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Užsienio ambasadoriai
supažindinami su Lietuvos
pažanga
Vilnius, liepos 11 d. (Elta)
— Vilniuje dirbantiems Euro
pos Sąjungos valstybių amba
sadoriams antradieni įteiktas
pranešimas apie Lietuvos pa
žangą, padarytą nuo praėjusių
metų liepos. Šį pranešimą
prieš savaitę Lietuva pateikė
Europos Komisijai Briuselyje.
Dokumentas užsienio, dip
lomatams įteiktas per susiti
kimą su Europos komiteto
vadovais. Pasak komiteto ge
neralinio direktoriaus pava
duotojo Artūro Kazlausko, am
basadoriams pateikta infor
macija padės jų atstovauja
moms valstybėms geriau įver
tinti Lietuvos pasiektą pa
žangą ir apsispręsti dėl de
rybų eigos.
Lietuvos parengtas metų pa
žangos pranešimas bus vienas
iš šaltinių Europos Komisijai
sudarant pareiškimą. Savo
išvadas dėl Lietuvos pažangos
komisija turi pateikti lapk
ričio 8 dieną.
Pranešime pabrėžiama, jog
Lietuvos pažanga buvo tolygi
visose srityse — sukurti teisi
niai ir administraciniai na
rystės ES pamatai, o tolimes
nis darbas iki narystės vyks iš
esmės derinantis prie ES
normų. Europos Komiteto pa
reigūnai pažymėjo, jog daugu
ma integracijai
reikalingų
teisės aktų buvo priimta jau
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šiais ^petais. Kai kuriems jų
jau yra pritarusi vyriausybe,
tačiau jie vis dar „įstrigę"
Seime.
Pranešime sakoma, jog Lie
tuvoje jau veikia rinkos ekono
mika ir atsirado nauja ekono
minė politika. Tą liudija Lie
tuvos ir EK susitarimai dėl
bendro vidutinės
trukmės
ekonominės politikos tikslų
įvertinimo,
priimta
vidu
tinės
trukmės
pramonės
plėtros politika bei patvirtinta
Inovacijų versle programa.
Kitas svarbus pasiekimas —
persilaužimas
strateginiame
vyriausybės veiklos planavime
— baigiama pertvarkyti biudže
to sudarymo tvarka, kai skirs
tant biudžetą, bus atsisakoma
nebiudžetinių fondų, jis bus
sudaromas trimečio planavi
mo ir vyriausybės nustatytų
tikslų pagrindu.
Nepaisant padarytos pažan
gos, antrąjį pusmetį ES pirmi
ninkaujanti Prancūzija abejo
ja, ar Lietuva derybose išlai
kys tą patį tempą kaip ir
pirmąjį pusmetį. Pirmininkau
jant Portugalijai, per 6 mė
nesius buvo pradėta derėtis
dėl aštuonių derybinių skyrių.
Dėl Kalėdinių atostogų Pran
cūzijos pirmininkavimo laikas
mėnesiu sutrumpėja, todėl de
rybų sparta gali sulėtėti.

Prokuratūra atrado „siūlo galą"
Seimo vadovo šmeižto byloje

Vilnius, liepos 11 d. (BNS)
— Generalinis prokuroras Ka
zys Pėdnyčia teigia aptikęs
naujų įrodymų byloje dėl Sei
mo pirmininko Vytauto Lands
bergio apšmeižimo.
Byla buvo iškelta gegužės
mėnesį po to, kai prieštarin
gos reputacijos verslininkas
Jonas Urka pareiškė neva
paskolinęs V. Landsbergiui
didelę pinigų sumą ir jos neat
gavęs.
Kaip antradienį Seimo vi
suotiniame posėdyje pranešė
K Pėdnyčia, tiriant J. Urkai
iškeltą bylą dėl šmeižto, po
Marijampolėje, Kaune ir Vil
niuje atliktų kratų buvo rasta
spausdinimo mašinėlė. Ja,
kaip įtariama, atspausdintas
tariamos V. Landsbergio sko
los J. Urkai raštelis. Pasak K.
Pėdnyčios, dabar atliekamas
mašinėlės patikrinimas, kurio
rezultatai paaiškės kitą savai
tę„Taigi apie (velionio akade
miko Raimundo) Rajecko daly
vavimą, matyt, labai būtų
sudėtinga kalbėti", pridūrė
generalinis prokuroras.
Gegužės pabaigoje Genera
linė prokuratūra dėl Seimo
pirmininko V. Landsbergio
apšmeižimo iškėlė baudžia
mąją bylą J. Urkai. kuris
viešai pareiškė, kad neva
prieš penkerius metus jis
paskolino V. Landsbergiui
100,000 JAV dolerių.
Neseniai iš įkalinimo įstai
gos grįžęs verslininkas J.
Urka paskelbė, kad V. Lands
bergis pinigus skolinosi per
dabar jau mirusį R. Rajecką.
Kaip V. Landsbergio tariamos
skolos įrodymą J. Urka pa
teikė 1995 m. gegužės 20 die
nos „paskolos sutartį", neva
pasirašytą V. Landsbergio.
Tariamoje sutartyje trūksta
tokiems dokumentams būtinų
rekvizitų — skolintojo ir skoli
ninko adresų, asmens koriu.

Be to, joje klaidingai nurodyti
V. Landsbergio gimimo metai.
J. Urka davė paaiškinimus
prokuratūrai, tačiau paskolos
dokumentų originalų nepa
teikė. Jis teigia juos išvežęs
saugoti į Maskvą.
V. Landsbergis tvirtinimus
apie tariamą jo skolą J. Urkai
yra pavadinęs „kliedesiais".

Vokiečių
mokslininkams
garbės vardus
suteikinėjo Vilnius
Vilnius, liepos 12 d. (Elta)
— Vilniaus universiteto (VU)
Medicinos fakulteto vadovybė
įsipainiojo į skandalingą isto
riją Vokietijoje: ir dabartinis,
ir ankstesnis dekanai ėmėsi
neregėto darbo — suteikė ke
letą asocijuotų profesorių var
dų Vokietijos medikams, rašo
„Lietuvos žinios" (07.12).
Šios istorijos ištakas galima
aptikti beveik prieš dešimt
metį. Kai VU rektoriumi tapo
Rolandas Pavilionis, iš Vokie
tijos pradėjo skrieti laiškai,
kuriuose už 10-20,000 Vokieti
jos markių buvo prašoma su
teikti mokslinį vardą ar laips
nį to labai nusipelniusiems ir
vertiems žmonėms Vokietijoje.
VU rektoratas iš pradžių siun
tė mandagius atsakymus: ne
suprantame, ko norite. Prašy
mų srautui nesiliaujant, jau
nebe itin mandagiai prašyto
jams buvo pasiūlyta užmiršti
senojo Universiteto adresą.
VU „atakos" vėl prasidėjo
prieš kelerius metus. Itin po
puliarus buvo Medicinos fa
kultetas, kuriam vadovavo de
kanas, habilituotas daktaras,
prof. Gintautas Česnys. Bū
tent jis noriai atsiliepė į kole
gų iš Vokietijos prašymus ir
lengva ranka išrašinėjo jiems
dokumentus, kurie, kaip pa
aiškėjo, tapdavo rimtu pagrin-

Tęsiamos d i n g u s i o g a r s a u s
naftininko p a i e š k o s
Vilnius-Ryga, liepos 11 d.
Šaltinių Vilniaus apygardos
(BNS) — Generalinis prokuro prokuratūroje teigimu, antra
ras Kazys Pėdnyčia teigia dienį peržiūrint iš įvairių sos
turįs viltį, kad dingę be žinios tines vietų paimtas vaizda
buvęs bendrovės „Mažeikių juostes, nustatyta, jog G. Kie
nafta" vadovas Gediminas saus automobilis buvo seka
Kiesus bei jo bendrakeleiviai mas oro uoste. Teigiama, kad
yra gyvi.
vaizdo kameros nufilmuotas ir
Antradienį Seimo visuoti asmuo, kuris, G. Kiesui nu
niame posėdyje K. Pėdnyčia ėjus pasitikti sūnaus, nusekė
teigė, kad Generalinei proku paskui. Anot „Respublikos",
r a t ū r a i „žinoma yra šiam mo peržiūrint vaizdajuostę, paim
mentui kai kurių dalykų, ku tą iš Ukmergės gatvėje esan
rių spauda dar nežino". „Aš čios parduotuves „Maxima",
manyčiau, kad mes neturė kurioje liudytojai tądien yra
t u m e šiandien galvoti apie matę G. Kiesų, pareigūnai vėl
tuos tris dingusius žmones, aptiko paslaptingąjį asmenį iš
Nuotr.: Lietuvos prezidentūroje susitiko (iš kaires) LDDP \ <'•••-• Česlovas Juršėnas, prezidentas Valdas Adamkus,
buvęs prezidentas Algirdas Brazauskas ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Vytenis Andriukaitis.
kaip žmones, kurių nėra tarp oro uosto.
Gedimino Žilin»ko (ElUI nuotr
gyvųjų. Manau, kad jie yra
Pagrobtasis Gediminas Kie
čionių demokratų sąjungas, gyvi šiandien, bet turiu kal sus — jau nebe milijonierius,
sutarusias remti viena kitos bėti su t a m tikromis prielaido tvirtina „Lietuvos žinios", ku
rioms pavyko sužinoti, kad po
kandidatus antrajame rate. mis", sakė K Pėdnyčia.
Praėjusį ketvirtadienį kartu G. Kiesaus dingimo iš jo są
Teigiama, kad
rinkimuose
V i l n i u s , liepos 12 d. (BNS) savimo atsisakymo vienman rengiant tik vieną ratą, šios su G. Kiesumi dingo iš studijų skaitų „Vilniaus" ir „Snoro"
— P r e z i d e n t a s Valdas Adam datėse apygardose nesuteikia partijos gali nesutarti, kurios Didžiojoje Britanijoje parskri bankuose paimti pora dešim
kus s u s t a b d ė rinkimų įstaty- galimybės partijoms deramai kandidatą vieningai paremti dęs jo sūnus Valdas bei vai čių tūkstančių JAV dolerių, te
moLpataisas, keičiančias dabar pasiruošti Seimo rinkimams ir ir taip išsklaidyti savo rinkėjų ruotojas Alfonsas Galminas. buvo smulkmena. Iš G. Kie
galiojančią parlamento rinki gali turėti neigiamos įtakos balsus. Tuo tarpu konservato Kaip skelbta, pirmadienį Vil saus sąskaitų užsienio ban
mų sistemą. Trečiadienį V. daugiapartinės politinės siste riai nuo seno turi tvirtus ir iš niuje Laisvės prospekte polici kuose, tarp jų — Šveicarijos,
Adamkus pasirašė dekretą, mos raidai.
tikimus rinkėjus, kurie galėtų j a rado prabangų G. Kiesaus nusikaltėliai jau paėmė ne
Prezidentas siūlo grąžinti padėti jiems laimėti daugiau „Mercedes" visureigį, tačiau vieną milijoną dolerių. Pa
kuriuo grąžina Seimui pakar
totinai svarstyti įstatymo pa ankstesnes įstatymo nuosta įgaliojimų.
j a m e neaptikta jokių smurto reigūnai kol kas neatskleidė,
taisas bei teikia savo siūly tas, numatančias du rinkimų
koleose šalyse, be Šveicarijos,
Norint atmesti prezidento pėdsakų.
ratus.
mus.
veto, būtina 71 Seimo nario
P a s a k K. Pėdnyčios, „preci buvęs -Mažeikių naftos" vado
Dabar 70 Seimo narių ren parama.
Liepos 4 dieną daugiausia
ziškai visas kelias nuo Londo vas iaike pinigus, tačiau pat
konservatorių balsais priimto kami daugiamandatėse apy
no iki Lietuvos yra skaičiuo virtino, jog. netg-i pirminiais
* P r e z i d e n t a s Valdas
mis pataisomis, vienmandatė gardose pagal proporcinę rin
j a m a s ir matuojamas". Anot duomenimis, pasisavintas ne
se apygardose atsisakoma an kimų sistemą, 71 — vienman A d a m k u s n u t a r ė nepasira jo, išaiškinta, kaip automobi vienas milijonas. Ši žinia ir.
trojo rinkimų rato. Nugalėtoju datėse apygardose pagal ma- šyti prieštaringai vertinamų lis atsidūrė jo radimo vietoje kaip dabar pradeda aiškėti,
vienmandatėje
apygardoje žoritarinę dviejų ratų sistemą. Lietuvos nacionalinio radijo ir „Mes žinome, kaip ta mašina ypač profesionaliai surengtas
Manoma, kad Seime priim televizijos (LRT) įstatymo pa atsirado, visai ne taip, kaip trijų mažeikiškių parrobimas
skelbiamas daugiausiai balsų
tos
rinkimų pataisos naudin taisų, tačiau jų ir nesustabdė. galima buvo prielaidauti. Mes nepaliekant jokiu pėdsakų,
pirmajame r a t e surinkęs kan
gos
populiariautioms parti Dabar, kaip numato Konstitu žinome, kaip ir kokiu būdu pareigūnams kelia ne pačias
didatas.
Dekrete prezidentas teigia, joms. Lietuvos atveju, tai yra cija, LRT įstatymo pataisas buvo pajudėta iš oro uosto, optimistiškiausias mintis. Pa
kad į s t a t y m a s iš esmės keičia Naujoji sąjunga (sociallibera turės pasirašyti Seimo pirmi žinome, kas iš paskos važiavo, aiškėjus, kad G. Kiesaus tu
rinkimų t v a r k ą prieš pat Sei lai) bei Tėvynės sąjunga (Lie ninkas Vytautas Landsbergis. nors tie dalykai dar tikrina rėti milijonai yra „išpumpuoti"
Nuo 1998 m. vasario, kai V.
mo rinkimus, naujos sistemos tuvos konservatoriai).
iš jo sąskaitų, pagrįstai kelia
mi", sakė K Pėdnyčia.
n e a p t a r u s nei su visuomene,
Politikos apžvalgininkų nuo Adamkus pradėjo eiti prezi
mas klausimas, ar jis, kaip
Lietuvos žiniasklaidos duo
nei su politinėmis partijomis mone, pataisos gali sukiršinti dento pareigas, jis paliko Sei
liudytojas, nusikaltėliams bė
pagrindinių
pasirašyti menimis, tarp
i r organizacijomis. Be to, pre „naujosios politikos" propa mo pirmininkui
ra reikalingas gyvas, klausia
verslininko dingimo prielaidų
zidento nuomone, įstatymo guotojų — Centro, Naujosios, apie 20 įstatymų.
dienraštis.
nuostata dėl pakartotinio bal Liberalų ir Moderniųjų krikš* Lietuvos liberalų sąjun nagrinėjamas pagrobimas, sie
Dingusiųjų asmenų žmonos
ga (LLS) s t e b i s i LDDP ir kiant išpirkos. Taip pat neat
teigia jokių reikalavimų ar
metama
galimybė,
kad
G.
Kie
Lietuvos socialdemokratų par
grasinimų nesulaukusios.
tijos (LSDP) kvietimu pasira saus pagrobimas galėjo būti
45-rių metų G. Kiesus laiko
užsakytas
jo
kreditorių,
sie
šyti politinės garbės paktą.
išsireikalauti
skolų mas vienu turtingiausių Ma
V i l n i u s , liepos 12 d. (BNS) nę Lietuvos situaciją, tai „la- „LLS rinkimų štabas laikėsi kiant
— Kadenciją baigęs preziden bai sudėtingos pareigos". „Pa ir laikosi garbingos rinkimų sugrąžinimą. Pirminiais duo žeikių žmonių. Penkerius me
tas Algirdas Brazauskas tei taisyt reikalus reikalauja la kampanijos principų", sakoma menimis, iš G. Kiesaus są tus vadovavęs naftos perdirbi
gia nekandidatuosiąs į Seimą, bai daug darbo, jėgų ir pastan trečiadieni išplatintame libe skaitų bankuose, pasinaudo mo gamyklai „Mažeikių naf
tačiau,
socialdemokratinei gų", kalbėjo kadenciją baigęs ralų rinkimų štabo vadovo, jus jo kreditinėmis kortelėmis, ta", G. Kiesus iš generalinio
koalicijai gerai pasirodžius prezidentas, tačiau pažymėjo, valdybos nario Artūro Zuoko iš banko automatų Rygoje vadovo posto pasitraukė per
nai rugpjūtį ir įkūrė savo
rinkimuose, n e a t m e t a galimy kad premjero postą jis vertina pareiškime. J a m e pažymima, paimta apie 100,000 litų.
bendroves,
užsiimančias labai
bės tapti naujosios vyriausy „kaip pareigą", o ne titulų sie kad svarbiausia, jog rinkimų
Anot neįvardintų dienraščio
plačios
apimties
komercine
kimą.
bės vadovu.
kampanijoje vieni kitų nejuo „Respublika" šaltinių, viena iš
veikla.
Trečiadienį
prezidentas
LSDP vadas V. Andriukai dintų ir nežemintų politikai, o tiriamų prielaidų yra G. Kie
Atsiliepdami į Lietuvos pra
Valdas A d a m k u s susitiko su tis teigė, kad socialdemokrati „garbės paktai ar komisijos saus pagrobimo inscenizavi
LDDP ir Lietuvos socialde nė koalicija „mato savo tvirtą garbingo elgesio ir moralinių mas. Taip, esą, G. Kiesus šymą, Latvijos policija ir Lat
Interpolo
mokratų partijos (LSDP) su kandidatą į ministro pirminin nuostatų nesukurs". A. Zuo- galėjo siekti pasislėpti, nu vijos valstybinis
biuras
patvirtino,
kad
padės
darytos rinkimų koalicijos ta ko postą". Tačiau LDDP vado kas spėja, kad gal LDDP ir stačius didelius „Mažeikių
tirti
Gedimino
Kiesaus
dingi
rybos garbės pirmininku A. vas Č. Juršėnas nepanoro gar LSDP nariams įprasta kurti naftos" veiklos nuostolius, pa
B r a z a u s k u , LDDP ir LSDP siai paminėti pavardės.
įvairias kontroliuojančias ko- tirtus, kai jis vadovavo įmo mo aplinkybes. Interpol Lat
vijos biuro vadovas sake, kad
vadovais Česlovu J u r š ė n u bei
Per susitikimą koalicijos
nei.
misijas.
'
B
NSi
G. Kiesus pas juos nėra už
Vyteniu Andriukaičiu.
bendrininkai informavo vals
registruotas kaip dingęs as
„Visiškai nusišalinti būtų tybės vadovą apie rugsėjo 2 d.
muo, bet biuras tikrina visą
Vilniuje
rengiamą
socialde
nesąžininga, nes nemažą pasi
su
juo susijusią informaciją.
mokratinę
konterenciją,
kurio
tikėjimą rodo socialdemokrati
Rygoje
nuo antradienio lan
dienraščiui
sakė
klubo
,At
Vilnius,
liepos
U
d.
(BNS)
je
laukiami
12
valstybių
so
nė koalicija ir ne tik. Aš gau
nu labai d a u g laiškų, kurie cialdemokratiniu partijų at — J Lietuvą negrįžo daugiau lantas" prezidentas Aidas Ru kosi G. Kiesaus ir jo bendrake
leivių dingimo bylos tyrimui
nei 20 futbolo aistruolių, ly dys.
mane labai palaiko ir ragina, stovai.
Didžioji Britanija yra la vadovaujantis Vilniaus apy
Pasak V. Andriukaičio, pre dėjusių Klaipėdos .Atlanto"
kad a š neatsisakyčiau tokiu
atveju premjero posto", teigė zidentas priėmė kvietimą ir komandą į varžybas Didžio biausiai pamėgta Lietuvos pi gardos prokuratūros vyriau
A. B r a z a u s k a s . Tačiau jis pa sutiko dalyvauti konferencijo sios Britanijos mieste Bradfor- liečių, vykstančių nelegaliai siojo • prokuroro pavaduotojas
dirbti į užsienį. Pasienio poli Brunonas Maculevičius.
de.
stebėjo, kad „iki vyriausybės je.
cijos departamento duomeni
„Lietuvos
žinių"
duomeni
V. Adamkui taip pat buvo
dar tolimas rinkimų kelias", ir
* K ė d a i n i ų r a j o n e , netoli
mis, šiemet iki liepos 10 d. iš
mis,
komandą
į
Bradfordą
ly
tai priklausys nuo to pasiti išdėstyti pagrindiniai socialde
Š
u
š v ė s u p ė s , liepos 5 d. ofi
kėjimo lygio bei porinkiminių mokratinės koalicijos rinkimų dėjo apie 50 gerbėjų, iš kurių D. Britanijos sugrąžinti 737
cialiai
atidaryta 1.2 megavato
programos teiginiai, pasiruo D. Britanijoje pasiliko dau Lietuvos gyventojai, nelegaliai
koalicijų.
galingumo
mažoji elektrinė,
dirbę šioje valstybėje.
giau nei pusė.
A. Brazauskas pripažino, šimas rinkimams.
kurią
pastatė
bendra Lietuvos
Praėjusį sekmadienį klaipė
Iš viso per beveik septynis
Č. Juršėnas teigė, kad susi
kad. įvertinus dabartinę kriziir
Norvegijos
įmone ..Scandtikime buvo pabrėžtas užsie diečiai žaidė „Intertoto" tau šių metų mėnesius užsienio
trade
Construction
Group".
rės
turnyro
rungtynes
su
valstybės į Lietuvą grąžino ar
du reikalaujant pripažinti su nio politikos tęstinumo būti
'Eltai
teiktą mokslinį vardą ir Vo numas. „Jeigu bus rinkėjų va „Bradford City" komanda ir neįsileido 1,696 lietuvių. 1999
jas
pralošė
rezultatu
1:4.
m.
iš
įvairių
valstybių
grąžinti
lia ir mes turėsim galios pri
kietijoje.
KALENDORIUS*
„Ką mes jiems galime pada 1,928 Lietuvos piliečiai.
Tačiau Vokietijos federali sidėti prie užsienio politikos
Liepos 13 d.: Anakletas Anys),
Dėl didelio nelegalų srauto
nės ministerijos pareigūnai formavimo būsimojoje valdžio ryti? Prieš skrendant jie
Arvilas.
Arvile. Austina, Eugenijus,
pastebėjo tokių raštų gausą ir je, užtikrinam. kad socialde mums juk nesako, kad žada iš Lietuvos britų pareigūnai Ginius. Henrikas
susidomėjo, kas iš tiesų vyks mokratinė koalicija neiškreips pasilikti Anglijoje. Jeigu anglų pernai svarstė galimybę pa
Liepos 14 d.: Pal Katen Tekawita t a r p VU ir Vokietijos medi užsienio politikos krypties", migracijos tarnybos juos įsi naikinti bevizių kelionių tvar tha; Eigile, Gerdvilas. Kamilas. Lileidžia, tai jau jų problema", ką Lietuvos gyventojams.
sakė LDDP vadas.
bertas. Vidutis. Vydas.
cinos specialistų.

