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Los Angeles
pensininkai nesnaudžia
prie televizoriaus;
Cape Code apylinkės
LB veikla.
2 psl.

Danutės Bindokienės
vedamasis: mažos, bet
susijungusios tautos
gali būti didelė jėga ir
parama JAV-ėms;
„Margumynai” - ar gali
būti višta be plunksnų;
moterys, ginekologija ir
Barbie lėlės.
3 psl.

JAV LB Švietimo
taryba apžvelgia
veiklos metus;
kas naujo kine?
4 psl.

Frank Zapolis
gali išmokyti
100 lietuviškų šokių!
5 psl.

„Lietuviukų draugui”
moksleiviai rašo apie
Lietuvą, atsisveikina
su mokykla;
netrukus prasidės
universitetiniai
įskaitiniai baltistikos
kursai University
of Illinois, Urbana,
kuriuos rengia Baltic
Studies Summer
Institute.
6 psl.

Sportas
* Lietuvos krepšininkas
Darius Songaila, šiemet bai
gęs Wake Forest universitetą
ir dalyvausiantis NBA naujo
kų biržoje, pakviestas peržiū
rai į Nevv York’o „Knicks” ko
mandą, trečiadienį pranešė
,.New York Times”.
* Vilniaus rotušės Mero
menėje sostinės meras Ar
tūras Zuokas už nuopelnus
Vilniaus sportui apdovanojo
,,Lietuvos ryto” krepšinio ko
mandą, šiais metais iškovoju
sią Šiaurės Europos krepšinio
lygos ir Lietuvos krepšinio ly
gos čempionų titulus.

Naujausios
* Lietuva pasiruošusi pi isidėti prie ES ir Rusijos de
rybų dėl Karaliaučiaus srities
ateities.
* Socialliberalai apkalti
no Finansų
ministeriją
smulkaus verslo žlugdymu.
* Nacių medžiotojas bara
Australiją, kad ši nepersekio
ja karo nusikaltėlių iš Lietu
vos.
* „Lietuvos telekomo” va
dovui teismas vėl skyrė bau
dą.
*
Seimo
pirmininkas
svarsto, ar nereikėtų įs
teigti parlamentinę komisiją
sąvartynų problemoms tirti.
* ES ir Seimo Jungtinis
parlamentinis
komitetas
sveikina Lietuvos vizų politi
ką.
* Statybų apimtys šiemet
išaugo penktadaliu.
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Ir dainuoja, ir valdo — panašiai
Vidmantas Valiušaitis
Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienos proga pramogų
verslo organizatoriai pasiūlė
reginį, iš kurio tikėjosi neiš
rankios publikos dėmesio, di
delės TV žiūrovų auditorijos
ir atitinkamo pelno.
„Metaspaudozės 2002” —
taip vadinosi koncertas Vil
niaus Kongresų rūmuose, į
kurių sceną buvo leista lipti
visiems aktyviau politikoje
besireiškiantiems veikėjams,
jei tik jie sugebėjo surasti sau
dueto partnerį tarp popu
liaresnių TV žurnalistų, ir
buvo užtektinai nesavikritiš
ki, kad pajėgtų suprasti
kainą, kurią turės mokėti už
neapvaldytą aistrą siekti po
puliarumo bet kokia kaina.
„Metaspaudozių” organiza
toriai, suprasdami nežabotą
politikų troškulį pakliūti į ete
rį ar laikraščių puslapius,
neapsiriko — lengvatikių „ar
tistų”, norėjusių daugeliui
suprantama kalba priminti
save rinkėjams, atsirado
pakankamai. Nukelta į 3 psl.

„Minijos nafta”
gamins elektrą
Didžiausia Baltijos vals
tybėse naftos gavybos ben
drovė „Minijos nafta” šių metų
rugpjūtį savo reikmėms pra
dės gaminti elektros energiją.
Bendrovė jau pasirašė sutartį
su Čekijos bendrove „Tedom”
dėl elektros generatoriaus pir
kimo. Į projektą bendrovė in
vestuos apie 0.5 mln. litų,
pranešė ryšių su visuomene
agentūra „DDB&Co. ir Katke
vičius”.
Kartu su nafta išgauna
momis dujomis varomas ge
neratorius per dieną galės
pagaminti 3,000 kilovatva
landžių elektros energijos. To
bendrovei nepakaks, tačiau
jeigu projektas pasiteisins,
žadama įrengti ir daugiau ge
neratorių.
Iki šiol Lietuvoje elektros
energiją gamino tik viena naf
tos gavybos bendrovė — „Geonafta”, tačiau jos generatorius
yra mažesnio galingumo.

Prezidentas Valdas Adamkus (viduryje) trečiadienį pasveikino diplomatus, kuriems suteikti aukštesni diplomatiniai
rangai. Praėjusią savaitę V. Adamkaus pasirašytais dekretais nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus diplomatiniai
rangai buvo suteikti Lietuvos ambasadoriui Švedijoje Vytautui Naudužui, ambasadoriui Latvijoje Petrui Vaitiekūnui
(dešinėje) ir URM sekretoriui Dariui Jurgelevičiui (kairėje). Nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomati
niai rangai suteikti Lietuvos kultūros atašė Maskvoje Juozui Budraičiui lantras iš kairės) ir URM patarėjui, Regioni
nio bendradarbiavimo grupės vadovui Edvardui Borisovui (antras iš dešinės). „Tai, kad Lietuva sėkmingai įgyvendina
užsienio politikos tikslus, integruojasi į Europos Sąjungą ir NATO, yra ir užsienio šalyse Lietuvai atstovaujančių dip
lomatų nuopelnas". Prezidentūroje priėmęs diplomatus sakė V. Adamkus.
Vladihiiro Gulevičiaus <Eltai nuotr

Lietuva pirks pastatus savo
ambasadoms užsienyje
Vilnius, gegužės 29 d. (BNS)
— Vyriausybė trečiadienį nus
prendė pirkti pastatus Lietu
vos ambasadoms Paryžiuje ir
Berlyne.
Paryžiuje
norima
pirkti
15.25 mln. litų vertės pastatą,
nes Prancūzijos Užsienio rei
kalų ministerija pranešė šių
metų kovą nutraukusi mo
kėjimą už dabartinių Lietuvos
atstovybės patalpų nuomą ir
nuo birželio 1 dienos nutrauk
sianti nuomos sutartį. Už da
bartinių Lietuvos atstovybės
patalpų nuomą iki šiol mokėjo
Prancūzijos URM, tačiau ba
landį patalpų savininkė parei-*
kalavo iš jų išsikraustyti. To
nepadarius, grasinama kreip
tis į teismą.
Didžioji pastato kainos dalis
— 11.5 mln. litų — būtų pa
dengta lėšomis, gautomis iš
Prancūzijos vyriausybės už
įsigytas iš Lietuvos nuosa
vybės teises į prieškario am

Pasaulio naujienos
AP.

(Remianti* AFP, Reuters,
Interftuc, ITAR-TASS. BNS
žinių agentOru praneSimais)

JAV"

esančius oro gynybos objektus,
kai juos apšaudė Irako prieš
Vašingtonas. JAV Federa lėktuvinė artilerija. Tai buvo
linio tyrimų biuro (FBI) direk
viena iš daugelio JAV aviaci
torius Robert Mueller trečia jos atakų prieš Irako oro gyny
dienį paskelbė apie darbuotojų bos objektus, dar labiau pa
pakeitimus, kurie leis padidin aštrinusi jau 3 metus vykstan
ti FBI tyrimų pajėgumus ir čią konfrontaciją su Bagdadu
paversti kovą su terorizmu pa dėl JAV ir Didžiosios Britani
grindine šios agentūros už jos lėktuvų vykdomo budėjimo
duotimi. FBI kritikuojama, Šiaurės bei Pietų Irake nusta
kad neatkreipė dėmesio į in tytose skrydžių draudimo zo
formaciją,
galėjusią padėti nose.
užkirsti kelią pernai rugsėjo
Manila. JAV trečiadienį pa
11-ąją įvykdytiems teroro iš siūlė iki 25 mln. dol. atlygį už
puoliams. Atliekant pakeiti tai, jog bus sučiupti penki
mus, bus įsteigtas Centrinės aukščiausi musulmonų parti
žvalgybos
valdybos
(ČIA) zanų grupuotės „Abu Sayyaf”,
agento vadovaujamas FBI kurią prezidentas George W.
Žvalgybos skyrius. Tuo siekia Bush pavadino teroristine, va
ma sustiprinti FBI vykdomos dai. Filipinų prezidentė Gloria
antiteroristinės ir kontržval Arroyo už kiekvieną vadą sa
gybinės veiklos priežiūrą Va vo ruožtu taip pat pažadėjo po
šingtone esančiame šio biuro 20,000 dol.
štabe.
New York. Libija pasiūlė
Vašingtonas. Šiaurės Irako 2.7 mlrd. dolerių kompensaci
aviacijos skrydžių draudimo jų virš Lokerbio susprogdinta
zonoje budintys JAV karo lėk me „Pan Am” lėktuve žuvusių
tuvai antradienį atakavo čia žmonių šeimoms, bet prieš pi

basados pastatą.
1940 metais, Lietuvai pra
radus nepriklausomybę dėl so
vietų okupacijos y Paryžiaus
merija iškraustė iš ambasados
pastato Lietuvos diplomatus.
Po II pasaulinio karo ambasa
dos pastatas buvo perduo
tas Sovietų Sąjungai. Iširus
SSRS, pastatą perėmė Rusija.
Nors iki šiol formaliai amba
sados pastatai nuosavybės
teise priklausė Lietuvai, jų ne
galima buvo perimti, nes juose
yra įsikūrę diplomatinę ne
liečiamybę turintys Rusijos pi
liečiai.
Atsižvelgiant į tai, jog tei
sėtas šio pastato savininkas,
t.y. Lietuvos Respublika, juo
naudotis negalėjo, praėjusiais
metais buvo rasta išeitis —
susitarta, jog Lietuva parduos
Prancūzijai nuosavybės teises
į minėtą pastatą už sutartą
sumą.
Nukelta į 4 psl.
nigų perdavimą JAV ir Jung
tinės Tautos (JT) turi panai
kinti Libijai taikomas sank
cijas, antradienį paskelbė Šei
moms atstovaujanti advokatų
firma. Laiške 1988 metais virš
Škotijos susprogdinto lėktuvo
aukų artimiesiems firma rašo,
kad Libija, patenkinus tris jos
sąlygas, automatiškai perves
tų kiekvienai iš 270 šeimų po
10 mln. dol.
Austin, Texas. Antradienį
vakare JAV buvo įvykdyta
mirties bausmė nuteistam žu
dikui Napoleon Beazley, kuris
žmogžudystę įvykdė dar būda
mas nepilnametis. Texas vals
tijos Malonės ir lygtinio atlei
dimo nuo bausmės taryba pa
liko nuosprendį galioti, nepai
sant iš viso pasaulio gaunamų
prašymų parodyti gailestingu
mą. Mirties bausmė buvo
įvykdyta Huntsville 'alėjime,
kai 25 metų N. Beazley buvo
suleistas nuodų tirpalas. Pas
kutiniame savo pareiškime jis
sakė, kad jo nusikaltimas
buvo „beprasmis”, ir apgailes
tavo dėl jo nušauto 63 metų
Texas verslininko John Luttig
mirties. N. Beazley kritikavo
valstijoje taikomą mirties

Ambasadorius V.
Ušackas — apie
NATO ir Rusijos
santykius
Portland-Vašingtonas, ge
gužės 28 d. (LR ambasada) —
Portlando Pasaulio reikalų
taryboje kalbėjęs Lietuvos am
basadorius JAV Vygaudas
Ušackas pasveikino Romoje
gegužės 28 d. pasirašytą susi
tarimą įsteigti bendrą NATO
ir Rusijos tarybą, pažymė
damas, kad savo svarų indėlį,
vystant naujus NATO ir Rusi
jos santykius, atneš ir Lietu
va. „Tapus NATO nare, Lietu
vos konstruktyvus dialogas
bei turtinga regioninio ben
dradarbiavimo su Rusija pa
tirtis atneš pridėtinės vertės
naujiems NATO ir Rusijos
santykiams”, sakė V. Ušackas.
Jis taip pat padėkojo JAV
senatoriui nuo Oregon valsti
jos, Baltų sambūrio Senate
vienam iŠ vadovų Gordon
Smith.
Nukelta į 4 psl.
bausmę, sakydamas — „šįva
kar įvykdydami mirties baus
mę, mes pareiškiame savo vai
kams, jog kai kuriomis aplin
kybėmis, kai kuriais atvejais
žudyti yra teisinga”.

EUROPA

Rusijos prezidentas Vladimir Putin
ir Europos Komisijos vadovas Roma
no Prodi.
Maskva. Rusijos preziden
tas Vladimir Putin pabrėžė
būtinybę užtikrinti žmonių ir
krovinių tranzitą tarp Kara
liaučiaus srities ir visos Rusi
jos bei sieja „Karaliaučiaus
problemą” su būsimų Rusijos
ir Europos santykių pobūdžiu.
Nuo to, kaip bus užtikrintas
žmonių ir krovinių tranzitas
tarp Karaliaučiaus srities išli
kusios Rusijos dalies, „neper
dedant, galima sakyti, pri
klauso, kaip klostysis mūsų

Euroderybininkų laukia karštos
diskusijos su ES dėl pinigų
Vilnius, gegužės 28 d.
(BNS) — Lietuva nusiteikusi
karštoms diskusijoms su Eu
ropos Komisija dėl finansinės
paramos iš struktūrinių fondų
ir kvotų parduoti žemės ūkio
produkciją ES rinkoje, sako
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis.
Ministras A.Valionis, kuris
yra Lietuvos narystės derybų
su ES delegacijos vadovas, an
tradienį supažindino prezi
dentą Valdą Adamkų su na
rystės ES derybose Lietuvos
laukiančiais uždaviniais.
„Iki rudens bus karštos dis
kusijos. Reikės kautis už kiek
vieną (ES) biudžeto eilutę”, po
susitikimo sakė A. Valionis.
Ministro teigimu, derantis su
Briuseliu daugiausia diskusijų
kyla regioninės politikos, biu
džeto formavimo bei žemės
ūkio srityse. Tačiau, pasak jo,
derybos dėl energetikos ir re
gioninės politikos skyrių gali
būti baigtos jau birželį.
Energetikos skyriuje, be ki
ta, turi būti aptartas Ignali
nos atominės elektrinės užda
rymas. Lietuva, įsipareigojusi
uždaryti IAE pirmąjį reakto

rių iki 2005 metų, neskuba
paskelbti uždarysianti antrąjį
reaktorių 2009-aisiais, kaip to
reikalauja ES, kol neužsi
tikrino ilgalaikės finansinės
pagalbos uždarymui.
„Kibsime į pagrindinius pi
niginius reikalus — tai yra ir
energetikos skyriaus, Ignali
nos uždarymą”, sakė A. Va
lionis.
Narystės ES derybas Lietu
va tiki baigti šiemet ir 2004
metais
tapti organizacijos
nare.
Ministras taip pat pristatė
prezidentui rengiamą Nacio
nalinę integracijos į NATO
programą 2002-2003 metams,
kurią šį rudenį Lietuva turės
pateikti sąjungos narėms.
Lietuva laukia pakvietimo į
NATO šiemet lapkritį Prahoje
vyksiančiame NATO viršūnių
susitikime ir, anot ministro,
kitų metų vasarį tikisi pasi
rašyti Vašingtono protokolą —
stojimo į NATO sutartį.
„Po Prahos vyksiančioje ki
toje viršūnių konferencijoje
mes jau dalyvausime kaip tik
rieji NATO nariai”, sakė mi
nistras.

