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Konservatorių vadovai neigia
konfrontaciją su prezidentu
Vilnius, liepos 19 d. (BNS)
— Seimo pirmininko pirmasis
pavaduotojas, vienas konser
vatorių vadovų Arvydas Vi
džiūnas kategoriškai atmeta
kaltinimus dėl „nepagarbos ar
nemeilės" prezidentui.
Spaudos konferencijoje tre
čiadienį jis piktinosi, kad Sei
mui atmetus prezidento „veto"
Seimo rinkimų įstatymo patai
soms, kai kurie politikai ir
spauda pareiškė, kad tokiu
būdu valdančioji dauguma
išreiškia savo priešiškumą
prezidentui.
A. Vidžiūnas pakartojo kon
servatorių nuostatą, kad „da
lykinė programinė konkuren
cija tarp svarbiausių valstybės
institucijų neturi būti vertina
ma myliu nemyliu, gerbiu ne
gerbiu kategorijomis". Taip
pat jis priminė, kad šios ka
dencijos Seimas buvo atmetęs
tik vieną' prezidento „veto".
„Tarp tūkstančio įstatymų,
mūsų priimtų, kur tas prie
šiškumas ir kur ta prie
šiškumo politika?", retoriškai
klausė konservatorius.
Už liepos pradžioje priimtą,
tačiau V. Adamkaus sustab
dytą ir grąžintą pakartotinai
svarstyti Seimo rinkimų įsta
tymą balsavo 72 parlamenta
rai, 32 buvo prieš ir 10 — susi
laikė. Norint įveikti „veto",
buvo būtina 71 parlamentaro

parama.
„{vyko tai, kas, be abejonių
buvo ir taip aišku, kad įvyks",
sakė jis. Konservatorius teigė,
kad šis rezultatas buvo aiškus
tiems politikams ir toms parti
joms, kurie jaučia rinkėjų nuo
taikas, nes, anot jo, didžioji
dauguma Lietuvos piliečių yra
už vieno rinkimų rato sistemą
bei paprastesnį pasirinkimą.
Pasak A. Vidžiūno, šis rezul
tatas buvo aiškus „matan
tiems nuolat neįvykstančius
rinkimus Vilnijos krašte" bei
tiems, kurie mano, kad „39
partijų ir partijėlių Lietuvai
ryškiai per daug".
Jis pripažino, kad naujoji
rinkimų sistema palanki par
tijoms,
turinčioms daugiau
stiprių asmenybių, „o ne vien
iškabą ar vien pavadinimus".
„Manau, Andriui Kubiliui, Ire
nai Degutienei, Kazimierai
Prunskienei, Česlovui Juršė
nui, Ramūnui Karbauskiui,
Rolandui Paksui šita sistema
bus naudinga. Ji bus naudin
ga ir toms partijoms, kurios
turi tokių asmenybių", kalbėjo
A. Vidžiūnas.
Jis įsitikinęs, kad priėmus
šias įstatymo pataisas, bus
daugiau „skaidros ir aišku
mo", be to, valstybė sutaupys
apie 4 mln. litų, kuriuos keti
nama skirti švietimo reik
mėms.

„Saulėlydžio" komisijos užmojai
— neįgyvendinami
Vilnius, liepos 19 d. (Elta)
— Seimo nario Vidmanto Žie
melio nuomone, ministro pir
mininko Andriaus Kubiliaus
sumanymu įsteigtos „Saulėly
džio" komisijos planai tikro
vėje neįgyvendinami.
Tėvynės liaudies partijai
atstovaujantis Seimo narys
sakė, jog „Saulėlydžio" komi
sijos dokumentai rengti vy
riausybės kabinetuose, nesitariant su politinėmis partijomis
ir frakcyomis, tarp jų ir su to
mis, kurios galbūt turės dau
gumą Seime po rinkimų.
V. Žiemelis nesitiki, kad bū
simasis Seimas tęs pradėtus
„Saulėlydžio" komisijos dar
bus, nes ,Jo dauguma vykdys
gavo partijų, o ne šios komisi
jos paruoštas programas".
V. Žiemelio žodžiais, tam,
kad komisijos suplanuoti dar
bai būtų įgyvendinti, reikia
priimti, pakeisti ar papildyti
šimtus įstatymų, o tam šios

kadencijos Seimas jau nebeturi laiko.
V. Žiemelis siūlo vyriausy
bei nebestatyti „smėlio pilių",
o per likusius keletą mėnesių
pabaigti nors vieną konkretų,
duosiantį naudą valstybei ir
rinkėjams darbą. Pranešime
spaudai jis išreiškė nuomonę,
kad tai galėtų būti rinkos
priežiūros sistemos reforma.
Parlamentaras pažymėjo,
kad nuo gerų „Saulėlydžio"
komisijos ketinimų mažinti
biurokratinį ratą praėjo be
veik 9 mėnesiai. „Per tą laiką
prirašyta dešimtys kilogramų
įvairių projektų, nutarimų, ki
tų norminių aktų, tačiau ža
dėtojo rezultato, kad valdinin
kų bus mažiau, o pinigų vals
tybės biudžete daugiau, vis
dar nematyti", apgailestavo
Seimo Jungtinės demokratų ir
Tėvynės liaudies partijų frak
cijos seniūnas V. Žiemelis.

Centristai susitapatina su
socialliberalais
Vilnius, liepos 19 d. (BNS)
— Seimo pirmininko pirmasis
pavaduotojas, vienas konser
vatorių vadovų Arvydas Vi
džiūnas apgailestauja, kad
konservatorių rimta partija
laikyta Lietuvos Centro są
junga susitapatins su kitomis
partijomis.
Spaudos konferencijoje tre
čiadienį jis komentavo an
tradienį išplatintą centristų
vado Romualdo Ozolo pa
reiškimą, kuriame, kalbant
apie naujosios politikos propa
guotojus, pavartotas terminas
„naujosios politikos aljansas".
„Tai stiprus terminas, rodantis, kad keturios partijos gali
sukurti koaliciją, o gal ji jau
sukurta. Tokie terminai Ro
mualdo Ozolo lūpose neatsiran
da iš niekur", teigė konserva
torius.
A. Vidžiūno teigimu, tai
rodo. kad Centro sąjunga

turės kiek įmanoma susitapatinti su Naująja
sąjunga.
„Mano supratimu, rinkėjams
bus aiškiau pasirinkti, nes
bus matyti, kad Artūrui Pau
lauskui, per prezidento rinki
mus beveik, neoficialiais žo
džiais, keiktam Romualdo
Ozolo, teks susitapatinti su
savo buvusiu keikėju". teigė
jis.
„R. Ozolą turės remti A.
Paulausko vyrai, ryšiai, pini
gai ir interesai. R Ozolas
turės balsuoti už kokį Lietu
vai visiškai negirdėtą NS kan
didatą. Valdžios paėmimo in
teresas visiškai aiškus. Ne
abejotinai, kad bus ir pro
graminio suartėjimo", kalbėjo
konservatorius.
Jis spėjo, kad krintant CS
populiarumui, per Seimo rin
kimus dėl tokio tapatinimosi
su socialliberalais centristų
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Už darbą Vokietijoje lietuviams
mokės Maskvos fondas
Vilnius, liepos 19 d. (BNS) įsteigtą „Supratimo ir susitai
— Kompensacijos Lietuvos pi kymo" fondą, o Estijai — per
liečiams, Antrojo pasaulinio tokio pat pavadinimo fondą
karo metais dirbusiems pri Minske.
verstinius darbus Vokietijoje,
Pareiškime Lietuvos URM
greičiausiai bus mokamos per teigia, kad Vokietija neat
Maskvoje įsikūrusį fondą.
sižvelgė į „pagrįstą ir daug
Pirmadienį Berlyne vyku kartinį" Lietuvos pareigūnų
siame baigiamajame derybų prašymą kompensacijas už
dėl kompensacijų skyrimo priverstinius darbus skirstyti
rate buvo pasirašytas susitari per Lietuvoje esančias institu
mas dėl kompensacijų fon cijas.
do „Atminimas, atsakomybė ir
Kaip kompromisas buvo
ateitis" steigimo, pranešė siūloma Lietuvai skirtų kom
URM Spaudos skyrius.
pensacijų mokėjimą nukreipti
Liepos pradžioje priimtas per Tarptautinę migracijos or
įstatymas dėl tokio fondo įkū ganizaciją Ženevoje. Tačiau
rimo numato, kad kompensa URM teigia tęsianti konsulta
cijos Baltijos valstybių pilie cijas su Vokietijos ambasada
čiams bus mokamos per tre Vilniuje dėl kompensacijų
čiose valstybėse veikiančias mokėjimo Lietuvos piliečiams
vadinamąsias bendrininkų or tvarkos.
Nuotr.: Nidoje, kur vasaros mėnesiais gyveno ir kure didysis vokiečių rašytojas. Nobelio"premijos laureatas Tomas
ganizacijas.
Manoma, kad nacių okupaci
Manas, jau ketvirta karta surengtas jo vardu pavadintas tarptautini; festivalis.
Gedimino Žilio»kotElu> nuotr.
Lietuvai ir Latvijai kompen jos padaryta žala gali siekti
dę. Labai atsargiai, nes konk sacijas ketinama mokėti per nuo kelių šimtų milijonų iki
rečiai šis klausimas nebuvo Maskvoje dar 1994 metais kelių milijardų JAV dolerių.
svarstomas", pridūrė A. Čiu
jev, duodamas suprasti, jog
viliasi, kad Lietuvos preziden
tas gali dovanoti bausmę My
Vilnius, liepos 19 d. (Elta) lio sužeistųjų skaičiaus į patybės Dūmos pirmininkas kolui Burokevičiui.
Sutartys bus
—
Lietuvos siekiams Lenkijoje galbą budintiems gydytojams
patvirtintos, atsisakius Genadij Selezniov pareiškė,
atstovaujantys diplomatai tre buvo iškviesti iš namų visi li
kad Dūma netvirtins sutarčių
okupacijos žalos
Lietuvos prezidento
čiadienį padėkojo visiems, ku goninėje dirbantys chirurgai ir
su Lietuva dėl šio „nedrau
atlyginimo
vizitas i Maskva — po
rie prisidėjo gelbėdami į sun reikalingi kitų specializacijų
giško
žingsnio".
Maskva, liepos 19 d. (BNS)
rinkimu
kią autobuso avariją pateku gydytojai.
Stebėtojų
nuomone.
A.
Čiu
— Rusijos Valstybės Dūma
Seniai planuojamą Lietuvos sių Lietuvos turistų gyvybes.
Pareiškime pažymima, kad
galės patvirtinti sutartis su jev neoficialus vizitas į Vilnių prezidento Valdo Adamkaus
po
to, kai liepos 1-osios naktį
.Ambasados
bei
generalinio
Lietuva, jeigu Lietuvos parla buvo pirmasis požymis, kad vizitą į Maskvą geriausia būtų
įvyko
nelaimė, netrukus vi
konsulato
darbuotojai
jaučiasi
mentas atsisakys reikala Rusija toliau laikysis gerano surengti po spalį įvyksiančių
siems
sužeistiesiems
jau buvo
įpareigoti
informuoti,
kad
vimų, kad Rusija atlygintų so riško bendradarbiavimo politi Lietuvos Seimo rinkimų, kad
suteikta
medicinos
pagalba,
Lenkijos
medicinos
tarnybos,
vietinės okupacijos žalą, teigė kos su Lietuva. *
įvairios politinės jėgos nepasi policija, teisėsaugos bei vieti suderinta, kuriame viešbutyje
Valstybės Dūmos deputatas
naudotų vizitu rinkimų ko
A. Čiujev tikisi malonės voje, teigia Rusijos Valstybės nės savivaldybės pareigūnai gyvens likę keleiviai ir pra
Aleksandr Čiujev, kuris šią
neatidėliodami, atsidavusiai ir dėtas jų apgyvendinimas, bu
Lietuvos pučistams
savaite su neoficialiu vizitu
Dūmos deputatas Aleksandr neakcentuodami te, kad dirba vo organizuotas maitinimas.
lankėsi Vilniuje.
Rusijos deputatas A. Čiujev Čiujev, pabrėždamas, kad tai poilsio dieną, atliko savo pa
Lietuvos diplomatai pabrė
Trečiadienį spaudos konfe tikisi teismo ar Lietuvos prezi —jo asmeninė nuomonė.
reigą,
padėdami
nelaimės
iš
žia,
kad, jiems apsilankius li
rencijoje Maskvoje A. Čiujev dento malonės buvusiems Lie
Paklaustas apie Rusijos tiktiems žmonėms", rašoma
goninėse,
visi sužeistieji nuo
vylėsi, kad kolegos Lietuvoje tuvos komunistų partijos va URM ir prezidento
admi išplatintame Lietuvos amba
širdžiai
dėkojo
už suteiktą me
atsisakys kompensacijų rei dovams, nuteistiems
1991 nistracijos požiūrį į V. Adam
kalavimo po spalį įvyksiančių metų sausio įvykių byloje. kaus vizitą, jis sakė: „Jų pozi sados Lenkijoje ir Lenkijos ge dicininę pagalbą ir už šiltą,
Lietuvos
Seimo
rinkimų. Kalbėdamas apie savo ke cija teigiama, bet panaši į neralinio konsulato Varšuvoje žmonišką personalo elgesį.
pareiškime.
„Tikiuosi, jog nuo rudens so lionės rezultatus, A. Čiujev manąją".
Šiuo metu dar yra tiriama,
Pasak Lietuvos diplomatų, į
vietinės okupacijos žalos atly teigė šiuo klausiniu pasiekęs
Lietuvos prezidento vizitas į
dėl
kokių priežasčių į kel
ginimo įstatymo vykdymas „tam tikros pažangos". Pasak Maskvą buvo planuojamas įvykio vietą iš karto išvyko kraštį išvažiavo ir nuo aukšto
bus pristabdytas, ir tada mes jo, šis klausimas buvo trumpai pernai gruodį, bet buvo ati operatyvinė grupė, rajoninis pylimo nukrito 69 Lietuvos
Valstybės Dūmoje galėsime aptartas per susitikimą su dėtas dėl prezidento Boris Jel- prokuroras, policijos viršinin turistus į Kroatiją vežęs auto
pradėti svarstyti klausimą dėl Lietuvos Seimo pirmininku cin ligos. Gruodžio 31 dieną B. ko pavaduotojas, gaisrinės busas. Nelaimes metu žuvo 12
investicijų apsaugos įstatymo, Vytautu Landsbergiu, ir jis Jelcin atsistatydinus, naujas gelbėjimo tarnybos iš Lodzės, metų Giedre Veličkaitė ir 28
Mazovijos Tomašovo ir Čero vėliau ir sienos sutarčių rati „susilaukė supratimo".
vizito laikas nebuvo paskirtas.
nievicės. Jų teigimu, dėl dide- metų Vilma Liaugaudienė.
fikavimo", sakė A. Čiujev.
„Tai seni. ligoti žmonės... čia
Kaip sakė Lietuvos URM
1997 m. pasirašytas valsty būtų galima pasielgti huma Valstybinio ir diplomatinio
bės ir jūros sienos sutartis Ru niškai. Manau, tam tikri protokolo tarnybos direktorius
sijos vyriausybė perdavė Val žingsniai šia linkme bus Edminas Bagdonas, Lietuvos
stybės Dūmai tvirtinti dau žengti", sakė A. Čiujev.
pusė vizitui yra visiškai pasi
Vilnius, liepos 19 d. (BNS) gūnas, nei jam priklauso pa
giau kaip prieš pusmetį, o
„Aš labai atsargiai pami rengusi ir laukia Rusijos pa — Lietuvos generalinis proku gal įstatymą.
investicijų apsaugos ir rėmimo nėčiau Burokevičiaus pavar siūlymų dėl vizito datos.
Administracinio teismo B.
roras privalo oficialiai atsaky
sutartį — prieš 3 mėnesius. Iš
ti į jam adresuotą Izraelio pi Kaplanas paprašė įpareigoti
pradžių jų tvirtinimas strigo
generalinį prokurorą per teis
liečio Boriso Kaplano skundą.
dėl techninių priežasčių, o po
Kaip praneša „Lietuvos ry mo nustatytą laiką jam duoti
Seimo priimto įstatymo Valstas", tai padaryti antradienį jį tinkamą atsakymą.
Vilnius, liepos 19 d. (BNS) gavo planuotų 9.9 mln. litų. įpareigojo Aukštesnysis ad
Po teismo sprendimo K. Pėd
sąrašui gali iškilti problemų — Savivaldybių biudžetai pir „Skaičiai skiriasi dėl to, kad
nyčia sakė nutaręs pakviesti
ministracinis
teismas.
dėl 5 procentų privalomosios mąjį šių metų pusmetį negavo įvairūs mokesčiai mokami
B. Kaplanas jau dvejus me jam teisme atstovavusį asme
rinkimų ribos. „Man dėl to la 68.9 mln. litų planuotų pa skirtingais terminais", tvirti
tus reikalauja patraukti bau nį ir išsiaiškinti, dėl ko buvo
bai gaila. 1996 metais kvies jamų.
no V. Laiconienė.
Administraci
džiamojon
atsakomybėn Lie skundžiamas
dami centristus į vyriausybę.
Daugiausia pajamų nesu tuvos pilietį Dovydą Leviną už niame teisme. „Aš asmeniškai
Finansų ministerijos duo
manėme šią partiją esant da menimis, savivaldybių biu rinko Vilniaus (9.9 mln. litų),
atsakyti G. Kaplanui neprilykiškai ir kitaip pajėgesne", džetų pirmojo pusmečio pla Kauno (3.8 mln. litų), Alytaus jo garbę ir orumą žeminančius
valėjau. Generalinis prokuro
teiginius,
šiam
liudijant
teis
sakė A. Vidžiūnas.
nas įvykdytas 95.3 proc. — (2.9 mln. litų) ir Šiaulių (2.7 me apie B. Kaplano elgesį Vil ras yra institucijos vadovas ir
Antradienį Seimui atmetus gauta 1.386 mlrd. litų pajamų, mln. litų) savivaldybės.
niaus sinagogoje 1995 metais. jis nusiunčia skundus į pada
prezidento „veto" rinkimų iš jų mokestines pajamos —
Pirmojo pusmečio pajamos Dienraščio žiniomis, D. Levi- linius", dienraščiui sakė gene
įstatymo pataisoms, kuriomis 1.364 mlrd. litų.
planuotąsias viršijo Palangos nas šių metų vasarį mirė nuo ralinis prokuroras.
numatoma atsisakyti antrojo
Planuojamos gauti savival (1.2 mln. litų), Kalvarijos širdies ligos.
Jis tvirtino Aukštesniojo
rinkimų rato vienmandatėse dybių pajamos ministerijos (0.25 mln. litų) ir Rietavo
Kai policija du kartus atsi administracinio teismo spren
apygardose, naujosios politi apyskaitose dalijamos kiekvie (0.18 mln. litų) savivaldybėse.
sakė kelti bylą, B. Kaplanas dimą apskųsiąs asmeniškai,
kos išpažinėjai pareiškė, kad nam mėnesiui lygiomis dali
net
teismo
kreipėsi į apylinkės, Vilniaus nelaukdamas
daugiamandatėje apygardoje mis, dėl to pajamos pagal savi
* Valstybės biudžeto de- apygardos ir Generalinę pro sprendimo motyvų. J o many
naujosios politikos partijos. valdybių pasitvirtintus planus ficitas metų pabaigoje gali
kuratūras, prašydamas panai mu, pradedama formuoti ydin
kaip ir buvo susitarusios, da gerokai skiriasi.
siekti 1 mlrd. litų — daugiau kinti atsisakymą kelti bau ga praktika, kai pirmajam as
lyvaus savarankiškai. Politi
Pavyzdžiui, Vilniaus miesto nei 200 mln. litų viršyti pla džiamąją bylą. J Aukštesnįjį meniui mėginama perkelti pa
kos apžvalgininkų nuomone, savivaldybės Ekonomikos de nuojamą šių metų deficitą,
administracinį teismą B. Kap reigą formaliai atsiprašinėti.
pataisos gali sukiršinti naujo partamento direktoriaus pava mano Seimo narys Algirdas
lanas kreipėsi vasario mėnesį,
sios politikos propaguotojų — duotoja Vanda Laiconienė sa Butkevičius. „Įvertinus negekai jo skundų argumentai ne
KALENDORIUS
Centro, Naujosios. Liberalų ir ke, kad pirmąjį šių metų pus rėjantį valstybės biudžeto pa
buvo paneigti nė vienoje pro-,
Liepos 20 d.: Alvydas, Aurelijus.
Moderniųjų krikščionių de metį savivaldybe'gavo 228.243 jamų surinkimą, metų pabai
kuratūroje, o trečią kartą jam Česlovas. Elijas. Jeronimas. Visman
mokratų sąjungas, sutarusias mln. litų — 160.800 litų ma goje gali tekti pakoreguoti
atsakė žemesnio rango parei- tas
remti viena kitos kandidatus žiau nei buvo planuota. Tuo Biudžeto įstatymą ir įsiskoli
Liepos 21 d.: Šv Laurynas iš
antrajame ture vienmandatė tarpu Finansų ministerijos nimus pripažinti valstybes vi dos konferencijoje sakė A.
Brindisi. Danielius. Lasota, Lionpse apygardose.
duomenimis, savivaldybė ne daus skola", trečiadienį spau- Butkevičius.
<BNS' nas. Prakseda. Rimvydas. Rimvyde

