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• Lietuvos minis t ras pir
mininkas Algirdas Bra
zauskas susitikime su Vo
kietijos dujų susivienijimo 
„Ruhrgas" atstovais pareiškė, 
kad vyriausybė artimiausiu 
metu priims sprendimą dėl 
„Lietuvos dujų" privatizavimo 
būdų ir sąlygų. Vokietijos du
jų milžiną „Ruhrgas" A. Bra
zauskas įvertino kaip vieną 
realių pretendentų dalyvauti 
„Lietuvos dujų" privatizavi
me. (Elta) 

• Sostinės „Vartų" galeri
joje atidaryta žymaus grafiko 
Stasio Krasausko ir tapytojos, 
grafikės Aistės Jurgos Kra
sauskaitės kūrybos paroda, tę
sianti galerijos rengiamą pa
rodų ciklą „Užmiršti paveiks
lai". Legenda tapęs dailinin
kas S. Krasauskas (1929-
1977) prisimenamas kaip gau
siai likimo apdovanotas žmo
gus: puikus dailininkas, plau
kikas, dainininkas, buvęs išo
re ir vidumi patraukli asme
nybė. „Vartų" galerijos paro
doje rodomi S. Krasausko es
tampai, piešiniai flomasteriu, 
guašu, sausa anglimi, autocin-
kografijos, litografijos, lino 
raižiniai. Atskirą ekspozicijos 
dalį sudaro knygų grafika. Pa
sak kūrinius iš šeimos archy
vo parodai atrinkusios grafiko 
dukters A J. Krasauskaitės, ji 
norėjusi parodyti tą Krasaus
ką, kurį visi tariamai žino, bet 
neturi galimybės pasižiūrėti jo 
darbų originalų, kadangi Lie
tuvoje nėra nei Šiuolaikinės 
dailės, nei knygų meno gale
rijų. (ElU) 

• P e r beveik ketverius 
veiklos metus picerijų tink
las „Čili", priklausantis ben
drovei „Gilija", sulaukė apie 
septynis milijonus lankytojų ir 
iškepė daugiau nei keturis mi
lijonus picų. „Čili" pirmieji 
Lietuvoje pradėjo picų išvežio-
jimą motoroleriais, taip pat 
jau savaitę patiekalus galima 
užsisakyti firminėje interneto 
svetainėje. Šiuo metu Vilniuje 
yra septynios šio tinklo piceri
jos, o birželio pradžioje viena 
tokių duris atvėrė Palangoje. 
(Elta) 

• Plačiai išgarsėjusi Ei
munto Nekrošiaus režisuota 
William Shakespeare tragedi
ja „Hamletas" rugpjūčio 1 d. 
pirmą kartą buvo parodyta 
ten, kur vyksta pjesės veiks
mas, - Elsinoro mieste Dani
joje. Šio miesto Kronborgo pi
lyje prasidėjo kasmetinis ren
ginys „Hamleto vasara". 
Svarbiausi jo akcentai - dvi 
W. Shakespeare interpretaci
jos, rodomos pilies kieme. 
(BNS) 

• Didžiausią bankrutavu
sią Suvalkijos ir Pietų Lietu
vos regiono pieno perdirbimo 
bendrovę — „Marijampolės 
pieno konservus" varžytinėse 
už 16,23 mln. litų nupirko 
bendra Lietuvos, Rusijos ir 
Lichtenšteino įmonė JEksime-
ta". Pradinė Marijampolės pie
no įmones kaina aukcione 
buvo 10,318 mln. litų. (Eitai 

J» Lietuvos dailės muzie
jaus padalinyje - Palangos 
gintaro muziejuje atidaroma 
paroda „Šiuolaikiniai Japoni
jos amatai", kurioje Japonijos 
fondas pristato šešiasdešimt 
keturis Tokyo nacionalinio 
muziejaus eksponatus iš mo
lio, stiklo, medžio ir metalo. 
Šią kilnojamą parodą, kuri vė
liau bus surengta Vilniaus pa
veikslų galerijoje, organizavo 
Japonijos ambasados informa
cijos ir kultūros centras bei 
Lietuvos dailės muziejus. <BNS> 

* Šilutės rajono k rūmuo
se ir miškeliuose, prie upių 
bei kanalų, negyvenamose so
dybose per septynis šių metų 
mėnesius policijos pareigūnai 
aptiko kelias dešimtis nami
nės degtinės gamybos fabrikė
lių, sulaikė pusšimtį samdo
mų jaunų darbininkų bei su
naikino daugiau kaip tūks
tantį litrų pagamintos nami
nukės, išpylė paruoštą raugą. 
Ypač naminės degtinės gamy
ba garsėja Gardamo seniūni
jos kaimai. (BNS) 

* Pe r pusant rų metų, kai 
įsigaliojo nauja Žmogaus audi
nių ir organų donorystės ir 
transplantacijos įstatymo re
dakcija, jau apie 800 žmonių 
sutiko po mirties paaukoti sa
vo audinius ar organus trans
plantacijai. Vyriausias žmo
gus, išreiškęs savo valią, yra 
79 metų. Daugiausia sutikimų 
po mirties tapti donoru pa
reiškė 18-30 metų asmenys. 
Šiuo metu Lietuvoje inkstų 
transplantacijos laukia apie 
350 žmcnių, širdies - apie 25, 
kepenų - apie 30, ragenos -
apie 200 asmenų. (BNS) 

* Algirdui Brazauskui ta
pus premjeru, vyriausybės 
rūmuose nustota transliuoti 
ministrų kabineto posėdžius. 
Iki šiol vyriausybės rūmuose 
posėdžiai būdavo perduodami 
vidiniu radijo tinklu. Posėdžio 
galėdavo klausytis visi dirban
tys vyriausybės rūmuose, taip 
pat ir žurnalistai. (BNS) 

* Savo bute Partizanų 
gatvės daugiaaukštyje aptik
tas nebegyvas Kauno rajono 
apylinkės prokuratūros proku
roras Petras Remeika. Pa
reigūnas rastas sukniubęs vo
nios patalpoje, ant grindų. Jį 
aptiko žmona. (KD, Elta) 

* Aukštojo mokslo įsta
tymo pataisomis siekiama 
padaryti aukštąjį mokslą la
biau prieinamu, užtikrinti so
cialinį teisingumą, spaudos 
konferencijoje sakė Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas Rolan
das Pavilionis, komentuoda
mas šį dokumento projektą. 
„Priėmus įstatymo pataisas 
būtų panaikinti bet kokie ma
terialiniai, socialiniai barjerai. 
Moksleiviai turėtų vienodas 
pradines sąlygas patekti į 
aukštąją mokyklą, studijuoti 
joje ir įgyti norimą išsilavi
nimą", — sakė R. Pavilionis. 
„Nereikėtų bijoti jokių mokes
čių, nes kalbama ne apie 
mokesčių, o apie kreditavimo 
sistemą. Kredito gražinimo 
sąlygos bus labai palankios", 
— sakė R. Pavilionis. (Elta) 

* Kauno apygardos teis
mas patenkino informacinių 
technologijų „Adobe", „Micro
soft" ir „Symantec" kompanijų 
civilinį ieškinį Alytaus įmonei 
„Bremunas Teztil" dėl žalos, 
padarytos pažeidus autorių 
teises, atlyginimo. Praėjusių 
metų rugpjūčio mėnesį atlikto 
patikrinimo metu šioje įmo
nėje rastos nelegalios įrangos 
vertė siekė 23 tūkst. litų. Teis
mo sprendimu įmonei priteis
ta mokėti 200 proc. kompensa
ciją, kurios suma — 41 tūkst. 
818 litų. Šis teismo sprendi
mas yra pirmasis Kauno mies
te ir antrasis Lietuvoje nuo 
1999 m. gegužės 18 d., kai 
buvo priimtas LR Autorių tei
sių ir gretutinių teisių įsta
tymas. (Elta) 

* Kauno miesto valdyba 
skyrė 10,000 litų iš Savival
dybes valdybos rezervo fondo 
Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus filialui — Sporto muziejui 
remontuoti. (KD. Eita) 

J prezidentūrą pasikvietęs ūkio ministrą Petrą Cesną, prezidentas Valdas 
Adamkų* iii juo aptarė ,,Mažeikių naftos". ..Lietuvos dujų* privatizavimo, 
,,Lietuvos energijos" pertvarkymo reikalus, o taip pat ii būsimąjį ūkio 
ministro vizitą į Rusiją. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

* Seimo p i rmininkas Ar
t ū r a s Pau lauskas \ specialų 
fondą pervedė 4,000 litų, skir
tų nukentėjusiems nuo potvy
nio Lenkijoje paremti. Lietu
vos, Lenkijos ir Europos Są
jungos bendradarbiavimo fo
rumas „Integra" organizuoja 
paramos nuo potvynio nu
kentėjusiems Lenkijos žmo
nėms akciją „Pagalbos ranka", 
kuri vyks iki rugsėjo 30 die
nos. (BNS) 

* „Mažeikiu nafta" per 
pastarąjį pusmetį patyrė dau
giau nei 71 mln. Lt nuostolį. 
Bendrovės akcininko „Wil-
liams International" atstovas 
spaudai Darius Šilas progno
zuoja, jog ir pasirašius sutartį 
su „Jukos", „Mažeikių nafta" 
dirbs nuostolingai. (LŽ, LR, vž., 
LA, Elta) 

* Nors š iemet Lietuvoje 
braškių bei juodųjų serbentų 
buvo perteklius, jų augintojai 
plečia uogų plotus. Žemės ūkio 
bendrovės ūkininkus ragina 
kooperuotis ir didelius kiekius 
braškių, juodųjų serbentų bei 
aviečių eksportuoti. (VŽ, Elta) 

* Užsienyje gyvenanti lie
tuvė dainininkė Gintarė Jau
takaitė po ilgos pertraukos su
rengė koncertą gimtinėje. Lie
tuvos televizijos studijoje pa
siklausyti atlikėjos susirinko 
per šimtą vyresnio amžiaus 
žiūrovų. (LR, Elta) 

* Nuo rugsėjo vežėjai ne
bus priklausomi nuo „LISCO 
Baltic Service" (LBS) — iš
sinuomojusi du greitaeigius 
keltus nacionalinė vežėjų aso
ciacija „Linava" sugriovė LBS 
monopolį. Iš švedų išnuomoti 
keltai plaukios iš Klaipėdos į 
Vokietijos Vismaro uostą ir at
gal, paslauga vežėjams bus 
20% pigesnė, todėl neabejoja
ma, kad ja susivilios didžioji 
LBS klientų dalis. (Vž, Elta) 

* Pernai nuostolingai me
tus baigusi UAB „Coca-Cola 
Bottlers Lietuva", kaip ir gi
miningos bendrovės Latvijoje 
ir Estijoje, šiemet tikisi „gra
žesnių skaičių". Pakilimas sie
jamas su naujo vadovo Balti
jos šalims sugebėjimu pri
versti įmonės darbuotojus dirbti 
visomis jėgomis. (Vž, Elta) 

Prasidėjo Į laisvę fondo 
studijų savaitė 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. 
(Elta). Vienas iš didžiųjų Į 
laisvę fondo uždavinių — at
kreipti dėmesį į tai, kas šian
dien vyksta Lietuvoje — į so
cialines ir ekonomines proble
mas. Tokią nuomonę pareiškė 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus svei
kindamas Į laisvę fondo stu-
dįjų savaitės dalyvius. 

Į laisvę fondo studijų savaitė 
„Lietuvos valstybės idėja ir 
svarbiausi jos raiškos momen
tai" prasidėjo rugpjūčio 1 die
ną Vilniuje, Lietuvos mokslų 
akademijos didžiojoje salėje. 
Joje dalyvauja Lietuvoje ir 
užsienyje gyvenantys lietuvių 
mokslininkai, politikai, kultū
ros ir visuomenės veikėjai. 

Vilniuje, Mokslų akademi
joje prasidėjusi studijų savaitė 
— jau dešimtoji surengta Lie
tuvoje. (1999 metais bovo 
įkurtas Į Laisvę fondo Lie
tuvos filialas.) Atvykęs pasvei
kinti jos dalyvių, prezidentas 
V. Adamkus pripažino dide
lius Į laisvę fondo nuopelnus 
kovojant už Lietuvos nepri
klausomybę, skelbiant krikš
čioniškus idealus. Fondo veik
la svarbi ir dabar, atkūrus ne
priklausomybę. „Jūsų fondo 
teigiamos ir ginamos tautinės 
vertybės šiandien, Lietuvai at
siveriant pasauliui ir priimant 
jo iššūkius, įgyja naujos reikš
mės", — kalbėjo prezidentas. 
Yra daug spręstinų problemų, 

tačiau Lietuvos kaip valstybės 
ateitį V. Adamkus visų pirma 
sieja su deramu moralės lygiu 
ir šalies pajėgumu tvarkyti so
cialinius ekonominius reika
lus. Apie tai, pabrėžė prezi
dentas, reikia kalbėti drąsiai 
ir garsiai. 

Į laisvę fondo studijų sa
vaitės pradžios invokaciją — 
maldą sukalbėjo monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas. Pra
nešimą apie šio fondo keturių 
dešimtmečių kelią, einant re
zistencijos priešakyje, per
skaitė valdybos pirmininkas 
dr. Kazys Ambrozaitis. Antra
sis posėdis buvo skirtas Lietu
vos valstybės atsiradimo klau
simams. 

Nuo rugpjūčio 2 dienos stu
dijų savaitės posėdžiai vyks 
Trakuose, Policįjos departa
mento Mokymo centro konfe
rencijų salėje, taip pat pilies 
menėje. Bus skaitomi ir apta
riami pranešimai apie vals
tybės atkūrimą 1918 ir 1990 
metais, apie 1941 metų bir
želio sukilimą. Numatyti po
kalbiai „Praeities pamokos da
barčiai", „Jaunimas apie Lie
tuvos ateitį", „Inteligentas po
sovietinėje erdvėje", vyks fil
mo „Vienui vieni" pristatymas 
ir susitikimas su jo kūrėjais, 
taip pat ekskursijos po Trakų 
apylinkes. 

Rugpjūčio 5 dieną, Į laisvę 
fondo studijų savaitė baigs 
darbą. 

