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Šiame
numeryje:
52-ųjų Čikagos 
žaidynių plaukikų 
pasiekti rezultatai; 
dar apie III Tautinę 
olimpiadą; susipažinkime 
su broliais Paškais.

2 psl.

Apie 2025 m. pusė 
pasaulio gyventojų 
susikalbės angliškai. 
Kokia ateitis laukia 
lietuvių kalbos, svarsto 
vedamajame Danutė 
Bindokienė.

3 psl.

„Bičiulystė”: pokalbis 
su Lietuvos ir Latvijos 
jėzuitų provincijos 
provincijolu 
kun. Antanu Saulaičių.

4 psl.

JAV LB Krašto valdybos 
darbai ir rūpesčiai.

5 psl.

Lietuvių opera Čikagoje 
jau svarsto apie 
busimąjį sezoną. Gal 
išvysime „Kaukių balių”? 
„Lithuanian Americans 
for Durbin” kviečia į 
susitikimą.

8 psl.

Sportas
* Trečiadienį New York’e 

įvykusioje NBA naujokų
biržoje antrajame rate 50-uoju 
Bostono „Celtics” klubas pasi
rinko Darių Songailą, Wake 
Forest (JAV) universiteto auk
lėtinis NCAA pirmenybėse 
šiame sezone buvo tarp ko
mandos pimaujančiųjų. Be D. 
Songailos, NBA naujokų bir
žos sąraše buvo Arvydas Maci
jauskas, Gintaras Kadžiulis 
bei Saulius Kuzminskas.

* III Europos y yru šach
matų čempionate tarptauti
nis didmeistris kaunietis Ša
rūnas Šulskis surinko 8.5 taš
ko iš 13 galimų ir užėmė aukš
tą 6-tą vietą tarp 101 dalyvio.

* 50-mečio jubiliejų šven
čianti 1976 ir 1980 m. olim
pinė krepšinio čempionė Ange
lė Rupšienė apdovanota II 
laipsnio ordinu „Už nuopelnus 
Lietuvos sportui”.

Naujausios
žinios

* Opozicija apdovanojo 
„nusipelniusius” ministrus 
žaisliniais pistoletais.

* Valstybės skola gegužę 
išaugo beveik 1 mlrd. litų.

* Vilniuje posėdžiavo Lie
tuvos ir Lenkijos prezidentų 
konsultacinis komitetas.

* Naujieji „Lietuvos du
jų” investuotojai kol kas ne
simėto pažadais.

* Sudarytos teisinės prie
laidos sutrumpinti Lenkijos 
sienos kirtimo laiką.

* Vis daugiau Lietuvos 
moksleivių siekia vidurinio 
išsilavinimo.

* Švietimui ir sveikatai 
šiemet siūloma daugiau pi
nigų.

* Seni Seimo automobi
liai atiteks gydymo įstaigoms 
bei invalidų draugijai.

Vilniaus regiono vystymo programos projektas
Lenkijos visuomeninė orga

nizacija „Wspolnota Polska”, 
kurios tikslas — rūpintis už
sienio lenkais, parengė plačią 
Vilniaus regiono vystymo pro-

Konservatoriai 
įžvelgia sąmokslą

prieš V. Landsbergį
Opozicinę Tėvynės sąjungą 

(Lietuvos konservatorius) pa
piktino, jų teigimu, „nesoli- 
džiais juridiniais argumen
tais” pagrįstas Konstitucinio 
teismo (KT) sprendimas dėl 
„prezidentinės” pensijos kon
servatorių vadovui Vytautui 
Landsbergiui.

Konstitucinis teismas, šį 
mėnesį išnagrinėjęs kairiųjų 
inicijuotą skundą, pripažino 
prieštaraujančiomis Konstitu
cijai Valstybinių pensijų įsta
tymo nuostatas, kuriomis 
Aukščiausiosios tarybos Atku
riamojo Seimo (AT-AS) pirmi
ninkas prilygintas prezidentui 
ir jam numatyta atitinkamo 
dydžio pensija.

AT-AS pirmininku 1990- 
1992 metais buvo dabartinis 
konservatorių vadovas Vytau
tas Landsbergis.

„Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) taryba su ap
gailestavimu pažymi, kad, 
remiantis nesolidžiais juridi
niais argumentais, šiandien 
nugalėjo ideologizuotas kai
riųjų požiūris į neseną Lietu
vos istoriją”, teigiama ketvir
tadienį paskelbtame pareiš
kime, kurį pasirašė partijos 
pirmininko pirmasis pavaduo
tojas Andrius Kubilius. „Kai
rieji negali pripažinti Atkuria
mojo Seimo pirmininko konsti
tucinio, istorinio ir politinio 
vaidmens, 1990-1992 vado
vaujant Lietuvos žygiui į lais
vę”, pažymima jame.

Konservatoriai pareiškė, jog 
KT viršijo savo kompetenciją, 
svarstydamas 1990 metais 
priimtos laikinosios Konstitu
cijos nuostatas.

KT konstatavo, jog laikino
joje Konstitucijoje nebuvo nu
matytas Nukelta į 5 psl.
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Pasaulio naujienos
(Ramlanfis AFP, Beulsfs. AP, lntertax. ITAR-TASS, BNS 

amų agentūrų pranešimais)

G8 valstybių vadovai Kanados Kananaskis kurorte.

CANADA
Kananaskis, Canada. Ga

lingiausių pasaulio valstybių 
(G8) vadovai, susirinkę į vir
šūnių susitikimą griežtai sau
gojamame Kanados kalnų ku
rorte, trečiadienį nusprendė 
Rusijai pasiūlyti visateisę na
rystę savo elitiniame klube ir 
aptarė, kaip veiksmingiau už
kirsti kelią teroristų grupuo
tėms įsigyti masinio naikini
mo ginklų. G8 vadovai paža
dėjo papildomai skirti 1 mlrd.

gramą, parašytą netaisyklinga 
lietuvių kalba. Primename, 
kad organizacijos vadovas J. 
Stelmachovskis prieštaravo 
Šalčininkų rajono lenkų auto-

Trečiadienį vykusioje Baltijos Ministrų Tarybos sesijoje byvo aptartos svarbiausios bendradarbiavimo problemos ku
riant bendrą Baltijos energijos rinką, derinant sienų kirtimo procedūras, derinant teisės aktus dėl tapatybės kortelių 
kaip kelionių dokumentų pripažinimo ir pan.

Nuotr.: (Iš kairės) Estijos, Latvijos ir Lietuvos premjerei Siim Kalias, Andris Berzinis ir Algirdas Brazauskas Ig
nalinos atominėje elektrinėje. Vladimiro Gulevieiaus (ELTAI nuotr

Geriau naujas Ignalinos AE 
reaktorius, negu nauja jėgainė

Vilnius, birželio 27 d. (BNS) 
— Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos 
vadovė, parlamentarė Kazi
miera Prunskienė siūlo prieš 
uždarant antrąjį Ignalinos 
atominės elektrinės (IAE) blo
ką, jėgainėje atidaryti naują, 
mažesnį, tačiau ekonomiškes
nį reaktorių.

Parlamentinės Komisijos 
IAE regiono problemoms ket
virtadienį Seime surengtame 
seminare Tarptautinės atomi
nės energetikos agentūros 
(TATENA) atstovai pateikė 
savo pasiūlymus, kokia galėtų 
būti Lietuvos branduolinės 
energetikos ateitis iki 2017 
metų.

Komisijos pirmininkė K. 
Prunskienė pasidžiaugė, kad 
seminare nuskambėjo jos nuo
monę patvirtinantys TATE-

dol. neturtingų valstybių sko
lų naštai palengvinti. Be to, 
Didysis aštuonetas paskelbė, 
kad 2006 m. jo viršūnių susiti
kimas įvyks Rusijoje, kuri iki 
šiol nedalyvaudavo Šių pasau
lio turtingiausių valstybių 
kasmetinių susitikimų svar
biausiuose renginiuose.

Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin, susitikęs su JAV 
vadovu George W. Bush, pa
reiškė manąs, kad Maskvos ir 
Vašingtono sąveika gali turėti

nomistų teismui, remia vien 
lenkiškas mokyklas.

Kodėl Lietuvai priešiškai 
nusiteikusi organizacija kuria 
Vilniaus regiono vystymo

NOS žinovų argumentai, jog 
Lietuvai visapusiškai, naudin
gesnė naujų vieno ar dviejų 
naujų atominiu reaktorių sta
tyba Visagine esančioje jėgai
nėje, negu ateityje naujos, ta
čiau saugios jėgainės staty
mas „plyname lauke”.

Iki šiol apie naujų saugių 
reaktorių statybą buvo užsi
minęs Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir keli kiti 
politikai, tačiau dėl milžiniškų 
kaštų šis projektas kol kas 
vertinamas kaip nerealus.

Seminare pasisakęs TATE- 
NOS branduolinės energetikos 
departamento specialistas 
Hans Holger Rogner IAE spe
cialistus, jų rengimo galimy
bes ir veikiančią jėgainę konk
rečioje teritorijoje įvardijo 
kaip didelį turtą.

Nukelta į 5 psl.

lemiamos reikšmės naikinant 
pasaulyje terorizmą. „Suvie
nyti pastangas absoliučiai bū
tina, jei norime laimėti šią ko
vą”, sakė V. Putin, pridurda
mas, jog pritaria „tvirtai JAV 
prezidento nuostatai šiuo 
klausimu ir jo ryžtui vykdant 
šią politiką”. G. W. Bush savo 
ruožtu atidavė duoklę Rusijos 
prezidentui sakydamas, jog V. 
Putin ne iš nuogirdų žino, kas 
tai yra terorizmas, ir aktyviai 
kovoja su šia blogybe savo val
stybėje.

JAV

San Francisco, Califor- 
nia. Pirmą kartą JAV istorijo
je federalinis teismas trečia
dienį nusprendė, kad vadina
moji ištikimybės priesaika, 
kurią kas rytą per vėliavos pa
kėlimą sako Amerikos vaikai, 
prieštarauja Konstitucijai, nes 
joje minimas Dievas. Stulbi
nantis sprendimas be abejonių 
sukels didžiulę audrą valsty
bėje, kur santykiai tarp vals
tybės ir religijos nuo seno yra 
karštų debatų tema. Tūks
tančiai 5-11 metų vaikų, pri
dėję dešinę ranką prie širdies, 
prisiekia būti ištikimi „Jung
tinių Amerikos Valstijų vėlia
vai, respublikai, kurią ji sim
bolizuoja, vienai tautai prieš

programą? Ar Lietuvoje nėra 
valstybinių institucijų, geban
čių parengti Rytų Lietuvos 
programą?

2001 m. vasario 13-15 dieno-

Valdančioji dauguma 
bendradarbiaus 

rinkiniuose
Valdančiosios daugumos 

partijų — Socialdemokratų ir 
Naujosios sąjungos — vado
vai, premjeras Algirdas Bra
zauskas ir Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, skelbia 
pasiryžimą dirbti kartu ir to
liau.

Abiejų partijų vadovai Sei
me ketvirtadienį surengtoje 
bendroje spaudos konferenci
joje paminėjo prieš metus Lie
tuvos socialdemokratų parti
jos (LSDP) ir Naujosios są
jungos (NS, socialliberalų) pa
sirašytą Bendro darbo susita
rimą, kuriuo sudarė naują Sei
mo daugumą, žlugus anks
tesnei socialliberalų ir liberalų 
koalicijai.

„Noras dirbti yra. Pasiry
žimas vykdyti mūsų užsibrėž
tus tikslus yra.

Nukelta į 5 psl.

Dievą, nedalomai, kurioje lais
vė ir teisingumas egzistuoja 
visiems”. JAV prezidentas 
George W. Bush šį sprendimą 
pavadino .juokingu”, o Senato 
daugumos vadovas Tomas 
Daschle — „velniai žino kuo”.

Jungtinės Valstijos ketina 
netrukus paleisti grupę Afga
nistane suimtų belaisvių, ku
rie jau keli mėnesiai kalinami 
Kubos Guantanamo įlankoje 
esančioje JAV Laivyno bazėje, 
ketvirtadienį pranešė AFP bu
vęs Qatar teisingumo minist
ras Mohammad Najib al- 
Nauimi. Guantanamo bazėje 
kalinami daugiau kaip 560 
įtariamų Talibano ir „ai Qae- 
da” kovotojų. Jie buvo suimti 
per karo operaciją, kurią JAV 
vadovaujama koalicija pradėjo 
po pernai rugsėjo 11-ąją įvyk
dytų teroro išpuolių. 

