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Baltijos valstybes į NATO atves
JAV įsipareigojimai
V a š i n g t o n a s , rugpjūčio 15
d. (BNS) — Buvęs JAV Val
stybės sekretorius Henry Kissinger mano, kad NATO plėt
ra ir Baltijos valstybių narys
tė šioje organizacijoje yra ne
išvengiama dėl Amerikos mo
ralinių ir politinių įsipareigo
jimų.
„Tiesioginis iššūkis Rusijos
ir Amerikos santykiams yra į
2002 m. dienotvarkę įtraukta
NATO plėtra (ypač priimant
Baltijos valstybes)", sakė H.
Kissinger interviu dienraščiui
„The Washington Post".
Pasak H. Kissinger, Jungti
nės Valstijos niekada nepripa
žino trįjų Baltijos valstybių
okupacijos įvedus Sovietų są
jungos kariuomenę fakto, „ir,
žinoma, nė viena valstybių
grupė nėra labiau nusipelniu
si būti ginama Vakarų demok
ratijų, nei šios mažos valsty
bės, nepajėgios kelti pavojaus
kuriai nors iš kaimynių".
Pažymėjęs, jog „Baltijos val
stybių narystė NATO sukels
stiprią neigiamą Rusijos reak
ciją, bent jau siekiant palaiky
ti valstybėje (Vladimir) Putin
vyriausybės reputaciją", H.
Kissinger sakė, kad „nei mo
raliniu, nei politiniu požiūriu
negalima ignoruoti ar atidė
lioti Baltijos valstybių prašy
mo tapti sąjungos narėmis".
Baltijos valstybės, pasak jo,
turi būti priimtos į NATO,

„ypač turint galvoje prezidento George W. Bush Varšuvoje
išreikštą pritarimą jų narys
tei".
H. Kissinger nurodė tris ga
limus šios problemos sprendi
mus. Pirmasis variantas —
„pristabdyti Rusiją, priėmus
visas Baltijos valstybes į
NATO, bet suteikiant Rusijai
tam tikrų saugumo garantijų,
pvz., pažadėjus nedislokuoti
sąjungos kariuomenės jų teri
torijoje".
Antrasis variantas galimas
su sąlyga, , jei Europos Sąjun
ga rimtai žiūrėtų į savo saugu
mo stiprinimą" — neįtraukti
Baltijos valstybių į NATO ka
rinę struktūrą, bet pasisteng
ti, kad jos greičiau būtų priim Rugpjūčio 15-4ja Švenčiausiosios Mergele? Marijos dangun <mimo dieną — Vilniaus Arkikatedros aikštė skendėjo
tos į ES, Amerikai ir ES su gėlėse Žolinę švęsti atėję miestelėnai ir sostines svečiai galeg įsigyti įvairiausių puokščių, žolelių, vainikplių
Gedimino Žilinsko'.Elta nuotr
teikus saugumo garantijas.
* Seimo n a r y s , Valstie
Trečiasis variantas — „na
čių
partijos vadovas Ramū
rystės NATO galimybę vertin
Pivašiūnai, rugpjūčio 15 d.
Pagonybės laikais Žolinė
ti ne tiek saugumo, kiek poli (Elta-BNS) — Rugpjūčio 15-oji buvo skirta atlikti apeigoms nas Karbauskis nusivylė pir
tinės ir ekonominės evoliucijos pagal Katalikų Bažnyčios ka deivei Ladai ir jai atiduoti maisiais Algirdo Brazausko
vyriausybės
pripažinimo požiūriu".
lendorių — Švenčiausiosios subrendusio derliaus aukas. vadovaujamos
.sprendimais
kaimo
žmonių at
„Vadovaujantis tuo, bet kuri Mergelės Marijos Dangun Lietuvoje įsigalėjus krikščio
žvilgiu.
Jo
nuomone,
šios sri
valstybė, atitinkanti nustaty Ėmimo diena — Žolinė.
nybei, pagoniška šventė buvo
ties
vykdoma
politika
yra tie
tus kriterijus, galėtų būti pri
Jau antrą kartą Žolinė Lie pakeista Mergelės Marijos dapažinta tinkama tapti sąjun tuvoje švenčiama ir kaip val gun ėmimo švente, tačiau siog skandalinga. „Situacija
gos nare, įskaitant Rusiją", stybės šventė. I valstybės išliko tradicija per Žolinę nešti yra kritinė. Kaimas yra palik
mano H. Kissinger, aiškiai švenčių sąrašą ji įrašyta Sei šventinti į bažnyčią pirmąjį tas eilinį kartą monopolistų
linkstantis būtent į šį varian mo priimtu nutarimu, pa derlių — javus, vaisius, valiai", apgailestavo jis, ko
tą. Jo nuomone, Rusija galėtų pildžius Švenčių įstatymą. daržoves. Buvo tikima, kad mentuodamas grūdų supirki
įstoti į NATO „keliais metais Tokį sprendimą priėmė Sei pašventinti javai, daržovės ar mo kainas. Jo duomenimis,
vėliau už Baltijos valstybes, mas, lygiuodamasis į Europos vaisiai apsaugos šeimą nuo palyginti su praėjusiais me
tais jos sumažėjo apie 20-30
kai bus akivaizdi jos vidaus valstybes, kur Žolinė yra šven ligų ir nelaimių.
proc. Valstiečių partijos pirmi
raidos pažanga".
čiama.
Per Žolinę, pagal tradicijas,
ninko teigimu, kad Lietuvos
Ypač iškilmingai Žolinė turi susirinkti visa giminė.
ūkininkai galėtų išsilaikyti
švenčiama Pivašiūnuose —
grūdų supirkimo kainos turė
* Siekdama taupyti vals
nedideliame Alytaus rajono
tų prilygti pasaulinėms — t. y.
miestelyje, garsėjančiame ste tybės lėšas, geriau naudoti apie 440-450 litų už toną
prievolės bus paskirstytos vi
buklinguoju karūnuotu Šven laisvą žemę bei grąžinti ją sa maistinių kviečių, apie 380 li
soms penkioms bendrovėms.
čiausiosios Mergelės Marijos vininkams, vyriausybė nutarė tų už toną rugių. Tuo tarpu
Vyriausybė artimiausiu metu
sumažinti valstybinės socia
paveikslu.
dabar rinkos kviečių kaina
turės priimti sprendimą, kaip
Didieji Žolinės atlaidai Pi linės globos ir rūpybos įstai yra, jo duomenimis, 380 litų
tarp bendrovių paskirstyti 192
vašiūnuose prasidėjo rugpjū goms, esančioms kaimo terito už toną ir apie 280 litų už to
mln. litų Baltarusijos skolą už
čio 12 dieną. Kiekvieną dieną, rijoje, priskirtus žemės plotus. ną rugių.
(Elta)
parduotą elektrą, maždaug 62
kaip sakė Pivašiūnų parapijos Žemės ūkio ministerija infor
mln. litų „Lietuvos energijos"
klebonas kunigas Vincas Baub mavo, kad toks sprendimas
* Žemės ū k i o ministerija
skolą Ignalinos AE bei dar 50
lys, meldžiamasi vis kita in priimtas remiantis šių įstaigų rengia projektą, pagal kurį
mln. litų skolą Ignalinos jė
tencija: už šeimas ir parapijas, vadovų prašymais ir prita bus įvykdyti premjero Algirdo
gainei. Pastarąją per „Lietu
už dvasininkus ir vienuolius riant atitinkamos apskrities Brazausko pažadai grūdų au
vos energiją" turi grąžinti vy
bei pašaukimus į dvasinį luo viršininkui, kadangi pensiona gintojams skirti 20 mln. litų
riausybė, kuri įsipareigojo su
mą, už katalikiškų organiza tų reikmėms pakanka mažes tiesioginių išmokų. (LR, Elta)
mokėti skolą už 1998-1999
cijų darbuotojus, už mokytojus nių žemės sklypų plotų. (Eitai
* Palyginti su kaimyni
metais kaimo gyventojams tai
* Pirmadienį Kaune, p r i e nėmis valstybėmis, Lietu
ir moksleivius, už Tėvynę.
kytą lengvatinį elektros įkainį.
Svarbiausia atlaidų diena — VI forto esančiame Kryžių voje yra mažiausiai užsikrėtu
Vėluojantis „Lietuvos ener
rugpjūčio
15-oji — skiriama kalnelyje, Pasaulinės maldos siųjų žmogaus imuninio defici
gijos" pertvarkymas tapo vie
maldai
už
žemdirbius. Iškil už taiką asociacijos atstovai iš to virusu (ŽIV). Kaip pranešė
na pagrindinių priežasčių, dėl
pastatė
Taikos Lietuvos AIDS centras, pra
mingos
šv.
Mišios
buvo auko Japonijos
kurių buvo atidėtas Pasaulio
stulpą, kuriais pasaulyje jau ėjusiais metais 100,000 Lietu
jamos
bažnyčios
šventoriuje,
banko paskolos antrosios da
paženklinta daugiau kaip vos gyventojų teko 6.8 užsi
lies (50 mln. JAV dolerių) prašant Viešpaties globos
200,000 vietovių.
(LR, Elta) krėtusiųjų ŽTV atvejai. Tuo
žemdirbiams
ir
palaimos
jų
išmokėjimas Lietuvai. Paspar
*
Kauno
apskrityje
šie tarpu Latvijoje lOO.OOO.gyvenišaugintam
derliui.
tinti „Lietuvos energijos" per
met
padaugėjo
atvejų,
kai tojų teko 33.08, Estijoje —
Žolinės atlaidai Pivašiūnuo
tvarką Lietuvą ragina ir Euro
žmonės
nuo
erkių
užsikrėtė
se garsūs nuo seno. Prašyti
26.1, Karaliaučiaus srityje —
pos Sąjunga.
malonių prie stebuklingojo Laimo liga. Per 7 mėnesius 350.1, Lenkijoje — 16.95, Bal
* Nė vienas i i pagrindi Švenčiausiosios Mergelės Ma apskrityje nustatyta 119 Lai tarusijoje — 26.79 ŽTV atvejai.
nių „Mažeikių naftos" mo rijos paveikslo čia visada susi mo ligos atvejų, pernai per tą Rusijoje šis skaičius praėju
dernizavimo projektų neturės renka labai daug žmonių. Kai patį laikotarpį — 78. Erkinio siais metais buvo 19.89, Uk
žymaus paveikio aplinkai, kurie maldininkai ateina į encefalito atvejų apskrityje rainoje — 45.72.
(BNS)
šiemet rasta 15, o pernai buvo
pranešama, viešai apsvarsčius Pivašiūnus pėsčiomis.
* G a u s u s b ū r y s vienos žy
(BNS)
1988 metais stebuklingasis 2 1 .
„Mažeikių naftos" moderniza
dų giminės atstovų buvo su
* Lietuvos muitinė šie sirinkę Lietuvoje net iš trijų
vimo programos Poveikio ap paveikslas buvo karūnuotas
100 žemynų pagerbti lietuvio ku
linkai vertinimo studiją. Nau popiežiaus Jono Pauliaus II met ketina surinkti
jų technologijų poveikį aplin dovanotomis karūnomis, su mln. litų pajamų daugiau, nei nigo, per karą nuo nacių išgel(LA, Elta)
kai tyrė ir vertino konsulta teikiant Pivašiūnų Dievo Mo planuota.
bėjusio jų giminaitę. Kunigo
cinė įmonė „Baltijos konsulta tinai Nuliūdusiųjų paguodos
* 12 Lietuvoje gyvenan Bronislavo Paukščio išgelbė
cinė grupė". Pasak „Mažeikių titulą.
čių čigonų pasiprašė politi tos Rachilės RozencveigaitėsŽolinė tradiciškai taip pat nio prieglobsčio Suomijoje. Lewin giminė rugpjūčio 12 d.
naftos" generalinio direkto
riaus
pavaduotoje
Tom iškilmingai švenčiama Kre Kaip pranešė Suomijos nau* baigė savaitės viešnagę Lietu
Schneider, įvertintas visų pa kenavoje (Panevėžio raj.), Jos jienų agentūra STT, į Helsinkį voje, kurios metu pagerbė gel
raj.), čigonai laivu iš Talino at-, bėtojo atminimą ir nacių geno
grindinių projektų, kuriuos vainiuose (Kėdainių
numatoma įdiegti per pirmąją Šeduvoje (Radviliškio raj.), plaukė antradienį. Suomijos cido aukas. Be pačios R. Lemodernizavimo pakopą, povei Kelmėje.
pasieniečiai pažymi, kad iki win į Lietuvą buvo atvykę jos
kis aplinkai. Tarp tokių pro
Kitose Lietuvos bažnyčiose šiol bėglių iš Lietuvos dar ne vaikai, marčios, žentai, vai
jektų yra izomerizacijos įren rugpjūčio 15-ąją vyksta šven buvo pasitaikę, tačiau neatme kaičiai — 12 žmonių, gyve
ginio, benzinų sumaišymo sto tinės pamaldos.
ta galimybės, kad artimiausiu nančių Izraelyje, JAV, Austra
ties ir papildomų naftos re sprendimus, todėl papildomai metu jų gali padaugėti. Šiuo lijoje. Svečiai pagerbė holozervų „Mažeikių naftoje" sta diegiama technologija naftos metu visi prieglobsčio paprašę kausto aukas Paneriuose,
tyba — visi jie bus įgyvendinti perdirbimo įmonėje neturės jo Lietuvos čigonai kartu su Kauno DC forte, aplankė Šven
po galutinio sutarčių su „Ju kio neigiamo poveikio aplinkai anksčiau atvykusiais Lietuvos tosios Trejybės bažnyčią, ku
kos" patvirtinimo. „Visi pro ir nesąlygos papildomų kenks piliečiais uždaryti į specialų rioje kunigas slėpė pasmerk
jektai numatomi įgyvendinti mingų medžiagų išmetimų į centrą, o jų prašymus peržiū tuosius, nusilenkė prie 1966
panaudojant naujausius tech aplinką", sakė T. Schneider. rinėja migracijos tarnybos.
m. mirusio, Kaune palaidoto
ninius ir aplinkosauginius
kunigo kapo.
IBNSI
(BNS)
(BNS)

„Lietuvos energijos" pertvarka
bus baigta iki metų pabaigos
Vilnius, rugpjūčio 14 d.
(BNS) — Bendrovės „Lietuvos
energija" pertvarkymo pro
cedūras numatoma baigti iki
gių metų gruodžio 31-osios.
Tai numato patikslintas „Lie
tuvos energijos" pertvarkos
tvarkaraštis, kuriam trečia
dienį pritarė vyriausybė. Pa
gal jį iki spalio 26 d. po per
tvarkos veiksiančių
naujų
penkių bendrovių akcijos tu
rėtų būti užregistruotos Verty
binių popierių komisijoje.
Patikslintas
tvarkaraštis
numato, kad iki lapkričio 30 d.
Valstybinė kainų ir energeti
kos kontrolės komisija turi
patvirtinti naujus elektros
įkainius, o iki gruodžio pabai
gos turi būti pasirašytos ilga
laikės energijos pirkimo ir
pardavimo sutartys. Vyriau
sybė iki rugsėjo 12 d. turėtų
pritarti visam .Lietuvos ener
gijos" reorganizavimo projek
tui ir pateikti Seimui tvirtinti
dalį šio projekto — visų pen
kių bendrovių įstatinio kapita
lo ir prievolių- (įsipareigojimų)
paskirstymą. Numatoma, kad
Seimas sprendimą
turėtų
priimti iki rugsėjo 25-osios.
„Iš esmės niekas nesikeičia,
tik užsibrėžėm griežtą ter
miną — iki gruodžio 31 dienos
turi būti atskirti visų įmonių
balansai, įsipareigojimai, tur
tas", sakė ūkio ministras Pet
ras Cesna.
Po „Lietuvos energijos" per
tvarkos veiks penkios ben
drovės — viena elektros ener
gijos perdavimo, dvi — pa
skirstymo ir dvi gamybos.
„Lietuvos energija" užsiims
energijos perdavimu ir liks
valstybes rankose, „Vakarų
skirstomieji tinklai" ir „Rytų
skirstomieji tinklai" kitąmet
bus pradėti privatizuoti, o
Elektrėnų ir Mažeikių elek
trines numatoma parduoti vė
liau.
„Lietuvos energijos" teisės ir