• Agentūra „Factum" prie 
Lietuvos kultūros fondo gavo 
paraišką į Lietuvos rekordų 
knygą įrašyti informacinių 
technologijų pasiekimą. Tai 
daugiausia - net devyniomis 
kalbomis - anglų, estų, japo
nų, latvių, lenkų, lietuvių, 
rusų, švedų ir vokiečių kalbo
mis - palaikoma interneto 
svetainė http:l I 
www.baltpark.com , kurią su
kūrė naujas viešbutis „Balt-
park". (Elta) 

• Didžiosios Britanijos 
ambasadoje trišalį bendra
darbiavimo susitarimą dėl Eu
ropos informacijos centro stei
gimo Lietuvos energetikų 
mieste Visagine pasirašė Di
džiosios Britanijos ambasado
rius Christopher Robbins, Eu
ropos komiteto vadovas, vy
riausiasis euroderybininkas 
Petras Auštrevičius ir Visagi
no meras Vytautas Račkaus
kas. Didžiosios Britanijos am
basada įsipareigojo skirti be
veik 40,000 litų šiam informa
cijos centro steigimui. Anot 
ambasadoriaus Ch. Robbins, 
tokio centro įkūrimas Visa
gine turėtų padėti vietos gy
ventojams planuoti savo ateitį 
po Ignalinos atominės elek
trinės uždarymo. (BNS) 

• Nuo rugpjūčio 1 d. Lie
tuvos piliečiai už Baltarusijos 
vizą mokės perpus pigiau. 
Mokestis už vienkartinę įva
žiavimo vizą sumažinamas 
nuo 20 iki 10 JAV dolerių, už 
daugkartinę įvažiavimo vizą 
Lietuvos piliečiai turės su
mokėti nebe 40, o 20 JAV do
lerių mokestį. (Elta) 

• Žmonių su negalia vi
suomeninėms organizaci
joms vyriausybė perdavė nau
dotis 8 specialiai įrengtus 
mikroautobusus. Investicinę 
programą „Transporto, specia
liai pritaikyto invalidams 
vežti, įsigijimas", finansuo
jamą iš Privatizavimo fondo 
lėšų, nuo praėjusių metų vyk
do Lietuvos invalidų reikalų 
taryba. Per visą projektą pla
nuojama įsigyti 60 mikroauto
busų. (BNS) 

• Prezidentas Valdas 
Adamkus už nuopelnus išei
vijos sporto organizavimui bei 
olimpiniam judėjimui apdova
notas Olimpine žvaigžde. 
(BNS) 

• Seimo Kaimo reikalų 
komitetas siūlo vyriausybei 
apsvarstyti galimybę nusta
tyti 6 mėnesiams minimalias 
ribines grūdų supirkimo kai
nas. Šis komitetas, apsvarstęs 
grūdų supirkimo tvarką, pažy
mėjo, kad susidarė kritinė si
tuacija superkant grūdus, del
siama sudaryti jų supirkimo 
sutartis. Komitetas taip pat 
atkreipė vyriausybes dėmesį, 
kad nepakankamai vykdomas 
Žemės ūkio ekonominių santy
kių valstybinio reguliavimo įs
tatymas tvarkant ekonomi
nius santykius tarp žemės 
ūkio rinkos partnerių, nusta
tant produkcijos supirkimo 
kvotas ir kainas. Seimo Kai
mo reikalų komitetas pasiūlė 
vyriausybei priimti papildo
mas priemones siekiant ap
saugoti vidaus rinką nuo 
miltų ir kitų grūdų produktų 
importo, ypač kontrabandiniu 
keliu. (Elta) 

• Po nepavykusios akcijos 
.Dviratis išrastas. Važiuok 
oranžiniu" Vilniuje vis dėlto 
dar galėsime pamatyti nors ir 
ne oranžinių, bet pakankamai 
ryškių — rožinių — dviračių. 
Jie skiriami turistams ir bus 
daug griežčiau prižiūrimi nei 
ankstesnieji. (Lž, R, EIU) 

• Klaipėdos centre bado 
akciją pradėjo Žemaitijos vi
suomeninio parlamento vado
vas Justinas Burba, teigęs ba
dausiąs tol, kol Seimas neatsi
sakys ketinimų be referendu
mo įteisinti žemės ūkio pas
kirties žemės pardavimą už
sieniečiams. Jis taip pat reika
lauja atsiklausti Lietuvos pi
liečių valios dėl stojimo į Eu
ropos Sąjungą bei NATO. (BNS) 

• Vyriausybė posėdyje 
neatšaukė nutarimo, kuriuo 
Druskininkuose buvo skirtas 
sklypas „Statoil" degalinei. 
Aplinkos ministras Arūnas 
Kundrotas sakė išsiaiškinęs, 
kad prieš kelias dienas dega
linei numatytame sklype miš
ko kirtimą inicijavo Druski
ninkų savivaldybė, kuri pas
kaičiavus nuostolius, turės su
mokėti baudą. Ministras pa
stebėjo, kad Druskininkų savi
valdybė iš „Statoil" miesto ap
linkai gerinti yra gavusi 
250,000 litų, ir ši suma tikrai 
viršys baudos dydį. (BNS) 

• Šiaulių rajono Kurtu
vėnų miestelyje iki pamatų 
sudegė unikalus senovinis me
dinis svirnas, retas 18 am
žiaus pabaigos Lietuvos archi-
rektūros pavyzdys. Dviejų 
aukštų svirną apie 1796-uo-
sius metus, nenaudojant nė 
vienos vinies, pastatė vietos 
dvarininkas, jame baudžiau
ninkai rengdavo savo vaidini; 
mus. 19-ojo amžiaus pradžioje 
dvaras atiteko Henrikui Plia
teriui. Pareigūnai tiria, ar 
gaisras, sunaikinęs vertingą 
paminklą, buvo sukeltas tyčia, 
ar kultūros paminklą sunaiki
no netyčia numesta nuorūka. 
(BNS) 

• J ū r o s šventės rengėjai 
įsitikinę, kad visą praėjusią 
savaitę Klaipėdoje šurmulia
vusi Jūros šventė pretenduoja 
tapti vienu geriausių ir origi
naliausių Europos festivalių. 

(LR, K, Eito) 
• Orientaciniai ženklai, 

nurodantys lankytinas vietas, 
yra beveik visuose pasaulio 
miestuose, tačiau Kaune tokių 
nė su žiburiu nerasi. (KD, Elta) 

* Švietimo ir mokslo mi
nistro Algirdo Monkevičiaus 
nuomone, Aukštojo mokslo 
įstatymo pataisų projektas yra 
tikrai optimalus. Šiuo metu, 
pasak jo, turime apgailėtiną 
situaciją, nes iš 23,000 įstoju
sių studentų tik 13,000 yra 
valstybės finansuojamose vie
tose. Ministro duomenimis, 
daugiau kaip 10,000 studentų 
moka už studijas, o tai viduti
niškai kiekvienam sudaro apie 
3-4 tūkstančius litų per me
tus. „Dar keli tūkstančiai pa
kankamai gabių žmonių ne
galėjo patekti į aukštąsias 
mokyklas, nes jų šeimos ne
galėjo tų pinigų sumokėti", — 
sakė A Monkevičius. Priėmus 
siūlomą įstatymą, nuo kitų 
mokslo metų pradžios, pasak 
jo, atsirastų lygios galimybės 
įstoti į aukštąsias mokyklas 
nepriklausomai nuo šeimos 
turtinės padėties. „20 procen
tų socialiai remtinų ir 30 pro
centų gerai besimokančių stu
dentų būtų atleisti nuo studijų 
įmokos. 50 procentų studentų 
pagal dabartinį MGL turėtų 
mokėti apie 1 tūkst. litų per 
metus. Jie galės pasinaudoti 
kreditu, kurio grąžinimo ter
minas būtų 12 metų", — sakė 
A Monkevičius. Jo paskaičia
vimais, reikėtų grąžinti apie 
28 litus per mėnesį, kas tikrai 
yra įmanoma. Švietimo ir 
mokslo ministras sakė, kad 
studijų mokestis bus žymiai 
mažesnis negu dabar. (Elta) 

* Trečiasis pagal dydį 
Lietuvos miestas — Klaipė
da — rugpjūčio 1 dieną mini 
749-ąsias įkūrimo metines. 
Prieš 749 metus, 1252 metais, 
baltų gyvenvietes užėmė ir su
griovė Livonijos (kalavijuočių) 
ordino ir kurso vyskupo ka
riuomenė ir Danės žiotyse 
pastatė pilį — Memelburgą. 
1423 metais raštuose pirmą 
kartą minimas lietuviškas 
miesto vardas —5 Klaipėda. 
Dabar Klaipėda (vienintelis 
Lietuvos uostas), yra viena 
svarbiausių šalies miestų ir 
dinamiškai besivystančių eko
nomikos centrų. Mieste gyve
na daugiau kaip 200,000 gy
ventojų. (BNS) 

* Pareigas pradėjo eiti 
penktasis ūkio viceministras, 
kuruosiantis Ignalinos ato
minės elektrinės klausimus, 
bendrovės „Lietuvos energija" 
Ekonomikos ir finansų depar
tamento direktorius Artūras 
Dainius. (BNS) 

* Kuršiu Nerijos naciona
liniame parke prasidėjo gam
tosauginis ir socialinis projek
tas „Pažink save ir pasaulį", 
kuriame dalyvauja 70 neįgalių 
vaikų bei paauglių ir našlaičių 
nuo 10 iki 30 metų amžiaus. 
Su jais kartu dirba pedagogai 
bei socialiniai darbuotojai. 
Projektą parengė ir jo įgyven
dinimą koordinuoja Klaipėdos 
miesto savivaldybės socialinės 
rūpybos skyrius kartu su pri
vačia bendrove „Philip Morris 
Lietuva", Klaipėdos miesto 
aplinkos apsaugos departa
mentu, žmonių su negalia 
bendrijos „Viltis" Klaipėdos 
skyriumi. Šio projekto įgyven
dinimui bendrovė „Philip Mor
ris Lietuva" skyrė 42 tūkst. 
litų. (BNS) 

* Savivaldybės įmonė 
JSusisiekimo paslaugos", norė
dama pagerinti maršrutinio 
transporto bilietų sistemą, 
įvedė vienos, trijų ir dešimties 
dienų bilietus važiuoti trolei
busu bei autobusu. Bilietų 
kainos atitinkamai yra 4, 10, 
20 litų. Iki šiol Vilniuje kelei
viai galėjo nusipirkti vienkar
tinius bilietus važiuoti trolei
busu arba autobusu bei mė
nesinius bilietus troleibusui ir 
autobusui, arba bendrus mė
nesinius, su kuriais galima 
važiuoti ir troleibusu, ir auto
busu. (BNS) 

* Ką t ik nuo Jūros šventės 
atsigavusioje Klaipėdoje prasi
dėjo kasmetinis festivalis 
„Muzikinis rugpjūtis". Rugpjū
čio 1-22 dienomis vyksian
čiame didžiuliame muzikinia
me renginyje dalyvaus Lenki
jos ir Karaliaučiaus kameri
niai orkestrai, Lietuvos nacio
nalinis simfoninis orkestras ir 
pianistas Petras Geniušas, 
Mažosios Lietuvos simfoninis 
orkestras kartu su smuikinin
ku Vilhelmu Čepinskiu. Šie
met festivalio koncertai vyks 
ne tik Klaipėdoje, Juodkran
tėje ir Nidoje, bet pirmą kartą 
jie bus surengti Kretingoje, 
Plungėje ir Karaliaučiuje. 

1 Šiemetiniame festivalyje do
minuos rusų kompozitorių kū
riniai. (BNS) 

* Lietuvoje įsigaliojo Eu
ropos socialinė chartija, kurią 
Seimas su kai kuriomis išly
gomis patvirtino šių metų 
gegužės 15 dieną. (BNS) 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 2 d.: Angelė, Euaebi-

jus, Guoda. Gu3tavas. Marija, Taut-
valdas. Tugaudas, Varpane. 

Rugpjūčio 3 d.: Augustė, Lengvi
ne, Lidija. Manigirdas, Nikodemas, 
Steponas. 

http://lMMiillliilllllllllln.ilMilMliilM.ilniiiii.llillill.it
http://EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.baltpark.com
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
WORCESTER, MA 

ATSISVEIKINIMAS SU KUNIGAIS 
MARIJONAIS ... 

Vietos vyskupo Daniel P. 
Reilly, D. D. paskyrimu 2001 
m. birželio 17 d. Worcesterio 
Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos klebono pareigas perė
mė kun. Ričardas Algimantas 
Jakubauskas . 

Kunigai marijonai, vadova
vę Šv. Kazimiero parapijai 29 
metus, išvyksta. 

Parapija liepos 8 d., sekma
dieni, išvykstantiems kuni
gams suruošė gražų atsisvei
kinimą: parapijos administ
ratoriui kun. Antanui Noc-
kūnui, MIC, ir vikarui kun. 
Jonui Petrauskui . 

K u n i g a s J o n a s P e t r a u s 
k a s , MIC, yra Naujosios Ang
lijos sūnus. Čia praleido be
veik visą gyvenimą. Gimė 
1916 m. gegužės 13 d. Gard-
ner. 1934 m. baigė gimnaziją. 
1935 m. rudenį įstojo į Ma-
rianapolio kolegiją, Thomp
son, CT. Ją baigęs ir tvirtai 
apsisprendęs būti kunigu įsto
jo į lietuvių Marijonų vienuo
liją. Pradėjo studijas jų vado
vaujamoje kunigų seminari
joje, Hinsdale, II. 

1943 m. rugpjūčio 8 d. įš
ventintas kunigu. 1944 m. pa
skir tas mokytoju. 1946-1948 
m. studijavo Marąuette Uni-
versity graduate school ir 
įsigijo lotynų kalbos magistro 
laipsnį. Sugrįžo atgal į Maria-

.. napolį, Thompson, CT. 1950 
m. buvo paskirtas kolegijos 
direktoriumi. Šiose pareigose 
išbuvo iki 1969 metų. Kun. J . 
Pe t rauskas , MIC, 1975 m. 
antrą kar tą paskiriamas di-

r_rektorium ir juo išbuvo iki 
1987 metų. J a m vadovaujant 
kolegija turėjo rekordinį stu
dentų skaičių. 

1962 m. pristatyta Šv. Jono 
salė. 1966 m. praplėsti Aka-

... demijos pas ta ta i ir 1968 m. — 
sporto salė. 1987 m. rugsėjo 
mėnesį kun . J . Petrauskas, 
MIC, buvo paskirtas vikaru į 
Šv. Kazimiero lietuvių para
piją Worcester, MA 

Šioje parapijoje 1993 m. 
rugpjūčio 22 d. šventė savo 
kunigystės Auksinį jubiliejų. 
1944 m. sausio 31 d., Marijo
nų provincijolo patvarkymu, 
išvyko iš jos. Apsigyveno 
Gardner, MA, miestelyje, savo 
gimtuose namuose. 

1995 m. sugrąžintas atgal į 
Šv. Kazimiero lietuvių para
piją Worcester, MA, kurioje 
tęsė pastoracijos darbą vikaro 
pareigose iki 2001 m. birželio 
17 d. Nuo šios dienos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos va
dovavimą perėmė pasaulie
čiai kunigai. 

Visi mylėjome kunigą Joną, 
ypač Lietuvos Vyčių 26-ta 
kuopa, kurios jis buvo dvasios 
vadu. Ne tik dalyvaudavo 
mėnesiniuose susirinkimuose, 
bet per juos paberdavo vis 
naujų stiprinančių dvasią ir 
keliančių arčiau prie Dievo 
minčių. Žavėjomės kunigo 
Jono MIC, nuolankumu, pa
prastumu, nusižeminimu ir 
meile visiems. Gėrėjomės jo 
pamokslais per mūsų tautines 
šventes, nekalbant apie sek
madienius. Daugiau kaip 40 
metų savo kunigiško gyveni
mo praleido dirbdamas su 
jaunimu — studentais Maria-
napolio kolegijoje. Jis pašven
tė visiems savo jėgas, energiją 
ir sveikatą. 2001 m. birželio 
29 d. išvyko atgal į jo numy
lėtą Marianapolį, kuriame. 
artėjant gyvenimo saulėly
džiui, turės daugiau laiko 
pamąstyti ir pasigėrėti atlik
tais per visą kunigišką gyve
nimą b randaus darbo vaisiais. 

K u n i g a s A n t a n a s Noc
k ū n a s , M I C — Jis yra Lietu

vos sūnus — Marijos žemės. 
Gimė Alksninės parapijoje, 
Egliškių kaime, Marijampolės 
apskrity. Augo giliai religingo
je tėvelių įtakoje, tarp trijų 
sesučių ir brolio. Nuo vaikys
tės dienų Antanuko širdyje 
pradėjo bręsti kunigystės pa
šaukimo sėkla. Artėjo 1944 
m. vasara. Viską naikinanti 
raudonoji lava veržėsi Lietu
vos žemėn. Karo audros mai
šaty Antanas Nockūnas atsi
skyrė nuo šeimos. Pateko į Vo
kietiją, kurioje sulaukė karo 
pabaigos. Susitvėrus lietuvių 
pabėgėlių stovykloms, apsigy
veno Hanau stovykloje. 

1948 m. atvyko į JAV. 1949 
m. įstojo į lietuvių Marijonų 
Vienuoliją. Pradėjo studijas 
jų vadovaujamoje kunigų se
minarijoje Hinsdale, IL. 1954 
m. išsiųstas studijoms į Ro
mą. Ten 1957 m. buvo įšven
tintas kunigu. Marijonų vado
vybė jauną kun. A. Nockūną, 
MIC, po šventimų paliko dar 
trejus metus Romoje gilinti 
studijas. 

1960 m. grįžo atgal į JAV. 
Buvo paskirtas mokytoju Ma-
rianapolio kolegijoje, Thomp
son, CT. Dėstė prancūzų ir lo
tynų kalbas. 