EUROPA

Luxembourg. Europos Ko
misija parengė planus, kurie 
Europos Sąjungos žemės ūkio 
politiką turėtų pakeisti la
biausiai per 40 metų jos gyva
vimo istoriją. Komisija siūlys 
ūkininkams mokėti fiksuotas 
ir nuo gamybos apimčių nepri
klausomas lėšas, sumažinti 
intervencines grūdų supirki
mo kainas bei pareikalauti,

mis Pultuske (Lenkija) įvyko 
Lietuvos ir Lenkijos delegacijų 
susitikimas, skirtas Vilniaus 
regiono vystymo programos 
projektui aptarti. Dalyvių

Seimas teigiamai įvertino 
derybų su Europos Sąjunga eigą
Vilnius, birželio 27 d. (BNS) 

— Seimas ketvirtadienį pri
ėmė nutarimą, kuriame teigia
mai įvertino derybų dėl stoji
mo į Europos Sąjungą (ES) 
eigą bei paragino skirti lėšų 
Seimo biurui Europos Parla
mente (EP) įkūrimui bei par
lamentarų mokymui.

Su derybomis dėl stojimo į 
ES parlamentarus supažin
dino užsienio reikalų minist
ras Antanas Valionis, Europos 
komiteto prie vyriausybės va
dovas Petras Auštrevičius, 
žemės ūkio ministras Jeroni
mas Kraujelis, ūkio ministras 
Petras Čėsna, finansų mi
nistrė Dalia Grybauskaitė ir 
parlamentinio Europos rei
kalų komiteto pirmininkas 
Vytenis Andriukaitis.

Lietuvos vyriausiasis euro- 
derybininkas P. Auštrevičius 
paragino Seimo narius užtik

Rusijai primenami „namų darbai” 
prieš Lietuvos vizų įvedimą

Vilnius, birželio 27 d. (BNS) 
— Rusija privalo atlikti 
„namų darbus”, kad vizų įve
dimas Karaliaučiaus srities 
gyventojams nepaverstų Lie
tuvos sienos „Didžiąja Euro
pos siena”, ketvirtadienį Sei
me pareiškė užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis.

„Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus Sevilijoje Euro
pos lyderiams sakė, kad mūsų 
tikslas — Sąjunga, kuri atsi
žvelgia į savo kaimynų lū
kesčius. Mes turime likti atvi
ri ir jautrūs savo kaimynams. 
Tai ypač pasakytina apie Kali
ningradą”, Seimo visuotinia
me posėdyje surengtoje disku
sijoje apie ES sakė A. Valio
nis.

Jo teigimu, Lietuvos vyriau
sybė yra pasiryžusi išnaudoti

kad ūkininkai 10 proc. dirba
mos žemės nebenaudotų ūki
nei veiklai. ES žemės ūkio 
komisaras Franz Fischler ma
no, kad žemės ūkio politikos 
pakeitimai, jei tik jiems bus 
pritarta, leis ES pasirengti 10 
naujų narių priėmimui ir su
stiprins pozicijas pasaulinės 
prekybos diskusijose.

Varšuva. Lenkijos teisėsau
gos pareigūnai susekė kom
piuterį, kuriuo buvo įvykdytas 
įsilaužimas į JAV Valstybinės 
aeronautikos ir kosminės erd
vės administracijos (NASA) 
kompiuterių sistemą, pada
rant žalos už 1 mln. dol., ta
čiau šio nusikaltimo vykdyto
jas kol kas neišaiškintas.
Į ' KUBA ]

Havana. Kubos parlamen
tas trečiadienį vienbalsiai pri
tarė Konstitucijos pataisoms, 
kuriomis negrįžtamai įteisi
nama socializmo santvarka, o 
socializmas pripažintas „ne
panaikinama” Kubos politinės 
ir socialinės ideologijos dalimi. 
„Grįžimas į praeitį mūsų liau
džiai yra nepageidautinas, ne
įsivaizduojamas ir neįmano
mas. Revoliucįja yra nenugali
ma”, pareiškė parlamentui vi
ceprezidentas Carlos Lage. 
Šiomis pataisomis siekiama 
išsaugoti socialistinę santvar

nuomone, Projekto įgyvendini
mas pagyvintų Lietuvos ir 
Lenkijos bendradarbiavimą, 
paspartintų regiono ekonomi
nę plėtrą. Nukelta į 3 psl.

rinti iki stojimo į ES politinį 
pastovumą valstybėje.

„Turėtume padaryti viską, 
kad vidinė situacija Lietuvoje 
netaptų kliūtimi sėkmingai 
derybų pabaigai ir mūsų na
rystei Europos Sąjungoje (...) 
Politinio stabilumo išlaikymas 
laikotarpiu iki narystės Euro
pos Sąjungoje, bus tas veiks
nys, kuris užtikrins viso de
šimtmečio eurointegracinių 
pastangų sėkmę”, pažymėjo P. 
Auštrevičius. Jis taip pat 
pabrėžė, jog įstojusi į ES, Lie
tuva 2004-2006 m. iš įvairių 
ES struktūrinių ir sanglaudos 
fondų galėtų sulaukti apie 5 
mlrd. litų paramos, tai suda
rytų 463 litus vienam Lietu
vos gyventojui.

Opozicinių frakcijų atstovai 
suabejojo, ar diskusija apie de
rybas su ES apskritai buvo 
reikalinga.

visas priemones, įteisintas 
Šengeno susitarimų, kad per 
sieną judėjimas vyktų sklan
džiai. Toks pat yra Sevilijos 
Viršūnių tarybos sprendimas, 
kuriuo Europos Komisijos pa
prašyta pateikti papildomą 
studiją dėl galimybės lanks
čiai išspręsti asmenų ir prekių 
tranzito į ir iš Karaliaučiaus 
srities klausimą, laikantis ES 
teisyno reikalavimų ir esant 
sudomintų būsimų ES narių 
— Lenkijos ir Lietuvos — suti
kimui.

„Tam, kad būtų išvengta 
neigiamų ES plėtros aspektų, 
mūsų kaimynai Rusija ir Bal
tarusija taip pat turi atlikti 
savo namų darbus: pasirū
pinti tinkamais kelionės doku
mentais, Nukelta i 5 psl.

ką, kai prezidentas Fidel Cas- 
tro ir jau įpėdiniu paskirtas jo 
brolis Raul Castro pasitrauks 
iš gyvųjų tarpo.

SUDANAS
Khartoum. 57-ių Islamo 

konferencijos organizacijos 
valstybių narių užsienio rei
kalų ministrai ketvirtadienį 
išreiškė savo paramą JAV 
„taikiniu” tapusiam palesti
niečių vadovui Yasser Arafat. 
Tačiau po 3 dienas vykusio su
sitikimo paskelbtame minist
rų pareiškime neminima šią 
savaitę JAV prezidento Geor
ge W. Bush pasakyta kalba 
dėl Artimųjų Rytų konflikto 
sureguliavimo, kurioje jis ne
dviprasmiškai užsiminė apie 
būtinybę nušalinti Y. Arafat. 
Pareiškime pabrėžiama „ben- 

,dra islamo valstybių parama 
Palestinos žmonių kovai už jų 
teisių susigrąžinimą..., vado
vaujant prezidentui Yasser 
Arafat”.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

52-Ų JŲ ŽAIDYNIŲ ČIKAGOJE 
REZULTATAI 

PLAUKIMAS
52-ųjų ŠALFASS sporto 

žaidynių plaukimo varžybos
— 2002 m. pirmenybės — 
įvyko 2002 m. gegužės 18 d. 
Marmion Academy, Aurora, 
IL.Varžybas vykdė ŠALFASS 
plaukimo komitetas, globojo
— Čikagos ASK „Lituanica”. 
Varžyboms sklandžiai vadova
vo Algis Norkus, ŠALFASS 
plaukimo komiteto narys. 
Varžybos vyko uždarame 25 
jardų baseine.

Varžybose dalyvavo 20 plau
kikų: 12 vyrų ir berniukų bei 
8 moterys ir mergaitės. Beveik 
visi dalyviai — iš Čikagos apy
linkių. Nors ir mažokas daly
vių skaičius, tačiau moterų ir 
vyrų pasekmės buvo geros. 
Buvo pagerinti 6 ŠALFASS 
pirmenybių rekordai.

Krista Norkutė (17 m.) pa
siekė 3 rekordus — 50 j (jar
dų) laisvu stiliumi nuplaukė 
per 25.80 sek., 100 j nugara 
per 1:03.75 min. ir 100 j pete
liške — per 1:02.27 min. Ji 
taipogi laimėjo 100 j laisvu sti
liumi (58.38 sek.).

Rūta Brazaitė (29 m.) pa
gerino senjorių (25 m. +) mo
terų 50 j laisvu st. rekordą 
(28,48 sek).

Kovas Kulbis (8 m.) pageri
no 25 j peteliške berniukų 7-8 
m. rekordą (31.42 sek.) Jis tai
pogi laimėjo 25 j 1. st. (21.52 
sek.) ir 100 j kompleksiniu sti
liumi (2:31.59 min.).

Vidas Kulbis (6 m.) pasiekė 
berniukų (jaunesnių nei 7 m.) 
rekordą 25 j peteliške (29.90 
sek.), taipogi laimėdamas 25 j 
1. st. (24.83 sek.), 25 j nugara 
(29.53 sek.) ir 25 j krūtine 
(34.74 sek.).

Toliau pateikiame kitus lai
mėtojus.

Vyrų klasėje — Kęstutis 
Aukštuolis (18 m.) (Cl. „Žai
bas”) laimėjo 50 j 1. st. (23.24 
sek.), 100 j 1. st. (50l82 sek.), 
100 j peteliške (59.86 sek.) ir 
200 j kompleksiniu stiliumi 
(2:07.89 min.).

Vyrų kl. dar išskirtinas yra 
Dustin Sansale (16 m.), ku
ris buvo antras 10 j 1. st. 
(53.01 sek.) ir 200 j kompleksi
niu st. (2:11.35 min.), trečias 
50 j 1. st. (23.73 sek.). Dar 
pažymėtinas Darius Griga
liūnas (24 m.) — antras 50 i 1

st. (23.27 sek.) ir trečias 100 j
l. st. (56.90 sek.).

Vyrų senjofų (25 m. +) — 
Anatolijus Backo (39 m.) 
laimėjo 50 j 1. st. (26.59 sek.) 
ir 100 j nugara (1:06.63 min.). 
Marijus Janklinas (31 m.) 
laimėjo 100 j 1. st. (56.32 sek.) 
Atkreiptinas dėmesys, kad 
senjorų ir senjorių pasekmės 
automatiškai kvalifikuojasi ir 
vyrų bei moterų pasekmėms.

Moterų klasėje — Sabina 
Orlovą (24 m.) laimėjo 100 j 
krūtine (1:35.98 min.).

Moterų seųjorių (25 m. +) 
klasėje — Snieguolė Erlin- 
gienė (30 m.) laimėjo 100 j 
nugara (1:18.34 min.).

Berniukų (13-14 m.) klasė
je — Brian Jučas (13 m.) 
laimėjo 100 j 1. st. (1:04.70 
min.), 100 j nugara (1:16.47 
min.), 100 j krūtine (1:27.43 
min.) ir 200 j kompleksiniu st. 
(2:52.93 min.). Nerijus Aleksa 
(14 m.) laimėjo 50 j 1. st. 
(29.51 sek.).

Berniukų (11-12 m.)
klasėje — Marius Aleksa (12
m. ) laimėjo j. 1. st. (28.58 sek.), 
50 j nugara (35.94 sek.), 50 j 
peteliške (34.37 sek.) ir 200 j 
kompleksiniu st. (2:55.67 
min.).

Mergaičių (11-12 m.) klasė
je — Lina Jodwalis (12 m.)
laimėjo 50 j 1. st. (47.68 sek.) 
ir 50 j nugara (1:03.28 min.).

Berniukų (7-8 m.) klasėje
— Mikas Sidrys (7 m.) lai
mėjo 25 j nugara (29.84 sek.)
ir 25 j krūtine (34.55 sek.).

Mergaičių (7-8 m.) klasėje
— Vilija Aleksaitė (8 m.) 
laimėjo 25 j 1. st. (38.17 sek.), 
o Laura Borušaitė (8 m. ) — 
25 j nugara (25.45 sek.).

Po ilgų metų tai buvo bandy
mas suruošti plaukimo varžy
bas Čikagoje. Varžyboms, ku
rioms sudarytos labai geros 
sąlygos, buvo atliktos be prie
kaištų. Numatoma jas vykdyti 
Čikagoje ir 2003 metais pana
šiu laiku. Tikimasi bent dvi
gubo dalyvių skaičiaus, ypač 
atstovų iš Kanados.

Ateinančios plaukimo varžy
bos bus surengtos per 2002 m. 
baltiečių pirmenybes Toronte, 
Kanadoje, 2002 m. spalio 26 d.

amb

DAR APIE III LIETUVOS TAUTINĘ 
OLIMPIADĄ

Gavome daugiau įdomesnių 
žinių apie vieną svarbiausiųjų 
2002-ųjų metų Lietuvos spor
tinių įvykių — III Lietuvos 
tautinę olimpiadą, kuri prasi
deda šį penktadienį, birželio 
28 d.