Tėvynei perduota labai svarbi
archyvinė medžiaga
Lietuvoje viešintis žinomas
JAV lietuvių politologas prof.
dr. Tomas Remeikis perdavė
Lietuvos archyvų departamen
tui savo surinktų dokumentų
originalų ir kopijų bei mikro
filmų kolekciją.
Perduotoje kolekcijoje —
pulkininko
Antano
Šovos
pranešimai apie padėtį poka
rio Lietuvoje, VLIK’o veiklos
1944-1955 m. dokumentai iš
asmeninio prof. dr. Tomo Remeikio archyvo, diplomato Po
vilo Žadeikio susirašinėjimas
su JAV Atstovų rūmais,
VLIK’o veiklos apžvalga, tele
gramos, 1947-1950 m. doku
mentai.
Kitą dokumentų pluoštą su
daro Prano Stasio Bražinsko
parodymai Turkijos teismui
apie jo suėmimą ir kalinimą
Lietuvos SSR ir Sovietų Są
jungos kalėjimuose, dalyva
vimą antisovietiniame ir antinacistiniame pogrindyje, lėksantykiai su Europos Sąjun
ga”, pareiškė V. Putin, trečia
dienį Kremliuje pradėdamas
devintąjį Europos Sąjungos ir
Rusijos susitikimą. Rusija ES
sutarė toliau dirbti, ieškoda
mos savitarpiškai priimtinų
Karaliaučiaus
problemos
sprendimų, nurodoma bendra
me pareiškime, pasirašytame
pasibaigus susitikimui.
Ryga. Baltijos valstybėms
įstojus į NATO. jų indėlis į
bendrą saugumą gali būti su
sijęs su informacijos rinkimu
ir keitimusi ja su kitomis są
jungos narėmis, sakė Rygoje
esantis NATO Amerikos komi
teto prezidentas Bruce Jack
son. „Po įstojimo valstybės
specializuosis tose srityse, ku
riose norės ir galės įnešti savo
indėlį”, nurodė jis, pažymėda
mas. kad NATO dėmesio cent
re yra ir bus kova su organi
zuotu nusikalstamumu, tarp
tautiniu terorizmu, prekyba
žmonėmis ir narkotikais.

Prof. dr. Tonias Remeikis
tuvo nukreipimo tikslo paaiš
kinimas ir kiti 1970 m. doku
mentai.
Archyvų departamentas taip
pat gavo Reicho okupuotų
Rytų kraštų ministerijos ir
Reichsleiterio A. Rozenbergo
štabo dokumentų mikrofilmų.
Nukelta į 4 psl.
ninku, baiminantis, jog „ai
Qaeda” ir talibų kovotojai čia
planuoja naujus teroro išpuo
lius. Jūrų pėstininkų atstovo
spaudai, pulkininko leitenan
to Ben Curry teigimu, pajėgos
„sraigtasparniais, automobi
liais bei pėsčiomis patruliuos
gyvenvietėse ir kaimo vieto
vėse”. Šios operacijos tikslas
— „neleisti laisvai judėti ‘ai
Qaeda’ ir talibų kovotojams
bei užkirsti jiems kelią susi
rasti prieglobstį, iš kurio būtų
galima rengti išpuolius”, sakė
B. Curry. Operacija „Buzzard”
tęsis kelias savaites, o britų
kariai yra pasirengę susiremti
su vietos genčių vadų pajėgo
mis bei ekstremistų kovoto
jais. „Šį kartą neiname pen
kioms dienoms į kalnus... tai
bus ilgiau trunkanti operacija,
kurios metu sausumoje bus
mažesnis karių skaičius”, sakė
pareigūnas.

AFGANISTANAS
Bagramo oro bazė. Afga
nistano pasienyje su Pakista
nu buvo dislokuoti šimtai Di
džiosios Britanijos jūrų pėsti-
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LIETUVIŲ TELKINIAI
PAGERBTAS
CHORAS
Iš visų buvusių bažnytinių
chorų Connecticut valstijoje,
tik trys begali džiuginti para
pijiečius savo gražiai atlieka
momis lietuviškomis giesmė
mis. Tai Šv. Trejybės parapi
jos choras Hartforde, Šv. And
riejaus — New Britain ir Šv.
Juozapo parapijos choras Waterbury.
Šv. Juozapo parapija gyvuo
ja 104 metai. Vos tik pastačius
pirmąją bažnyčią, kunigo J.
Žebrio ir vargonininko P. Gra
jausko iniciatyva 1894 metais
buvo sušauktas dainos ir sce
nos mėgėjų susirinkimas, ku
ris davė pradžią pirmam para
pijos chorui.
Bėga metai, o Waterbury Šv.
Juozapo parapijos choras tvir
tai laikosi savo pirmtakų dva
sios, gieda bažnytinių švenčių
metu, jo nariai aktyviai daly
vauja bendruomenės veikloje.
Jau vienuolika metų kaip
šiam chorui vadovauja A. Pa
liulis. Jis vargonauti pakvietė
savo sūnų Rimantą.
Choristų sudėtis keičiasi, tik
nesikeičia jų tvirtas pasiryži
mas tęsti lietuviškus papro
čius. Kaip tik kovo mėnesį, šis
choras gavo tris oficialius svei
kinimus už lietuviškų tradi
cijų, papročių tęsimą dainomis
— iš Connecticut valstijos gu
bernatoriaus,
Waterbury
miesto burmistro ir Brooklyn
apylinkės asociacijos.
Ir mes visi kartu priside
dame prie šių sveikinimų ir
linkime, kad visada skambėtų
giesmės gražia lietuviška kal
ba.
Sigita Šimkuvienė
LOS ANGELES, CA

PENSININKAI NESĖDI
PRIE TELEVIZIJOS —
VEIKIA IR
LINKSMINASI
Los Angeles vyresniųjų lie
tuvių (pensininkų) klubo meti
nis susirinkimas vyko Šv. Ka
zimiero parapijos salėje vasa
rio 24 d. Susirinkimui pirmi
ninkavo ir jį vedė Onutė Kati
lienė. Tylos minute buvo pri
siminti praėjusiais metais mi
rusieji klubo nariai: Dana Mit
kienė, Vytautas Apeikis, Juo
zas Rudzevičius, Edvardas
Stočkus. Buvo pagerbtos klu
bo narės, gimusios vasario
mėnesį: Sofija Brazauskienė,
Ona Kantienė, Izabelė Oksienė, Marytė Kairienė, Jani
na Mikalajūnienė. Joms buvo
įteiktos puokštės gėlių bei
simboliniai pyragaičiai su de
gančiomis žvakutėmis. Kau
nietė Ramutė Rinkevičienė vi
sas pasveikino deklamacija
pritaikytų eilėraščių posmais.
Pirmininkė O. Katilienė pra
nešė apie sausio 6 d. įvykusią
smagią kultūrinę popietę, ku
rioje dalyvavo filmų aktorė
Rūta Lee. Klubas suruošė tris
ekskursijas: į Santa Barbara
— dalyvavo 52 asmenys; Las
Vegas — vyko 34 asmenys;
Crystal katedrą, Kalėdų kon
certą — 34 asmenys. Ižd. J.
Katilius pranešė, kad iždas
buvo ištuštėjęs, nes jame su
kaupti 7,000 dol. buvo paau
koti Rumbonių parapijos sene
lių prieglaudai, esančiai Aly
taus apylinkėje. Kasoje likę
705 dol. Revizijos komisijos
aktą perskaitė Ignas Medžiu
kas. Atskaitomybė vedama
tvarkingai. Einamuose reika
luose kalbėjo G. Plukienė, sa
kydama, kad klubas neina į
konkurenciją su kitomis orga
nizacijomis vaikydamasis pel
no, už ruošiamas keliones su
simoka patys nariai. Klubas
įsteigtas savo narių patogu
mui ir poreikiams.

J naują valdybą išrinkti as
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menys pasiskirstė pareigomis:
pirm. Onutė Katilienė, vicepirm. Vladas Gilys, sekretorė
Janina Mikalajūnienė, iždi
ninkė Genovaitė Plukienė,
ekskursijų ruošimui Lida Sturoniene, socialiniams reika
lams Regina Gasparonienė,
užuojautos pareiškimams Da
lė Ragauskienė. Į revizijos ko
misiją perrinkti: Ignas Me
džiukas, Bronius Stančikas ir
Antanas Vosylius.
Balandžio 7 d. klubas Šv.

Kazimiero

parapijos
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JAV
Kanadoje ir kitur (U.S)

CAPE CODE, MA

LB CAPE CODE
APYLINKĖS DARBAI
2001/2002 M.

Pernai kalėdinių sveikinimų
tarpe buvę Cape Codo gyven
tojai, išvykę kitur gyventi įs
praudė tokį klausimą: „Ar
jūsų apylinkė dar gyva, ar dar
veikiate? Niekur spaudoje ne
randame žinių apie jūsų gy
venimą...”
Čia galiu atsakyti, kad apy
linkė gyva, veikli, net turi
naują „atnaujintą” valdybą.
Štai ji: pirmininkė Regina Petrutienė, pradėjusi naują ka
denciją. Nariai — visi nauji:
vicepirm. Algirdas Dapkus,
vicepirm. Eugenijus Užpurvis,
sekretorė Aurelija KucinaitėBorges, iždininkė Vida Matusaitytė-Morris.
Praėjusiais metais išrinkta
valdyba darbą pradėjo vasa
ros užbaigimui skirta tradi
cine gegužine. Rugsėjo 23 die
ną Bronės Jucėnienės jaukion
sodybon buvo susirinkęs bū
relis narių, svečių, kurie ma
loniai praleido kelias valandas
po atviru dangumi bendrau
dami, užkandžiaudami. Vėliau
tą rudenį, lapkričio 17 d.,
Hyannis mieste vyko tradici

$65 00

$45 00

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

$45 00

$33.00

$6500

.

$50:00

$38 00

$500.00

$250 00
$55.00

$6000

Užsakant i Lietuvą:

salėje

šventė Atvelykį su gausiu pa
tiekalų pasirinkimo stalu,
Česlovo Geštauto akordeono
muzika, dainomis, šokiais ir
puikia nuotaika. Gimusieji ko
vo, balandžio ir gegužės mėne
siais, iš viso 21 klubo narys,
buvo pagerbti vaišinant švie
žiai iškeptu tortu, papuoštu
žvakutėmis, pakeliant tostą,
išgeriant į jų sveikatą šam
pano, palinkint „Ilgiausių me
tų”. Juos prie vaišių stalo
kvietė Ramutė Rinkevičienė ir
Vladas Gilys, palydėdami pri
taikyta eiliuota poezija. Buvo
ir tradicinis kiaušinių muši
mas ir ridenimo varžybos.
Tikimasi, kad naujoji klubo
valdyba bus veikli, nes balan
džio 27 d. vėl rengiama išvyka
į Las Vegas. Graži tradicija
susirgus klubo nariui jį aplan
kyti ar pasiųsti užuojautos
kortelę, o mirus — dalyvauti
laidotuvėse ir užsakyti šv. Mi
šias.
Ig. M.

$11500

3 mėn
$38.00

Oro paštu

..Lietuvos Vaikų vilties” Los Angeles skyrius, telkdamas lėšas įrengimui labai švarios palatos ir statybai motinų
poilsio ir pagalbinių patalpų Nudegimų centre, Santariškėse, šių metų pradžioje surengė labdaros pokylį. Ren
ginio metu svečiai projektą parėmė gausiomis aukomis. Svečių tarpe iš k.: Daina Petronytė, Jonas Petronis, dr.
Danutė Giedraitienė ir dr. Rolandas Giedraitis.
nis tarptautinis pokylis, vadi
namas „International Night”,
kurį kasmet ruošia viena iš
keleto tautinių grupuočių,
klubų, sudarančių neoficialų
šiam
reikalui
tarptautinį
jungtinį — komitetą. Lietu
viai, tos grupuotės nariai,
kaip ir anksčiau dalyvavo
šiame pokylyje. Šeimininkai
buvo vokiečių klubas. Poky
lio rengėjai paruošia ir vaka
ro meninę programą. Šį kartą
vokiečiai pajėgė savo jėgomis
pasirodyti su tautiniais šo
kiais, kuriuos atliko daugiau
siai vyresnio amžiaus asme
nys. Dažnai rengėjai atsikviečia čia ir pusiau profesiona
lus. Neseniai škotai atsigabe
no škotų šokėjus bei muzikan
tus su jų oro maišais ir dūdo
mis. Kiek seniau, kai lietuviai
buvo šeimininkai, iškvietė iš
Bostono vyrų oktetą. Papras
tai lietuviai renginio salėje su
daro vieną ar du didelius ap
valius stalus, ant kurių visada
yra miniatiūrinės Lietuvos
trispalvės.
Pavieniai nariai, lietuviai,
yra kviečiami į kitų tautybių
renginius. Šiemet kovo mėn.
vokiečiai pas save pasikvietė
lietuvius į Karnavalą-kaukių
balių.
Jau kuris laikas Cape Code
lankosi būrelis lietuvių mote
rų, siekiančių pagelbėti savo
giminėms, artimiesiems, pa
tekusiems vargan dėl ligų ar
kitų negalių. Vasaros metu
čia kasmet atvyksta būriai
jaunimo iš Lietuvos. Tai stu
dentai, besilanką pagal spe
cialias programas susipažinti
su gyvenimu JAV-se bei prak
tiškai dirbti įvairius darbus:
krautuvėse,
parduotuvėse,
valgyklose, daržininkystėje ir
pan. Taigi kas vasarą būriai
žmonių iš Lietuvos pasklinda
po Cape Codą, Martha’s Vineyard bei Nantucket salas. Stu
dentai atvyksta jau išmokę
anglų kalbą, kuri reikalinga
jiems darbe.
Iki šiol, kiek žinau, apylin
kės valdyba neturėjo asmens,
kuris palaikytų nuolatinį ryšį
su studentais. Tiek studentų,

Cape Codo Tautybių festivalyje prie lietuvių stalo LB apylinkės pirmi
ninkė Regina Petrutienė ir Aurelija Borges
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tie iš moterų lietuvaičių būti nūs reikalus tvarko paskirti
apylinkės nariai. Didelis pliu
sas santykiuose su atvyku
siais studentais yra tai, jog
daugelis jų moka naudotis
kompiuteriais. Beveik visi jie
yra net tos elektroninės sis
temos specialistai. Kalbant
apie vadinamą „e-mail”, pir
mininkės Reginos Petrutienės
rūsys tapo komunikacijos cen
tru; čia ateina juo naudotis ir
moterys-šeimininkės, ir stu
dentai. Ar nemalonu, kai jau
nuolis per kelias minutes
mezga ryšį su savo namiškiais
arba bičiuliais Lietuvoje; juk
nebereikia siųsti laiško paš
tu ar kalbėti telefonu, kas ži
noma, yra brangiau. Cape Co
de taip pat yra viešųjų biblio
tekų, kurios turi kompiute
rius visuomenei. Dažnai stu
dentai jais pasinaudoja.
Š. m. kovo 2 dieną Cape
Code vyko stambesnio masto
renginys. Organizacijų, klubų,
ir vietinės valdžios rūpesčiu
ir pastangomis Cape Codo ko
legijos ' pastatuose buvo su
ruoštas tarptautinis festiva
lis, pavadintas daugkultūriniu
renginiu, kuriame dalyvavo
ir lietuvių apylinkė su savo
lietuviškais eksponatais —
gintaru, medžio drožiniais, pa
puošalais, tautinėmis juosto
mis ir pan., kuriuos apylinkės
valdyba surinko iš savo narių
tarpo. Taip pat buvo literatū
ros apie Lietuvą, jos praeitį,
ir lietuvių tautos laimėjimus.
Lietuvių stalo parengimu pa
rodai rūpinosi valdybos na
riai.
Toks tarptautinis festivalis
sutraukia minias žmonių iš
arti ir toli, nes paprastai kvie
čiami įvairių tautybių žmo
nės bei organizacijos jame da
lyvauti.
Šiemet festivaliui buvo skir
tos kolegijos erdvesnės patal
pos negu pernai: didžiulė kon
certų salė su scena, kur vyko
tautinių grupių pasirodymai;
didesnės pratimų klasės, ku
riose buvo išstatytf eksponatai
arba stalai su įvairių tautinių
grupių valgiais —
patieka
lais. Čia dalyviai turėjo progų
paragauti net egzotinių, retų
valgių, įskaitant vietinių indė
nų pagaminto maisto, ypač jū
ros „austrių”. Scenoje skam
bėjo neįprasti muzikos ar būg
nų garsai, kai savo programas
atliko brazilai, egiptiečiai, in
dėnai ir kitos tautinės gru
pės. Reikia nepamiršti, kad
Cape Code kažkada šeiminin
kavo viena stambesnių indėnų
Wampanoag indėnų gentis.
Dar ir dabar jie čia turi savo
žmonių, kurie retkarčiais įsi
jungia į bendrus vietos ren
ginius.
š. m. kovo 10 dieną Cape
Codo lietuviai šventė Lietuvos
nepriklausomybės
sukaktį,
taigi irgi naujos valdybos
nuopelnas.
Dabar
Lietuvos piliečiai,
gavę vizas, vyksta užsienin, o
ypač Amerikon, pasisvečiuoti,
lankyti gimines ir pan. Cape
Codo apylinkės valdybai pa