1963 m. perkeltas į Marijo
nų vienuolijos centrą Čika
goje. Ėjo provincijolo sekre
toriaus pareigas ir 12 metų 
dirbo įvairius darbus „Drau
go" redakcijoje. 

1975 m. prasidėjo kun. An
tano Nockūno, MIC, nauja 
darbo sritis — pastoracija pa
rapijose. Daugiausia darbavo
si Čikagos apylinkėse. 

1994 m. vasario 1 d. atvyko 
į Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapiją Worcester, MA, vikaro 
pareigoms. Klebonu buvo kun. 
Vincentas Parulis, MIC, kuris 
trumpą laiką sirgęs, mirė 
1996 metais. 

Vikaras kun. Antanas N.c-
kūnas, MIC, buvo paskirtas 
Šv. Kazimiero parapijos ad
ministratoriumi, bet šios pa
reigos ne kunigui Antanui, 
MIC. Jis, pilna to žodžio pras
me, kunigas vienuolis ir jam 
tik vienuolyne gyventi, o ne 
parapiją administruoti . Vis 
dėlto jose išbuvo iki 2001 m. 
birželio 17 dienos. 

1997 m. balandžio 26 d. 
parapijos administratorius 
kun. Antanas Nockūnas, MIC, 
šventė 40 metų pastoracinio 
darbo, Dievo ir žmonių tarny
boje, sukaktį. Sukaktuvinin
kui suruoštas pagerbimas. 
Vaišių pabaigoje žodį tarė 
parapijos vikaras kun. Jonas 
Petrauskas, MIC, įpindamas 
gražaus humoro apibūdino 
kun. A. Nockūną, MIC, dabar
tinį jo „bosą", kaip gilaus pa
maldumo ir paprastumo ku
nigą, rūpestingą ligonių lan
kytoją, nepaisant kitų para
pijos darbų. Šiuose žodžiuo
se išsakyta viskas... 

Linkime kunigui Antanui, 
MIC, sveikatos laimingai dar
buotis naujoje pastoracijos 
vietoje Plano, IL ir kunigys
tės Auksinį jubiliejų švęsti 
Lietuvoje, tarp savųjų. 

A t s i sve ik in imo p o p i e t ė 

Šie du kunigai buvo paskuti
niai marijonai dirbę pastora
cinį darbą mūsų parapijoje. 
Su giliu skausmu širdyse su 
jais atsisveikinome. Todėl š. 
m. liepos aštuntosios sekma
dienio popietė labai skyrėsi 
nuo eilinių sekmadienių Net 
ir gamta prisiderino prie mū
sų apgaubdama padangę su 
vandenį trykštančiais tam
siais debesėliais. Visi skuba 

Clevelando l ie tuviai sena to r iaus George Voinovich gimtadienio pokylyje. Iš k.: dr. Viktoras S t a n k u s , Lie tuvos 
Respublikos garbes konsule Clevelande Ingr ida Bublienė, žurn. Aurelija Balašai t ienė. Ohio lenkų kongreso pir
min inkas , d a u g pr is idedant is prie Lietuvos pr iėmimo į N'ATO p a s t a n g a John Borkovski, Algis Pau t i en i s ir Myii-
ta N'asvvtiene. 

į salę, o j i tokia puošni, stalai 
mėlynomis gėlytėmis papuoš
ti. Tai simboliškai mėlynos 
Marijos, kaip dangaus pa
dangė žydrios spalvos. Kuni
gai marijonai priklauso Ne
kalto Marijos Prasidėjimo 
kongregacijai, todėl šią spal
vą ir pasirinko vargonininkė 
Onutė Valinskienė. Ją ypač 
skyrė išvykstantiems mūsų 
mieliems kunigams. 

Prisirinko beveik pilna salė 
svečių. Atvyko Aušros vartų 
parapijos klebonas kun. Al
fonsas Volungis, dalis jo para
pijiečių. Nekalto Marijos Pra
sidėjimo seselės iš Putnam, 
CT — provincijole Paulė ir 
ses. Margari ta . Kartu su jomis 
atvyko ir prelatas Bartašius. 
Marianapolio namų viršinin
kas iš Thompson, CT, brolis 
Brain Manian, MIC. Jis t a rė 
ir t rumpą žodį. Parapijiečių 
buvo daugiausia. Netrukus 
naujasis kleb. kun. Ričardas 
Jakubauskas atlydėjo į salę 
laukiamus kunigus: Antaną 
Nockūną, MIC, ir Joną Pet
rauską. Juos visi sustoję su
tiko plojimu. J iems susėdus 
į paskir tas vietas, klebonas 
tarė t rumpą žodelį ir sukal
bėjo invokaciją. 

Šio renginio vedėja, Lietuvos 
Vyčių 26-tos kuopos pirm. Vi-
vian Rodgers, pakvietė visus 
sugiedoti „Ilgiausių metų" su 
„Valio" linkėjimais. Kuopos 
vardu sveikino, ypač kunigą 
Joną, buvusį Vyčių dvasios va
dą. ALRK Moterų vardu, kun. 
Aartaną, buvusį Sąjungos kuo
pos dvasios vadą, sveikino 
pirm. Aldona Jakniūnaitė . 

Įdomiai kalbėjo seselė Mar
garita, kuri , kaip ir kun. An
tanas, po Antrojo pasaulinio 
karo gyveno Hanau DP sto
vykloje, Vokietijoje, ir mokėsi 
toje pačioje gimnazijoje vieno
je klasėje. J i s buvo vadinamas 
„Narcizas". Tai gabiausias 
mokinys klasėje. Visuose 
dėstomuose dalykuose ėjo pen
ketukai (čia Amerikoje saky
tume šimtukais). Daugiausia 
laiko, ne t ir pertraukas pra
leisdavo klasėje, nes visi, ypač 
mergaitės, bėgdavo pas „Nar
cizą" prašyti pagalbos mate
matikai , fizikai, geometrijai. 
J is visiems padėdavo, nors 
dažnai aplink jį susirinkdavo 
20 „interesantų". Antanukas 
buvo nuolankus, kuklus, mo
kėjo ketur ias kalbas. Dievas 
brandino jį stebuklingu būdu 
ir jo kelias ypatingas. Kuklu
mas — seka arkivyskupo Jur
gio Matulaičio pėdomis: „Ei
kite tuo ypatingu Jums skirtu 
Dievo keliu. Ir vėl susitiksi
me", o su kunigu Jonu, MIC 
labai dažnai jis gyvena kai
mynystėje. 

Parapijos tarybos pirm. 
Stephen Walinsky, Jr., su
glaustai apžvelgė kunigų ma
rijonų per 29 metus nueitą 
pastoracijos kelią mūsų para
pijoje 

Kunigas Antanas (na ir ko
dėl kalbėjo tik angliškai, tar
si nebūtų Lietuvos žemės sū
nus), pasidžiaugė gausiai su
sirinkusiais svečiais ir padė

kojo už suruošimą šios atsis
veikinimo popietės. 

Kunigas Jonas, MIC, savo 
žodyje, kurį pradėjo lietuvių 
kalba, nukėlė mūsų mintis į 
tolimą praeitį ir išryškino Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
veiklą nuo senų laikų ir di
delę teikiamą pagalbą kuni
gams marijonams jų kūrimosi 
metu Marianapolyje, Thomp
son, CT, ir vėliau, net iki šių 
laikų. Šią bažnyčią pastatė 
kun. Jonas - Jeronimas Jakai
tis, nors tuo laiku dar nebuvo 
marijonas, bet netrukus įsto
jo į marijonų kongregaciją. 

Labai uoliai juos rėmė bu
vęs klebonas kun. Augustinas 
Petraitis per daugelį metų 
padėdamas visuose reikaluo
se kar tu su savo parapijie
čiais. „Provincijolas Donald 
Petraitis, MIC, prašė jo vardu 
padėkoti Šv. Kazimiero para
pijos parapijiečiams už jų nuo
širdžią paramą. Iš šios para
pijos nemažas būrys jaunuo
lių įstojo į Tėvų marijonų kon
gregaciją To mergaičių — į Šv. 
Kazimiero). Už visas tas gera
darystes nuoširdžiai dėkoju ir 
prašau, kad tas mus jungian
tis ryšys gyvuotų visada". Ir 
asmeniškas prašymas, kad Šv. 
Kazimiero parapijos choras 
pagiedotų jam paskutinėje 
kelionėje iš šio pasaulio į 
Amžinojo Tėvo namus. 

Vivian Rodgers, šios popie
tės vedėja, kvietė visus vai
šintis, pasikalbėti su išvyks
tančiais kunigais, o jų tikrai 
labai gaila, kad mus palieka. 

Prie vaišių paruošimo dau
giausia dirbo Lietuvos Vyčių 
26-ta kuopa. Prisidėjo akty
viai ALRK Moterų sąjunga, 
skautės, Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa, kitos moterys 
ir nepriklausančios organiza
cijoms. Vaišės buvo skonin
gai paruoštos. Bendravimas, 
pašnekesiai ir atsisveikinimas 
tesėsi visą popietę, palikda
m a s gražius praeities prisi
minimus ir liūdną 2001 m. 
liepos 8 d. atsisveikinimą. 
Taip baigėsi kunigų marijo
nų era Šv. Kazimiero lietu
vių parapijoje, Worcester, MA. 

Jan ina Miliauskienė 

C L E V E L A N D , O H 

SENATORIAUS 
GIMTADIENIS 

Š. m. liepos 13 dienos vaka
re Clevelando viešoje audito
rijoje susirinko daugiau negu 
700 asmenų švęsti senato
riaus George Voinovich 65-
ąjį gimtadienį. Atvykus rei
kėjo užsiregistruoti ir sumo
kėti įėjimo mokestį. Visiems 
atvykusiems buvo įteiktos kor
telės su jų vardais ir pavar
dėmis, kad būtų įleisti į salę, 
kortelę prilipinus prie drabu
žio. Didžiulė salė buvo pa
puošta palubėje ir virš stalų 
plazdenančiais spalvotai ba
lionais, o erdvios scenos siena 
papuošta miližiniška JAV vė
liava. Scenoje buvo susirinkę 
solistai, pranešėjai ir nedide

lis orkestras. Ant gražiai pa
dengtų stalų buvo s tambūs 
užrašai, nurodantys stalus re
zervavusią grupę, tai ir lietu
vių stalas turėjo stamboką 
užrašą „Lithuanian Commu-
nity". Lietuviai buvo užėmę 
du stalus, o pabaltiečiai iš viso 
penkis. Stalus buvo rezerva
vusios 45 įvairių tautybių ir 
politinės grupės. Už lietuvių 
bendruomenės stalo sėdėjo 
LR garbės konsule Ingrida 
Bublienė, LB Clevelando apy
linkės pirmininkė Mylita Nas-
vytienė, ALTo pirmininkas Al
gimantas Pautienius, pasižy
mėjusi visuomenininke Dalia 
Puškorienė, šių eilučių autorė 
ir dar keli asmenys. Nuolat 
grojant muzikai, dalyviai ėjo 
pasiimti karšto maisto. Veikė 
baras. 

Netenka stebėtis, kad t iek 
daug asmenų atvyko pagerb
ti senatorių Voinovich. Prieš 
keletą metų jis buvo Cleve-
land miesto meras, vėliau iš
rinktas Ohio valstijos guber
natoriumi labai didele balsų 
dauguma. Pagaliau jis tapo 
senatoriumi. Visos savo poli
tinės karjeros metu j is buvo 
artimas ir lojalus lietuvių 
draugas, dalyvavo minėjimuo
se ir renginiuose. Prieš ketu
rias savaites j is lankėsi Lietu
voje ir visomis progomis re
mia Lietuvos ir kitų dviejų 
Pabaltijo respublikų įstoji
mą į NATO. 

Užkandus ir pabendravus, 
prasidėjo oficiali programa, 
kurią pravedė populiarusis 
Tony Petkovsek. Po lojalumo 
priesaikos solistė sugiedojo 
JAV himną, dvasininkas John 
Murphy perskaitė religinio 
pobūdžio invokaciją. Po to su
sirinkusiems buvo pristatyt i 
Voinovich šeimos nariai , ku
riuos publika pasitiko audrin
gais plojimais. Populiarusis 
televizijos aktorius Drew Ca-
rey trumpai , bet labai gražiai 
pakalbėjo apie Voinovich as
menybę. Po jo pats garbusis 
solenizantas t a rė žodį. Su 
žiupsniu humoro ir sąmojaus, 
tačiau taip pat išsamiai ir 
oriai, jis nupasakojo savo poli
tinius siekius, pabrėžė pas tan
gas dėl Pabaltijo respublikų 
NATO narystės ir savo kalbą 
užbaigė aukščiausiojo teismo 
sprendimu patvirt intu Ohio 
valstijos šūkiu: „Su Dievu vis
kas įmanoma". Jo kalba buvo 
palydėta ovacijomis. Ovaci
joms nutilus, su orkestro pa
lyda, buvo griausmingai su
dainuota tradicinė gimtadie
nio daina „Happy birthday to 
you". Po to Voinovich savo 
žmoną išvedė šokti. Jų šokį 
susirinkusieji palydėjo gau
siais plojimais. 

Programai pasibaigus, susi
rinkusieji dar ilgokai buvojo, 
aplankydami barą a r pasigar
džiuodami saldumynais. Tai 
buvo tikrai iškili ir tur inin
ga šventė, pagerbiant senato
rių George Voinovich, minintį 
65-ąjį gimtadienį. Sekant jo 
ilgą politinę karjerą, reikia 
pasidžiaugti, kad jis visada rė
mė JAV mažumų ir tautybių 
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i n t e re sus , todėl n e t e n k a ste
bėt is , kad jo gimtadienis buvo 
švęs tas su jų ats tovais , viešai 
i r oficialiai p r ipaž įs tan t jų eg
zistenciją ir s iekius. Ilgiausių 
metų — George Voinovich! 

A u r e l i j a M. B a l a š a i t i e n ė 

Iš tart:i ir troiJT 

R Ū P I N A S I L I E T U V I U 
T A U T O S Į S U K I M U 

Australijoje gyvenant is lie
tuvis Jonas Kedys liepos 29 d. 
Kauno miesto savivaldybėje 
dešimčiai Lietuvos daugiavai
kių šeimų įteikė pinigines pre
mijas po 2,000 litų. 

Dešimt ir daugiau vaikų tu
r inčias še imas J . Kedys apdo
vanoja j a u ketvir t i metai . Lie
tuvių išeiviui ner imą kelia jo 
t au to s nykimas , taigi j is nu
sp rendė pa remt i gausų būrį 
lietuvaičių auginančius tėvus. 

Gaus ias šeimas, kur ias la
b iaus ia i slegia nepri tekliai , 
a t r inko pa ts J . Kedys. Para
mos ieškantys tėvai s iuntė 
la i škus J . Kedžiui į Australi
jos sostinę Sidney. Šiais me
ta i s piniginiai apdovanojimai 
a t i teko t r ims še imoms iš Kau
no miesto bei rajono. Likusios 
7 premijos iškeliaus į skirt in
gus Lietuvos mies tus bei rajo
nus . 

J . Kedys — pasižymėjęs 
ekonomistas , žurna l i s tas ir 
l ietuvių išeivijos veikėjas. 

(Elta) 

* P e n k i o s K l a i p ė d o s 
k r a š t o s t a t y b o s b e n d r o v ė s 
vienijamos į susivienijimą 
„Kurš ių statyba", kur is bus 
v ienas didžiausių Lietuvoje, 
ir, ka ip t ikimasi , sudarys rim
tą konkurenciją į Lietuvos rin
ką žengiančioms Vakarų sta
tybos firmoms. (R, Eltai 
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Šiemet Lietuvių fondas lietuviškiems reikalams paremti paskyrė 1 mln. dolerių. Apie šį įvykį lietuviškai visuo
menei buvo pranešta spaudos konferencijoje, įvykusioje Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, š.m. liepos 25 d., 
dalyvaujant lietuviškos žiniasklaidos atstovams. Nuotraukoje — Lietuvių fondo 2001 m. Pelno skirstymo komi
sijos pirm. Kęstutis Jeeius (iš kairės), LF tarybos pirm. dr. Antanas Razma ir LF valdybos pirm. Povilas Kilius. 

Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka 

DIDŽIOJI LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMO JĖGAINĖ 

BRONIUS JUODELIS 

Po Antrojo pasaulinio karo, 
visur paplitus atominėms jė
gainėms, būrelis entuziastų, 
su dr. Antanu Razma prieša
kyje, ėmė sukti galvas, kaip 
pastatyti jėgainę, kuri finan
suotų lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje? 

— Sumeskime po tūkstantį, 
kiti gal po mažiau, ir turė
sime milijono dolerių jėgainę, 
— visi sutarė. 

-% Kaip tarė, taip ir padarė, 
nors tos milijoninės jėgainės 
„pirmojo bloko" — pirmojo mi
lijono statyba užtruko vienuo
lika metų. 

Kas tuo metu galėjo tikėtis, 
kad. ši finansinė jėgainė - Lie
tuvių fondas — po 40 metų iš 
savo pelno galės išdalinti mi
lijoną dolerių lietuvybės rei
kalams? 

— Milijoną dalinome pernai, 
milijoną dalinsime ir šiais, 
2001 metais, — nusprendė 
Lietuvių fondo taryba. 

Pasklidus šiai gerai žiniai, į 
Lietuvių fondą ėmė plaukti 
šimtai prašymų iš išeivijos ir 
Lietuvos iki nustatytos šios 
pavasario datos. Kad tie pra
šymai botų perskaityti ir su
grupuoti svarstymams Lietu
vių fondo pelno skirstymo ko
misijoje, reikėjo padidinti 
raštinės personalą. Reikėjo 
surasti tinkamą asmenį Pelno 
skirstymo komisijos pirminin
ko pareigoms, kuris sugebėtų 
derinti komisijos narių (LF ir 
JAV LB atstovų) nuomones, 
laikytis LF pelno skirstymo 
taisyklių, būti objektyvus pra
šytojams ir racionaliai skirsty
ti Lietuvių fondo uždirbtą 
pelną. LF pelno skirstymo ko
misijos pirmininku buvo pa
skirtas LF tarybos narys Kęs
tutis Ječius. 

Sušauktoje Lietuvių fondo 
spaudos konferencijoje 2001. 
07. 25., išklausius komisijos 
pirmininko pranešimo, komi
sijos narių pareiškimus ir 
Lietuvių fondo vadovybės pa
sisakymus bei perskaičius 
2001 m. pelno paskirstymo 
sąrašą, aiškiai matyti, kad LF 
peh:, skirstymo komisija ir jos 
pirmininkas savo pareigas at
liko labai gerai. 

Spaudo* konferencija 

Į Lietuvių fondo 2001 m. 
spaudos konferenciją liepos 
25 d. buvo pakviesti ir daly
vavo mūsų spaudos atstovai, 
Bronius Abrutis, Birutė Jasai
tienė, Bronius Juodelis, Regi
na Kučienė, Aldona Šmulkš-
tienė ir Edvardas Šulaitis; 
Lietuvių TV vedėjas Arvydas 

, Reneckis ir fotokoresponden
tas Vytautas Jasinevičius. 
Konferencijoje dalyvavo ir 
LF vadovai: dr. Antanas Raz
ma, Alė Razmienė, Povilas Ki
lius, Stasys Baras, Algirdas 
Ostis, Kęstutis Ječius, Vytas 
Vaitkus bei Pelno skirstymo 
komisijos nariai: Ramoną 
Steponavičiūtė - Žemaitienė, 
Vaclovas Kleiza, Aleksas Vit
kus. 

Spaudos konferenciją pra
dėjo, visus sukvietęs, LF val
dybos vicepirm. spaudai Sta
sys Džiugas. Jis priminė, kad 
be spaudos ir be jos darbuo
tojų mūsų visuomenei nebū
tų žinomi didieji Lietuvių fon
do darbai, nebūtų komunika
cijos su plačiąja išeivija ir Lie
tuva. Žodžiui pakviestas LF 
tarybos pirm. dr. Antanas 
Razma dėkojo Pelno skirsty
mo komisijai, kuri atliko di
delį darbą. Stebėjęs visą pel

no skirstymo eigą, jis labai 
pagyrė komisijos narius už ob
jektyvumą ir draugišką nuo
taiką varginančiuose skirsty
mo posėdžiuose. Padėkojo kon
ferencijos dalyviams už atvy
kimą ir pristatymą spaudos 
skaitytojams, radijo klausyto
jams ir TV žiūrovams Lietu
vių fondo darbų be reikalų. 

Valdybos pirm. Povilas Ki
lius, dėkodamas mūsų spau
dai ir čia susirinkusiems jos 
atstovams, pareiškė, kad tik 
su spaudos pagalba Lietuvių 
fondas gali džiaugtis šiandien 
turimais milijonais. Jis pa
brėžė, kad spauda turi atsako
mybę už tikslią informaciją, 
o replikos, apie nemokšiš
kumus LF, skirstant stipendi
jas studentams be reikalo 
klaidina skaitytojus. 

Pirmininko pranešimas 

LF Pelno skirstymo komisi
jos pirm. Kęstutis Ječius per
skaitė ir visiems išdalino pel
no skirstymo 2001 m. rapor
tą, kuris gali būti įdomus vi
siems skaitytojams, todėl čia 
duodame jo svarbiausias iš
traukas. 

„Pirmiausia noriu padėkoti 
Lietuvių fondo tarybai už pa
sitikėjimą, paskiriant šios pel
no skirstymo komisijos pirmi
ninku. Antra, reiškiu didelę 
padėką ir pagarbą komisijos 
ir pakomisįjos nariams už pa
sigėrėtinai atliktas pareigas. 
Jūs, žiniasklaidos atstovai, ga
vote 6 puslapių raportą. Šiam 
raportui paruošti komisija ir 
pakomisija turėjo įvertinti la
bai daug popierizmo. Nors 
daugelis komisijos ir pakomi-
sijos narių yra pensininkai, 
tačiau kiekvienas turime ki
tų įsipareigojimų lietuviškoje 
visuomenėje. 

Pelno skirstymo komisiją su
daro 6 asmenys ir du antri
ninkai. Keturis narius skiria 
LF taryba ir keturis JAV Lie
tuvių Bendruomenė. LF pa
skirtieji yra: Kęstutis Ječius, 
dr. Vytas Narutis ir Ramoną 
Steponavičiūtė - Žemaitienė, 
Algirdas Ostis antrininkas. 
Lietuvių Bendruomenė pa
skyrė: dr. Vytautą Bieliaus
ką, dr. Onutę Daugirdienę ir 
Aleksą Vitkų, Eleną Skali-
šienę — antrininke. Stipen
dijų komisiją sudarė pirminin
kas Kęstutis Ječius, į ją pa
kviesdamas Vaclovą Kleizą, 
Juozą Polikaitį, Sigitą Balze-
kienę, Tadą Kulbį ir Ramunę 
Lukienę. 

Visuose komisijos ir pakomi-
sijos posėdžiuose dalyvavo be 
balsavimo teisės LF Tarybos 
pirmininkas dr. Antanas Raz
ma, LF valdybos pirmininkas 
Povilas Kilius, LF garbės ko
misijos pirmininkas dr. Jonas 
Valaitis ir LF sekretorė Alė 
Razmienė, kuri protokolavo 
visus posėdžius. Skirstymo 
posėdžiai buvo protokoluojami 
anglų kalba. To reikalauja 
JAV įstatymai. Buvo ir yra 
laikomasi konfidencialumo. 
Skirstymo protokolai lieka 
komisijos bylose. Juose yra 
tik komisijos sprendimai ir 
rekomendacijos LF valdybai, 
ką ir kaip reikia pranešti pa
ramos prašytojams. Tad į jo
kius klausimus, kodėl, kaip ir 
kiek.neatsakysime, nebent yra 

pažymėta išdalintame ra
porte. 

Šiais, 2001 m. komisija tu
rėjo įvertinti 270 paramos 
prašymų iš 169 prašytojų ir 
178 prašymus stipendijoms. 
63 prašytojai buvo iš JAV, 
19 iš užsienio (Lenkija, Aus
tralija, Maskva, Prancūzija) ir 
87 iš Lietuvos. Buvo prašoma 
beveik 2,602,000 dol. Stipen
dijoms buvo prašoma arti 
769,000.00 dol. Taigi buvo 
prašoma daugiau nei 
3,370.000 dol. 

2001 metais buvo leista pa
skirstyti 1,000,000 doLIš 2000 
metų buvo likę 15,501 dol. Iš 
viso 2001 m. komisija galėjo 
paskirstyti 1,015,501 dol. 

2001 metų pavasarį paskirs
tyta 906,850 dol. Septyni pra
šymai buvo atidėti antram 
skirstymui 34,000 dol. sumoje. 
Tad liko 108,651 dol. ati
dėtiems, nenumatytiems ir 
skubiems prašymams. Šią su
mą komisija galės paskirti 
antrame skirstyme, šių metų 
rudenį. 

Komisija savo darbą atliko 
per 4 posėdžius. Visi posėdžiai 
vyko Pasaulio lietuvių cen
tre. 

Prašymai i r paskyr ima i 
Stipendijų skirstymo posė

dis truko beveik 11 valandų 
su trumpa pietų pertrauka. 
Buvo svarstomi 178 prašy
mai. Čia sugrupuoti gauti 
studentų prašymai, nurodant 
kiek buvo paskirta: 

Gimusių JAV — gauta 10, 
paskirta 8 — 9,100; 

Turinčių žalią kortelę — 
gauta 25, paskirta 17 — 
13,300; 

Su studento viza JAV — 
gauta 20, paskirta 6 — 
11,000; 

Vasario 16 gimnazija — gau
ta 8, paskirta 5 — 23,200; 

University of Illinois-Chi-
cago — gauta 6, paskirta 3 — 
7,500; 

Užsienio lietuviai — gauta 
11, paskirta 10 — 7,250; 

Lietuviai studijuoja užsieny
je - gauta 75, paskirta. 42 — 
37,850; Nukelta į 4 psl. 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 2 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Keičiasi pažiūros į 
imigrantus? 

Lietuvių fondo 2001 m. stipendijų pakomisija. Iš kairės: Vaclovas Kleiza, 
(pirm.), Sigita Balzekienė, Tadas Kulbis, Juozas Polikaitis 

Ramunė Lukienė, Kęstutis Ječius 
V. Jasinevičiaus nuotrauka 

Praėjusį dešimtmetį, ypač 
pirmojoje jo pusėje, JAV val
džia nelegalių imigrantų at
žvilgiu buvo labai neatiaidi ir 
net griežta. Dabar, atrodo, tos 
pažiūros sparčiai keičiasi ar
ba iš esmės jau pasikeitusios. 
Manoma, kad svarbiausioji to 
priežastis — tūkstančių tūks
tančiai Meksikos gyventojų, 
kurie nesulaikoma srove ver
žiasi į ši kraštą, nepaisant 
visų pastangų „užkamšyti sie
nos skyles". Neseniai, besi
lankydamas Meksikoje, dabar
tinis JAV prezidentas George 
W. Bush išsitarė, kad galbūt 
reikėtų meksikiečius, nelega
liai atvykusius į Ameriką, 
įteisinti. Apytikriais duome
nimis (niekas tikrų skaičių dėl 
suprantamų priežasčių negali 
nustatyti), jų čia yra per du 
milijonus. 

Prez. George W. Bush užuo
mina sukėlė daug kontroversi
jos kitų nelegalių imigrantų 
tarpe. Dabar jie reikalauja 
lygių teisių su meksikiečiais. 
Ypač tie, kurie, atvykę į šį 
kraštą su svečio viza, užsi
buvo, jos terminui pasibaigus, 
o dabar „kabo tarp dangaus ir 
žemės". Daugelis jų turi pa
stovius darbus, nuosavybes, 
net moka mokesčius, tačiau 
negali naudotis visomis tei
sėmis bei lengvatomis, kurios 
prieinamos legaliems imi
grantams. Tiesa, iš maždaug 
7 ar 8 milijonų nelegalių imi
grantų, gyvenančių šiame 
krašte, apie trečdalį sudaro 
meksikiečiai, o abiejų šių val
stybių — JAV ir Meksikos — 
prezidentai kaip tik svarsto 
sienų perėjimo bei įvairaus 
transporto klausimus, tačiau 
visgi ta pati taisyklė turėtų 
būti taikoma visiems nelega-
lams, nepaisant, kada ir iš 
kur jie į Ameriką patekę. 

Galbūt pagrindinė priežas
tis, dėl kurios ir demokratų, 
ir respublikonų partija akty
viai susirūpinusi legalizuoti 
meksikiečius imigrantus, yra 
grynai politinė. Tuo ypač aki
vaizdžiai įsitikinta paskuti
niųjų prezidento rinkimų me
tu Floridoje, kur nemažą gy
ventojų dalį sudaro kaip tik 
ispaniškai kalbantieji. Tiek 
milijonų „dėkingų balsų" už 
vieną ar kitą partiją jau gali 
turėti lemiamos reikšmės rin
kimams, todėl ir prezidento 
užuominos apie nelegalių imi
grantų įteisinimą susilaukė 
tolimesnės eigos. Valstybės 
sekretoriaus Colin L. Powell 
ir vyriausiojo prokuroro John 
Aschroft vadovaujamos vykdo
mosios grupės paruoštas pla
nas turi teigiamą atgarsį 

Vašingtone. Tačiau netikėta 
kitų tautybių imigrantų reak
cija šiek tiek atšaldė įsi
bėgėjimą ir jau pradedama 
svarstyti, ar nereikia ta pačia 
matuokle matuoti visus nele
galus, nepaisant jų rasės, ly
ties, tautybės. 

Apskritai, pažiūros į imi
grantus, net ir nelegaliai į šį 
kraštą patekusius, pastarai
siais metais sparčiai keičiasi. 
„Negalime paneigti fakto, kad 
imigrantai yra svarbi Ameri
kos visuomenės dalis, — nese
niai pareiškė Judith Golub, 
Amerikos Imigracijos advo
katų sąjungos vyr. patarėja. 
— Pagaliau ir Vašingtonas 
pradeda tą faktą pripažinti''. 
Vis tik Baltieji rūmai nelinkę 
paskelbti visuotinės amnesti
jos visiems nelegaliems imi
grantams. Praėjusios savaitės 
ketvirtadienį JAV prezidentas 
spaudos konferencijoje pa
reiškė: „Suprantama, mes at
sižvelgsime į visus žmones, 
kai ateis laikas ruošti kon
kretų projektą dėl vienokios 
ar kitokios programos, sai
stančios 'svečius', dirbančius 
JAV-se". 

Tai jau nemažas nuotolis 
nuo 1994 m. Kalifornijos bal
suotojų priimto nutarimo (59 
proc.), kuriuo nelegalieji iš
jungiami iš socialinių pa
slaugų, švietimo valdiškose 
mokyklose ir sveikatos (ne 
staigaus susirgimo ar nelai
mės atveju) priežiūros. Ta
čiau, nepaisant Vašingtono 
įstatymų ar Kalifornijos gy
ventojų balsavimų, kai kurios 
valstijos pastarųjų kelių mė
nesių metu laikosi kaip tik 
priešingos politikos. Pavyz
džiui, Texas suteikia teisę ne
legaliems imigrantams už 
mokslą užsimokėti pagal vals
tijos reikalavimus, bet ne pa
gal tarptautines nuostatas. 
Tennessee ir Utah valstijos 
nebereikalauja, kad imigran
tai, norėdami įsigyti vairavi
mo teises, turėtų „Sočiai Se-
curity" numerį- Arizona nori 
pasirūpinti nelegalių imi
grantų sveikatos priežiūra 
(neoficialiai tas jau daroma), 
o kai kurios kitos valstijos 
stengiasi „apeiti" Vašingtono 
įstatymus ir nelegaliuosius 
įteisinti bent kai kuriose kas
dieninio gyvenimo srityse. 

Jeigu prez. George W. Bush 
pasiūlymas legalizuoti meksi
kiečius ilgainiui taptų rea
lybe, be abejo, ir kitų tautybių 
nelegalieji imigrantai susi
lauktų panašių lengvatų. Tuo 
būdu gyvenimas pagerėtų ir 
tūkstančiams lietuvių, nelega
liai užsibuvusių JAV-se. 