P r e z i d e n t a s nepritaria $eimo
r i n k i m ų į s t a t y m o pataisoms

Buvęs prezidentas neatsisakytų
premjero pareigų

Lietuvių futbolo sirgaliai pasirinko
nelegalų dalią Anglijoje
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LIETUVIU
DETROIT, MI
LB MICHIGANO
APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS
Metinis JAV LB Michigano
apygardos suvažiavimas vyks
liepos 15 d. 10 vai. ryto, Lansinge, pas Saulių ir Liną Anužius. Jų adresas: o Locust Lane, Lansing.
Michigano apygardoje yra
trys apylinkės: Detroito, pirm.
Valdas
Piestys, Lansingo
pirm. Saulius Anužis, Grand
Rapids, pirm. Petras Treška.
Michigano apygardos valdybą
sudaro: pirm. Liuda Rugienienė, vicepirmininkas Vytautas
Jonaitis ir iždininkas Jonas
Urbonas. Revizijos komisijoje
1997 m. buvo išrinkti: pirm.
Algirdas Bražėnas,
Irena
Alantienė ir Sigitas Viskan
tas.
Apygardos suvažiavime visi
pirmininkai atlieka praneši
mus apie metinę veiklą, apta
riama apygardos bendra trijų
apylinkių veikla, nes daug
Michigano lietuvių gyvena toli
nuo šių pagrindinių trijų
centrų. Prieš porų metų buvo
apsispręsta stengtis, kad Mi
chigano Kongreso atstovai ir
senatoriai įsirašytų į Baltic
Caucus, kas ir įvykdyta. Ke
letą labai veiklių JAV poli
tinėje veikloje asmenų, kurie
vadovauja mūsų apygardose,
įtaigojo Michigano valstijos
Kongreso atstovų ir vieną se
natorių į šį Caucus įstoti.
Jiems padėjo mūsų bendruo
menės nariai, kurie pas juos
nuvyko arba kitokiu būdu pa
prašė. Už Michiganą daugiau
atstovų turi tik Kalifornija.
Tai poros metų pastangų ir
darbo vaisius.
Michigano apygardoje labai
sėkmingai pravesti rinkimai į
JAV LB XVI Tarybą ir Pasau
lio Lietuvių seimą. Pasibaigus
Tarybos pirmajai sesijai ir
seimui Lietuvoje, Michigano
apygarda ruoš atstovų prane
šimus šį rudenį Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijoje. Apie
laiką bus pranešta.
Metiniame
suvažiavime
bus renkama nauja apygardos
valdyba. Suvažiavime kvie
čiami dalyvauti apylinkių me
tiniuose susirinkimuose iš
rinkti atstovai.
LB Michigano apygardos
valdyba
MŪSŲ MIRUSIEJI
Šeštadienį, birželio 24 d. po
gedulingų šv. Mišių Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje,
Holy Sepullchre kapinėse bu
vo palaidotas amžiną atilsį
Leonard Salas. Liko a.a. Edward Salas žmona Anne, duk
terėčia Patricia Cluzza ir sū
nėnas Michael Salas. Velionis
kartu su mirusiu broliu buvo
veiklūs ankstyvesniosios kar
tos Detroito lietuvių telkinio
nariai. Laidotuves tvarkė Ste
panauskų laidotuvių namai.
Birželio 28 d. Holy Cross ka
pinėse Detroite, šalia „Geleži
nio Vilko" skautų vyčių būre
lio nario Vytauto Tarvainio,
ten palaidoto 1952 m. lapkri
čio 5 dieną, buvo palaidotas
a.a. Juozas Kiaulėnas, po sun
kios ir ilgos ligos š.m. birželio
23 d. miręs savo namuose, De
troite. Šv. Mišios už velionį
buvo aukojamos Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje. Gi
liame liūdesyje liko žmona
Bronislava. dukra Benedikta
ir žentas William Pribušauskai, sūnus Zenonas Kiaulėnas
bei kiti gimines Lietuvoje^ Lai
dotuves tvarkė ir atsisveikini
mui Harris laidotuvių na
muose vadovavo laidotuvių di
rektore Yolanda Zaparackiene
Im

TELKINIAI
DAINAVOS METINE
ŠVENTĖ
Šiais metais Dainavos jauni
mo stovyklos tradicinė metinė
švente vyks liepos 30 d., sek
madienį, Dainavos stovykloje,
Manchester, MI. Šventė pra
sidės šv. Mišiomis 11:00 val.r.
(EST), kurias šiais metais au
kos sendraugių stovyklos ka
pelionas, svečias iš Lietuvos.
Jau daug metų Dainavos sto
vykla susilaukia svečių — ku
nigų iš Lietuvos, kurie nuo
širdžiai talkina Dainavoje, au
kodami Mišias lietuvių jauni
mo stovyklose.
Po Mišių Dainavos svetainė
atvers savo vaišingas duris ir
maloniai sutiks visus svečius
su skaniu maistu, patenki
nančiu jaunimo ir vyresniųjų
svečių skonį. Gardų kugelį ir
šįmet paruoš nuoširdi Daina
vos rėmėja Izabelė Korsakie
nė. Netruks ir kavos su ska
niais pyragais, šaltų gėrimų ir
ledų. Tuo pačiu laiku veiks vi
sų mėgiamas „Laimės šuli
nys" ir šiais metais praveda
mas nuoširdžių rėmėjų Ve
selkų ir jų padėjėjų. Ta pačia
proga prašome savo dovano
mis praturtinti laimėjimus,
juos įteikiant Veselkai, Daina
vos tarybos nariams arba pa
likti Dainavoje.
Antrą valandą po pietų vyks
Dainavos jaunimo stovyklos
rėmėjų metinis suvažiavimas
Baltuose namuose. Suvažiavi
me išgirsite tarybos narių pra
nešimus, revizijos komisijos
pranešimą, pasisakymus apie
einamuosius reikalus ir atei
ties planus. Bus proga pasi
grožėti nauju Dainavos Rūpin
tojėliu, kurį sukūrė medžio
meistras — skulptorius Adol
fas Teresius iš Garliavos. Ir
šiais metais jis atvyko į Dai
navą ir restauruoja senus
kryžius, kuria naujus ir talki
na jaunimo stovykloms.
Kaip kasmet, bus proga pasi
maudyti Spyglio ežere, sutik
ti rečiau matomus pažįsta
mus, atnaujinti senas pažin
tis, pabendrauti su draugais ir
draugėmis. Tad kviečiame vi
sus Detroito, Windsoro ir apy
linkių lietuvius dalyvauti šioje
šventėje ir savo dalyvavimu
paremti mums taip brangią,
mielą ir reikalingą jaunimo
stovyklą.
y p
PRISIMINKIME DARIŲ
IR GIRĖNĄ
Lietuvos transatlantinių la
kūnų Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno tragiško žuvimo
metinės bus prisimintos sek
madienį, liepos 16 d. 10:30
vai. r. šv. Mišiomis Detroito
Šv. Antano lietuvių parapijos
bažnyčioje. Po Mišių paben
dravimas parapijos kavinėje.
Prisiminimą rengia Dariaus ir
Girėno klubas.
AJi. JUOZAS
KIAULĖNAS
Š. m. birželio 23 d., po sun
kios ir ilgos ligos savo namuo
se, Detroite, mirė a.a. Juozas
Kiaulėnas. Gimęs 1919 m.
lapkričio 1 d. Buginiškių kai
me, Pandėlio valsčiuje, Rokiš
kio apskrityje. Į JAV atvyko
1950 m. Buvo uolus Detroito
skautų rėmėjas. Mėgo austi —
ypač tautinius drabužius ir
juostas. Birželio 26 dieną, po
gedulingų šv. Mišių Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, buvo pa
laidotas Detroito Holy Cross
kapinėse. Giliam nuliūdime li
ko žmona Bronislava, dukra
Benedikta ir žentas William
Pribušauskai, sūnus Zenonas
Kiaulėnas ir kiti giminės Lie
tuvoje.
Laidotuves tvarkė laidotu
vių direktorė Yolanda Zaparackienė.
Im