tariu paskirti vieną arba du
savo narius, ypač vasaros me
tu, kurie palaikytų nuolatinį
ryšį su atvykusiais tautiečiais,
pagelbstint jiems įvairiais
būtinais reikalais, ne tik pa
tarimais, bet ir praktiškai —
pvz., pasiūlant susisiekimo
priemonę ar kt.
A.A. ERNESTAS
BLIUDNIKAS
Š. m. vasario 23 d. Cape Co
de mirė ilgametis LB veikėjas
ats. majoras Ernestas Bliudnikas, eidamas 95 metus,
1974 m. įsteigus LB Cape Co
do apylinkę, jis buvo antrosios
valdybos pirmininkas (19771980). Apie savo visuomeninę
veiklą jis yra palikęs atsimi
nimus, kurie užrašyti Cape
Codo apylinkės apžvalginėje
brošiūroje (1974-1999). A.a.
Bliudnikas buvo gabus, nagin
gas vyras, turėjęs net kelis iš
radimų patentus. Jis tikėjo
Lietuvos prisikėlimu ir buvo
laimingas, kai 1990 metais su
laukė laisvos, nepriklausomos
Lietuvos.
Palaidotas St. Francis Xavier kapinaitėse, Centerville,
kur yra net arti dvidešimt gra
nito paminklų su lietuviškais
ornamentais, pastatytų įniru
siems lietuviams.
Alf. Petrutis
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DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Hariem Avė.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6018 W. Archer Avė. Sts. 5 r 6
Chicago, IL 60638

Tel. (708) 598-4055

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

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

DR. JOVITA KERELIS

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

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopine chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.centertofauigafyandbreeslheellh.oorn

mė, kurių skaičius vis auga.
Giedama lietuviškai ir loty
niškai.
Marijos garbei skirtos net 7
giesmės. Naujausioji giesmė
„Sveika Marija” buvo sukurta
2001 metais. Tai atliko lotynų
ST. PETERSBURG, FL
ir lietuvių kalbomis kompozi
torius dr. Darius Slavinskas.
VYRŲ GIESMIŲ
Šalia lietuvių kompozitorių,
CHORAS
repertuarą turtina kūriniai ir
Per Sekmines, gegužės 19 kitų tautybių, pvz. suomių, vo
sueis tik 4 metai, kai sėkmin kiečių, anglų, negrų ir kt.
Žmonių mėgiamiausios gies
gai veikia Floridos St. Petersburgo lietuvių klubo vyrų gies mės yra šios: „Aras” ir .Ana
pus Saulės”!
mių choras ,Aidas”
„Arą” harmonizavo kun. Vy
Chorui vadovauja Leonas
Sodeika. Jam padeda seniū tautas Gorinąs (g. 1916.12.08). „Arui” sukūrus naujus,
nas Petras Rasimas.
Chore gieda šie vyrai: Alfon religinius žodžius, ši daina ta
sas Alkas, Vytautas Aukštuo po giesme. Tai įvyko 2000
lis, Alfredas Brazys, Eugeni metais St. Petersburge, FL.
Kita populiari giesmė: Ana
jus Gerulis, Antanas Gudonis,
Vilius Juška, Pranas Kava pus Saulės”. Žodžius į lietuvių
liauskas, Albinas Karnius, kalbą išvertė Dalia KučėnieAleksas Kusinskis, Petras Na- nė. Manoma, kad šios giesmės
vazelskis, Pranas Petraitis, muziką sukūrė anglas BlanPetras Rasimas, Benaventūra che Kerr Brook, o žodžius —
Tautvaiša, Bernardas Vinda- anglų poetas Rupert Brooke
šius, Algis Ulbinas ir Vladas (1887-1915). Įdomu, kad jis
Vasikauskas. Neseniai mirė 1915 metais parašė melodra
mą „Lithuania”. ŽiOr. Liet.
a.a. Stasys Citvaras.
Repertuarą sudaro 31 gies- Enc. 3:275, Boston, 1954.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
Šio vyrų choro aktyvumą ir
populiarumą rodo šie skaičiai:
giedota 43-se laidotuvėse, o
lietuvių klubo scenoje arba
per pamaldas bažnyčioje, kop
lyčioje — 51 sykį.
Kartą vyskupas Eugenijus
Bartulis, viešėdamas Floridos
St. Petersburgo lietuvių, klube,
viešai pareiškė: „Būčiau lai
mingas, jei tokį vyrų giesmių
chorą turėčiau savo katedroje
Šiauliuose!”
Kun. dr. Eugenius
Gerulis
PARAMA
EUCHARISTINEI
VEIKIAI
Lietuvos Jaunimo eucharis
tinio sąjūdžio veiklai paremti,
sausio 20 d. Lietuvių klube
buvo surinkta 1,050 dol. Tai
įgalins apmokėti trims jau
nuoliams kelionę į Toronto,
Canadoje rengiamą Eucharis
tinį kongresą. Ypatinga padė
ka Laimai ir Jonui Šalčiams,
kurie paaukojo 350 dol., ap
mokėdami vieno studento ke
lionės išlaidas.
AB.

St. Petersburg, FL, lietuvių vyrų giesmių choras „Aidas” š m sausio 24 d. Iš k.: sėdi vadovas Leonas Sodeika ir
seniūnas Petras Rasimas Stovi — Bernardas Vindašius, Pranas Kavaliauskas, Petras Navazelskis, Vytautas
Aukštuolis, Alfonsas Alkas, Algis Ulbinas, Pranas Petraitis, kun dr pugenijus Gerulis ir Vilius Juška.

DRAUGAS, 2002 m. gegužes 30 d., ketvirtadienis

IR DAINUOJA, IR VALDO
— PANAŠIAI

L

Ir mažesnės valstybės
gali būti naudingos

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Atkelta iš 1 psl.

Dainavo Seimo pirmininkas
Artūras Paulauskas, Vilniaus
meras Artūras Zuokas, Seimo
nariai: jaunalietuvis Stanis
lovas Buškevičius, socialde
mokrate Birutė Vėsaite, liberalas
Gintaras Steponavičius, kon
servatorė Rasa Juknevičienė,
centristas
Kęstutis
Gla
veckas, socialdemokratas Vac
lovas Stankevičius, liberalas
Eligijus Masiulis ir t.t.
Politikų ir žurnalistų due
tuose jiems asistavo LRT lai
dos „Bėdų turgus”vedėja
Edita Mildažytė, LNK žinių
vedėja Vilma Čereškienė,
Vilniaus TV vadove Vilma
Kvietkauskienė, tamsiaode
lietuvaitė, TV — 3 laidos „Be
tabu” žavi vedėja Greta Šapkaitė, Algimanta Žukauskie
nė, vedanti TV-3 laidų „Mo
terų laimė”, — taip pat keletas
vyrų — Marius Jančius (Bal
tijos TV), Rimvydas Paleckis
(LRT), Kristupas Krivickas
(LNK), kiti.
Vis dėlto miklūs renginio
organizatoriai apskaičiavo ne
viską. Jie laukė, kad ant šios
lėkštybių meškerės užkibs ne
vien spektaklio Kongresų rū
muose bilietus įsigijusieji
smalsuoliai, bet ir bent kele
tas televizijų. Tokius lūkes
čius žadino neseniai vykusi
LNK televizijos „Auksinių
svogūnų” įteikimo ceremoni
ja, pavirtusi nuotaikinga hu
moristine — muzikine trans
liacija, nustelbusia kitų televi
zijų programas ir pasiekusia
itin aukštą 33 proc-. auditori
jos žiūrimumo rodiklį. Ten irgi
dainavo kai kurie politikai,
tik he su žurnalistais, bet su
profesionaliais dainininkais.
„Metaspaudozių” atsitikimu
padėtis buvo kita. Ir ne vien
tuo, kad transliacijos teise
susigundė vienintelis TV — 3
kanalas, kiti atsisakė, bet ir
tuo, kad politikų vokalinį bei
sceninį bejėgiškumą, skirtin
gai nuo „Auksinių svogūnų”
atlikėjų kontingento, šį kartą
nebebuvo kam profesionaliai
pridengti. Politikų neapvaldy
tas veržlumas reikštis viešu
moje daugumai jų virto be
veik vieša savęs išjuoka, da
vusia progos spaudai kitą die
ną pelnytai pasišaipyti iš vei
kėjų, kurie, turėdami maža ką
pasakyti politikoje, savo pro
fesinį ribotumą bandė kom
pensuoti estradiniais rečita
liais, nesibodėdami nė klouno
kaukių.
„Jaučiausi kaip asilas ark
lių lenktynėse!” — pajutęs
savo vokalinės amplitudės ri
bas, po pasirodymo su Algi

manta Žukauskiene, pastebėjo
Seimo narys Kęstutis Glavec
kas, centristų kandidatas į
prezidentus. Tai buvo bene
vienintelis
tinkamai ir
savikritiškai politikų raišką
scenoje įvertinęs balsas.
„Reikia visiškai neturėti
širdies, kad galėtum tokiu
renginiu mėgautis”, — rašė
žurnalistas Virginijus Mičiulis
apie spektaklį, kuriame nei
muzikine-klausa, nei balsu
neapdovanoti žmonės lipo į
sceną, negrabiai strapaliojo po
ją, žiopčiojo, nepataikydami į
fonogramos ritmą, ir netalen
tingai staipėsi prieš šimtus
žiūrovų bei televizijos aparatus.
Dienraštis „Respublika” šį
politikų susibūrimą palydėjo
karikatūra „Šią savaitę pir
moje klasėje...”, kurioje pa
vaizduotas Seimo pirmininkas
Artūras Paulauskas kvailučio
išraiška
ir
drabužėliais;
renginio pavadinimą perfraza
vęs į „Menopauzės”, dien
raštis karikatūrą palydėjo
tokiu ketureiliu:
Aktų salėj — vėl koncertas,
Pamatysit, kas ko vertas —
Per rinkimus balsų gavo,
Bet neturi balso savo!
Gal todėl šio politikų men
kystės spektaklio neapsikentė ir
TV — 3 žiūrovai. Agentūros
„SIC Gallup
Media” duo
menimis, renginio transliaci
jos metu TV-3 kanalą buvo įsi
jungę beveik 30 proc. Lietuvos
žmonių, tačiau jau po kelių
minučių du trečdaliai jų
išjungė televizorius arba per
sijungė žiūrėti kitų kanalų.
Tenka pastebėti, kad ir žur
nalistų „giminiavimasis” bei
„glebėsčiavimasis” scenoje su
politikais autoriteto jiems ir
gi vargu ar prideda. Juo la
biau, kad žiniasklaidos atsto
vų vokalo galimybės pasirodė
gan artimos politikų pade
monstruotam šios rūšies po
tencialui. Visa paguoda, kad
estrados blizgesiu sužvilgo
bent jau ne rašantys, gyveni
mo faktus renkantys ir juos
analizuojantys
plunksnos
broliai, bet grimuojamos ete
rio žvaigždės, kurioms nuo
latinė kaukių kaita, tam
tikras neišvengiamas asmeny
bės atsitolinimas nuo savo ete
rio personažo yra profesinės
rutinos dalis. Kitu atveju,
deramos orios distancijos nuo
politikų „bičiulystės” stoka,
žurnalistams graso santykių
familiarumu, į kuriuos įsilei
dus žurnalistas netenka sa
varankiškumo.
O jį dera branginti, prisimi
nus tą pasitikėjimą, kurį vi
suomenė ligi šiol rodo žinias-

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO
SOVIETINĖJE LIETUVOJE
JONAS INDRIŪNAS
Nr.10

Dabar šviesoje jau buvo kas
kita: priešais pamatėme didžiulę
aikštę, o iš jos į visas puses
driekėsi plačios gatvės. Kitoje
pusėje tos aikštės buvo didžiu
liai raudoni mūrai su kuorais,
sprendėme, kad tai Kremlius.
Nuo jo į kairę, skersai gatvę
matėme kažkokią
gražią
cerkvę su auksu blizgančiais
bokštais, matėme ir daugiau
visokių pastatų, tik mums jie
buvo nežinomi. Pavaikščiojome
kiek šaligatviu, pasidairėme,
kadangi
rusiškai
kalbėti
nemokėjome, tad nebandėme
nieko ir užkalbinti. Nieks ir
mūsų nekalbino, gal neišdrį
so. O pažinti, kad esame ne
vietiniai, tikrai atpažino.
Pavaikščioję kiek laiko, grį
žome atgal į viešbutį. Čia di
džiuliame vestibiulyje jau
radome kelias musų ben

drakeleives, besidalinančias
vakarykštės dienos įspūdžiais.
Prisijungėme ir mes. Atrodė,
visi buvome patenkinti. Ne
truko ilgai, kai ir visi atsira
do. Atėjo ir Nijolė su Laima.
Dabar jau Nijolė perėmė
vadovavimą. Pirmiausia mus
nuvedė į viešbučio valgyklą
pusryčiauti. Čia, matyt, jau
buvo viskas iš anksto užsa
kyta. Ant apskritų stalų jau
buvo
lėkštės su pusryčių
norma: vienas kietai virtas
kiaušinis, pora
gabaliukų
rūkytų lašinių, duonos, na, ir
stiklinė
kažkokio pieniško
skysčio, panašaus skonio j
lietuviškas pasukas.
Visi
valgė
su apetitu, tik tos
pasukos netiko. Tiesa, buvo
moterų, kurios ir tuos lašinius
ne su apetitu valgė, tarp
savęs šnabždėdamos, kad per

Danutė Bindokienė

Ohio valstijos stendas AgroBalt parodoje Vilniuje — iš Ohio valstijos parodoje dalyvavo net keturios bendrovės.
Nuotraukoje iš kairės: Jonas Kutra, LR garbės konsule ir Ohio stendo koordinatorė Ingrida Bublienė. Regina
Girdvainytė ir Algirdas Ursys.

klaidai. Kaip skelbia „Lietu
vos rytas”, visuomenės nuomo
nės ir rinkos tyrimų centro
„Vilmorus” gegužės 9-12 d.
surengtos reprezentacinės ap
klausos duomenimis, didžiau
sią pasitikėjimą tarp institu
cijų Lietuvoje išlaiko Bažny
čia. Ja pasitiki 59,3 proc.
apklaustų respondentų. Vos 0,1
proc. nuo jos atsilieka ži
niasklaida.
Nepasitiki Bažnyčia ir ži
niasklaida atitinkamai tik
12,8 ir 12,7 proc. apklaustųjų.
Tuo tarpu Seimu pasitiki tik

8 proc. Lietuvos gyventojų,
nepasitiki juo — net 62,5 proc.
Partijomis pasitikima dar ma
žiau — vos 5,22 proc. nepasiti
ki — 71,2 proc. Tai skandalin
gi skaičiai, liudijantys gilią
Lietuvos valdymo krizę.
Pastarasis politikos eilito
nusivertinimas
Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos
dienos proga būdingai atspin
di jų vietą visuomenės nirmumų bei pasitikėjimo scilė
je. Todėl politikai, kuriais
visuomenė labiausia pasitiki,
apdairiai nesutiko jungtis į

minėtą mikimauzų paradą ir
duoti vertelgoms uždirbinėti
pinigus iš savęs išjuokimo.
Visuomenė vis dėlto nėra
pirštu
penima,
kaip kai
kurie politikai apie ją galvoja.
Tai parodė premjero Algirdo
Brazausko „priešvedybiniai”
ir „povedybiniai” nuotykiai
šiltuose kraštuose, ir iš jų su
grįžus. Nuo 2000-jų gruodžio
populiariausias
politikas
buvęs A. Brazauskas po visų
šitų skandalų pirmąją vietą
turėjo užleisti prezidentui
Valdui Adamkui.