VARTAI I INDOKINIJĄ 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.15 
Po to, Thaksin Shinawatra, susitikęs su naujuoju Viet
namo komunistų partijos vadu Non Duc Manh, jis 
išreiškė viltį, kad naujasis vadas ves atviresnę poli
tiką ir kraštą vis labiau modernizuos (politiniai?) 

Pernai lapkričio mėnesį prez. Clinton lankėsi Viet
name kartu su grupe, kuri ieškos paskutiniųjų (apie 
2,000) Vietnamo kare žuvusių amerikiečių karių, dau
giausia lakūnų palaikų. Jis, kaip pirmas JAV prezi
dentas po Vietnamo karo, aplankęs buvusio priešo 
kraštą, uždėjo galutinį ženklą, kad jau 1995 metais 
pradėtas diplomatinis ryšys tęsis ir pačių viršūnių lyg
menyje. Didelė dalis minios, sutikusios Clinton, buvo 
jauni smalsūs žmonės, kurie tik iš tėvų ar knygų buvo 
girdėję apie buvusį karą prieš kolonizmą, ir jokios ypa
tingos neapykantos amerikiečiams neturi. Priešingai 
— Clinton pravažiuojant neperšaunamo stiklo auto
mobilyje, minios jį pasitiko beveik kaip ,rock star", 
linksmai šaukdamos tradiciniu dėdės pasveikinimu 
„Uncle Bill!", taip kaip ir Ho Chi Minh būdavo vadina
mas. 

Esu tikras, kad tie Clinton sutikę vietnamiečiai ilgi
si didesnių laisvių, žino ir mums pavydi mūsų gyveni
mo standarto. Kelionės metu kasdien matėme tuos jų 
žvilgsnius, ir, manau, kad juos teisingai supratome. 
Kai prezidento Clinton apsilankymo proga kažkas pri

minė, kad dar studentas Clinton Vietnamo karo metu 
išsisuko iš tarnybos kariuomenėje ir net dalyvavo 
prieš Vietnamo karą protestuose, Veteranų reikalų 
sekretorius Hershel Gober atsakė: „Kai kas to niekad 
neatleis, bet, aš sakyčiau, kad turėtume būti labiau 
kaip vietnamiečiai, ir tai užmirškime". 

Žydai visame pasaulyje šaukia: „Mes niekad neuž
miršime". Pabūkime ir mes žydais, ir prisiminkime, 
bet be to jiems tipingo kartėlio, nepakantumo ir ap
maudo, kiek galint atviriau, tą didįjį Vietnamo-JAV 
konfliktą, kuris Amerikai kainavo 58,220 gyvybių, 
perpus suskaldė jos visuomenę, traumatizavo studen
tiją ir paliko kartų įspūdį apie eilę to laiko Amerikos 
prezidentų. Vietnamui tas karas kainavo per tris mi
lijonus gyvybių, nesuskaitomą skaičių sužeistųjų, che
mikalais apnuodytųjų ir invalidų, „Agent Orange" su
žalotą krašto gamtą, minomis nusėtą žemę. Vietna
mas ir po karo ekonominiai bei socialiniai atitrūko 
nuo pasaulio bent 20 metų. Uždarytas buvo ir bet koks -
kontaktas su kitomis idėjomis ar kultūromis. 

Gal tas konfliktas ir buvo didysis akstinas, mane 
taip traukęs į Vietnamą, susipažinti su kraštu. Ir ma
no šeimoje tada brendo du sūnūs, jau beveik visiškai 
priartėję prie „draft" amžiaus. Dažnai tą karą ir jo 
prasmę diskutuodavome, ir ne visada mūsų nuomonės 
sutikdavo. Aš gal labiau pabrėždavau mūsų, naujų 
ateivių, pareigą mus priglaudusiai Amerikai, o sūnūs 
kartais primindavo Lietuvą ir jos partizanus, kurie 
troško ir Lietuvai laisvės, ir savarankiškumo. Jų 
mėgstamas dainininkas Bob Dylan buvo vadinamas 

tos generacijos balsu, ir daug kas jam duoda kreditą, 
kad jis, gitaristas, savo muzika pabaigė Vietnamo 
karą. Dar tik prieš mėnesį mirė ir Trinh Cong Son, va
dinamas Vietnamo Bob Dylan, populiarus daininin
kas, Vietnamo taikos puoselėtojas. Po karo jis praleido 
10 metų priverčiamo darbo stovykloje, ir tik apie 1980 
m. grįžo jo populiarumas. Jo garsi lopšinė „Ngu Di 
Con" apie motinos liūdesį dėl savo sūnaus kario mir
ties paplito visame pasaulyje. 

Nors, laikui bėgant, ir aš kiek sušvelninau savo nuo
monę apie Vietnamo karo tikslingumą, dar vis prisi
menu, ir negaliu tinkamai atsakyti šiems, Senate 
1970.09.01 senatoriaus George McGovern pasaky
tiems žodžiams: „Kiekvienas senatorius yra atsakin
gas dėl pasiuntimo 50,000 jaunų amerikiečių į per 
ankstyvą kapą. Mes esame kalti dėl tūkstančių jaunų 
vyrų, kurie grįžo namo be kojų ar rankų, ar veidų, ir 
be gyvenimo vilties". 

Kaip šiandien mada, visi atsiprašinėja. Ir popiežius, 
ir visų kraštų, neišskiriant nei Lietuvos politikų, kurie 
nelaukia, kad kas nors lietuvių tautos atsiprašytų. O 
kaip su Vietnamu? Pasvarstykime. Karo laimėtojas, 
kurį iki šiol vietnamiečiai vadina Amerika, mano nuo
mone, yra ne eiliniai gyventojai, bet Vietnamo nede
mokratinė komunistinė vyriausybė, vienos partijos sis
tema, su labai nedaug asmeninės mintijimo ir veiklos 
laisvės. Jos ekonomija, nors nuo 1986 m. varžtai šiek 
tiek atleisti, yra dar režimo griežtai kontroliuojama. 
Net ir šiandien matosi didelis skirtumas tarp Pietų 
Vietnamo, kuris prieš daug metų turėjo ekonominę 

laisvę, ir Šiaurės — kuri tos laimės neturėjo. Vienas 
dūzgia kaip bičių avilys, o kitas — tik šiais taip mala. 

Kad ir kaip gaila žuvusiųjų milijonų, nematau reika
lo atsiprašinėti. Gal karas buvo ir ne visai sumaniai 
vykdomas, bet neužmirškime vieno — amerikiečiai ko
vojo, kad ir su klaidomis, prieš komunizmą ir už lais
vę. Jie Vietnamo užimti tikrai nenorėjo. Gal ir be rei
kalo McGovern ir toliau griaudė: „Ne daug kas iš tų 
vyrų mano, kad šis karas buvo garbingas nuotykis. Jie 
nekalba apie patriotinę pareigą ar drąsą". Manau, 
kad, gal sužadinęs skaitytojo dėmesį, dabar turėčiau 
priminti ir viso to karo, bent trumpą, istoriją. 

Kai po prancūzų pralaimėjimo prie Dien Bien Phu 
1954 metais Vietnamas buvo padalintas į du, Pietų 
Vietname buvo chaosas, ir Ho Chi Minh galvojo, kad 
komunistams greitai pavyks ten perimti valdžią be 
karo. Padėtis pasikeitė, kai pietuose prezidentu tapo 
energingas ir kietas Ngo Dinh Diem. Jis gerokai ap-
tramdė vietinius komunistus, nors savo žiaurumu pra
rado eilinių pietiečių, ypač kaimo žmonių, paramą. Il
gainiui Ho Chi Minh suprato, kad be karo neapsieis. 
Prasidėjo streikai, neramumai, ginkluoti susirėmimai, 
išsivystę į beveik tikrą karštą karą. 

Tuo laiku ir vadinamas šaltasis karas pasauliniu 
mastu įkaito, kai Chruščiov paskelbė remsiąs visus 
tautinio „išsilaisvinimo" karus, tai yra ir Pietų Vietna
mo komunistus. Naujai išrinktas Amerikos preziden
tas John F. Kennedy, nors ir tuo laužydamas Ženevoje 
pasirašytą sutartį, atsakė į tai, į Vietnamą nusiųsda-
mas 500 karių-patarėjų. Bus daugiau 
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LIETUVIŲ FONDAS... 
Atkelta iš 3 psl. 

Lietuviai studijuoja Lietuvo
je — gauta 22, paskirta 10 — 
5,000; 

[vairūs fondai Lietuvių fon
de (10) — 114,200; 29,990 

Iš viso stipendijoms — 144, 
190.000; 

Paskut inis pelno skirstymo 
posėdis įvyko šeštadienį, 2001 
m. birželio 30 d. ir j is t ruko 
14 valandų su trumpom per
traukom atsikvėpti. Esu tik
ras, kad komisija teisingai^ su
prato LF Tarybos pelno 
skirstymo gaires, visus JAV 
valdžių įstatymus ir savo 
darbą atliko be didelių nepa
sitenkinimų. Jums čia noriu 
pristatyti šią santrauką, kur i 
skiriasi nuo pateikto rapor
to: 

Jvairių fondų pasiskyrimai 
— 49,427; 

Stipendijoms — 144,190: 
JAV LB KV ir visoms jos 

tarnyboms — 164,923; 
PLB valdybai ir jos komisi

joms — 33,200; 
Lituanistikos tyrimų ir stu

dijų centrui — 43,60*0; 
Vasario 16 gimnazijai — 

25,000; 
APPLE — 10,000; 
U of VVashington Baltic 

Studies programai — 12,000; 
U of Illinois Psychiatric 

Dępt. stažuotojui iš Lietuvos 
— 2.000; 

U of Iowa — Baltic Studies 
vasaros programai — 4,000; 

Lietuvos jaunimui: Kauno ir 
Vilniaus Jėzuitų gimnazijoms, 
skau tams atei t ininkams, ku-
dirkaičiams, Kybartų ir Lip-
niūno Jaunimo stovykloms — 
40,000; 

LF valdybai: žiniaskl aidai, 
vadovėlių premijoms i r moky
tojams Vilnijoje: 164,000; 

JAV skautams — 2,600; 
JAV įvairių patalpų a tnau

j inimams: PLC, JC , Dainava, 
Neringa, Philadelphia — 
125,000; 

10 prašymų kompiuteriams, 
patenkinta 6 — 9,000; 

Vilniaus dienų parodai (Chi-
cago-Vilnius) — 5,000; 

Knygoms — 23,800; 
Sportui — 5,500; 
JAV meno ansambliams — 

18,000; 
Užsienio lietuviams ne per 

PLB — 3,400. 
Komisija įvertino kiekvieną 

gautą prašymą. Visų prašy
mų nebuvo įmanoma paten
kinti. Kodėl? Didelė dalis jų 
neatitiko LF tarybos skirsty
mo gairėms. Daliai prašymų 
nebuvo tiksliai užpildytos pra
šymo formos. Trūko pateisini
mo duomenų ar kitų doku
mentų, buvo naudojamos pa
senusios formos. Šiais meta is 
formas buvo galima gaut i ir 
per Internetą. Ne kiekvienam 
prašymui buvo paskir ta visa 
prašyta suma. Dalis pr is ta
tytų duomenų neati t iko LF 
tarybos skirstymo gairėms. 
Kaip ir paprastai, neužteko 
lėšų, nors viso LF pelno ir 
nepaskirstėme". 

P a s k i r t a d i d ž i o j i p r e m i j a 

Didžioji, p i rmut inė Lietuvių 
fondo, Dr. Antano Razmos 
vardo premija — 25,000 do
lerių paskir ta Vasario 16 gim
nazijai. Tam buvo sudaryta 6 
asmenų komisija, vadovauja
ma Reginos Kučienės. Jos trys 
nar ia i yra iš Amerikos ir trys 
iš Lietuvos. Pirmininkė pra
nešė, kad buvo 14 paraiškų. Iš 
jų pirmavo penkios. Po kelių 
balsavimų Vasario 16 gimna
zija liko laimėtoja. 

— Labai dėkoju pirminin
kei Reginai ir visam komite
tui už įdėtą darbą ir lėšų su-
taupymą kelionėms, kurių 
buvo išvengta, — dėkojo dr. A. 
Razma. 

Buvo praneš ta , kad mūsų 
spaudai , radijui ir TV paremti 
pask i r t a 60,000 dolerių, ku
riuos išdalins LF valdyba. 
Tenka prisiminti , kad mūsų 
spaudą nuolat remia ir Lietu
vių fondo apmokami skelbi
mai . 

Diskusijose Vaclovas Kleiza 
priminė, kad lietuvybės išlai
kymas yra svarbus ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje. 

— O kam nebuvo patenkin
tas didžiausias prašymas? — 
klausė A. Reneckis. 

— Didžiausias nepatenkin
tas 100,000 dolerių prašymas 
buvo iš vienos parapijos Lie
tuvoje, bažnyčios ir švento
riaus remontui, — atsakė 
Aleksas Vitkus. 

Už paramą JAV LB, kuri 
2001 m. sudaro 164,923 dole
r ius (arba 16.5 nuošimčių nuo 
viso milijono, o ne daugumą 
nuo jo, kaip skelbia 2001 m. 
LF suvažiavimo rezoliucijos), 
JAV LB valdybos vardu padė
kojo Birutė Jasai t ienė. Už LF 
pa ramą PLB ir „Pasaulio lie
tuviui" dėkojo R. Kučienė. E. 
Šulai t is pabrėžė, kad reika
linga remti ir „Amerikos lietu
vį", kuris pernai nebuvo pa
remtas . Aleksas Vitkus pasi
džiaugė labai draugiška nuo
ta ika visuose komisijos posė
džiuose. Spaudos konferenciją 
užbaigęs Stasys Džiugas vi
siems dėkojo už dalyvavimą. 
Lietuvių fondas t ikrai gali 
didžiuotis savo finansine jė
gaine, išdalinusia 9,778,657 

S K E L B I A I 

Lietuvių fondo spaudos konferencijos dalyviai š.m. liepos 25 d. Pasaulio lietuvių centre. Sėdi iš kairės: Bronius 
•Juodelis. Ramoną Žemaitienė, Birute Jasaitienė, Kęstutis Ječius, Regina Kučienė, Aldona Šmulkštienė; stovi: 
Arvydas Reneckis, Vytas Vaitkus, Alė Razmienė, Stasys Baras, Dalia Jeciuvienė, Povilas Kilius, Aleksas Vit
kus, Stasys Džiugas, Algirdas Ostis. Vaclovas Kleiza, Edvardas Šulaitis, Bronius Abrutis, dr. Antanas Razma. 

Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka 

VIENO GINČO PĖDSAKAIS 
R E M I G I J U S MISIŪNAS 

Sena išmintis skelbia, jog 
neklysta tas, kuris nieko ne
daro, tačiau, ko gero, daug 
lengviau atsakyti už tai , ką 
darei, nei kad už tai , ko ne
galėjai padaryti ar visai neda
rei. 

Profesoriaus Vaclovo Biržiš
kos gyvenimas tur t ingas įvai
riais nutikimais. Tarp jų — ir 
vienu nepelnytu kalt inimu, 
kurį, beje, pats prisišaukė. Tai 
nutiko tremtyje, Vokietijoje, 
kai V. Biržiška, kalbėdamasis 
su laikraščio „Mintis" kores
pondentu, pasiskundė, jog vie
tinėse bibliotekose labai sun
ku gauti moksliniam darbui 
reikalingų lituanistinių knygų 
ir kad dėl įvairių priežasčių 
nepriklausomybės metais bu
vo padaryta didelė klaida — 
kitų šalių mokslo įstaigoms 
siųstas tik labai ribotas moks
lo, meno, l i teratūros knygų 
kiekis, ir tai daugiausia į Vo
kietijos rytus a r slavų kraš
tus . 