Kaip teigia Lietuvos Kūno 
kultūros ir sporto departa
mento generalinio direkto
riaus pavaduotojas Algirdas 
Raslanas, visi olimpiados or
ganizaciniai klausimai jau bir
želio pirmoje pusėje išspręsti 
— pagamintos programos, pla
katai, medaliai, diplomai, 
kvietimai, suvenyrai.

Varžyboms parengtos ir 
sporto bazės. Daugiausia pi
nigų (200,000 litų) buvo inves
tuota į Šiaulių miesto (jame 
bus įgyvendinta dauguma 
olimpiados programos punktų) 
sporto bazes. Už šiuos pinigus 
suremontuotos patalpos, įsigy
tas sportinis inventorius,

SUSIPAŽINKIME
SU BROLIAIS ROLANDU IR VIKTORU PAŠKAIS

45 m. amžiaus Rolandas 
Paškus ir jo metais jaunesnis 
brolis Viktoras, gyvenantieji 
Čikagos vakariniuose prie
miesčiuose, mažiausiai porą 
dešimtmečių aktyviai reiškia
si sporte, tačiau apie juos lie
tuviškoje spaudoje dar nebuvo1 
rašyta, bet amerikiečių tarpe 
jiedu yra gerai žinomi ir apie 
juos anglų kalba spausdina
muose leidiniuose ne kartą buvo 
užsiminta.

Jų kultivuojamos sporto ša
kos yra retokos: Rolandas 
daugumoje reiškiasi slidinėji
me, o Viktoras — motociklų 
lenktynėse. Ir jiedu šiose sri
tyse yra pasiekę gerų rezul
tatų ir pelnę daugybę atžymė- 
jimo ženklų — didesnių ar 
mažesnių taurių.

Apie šiuos vyrus mums pra
nešė jų tėvas Raimundas Paš
kus, kuris su savo žmona Sta
se (Blandyte) gyvena Darien, 
IL. Nors pats Raimundas sa
kosi savo gyvenime yra mažai 
sportavęs, tačiau Stasė, kartu 
su savo kitomis trimis seseri
mis Blandytėmis ir broliu Zig
mu Žiupsniu yra daug reiškęsi 
tinklinyje.

Rolando specialybė yra nusi
leidimo nuo kalno („downhill”) 
lenktynės. Kovo 24 d. prie Pet- 
roskey miesto Michigan valsti
joje šios srities varžybose iš 61 
slidinėtojo jis užėmė III vietą 
ir gavo piniginį prizą. Kiek 
anksčiau, praėjusią žiemą, 
varžybose prie Dubuųue mies
to, lietuvis iškovojo čempiono 
vardą. Gerų rezultatų jis pa
siekė ir lenktynėse Wisconsin 
valstijoje. Reikia pažymėti, 
kad kovo mėnesį įvykusiose 
varžybose jo greitis buvo už
fiksuotas 63 mylios per va
landą.

Viktoro pasirinkta sporto 
šaka yra motociklų sportas, o 
specifiniai „motokros” moto
ciklų klasės varžybos. Šioje 
srityje jis reiškiasi daugelį 
metų ir dažnai yra nepaveja
mas ir nenugalimas. Jo nuo
pelnai yra pažymėti daugeliu 
trofėjų, kuriems sutalpinti rei-

Motociklų sportą pamėgęs Viktoras Paskųs visos Amerikos „motocross” 
varžybose Tennessee valstijoje.

Slidinėtojas Rolandas Paskųs nusileidimo nuo kalno lenktynėse Petoskey, 
Michigan.

kia nemažai vietos.
Nepaisant, kad šie vyrai jau

ne jaunuoliai, tačiau dėmesys 
sportui juose dar neišblėsta. 
Reikia palinkėti, kad jie ir to
liau nepasiduotų, vis papildy-

darni savo pergalių ir trofėjų 
rinkinį. Kaip atsimename, jų 
dėdė Zigmas Žiupsnys sporta
vo ir vadovavo kitiems sporti
ninkams iki pat savo mirties.

E. Šulaitis

DRAUGAS
(USPS-16100Q)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays. legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589.
Periodical class postage paid at Chicago, IL'and additional mailing offices 
Subscription Rates: $100 00 Foreign countries $115 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto
Metams 1/2 metų 3 men

JAV $100 00 $60 00 $38 00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45 00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60 00 $45.00 $33 00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38 00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250 00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55 00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas: administracija@draugas.org

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

elektroninė įranga ir kt.
Varžybas surengs atskirų 

sporto šakų federacijos, kurios 
yra pasirengusios gerai. Skir
tingų sporto šakų varžybos 
tęsis nuo 1 iki 3 dienų. Iš viso 
laukiama 1,538 sportininkai. 
Pridėjus trenerius, oficialius 
asmenis, joje turėtų būti dau
giau negu 2,000 dalyvių.

Deja, iš užsienio lietuvių šį 
kartą atvyksta labai mažai — 
tik apie 15. Keturi, pagal vė
liausias žinias, bus iš Ameri
kos, kiti — iš Vokietijos, Izrae
lio, Latvijos, Rusijos. Indivi
dualiose sporto šakose daug jų 
nesitikėta, nes dalyviams tai
komos gana aukštos kvalifika
cinės normos. Tačiau užsienio 
lietuviams buvo paliktos vie
tos krepšinyje, tinklinyje, fut
bole, netaikant pąjėgumo 
standartų. Deja, užsienio lie
tuvių komandų nesulaukta.

Iš Lietuvos sportininkų

Šiauliuose daugiausia žada 
dalyvauti lengvaatlečių bei 
dviratininkų. O stalo teniso 
varžybų nuspręsta neorgani
zuoti, nes Lietuvos Stalo teni
so asociacija nesugebėjo pasi
rengti.

Pagal nustatytą scenarijų, 
olimpiados atidaryme turėtų 
pasirodyti ir Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus, už
darymo iškilmes savo apsilan
kymu turėtų pagerbti Lietu
vos Seimo pirmininkas Artu
ras Paulauskas. Yra pakviesta 
daug garbingų sportinio ir vi
suomeninio gyvenimo atstovų. 
Iš JAV šiuose renginiuose da
lyvaus ŠALFASS centro val
dybos pirmininkas Rimantas 
Dirvonis.

Birželio 29 d. yra rengiamas 
Pasaulio lietuvių sporto foru
mas, kuris turėtų nuspręsti, 
ar ateityje rengti Lietuvos 
tautines olimpiadas, nes joms 
sunku rasti dalyvių iš užsienio 
lietuvių tarpo. Yra galvojama, 
gal vėl reikėtų organizuoti Pa
saulio lietuvių sporto žaidy- 
nes Ed. Šulaitis

VARYŽYBOS
CLEVELANDE

Lietuvių Vidurio vakarų 
sporto apygardos lengvosios 
atletikos varžybos įvyks š.m. 
liepos 6 d., šeštadienį, Brecks- 
ville High School stadione, 
6380 Mill Rd., Bradview 
Heights, Ohio. Važiuoti 1-77 
greitkelio, išsukti į Wallings 
Rd. (Exit 151) išvažiavimą, 
važiuoti į rytus iki Mill Rd., 
tada važiuoti Mill Rd. į pietus 
iki mokyklos.

Lietuvių varžybos vyks Cle- 
veland Track Classic tradici-

LITUANICOS FUTBOLININKAI ĮVEIKĖ 
LENKUS

Blrželio 23 d. aikštėje prie 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte buvo tikrai karšta — 
termometras rodė 94 laips
nius. Tačiau dar karštesnė 
buvo „Lituanicos” futbolininkų 
pirmenybinė kova prieš lenkų 
„Legovia” ekipą.

Smagu pranešti, jog šias la
bai svarbias rungtynes lietu
vių ekipa laimėjo ir savo taškų 
kraitį papildė trimis taškais 
— iki 20. Varžovai buvo įveik
ti 2-1 ir jie atsisveikino su 
„mąjor” divizija.

Lenkai, savo komandą pa
stiprinę bent keturiais aukšto 
lygio futbolininkais, norėdami

nių varžybų rėmuose. Rung
tynes rengia „Over The Hill 
Track Club”.

Registracija — nuo 8 vai. 
ryto. Varžybų pradžių — 9 v.r.

Varžybos bus vykdomos ber
niukams ir mergaitėms: 8 m. 
ir jaunesniems, 9-10 m., 11-12 
m., 13-14 m., 15-16 m. ir 17-18 
m. Vyrams ir moterims: 19-24 
m., 25-29 m., 30-34 m. ir t.t. 
(kas 5 metai iki...).

Varžybų programa praktiš
kai apima visas bėgimų, šuo
lių ir metimų rungtis.

Starto mokestis — 6 dol. už 
kiekvieną rungtį. Čekis rašo
mas: Over The Hill Track 
Club. Dalyvaujantiems rung
čių skaičius neapribotas.

Suinteresuoti asmenys ar 
grupės prašomi kreiptis į Al
girdą Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122, 
tel. 216-486-0889; faksas 216- 
481-6064; E-mail:

Vyts@VPAcct.com VVSA-da

išsikrapštyti iš paskutinės 
lentelės vietos ir automatiško 
iškritimo į I diviziją, jau buvo 
supliekę stiprias „Major” divi
zijos ekipas. Jie galvojo, kad ir 
sekmadienio rungtynėse prieš 
lietuvius pasiseks. Tačiau 
nors pirmame kėlinyje lenkai 
buvo išsiveržę į priekį, kai ne
labai stipraus kamuolio nesu
graibė lietuvių vienuolikės 
vartininkas, po to vartininkas 
meistriškai atrėmė kelis pavo
jingus lenkų šūvius.

Sugrįžus po poilsio ir pra
dėjus antrąjį kėlinį, jautėsi di
desnis lietuvių žaidėjų pasi
ryžimas laimėti. Netrukus po 
pakelto kampinio prie lenkų 
vartų pasekmė išlyginta. Čia 
savižudį įvartį, gelbstint var
tus, įsimušė patys lenkai.

74 minutėje labai gražų 
įvartį iš tolo pasiekė „Lituani
cos” žaidėjas Tomas Mačiulis, 
kurio meistriškas šūvis prily
go Pasaulio futbolo pirmeny
bėse matytiems momentams. 
To pakako mūsiškių pergalei, 
nors lenkai labai stengėsi ir 
pabaigoje buvo surengę kelias 
pavojingesnes situacijas prie 
lietuvių vartų, kurios nedavė 
rezultatų.

Lietuvių ekipos gynėjų tarpe 
vėl nebuvo Gyčio Kavaliausko, 
be kurio mūsiškiams labai 
sunku išsiversti. Be to, aikštės 
vidurys kažkodėl būdavo pa
liktas lenkams, kurie dažnai 
jame šeimininkavo, nesutikda
mi mūsiškių pasipriešinimo. 
Rungtynių pabaigoje kažkodėl 
daugiau mūsiškių žaidėjų ne
buvo permesta į gynimą, kuo-

EDMUNDAS VClNAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6818 W. Archer Ava. Sis. 5 k- 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
kardiologas-Širdies ligos 

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. L. PETREIKIS 

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory 

Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

met buvo reikalas ne mušti 
įvarčius, bet išsaugoti jau iš
kovotą persvarą.

Žinoma, sunku iš žaidėjų 
buvo laukti, ko nors ypatingo, 
nes ir žiūrovams buvo per 
karšta, tai ką jau bekalbėti 
apie vyrus, turėjusius pusant
ros valandos lieti prakaitą 
karštoje saulėje. Beje, žiūrovų 
atsilankė vidutiniškai. Dalis 
jų net į saulę nedrįsto eiti, — 
sėdėjo tolėliau nuo aikštės 
esančiame pavėsyje ir gurkš
nojo šaltus gėrimus. Iškovojus 
gražią pergalę visi šaukė — 
„valio” ir kaip tik išmanydami 
džiaugėsi. Lietuviai po perga
lės dabar yra šeštoje vietoje (iš 
dešimties galimų).

Kitas, jau priešpaskutines 
pirmenybines rungtynes lietu
viai žais ateinantį sekma
dienį, birželio 30 d., Buffalo 
Grove, IL, esančioje „Schwa- 
ben Center” aikštėje prieš „Vi
kings” ekipą. Taip pat yra už
silikęs jau du kartus neįvykęs 
mūsiškių susitikimas su 
„Green-White” klubo futboli
ninkais. Kada šios rungtynės 
galės būti sužaistos, neaišku. 
Mūsiškiams reikėtų dar vie
nos pergalės (trijų taškų), kad 

„Metropolitan”

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

jie užsitikrintų maždaug 7-tą 
vietą.