šioje mokykloje mokytojų Dalilė Polikaitienė trumpai apžvelgė nuo garažo patalpose
tilpusios iki antrąja pagal di
dumą tapusios mokyklos ke
lią. Kaip ji sakė, šią mokyklą
visus penkiasdešimt metų
puoselėjo jos dvasinis globėjas
prei. Jonas Kučingis, kasdie
niuose darbuose rėmė klebo
nas prei. Algirdas Olšauskas.
Joje dirbo daugelis iškilių Lie
tuvos žmonių: prof. Mykolas
Biržiška, poetas Bernardas
Brazdžionis, rašytoja Alė Rū
ta ir kiti literatai, žurnalistai,
muzikai, visuomenės veikėjai.
Šioje šventėje buvo atsisvei
kinta su 31 metus išdirbusia
mokytoja Eugenija DambraDambrauskaite. Mažųjų moki
nukų numylėta mokytoja buvo
apdovanota vaikų padaryto
mis dovanomis, kiekvienas jų
garsiai išsakė meilę mokytojai
savo sukurtais eilėraščiais.
Šventės pabaigoje visi salė
je esantys dabartiniai ir se
niau dirbę mokytojai, Jurgio,
Jogos pakviesti, išėjo į salės
priekį, kur buvo pagerbti do
vanėlėmis ir gėlėmis. Daugelio
akyse sužibo susijaudinimo
ašaros už tartą padėkos žodi
už įvertinimą.
Taip buvo atšvęstas Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyk
los 50-ųjų mokslo metų už
Mokslo metus užbaigiant, Audra Griciūtė kalba Los Angeles Šv. Kazimie baigimas. Tie, kurie aktyviai
ro lituanistinės mokyklos 2000-jų metų abiturientų vardu.
dirbame mokykloje, kurie
džiaugiamės mokinių gražiais
gusios abiturientės Audra Gri darbo vaisiais, negalėjome pa
LOS ANGELES, CA
ciūtė ir Lina Wallace.
tikėti „Draugo" laiškų skyriuje
LITUANISTINĖS
Vedėja Marytė Sandanavi- pasirodžiusiu piktu rašiniu,
MOKYKLOS
čiūtė-Newsom pagarsino Lie pavadintu „Nekaltinkime visų
PENKIASDEŠIMTMEČIO tuvos prezidento Valdo Adam naujųjų ateivių". Straipsnio
MINĖJIMAS
kaus ir ambasadoriaus Vytau autorius V. Šeštokas mėgino
Prieš 25 metus, švenčiant to A. Dambravos sveikinimo jau nebe pirmą kartą sumen
Los Angeles Šv. Kazimiero li laiškus. Savo žodyje ji pabrė kinti senosios ir viduriniosios
tuanistinės mokyklos amžiaus žė, kad šiais metais mokyklą išeivijos kartos sudėtas pa
ketvirčio sukaktį, prelatas Jo lankė 120 mcicinių, joje dirbo stangas saugoti lietuvybę,
nas Kučingis, veiklusis lietu 20 mokytojų. Mokinių darbo tvirtindamas, jog „išmirus se
viškos parapijos klebonas— vaisiai buvo aukštai įvertinti najai kartai, mus pakeis ne
statytojas įrašė tokius žo Švietimo tarybos konkursuo čia gimusių lietuvių vaikai,
džius: 'Parapija be mokyklos se, kur net devyni mokiniai bet tie, dabar vargstantieji
yra kaip bevaikė šeima, pa tapo nugalėtojais, gavę prizus tautiečiai, atvažiavę iš Lietu
smerkta išnykti. Prelatas Ju ir pinigines dovanas. Buvo pa vos" (citata iš „Draugo", 2000
lius Maciejauskas, šios parapi ruoštas jubiliejinių mokslo m. birželio 2 d., 7 psl.). Viena
jos steigėjas, jau svajojo apie metų metraštis; mokslo metų seniausiai dirbančių šioje mo
mokyklą, kurioje jaunimas bū laikotarpyje suruošta keletas kykloje mokytojų Dalilė Poli
tų mokomas savo tėvų kalbos, mokinių žinių ir kūrybos var kaitienė atsakė laišku, kuria
kad tuo būtų užtikrintas il žybos, kurios turėjo didžiulį me ji jaučiasi begaliniai įžeis
giems laikams parapijos lietu pasisekimą mokinių tarpe. ta dėl tokių užgaunančių žo
Prei. J. Kučingio nuopelnu džių. Ji priminė, kad per visus
viškas charakteris".
Pranašiški Prelato žodžiai mokyklai gauta didelė mate tuos penkiasdešimt metų jos
ataidėjo šiemet su didžiuliu rialinė dovana a.a. Vlady ir jos dukters karta stengėsi
atgarsiu šį pavasarį, kai mo Volks testamentu sustiprino auklėti vaikus lietuviškoje
kykla birželio 3 dieną susirin mokyklos medžiaginį stovį. dvasioje. Laiške Dalilė klau
ko į savo 50-tųjų mokslo metų Mecenatė Birutė Lembergaitė- sia: „Ar Amerikoje gimę jų vai
užbaigimo šventę. Pasipuošę Šakalienė, savo mirusio vyro kai ir vaikų vaikai nurašomi į
ir surimtėję mokiniai rinkosi į disidento Vlado Šakalio atmi nuostolius?"
Šv. Kazimiero bažnyčią drau nimui, parėmė mokyklą toliau
Aš pati šioje mokykloje dir
ge su mokytojais, tėveliais, se tęsti jo vardo Lietuvos istori bu jau aštuonerius metus. Iš
neliais ir svečiais. Bažnyčia jos konkursą.
20 šiemet dirbusių mokytojų
buvo pilna giedančių jaunų
Garbės generalinis konsulas net 13-ka yra baigę arba tą
balsų ir skardaus kun. Stanis Vytautas Čekanauskas sveiki pačią lituanistinę mokyklą,
lovo Anužio pamokslo žodžių. no mokinius, džiaugėsi jų pa arba kitoje Amerikos vietoje.
Po pamaldų visi suėjo į para siekimais, ragino išeinančias Kaip sako vedėja Marytė
pijos salę. Mokyklai nusipelnę abiturientes neapleisti lietu Newsom, „vaikai, kurie lanko
asmenys, jos steigėjai ir mece viškos veikios. Jaudinantis mūsų mokyklą, ateina iš šei
natai buvo pakviesti į prezi momentas b :vo, kai kalbėjęs mų, kuriose tėveliai patys lan
diumą: prei. Jonas Kučingis, prei. Jonas Kučingis papasa kė šeštadienines mokyklas.
prei. klebonas Algirdas Ol kojo, kokius sunkumus teko Tad tęstinumas yra ir bus"
šauskas, Lietuvos Respublikos pakelti, net asmenišką nuo (pabraukta M. Newsom).
garbės generalinis konsulas skaudą iškertėti, kol buvo pa
Kad tuo patikėtum, reikia
Vytautas Čekanauskas, Švie statyta katalikiška parapijinė ateiti pačiais sunkiausiais me
timo tarybos inspektorius Ig mokykla, ciavusi galimybę tų šeštadieniais, kada šalta ir
nas Medžiukas, LB Vakarų naudoti patalpas lietuviškai lyja, kada siaučia peršalimų
apygardos pirmininkė Angelė mokyklai.
ligos, bet klasės dirba. Dažnai
Nelsienė, poetas Bernardas
Klasių nvnytojos pristatė mokinių paklausus, ar sunku
Brazdžionis ir tėvų komiteto savo auklėtinius, įteikė vi anksti keltis, jie atsako, kad
pirmininkas Jurgis Joga. Prie siems pažymėjimus ir apdova sunku, bet smagu atvažiavus
iškilaus stalo pakviestos šie nojo nusipelniusius dovano pabūti lietuviškoje aplinkoje.
met dvylikos metų kursą bai mis. Viena ilgiausiai išdirbusi Ir ne vienas veiksnys, dabar
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sėkmingai dirbantis lietu
viškoje veikloje, prisimena,
kad ne tik fizinių jėgų, bet ir
dvasinio užsispyrimo reikėjo
turėti, kai aukojo trumpus
šeštadienius, kad išmoktų lie
tuvių kalbą. Ir šiemet mokyto
ja K. Bandžiulienė atveža sa
vo tris dukrytes iš Lancaster
miesto, esančio už 80 mylių, o
naujųjų ateivių Budreikų ir
Macių šeimos atveža savo vai
kus iš San Diego. Tarp kitko,
šiemet čia mokėsi net penkio
likos naujųjų ateivių šeimų
vaikai.
Kad patikėtum, jog senosios
kartos įdiegta lietuvybės išlai
kymo idėja yra gyvastinga,
paskaitykime trečiosios lietu
vių kartos Amerikoje Alekso
Newsom, dabar 12-tos klases
mokinio, atsakymą, kuris turi
jaudinti ne tik parašiusį tuos
žodžius, bet ir visas čia gimu
sias, augusias ir išsimoksli
nusias mūsų tautiečių kartas.
Aleksas rašo: .Lietuviams, ku
rie gimsta Amerikoje, sunku
išmokti lietuvių kalbą ir ją la
vinti. Amerikoje šiais laikais
bendrai sunku mokytis ir kal
bėti svetima kalba. Amerikos
vaikams mokykloje ir visuo
menėje liepiama kalbėti tik
angliškai visą dieną, kiekvie
ną dieną. Vienintelė proga
Amerikos lietuvių vaikui iš
mokti lietuvių kalbą — tai
šeima ar šeštadieninė mokyk
la. Manau, kad kai tėvai moko
ir auklėja vaikus lietuviškai,
tai vaikui yra viena didžiausių
dovanų, kurią jis ar ji bet
kada gaus. Šiandien boti dvi
kalbiu — labai svarbus su
gebėjimas. Lietuviai gimsta su
ypatingais bruožais ir gali
rinktis, ar šia dovana pasinau
doti, ar išmesti. Nežinau, koks
botų mano gyvenimas, jei
šiandien nekalbėčiau lietuviš
kai. Man asmeniškai lietuvių
kalba labai naudinga, kadangi
lietuvių kalba yra sena ir pa
naši į kitas kalbas, tad man
lengviau kitas kalbas išmokti.
Mokėdamas kitas kalbas, tam
pu protingesniu. Žmonės, ku
rie moka tik vieną kalbą, ste
bisi manimi ir kitais lietuviš
kai kalbančiais Amerikos lie
tuviais. Lietuvių kalba — vie
nas iš mano svarbiausių su
gebėjimų". Didelė garbė šei
mai, mokyklai, visuomenei ir
pačiam tų žodžių autoriui
Aleksui. Kol yra taip galvo
jančių jaunuolių, lietuvybės
išlaikymas ir jos kultūrinis
tęstinumas yra ant stipraus
pagrindo.

Nuostabioji mokykla, kurio
je dirbo daugiau negu 200
mokytojų ir kurios mokinių
skaičiaus niekas dar nepajėgė
suskaičiuoti, yra savo didžiau
siame pakilime. Prisimenant
I»s Angeles Sv Kazimiero lituanistines mokyklos • ^kyr mokines su klasės auklėtoja. Ii k. — Daina Matyte, prei. Jono Kučingio žodžius,
Sigita Nevvsom. Darija Varnaite. .Janina Griciūte A kse Stočkute, Viktorija Ralčaitė ir mok Regina Gasparokad be lietuvybės nėra ir tikė
niene
jimo Dievu, šioje mokykloje

EUOENEC. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 S t , Oak. L«wn, IL
Pirmas apyt. tu Northwestem un-to
olptornu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Suarlarimui (kaJbM angMkaj)
T a i 708-422-8260
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VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
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DR. L. PETREIKIS
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Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VIŽNAS, MJD.. S.C.

Specialybė - Vidausfcgųgydytojas
Kasjarno eaci/vtakai
6918 W. Archer Ave. S». 5 Ir 6
_ IL60636

Tat

ARASZUOBA,MD.
INDRĖ RUDAITIS. O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
NaperviBa. IL 60563
Taf (630) 527-0090
3825 Hkjhtend Ave.,
Tower 1, Suite 3 C
Dovvners Grove, IL 60515
T a t (630)435-0120

UNASSIDRYS.M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9630 S.Riogetand Ave.
Chicago Ridge. IL 60415
Tai. 708-63*43622

4149W.63rd.St.
Tat 773-736-7709
daroma viskas, kad išugdyti
dorą, lietuvybe gyvenantį ir
jai dirbantį jaunimą. Mokinio
Alekso žodžiai, kad „nors
Amerikos lietuviams nereikia
lietuvių kalbos pragyvenimui,
ji jau naudinga tuo, kad pa
gelbsti moksle ir gali laisvai
dalyvauti lietuviškoje veiklo
je", stiprina tikėjimą lietuvy
bės išsilaikymo ir jos tęstinu
mo realumu-.
Regina Gasparonienė
KANADA
Delhi-Tillsonburg,
ON,
KLKM dr-jos gegužės 13 d.
parapijos salėje surengtas Mo
tinos dienos minėjimas su
laukė gausių dalyvių. Prela
tui J. Staškevičiui sukalbėjus
maldą, T. Pargauskienė per
skaitė straipsnį apie motinos
reikšme šeimoje. Menine dalį
atliko ansamblis „Antroji jau
nystė" iš Rodney, vadovauja
mas L. Jasinskienės ir J. Statkevičiaus. Skyriaus pirminin
kė A. Ratavičienė padėkojo
programos atlikėjams ir įteikė
gėlių vadovei.
Visoms šio renginio da
lyvėms įteikta po rože.

DRAUGAS, 2000 m. liepos 13 d., ketvirtadienis
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Danutė

Bijo taikos ar
pasikeitim ų ?

Ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus kalba per
Lietuvos radiją Valstybės dienos proga
Beveik prieš 750 metų Lie Narystė NATO ir Europos Są
tuvos didysis kunigaikštis jungoje yra tarsi gairės šiame
Mindaugas pasiekė didelę po kelyje. Tai būdas užsitikrinti
litinę ir diplomatinę pergalę. saugumą ir galimybę laisvai
1253 m. liepos 6 d. Popiežiaus kurti savo ir savo vaikų ateitį.
sprendimu, jis buvo karūnuo Šia kryptimi einame ir netu
tas Lietuvos karaliumi. Euro rime lėtinti žingsnio. Santykių
poje, kurioje tuo metu vyravo su Europa klausimas mums
šventojo Sosto įtaka, tai reiškė yra atsilikimo arba pažangos
oficialų Lietuvos valstybės pri klausimas. Sekdami Vakarų
pažinimą.
valstybių pavyzdžiu, turime
Priimdama šventojo Sosto pasiekti ūkio našumo ir žmo
globą ir tapdama karalyste, nių gerovės. Turime žvelgti į
Lietuva įsijungė į Europos po ateitį ir kurti tokią valstybę,
litinio gyvenimo erdvę. Kal kad mūsų vaikams ir vaikai
bant šiandienos žodžiais, gali čiams nekiltų pagunda išvykti
ma tvirtinti, kad karalystės iš Lietuvos, ieškoti galimybių
statusas bei tam tikra popie užsidirbti duonos svetur.
žiaus globa suteikė Lietuvai
Šiuolaikinės vakarietiškos
tarptautinį pripažinimą ir sa valstybės kūrimas .-«- tai nėra
votiškas saugumo garantijas. vien skambių pareiškimų ar
Kita vertus, tai buvo pirmieji naujoviškos politikos įvaizdžio
akivaizdūs Lietuvos integraci kūrimas. Šalies modernizavi
jos į Europą žingsniai. Reikė mas vyksta žengiant sunkius,
tų pastebėti ir tai, kad šis ap tačiau labai reikalingus žings
sisprendimas taip pat reiškė nius, pertvarkant
įvairias
sąmoningą dalies valstybės valstybės gyvenimo sritis. Pa
savarankiškumo atsisakymą grindinių energetikos ūkio
vardan ilgalaikių šalies in įmonių, švietimo pertvarky
teresų užtikrinimo ir lygiatei mas, rinkos santykių žemės
sio dalyvavimo Europos politi ūkyje ir pensinio kaupimo
koje. ;'
įvedimas yra svarbiausi dar
Manau; visi puikiai suvokia bai, kuriuos artimiausiu metu
me, kaip nelengva buvo ap turime atlikti iki galo.
Čia norėčiau pažymėti, kad
sispręsti valstybės- vadovui
Mindaugui. Kaip parodė toles pastaruoju metu vienu syar-.
nė įvykių raida, tuometinė vi biausių išsivysčiusių Vakarų
suomenė tokio masto poky valstybių pažangos ir klestėji
čiams dar nebuvo pribrendusi. mo pagrindu tampa informaci
Tačiau Mindaugas suprato, nių technologijų-arba vadina
kad, nenorėdama susilaukti mosios naujosios ekonomikos;
giminingos Prūsijos likimo, plėtra. Šio ūkio šaka sukuria
Lietuva pati privalo keisti sau vis didesnę valstybinio pro
įprastą gyvenseną ir šlietis dukto dalį, Cia nukreipiama
prie toliau priekyje žengian didžioji dalis investicijų, bū
tent, šis verslas sukuria dau
čios Europos.
Šiuo požiūriu šiandieninė giausia naujų ir gerai apmo
-mūsų;* valstybės padėtis tun kamų darbd vietų. • '-^
Imkime konkretų pavyzdį —
kai kurių panašumų su Min
Airiją.
Tai Europos pakraštyje
daugo laikų Lietuva. Vėl tu
esanti
šalis, kurią prieš gerą
rime ieškoti kelių į Europą,
daryti viską, kad mažintume dešimtmetį visais atžvilgiais
savo atitrūkimą nuo Europos
Sąjungos valstybių bei neat
sitiktume nuo sparčiai pažan
gos keliu žengiančių kaimynų.
1990 m. atkuriant neprik
lausomą valstybę, atrodė, kad
laisvė savaime išspręs visas
problemas, ir pastačius ūkį
„nuo galvos ant kojų", per ke
lerius metus tapsime lygiaver
čiais Europos nariais. Tikrovė
pasirodė sudėtingesnė nei ti
kėjomės. Praėjus jau kiek dau
giau kaip dešimčiai metų, ma
nau, atėjo laikas aptarti mū
sų nueitą kelią ir, apibendri
nus patirtį, numatyti tikslus
bei veiklos gaires ateičiai.
Ateities Lietuvą matau kaip
lygiavertę ir neatsiejamą Va
Andrius Kubilius
karų pasaulio ir kultūros dalį.
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Pavaikš
čioję gatvelėmis, apžiūrėję po
rą suvenyrų krautuvėlių, už
sukome į vieną, kur buvo daug
indėnų gamintų krepšelių. Ir
nuostabu! Čia kainos buvo
perpus pigesnės, negu perkant
tiesiogiai iš indėnų. Tai tikrai
keista. Paprastai būna at
virkščiai.
Sulipę į savo motornamius,
traukiniu važiavome į šio va
karo tikslą, Naujųjų metų su
tikimą Divisadero miestelyje.
Čia pora komentarų apie
mums išduotas kopėtėles įlipi
mui ir išlipimui iš vagono. Ko
pėtėlės pagamintos iš geleži
nių lazdų, su 4 štangomis užlipimui, kiek aprūdijusios. Atrėimi8 apačią į žvyrą, reikia
viltis, kad nenuslys, ir beveik
nuo platformos ropoti, nes ko
pėtėlių viršus yra tik truputį
virš platformos viršaus. Greit
susigaudėme, kad geriausiai