Rusijos Dūmos deputatas
pateikia reikalavimus
Lietuvai

Vilniaus diplomatai dėkoja
Lenkijai už pagalbą turistams

Generalinis prokuroras pirmą
kartą teisme tapo atsakovu

Lietuvos savivaldybės
nesurenka planuotų pajamų

.
DRAUGAS. 2000 m. liepos 20 d . ketvirtadienis

DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI
LOS A N G E L E S . C A
L I E T U M I ' DIENOMS
ARTĖJANT
Kalifornijos Lietuvių dienos
— tradicine švente — kasmet
iš naujo atgyja tautiniu spal
vingumu Los Angeles didmies
tyje. Šv. Kazimiero parapijos
patalpose. Ten pat. kur litua
nistine mokykla šeštadieniais,
jau 50 metų auklėja jauniau
siąją lietuviškos kartos atža
lėle savo kilmes tapatybėje.
Šis priežastinių reiškinių są
ryšis pilnai apibūdina lietu
vybės išlaikymo kriterijų. Be
lieka nuoširdžiai palinkėti to
kiu pa: pasišventimu darbuo
se tęsėt ilgus metus.
Ruoša Lietuvių dienų šven
tei dabar jau gerokai įpusė
jusi; ruošos komiteto posė
džiai,
kuriems
vadovauja
šventes komiteto pirm. Valeri
ja Hale. būna apgalvoti, rim
tai svarstomos galimybės, iš
klausomi komiteto dalyvių su
manymai. Nelengva, nes daly
viai kasmet keičiasi. Nepai
sant to. dauguma pageidauja
Lietuvių dienų ir yra apsis
prendusi tai įgyvendinti. Po
sėdis penktas, birželio 27 d.
vakare vykęs parapijos apati
nėje salėje, buvo itin sėkmin
gas. Jame dalyvavo Valerija
Hale. Juozas Pupius, muz.
Viktoras Ralys (meninės da
lies vadovas), Inga NelsaitėRugienienė. R. K. Gricius,
Adelė Reklaitytė, Marytė Še
pikas. Laima
Baltrenas ir
Lietuvos Dukterų d-jos pirm.
Lionė Vilimienė.
Jau atlikta nemažai darbų;
iš anksto gauti sutikimai Die
nų programos atlikėjų „Dainavos" ansamblio vyrų okteto
iš Čikagos, vad. muz. Darius
Polikaitis; tautinių šokių gru
pės „Lietutis" iš Seatle, Washington; L. A. jaunimo an
samblis
..Spindulys"', vad.
Danguolė Varnienė: vokalinis
trio „Trys sesutes Grikaviciūtės iš Long Beach, CA.. San
Diego naujausia tautinių šo
kių šokėjų grupė „Jūra", vad.
Stasys ir Giedrė Milašiai.
Inga
Nelsaite-Rugienienė
vadovauja Dienų šventės po
kyliui. Pokylis vyks puošnia
me atnaujintame Hilton vieš
butyje Glendale, CA. su šo
kiais, programa ir šilta vaka
riene. Toks įvadas į Lietuvių
dienas priimtinas pageidavi
mu jaunosios kartos, kuri da
lyvauja noriai ir savo draugus
pasikviečia, savaip juos supa
žindina su savo kilmes visuo
mene. Manoma, kad toks pla
tesnis bendravimas parryio
mūsų lietuviška vaišingumą.
Šiltą draugystę, norą priklau
syti Los Angeles tautybių
gausoje.
Čia sumaniai pasitarnauja
žurnalistika baigusi Maryte
Šepikaite: jai prieinamo- Įvai
riu leidinių redakcijos - Los
Angeles miesto saviva.-;,.r>.->
kultūros administracini- vienetas. kaip ir Laima: Ba.-naitei. iš tenai pavyk.-*?; kas
met gauti finansinę- parama
Lietuviu dienoms. Parapijom
vargonininkas muz. Viktoras
Ralys, turįs plačią pažinti jau
nų įvairiu tautybių meninin
kų, niekada nevengia pasi
kviesti juos talkon ar į svečius
'netgi Placido Domingo gar
džiavosi mūsų Viktoro keps
niais Darbo šventes savaitgalio
proga šalia mūsų
gražios
bažnyčiom... Tokie reiškiniai
pakelia lietuviu vardą, pasi
tarnauja Lietuviu dienų po
puliarumui
Šalia meninės programos
Šventėje žada būti geras
maistas, stogines pripildytos
gausiais medžio drožiniais, ta
pyba, gintaro puošmenomis.

.
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keramika, pašto ženklų gau
siu rinkiniu. Bus iš žalio tink
lo pastoge lankytojams atsi
gaivinti nuo rudeninės Kali
fornijos kaitros. Lietuvių die
nos, reto gražumo įsisenėjusi
tradicija, ruošiamos spalio
pirmąjį savaitgalį Šv. Kazi
miero parapijoje, Los Angeles,
CA. Esate maloniai kviečiami
atsilankyti!
Stasė V. P a u t i e n i e n ė
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PosUnastsr Send addrsea changes to Draugas - 4646 W. 63rd Straat,
Chicago, IL 60629-6689.
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galioja.

DKAUOO p»aauam 1 a y n u
JAV
Kanaiae ir kitur

Visi turbūt prisimename,
kai anuo metu mūsų šalyje
gražiai ir įvairiai buvo šven
čiamos Joninės. Buvo kūrena
mi laužai, o Šiaurės Lietuvoje,
Birž-ų-Joniškio apylinkėse, Jo
ninių išvakarėse ant aukštų
stiebų (stabulių) buvo iškelia
mos ir uždegamos smaluotos
vežimų ratų šerdys (stabulos)
ir jų skaidrių šviesų apšvies
tuose laukuose susirinkdavo
kaimynai. Šeimininkas atri
dendavo alaus bačkelę, skam
bėdavo juokas, dainos, ir vis
kas pasibaigdavo paparčio žie
do ieškojimu.
Tačiau Joninių šventės kil
mė yra susijusi su prieškrikš
čioniška gadyne. Maždaug bir
želio 23-24 d. yra trumpiausia
metų naktis ir ilgiausia diena.
Kaimuose sėjos darbai baigti,
derliaus sudorojimo, neskai
tant šienavimo, vargai dar ge
rokai toli. Tad žemdirbiai gali
nors šiek tiek atsikvėpti ir
kantriai laukti vešlių derlių.
O prieškrikščioniškais laikais
derlių dievaitis buvo Kupolis.
Tad ir dabartinė šv. Jono diena tadaabuvo vadinama Kupolį0 švente. O tos šventės įvairios apeigos buvo vadinamos
„kupolinių" vardu.
Bolševikų vergijos . metais
buvo įstatymas, griežtai drau
džiantis švęsti Jonines a r pri
siminti kupolines. Bendrai tuo
metu buvo varžomas bet kokių
vardinių minėjimas. Bet už tai
užsienio lietuviai kiekvieneriais metais prisimindavo Jo
nines ir neužmiršdavo pasvei
kinti savo telkinių Jonės ir Jo
nus. Šiais metais šią metinę
šventę išimtinai gražiai prisi
minė ir šventė mūsų telkinio
viengenčiai.
Joninių šventę suruošė Ani
ceta ir Jurgis Mažeikai. Nors
šiuo metu jau daug mūsų
viengenčių yra nuo Floridos
karščiu pabėgę į šiaurę, o kiti
net patraukę į gimtąją šalį,
c^t vis dėlto šv. Jono dieną į
.aoa: gražiai, tvarkingai ir
įkor.ir.gai tvarkomą sodybą
ir.~ icanalo vandenų susirinko
pažoa būreus mūsų telkinio
et -v:a. Jie visi turėjo progą
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$60.00
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$88.00
$46.00

$60.00
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$46.00
$60.00

$33.00
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T i k ftaatadiamio lajai*:

JAV
.....
Kanadoje ir kitur (UA)
Utaakaat į UafeMaJ

DAYTONA BEACH, FL
ATGIJO JONDNIŲKUPOLTNIŲ PAPROČIAI

_

Oro pasta
$60000
$260.00 - ~ •
Reguliariu paitu
_
$100.00
$66.00
Tik šeštadienio laida oro paitu
$160.00
$86.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pattu $66.00
Vyriausia redaktore - Danate Bladnklaa*
Administratorius - Valentinas KnuapBa
Moderatorius - kun. Viktoras RiarieU*
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, saĮtsdicnisis nedirba.
• Radakaja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, Įsstsrtisnisii nedirba.
• Redakcija ui skelbimą turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ka nors skelbti.
s Redakaįa straipsnius taiao savo nuotinra. Nenaudotu strajpenht nesaugu.
8iunaant prašome pasilikti kopija.