Rungtynėse su „Legovia” 
ekipa lietuvių komandoje žai
dė: Irmantas Šatas, Petras 
Šmigelskis, Žilvinas čenys, 
Tomas Mačiulis, Mindaugas 
Palaima, Virgis Žuromskas, 
Edvinas Trinkūnas, Laimonas 
Bytautas, Rimantas Joku- 
bauskas, Shavvn Leschkies, 
Audrius Zinkevičius, Vidijus 
Puškorius, Evan Stehlav.

Šį susitikimą stebėjo ir bu
vęs „Lituanicos” žaidėjas, vė
liau tarptautinės kategorijos 
— FIFA teisėjas ir JAV teisėjų 
rengimo vadovas Alfredas 
Kiemaitis, dabar dirbantis 
JAV „Soccer” federacijos rašti
nėje Čikagoje.

Su juo buvo proga pakalbėti 
apie futbolo aktualijas, kurių, 
vykstant Pasaulio futbolo pir
menybėms, yra be galo daug. 
Alfredas sakė, kad nepraleido 
nei vienų rungtynių televizijos 
ekranuose ar vaizdo įrašuose, 
jeigu būdavo žaidžiama po vi
durnakčio.

A. Kiemaitis domisi ne vien 
tik pasaulio futbolu, bet ir ak
tyviai seka Lietuvos futbolo 
gyvenimą.

futbolo lygos „mąjor” divizijos lentelė 
(po birželio 23 d.)

Vieta Komandos
pavadinimas

sužaista
rungtynių

taškai įvarčių
santykis

1 „Eagles" 14 29 37-23
2 „Vikings” 16 28 29-18
3 „United Serbs” 17 27 41-34
4 „Maroons” 17 27 35-32
5 „Lightning” 18 21 19-29
6 „Lituanica-Liths” 16 20 33-33
7 JSchwaben” 16 20 26-28
8 „Green-White” 15 18 23-24
9 „Kickers” 17 18 25-35

10 „Legovia” 18 15 20-32
Pastaba. Iš lentelės matome, kad „Legovia” ir „Lightning” 

jau sužaidė visas savo rungtynes. „Legovia” liko paskutinėje 
vietoje, o antrąją ekipą gali aplenkti visos keturios žemiau at- 
sidūruaios komandos, kadangi jos dar turi užsilikusių rungty
nių (nuo vienerių iki trejų).

i

mailto:administracija%40draugas.org
mailto:redakcija%40draugas.org
mailto:rastine%40draugas.org
mailto:skelbimai%40draugas.org
mailto:Vyts%40VPAcct.com


DĖL VILNIAUS REGIONO 

VYSTYMO PROGRAMOS

Atkelta iš 1 psl. Susitikimo
dalyvių nuomone, norint pra
dėti Projekto įgyvendinimą, 
tikslinga atlikti šiuos veiks
mus (cituojame 6 punktus iš 
delegačių susitikimo protoko
lo):

1. „Gauti Lietuvos Respubli
kos Vyriąusybės pritarimą 
šiam Projektui. Susitikime da
lyvaujantys Lietuvos žemės 
ūkio ministerijos ir Vilniaus 
apskrities viršininko admi
nistracijos atstovai savo kom
petencijos ribose inicijuos šį 
sprendimą.

2. Išsiaiškinti galimybes, 
kaip galima greičiau gauti 
Projektui reikalingą finansa
vimą iš Europos Sąjungos ir 
kitų šalių fondų. Tai atliks 
Lenkijos pusės atstovai.

3. Nustačius prioritetus, pa
rengti veiksmų planą, atitin
kantį gautų lėšų Projekto įgy
vendinimui sumą. Tai atliks 
Vilniaus apskrities viršininko 
administracijos ir draugijos 
„Wspolnota Polska” atstovai.

4. Parengti dokumentus, rei
kalingus lėšoms iš Europos 
Sąjungos ir kitų šalių fondų 
gauti. Tai atliks Vilniaus 
apskrities viršininko admi
nistracijos ir draugijos 
„Wspolnota Polska” atstovai.

5. Organizuoti Projekto val
dymo institucijos įsteigimą. 
Tam tikslui bus sudaryta ini
ciatyvinė grupė, į kurios su
dėtį įeis:

— iš Lietuvos pusės:
Vilniaus apskrities viršinin

ko administracijos atstovai,
programoje dalyvaujančių 

savivaldybių atstovai,
Žemės ūkio ministerijos ats

tovai,
— iš Lenkijos pusės: 

draugijos „Wspolnota Pols
ka” atstovai.

Iniciatyvinė grupė parengs 
dokumęntų paketą, reikalingą 
institucijos juridiniam įregis
travimui, jos veiksmų planą 
bei institucįjos išlaidų sąmatą 
2001 metams, atsižvelgiant į 
partnerių finansavimo gali
mybes.

6. Vilniaus apskrities virši
ninko administracija 2001 me
tų kovo mėnesį organizuos 
pirmąjį iniciatyvinės grupės 
posėdį, kurio metu aptars Pro
jekto valdymo institucijos įkū
rimo ir kitus organizacinius 
klausimus”.

„Wspolnota Polska” (toliau 
WP) siūlosi tarpininkauti gau
nant paramą iš PHARE, SA- 
PARD, ISPA ir kt. fondų. Kam 
reikalingi tarpininkai? Vienas 
strateginių programos tikslų 
— „...gerinant Lietuvos lenkų 
tautybės gyventojų integraciją 
su lietuviška visuomene, iš

saugojant regiono gyventojų 
tapatybę ir kultūrinį paliki
mą”, t.y., išsaugoti Lenkuos 
okupacijos padarinius. Ragi
nama stiprinti Vilniaus aukš
tesniąją Žemės ūkio mokyklą, 
kurioje mokymas vyksta len
kų kalba. Melagingai teigiama 
esant „ypač sunkią padėtį len
kiškose mokyklose”. Visose 
srityse peršamas Lenkijos pa
vyzdys ir bendradarbiavimas 
su Lenkijos institucijomis.

Programa apima ne visą Vil
niaus apskritį, o tik jos pusę, 
1920-1939 m. okupuotą Lenki
jos, labiausiai sulenkintą ir 
supančią sostinę Vilnių. Pro
gramoje neteisingai skelbia
ma, esą nutautintų lietuvių 
gimtoji kalba į pietus nuo Vil
niaus yra ne gudų paprastoji 
tarmė, o lenkų kalba ir „Lie
tuvos lenkų jaunimas gyve
nantis Vilniaus krašte turi 
turėti tas pačias galimybes 
edukacijos srityje, kaip ir lie
tuviai”. Todėl pagalba bus 
nukreipta į regiono mokyklų 
kokybės pakėlimą, atsižvel
giant į „ypač sunkią padėtį 
lenkiškose mokyklose”: 40-tyje 
vidurinių mokyklų (iš 59) pri
vilegijuotai aprūpinti bei 
įrengti, papildomai „finansiš
kai skatinti” lenkiškų mokyk
lų mokytojus, mikroautobu
sais papildomai vežti vaikus į 
lenkiškas mokyklas, 300-ams 
mokinių nuo 2001/2002 m., 2 
metus mokėti 30 Eurų stipen
diją kiekvieną mėnesį, 100-ui 
studentų lenkų po 40 eurų. 
Programoje numatyta: „Atsi
žvelgiant į Vilniaus regiono 
specifinę tautinę situaciją (di
delė Lietuvos lenkų grupė, 
ypač tarp kaimo gyventojų) 
pageidautina, kad šios aplin
kos jaunimas galėtų studijuoti 
gimtąja lenkų kalba... Lietu
vos ir Lenkijos aukštosiose 
mokyklose”. Bet ir dabar len
kų jaunimą papildomai remia 
iš Lietuvos biudžeto Vilniaus, 
Šalčininkų rajonų savivaldy
bės, Lenkija remia per 
„Wspolnota Polska” ir kitas or
ganizacijas. Užmačios studi
juoti aukštosiose mokyklose 
lenkų kalba turi būti griežtai 
atmestos nuo pat pradžių.

Projekte numatyti realizaci
jos partneriai: Lenkijos aukš
tosios mokyklos, Podliasės 
ūkio rūmai. Manoma, kad 
Kaimo informacijos centras 
gali būti lenkiškoje Vilniaus 
aukštesniojoje žemės ūkio mo
kykloje. Siūlomi ekspertai iš 
Skiernievicų sodininkystės ir 
gėlininkystės instituto, Varšu
vos žemės ūkio universiteto.

Projekto Programos taryba 
teiks ataskaitas Lietuvos ir 
Lenkijos vyriausybėms. Švie

Lietuvos ir Norvegijos moksleiviai savo jėgomis Kaune per pusantrų metų pastatė ir įrengė gyvenamąjį namą 
Eltos nuotrauka.

AR STATYSIME VALDOVŲ RUMUS?timu regione rūpinsis „Ma- 
ciesz Szkolna”, „Wspolnota 
Polska”, Lenkijos švietimo 
ministerija ir lenkų edukacinė 
bendrijas.

Minimi teiginiai: „Vilniaus 
krašto vystymo agentūros kū
rime pagrindinis vaidmuo ati
tenka Vilniaus, Trakų ir Šal
čininkų savivaldybėms”, „Vil
niaus krašto ūkinės ir visuo
meninės veiklos pagyvinimu 
yra suinteresuota ir Lenkija”.

Išvardinti ir kiti projekto 
teiginiai rodo, kad planuojama 
totalinė Lenkijos invazija į 
Vilniaus regioną. Projektas la
bai primena senų laikų Hy- 
manso planą suskaldyti Lie
tuvą į Vilniaus lenkišką ir 
Kauno lietuvišką kantonus. 
Lenkijos organizacija „Wspol- 
nota Polska” sėkmingai atgai
vina autonomistų pretenzijas, 
pasitelkusi Lietuvos valsty
bines institucijas ir aukštus 
Lietuvos pareigūnus.

Kodėl leidžiama Lenkijos or
ganizacijai „Wspolnota Pols
ka” kurti Vilniaus regioną len
kų autonomistų sumanytoje 
teritorijoje (Vilniaus ir Šalči
ninkų raj.), įtraukiant papil
domai Trakų rąjoną? Vilniaus 
regiono vystymo agentūrai jau 
vadovauja žinomas Vilniaus 
rajono autonomistų vadovas 
Anicetas Brodavskis.

Kodėl atsisakoma „Pietryčių 
Lietuvos vystymo programos” 
ir toleruojama Lenkijos per
šama programa?

Kam reikalingi tarpininkai, 
norint gauti Europos Sąjungos 
fondų paramą?

Kodėl tęsiama buvusių Lie
tuvos Respublikos vyriausybių 
nesimetrinių nuolaidų politi
ka, kelianti pavojų Lietuvos 
valstybės ir lietuvių tautos in
teresams?

Evaldas Gečiauskas
„Vilnįjos” draugijos 

vicepirmininkas

Lietuvos vyriausybei oficia
liai nusprendus atstatyti Val
dovų rūmus Vilniuje ir prem
jerui Algirdui Brazauskui į rū
mų pamatus įmūrijus atstaty
mo metriką, nėra abejonės, 
kad Valdovų rūmai bus atsta
tyti valstybės ir privataus ka
pitalo lėšomis.

Iki šiol Valdovų rūmų at
statymas buvo skeptiškai ver
tinamas išeivijos lietuvių 
tarpe. Kai Lietuvos žmonės 
skursta, siaučia nedarbas ir 
16 proc. gyventojų gyvena že
miau skurdo ribos, kyla klau
simas, ar racionalu valstybės 
lėšas ir išeivijos finansinę pa
ramą naudoti Valdovų rūmų 
atstatymui, kai tos lėšos ga
lėtų būti panaudotos labdarai, 
auklėjimui, vargšams ir naš
laičiams?

„Ne vien duona žmogus gy
vas”, sako priežodis. Skurdą 
Lietuvoje sukėlė ne duonos 
stoka, bet dvasinis nuosmu
kis. Vargšus padarė besaikis 
girtuokliavimas, tinginiavi
mas, ligos ir senatvė. Tėvų at
sakomybės stoka ir moralinis 
palaidumas bei nelaimės su
kūrė našlaičius ir vaikus be 
namų, be tėvų ar globėjų. 
Kiek tą spragą gali užpildyti 
labdara? Ar tėvų meilės ir glo
bos stoką gali užpildyti išei
vijos šalpa? Ar gali ją atstoti 
net ir valstybės iždo litai? 
Tuos trūkumus šiandieninia
me ir rytdienos Lietuvos gyve
nime gali sumažinti, o gal ir 
pašalinti, pačių žmonių, ypač 
jaunosios kartos, dvasinis pa
kilimas, gėrio ir grožio ieško
jimas, tarnyba Dievui, tėvynei 
ir artimui.

Iš balos brendant į krantą, 
reikalinga gražesnė to kranto 
vizija. Dvasingumo ugdymui,

greta mokyklų, bažnyčių ir ka
tedrų universitetuose, reikia 
ir muziejų, archyvų, istorinių 
paminklų bei protėvių paliki
mo. Kad jie kalbėtų apie mūsų 
istorinę praeitį, iš kurios būtų 
galima semtis stiprybės da
barčiai ir ateičiai.