jų iš viso nevartoti ir išmoko
me nušokti bei užlipti, pasi
naudojant tarp vagonų esan
čiomis sankabomis. Kitas rei
kalas, pirmenybės atveju mū
sų traukinys stovi paskutinėje
vietoje. Pirmiausia praleidžia
mi prekiniai traukiniai, ant
roje vietoje keleiviniai, ir tik
po to mes. Važiuojant per Cop-.
per tarpeklius, daugiausia bu
vo tik vieni bėgiai, vietomis
antrų bėgių kilpa, kad trau
kinys pasitrauktų nuo pagrin
dinio „kelio" ir lauktų savo
eilės. Tad nevisad buvo gali
ma laikytis nustatyto maršru
to, nes iš anksto nebuvo ži
noma, kiek kokių traukinių
šiais bėgiais su didesne pirme
nybe turės pravažiuoti. Bet
buvo įdomu, kai vienas kelei
vinis traukinys važiavo ir kas
ten galėjo, išbėgo į galą savo
vagono mus fotografuoti, o
mes jiems linksmai mojavome.

Bindokienė

Nors po Antrojo pasaulinio tro baigs savo žemiškąją kelio
karo pabaigos praėjo daugiau nę, nereikia abejoti, kad būsi
kaip pusšimtis metų, išsva masis Kubos valdytojas jau
jotoji taika ir ramybė vis tik nebebus tiek persiėmęs mark
mūsų Žemėje neįsiviešpatavo. sistinėmis idėjomis.
Tačiau taikos properšomis
Nepaisant, kad „oficialaus"
karo gaisras, apimantis visą nėra ko per daug džiaugtis,
planetą — ir neliepsnoja, bet nes jos ir laikinos, ir retos.
mažesni jo laužai nuolat Daugelis užsienio politikos
užsiplieskia tai vienoje, tai ki stebėtojų Amerikoje dėjo švie
toje pasaulio pusėje. Galima sias viltis į pagerėjusį politinį
net prileisti, kad Taikos ba klimatą tarp Didžiosios Brita
landis jau sugautas, iškeptas nijos ir Š. Airijos. Jau kuris
ir suvalgytas, o iš jo snapelyje laikas nebuvo žinių apie
neštos alyvų šakelės pagamin bombų sprogimus, disidentų
areštus ir katalikų bei protes
ti dantų krapštukai...
Žmonės, atrodo, didelių pa tantų tarpusavio kivirčus. At
sikeitimų prisibijo. Nors da rodė, kad, eilinį kartą Airijos
Birželio 19 d. Vilniuje susitiko Lietuvos Respublikom Kariuomenes vadas i kairėje) brigados gen. Jonas Kronkai- bartis ir ne per geriausia, bet ir Anglijos atstovams susėdus
tis ir JAV LB Krašto valdybos vykdomasis vicepirm dr. Vytautas Bieliauskas. Audronds Pakštienės nuotr. ji pažįstama, o pasikeitimai prie derybų stalo, taika atsar
ateitį gali taip sumaišyti, kad giai žengia į laimėjimą. Pa-'
buvo galima lyginti su Lietu mą suvokdami, kurlink žen
PAŽEISTOS BRANDOS
nebegalės atskirti, kur viršus, dėtis, deja, pasikeitė, kai Ulva. Ir pagal valstybės plotą, ir gia šiuolaikinis pasaulis, per- EGZAMINU TAISYKLĖS
kur apačia. Be to, yra ir tokių, ster vietovės „Orange Order"
pagal gyventojų skaičių, ir pa imdami ir Lietuvoje pritaiky
kurie pasikeitimų vengia dėl užsispyrėliškai protestantiš
gal gyvenimo lygį, nes Airija dami labiausiai išsivysčiusių
Švietimo ministro Korneli kitų priežasčių: gali netekti kos organizacijos nariai ir
tuomet buvo mažai efektyvaus šalių patirtį.
jaus Platelio sudaryta aukš šiltos ir pelningos vietos, gali šįmet nusprendė suruošti iš
žemės ūkio kraštas, o jauni ai
Siekiant šių tikslų, labai tųjų mokyklų dėstytojų ir pa būti patraukti atskaitomybėn šaukiantį žygį per Šiaurės Ai
riai ieškojo geresnio gyvenimo svarbia sąlyga yra visuomenės tyrusių mokytojų praktikų už nelabai švarius politinius rijos katalikų gyvenamas vie
svetur. Tačiau Airija įstojo į sutarimas ir parama tiems, darbo grupė konstatavo, kad ar finansinius darbus ir pan., toves. Kadangi tos eitynės
Europos Sąjungą, pasinaudojo kurie ryžosi imtis reformų. Marijampolėje 45 lietuvių kal o dar kiti buvusios kasdie ruošiamos paminėti Anglijos
narystės suteiktomis galimy Reikia pripažinti, kad iki šiol bos egzamino raštų darbuose nybės taip indoktrinuoti, kad protestantų karaliaus pergalę
bėmis, perorientavo savo eko mes nepakankamai aiškino yra akivaizdžių nusirašinė jų ribota vaizduotė negali net prieš Airiją (nors tai buvo
nomiką į modernias kompiute me, ko siekiame, imdamiesi jimo atvejų, o kai kurie darbai pateikti kitokio gyvenimo gali prieš kelis šimtus metų), gali
rines technologijas ir per de pertvarkyti vieną ar kitą sritį, su neištaisytomis klaidomis, mybių. Jeigu šiuo metu susi ma suprasti, kad tokie „pa
šimtmetį tapo normalia, kles kaip tai atsilieps žmonių gyve įvertinti aukščiausiais taš duriama su sunkumais, daug radai" gerokai suerzina vieti
tinčia Europos valstybe.
nimui. Įsigilinę į techninę ir kais. Tačiau minėta apeliacinė lengviau kažką kaltinti, pykti, nius airius — ir iš religinės, ir
Turime atsižvelgti į tokius teisinę klausimų pusę, dažnai komisija, paprašyta nesava bet jokiu būdu nesistengti iš patriotinės perspektyvos.
pavyzdžius, nes jie puikiai pa ir patys pamesdavome iš akių rankiškai atliktus ar neobjek padėties pagerinti.
Pernai eitynės baigėsi kru
tyviai įvertintus abiturientų
rodo, kad tos valstybės, ku tą tikslą, kurio siekėme.
Kad taikos ir jos atneštų vinais susirėmimais, kurie il
darbus peržiūrėti, nesielgė
rios sugebės prisitaikyti prie
M nau, kad šiuo metu Lie- principingai ir nė vieno darbo pasikeitimų bijo — ar vengia gai nenurimo, vis tik šįmet,
naujų iššūkių, suklestės, o tos,
— žmonės, pavyzdžių galime nepaisant vyriausybės drau
kurios nesugebės arba nepa tuy; yra tam tikrame esmi- neanuliavo, tik 13 moksleivių rasti visuose pasaulio kraš dimų, apie 3,000 karingai nu
norės gyventi naujoviškai, bus nia. jos gyvenimo persilau darbų įvertinimai buvo suma tuose. Jeigu kažkur ir suplas siteikusių protestantų vėl ry
palaipsniui išstumiamos į už žimo aške. Jau įgyvendinti žinti.
noja Taikos balandis, kitoje žosi „žygį" pakartoti...
arba yvendinami esminiai,
ribį.
vietoje netrukus jis įbrukamas
Panaši padėtis — arba bent
„Tokia
komisijos
pozicija
Manau, kad, pasiklausius kokybii. ai pokyčiai, kuriant menkina pasitikėjimą mokyk į narvą. Neseniai švystelėjo panašios jos apraiškos — ma
tokių mano samprotavimų, demokra inę visuomenę ir
viltis, kad Pietų ir Šiaurės
laisvosios rinkos ūkį. Toliau liniais egzaminais, jų vykdyto Vietnamas po kelių dešimt tomos tarp Palestinos ir Iz
daugumai Lietuvos žmonių turėtume augti ir vystytis jau jais ir vertintojais, — teigiama
raelio, kurio ministras, pirmi
mečių neapykantos ir susi ninkas Ehud Barak kartu su
kils klausimas: ar metas da
nuosekliau, nebedraskomi to Švietimo ir mokslo ministeri skaldymo pradeda
atrasti
bar kalbėti apie tokius toli
kių gilių vidinių prieštara jos išplatintame pranešime. bendrą kalbą. Netoliese komu palestiniečių vadu Yasir Aramus ir sunkiai pasiekiamus
vimų, kurių nemažai išgyve Kadangi minėtas lietuvių kal nistinė Kinija kur kas švelniau fat buvo pasiryžę vėl sumegzti
dalykus, kai reikia skubiai
jau eilinį kartą suardytas tai
spręsti nedarbo, skurdo prob nome iki šiol. Tikiuosi, kad pa bos brandos egzaminas buvo kalbasi su demokratiškuoju kos derybas. Šį kartą vėl
lemas. Puikiai suprantu, kad tirsime vis daugiau vakarie ne valstybinis, o mokyklinis, Taivanu, kurio naujasis prezi Camp David vietovėje. Barak
dabartinė padėtis sveikatos tiško gyvenimo būdo teikia Marijampolės miesto lietuvių dentas linkęs pradėti dialogą. susidūrė su tokia aštria savo
apsaugoje, žemės ūkyje, kitose mų privalumų ir mažiau kar kalbos apeliacinės komisijos Pietų ir Šiaurės Korėja, taip opozicija iš savo kabineto
sprendimas yra galutinis. Mi pat dėl karo ir ideologinių sis narių, vos išvengė visuotinės
srityse, netgi policijos ar mui čių nusivylimų.
Pertvarkymai šalyje reika nisterijoje svarstoma galimybė temų susvetimėjusios, bent vyriausybės krizės. Pagaliau,
tinės aprūpinime, nėra paten
kinama. Todėl šios problemos lingi mums visiems, o ne val ateinančiais metais įteisinti jau padavė viena kitai ranką.
stipriai spaudžiant JAV pre
nuolat yra vyriausybės akira džiai. Žmonės turi pajusti ir, nuostatą, kuri leistų išimti
Amerikai grąžinus mažąjį zidentui Bill Clinton, kuris,
tikiu pajus vykstančių poky niais atvejais sudaryti specia pabėgėlį Elian Gonzalez ir jo prieš palikdamas Baltuosius
tyje.
čių
teikiamus privalumus.
lią
komisiją,
priimsiančią tėvą atgal į Kubą, diktatoriui rūmus, nori išsinešti dar vie
Tačiau turime matyti ir kitą
Turime nedaug laiko ir ne sprendimus dėl galutinio abi Fidel Castro buvo atimtas ge ną laimėjimą — taikos sutartį
kasdieninių problemų pusę.
Be naujausių technologijų, jų galime leisti sau trypčioti vie turientų darbų vertinimo.
riausias propagandinis gink tarp palestiniečių ir žydų, Ba
pritaikymo neįmanoma ūkio toje arba gręžiotis atgal. No
las, o Vašingtonas jau kalba rak ir Arafat pavyko atsikvies
Ministro sudaryta darbo apie kai kurių eksporto-im ti į Camp David. Tiesa, tuo
plėtra, biudžeto pilnėjimas, o rėčiau tikėti, kad istorijos pa
tuo pačiu ir socialinių reikmių mokos nenuėjo veltui ir mums grupė moksleivių, dalyvavusių porto bei kitų ryšių su Kuba tarpu Barak laimėjo, bet jo
tenkinimas.
pavyks išvengti tokio neapi lietuvių kalbos brandos egza palengvinimą. Nors iš Hava tauta neatiaidi, lengvai neat
Jei būsime susikaupę vien brėžto laikotarpio, kurį išgy mine žodžiu 6-ojoje vidurinėje nos vis dar aidi komunistinio sisakys savo užkariautų že
mokykloje, darbus tikrino dėl diktatoriaus nurodymai, gali mių. Visuomet yra pavojus,
ties nepritekliais ir neskirsi veno pomindauginė Lietuva.
me dėmesio ateičiai, niekada
To visiems mums ir norė plačiai nuskambėjusio egza ma numatyti, kad pamažu ir kad premjeras Barak gali su
netapsime klestinčia valsty čiau palinkėti Valstybės die minų vykdymo tvarkos pa Kuboje raudonojo režimo spal laukti buvusio ministro pirmi
be. Privalome įveikti atsilikj- nos proga.
va pradės blukti. O jeigu Cas ninko Rabin likimo...
žeidimo incidento. (Elta)
(Šiuos traukinius prieš metus
sutvarkė, įtaisė pirmos klasės
restoraną, dabar labai popu
liari susisiekimo priemonė.)
Panašiai buvome sutikti, va
žiuodami per miestelius: mū
sų traukinį išgirdę, išbėgdavo
iš savo namelių indėnų vai
kučiai, kartais ir jų tėvai,
mums pamojuoti.
Po pietų atvykome į Divisa
dero ir, nulipę nuo vagono,
ėjome per peroną į pakalnę,
kur mus supo turistinių krau
tuvėlių kioskai, kurių parda
vėjai siūlė savo prekes. Ne
skubėjome pirkti. Keliuką pe
rėjus, prieš mus atsivėrė pasa
kiškas Copper Canyon. Čia
pati šio tarpeklio pradžia. Šo
kome fotografuoti. Čia irgi buvd kelios Tarahumara indė
nės, išsidėjusios savo krepše
lius pardavimui, ant nugaros
užsikabinusios skaroje kūdi
kius. Maži vaikučiai čia pat
sėdi ant grindinio, o mamos
krepšelius pina. #
Grįžome į savo motornamius
persirengti Naujųjų metų suti
kimui. 6:30 v. p.p. susirinko

me traukinio perone išgerti
šampano. Fred ir Shelley su
pilstė, kas liko po pirmo vaka
ro sutikimo. Po to suėjome į
viešbučio restoraną sutikti
Naujuosius metus. Čia tuoj
pat pamatėme, kad dar nebu
vo pasiruošę mus sutikti. Tai
gi, varinėjo mus nuo vieno sta
lo prie kito. Pagaliau visi bu
vome susodinti. Shelley dalino
kepures ir švilpynes. Buvo
pažadėta trys buteliai šam
pano kiekvienam stalui. Ga
vome tik parūgusių obuolių
sulčių. Maistas — baisu. Pa
tiekalas susidėjo iš vienos rie
kės sauso kalakuto, kaušelio
ryžių, vaisių-daržovių mišrai
nės ir kaušelio šalto moliūgo.
Tai va, atmintini pietūs. Pa
valgius dar pasistumdėme
viešbučio fojė. Devintą vai. va
karo Cia buvo aukojamos šv.
Mišios ispanų kalba. Nuotaika
buvo labai pakili ir šventiška.
Tikrai buvo labai prasminga
naują tūkstantmetį sutikti su
malda.
Dešimtą valandą vietiniai
rinkosi į restoraną pietauti, o

