsų sode gyvena varnėnų
K: Kodėl ten taip lyja?
šeima. Mano tėtis sako, kad kas. 2. Senovės lietuvių deivė vos kunigaikščio Kęstučio
A.:
Nes pavadinimas yra
jiems reikia pastatyti inkilą, — vėlių globėja. 3. Kas la žmonos vardas. 12. Didysis
Lietuva.
kad ten gyventų. Mes mėgs biausiai puldinėjo ir plėšė Lie Lietuvos kunigaikštis, laimė
Aura Juozevičiūtė
tam klausytis varnėnų, nes jie tuvos žemes? 4. Lietuvos ka jęs Žalgirio mūšį. 13. Lietuvos
***
gražiai švilpauja. Tėtis sako, ralius. 5. Ugnies deivė. 6. Bal valdovas — Kęstučio brolis.
kad varnėnai labai naudingi. tų gentis. 7. Didysis Lietuvos 14. Senovinis lietuvių muzikos
Klausimas: Tėveli, kiek
Jie sulesa visus kirminus. Ta kunigaikštis. 8. Didysis Lietu instrumentas.
žmonių gyvena Lietuvoje?
Sudarė VI klasės mokinė
da kirminai nesuvalgo mūsų vos kunigaikštis, tapęs ir Len
Atsakymas: Lietuvoje gyve
Laima Gailiūtė iš Kauno na trys su puse milįjono žmo
kuos valdovu. 9. Senovės baltų
daržovių.
„Kregždutė”
Daria Šilkaitytė, genčių šventovė. 10. Lietuvos
nių.
Los Angeles, Šv. Kazimiero
K.: O kokia didžiausia Lietu
lit. m-la
vos upė?
*•»
A.: Nemunas yra didžiausia
Lietuvos
upė.
Aš esu dėkingas už saulę,
9
K.: Ar galima pamatyti kitą
žolę, medžius, namus, žmones.
Nemuno krantą?
Aš esu dėkingas už talentus,
Ą: Galima pamatyti kitą
kuriuos Dievas man davė. Aš
10
Nemuno
krantą.
esu dėkingas, kad Dievas man
davė mamą ir tėtę. Ai dėkin
K: Koks yra Lietuvos
paukštis?
gas už viską, ką Dievas pa
darė.
Ą: Gandras yra Lietuvos
paukštis.
Matas Čyvas,
K.: Tėveli, ar tu norėtum
Lemonto Maironio lit. m-los
2
grįžti į Lietuvą?
9 kl. mokinys
•♦•
A.: Taip, aš norėčiau grįžti į
Lietuvą?
Aš esu dėkinga už gyveni
K.: Kur nori nuvažiuoti, kai
mą, už mamą, tėtę ir mano at
grįši?
siskyrėlius vėžius. Ai dėkinga
A.: Aš norėčiau nuvykti į sa
už draugus, už močiutę ir ma
vo
gimtinę Karklėnuose ir
no du šuniukus.
aplankyti sostinę Vilnių.
Vaiva Rimeikaitė,
Lemonto Maironio lit. m-los

9 kl. mokinė

14

Akvilė Zakarauskaitė
Čikagos lit. m-los mokinės