Vienas tokių tautinio dva
singumo šaltinių gali būti Val
dovų rūmai Vilniuje, kurių at
statymui reikalingos visų lie
tuvių pastangos ir lėšos pla
čiame pasaulyje.

Praeitame Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime buvo 
priimta rezoliucija, remianti 
Valdovų rūmų atstatymą. Sa
koma, kad Valdovų rūmuose 
PLB pastangomis bus įruošta 
PLB menė. Mažai kas Lietu
voje žino apie Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę, ar JAV LB, 
veikiančią už Lietuvos ribų. 
Tačiau visi gerai žino apie 
Amerikos lietuvius, apie Ka
nados ir Australijos lietuvius. 
Ar bus Amerikos lietuvių ir 
Kanados lietuvių menės? Ar 
jie prisidės prie Valdovų rūmų 
atstatymo, kaip stipriausia 
lietuvių išeivijos finansinė jė
ga? Ar Amerikos bei Kanados 
lietuvių išauginti milijoniniai 
fondai įneš savo indėlį visų 
Amerikos bei Kanados lietu
vių vardu?

Valdovų rūmų lankytojai no
rės žinoti, kiek Amerikos lie
tuviai prisidėjo prie rūmų at
statymo, kurių įnašas į Lietu
vos valstybingumą ir tautinį 
žmonių sąmoningumą bus po
zityvus. 2003 metais bus Min
daugo Lietuvos 750 m. jubilie
jus. Su jo pradžia pradėkime 
aktyviai telkti lėšas Amerikos 
lietuvių menei Valdovų rū
muose Vilniuje.

Bronius Juodelis
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Lietuvių kalba: S.O.S!
„Kartu su kiekvienos kalbos 

mirtimi iš mūsų planetos pra
nyksta dalis jos kultūros, isto
rijos ir įvairumo...” — teigia
ma „The Economist” žurnalo 
2001 m. gruodžio numeryje. 
Tačiau tikrovė yra neatiaidi 
mokytoja: ji nesidrovi baks
telėti pirštu ir į nemaloniausią 
tiesą.

Šiuo metu pasaulyje dar yra 
daugiau kaip 6,000 skirtingų 
kalbų (ir jų tarmių). Pagal 
UNESCO duomenis, paskelb
tus nykstančiųjų pasaulio kal
bų atlase („Atlas of the 
World’s Languages in Danger 
of Disappearing), 3,000, o gal 
ir daugiau, kalbų gresia rim
tas pavojus artimoje ateityje 
išnykti. Atlaso redaktorius 
prof. Stephen Wurm teigia, 
kad „kalbų mirtis yra labai 
senas reiškinys, nors kai 
kurių gyvybė, kaip lotynų ir 
sanskrito, iki šiol palaikoma 
dirbtiniu būdu”. Daugybė se
nųjų kalbų išnyko be žymės, 
kai kurios paliko rašytų pa
minklų nuotrupas, kol kas dar 
neįskaitomas, o dar kitos iš
sivystė į naujas, modernias 
kalbas. Visgi niekuomet žmo
nijos istorijoje kalbų pasikeiti
mas ir nykimas nevyko tokiu 
greičiu, kaip šiuo metu. Pesi
mistai teigia, kad iki šio 
šimtmečio pabaigos apie 90 
proc. dabartinių kalbų išnyks; 
optimistai mano, kad galbūt 
tik 50 proc. Nors kol kas lietu
vių kalba dar nėra „mirštan
čiųjų ligonių” sąraše, bet kas 
gali užtikrinti, kad jai negre
sia tas pats pavojus, juo la
biau, kad daugelis mūsų pačių 
tautiečių yra pasiruošę jai už
spausti akis.

Pagrindinė pagreitinto kal
bų nykimo priežastis: nauji 
tarpusavio susižinojimo būdai, 
dominuojančių kalbų įtaka ir 
vadinamoji mūsų planetos 
„globalizacija”. Štai ryškus to
kio proceso pavyzdys. Dabar 
anglų kalbą savo gimtąja vadi
na 380 milijonų žmonių, o 
galbūt dar du trečdaliai ją 
taip gerai moka, kad kalba ta
pusi tolygi gimtajai. Daugiau 
kaip milijardas žmonių šios 
kalbos skubiai mokosi, bent 
trečdalis planetos gyventojų 
kasdien daugiau ar mažiau ją 
girdi savo aplinkoje. Tuo keliu 
einant, apie 2025 metus pusė 
pasaulio gyventojų anglų kal
ba laisvai susikalbės. Tai nau
joji tarptautinė politikos, di
plomatijos, verslo, kompiute
rių, interneto kalba, jungianti 
mūsų planetos gyventojus į 
bendrą „globalizacijos ratelį”.

Nors ji pasaulyje žinoma 
kaip anglų kalba, bet iš esmės

— tai amerikietiškoji, dabar 
jau savitu tarimu, išsireiški
mais, net sintakse ir gramati
ka bebaigianti įsigalėti net 
pačioje anglų kalbos tėvynėje
— Didžiojoje Britanijoje. (Beje 
XIII šimt. anglų kalba Angli
joje kalbėjo tik „žemiausios 
klasės” žmonės, turbūt pana
šiai, kaip vėlesniais amžiais 
lietuvių aukštuomenė, kuri 
griebėsi lenkų, prancūzų ar 
kurios kitos svetimos kalbos, o 
tik liaudis pasiliko ištikima 
lietuviškam žodžiui.)

Anglų kalbos paplitimas, 
ypač po Antrojo pasaulinio 
karo, yra savotiškas fenome
nas. Tai iš esmės nelengva 
kalba, su nepaprastai dideliu 
skirtumu tarp žodžių rašybos 
ir tarimo, su gana „laisvai 
plūduriuojančiomis” gramati
kos taisyklėmis, sudaryta ta
rytum iš įvairių indoeuro
piečių ir kitų prokalbių at
liekų. Tačiau ji taip pat lanks
ti ir imli naujiems išsireiški
mams, įvairiausiems naujada
rams (dėl kurių dažnai kalbi
ninkai plaukus raunasi), grei
tai sukuria naujus žodžius 
naujoms reikmėms. Senes
nėms kalboms kartais kaip tik 
trūksta to lankstumo, tad jos 
pasisavina angliškus išsireiš
kimus arba tiesiog jų hibridus 
(kaip ir mūsų tautoje, kur prie 
daugelio angliškų žodžių pri
kabinamos lietuviškos galū
nės, užuot sukūrus savo kal
bos atitikmenis).

Deja, su svetima kalba ne
jučiomis atsėlina ir to krašto 
kultūra, nes kalba kiekvienai 
tautai yra daug daugiau, negu 
tik eilinė susižinojimo prie
monė. Tai tautos istorijos, kul
tūros, papročių, tradicijų da
lis, kurią gali tiksliai perduoti 
tik ta, o ne kuri kita svetima 
kalba. Jeigu miršta tautos 
kalba, pati tauta taip pat pa
smerkta išnykti. Dėl to kai ku
rios valstybės deda tiek daug 
pastangų, kad užtvenktų tą 
gaivališką anglų kalbos po
tvynį ir išsaugotų savąją kal
bą — o per ją, ir savosios tau
tos tapatybę.

Ar Lietuva yra viena iš tų 
valstybių? Ar ji tiek kovoja dėl 
lietuvių kalbos išlikimo, kaip, 
pavyzdžiui, Prancūzija, Vokie
tija, Islandija, Lenkija, Latvi
ja, Airija... Bent iš šios pusės 
Atlanto stebint, deja, taip ne
atrodo. Kitais metais Lietuva 
ruošiasi paminėti savo valsty
bingumo 750 metų sukaktį. 
Būtų labai reikšminga, jeigu 
tauta didžiąją pastangų dalį 
skirtų ne spalvingoms iškil
mėms, bet lietuvių kalbos iš
saugojimui.

LIETUVAIČIŲ kančių 
Nr4 ISTORIJA

Nutirpau iš džiaugsmo, ir kitų veidai nušvito. 
Argi tai tiesa!? Netikiu! Būtų per gerai. Išmušė lai
minga valanda! Jau ateina mūsų išgelbėjimas. 
Išsipildė daugelio pranašystės — nebeteks išvysti Sibi
ro. Grąžins visus atgal. Pagaliau išvažiavome iš Oršos, 
o atgal vis neveža, priešingai — pirmyn ir pirmyn. 
Kada gi bus galas tos baisios kelionės? Kur mus 
nuveš? Kad neaimaišytume akyse, išbloškė toli į piet
ryčius, į Altajaus kraštą, jo sostinfTBdftiaulą.

Prie traukinio jau laukė uniformuoti saugumo pa
reigūnai; išsišveitę, nusiskutę, blizgančiomis sagomis 
švyti. Žodžiu, labai gražūs ponai atėjo mūsų pasitikti. 
Tai buvo 1941 metų birželio 29 d. O kaipgi atrodė 
mūsų žmoneliai, dvi savaites išbuvę užkaltuose vago
nuose? Neperdėsiu pasakius — kaip iš kalėjimo iš
leisti: suvargę, apšepę, nesiprausę, išbadėję lipa iš va
gono vos kojas vilkdami, dar ant kupros tempia savo 
mantą, iš jos turės susikurti čia gyvenimą. Vaizdo pa
gražinimui kartu su daugeliu pagyvenusiųjų žmonių 
iš vagono lipa Montvydų dvaro savininkė Alekna
vičienė Kristina. Susilenkus pusiau, nosis mėlyna, 
lūpos pąjuodusios, senutė vos šilta. Lipant už laiptelio 
užkliuvo aukšta kulnis ir pavirto aukštyn kojomis. 
Vienas iš guzikuočių priėjęs padėjo atsikelti ir su
grįžęs su ironįja žiūrėdamas į mus sako:

— Pranešė, kad atsiųs darbininkų, o atsiuntė šlamš
tą.

Pasikrovėm mantą į vežimus. Senesnieji, ligoniai ir

motinos su vaikais susėdo prie daiktų, kiti ėjo pėsti. 
Nusigabenome į palapinių kaimelį. Čia gyvenome tris 
mėnesius iki rudens. Mano palapinėje tilpo vienuolika 
žmonių. Kitose po 3-4 šeimas. Lova kiekvienam buvo 
kaip ir nuosavas kambarėlis. Čia miegi, valgai, rengie
si, prausiesi ir visus darbus bei rūpesčius atlieki. Tik 
lovoje, kitur nepakrutėsi. Visur žmonės, žmonės. Čia 
pat, lovoje, ir visas tavo sandėlis: maistas, rūbai, laga
minai ir t.t. Pati dar šiaip taip susitvarkai, tačiau kai 
ateina pareigūnai kratos daryti, tikra bėda. Suverčia, 
sumaišo viską su kitų daiktais, kol kiekvienas per
žiūri. Paskui pusė dienos praeis, kol susitvarkysi. Ko
jūgalyje ištraukę terbelytę miltų ir klausia:

— Štozdea?
— Moja mūka (vietoj miltai pasakiau kančia).
— Da, da nastojaščia mūka. — Pareigūnas nusi

juokė.
Lietuviai nuo seno pamaldūs ir giliai tikintys. Pir

mučiausia tarp palapinių aikštėje įrengė altorėlį ir 
vakarais visi suklaupę melsdavosi. Mergaitės kas
dieną puošė altorėlį naujomis gėlėmis. O tų gėlių pui
kumas Altąjaus miškuose! žydi, marguoja įv*irianaių 
spalvų žiedai obuolio didumo, o juose įžiūri neryškiai 
pereinamų spalvų: raudonų su atspalviu, geltonų, 
mėlynų, rausvų ir kitų. Kvepia visas miškas. Vešliai 
auga, žydi, niekieno neprižiūrimos, nelaistomos, ne
ravėtos. Vienos už kitas gražesnės ir kvapnesnės. 
Skink, kiek nori, puošk kambarius, pink vainikus. Si
biro miškų platybėse jų milijonų milijonai. Kaip ir 
uodų.

Viena pažįstama moteris, Karbauskienė, beuogauda
ma paklydo ir negrįžo namo. Vakare išvarė visus

ieškoti. Bėgiojo po mišką raiti ir pėsti, šaukė, rėkė, 
švilpė — nieko nesurado. Ką darys? Sutemo ir visi 
grįžo nieko nepešę. Bene trečioje dienoje rado negyvą, 
uodų suėstą iki kaulų. Tai buvo pirmoji mūsiškių 
auka.