• ••••••MARGUMYNAI*******
GINEKOLOGAI IR
VAIRAVIMO TEISĖS
Lietuvos Sveikatos apsaugos
ministerija pagaliau panaiki
no sovietinės eros įstatymą,
kad moterys, prieš gaudamos
vairavimo teises, turi būti
patikrintos ginekologo. Lietu
va stengiasi savo įstatymus
priderinti prie Europos Sąjun
gos standartų ir atsikratyti
dar užsilikusiomis „senienomis”.
MIRUSIEJI ŠIUKŠLIŲ
SUNKVEŽIMYJE
Vienos Londono (Didž. Bri
tanija) ligoninės vadovybė ge
gužės 23 d. prisipažino, kad
kai kada ligoninėje mirusiųjų
lavonus perveža tais pačiais
sunkvežimiais, kurie papras
tai išveža šiukšles — žinoma,
sunkvežimiai visų pirma iš
plaunami... Tačiau pasiteisin
ta, kad kitos išeities nebuvę,
po to, kai jų įprastinė, šiam
tikslui naudojama, susisieki
mo priemonė sugedo.
NYT
VIS TIEK KALTA
MOTERIS
Pakistane (Chrorlaki mies
te) mirties bausme nubausta
išsiskyrusi su savo vyru
moteris, nes ji susilaukė
kūdikio.
Nepaisant,
kad
moteris buvo išprievartauta ir

dėl to tapo nėščia, pagal
Koraną ji vis tiek laikoma sve
timavusi ir nuteista užmušti
akmenimis.
Vyras
liko
nenubaustas...
NYT
BARBIE IRANE
NEPAGEIDAUJAMA
Irano policija tikrina žaislų
parduotuves, kad jose nebūtų
užsilikusių
amerikietiškų
Barbie lėlyčių. Gegužės mėne
sį Irano vyriausybė nutarė,
kad šios lėlės neatitinka
islamiškoms vertybėms. Jau
kovo mėn. buvo įsakyta Irano
žaislų gamintojams išleisti į
apyvartą panašaus pobūdžio
lėlytę, dėvinčią tradiciniais
iraniečių moterų tautiniais
drabužiais. Lėlė pavadinta
Sara. Kartu pagamintas ir jos
„brolis Dara”, kuris turėjo ati
tikti Barbie lėlės draugui Ken.
Parduotuvėse atrastos ame
rikietiškos lėlės yra konfiskuo
jamos ir sunaikinamos.
VIŠTOS BE PLUNKSNŲ
Izraelio genetikai tvirtina,
kad jiems pavykę išauginti
vištas visiškai be plunksnų.
Komerciniu
būdu
augi
namoms vištoms (ir greitai
patenkančioms vartotojams „į
puodą”) iš esmės plunksnų
nereikia, nes jos tik gaišina

riebūs.
Matyt,
dar buvo visiems įsakė savo batus įsineišalkusios.
spirti į kažkokias vyžas lyg iš
Po pusryčių Nijolės progra kupranugario vilnos numegz
ma buvo apžiūrėti Maskvos tas, kurių buvo pilnas kampas
įžymybes. Ir čia iš anksto su netvarkingai primestas.
planuota. Sovietinėje tvarko
Visiems prisitaikius tas
je kiekvienas žymesnis mies vyžas, mūsų Maskvos vadovė
tas apsilankiusiems turis pradėjo vesti per tą garsų
tams, turėjo vadovų, kurie bu Kremliaus muziejų. Muziejus
vo gerai išlavinti supažindinti didelis visokių
senienų iš
su įžymesnėmis tų miestų Rusijos praeities, o daugiausia
vietomis ir jų istorija.
iš carų gadynės: prabangus jų
Mūsų
grupei
Maskvą gyvenimas, brangūs drabu
aprodyti Nijolė gavo jauną žiai: uniformos, carienių suk
mergaitę — rusaitę, visai nelės, viskas ant manikenų,
gerai angliškai kalbančią. atrodo, kaip gyvi. Toliau
Matyt, ir ji anksčiau buvo puošnios karietos, gražios ark
informuota, kadangi
prie lių iškamšos, buvo įdomu pa
viešbučio jau atvažiavo su sižiūrėti. O paskum vėl įvai
turistiniu autobusu.
rios brangenybės, papuošalai,
Netruko ilgai susitalpinti į visokie deimantai ir kitokie
tą autobusą, ir pajudėjome, tik brangakmeniais išdekoruoti
važiavome netoli. Privežė prie indai atsirado muziejuje.
gatvelės, vedančios į Krem
Kas įdomiausia, kad viskas
liaus muziejų ir mus paleido. buvo stropiai saugoma, kur tik
Nuo tos vietos ėjome pėsti. pasisukai, ten
pirmiausia
Gatvelė paprastais akmenimis pamatei kareivį su šautuvu
grįsta, matyt, ir ji muziejui bestovintį. Net ir senos mote
priklausė, nes visos kitos gat rėlės, kažkokį darbą ten
vės jau buvo asfaltu padengtos.
dirbančios, nepaleidžia iš akių
Muziejaus prieškambaryje lankytojo, kol jis nedingsta iš
tvarkos palaikytojas tuojau tos aplinkos. Truko ilgai, kol

laiką mėsos paruošėjams, ter
šia aplinką ir be reikalo eikvo
ja paukščio energiją, auginant
plunksnas, kai maistinės me
džiagos galėtų pagreitinti viš
čiuko tinkamumą žmonių
maistui.
„Mes jas vadiname ‘nuogo
mis
vištomis’”,
išsireiškė
genetikas Avigdor Cahaner,
kuris žiniasklaidą supažindi
no su pirmąja beplunksnių
vištų pora — gaidžiu ir višta.
Kaip toliau šis eksperimentas
seksis, dar kol kas nenumaty
ta, bet, kaip sako jų auginto
jas, pradžia jau padaryta.
NYT

Taip atrodo „nuogas gaidys”.

per visą muziejų perėjome.
Atgal nebegrįžome, į lauką išė
jome pro duris kitame muziejaus
gale. Ten ir šliures palikome.
Palikus muziejų, vedė mus į
kažkokią, netoliese esančią
cerkvę meno apžiūrėti. Atro
dė, ta pati, kurią matėme nuo
viešbučio, tik cerkvės vardo
neįsidėmėjau. Daug pasakojo
mūsų vadovė apie cerkvę, tik
mums tada visi tie pasakoji
mai mažai lindo į galvą. Pa
sidairę kurį laiką po cerkvę,
vėl atsiradome, gal
irgi
muziejui priklausančiame par
ke, kur matėme senų laikų
gamybos didžiulę patranką,
pagal vadovės pasakojimą, gynusią Maskvą nuo užpuolikų.
Tada atėjo mintis į galvą, ar
kartais ta patranka jau ne
stovėjo kur nors Kremliaus
sienos angoje, kai Lietuvos
kunigaikštis Algirdas sudaužė
savo kalaviją į jo sieną?
Šalia jos buvo sudėta visa
krūva
sviedinių, kokius ta
patranka naudojo. O jie buvo
daug didesni už dabar varto
jamus futbolo kamuolius. Ap
žiūrėję patranką, ėjome to

Besiruošiant NATO narys
tei, dažnai iš Vašingtono (ir
Europos sostinių) girdime
klausimą:
kuo
Lietuva
(Latvija, Estija ar kuri kita)
bus naudinga sąjungai, jeigu
šį rudenį gaus pakvietimą?
Retai primenama, ką NATO
suteiks naujai narei — tie
laikai, atrodo, jai praėjo, nes
pati sąjungos esmė pamažu
keičiasi, įgauna kitą veiklos
pobūdį ir prasmę.
Jeigu ši sąjunga po Antrojo
pasaulinio karo (ypač vėliau,
šaltojo karo metais) buvo
sukurta,
kad
bendromis
jėgomis galėtų atremti bet ko
kią Sovietų Sąjungos grėsmę,
tai pastarojo dešimtmečio ei
goje, kai toji grėsmė dingo kar
tu su sovietų imperija, NATO
turi prisitaikyti prie naujų reik
mių ir kitokio politinio klimato.
Vienas stipriausių posūkių
nauja kryptimi buvo trijų
naujų narių, dar neseniai
buvusių tos sovietų imperijos
sudėtyje, priėmimas į NATO.
Tačiau dar stipresnis — ir
daugeliui netikėtesnis
pasikeitimas
įvyko
šios
savaitės antradienį, kai į
devyniolikos NATO narių
šeimą dvidešimtąja buvo
įjungta Rusija. Tiesa, ne tikrą
ja nare, bet visgi arti to siekio,
nes daugeliu atvejų galės
dalyvauti svarbiuose narių
pasitarimuose ir net turėti
sprendžiamąjį balsą. Kai
Rusijos prezidentas antra
dienį Romoje, stebint kitų
NATO narių atstovams, tarp
kurių buvo ir JAV prezidentas
George W. Bush, savo parašu
patvirtino šią tikrovę, NATO
tarytum įžengė į naują erą.
Visi norime tikėti, kad ji bus ir
ramesnė, ir saugesnė (bent
santykių tarp Vakarų ir
Maskvos atžvilgiu).
Prieš šį istorinį įvykį-prezi
dentas Bush aplankė kai ku
rias didžiųjų Vakarų Europos
valstybių sostines, taip pat ir
Maskvą. Tačiau šį kartą jis
nebuvo taip palankiai sutiktas
nei Berlyne, nei Paryžiuje, nei
kitur. Nors po pernai rugsėjo
11-osios teroristinių išpuolių
Amerika susilaukė daug užuojautos
ir paramos pažadų kovai su
terorizmu, vien tik Didžiosios
Britanijos vadovybė tuos
pažadus palydėjo konkrečiais
veiksmais. Ir — kaip bebūtų
nuostabu — Rusija. Galbūt
prez. Putin tai darė savais
sumetimais, bet faktas lieka
faktu, tad JAV prezidentas
jam jaučia ir palankumą, ir
pasitikėjimą.
liau, kur pamatėm tikrai mil
žiną
varpą
— didžiausią
pasaulyje. Vienoje pusėje buvo
nuo šalčio išsprogęs didelis
gabalas. Varpas tikrai dide
lis, stebėtina, kam užėjo min
tis tokį didelį nulieti? Girdėjau
apie tą varpą žmones kalbant,
dar mažas būdamas Lietuvoje.
Sakė, kuriems jį tekę maty
ti, kad jis niekuomet neskam
bėjęs, nes nebuvusi pastatyta
jam pakankamai didelė var
pinė. O jei būtų suskambėjęs,
jo garsas net Lietuvoje būtų
buvęs girdimas.
Matėme ir daugiau visokių
Maskvos įdomybių. Pietauti
sugrįžome į viešbutį, o po pie
tų mūsų moterys išsiprašė
Nijolės, kad bent trumpai leis
tų apsipirkti Maskvos „dole
rinėje” — taip tą parduotuvę
visi Vilniuje
vadino, o
Maskvoje — „berioška”. Nors
Maskvos vadovė turėjo kitus
planus, bet, visų prašoma,
sutiko
ir nuvažiavome į tą
„beriošką”. Krautuvė kažko
kio įspūdžio nepadarė, nors
mūsų moterys labai ją gyrė.
Tiesa, buvo daug visokių pre

Apskritai didžiosiose Euro
pos valstybėse palankumas

Amerikai šiuo metu svyrimia
ant nemalonios ribos, lai pa
rodė ir triukšmingi protestai
prez. Bush vizito metu
Europa taip pat susirupinu.-i
savo saugumu, naftos tiekimu
iš musulmonų kraštų, ypač iš
Irako, be to, vis auga nepa
sitenkininias, kad JAV yra
pasilikusi pati galingiausia ir
turtingiausia valstybe plane
toje, tad jos įtaka į visas
gyveninio sferas — nuo verslo,
ginklų, užsienio politikos iki
vis gausėjančio anglų kalbos ir
kultūros įsiliejimo į europiečiu
kasdienybę, kelia ir pavydą, ir
antipatiją. Amerika Europai
reikalinga, bet tuo pačiu ir
pavojinga: pirmaisiais pokario
dešimtmečiais klestėjęs susi
žavėjimas
viskuo,
kas
amerikietiška, jau gerokai
nublukęs, vietą užleisdamas
priešiškiems nusiteikimams.
Iš dalies ir Europos Sąjunga
ilgainiui taps tam tikra
atsvara Amerikos įtakai, nors
ir kuriama JAV pavyzdžiu
Tačiau neseniai iš komunis
tinio „rojaus” ištrukusios
nepriklausomos Rytų bei
Vidurio Europos valstybės dar
teberodo visuotinį susiža
vėjimą ir Amerika, ir viskuo,
kas ateina iš kitapus Atlanto.
Jos rungtyniauja dėl Va
šingtono palankumo <ir dole
rių), tikėdamos, kad tik
glaudesniuose ryšiuose su
Amerika gludi jų- ateities
saugumas bei sėkmė, Tad ir
narystė NATO, nemažai pri
klausanti nuo Vašingtono, vra
siektinas gėris, susijęs su
Amerikos įvaizdžiu.
Tiesa, daugelis šių valstybių
yra nedidelės ir dar neturtin
gos, palyginus su Vokietija,
Prancūzija, Italija bei kitomis,
tačiau jos gali būti labai loja
lios Vašingtonui. Visos kartu
jos taip pat sudaro nemažą
jėgą, reikalui esant galinčią
stoti Vakarų pusėje. Kiek
viena jų (įskaitant ir Baltijos
valstybes), siekianti narystes
NATO, gali nemažai pasitar
nauti Amerikai (ir NATO na
rėms) karo su teroristais ar
kitais agresoriais atveju. Mes
to neturėtume pamiršti ir
primygtinai tvirtinti JAV se
natoriams bei Atstovų rūmų
nariams, kad, užsitikrinus
mažų tautų paramą, Amerika
gali daugiau laimėti, negu iš
didžiųjų Europos valstybių,
kurios pastaruoju metu vis
skeptiškiau žiūri į savo Įsi
pareigojimus Amerikai.
kių pasirinkimo, tik kainos
nežmoniškos. Už viską moki
užsienio valiuta, o visų pre
kių kainos pažymėtos rub
liais, kas neatrodytų daug,
bet, kai užsienio valiuta žiau
riai nuvertinta, tad ir prekių
kaina krinta. Tada vieno
Amerikos dolerio verte rusiš
ka valiuta buvo 67 kapeikos
Mudu su Stenliu pavaikščio
jome po parduotuvę, pasižiū
rėjome kainų, norėdami dar šį
tą nupirkti prie jau turimų
dovanų, bet nusprendėme ne
beapsisunkinti dar daugiau
iki nuvažiuosime į Vilnių Be
to, jis paminėjo, kad ir Vilnių
je esanti panaši „dolerinė",
net turtingesnė už šitą Tad
nusipirkę vieną kitą mažino
žį prisiminimui iš Maskvos
parvežti į namus, stebėjome
mUsų bendrakeleives, kurios,
kaip pakvaišę, rinkosi ir pirko
visokių brangiai kainuojančių
papuošalų: žiedų, karolių,
apyrankių ir dar kažko, kad
net keista darėsi: lyg panašių
dalykų nebūtų pas mus Ame
rikoje.

tins tiempinu
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SCENOJE
IR
EKRANE