Lietuvoje švenčiama Žolinė
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(Remiantis BNS. Reutei, DPA AP, InlerfM, ITAR-TASS,
BeUPAN, R1A ir ELTA žuiiųyentūrv p r m e t o a a )

Skopjė. Antradienį į Makedoniją atvyko NATO patarėjai, pa
dėsiantys pasirengti dislokuoti šioje Balkanų valstybėje britų va
dovaujamas NATO pajėgas, kurios pagal taikos susitarimą, tem
domą pavienių mūšių, turės surinkti ginklus iš albanų maištinin
kų. Šaltiniai kariuomenėje sakė, kad maištininkų kovotojai puolė
vyriausybinių pajėgų pozicijas kalvose į šiaurę nuo daugiausia al
banų gyvenamo Tetov, miesto ir granatomis apmėtė kariuomenės
dalinius į šiaurę nuo sostinės Skopjės. Tačiau Vakarų pareigūnai
tvirtina, kad mūšiai nėra intensyvūs ir nepakeis plano Makedoni
jos vadams pradėjus įgyvendinti taikos susitarimą, kuris buvo pa
sirašytas pirmadienį, dislokuoti valstybėje 3,500 NATO karių. Ofi
cialioji Skopjė ir NATO susitarė, kad NATO pajėgos bus dislokuo
tos Petrovec oro uoste, Kumanov mieste, Krivolak poligone ir vidu
rio Makedonijoje prie Negotin miesto. NATO kariai 15-oje punktų
priiminės ginklus, amuniciją ir uniformas. Dalis ginklų ir amuni
cijos bus sunaikinta pačioje Makedonijoje, o kita dalis — tikriau
siai kaimyninėje Graikijoje. NATO operacija „Essential Harvest"
be dislokacijai ir apmokymui numatytų 15 dienų turėtų trukti mė
nesi. Jei reikės, ji bus pratęsta.
Vašingtonas. Jungtines Vals^jos pirmadienį komunistinės Ku
bos prezidentą Fidel Castro jo 75-ojo gimtadienio proga paragino
atsistatydinti, nes jis esą sulaukė tokio amžiaus, kai diktatoriai
privalo išeiti į pensiją. „Kadangi ponas Castro sulaukė amžiaus,
kai diktatoriai privalo išeiti į pensiją, tikimės, kad jis netrukus at
sistatydins", sakė JAV Valstybės departamento atstovas spaudai
Philip Reeker. Komentaras sukėlė garsų į kasdieninę trumpą De
partamento spaudos konferenciją atėjusių žurnalistų juoką, o ats
tovas spaudai paragino F. Castro priimti su metais ateinančią iš
mintį. F. Castro, kuris nuo to laiko, kai prieš 42 metus atėjo į val
džią, buvo „galvos skausmas" 10-čiai vienas po kito dirbusių JAV
prezidentų, per savo gimtadienį lankėsi Venezueloje.
Maskva. Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FST) turi žinių,
kad čečėnų kovotojai per teroro aktus pasirengę naudoti nuodus i r .
nuodingąsias medžiagas. Kontržvalgybos darbuotojams pavyko
įrašyti vieno iš čečėnų kovotojų lauko vado Rizvan Čitigov ir Jung
tiniuose Arabų Emyratuose esančio Hizir Alchazurov pokalbį, by
lojantį apie tokius pasirengimus. FST duomenimis, Ch. Alchazu
rov „yra vienas iš čečėnų kovotojų atstovų užsienyje". Telefonu R.
Čitigov prašė jo „parengti instrukciją, kaip namų sąlygomis iš tu
rimų medžiagų pasigaminti nuodų kovai prieš federalinės pajė
gas".
Sant Louis, Missouri. Nuotykių ieškotojas Steve Fossett, dar
kartą mėginantis tapti pirmuoju žmogumi, kuris vienas oro balio
nu apskrido pasaulį, dešimtąją skrydžio aplink pasaulį dieną, be
silpno vėjo, susidūrė su dar viena problema — sparčiai mažėjan
čiomis deguonies atsargomis. 57 metų milijonierius trečiadienį tu
rėtų pagaliau baigti kelionę su savo oro balionu „Solo Spirit" virš
Ramiojo vandenyno ir pasiekti žemyninės Čilės pakrantę, kurioje
jo laukia 6,000 metrų aukščio Andų kalnų barjeras, sakė vyriau
siasis skrydžio meteorologas Bob Rice. Pasak jo, dėl silpno vėjo su
mažėjus greičiui, numatoma skrydžio trukmė vis ilgėja. Sekma
dienį skrydžio vadovas Joe Ritchie pranešė, kad rugpjūčio 4 d.
prasidėjęs skrydis užtruks mažiausiai 17, galbūt net 20 dienų.
Anksčiau buvo numatoma, kad gali užtekti nuo 15 iki 18 parų.
Antradienį B. Rice ir J. Ritchie nenorėjo numatyti konkrečios ba
liono nusileidimo datos, tačiau pripažino, kad kelionė užtruks 1011 dienų ilgiau nei planuota. Šiuo metu esančių deguonies atsargų
S. Fossett užteks tik 4 ar 5 dienoms. Tai reiškia, kad oreivis bus
priverstas nusileisti žemiau ir keisti savo skrydžio strategiją. At
kaklusis milijonierius jau aklimatizavosi dideliame aukštyje ir
gali skristi be deguonies atsargų net 5,791 metrų virš žemės, tiki
no B. Rice. Pasak jo, S. Fossett elektroninio pašto laiškuose yra
nuolat tikrinamos gramatinės ir skyrybos klaidos, kurios parodo,
ar oreiviui netrūksta deguonies. Vos tik S. Fossett praskris Andų
kalnus, dėl sparčiai senkančių deguonies atsargų misijos kontro
lieriai rekomenduos jam sumažinti skrydžio aukštį. Tačiau čia
oreivio lauks nauji iššūkiai — galimos audros ir lėtas skrydžio
tempas, nes mažesniame aukštyje paprastai pučia silpnesnis vė
jas.
Viena. Remiantis neseniai Austrijoje paskelbtu JAV mokslinin
kų pranešimu, oras mūsų planetoje iki 2100 metų atšils net 5 laip
sniais Celsijaus, skelbiama tinklalapyje „rian.ru". Kasmet tempe
ratūra Žemėje gali padidėti 0.3-0.4 laipsnio. Pranešimo autorių
nuomone, taip didėjant planetos temperatūrai, jūros lygis pakils
iki 88 centimetrų. 123 mokslininkai iš tarpvalstybinio Žemės at
šilimo tyrimo instituto ragina žmoniją daryti viską, kad būtų iš
vengta katastrofos.
Minskas. Trečiadienį Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija
išsiuntė notą Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos
Demokratijos institutų ir žmogaus teisių įstaigai, kviesdama jos
specialistus stebėti prezidento rinkimus. Komentuodama oficialio
jo Minsko veiksmus, opozicinės Komunistų partijos sekretorė Jele
na Skrygan pažymėjo, kad „šis kvietimas išsiųstas labai pavėluo
tai, todėl apie visavertį ilgalaikį stebėjimą jau negali būti kalbos".
Pasak jos, valdžia sąmoningai vilkino šį procesą, kad tarptautiniai
pareigūnai nedalyvautų tokiuose svarbiuose rinkimų kampanijos
etapuose kaip teritorinių ir apylinkių rinkimų komisijų sudėties
tvirtinimas, taip pat balsų, surinktų kandidatams į Baltarusijos
prezidentus remti, skaičiavimas.
Karaganda. Kazachstano centrinės Karagandos srities epide
miologai mano, jog regione pasirodė pavojingų vorų-mutantų. Sri
ties sanitarijos ir epidemiologi
KALENDORIUS
jos stoties parazitologijos sky
rius praneša, jog liepą nuo vorų
Rugpjūčio 16 d.: Šv. Steponas
įkandimų sunkiai nukentėjo 8 Vengras; Alvitą, Butvydas, Grasilda,
žmonės. Jiems buvo pažeisti Jokimas, Rokas. Steponas, Saron*
Rugpjūčio 17 d.: Hiacintas (Ja
inkstai, visiškai paralyžiuotos
cintas, Jackus). Laisvydag, Mažvilė.
strėnos.
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LOS ANGELES, CA
NAUJASIS AMBASADORIUS ŠV. KAZIMIERO
SALĖJE
Nelyginant " griausmas iš tadienio lankytojai galėjo api
giedro d a n g a u s , pasklido ži berti svečią klausimais, prie
nia, kad Los Angeles lietuviai kaištavimais, pageidavimais.
už kelių dienų laukia atvyks Galima buvo gėrėtis losant a n t nepaprasto svečio ir mū gdliške visuomene; klausimai
sų garbės generalinis konsu sklido ir buvo išklausyti.
las rengia j a m priėmimą. Ofi
Rež. A. Žemaitaitis pageida
cialiam vizitui į Kaliforniją vo platesnio dalyvavimo me
atvyksta naujasis ambasado nininkų iš tenai — Lietuvos,
rius dr. Vygaudas Ušackas ir nors ir atvykstant uždarbiau
losangelėnams bus puiki pro ti, nes čia mūsiškės jėgos iš
ga su juo susipažinti. O para sekusios ir naujų talentų bū
pija apytuštė, atostogų sezono rio laukte laukia, kurie pri
pradžia, skautai pradėjo savo taptų mėgėjų teatralų porei
stovyklavimą S a n Bernardo kiams. I tai ambasadorius
kalnuose, daugelis išvyko į šypsodamas atsakė, kad to
Lietuvą ir svečių antplūdis iš kioms paslaugoms, deja, dar
kitur čia dar vos pastebimas. neplanuoja
užsiangažuoti.
Vien didingas parapijos choro Klausimas, prajuokinęs pub
giesmynas, kad ir ne visoje liką, apie sunkumus, kurie
sudėtyje, išsilaiko įprasto pat varžo lietuviško alaus trans
varumo lygyje. Vilties kibirkš portą į Los Angeles Lietuvių
tėlė, vienok, pleveno garbės dienų šventę; čia šventės me
generalinio konsulo ir jo tal no vadovas muz. Viktoras Ra
kininkų ruošoje, kad salė ne lys viešai paprašė intervenci
bus tuščia ir šis viešas pirma j o s , ambasados dėmesio. Tuo
sis toks susitikimas su nau pačiu klausimu aiškinosi ir
juoju Nepriklausomos Lietu kitas veiklus
visuomeninin
vos ambasadoriumi
neliks kas Algis Raulinaitis. Publika
vien tos tuščios salės atgar jiems smagiai paplojo už tai,
syje.
žodis buvo duotas ir, galimas
Liepos 1 d., sekmadienį, tuo daiktas, šiais metais Angelų
pasieks lietuviškas
j a u po pamaldų, Šv. Kazimie miestą
ro parapijos salė — artipilnė. alutis per Dienų šventę į visų
"•Gražiai sustatytos kėdės vos sveikatą...
kelios jų tuščios. Scena pa
Nebejauno amžiaus nuošir
puošta gėlėmis. Šį reikšmin dus losangelietis (Mikalonis)
gą priėmimą padėjo ruošti LB paklausė jam rūpimu jautriu
Los Angeles apylinkė (pirm. klausimu dėl tenai, Čikagoj,
muz. Viktoras Ralys) ir Lietu ambasados ruošiamų praban
vos karininkų žmonų „Biru gių priėmimų viešbučiuose,
tės" draugija (pirm. Alfa Pa- kai, tuo tarpu,....„mūsų Lie
žiūrienė). Pristatymą nuotai tuvėlė vargsta skurde". Dr.
kingai pravedė ir jį sumaniai Ušackas čia pabrėžė, kad kar
koordinavo garbės generalinis tais priėmimai privalo būti ne
konsulas inž. Vytautas Čeka kasdieniški dėl atitinkamos
nauskas. Pradžioje jisai atpa . reprezentacijos; tokia vaišin
sakojo ambasadoriaus gausius gumo išraiška kartais neiš
pasimatymus, pokalbius per vengiama bendradarbiaujant
radiją ir televiziją su ameri su užsienio politikais. Po eilės
kiečių valdžios pareigūnais įdomių gyvų klausimų, įsi
bei žurnalistais čia; jo dalyva mena vienas savo originalu
vimą Los Angeles naujojo mu, tai, politinių mokslų dok
burmistro inauguracijoje. Vi toranto, LB Los Angeles apyl.
sur mūsų naujojo ambasa vicepir. Dariaus Udrio, kuris,
doriaus dalyvavimas buvęs atsvėrė kasdienybės šnekesį
sėkmingas, iškalbus; jo anglų būsimo valstybininko žvalu
kalba labai gera, orientacija mu.
politinių, ekonominių, etninių
Pasibaigus
užsitęsusiai
sferų plati. Si puiki lietuvių klausimų /atsakymų progra
vardo, o tuo pačiu ir Lietuvos mos daliai, visi buvo pakviesti
atestacija d a r tuo ypatinga, Antaninos Uldukienės gamy
kad aukščiausiojo
laipsnio bos užkandžiams ir nuotrau
Lietuvos diplomatinis atsto kų galimybei su ambasadoriu
vas tėra savo amžiumi vienas mi.
jauniausiųjų, vos trisdešimt
S. P a u t i e n i e n ė
įpusėjęs. Dailios išvaizdos,
aukšto išsilavinimo mūsų Že P U T N A M , C T
mės atstovas, kaip kadaise,
įžymusis valstybininkas diplo
DIEVAS P A L A I M I N O
matas Petras Klimas...
ŠVENTĘ
Po neilgo įvado apie savo
darbuotę ambasadoje, nuotai
Lietuvoje
liepos
mėnesį
kas, rūpesčius ir šeimą dr. daugelyje
vietų švenčiami
Ušackas pakvietė dalyvius garsūs šventos Onos atlaidai,
klausimams. Pokalbį su audi o panašiu laiku Putname, CT,
torija vikriai koordinavo gar visų
mėgiama ir laukiama
bės konsulas inž. Vytautas Lietuvių susiartinimo šven
Čekanauskas. Parapijos šven tė, kuri šią vasarą
vyko lie-

Lietuvon Ke.-pul>liko> anikisadiinu.- Vašingtone V I V a c k a s
kai> Is k. V y t a u t a s Vidugiri.-. Viktoras Ralys, a m b a s a d o r i u s
rys, (H'diininas U-škys ir I.K generalinis g a r b ė s konsulas l.os

Po š.m. balandžio 9d P u t n a m e v y k u s i o s ė k m i n g o koncerto „ N e r i n g o s " s t o v y k l a i r e m t i [spūdžiais d a l i n a s i poetė
D a n u t e Lipciūte-Augiene. rašytojas P a u l i u s J u r k u s ir d a i l i n i n k a s V y t a u t a s I g n a s .