Paskui buvo daugiau. Žmonės ėmė badauti. Nuo tos 
vienintelės dilgynių pakliopkos ėmė tinti rankos, ko
jos, veidas. Žmogus pasidaro stambus kaip statula. Iš 
pradžių dar vaikšto į darbą. Po kiek laiko tik namuose 
beslankinėja kaip šešėliai. Vos paneša storas, iškly- 
pusias, nuo sutinimo išžergtas kojas. Pavaikščios ke
letą dieną, savaitę kitą, pradingsta ir visiškai nebe
pasirodo.

Kurgi Kučinskas, Mažylis (Šagamogas), abi Kučins
kaitės? Jie jau guli ramiausiai, nieko neprašo, nelau
kia, nenori. Tik vienintelio — amžinos ramybės... Šie 
užgeso, o jau jų vietoje atsirado nauji kandidatai...

Taip be galo... Visą pavasarį nėr ko nusitvert be dil
gynių. Anksti rytą, vos prašvitus, vyrai gūrinėja pa
tvoriais su glėbiu dilgynių. Kiti jau prisiskynę neša 
namo šeimai. Po darbo moterys išbėga į lauką bulvių 
pasirinkti. Parsineša ne bulvių, tik supuvusios že
mėtos košės. Skanu valgyti, tik labai brangiai atsiei
na, kartais ir galvos gali netekt už tokią prabangą. 
Kolūkio valdžia pamato rinkėjas ir raiti vejasi, nagai- 
komis švaisto, kur papuola. Neleidžia pasirinkti nei tų 
supuvusių bulvių.

O 1941 m. spalio 11-ą išvežė visus į Talmenką. Po to- * 
kios baisios kelionės keletas vaikų susirgo, peršalo. 
Barakuose ėmė mirti vaikai. Retas kuris beužsiliko. 
Tą pačią naktį, tik atvažiavus, mirė Končinų Anta
nėlis dvejų metukų, Tamočiūnienės Arūnas trąjų me

tukų.
Akušerės Repšienės iš Krekenavos miestelio devyne- 

rių metukų Vygandėlis susirgo ta pačia liga kaip ir 
kiti vaikai. Kokia tai buvo liga, niekas neištyrė. Gydy
tojo niekas nekviesdavo. Žmonės spėliojo, lyg panašu į 
tymus, difteritą, skarlatiną. Pirmiausia išberia visą 
kūnelį raudonais spuogeliais. Kaklas sutinsta. Ties 
gerkle po kaklu išauga pūliuojantis gumbas. Ligonis 
negali kvėpuoti ir palengva uždūsta.

Vygandėlio kūnelis visas nuklotas stambiais lyg se
nos žuvies žvynais, o jų tarpeliuose raudonos gyvos 
mėsos. Guli ligonis su aukšta temperatūra pusiau 
sėdomis, atsirėmęs į pagalvę palei sieną, žiūri į pa
šarvotą Arūnėlį, neverkia, nevaitoja. Tik mamytę 
šaukia:

— Sėdėk prie manęs, niekur nenueik. Ir aš greit 
mirsiu.

Motina sėdi prie savo vienintelio sūnelio ir slapčia 
braukia ašaras. Nors jis nemato jos verkiančios, tačiau 
viską supranta ir nujaučia:

— Neverk, mamyte, dar tau liks Aldutė. O gal ir aš 
dar pasveiksiu? Tada su Geduku prinešime jums 
malkų. Aš žinau, kur jų yra.

Bešnekėdamas Vygandėlis užsnūdo ir tuoj pabudęs 
pasakojo lyg sapną, lyg kokią haliucinaciją, kur taip 
sugraudino motiną, kad toji išbėgusi laukan ėmė gar
siai raudoti. „Nebėr Vygandėlio, nebėr”!

— Mamyt, aš mačiau danguje labai daug vaikų. Visi
gražiai apsirengę, bėgioja, žaidžia, šoka, skina gėles. O 
jų ten pilna, pilna! Paskui visi vaikai sustojo į ratuką. 
Aš mačiau daug pažįstamų. Ten buvo Antanėlis, Arū
nas, Gedukas, ir aš ten buvau. Bus daugiau
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LIETUVA — TĖVŲ ŽEMĖ, 
LIETUVA — DARBO VIETA

VISADIRBYS GINTARAS IŠ KLAIPĖDOS

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincijolas, kunigas A. Sau
laitis, SJ, šiandien gyvena Vil
niuje, dirba Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Kalbamės viešna
gės Čikagoje metu.

L.T. Šv. Kazimiero bažnyčia 
viena gražiausių Vilniuje. 
Kokia jos būklė šiandien?

A.S. Ši bažnyčia nebuvo res
tauruota. Tik aptvarkyta. Fa
sadiniai. Nuo Antrojo pasauli
nio karo pabaigos nebuvo pa
keistas stogas, kurį verkiant 
turime keisti. Jau dabar nuo 
drėgmės atsilupa ir krenta 
žemyn lipdiniai, karnizai. 
Taisėme, kad storos sienos 
neprivarvėtų vandens, kuris 
žiemą sušąla, vėliau tos sienos 
sproginėja, sutrupa, sudrėksta 
ir t.t. Remontinis restauravi
mo darbas numatytas ketve- 
riems metams. Lietuvos val
džia baigia restauravimo dar
bus su netikru marmuru. Vil
niaus senamiestis yra istori
nis paminklas, pagal įstatymą 
mes turime taisyti, o valdžia 
turėtų susirūpinti, padėti dau
giau restauruoti. Bet valdžia 
neturi tam tikslui pinigų. Dar 
visi galvoja, kad jėzuitai labai 
turtingi, o ypač Amerikos lie
tuviai, tad gali susirinkti pi
nigų ir pataisyti. Deja, taip 
nėra.

L.T. Laisvėjimo, Sąjūdžio 
laikotarpiu, maždaug 1988- 
1990 m., į bažnyčias plūstelėjo 
daug tikinčiųjų, ir ne tik. Vė- 
Ųau žmonių antplūdis atslūgo 
ir bažnyčia ėmė tuštėti. Ko
dėl?

A.S. Iki 1992 metų vasario 
mėn. buvo aukščiausias lan
komumas. 1992 metais pava
sariop tikinčiųjų bažnyčioje 
pradėjo mažėti. Ypač jaunų 
žmonių mažėjo. Priežastis, ko
dėl sumažėjo lankomumas — 
žmonės nerado to, ko ieškojo. 
Toks laikmetis, kai seksas ar 
pusiau atviras seksas yra per
teikiamas (jei sudėsime visu
mą) per komunikacijos prie
mones gyviau, patraukliau, ne 
taip niūru, rimta, kaip tradi
cinėse katalikų pamaldose. O 
jei dar nėra vargonininko ko
kioje kaimo bažnyčioje... Da
bar vėl bažnyčios pilnėja. Visų 
pirma todėl, kad mokyklon 
įvestos tikybos pamokos. Da
bar jau vaikai vedasi tėvus 
bažnyčion, net jei tie ir nebuvo 
tikintys.

L. T. Gal apie 1986 metus 
teko būti Lenkijos Čenstacho- 
vos bažnyčioje. Verbų sekma
dienį jaunuolis skambino gita
ra, akompanavo giesmėms 
Buvo neįprasta, keista, bet 
įdomu. Pilna bažnyčia žmonių 
giedojo su jaunuoliu. Tais lai
kais Lenkijoje bažnyčia buvo 
pakankamai moderni, arčiau 
pasauliečių. Kaip dabar Lietu
voje?

A.S. Lenkijos bažnyčia buvo 
laisvesnė anksčiau nei Lietu
vos. Lietuvos bažnyčioje dar ir 
dabar pakankamai daug kon
servatyvumo Nors jau ir Lie
tuvoje daug kur skambina gi
tara, vargonėliais. Pranciško
nai gražiai pasireiškė Kretin
goje. Yra visa eilė modernios 
muzikos giesmių, kurias gieda 
mūsų gimnazijos jaunimas, 
palydint vargonėliams ar gita
rai Būna Atsinaujinimo die
nos Kaune tris kartus me

tuose. Ne gngalims giedoji
mas, bet šiuolaikine muzika. 
Būtų gerai, kad lietuvių kom
pozitoriai sukurtų savitą mu
ziką. o ne atkartotų ankstes
nių amžių. Mūsų jaunimas 

gieda giesmes, dažniausiai 
vertimus, ne tradiciniu griga- 
liniu giedojimu. Vienas Pran
cūzijos vienuolynas leidžia vi
somis kalbomis giesmes, ku
rias lengva giedoti kartu, tik 
kalba skiriasi, o muzika ta 
pati. Ten renkas; jaunimas. 
Lietuviai gieda kapuose. „Ma
rija, Marija" ar "Lietuva bran
gi", tapo lyg lietuvių tautos 
maldomis. Būtų galima jas 
išversti ir paplatinti tarp kitų 
tautų.

LT. Ne veltui sakoma, kad 
mokykloje diktuoja direkto
rius, ligoninėje — vyr gydytojas, 
o bažnyčioje — kunigas.

A.S. Kunigui reikia gero 
išsilavinimo, nuovokos, kad 
pritrauktų žmones bažnyčion. 
Kai kas galvoja, kad šiandien 
Lietuvos bažnyčios lėtą kei
timąsi lemia senyvi kunigai. 
Ne, tai nepriklauso nuo kuni
go amžiaus Yra kunigų, kurie 
nėra jauni, bet naujoves pri
ima greitai, nuoširdžiai. O yra 
kunigų, kurie ir 25-erių — 
pasenę ir konservatyvūs. Lie
tuvos bažnyčia ilgą laiką buvo 
izoliuota nuo bažnytinio pa
saulio. Visame pasaulyje 
bažnyčia keitėsi ištisus de
šimtmečius. o Lietuvoje tik 
nuo 1987 m. Nors, reikia pa
stebėti, kad Lietuva per 12-13 
m. stipriai pažengė į priekį. 
Visais dviem dešimtmečiais 
priartėjo pne pasaulio Bažny
čios. Galima sakyti, priartėjo 
prie 20-ojo amžiaus Bažny
čios...

Kunigo vaidmuo Lietuvoje 
nemažas Ypač kaime — kaip 
kunigas sako. taip ir būna. Pa
sauliečių vaidmuo tik dabar 
pradeda ryškėti- Situacija ge
rėja — daugėja studijuojančių 
teologiją Lietuvos universite
tuose, rengiami tikybos, ka
techetikos mokytojai. Dabar 
daugiau žmones keliauja į už
sienius. pamato, susipažįsta, 
perima patvnmą. Didesne at
sakomybe tenka ir pasaulie
čiams. Popiežius Jonas Pau
lius II sako. kad XXI amžius 
— pasauliečių amžius...

Iki 1983 metų buvo sunku 
seminarijoms. vienuolijoms 
(jos buvo slaptos). Buvo su
varžytas priėmimas j Kauno 
kunigų seminariją. Be abejo, 
buvo ir tokių žmonių, kuriuos 
įtakojo ar pasiuntė seminari- 
jon saugumas Tokia buvo 
santvarka ir ji paveikė jaunus 
žmones, šiandien Lietuvoje 
yra kunigų, kūne atlieka pa
reigas. neįdedami savo širdies 
Kaip 6a juos tiksliau pavadi
nus...

L.T. Amatininkais
A.S. Taip. Normaliame pa

saulyje tokie žmones atkrenta, 
nes jie atlieka savo darbą be 
jokio džiaugsmo, pasitenkini
mo

LT. Kaip Lietuvoje? Ar yra 
tokia tarnyba, kaip muzikos 
direktorius, ar gali vargoni
ninkas. dirbdamas bažnyčioje, 
normaliai pragyventi? Kaip 
išsilaiko bažnyčia?

A.S. Tokios tarnybos Lietu
vos bažnyčia netun. Gerai, jei

Pagarbos bei bičiuliškų jausmų vedini, čikagiefiiai Jūratė Jankauskaitė (gimusi Lietuvoje) ir dr. Tomas Zubinas 
tuokėsi Šv Kazimiero bažnyčioje Vilniuje, būtinai pas kun. Antaną Saulaitį, SJ.

išvis gali išlaikyti vargoninin
ką. Paskutinius trejus metus, 
kai šalies ekonomika pradėjo 
smukti, rinkliavos sumažėjo 
per pusę. Vidutiniškai per 
sekmadienį mieste surenkama 
500-800 litų. Mažiausia alga 
su visais mokesčiais, apdrau- 
da — per 500 Lt. Vieną sekma
dienį surenkami pinigai var
gonininko mėnesinei algai, 
kitą sekmadienį — zakristijo
no... Vargonininkas negali iš 
tokio atlyginimo pragyventi, 
jis turi lėkti, ieškoti papildo
mo darbo. Tada pasireiškia 
nuovargis. Dažnai vargoninin
kauja vyresnio amžiaus žmo
gus pensininkas) ar, po mo
kyklos pamokų, muzikos mo
kytojas. Kaime dar blogiau — 
žmonės nebeprašo šv. Mišių, 
nes neturi kuo atsilyginti. Lie
tuvoje specialistas, įgijęs var
gonininko specialybę Muzikos 
akademijoje, tikrai vien iš 
vargonavimo bažnyčioje neiš
gyvena- Vadovauti ir lavinti 
žmones, kokios yra vestuvių, 
laidotuvių apeigos, giesmių at
rankos įvairiomis progomis — 
didelis darbas, tikiu, ateityje, 
turėtų būti atliekamas ir Lie
tuvoje.