Lietuvos trispalvė, „Gabijos ir „Baltijos" tuntų vėl. vos, lietuviško skautavimo Detroite 50-tiee metų veikloa
sukaktuvinėje šventėje.

sias sodybas. O veik visos šios
sodybos irgi apsodintos gra
žiais medeliais ir skaisčiai žy
dinčiomis gėlėmis. Tad galbūt
visi šie svečiai, sugrįžę į tas
savo gėlėtas sodybas, mėnulio
šviesoje ieškojo paparčio žiedo.
O gal koks vienas jį ir sura
do?.. O jei jau surado, tai tik
rai kitą dieną nunešė ir pa
dovanojo šios puotos šeimi
ninkei Anįcetai.
J.Dg.
DETROIT, MI
DARIAUS IR GIRĖNO
TRAGIŠKO ŽUVIMO
PRISIMINIMAS

šventės akim.rkas.
Radijo vala.idėlių programo
se taip pat buvo prisiminta
Dariaus ir G reno skrydžio ir
žūties sukak.is — „Lietuviš
kų melodijų" programoje, šeš
tadienį, liepos 15 d. Programą
redaguoja Algis Zaparackas, o
sekmadienį, liepos 16 d., per
, Amerikos lietuvių balso", ku
rio redaktorius yra Kazys Go
gelis.
Regina JuškaitėŠvobienė

A-A. ANTANAS MATULIS
Liepos 15 dieną, sulaukęs 92
m. amžiaus, Botsford ligo
ninėje mirė a.a. Antanas Ma
tulis. Paliko dukrą, sūnų ir jų
šeimas Lietuvoje. Laidotu
vėmis rūpinosi paskutinio tes
tamento
vykdytoja
Suzan
Bubnelis. Laidotuves tvarkė
ARASŽUOBA.M.D.
laidotuvių direktorė Yolanda
AMŲ
UG08 IR CHIRURGIJA
Zaparackienė. Pagal velionio
219 N. Harnrnes Avenue
paskutinės valios testamentą,
JoHet.IL 60435
jo kūnas buvo sudegintas, o
T * 815-741-3220
pelenai, po gedulingų šv.
Mišių, bus nugabenti ir palai de Janeiro lietuviai kovo 12 d.
PLAČIOS APIMTIES
doti Lietuvoje. Detroite šven buvo susirinkę paminėti Ne
DAILININKŲ PARODA
tos Mišios už velionio vėlę bus priklausomybės atkūrimo de
Liepos 19 dieną prasidėjo aukojamos šeštadienį, liepos šimtmečio. I šventę sukvietė
keturių dienų Ann Arboro 22 dieną, 10 vai. r. Dievo Ap Braziluos lietuvių bendruo
I m menės pirmininkas Vladas
menininkų paroda Ann Arbo vaizdos bažnyčioje.
ro miesto gatvėse. Parodos
Yčas. Gerą nuotaiką palaikė
GOLFO ŽINIOS
paskutinė diena — šešta
„Nemuno" ansamblio šokėjai,
dienis, liepos 22 diena. Daly
Tarpmiestinės Detroito — pakviesti kun. Petro Rukšio,
vauja 2,054 menininkai, kurių Clevelando golfo
žaidynės ir S. Paulo šv. Juozapo bend
meniški gabumai sutrauks šiais metais įvyks rugpjūčio 5 ruomenes choras. Po iškil
daugiau negu pusę milijono d., šeštadienį, 10:30 vai. ryto, mingų šv. Mišių sodybos di
lankytojų. Menininkų sąraše Sugar Creek Golfo klube, El- džiojoje salėje buvo vaiši
yra ir lietuviai — stiklo daili more, Ohio. Tai jau turėtų namasi churrasco-šašlikai8 ir
ninkas Raimundas Lapšys ir būti visiems gerai žinoma vie alumi bei gaivinančiais gė
dailės meninnkė Dalia Vir- ta, nes tos žaidynės ten vyksta rimais. Nors lynojo smulkus
bickaitė Ance ičįenė.
jau daug metų. Po žaidynių lietus, bet jis nesugebėjo suga
bus proga pasivaišinti keptu dinti šventės. ,
METDTĖ ŠVENTĖ
jaučiu ir atsivėsinti šaltu
Šv.
Juozapo
dienos
DAINAVOJE
alum. Kadangi jau trejus pas išvakarėse vyko jau dvi
Dainavos jaunimo stovyklos kutinius metus pereinamą dešimtas kermošius. Lietuvių
metinė švente sekmadienį, lie taurę laimėjo Detroitas, tai „baraką" buvo išpuošta lietu
pos 30 d., vyks Dainavos sto šiais metais reikia tikėtis su viškais puošmenimis. Produk
vykloje, keturios mylios į va Clevelandu daug kietesnės ko tus suaukojo patys dalyviai,
karus nuo Manchester miesto. vos. Kviečiame visus Detroito puikiosios šeimininkės paga
11 vai. šv. Mišias aukos kuni golfo mėgėjus šioje išvykoje mino skanų maistą: vienos
y p virė, kepė virtinius ir kugelį,
gas iš Lietuvos. Po Mišių dalyvauti.
svečių bendravimas prie lietu
kitos raugė kopūstus ir agur
viško maist, patiekalų, ku BRAZILIJOJE
kus, trečios darė tortus, o
riuos ruošia Izabelė Korsa
Petropolis
vėl
laikinai kun. P. Rukšys pagamino
kienė ir jo-; pagalbininkės. buvo tapęs lietuvių sostine. krupniko, kurio buvo pasiges
Bus ir tradicinis „Laimės Šiame garbingame mieste, ta pernykščiame kermošiuje.
šulinys", vadovaujamas Bi kultūros mecenatų Aušros ir Susibūrime
dalyvavo
ir
rutės ir Vikt >ro Veselkų ir jų Otto Šimkevičių sodyboje, Rio nemažai jaunimo.
pagelbininku 2 vai. po pietų
Dainavos jajnimo stovyklos
rėmėjų metiris narių suvažia
•Jj STA» M l*NC«
vimas. Visu* menė kviečiama
.
atvykti į meinę šventę, ypač
laukiami sve iai iš Clevelando
ir Čikagos.

Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno tragiško 67 metų žuvi
mo prisiminimas sekmadienį
liepos 16 d., vyko Šv. Antano
parapijos patalpose, Detroite.
Šv. Mišias užprašė Dariaus ir
Girėno klubas. Šv. Mišias au
kojo ir atitinkamą pamokslą
šiam prisiminimui pasakė kle
bonas kun. Alfonsas Babonas.
Mišių metu gražiai giedojo
parapijos choras, vadovauja
mas Staso Sližio.
Po šv. Mišių parapijiečiai su
sirinko svetainėje, k u r vyko
vaišės ir pabendravimas.
Buvo prisiminti
tragiški
įvykiai, kai 1933 m. liepos 15
d. kapitonas Stepas Darius ir
leitenantas Stasys Girėnas
didvyriškai sumanė skristi per
Atlantą į Lietuvą, savo ir vi
suomenės paramos įsigytu
lėktuvu, pavadintu „Lituanica". Tą dieną išskrido iš New
Yorko, o liepos 17 d. naktį
lėktuvas nukrito miške ties
Soldin, Vokietijoje. Lėktuvas
sudužo, o lakūnai žuvo, 650
km nuo Kauno. Jie nuskrido
toliau ir tiksliau, nei kelių
kitų tautų lakūnai.
Prisiminimą suruošė Da
riaus ir Girėno klubas. Dabar
valdybai vadovauja pirminin
kas Leonas Petronis ir nariai:
Vitalis Šeputa ir Algis ZapaŠVENTĖ VEDYBŲ
. rackas.
SUKAKTI
Algis Zaparackas
parodė
Elena ir Vincas Žebertavaizdajuostę iš XI tautinių
šokių šventės, liepos 2 d. vy vičiai liepos :5 dieną Newport
kusios Toronte. Parapijiečiai, Beach, prie Srie ežero, savo
r
ir draugų
tarpe
-..•v,*. Ęr%Z. >ie sodyboje pasigė negalėję šventėje dalyvauti, giminių
šventė
savo
edybinio
gyveni
džiaugėsi
stebėdami
įspūdin
rėt žydinčiomis gėlėmis ir
įtesmutiaktį paukšteliu gies- gas ir atmintinas šios gražios mo 10 metų jkaktuves.
memn
Prie oe tai gražiai parengto.
bet r skmtmtgma valgiais pa
dengto stalo v,-u dėmesys sa'>..-r.f-. r.ikrycs) i pagrindinius
K a i
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W a i P* kiek dar .Ilgiau.-ių metų" iš
dainuota ...
Visas šis pobūvis praėjo la
1
bai nuotaikingai. Jonės. Jonas
ir visi svečiai liko širdingai
dėkingi už šią puotą šeimi
ninkams Mažeikams už gerą
>irdį. vaišes ir draugiškumą
bei nepailstamas pastangas
surengti tokią neužmirštamą
Joninių švente.
Atsisveikinant «u 31 metus I>os Angeles Sv Kazimn -o lituanistinėje moSvočiai labai nenoriai skirs
kykloje dirbusia mokytoja Eugenija Dambra Kaircji mokinės Diana Vistėsi iš Mažeikų namų į savąkantaite ir Genute Skiriate.
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EUQB£C Ū6GKE* D06, P.C.
4647 W. 103 St. Oak. Lmm. IL
Pirmas apyl. su Northvvmtem un-to
dkptomu, ketuvtams sutvarkys dantis

už prieinamą kainą. Pacientai
prienami ab*osuciai punfctuafcai.
SuaJtarimui (kabėti angHfcai)

Tci 706-422-6260

DR. JOVJTA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA
9826 8.791h Ava., Hkskory HMa, R.

Tel. (706) 596-6101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES U G O S
7722 S. Kedzie Xve\ '.'
Chicago.IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. L PETRBKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9066 S Roberte Rd. r * c k * y M » i , IL
1 mylia i vakarus nuo Kartam Ave.
T t l . (708) 6 9 6 - 4 0 6 5
Valandos pagal susitarimą

HXMJND*SVQNAS,MD.,

Cr*ąpO,IL6063B

Tet77V2294966
Valandos papą) auj6jaitrna

LlkAėŠlbRYė.kD.
Aldų ligos/Chirurgija
9630 S.Ridgeland Ave.
Chteago Ridge, IL60415
T6i703*3M622
4149VV. 63rd. St.
Tai. 773-736-7700
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DRAUGAS, 2000 m. liepos 20 d., ketvirtadienis

NAUJOSIOS POLITIKOS
KRIKŠČIONIŠKOSIOS
VERTYBĖS

;

Danutė Bindokienė

EGIDIJUS VAREIKIS
„Jei kalbėčiau žmonių ir an minėčiau keletą dalykų:
gelų kalbomis (...) ir jei
pirma - naujoji politika sie
turėčiau pranašystės dovaną, jasi su simboline 2000-ųjų
ir jei patinčiau visas paslaptis data - realiu žengimu į •
ir visą mokslą; jei turėčiau naująjį tūkstantmetį;
visą tikėjimą, kad galėčiau net
antra - praėjo 10 mėtų nuo
kalnus kilnoti, tačiau ne mūsų šalies nepriklausomybės
turėčiau meilės, aš būčiau nie atkūrimo, t.y., jau subrendo
kas. Ir jei išdalyčiau vargšams nauja rinkėjų ir politikų kar
visa, ką turiu, jei atiduočiau ta, o, kita vertus, besibaigia
savo kūną sudeginti, bet ne tai, ką buvome įpratę vadinti
turėčiau meilės - nieko nelai pereinamuoju laikotarpiu;
mėčiau".
trečia - atsirado poreikis
Tai ištrauka iš krikščioniš prognozuoti Lietuvos raidą
kųjų vertybių sąvado, populia kitam dešimtmečiui, kuriame
riai vadinamo „Naujuoju tes vidaus ir tarptautinė situatija
tamentu", būtent naujuoju, skirsis nuo buvusios praėju
pabrėžiant, jog naujumas atsi siame;
randa ir turi atsirasti visose
ketvirta - šiemet rinkimų
gyvenimo sferose. Tiesiog vis metai - kalendorinis šansas
ką reikia atnaujinti. Politiko naujosios politikos išbandy
akimis, pacituotas tekstas by mui.
loja, jog be jėgos, proto, išmin
Kokie gi turėtų būti naujo
ties, logikos, reikia dar vieno, sios politikos bendrieji verty
ypač svarbaus komponento - biniai bruožai? Paminėsiu ke
vertybių. Be vertybinės orien- letą jų, nesirengdamas kaip
tacijos nebuvo sukurta jokia nore numeruoti ar hierarchi
politinė sistema, o praradu-. zuoti:
šios vertybes žlugdavo ištisos
- naujoji politika yra (ar
civilizacijos. Prieš dešimtį me bent jau turi būti) vakarie
tų ne kiekvienas suprato, tiška, t.y., kylanti iš to pasau
kodėl lietuvių tauta pasiryžo lio regiono, kuris tapo ir, ti
sunkiam savos valstybės kū kiuosi, liks pavyzdžiu Lie
rimui. Pasiryžo, nors pigiau, tuvai.' Vakarietiška politika
kai kas net pasakytų, logiš Lietuvai - t a i politika, kurioje
kiau ir racionaliau, buvo gy dominuoja vertybės, idėjos,
venti' svetimoje valstybėje. projektai, o ne politikos vyk
Prieš dešimt metų Lietuva dytojų pavardės, tautos gel
buvo ta didžioji vertybė, kurią bėtojų ar neginčijamų autori
visi gynė ir apgynė kaip verty- tetų kultas;
..be,'...
- naujoji politika yra nekonPer minėtąjį dešimtmetį frontacinė - ar, kaip jau įsi
mūsų šalyje įvyko ženklus po galėjo mūsų vidiniame leksi
litinių vertybių devalvacija. kone, ne šachmatinė. Kitados
Net politinė sistema, Lietuvos marksizmas bandė įpiršti ak
demokratija, drįstu pasakyti, siomą, kad laimė ateis tuomet,
smarkiai demoralizuojasi. Se kai vieni nugalės, pavergs, pa
noji politika savo galią mato niekins kitus. Kitos ideologijos
beatodairiškoje vadinamųjų šią tezę „įsisavino" savaip,
valdinių kontrolėje ir „žiau- teigdamos, jog raktas į Lietu
.rjoąa.akcŲose"; tikėjimas tais* vos sėkmę yra viso labo politi
• -tybe. ir jos administracija pa ko X pergalė prieš politiką T.
laužtas, nes tokio tikėjimo Krikščioniškosios politikos ak
stinga patiems politikams. Ad sioma teigia priešingai - lai
ministracija neslepia savo ci mę lemia politiko X ir Y bend
nizmo. Vis dažniau operuoja ra veikla, galiausiai duodanti
ma sovietiniais terminais, sinergiškai teigiamą efektą.
tokiais, kaip Jėgos struk Krikščioniškoje politikoje gali
tūros", „daugumos teisė", ma rasti reiškinį, kurį galime
„valdančioji partija", „mes- pavadinti politiniu ekumeniz
jie", „savi-nesavi*.
mu - gerų idėjų paieškas ir
Panašūs procesai vyksta ir propagavimą per bendrystę, o
kitose postkomunistinėse ša ne per karus. Tai ne utopija lyse - tai viso regiono liga. šiandieninė Europos integraci
Tačiau menka ir paguoda - ja, jos pasiekimai sąlygoti
nepagydoma liga baigiasi mir daugiausia sugebėjimo visoms
timi. O svetimi vaistai nevei bendruomenės politinėms jė
goms veikti kartu ten, kur
kia.
Šioje situacijoje
išeities veikti gali įvairių politinių
paieškos yra visai natūralus ideologijų išpažinėjai, neskirs
dalykas. Šiandien išeities tant tikslų ir laimėjimų į blo
paieška yra vadinama naująja gus ir gerus, „savus" ir „sve
politika. Naujosios politikos timus". Lietuvoje tokios veik
atsiradimas
šiais,
2000- los krypčių taip pat pakaktų;
aisiais, neatsitiktinis. Ją są
- naujosios politikos koppelygojančių faktorių tarpe pa ratyvumas nereiškia ją vyk-
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Pranešėjas
atsisveikino, ir į sceną atėjo
šokdamas didele galva „neg
ras" — kaukė. Jis pradėjo šo
kį, surinko kai kuriuos sėdin
čiuosius ir jie eilute toliau per
salę šoko, o tada į sceną atėjo
trys labai didelės „kaukės*.
Tokioje linksmoje atmosferoje
baigėsi vakaro programa.
Namo grįžome pėsti (apie
10:30 vai. p.p., nes Romui šil
ta, o man Šalta.
Sausio 7 diena
šią dieną nėra jokios oficia
lios programos iki vakaro. Ga
lime daryti, ką tik norime,
miegoti, žioplinėti, pliaže varty
tis, tik norėk. Pavalgę pusry
čius, nuėjome ieškoti parduo
tuvių. Radome! Po stogu įvai
rių, įvairiausių krautuvėlių,
utkandinių, kur kas didesnis