pos 22 d. Nekaltai Pradė r a n k d a r b i a i paskirų asmenų,
tosios M. Marijos seserų so o salėje 1,000 dovanų laimė
dyboje jau kelias savaites se j i m a i ir mažiesiems, ir dide
selės ir talkininkės bei rėmė liems.
P a s i ū l o m a gera proga iš to
jai, suvažiavę iš įvairių apy
atvykusiems aplankyti
linkės miestų, ruošėsi susi liau
tikti tūkstančius svečių. J a u už mylios esančius Matulaičio
su saulėtekiu prasideda bruz slaugos n a m u s , t e n esančius
dėjimas sodyboje. Iš a n k s t o a r t i m u o s i u s ar d r a u g u s , n a o
oranžiniais kaspinais nužy k i t i e m s bendrai susipažinti
mėtos automobilių
statymo s u įstaiga.
aikštelės, pievos pildosi auto
P r i e š trečią v a l a n d ą visi
mobiliais, o kiemas ir sodyba r e n k a s i j aikštę, k u r laukė
dalyviais.
m u z i k a n t a i ir p r o g r a m o s at
Šiais metais oras buvo la likėjai. Pasipila Neringos sto
bai malonus. Visa šventė pra vyklautojai iš Vermonto su
sideda šv. Mišiomis lauke. vadovais. J ų d a u g i a u negu
Prieš tai, k a s nori, koplyčioje 150 užpildo visą a i k š t ę . Lie
gali atlikti išpažintį. Aikštėje, t u v i š k a i ir angliškai vadovės
gražiai paruoštas altorius, pa p r i s t a t o , koks y r a Neringos
statyta nuo saulės pasislėpt stovyklos tikslas: „krikščioniš
palapinė, ir t a r p medžių, aikš koje dvasioje auklėti j a u n i m ą
tės pakraštyje, kaip silkutės lietuviškoje kultūroje".
statinėje susispaudę žmonės.
Kiekvienais metais progra
Šiais metais
pagrindinis moje kitos temos. Šiais me
koncelebrantas buvo naujas t a i s : „Maironis" lietuviškų šo
mirgeąyje,
„Užgavėnių
seselių kapelionas kun. To kių
mas Karanauskas iš Šiaulių. papročiai su k a u k ė t a i s vei
Su juo kartu šv. Mišias kon- d a i s " ir trečioji dalis — veži
celebravo prelatas A n t a n a s m a i į Sibirą ir gyvenimas ten.
Bertašius, kun. dr. J u o z a s N e v i e n a s ir n e viena b r a u k ė
Grabys ir kun. Rapolas Kra a š a r ą pagalvodami, k a d ir jie
sauskas, Matulaičio n a m ų ka galėjo atsidurti Sibire. Koks
pelionas, kun. T. K a r a n a u s  n u o s t a b u s Dievo gailestingu
k a d e s a m e laisvame
kas savo pamoksle sujungė m a s ,
pal. Jurgio Matulaičio, seselių J A V k r a š t e .
įsteigėjo 130 gimtadienio pa
B a i g i a n t programą
buvo
minėjimą ir Mortos ir Mari i š k v i e s t a ilgametė stovyklų
jos tarnavimą Kristui. Citavo v a d o v ė , o d a b a r provincijole,
pal. Jurgio žodžius, kurie ti vyresnioji
sesuo
M. Paulė
ko ir mums visiems ,Ateinu t a r t i žodį. Labai t r u m p a i pa
melstis už j u s — k a d gerieji sveikino ir paminėjo, k a d sto
sustiprėtų, nusidėjėliai grįžtų, vyklos
prasidėjo
Putname
ligonys ir nelaimingieji nusi 1944 m e t ų vasarą, o geguži
ramintų, kad mirusieji — pa n ė s dviem metais vėliau. Ta
tirtų gailestingumą ir būtų iš d a stovyklavo trečioji lietu
gelbėti..." Ir mes visi meldė vių mergaičių k a r t a , o d a b a r
mės ir giedojome. Giedojimui vėl kitų
lietuvių ketvirtoji
vadovavo solistė Marytė Bi- k a r t a . T a i p pat sveikino sto
zinkauskaitė.
vyklą ir visus s u s i r i n k u s i u s
N e w Yorko Lietuvos Respubli
Po šv. Mišių šurmulys viso
k o s generalinis konsulas dr.
je sodyboje. Išalkusių
laukė
R i m a n t a s Morkvėnas, kuris
valgiai ir užkandžiai: vienur
šventėje dalyvavo su žmona.
viščiukų pietūs, kitur kugelis
P a s i g r o ž ė d a m a s išreiškė, kad
su rūgusiu pienu, kitur Waši sodyba tikrai Lietuvos da
terburio rėmėjų skanumynai,
lis.
ir kava, ar vel dešrelės su vi
Po programos stovykla ir
sais priedais. Visoje sodyboje
p; rdavinėjami
lietuviški dalis dalyvių dalyvavo vė
daiktai: drožiniai, audiniai, liavų nuleidime. Po to didžių
j ų d o v a n ų t r a u k i m a s . Pirmoji
d o v a n a — kelionė į Lietuvą
t e k o prel. Leon. J . Peck-Petkevičius iš VVarminšter, PA. II
— C D grotuvas — J . Mikuliui
— VVestchester, IL, III —
Šakotis — Al ir E. J a r u s —
VVaterbury, CT.
IV — megzta antklodė —
J ū r a t e i Giedraitienei — W
H a r t f o r d , CT ir V — mikro
b a n g i n ė orkaitė — K. Požarn i u k i e n ė , Burbank, IL.
T a d a pasipylė atsisveikini
m a i pasižadėjimai kitais me
t a i s vėl susitikti ir skubėji
m a s n a m o . Tik nedidelė da
lis pasiliko ir atėjo
maldos
v a l a n d ą , dėkoti Dievui už gra
žią dieną, prašyti palaimos
keliaujantiems ir melstis už
Lietuvos reikalus, k a d atgavę
susipažįsta u I/)s Angeles lietuviu v i s u o m e n i n i n laisvę, m o k ė t u m e jų vertinti,
<W Vygandą s l'šackas. J u o z a s Pupitis, D a r i u s (įd
ir v i e n a s kitą mylėti, vienas
Angeles Vyt urtas Č e k a n a u s k a s
k i t a m padėti
Nuotr Vinco Š t o k o

Sodyba ėmė tuštėti, lyg
kažkokiai stebuklingai rankai
mostelėjus
visi išsiskirstė.
Daugeliui tolimas kelias į na
mus:
Bostonas, New York.
Philadephia, Albany, Baltimorė, VVashington ir 1.1. Vy
rai, kurie prieš savaitę vežė
ir statė lauke stalus, suolus,
d a b a r visu įkarščiu vėl viską
vežė ir tvarkė, dėjo iki kitų
metų.
Rytojaus ryte, negalima bu
vo tikėtis, kad čia būta dviejų
tūkstančių žmonių... Tik iš
mintos pievos ir laukai liudi
jo, kad būta daug judėjimo, o
rengėjų širdyse kilo padėka
Dievui ir visiems prisidėju
siems,
^j)

CLEVELAND, OH
RELIGINĖS Š A L P O S
VEIKLA
Šis pavasario
linkėjimas
poeto
B. Augino atkeliavo,
kaip pirmas pavasario paukš
tis, drauge su a u k a skirta šių
metų Religinės šalpos vajui.
Tų aukotojų sąrašas pamažu
didėjo aukomis, siųstomis tie
siogiai Clevelando Religinės
šalpos komitetui. Kovo ir ba-
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landžio men. vyko Šv. Jurgio EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
ir Dievo Motinos Nuolatinės
DANTŲ GYDYTOJAS
Pagalbos parapijų rinkliavos.
Lietuviams sutvarkys dantis už
Galutinė surinkta 7,000 dole prieinamą kainą. Pacientai priimami
rių suma buvo persiųsta Reli absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
ginės šalpos centriniam ko
4647
W. 103 St, Oak. Lawn, IL
mitetui New Yorke.
Tel. 708-422-8260
Šis metinis Religinės šal
pos vajus ne pirmas Cleve
DR. JOVITA KERELIS
lando visuomenėje 1968. a.a.
DANTŲ GYDYTOJA
A. Garkos iniciatyva komite
9525
S.79th Ave., Hickory Hills, IL
tas pradėjo darbą. 1968 m. jo
Tel. (708)598-8101
sudėtį sudarė a.a. A. Garka,
Valandos pagal susitarimą
Irena Sušinskienė, a.a. L. Keženius, H. Stasas, a.a. O. Ži
VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
linskienė ir Z. Obelenis. J a u
33 metai kaip vyksta šie va KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave
jai. Surinkti pinigai kasmet
Chicago, IL 60652
padeda palengvinti Katalikų
Kab. tel. 773-471-3300
bažnyčios būklę Lietuvoje.
Komitetą Clevelande ilgus
DR. L PETREIKIS
metus globoja abiejų
lietu
DANTŲ GYDYTOJA
vių
parapijų klebonai; kun. 9055 S.Roberts Rd.. Hickoiy Hills, IL
G. Kijauskas ir kun. J . Bace
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
vičius.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
Komitetą šiuo metu sudaro
ilgametis jo pirmininkas Z.
Obelenis ir nariai: I. Sušins EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
kienė, H. Stasas, A. Styra, R. Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
Šilgalienė ir A. Babickienė.
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
R e g i n a Š.
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr.. Suite A
Joliet. IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
virww.centerforsurgefyandbreastriealtticom

Alina R a u l i n a i t y t ė 'kairėje ir Alytė Č e p u l y t ė . abi Šv. Kazimiero lit. mo
kyklos m o k i n e s Cleveiand, O H . klausosi liaudies dainų gegužės .3 d. Die
vo Motinos parapijos salėje ruožtams' Dainų vakare. J o s dėvi specialiai
D a i n ų v a k a r u i p a g a m i n t u s m a š k m e l i u s su užrašu „Dainuokim, dainuo
kim, dainuokim".
V y t o Kliorio n u o t r a u k a .

Matulaičio

i'ut:

* P e r p e n k i s šių m e t ų mė
n e s i u s , prieš prasidedant va
saros sezonui, didžiausių Lie
tuvoje reklamdavių dešimtuko
viršūnėje įsitvirtino dvi už
sienio buitinės chemijos ir hi
gienos prekių gamintojos —
„Colgate-Palmolive" bei „Proc
ter & Gamble". Trečioje vie
toje liko pasaulinė gaiviųjų
gėrimų kompanija „Coca-Coia".

gegužes 28 d. laukia procesijos pradžios.

(Elta)
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ŽVELGIANT Į LIETUVOS
ATEITĮ

Danutė

POVILAS VAIČEKAUSKAS
Kartais tenka išgirsti iš kai
kurių tautiečių, ypač neseniai
atvykusių į JAV, -kad lietuvių
buvimas Amerikoje nieko ne
reiškia
globaliniams
įvy
kiams, kad palyginti maža
lietuvių grupė negali įtakoti
Amerikos politikai. Kad taip
nėra, noriu čia paminėti ma
žą pavyzdėlį iš palygint nese
nų istorijos įvykių — 1943
metais. Istorija yra gyvenimo
mokytoja. Tuometinis
JAV
prezidentas F. Roosevelt buvo
įtakojamas įvairių veiksnių,
mums gi labai įdomu, kad
prezidentas gerai žinojo faktą,
jog Jungtinėse Amerikos Vals
tijose yra tam tikras skaičius
Amerikos piliečių, lietuvių,
latvių ir estų, į kuriuos rei
kia atsižvelgti, nes vyks rin
kimai. Pateiksiu J. V. Stalino
ir F. Roosevelt pasikalbėjimo
įrašą Teherano konferencijoje
1943 m. gruodžio 1 d., 15 vai.
20 min. (tekstas paimtas iš
„Sąjūdžio žinios" Nr. 288,
1988.08.23 psl. 3,4):
Roosevelt: Jungtinėse Val
stijose gali iškilti klausimas
dėl Pabaltijo respublikų įjun
gimo į Tarybų Sąjungą, ir aš
manau, kad pasaulio visuo
menės nuomonė pageidaus,
kad kada nors ateityje kokiu
nors būdu būtų pareikšta šių
respublikų
nuomonė šiuo
lllausimu. Aš asmeniškai nė
kiek neabejoju, kad šių šalių
tautos balsuos už prisijungi
mą prie Tarybų
Sąjungos
taip pat vieningai, kaip 1940
metais.
Stalinas: Lietuva, Latvija ir
Estija neturėjo autonomijos
iki revoliucijos Rusijoje. Ca
ras tada buvo Jungtinių Val
stijų ir Anglijos sąjunginin
kas, ir niekas nekėlė klausimo
dėl šių šalių išėjimo iš Rusijos
sudėties. Kodėl šis klausimas
keliamas dabar?
Roosevelt: Reikalas tas,
kad visuomenės nuomonė ne
žino istorijos. Aš norėčiau pa
kalbėti su maršalu Stalinu
apie Jungtinių Valstijų vi
daus reikalus. Ateinančiais
metais Jungtinėse Valstijose
vyks rinkimai. (...)
Jungtinėse Valstijose taip
pat yra tam tikras skaičius
lietuvių, latvių ir estų. Aš ži
nau, kad Lietuva, Latvija ir
Estija ir praeityje, ir visai ne
seniai įėjo į Tarybų Sąjungos
sudėtį, ir kai rusų armijos
vėl įeis į šias respublikas, aš
dėl to neimsiu kariauti su Ta
rybų Sąjunga. Tačiau visuo
menės nuomonė gali parei
kalauti surengti ten plebisci
tą.
Stalinas: Dėl Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tautų valios
išreiškimo, tai mes turėsime

nemaža progų duoti šių res
publikų tautoms pareikšti sa
vo valią.
Roosevelt: Man tai bus
naudinga.
Stalinas: Tai žinoma, ne
reiškia, kad plebiscitas šiose
respublikose turi vykti, daly
vaujant kokia nors forma
tarptautinei kontrolei.
Roosevelt: Žinoma ne.
Pokalbis vyko per pertrau
ką tarp valstybių vadovų po
sėdžio pusryčių metu ir posė
džio prie apskrito stalo.
Šaltinis: Ministerstvo inostrannych del SSR. Sovetskyj
Sojuz na meždunarodnych
konferencijach periodą Velikoj
Otečestvennoj voiny 19411945 gg. Tom II, Tegeranskaja
konferencija
rukovoditelei
trioch sojuznych deržav —
SSR, SŠA i Velikobritanįi (28
nojabria — 1 dekabria 1943
g.), Moskva Izdatelstvo političeskoj literatury, 1978. p.
168-169. Vertė Liudvika Po
ciūnienė.
Iš Stalino ir Roosevelt pokal
bio matyti, kaip klaidingai
JAV prezidentas suprato Bal
tijos valstybių „prisijungimą"
ir dar klaidingiau patį Sta
liną, jo politiką ir pagaliau vi
są komunizmo istoriją. Ge
riausiai visa tai paaiškina
knygos „Venona Secrets" au
torius H. Rommerstein, daly
vavęs Vilniuje, 2000 m. bir
želio 12-14 d. Tarptautiniame
visuomeniniame kongrese ko
munizmui pasmerkti. Iš „Ve
nona Secrets" paaiškėja, kad
sovietų žvalgyba turėjo apie
200 savo agentų
svarbiau
siose JAV valdžios stuktūrose ir tarp paties prezidento
Franklin Roosevelt artimiau
sių žmonių. Pasirodo, sovietų
agentais buvo JAV valstybės
departamento planuotojas Alger Riss, ir Tarptautinį valiu
tos fondą bei Pasaulio banką
formavęs valstybės pasekretorius Haris Dekster Wait, bet
visų svarbiausias buvo Haris
Hopkins, nes per jo „koštuvą"
ėjo visos svarbiausios žinios
bei informacija prezidentui.
Štai dėl ko JAV prezidentas
taip „gerai" žinojo Baltijos
valstybių klausimą, ir „gerai"
žinojo, kad šių šalių tautos
„balsuos" už prisijungimą prie
Tarybų Sąjungos taip pat
vieningai, kaip 1940 metais.
Šiandieną, reikia tikėtis, si
tuacija pasikeitusi. Mūsų pre
zidentas G. W. Bush labiau
yra informuotas apie situaciją
negu F. Roosevelt anuomet, ir
kad lietuviai su latviais bei
estais turi daugiau užtarėjų
tarpe Kongreso narių ir sena
torių, tad neleis pakartoti
praeities istorinių klaidų, tu-

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO
LIETUVA...
ANNEMARIE KIUZAUSKAS
Nr.7
Jis parvyko kaip sergantis, nusikamavęs — su
vargęs žmogus iš Sibiro kalėjimo.
Tada mudu su Jonu buvome vienf kieme. Mes turė
jome dirbti kolchoze. Ai kaip tik buvau šešiolikos me
tų. Tai buvo 1951 metais.
Dabar mudu su Jonu sodyboje likome vieni.
Klebonijoje
Su savo draugėmis aš visada eidavau į katalikų
bažnyčią, nors aš buvau evangelike; ai taip pat kartu
giedojau chore. Kadangi evangelikų bažnyčių Lietu
voje nebuvo, ai sutikau apsikrikštyti katalikų bažny
čioje. Vieną kartą klebonas pasiūlė apsigyventi kle
bonijoje.
Taigi ai nusikėliau į kleboniją, ir kadangi klebono
sesuo neseniai buvo mirusi, ai perėmiau namų šei
mininkės pareigas, kurias anksčiau ėjo sesuo. Nebuvo
lengva, nes ai buvau dar visai jauna. Ten gyveno kle
bonas, sena jo motina, jos sesuo ir vargonininkas, ku
ris buvo tikras vienuolis. Bet vienuolynai buvo užda
ryti. Be visų iių daY ir sena moteris, kuri bažnyčioje
rūpinosi švara, skambino varpais ir bodavo šalia ma