mes likusieji
susirinkome
kambaryje, kur buvo didelis
televizorius ir baras. Čia 10
vai. matėme, kaip žmonės su
tiko Naujuosius metus New
York Times Sųuare, Miami,
Detroite ir pan., ir po 5 minu
čių TV užgeso. Sušukome,
„Y2K įvyko". Spėjame, kur ir
kaip ir kiek kompiuteriai išsi
jungė. Tačiau po poros minu
čių vėl įsijungė ir toliau žiū
rėjome, kas vyksta Amerikoje.
Romas mąn pasiūlė šampano.
Sutikau, bet to gero bare ne
buvo. Pasitenkinome vyno
taure. Jau 10:30 vai. vakaro.
Romas sako, jaučiasi Naujus
metus sutikęs, eikime atgal į
vagoną. Sutikau. Daugumas
mūsų grupės jau buvo dingę.
Atsisveikinome su likusiomis
3 poromis ir išėjome. Šį kartą
ėjome tarp bėgių, nes taip sau
giau, ir einant per aštrų žvyrą
mano batukai liko lyg su
pjaustyti. Kadangi vilkėjau il
gu sijonu, pagaliau reikėjo pa
sinaudoti kopėčiomis. Vargas.
Įlipus į „Aviną", Romas nuėjo
miegoti, o aš dar kurį laiką

skaičiau, kol pasigirdo sprogi
mai. Aha! Jau vidurnaktis ir
šaudomos ugnies salvės. Pro
langą grožėjomės. Tai va. At
mintinas vakaras. Nepagalvo
jau seno priežodžio: atsargiai
ko prašai, gali gauti. Negaliu
skųstis, šio vakaro tikrai ne
užmiršiu, nors buvo ne taip,
kaip galvojau. Ogi buvo kita
galimybė, Naujus metus sutik
ti Vienoje! Po savaitės sužino
jau, kad vakarienei užeiga pa
skaičiavo 50 dol. už asmenį.
Tai tikrai pasipinigavo.
2000 metai,
sausio 1 diena
Susirinkome 9:30 vai. ryte
eiti į indėnų urvus. Kelias įdo
mus, gyvenvietės taip pat.
Grįžtant jau buvo būrys mer
gaičių su savo suvenyrais —
krepšiukais. Vėliau vienas
žmogus pastebėjo, kad jos tuos
krepšiukus čia pat tarp uolų
paslepia ir kai yra turistų,
tuoj pat išdėsto.
Grįžęs į peroną, bandžiau
sūnui paskambinti, bet nepa
vyko susisiekti. Perone ketu
rios moterys kepė vietinį

maistą ant metalinės statinės
dangčio. Statinėje dega mal
kos, viršus įkaitęs. Pažiūrė
jom, ką mūsų gidai daro. Val
go. Susigundėme. Valgėme ža
lius pipirus, prikimštus sūriu
ir suvyniotus į blyną. Skanu.
Aš net du suvalgiau. Beval
gant ir bebendraujant sužino
jome, kad vienas keleivinis
traukinys čia išmetė tris vai
kinus su kuprinėmis, nės jie
neužsimokėjo. Pranešta sau
gotis, kad mūsų traukiniu jie
nepasinaudotų.
Išvažiavome 2:30 v. p.p. į
San Rafael. Čia stovėjome
daugiau kaip pusantros valan
dos, kašką taiso. Jau 5:20,
temsta, o šios dienos kelionei
liko apie 15 mylių, taigi, tik
valanda kelio. Per šią valandą
nusileisime apie 2.000 pėdų.
Ši trumpa kelionė veda per
eilę tunelių ir tiltų. Deja. daug
ko nematysime, nes jau tam
su.
Sausio 2 diena
Išvažiavome 7 vai. ryto.
Šiandien buvo pora naujų pa
tyrimų.
(B.d.)

D R A U G A S , 2 0 0 0 m. liepos 13 d., ketvirtadienis

Lietuvoje

Kas

Genocido aukų muziejus,
įsikūręs Vilniuje, b u v u s i u o s e
KGB rūmuose — n e tik pa
minklas komunizmo a u k o m s ,
bet ir unikalus šios s i s t e m o s
žiaurumų liudytojas. L a i p s 
niškai tvarkomi, ruošiami ek
sponavimai vis nauji šio k a 
gėbistinio
nekaltų
žmonių
kankinimo ir n a i k i n i m o „fab
riko" padaliniai.
Šiomis dienomis l a n k y t o 
j a m s atvėrė duris b u v u s i K G B
šaudymo k a m e r a . J a m e e k s 
ponuojami
kalinių
asmeni
niai daiktai, rasti pačioje kame
roje bei T u s k u l ė n ų k a p a v i e 
tėje, KGB a u k ų n u o t r a u k o s .
Čia g a l i m a p a m a t y t i ir doku
mentus iš K G B r ū s i u o s e ka
lintų ir s u š a u d y t ų a s m e n ų
bylų, a t s p i n d i n č i ų kelią nuo
ž m o g a u s s u ė m i m o iki tra
giškos m i r t i e s . Čia n u k a n k i n 
tųjų artimieji dėkingi muzieji
n i n k a m s : y r a vieta, kur gali
m a ateiti ir uždegti žvakelę.
Artimiausiu metu, pasak
m u z i e j a u s direktoriaus pava
duotojos Virginijos Rudienės,
k e t i n a m a atkurti — parengti
lankytojams — pasiklausymo
kabinetą. J a m e bus ekspo
nuojama a u t e n t i š k a apara
tūra, kuria KGB darbuotojai
klausydavosi įtariamų a s m e 
nų telefoninių pokalbių. (Elta)

Laisves statula Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje, Kaune
VALSTYBĖS DIENA
P A M I N Ė T A IR K A U N E
Didžiosios Valstybės dienos
•liepos G d.) iškilmes vyko s o s 
tinėje Vilniuje, bet ji taip pat
p a m i n ė t a ir kituose miestuo
se. Ypač iškilmingai šią š v e n t ę
š v e n t ė kauniečiai. Ketvirta
dienį, liepos 6 d., Kauno įgulos
kariuomenės daliniai s u r e n g ė
šventinį paradą miesto gat
v ė m i s . Valstybės dienai skir
tos iškilmes prasidėjo K a u n o
arkikatedroje bazilikoje, kur
Mišias už tėvynę aukojo K a u 
no arkivysk. metropolitas Sigi
t a s Tamkevičius. Po M i š i ų
Kauno
įgulos
kariuomenės
daliniai, grojant karinių oro
pajėgu pučiamųjų orkestrui,

KONKURSAS VALSTYBĖS
JUBILIEJUI
Atvira literatūros kūrinių
konkursą, skirtą Lietuvos val
s t y b ė s 750 metų jubiliejui,
skelbia Lietuvos tūkstantme
čio minėjimo direkcija prie
Lietuvos Respublikos prezi
d e n t o kanceliarijos.
Lietuvos ir išeivijos autoriai
kviečiami konkursui pateikti
n e s k e l b t u s kurinius, parašy
tus lietuvių kalba. Žanras
įvairus: romanai, kino scenari
jai, dramos, poemos, e s ė . Jie
turi būti parašyti šiuolaikine
m e n o kalba, kelti ir svarstyti
svarbius
Lietuvos
istorijos
k l a u s i m u s . Rankraščius reikė
tų pateikti Lietuvos t ū k s t a n t 
mečio minėjimo direkcijai prie
prezidento kanceliarijos arba
Lietuvos Rašytojų sąjungai.
Terminai: esė iki 2001 m.
gegužės 1; kino scenarijus,
drama ir poema iki 2 0 0 2 m.
gegužes 1 d., romanas iki 2 0 0 3
m. balandžio 1 d. (Eltai

ĮVERTINO LIETUVOS
PAŠTO ŽENKLĄ
Italijoje vykusios tarptautinės
filatelijos
šventes
.,Vastophil-2000" Diduį prizą
pelne Lietuvos pašto ženklas,
vaizduojantis dailininko AntaŽmuidzinavičiaus
pa
veikslą ..Per kiaura naktį".
1- .latelįjos šventės ,,Vastophil-2000" Italijos Vasto mies
te, prie Adrijos juros, vyksta
j a u dvylika metų ir yra skiria
mos iš čia kilusiam, bet Ar
gentinoje gyvenusiam ir kūru
s i a m dailininkui Juan
del

•

Laisvės alėja bei Simono D a u 
kanto gatve pražygiavo Vytau
to Didžiojo Karo muziejaus
link.
Vidudienį Valstybės diena
buvo minima Vytauto Didžiojo
karo muziejaus sodelyje, kur
miesto bei apskrities vadovai,
karinių dalinių, Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių są
jungos, Vietinės rinktinės, ka
riuomenės
kūrėjų savanorių
Kauno skyrių atstovai padėjo
gėlių prie L a i s v ė s paminklo
bei Nežinomo kario kapo.
Vėliau
koncertą
kaunie
čiams bei miesto svečiams m u 
ziejaus sodelyje s u r e n g ė kauno didysis orkestras, vadovau
j a m a s Romualdo Grabšto.
(TIC)

Prete atminti.
Lietuvos paštui skirtą prizą
— sidabro paveikslą s u Vasto
rūmų vaizdu — a t s i ė m ė Lietu
vos ambasadorius Italijoje Ro
manas Podagelis. J i s dėkoda
mas papasakojo apie A. Žmui
dzinavičiaus gyvenimą ir kū
rybą.
Tai antras Lietuvos pašto
ženklas, per pastaruosius tre
j u s metus įvertintas Italijos
premija. (Elta)

DOVANA EUROPOS
PARKUI
Garsus Rusijos skulptorius
Zurabas Ceretelis šalia Vil
niaus veikiančiam
Europos
parko skulptūrų muziejui po
atviru dangumi padovanojo
savo kūrinį „Gėris nugali
blogį". Beveik metro aukščio
bronzinė skulptūra vaizduoja
ant žirgo raitą šv. Jurgį, kuris
kryžiaus formos ietimi nugali
dvigalvį slibiną. Kūrinys sim
bolizuoja šaltojo karo pabaigą.
Ši dovana g a u t a Rusijos am
basados Vilniuje iniciatyva.
Skulptūra ant pjedestalo bus
statoma lygioje parko vietoje,
o jos atidengimas n u m a t y t a s
rugsėjo mėnesį, dalyvaujant ir
autoriui.
Europos parko 5 5 hektarų
plote eksponuojama daugiau
kaip 70 skulptūrinių objektų,
kuriuos sukūrė žinomi šiuo
laikiniai menininkai iš 22 pa
saulio šalių. Muziejaus tikslas
— meno kalba įprasminti geo
grafinį Europos žemyno cent
rą, kurį 1989 m. nustatė Pran
cūzijos valstybinio geografijos
instituto mokslininkai. (Elta)

'

S K E L B I M A I

PLĖS GENOCIDO AUKŲ
MUZIEJŲ

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA
RE/MJU
REALTORS
0ftC.(773)IM-iMI

mntmm
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapote ir Off. Mgr Auksė

S. Kana kalba listuvitkai.
FRANK ZAPOUS
320S1/2 W««t 9Gth Streat
Tai. (708) 424-8654
(773)581-8664
Iikaba prie KGB romų Vilniuje 1998 m. birželio 14 d.
KRETINGOS MIZD3JAUS
SUKAKTIS
Ką tik atnaujinęs archeolo
g i n ę ekspoziciją, Kretingos
muziejus paminėjo 6 5 m e t ų
veiklos jubiliejų. Anot muzie
j a u s direktorės Vidos Kanapk i e n ė s , K r e t i n g o s kraštotyros
m u z i e j u s į k u r t a s 1935 m. mo
kyklų
inspektoriaus
Juozo
Žilvičio iniciatyva Pradžioje
f o n d ų pagrindą sudarė paties
steigėjo a s m e n i n i s rinkinys, o
pirmoji paroda atidaryta 1935
m . liepos 12 d. Tad Si d a t a ir
laikoma
muziejaus
veiklos
pradžia.

JIDIŠ KURSAI VILNIŲ J E
Liepos m ė n e s į Vilniaus uni
versitete v y k s tretieji tarptau
tiniai jidiš kalbos ir lite
ratūros k u r s a i . Kursuose da
lyvauja d a u g i a u kaip 6 0 kur
santų iš Lietuvos, JAV, Pran
cūzijos, Didžiosios Britanijos,
Belgijos, Lenkuos, Vengrijos,
Italijos, Rusijos, Baltarusijos,
Danijos ir Izraelio.
Kursai susideda iš akade
minės ir kultūrinės dalies.
Pirmojoje dalyje numatomos
intensyvios jidiš kalbos ir lite
ratūros studijos. Kultūrinėje
dalyje bus paskaitos, filmai,
diskusijos Lietuvos žydų isto
rijos klausimais, koncertai,
parodos. Kursų atidarymas
įvyko liepos 2 dieną Lietuvos
žydų bendruomenės patalpo
se. (Elta)

Istoriniai šaltiniai teigia,
k a d ilgą laiką muziejus veikė
nedideliame
vieno
aukšto
n a m e , o vėliau, 1977 m., baig
MONOGRAFIJA APIE
t a m e restauruota XVII a.
T A P Y T O J Ą V. V I Z G I R D Ą
pradžios architektūros pamin
DVIRAČIAIS KELIAUS
Pirmoji i š s a m i monografija k l e — pranciškonų vienuolyno
P E R LIETUVA
apie tapytoją Viktorą Vizgirdą p a s t a t e . 1992 m. muziejus per
(1904-1993) liepos 13 d. sutik k e l t a s į Kretingos dvaro so
, Tradicinį žygį dviračiais po
ta Vilniaus rotušėje. K n y g ą dybą, buvusius grafų Tiške
Lietuvą liepos 14-23 d. v ė l
paruošė m e n o t y r i n i n k a s Vik v i č i ų rūmus, s t a t y t u s XTX
ruošia ekologinio transporto
>
toras L i u t k u s . V e i k a l a s a p i m a amžiuje.
šalininkai. B u s
keliaujama
V. Vizgirdos biografiją, k ū r y 
P e r daugiau n e i p u s e šimt per Suvalkiją, Dzūkiją
ir
binės ir v i s u o m e n i n ė s veiklos mečio s u k a u p t a apie 43,000
Aukštaitiją. Žygį organizuoja
apžvalgą, paties
dailininko eksponatų. Kadangi muziejus
Lietuvos dviratininkų bendri
straipsnius apie d a i l ę , parodų y r a greta svarbių Lietuvos tu
ja, Lietuvos žaliųjų judėjimas
recenzijas ir t.t.. K n y g a t u r i rizmo c e n t r ų — Klaipėdos ir
ir Klaipėdos ekologinis klubas
per 2 0 0 psl., iliustruota d a u  P a l a n g o s , tad keliautojai visa
„Žvejonė".
giau k a i p š i m t u spalvotų V . d a turi patogią galimybe pa
Š į m e t p e r 10 dienų n u o
Vizgirdos paveikslų reproduk matyti istorijos ir architek
Kauno iki Ignalinos dvirati
cijų. T e k s t a s lietuvių ir a n g l ų tūros p a m i n k l u s Kretingoje,
ninkai k a s d i e n n u m i n s po 50kalba. Išleido Vilniaus D a i l ė s susipažinti s u įdomia Kretin
80 kilometrų — iš viso apie
akademijos
leidykla,
p a r e  gos
dvaro
pastato
archi
m i a n t L i e t u v o s Kultūros m i n i  tektūra,
įstiklintame
trijų 700 k m . Dviratininkai pabus
sterijai ir J A V l i e t u v i a m s .
a u k š t ų ž i e m o s sode, oranže gražiausiuose Lietuvos g a m 
(Elta)
rijoje, v i s a i s metų l a i k a i s ža tos kampeliuose — D z ū k u o s ir
valstybiniuose,
liuoja ir žydi egzotiški pietų Aukštaitijos
L A U R A I — V. S T A K Ė N U I
k r a š t ų a u g a l a i , o s a l ė s e atkur Vištyčio, Veisiejų, Verkių ir
Praėjusį savaitgalį Latvijoje t a s X I X a. pabaigas — X X a. Labanoro regioniniuose par
kuose, taip pat lankysis Euro
v y k u s i o dainų apie jūrą festi pradžios dvaro interjeras.
pos ir Grūto parke, etnografi
valio l a u r u s pasidalino L i e t u 
J u b i l i e j a u s proga atidarytos niuose muziejuose,
vos „country" muzikos atli
J
(Elta)
kėjas Virgis S t a k ė n a s ir l a t v i ų dvi n a u j o s ekspozicijos, išdės
t
y
t
o
s
p
e
n
k
i
o
s
e
salėse.
Pirmoji,
duetas.
DAUGIAUSIA LESU
Liepos 8 d. Venspilyje v y k u  n u m i z m a t i k o s lobių ekspozici
TECHNOLOGIJOS
ja,
s
u
k
u
r
t
a
v
i
e
n
kretingiškių
s i a m e festivalyje „Prie j ū r o s
MOKSLAMS
m a n o g y v e n i m a s " V. S t a k ė n u i j ė g o m i s . Č i a eksponuojami pi
ir l a t v i a m s D a i n i u i Porgantui nigai, n a u d o t i nuo XVTI a. iki
Pernai daugiausia lėšų buvo
bei U g u n i g a i G u n t a i į t e i k t a s m ū s ų d i e n ų . Antroji ekspozici išleista technologuos mokslų
festivalio didysis p r i z a s . F e s  j a atspindi dvarų kultūros tyrimams. Š i o s mokslo srities
tivalis š į m e t v y k o j a u a n t r ą s u b t i l y b e s .
tyrimų kaina 1999 m. sudarė
kartą. Jo programoje y r a l i a u 
K r e t i n g o s muziejus y r a vie 56,9 mln. litų.
dies dainos, kuriose d a ž n i a u  n a s l a b i a u s i a i lankomų mu
Pagal tai, kokio dydžio pi
siai apdainuojama j ū r a . D a l y  ziejų Lietuvoje — per m e t u s jį nigų s u m a pernai buvo skirta
vavo 34 grupės ir solistai iš a p l a n k o d a u g i a u kaip 88,000 {vairių mokslo sričių tyri
Estijos, Latvijos bei L i e t u v o s . t u r i s t ų . (Elta)
mams, antrą vietą užima fizi
niai, o trečiąją — medicinos
mokslai. Statistikos departa
mento
specialistai
apskai
čiavo, kad praėjusiais metais
mokslo
tiriamiesiems
dar
bams iš viso išleista 41,9 mln.
litų arba 2 4 , 2 mln. litų ma
žiau negu užpernai. Didžiausią
pmigų dalį tam skyrė valstybė.