LT. Ar, renkant aukas, turi 
reikšmės, kad esate iš JAV?

A.S. Kažkiek, kai mane ži
no, gal. Bet prašome ne tik 
sau4 prašome visiems.

LT. Jūs esate Jėzuitų gim
nazijų Vilniuje ir Kaune glo
bėjas. Ar jos atkurtos Jūsų ini
ciatyva?

A.S. 1989 metais, kai Lietu
va pradėjo laisvėti, jėzuitai 
(iki to laiko jie veikė slaptai) 
svarstė, kokio darbo Lietuvoje 
reikia imtis. Ir nusprendė, 
kad svarbiausias darbas bus 
atkurti dvi buvusias jėzuitų 
gimnazijas Kaune ir Vilniuje. 
Vieną atkūrė prieš vienuolika, 
o kitą — prieš šešerius metus.

LT. Kuo šios gimnazijos 
skiriasi nuo eilinės?

A_S. Tikybos pamokos yra 
dvi. užuot vienos pamokos per 
savaitę. Mokytojauja pasau
liečiai. Abiejose gimnazijose 
mokosi berniukai ir mergai
tes, dėstomi dalykai pagal 
bendrą švietimo ministerijos 
patvirtintą programą. Šiose 
gimnazijose stengiamasi su
kurti tokią bendruomenę, kuri 
susideda iš moksleivių, jų tė
vų, mokytojų ir mokyklų bai
gusiųjų. Bendruomeniškumas
— tokia sąvoka Lietuvoje la
bai retai girdima. Šiose mo
kyklose labai daug demokrati
jos. Ryšiai tarp mokytojų ir 
mokinių, jų tėvų yra labai 
šilti, draugiški. Tai viena sa
vybe. o kita — šių mokyklų 
moksleiviai turi kokią nors 
tarnybą kitiems. Pavyzdžiui
— lanko ligonius, juos slaugo. 
Rūpinasi vienišais žmonėmis, 
atveža valgyti, padeda apsi
tvarkyti. Čia išsiugdomos to
kios savybes, kad vėliau, kai 
žmogus rinksis darbą, profe
siją, atsimintų ir kitus žmones, 
ne tik save.

LT. Kur jėzuitų gimnazijų 
mokytojai mokosi, tobulinasi?

A.S. Nė vienas mūsų moky
tojas nebuvo matęs mokyklos, 
jie neturėjo tam darbui žinių, 
išskyrus tik savo gerą valią. 
Vieni anksčiau lankė moky
tojų kursus, kuriuose dėstė at
vykę jėzuitai iš Vakarų ar ki
tur, ir taip po truputį lavino, 
įvedė į tam tikrą santvarką. 
Dabar kasmet aštuoni moky
tojai lanko vasaros dviejų 
mėnesių kursus, kuriuose da
lyvauja ir mokytojai iš Rytų 
posovietinių kraštų — Lenki
jos, Slovėnuos, Slovakijos, 
Kroatijos, Rusijos. Dėsto jėzui
tai arba jų bendradarbiai iš 
Vakarų. Jau yra keletas dės
tytojų iš Lenkijos. 2002 metų 
kursuose vienas iš dėstytojų 
ar vadovų bus Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos kapelionas, kuris 
mokėsi Amerikoje dvejus su 
puse metų, taip pat dvi vasa
ras lankė tokius kursus. Trun
ka laiko, kad iš sovietinės mo
kyklos pereiti į krikščionišką 
ar katalikišką: Daugelis gim
nazijų turi specializaciją. Mū
sų — taip pat — vokiečių, 
anglų kalbos.

L.T. Kaip vyksta priėmimas 
į jėzuitų gimnaziją, ar turite 
konkursą?

A.S. Taip, turime konkursą: 
balandžio-gegužės mėnesiais, 
kai vyksta priėmimas į penk
tąją klasę, susidaro po 3-3.5 
vaiko į vieną vietą. Ar yra nu
byrėjimo? Nubyra dažniau, 
kada išsikrausto į kitą miestą, 
šalį. Ročiau būna, kad iškren
ta, kurie nepajėgia įsisavinti 
bet kokio gimnazijos kurso. 
Didelė bėda vaikų pasirengi
mas, ypač tų, kurie atvyksta 
iš kaimo ar iš tokios mokyk
los, kur vaikai nebuvo pakan
kamai parengti. Yra stojamieji 
egzaminai — klausimai iš lie
tuvių kalbos, matematikos, 
užsienio kalbos ir tikybos, po
kalbis su tėvais ar globėjais — 
ar padės mokiniams siekti 
mokslo?

LT. Kuo skiriasi jėzuitų 
mokykla nuo katalikiškos?

A.S. Iš esmės yra katalikiš
ka mokykla. Kaip Lietuvoje 
sakoma — katalikiško profilio 
ar katalikiškos krypties. To
kių mokyklų Lietuvoje yra 26, 
įskaitant vaikų darželius. Tai 
labai maža dalelytė, kai moky
mo įstaigų yra tūkstančiai. 
Mūsų gimnazija yra vienintelė 
katalikiška Vilniaus mieste, 
kuris turi vos ne 700,000 gy
ventojų. Mūsų gimnazijos yra 
nuo penktos klasės. Nėra pra
dinės mokyklos. Pradėti de
vintoje klasėje per vėlu. Vil
niaus gimnazijoje išleidome 
keturias laidas. Iš baigusiųjų 
yra keletas įstojusių pas jė
zuitus, domininkonus, pran
ciškonus. Skaičius mažokas — 
po vieną kas antri metai. Iš 
beveik šimto vaikų, kurie bai
gė, gal vienas ar du pasirinko 
vienuolio kelią.

LT. Kaip dabar priimami 
jauni žmonės kunigų semina- 
rijon?

A.S. Yra įvairiausi patikri
nimai, įskaitant psichologi
nius, ir pokalbiai, rekomenda

cijos iš parapijos klebono ir 
gal dar ko nors kito. Paprastai 
pirmieji metai seminarijoje 
yra dvasinio auginimo metai. 
Tam tikras įvadas, žmogaus 
subrendimui. Mokslas trunka 
šešerius, septynerius metus. 
Praeinama krikščionybės 
mokslas, įgyjamos žinios, 
įgūdžiai, reikalingi tolesniam 
mokymuisi. Jauni žmonės 
ateina mokytis dažnai be jokio 
pagrindo, tik gera valia.

L.T. Ar nesunku Jums gy
venti Lietuvoje?

A.S. Iš pradžių buvo sunku, 
nes aš, nors ir kalbu lietuviš
kai, bet esu iš esmės kitos kul
tūros žmogus. Tai tas pats, 
kaip išmokti naują kalbą. 
Jausmų, sąvokų, sampratos, 
papročių ir pan. Dabar, ilgė
liau pagyvenus, jau pradedu 
susivokti, dabar lengviau. 
Apskritai, aš pats nepražūsiu, 
tik man gaila tų jaunų žmo
nių, kurie šiandien gyvena 
Lietuvoje ir galėtų būti nau
dingesni savo tėvynei, nei yra 
šiandien. Ypač gaila tų jaunų 
žmonių, kurie šiandien turėtų 
būti Lietuvoje. Profesinė jų 
patirtis ar išsilavinimas, ar 
amatas reikalingas Lietuvai. 
Vadovavimas valstybės įvai
riems vienetams būtų su jų 
patirtimi naudingas. Labiau
siai rūpi, kad tokie žmonės 
galėtų kurti naujesnę, moder
nesnę Lietuvą, nei žmonės, 
kurie neturi vaizduotės, o tik 
daro tai, kas asmeniškai nau
dinga.

L.T. Koks jaunimas šian
dien Lietuvoje?

A.S. Naujoji karta iki 21-22- 
jų metų yra kitokia. Ji jau nie
ko nebijo — klausia, ieško at
sakymo. Nebijo pasakyti ką 
nors asmeniško ar jautraus. O 
vyresnieji, prieš dešimt metų, 
auditorijose buvo kaip numirę 
— bijojo klausti, bijojo išsaky
ti. Atrodė, kad patekai į mu
mijų parodą. Vis vien keičiasi 
ir sąlygos, ir žmonės — infor
macija, žiniasklaida prieina
mesnė. Tad norom nenorom 
ateityje būtent šie žmonės ga
lės įnešti savo į valstybės val
dymą, ekonomiką ar kitose 
srityse. Kitaip negalės būti. 
Lems ne platūs pečiai, bet 
žinios...

L.T. Ar geranoriškai ben
dradarbiauja su Jumis Lietu
vos kolegos?

A.S. Kaip ir visur, taip ir 
Lietuvos bažnyčioje, yra tokių, 
kuriems kas naujesnio, tai 
tuoj vargina. Jau sakiau, kad 
tai ne amžiaus dalykas.

L.T. Ar galėtumėte paaiš
kinti jmūsų skaitytojams, kuo 
skiriasi pranciškonai, jėzui
tai, marijonai vieni nuo kitų?

A.S. Paaiškinti yra visai pa
prasta. Pasaulyje yra 1,500 
vyrų ir moterų vienuolijų Ka
talikų Bažnyčioje; jos dirba 
kartu. Lietuvoje 34-ios moterų 
ir aštuonios vyrų vienuolijos. 
Kiekvienoje jų yra nuo 3-4 ir 
iki šimto (moterų), o vyrų nuo
3-4 iki 50-ies narių. Kiekviena 
vienuolija, įsteigta prieš ke
liasdešimt metų ar prieš porą

Nuo pavasario pradžios 
žmona nuolatos priminė, kad 
svečių kambario ir valgomojo 
kilimas pasenęs, nešvarus, pil
nas katino plaukų.

— Galim pakviesti valyto- 
jus, išvalys nešvarumus, o ka
tiną atiduokim kam nors, — 
aiškinausi.

— Katino niekam neduosiu. 
Mūsų katinas gražiausias ir 
protingiausias iš visų katinų.

— Gerai jau gerai. Tegu ka
tinas čia palieka. Tik reikia 
kilimą išvalyti. Siurbliuoju 
kas šeštadienį.

— Nieko ten nebeišvalysi: 
pilna dulkių ir tas dulkes 
mums reikia kvėpuoti, — aiš
kino žmona.

— Na gerai. Perkam naują 
kilimą, — pasiūliau.

Nenoriu daugiau kilimo ir jo 
dulkių. Mums reikia dėti 
ąžuolinį parketą. Be dulkių, - 
sprendė žmona.

— O kas įdės tą parketą?
— Surasim. Elenai įdėjo 

toks Gintaras iš Klaipėdos. 
Skambink jam ir susitark.

Suradau skelbimą „Ameri
kos lietuvyje”. Be vardo ir pa
vardės, bet telefonas tas pats, 
kaip kad Gintaro, kurį davė 
Elena, pridėdama ir rekomen
dacijas.

— Gintaras mums gerai dir
bo. Sutvarkys ir jums.

— Rytoj po darbo atvažiuo
siu apžiūrėti, — telefonu atsa
kė Gintaras.

Apžiūrėjus kambarius, nu
sprendėm, kad, išplėšus kili
mus, reikės dėti fanerą ant 
cemento pogrindžio ir tik tada 
ąžuolinį 3/4 colio parketą su 
apvadais. Reikia dažyti sie
nas, nulupti tapetus, išlupti 
priedurio plyteles.

— Aš galiu viską atlikti, — 
užtikrino Gintaras.

— Jūs iš Klaipėdos? Kaip se
niai? Kokia Jūsų profesija? — 
pyliau klausimus Gintarui.

— Iš Klaipėdos. Su šeima 
atvykau 2001 m. balandyje. 
Mano profesija? Esu baigęs 
Jūrininkystės mokyklą Klai
pėdoje. Laivų variklių mecha
nikas.

— O kur Jūs išmokote sta

šimtų, turi savo darbą, kitaip 
pasakius, dovaną, pašaukimą. 
Pavyzdžiui, saleziečiai labai 
gražiai dirba su mažais vai
kais, jėzuitai — švietimas 
(įkurtas Vilniaus universite
tas), mokyklos, marijonai — 
spaudos darbai, benediktinai 
įsisteigę prie Kelmės Palend- 
riuose, tai jie rūpinasi bažny
tine muzika, visa liturgija. 
Toks darbas, gyvenimo bodas, 
kuris yra panašus ir skirtin
gas. Benediktinai gyvena visą 
gyvenimą tuose paduose na
muose, kol numiršta. Jėzuitai 
turi judrumą — ten, kur rei
kia, ten siunčia. Bet visi yra 
katalikai, skiriasi kai kurios 
gyvenimo nuostatos. Reiktų 
paminėti ir seseles Panevė
žyje, Sodų gatvėje yra jų būs
tinė. Jos specializuojasi dar
bui su kaimo žmonėmis, kai
mo sąlygomis. Kaip ir pašau
kimas. Kitų vienuolįjų pašau
kimas yra slaugyti ligonius.