JAV LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
ŠVIETIMO TARYBA
JAV LB Švietimo tarybos
nariams Zitai ir Dariui Udriarns išvykus gyventi į Čeki
jos sostinę, Prahą, JAV LB
Krašto valdyba patvirtino Vi
dą Radvenienę ir Virginiją
Tuskevičienę naujomis JAV
LB Švietimo tarybos narėmis.
Vida dirba daug metų Los An
geles mokyklų sistemoje ir
mokytojavusi Los Angeles lie
tuviškoje mokykloje, o Virgi
nija mokytojavo Lietuvoje ir
šiuo metu yra šeštadieninės
mokyklos antros klasės moky
toja.
Sausio trečiąją savaitę tary
ba paskyrė Lietuvių fondo ir
švietimo vajaus metu sutelktą
paramą visoms lietuviškoms
mokykloms JAV-ėse. Švietimo
vajaus, kuris vyko nuo 2001
m. rugsėjo iki pat sausio mėn.,
proga 170 aukotojų suaukojo
iš viso 8,600 dol. Iš vajaus pa
jamų ir Švietimo tarybos iž
do mokykloms vasario mėnesį
buvo nusiųsta 15,450 dol. Lie
tuvių fondo 60,000 dol. para
ma taip pat buvo paskirstyta
visoms 19 JAV-ėse veikian
čioms lietuviškoms mokyk
loms. Beveik visos mokyklos
moka aukštą nuomą už patal
pas ir jų išlaikymui parama
būtina. Nuoširdžiai dėkojame
visiems, kurie aukoja Lietu
vių fondui ir švietimo vajaus
metu. Jūsų aukos sugrįžta į
jūsų lietuvišką bendruomenę,
į lietuvišką mokyklą, kuri yra
lietuvybės išlaikymo židinys.
2001-2002 mokslo metais

* JAV prezidento admi
nistracijos padalinys pri
skyrė Lietuvą valstybėms, ku
rioms dėl piratavimo gali būti
taikomos ekonominės sankci
jos. Lietuvos Užsienio reikalų
ministerija išsiuntė JAV pre
kybos atstovų įstaigai atsa
kymą, kuriame pareiškė nesu
tinkanti su amerikiečių pie
šiama situacija. „Visi mūsų
įstatymai dėl autorinių teisių
buvo sutvarkyti stojant į Pa
saulinę prekybos organizaciją,
priimtos pataisos administra
ciniame bei baudžiamajame
kodeksuose”, rašoma rašte.
(LŽ, Elta)

* Lietuvių dainininkė
Violeta UrmanavičiūtėrUrmana apdovanota vienu pres
tižiškiausių pasaulio muzikos
prizų. Londone dainininkei
paskirtas Royal Philharmonic
Society apdovanojimas, kuris
įteikiamas tik už menininkų
pasirodymą Didžiosios Brita
nijos scenose.
'LR. Eltai
* Abiturientai ir jų mate
matikos mokytojai nerimas
tingai laukia pirmojo šiemet
valstybinio matematikos egza
mino rezultatų. Ir mokinių, ir
pedagogų nuomone, jis buvo
per sudėtingas ir įveikiamas
tik matematikai labai gabiems
abiturientams.
<r. eu«i
• Praėjusių savaitę Ry
goje vykusioje parodoje
„Lietuvos eksportas" dalyvavę
verslininkai teigia, kad ekono
miniu požiūriu renginys pa
tyrė nesėkmę ir tokios „Lie
tuvos dienos” su paroda yra
tik lėšų švaistymas. Dalis iš jų
dėl organizacinių nesklan
dumų kaltina prastą Lietuvos
diplomatų darbą, o pastarieji
—r verslininkus. Ūkio ministe
rijos, finansiškai parėmusios
verslo renginį Rygoje, atstovai
mano, kad firmos pasirodė ne
blogai, tačiau bendrą nuotaiką
užtemdė konfliktai su Latvįjos
muitininkais bei ambasados
neveiklumas.
(VŽ. Elta)

bendras mokinių skaičius bu
vo 1,236, mokytojų —195 (į
mokytojų sąrašus yra įrašyti
ir 24 klasių, bibliotekų pagal
bininkai mokyklose). Kiekvie
nos mokyklos vietovė, vedė
ja, mokinių skaičius ir klasių
kiekis yra surašyti JAV LB
Švietimo tarybos interneto
svetainėje—
www.svietimotaryba.org.
Prašome apsilankyti.
Vasario 16 d. minėjime Le
mont, IL, „Maironio” vardo
mokyklos pirmos klasės moky
tojai Irenai Senkevičienei bu
vo įteikta „Gintarinio obuo
lio” premija, kurios mecenatas
yra Lietuvių fondas. „Gintari
nio obuolio” premijos tiksiąs:
„...pagerbti mokytoją, kuris
uoliai dirba JAV lituanistinėje
mokykloje...
pažymėti tokį
mokytoją, kuris pasižymi savo
entuziazmu ir pasiaukojimu
savo mokiniams bei mokyklai;
naudoja įvairius mokymo me
todus puoselėti mokinių norą
prisidėti prie klasės darbų;
įdomiai paruošia ir perduoda
medžiagą. Jo pavyzdys paska
tina kitus mokytojus pasi
stengti išvystyti savo mokymo
būdus...”
Šiais mokslo metais premi
jai buvo siūlomi pradinukų
mokytojai, o kitais mokslo me
tais lauksime pasiūlymų pre
miją skirti 3-6 klasių mokyto
jams.
Vasario mėn. JAV LB Švie
timo tarybos ruošta mokyto
jų konferencija Pasaulio lietu-

* Net aštuonių Vilniuje
įsikūrusių užsienio amba
sadų darbuotojai kelerius me
tus nemokėjo mokesčių į Lie
tuvos
biudžetą.
Mokesčių
vengė 202 ambasadose dirban
tys specialistai, jų įsisko
linimai biudžetui pasiekė 2.2
min. litų. Tai atskleidusi vals
tybinė mokesčių inspekcija
įsivėlė į nesibaigiančius gin
čus su pažeidėjais. Pasak Vil
niaus apskrities mokesčių ins
pekcijos viršininkės Birutės
Jurgelevičienės,
daugiausia
problemų kyla su JAV amba
sados darbuotojais.
(LR, Elta)
* Opozicija kaltina vy
riausybę neskaidriai pa
renkant kandidatus į aukš
tus postus ministerijose. Pik
tinamasi vykstančių konkursų
ministerijų bei valstybės sek
retorių pareigoms eiti sąly
gomis ir informacijos stoka.
Opozicijai įtarimų sukėlė tiek
tai, jog konkursus ministeri
jose laimėjo visi laikinai eiti
šias pareigas paskirti buvę
viceministrai ar aukšti pa
reigūnai, tiek faktas, kad kon
kursuose nebeliko jokios kon
kurencijos — į vieną vietą
pretendavo po vieną asmenį.

(LŽ, Elta)

* „Lietuvos energija” ne
seniai paskelbė Baltarusijos
susivienijimo „Belenergo” li
kusios skolos už elektrą par
davimo konkursą. Tačiau Bal
tarusijos energetikos minis
terijos vadovai pasirašė raštą
dėl atsiskaitymo už iš Lietu
vos gautą elektrą atsiskaity
mo tvarkos, kuris trukdo at
siimti skolą. Šiame rašte
numatyta, jog atsiskaitinėti
gali Baltarusijos bendrovės,
turinčios
skolų
koncernui
„Belenergo". Numatyti ir ki
ti atsiskaitymo apribojimai.
Elektros verslo atstovai mano,
kad Baltarusija šitaip siekia
apkarpyti arba išvis atimti
tarpininkų, perkančių „Bele
nergo” skolą, pelną.
(LR, Eiu>

JAV LB Švietimo tarybos š.m. kovo mėn. posėdyje. Iš k.: Kristina Bandžiulienė, Virginija Tuskevičienė, Dalilė
Polikaitienė, Marytė Newsom, Vida Radvėnienė, Aldona Kudirkienė ir Vytenis Vilkas. Trūksta tarybos narių:
Juozo Polikaičio, Violetos Gedgaudienės ir šiuo metu Prahoje gyvenančių Zitos ir Dariaus Udrių.
Nuotr. Sigitos Newsom

vių centre, Lemont, IL, praėjo
sėkmingai, dalyvavo per 50
mokytojų iš Čikagos apylinkių
mokyklų, viena iš Cleveland.
Marytė Sandavičiūtė - Newson iš Los Angeles atstovavo
Švietimo tarybai ir pravedė
programą. Dalyviai išklausė
dr. Dalios Katiliūtės-Boysdstun paskaitą, kuri sukėlė
daug diskusijų, ir su dideliu
įdomumu sekė mokytojos Ri
tos Venclovienės pamoką apie
kalbos dėstymą. Dalyviai buvo
supažindinti su kai kuriomis
knygomis ir vadovėliais, įsi
gytais iš Lietuvos leidyklų.
Mokytoja Irena Senkevičienė
apibūdino pirmos klasės pro
gramą ir visiems buvo proga
aplankyti jos klasę PLC patal
pose.
Kovo 19-29 d. Švietimo ta
rybos pirmininkė Dalilė Poli
kaitienė JAV LB ir LR Seimo
komisijos kvietimu lankėsi
Lietuvoje. Komisijos viename
posėdyje aptarė lietuvišką
švietimą JAV ir kitomis die
nomis turėjo progą susitikti su

LR Švietimo ir mokslo mini ambasadą Vilniuje ir tikimės
stru dr. Algirdu Momkevičiu- sulaukti viešnios. Lietuviškų
mi su Pedagoginio universite mokyklų mokytojų tobulini
to rektorium, dr. Antanu Pa mosi kursai šiais metais bus
keriu. Aprūpinimo centre teko jubiliejiniai, 35-tą kartą mo
peržiūrėti Lietuvoje leidžiamų kytojai rinksis išklausyti pre
vadovėlių
pavyzdžius, už legentų paskaitų, dalyvauti
megzti pažintis kai kuriose diskusijose ir susipažinti su
leidyklose Vilniuje ir Kaune, įvairių vietovių mokytojais bei
parvežti naujo rūpesčio bei jų mokyklų rūpesčiais ir pasi
darbo Švietimo tarybai: at sekimais. Kviečiame visus,
rinkti vadovėlius, kuriuos bū kurie dirba pedagoginį darbą
tų galima ateinančiais mokslo lietuviškoje mokykloje, arba
metais išbandyti lietuviškose kurie žada įsteigti lietuvišką
mokyklose JAV ir vėliau įvesti mokyklą, kursuose dalyvauti.
kaip mokomą medžiagą kai Registracijos informaciją su
kuriose klasėse. Šiais mokslo teikia kursų ruošos komitetas
metais jau išbandžius kai ku per mokytoją Laimą Apanaviriuos vadovėlius, kitiems me čienę, 10747 S. Nashville Avė.,
tams užsakomi keli Lietuvoje Worth, IL 60463, tel.#708 361
5545, elektr.pašto adresas: laileidžiami vadovėliai.
universiteto maa.@hotmail.com
Pedagoginio
JAV LB Švietimo tarybos
rektoriaus rūpesčiu, į moky
tojų tobulinimosi kursus Dai posėdžiuose balandžio 18 ir
navoje (liepos 28 iki rugp. 4 gegužės 11 d. dėmesys buvo
d.) sutiko atvykti ir paskaitas skirtas iŠ Lietuvos atvežtiems
egzemplioriams,
skaityti vadovėlių autorė ir vadovėlių
Pedagoginio universiteto do pratybų sąsiuviniams ir kitai
centė dr. Elena Marcelionie- mokomajai medžiagai.
JAV LB Švietimo taryba
nė. Kvietimas išsiųstas į JAV

* Kauno „Žalgirio” vidu
rio puolėjas Grigorij Chižniak išvyko į Arvydo Sabo
nio buvusio klubo Portlando
„Trail Blazers” treniruočių
stovyklą. „Žalgirio” legionie
rius iš Ukrainos džiaugiasi
įgijęs patirties vienoje stip
riausių krepšinio valstybių
Europoje — Lietuvoje.
* Kasdien į Vilniaus pa
kraštyje, Kirtimuose, esantį
čigonų taborą įsigyti narko
tikų traukia būriai narko
manų. Tačiau nei policijos
operacijos, nei teismai nepa
jėgia užgesinti šio narkotikų
platinimo židinio. Policijos pa
reigūnai liūdnai juokauja, kad
narkotikų problemą Vilniaus
čigonų tabore galima išspręsti
tik susodinus už grotų kone
visus suaugusius taboro gy
ventojus.
(R, Elta)
* Lietuvos AIDS centras,
ištyręs Alytaus griežtojo re
žimo pataisos darbų kolonijos
kalinių kraujo mėginius, nu
statė 145 užsikrėtusiuosius.
Bijodama įtūžusių ŽIV nešio
tojų susidorojimo, koloniją ke
tina palikti ilgametė šios įs
taigos gydytoja. Narkotikus
vartojantys kaliniai priekaiš
tauja gydytojai, neva dėl jos
kaltės neturėję švirkštų, de
zinfekuojančio skysčio ir todėl
užsikrėtę pavojingu virusu.
Nuteistieji taip pat tvirtina,
kad narkotikų platinimas „zo
noje” vyksta tik su administ
racijos žinia, per nuteistųjų
„elitą”.
(LR. LŽ. Eltai
* Turtingiausias Seimo
narys, Ekonomikos komite
to pirmininkas Viktoras Us
paskich negaus valstybės ap
saugos. Vidaus reikalų mi
nisterijos ir kitų jėgos struk
tūrų pareigūnai teigia ne
maną, jog šiuo metu politiko
ar jo šeimos narių saugumui
yra iškilęs pavojus. Apsaugos
prašęs V. Uspaskich tikino su
laukiąs įvairių grasinimų, į jo
namus buvo mėtomos ne tik
plytos, bet ir granatos. (R, Elta)
* Per Lietuvą šiemet ga
benta daugiau krovinių,
tačiau Klaipėdos uoste jų ma
žėja.

* Ir Katalikų Bažnyčia, ir
negausios tradicinės reli
ginės bendruomenės pagei
dautų būti išlaikomos savo ti
kinčiųjų. Tokia galimybė nu
matyta Seimo nario Rolando
Pakso užregistruotoje ir lau
kiančioje svarstymo Seime Fi
zinio asmenų pajamų mokes
čio pataisoje. Pagal ją asmuo
du proc. nuo 15 proc. savo pa
jamų mokesčio galėtų skirti
religinei bendruomenei arba
kuriai nors nevyriausybinei
organizacijai. Tokį pasiūlymą
palaiko Lietuvos Vyskupų
Konferencijos pirmininkas Si
gitas Tamkevičius ir kiti žy
mūs dvasininkai.
(R, Elta)
* Iki šiol mokestis už
vaikų išlaikymą Kauno iki
mokyklinėse įstaigose pri
klausė nuo to, kiek dienų tė
vai veda savo atžalas į darželį.
Nuo birželio 1 d. mokėjimo
tvarka keisis — tėvai turės
mokėti už visas be pateisina
mos priežasties nelankytas
dienas.
(KD, Elta)
* Susivienijimas „Achemos grupė” skyrė 0.5 min.
litų naujos ir vienintelės Lie
tuvoje cheminės inžinerijos la
boratorijos kūrimui Kauno
technologijos universitete.iBNs*

Lietuva pirks
pastatus ambasadoms
užsienyje
Atkelta iš 1 psl.
Lietuva taip pat siekia at
gauti Lietuvos diplomatinį
turtą Romoje. Kaip ir Pran
cūzija, fašistinė Italija iš
kraustė nepriklausomybę pra
radusios Lietuvos diplomatus,
o pokarį ambasados pastatas
atiteko SSRS. Dabar šiame
pastate prestižinėje Romos
vietoje Nomentanos gatvėje
yra įsikūrusi Rusijos atsto
vybė.
Prieškarį Romoje Lietuva
savo ambasados pastatą pirko
išsimokėtinai, ir iki Antrojo
pasaulinio karo pradžios buvo
sumokėjusi 47 proc. pastato
vertės. Siekiama, kad Italija
kompensuotų Lietuvai šią
įmoką.