Wiodow VVashers Necdcd!
40,000 per year We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportabon. Mušt be fluent in English
LA. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.
Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL 773-585-6624
Perkate automobilį?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
KaukatvykotįJAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Žemiausi finansavimo %'
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
Galėsite sėst už vairo Šiandien!
(630)-579-1857

773-585-9500

RIMAS L.STANKUS
> Greitas ir sąžininga* patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodama namus
• Pensininkams nuolaida

New Vision
12932 S. LaGraage
Palos Pirk, ILttSM
Bus.: 70S-361-0800
VcfceMafc773«4-7Sa»
Pagcr: 706-S92-2S73
Fa*: 7e8-361-9*lS
DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

RAYMONDA
90L00OV1ENĖ
6710NQarfo**liu*iiwcdLe064B
Rss.773-271-0338; Psgsr 847-0744797
Fax847-«74-1So2

Reikalinga moteris prižiūrėti
namus ir tris mergaites. Alga,
kambarys, maistas ir kelionė
apmokama. Kalifornijoje,
tel. 510-420-8181 arba
510-654-4100.
'
CNA's
H o m e Health
Growing m e d k a r e agency
n e e d s y o u ! Benefits for
FT. B o n u s aftcr 6 months.
N W C h i c a g o & suburbs, a
V M I 773^67-1777.

PARKFIELD FORD
jiamsieuuHiMuĮoarnauonDSHGnKnaD, , w r ,
mmJMvBmkKAprt^ utttty v d » W žansafcttntiniB?
» Neturite kiKiito totais? • Nekalbate angHfcai?
Ne problema! Vairuoti automobili galite jau Šiandien! Priimame visus pareUdmus
kreditui gauti. Taip pat sutvarkome finansavimą, nežiūrint kredito istoriko*.
Nepraleiskite Šios progos! Užeikite pas mus:
11400 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60655
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296
E-mail: pparkfietd9aol.com ir pasikalbėkite su
ASTAPIBLBR
Geitiued Aulo Sales Coneuiftant
jais radiniais papildyti pilies
muziejaus ekspoziciją. Stovyk
lautojai susipažino s u krašto
istorija, lankė reikšmingas is
torines ir literatūrines vietas,
tobulinosi šnekamosios lietu
vių kalbos įgūdžius.
Tarptautine lietuvių jauni
mo stovyklą Įsrutyje organisavo Įsručio padegoginė kolegija,
finansiškai
remia
Tautinių
mažumų ir išeivijos departa
mentas prie LR Vyriausybės
ir Mažosios Lietuvos Lietuvių
draugija Čikagoje. Panašios
užsienio lietuvių j a u n i m o sto
vyklos šią vasarą v e i k s ir Kar
patų kalnuose Ukrainoje bei
Moldovoje, kur ilsėsis ir ben
draus tose šalyse gyvenantys
lietuviai. (Elta)
ZOOLOGIJOS SODUI
STINGA LANKYTO J U
Pirmajam ir vieninteliam
Lietuvoje — Kauno zoologijos

sodui j a u 6 2 metai. Gamtinin
ko profesoriaus Tado Ivanaus
ko iniciatyva 1938 m. liepos 1
d. buvo patvirtinti Lietuvos
zoologijos sodo įkūrimo doku
mentai. Pirmieji sode apsigy
veno lietuviškos faunos atsto
vai — lapė, vilkas, stirna ir kt.
Vėliau prisidėjo d a u g gyvulių,
paukščių ir žvėrių iš kone viso
pasaulio.
Šiuo m e t u Kauno zoologijos
sodo vadovybė nusiskundžia,
kad labai sumažėjo lankytojai,
nes, pasibaigus mokslo me
tams, nebeužplūsta mokslei
vių ekskursijos. Dėl lankytojų
stygiaus sumažėjo ir lėšos.
Valstybė dengia daugiau kaip
pusę zoologijos sodo reikmių, o
savų pajamų didžiąją dalį su
daro pinigai už parduotus bi
lietus. Įėjimas į zoologijos so
dą moksleiviui kainuoja trys,
o s u a u g u s i a m — penki litai.
(Eite)

Pernai mokslinėje veikloje
buvo 15,300 darbuotojų, iš jų
5,700 — mokslininkų. Vyresni
kaip 5 0 m e t ų mokslininkai su
darė 58,7 proc. (Elta)
ISRUTYJE — JAUNIMO
STOVYKLA

„Aukščiausias kvadrantas" Europa* parke, Lietuvoje. Skulpt. B«nbow
Bullock (JAV). Marijos Reinienės nuotrauka.

Liepos 2 dieną Jsrutyje, Ka
raliaučiaus srityje, prasidėjo
dviejų savaičių tarptutinė lie
tuvių j a u n i m o stovykla.
Lietuvių j a u n i m a s iš Karali
aučiaus krašto, taip pat Bal
tarusijos ir Lenkįjos lietuvių
jaunimo sąjungų atstovai — iš
viso apie 3 0 asmenų — ne tik
ilsisi, bet dalyvavo archeologi
niuose Įsručio pilies teritorijos
kasinėjimuose. Tikimasi nau-
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A. t A.
URŠULĖ KREGŽDYTĖ
JANUŠAUSKIENĖ
BUBELIENĖ

lt makes a world of difference when
you fly SAS to Lithuania.

No one makes round-

hub. And whether

trip trave) to t rrHiania

you fly Business Oass

easer and more convenient

a Ev.vjiioniy Cass, you <_c»i ije

than SAS. From Chicago, we

Dr. Ansis Blakis prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavų.

A.A. DR. ANSIS BLAKIS
VISADA TURĖJO LAIKO
Š. m. birželio 2 d. Los An
geles, Kalifornijoje, staiga mi
rė 63 metų amžiaus latvių vi
suomenininkas dr. Ansis Bla
kis. Atsisveikinimo apeigos
vyko latvių liuteronų bažny
čioje š.m. birželio 10 d. Jo pa
laikai gabenami laidoti į gim
tąją Latviją.
Kartu su latvių visuomene,
atsisveikinimo apeigose daly
vavę gražus būrys lietuvių ir
estų. Dalyvavo visi trys Balti
jos valstybių konsulai: latvių
dr. Alfred Raisters, lietuvių
Vytautas Čekanauskas ir estų
Jaąk Treiman. Savo žodyje
Jaak Treiman iškėlė dr. Blakio pareigingumą, kai anais
laikais buvo vedama kova dėl
Baltijos valstybių išlaisvini
mo.! Jis visada rado laiko daly
vauti posėdžiuose, pasitari
muose, delegacijose, memo
randumų ruošime, demonstra
cijose.
Rašantysis daugel metų su
dr. A. Blakių dirbo Baltų Lais
vės lygoje. Nuo pat Lygos įšisteigimo, jis vis buvo perren
kamas valdybon įvairioms pa
reigoms. Buvo didelis Baltijos
valstybių solidarumo šalinin
kas. Buvo įsitikinės, kad likiminiai tų trijų tautų keliai
negali išsiskirti. Buvo susirū
pinęs, kad nepriklausomybes
atgavusiose Baltijos valstybė
se pasirodo nesveikų lenkty
niavimo tendencijų. Buvo ma
lonaus būdo, paslaugus ir pa
sirengęs kiekvienam padėti.

Baltų Laisvės lygos vadovai —
latvis Valdis Pavlovskis ir lie
tuvė Angelė Nelsienė, paryški
no jo įnašą į šios baltų orga
nizacijos veiklą. Jis ne tik
daug dirbo, bet palaikė ir san
tarvės nuotaiką. Jei kas po
sėdžiuose skųsdavosi, prie
kaištaudavo dėl neatliktų dar
bų, dr. Blakis ginčus užbaig
davo: „Na, taip, yra ir šio ir to,
bet aplamai yra viskas gerai.
Grįžkime prie darbo".
Dr. Ansis Blakis priklausė
amerikiečių profesinėms ir
veik visoms svarbesnėms lat
vių organizacijoms. Globojo
latvių savaitgalio mokyklą,
rūpinosi latvių liuteronų baž
nyčios išlaikymu. Surinko
JAV gyvenančių latvių adre
sus ir išleido dviejų tomų adresyną. Buvo pradėjęs ruošti
ir lietuvių adresyną. Savo dar
bo vaisiais dosniai dalijosi su
kitais.
Vaiku būdamas, kartu su
tėvais nuo grįžtančių Latvijon
bolševikų pasitraukė į Vaka
rus, bet išaugo tikras latvių ir
baltų patriotas. Vasaromis
vykdavo į Latviją ir vaikuose
diegė burnos higienos įgū
džius. Prieš tris savaites buvo
uždaręs dantų gydytojo kabi
netą ir išėjęs į pensiją. Buvo
pasiryžęs laiką skirti visuome
niniam darbui Latvijoje ir
išeivijoje. Mirtinas širdies
smūgis viską pakeitė.

„NEŽINAU KITO KUNIGO, TAIP
GERBIAMO IR MYLIMO"
Trečiadienį, birželio 27 d.,
paskutiniais metais įvairių
negalių persekiojamas, sulau
kęs 85 metų, mirė buvęs Ap
reiškimo parapijos, Brooklyn,
NY, klebonas kun. Jonas Pa
kalniškis. Atsisveikinimas su
velioniu Shalins šermeninėje
įvyko penktadienį, birželio 30
d. Maldas lietuviškai atliko
Viešpaties Atsimainymo para
pijos vikaras kun. Vytautas
Volertas, o angliškai — Brook
lyn vyskupijos kunigų prie
glaudos namų, Douglaston,
NY, viršininkas prel. Zatarga.
Su kunigu Jonu Pakalniškiu
atsisveikino ir giminėms bei
artimiesiems užuojautą išreiš
kė: ambasadorius * Anicetas
Simutis, LR gen. konsulas Ri
mantas Morkvėnas, kun. Sta
sys Raila, Apreiškimo parapi
jos tarybos vardu — Vladas
Sidas, Viešpaties Atsimainy
mo parapijos ir Kunigų vieny
bės — kun. Vytautas Volertas,
LB NY apygardos ir skautų —
Kęstutis Bileris, Tautos fondo
— Jonas Vilgalys, Apreiškimo
parapijos — Asta Barkaus
kienė, Apreiškimo choro —
Bill Kučinskas, Kultūros ži
dinio — dr. Jonas Bilėnas, bu
vusių šeštadieninės Maironio
mokyklos mokytojų — Elena
Ruzgienė, Vyčių kuopos —
Bill Kurnėta, ateitininkų —
Kostas Norvilą.
Atsisveikinimas buvo baig-
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Po Mišių kun. J. Pakalniš
kio palaikai buvo nuvežti ir
palaidoti Nek. Prasidėjimo
Margos Seserų vienuolyno so
dyboje, Putnam, Conn., „Dan
gaus vartai" kapinėse.
*****
Dar prieš Pirmąjį pasaulinį
karą iš Žemaitijos atvykę New
York gyveno Jonas ir Ona Pa
kalniškiai. Jiems, 1915 m.
sausio 1 d. gimė sūnus, kuris
lietuviškoje Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje buvo pa
krikštytas Jono vardu.
Karas baigėsi. Lietuva lais
va ir nepriklausoma. Tėvai
apsisprendžia ir 1921 m. su
vos spėjusiu baigti vaikų
darželį Jonuku išvyksta į Lie
tuvą ir apsigyvena Veiviržė
nuose (Kretingos apskr.). Bo
simasis kunigas Jonas, ten
baigės pradžios mokyklą, gim
naziją lankė Švėkšnoje ir Klai
pėdoje. Baigės 6 gimnazijos
klases, išgirdęs Aukščiausiojo
Juozas Kojelis
kvietimą, išvyksta į Kauną ir
ten stoja į kunigų seminariją.
Seminariją baigęs, teologijos
ir filosofijos studijas gilino Vy
tauto Didžiojo u-tete. 1939 m.
birželio 3 d. Kauno arkikated
roje/bazilikoje Jonas Pakal
niškis buvo įšventintas į kuni
gus. Pirmosios, kaip kunigo,
pareigos — vikaras Kauno ar
kikatedroje
ir kapelionas
„Saulės" pradžios mokykloje.
Neilgai kun. Jonui ten teko
darbuotis. Vos spėjus Sovietų
armįjai į Lietuvą įžengti ir
jiems pradėjus
kun. Jonu
„domėtis", jis persikelia į ne
didelę Pagirių parapiją, ku
rioje klebonavo kun. V. Dabuši8. Vokiečiams Raudonąją
armiją iš Lietuvos išgujus,
kun. Jonas vėl grįžta į arkika
Kun. Jonas Pakalniikis
tedrą ir paskiriamas kapelio
tas giedant „Marija, Marija" nu .Aušros" mergaičių gim
ir „Lietuva brangi".
nazijoje.
šioje vietoje tenka pastebė
ti, kad šermenyse nebuvo
1944 m. Raudonajai armįjai
įjungtas oro vėsintuvas. Nedi vėl artėjant prie Lietuvos, jau
deliame šermeninės kamba spėjus patirti jos „globą" kun.
ryje, pilname žmonių, atsisvei Jonas sėda ant dviračio ir,
kinimui užsitęsus arti dviejų kartu su kitais, pasuka į Va
valandų, prakaitą šluostantis karus. Atsiradęs Vokietijoje,
ištverti buvo nelengva.
apsistoja mažame Berent
Šeštadienį rytą Apreiškimo miestelyje. Bet neilgam. Bol
parapijos bažnyčioje, kurią ševikai priartėja ir čia. Aplei
kun. Jonas vadindavo: „Tai džia Berent ir vyksta į Miun
mano tėviškė", Mišias, kartu cheną. Čia gauna paskyrimą
su kitais 16 kunigų, aukojo seselių mokytojų kapelionu,
Brooklyn vyskupijos vysk. lygiagrečiai rūpinasi į Miun
cheną atvykusių lietuvių dva
augziliaras Valero.
Vietoje pamokslo kun. V. Vo siniais reikalais ir konserva
lertas skaitė atsisveikinimo torijoje lanko vargonų klasę.
laišką kun. Jono draugo, kun.
Kun. Jonas — Amerikos pi
Vytauto Pikturnos, gyvenan lietis, į JAV atvyko vienas iš
čio vysk. J. Matulaičio slaugos pirmųjų. Už kelionę turėjo
namuose, Putnam. Conn.
pats užsimokėti. Vėliau, tai