t

už man pažįstamą Lansing
Mali, nors iš lauko jokios iška
bos nebuvo. Čia skirta vieti
niams, jei žinai, kur yra, tai
džiaukis, jei ne, gailėkis. Apė
jome dalį šio kvartalo ir ra
dome didelę maisto parduotu
vę, kuri reklamavosi „palygin
kite čia kainas su Meijers"
(mums gerai pažįstama par
duotuvė Michigane). Susira
dome, ko reikėjo, o Romas dar
sako, kad blogai jaučiasi, jam
reikia vaistų. Ten pat buvo
vaistinė, gavome vaistų ir vi
sus pirkinius maišeliuose ne
šamės. Nepagalvojau čia pa
siimti taksi grįžimui, nors pir
kome daug gėrimo, maišeliai
svarūs. Šiaip taip grįžome iki
savo „Avino", Romas jautėsi
labai nusilpęs ir prigulė. Po
trijų valandų, kai pabudo, įtikinau, kad laikas kreiptis pas

Sąvartynų trąši žemė
vargeliui lapoti
Tačiau ir šiuos vargin
Nors mūsų liaudis sako, kad
savi dūmai akių negraužia, giausius iš vargingiausių ka
bet tikrovėje savas skausmas muoja „dvikojai parazitai" —
visuomet aštresnis, savas var išnaudotojai, kurie moka iš
gas labiau spaudžia pečius. lupti tuos paskutinius pini
Mes taip pat žinome, kad Lie gėlius iš purvinų delnų. Tai
tuvos sąvartynuose labai trąši visokie „darbdaviai", aplink
žemė vargeliui lapoti: diena iš save subūrę grupę atliekų
dienos tarp atmatų kapstosi rinkėjų — už tam tikrą už
bedaliai, tikėdamiesi atrasti mokestį juos „apsaugo" nuo
dar kažką, kas į kišenę įbertų vagių, superka įvairius rastus,
kelis centus, o į burną — duo dar naudoti tinkamus daiktus,
kai kam net verslo sąlygas su
nos kąsnį.
Bet argi tik Lietuvoje? Kaip daro, t.y. leidžia prekiauti
būtų gera, jeigu tik vienoje pa metalo laužu, plastmasiniais
saulio šalyje žmonės skurstų. buteliais, varine viela, aplū
Tuomet jiems paramos nesto žusiais žaislais ir pan. Sako
Neseniai įvykusią Pasaulio lietuvių tautinių šokių šventę Toronte, Kanadoje, prisimenant O Burdžiaus nuo kotų, nes tik jie vieni tiestų ma, kad pasaulio sąvartynai
trauka.
prašančią ranką, tik jiems vie taip pat atlieka savotišką pa
niems būtų skirti turtingųjų skirtį, surinkdami savo globon
dančių ideologijų susiliejimo jaustis atsparesne ir lankstes lidarumas vietoj laukinės visų valstybių ištekliai.
žmones, kurie niekur kitur
ar „bestuburiškumo". Atvirkš ne. Tačiau šiosr savybės pasi kovos prieš visus, atsakomybė
O vis tik yra daug šalių, kur pragyvenimo šaltinio ar sau
čiai - Vakarų Europos patirtis reiškia tik pe politinę tole už bendruomenę, vietoj egoiz
vargšai vargingesnį, kur skur vietos neranda, bet iš įvairių
rodo, jog politikos sinerginis ranciją. Kitaip manančių prie mo. Žmones galima suvaryti į
das skurdesnis ir nedalia be- atmatų atrenka dar tebenauefektas pasireiškia tuomet, vartinis išeliminavimas nepa bendruomenę priverstinai viltiškesnė. Galėtume jų daug dotinas ar kaip kitaip naudin
kai kiekvienas jos komponen daro likusių teisiaisiais, o il suvaržant jų laisvę įstatymais
išskaičiuoti (gal tuomet ir gas medžiagas. Tuo jie „su
tas visiškai išnaudoja savąsias gesnėje perspektyvoje bend ar net susaistant mafijiniais
šiandieninė padėtis Lietuvoje taupo vis mažėjančius plotus
specifines galimybes. Kalbant ruomenės galimybes tik skur ryšiais. Tačiau tik vertybinė
būsimoms didmiesčių šiukš
bendruomenė, kaip rodo jau neatrodytų tokia tamsi), bet lėms".
paprasčiau - Lietuvos poli dina.
visų pirma paimkime pa
Naujoji politika teigia, kad ne kartą minėta Europos isto
tinės jėgos turi dirbti kartu,
vyzdžiu Filipinus. Prieš maž
Benamių ir vargšų yra kiek
pabrėždamos, o ne slėpdamos Lietuva, kaip valstybė, yra rija, yra tikrai tvirta.
daug savaitę netoli Filipinų viename pasaulio krašte. Ly
savo specifiką, kur reikia lik- geriausia čia ir dabar gyve
Subsidiarumas yra žodis, sostinės Manilos esančiame
giai ir turtuolių. Kaip ne visi
damos tik savimi, kur galima nančios bendruomenės būties kurį krikščionys demokratai
sąvartyne, pavadintame „Pa vien savo darbštumu ar suma
ir atrodo reikalinga, suvieny- forma. Valstybė, sukurta ir visada mėgo. Tai vertybinis
žadėtosios žemės" vardu, įvy numu pralobsta, taip ne visi
orientuota pagal piliečių valią instrumentas, leidžiantis tai
damos pastangas su kitomis;
ko šiurpi nelaimė. Ilgų ir sti
— naujosios politikos planai ir istorinę prigimtį.
kiai sugyventi įvairaus lygio prių liūčių paplautas, šiukš skursta dėl tingėjimo, girtuok
Pagal savąją prigimtį esa valstybės valdžios struktū lių ir visokių atmatų kalnas liavimo ar kažkokių kitokių
sukurti Lietuvos viziją 2010
metams kyla ne iš kokio nors me europiečiai. Europos integ roms, aukštesnei valdžiai ne staiga subliūško, kaip pradur ydų. Atrodo, kad šiuo atveju
Lietuvos geopolitinio egoizmo racija parodė, kad čia nėra sikišant ten, kur pakanka tas balionas — purvas, puvė mūsų planetoje niekuomet ly
Europoje ir ne iš mūsų šalies mažų, o juo labiau - menka žemesniosios kompetencijos. siai ir įvairiausios sąvartos gybės nebuvo ir, be abejo, ne
pasmerkimo
neišvengiamai verčių tautų Todėl mums Tuomet nebetenka prasmės pradėjo slinkti žemyn, palai- bus (nepaisant, kad komuniz
tarnystei Europos politiniams svarbus krikščioniško europie vadinamosios „valdančios" ir dodamos po ta dvokiančia ma mas žadėjo visus sulyginti, bet
procesams. Naujoji politika tiško identiteto palaikymas. nevaldančios partijos, bend se varguolių landynes (namais pats lygiai taip galą ilgainiui
orientuota į Lietuvos, kaip Krikščioniško ta prasme, ku ruomenės interesai lemia ir jų vadinti tikrai negalime) ir gavo, kaip ir visos totalita
orios ir savarankiškos šalies, ria Europa suvokiama pasau politinius ir, vadinkime, ūki bent 200 žmonių. Tikrasis rinės sistemos). Nors pato
giau, sveikiau ir švariau gyve
lyje.
vietą joje.
nius sprendimus.
aukų skaičius dar nežinomas, nantiems sąvartynų pasaulis
Būdami pasaulio piliečiai,
Vertybių objektų sąrašą
Galiausiai - žodis politi nes tebevyksta ieškojimas, ka kelia tik šiurpą, bet žmonės,
neturime
teisės dalinti į ge
pradėsiu nuo to, kas turėtų
kams. Ar politika yra švari ir sinėjimas.
kurie juose per dienų dienas
būti svarbiausia bet kokioje resnį ir blogesnį. Savo plane garbinga profesija?
Kitą rytą po nelaimės, vi kapstosi, save laiko net lai
tos politinį, ekonominį ir eko
politikoje.
suotinio sumišimo, smarvės ir
Antikos laikus siekianti poli dūmų nuo staiga kilusio gais mingesniais už kitus, kurie ir
Tai - žmogus. Žmogus pagal loginį vaizdą sukūrėme patys,
tokios galimybės neturi. Jie
krikščionišką sampratą - tai tad ir mylėkime ją tokią, tikos filosofija politiką pri ro apsvaiginti, gyvi likusieji, vis tik sąžiningu — nors labai
ne darbo jėga ir ne demogra kokią turime. Šiame pasaulyje skyrė tai filosofijos daliai, kuri kuriuos Filipinuose besilanky sunkiu ir pavojingu — darbu
finė problema. Kiekvienas Lie negali būti ekologinio egoiz vadinama etika. Vėlesni mėgi damas popiežius Jonas Pau pelnosi pragyvenimą, stumda
tuvos pilietis yra šalies ver mo, negali boti vienų saugu nimai politiką savotiškai nuo lius II pavadino ,.,vargingiau mi vieną dieną po kitos.
tybė. Politikos užduotis - mo kitų sąskaita, o demokrati etikos atskirti ar net su ja su siais pasaulio varguoliais", vėl
O tas „pragyvenimo šal
leisti žmogui šiame pasaulyje ja negali būti geografijos ar priešinti nebuvo sėkmingi. susirado maišelius, kablius
istorįjos
auka.
Šiandien
įsigalėjusi
pažiūra
į
tinis"
artimoje ateityje tikrai
šiukšlėms žarstyti ir pradėjo
kuo pilniau realizuoti savo
politiką,
kaip
nepataisomai
neužaks,
nes, augant žmonių
Kokie
gi
turi
būti
vertybi
sistemingai kopti į dvokiantį
žmogiškąją prigimtį, leisti
nešvarų
dalyką,
atsirado
ne
skaičiui,
plečiantis
miestams,
niai
naujosios
politikos
instru
sąvartyno kalną — juk tai jų
kiekvienam pajusti savo vertę
dėl
pačios
politikos
kaltės.
daugėja
ir
atmatos,
mažėja
mentai?
kasdienybė, jų uždarbis... Ne
ir ją išnaudoti.
Tai bandymas pasiteisinti, paisant
vietos
joms
pilti
ar
sandė
Visų
pirma
tai
laisvė.
Po
perspėjimų,
kad
Žmonės sudaro bendruome
bandymas iš stovyklos tų, ku Siukšliakalnis vėl gali pradėti liuoti. Nepaisant pastangų,
litikoje
laisvė
tai
teigiamo
nę. Idealioje bendruomenėje
rie nesugebėjo kurti jos pavojingą Judėjimą" žemyn, ypač Amerikoje, atmatas skir
neturi būti nereikalingų ar sprendimo paieška ir įgyven švarios.
žmonės jokio atsargumo nepri styti į panaudotinas ir visiškai
trukdančių. Jei manome, kad dinimas, remiantis žmogaus
Popiežius Jonas Paulius II pažįsta, nes kitokio gyvenimo nenaudingas, kai ką deginti,
tokių neišvengiamai yra ir bus poreikiais ir aukštais moralės
standartais.
Lietuvoje
šian
Posinodiniame apaštaliniška- jie nėra matę- Kai kurių net kai ką perdirbinėti į kitus pro
- kažko nesuprantame; jei
dien
laisvas
dar
ne
kiekvie
jame paraginime „Christifi- kelios kartos gyvena sąvar duktus, šiukšlių pylimo pro
tokių akivaizdžiai yra - kažko
nas,
ne
kiekvienas
mano,
kad
deles laici" ragina pasau tyno pakraščiais, surentę iš blema darosi kasmet opesnė.
nesugebame. Ne interesų
šalies
ateitis
priklauso
nuo
jo,
grupė, ne partija, ne valdan
liečius nebijoti imtis politikos, kartono, lentgalių, metalo lau Pasitaiko, kad amerikietiškos
kad
pati
šalis,
galiausiai,
yra
tieji ir valdomieji, bet bend
idant ji taptų švari, morali. žo menkas pastoges. Čia ku atmatos yra net „esportuojam.
ruomenė yra tikroji politikos
Tokia ji ne tik gali, bet netgi riamos šeimos, gimsta jų vai jamos" į neturtingąsias šalis,
vertybė.
Solidarumas - tai būdas privalo būti, jei tik politikai ir kai ir amžinam miegui užmer bet ir tos pradeda jų vengti.
Bendruomenę
sudarančių visiškai atskleisti žmonių bendruomenė teisingai suvoks kia akis gyvenimo iškamuoti Tai moderni dilema, kuriai kol
kas išeities taško nematyti.
vyresnieji.
žmonių įvairovė leidžia jai bendruomenės galimybes. So- politikos vietą gyvenime.
gydytoją čia esančioje klini
koje, nes sveikata negerėja, ki
tame kaimelyje sveikatos pa
galbos nebus, ogi prieš akis
dar laukia visa kelionė atgal.
Sako, jis jau taip nusprendė
pats prieš mano „ultimatu
mą", eikime į kliniką.
Patikrino žemėlapį, sako, ei
kime pėsti, nereikia taksi, nes
klinika čia pat, prie McDonalds. Einame, sukame, eina
me toliau, o klinikos taip ir
nematyti. Sustoję pasitikrino
me, ar į teisingą pusę einame.
Taip, tik dar kokie penki kvar
talai, atsako paklaustasis. Ei
name toliau, vėl tikriname,
taip ten už aštuonių kvartalų
yra ta klinika. Einame... ir vėl
klausiame... ir vėl einame, ir
vėl klausiame, ir vis atsaky
mas, taip ten toliau yra ta kli
nika. Pagaliau sustojome prie
vieno kiosko paklausti ten dir
bančių jaunuolių kur ta klini
ka, sako nežino, bet jei grįši
me atgal per kvartalą, ten yra
pirmoji pagalba. Gerai, mes tą