1

Lietuva ketina pirkti pas
tatą ir ambasadai Berlyne,
nes jau liepos 1 d. baigiasi da
bartinių atstovybės patalpų
nuomos sutartis, be to, nuoma
dabar siekia 0.5 min. litų į
metus. Lietuvos URM nusi
žiūrėtas pastatas yra prie pat
Vokietijos Bundestago, už jį
Lietuvos vyriausybė turėtų su
mokėti beveik 20 min. litų.
Dalis statinio pirkimo išlaidų
būtų padengta pardavus že
mės sklypą, kuriame prieš
Antrąjį pasaulinį karą stovėjo
senoji Lietuvos ambasada.

Tėvynei perduota
labai svarbi
archyvinė medžiaga
Atkelta iš 1 psl.

Tai — 1941-1945 m. prane
šimai apie vokiečių civilinių
įstaigų Ostlande veiklą, vo
kiečių propagandą ir politiką
Rytuose, administracines re
formas, meno dirbinių ir kito
turto išvežimą ir kt. Šių doku
mentų originalai saugomi Vo
kietijos Koblenzo archyve.
Visa gautų dokumentų ko
lekcija bus saugoma Lietuvos
centriniame valstybės archyve
sudarytame prof. dr. Tomo Remeikio asmens fonde, šis fon
das ateityje bus papildomas
dokumentais iš Anglijos, Vati
kano, kitų valstybių.
(Eite)

„STAR WARS II” — DAR,
„PALIAUBŲ” NEMATYTI
George Lucas naujausias fil
mas iš „Star Wars” serijos
tebetraukia žiūrovus į kino
teatrus. Kaip ir pirmieji trys
(iš tikrųjų Lucas šias istoryas
pradėjo filmuoti „nuo pabai
gos”, pirmiausia žiūrovus su
dominęs paskutihėmis trimis,
o dabar jau antrąja iš pirmųjų
trijų) šio žanro filmai, užpildo
teatrus ir vyresniais, ir visai
jaunais žiūrovais. Filmai jau
tapo savotišku kino mėgėjų
kultu.
Per pirmąsias keturias die
nas nuo premjeros „Star
Wars: Episode II — Attack of
the Clones” iš žiūrovų surinko
116.3 min. dolerių. Vienintelis
kitas toks sėkmingas filmas
šįmet buvo „Spider-Man”, da
vęs 100 min. dolerių jo gamin
tojams, o taip pat gerai
užsirekomendavo „Harry Pot
ter and the Sorcerer’s Stone”,
kuris gegužės gale jau paleis
tas video ir DVD forma, kad
dar daugiau žiūrovų galėtų
matyti.
Kiti sėkmingi — ir pelningi
— filmai tarp praėjusios sa
vaitės penktadienio ir sekma
dienio Amerikos teatruose
buvo: „Unfaithful”, „About a
Boy”, „The Scorpion King”,
„The New Guy”, „Changing
Lanes” ir dar keli. Visi jie
davė po kelis milijonus dol.
pelno Hollywoodui.
GALVOJANČIO ŽIŪROVO
FILMAS
Mačiusieji šį filmą tvirtina,
kad jis ne vienam sutrukdė
ramų nakties poilsį — ir dėl
labai intensyvaus, pilno įtam
pos turinio, ir dėl gero pasta
tymo, ir vykusiai parinktų ak
torių, kurie savo vaidmenis at
lieka be priekaištų.
Filmo pavadinimas yra „Insomnia” (Nemiga). Tai iš es
mės klasiškas detektyvinis
žanras, filmuotas Aliaskoje su
žinomais aktoriais Al Pacino
Robin Williams, Martin Donovan ir kt. Net Robin Williams,
kuris dažnai savo roles linkęs
peršaržuoti ir viską traktuoti,
iš savotiškai komiško taško,
šiame filme vaidina pavojingą
žmogžudį, kurio pėdomis į
„amžinos dienos šalį” — Alias
ką (veiksmas vyksta vasarą,

kai saulė beveik 24 valandas
nenusileidžia) atseka du poli
cininkai iš Los Angeles. Filmo
įtampa nenusileidžia nuo pra
džios iki atomazgos, kaip ir
saulė Amerikos šiaurėje. Labąį efektingas yra detektyvas
Will Dormer (Al Pacino), ku
rio pavardė filme tara tikra
prasme atliepia ispanišką
veiksmažodį „dormir” (miego
ti). Dormer Aliaskoje susidu
ria su miego problema — ir
dėl nuolat spindinčios saulės,
ir dėl komplikacijų, susijusių
su jo partneriu bei vietine po
licija, ir apskritai pastangų
kuo greičiau sėkmingai už
baigti šį pavojingą darbą.
SĖKMINGAI PATEIKTA
SENA FORMULĖ
Walt Disney buvo pagar
sėjęs aukšto lygio, gerai atlik
tais ir jauną žiūrovą sudomi
nančiais, „švariais” filmais (į
juos tėvai drąsiai galėjo nusi
vesti vaikus, žinodami, kad
nebus nepriimtinų ar per
daug žiaurių scenų), ypač
pieštaisiais. Po Disney mirties
iš dalies jo darbą tęsia vadina
moji „Dream Works” studija,
paleidusi į teatrų ekranus to
kius filmus, kaip ,„The Lion
King”, „Shrek” ir kitus, o da
bar siūlanti pasidomėti nauju,
kurio pagrindinius vaidmenis
atlieka laukiniai žirgai (prisi
minkime Disney „Black Beauty”, „The Black Stallion” ir
kitus panašaus žanro filmus).
Pieštas filmas „Spirit: Stal
lion of the Cimaroon” taip ge
rai kompiuterine technika at
liktas, kad sudaro beveik trijų
dimensijų įspūdį. Turinys pa
prastas: puikus laukinis žir
gas visų pirma patraukia ka
valerijos kapitono dėmesį, bet
įstengia likti nesugautas; susi
draugauja su indėnų jaunuo
liu, vėliau susitinka šaunią
kumelaitę vardu Rain ir vis
kas ilgainiui baigiasi laimin
gai. Panašiai, kaip tos pačios
studijos pieštame filme „Pochacontas”, šiame taip pat
indėnai parodomi labai teigia
mai, o blogiesiesiems veikė
jams atstovauja „baltosios
rasės” kavalerijos kapitonas.
Tai, galima sakyti, tipiškas
Vakarų (arba kaubojų) filmas,
skirtas ir jauniems žiūrovams,
ir jų tėvams, kurie vaikus at
sives į kiną.

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

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

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

Įrengiame „basement",

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

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

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800

Tel. 615-554-3161.
PARDUODA

847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Ambasadorius V.
Ušackas — apie NATO
ir Rusijos politiką

AUIUMnnJOį NAMU SVEKATOS
IR GYVYfife DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

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

Atkelta iš 1 psl.
Ambasadorius

dėkojo

G.

Smith už vadovaujantį vaid
menį užtikrinant Senato pa
ramą Laisvės sutvirtinimo ak
tui, kurį JAV Senatas didele
balsų dauguma priėmė ge
gužės 17 d.
Lietuvos ambasadorius JAV
Oregon valstijos mieste Port
lande lankėsi gegužės 28 d.
Jis taip pat susitiko su JAV
senatoriaus nuo Oregon vals
tijos Ron Wyden regioninės
įstaigos vadovais bei davė in
terviu didžiausiam valstijos
laikraščiui „The Oregonian”.

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame

Parduodamos religinės muzikos
knygos: „Iš Egipto”, „Jozua ir

Mozė" (oratorijos solistams, chorui
ir fortepijonui) ir Povilo Mieliulio
..Preliudai" (23 preliudai fortepijonui).
Skambinti tel. 773-376-6394.

%^?,Tel%°7T58'toi8V77V‘
Ztoi. 1 Cl. Z /
Z Z>*
582-0184. Kalbame lietuviškai.

Visi Povilo Mieliulio muzikiniai
darbai orkestrui yra prienami pub
likai Zilevičiaus-Kreivėno archyve
ir Balzeko muziejuje: 3 simfonijos.

TAISOME

5 oratorijos ir 8 muzikines simfonijos

SKALBIMO MASINAS.
ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO

SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.
H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

/

Kaune parduodamas naujai
statytas „condominium”.
Skambinti
tel. 011-370+37+314898,
Jurgis.

Visa muzika yra parašyta XIX
šimtmečio tradicinės harmonijos
taisyklių ribose.
„DRAUGO' skelbimu
skyrius
773 585 9500

Lietuvos Vyčių šokėjai

LIETUVIŠKAS ŠOKIS - FRANK
ZAPOLIO MEILĖ
Ieškodama būsimo „Draugo”
šokių koncerto herojų, paga
liau turėjau progos susipažinti
su vienu iš senųjų lietuvių Frank Zapoliu. Dar pridėčiau
„grynorium”, bet jis sako, kad
tokio vardo senieji lietuviai
nevartojo. Jie girdėdavo, kad
taip sako kiti. O ką šis žodis
reiškia, jis galėjo tik pasam
protauti: „green” - tai žalias,
o XIX šimtmetyje ir XX am
žiaus pradžioje atvykusieji
įvairiausių tautų žmonės - vo
kiečiai; airiai, prancūzai, len
kai, jų tarpe ir lietuviai, buvo
„green” - žali, kaip neprinokę
obuoliukai.
Na, bet mūsų pokalbis to
liau turi suktis apie šokius,
apie Frank Zapolio prieš 35
metus sukurtą ir tebevado
vaujamą Vyčių šokių grupę ir
kitus su tuo susijusius daly
kus. O su šokiais Frank susisęsjau daugiau kaip 50 metų.
Jaunas būdamas jis mėgo
šokį, buvo pramoginių šokių
instruktorius. Lietuvišku šo
kiu jį užkrėtė garsus senųjų
lietuvių
tarpe
lietuviškos
kultūros puoselėtojas Vytau
tas Bieliajus, kurio pradėtą
leisti žurnalą apie tautinius
šokius ir tautinę kultūrą jis
komplektavo net 40 metų.
(Beje, šis žurnalas eina iki
šiol, jį toliau leidžia ameri
kiečiai.)
- Vytauto Bieliajaus įdomi
istorija, - pasakoja Frank
Zapolis. - Jis į Ameriką atvy
ko apie 1933 metus, gal anks
čiau, ir pradėjo mokyti lietu
viškų šokių. Aš tuomet buvau
studentas. Iš jo išmokau tauti

nių šokių, ir vėliau, kai jis su
sirgo, pats ėmiau dirbti su
šokių grupe ir mokyti kitus.
Šiandien, sako Frank Zapo
lis, jis gali išmokyti daugiau
kaip 100 lietuviškų šokių.
Pasirodo, ir šokiai gali būti
istoriniai. Buvo labai įdomu
išgirsti jo pasakojimą apie tai,
kaip 1941 m. „Chicago Tri
būne” festivalyje dalyvavo 4
lietuvių šokėjų porų grupė ir
išsiskyrė iš daugelio tautų,
laimėjusi pirmąją vietą. Lietu
viai inscenizavo lietuviškų
vestuvių polką.
Po to mūsų pašnekovas pa
pasakojo apie įvykį, kuriame
jam pačiam teko dalyvauti.
Tai buvo 1941 m. Kalėdos.
Mokslo ir pramonės muziejuje
Čikagoje, kaip ir iki šiol, buvo
organizuojama programa „Ka
lėdos pasaulyje” ir buvo
kviečiamos dalyvauti įvairiau
sių tautų grupės.
- Organizatoriai šioje šven
tėje nenorėjo leisti šokti lietu
viams, sakė - lietuvių nėra,
yra rusai, - pasakoja Frank
Zapolis. - Mes turėjom stip
riai pasisakyti: „Ne, lietuviai
yra ir Lietuva yra”. Mes no
rėjome išlaikyti lietuvišką
dvasią ir išlaikyti lietuvišką
kultūrinį palikimą. Vieni tai
darė per meną, mes tai darėm
per šokį. Kasmet turėdavome
po 20 programų - ne tik
Čikagoje, bet visoje Ameri
koje, ir ne tik lietuviams, bet
ir amerikiečiams, Pasakoda
vome apie rūbus, apie pačius
šokius, ką jie reiškia, apie Lie
tuvą - kur ji yra ir kokia yra.
Šiose programose dalyvauda-

Frank Zapolis
vo apie 30-40 žmonių.
O Frank Zapolio šokių grupė
prieš 35 metus prasidėjo nuo
pirmųjų 10 žmonių. Didžiau
sia Vyčių šokių grupė dalyva
vo šokių šventėje Kanadoje,
joje buvo 57 žmonės. Atsaky
damas į klausimą apie grupės
tautinius drabužius, pašne
kovas nustebino, pasakyda
mas, kad prieš 5 metus jis
savo lėšomis, už 10,000 dol.,
Lietuvoje savo šokių grupei
nupirko 36 poras suaugusių ir
24 poras vaikų unikalių tauti
nių - rankų darbo rūbų.
Pasitaikius progai, buvo la
bai smalsu sužinoti daugiau
apie senųjų lietuvių gyvenimą
Amerikoje prieš II Pasaulinį
karą, kai Frank Zapolis buvo
jaunas, todėl paprašiau papa
sakoti apie save.
- Mano tėvas atėjo iš Lietu
vos, kai jam buvo 17 metų. Tai
buvo 1913 metais, prieš I Pa-

saulini karą. Jis bėgo, kad ne
reikėtų eiti į caro kariuomenę.
Daug žmonių tais laikais dėl
to bego iš Lietuvos. Tėvas
atvažiavo iš Panevėžio. Mano
mama jau gimė čia. Jos tėvai,
mano seneliai, irgi buvo atvy
kę iš Lietuvos. Gyvenome
Brighton Parke, kur buvo la
bai daug lietuvių. Jie gyveno
vienoj krūvoj, kur tik ėjo, .vi
sur galėjo susikalbėti lietu
viškai - turėjo savo parduo
tuves, tavernas, jiems nerei
kėjo eiti pas amerikiečius ir
mokytis anglų kalbos. Todėl
mano senelė - mamos mama angliškai taip ir neišmoko.
Mano jaunystės metais Ameri
ka pergyveno didžiąją eko
nominę depresiją, tai buvo la
bai sunkus laikai. Tėvas
neturėjo darbo, mes gyvenome
labai sunkiai.
- Ar buvote Lietuvoje, paklausiau Franką Zapolį.
- Ne, nebuvau, bet dar

nuvažiuosiu.
Todėl pakviečiau jį atvykti į
Lietuvą kitais metais, kai ten
šurmuliuos dainų ir šokių
šventė bei bus minimas kara
liaus Mindaugo 750 metų
karūnavimo jubiliejus. Ma
nau, kad Frank Zapolis turi
pamatyti savo tėvų ir senelių
tėvynę, kuriai tiek daug
širdies yra atidavęs. Esu
įsitikinusi, kad ta tolima ir ar
tima šalis jo nenuvils.
Baigdama pasakojimą apie
Vyčių šokių grupę ir jo vadovą
Frank Zapolį, noriu pakviesti į
„Draugui” paremti skirtą tau
tinių šokių koncertą Jaunimo
centre, Čikagoje, IL, birželio 2
d., sekmadienį, 3 v.v., kur kar
tu su kitomis šokių grupėmis
dalyvaus ir dvidešimt Vyčių
šokėjų. Juos Frank Zapoliui
padeda ruošti Lidija Ringienė
ir Daiva Kamberos. Bilietus
galima įsigyti „Seklyčioje”.
Audronė V. Škiudaitė

IEŠKO GIMINIŲ
• Ieškau mamos brolio
Kazimiero
Mickevičiaus,
kuris kartu su žmona Onute ir
dukrele Gene apie 1944 m. at
vyko į Čikagą iš Lietuvos. Čia
jiems gimė sūnus Jonas. 1961
m. rugsėjo mėnesį dukra Genė
ištekėjo už Algio Žukausko.
Žukauskai augino 3 dukreles.
Dėdė Kazimieras Mickevi ius
su dukra Gene ir dviem vy
resnėm jos dukrelėmis apie
1975-1980 m. buvo atvykę į
Lietuvą aplankyti giminių, pa
matyti gimtinę, svečiavosi ir
pas mane. Netrukus mirė dė
dienė Onutė, po to ir dėdė Ka
zimieras, sunki liga paląužė
pusseserę Genutę. Liko trys
dukrelės, taip pat jų tėvelis

Algis Žukauskas. Tolimesnio
jų likimo aš nežinau, nes ry
šiai nutrūko. Vyriausioji Žu
kauskų dukra buvo vardu Ri
ma, antroji - Elenutė (vadino
ją Lialia), o trečiosios vardo
nebeprisimenu. Giminių ieško
Kristina Katilienė, šiuo metu
viešinti JAV. Labai norėčiau
su mergaitėmis susitikti, taip
pat norėčiau sužinoti, kur pa
laidoti dėdė, dėdienė ir pusse
serė Genė, aplankyti jų kapus.
Kažkada dėdė gyveno šiuo ad
resu: 14365 50 Avė., Cicero, IL
60650. Mane galima rasti šiuo
adresu: Kristina Katilienė,
1132 Morton Street, Batavia,
IL 60510-2900; tel. 630-8799220.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS
IŽDO APYSKAITA UŽ 2001 METUS
2001 sausio 1 - 2001 gruodžio 31
PLB Valdybos Ižde 2001 m. sausio 1 d. buvo

$ 1,072 99

PAJAMOS PEfLMETUS IJAV daleliai)

1
2
3
4
5
6
7.