Bindokienė

Neturėtų būti
99
99 išrinktųjų

Š.m. rugpjūčio 9 d. Meksika padirbti. Amb. Tefft pabrėžė,
ir JAV iš esmės sutiko pra kad Lietuvoje šiuo metu išsi
plėsti „laikinų darbininkų" vystė tiesiog .,verslas" — pa
programą, pagal kurią tam dirbinėti dokumentus ar reko
tikram skaičiui meksikiečių, mendacijas, kad už tam tikrą
nelegaliai gyvenančių šiame sumą pinigų palengvintų gau
krašte (manoma, kad jų yra ti vizą į Ameriką. J šį nele
apie 3 mln.) būtų suteiktos le galų verslą įsivėlęs net kai
galių imigrantų teisės. Pla kurių rimtų įstaigų persona
čiau šis klausimas bus svars las, todėl teko sukurti etatą,
tomas rugsėjo mėnesį, kai kaip tik tokiems nusikaltė
JAV prez. George W. Bush su liams išaiškinti.
Nebaigti statyti Linknjenų kultūros namai (Ignalinos raj.) iš raudonų plytų ir raudonais terpių stogais šviečia iš sitiks su Meksikos prez. Vin
Ambasadoriui buvo primin
toli, bet jie kol kas dar tušti ir laukia pritaikymo.
ta, kad kai kurie žmonės,
cente Fox.
Kai pasklido žinia, kad ne ypač „kriminalinis elemen
legaliems
imigrantams bus tas" nesunkiai gauna vizas —
TURISTAI VIS LABIAU PAMĖGSTA
suteikiamos lengvatos arba „net kelis kartus" (pvz.. kai
LIETUVOS KAIMĄ
teisė pasilikti JAV-se, nelega- yra susekami ir deportuojami.
Žiniasklaida praneša, kad rizmo puslapyje internete, ko Aukštaitijos ir Dzūkijos regio lai iš kitų pasaulio valstybių po kiek laiko vėl atsiranda
šiemet per pirmąjį pusmetį nebuvo pernai, taip pat kata nai su nepakartojama gamta tikėjosi visuotinės amnestijos. Amerikoje), o šeimos nariai,
Lietuvos kaimo turizmas jau logai platinami per ambasa ir nesugadintais, geraširdžiais Kol kas tos viltys nepasitvirti norintys paviešėti pas arti
žmonėmis, kurie no — kalbama tik apie meksi muosius, leidimo negauna.
pritraukė 18.4 tūkst. poilsiau das užsienyje. Šiemet jau - gamtos
Jis atsakė, kad nei viena
tojų - 64,3 proc. daugiau negu išleista 15 tūkst. egz. leidinių patys yra kaip muziejinė re kiečius, nes JAV prezidentas
sistema
nėra tobula, tad ir
siekia
geresnių
ryšių
su
Mek
tenybė.
„Poilsis kaime", save ėmė ge
pernai tuo pačiu laikotarpiu
šiuo
atveju
neįmanoma visų
sika,
be
to,
ispaniškai
kalban
riau reklamuoti ir pačių so
Štai nuostabiame Linkmenų
(11,2 tūkst.). Taip atsitiko ir dybų savininkai, susikūrę rek miestelyje (Ignalinos raj.), tys JAV gyventojai Vašing išduodamų vizų kontroliuoti.
dėl palankaus oro, ir dėl to, laminius lankstinukus.
prie gero kelio (Utena-Šven- tone turi nemažai įtakos, o jų Svarbiausia: žmonės turi įsi
kad daugėja reklamos apie
Poilsio para kaime, kaip čionys) stovi nebaigti statyti skaičiai jau tokie žymūs, kad sąmoninti, kad ne ambasada,
kaimo turizmą. Apie sodybas, sako Kaimo turizmo asociaci trijų aukštų kultūros namai, atkreipia kandidatų, siekian juo labiau ambasadorius, yra
kuriose priimami turistai, jau jos prezidentė Regina Siru- kur buvo planuota kino (teat čių laimėti rinkimus, dėmesį. atsakingas už vizų išdavimą.
yra informacijos ir kaimo tu sienė, vienam žmogui kainuo ro) salė, restoranas, baseinas, Manoma, kad ir dabartinis Tam yra koųsuliarinė tarny
rint dėmesyje Amerikos lietu ja nuo 3 iki 50 dol. Pigiausia katilinė, keliolika gyvenamųjų prezidentas stengiasi į savo, ba. Jeigu klientas jaučiasi
vių akciją, rašant
laiškus apsigyventi etnografinėse so kambarių ir pro langus iš taip pat ir Respublikonų par kažkaip nuskriaustas ar su
viršutinių aukštų matyti die tijos, pusę palenkti ispaniškai juo neteisingai pasielgta, am
Amerikos Atstovų rūmų na dybose be patogumų. Lietu
voje didžiausią paklausą turi viškai gražūs vaizdai į du kalbančiuosius. (Jie turėjo ne basadorius gali priimti skun
riams, senatoriams ir pačiam
vienkiemiai, vertinami „tri ežerus ir apylinkes. Pastatai mažai reikšmės, ypač Florido dą ir į jį atitinkamai reaguoti.
prezidentui dėl NATO išplė mis gandrais" (iš penkių ga stovi ant Žiezdro ežero kran je, paskutiniuose prezidento bet jis negali įsakyti konsuliatimo, priimant Lietuvą nare. limų) - su vandens telkiniu už to. Tai ideali vieta vystyti re rinkimuose, gal dar daugiau rinei tarnybai tam ar kitam
Žinoma, kitas svarbus mo 10-15 metrų. Šiuo metu Lietu gioninį turizmą, tik kol kas turės ir ateityje.) Visgi demo asmeniui išduoti vizą.
mentas, tai pati lietuvių tau voje yra 250 turistus pri neatsiranda norinčių imtis ini kratai Atstovų rūmuose jau
Nors lietuviai skundžiasi,
ta, jos elgesys, kiek ji pati yra imančių sodybų.
ciatyvos, nes matyt, Lietuvos pasiūlė planą, pagal kurį būtų kad vizos sunkiai išduodamos
verslininkams vis dar pakan legalizuojami imigrantai ir iš arba prašymai atmetami, vis
gyva ir pareikš norą glaustis
Tai, žinoma, tik lašas jūroje.
prie Vakarų struktūrų. Neri Vakariečiui Lietuva - prak ka privatizuojamų pastatų ir kitų kraštų. Ir prezidentas iš gi Vašingtone atitinkamos
mą kelia kai kurių Lietuvos tiškai dar neatrastas kraštas. darbo miestuose.
sitarė, kad į tą pasiūlymą at įstaigos yra kitokios nuomo
Seimo narių moralinis elge Ir tai daugiausia dėl investi
Linkmenų kultūros namų is kreips dėmesį, bet kol kas kal nės ir net perspėja, kad vizas
sys, dažnai aprašomas ir net cijų stokos. Nors galima nu torija - tipiška sovietinės gi ba sukasi tik apie meksi gauna per daug žmonių. Nie
reklamuojamas spaudoje, ly jausti artėjant laiką, kai tu gantomanijos apraiška. Vieti kiečius.
kam nėra paslaptis, kad labai
giai kaip ir užsienio reikalų ristai užplūs (ir tada kal niai kolūkiečiai skurdo, ne
Praėjusį savaitgalį bei šios žymus procentas, su legalia
ministro išskirtinė „smulk bėsime apie kitas problemas) gaudavo atlyginimo už darbą, savaitės pradžioje Čikagoje (ir viza atvykusių į Ameriką, į
mena". Ar laimins Lietuvos stebuklingai gražias, civiliza kad galėtų normaliai pra Lemonte) lankantis JAV am Lietuvą negrįžta. JAV imigra
pastangas Aukščiausiasis, jei cijos nesugadintas - pirma gyventi nederlingose žemėse, basadoriui
Lietuvai
John cijos įstaigos, arba ambasados
gu pats ministras, perimda prades vietas, kur kiekvie o svajotojas kolūkio pirminin Tefft, kiekviename susitikime kituose kraštuose, neturi jo
mas pareigas naujai kadenci name kampelyje rasi tai kas kišo pinigus į prabangius su lietuviais iškilo vizų į Ame kių galimybių patikrinti, kas
jai, Jo neprašė, pamiršo pri dubeniuotąjį akmenį, „velnio kultūros namus, kurie turėjo riką klausimai. Žmonės nusi grįžo ir kas negrįžo. Čia ir su
siekdamas Seime? O gal taip raistą", šimtametę sodybą, nustebinti visą Lietuvą. Geri skundė, kad ambasada labai sidaro neišsprendžiama prob
reikėjo? O gal jis — sąžinin vėjo malūną, seną dvarą, ark projektuotojai sukūrė unikalų nenoriai jas išduoda, o kartais lema. O dėl nepageidaujamo
giausias iš visų kitų prisie lių, bičių, akmenų, kraštotyros projektą, statyboms jau buvo šios įstaigos tarnautojai su elemento, kuris kažkaip suge
kusiųjų, pasielgė neveidmai ir t.t. muziejėlį bei kitokias sunaudota krūva pinigų, kai klientais pasielgia net neman ba prasprūsti pro visų legalių
niaudamas,
nesidengdamas įdomybes. O kur dar kultū laikai pasikeitė ir kolūkis dagiai. Ambasadorius buvo sistemų pastatytas užtvaras,
Dievo vardu? Kaip čia dabar iš riniai renginiai, į kuriuos jau iširo. Bankrutuojančiai bend įtaigojamas padėtį pakeisti ar atsakymo nei ambasadorius
tikrųjų buvo ir yra, tik vienas specialiai pradeda važiuoti va rovei, kuri perėmė statinius, ba bent pagerinti.
Lietuvai, nei aukščiausios
Dievas težino. Vis dėlto, žvel kariečiai. Šią vasarą Lietuvos šiandien rūpi ne kultūros vys
JAV
įstatymų saugojimo įstai
Jis pastebėjo, kad, tiesa,
giant į tautos ateitį, prisimin ne tik sostinę, bet ir provinciją tymas, o įsiskolinimai Sodrai kartais pasitaiko įvairių ne gos, neturi. Jeigu turėtų, be
tini psalmisto žodžiai: Jei tiesiog drebino įvairiausios, ir kt. organizacijoms. O link- sklandumų, bet daugiausia abejo, tos spragos būtų pa
Viešpats nelaimina namų, vel išradingiausios šventės - mu meniškiai gyventojai laukia dėl nepaprasto darbo krūvio, naikintos. Tik kai tie nelegatui darbuojasi tie, kurie juos zikos, teatro, dailės, amatų, nesulaukia šių pastatų pir kuris tiesiog užgriuvęs negau lai kriminaliniu elgesiu at
archeologijos ir t.t. Pakanka ir kėjų, tikėdamiesi ten gauti sius ambasados tarnautojus. kreipia į save teisėsaugos dė
stato...
Amerikos lietuvių pastan dar neišnaudotų galimybių, darbo.
Norinčių gauti vizas — žino mesį, iškyla į paviršių. Tuo
nuo
gos šiam reikale reikšmin nenaudojamų pastatų
Šiaip ar taip Lietuva atsive ma, tik apsilankymui — skai met jie žiniasklaidoje paprasgos: darėm ką galėjom ir da stabiose vietose (buvusių kul ria. Jei ne šiandien, tai rytoj čius nepaprastai padidėjo: per * tai susilaukia nemažai dėme
rom, kas nuo mūsų priklau tūros namų, vaikų darželių ir tą natūralų grožį iš paties Die kelis šių metų mėnesius tuo sio ir meta šešėlį visiems ne
so. Dešimtys tūkstančių Ame kitų visuomeninių pastatų), vo rankų atras pasaulis, o lie reikalu į ambasadą jau krei legaliems imigrantams, pa
rikos lietuvių parašų, pasiųs netgi tuščių dvarų, kurie tuviams tai taps vienu iš svar pėsi apie 38,000 lietuvių. Kai skatindami vietinių gyventojų
tarnauti
turizmui. bių verslo šaltinių.
tų į Vašingtoną, manau, ką galėtų
kuriuos prašymus reikia at pasipiktinimą ir savotišką
Ypač
dėkingi
tam
yra
Rytų
nors reiškia.
Audronė V. Škiudaitė mesti, nes dokumentai aiškiai ..raganų medžiokle".
nęs, kai atvykdavo aukštesnių lankytojų ir reikėdavo
bibliotekos knygas. Lietuviškas. Ramiame kampelyje,
jis patyrė, kad jis turi brolį ir sefeerį, tuojau panoro
paruošti daugiau valgių. Be namų darbų, aš taip pat
į kurį aš nuolat eidavau, paskęsdavau vienatvėje ir
likti su mumis. Kadangi nebuvo tokios galimybės, tai
turėjau tvarkyti metrikų knygas, kai vykdavo vestu
mąstydavau apie save.
mes suradome iam vietele, nes jis ilgiau pas savo
vės, krikštas ar laidotuvės. Krikštynoms a i jau tu
Buvo 1955 metai. Kartą a š iš darbų parėjau namo, ir
globėjus jau nenorėjo pasilikti. Jis nenorėjo eiti į mo
rėjau šiokio tokio patyrimo.
klebonas man įteikė laišką, kuris buvo iš mano tėvo.
kyklą, mainė vietas ir tai mums sukėlė rūpesčių.
.
Ir čia mes turėjome pusę hektaro žemės, karvę ir
Jis atėjo iš Vokietijos. Vokiškai aš mokėjau nedaug,
mažą veršelį, kaip kiekvienas sodietis, ir privalėjome
bet iš karto pažinau tėvo braižą. Ai jį buvau daug kar
Kaune
atidirbti nustatytą skaičių valandų.
tų mačiusi, kai tėvas pasiųsdavo laiškų iš fronto ir
Tada aš ištekėjau už klebono brolėno. Tuo apvyliau
Sovietai rengdavo ir rinkimus. Būdavo balsavimo
mes juos gaudavome.
kleboną, nes jis tikėjosi, kad aš būsiu vienuolė. Bet tuo
kortelė, kurioje būdavo įrašyta Komunistų partija. Ji
Man buvo sunku jį skaityti, bet aš pagaliau supra
metu šiaip ar taip Lietuvoje nebuvo jokių vienuolynų.
buvo jau apibrėžta. Šita kortelė balsavimo patalpose
tau, kad tėvas mūsų ieškojo per Vokietijos Raudono
Su savo vyru aš išvykau į Kauną, j vieną didžiausių
būdavo įteikiama rinkėjui į rankas, ir jis turėdavo
Kryžiaus Paieškos tarnybas, ir kad daug žmonių, ku
Lietuvos miestų. Dabar jau vienas Hansas turėjo rū
pats tą kortelę įmesti į urną. 18 valandą būdavo patik
rie mus buvo matę Lietuvoje — taip pat ponia Gutceit
pintis Joachimu, nes aš jau negalėjau jam padėti. Da
rinami sąrašai, ir jei paaiškėdavo, kad kas nors nebu
ir ponia Verner, kurios prieš daug metų mus čia buvo
bar aš jau pati turėjau šeimą. Mes greitai susilaukėme
vo balsavęs, tada su rinkimų urna ir kortele važiuo
mačiusios ir pažinusios, jam patarė rašyti klebonui,
vieną po kito dviejų sūnų. Mano vyras dirbo metalo
davo pas jį, kad jis taip pat atiduotų savo balsą. Visa
kadangi jis turėjo geriausiai žinoti, ar mes dar gyve
fabrike ir vakarais lankė suaugusių mokyklos paskuti
da balsuodavo visi.
name toje apylinkėje.
nę klasę, nes jis dėl karo tarnybos buvo praleidęs tre
Klebonija stovėjo ant kalvelės. Prie išėjimo stovėjo
jus metus. Kaip tik išsiplėtė mūsų gyvenimas, ir aš ne
Mano džiaugsmas buvo neaprašomas. Dabar aš die
storas, senas medis, prie kurio buvo pastatytas atviras
turėjau galimybės į mūsų vieno kambario butą priimti
ną ir naktį mąsčiau apie tėvą: galbūt jau atsiras gali
namelis. Jame ai dažnai sėdėdavau su draugėmis ir jų
dar ką nors.
mybė, kad ai jį pamatysiu. Aš tuojau jam nors ir su
draugais. Ai pati neturėjau jokių draugų, nes klebo
sunkumais parašiau atsakymą.
Be to, aš turėjau sunkumų su valdžios įstaigomis.
nas nepageidavo. Ir į kiną a i neturėjau eiti. Kai a i
Nora Hansas gyveno netoli, aš jam to nepasakiau.
Mieste viskas ėjosi geriau. Bet aš negalėjau prisirašy
vieną kartą pareiikiau norą, klebonas pasakė vienuo Ai nenorėjau jam sukelti galbūt apgaulingų vilčių. Ir
ti, nes aš neturėjau paso. Jo negavau, nes aš neno
liui: „Duok jai du šventus paveikslėlius, į kuriuos ji
kaip tik taip buvo, nes mano laiškas mūsų tėvo nera
rėjau prarasti Vokietijos pilietybę. Todėl vis kas nors
galės žiūrėti, ir tada jai nereikės kino". Ai pasi
do. Kai ai vis dėlto Hansui tai pasakiau, tada jis para
ateidavo tikrinti, ir mes mokėdavome baudą. Tada
žiūrėjau į tuos paveikslėlius ir vis tiek ėjau į kiną,
šė jam rusiškai. Jis rašė daug laiškų ir pagaliau pa
mano tėvas pradėjo mums siųsti siuntinius su maisto
slapta pro langą. Vienuolis atidarė man langą, kai a i
siekė tikslą.
produktais: kava, kakao, šokoladas, kojinės ir bateliai,
grįžau; jis suprato mane.
Tuo metu susirado ir Joachimas, kuris dabar buvo
kuriuos mes parduodavome Kartais būdavo ir plunks
Ai dažnai eidavau į namelį su knyga. Ai buvau tikra
jau keturiolikos metų. Mes apie jį visada šį tą išgirs
nakotis, kurį valdininkas jieapsižiurėdamas" įkišdavo,
skaitymo žiurkė ir ilgainiui perskaičiau visas kaimo
davome. Bet jis nesuprato, kad jis turi mus. Kai dabar
ir dėl jo manęs nebausdavo.
<B.dj
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B R O N I U S NAINYS
G a v a u laišką iš pranciškonų Lemonte ji labai gerai girdėti.
vienuolyno. Skubėjau atidary Jau daugiau kaip mėnuo
ti, galvodamas, kad j a m e ra vedėjas pranešinėja klausyto
siu kokį nors pasiaiškinimą, jams apie skelbimų stoką ir
dėl ko jie atsiima iš New dėl to pasunkėjusias išsi
York'o lietuvių jų pinigais laikymo galimybes. „Studija
Brooklyne pastatytą Kultūros R" stočiai įsiskolinusi ir, jeigu
židinį. Voke lankstukas, keli skolų greitai nesusimokės, valapai,
vokelis
atsiliepimui. fandėlę teks uždaryti. J a u ir
Viskas angliškai, išskyrus t i k dabar, nuo birželio pirmos,
vieną lietuvišką puslapį. Aha, dviejų valandų programą La
čia t a s paaiškinimas, ir skai pui teko suglausti į vieną va
tau. „Brangūs... draugai... J u s landą. Dabar j a u ir laiškais, ir
nuoširdžiai kviečiame prisi asmeniškai telefonu skambin
dėti prie vienuolyno ir jo damas, jis prašo aukų bent
aplinkos atnaujinimo" — rašo vienos valandos programai
ma laiške. Kitame lape, j a u išlaikyti. Programa įdomi,
angliškai, aukotojo patogumui įvairi, daug žinių iš Lietuvos
a t k a r p ė l ė — kiek duodate, ir visos jos naujos. Ketvirtą
kiek pasižadate, p e r metus, valandą po pietų klausytojai
per trejus ir 1.1. Apie atsi sužino tos pačios dienos poli
imamą židinį — nė žodelio. tinius, visuomeninius, kultū
Kokia neįtikėtina drąsa. Patį rinius, sporto, dažnai ir reli
stipriausią lietuvybės centrą ginius įvykius, j ų aptarimus.
-JAV rytų pakraštyje, kaip tik Taip pat ir pagrindinių Lietu
tokiomis lietuvių aukomis su vos politikų, visuomenininkų
kurtą, naikinate ir, kaip nie pasisakymus, žiniasklaidinink u r nieko, vėl iš jų prašote pi kų atsiliepimus. Grojama įvai
nigų
atnaujinti
vienuolyno ri muzika: sena, nauja, klasi
p a s t a t a m s , kurie su lietuvybe kinė, moderni. Klausytojai ga
nieko bendra neturi ir, kaip li įsijungti į pokalbius su poli
atrodo iš laiško turinio,, ne tikais bei visuomenininkais,
t u r ė s . Apie visus kitus daly atsiliepti į jų nuomones, veiks
k u s nekalbant, jau ir jūsų logi mus. Daug patarimų trečiajai
ka šluba. Nejaugi n e t nepa bangai įsikūrimo, nuosavybių
galvojate, kad lietuviams pi pirkimo, žalių kortelių, drau
nigų dabar labiau reikia n e dimo ir kitais klausimais.
j ū s ų vienuolynui atnaujinti, Žodžiu, programa labai nau
bet. p e r jūsų
nesusipratimą dinga, ir daug įdomaus lietu
židinio netekus, bent kokią viško gyvenimo nustotų klau
• naują buveinę įsigyti? Lietu sytojai, ją praradę. Raimun
viškiems reikalams, kurie, das Lapas laukia jų pagalbos
kaip matyti, j u m s j a u nė mo tokiai katastrofai išvengti.
tais.
Prieš kelerius metus tokį pa
Žinau, nepatiks j u m s šie
žodžiai,
gerbiami
pranciš
konai. J ū s j a u anksčiau ban
dėte įrodyti teisūs esą. Tik,
deja. mažai k a s jumis patikė
jo. Skaičiau spaudoje ir jūsų
pareiškimus, ir New York'o •.
apylinkių
lietuvių
laiškus,
pasisakymus,
paaiškinimus.
J ų a u t o r i u s pažįstu, su kai ku
riais teko bendrai dirbti lietu
vybės išlaikymo darbą Lietu
vių bendruomenėje, su keliais
net asmenišką draugystę už
megzti, ir visų pasisakymų
išvada: aš. kaip ir daugybė —
spėčiau, net 100 nuošimčių —
lietuvių tik su jais. Ypač
šiurpią nuostabą kelia vienam
jų p e r teismą pateiktas 5 mln.
dulerių civilinis ieškinys. Argi
j a u n e t tokiomis priemonėmis
reikia žlugdyti dėl lietuvybės
išlaikymo
užsienyje
kovo
j a n č i u s lietuvius? Nežinau,
tikrai nežinau, kodėl j ū s taip
elgiatės? O visgi, atrodo, taip
lengva buvo ir kitaip pasielgtu
Ar n e gražu būtų buvę iš jūsų
pusės — tikra garbė Dievui ir
n a u d a tėvynei, jeigu j ū s tą
Kultūros židinį būtumėte lie
t u v i a m s palikę, perdavę. Sa
kau, perdavę, ne padovanoję,
nes, pagal su tuo reikalu
turėjusių
lietuvių
pareiš
k i m u s , židinys buvo pastaty
t a s j u o besinaudojančių lietu
sių suaukotomis lėšomis. O
jeigu j ū s tai ir nepripažįstate,
vistiek galėjote Kultūros ži
dinį Brooklyne lietuviams per
leisti. Ar apie tai nepagalvo
jote? Jeigu tai nepadarėte iki
šiol. nevėlu dar ir šiandien.
Taip padarykite ir pamatysite,
kaip lietuvių aukos pradės
plaukti ir jūsų planuojamam
vienuolyno atnaujinimui. Ir
kokios dideles pagarbos j ū s
t a r p lietuvių jsigysit. O jei
taip nepadarysit, lietuvybės
išlaikymo pagrindinis centras
New York'o apylinkėse žlugs,
ir visi tapsime nelaimingi.
[r labni gaila, kad tokie
reiškiniai Amerikoje dažnėja.
Beveik tuo pačiu laiku gavau
n kitą laišką. Iš Raimundo
I.ap'. vedamos lietuviškos ra
dijo valandėlės Čikagos apy
linkėse „Studijos R". Pro
gramą dažnai paklausau, nes

ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AirroMoeajo. NAMŲ. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. (706) 424-8654
(773) 581-8654

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Vasario 16-osios gimnazijos buvusių mokinių ir mokytojų bendra nuotrauka mokyklos 50 metų jubiliejaus proga
per Jonines. M. Š m i t i e n ė s nuotr.

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ
STUDIJŲ SAVAITĖ LIETUVOJE
48-oji Europos lietuviškųjų
studijų savaitė pirmą kartą
š.m. liepos 24-29 d. vyko Lie
tuvoje, Kretingos Aukštesnio
joje
žemės ūkio mokykloje.
Atidarymas įvyko čia pat
esančiuose Tiškevičių rūmuo
se su pokyliu Žiemos sode.
Visą renginį organizavo Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenė ir
Lietuvių išeivijos institutas.
Prof. dr. Egidijus Aleksan
dravičius savo įžanginę kalbą
pradėjo, perskaitydamas pre
zidento Valdo A d a m k a u s svei
kinimą Studijų savaitei, ku
riame jis linkėjo kuo geriau
sios sėkmės jos dalyviams, tę
siant ir puoselėjant tokias
svarbias kultūrines tradicijas.
Vokietijos Lietuvių
Ben
druomenės Valdybos vardu
dalyvius sveikinęs, Antanas
Šiugždinis
pažymėjo,
kad
paskutiniu metu Europos lie
tuviškųjų studijų savaitė pas
toviai vyko Huettenfelde. VLB
valdyba buvo perėmus orga-

vojų patyrė kita lietuvių radijo
valandėlė: bankrutavo daugia
metis „Margutis". Tačiau, su
simetusi Čikagos veiklių lietu
vių
grupė
įsteigė
naują
valandėlę — „Margutį II", kuris taip pat labai mėgsta
momis programomis ir žinio
mis iš Lietuvos aptarnauja
Marąuette Park ir jam arti
mesnius lietuvių telkinius.
Klauso jo ir Čikagos pietvaka
rių apylinkės, nors ir ne visose turėtume surasti jų ir „Stu
jis vienodai girdimas. Su Lapo dijai R" padėti išsilaikyti. Iš
programa „Margutis II" nesi tikrųjų, jėgų gal ir lengviau
varžo, nes jo perduodama pro atsirastų, jei nesikryžiuotų
grama žymiai skiriasi, todėl viena kitai prieštaringos nuo
klausytojams praverčia jos monės „Studijos R" vedėjo Rai
abi, kaip viena kitą .papil mundo Lapo adresu. Šalia vie
dančios. Pasirinkimas ir pagal no a r kito mažai reikšmingo
menkniekio dėl programos
skonį.
j
Maždaug prieš metus pavo a m prikišama ir valandėlės
juje buvo Cicero lietuvių dva privati nuosavybė. „Margutis
sinis aptarnavimas. Kitatau II" esąs visuomeninė organiza
tis klebonas buvo užsimojęs cija. Taip, tiesa. Bet tokių pri
išvietinti lietuvius iš prieš 90 vačių lietuvių kultūrinių įs
metų jų įsteigtos parapijos. taigų yra ir daugiau. Ryš
Reikėjo
stipriai
susiimti, kiausios iš jų — Reneckio Lie
tačiau atkaklumas ir pasi tuvių televizija ir garsusis
ryžimas kovą su klebonu lai Balzeko muziejus. Abu šių įs
mėjo. Nors ir ne visiškai taip, taigų vadovai aukų ir prašo, ir
kaip turėjo būti, bet visgi lie gauna, ir niekas dėl to plaukų
tuviškos pamaldos tebevyks jiems nerauna. T a d kam tada
ta ir jų lankytojų pamažu gau ir Lapo barzdelę pešioti? Taip,
sėja. Naujos ir kietos pastan privatus jo radijas, bet visgi
gos iš miego kelia ir Brighton visuomenei tarnauja. Ir auko
Park lietuvius. Apylinkė atgy^ jančiai, ir neaukojančiai. To
ja, pamaldų lankytojų gausė kių radijo valandėlių Ameri
ja, atsigauna ir bendravimas. koje yra daugiau. Dabar viena
Nauji vėjai pūsteli ir buvu po kitos jos nustoja veikusios.
siame Čikagos gausiausiame Neseniai užsidarė Romo Kezio
Marąuette Park lietuvių telki vadovaujama lietuviška radijo
nyje. Tai vis geri ženklai. Jei programa rytiniame pakraš
gu jie ta kryptimi kelią ir to tyje. Tos vietovės lietuviams
liau rodys, ir lietuviai nesus tikrai didelis nuostolis. Argi
tos juo žygiavę, visi trys čia mes nepatirtumėm tokio p a t
minėti telkiniai — Cicero, nuostolio užsidarius „Studijai
Brighton Park ir Marąuette R"? Girdžiu, kad tokius kultū
Park — atsigaus. Tokio pat at rinius darbus remiantis mūsų
gimimo reikia linkėti ir Jauni didysis iždas Lietuvių fondas
mo centrui. Nors jis kartais prieš mums kultūrines pas
dar ir buvusia didybe sužiba, laugas teikiančius privatinin
bet jau ir pasiūbuoja. Daug kus griežtai nusiteikęs. Vertė
vilčių duoda trečioji banga, vy tų j a m tą nusiteikimą sušvel
raujanti jame veikiančioje lie ninti. J u k taisyklėse gali ir
tuviškoje mokykloje. Ir atrodo, išimčių būti. Be to, paskiausių
kad su jėzuitais tokių bėdų ne kelerių metų pelno skirstymas
bus, kaip su pranciškonais. rodo, kad Lietuvių fondą lai
kas jau lyg ir pralenkė. Gal
Tai dar viena gera viltis.
vertėtų jį pasivyti. Ir su pla
Tad jeigu d a r turime pakan tesnės visuomenės pagalba, ir
kamai jėgų visus čia minėtus daugiau jos pasiklausius. Tai
prigesusius lietuviškos veiklos visiems tik į gera išeitu
židinius iš naujo pakurstyti,
f