Mirė 2000 m. liepos 11 d., sulaukusi 89 metų. Gimė
Lietuvoje, Vilkaviškio mieste, Kumiečių kaime.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: brolio dukros — Aušra, Giedrė ir Rasa
su šeimomis, krikšto sūnus Vacys Šaulys su žmona
Viktorija ir vaikai; tolimesni giminės Lietuvoje.
A.a. Uršulė buvo uoli Vilkaviškio parapijos rėmėja.
Velionė pašarvota penktadienį, liepos 14 d. nuo 2 iki
8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., arti Derby Rd., Lemont, IL. Laidotuvės
įvyks šeštadienį, liepos 15 d. Iš laidojimo namų 9:30 vai.
ryto Velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos gedulingos
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift
organizacijai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
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Nuliūdę: brolio dukros ir krikšto sūnus su
šeima.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.
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Š. m. gegužės 21 d. Vilniuje, Lietuvoje staiga mirė
ilgametis Bridgeporto gyventojas

prisimindamas, mėgdavo pa
juokauti: „Jus, DP, Amerika
veltui atsigabeno, o aš, kaip
'amerikonas', turėjau pats už
simokėti".
Atvykus į savo gimtinę kun.
Jonui teko vikarauti keliose
lietuviškose parapijose. Ilgiau
siai — 18 mėtų vikaro parei
gose tarnavo Apreiškimo para
pijoje. Bodamas tose pareigo
se išvystė plačią veiklą besi
darbuodamas J su jaunimu:
ateitininkais; ^člate, skau
tais. Veždavo "juos į vasaros
stovyklas ir kartu atostogau
davo. Buvo pakeltas vyr. skau
tininku. Yra buvęs Lietuvių
skautų dvasios vadu. Už nuo
pelnus skautybėi apdovanotas
ordinais. Net 20 metų dėstė
tikybą šeštadieninėje Mairo
nio mokykloje fr buvo jos ka
pelionas. Kadangi kun. Jonas
„vienas iš mūsų", su tuometi
nio šviesaus,: patriotiškai nu
siteikusio klebono kun. Nor
berto Pakalnio pritarimu,
pritraukė iš Vokietijos atvyks
tančius, atjaunino ir padidino
parapiją.

niškį".
Kun. Jonas, klebono parei
gose ištarnavęs 12 metų 1989
m. pasitraukęs į užtarnautą
poilsį apsigyveno Brooklyn
vyskupijos kunigų prieglau
doje, Douglaston, NY. Nors ir
poilsiaudamas, tarp keturių
sienų neužsidarė. Savo para
pijos nepamiršo ir neretai ap
silankydavo; reikalui esant,
pavaduodavo kleboną ir tal
kindavo. Neatitrūko ir nuo lie
tuviškos" veiklos. Jis dalyvavo
susirinkimuose, minėjimuose,
renginiuose. Mėgo spaudą ir
dosniai ją rėmė. Gražia pini
gine suma parėmė ir Draugo
fondą, tapdamas to fondo gar
bės nariu.
Tegu Galybių Viešpats į
Amžinąjį vynuogyną iškelia
vusį kun. Joną Pakalniškį ap
dovanoja šviesos, ramybės ir
džiaugsmo gausa!
P. Palys
* Vyriausybė suteikė Lie
tuvos taupomajam bankui
valstybes garantiją dėl Nerin
gos miesto savivaldybei 5 me
tams teikiamos 2.925 milijono
JAV dolerių paskolos. Už šias
lėšas bus tvarkoma Juod
krantės krantinė, atnaujinta
prieplauka. Nuo 2001 m. pa
skola bus grąžinama, ir palū
kanos mokamos iš valstybės
biudžeto. Juodkrantės kranti
nės sutvarkymo, parko pasodinimo ir molo prieplaukos at
statymo projektas pradėtas
įgyvendinti 1995 m. Šiuo metu
jau sutvarkyta apie 1 km
krantinės, įrengti pėsčiųjų ir
dviratininkų takai, pasodintas

Parapijiečiai labai džiaugė
si, kai 1977 m. kun. Jonas Pa
kalniškis buvo paskirtas Ap
reiškimo parapijos klebonu.
Dėl jo kuklaus, malonaus ir
nuoširdaus būdo parapijiečiai
jį buvo pamilę ir visuose rei
kaluose entuziastingai rėmė, o
jis pats parapijiečiams buvo
visa širdimi atsidavęs.
Kun. Jonui švenčiant 50-ties
metų kunigyste*, sukaktį, am
basadorius Anicetas Simutis,
pareiškė: „Nežinau kito kuni
go, kurį taip visuotinai para
pijiečiai ir kiti gerbtų ir my
lėtų, kaip kun. Joną Pakal P*"* 8 *

.nu.

Mūsų bendraklasei

A. t A.
ELENAI BARTUSEVIČIŪTEI
BALTRUŠAITIENEI
Amžinybėn iškeliavus, jos dukroms — BIRUTEI,
MILDAI, RUSNEI, EGLEI su šeimomis, Velionės
seseriai REGINAI su šeima bei giminėms Lietuvoje
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Tuebingen 'o lietuvių gimnazijos 1-os laidos
abiturientai-bendraklasiai:
Laima Bortkevičiūtė Ray
Birutė Ciplijauskaitė
Bronė Vilcinaitė Nainienė
Jonas Kubilius

A. t A.
JONAS VAREIKIS,
giliame liūdesyje palikęs sūnų Šarūną Vareikį su
žmona, dukrą Živilę Kasniūnienę ir keturis anūkus,
kuriems reiškiama nuoširdi užuojauta skaudžios
netekties valandą.
Draugai

Draugo fondo garbės nariui

A. t A.
Kun. JONUI PAKALNIŠKIUI
iškeliavus į Amžinybę, jo artimiesiems ir giminėms
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Draugo fondo taryba

A. t A.
Rašytoja PETRONĖLĖ
ORINTAITĖ JANUTIENĖ
Mirė 1999 m. gruodžio 16 d. Los Angeles, California.
Gimė 1905 m. vasario 18 d.. Liepalotuose, Šakių
apskrityje.
Po pamaldų šv. Kazimiero bažnyčioje karste palikta
mauzoliejuje. Vykdant jos norą, kad palaidotume
tėviškės kapuose, birželio 9 d. ji nuvežta į Kudirkos
Naumiestį.
Vietinių įstaigų vadovai, kun. dekanas Donatas
Jasulaitis, dr. V. Kudirkos muziejaus direktorė Natalija
Manikienė. vidurinės mokyklos direktorius Romas
Eikevičius ir seniūnas Algimantas Damijonaitis
paruošė laidotuvių programą ir jai vadovavo.
A.a. Petronėlė buvo pašarvota dr. V. Kudirkos
muziejaus salėje. Moksleiviai atsisveikinimo
valandėlėje skaitė jos kūrybą. Birželio 10 d. iš Kauno
atvykę dailiojo žodžio menininkai, deklamuotojai ir
smuikininkas atsisveikino muzika bei skaitymais.
Velionę pervežus į Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią,
šv. Mišias aukojo dekanas, klebonas Donatas Jasulaitis,
asistavo Petronėlės giminaitis monsinjoras Kazimieras
Senkus ir diakonas Žydrūnas Burnius. Giedojo
parapijos choras. Bažnyčia buvo perpildyta palydovų.
Šakių rajono laikraštis parašė, jog į kapines Petronėlę
lydėjo ne vienas šimtas giminių, literatūros
bendradarbių ir naumiestiečių. Kapinėse po religinių
apeigų atsisveikinimo kalbą pasakė iš Vilniaus
atvažiavęs Lietuvos Rašytojų sąjungos pirmininkas
Valentinas Sventickas.
Esame dėkingi visiems, ruošusiems ir dalyvavusiems
laidotuvėse.
Liūdintys: vyras Kazys ir sūnus Donatas su
seimą.
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ČIKAGOJE IR
A t e i t i n i n k ų poilsio savai
t ė K e n n e b u n k p o r t . Maine,
prasidės š.m. rugpjūčio 12 d.
ir baigsis rugpjūčio 19 d. In
formacijai kreiptis : J. Rygelis,
18 Maple Ln., Thompson. CT.
06277. teL 880-923-3043
ČIKAGA PRADĖJO...
Pernai vasarą Čikagos vidurmiestyje
buvo ..paleista
ganytis" per 300 plastmasinių,
visaip
išmargintų
karvių.
Šiaip sau — be jokio ypatingo
tiksio. galbūt tik norint pa
traukti turistų i ir vietinių gy
ventojų 1 dėmesį ir paįvairinti
kasdienybę. Tas tikslas buvo
pasiektas — ir su kaupu! Visą
vasarą karves buvo fotogra
fuojamos, dažnai paminimos
žiniasklaidoje. o rudeniop jas
važytinese pirko verslininkai,
įmonės ir net pavieniai žmo
nės.
Tačiau Čikaga iš kai kurių
kitų vietovių susilaukė pašai
pos: atseit, buvęs skerdyklų
miestas be galvijų, nors ir
dirbtinių, negali apsieiti... Vis
tik buvo pastebėtas ir projekto
pasisekimas, ir papildomos
įplaukos iš pagausėjusio turiz
mo, todėl šią vasarą ..parodų
miesto gatvėse epidemija" jau
užsikrėtė nemažai kitų mies
tų. New Yorko centre — Manhatten — pilna įvairiai dažytų
ir išmargintų karvių; Saginaw, Mich.. gatvėse „ganosi" 6
pėdų aukščio žirgai: N"ew Orioans mieste ..plaukioja" pasa
kiškos išvaizdos, 5 pėdų
dydžio žuvys: Toronte (Kana
doje; ir \Vhitefish, Mont.,
. vaikšto" elniai; Norfolk, Va,
mic-ste atsirado undinių pul
kas: St. Paul. Minn.. įsitaisė
51, 5 pėdų aukščio šuniuką
Snoopy. prisimenant neseniai
mirusį
piešinėliu
serijos
..Peanuts" autorių Charles
Scnuiz, kilusį iš šio miesto: o
B'oomington. 111, miestas pa
puoštas šešių pėdų aukščio
kukurūzų burbuolėmis.

APYLINKĖSE\

..Draugo" vasaros gegužinės
laimėjimams labai trūksta lai
mikių! Prašau visų mūsų
brangių skaitytojų padėti ir
D a i n a v o s j a u n i m o sto
padaryti laimėjimų traukimą
vyklos ruošiama „Lithuakuo įdomesnį. Atvežkite savo
• n i a n h e r i t a g e " stovykla, lie
statulėles, paveikslus ir rankų
tuviškai nekalbančiam lietu
darbo dalykėlius, kurie jums
vių kilmės jaunimui nuo 7 iki
jau atsibodo, ir leiskite ki
16 m. amžiaus, vyks nuo lie
tiems jais pasdžiaugti! O jums
pos 30 iki rugpjūčio 6 d. Infor
bus daugiau vietos naujiems
macijai tel. 630-257-2022. Pra
daiktams.
šoma skambinti vakare.
V. Krumplis,
„Sietuvos" s k a u t i n i n k i ų
..Draugo" administratorius
ir vyr. skaučių d r a u g o v ė s
Šių metų JAV LB Kultū
seimu, gegužinė Ateitininkų
namuose vyks sekmadienį, lie r o s tarybos dailės premijos
pos 16 d., tuoj po šv. Mišių komitetą sudaro pirmininkė
Pal. J. Matulaičio misijoje, Le- Daiva Karužaite, Vanda Alek
monte. Narės, jų šeimos ir vi nienė. Julija Švabaitė-Gilienė,
Regina Jautokaitė ir Juozas
sos skautininkes kviečiamos.
A u t o b u s a s su s t o v y k l o n Mieliulis. Kandidatus premi
v y k s t a n č i a i s Čikagos s k a u  jai galima siūlyti iki rugsėjo
tais ir s k a u t ė m i s iš Pasaulio 15 d. Siūlymus siusti: Daiva
lietuvių centro Lemonte iš Karuža, 6035 S. VVhipple, Chivyks šeštadienį, liepos 15 d. cago, II 60629.
Visi vykstantieji prie autobuso
renkasi 7:15 vai. r. Autobusas
išvyks punktualiai 7:45 vai. r.
Besivėluoj ančių nebus laukia
ma.
Č i k a g o s skautų ir s k a u 
čių, stovyklon v y k s i a n č i ų
a u t o b u s u , bagažas bus ga
benamas sunkvežimiu. Sto
vyklautojų daiktus prašoma
atvežti į PL centrą Lemonte
ketvirtadienį, liepos 13 d., nuo
6 iki 8 vai. vak. Į autobusą
daiktai nebus priimami.
E. Diminskienė, gyvenanti
Arkansas valstijoje, buvo at
vykusi į Čikagą ir aplankė sū
nų Joną su šeima, ta proga su
sitiko su buvusiomis savo
bendradarbėmis Sofija Džiugiene ir Joana Krutuliene. gyvenačiomis Oak
Lawn, IL.
Jos daug metų dirbo kartu
Medical examiner office of
Cook County. E. Diminskienė
daug metų gyveno Čikagoje ir
buvo veikli visuomenininke.

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS

V i e n a profesionalo šei
ma, gyvenanti Orland Park,
IL, (prašiusi neskelbti pavar
dės) St. Džiugo knygų fondui
padovanojo didelį rinkinį įvai
rių knygų anglų kalba, o t a i p
pat vertingų leidinių lietuvių
kalba. Knygos bus pasiųstos
Lietuvos bibliotekoms.

Pas mus. Lietuvos Vaikų vil
ties vaikus, besigydančius
Shriners ligoninėje ir gyve
nančius ..Seklyčioje", apsilan
kė teta Kukū - aktore iš Lie
tuvos Hana Sumilaitė. Ji Lie
tuvoje vaidina LNK televizijos
seriale ..Kaimynai" ir kaip
teta Kuku ruošia programėles
vaikams. ..Seklyčioje" tą dieną
mes taip pat išvydome trumpą
programėlę. Kartu pašokome,
padainavome, gėrėme arbatą
ir šnekučiavomės. Labai dėko
jame Stasiui Paulauskui, kad
surado laiko atvežti aktorę į
...Seklyčią".
Asta D ž i u g e l y t ė ir
J o l i t a Liesytė

B u v u s i ų Čikagos sker
d y k l ų , kuriose yra dirbę t ū k s 
tančiai
lietuvių,
pastatas
Stockyards Exchange Building (4146-52 S. Halsted) pa
gal Čikagos vystymo planą
bus atnaujintas, ir jame t u r ė 
tų atsirasti pokylių salė ir mė
sos kepsnių restoranas (steakhouse). Būsimojo „Stockyards
Inn" projektu yra stengiamasi
išsaugoti ir istorinį pastatą, ir
jo architektūrinę
išvaizdą.
Naująjį projektą, kainuosiantį
daugiau kaip 9 mln. dolerių,
dar turi patvirtinti Čikagos
miesto taryba, o darbai turė
tų prasidėti šių metų rudenį ir
užsibaigti 2001 m. pavasarį.

Ir niekas daugiau nebesi
šaipo iš Čikagos karvučių...

TRŪKSTA LAIMIKIŲ!

Ši savaitgali l i n k s m ą ge
gužinę Šaulių namuose (2417
W. 43 Str.) rengia Čikagos
Venesuelos lietuvių draugija.
Gegužine vyks liepos 16 d.,
sekmadienį, 12 vai. Bus gero,
skanaus lietuviško maisto,
muzikos, šokiams gros Kosto
Ramanausko orkestras, vyks
loterija.
Aktorė Irena L e o n a v i č i ū 
tė skaitys arkivyskupui J u r 
giui Matulaičiui skirtus eilė
raščius per arkivyskupo pas
kelbimo palaimintuoju šventę,
vyksiančią liepos 16 d., sek
madienį. 10:30 vai.r. bus au
kojamos šv. Mišios Švč. M.
Marijos Gimimo
parapijos
bažnyčioje Marąuette Parke.
Tuoj po Mišių parapijos salėje
vyks minėjimas. Apie palai
mintąjį Jurgį Matulaitį kalbės
kun. Rimas Gudelis. Minėjimą
rengia Nekalto prasidėjimo M.
Marijos seselių rėmėjai. Malo
niai kviečiame narius ir sve
čius minėjime dalyvauti.