GAUTA

32,900 00
4.000 00
5,000 00
1.000 00
2,700 00
682 58
112 62

Lietuvių Fondo parama
PLB Fondo parama
Kanados LB Krašto valdybos parama
JAV LB Krašto valdybos parama
Aukos iš asmenų ir organizacijų
Solidarumo įnašai iš JAV LB apylinkių
Solidarumo įnašai iš kitų kraštų LB

46,395 20

8. VISO GAUTA PER METUS
IŠLAIDOS PER METUS (JAV doleriai)

IŠLEISTA

9. Įvairiems PLB projektams apmokėti ir vykdyti
10. Finansų pranešimai valdžios įstaigoms (IRS ir Illinois valstijai)
11. Įvairūs raštinės reikmenys, padėkos, pažymėjimai
12. Telefonas, faksas, elektroninis paštas
13. Paštas, archyvų ir knygų persiuntimas Į Lietuvą
14. Nuoma PLC Lemonte (raštinė, archyvai, knygų sandėliai)
15. Kopijavimas, spausdinimas (III PLDainų šventės gaidos)
16. Studentų stipendijoms PLB Įstaigose (iš LF $ 3,000 parama)
17. Kelionės
18. Konferencijos, suvažiavimai
19. Administracines išlaidos
20. Reklamos, skelbimai spaudoje, prenumeratos PLB Atstovybei
21. Perduota Lietuvių Fondo parama j Taškentą ir Krasnojarską
22. Kanados LB KV parama panaudota Pietų Amerikos jaunimui
23. VISO IŠLEISTA PER METUS
24. METINIS NUOSTOLIS

$ 25,000 00
685 00
1,122 48
1,274 82
3,491 94
1,200 00
2,079.94
3,250 00
6000
220.00
7800
46000
3,00000
5,00000
S 46,922.18
( $ 526.98)

25. PLB VALDYBOS IŽDE LIKO 2001 M. GRUODŽIO 31 D.

$ 546 01

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

1. PLB Fondas apmokėjo 3,267.50 dol. sąskaitą už PLB Valdybos internetą ir kai
kurias kitas PLB Valdybos sąskaitas tiesiog iš PLB Fondo iždo, kai Valdybos ižde ne
buvo pakankami pinigų.
2. PLB Fondas Ir PLB Valdyba pasiuntė po 5,000 dol. PLB Atstovybei Lietu
voje, viso 10,000 dol. sumą (6,675 dol administratorės algai, mokesčiams, draudi
mui; 2,530 dol. “Pasaulio lietuvio" išsiuntinėjimui paštu; 795 dol. telefonui , faksui,
raštinės išlaidoms).
3. Aukos gautos iš asmenų Ir organizacijų buvo: 2,000 dol - dr Jonas Adoma
vičius, Chicago, IL; 300 dol - Vytautas Kutkus, Dearborn Heights, MI; 200 dol - JAV
LB Grand Rapids apylinkė, MI; 100 dol. - Rimas ir Roma Česoniai, VVebster, NY;
100 dol. - NN; Viso - 2,700 dol.
Solidarumo Įnašai doleriais iš JAV LB apylinkių: 187 50 - Lemont, IL 136 93
Cleveland, OH; 97 50 Arizona, Paradise Valley, AZ; 63.00 - Brockton, MA; 58 50 Palm Beach , FL; 48 00 - JAV LB Krašto valdyba, Racine Wl; 40 00 - San Diego,
CA ; 31.50 - Daytona Beach, FL; 19.65 - Grand Rapids, MI; Viso - 682.58 dol
5. Solidarumo jnašal doleriais Iš kitų kraštų LB: 75 62 - Australijos LB KV.
Kensington Gardens, Australia; 37 00 - Ukrainos (Krymo), Simferopol, Ukraine Viso

Mirė 2002 m., gegužės 27 d, 10:35 v.v., sulaukęs 83
metų.
Gimė Lietuvoje, Jucių kaime, Telšių apskrityje. 40
metų gyveno Čikagoje, o nuo 1990 m. gyveno St. Pe
tersburg, Floridoje.
Nuliūdę liko: žmona Gražina, trys sūnūs — Algis,
Rimas, Audrius, dukra Daiva, anūkės Alicija ir Karina,
sesuo Ona Zabukas su vyru Broniumi, brolis Jonas Vikta, pusseserė Ilona Laucius ir kiti giminės Lietuvoje
bei Amerikoje.
A.a. Antanas labai aktyviai dalyvavo Čikagos „Li
tuanicos” futbolo klube ir Floridos Lietuvių klubo val
dyboje.
Šeimos ir mylimų draugų velionis bus palydėtas į
Šv. Vardo bažnyčią, St. Petersburg, FL., kurioje už a.a.
Antaną bus aukojamos šv. Mišios. Velionio palaikai bus
laidojami Lietuvoje.
Nuliūdusi šeima

112.62 dol.
Kiti solidarumo Įnašai: Kanados LB solidarumo Įnašai jeina j apyskaitoje įrašytą
5,000 dol. sumą; Vokietijos LB solidarumo inašai - 360 DM - laikomi ir panaudojami
PLB išlaidoms Europoje. Kitų kraštų LB solidarumo įnašai lieka tų kraštų reikalams

6.

7. Visi PLB Valdybos nariai ir talkininkai negauna jokio atlyginimo, dirba veltui,

kai kurie patys apsimoka visas savo išlaidas, paaukoja įvairiems projektams paremti
Atlyginimas mokamas tik PLB Atstovybės Lietuvoje adminstratorei PLB Valdybos
nariai yra pirmininkas Vytautas Kamantas (JAV), Regina Kučiene (JAV), Milda Lenkauski
enė (JAV), dr Bronius Makauskas (Lenkija), kun Edis Putrimas (Kanada), Algis Rugien
ius (JAV), Marytė Šmitienė (Vokietija), PLJS pirmininkas Matas Stanevičius (Kanada),
Gabrielius Žemkalnis (Australija), ir Laima Žliobienė (JAV).
PLB Valdybos Iždo apyskaitos kiekvienais metais pateikiamos Certified Public
Accountants firmai, kuri jas patikrina, paruošia atitinkamus raportus ir juos pasiunčia Fed
eralinės valdžios ir Illinois valstijos IRS ir kitoms įstaigoms.
8.

SESUTEI

JT'

9.

tos aukos gali būti nurašytos nuo federalinių mokesčių, Federal ID Nr. 363003339.
PADĖKOS IR PRAŠYMAI

Lietuvoje mirus, kolegą PRANĄ JURKŲ nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.

How easy is
As easy as

Buvę Pabaltijo universiteto studentai

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
with a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out Just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remember, when you
travel with SAS, you can earn mileage credit
with Unlted’s Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ frequent flyer program.
For Information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

PLB yra Įregistruota Illinois valstijoje kaip Lithuanian World Community,

Not for Proflt korporacija, nuo 1974 metų, kuri atleista nuo mokesčių Ir jai duo

A.tA.
JADVYGAI

Chicago

Nuoširdžiai dėkojame visiems, ypač Lietuvių Fondui, už aukas ir paramą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai. Per PLB Fondą atsiųstos aukos PLB Valdy
bai bus paskelbtos atskirame PLB Fondo pranešime.
Prašome Ir toliau padėti PLB Valdybai tęsti švietimo, kultūros, jaunimo ir kitus
lietuvybės išlaikymo darbus visame pasaulyje ir išeivijos atstovavimą per PLB Atsto
vybę Lietuvoje
Dėkojame PLB Fondui už Įvairių sąskaitų apmokėjimą, už veltui duotus pasinaudoti
kompiuterius ir kitokią raštinės įrangą, už didelę paramą PLB Atstovybei Lietuvoje
Prašome Jūsų aukas, solidarumo įnašus ir dovanas siųsti PLB valdybos iždininkui
šiuo adresu:

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

PLB Valdybe, 1107 Plnewood Drive NW, Grand Replds, MI

49544-7969

USA

Juozas Lukas

A.tA.
GRAŽINA MARKONIENĖ

1/1

It’s Scandinavlan
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DRAUGAS, 2002 m. gegužes 30 d., ketvirtadienis

Sotmllmlan AMnn

Jau prabėgo dveji metai, kai 2000 m. birželio 2 d. mirė
mūsų mylima Mama ir Uošvė.
Pasimelsti ir prisiminti a.a. GRAŽINĄ, užsakytos šv.
Mišios šeštadienį, birželio 1 d., 8:30 v.r. St. Joseph
Catholic Church, Stuart Florida.
Prašome artimuosius ir pažįstamus prisiminti mūsų
brangią Mamą maldose.
Su liūdesiu ir meile,

PLB valdybos iždininkas

AJA.
SALOMĖJAI SALIAMONIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai dr. RE
GINAI, sūnui VYTAUTUI su šeimomis bei vi
siems artimiesiems.
Algi ir Adolfas Šležai

Iruti ir Tomas

»

DRAUGAS. 2002 m. gegužės 30 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE Ūt ATYlŪŠkĖSE

Amerikos Vidurio vakaru
Lietuvos Vyčių susirinki*
mas šaukiamas šeštadienį,
birželio 8 d., Pasaulio lietuvių
centre, Bočių menėje, 14911
127 St., Lemont, IL. Susirinki
mo šeimininkai - Lietuvos Vy
čių 157 kuopa. Pradžia - 11:30
vai.r. (priešpiečiai), o po to
12:30 vai.p.p. - susirinkimas.
Vietas priešpiečiams užsisa
kykite skambindami Georgiana Macke tel. 630-416-0658
arba Ann Marie Kassel tel.
630-910-5045. Kviečiame daly
vauti visų kuopų narius.

Įdomu
Kasmetinė knygų mugė „Printers Row Book Fair”
vyks birželio 1-2 d. nuo 10
val.r. iki 6 val.v. South Dearborn gatvėje - tarp Congress
ir Polk gatvių. Daugiau kaip
170 knygų prekeivių parda
vinės naujas, senas ir retas
knygas, šešiose scenose vyks
pasirodymai vaikams ir suau
gusiems. Rašytojai ir poetai
patys skaitys savo kūrybą.
Įėjimas - nemokamas. Dau
giau informacijos tel. 312-9879896
arba
internete
www.printersrowbookfair.org
,,Draugo" knygynėlyje

Sv Mišias Tėvų jėzuitų koplyčioje Čikagos lituanistinės mokyklos mokslo
metų baigimo dienų, gegužės 18-ąjų, aukojo kun. Vaidotas Labašauskas.
Iki birželio 15 d. Brighton Parko Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijoje jis pavaduos atostogų išvykusį kun. Jaunių Kelpšų. Parapijie
čiams jau pažįstamą Kunigą galima pasiekti parapijos tel. 773-523-1402.
Šv. Mišios Švč M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje lie
tuvių kalba vyksta sekmadieniais 10:30 vai.r.

Kristinos Badaraitės nuotr.

Netrukus prasidės įskai
tiniai universitetiniai bal
tistikos kursai University of

Illinois - Urbana. 9-asis insti
tuto ciklas (BALSSI: Baltic
Studies Summer Institute)
vyks birželio 10 d.-rugpjūčio 2
d. Ankstesnieji kursai yra vy
kę University of Illinois at
Chicago, University of Washington. University of Wisconsin - Madison ir kitur. Į
vasaros seminarus studijuoti
baltų kalbų, istorijos, kultūros
suvažiuoja studentai iš visos
Šiaurės Amerikos, ir ne vien
tik baltų kilmės. Istorijos ir
kultūros kursai vyksta anglų
kalba. Kursus dėsto patyrę
profesionalai ir dėstytojai iš
įvairių universitetų. Kartais
netoli gyvenantys žmonės gali
dalyvauti vienoje ai kitoje pa
skaitoje, o kartais rengiamos
paskaitos ar parodos, į kurias
specialiai kviečiama apylinkės
visuomenė. Šių metų kursų
šeimininkų
tinklalapyje
aprašoma BALSSI istorija ir
kita informacija
icww.reec.uiuc.edu/balssi.htm,
Čikagos ir apylinkių atei
tininkai bei jų svečiai kvie

čiami dalyvauti Ateitininkų
šeimos šventėje, kuri ruošia
ma birželio 2 d., sekmadienį.
Visi, pasipuošę uniforma, ren
kasi 8:45 vai.r. Vaikų Mišios 9 vai.r. Pal. J. Matulaičio mi
sijos koplyčioje. Iškilmingas
posėdis - 10:30 vai.r. Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salė
je. Ateitininkų namų gegužinė
prasidės 11:30 vai.r.

Birželio 2 d., sekmadienį,
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje po 10:30 val.r. šv.
Mišių kviečiame į salę, kur
kavutės metu jūs galėsite pa
matyti filmą „Trys tigriukai”
apie puikius Lietuvos vaikus
dainininkus. Filmas sukurtas
A. Plėnio. Šį sekmadienį ruo
šiame paskutinę kavos popietę
iki rugsėjo. Tikimės aktyvaus
jūsų dalyvavimo ir nuoširdaus
pabendravimo.

Ekskursijos
Čikagą galima apžiūrėti
ir plaukiant laivu „Chicago’s First Lady”! Šias 90 mi
nučių ekskursijas, kurios pra
sideda prie Michigan Avenue
ir pietrytinio Čikagos upės
kampo, ruošia Chicago Architecture Foundation. Iki birže
lio 7 d. galima įsigyti piges
nius bilietus darbo dienomis
rengiamoms kelionėms (11
val.r., 1 ir 3 vai.p.p.), taip pat
kartu gausite kuponą ekskursi
joms po Čikagą pėsčiomis. Pi
gesnius bilietus įsigyti galite:
^anta Fe Building, 224 S.
Michigan Avė. (prieš Čikagos
meno institutą) ir John Han
cock Center, 875 N. Michigan
Avė. Daugiau informacijos in
ternete
critisecliicago.com
arba architecture.org
,,Draugo" rėmėjai

Veronika Dauchanskienė, gyvenanti Chicago. IL.
pratęsdama
prenumeratą,
„Draugą” parėmė 40 dol.
auka. Esame labai dėkingi!
Jonas Jurkūnas iš Saint
Spėk takllal
Petersbug Beach, FL, pratęs
Birželio 1-oji kalendo damas prenumeratą, „Drau
riuose - Tarptautinė vaikų go” iždą papildė 50 dol. auka.
gynimo diena. Skirkite tą die Nuoširdžiausiai dėkojame!
Lietuvių Šv. Kazimiero
ną savo vaikams ir nuveskite
juos į lėlių teatrą! „Charmain kapinių sklypų savininkų
įvertindama
& Company” vaidins garsiąją draugija,
H
K. Anderseno pasaką „Draugo” pastangas padėti
..Bjaurusis ančiukas”. Spek draugijai išlaikyti šiose kapi
taklis vyks birželio 1 d., šeš nėse lietuviškus laidojimo pa
tadienį 12 vai. Balzeko lietu pročius, mūsų dienraščiui sky
vių kultūros muziejuje, 6500 rė 40 dol. auką. Labai jums
S. Pulaski Rd. Įėjimas - ne dėkojame!
Čikagos ir apylinkių Ne
mokamas, tačiau žiūrovai pra
kalto
Prasidėjimo Švč. M.
šomi užsiregistruoti tel. 773Marijos
seselių rėmėjai, dė
582-6500. Spektaklis tęsis 45
minutes, pasakos herojai kal kodami „Draugui” už skelbi
bės angliškai. Vaikai taip pat mus, aukoja 25 dol. Tariame
bus įtraukiami į vaidinimą. Po nuoširdų ačiū!
Rama Aras iš Omaha, NE,
to bus galima apžiūrėti lėles,
prenumeratą,
pasivaisinti, aplankyti muzie pratęsdama
jaus vaikų kambarį. Žiūrovai „Draugą" parėmė 50 dol. au
prašomi nevėluoti!
ka. Esame labai dėkingi!