* *

pastatą matėme praeidami,
surasime. Taigi, suradome,
prisistatėme. Romą gydytojas
priėmė- už poros minučių, pri
rašė vaistų, pasakė, kad serga
bronchitu, pasakė, kur gauti
vaistus. Nuėjome į parodytą
vaistinę, ten gavome 2 iš 3
vaistų. Nuėjome į antrą vaisti
nę, gavome trečius vaistus, su
siradome taksi ir grįžome į
stovyklavietę. Visa iškyla tru
ko apie dvi valandas. Tai kur
kas trumpiau negu Amerikoje.
Pagrindinis skirtumas, už vi
zitą mokėjo grynais, ir gydyto
jas neklausė jo vardo nei pa
vardės, ir atitinkamai tai ne
buvo pažymėta vaistų recepte.
Dabar galiu atsikvėpti. Romas
su vaista;> sustiprės ir gal
bent atostogų pabaiga galėsi
me tikrai pasidžiaugti.
5 vai. vakare, susiėjome ba
seino terasoje, sužinoti, kas
mūsų rytoj laukia. Pavakare
čia atvyko kitas Carnival tu
ristų būry> grįžtąs it Puerta
Vallarta. Jis išvyks prieš mus.

m į

am

Taigi, mes išvyksime apie aštuntą valandą ryto. Kelias šį
kartą bus siauras, tik dvi juos
tos. Bus daug sunkvežimių ir
vietinio judėjimo, būsime ne
kartą atskirti, bandykime kuo

arčiau vienas kito važiuoti. ten ir užkąsime, po to 55 my
Susitiksime ir sudarysime ka- lios j San Blas, Playa Amor
ravaną ties km 204.... tai apie stovyklavietę. Ką ten gausi
54 mylios išvykus iš čia. Seki me, dar neaišku, nes. ką užsa
te duotus nurodymus. Susto- kėme, nežinome, ar gausime.
Bus daugiau
sime benzino stotyje km 52,

Divisadero, Copper Canyon pradžia. Priekyje vietines indėnės pardavinėja savo rankdarbius

m

m

Napoleono žygį per Lietuvą.
Liepos 5 d. Vilniaus geron
tologijos ir reabilitacijos cen
tre ordiną B. D u n d u l i u i įteikė
Prancūzijos ambasadorius lie
tuvėje Michel Touraine. Profe
sorius yra baigęs Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetą, to
bulinosi Sorbonos un-te, kur
1940 m. a p g y n ė disertaciją
„Lietuva ir Napoleonas". Tais
pat metais jo disertacija pran
cūzų kalba išleista Paryžiuje.
B e daugelio darbų Lietuvos
Didžiosios
Kunigaikštystės
užsienio politikos temomis, B.
Dundulis p a s k e l b ė veikalus
„Lietuva ir N a p o l e o n a s 1807
metais", „ L i e t u v a Napoleono
agresijos metais". (Elta)

D R A U G A S , 2000 m. liepos 20 d., k e t v i r t a d i e n i s

Kas

Lietuvoje

Šis stebuklingas Dievo Motinos pa
veikslas iš Kauno arkikatedros grą
žintas i Pažaislio vienuolyno baž
nyčią.

D I E V O M O T I N A SUGRJŽO
l PAŽAISLI
Po pusšimčio metų į Kauno
Pažaislio vienuolyno Svč. Mer
gelės Marijos Apsilankymo
bažnyčią sugrįžo stebuklingas
Švč. Dievo Motinos paveiks
las. Nežinomo Flamandų mo
kyklos autoriaus XVII a. pir
moje pusėje tapytas „Gra
žiosios meilės motinos
su
kūdikiu" atvaizdas liepos 15 d.
užėmė garbingą vietą centri
niame bažnyčios altoriuje.
Kasmet Pažaislis liepos 2 d.

'per
Marijos
Apsilankymo
š v e n t ę sutraukdavo g a u s i a s
minias maldininkų, n e s pa
veikslas garsėjo ypatingomis
malonėmis. Vienuoliams ka
malduliams dovanotą Dievo
Motinos atvaizdą
Pažaislio
fundatorius, Lietuvos didysis
kancleris
Kristupas
Pacas
1661 m. buvo gavęs dovanų iš
popiežiaus Aleksandro VII,
kaip
ypatingos
pagarbos
ženklą statomam
naujajam
vienuolynui. Po nepavykusio
1831 m. sukilimo caro įsa
kymu vienuolynas u ž d a r y t a s
1832 m. Netrukus Pažaislyje
apsigyveno stačiatikių v i e n u o 
liai. Čia šeimininkavo per a š 
tuonis dešimtmečius, o P i r m o 
jo
pasaulinio
karo
metu,
traukdamiesi iš P a ž a i s l i o , jie
išsigabeno paveikslą į Rusiją.
Tik 1928 m., arkivysk. J u o z a 
pui Skvireckui v a d o v a u j a n t
iškilmingai procesijai, a t g a u 
toji „Kamaldulių D i e v o Moti
na" sugrįžo į P a ž a i s l į — s e s e 
rų kazimieriečių globon. D a ž 
nai keičiantis v i e n u o l y n o šei
m i n i n k a m s , 1950 m. „ K a m a l 
dulių Dievo Motinos" p a v e i k s 
l a s perkeltas į K a u n o a r k i k a 
tedrą baziliką, iš k u r i o s 1 9 7 8
m. buvo pavogtas, o p o m e t ų
s u r a s t a s bei 1984 m. r e s t a u 
ruotas. (Elta)

Vilniaus padangė apkaišyta bokštais. V. Gulevičiaus nuotr. (Elta)
DAUGĖS INFORMACIJOS
APIE VILNIŲ
Greitu laiku užsieniečiai,
ypač vokiečiai, galės gauti
daugiau informacijos apie Lie
tuvos sostinę, nes miesto savi
valdybe pasiruošusi įstoti į
Tarptautinę kelionių autobu
sais sąjungą.
Tarptautinei kelionių auto
busais
sąjungai
priklauso
3.300 narių iš 34 pasaulio val
stybių. Sąjungos nariai yra tu
rizmo agentūros, transporto
bendroves, viešbučiai, įvairios
paslaugu
įmonės,
daugelio
šalių valstybiniai turizmo de
partamentai bei miestų savi
valdybių turizmo organizaci
jos ir biurai. Vilniaus miesto
savivaldybei sąjungoje atsto
vaus Turizmo skyrius.
Vokietija Vilniui yra ypač
svarbi, nes tai viena didžiau
sių Lietuvos sostines turizmo
rinkų. 1999 m. Vilniaus vieš
bučiuose buvo apsistoję 14,2
tūkstančiai svečių iš Vokieti
jos. Pagal Vilniaus viešbu
čiuose apsistojusių žmonių iš
užsienio skaičių. Vokietija už
ima antrą vietą po Lenkijos.
Pastebėta, kad tarptautinėse
turizmo mugėse
Vokietijoje
žmones domisi Vilniumi ir no
ri jį aplankyti, tačiau j i e m s
trūksta
informacijos
apie
m u š t e teikiamas turizmo pa
slaugas. Be to, vokiečiai ypač
mėgsta keliauti autobusais,
todėl Lietuva jiems šiuo at
žvilgiu tinkama šalis — tiek
geografine padėtimi, tiek pla
čiu gerų keliu tinklu krašto vi
duje. .Kita.

kelbusi didžiausios k l a s i k i n i o
m e n o šventės pradžią. Š į m e t
festivalis t ę s i a m a s d e v y n i a s
dienas.
Pirmasis festivalio v a k a r o
koncertas vyko N i d o s baž
nyčioje, kur Schubert d a i n a s
atliko Vytautas J u o z a p a i t i s .
Asta Kriščiūnaitė bei E d g a r a s
Montvidas P r u d k a u s k a s , gita
ra pritariant vokiečiui Reinbert Evers.
Liepos 15 d. Neringos istori
jos muziejaus
etnografinėje
žvejo sodyboje atidaryta kera
mikos studija. Čia pagal profe
sorės Ramutes Rimantienės
Nidos
ekspedicijose
rastus
unikalius radinius
atkurta
prieš 4000 m e t ų
pirmųjų
Kuršių gyventojų naudoti ar
chaiški indai. (Eltai

Vaikai mėgsta teatrą, mėgsta ir patys vaidinti, todėl ir vasaros stovykla
teatro tema jiems labai patraukli. K. Jūrelės nuotr. (Elta)

KARALIUS NUKRITO
N U O ŽIRGO
Minint
Žalgirio mūšio su
čiau
supažindint,
su
vaidybos
V A I K A I Ž A I D Ž I A TEATRĄ
kaktį liepos 15 d. Žalgirio
menu,
kartu
statyti
spektak
Liepos mėn. viduryje Giru
lauke, Lenkijoje, d a u g i a u kaip
liuose surengta pirmoji vasa lius.
dvi
valandas tęsėsi jungtinės
Šią vasarą stovykla pasiren
ros teatro stovykla. Jos ren
Lietuvos
ir Lenkijos kariuo
gėjai — Vilniaus „Raganiu- gusi priimti iki 30 įvairaus
menės
mūšio
s u kryžiuočiais
kės" teatro aktoriai. Jie mokys amžiaus vaikų, kurie gali sa
inscenizacija.
stovyklaujančius vaikus vai vaitę likti be tėvelių globos ir
Kaip ir prieš 5 9 0 m e t ų , kovą
dybos, dainavimo, kitų scenos nori žaisti teatrą. Stovyklauto
laimėjo
sąjungininkai. Tačiau,
jai
kasdien
ilsisi
prie
jūros
ir
meno pagrindų.
jei prieš beveik 6 0 0 metų
vyksta
į
keletą
įdomių
ekskur
Mintis surengti
stovyklą
mūšyje
žuvo
apie
14,000
vaikams penkiems „Raganiu- sijų po Kuršių neriją, Žemai
karių, tai šį kartą aukų nebu
tijos
ir
Pajūrio
valstybinius
kės" teatro aktoriams gimė po
vo. Žinoma, j e i g u
neskai
Jaunimo metų akcijos „Visi parkus. Paskutinę stovyklos
čiuosime
vienintelio
nuken
kartu', kai pastebėtas vaikų dieną vaikai su ,.Raganiukės"
tėjusio
m
ū
š
i
o
dalyvio
—
Len
noras žaisti teatrą. Jaunieji aktoriais vaidins savo pačių
kijos
karalius
Jogaila,
kurį
aktoriai nusprendė juos pla sukurtą spektaklį (Elta)
vaidino l e n k ų aktorius Jerzy
Szymanski, netikėtai nukrito
nuo arklio ir s u s i l a u ž ė rakti
BALETAS TRAKŲ
kaulį.
FESTIVALYJE
Žalgirio m ū š i o inscenizacija,
surengta liepos 15 d., buvo di
Trečią v a s a r ą Trakų pilies
džiausias tokio pobūdžio ren
kieme
rugpjūčio
pradžioje
ginys Europoje šiais metais.
vyks Trakų festivalis. Festi
Mūšyje dalyvavo beveik 2,000
valį rengia T r a k ų rajono savi
„riterių" iš Lenkijos, Čekijos,
valdybė. Kultūros ir turizmo
Lietuvos, Vokietijos, Baltaru
skyrius bei T r a k ų festivalio
sijos,
Prancūzijos, Italijos ir
klubas, š į m e t festivalis skiria
Didžiosios Britanijos, i BNS/
m a s k l a s i k i n i a m šokiui. Ne
paisant, kad š į m e t iš Lietuvos
Kultūros ministerijos negauta
nė lito iš 9 0 . 0 0 0 Lt numatytų
festivaliui, rengėjai neleidžia
j a m žlugti. S u l a u k u s versli
ninkų paramos, rugpjūčio 1, 5
ir 8 d. bus surengti trys baleto
vakarai. Festivalį pagerbs ba
leto žvaigždė Maja Pliseckaja.
Su nauja programa pasiro
dys Rusų imperatoriškasis ba
letas, vadovaujamas Gedimino
Tarandos; bus šokami du bale
tai: Šopeno
„Vaiduokliškas
balius" ir Rimskio-Korsakovo
„Šecherezade''. Trakų festiva
lyje v i e š ė s i r Latvijos valstybi
Balerina Egle Špokaitė.
nio operos baleto solistai. Jie

KALENDORIAI
SKRIAUDŽIUOSE
Skriaudžiai yra
nedidelis
miestelis Prienų rajone, bet jie
gali pasigirti savo buities mu
ziejuje s u k a u p t a
didžiausia
Lietuvoje kalendorių kolekci
ja. Per trejus m e t u s per 2,000
kalendorių kolekciją surinko
Skriaudžių m u z i e j a u s direk-

š o k s argentiniečių „tango ka
raliaus" Astor Piazzola vienveiksmį
baletą
„Geltonasis
tango". Antroje vakaro dalyje
— koncerte ..Baleto žvaigž
džių spindesys" ištraukas ir
choreografines
miniatiūras
šoks lietuvių baleto žvaigždės
Eglė Špokaite. Živilė Baikštytė, M i n d a u g a s Baužys, Ed
vardas S m a l a k y s . Petras Skirtorius Pijus Brazauskas.
Kalendorių ekspozicija už
ima dvi patalpas Skriaudžių
Kultūros namuose. Dėl vietos
stokos eksponuojama tik ma
žiau kaip pusė kalendorių.
Seniausias lietuviškas kalen
dorius išleistas 1904 m. —
..Darbininkų kalendorius", o
apskritai seniausias kolekcijos
kalendorius yra išleistas 1848
m. Vilniuje lenkų ir rusų kal
ba. Kitai

P R A S I D Ė J O TOMO M A N O
FESTIVALIS
LiepOS M d. Neringos Savi
valdybes aikštėje pakilo Tomo
Mano festivalio vėliava, pas-

•J

Pagrindiniai archaiškų puodu tipai Iš R Rimantienės knygos ..Šventoji.
Narvos kultūros gyvenvietes" Vilnius. 1979 m

mantas, Rūta Jezerskytė ir kt.
O paskutinę d e n ą festivalį
vainikuos baleto ir operos pas
tatymas „Nakti- Karmen".
(Elta)
PAGERBTI VEDUSIEJI
Vilniaus rotušės menėje lie
pos 1 d. pagerbos trys vedu
siųjų poros, kartu išgyve
nusios daug dešimtmečių.
Tai 6 0 metų kartu išgyvenę
Halina ir Stanisiovas Zaikaus
kai, po 50 bendrų m e t ų auk
sines vestuves
švenčiantys
Angelė ir Jokimas Petruliai
ir po 2 5 kartu praleistų metų
sidabrines minintys operos
dainininkė Aušra StasiūnaitėČepulkauskiene s u vyru Algi
mantu Čepulkausku, Vilniaus
pedagoginio un-to docentu.
Vilniaus meras Rolandas Žalgirio mūšio, įvykusio 1410 m.
liepos 15 d. ir sutriuškinusio
Paksas poroms padėkojo už
kryžiuočių ordino galybę, pamin
gražias šeimas r už tai, kad
klas mūšio laukuose. Pačiame
jos iki šiol atl:oka s a v o pa viršuje matyti lietuvių Vytis, sutei
reigą. Jis pasidžiaugė, jog kiant svarbą Vytauto Didžiojo ka
daugelį krašto negandų patyrę riuomenei ir jų vado strategijai,
sutuoktiniai išliko kartu ir yra nulėmusiai mūšio eigą.
Nuotr. Viktoro Kučo
pavyzdys ne tik savo v a i k a m s ,
bet ir visoms jaunoms šei
TRIUKŠMINGIAUSIA
moms.
(Elta)
SKULPTŪRA
PRANCŪZIJOS O R D I N A S
Europos parko — šiuolai
LIETUVOS ISTORIKUI
kinių skulptūrų muziejaus po
Žymus Lietuvos istorikas, atviru dangumi lankytojai jau
prof. Bronius Dundulis Pran gali išbandyti naujausią ir
šio parko
cūzijos Vyriaus.bes apdovano triukšmingiausią
tas Valstybiniu nuopelnų ko- statinį. Tai koplyčios pavidalo
mandoriaus ženklo ordinu. iš metalo meno objektas, pava
Devyniasdešimties metų su dintas ..Skulptūros idėja —
laukusiam profesoriui žymuo struktūra". Jo autorius — gar
skirtas už nuopelnus istorio sus čekų m e n i n i n k a s Alex
grafijos mokslui ir darbus apie Vesely.