Atsiųsta

paminėti

Išėjo pirmasis 2000 metų
„Technikos žodžio" numeris.
Žurnalą leidžia Amerikos lie
tuviu inžinierių ir architektų
sąjungos
(ALIAS)
Čikagos
skyriaus technikinės spaudos
sekcija. Numeryje
rašoma
apie karo lakūną, lėktuvų
konstruktorių Jurgį Dobkevi
čių, pateikiama Mokslo ir kū
rybos simpoziumų apžvalga,
minimi Lietuvoje išleisti leidi
niai ir kt. Žurnalo redaktorius
- Vytautas Peseckas, adminis
tracijos adresas:
7980 W.
127th St., Palos Park, IL
60464.

Skelbimai ~~
• Namams p i r k t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual F e d e r a l S a v i n g s
2212 West C e r m a k Road,
Tel. (773) 847-7747.

•>> Vaikų vilties vaikai ..Seklyčioje" su aktore Uana Sunulaite iš Lietuvos Sėdi: Birute Jasaitiene. Ast
•, SI.I>V- Paulauskas Stovi Juneta Dainiute. Stase Liesiene. Genovaite Dainiene. .Jolita I.iesyu
M.::. . S imilaitė ir Marija Diiugeliene

.•
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Pirmosios mokytojų studijų savaites (1967 m. liepos 30 d.) atidaromojo posėdžio prezidiumas Dainavoje. Kalba
studijų iniciatorius pedagogas mokytojas Jonas Kavaliūnas. Nuotr. K Sragausko
v

.

PIRMOJI IR ŠIEMETINE
MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITE
STASYS SLIŽYS
Daugiausia
lituanistinių — liepos 30-rugpjūčio 6 d.
mokyklų įsikūrė 1949-1950 1967 m. Pirmoje studijų sa
metais, pači- mokytojų ir vaitėje dalyvavo apie 80 mo
švietimo vadovybės iniciatyva. kytojų, kai kurie kartu su šei
Pradžioje buv i ruošiamos ra momis, padidindami dalyvių
joninės mokytojų konferenci skaičių. Studijų atidaroma
jos, kuriose cėl laiko stokos jame žodyje Švietimo tarybos
mokyklinės problemos nebu pirmininkas J. Ignatonis iškė
vo tinkamai išsprendžiamos. lė studijų prasmę, akcentuo
Konferencijose brendo mintis, damas dirbančių mokytojų au
kad yra būtim mokytojus su toritetingą žodį metodologijos
kviesti ilgesn;am laikui, kur ir kitais mokyklinio darbo rei
būtų galima mokyklinius rei kalais. Visi pirmųjų studijų
kalus giliau ir neskubant pa dalyviai pageidavo tokias sa
nagrinėti. Mokytojų studijų vaites kasmet ruošti Daina
savaitės iniciatorium buvo pe voje.
dagogas Jonas Kavaliūnas,
Jau yra pusšimtmetis, kai
kuris jau dirbo amerikiečių mūsų dirbantieji mokytojai
mokyklose ir buvo dalyvavęs rūpinasi ir siekia, kad mūsų
mokytojų vasaros kursuose jaunimas išliktų lietuviškas.
Amerikoje bei Europoje. To Jis sukūrė lituanistinių mo
meto Švietimo tarybos pirmi kyklų sistemą ir metodiką.
ninkas Jeronimas Ignatonis Juk joks pasaulinio garso pe
pavedė J. Kavaliūnui suorga dagogas nėra sukūręs litua
nizuoti pirmąją mokytojų stu nistinėms mokykloms siste
dijų savaitę.
mos, nurodęs sėkmingiausios
Jonui Kavaliūnui pasisekė jai metodikos. Todėl drąsu
vietą surasti Jaunimo stovyk tvirtinti, kad lietuvis mokyto
loje Dainavoje, netoli Man- jas per nuolatinį darbą, pasi
chester, Michigan. Stovyklos tobulinimo studijas sistemą ir
administracija paskyrė laiką mokymo metodus sukūrė, te-

DARBINGAS LIETUVIŲ FONDO
VALDYBOS POSĖDIS

Lietuvių fondas yra mūsų
visų pasididžiavimas! Tai fi
nansinė tvirtovė, remianti lie
tuvių švietimą ir kultūrą išei
vijoje. Fondas nuo pat jo įsi
kūrimo buvo r yra gerose ran
kose, turi didelį pasitikėjimą
lietuvių visuomenėje, nes va
dovaujamas ir prižiūrimas šio
krašto įstatymų.
Š. m. liepo- 6 d. fondo raš
tinėje įvyko Lietuvių fondo
valdybos pe-ėdis, pirminin
kaujant vale-bos pirmininkui
Povilui Kiliu. Posėdyje daly
vavo: Alė Razmienė, LF valdy
bos sekretore nariai — Sigita
Balzekienė, Ramoną Stepona
vičiūtė, Vytautas Vaitkus,
Stasys Džiugas ir LF tarybos
pirmininkas Algirdas Ostis.
Pirmininke padėkojo daly
vaujantiems
primindamas,
kad šis valei bos posėdis yra
paskutinis p- eš visiems išei
nant atosto.Lj. Liepos 14 d.
dar bus LF i irybos posėdis, į
kurį yra kvi< iami visi valdy
bos nariai, : es posėdis bus
svarbus, kacLngi vyks po pel
no komisijos paskirstymo-nutarimo posėdcio.
Fondo vale ba, pasitraukus
J. Končiui, r. -urėjo informaci
jos vadovo etuvių spaudoje
garsinti jo ve klą ir darbus. To
pasigedo fondo nariai ir plati
lietuvių vis . >menė. Lietuvių
fondo taryb;; ir valdybai su
sitarus buv< nutarta kviesti
rašytoją Sta.-, Džiugą, lam su
tikus, St. Džiugas dalyvavo
posėdyje, kurj pristatė valdy
bos pirmininkas.
Pelno kon .sijos skirstymo
pirmininkui ir. A. Razmai pa
geidaujant, posėdyje buvo pla
čiai aptarta> Miami lietuvių
klubo palikit;.as. Klubo valdy
ba lietuvybės reikalams pas
kyrė 225,000 dol. Iš tos sumos
— 100,000 ciol. yra įnašas į

.

Lietuvių fondą, jis — nedalo
mas. 125,000 dol. klubo valdy
ba paskirstė taip: 40,000 Lie
tuvos mokyklų vadovėliams
leisti arba kitoms svarbioms
knygoms,
rekomenduojant
Lietuvos švietimo ir kultūros
institucijoms. 35,000 dol. —
lietuvių
šalpos organizaci
joms, kurios padeda vargstan
tiems Lietuvoje. 25,000 dol. —
pagalba lietuviams, grįžu
siems iš temties. Ketvirtoje
dalis — 100,000 dol. — para
ma išeivijoje lietuvių spaudai:
„Draugui", „Dirvai", „Tėviš
kės žiburiams", „Akiračiams"
ir „Lietuvių balsui". 125,000
dol. suma nepriklauso LF pel
no skirstymo komisijai, bet ji
lieka fondo valdybos žinioje,
nes pagal klubo dokumentą,
jai duota visiška teisė paskir
ti tas sumas toms organizaci
joms, kurios atitinka klubo pa
geidavimus. Laikas netermi
nuotas, todėl fondo valdyba
metų gale turi klubui atsi
skaityti.
Kadangi LF valdyba jau yra
gavusi prašymą iš naujos įsis
teigusios organizacijos „Vaiko
vartai į mokslą", vykstančios
savanoriškai dirbti su apleis
tais gatvės vaikais Lietuvoje
ir norinčioms ten suorganizuo
ti savanorių būrelį, valdyba
vienbalsiai nutarė paskirti
šiai organizacijai 10,000 dol.
„Vaiko vartai į mokslą" orga
nizatorė Rita Venclovienė iš
vyksta dirbti vieneriems me
tams, o Gražina Kamantienė 6
men. Kitos savanorės taip pat
pasiruošusios vykti.
Kiekvienais metais Lietuvių
fondas ruošia golfo turnyrą su
dovanomis. Šiai metais jis
vyks spalio 15 d. Lieponio gol
fo lauke, Lock Port, IL. Buvo
pateikta įvairių pasiūlymų.
Vytautui Vaitkui sutikus rū

steigiamos ne reklamai, bet
tautiniam išsilaikymui.
Šią vasarą Mokytojų kursai
Dainavoje nuo rugpjūčio 6 iki
13 d. Tobulinimosi kursus ren
gia JAV LB Švietimo taryba,
kurios pirmininkė yra Regina
Kučienė. Organizacinis ko
mitetas mokytojų kursų pa
grindiniams dalykams pak
vietė kvalifikuotus pedagogus.
Kasdien lietuvių kalbą dėstys
Juozas Masilionis, apie lietu
vių kalbos mokymo būdą
kalbės Jonas Kavaliūnas, kaip.
dėstyti Lietuvos istoriją nuro
dys Juozas Plačas. Paskaitas
skaitys prof. Rimvydas Šilba
joris, dr. Jolita Kavaliūnaitė,
literatūros vakare aktorė Ire
na Leonavičiūtė kalbės apie
poetės Janinos Degutytės
kūrybą ir jos gyvenimą. Mo
kyt. Rima Polikaitytė praves
parodomąją pamoką su prieš
mokyklinio amžiaus vaikais.
Mokyt. Dalia Gedvilienė aiš
kins, kaip lituanistinėse mo
kyklose dėstyti dainavimą, ir
pravers choro repeticijas. Pa
minėti programos punktai ir
personalas kalba už gerus
pasitobulinimo mokytojų kur
sus.

bekuria ir parodo norą toliau
tobulinti. Mūsų jaunimas, bai
gęs lituanistines mokyklas,
yra geriausias įrodymas už
gerą mokyklų sistemą. Be abe
jo, mokytojų studijos reikalin
gos ir cenzuotiems mokyto
jams Lietuvoje, įsigijusiems
cenzą išeivijoje, ir ypač į mo
kymo darbą įsijungusiems in
teligentams, ne mokytojams.
Išeivijos gyvenimui einant vis
giliau į metus, aštrėja mokyto
jų ir mokinių mokyklinio dar
bo problemos. Iškilusias prob
Kai neramus XX amžius vi
lemas gali sušvelninti moky sose srityse, o ypač mene, ieš
tojų studijų programos akcen kojo naujų kelių, antroje šimt
tas, atkreiptas į du pagrindi mečio pusėje pradėta rūpintis,
nius metodų momentus: objek kad didaktika nenukryptų į
tyvųjį ir subjektyvųjį.
materializmą, formalizmą ar
Mokslo turinys arba pats aktyvizmą. Mūsų laikų peda
mokslo dalykas priklauso ob gogikos kryptys — globalu
jektyviam momentui, kur mo mas ir vitalizmas siekė moks
kytojas būtinai turi pasirodyti lo žinių sektorius suvesti į
dalyko žinovu. Mūsų atveju, vieną profesinės pedagogikos
lietuvių kalbos mokytojas — žinių pilnatį, kurioje aiškiai
kalbos mokslo žinovas, dirban būtų išryškinti metodų pa
tis padegogas. Be to, jau dabar grindiniai momentai. Prieita
reikalingas ir anglų kalbos ži prie sprendimų, kad metodas
nojimas. Subjektyvusis meto yra moksliškas tyrimas, kurio
do momentas yra mokymo me negalima kaitalioti pagal ma
nas, surištas su sąmonės paki dą ar skonį. Į naujoves didak
lusiu dėmesingumu mokinių tikoje reikia žiūrėti rimtai ir
atžvilgiu. Tie du metodikos tik moksliškai, nes pedagogi
momentai yra būtini ypač mo kos uždavinys tebėra lygiai
kytojų kursuose, nes lituanis tas pats ir nepasikeitęs: ugdy
tinės mokyklos išlaikomos ir ti žmogaus asmenybės visumą.
pintis visais golfo organiza
vimo darbais, diskusijos tuo
reikalu ilgai neužsitęsė.
Posėdyje buvo svarstomas ir
įgaliotinių klausimas dides
niuose lietuvių telkiniuose,
kaip: Detroite, Kalifornijoje,
Foridoje, New Yorke ir kitur.
Bus susisiekiama su tam tik
rais asmenimis, kurie sutiktų
tose vietose atstovauti Lietu
vių fondui. Buvo prašyta visų
valdybos narių parodyti tam
tikrą iniciatyvą tuo reikalu,
ypač galėtų padėti tie, kurie
turi tose vietose pažįstamų.
Lietuvių fondo metinis po
kylis vyks lapkričio 4 d., šeš
tadienį, PLC didžiojoje salėje.
Buvo diskutuojami lietuvių
radijo ir TV rėmimo bei tinka
mos programos paruošimo

*mr*i
KANADA
STATOMI LIETUVIŠKI
SLAUGOS NAMAI
F3galiau po keleto metų
ruošimosi Labdaros fondas
iškilmingai atšventė pamatų
prakasimo iškilmes, nors pa
matai iš esmės jau baigiami
paruošti.
Į iškilmes susirinko didelis
būrys mūsų vyresniųjų tau
tiečių. Nemažai kalbų pasakė
miesto atstovai ir parlamento
nariai. Iškilmes vedė Rimas
Juodis. Aukų vajaus pirminin
kas T. Stanulis prašė prisidėti
prie statybos išlaidų, nes dar
reikėtų sukelti daugiau kaip
milijoną dolerių. Numatoma,
kad visa statyba kainuos dau
giau kaip septynis milijonus.
Dauguma mūsų tautiečių yra
išsisklaidę po įvairias prie
glaudas ir su nekantrumu
laukia, kada galės prisiglausti
lietuviškuose slaugos namuo
se. Šalia jau kyla naujosios
Prisikėlimo šventovės sienos,
vienuolyno, bankelio namai.

reikalai. Aptarti ir kiti įvai
rūs reiklai ir darbai, kurie at
siranda netikėtai. Kitą valdy
bos posėdį valdyba nutarė
sukviesti po vasaros atostogų
— rugsėjo 12 d. 7 v .v. Apie tai
bus pranešta vėliau kiekvie
nam valdybos nariui. Pabai
goje LF tarybos pirmininkas
Algirdas Ostis dar plačiau pa
ryškino Miami lietuvių klubo
pageidavimų prasmę, nes jų
skirta parama turi būti pa
naudojama
tik
Lietuvoje.
Trumpai papasakojo apie savo
kelionėje patirtus įspūdžius
Vokietijoje, iš kurios neseniai
grįžo.
Posėdis buvo darbingas ir
darnus.
St. Džiugas
Prisikėlimo
parapijos
šventovėje buvo paminėtas
išvežtųjų atminimas. Per šv.
Mišias giedojo „Volungės" cho
ras.
Toronto lietuviu namuo
se buvo surengta skulpto
riaus Jokūbo Dagio paroda.
Dauguma jo darbų išvežti į
Lietuvą. Taip pat nematai jo
skulptūrų yra Birtų „Selos"
muziejuje ir J. Dagio sūnaus
priežiūroje. Pelnas už parduo
tas skulptūras buvo paskirtas
Palangos dantų klinikai. „Per
las".
Kanados lietuvių fondo
valdyba savo posėdyje naujai
pasiskirstė pareigomis. Į tary
bą atėjo du nauji nariai - Dan
guolė Sher ir Stasys Prakapas. Naujasis pirmininkas yra
A. Nausėda. Posėdį vedė KLF
tarybos pirmininkė Gražina
Ignaitytė Kanados lietuvių
fondas sutaupė aktyvo ba
lansą, kuris yra daugiau kaip
3 mln. dol. Gautos metinės pa
lūkanos yra išdalinamos sti
pendijoms ir kt. Praėjusiais
metais buvo gauti 34 pavienių
studentų prašymai ii Lietuvos
Stasys Prakapas