Knyga „Juodųjų dienų
sakmės” pradedama J. Stonio
apysaka „Aš mačiau, iš kur
atsirado toji ‘tautos valia’ ”,
kurioje dienoraščio forma do
kumentiškai pasakojami tra
giški 1940-ųjų metų Lietuvos
įvykiai - nuo sausio 1 iki rug
pjūčio 25 d. Knygoje taip pat
spausdinamos kitos 20 apy
sakų - gyvų liudininkų prisi
minimų, nušviečiančių to me
to situacijas, įkalinimus, išve
žimus. Čia yra ir nepriklauso
mos Lietuvos kareivio dieno
raščio detalės, ir tremtinių
prisiminimai, ir trumpi auto
rių biografijų aprašymai. 607
psl. knygos kaina — 30 dol.,
persiuntimo mokestis - 3.95
dol. (Illinois valstijos gyvento
jai dar prideda 8.75 proc. mo
kesčių).
„Treasures of Lithuanian
Cooking” - 144 psl. lietuvis
kų valgių gaminimo knyga,
1999 m. išleista Toronte, Ka
nadoje (trečias leidimas). Kny
gos autorės dvi seserys - Virginia Sakalaitė Mikėnienė ir
Ramunė Sakalaitė-Jonaitienė
anglų kalba pasakoja savo
mamos ir močiutės receptų
paslaptis: kaip išvirti raugin
tų kopūstų sriubą, pagaminti
silkės užkandą, susukti balan
dėlius, suvynioti vištienos ar
kalakutienos vyniotinį, sėk
mingai išvirti garsiuosius lie
tuviškus cepelinus, iškepti ru
ginę duona su mielėmis, iš
spausti aguonų pieną. Knygos
kaina - 12 dol., persiuntimo
mokestis - 3.95 dol. (Illinois
valstijos gyventojai dar pride
da 8.75 proc. mokesčių).
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Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Major Avė., Oak Lawn, IL 60453

TĖVYNĖ LIETUVA!
Lietuva tarsi gėlės pumpu
ras pavasarį prasiskleidžia ir
vasarą pražysta.
Lietuva tikrai graži šalis jos žali laukai, girios, miškai
vis garsina ir garsina mus
Rytų Europoje. Nors žiema čia
šalta ir niūri, pavasarį ji atsi
gauna ir į ją ateina saulės
spinduliai, kurie sušildo sule
dėjusias upes, ežerus, upelius
bei balutes, jų ledas skaidrus
kaip krikštolas ir slidus kaip
stiklas. Čia ir žiema užklysti
dar gali, bet ilgai ji čia neužsi
būna. Išeina kaip ir metai le
kiantys nepastebimai. Neap
rėpiama akims žaluma vis
džiugina nuolatinius gyvento
jus bei turistus, kurių čia ne
mažai apsilanko.
Dangus čia melsvas mels
vas, jo negalima apsakyti ar
aprašyti gražiausiais, švel
niausiais pasaulio žodžiais.
Poetai tai vadina stebuklu,
neatkreipti į tai dėmesio ne
įmanoma. Pavasarį gamta at
gimsta, atsikelia iš miego žvė
reliai, kurių nėra per mažai ar
per daug, na, o jūra čia ban
guota ir audringa, bet vasaros
dienomis ji nurimsta. Čia vy
rauja darnus bei nuolat džiu
ginantis gyvenimas. Čia daug
kalvų, piliakalnių bei pilių,
kurios primena drąsius ir nar
sius Lietuvos kunigaikščius.
Čia daug medelių, kurie džiu
gina mūsų akis ir padeda pa
ilsėti nuo kasdieninių rūpes
čių.
Tokia mūsų Lietuva!
Agnė Alaburdaitė, 10 metų
Marijampolė

Skelbimai
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais 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 mefų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

KALENDORIUS
Gegužės 30 d.: Jnzminn. .Ina n a,
Jomilė, Ferdinandas, Vyliaudas.
Gegužės 31 d.: Švč. M. Marįja
aplanko Sv. Elžbietą. Angelė (Anelė),
Agilė, Gintautas, Marija, Petronėlė,
Rimvile.

ATSISVEIKINANT
SU MOKYKLA

PAVASARĮ
Gamta labai pasikeičia pa
vasarį. Oras pasidaro daug šil
tesnis, daug lyja. Visokios gė
lės ir augalai išdygsta ir me
džių lapai sužaliuoja. Pava
saris yra labai gražus metų
laikas. Mokslo metai lituanis
tinėje mokykloje užsibaigia
pavasarį. Yra labai smagu
žaisti lauke su draugais, nes
oras yra toks šiltas. Mes ei
name maudytis į baseiną. Aš
laukiu vasaros atostogų, nes
mūsų šeima važiuos atosto
gauti. Tai visada yra smagu.
Per atostogas mes galim ilgai
miegoti. Man labai patinka
vasaros atostogos. Mokykloje
mes turime laikyti visus pas
kutinius egzaminus. Po tų eg
zaminų daugiau nieko neda
rome. Mes tik kalbame su
draugais klasėje ir yra labai
smagu. Man labai patinka pa
vasaris.
Algis Grybauskas,
Lemonto Maironio lit. m-los
7 kl. mokinys

ANYKŠČIAI

I

Anykščiai yra labai gražus
Sunku patikėti, kad jau de
miestelis.
Čia yra daug upių ir
šimt metų kas šeštadienį lan
upelių.
Anykščiai
įkurti Šven
kau lituanistinę mokyklą.
tosios
ir
Anykštos
upių santa
Taip pat sunku patikėti, kad
koje.
Anykštos
upė
buvo pava
už poros mėnesių jau nebe
dinta
šiuo
vardu,
nes
joje nu
grįšiu ten, kur tiek metų ėjau.
siskandino
Ona
Nykštienė,
Nors daug metų svajojau šeš
kai jos vyras žuvo kare. Čia
tadieniais ilsėtis — miegoti
gyveno ir kūrė rašytojai J. Bi
iki dvyliktos valandos, tačiau
liūnas, A. Vienuolis-Žukausžinau, kad pasiilgsiu draugų,
kas ir A. Baranauskas, kuris
mokytojų ir visų vaikystės ir
parašė poemą .Anykščių šile
jaunystės prisiminimų.
lis”. Anykščiuose taip pat yra
Prieš daugelį metų, kai mes
Puntuko akmuo, kuris yra
pirmą kartą įžengėme į šią
pats didžiausias akmuo Lietu
mokyklą, mes tikėjomės čia
voje.
Ant šio akmens iškalti
išmokti lietuvių kalbą, bet
Lietuvos didvyrių, kurie per
mes išmokome daug daugiau.
skrido
Atlanto vandenyną,
Lituanistinėje mokykloje suti
Dariaus
ir Girėno portretai.
kome daug draugų, kurie yra
Taip
pat
Anykščiuose yra
labai panašūs į mus, mes susi
daug
miškų,
pušynų ir eglynų,
draugavome amžinai. Daugu
kuriuose
labai
tyras oras.
mas iš tų draugų gegužės mė
Anykščių
apylinkėse
yra Voru
nesį rankose laikys lituanis
tos
piliakalnis.
Kai
kurie
isto
tinės mokyklos baigimo ates
rikai
galvoja,
kad
ant
jo
ka
tatą. Bus liūdna išsiskirstyti,
daise
stovėjo
karaliaus
Min
bus liūdna pasakyti paskutinį
daugo pilis. Anykščiuose gyve
sudie mūsų mokytojams, ku
na nedaug žmonių, bet Anykš
rie „įdėjo” visą širdį mus auk
LIETUVA
čius
dažnai aplanko turistai.
lėjant.
Aš
lankiaus
Lietuvoje,
kai
Dauguma
atvyksta pamatyti
Prižadu visados prisiminti
man
buvo
tik
penkeri.
Praėjus
Puntuko
ir
aplankyti rašytojų
įvairius minėjimus, šventes ir
aštuoneriems
metams,
aš
vis
tėviškės.
Anykščiai
mano
„Geležinio Vilko” istorijos bū
menu
Lietuvos
žmones
ir
gra
mėgstamiausias
miestas,
to
relį.
žius
vaizdus.
Geriausiai
prisi
dėl,
kad
ten
labai
gražūs
gam
Ši ilga lituanistinė kelionė
neatrodo buvusi tokia ilga, menu Raganų kalną Palan tovaizdžiai.
Agnė Sriubaitė,
nes šioje kelionėje mes tapo goje, nors tada buvau maža
mergaitė
ir
norėjau
žaisti,
ta
Lemonto
Maironio
lit. m-los
me protingesni, draugiškesni
čiau
atsimenu
daug
gražių
4
skyriaus
mokinė
ir geresni lietuviai.
vaizdų.
Daug
laiko
aš
pralei
Nida Masiulytė,
KAIP TĖVELIAI ATVYKO
Lemonto Maironio lit. m-los dau giminių tarpe, su pusbro
Į AMERIKĄ
liais
ir
pusseserėmis,
paste
10 klasės mokinė
bėjau, kad jie neturėjo daug
Mano mama daug neatsime
MANO MOKYKLA
žaislų ir jiems tai nebuvo na iš gyvenimo Lietuvoje.
Pasakysiu tiesą, lituanistinė svarbu, jie buvo draugiški ir
Neatsimena, kaip bėgo iš Lie
mokykla man visados patiko. labai nuoširdūs. Aš menu ge
tuvos. Tik atsimena, kad labai
APIE LIETUVIŲ KALBĄ
Atsimenu mano pirmąją mo rai, kad ta vasara buvo šilta,
smagu buvo Vokietijoje. Daug
kyklą Montessory, ten buvo dangus buvo gražiai saulėtas
Lietuviškai skaityti ir rašyti
šeimų gyveno viename bute.
ir man buvo labai liūdna, kai
yra labai svarbu, norint išlai smagu, nes buvo daug vaikų.
Buvo labai daug vaikų ir visi
Daug kas pasikeitė per de reikėjo išsiskirti ir tarti sudie,
kyti lietuvybę ir lietuvių tau
žaidė kartu.
šimt metų. Aš atsimenu, kad iki pasimatymo.
tą. Reikia pasistengti dažnai
Į Ameriką mano mama atvy
Kristina Quinn
atlikti lituanistinėje mokyk mes, mokiniai, labai išdykau
ko dideliu laivu. Buvo Kūčių
Lemonto Maironio lit. m-los vakaras. Niekas jų nepasitiko.
loje užduotus namų darbus ir davome ir dažnai buvome
baudžiami. Tačiau mes visa
8 kl. mokinė Senas dėdė pamiršo atvažiuo
gerai mokytis toje mokykloje.
dos
žinodavome,
kada
laikas
Mums reikia žinoti lietuvių
ti.
kalbą, tą, kurią mūsų tėvukai, sustoti išdykauti ir susikaupti
Visus keturis nuvežė pas
seneliai ir jų seneliai stengėsi moksle.
dėdę. Dėdė Albinas buvo labai
Užbaigus septintą skyrių
perduoti ateities kartoms.
senas. Jis gyveno labai maža
Čikagos
lit. mokykloje, aš per
Mano senelis pabėgo iš ko
me bute, kurio grindys buvo
munistų okupuotos Lietuvos sikėliau į kitą mokyklą, į Le
išklotos laikraščiais.
per Antrąjį pasaulinį karą ir monto Maironio lit. mokyklą.
Mano močiutė ir senelis tu
jis prisiekė neužmiršti gimto Man tas labai nepatiko, nes aš
rėjo sunkiai dirbti fabrike.
sios kalbos. Aš jausčiausi blo turėjau palikti visus savo
Močiutė ąiuvo paltus. Už tai
gai, jei aš nežinočiau lietuvių draugus ir vėl pradėti drau
gaudavo 75 centus per valan
kalbos, dėl kurios mano protė gystę iš naujo. Bet greitai aš
dą. Senelis dirbo cukraus fab
turėjau naujų draugų, išmo
viai daug kovojo ir net mirė.
rike.
Labai svarbu mokėti lietuvių kau naujų dalykų ir lietuvybė
Mano mama ilgai neišmoko
kalbą, nes tai viena seniausių yra mano širdyje.
angliškai. Ji žaidė tik su lie
Darius Aleksiūnas,
kalbų pasaulyje. Jei mes išsi
tuvaitėmis ir kalbėjo tik lietu
Lemonto
Maironio lit. m-los Skirmantė Kumpytė. Pingvinas.
žadėsime lietuvių kalbos, tai ji
viškai.
10 klasės mokinys L'inontn Maironio lit. m-la, 2 sk.
mirs. Mūsų visų pareiga sau
Aš angliškai išmokau grei
goti viską, kas lietuviška.
tai.
Nerįjus Aleksa,
Mano tėvelis gyveno netoli
Lemonto Maironio lit. m-los
Vokietijos. Kai rusai artėjo,
8 kl. mokinys
jie susidėjo rūbų ir maisto į
vežimą ir su arkliais išvažia
MANO IDEALUS
ŽMOGUS
vo iš Lietuvos į Vokietiją. Per
važiavo į Rytprūsius ir su
Mano mėgiamiausias žmo
laukė anglų.
gus yra kunigaikštis Gedimi
Mano tėvelis buvo vaikas ir
nas, nors aš neturiu to vardo.
važiavo kartu su seneliais ir
Gediminas įkūrė Vilnių, jis
dėde Romu. Vėliau persikėlė į
kvietė į Lietuvą įvairius žmo
DP stovyklą. 1949 metais šei
nes kaip pavyzdį kitiems, jis
ma gavo pakvietimą į JAV. Jie
norėjo, kad Lietuva žydėtų sa
plaukė
dešimt dienų kariniu
vo grožiu ir sugebėjimais. Lie
laivu
„General
Steward”. Bu
tuva didžiavosi savo garbe ir
vo
ruduo
ir
daug
didelių aud
didybe Gedimino valdymo lai
rų.
Mano
tėvelis
labai sirgo
kais. Taip pat jis pradėjo gar
atvažiavęs
į
Niujorko
uostą
bingą 300 metų savo šeimos
spalio
12
d.,
Kolumbo
dieną.
dinastiją.
Pirmą kartą pamatė Laisvės
Antanas Senkevičius,
statulą
ir Niujorko miestą.
I^emonto Maironio lit. m-los
Kadangi
buvo švenčių diena,
8 klasės mokinys
jie turėjo dar vieną dieną mie
PATARLIŲ MAIŠELIS
goti laive.
Šv. Kazimiero lit. mokyklos mokinės (iš kairės) Julytė Totoraitytė. Eglė
Diana Viskanta,
1. Svetimo nenorėk, savo ne Širvinskaite ir Monika Čepulytė Atidžiai stebi, kad Dainų vakaro (05.05
Los Angeles Šv. Kazimiero
apleisk. 2. Liežuviu mala, kas d.. Cleveland. 0,1) dalyviai sąžiningai išdainuotų 50 dainų. Štai jau liko
lit. m-la 6 klasė
lik tū!
Vyto Kliorio nuotrauka.
darbo dirbti nemoka.
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