Deja, pasidalinęs savo rū
pesčiais, V. Biržiška veikiai 
„Aidų" puslapiuose sulaukė 
Jono Griniaus replikos, jog dėl 
to kalčiausias jis pats , kaip 
buvęs Vytauto Didžiojo uni
versiteto direktorius. Be to, J . 

dolerius — 
lietuvybės 
lams. 

beveik 10 milijonų 
išlaikymo reika-

Trys svarbieji Lietuvių fondo ..varikliai" Pasaulio lietuvių centre liepos 
25 d. Iš kaires: Stasys Baras. Ale Razmienė i rdr Antanas Razma 

V. .Jasinevičiaus nuotr 
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Kilius. ..Amerikos 
>!no skirstymo ko-

Griniui labai užkliuvo, kam 
knygos buvo siunčiamos į Pie
tus ir Rytus, o ne į Vakarus, 
juo labiau kad knygų užteko 
(jis rėmėsi neįvardintu liudi
ninku, kuris tvirtino matęs 
universiteto bibliotekos sandė
liuose krūvas VDU leidinių). 

J. Grinius kirto negailestin
gai — jo žodžiais, situacija 
galėjo būti kitokia, jei V. Bir
žiškai būtų buvusi prie širdies 
Vakarų kul tūra . Atseit, jis ta
da būtų pasirūpinęs pasiųsti į 
V. Europos bibliotekas bent 
„Lietuviškąją enciklopediją", 
kurios vyr. redaktoriumi buvo, 
ir gal būtų paklausęs spaudoje 
skelbtų raginimų mokslo įstai
goms bei kultūrininkams ak
tyviau reprezentuotis V. Euro
poje. 

Tiesa, J. Grinius bandė pa
saldinti savo karčią piliulę. 
Dalį kaltės, konkrečiai dėl 
grožinės literatūros knygų 
siuntimo, j i s skyrė leidėjams, 
tačiau dėl mokslinių knygų 
liūto dalį ragino prisiimti V. 
Biržišką, nors ir kaip bebūtų 
buvę sunku kaltinti tiek daug 
lietuviškai knygai nusipel
niusį žmogų. Beje, kaltintojas 
teigė, jog, nors nuo pat trem
ties pradžios juto lituanistinių 
knygų stoką, tačiau viešai ne
judino šios problemos iš pa
garbos profesoriui, kol šis pats 
neužsiminė. 

Tačiau, nors ir kaip J . Gri
nius saldino, V. Biržiška tylo
mis jo piliulės nenurijo ir jam 
sviestų kaltinimų nepriėmė. 
Jis atsikir to tų pačių „Aidų" 
puslapiuose, teigdamas, jog J. 
Grinius nėra toks geras VDU 
reikalų žinovas, kokiu dedasi 
ir ypač bibliotekos rūpesčiu. 
V. Biržiškos liudijimu, tam 
tikrus VDU leidinių skaičius 
siųsti į užsienį buvo skiria
mas, tik j a m reikalaujant, ir 
po ilgos kovos. Deja, visą laiką 
universitete buvo fakultetų, 
kurie neduodavo bibliotekai 
savo išleistų knygų, o patys jo
mis keitėsi su užsienio univer
sitetais. Be to, reikalaujant 
Švietimo ministerijai ir Vals
tybės kontrolei, knygas užsie
nin buvo galima siųsti tik 
toms mokslo įstaigoms, kurios 
pačios siuntė savo knygas 
VDU. Kadangi dauguma Va
karų šalių universitetų į siū
lymus keistis leidiniais atsakė 
neigiamai a r visai*neatsiliepė, 
tai ir VDU neturėjo teisės 
jiems siųsti savo leidinių. Dėl 
to teliko Rytų ir Pietų Euro
pos šalių bibliotekos (tiesa, 
kai kurioms, pavyzdžiui, Leip
cigo ir Karaliaučiaus univer
sitetams, V. Biržiška siuntė 
knygas savo rizika, nes iš jų 
veik nieko negaudavo). Be to, 
V. Biržiška knygų siuntimui 
išleisdavo didesnę savo algos 
dalį, nes VDU tam gaudavo la
bai mažai lėšų. 

V. Biržiška neužmiršo ir 
anoniminio J Griniaus „Sek
lio", ir šio matytų „lobių". Pro
fesoriaus teigimu, tie „sandė
liai" viso labo buvo 12 m2 

kambarys, o didžiąją „kalnų" 
dalį sudarė Daukšos postilės 
fotokopijos. Beje, VDU Senato 
nutarimu, nei vienas jos eg
zempliorius negalėjo būti 
siunčiamas nemokamai. 

Taipogi V. Biržiška nepaliko 
be atsakymo ir kaltinimo dėl 
„Lietuviškosios enciklopedi
jos". Profesoriui irgi nebuvo 
svetimas sarkazmas — jis nu
sistebėjo J. Griniaus nežinoji
mu, jog redaktorius nėra leidi
nio savininkas ar leidėjas. O 
leidėjas — „Spaudos fondas" 
— kategoriškai atsisakydavo 
nemokamai siųsti nors vieną 
enciklopedijos egzempliorių. 
Tik pačiam V. Biržiškai nu
pirkus, keli egzemplioriai pa
teko į užsienį. 

Žinia, profesorių skaudžiai 
užgavo J. Griniaus kaltini
mas, jog viskuo kaltas jo nusi
teikimas prieš Vakarų kultū
rą, juo labiau, kad kaltintojas 
nenurodė, iš kokių slaptų šal
tinių jis gavo tokią „informa
ciją". V. Biržiška tegalėjo 
guostis, kad, jo paties žo
džiais, praeis metai, jo para
šytas knygas sukandžios žiur
kės, J.Griniaus pilamas į laik
raščius vanduo išgaruos be 
pėdsakų, tačiau VDU bibliote
ka liks ir V. Biržiškos iš jos is
torijos negalės išbraukti nei J . 
Grinius, nei stovėjusieji už jo 
nugaros. 

Regis, tuo ir baigėsi V. Bir
žiškos bei J. Griniaus žodžių 
karas , tačiau problema liko ir 
išeivijoje kar t s nuo karto buvo 
užsimenama, jog, grįžus į Lie
tuvą, būtinai reikės pasirū
pinti „atsarginės" bibliotekos 
užsienyje įsteigimu (manyta, 
jog jai t inkamiausia ir sau-» 
giausia vieta būtų JAV). Ta
čiau per ilgus dešimtmečius 
emigracijoje tai prisimiršo ir 
visai prapuolė atkurtos nepri
klausomybės sumaištyje. Šiuo 
metu lietuviškų knygų siunti
mo į užsienį tvarka panaši į 
prieškario metų — kelios di
džiosios bibliotekos keičiasi 
knygomis su daugybe užsienio 
bibliotekų ir, tiesą sakant, 
sunku net įsivaizduoti, kaip 
būtų galima pakeisti šią situa
ciją. Centralizuotas knygų 
siuntimas veik neįmanomas 
dėl lėšų stokos, be to, iškart 
kyla klausimas, kur ir kokias 
knygas siųsti. 

Tokioje situacijoje vėl iš at
minties iškyla „atsarginės" lie
tuviškos bibliotekos užsienyje 
variantas ir klausimas, kur ją 
steigti. Ko gero, teisingiausia 
būtų JAV, kaip buvo siūloma 
išeivijoje. Iš pirmo žvilgsnio, 
jos reikalingumą šiuo metu 
būtų nelengva pagrįsti — 
kam, kai Lietuva nepriklauso
ma — o tikimybė, jog ji vėl 
gali būti prarasta net nedisku
tuojama. Aišku, ir šių eilučių 
autorius jokiu būdu nenori 
būti antruoju Kaziu Pakštu, 
kuris, A. Smetonai, likus porai 
metų iki sovietinės okupacijos, 
kalbėjo apie jos grėsmę ir ragi
no pasirūpinti Lietuvos turtų 
išsaugojimu užsienyje, bet bu
vo palaikytas kone bepročiu 

Yra ir kitų argumentų. Pa
vyzdžiui, nepaisant atgautos 

Paslaugos 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMU, SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVeat 95th Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 

kitus smulkaus remonto 
darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

TeL 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVU v 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

nepriklausomybės, jau aišku, 
jog ne visos išeivijos kultūri
nės vertybės dėl vienų ar kitų 
priežasčių grįš į Lietuvą, todėl 
reikia galvoti apie jų likimą. 
Ko gero, vienu iš šios proble
mos sprendimų galėjo būti 
prieš keletą metų buvusio am
basadoriaus JAV A. Eidinto 
pasiūlymas, apjungus visas 
išeivių kul tūros institucijas, 
sukurti kažką panašaus į Lie
tuvos inst i tutą JAV (kaip, 
pvz., Italijos, Lenkijos ir kitų 
šalių inst i tutai , kurie užsie
nyje, t ame tarpe jau ir Lietu
voje, propaguoja savo kultū
rą), jo struktūroje galėjo atsi
rasti vieta ir bibliotekai. J a 
galėjo tapt i Čikagos PLA, ku
riam privaloma tvarka būtų 
buvusios siunčiamos, jei ne vi
sos, tai bent mokslinę, menine 
ir kul tūrinę reikšmę turinčios, 
Lietuvoje išleistos knygos. Be 
to, nereikia užmiršti, kad to
kia biblioteka būtų naudinga 
JAV studijuojančiam jaunimui 
iš Lietuvos, ir vis gausiau 
plūstantiems emigrantams. 

Šiais sparčiais technologijų 
raidos laikais yra ir kitas bū
das sukur t i „atsarginę", šiuo 
atveju — virtualią biblioteką 
arba tam būtų galima pritai
kyti „print on demand" tech
nologiją. Deja, kol kas tai, re
gis, tuščios viltys, nes tam rei
kalingos bendros valstybės ir 
leidėjų pastangos, o, pavyz
džiui, per šių metų Vilniaus 
knygų mugę demonstruojant 
„print on demand" technolo
giją nebuvo nei vieno, nei 
Kultūros, nei Švietimo ir 
mokslo ministerijų atstovo. 
Galima teigti, kad, kol nėra 
nors kiek konkretesnės kny
gos politikos Lietuvoje, never
ta ir svajoti apie jokią „atsar
ginę" biblioteką. 

* B e n d r o v ė „Kauno van
d e n y s " artimiausiu metu ke
tina prašyti Kauno savival
dybės leisti padidinti mokestį 
gyventojams už vandens tie
kimą ir nuotekas Bendrovės 
valdyba pageidautų, kad mo
kestis už vandens tiekimą ir 
nuotekas gyventojams padi
dėtų apie 20 proc. — maždaug 
70 centų. Šiuo metu kau
niečiai už kubinį metrą šalto 
vandens moka 3.62 lito 
„Kauno vandenys" norėtų, kad 
naujasis įkainis įsigaliotų nuo 
lapkričio. iBJis 

Nekilnojamasis tur tas 

GREIT PARDUODA 

« J į : RE/MAX 
^REALTORS 
oncrmiza-trai 

E(7«W«S-71«0 
.(773J! 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Nori išsinuomoti 

Ieškau kambario 
prie šeimos su maitinimu. 

Tel. 773-472-1249. 
Skambinti vakare. 

Siūlo darbą 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
poriation. Mušt be fluent in Engltsh. 
L.A. McMahon Wiodow Washing. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai 

įvairus 

MTCI siūlo: 
2 mėn stomatologo padėjėjo 

kursus tik sekmadieniais. 
praktiką atliekant Amerikos 

biure, kuriame-dirba skirtingų 
specialybių stomatologai, 

jums patogiu laiku. 
Išmoksite dirbu kompiuteriu, 

sudaryti autobiografiją 
(reziume) ir daug kitų dalykų. 

Daugiau informacijos 
tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai. 

MJ\U(JV aZKLAMA 
LIETUVOS 

EVANGELIKŲ 
REFORMATŲ SINODAS 

Liepos pabaigoje Kaune 
rinkosi Lietuvos evangelikų 
reformatų bažnyčios sinodas. 

Sinodas yra aukščiausia Lie
tuvos evangelikų reformatų 
bažnyčios valdymo instituci
ja , kurią sudaro dvasininkai, 
kuratoriai ir parapijų delega
tai. Bažnyčioje galioja kanonų 
teisė, pagal kurią reformatų 
bažnyčia ir tvarkosi. 

Liepos 28-29 dienomis posė
džiavusio sinodo metu buvo 
renkami kolegijos prezidentas 
ir nariai . 

Tuo tarpu birželio 22-23 d. 
Biržuose vyko kitas sinodas, 
tačiau reformatų bažnyčios 
atstovai neigia bet kokią 
bažnyčios skilimo galimybe. 

Kunigas Algimantas Kveda-
ravičius sakė, kad Biržuose 
vykusį renginį organizavo du 
teologiją baigę studentai, ku
riems suteikti diakono ir ku
nigo rangai, tačiau jų ren
ginys buvo sušauktas nesilai
kant kanonais nustatytos 
tvarkos, nepakvietus kurato
rių, šis sinodas neatstovauja 
visai bažnyčiai. A. Kvedara-
vičius užtikrino, kad reforma
tų skilimo nėra 

Lietuvos evangelikų refor
matų bažnyčia turi maždaug 
12,000 narių bendruomenę. 
Pirmasis jos sinodas vyko 
1547 metais. (BNS) 



• 

• 
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RENGINIAI ČIKAGOJE 
2 0 0 1 METAI 

RUGPJŪČIO MĖN. 

5 d., sekmadieni — Be-
verly Shores, IN, Lietuvių klu
bo tradicinė gegužinė Lituani-
cos Parke. 

— Pensininkų klubo geguži
nė Šaulių namuose. 

Lietuvių moterų klubo prieš
piečiai ir Madų paroda Hilton 
Oak Lawn viešbučio Windsor 
salėje. 11:30 v.r. — priėmi
mas ir pabendravimas, 12:30 
v.p.p. — priešpiečiai. 

— Lietuvos Dukterų ru
dens pokylis 6 vai. vak. Jauni
mo centre. 

— Rudens festivalis PLC, 
12 d., sekmadieni — JAV , Lemonte. 

LB Vid. Vakarų apygardos 
apylinkių gegužinė PLC sode
lyje, Lemonte. Pradžia 12 vai. 

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

18 d., šeštadieni — „Sietu
vos" skautininkių draugovės 
sueiga, 1-4 vai. p.p. Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

19 d., sekmadieni — 
„Draugo" metinė gegužinė 
Marijonų sodelyje, Čikagoje. ' 

— ALTo Čikagos skyriaus 
gegužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte. 

23-26 d., nuo ketvirtadie
nio iki sekmadienio - ALRK 
Moterų suvažiavimas Čikago
je. 

26 d., sekmadieni — Illi
nois Lietuvių Respublikonų ly
gos metinė gegužinė PLC 
sodelyje, Lemonte. Pradžia 12 
vai. 

RUGSĖJO MĖN. 

2 d., sekmadieni — Pasau
lio lietuvių centro gegužinė 

•PLC sodelyje, Lemonte. 
3 d., pirmadieni — ALTo 

Čikagos skyriaus metinė ge
gužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne. 

6 - 9 d., nuo ketvirtadie
nio iki sekmadienio — San
taros - Šviesos federacijos 48-
tas suvažiavimas PLC, Le
monte. _ 

7 d., penktadieni — Daili
ninko iš Lietuvos Viliaus Sla
vinsko tapybos darbų parodos 
atidarymas 7:30 v.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 

9 d., sekmadieni — Tautos 
šventė Šaulių namuose. 

— LB Lemonto apylinkės 
valdybos ruošiama gegužinė 
PL centre. Pradžia 12 vai. p.p. 

15 d., šeštadieni — Vysk. 
M. Valančiaus minėjimas 7 
vai. vak. PLC sporto salėje, 
Lemonte. 

16 d., sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose. 

—Estradinių dainų koncer
tas „Nuo Šabaniausko iki 
šiandienos" (G. Skėrytė, D. 
Puišys, V. Juozapaitis, P. Je-
raminas). 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre rengia „Dieviško kry
žiaus" fondas benamiams Lie
tuvoje remti. 

22 d., šeštadieni — „Sie
tuvos" skautininkių draugovės 
sueiga 2 vai. p.p. PLC posė
džių kambaryje, Lemonte. 