Dedame medines grindis,
darome „deck", staliaus ir

paskaitininkų. Nors pasirodė
naujų ir jaunų veidų, bet ben
d r a padėtis nekėlė didelio op
timizmo.
nizacinius darbus. Pranešėjai
VLB valdyba galutinai ap
buvo kviečiami iš Lietuvos ir sisprendė laikinai Europos lie
išeivijos. Praėjusiais metais tuviškųjų studijų savaites or
Studijų savaitės dalyviai iš ganizuoti Lietuvoje, kad auk
klausė 11 pranešimų, iškylavo sinį jubiliejų galima būtų su
po apylinkes. Heidelbergą, va ruošti vėl Romuvoje, VLB val
karus leido Romuvos pilies dybos būstinėje.
Keturias
Mažojoje salėje, dainuodami dešimt aštuntoji Europos lie
lietuviškas dainas, žaisdami tuviškųjų studijų savaitė j a u
liaudiškus žaidimus, klausy vyksta Lietuvoje, Kretingos
damiesi nuostabaus kvarteto miestelyje, ir už t a i reikia
„Collegium" iš Kauno koncer dėkoti organizatoriams prof.
to. Organizatoriams buvo gera dr. E. Aleksandravičiui, Artū
proga apsvarstyti visus rengi rui Hermanui ir Linui Saldunio „už" ir „prieš r . Svarstytos kui už jų įdėtas pastangas, o
galimybės rinktis rečiau arba Tautinių mažumų ir išeivijos
apjungti jį su kitu renginiu, departamentui už finansinę
pvz., Lietuvių kukūros insti paramą, — kalbėjo Antanas
tuto suvažiavimu. Tai nepasi Šiugždinis. J i s taip p a t pa
rodė gera išeitis. Būtų nedo minėjo, kad anksčiau tokie
vanotina nustoti rengus Stu
susiėjimai d a r būdavo ir gera
dijų savaites, n e s tai yra vie
proga
pabūti
lietuviškoje
nas ilgiausiai savo gyvavimo
aplinkoje, drauge pasisieloti
tradicijas išlaikiusių išeivių lietuviškais reikalais. Dabar
kultūros renginių. J ų pradžia tai j a u nėra taip aktualu, nes
buvo Lietuvių fronto bičiulių beveik dauguma praleidžia
konferencija Tuebingene 1953 atostogas
Lietuvoje.
Todėl
m., kurioje prof. Antanas Ma Studijų savaitės gali daugiau
ceina
skaitė
paskaitą orientuotis į mokslinę pusę,
„Rezistencija prieš tremties daugiau rūpintis užsienio lie
dvasią". Po metų įvyko pirmoji tuvių problemomis.
Studijų savaitė. Vėliau prie
J a u pirmąjį vakarą nu
renginio prisidėjo ateitininkai skambėjo ir pirmasis dr. Dai
ir kitos Vokietijos LB visuo vos Kuzmickaitės iš Vytauto
meninės organizacijos, globoja Didžiojo universiteto praneši
mos VLB valdybos. Iki 1992 m a s „Naujausios lietuvių emi
m. šios savaitės vykdavo skir gracijos tendencijos", kurį ji
tinguose Europos kraštuose, ir paruošė savo sociologinių ty
j a s rengdavo specialiai tam rimų, kuriuos atliko lankyda
sudaromos vietinės organiza masi Amerikoje, pagrindu. Po
cijos komisijos. Nuo 1993 m. pranešimo sekė klausimai ir
Studijų savaites vėl vyko Vo diskusijos. Tokia tvarka vyko
kietijoje, Romuvos pilyje, j a s ir kitų dienų rytiniai bei va
globojant Vokiet.jos LB valdy kariniai posėdžiai, popietėse
bai.
paįvairinami ekskursijų po
Palengva artėja renginio ju Žemaitiją — Orvidų sodybą,
biliejus. Tačiau reikia pripa Plungę, Mažąją Lietuvą ir
žinti, k a d jaučiama tam tikra pačią Kretingą, neaplenkiant
vienuolyno, o
krizė. Paskaitininkų surasti pranciškonų
dar įmonoma, temų įvairove vakarais buvo ir žemaičių
taip p a t negalima skųstis. folklorinis ansamblis, akor
Deja, klausytojų susidomėji deono muzikos, dainų. Visi
mas paskutiniu metu gana kalbinti studijų savaitės daly
žemas. Tik galima džiaugtis, viai vieningai gyrė pranešėjų
kad klausytojų skaičius vis lygį ir pasirengimą, daugelį
dar buvo šiek tiek didesnis nei diskusijų. Ekskursijas labai
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kitus smulkaus remonto
darbus. Aukšta darbų kokybė.
žemos kainos.Turiu draudimą.
Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624
V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 VV. 79 SL
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

gyvino profesionalūs ir įdomūs
vadovai. Trumpai informuo
jant, galime tik išvardinti pas
kaitininkus, kurie, tikimės
daug kam pažįstami, ir jų pra
nešimų temas: j a u minėta d r .
D. Kuzmickaitė, dr. R a m ū n a s
Lopata — „Euroatlantizmas ir
Lietuva", dr. A n t a n a s Kula
kauskas — „Ką dabartinei
Lietuvai reiškia žodis refor
ma", dr. Siritas Urbonavičius
— „Ar geri lietuviai verslinin
kai?" , dr. J ū r a t ė Kiaupienė —
„Kaip Lietuvą m a t ė Europa
XVI-XVn a.". Kristina Nikola
jeve — „Ar V. Kavolis buvo tei
sus, teigdamas, jog lietuvio
charakteris esąs t a r p ištižimo
ir kompulsyvios neurozės", dr.
Arūnė
Arbūšauskaitė
—
„Lietuvos okupantai klaipė
diškiai: apsisprendimas ir liki
mas", Arthur Hermann — „Iš
Vokietijos lietuvių istorijos:
Lietuvių kultūros institutas".
Vieną
vakarinių
posėdžių
vyko simpoziumas — „Tauti
nis identitetas ir euroglobalizacija". Posėdžius moderavo prof. Dr. E. Aleksandra
vičius ir A. Hermann.
Uždarymo kalbose liepos 29
dieną netrūko pasidžiaugimų,
kad viskas ėjo sklandžiai, įdo
miai ir prasmingai. Kalbėtojai
dėkojo organizatoriams, pra
nešėjams ir šeimininkams.
Bet staiga iškilo aukštesnio
sios žemės ūkio mokyk!os ben
drabučio tualetų tema, kai
vienas klausytojų konstatavo,
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Siūlo d a r b ą
Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
S 1.800 Tel. 615-554-3161.
Window Wasbers Necded!
40,000 per year. We nccd 100 crews.
No cxp ncccssary. Will train. Mušt
have valid dhver's license and transportation. Mušt be flueni in English.
L.A. McMahon VVindo w YVashing.
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.
Parduodami vartoti
kirpyklos įrengimai.
Teiraukitės

tel. 708-422-5799, Nijolė.
kad, nepaisant visų kitų gerų
įspūdžių, antrą kartą jis ne
galėtų atvykti į tokias sąlygas.
Ši pastaba sulaukė audringo
pritarimo. Kitais metais Stu
dijų savaite planuojama su
rengti pranciškonų vienuolyne
įsikūrusiame Šv. Antano stu
dijų centre (tai VDU Teologi
jos fakulteto filialas), kur
panašių problemų tikrai tu
rėtų nebūti. Tačiau vienas da
lyvių rimtai ar juokais pasakė,
k a d j a m nesvarbu, ar ten
v a i k š t o pranciškonai, a r k a s
k i t a s , b e t kol savo akimis iš
a n k s t o nepamatys, kaip vis
k a s y r a , Studijų savaitėj ne
dalyvaus.
Dalyvių linksmi veidai leido
tikėtis, kad šis šaukštas ne
p a g a d i n o visos statines, ir po
T a u t i š k o s giesmės daugelis
p a s u k o į puikiais orais vilio
j a n t į pajūrįŽilvinas Beliauskas

DOVANOS „SELOS"
MUZIEJUI
Biržų krašto „Šėlos" muziejų
p r a t u r t i n o poeto ir pedagogo
P a u l i a u s Drevinio memoriali
nė kolekcija. Asmeninius daik
tus, knygas, fotografijas, me
nančius sunkų poeto gyveni
mo kelią, muziejui padovanojo
jo giminės, padėję parengti ir
naujųjų eksponatų aprašus.
P.Drevinis gimė 1919 metais
Gulbinuose, Biržų rajone. Bai
gęs Vilniaus universitetą, mo
kytojavo,
po karo
buvo
ištremtas į Sibirą. Grįžo 1956
m. Išleido šešis poezijos rin
kinius, paskelbė eilėraščių
vaikams. Mirė 1990 m. Klai
pėdoje, palaidotas tėviškėje —
Gulbinuose.
Restauruotoje Biržų pilyje
į s i k ū r ę s „Šėlos" muziejus yra
sukaupęs
milžiniškus
šio
k r a š t o istorijos ir archeologi
jos rinkinius. Pastaruoju metu
vis gausėja eksponatų, pasa
kojančių
apie žymius šio
k r a š t o žmones. Unikaliais spe
cialistai
vadina
muziejaus
s t e n d u s , pristatančius lanky
tojams į užsienį pasitraukusių
iškilių tautiečių — moksli
ninkų,
menininkų,
visuo
menės veikėjų gyvenimą bei
darbus. Reikšmingą ekspo
natų da4j sudaro dovanos.
(F.ltn)

MUZIEJUS PRIE GEDIMINO
KALNO
JADVYGA GODUNAVIČIENĖ
Maironis, rašydamas žo
džius „Antai pažvelki — tai
Vilniaus rūmai...", tikriausiai
galvojo apie mūrus, prigludu
sius prie Gedimino kalno bei
dunksančius jo viršūnėje.
Šimtmečiai ir karai nuo pat
tryliktojo amžiaus daug kartų
niokojo Vilniaus pilis. Ant jų
liekanų
Vilniaus
vaivada
Mykolas Oginskis pastatė
Naująjį arsenalą, kurio pa
grindinį įėjimą puošė šešių
kolonų portikas su arka. Ko
tik nebūta šiame pastate!
Tvirtovės, kareivinės, po Ant
rojo pasaulinio karo — net
specialaus, Berijai pavaldaus
KGB dalinio būstinės.
Muziejui pilies pastatai pri
taikyti pagal architekto S.
Lasavicko projektą. Rekon
strukcijos darbai vyko 19581965 m., o 1967 m. čia
įsteigtas Istorijos ir etnografi
jos muziejus. Atkūrus Lietu
vos nepriklausomybę jis, pa
vadintas Lietuvos nacionali
niu muziejumi.
Tai seniausias Lietuvos mu
ziejus, kurio istorija prasidėjo
1855 m., kai buvo įkurtas Vil
niaus senienų muziejus, globo
tas grafo Eustachijaus Tiške
vičiaus ir atspindėjęs Di
džiosios kunigaikštystės isto
riją, jos didybę bei nuosmukį.
Nuo 1991 m. muziejui vado
vaujanti jc direktorė Birutė
Kulnyte, dirbanti šioje įstai
goje jau keliasdešimt metų,
pabrėžia, kad dabar Gedimino
kalno papėdėje turime di
džiausią savo valstybės ir
kultūros istorijos muziejų, liu
dijantį apie laisvės kovas,
laikus, kai Lietuvos vardas il
gam dingdavo iš pasaulio
žėnYėl'a'pių, ir pastarąjį, jau ne
priklausomos Lietuvos raidos
dešimtmetį.
Ką galima pamatyti Lietu
vos nacionaliniame muziejuje,
atvykus iš kitų šalių, teturint
nedaug laiko? Toks klausimas
iškyla ir užsienio lietuviams,
gana gausiai besilankantiems
gimtajame krašte.
Taigi, kaip sakoma — sveiki
atvykę į muziejų, kurio paro
dos ir ekspozicijos išdėstytos
Centriniuose rūmuose Arsena
lo g. 1 ir šalia esančiame pas
tate (Arsenalo g. 3).
Neakivaizdinę apžvalgą pra
dedame nuo eskpozicijos s i e 

tuvos proistore" (Arsenalo g.
3). Čia unikalūs baltiški eks
ponatai pristato Lietuvą nuo
pirmųjų gyventojų pasirodymo
šiose teritorijose vienuolikta
jame tūkstantmetyje prieš
Kristų, iki valstybės susidary
mo tryliktajame amžiuje. Ko
tik nepamatai šiame archeo
logų kruopščiai sukurtame
seniausios istorijos paveiksle!
Čia įvairiais laikotarpiais iš
kasti lobiai, baltų genčių kapi
nynų, senovės gyvenviečių ra
diniai, aprangos rekonstrukci
jos, papuošalai, kuriais puo
šėsi tų laikų moterys ir vyrai.
Puikiu gidu gali pabūti mu
ziejaus kasoje parduodamas
katalogas „Lietuvos proistore".
Iš šios ekspozicijos istorinė
chronologija vestų į Naująjį
arsenalą (Arsenalo I), kur ke
liose salėse rodoma „Lietuvos
valstybės ir kultūros istorija".
Eksponuojami daiktai mena
Lietuvos didžiosios kunigaikš
tystės laikus. Šie dvarų bal
dai, indai, paveikslai puošė
turtingųjų luomo gyvenimą.
Šalia — valstiečių buitį, darbą
primenančios salės, kur gali
pabūti senose aukštaičių, že
maičių pirkiose, pamatyti že
maičių kamine kabančius puo
dus, net patį ugniakurą, rū
bus, kuriais rėdėsi moterys, jų
austas lovatieses, nėriniais
dabintas pagalves, kryžių, ka
bantį ant gerosios trobos sie
nos.
Kalbėdama apie etnografų
pastangas, kuo įvairiau ir au
tentiškiau atnaujinti, papildy
ti šią ekspoziciją, muziejaus
Etnografijos skyriaus vedėja
dr. Eivyda Lazauskaitė prime
na, kad skyriuje sukaupta
daugiau kaip 40 tūkstančių
eksponatų. Gausu darbo įran
kių, interjero, tekstilės, apran
gos daiktų, skulptūrų, senų
muzikos instrumentų. Muzie
jininkai patys dalyvauja eks
pedicijose, kartu su kitų mu
ziejų kolegomis leidžia met
raštį
Etnografija,
rengia
mokslines konferencijas.
Neseniai atnaujinta lietuvių
liaudies meną pristatanti sa
lė, kurioje rodoma XVIII-XX
a. pirmosios pusės liaudies
skulptūra, yra medžio rai
žinių, tapybos, primenami žy
miųjų dievdirbių vardai ir kūrvba.

Lietuvaite Sibiro lageryje iš Nacionalinio muziejaus ekspozicijų).

Šį birželį sukako 60 metų
nuo tragiškųjų dienų, kai bol
ševikų okupuotoje Lietuvoje
prasidėjo masiniai areštai ir
tremtys. Primenant tuos įvy
kius, muziejuje atidaryta pa
roda „Didžiosios tremties pra
džia — 1941". Paroda veiks iki
rugsėjo vidurio. Paroda papil
do ir pratęsia ilgalaikę ekspo
ziciją sietuvos tremtys —
1793-1953", esančią kitoje
salėje. Didžioji naujosios paro
dos dalis skirta Lietuvos val
stybės veikėjų, karininkų, mo
kytojų ir jų šeimų likimams.
Juos primena fotografijos,
laiškai, dokumentai, tardymo
bylos, daiktai, tapę relikvijo
mis. Kiti eksponatai liudija
apie pokario metų tremtis,
tremtinių gyvenimą Sibiro tai
goje, lagerių siaubą, kūrybines
galias, gelbėjusias nuo nevil
ties, kai likimas atrodė nebe
pakeliamas.
Nė vienas lankytojas abejin
gai nepraeina pro stendus, ku
riuose tarytum atgyja tremti
nių ir kalinių prisiminimai,
aprašyti jų knygose. Matome
tikrus Sibiro lagerių likučius,
spygliuotų vielų tvorą, sun
kius to pragaro vartus, kalinių
numeriais paženklintus, lo
pais nusagstytus drabužius.
Didžiausioje salėje — Lap
tevų jūros salose vaikystę pra
leidusio, 1999 m. mirusio
Gintauto Martynaičio pieši
niai „Ledo vaikystės prisimini
mai", sukurti po daugelio
metų ir našlės padovanoti mu
ziejui. Tuose prisiminimuosešiurpūs žvejybos lediniame
vandenyje, laidojimo proce
sijų, tenykščių būstų vaizdai.
Piešinius pamatęs iš JAV į
Lietuvą grįžęs dailininkas Ka
zys Varnelis susijaudinęs kal
bėjo, kad tokį tragišką doku
mentinį meną tegali sukurti
visa tai išgyvenęs menininkas.
Lietuvos nacionalinio muzie
jaus valdos — ne vien rū
muose prie Gedimino kalno,
bet ir pačioje jo viršukalnėje,
kur lankytojų laukia pilies
gynybinis bokštas ir jame
įrengta XD7-XVII amžių gin
kluotės ekspozicija, miesto ir
pilies
istorijos
liudijimai.
Bokšto viršuje, greta plevė
suojančios trispalvės — ap
žvalgos aikštelė, iš kurios atsi
veria nuostabus vaizdas į
šiandieninį Vilnių.
Senamiestyje (Bokšto g 20/
18) įdomu apžiūrėti XVII am
žiaus „Gynybines sienos bastėją. Ji pati — tų laikų archi
tektūros paminklas, o viduje
— senoviniai ginklai.
Šakių rajone, Kudirkos Nau
miestyje nuo 1998 m. veikia
Lietuvos nacionalinio muzie
jaus padalinys — dr. Vinco
Kudirkos muziejus. Jo baltas
pastatas iškilo toje vietoje,
kur kurį laiką gyveno Lietu
vos himno autorius. Ekspozici
ja byloja apie jo gyvenimą, pa
triotinę veiklą, „Varpo" leidy
bą ir platinimą, daugelio Žino
mų šio krašto žmonių darbus
Lietuvai.
Palangoje muziejui priklau
so dr. Jono Šliūpo memoria
linė sodyba (Vytauto g. 23 a.).
Joje veikia pastovi ekspozicija,
primenanti šio nacionalinio
atgimimo veikėjo, aušrininko
gyvenimą ir veiklą. Daug eks
ponatų apie Palangos įstoriją
ir kultūrą.
Kiekvienoje muziejaus paro
doje ar ekspozicijoje atsispindi
išeivijos istorija ir darbai, nes,
kaip teigia muziejaus direk
torė Birutė Kulnytė — tai
neatskiriama tautos ir valsty
bės istorijos dalis. Kaupiamas
išeivijos fondas, kuriame jau
yra daugiau kaip 14 tūks
tančių eksponatų. Jie nuolat
rodomi parodose, o 2004 m.,
kai sukaks 60 metų nuo
didžiausio emigracijos srauto,
norima plačiai parodyti visuo
menei įvairiapusę svetur gyve
nusių ir gyvenančių tautiečių
patriotinę bei kultūrinę veik
lą, jų dovanotus rinkinius, fo»
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PAVOJINGA DR. ROŽĖS ŠOMKAITES
KELIONĖ

Lietuvos Nacionalinio muziejaus pastatas Vilniuje.