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai*
garantuotai ir sąžiningai.
- 773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir O*. Mgr Auksė

S. Kane kalba lietuviškai."

FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654
Window VVashers Needed!
40.000 per year. We nced 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have validdriver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. 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
CARE GIVERS for ASSISTED
LTVING FACILITY FOR
ELDERLY. West Los Angeles,
CA. Live-in 5 days a week; small
facility & care. Fluent English.
Mušt be carine & likę to work
with elderly. Tel. 310-479-8932.
Field technician, engineers
needed; asphalt, eonerete, soil.
IDOT cert will help 847-303-0300.
2385 Hammnnd Dr. ste 6,
S c h a u m b u r g , ask for A d a m .

GREIT PARDUODA

r

RE/MAX
REALTORS
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RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

New Vision
12932 S. LaGranee
Hata, Purk, IL 60*4
Bus.: 708-361-0800
VoKeMat 773*4-7820
Pager: 708-8*2-2573
Fax: 708.361-9618
DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus
Nuosavybių įkainavimas veltui

RAYMONOA
SOLOOOMENĖ
MmlĮpm CuneuMaiil
6710N OaafaaJ Lra**wod, L6tW6
Res.773-271-0338; Paoar 847-974-3797
Fax 847474-1802

Perkate automobili?
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!
(630J-579-1857

44 metų moteris, šiek tiek
kalbanti angliškai, ieško
d a r b o . Gali dirbti įvairius
darbus. Turi patirtį su vaikais ir
su vyresnio amžiaus žmonėmis.
Tel. 630-769-1740. ~mm

Alternative Home Care is looking for responsible, live-in
caregi vers ana CN As. Fluent Eng-;
lish & mušt drive & be able to lift:
References reouired. Excellent sal-:
ary between 3 8 0 and $130 per
DAY. Call 708-784-1088 k r a»
appoitment.
"
.,

Dvi moterys ieško darbo. Gali
prižiūrėti vaikus, valyti namus,
paruošti maistą. Turi auto
mobilį. Susikalba angliškai.
Tel. 708-612-9526.
mim

Reikalingi dažytojai ir staliai
su p a t y r i m u . $ 6 0 0 -$900 į
savaitę. Skambinti: 847-9281000, e x t 114. Gali dirbti tuoj
pat.
*a*a>

PARKFIELD FORD
* Jumsreikianaujo ar naudoto automobilio, „varv",
sunkvežimio, „aports utiHly vriiie" M — M M B M t w
•Neturite kredito istoriką? • Nekalbate angHškai?
Ne problema! Vairuoti automobilį galite jau šiandien! Priimame visus pareiškimus
kreditui gauti. Ta»p pat sutvarkome finansavimą, nežiūrint kredito istorijos
Nepraleiskite šios progos! Užeikite pas mus:
11400 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60655
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296
E-mail: pparkfield9aol.com ir pasikalbėkite su
ASTA PIELER
Certified Auto Sale* Consultant
Č e k ų skulptoriaus kūrinys visiškai baigtas, bokštelyje
— b e n e brangiausiai kainavęs a n t metalinio kablio bus paka
parko
objektas.
Jis
stovi bintas akmuo, kuris taip pat
n u o š a l i a u pagrindinio tako, atliks šią funkciją.
Europos parkas lankytojus
ant k a l v o s ir cementinio pos
š į m e t pasitinka miške įrengtu
t a m e n t o . Skulptūrai pagamin
pėsčiųjų takų labirintu. Juo
ti s u n a u d o t a apie 4 0 toaų pa
einant, galima aplankyti per
prasto ir 4 tonos nerūdyja/ičio 7 0 įspūdingame gamtovaiz
plieno.
Judančios
statinio dyje įkomponuotų skulptūrų,
grindys s u m o n t u o t o s ant dide Sukurtų šiuolaikinių lietuvių
lių m e t a l o spyruoklių, o ke ir užsienio menininkų. Į Euro
liese šokinėjant ant j ų , kyla pos parką per m e t u s atvyksta
didelis t r i u k š m a s , girdimas vi daugiau kaip 40,000 lanky
''
s a m e parke. Kai statinys bus tojų. (Elta)

Javier Zsigmont Scoradi (Meksika) „Moteris žiūri į menulį" — Europos
parkas. Lietuva Marijos Reinienės nuotrauka

/

Jėzuitų provincijolas kun. Antanas Saulaitis (kairėje), Lioda Rugienienė
ir A. Venckus svarsto, kaip geriausia paremti jėzuitų mokyklas Lietuvoje.

LIETUVOS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS
ŠAUKIASI MŪSŲ PAGALBOS
Lietuvoje veikia dvi jėzuitų
gimnazijos — Vilniuje ir Kau
ne, su arti vienu tūkstančiu
mokinių — mergaičių ir ber
niukų. Čia jaunimas įgyja
kvalifikuotą vidurinį išsilavi
nimą. Jaunimas yra Lietuvos
ateitis. Todėl Lietuvos jėzui
tai deda visas jėgas ir pastan
gas, kad jauni Lietuvos pi
liečiai drąsiau žengtų į XXI
amžių, kupini tikėjimo Dievu,
tiesa, gėriu ir savo šalies gero
ve. Lietuva žengia tvirtu nepriklauomybės keliu, tačiau
jai tenka susidurti su dideliais
sunkumais ekonomikos, že
mės ūkio ir švietimo srityje.
Jėzuitų mokykloms tiesioginė
pagalba iš Švietimo ministeri
jos yra labai apribota ir maža.
Nepaisant to, Lietuvos jėzui
tai deda pastangas, kad sudė
tingas, kupinas ekonominių
sunkumų gyvenimas taptų
kur kas pastovesnis, ir skiepy
ti jaunuolyje tikrąsias verty-

—f-

bes, norą siekti kilnių tikslų.
Deja, lėšų stoka neleidžia pa
daryti to, kas užsimota ir reika
linga. Stokojant lėšų, jie ne
gali suteikti jaunimui to, kas
taip svarbu jo amžiuje: mokslo
įrangos, laboratorijų, baldų,
sporto salių ir sporto įrangos,
piešimo ir muzikos kabinetų,
bibliotekų bei būtinos techni
kos valgykloms. Apskaičiuota,
kad vieno moksleivio išlaiky
mas metams kainuoja apytik
riai 1,200 dol., įskaitant moks
lo reikmenis, mokslapinigius,
valgį, rūbus ir apavą. Tik apie
20 proc. iš tėvų gali bent tru
putį apsimokėti. Kas lieka,
yra padengiama iš gautų au
kų, kurios ateina iš gerašir
džių žmonių Jungtinėse Val
stijose ir Europoje.
Be mūsų ir kitų Europos ša
lių pagalbos Lietuvos jėzuitų
švietimo darbas ir auklėjimas
būtų visai neįmanomas. Ne
paisant visų sunkumų, Vii-

TARP MŪSŲ KALBANT
HARRY POTTER IR UGNIMI
PRIPILDYTA TAURĖ

įtėSėrtiai'knygų rinkoje didžfuiįu tiražu ir nemenkesnių
pasisekimu pasirodė Joanne
Kathleen Rovvling parašyta
knyga „Harry Potter and the
Goblet of Fire". Tai jau ketvir
toji serijinė Harry Potter
nu&tykių knyga. Iki šiol iš
leistų knygų tiražas siekia 34
milijonus.
Knygų autorė, 34 metų am
žiaus gyvanašlė, auginanti še
šerių metų amžiaus dukrelę,
gyvena Edinburgh mieste,
Škotijoje. Anksčiau ji rašė su
augusiems, tačiau ankstyves
nieji kūryba nesulaukė skaity
tojų dėmesio. Dabar gi jos
knygos grobstyte grobstomos.
Daugiausia jas skaito vaikai ir
paaugliai. Harry Potter kny
gos yra įrašytos į magnetines
juosteles ir išleistos kasetėmis
ir CD diskais. Netrukus pasi
rodys daugybė „poteriškų" dir
binių. Tai yra žaislų, pa
puošalų , drabužių, saldumy
nų ir t.t., o ateinančių metų
pabaigoje išleidžiamas spalvo
tas filmas. Visa tai surišta su
pajamomis, kuriomis pasida
lins pramonininkai, prekybi
ninkai, be abejo, knygų rašy
toja.
Knygų
autorė,
neseniai
vargdieniavusi ir vos sugebė
jusi galą su galu sudurti, ta
po turtuole. Dabar jos paja
mos siekia milijonines pinigų
sumas. Nepaprastai pakilo ir
jos pačios populiarumas Ne
seniai) jį pasipuošė garbės dak
taro laipsniu, o karalienė Elz
bieta- II sutelkė kilmingųjų ti
tulą. ..
Sakoma, kad angliškai kal
bančiame, pasaulyje (ypač vai
kų ir paauglių tarpe) tik retas
nežino- rašytojos J. K. Rovv
ling, je» sukurto Harry Potter
ir jo^ bendrininkų. Daugelis
vaikų nebesimegauja elektro
niniais žaidimais, o įnikę skai
to ir gėriai Harry Potter nesi
baigiančiais nuotykiais.
Try« pirmosios Harry Potter
nuotykių knygos buvo išleistos
bendru 35 milijonų tiražu.
Ketvirtosios knygos pirmosios

laidos tiražas siekia 3,9 milijo
nus. Šioje knygoje 734 pusla
piai. Jos kaina 25.95 dol. Kai
kur knyga pardavinėjama su
20-40 proc. nuolaida.
Sumanymas pradėti Harry
Potter knygų rašymą kilo va
žiuojant traukiniu tarp Londo
no ir Manchester. Pirmoji kny
ga pasirodė 1997 m. Septin
tąją ir paskutinę serijos knygą
numatoma išleisti 2003 m.
O kas bus toliau? Rašytojos
žodžiais, negalima nieko ne
rašyti. Ji neabejoja savo talen
tu ir pomėgiu rašyti. Tačiau
tolimesni kūrybiniai užmojai
dar nėra pakankamai išryškė
jęDaugelis, ypač jaunimėlis,
pamėgo Harry Potter nuoty
kius. Tačiau kai kurie asme
nys, ypač vyresnio amžiaus,
ėmė priekaištauti. Girdi, Har
ry Potter knygose reiškiasi

niaus ir Kauno Jėzuitų gimna
zijos siekia gerų ir stebėtinų
rezultatų mokslo srityje. Dip
lomus gavo 12 klasės mokslei
viai: R. Šimėnas, laimėjęs ma
tematikų olimpiadoje pirmą
vietą, ir J. Andrikonis, atėjęs
antruoju. Ketvirtosios klasės
moksleivės Simona Kežytė ir
Jonė Babelytė gavo diplomus
už poezinę kūrybą filologų
konkurse. Rūta Vaitkevičiūtė
pelnė laureato diplomą už me
ninės kūrybos projektą. Gau
tas diplomas festivalio „Dainų
dainelė" gimnazijos vaikinų
vokaliniam ansambliui. Padė
ka už vaikų piešinių konkurse
,Aš ir mano Lietuva" Eglei
Gutauskaitei, Neringai Jakonytei, Viktorijai Snicaitei, Jū
ratei Noreikaitei, Dominykai
Vincaitei. Mokytojoms A
Čiurlionytei ir M. Vildžiūnie
nei. Padėkos raštas moksleivei
V. Marčėnaitei už dalyvavimą
vaikų ir jaunimo literatūrinių
kūrinių konkurse. Padėka lau
reatui Liutaurui Gudžinskui
už moksleivių „Žynio" kon
kursą, skirtą Lietuvos Neprik
lausomybės dienai paminėti.
Šiandien mums yra proga
prisidėti prie jaunosios Lietu
vos svajonių ir priartinti jas
prie realybės. Suteikdami
jiems finansinę paramą inves
tuojame į Lietuvos jaunimo
ateitį.
Kunigo A. Saulaičio, SJ, pa
stangomis, Jungtinėse Ameri
kos Valstijose yra suorgani
zuotas vajus „Tradition for
the Future" remti jėzuitų mo
kyklas Lietuvoje. Mūsų parei
ga yra jam padėti tą reikalą
įgyvendinti. Čekius rašyti:
Lithuanian Jesuit Father —
Baltic Project, 2345 West 56th
Street Chicago, IL 60636. Tel.
773 737 9891 Fax 773 737
0486
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Fed. Tax exempt # 362257-083. Palikimuose rašyki
te: Jesuit Fathers of Della
Strada, Inc., 2345 West 56th
Street, Chicago, IL 60636.
A. Venckus
per didelė fantazija ir aiškiai
juntamas pernelyg didelis
atotrūkis nuo realybės. Jų
nuomone, knygų turinys turi
neigiamos įtakos priaugan
čiai kartai. Tačiau vienas žilste
lėjęs literatūrologas pareiškė:
, J. K. Rovvling parašytos kny
gos yra tinkamos visokio
amžiaus vaikams — ir tiems,
kuriems teko būti vaikais."
Harry Potter knygos yra
verčiamos ir leidžiamos įvai
riuose kraštuose. Kažin, ar
kas nors nesusigundys pradėti
šių knygų leidimą Lietuvoje? O
gal lietuviams pakanka saviš
kių parašytų knygų? Gal
jiems nereikalingi „svetimi
dievai"?
Petras Petmtis

Kadangi Jonukas BaryiM dar nemoka skaityti, ji* nežino ir apie Harry
Potter nuotykius, pasitenkindamas Baltijos pajūrio smėliu Žibute* Zaparockaites, MD. nuotrauka