— Ateitininkų namų vajaus 
pobūvis Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

23 d., sekmadieni — „Lie
tuvių Balso" antrojo literatū
rinio konkurso premijų įtei
kimo šventė 3 vai. p.p. Jauni
mo centre. 

— Zarasiškių klubo geguži
nė 12 vai. Šaulių namuose. 

30 d., sekmadieni — 7-os 
Lietuvių fondo golfo žaidynės 
Lieponių Old Oak Country 
Club laukuose, Lockport, IL. 

— „Draugo" metinis pokylis 
Martiniąue pokylių salėje. 

SPALIO MĖN. 

5 d., penktadieni — Rašy
tojai Nijolei Jankutei Lietuvių 
rašytojų draugijos 1999 m. li
teratūros premijos įteikimas 
7 v.v. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. Premijos mece
natas Lietuvių fondaa.Vakarą 
rengia Lietuvių rašytojų drau
g e -

6 d., šeštadienį — Čikagos 

7 d., sekmadieni — Brigh-
ton Parko lietuvių namų savi
ninkų gegužinė Šaulių na
muose. 

13 d., šeštadienį — JAV 
LB 50 metų minėjimas-aka-
demija Jaunimo centre. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba. 

14 d., sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
paskutinė šių metų gegužinė 
Saulių namuose. 

— „Ąžuoliukų" choro kon
certas Maria mokyklos audi
torijoje. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba. 

— Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų metinis sei
mas Tėvų Marijonų vienuoly
ne, 6336 S. Kilboum Ave, Či
kagoje (prie „Draugo"). 11 vai. 
r. šv. Mišios už gyvus ir miru
sius rėmėjus. 12 vai. pietūs. 
1:30 v. p.p. registracija ir po
sėdis. 

20 d., šeštadienį —„Sie
tuvos" skautininkių draugovės 
sueiga 2 vai. p.p. PLC posė
džių kambaryje, Lemonte. 

— Amerikos Lietuvių tau
tinės s-gos Čikagos skyriaus 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus „Gintaro" salėje ruo
šiamas Spaudos balius. Pra
džia 7 vai. vak. 

— Akademinio sporto klubo 
„Lituanica" 50 metų gyvavi
mo ir veiklos sukakties minė
jimo iškilmingas pokylis PLC, 
Lemonte. 

21 d., sekmadienį —Ang-
t lijos lietuvių klubo narių meti

nis susirinkimas. 
— Šv. Kazimiero seserų vie

nuolijos rėmėjų pokylis Oak 
Lawn, Hillton, pradžia 1 vai. 
p.p. 

— Lietuvos Vyčių choro lė
šų telkimo priešpiečiai Šv. Ka
zimiero seserų motiniškame 
name, Marąuette Parke. 

23 d., antradieni — Suval
kiečių draugyos narių me
tinis susirinkimas 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose. 

25 d., ketvirtadienį — Za
rasiškių klubo narių metinis 
susirinkimas 1 vai. p.p Šaulių 
namuose. 

27 d. šeštadienį — LFK 
„Lituanica" 51-sis metinis po
kylis 6:30 v.v. PLC, Lemonte. 

28 d., sekmadieni — Su
valkiečių draugijos gegužinė 
12 vai. Šaulių namuose. 

— Tradiciniai „Laumių pie
tūs" 12 vai. p.p. PLC pagrin
dinėje salėje, Lemonte. Rengia 
„Vaiko vartai į mokslą". 

LAPKRIČIO MĖN. 

3 d., šeštadienį — Lietuvių 
fondo metinis vajaus už
baigimo pokylis Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. 

4 d., sekmadieni — 
Iškilmingi pietūs su didžiąja 
loterija PLC didž. salėje. Ren
gia LB Lemonto apyl. v-ba. 

9 d., penktadienį — „Pa
vasaris rudenį" literatūros va
karas 7. v.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Rengia 
Lietuvių rašytojų draugija. 

10 d., šeštadieni — Lietu
vių operos metinio vajaus po
kylis Jaunimo centro didž. sa
lėje. 

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės tradicinis 
, .Rudens" pokylis 6 v.v. Coun
try Sauire, 19133 West High-
way 120, Grayslake, IL (45 ir 
120 kelių kampas). 

11 d* sekmadienį — Madų 
paroda, PLC didi. salėje, Le
monte. 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 2 d., ketvirtadienis 

„Kiek svietelio susirinko..." Taip buvo pernai 
„Draugas" rengia rugpjūčio 19 d., sekmadieni 

.Draugo" gegužinėje. Tikimės, kad ir šįmet taip bus. O gegužinę 
— su visais įdomiais ir skaniais priedais. Planuokite dalyvauti! 

— Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas 12 vai. 
Jaunimo centre. Šv. Mišios už 
mirusius klubo narius 10 vai. 
r. Jėzuitų koplyčioje. 

17 d., šeštadienį — Lithu-
anian Mercy Lift pokylis 
Brookfield zoologijos sode, 
Brookfield, IL. 

— „Sietuvos" skautininkių 
draugovės sueiga, nuo 1-4 vai. 
p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte. 

— „Dainavos" ansamblio 
pokylis PLC, Lemonte. 

18 d., sekmadieni — 
Tauragės lietuvių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių 
namuose. 

25 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose. 

—„Žaltvykslės" teatro spek
taklis Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

GRUODŽIO MĖN. 

1 ir 2 d., savaitgali — 
Kalėdinė mugė PLC didž. 
salėje, Lemonte. 

2 d., sekmadieni — Tilžės 
Akto paskelbimo 83-čios su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Pradžia 2 vai. p.p. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis. 

— Jaunimo centro tradici
nis iškilmingas metinis poky
lis 3 val.p.p. didž. salėje. 

7 d., penktadieni — Šam
pano vakaras — lėšų telkimas 
Lietuvos „Vaikų vilties" ko
mitetui. Rengia Jim ir Graži
na Liautaud. 

8d% šeštadieni — Labda
ros vakaras ir prel. dr. J. 
Prunskio premijos įteikimas 
„Seklyčioje". Rengia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba ir 
Vyresniųjų centras. 

9 dM sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Kūčios Šaulių namuose. 

— „Sietuvos" skautininkių 
draugovės šventė, nuo 12-5 
vai. p.p. Ateitininkų namuose, 
Lemonte 

15 d., šeštadieni — Pa
saulio lietuvių centro ruošia
mos kūčios PLC, Lemonte. 

3 1 d . , pirmadienį — Nau
jųjų metų sutikimas Šaulių 
namuose. 

— Čikagos Lietuvių operos 
Naujųjų Metų sutikimo poky
lis Jaunimo centre. 

— Pasaulio lietuvių centro 
ruošiamas Naujųjų Metų suti
kimo pokylis PLC, Lemonte. 

2002 METAI 

SAUSIO MĖN. 

19 d., šeštadieni — Pa
saulio Lietuvių centro ruošia
mas pokylis PLC, Lemonte. 

VASARIO MĖN. 

16 d., šeštadienį — Poky
lis PLC didž. salėje. Rengia 
LB Lemonto apyl. v-ba. 
Pradžia 6 v.v. 

KOVO MĖN. 

17 d., sekmadienį — 
„Draugo" Koncertas Maria 
mokyklos auditorijoje. 

30 d., šeštadienį — Vydū
no fondo gyvavimo ir veiklos 
50 metų sukaktuvių pobūvis 
Jaunimo centre, Čikagoje. 

31d. , sekmadienį — Vely
kos PLC, Lemonte. 

BALANDŽIO MĖN. 

7 d., sekmadienį — Pa
saulio lietuvių centro ruošia

ma Atvelykio šventė PLC, Le
monte. 

28 d., sekmadienį — II 
Jaunųjų talentų popietė PLC, 
Lemonte. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba. 

GEGUŽĖS MĖN. 

5 d., sekmadieni — Šeimų 
šventė PLC, Lemonte. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

11 d., šeštadienį — Poezi
jos diena Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

GRUODŽIO MĖN. 

31 d., antradieni — Lietu
vių operos Naujųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre. 

KLAIPĖDA 

• Gegužės 12 d. P. Mašio
to vidurinėje mokykloje kate
chetinę sesiją „Sutvėrimo ir 
atpirkimo slėpinys šių dienų 
katechezėje" surengė Telšių 
vyskupijos rekolekcinio veiki
mo organizacija ir Katecheti
kos centras. Konferencijas ve
dė teologijos magistrai A. Miz-
girienė ir A. Lukoševičius. 
Pastarasis nagrinėjo pasaulio 
ir žmogaus sukūrimą bei jo 
būklę iki nuopuolio ir po jo. A. 
Mizgirienė, žvelgdama į Atpir
kimą per Velykų slėpinį, at
skleidė Bažnyčios vaidmenį 
atperkamajame darbe. Vyko 
gegužinės pamaldos Švč. Mer
gelės Marijos garbei, šv. Mi
šias aukojo kun. R. Karpa
vičius. Renginyje dalyvavo per 
50 žmonių iš įvairių Žemai
tijos parapijų. 

A«TM»ALLUMOa 

Howea$yi$rtto 
AseasyasSAS. 

From Chkago we offer daly service to Vilnius 
wtth a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport And when returnlng, you 
can enjoy šame day travH vta Copenhagen back 
toChlcago. 

Find out Just how easy we can make your 
next trtp to Vilnius. And remetr.ber, when you 
travel wtth SAS, you can eam mlleage credit 
wtth Unlterfs Mlleage Plūs* or SAS' 
EuroBonus" freųuent flyer program. 

For Information on spedal fares and 
schedules oontact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or vtslt us at 
www.scandlnavtan.net 

Ifs Scandinavian 

• Balandžio 21 dieną Lie
tuvos Kolpingo draugija ir „A. 
C. Patria" Kaune surengė ak
ciją Pasaulio jaunimo paslau
gumo dienai paminėti. Akci
joje dalyvavo jaunimas iš Lie
tuvos Kolpingo draugijos „A. 
C. Patria", Vilniaus dominiko
niškojo jaunimo centro ir Pa
nevėžio Lipniuno centro. Akci
jos metu vyko šiukšlių rinki
mo varžybos Kauno Santakos 

ir arkivyskupijos teritorijose. 
Šių varžybų nugalėtojai ap
dovanoti klubo „Siena" ir UAB 
„Akmė" įsteigtais prizais. 
Kauno Rotušės aikštėje jauni
mas dažė suoliukus, piešė ant 
grindinio, lankstė paukščius ir 
juos dalijo žmonėms kaip mei
lės ir paslaugumo ženklą. 
Šventė baigėsi liaudies žaidi
mais ir grupės „Skliautai" 
koncertu Lietuvos Kolpingo 
draugijos būstinėje. 

f 

A. t A. 
JUOZAS AUGUTIS 

Mirė 2001 m. liepos 19 d. St. Pete Beach,FL, sulaukęs 
78 metų. Anksčiau gyveno Rockford, IL. 

Gimė Utenos apskrityje, Saldutiškio valsčiuje, 
Pajesiečio kaime. 

Nuliūdę liko: žmona Neda, anūkai Joseph Augutis, 
Emma Augutis ir marti Linda. 

Velionis palaidotas prie anksčiau mirusio sūnaus 
Romualdo, Gate of Heaven kapinėse, Cincinnaty, OH. 

Liūdinti žmona ir artimieji 

A. t A. 
ELENA (HELEN) 
KOLOSOVIENĖ 

Mirė 2001 m. liepos 31 d., Northbrook, IL, sulaukusi 
95 metų. 

Gimė Kaune. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: sūnus Jurgis su žmona Helene, anūkė 

dr. Jacoueline McLean, gyvenanti Lubbock, TX, anūkė 
Christine Kolosov, gyvenanti Los Angeles, C A. 

Velionė pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 5 d. nuo 3 
v.p.p. iki 9 v.v. Hanekamp laidojimo namuose, 385 
Waukegan Rd., Northbrook, JX>. Laidotuvės pirmadienį, 
rugpjūčio 6 d. Iš laidojimo namų a.a. Elena bus atlydėta 
į Holy Virgin Protection Cathedral bažnyčią, Des Plaines, 
IL, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marti ir anūkės 
Laidotuvių direkt. Hanekamp. Tel. 847-272-3890. 

A. t A. 
DANGUOLEI MARCINKUTEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame motinai MATILDAI 
MARCINKIENEI, seseriai ELONAI ir broliui ARŪNUI 
su šeimomis bei visiems giminėms ir artimiesiems. 

Dirdų ir Girnių šeimos 

A. t A. 
ZITAI SIMUTIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime kartu su 
jos vyru, prof. Leonardu Šimučiu, Jr, vaikais, vaikaičiais 
ir kitais giminėmis. 

„Draugo" redakcija ir administracija 

A. t A. 
JONUI RATNIKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną KAZIMIERĄ, 
jo sūnus ALGĮ, VYTENĮ, ANATOLIJŲ, dukteris LĖLĘ. 
ZITĄ, VILIJĄ ir RENATĄ bei jų šeimas. 

JAV LB Sunny HiHs apylinkės valdyba ir nariai 

A. t A. 
JUŠKAI GENEVIEVEI 

mirus, sūnus VILIŲ ir STEVEN JUŠKAS su 
šeimomis, brolį EDVVARDĄ PRANINSKĄ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuvių klubo choras 
St. Petersburg, FL 

http://www.scandlnavtan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

ŽANETA — UŽGESO ŠVIESA 
Su giliu liūdesiu liepos 31 

d. perskaičiau graudžią žinią 
„Kauno dienoje", kad Žanetos 
urna su pelenais grįžta į 
Kauną. Šį rytą, rugpjūčio 1 d., 
gavau iš Lietuvos prezi
dentūros laišką, kuris patvir
tino, kad Žaneta mirė 28 d. 
Lenkijoje. Rašoma, kad ji sa
vaitę buvusi komoje (aš buvau 
gavusi laišką iš Žanetos, 
rašytą liepos 25 d. — laiškas 
buvo paskelbtas ir „Drauge"). 

Šiuo laiku iš Kotovice Len
kijoje keliauja laiškas su 
sąskaita, kiek reikia nusiųsti 
pinigų už Žanetos gydymą. Pi
nigai iš Michigan valstijos 
banko jau grąžinti į Lithuani-
an Mercy Lift sąskaitą. Pasi
tarus su mūsų teisės patarėju, 

buhal ter iu ir LML nariais , vi
siems aukojusiems Žanetos 
gydymui bus išsiųsti laiškai, 
atsiklausiant . kaip LML turi 
elgtis su jų pinigais. Aukoto
ja i galės nuspręst i ir 
pažymėti, ar jie nori pinigus 
skir t i kuriai kitai (o jų yra 
t ikrai daug) Li thuanian Mer
cy Lift programai, arba, jei 
pageidaus, pinigus grąžinti 
aukotojui. 

Amžiną atilsį Žanetai , kuri 
ta ip norėjo gyventi. Paskuti
niame laiške jai rašiau, kad ją 
labai myliu, bet Žanetą pami
lo visi lietuviai ir visi labai 
norėjo jai padėti. Deja, mūsų 
pastangos nebuvo veiksmin
gos. 

P r a n ė Š l u t i e n ė 

PAGALBA KARŠČIŲ 
METU 

Vyresniesiems arba mažai 
uždirbantiems, kurie netur i 
savo namuose vėsinimo, 
Čikagos miestas suteikia pa
galbą, kai oro tempera tūra 
siekia daugiau kaip 90 laips
nių F. tris dienas iš eilės. 
Galima gauti vėsinimo vie
netą arba paramos, užmokant 
elektros sąskaitą. 

Norintys gauti daugiau in
formacijos, gali skambinti 
Greater Southwest Develop-
mėnt Corporation, tel. 773-
436-1000, ext. 104; CEDA iš
taigai tel. 773-436-1159 arba 
773-436-7989. 

Norintys gauti CEDA 
„energy assistance", gali 
kreiptis šiais adresais: 3302 
W. 63rd Str., tel. 773-436-
7989; United Puerto Ricans, 
2935 W. 71st Str., 773-436-
1159. Su savimi reikia turė t i 
šiuos dokumentus: vėliausią 
dujų sąskaitą (Gas bill), vė
liausią elektros sąskaitą, vė
liausią nuomos a r paskolos 
sąskaitą, „Sočiai Security" 
kortelę (visiems šeimos na
riams), tapatybės įrodymą su 
nuotrauka, uždarbio įrodymą 
(visiems šeimos nariams), ko
piją uždirbtų pinigų iš „Sočiai 
Security" įstaigos, Medical 
card. V.S . 