IŠ TAUTOS FONDO TARYBOS
POSĖDŽIO
KĘSTUTIS K. MIKLAS
Tautos fondo taryba po
sėkmingo fondo narių metinio
suvažiavimo, įvykusio gegužės
12 d., buvo susirinkusi birželio
30 d. antram posėdžiui. Tary
ba, kuriai šiuo metu vadovau
ja Jurgis Valaitis, susidedanti
iš 14 narių (Aleksandro Dau
nio, Juozo Giedraičio, dr. Al
girdo Lukoševičiaus, Kęstučio
K Miklo, Kosto Norvaišos, Jo
no Pabedinsko, dr. Nijolės
Bražėnaitės-Paronetto, Prano
Povilaičio, Evaldo Remėžos,
Sauliaus Siruso, Jono Vai
niaus, Algio Vedecko ir Jono
Vilgalio) patvirtino TF naujos
valdybos sudėtį, 2001 metų
išlaidų sąmatą ir svarstė meti
nio susirinkimo nutarimų ei
gą. Šiame posėdyje taip pat
dalyvavo TF reikalų vedėja
Vida Penikiene ir dr. Rožė
Šomkaitė, kuri artimai ben
dradarbiauja su taryba siuntų
pervežimo į Lietuvą ir mo
kyklų įdukrinimo programoje.
Per dr. Šomkaitę Tautos fon
das pasinaudojo net 6 jos pa
rūpintais talpi ntuvais mokslo
reikmenis pervežti į Lietuvą.
Valdybos pirmininko Algio
Vedecko (patvirtinto pirma
jam tarybos posėdyje po meti
nio susirinkimo) pasiūlyti as
menys į valdybą buvo pa
tvirtinti. Ją sudaro: vicepirmi
ninkas — pirmininko pavaduo
tojas Vacys Steponis, vicepir
mininkė — reikalų vedėja
Vida Penikiene, vicepirminin
kas finansų reikalams Sau
lius Sirusas, vicepirmininkė
administraciniams reikalams
Jadvyga Vytuvienė, vicepirmi
ninkė — sekretorė Aldona
Katinienė, iždininkas Donatas
Banaitis ir narė
Onutė
Adams.
Buvo patvirtinta 2001 metų
išlaidų sąmata — 160,000 dol.
Ją sudaro: tarnautojų algos,
valstybiniai ir bankų mokes
čiai, būstinės nuoma, raštines
reikmenys, pastas, telefonas,
reklama, draudimai, įstaigos
aparatūros nuvertinimas, au
kų telkimo vajus, posėdžiai ir
susirinkimai, TF biuletenių ir
knygos išleidimas, išmokėji
mai už profesinius patarnavi
mus ir palūkanas, TF parama
Lietuvos paribio ir užribio mo
kykloms, taip pat TF kon
kursų premijos Lietuvoje.
Tarybos nariai patyrė, kad
šiemet jau išleista 144,541
dol. įvairių projektų paramai
Lietuvoje. Išmokėta 15,000
dol. premijoms vidurinėse motografijas, knygas, meno kū
rinius, filatelijos kolekcijas ir
kt.
Muziejaus istorikės Liucija
Tumosienė, Irena Mikuličienė,
Alma Austienė mini daug
išeivijos lietuvių, palaikančių
ryšius su muziejumi. Tai
prieškario ir pabėgėlių sto
vyklų fotografas Vytautas Au
gustinas, miręs jau Lietuvoje,
tai ponia Ona Mikulskienė,
Balys Gaidžiunas, Stefa Gedgaudienė-Juodvalkytė, rašy
tojos Alė Rūta ir Birutė
Pūkelevičiūtė, jau grįžusi į
Lietuvą, tai a.a. Jurgis Gim
butas ir daug, daug kitų. Tiki
masi, kad ir tie, kurie dar abe
joja, ką daryti su turimomis
tautai brangiomis vertybėmis,
atras kelią į muziejų.

kyklose abiturientams už TF
konkursui
prisiųstą rašinį:
„Ką apie pokarį prisimena
mūsų tėvų ir senelių karta".
Taip pat išmokėta: popiežiaus
Leono XIII fondui — 15,000
dol. mokyklų įdukrinimo pro
gramai — 18,575 dol; siuntų
pervežimui
į
Lietuvą —
6,870 dol. A.P.P.L.E. organiza
cijai — 5,000 dol.; filmui
„Vienui vieni" — 5,000 dol. O
Lietuvos paribio ir užribio mo
kykloms paskirta — 30,000
dol. Likusioji dalis išdalinta iš
stambesniųjų aukotojų suda
rytų fondelių pagal jų pagei
davimus ir TF nutarimu pagal
specialius prašymus.
Tarybos nariai susipažino ir
su bendranaudžių aukų są
skaitomis, iš kurių pagal su
tartį aukotojams yra išmoka
mos palūkanos. Šiemet ši
suma pasieks 14,750 dol. ir
juos reiks išmokėti.
Jau treji metai, kaip TF lai
ko 33,000 dol. Lietuvos Kredi
to unijose. Už pirmuosius dve
jus metus buvo gaunama tik 4
proc. palūkanų. Tikimasi, kad
šiemet jos pakils iki 5,2 proc.
Investuoti pinigai tose ūkinin
kų kreditų unijose yra naudo
jami paskoloms sėjos metu.
Taryba pritarė šį pagalbos
projektą tęsti toliau.
Taryba svarstė ir padarė ke
letą nutarimų valdybai atlikti.
Atsižvelgiant į tai, kad TF rei
kia papildomų lėšų įvairiems
projektams įgyvendinti ar tęs
ti, buvo nutarta šiemet prieš
Kalėdas pravesti piniginį va
jų. Iki šiol sėkmingai vykstan
ti mokyklų įdukrinimo progra
ma turėtų būti suaktyvinta,
kad šiemet peržengtų šimto
mokyklų skaičių. Pritarta val
dybos pirmininko siūlymui,
kad TF žinių biuletenis ir to
liau būtų leidžiamas bent du
kart per metus. Pastaruoju
metu, vykdant įvairiausius
projektus, TF raštinėje susi
rinko tiek daug administraci
nių darbų, kad yra reikalinga

Taip pavadintas srraipsnis
„Valstiečių laikraštyje'', 2001
m. Nr. 60. Jame pasakojama
apie Tautos fondo metiniame
susirinkime.
kuris
įvyko
gegužės 12 d.. LR generalinio
konsulo JAV dr. R. Morkveno
įteikto Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino ordino ir
Nepriklausomybės
medalio
savininke. Straipsnyje pasa
kojama apie vieną dr. R.
Šomkaites gyvenimo epizodą.
1972 m. Lietuvoje pradėjus '
eiti pogrindžio spaudai („Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kro
nikai", vėliau „Aušrai", „Pers
pektyvoms", „Rūpintojėliui" ir
kt.), leidėjai susirūpino, kaip
tuos leidinius perduoti į Va
karus, kad jie patektų į laisvo
jo pasaulio spaudą. Paprastai
pogrindžio kurjeriai juos ga
bendavo į Maskvą ir perduo
davo Rusijos disidentams, ku
rie turėjo daugiau galimybių
juos perduoti į Vakarus per
žurnalistus ar net diplomatus.
Kartais pasisekdavo perduoti
ir per Lietuvoje atostogau
jančius išeivius. Tačiau, bijo
damas rizikos arba net pro
vokacijos, ne kiekvienas no
riai tos misijos imdavosi.
1979 m. lapkričio mėn. dr.
Vytauto Skuodžio bute kratos
metu KGB darbuotojai rado jo
parengto veikalo „Dvasinis ge
nocidas Lietuvoje" vieną eg
zempliorių. Dar keturi buvo
kitose slėptuvėse. Juos iki
arešto V. Skuodis buvo spėjęs
perduoti vyskupui Vincentui
Sladkevičiui bei kunigams
Pranui Račiūnui ir Algiman
tui Keinai.
Susirūpinta, kaip šį leidinį
greičiau perduoti į Vakarus,
kad jis susilauktų kuo plates
nio dėmesio. 1980 m. vasarą
pas gimines Vilniuje viešėjo
dr. Rožė Šomkaitė. Ji susitiko
su bibliotekininke Žana Povilėnaite, kuri turėjo ryšių su
buvusiu disidentu, pasitrau-

kusiu į Vakarus, Kęstučiu
Jokubynu. tuo metu jau dirbu
siu „Laisvosios Europos" radi
juje. Dr. R. Šomkaitė paprašė
Žanos Povilenaitės suvesti ja
su Vilniaus disidentais. Pasta
rosios bute Lazdynuose ji susi
tiko su vienu iš aktyvių disi
dentų Albertu Žilinsku.
Toliau straipsnio autorius
Stasys Stungurys. taip pat bu
vęs politinis kalinys, pateikia
dabartinio arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus žodžius apie dr.
Rožės Šomkaites kelionę: „Kai
doc. V. Skuodis buvo suimtas.
jo veikalą 'Dvasinis genocidas
Lietuvoje' jau buvau gavęs net
iš dviejų rankų ir maniau, kad
jį reikėtų perduoti i Vakarus.
Aš pats fotoaparatu "Zenit E'
padariau mikrofilmą, pats įdė
jau į dantų pastos tūtelę ir
Vilniuje įdaviau dr. Rožei. Bu
vau suabejojęs, ar ne per di
dele rizika vienoje tūtelėje
vežti tris mikrofilmo ritinė
lius, nes jie gali būti lengviau
apčiuopti, tačiau dr. Rožė nes
ileido į kalbas ir "dantų pastą'
paėmė. Tuojau po jos išvažia
vimo, grįždamas iš Maskvos,
nusipirkau 'Izvestijas' ir Kali
ningrado traukinio vagone
perskaičiau nedidelę žinutę
apie dr. Šomkaites pakliuvimą
ir apie tai. kad ji KGB tardy
tojams paaiškino, jog dantų
pagalba. Taryba atkreipė į tai pastą nusipirko kioske".
dėmesį ir leido valdybai laiki
R. Šomkaitė buvo-apkaltinta
nai pasamdyti asmenį padėti bandymu pervežti į užsienį
raštinės vedėjai.
antitarybinę informaciją. Nors
Ryšium su pranciškonų nu jai pavyko išvykti iš Maskvos,
tarimu parduoti visą Kultūros bet prarado teisę daugiau lan
židinio kompleksą, kurio ri kytis Lietuvoje, ir į tėviškę
bose yra įsikūrusi ir veikia galėjo atvykti tik jai atgavus
Tautos fondo įstaiga ir kad il nepriklausomybę.
gainiui LF reiks persikelti j
Šiandien dr. Rožė Šomkaitė
kitas patalpas, taryba tai aktyviai dirba Tautos. Reli
svarstė ir įpareigojo visus ginės šalpos fonduose, orga
savo narius įsijungti į akciją, nizuoja mokyklų ir Ridentu
ieškant naujos tinkamos vie rėmimą.
tos TF įstaigai ateityje.
A.V.Š.
—
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How easy is it to
As easy as SAS.
From Chfcago we offer daily service to Vilnius
wtth a hassle free eonneetion through our
Copenhagen Alrport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remerr.ber, when you
travel wlth SAS, you can earn mileage credit
wlth United's Mlteage Plūs- or SAS'
EuroBonus1" freguent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact yeur Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

It's Scandinavian
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KVIEČIAME l „DRAUGO0 GEGUŽINĘ, kuri vyks
RUGPJŪČIO 19 D., SEKMADIENĮ,
tėvų marijonų sodelyje.
Pradžia— 11 vai. r. šv. Mišiomis.
Po jų — pietus ir pramogos.
Jei galite, praturtinkite mošų laimėjimų
skrynią,— atsilyginsime gera nuotaika.

Šokiai
Žaidimai
Puiki muzika
Garuojantys valgiai
Jodnėjimas arkliukais
Balionų dalybos

ik

Garsusis laimėjimų traukimas
Sveikatos patikrinimas
Piešinių konkursas valkams
Knygų pardavimas ir
malonus susitikimai
su draugais Ir pažįstamais.

Oū

LIETUVAITE RAVINIA MUZIKOS
FESTIVALYJE

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Bilietus į žymiojo „Ąžuo
liuko" koncertą, kuris ruo
šiamas spalio 14 d. Maria mo
kyklos auditorijoje, galite įsi
gyti „Seklyčioje" - 2711 W.
71st Str. Chicago. IL 60629;
tel. 773-476-2655. Bilietų kai
nos - 25, 20 ir 15 dolerių. Už
sisakant paštu, čekius prašo
me rašyti „Lithuanian Ameri
can Community, Inc. Čekius
atsiųskite kartu su užsakymu
ir pridėkite savo voką su pašto
ženklu. Užsakymai ilgiau kaip
3 dienas nebus laikomi.

Rugsėjo 13 d., ketvirtadie
nį, išvyką laivu Michigan eže
re (pietūs laive įskaityti į ke
lione) rengia LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius. Iš Pasaulio lietuvių cent
ro išvykstame 9:30 val.r., grįž
tame apie 4 val.p.p. Žavinga
kelionė stebint Čikagos miesto
panoramą iš ežero pusės. In
formacija ir registracija skam
binant L. Kizlaitienei tel. 708346-0756 ar G. Kazėnui tel.
630-243-0791.

P e r „Draugo" gegužinę
vaikams balionai bus dalina
mi nemokamai!
. Pabuvokite
Lietuvoje,
žiūrėdami
vaizdajuostes,
kurias galite pasiskolinti iš
LB Lemonto apylinkės sociali
nių reikalų skyriaus antradie
niais ir penktadieniais nuo 10
val.r. iki 3 val.p.p. Socialinių
reikalų skyrius įsikūręs Pa
saulio lietuvių centro patalpo
se, 14911 127th Str., Lemont,
IL 60439.
J e i n o r ė t u m ė t e pasinau
doti t r e n i r u o k l i u sale, stalo
teniso stalais ir kitu specialiu
inventoriumi, kreipkitės į
sporto klubą „Aidas", kuris
veikia Čikagos lietuvių Jauni
mo centre. Daugiau informa
cijos tel. 773-581-6771.
„Draugo" gegužinėje ga
lėsite būti donorais - aukoti
kraują. Kraujo bankas atvyks
iš Cook County ligoninės.
Vytautas Kernagis atvyk
sta i Čikagą ir koncertuos
rugsėjo 16 d. 3 val.p.p. Jauni
mo centre, Čikagoje. Labdaros
koncertas per. Dieviško Kry
žiaus fondą parems vargin
giausiai gyvenančius Lietuvo
je - Lietuvos benamius.
Kas g a r u o s a n t „Draugo"
gegužinės valgių
stalo?
Viščiukai, dešros su kopūs
tais, „Racine" kepyklos keptas
kugelis, taip pat visų laukia ir
siurprizas - kepti skanėstai,
apie kuriuos sužinosite tik at
vykę gegužinėn. Troškulį ga
lėsite malšinti „Kalnapilio" ir
,.Utenos" alumi, vaikams bus
gaivinančių gėrimų.