1999 m. Pasaulio Lietuvių Centrui aukojo:
$42,000 Lietuvių fondas;
$15,000 Kęstutis P. Jočius;
$11,584 c/o Rev. A. Paliokas, Jesuit Fathers of Della
Strada;
$5,000 Hemlock Federal Charitable Foundation Vida
Kosmonas;
$2,700 Arūnas ir Irena Draugelis;
$2,021.72 Antanas ir Asta Razma;
$1^00 Aldona ir Anis Grinius;
$1,500 Kazys ir Juzelė Laukaitis;
$1396 Stasys Žilevičius;
$1390 Leonas ir Nijolė Maskeliūnas;
$1380 Sigitas ir Janina Miknaitis;
$1300 Mrs. Irene S. Denihan;
$1,070 Bruno Matelis;
$1,040 Agota Tiškus;
$1,020 John ir Terri Prunskis;
$1,000 BALFas, Richard ir Linda Burba, Vacys ir Laima
Garbonkus, c/o Petras Bucas Liet. Taut. namai, Antanas ir
Maria Rudis, Bernice K. Wattman;
$800 Algis ir Violeta Strikas;
$750 Vytautas ir Aldona Čepėnas, Julius ir Lydia Ringus;
$600 Illinois Toohvorks Foundation, Justas ir Janina
Liepoms;
$555 Vytautas Vidugiris;
$550 Rimantas ir Regina Griškelis, Donatas ir Daina
Siliūnas, Liudas ir Emilija Valančius;
$544.50 Jurgis ir Rita Riškus;
$540 Giedrė Mereckis;
$520 Stasys J. ir Elena Baras, Ignas ir Birutė Navickas,
Algis ir Rima Tamošiūnas;
$500 Algirdas Čepėnas, Mr. Jonas Dovydėnas, Julia
Griška, Joseph ir Dana Kapačinskas, Lemont Chapter
Lithuanian American Community, Donald ir Vina Petkus,
Joseph ir Barbara Plikaitis, Thomas ir Daine Quinn, V.
Valionis;
$490 Wanda Gvildys, Vytautas ir Palmira Janušonis, Vitas
ir Regina Kazlauskas;
$400 Irena Smieliauskas „Grandis" šokių grupė, Martynas
ir Dalia Trakas;
$375 Adelaida ir George Balbata
$350 Bernard Covalesky, Julius Pakalka, Rasa
Poskoėimas „Spindulys" šokių grupė, John ir Irena Valaitis;
$340 William Unakis;
$336 Van ir dr. Alina Domanskis, Algis ir dr. teresė
Kazlauskas; 'i
$390 Romas ir Birutė Butkūnas, Stasys ir Sofija Džiugas,
Peter ir Irena Kazlauskas, Vyčiai Knights of Lithuania, Juozas
ir Aldona Palekas, Vai ir Lili Ramonis, Jonas ir Gertrūda
Zabukas;
4'
$300 Rimas ir Nijolė Banys, Dana Elsbergas, dr. Albinas
ir Ona GarOnas, Genie Irene Juodikis, Antanas ir Lilija
Kušeliauskas, Augustinas ir Marija Laucis, C. ir V. Murray,
Gytis ir Grasilda Reinys Petkus, Dalia ir Stasys Strasius, Ada
Sutkus, Ignas Urbonas, Dalius Vasys;
$995 Alezander ir Francas Domanskis;
$970 Mr. ir Mrs. Zigmas Brazis, Alberto ir Laima
Glavinskas, Pranas ir Dga Jurkus, dr. Ferdinandas ir Vanda
Kaunas, Kazys ir Regina Kreivėnas;
$250 Romualdas ir Nijolė Kosiekas, Antanas ir Zita
Kušeliauskas, Jim ir Gražina Liautaud, F. Mačiulienė,
Eduardas ir Elena Praninskas, Thomas ir Nijolė Remeikis,
Vladas ir Raminta Sinkus;
$94938 Arai ir Lina Žboba;
$330 Rimvydas ir Genė Rimkus, Juozas ir Marytė
Vizgirda;
$290 Edward ir Irena Boreisha, Jonas ir Ona Gradinskas,
Vaclovas Kleiza, dr. Giedrė Kumpikas, Irma Laisvėnaitė,
Monika Lembertas, Antanas ir Vilią Marchertas, Vilius ir
Violeta Mikaitis, Aldas Naris;
$200 Edvardas Andriušis, Mr. Gediminas Balanda,
Balzekas family Foundation Ltd., Stan Balzekas, LTD, Peter
ir Joan Bielskus, Petras Bingelis, Algirdas ir Jolita Birutis,
Irena ir Gedas Bliūdžius, Ignas ir Dangira Budrys, Jonas ir
Ona Daugirdas, dr. Justinas Dėdinas, Elena Druskis, Irena
Kairys, dr. James Kaskin, Petras ir Daiva Kisielius, Viktoras
ir Dana Kochanauskas, Vytautas ir Alice Lapatinskas
Sunlight Committee Lithuanian World Community,
Lithuanian World Community Foundation, Sofia Mickevičius,
Virgil ir Ramoną Norkus, Patricia Nelia Paulauskas, rev.
Juozas Prunskis, Gražutė Sirutis, Šarūnas ir Ramunė
Valiulis, Arvydas Vanagūnas, Joseph V. Vizgirda, Halina
Žitkus, Stanley ir Francesca Žymantas;
$195 John Piliponis, Kęstutis ir Rūta Sušinskas;
$185 Daina Variakojis;
$180 Alfonsą Pažiūra, Maria Ročkus;
$175 dr. Jiri ir Ana Jonas, Algis ir Linda Rugienius;
$170 Bruno ir Regina Latoža, Theodore ir Ritone Rudaitis,
Vytas ir Aldona Vaitkus, Aleksas ir Danguolė Vitkus;
$165 Kazys ir Eugenija Kriaučiūnas;
$163 Jonas ir Judith Sidrys;
$160 Vitalis ir Dana Lembertas;
$155 James Visockas;
$150 Anthony ir Dalia Bartkus, dr. Nijolė BražėnasPeronetto, Briphton Pk. Lith. Homeowners Assn., Rūta ir
Edmundas Kirkus, Feiiz ir Bronė Mataitis, Jonas ir Birutė
Petrulis, Vytautas Rukuiža;
$145 dr. Vytautas ir Genovaitė Musonis, Liudas ir Dalia
Šlenys, Edmundas ir Natalija Stukas, Vito V. ir Regina G.
Vai, Janina Vienutis;
$140 dr. Meilutė Ind. Biskis, Vytautas J. Graužinis,
Dagmara Jurcys, Ben ir Irene Serapinas, Rimvydas Sidrys,
Kostas ir Vida Stankus;
$135 Vytautas Jankus, Marija Vilutis;
$130 Ona Abromaitis, Vacys ir Cecelia Mitkus;
$126 Aleksas ir Elena Karaliūnas, Raimundas ir Danutė
Korzonas;
$124 Maironis Lithuanian School;
$122 Žiburėlis;
Bus daugiau
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Po nelygios ir sunkios kovos su liga, nežiūrint
pasišventusios šeimos globos, 2000 m. liepos 11 d., savo
namuose, Richardson, TX, mirė

Dr. VYTAUTAS KAZIMIERAS
GYLYS.
Vytautas kaip mokslininkas praleido ilgus kūrybingus
metus Texas Instrument Corp., Dalias, TX, įdėdamas
svarbius koncepcinius įnašus universalinės navigacinės
sistemos, paremtos satelitinių orbitų suderinimu,
išvystime ir robotinės inteligencijos technologijos
tobulinime. Šalia intensyvaus profesinio darbo, velionis
skaitydavo paskaitas Texas universitete matematikos ir
statistikos srityse. Vytautas buvo rūpestingas šeimos
tėvas, skatinęs savo vaikus siekti aukštųjų mokslų.
Giliame nuliūdime liko mylima žmona-globėja Danutė,
dukterys Ina ir dr. Viktorija, sūnūs dr. Vytautas ir
Saulius, septyni anūkai, broliai dr. Jonas ir dr. Julius,
jų šeimos ir artimi giminės. Tegu Vytauto dvasia ir toliau
skrieja jo pamėgtoje dangaus erdvėje ir pasiekia Amžinos
Ramybės karalystę.
Velionis pašarvotas penktadienį, liepos 21 d. nuo 4
iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave (arti Derby Rd.). Laidotuvės liepos 22 d.,
šeštadienį. Iš laidojimo namų 10:30 vai. ryto a.a. Vytautas
bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, 14911 W. 127 St., Lemont, IL, kurioje 11 vai.
ryto bus atnašaujamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių
Velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse, 8201
S. Kean Ave., Justice, IL.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Saulutei", Lietuvos
vaikų globos būreliui, 419 Weidner Rd., Buffalo Grove,
IL 60089.
Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Liūdinti šeima ir artimieji.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

PADĖKA
A.tA.
Inžinierius, ekonomistas
ZENONAS PETKUS
1928.6.26 — 2000.5.6.
iškeliavo negrįžtamai. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nesiriša mintys, nesilieja žodžiai, tačiau bandysiu
išreikšti padėką visiems, dalyvavusiems jo laidotuvėse.
Didelis ačiū kun. Algirdui Paliokui, S. J., už maldas
koplyčioje, Mišių auką ir raminantį, prasmingą
pamokslą. Dėkui už palydėjimą į kapines.
Ačiū Pal. Jurgio Matulaičio misijos chorui, choro
vadovei Birutei Mockienei, muz. Faustui Stroliai už
palydą vargonais, Herkuliui Stroliai už nuostabų
smuikavimą; mano mylimai sesutei Praurimei Ragienei
už puikiai atliktas solo giesmes. Žinau, kaip jai buvo
sunku...
Brangiems Zenono draugams — Rimvydui Rimkui.
Povilui Žumbakiui ir giminaičiui John Utz už
atsisveikinimą koplyčioje.
Draugams, karsto nešėjams: Algirdui Biručiui,
Bernardui Juškui, Rimvydui Rimkui. Liudui Vanagui,
Povilui Žumbakiui ir svainiui Leonidui Ragui gili padėka
už paskutinį palydėjimą į Amžino Poilsio vietą.
Visiems giminaičiams, draugams ir pažįstamiems už šv.
Mišių aukas, aukas labdarai ir daugybę gėlių —
nuoširdus dėkui. Visiems, išreiškusiems užuojautą
spaudoje ir žodžiu — gili padėka!
Galiausiai, bet ne mažiausiai, giliai dėkoju savo vaikams.
marčioms, žentams ir anūkams, mane apgaubusiems šilta
meilės skraiste.
Visi, prisidėjusieji prie a.a. Zenono laidotuvių, esate
mano maldose.
Dar kartą visiems ačiū!
Vanda Petkienė ir šeima
* Teisingumo ministeri
ja įspėjo munistu Universi
tetinę principo studijavimo
asociaciją nutraukti religine
veiklą Lietuvoje, kuri neatitin
ka jos įstatų bei pažeidžia vi
suomeniniu organizacijų įsta
tymą. Teisingumo ministerija
atkreipia dėmesį, kad šios aso
ciacijos įstatuose nėra pami
nėti religiniai asociacijos tiks
lai ir asociacijos ryšys su Sun
Myung Moon Suvienijimo ju
dėjimu. Tačiau Universitetine
principo studijavimo asociaci
ja Lietuvoje veikia kaip pasau
linio S. M. M<x>n vadovaujamo
Suvienijimo judėjimo dalis, jos

organizuojamuose renginiuose
yra verbuojami jauni žmonės,
kurie vėliau tampa Suvieniji
mo bažnyčios religinės bend
ruomenės nariais.
* Išaugusios mazuto kai
nos ir sumenkusi vidaus
rinka del pigaus importinio
cemento bei gyventojų perka
mosios galios sumažėjimo šie
met nusmukde „Akmenės ce
mentą". Pirminiais duomeni
mis, bendrovės pirmojo pus
mečio nuostoliai gali siekti 6
mln. litų. o pernai tuo pačiu
laikotarpiu buvo uždirbta 3.2
mln. litu grynojo pelno. IBM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Paremkite DRAUGĄ ir j
Laimėkite bilietus į Vilnių į
skrydį parūpino
Vardas
Adresas

Telefonas (

)

_

AUKA 1 dol.
Galima įsigyti ir daugiau bilietu.

Iškirpkite a t k a r p ė l ę , p a ž y m ė k i t e kiek bilietų n o r i t e ,
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu.

bilietų
„Lietuvos vaikų vilties" prezidentė Gražina Liautaud (viduryje) su Jolita
ir jos mama Stase Liesiene iš Utenos.

Ne džiaugsmas mane atvedė
į Čikagą, bet mano dukros Jolitos sveikatos problemos.
Išvažiuojame
sveikstančios,
linksmos ir be galo dėkingos:
Shriners ligoninės gydytojai
Jolitai padarė operaciją, kuri
buvo
sėkminga,
keletą
mėnesių gyvenome „Sekly
čios" viešbutyje, kur mumis
rūpinosi „Lietuvos vaikų vil
ties" darbuotojai, savanoriai.
Nerasiu tokių žodžių, kuriais
galėčiau išreikšti dėkingumą
visiems. Mes čia buvome vis
kuo aprūpintos: ir materia
liai, ir dvasiškai.

Nuoširdžiai dėkoju „Lietu
vos vaikų vilties" prezidentei
Gražinai Liautaud, JAV LB
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkei Birutei Jasaitienei,
savanoriams V. ir A. Vala
vičiams, M. ir J . Brusokams,
O. ir K. Paulikams, Majaus
kams, Smolinskams, K. Kaniučiui ir visiems, visiems,
kurie padėjo mano dukrai
pasveikti ir mums abiems
Amerikoje jaustis
kaip na
mie.
Su giliu dėkingumu
Stasė Liesiene
Utena

J u o z a s K o n č i u s „Draugo"
gegužinės laimėjimų skryniai
padovanojo penkis savo nau
josios knygos „Kelionė į pas
lapčių šalį* egzempliorius.
Naujoje knygoje, išleistoje
šiais metais Kaune, autorius
pasakoja savo 1971-ųjų metų
kelionės po Rytų Europą ir So
vietų Sąjungą įspūdžius, ku
riuos jis patyrė, važinėdamas
su amerikiečių aukštesniosios
mokyklos moksleivių grupe. Iš
čia ir kilo knygos pavadini
mas. Kiti aprašymai susiję s u
rašytojo kelionėmis į Lietuvą
jau po Nepriklausomybės at
gavimo, skyreliai pavadinti:
„Svečiuose pas Lietuvos sto
matologus", „Išdylančiais pėd
sakais", „Ruduo Lietuvoje",
„Ūkanose paskendusi jaunys
tė". „Žaliuoja ąžuolai" skyre
lyje nepasakojama apie konk
rečią kelionę, bet išsakomi
jausmai ir prisiminimai, ap
lankius Nepriklausomą Lietu
vą. J. Končiaus knygą „Kelio
nė į paslapčių šalį" galite įsi
gyti ir „Draugo" knygynėlyje,
jos kaina - 10 dol. (su persiun
timu - 13.95 dol.). O laimin
giesiems „Draugo" gegužinės
svečiams galbūt nusišypsos
laime, ir jie ištrauks šią knygą
laimėjimų šulinyje'

Atsidarys nauja
lietu
v i š k a k r a u t u v ė l ė ! Liepos 30
d. 10 val.r. ruošiamas lietu
viškų
prekių
parduotuvės
„Lietuvėlė" atidarymas. Par
duotuvėje bus prekiaujama
lietuviškais rūbais, lininėmis
staltiesėmis, knygomis, žurna
lais, lietuviškomis kompakti
nėmis plokštelėmis ir kasetė
mis, saldainiais ir kitais lietu
viškais suvenyrais. Parduotu
vės adresas: Jaunimo centras,
5620 S. Claremont Ave., Chicago 60629. Parduotuvė dirbs
šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 10 vai. Daugiau informa
cijos tel. 847-845-3972. Visi at
vykusieji į parduotuvės atida
rymą, bus vaišinami šampanu
ir lietuviškais
saldainiais.
Kviečiame atsilankyti!
Atrodo, k a d r e d a k t o r ė m
„tikrai reikia atostogų..." Ir
vėl pasitaikė klaida — šį
kartą po nuotrauka. Trečia
dienio laidoje, 6 psl., viduri
nioji moteris yra ne buv. Či
kagos mere, o D a l i a K a u n i e 
nė, kuri tiek daug darbuojasi
Lietuvos vaikučių labui. Atsi
prašome D. Kaunienės — tu
rėjome susiprasti, kad nuo
traukoje negali būti J a n e Byrne, nes čia moteris yra per
jauna ir per graži...