N ė r a b ū t i n a turėt i „Žal ią 
ko r t e l ę " , kad pirktumėte na
mą. Taip pat nereikalaujama 
turėti tradicinę kredito istori
ją įsigyjant namą. Šią kredito 
istoriją galima sudaryti iš kitų 
davinių. Daugiau informacijos 
galėsite gauti per seminarą, 
kuris vyks pirmadienį, rugpjū
čio 13 d., 7 val.v. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
6820 S. Washtenaw. 

Linas Raslavičius, Hunt-
ington Beach, CA, apdovanojo 
„Draugą" 100 dol. Esame j am 
dėkingi už dosnumą! 

Vytautas Vidugiris , Ran-
cho Palos Verdes, CA, kar tu 
su „Draugo" laimėjimų bilietų 
šaknelėmis ats iuntė 115 dol. 
auką! Širdingai dėkojame! 

„Draugo" g e g u ž i n ė jau 
nebeto l i . Daug kas jos lau
kia, tikisi dalyvauti, bet 
rengėjams yra daug rūpesčių, 
daug ir išlaidų. Todėl esame 
nuoširdžiai dėkingi „Firs t 
Personai Bank" vadovybei už 
atsiųstą 250 dol. auką ge
gužinei! 

Albina Ripskis , Phoenix 
AZ, grąžindama laimėjimo bi
lietėlių šakneles, pridėjo 50 
dol. auką. Labai dėkojame! 

S. Ži levič ius , Palos Hills, 
IL, siųsdamas laimėjimo bi
lietų šakneles, pridėjo 50 dol. 
auką „Draugo" leidybai. La
bai ačiū! 

S #c <» II* i m *"» / 

• Namams pirkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir pr ieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai . 
per parą, 7 d ienas per savai
t e , 6 s ekundž ių interva la i . 
J o k i ų mėnes in ių mokesč ių . 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l i e tuv i ška i į T R A N S P O I N T 
ats tovą su 8 metų pa t i r t imi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— pat ik imiaus ias ryšys su 
Lietuva bei v i su pasaul iu! 

ĮSPŪDŽIAI IŠ CASINO 
Mus, čia gyvenančius lietu- stebėti lošiančius 

Būrys dalyvių pal Jurgio Matulaičio paminėjime Švč. M. Marijos parapijos salėje. R. Jautakaitės nuotr. 

BLOGĮ NUGALĖTI GERUMU 
Pal. Jurgio Matulaičio me

tinį paminėjimą, vykusį lie
pos 15 d., kaip kasmet, suruošė 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
(Putnamo) rėmėjai. Minėjimo 
šventė prasidėjo šv. Mišiomis, 
Čikagos Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje, kur 
kun. Rimantas Gudelis a tna
šavo šv. Mišias. Savo pamoks
lo pabaigoje j is priminė, kad 
palaimintasis J . Matulaitis 
buvo tolerantiškas žmogus ir , 
gyvendamas nepalankiomis 
gyvenimo sąlygomis, žiūrėjo 
plačiomis akimis į jį supantį 
pasaulį. 

Į parapijos salę gausiai su
sirinkusius ir prie gražiai pa
puoštų stalų susėdusius sve
čius pasveikino rėmėjų pirmi
ninkė Juzė Ivašauskienė. Pir
miausia j i perskaitė gautą 
seselės Paulės iš Putnamo 
laišką, kur iame seselė visus 
sveikindama, dėkojo ir primi
nė, kad 130 metų nuo pal. K. 
Matulaičio gimimo sukaktį 
švenčia Lietuvoje, todėl ir mes 
kar tu su ja is ir jumis jun
giamės pagerbti šį nuostabų ir 
šventą Lietuvos sūnų, kuris 
visą gyvenimą norėjo blogį 
nugalėti gerumu. 

šauskienė pakvietė k u n . Ri
mantą Gudelį pakalbėt i apie 
šventės palaimintąjį. J i s pažy
mėjo, kad š iandien švenčiame 
130 metų n u o vieno iškiliau
sių asmenybių gimimo. Tik po 
daugelio metų nuo šv. Kazi
miero laikų paskelbimo šven
tuoju Lietuva vėl sus i laukė 
antrojo — pal . Ju rg io Matu
laičio. Tai buvo Vat ikano do
vana Lietuvai, švenčiant jos 
krikščionybės 600 me tų su
kaktį . 

Pal. Jurgio Matulaičio paminėjimą 
malda pradėjo svečias iš Lietuvos, 
kun. Algimantas Kildušis. 

Izabelei Stončienei uždegus 
tr is žvakes prie pal. J. Matu
laičio portreto, papuošto gėlių 
puokšte, pirmininkė pakvietė 
svečią iš Lietuvos — Vilkaviš
kio kunigą Algimantą Kildušį 
sukalbėti maldą prieš prade
dant užkandžiauti rėmėjų ir 
Ankų šeimos padovanotais 
valgiais. 

Po užkandžių pirm. J . Iva-

Kalbėjo ir kun. Rimantas Gudelis, 
kuris šiuo metu darbuojasi Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sielova
doje. 

Pal . J . Matula i t i s buvo neei
linė asmenybė. J i s gyveno tuo 
laiku, kai nebuvo socialinės 
apsaugos s is temos. Žmogų iš
t ikus nelaimei j i s buvo pa
smerk tas vargui , t ik ta i šei
mos narys turėjo rūpint is 
j a m pa tekus į ne la imę. Socia
linės globalizacijos gr iauna 
tuos k raš tus , k u r i e y r a ma
žiausiai išsilavinę. Popiežiui 
Leonui XIII iš leidus encikliką 
„Rerum novarum", buvo pa
s isakyta už socialinį teisin
gumą, nes augan t i industri ja 
pr ispausdavo vargingiausius . 
Bet Vilniuje ši encikl ika buvo 
ignoruojama ir l ab iau išryš
k inama per nacionalinį po
žiūrį-

Pal . J . Matu la i t i s patyrė 
t r is ski r t ingas epochas per 
savo gyvenimą. Pirmoji vyko 
tada , kai Lietuva ir Lenkija 
kentė carų pr iespaudą. Caras 
netoleravo nei vienuolių su 
abi tais , nei pačių vienuolynų. 
Antroji — kai jį paskyrė Vil
n iaus vyskupu. Anų laikų 
miesto gyventojai lenkai , gu
dai i r lietuviai žiurėjo per sa

vo siaurą nacionalinę prizmę. 
Bet pal . J . Matulaičiui visos 
etninės grupės buvo lygios. 
Visuose j is ma tė savo artimą, 
visus vienodai vertino, nes že
minti kitos grupės žmogų yra 
priešinga krikščioniškajam 
mokslui. Trečioji epocha, kai 
popiežius jį paskyrė sudaryti 
nunciatą su Lietuva ir jam 
paskyrė rezidenciją Vilniuje, o 
ne Varšuvoje. Kadangi tada 
Lietuva turėjo vieną vysku
piją — Žemaitijos, todėl jam 
buvo paves ta sutvarkyti vys
kupijas ir paskirti joms vys
kupus, kurie buvo K. Paltaro
kas , J . Staugaitis, J. 
Skvireckas. 

Nors J . Matulaitis buvo la
bai tolerant iškas dvasininkas, 
kiekviename žmoguje matė 
savo art imą, tačiau lenkai jo 
netoleravo i r „iškrapštė" iš 
Vilniaus. Kun. R. Gudelis 
pažymėjo, kad pal. J. Matulai
čio raš tuose nebuvo jokio pyk
čio, j is a tvira i žvelgė į kitaip 
mąstančius. Pal . J. Matulaitis 
kaip t ik ras šventas žmogus 
mokėjo prisitaikyti per visas 
tr is epochas — caro, Vilniaus 
ir nuncijato, bei prie laiko ap
linkybių. J i s buvo dinamiškas 
ir mokėjo įžvelgti situaciją, 
kad bū tų geresnė prispaus
tiems žmonėms, rodė savo 
žmogiškumą ir atvirumą. Jis 
stengėsi bū t i teisingas skir
tingų tautybių reikaluose. 
Kun. R. Gudelis -savo kalbą 
užbaigė, sakydamas, kad ir po 
to turėjome gerų kankinių 
vyskupų — M. Reinį ir V. Bo-
risevičių. 

PLC Vasara, limonadas, poilsiavimas gamtoje Tokios nuomonės yra 
gegužines darbuotojos Bronė Motusienė (kairėje) ir Alė Jonutienė. 

Vytauto JuinevMiaua nuotrauka 

VASARA ČIKAGOJE 

Saulė žemę bučiuoja. Karšta. Tik pastatuose 
vėsintuvai orą virpina... 

Žolė pasiutusiai žalia, vandenį trykštantį gaudo. 
Balsingi svirpliai šėlsta — savo dainas čirpina. 
Saulei išbėgus, jonvabaliai, švytėdami nakties 

savo šokyje sukasi... 

Prabilda dviaukštis traukinys: skuba skverbtis 
į Čikagos vidų, 

Kur verda verslas dienomis ir naktimis. 
Blyksint dangoraižių akims, vitrinoms mirgant, 

daugelis paklydo... 

Nuo mano Baltijos saulė per Atlantą kelią žino. 
Prabėgus Michigan pakrante, pažadina bures. 
Vėl greitkeliuos pabundančios mašinos 
Atneš savo šeimininkams naujas karštos dienos 

problemas... 
E l e n a L i n k a u s k i e n ė 

vius, eilinį kartą pradžiugino 
mielos „Seklyčios" moterys, 
surengusios ekskursiją į Casi-
no Harrahs. 

Šį kartą vykome į Eas t Chi-
cago. Važiavome dideliu, pa
togiu, su vėsinimo sistema 
autobusu, todėl kelionė nepra
ilgo ir nepavargome. 

Atvykę prie Michigan eže
ro, pamatėme krante stovin
tį didžiulį įspūdingą laivą. 
J a m e ir buvo įsikūręs Casi-
no. Pasigrožėjus laivu ir ap-
sižvalgius aplinkui, vadovė Ele
na Sirutienė pakvietė mus 
pietų ir palydėjo į laivo resto
raną. Rinkis ką nori — val
gyk kiek nori. Patiekalai iš 
ties buvo labai skanūs. Pasi
vaišinę pakilome į viršų ir pa-
sklidome po lošimo sales. 

Salėse buvo jaučiamas loši
mo šurmulys, mirksėjo tūks
tančiai įvairiaspalvių lempu
čių, gaudė lošimo aparatai . 
Žmonių daugybė, vieni lošė, 
kiti šiaip žiūrėjo. Įdomu buvo 

žmones — 
jų reakcijas, ach, kiek emo-
cjų! Vieni liko lošti toliau, o 
kiti palošę išėjome an t denio 
pasigrožėti gamtovaizdžiu ir 
pakvėpuoti t ikra atgaiva. 

Gerai praleidę, laiką, links
mi, gal kiek truputį apsunkę, 
važiavome namo. Autobuse 
žmonės dalinosi įspūdžiais, 
buvo kalbama apie laimėji
mus ir pralaimėjimus, apie 
ateities planus, šnekama bu
vo lietuviškai, tačiau girdėjosi 
žemaičių, suvalkų ir dar kito
kių tarmių. Kaip miela, kad 
žmonės po šitiek metų nepa
miršo ir išlaikė savo tarmes. 
Tikri šaunuoliai, tie mūsų 
vyresnieji lietuviai! Grįžtant 
namo, kelionėje besišneku
čiuojant nepastebimai prabė
go laikas. Ir ta ip praėjo dar 
viena graži, pilna įspūdžių 
diena, kurios ilgai, manau, 

'nepamiršime. O pabaigoje, vi
sų vardu, noriu padėkoti šios 
ekskursijos organizatorėms. 

Birutė Žiogel ienė 

Pal. Jurgio Matulaičio paminėjime 
savo eilėraščius skaitė Agnė Ged
vilaitė. 

Po to Aldona Ankienė skai
tė maldas , kuriose meldžia
masi , kad pal. J. Matulaitis 
būtų paskelbtas šventuoju. 
„Lakštutės" ansamblio daini
ninkė, lituanistinės ir „Ri-
chard" mokyklų mokinė, Lie
tuvos „Vyčių" tautinių šokių 
grupės šokėja jaunutė Agnė 
Gedvilaitė gražiai paskaitė 
Lacrimos ir kun. J. Jokūbonio 
specialiai sukurtus eilėraš
čius pal. J . Matulaičio garbei. 
Po šių prasmingų poezijos ei
lių baigėsi šiuometinis palai
mintojo vyskupo minėjimas. 

Saulė Jautokaitė 

So l i s tas , visuomeninin
k a s V a c l o v a s Momkus, Chi-
cago, IL, grąžindamas „Drau
go" laimėjimo bilietų šakne
les, pridėjo 100 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū! 

Vasaros renginiai, gegužinės, „piknikai", ar kaip ten juos bepavadin
tume .. Visos organizacijos ir sambūriai juos ruošia, svečius kviečia, 
įdomybėmis masina, o mūsų dienraštis „Draugas" stengiasi pasitarnauti, 
skelbimus spausdinti, visas „gražbylystes" palikti, kad tik visiems viskas 
pavyktų Bet ir „Draugas" ruošia gegužinę, kuri iš tikrųjų jau ne taip 
toli — rugpjūčio 19 d., sekmadienį, prie dienraščio pastato, t. marijonų 
sode. Kaip kasmet, taip ir šįmet, bus malonumų ir dideliems, ir 
mažiems, tad iš anksto prašome — atvykite, Jūsų labiausiai ir laukiame! 

ĮVAIRŪS RENGINIAI 
Čikagoje i r k i t u r 

Lietuvos Vyč ių 88-sis me
t i n i s seimas rugpjūčio 2-5 d. 
vyks Grosvernor Resort vieš
butyje, Orlando, FL. 

Ateitininku, sendraugiu 
poilsio savaitė š.m. rugpjū
čio 11-18 d. vyks Tėvų Pran
ciškonų vasarvietėje, Kenne-
bunkport, Maine. 

„Draugo" m e t i n ė gegu
ž inė Marijonų sodelyje, Čika
goje, rugpjūčio 19 d. 

Kelionė į L ie tuvą su Lie
tuvos Vyčių padaliniu „Pagal
ba Lietuvai" ruošiama š.m. 
rugpjūčio 22-rugsėjo 1 d. In
formacijai darbo valandomis 
G.T. International kelionių 
agentūra (nemokamas) tel. 1-
800-482-2584, arba vakarais 
„Pagalba Lietuvai v-bos pirm. 
R. Juškaitei-Švobienei tel. 1-

248-547-2859, arba e-paštu: 
Rj uskasvoba@cs.com 

LARK Moterų s-gos 48-
tas suvaž iav imas rugpjūčio 
23-26 d. vyks Čikagoje. 

Santaros • Šv iesos fede
racijos 48-tas suvaž iav imas 
vyks rugsėjo 6 - 9 d. Pasaulio* 
lietuvių centre, Lemonte. 

„Draugo" met in i s pokyl i s 
š.m. rugsėjo 30 d. vyks Marti-
niąue pokylių salėje. 

JAV LB 50 m. sukakt i e s 
minėjimas-akademija J au 
nimo centre, Čikagoje, šešta
dienį, spalio 13 d. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba. 

T i lžės Akto paske lb imo 
83-čios sukakt i e s minėji
mas sekmadienį, gruodžio 2 
d., Šaulių namuose, Čikagoje. 
Rengia Maž. Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis. 

Už aktyvia veikla NVaukegan I-ake County Lietuvių Bendruomenė buvo 
..pdovanota ypatingu apdovanojimu, o jj šios Bendruomenės pirmininkui 
Edvardui Skiilišiui įtrike Illinois valstijos gubernatoriaus George H. 
Ryan padėjėja etniniais klausimais Pat Mirhalski 

mailto:uskasvoba@cs.com