V|
J ka su smalsumu žvelgia per pra
ėjusia „Draugo" gegužinę daug įdo
mybių patyręs mūsų jaunimas? Policininkg arkliai ir sūnys, poniai,
gaisrinės masina ir klounai Tėvų
marijonų sodelyje vėl bus!
Jono Kuprio nuotr

Draugo

knygynėlyje

Praėjusiųjų - 2000-ųjų metų Lietuvių fondo golfo žaidynių III vietos laimėtojai. Iš kairės: Vytas Vaitkus, Irena
ir Rytas Kleizos su sūnumi Tadu, Rita ir Andrius Rusenai bei Povilas Kilius, LF valdybos pirmininkas, įteikian
„Svarbiausios
L i e t u v o s tis dovanas laimėtojams.
Ramonos Stephens-Žemaitienės nuotr.
istorijos d a t o s " - tai nedide
Maria i r A n t a n a s R u 
Lietuvių fondo 7-osios
Nors d a r n e visai pilnas,
lė parankinė knygelė moki
džiai „Draugui" aukoja 100 m e t i n ė s Golfo
žaidynės bet j a u labai turtingas yra
niui, o taip pat ir visiems, kas
dol. ir linki sėkmės būsimojoje vyks rugsėjo 30 d. Old Oak mūsų gegužinės „laimikių
domisi istorija ir Lietuvos
gegužinėje.
Nuoširdžiausiai country club, Orland Park, IL. krepšys". Šį kartą tariame
praeitimi. 79 psl. leidinėlyje
dėkojame!
Suinteresuoti golfo žaidėjai ačiū D a n u t e i Mačernienei,
pateikiama glausta Lietuvos
Emilijai Kiaupienei, Karo
Dr. J o n a s Adomavičius, maloniai kviečiami iš anksto
istorijos chronologija - nuo
linai Bružienei, Stasei i r
registruotis
kreipiantis
į
Vytą
priešistorinių laikų iki 1999 dr. P e t r a s R a s u t i s tikrins
Algimantui
Damijonaiir
Aldoną
Vaitkus
tel.
630metų gruodžio 10 d. Helsinkio sveikatą ir teiks patarimus vi
243-8178.
čiams,
I
r
e
n
a
i
Norkaityteiaukščiausio lygio pasitarimo, siems „Draugo" gegužinės da
N e t d u klounai rodys įvai Gelažienei, Algiui, Bronei
kur Lietuva buvo pakviesta lyviams.
ir Monikai Steikūnams,
deryboms dėl Narystės Euro
Žymiam m e n i n i n k u i H. S. rias išdaigas per „Draugo" ge Marytei Vizgirdienei i r
pos Sąjungoje. Minimos Lietu Westerman (1922-1981), ku gužinę.
Elenai Rožėnienei.
vos valstybes susidarymo, jos ris gyveno Čikagoje ir mokėsi
Norisi
pažaisti
krepšinį?
Advokatas Darius Dirstiprėjimo datos, svarbiausi the Art Institute of Chicago
Kunigas
Jaunius
Kelpšas
yra
m
a n t a s per „Draugo" vasa
įvykiai, įvykę Lietuvos Didžio bei dalyvavo II pasauliniame
subūręs
lietuvių
grupelę,
kuri
ros
šventę pasakos apie ne
sios Kunigaikštystės federaci ir Korėjos karuose, skirtos net
kiekvieną
pirmadienį
7
val.v.
blaivius
vairuotojus ir tokių
nėje valstybėje su Lenkijos ka dvi jo darbų ekspozicijos.
susirenka
žaisti
krepšinio
vairuotojų
vairavimo pasek
ralyste, Lietuvos Rusijos im Šiuolaikinio meno muziejuje
Brighton
Parko
parapijos
salė
mes.
perijos sudėtyje ir vėliau. (Museum of Contemporary
Rugpjūčio 13 d. Švč. M.
Skyrelyje „Lietuva antrosios Art, 220 E. Chicago) iki rug je (44 gatvė ir California Ave.)
ir
sekmadieniais
8
val.v.
Pa
Marijos
Gimimo parapijos sa
sovietų okupacijos laikotar sėjo 23 dienos eksponuojamos
saulio
lietuvių
centre
Lemonlėje
vykęs
specialus seminaras
piu" spausdinamos oficialio menininko skulptūros ir įvai
te
(Brighton
Parke
už
salės
naujai
atvykusiems
lietu
sios Lietuvos istorinės datos, rūs darbai popieriuje. Be to,
nuomą
nereikia
mokėti).
Pap
viams,
norintiems
pirkti
na
pogrindinio gyvenimo įvykiai, antradieniais ir penktadie
rastai
šio
populiaraus
lietuvių
mus
Marąuette
Parko
rajone,
pvz., pažymima, kada žuvo niais 6 val.v. (iki rugsėjo 4 d.)
paskutiniai partizanai, kada čia rodomi filmai apie tai, kaip žaidimo entuziastų būna apie pritraukė apie 100 žmonių.
buvo susprogdinti Trys kryžiai vyko H. C. Westermann kari 10-15 žmonių, vasarą - tru Seminaro rengėjai paskelbė,
Vilniuje, kada pradėjo eiti nė tarnyba, kur dailininko putį mažiau. \ žaidėjų gretas kad Fannie Mae Foundation
„Lietuvos katalikų bažnyčios vaizduotė sėmėsi temų ir min gali įsijungti visi norintys - (nepelno siekianti organizaci
kronika", o taip pat ir užsienio čių. Šis muziejus dirba antra vyrai ir moterys. Yra minčių ja) sutiko sudaryti specialią
lietuvių veiklos datos - VLIKo dieniais nuo 10 val.r. iki 8 kada nors pasikviesti ir kitų programą naujai atvykusiems
konferencija ir t.t. Knygelės, val.v., trečiadieniais-sekma komandų bei su jomis pasi lietuviams norintiems pirkti
kurią sudarė Juozas Brazaus dieniais - nuo 10 val.r. iki 5 rungti. Kunigas Jaunius kvie namus Marąuette Parko rajo
kas, kaina - 5 dol., su persiun val.v. Antradieniais įėjimas - čia kartu ne tik sportuoti, bet ne. Šioji programa leidžia
timu - 8.95 dol. (Illinois vals nemokamas. Kita H. C. Wes- ir dalyvauti šv. Mišiose, ku žmonėms lengviau gauti namo
tijos gyventojai dar prideda termann darbų paroda „See rias kiekvieną sekmadienį jis paskolą, šalia kitų lengvatų.
laiko 10:30 val.r. Švč. M. Ma
8.75 dol. mokesčių).
America
First",
veikianti rijos Nekalto Prasidėjimo pa Taip pat seminaro metu buvo
Ar žinote, k a d pagal ve Smart Museum of Art (Uni- rapijos bažnyčioje. Daugiau galima pasikalbėti su banko
dybų giminystės r y š i u s , versity of Chicago, 5550 S. informacijos skambinant kun. atstovais apie savo asmeninę
vyro motina vadinama anyta, Greenwood), tęsia pažintį su J. Kelpšui tel. 773-523-1402 padėtį (kas norėjo, galėjo gau
ti vertėją). Jeigu kas pagei
vyro tėvas - šešuru, vyro bro menininku. Čia iki rugsėjo 9 arba 773-391-2596.
dautų pasikalbėti asmeniškai
lis - dieveriu, vyro sesuo - dienos eksponuojami litografi
apie šią programą arba reika
„Draugo"
gegužinės
metu
moša, o vyro brolio žmona - jos, linoraižiniai, medžio dro
linga tarpininkė-vertėja, pra
bus
galima
užsiregistruoti
į
jente? Į šiuos ir kitus pavadi žiniai ir kitokia technika at
šomi
skambinti tel. 773-436Meno
mokyklėlės
baleto,
dai
nimus galėsite įsigilinti, pa likti darbai. Smast muziejus
1000
(ext.
112) arba 773-434lės,
dainavimo,
dramos,
kank
vartę Rūtos Buivydienės kny veikia antradieniais-penkta8220.
lių,
sportinių
šokių
skyrius.
gelę „Vedybų giminystės pa dieniais nuo 10 vai. r. iki 4
vadinimai", išleistą 1997 me
tais Vilniuje. Šiame leidinėlyje
pavadinimai tyrinėjami, pri
keliami iš užmaršties, aiški
namasi jų kilmė, raida, papli
timas, reikšmės bei ryšiai su
kitomis kaimynų kalbomis.
Autorė remiasi gausybe šalti
nių - senaisiais mūsų raštais,
žodynais, tautosaka, groži
niais kūriniais, be abejo, pasi
naudota gausybe mokslo vei
kalų - mūsų ir kitų šalių šios
srities tyrinėjimų. Kaip pavyz
džiai
pateikiami vaizdingi
liaudiški, tarmiški pasakymai:
„Pas motinėlę vynužiu prau
siaus, pas anytėlę vis ašarė
lėms", „Marti pri kojų, sesuo
pri galvos, matušė prie širde
lės" arba „Pirmas vyrs. antras
užkuris, trečias užtupis, ket
virtas Bobkalis, penktas Bo
bos baigis". Knygos kaina - 8
dol., su persiuntimu - 11.95
dol. (Illinois valstijos gyvento
jai dar prideda 8.75 dol. mo
kesčių).

val.p.p., ketvirtadieniais iki 9
val.v., šeštadieniais-sekmadie
niais - nuo 12 iki 6 val.v.
Įėjimas - nemokamas.

Ši įstaiga jau eilę metų
įvairiose muzikų srityse su
kviečia pasižymėjusius jaunuo
lius, kuriems sudaro sąlygas
tobulėti ir pasirodyti. Cia yra
įvairios muzikos sričių gru
pės: džiazo, fortepijono bei sty
ginių instrumentų, vokalo ir
nuo šių metų — muzikinio
teatro.
Iš jų seniausia ir populia
riausia yra antroji, skirta for
tepijono ir styginių instru
mentų studentams, kurie vie
naip ar kitaip spėjo užsire
komenduoti muzikiniame pa
saulyje.
Šią vasarą tarp fortepijono
ir styginių instrumentų stu
dentų bei atlikėjų matėme ir
vieną lietuvaitę, pianistę Ievą
Jokubavičiūtę, kuri turbūt bu
vo pirmoji mūsų tautietė to
je grupėje.
Grupę sudarė 31 jaunas mu
zikas, atrinkta iš 325 pra
šymus padavusiųjų studentų
iš viso pasaulio. Jų tarpe tik
šeši buvo pianistai — viena jų
— Ieva Jokubavičiūtė.

Toliau sakoma, kad mūsiš
kė yra koncertavusi su įvai
riais orkestrais, jų tarpe ir
Lietuvos simfoniniu orkes
tru. Minima, jog ji yra davu
si solo koncertą Graz mieste
Austrijoje ir dalyvavusi Lietu
vos Muzikų rėmimo fondo su
rengtuose metiniuose pasiro
dymuose. Suminimi kiti vasa
riniai festivaliai, kuriuose Ie
vai teko groti. Taip pat nuro
domos
žmonių
pavardės,
kurių stipendijomis pasinau
dodama, Ieva galėjo dalyvau
ti šių metų Steans Instituto
. renginiuose.
Po savo pasirodymo Čika
goje Ieva išvyko trumpom
atostogom į Lietuvą. Iš ten
grįš jau tiesiai į New Yorką,
kur tęs muzikos studijas Mannes muzikos kolegijoje. Dau
gumą informacijų apie šią
mūsų gabią tautietę sužino
jome iš Čikagoje gyvenančio
jos tėvo Antano Jokubavičiaus.
Edvardas Šulai tis

* Stambiame „Steam Institu
te For Young Artists" leidi
nyje yra įdėtos- visų dalyvių
biografijos bei nuotraukos. Čia
randame žinių ir apie mū Ieva JokubaviciOtė

RUOŠIAMA LIETUVIŲ
PARODA FLORIDOJE

Per praėjusių metų „Draugo* gegužine dainavo Meno mokyklėlei moks
leives Ieva Vizgirdaite. Milda Savickaite, Dalia Savickaitė, o jas ruošė
mokyklėles dėstytoja Loreta Umbrasienė. Sį sekmadienį vėl iavešimės
jaunųjų dainorėlių dainavimu!
Jono Kuprio nuotr.

siškę. Pažymėta, kad Ieva gi
musi Lietuvoje 1977-siais ir
pianinu pradėjo groti nuo 7
metų amžiaus. Rašoma, jog ji
yra laimėjusi keletą taptautinių konkursų jauniems at
likėjams Lietuvoje, Čekijoje,
ir Švedijoje. Yra pateikiamas
Ievos muzikinis išsilavinimas:
yra baigusi M. K Čiurlionio
Meno mokyklą, Interlocher
Arts Academy, The Curtis In
stitute of Music. Šiuo metu ji
studijuoja New YorkMannes
College of Music, kur yra
Richard Goode mokine, siek
dama magistro laipsnio muzi
koje. Ievai iki baigimo yra li
kę vieneri metai.

Šalia muzikinių studijų, ku
rioms vadovavo žinomi moky
tojai, būta ir viešų pasirody
mų, kurie prasidėjo birželio
24 d. ir tesėsi iki liepos 20 d.
(kitų grupių atlikėjai reiškė
si prieš ar po šios datos). Ie
vą Jokubavičiūtę klausytojai
galėjo girdėti penkis kartus.

IS mrtt ir *oii

Sšcmibimai
• Namams p i r k t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual F e d e r a l Savings,
2212 West Cermak Road.
TeL (773) 847-7747.
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaules. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
706-3864)556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

Daugelis mūsų tautiečių
yra girdėję (o kiti ir apsilankę)
vasariniuose Ravinia muzikos
festivaliuose. Jie vyksta į
šiaurę nuo Čikagos esančia
me miestelyje — Highland
Parke. Juose programas at
lieka visos Amerikos mastu
žinomi atlikėjai, kurių dalis
žinomi ir tarptautinėje plot
mėje.
Šiemet festivalis prasidėjo
birželio 8 d. ir tesis iki rugsė
jo 8 d. Festivalio programa
yra spausdinama
didžiųjų
Čikagos dienraščių sekmadie
ninėse laidose. Tačiau turbūt
labai mažai kas žinojo apie
Ravinia festivalio rėmuose
vykstančius jaunųjų atlikėjų
pasirodymus, kurie čia prave
dami „Steans Institute For
Young Artist" dėka.

Lietuviai menininkai kvie
čiami dalyvauti parodoje „Ge
ležinis vilkas", kuri 2002 metų
sausio 11 - vasario 22 dieno
mis vyks St. Petėrsburge, Flo
ridoje.
Parodoje gali dalyvauti vy
resni nei 18 metų JAV gyve
nantys lietuvių arba lietuvių
kilmės menininkai. Kiekvie
nas norintis dalyvauti gali pa
siūlyti po tris darbus ir pa
teikti šių darbų skaidres, ku
rias atrinks speciali vertinimo
komisija. Ją sudaro Michele
Tuegel, „Florida Craftsmen
Gallery" prezidentė, Evelyn
Craft, „The Arts center" prezi
dentė ir Judith Povvers-Jones,
„Pinellas County Arts Council" prezidentė.

Darbų technika gali boti
įvairi: tapyba, grafika, fotog
rafija, skaitmeninio, kompiu
terinio meno pavyzdžiai, skul
ptūra, keramika, maišyta
technika, dekoratyviojo meno
dirbiniai ir kt. Visi siūlomi
darbai bus parduodami.
Parodos organizatoriai prašo
atsiliepti visus lietuvių meni
ninkus, kurie šiai parodai
galėtų pasiūlyti savo darbu.
Susidomėjusieji pasiūlymu pra
šomi kreiptis į LR generali
ni konsulatą Čikagoje, kur
kiekvienas menininkas galės
gauti „Geležinio vilko" paro
dos dalyvio paraišką ir ją
užpildyti (konsulatas įsikūręs
211 E. Ontario, Str., Suite
1500, Chicago, IL 60611; tel.
312-397-0382).
Paraiškas parodos organiza
toriams reikėtų pateikti iki
2001 spalio 1 dienos.