SENATORIUI RŪPI BALSUOTOJŲ
REIKALAI

$

Laimingasis bilietas bus traukiarras
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d.

DĖKOJU „LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI"

DRAUGAS
454S W. 63rd ST,
CHICAG0, IL 60629
Du n e m o k a m u s lėktuvo
b i l i e t u s į V i l n i ų padovanojo
SAS oro linija, padedanti pla
tinti „Draugo" laikraštį Lietu
voje. Skrydžio bilietus bus ga
lima laimėti rugsėjo 17 d. vyk
siančiame „Drauge" pokylyje.
Ilgai nelaukę, užpildykite šią
šiandien spausdinamą anketą
ir sugrąžinkite mums. Anketą
galėsite
užpildyti
ir
per
„Draugo" gegužinę arba bet
kurią dieną atvykę į mūsų
laikraščio administraciją. Vie
no lošimo bilietėlio kaina - tik
1 doleris! Daug laimės vi
siems!

„Draugo" gegužinė
Pnfri linlruminrurifl

>Y*

vasaros Šventė
Čikagoje —

, .Draugo" gegužinė!

Be visų linksmybių, vyks ir
laimėjimų traukimas.
Pripildykite mūsų laimės
šulinį — smagu bus iš jo
semti ir neišsemti!
Ačiū už laimikius, kuriuos
atnešė:
Alberto Glavinskas,
Marija Neniškienė,
P e t r a s Vėbra,
Aldova Rasutienė,
Kazys Laukaitis,
J u o z a s Končius,
Eugenija Barškėtienė.

liepos 30-ąją!
V y t a u t o Didžiojo Š a u l i ų
r i n k t i n ė š. m. liepos 23 d.,
sekmadienį, 12 vai. Šaulių na
muose rengia gegužinę šaulių
žurnalui „Trimitas" paremti.

TRŪKSTA LAIMIKIŲ!
„Draugo" vasaros gegužinės
laimėjimams labai trūksta lai
mikių! Prašau visų mūsų
brangių skaitytojų padėti ir
padaryti laimėjimų traukimą
kuo įdomesnį. Atvežkite savo
statulėles, paveikslus, rankų
darbo dalykėlius, kurie jums
jau atsibodo, ir leiskite ki
tiems jais pasidžiaugti! O
jums bus daugiau vietos nau
jiems daiktam?. •
V. K r u m p l i s
„Draugo" administratorius
J a u šį s e k m a d i e n i , liepos
23 d., nuo 11 vai. RudaičiųMarchertų vasarvietėje Mishianoje, MI, vyks Amerikos
lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos ALIAS) Čikagos
skyriaus tradicinė gegužinė.
Kviečiame visus dalyvauti.
Norime pranešti, kad dėl re
monto darbų jždarytas 94-ojo
greitkelio iš ažiavimas Exit
40 B. Naudokite Exit 40 A ir
35 kelyje apsmukus važiuokite
iki 212 kelio. Smulkesnė infor
macija skarr. tinant Teodorui
Rudaičiui tel 630-257-1858.
A r ū n a s K a m i n s k a s gros J.
S. Bach kūrinius vargonams ir
fortepijonui š sekmadienį, lie
pos 23 d.. Ik uvių evangelikų
liuteronų Tc/iškės parapijos
bažnyčioje ((641-44 S. Troy,
Chicago, IL 30629) pamaldų
metu - 10:0 val.r. Aldona
Buntinaitė i' Donna Dumpys
atliks duetą iš kantatos Nr.
15, John Dur.pys - ištrauką iš
J. S. Bach s lo siuitos violon
čelei. Vysku;. i s Hansas Dum
pys pasaky> pamokslą apie
žymiojo vok ečių kompozito
riaus evangelijos liudijimą.
Taip bus pa: inėta J. S. Bach,
pasaulinio g, rso vargonininko
ir kompozit -iaus, 250 metų
mirties s u k u t i s . Parapija ir
visuomenė vra. nuoširdžiai
kviečiama ši. me muzikiniame
minėjime da'/vauti.
S te*? ii*

Kaip ir k,i>met per „Draugo* gegužine bus ruošiamas atvykusiųjų sveikatos patikrinimas. Jį organizuoja veiklu
sis visuomenininkas. Cook County ligoninės pareigūnas Joe Kulys, o sveikatą tikrins šios ligonines daktarai ir
seseles, dirbantys pagal Cook County Hospital Patient Outreach and Education programą Nuotraukoje iš
kaires kraujo spaudimą besitikrinantis tėvų marijonu provincijolas Donald Petraitis, dr Benjamui (io. Joe Ku
lys ir Cook County ligonines gailestingoji sesele

Susitikime su verslininkais ir balsuotojais. Iš kaires: First Personai Bank
viceprezidentė Rūta Staniulienė, senatorius Diek Durbin. „Draugo" vyr.
redaktorė Danutė Bindokienė.

iiw.*i

• N a m a m s p i r k t i pasko
los duodame>s mažais mėnesi
niais įmokėj mais ir prieina
mais nuoširr. iais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 W e s t C e r m a k R o a d .
Tel. (773) 847-7747.
(sk.i
x K a r a l i a u č i a u s srities
lietuvišku m o k y k l ų p a r a 
mai per Mažosios Lietuvos
Lietuvių dra ;giją Čikagoje au
kojo; $100 dol. — Ona Ado
maitienė; K.:zys ir Genovaitė
Trečiokai. $75 — Leonas Barmus. $25 — Zenonas Obelenis. $20 — Stanley Daržinskas; Ona Narvilas.. Dėkojame
visiems
n mėjams. „Kara
liaučiaus K r a š t o lietuvy
bei", 1394 M i d d l e b u r g Ct.,
Naperville, I L 60540-7011.

Lietuviams senatorius Richard (Diek) Durbin gerai pa
žįstamas. J i s ne tik nuolat
pasisako už Lietuvos reikalus,
bet y r a ir lietuvių kilmės —
motina buvusi jurbarkietė,
emigravusi į Ameriką. Savo
„pusiau lietuviška" kilme sen.
Durbin didžiuojasi, jos nesle
pia, bet kiekviena proga pri
mygtinai pabrėžia. J i s k a r t u
su broliu VVilliam Durbin
daug padeda J u r b a r k o vaikų
ligoninei, talkina Lithuanian
Mercy Lift labdaros organiza
cijai, be to, veiksmingai dar
buojasi Illinois valstijos — ku
rios gyventojai jį išrinko į JAV
Senatą — gerovei. Galima
teigti, k a d Richard Durbin y r a
vienas veikliausių ir pastaruo
j u metu labiausiai pasireiš
kiančių senatorių, dažnai ci
tuojamas ir spaudoje, ir tele
vizijoje. Tad nenuostabu, kad
jo pavardė minima, kaip gali
mo kandidato į JAV viceprezi
dentus.
Liepos 5 d. sen. Richard
Durbin savo įstaigoje Čikagos
miesto centre turėjo susiti
kimą su verslininkais ir bal
suotojais, išklausė jų rūpesčių,
ypač susietų su labai a u k š -

tomis benzino kainomis. Ta
konferencija buvo gan plačiai
paminėta vakarinių žinių laidose.Mažiau k a m žinoma, kad
tą pačią dieną sen. Durbin ap
silankė Orland Park, 111., ir
priešpiečiavo First Personai
banke (15014 S. LaGrange
Rd.), kurio viceprezidentė yra
lietuviams gerai pažįstama
j a u n a finansininkė R ū t a Sta
niulienė.
Priešpiečiuose dalyvavo ne
toli trisdešimt asmenų, dau
giausia iš Orland Parko —
verslininkų, profesionalų, poli
cijos viršininkas Tim McCarthy, mero atstovė ir kai
k u r i e svečiai iš kitų vietovių
(tarp jų ir „Draugo" vyr. re
daktorė). Čia t a i p p a t nu
skambėjo — galbūt visai Či
kagai ir jos priemiesčiams
būdingi — šiandieniniai rū
pesčiai: aukštos benzino kai
nos, išplitusi narkotikų preky
ba, b ū t i n a šaunamųjų ginklų
kontrolė, jaunamečių ir nejaunamečių gaujų veikla, pri
vačių asmenų statistinių duo
menų apsauga internete ir t.t.
Nukrypta ir į politiką: NATO
plėtrą, priimant naujus narius, ypač Baltijos valstybes, o

taip pat, ar yra galimybių, kad
Richard Durbin bus preziden
tinio kandidato Al Gore kam
panijos partneris?
Senatorius į pateiktus klau
simus atsakinėjo nuoširdžiai,
aiškiai, be jokių išsisukinė
jimų ar politinio žargono. Ne,
jis nesiruošia būti viceprezi
dentu — yra visiškai paten
kintas užimama vieta Senate,
nes taip gali padėti žmonėms,
kurie jį išrinko (Al Gore oficia
liai nėra užsiminęs apie Dur
bin kandidatūrą). Benzino
kainos rūpi ir Vašingtonui, ir
miestų bei valstijų savival
dybėms. J a u yra šis tas pada
ryta, daroma dar daugiau (tos
veiklos rezultatai šiuo metu
jau ryškūs ir benzino kainos
gerokai smuktelėjusios že
myn). Būtina griežtesnė šau
namųjų ginklų kontrolė, juos
perkant ne tik specialiose par
duotuvėse, bet įvairiose mu
gėse a r iš privačių pardavėjų.
Richard Durbin tvirtai pasi
sakė už naujų narių priėmimą
į NATO, vėl pavyzdžiu pasi
telkdamas Lietuvą, kurią jis
daug kartų aplankęs, kuri
taip stropiai ruošiasi narystei
NATO ir tiek daug yra pasie
kusi per dešimt nepriklauso
mybės metų.
Pabaigoje sen. Durbin ypač
pasidžiaugė neseniai įsteigtu
First Personai banku, nes tai
neįprasta šiuo metu, kai ban
kai jungiasi į didžiules, nuas
menintas institucijas. First
Personai banke patarnauja
malonūs žmonės, interesantas
gali jausti, kad ir jis, ir jo rei
kalai yra svarbūs. (Tarp kitko,
First Personai bankas netru
kus atidarys savo skyrių Ar
cher gatvėje tarp Pulaski ir Cice
ro, tad bus lengviau paaie&amas lietuviams, gyvenantiems
Marąuette
Park, Brighton
Park ir kitose pietvakarių
Čikagos apylinkėse.)
Nors senatoriaus susitiki
mas Orland Parke nebuvo pa
minėtas žiniasklaidoje, bet
jame dalyvavusiems paliko
malonų įspūdį.
AJML

DR. REGINA KVAŠYTĖ — ČIKAGOJE
Dr. Regina Kvašytė iš Šiau
lių universiteto yra naujausio
ji Čikagoje veikiančio Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
tro darbuotoja. J i čia atvyko
neilgam — nuo birželio 11 d.
iki liepos mėnesio antrosios
pusės.
Ši, Latvijoje gimusi ir augu
si, lietuvaitė yra viena di
džiausių lietuvių-latvių kalbų
žinovių, skaitanti pranešimus
mokslininkų
suvažiavimuose
šiomis temomis.
Birželio 15-17 d. Georgetown universitete Vašingtone
įvykusioje
Baltijos
studijų
konferencijoje dr. R. Kvašytė
kalbėjo apie latviškus ir lietu
viškus tikrinius vardus Lietu
vos ir Latvijos spaudoje.
Kuomet ji Amerikoje lankėsi
prieš dvejus metus, dr. Kva
šytė irgi padarė mokslinį pra
nešimą tokio pat pobūdžio
konferencijoje, kuri 1998*siais
buvo pravesta Indiana univer
sitete Bloomingtone.
Viešnia iš Šiaulių šiemet tę
sia j a u anksčiau Čikagoje pra
dėtą projektą, analizuodama
Amerikos Lietuvių
tarybos
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Vilnietė bibliotekininko Dalia IV
ciulienė
Nuoti K. b u l a i č i o

dokumentų kalbą. Kaip atro
do, šis jos d a r b a s bus išleistas
atskiru leidiniu, kurį finan
suos dr. prof. Jono Račkausko
vadovaujamas
Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras.
Beje, apie oficialiųjų doku
mentų kalbą dr. R. Kvašytė
1996-siais yra apgynusi dak
tarinę disertaciją. Taigi jos gi
linimasis į Amerikos Lietuvių
tarybos oficialiuosius raštus
nėra atsitiktinis.
Šiaulių universiteto huma>
nitariniame fakultete dirban
ti, dr. Kvašytė šį kartą turi
greitai skubėti namo. kad su
spėtų į Lenkijoje vykstantį
dialektikų kongresą, kuriame
yra
įsipareigojusi
skaityti
mokslinį pranešimą.
Čia norisi pažymėti, kad Lilituanistikos tyrimo ir studijų
centre šiuo metu dirba ir dvi
bibliotekininkės iš Lietuvos
Nacionalines M. Mažvydo bib
liotekos. Tai Dalia Pečiulienė,
kuri jau čia atvyko trečią kar
tą, ir naujokė — Regina Švabauskaitė. J o s čia darbuosis
pusę metų — iki spalio mė
nesio vidurio.
Pirmoji Vilniuje dirba vyr.
bibliotekininke katalogavimo
centre humanitarinių mokslų
skyriuje. Ji Čikagoje tvarko
Pasaulio Lietuvių archyvo ir
Pedagoginio lituanistikos ins
tituto knygas. Beje. ji Čika
goje jau yra dirbusi 1991-1995
metais.
R. Švabauskaiu*dar yra jau
na bibliotekininkė, biblioteki
ninkės darbą dirbanti tik nuo
199:? m., kuomet ji baigė Vil
niaus universitetą. Ji čia ka
taloguoja privačių žmonių, pa
tekusių į LTSC. — Labanaus
ko, .Jurgėlos. Cereko, o taip
pat ir JAV Lietuvių Bendruo
menes archyvus.
Čia reikia pažymėti, jot: tik

Lietuvių-latvių kalbų žinovė Regi
na Kvašytė
atvykstančiųjų
iš Vilniaus
darbuotojų dėka galima tvar
kyti LTSC priklausančias bib
liotekas ir archyvus. Be jų tal
kos tokie darbai nebūtų įma
nomi. Tad dr. prof. J. Rač
kausko — LTSC direktoriaus
— pastangos atsikviesti žmo
nes iš Lietuvos yra sveikinti
nos. Beje, dar reikia pridėti,
kad LTSC archyvų direktorė
yra Skirmantė Miglinienė,
kuri yra jau Čikagoje „prigi
jusi" vilnietė.
Ed. Š u l a i t i s

Regina Žvaliauskaite