LT. Kaip Lietuvoje prigyja 
naujos, modernios bažnyčios?

A.8. Anksčiau žmonės eida
vo į bažnyčią pasimelsti, pa
boti vieni su Dievu. Dabar 
žmonės eina bendrauti, susi
tikti su kitais, Dievą šlovinti. 
Jaunimui modernios bažny
čios labai priimtinos, bet jos 
atgraso senoviškus žmones.

LT. Kur Jūs mokėtės?
A.S. Mokiausi JAV, dau

giausia Bostone. Amerikoje at
siradau, kai man buvo devyne- 
ri metai. Tėvai nusprendė čia 
būti.

tybinės apdailos darbą?
— Čia, Amerikoje. Dirbau 

privačiai su lietuvaičių staty
bininkų firma. Dabar dirbu 
vėl privačiai.

— Tik metai Amerikoje, o 
jau turite naują profesiją, rei
kalingus įrankius ir nuosavą 
„condominium”, dvi mašinas. 
Kaip sugebėjote taip greitai 
įsikurti?

— Nuo pat atvykimo suti
kau gerus žmones, kurie daug 
padėjo. Aš jiems labai dėkin
gas.

— Ką veikėte Klaipėdoje?
— Turėjau automobilių da

lių prekybą, darbininkus. Pats 
buvau direktorius. Turėjau 
savo namą, naują automobilį. 
Pinigų irgi netrūko.

— Tai kodėl važiavote į 
Ameriką?

— Nebegalėjau pernešti ko
rupcijos, suktybių ir plėšikavi
mo. Ne tik mafijos, bet ir val
džios rankomis, betvarkant 
savo prekybą.

— O kam tą prekybą pali
kot?

— Palikau savo broliams.
— O ar patenkintas nauju 

gyvenimu Amerikoje?
— Labai. Dabar aš laisvas 

žmogus. Taip jaučiasi ir mano 
žmona, ir dvi darželinės duk
relės. Jos labai laimingos Or
land Park vaikų darželyje, o 
Klaipėdoje iš darželio grįždavo 
su ašaromis. Jei tokia tvar
ka būtų Lietuvoje, mieliau ten 
gyvenčiau, nes ten tėvai, bro
liai, giminės ir draugai. Deja...

— O kaip su anglų kalba?
— Nemoku, bet susikalbu. 

Ją dar reikia išmokti.
— Privačiai dirbant, ar ne

trūksta užsakymų?
— Netrūksta. Gerai atlieka

mi darbai yra mano geriausia 
reklama iš lūpų į. ausis, — 
šypsojosi Gintaras.

Čia galima drąsiai patvirtin
ti, kad Gintaro atliktas darbas 
nieko nesiskiria nuo profesio
nalų amerikiečių darbų, o kai
na žemesnė, su kruopščiu, 
greitu, ir sąžiningu atlikimu. 
Reikia tik telefonu paskam
binti Gintarui (708) 460-9338.

Bronius J.

L.T. Jūs vertėte J. Ereto 
darbus į portugalų kalbą, ko
dėl? Kokiomis kalbomis jūs 
susikalbate?

A.S. Tuo metu dirbau Bra
zilijoje Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje. Septynerius metus. 
Teko išmokti kalbą. Tad ir 
išverčiau J. Ereto knygą. Susi
kalbu lietuviškai, angliškai, 
braziliškai — portugališkai, 
vokiškai, šiek tiek prancūziš
kai, ispaniškai. Skaitau loty
nų kalba. Kaip susikalbu dar
be? Vokiškai, angliškai. Lietu
vos ir Latvijos kunigai tarpu
savyje susikalba rusiškai. Kai 
kurie latvių kunigai pramokę 
lietuviškai. Aš nemoku nė vie
nos slavų kalbos.

LT. O kur Jūsų tikrieji na
mai?

A.S. Čia, Amerikos Rytuose. 
Tėvų jau nebeturiu, mirę. Li
ko sesuo, kuri gyvena Connec- 
ticut valstijoje, mūsų tėvų na
muose. Bet yra darbas, kuris 
tave kelia iš vienos vietos į 
kitą. Atvykau į Braziliją — 
nieko nepažinojau, pragyve
nau septynerius metus, po to 
perkėlė į Čikagą. Irgi niekada 
nebuvau buvęs. Toks darbas. 
Turi vis pradėti. Tapo įprasta, 
kad gyvendamas įvairiose vie
tovėse, dėl daugelio dalykų tu 
nesijaudini, kai kitas žmogus 
jaudinasi. Kas man Lietuva? 
Tėvų žemė, mano darbo vieta.

LT. Ačiū už pokalbį ir sėk
mės Jums.

Kalbėjosi 
Ligija Tautkuvienė
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
DARBAI IR RŪPESČIAI (III)
Švietimas ir kultūra

Vasario mėnesį Krašto val
dybos pirmininkui A. Gečiui 
nuvykus į Los Angeles kalbė
ti LB apygardos — ALTo 
ruoštame Vasario 16 minėji
me, buvo susitikta pasitari
mui su JAV LB Švietimo tary
bos pirmininke Dalile Polikai- 
tiene. Keletą valandų truku
siame posėdyje apžvelgta nau
jai įkurtas Švietimo tarybos 
tinklapis (svietimotaryba.org), 
mokyklų skaičius (šiuo metu 
LB Švietimo tarybos žinioje 
veikia 19 mokyklų), mokinių 
skaičius (2001-2002 mokslo 
metais turima 1,242 mokiniai 
su 195 mokytojais, iš kurių 
110 atvykę iš Lietuvos). Mo
kyklos paremtos 75,450 dol. 
suma, iš Lietuvių fondo gau
nant 60,000 dol. sumą ir 
15,450 dol. suma surinkta pa
čios JAV LB Švietimo tarybos 
pastangomis per rugsėjo mė
nesio švietimo vajų.

Posėdyje patirta, kad Atlan
ta, GA, įkurtas „Vaikų klu
bas” su viltimi, kad ateityje iš 
jo išsivystys lituanistinė mo
kyklėlė. San Francisco apylin
kėse organizuojasi mokyklėlė. 
Aptartas „Eglutės” žurnalo li
kimas. Reginai Kučienei pasi
traukus iš redaktorės parei
gų, o Viktorui Kučui iš admi
nistratoriaus pareigų, teko 
ieškoti jiems pakaitalų. Rū
pestis sėkmingai išsisprendė 
jau po šio posėdžio. Nuo ba
landžio mėnesio numerio ,,Eg
lutę” redaguoja Aušra ir Ri
čardas Spitriai, o Ričardas 
Spitrys ir administruoja. „Eg
lutė” tebėra ant stipraus re
dakcinio pagrindo, tačiau lau
kia • naujų prenumeratorių. 
Kviečiame tėvelius ir senelius 
savo jaunoms atžaloms už
prenumeruoti vienintelį išei
vijoje leidžiamą žurnalą vai
kams. Prenumeratos užsaky
mą galima siųsti: „Eglutė”, 
8812 W.1O3 rd Street, Palos 
Hills, IL 60465. Kaina me
tams tik 15 dol.

Specifiniai dar buvo aptarta 
š. m. Mokytojų tobulinimosi 
studijų savaitės Dainavoje 
ruoša, „knygų klubų” prie li
tuanistinių mokyklų steigi
mas vyresniesiems moki
niams, lietuvių kalbos moky
mo juostelių paruošimas, 
Aleksandro Dantos paruošto 
istorinio albumo išleidimas ir 
kiti klausimai.

Mokytojų tobulinimosi stu
dijų savaitė vyks nuo liepos 
29 d. iki rugpjūčio 4 d. Regis
traciją vykdo Laima Apanavi- 
čienė, 10747 S. Nashville Avė., 
Worth, II 60482, tel. (708) 361- 
5545, e-paštas: lai-
maa@hotmail.com Tikimasi, 
kad visoms lituanistinėms mo
kykloms mokytojų tobulinimo
si kursuose bus atstovauja
ma. Į studijų savaitę pakvies
ta su paskaita, sutiko daly
vauti dr. Elena Marcelionienė, 
Pedagoginio universiteto Vil
niuje docentė ir viena pradi
nukų vadovėlių autorė.

JAV LB Švietimo tarybos 
pirm. D. Polikaitienė atstova
vo JAV LB KV-bai š.m. kovo 
antroje pusėje Vilniuje vyku
siuose Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAV LB atstovų ko
misuos posėdžiuose. Perdavė 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininko sveikinimą. Lietuvoje 
turėjo eilę susitikimų su švie
tėjais, leidyklų vadovybėmis, 
vadovėlių autoriais. Buvo tar
tasi dėl Lietuvoje leidžiamų 
vadovėlių naudojimo išeivijos 
lituanistinėse mokylose.

LB Švietimo tarybos orga
nizuota mokytojų konferenci
ja įvyko š. m., vasario 24 d. 
Pasaulio lietuvių centre Le
monte, IL. LB Švietimo tary
bai atstovavo vicepirm. Mary
tė Newsom.

Vasario 16 d. Lemonte įvy
kusios Nepriklausomybės 
šventės puotos metu „Aukso 
obuolio” premija (mecenatas 
Lietuvių fondas) LB Švietimo 
taryba pažymėjo iškilią litua
nistinės mokyklos pradinukų 
(nuo 1-mos iki 3-čios kl.) mo
kytoją Ireną Senkevičienę. 
„Aukso obuolio” premija dali
nama ciklais. Š. m. buvo 
kviesta nominuoti tik pradi
nukų mokytojas. 2003 m. pre
mija bus įteikta viduriniųjų 
klasių mokytojui/ai, o 2004 m. 
vyresniųjų klasių mokytojui/
ai.

JAV LB Kultūros taryba 
veikia be sustojimo. Renginys 
veja renginį. Po LB Kultūros 
tarybos „Premijų šventės” Los 
Angeles vyko Los Angeles 
dramos sambūrio gastrolės Či
kagoje, „Poezijos pavasario” 
renginys su Sigitu Geda, Vita
lija Bogutaite, Egle Juodval- 
ke, Liūne Sutema ir Julija 
Švabaite. Jaunųjų talentų fes
tivalis, LB Kultūros tarybos 
globoje veikiančio dramos 
sambūrio „Žaltvykslė” prem
jera ir mažasis tautinių šokių 
festivalis dar šį pavasarį. Šiek 
tiek vasarą atsigavus, spalio 
mėnesį iš Lietuvos atvyksta 
Klaipėdos choras „Aukuras”, 
o lapkričio mėnesį teks orga
nizuoti „Kanklės” ansamblio 
koncertus. Tuo tarpu vyks pa
siruošimai 2002 m. „Premijų 
Šventei” lapkričio 17 d. Phila- 
delphijoje. Artimu laiku bus 
paskelbtos komisijos premijų 
šventės laureatų atrinkimui.

Planuose visa eilė kitų ren
ginių bei parodų, kurių ruoša 
priklausys nuo Lietuvių fondo 
suteiktos finansinės paramos. 
Vienas neišspręstų klausimų 
yra „mažosios” dainų šventės 
suruošimas 2003 metų pava
sarį Čikagoje. Tuo tikslu buvo 
posėdžiauta su Lietuvių mu
zikų sąjungos pirm. Faustu 
Strolia. Jaunieji išeivijos 
chorvedžiai nebuvo linkę įsi
pareigoti Dainų šventės ruo
šai 2003 metais, dėl tais pa
čias metais birželio pabaigoje 
— liepos pradžioje Lietuvoje 
įvyksiančios Mindaugo 750 su
kakties proga didingos Dai
nų šventės. Po daugelio posė
džių ir nuomonių pasikeitimų 
išeivijos dainų šventės ruoša 
nukelta į 2005 m., JAV ir Ka
nados didžioji tautinių šokių 
šventė įvyks 2004 metais.

Pereitą rudenį JAV LB Kul
tūros tarybos pravestas Spau
dos vajus pralenkė visas viltis. 
Lietuviškoji išeivijos spauda 
sulaukė tiek naujų prenume
ratų, kad pritrūko Lietuvių 
fondo paskirtų tam tikslui
4,700 dol.! JAV LB Kultūros 
tarybai teko pridurti iš savo 
dalies iždo su viltimi, kad Lie
tuvių fondas trūkumą Spau
dos vajui paskirs iš š.m. pelno 
likučio.

Šiuo metu LB Kultūros tary
bos pirm. M. Remienė intensy
viai ieško patalpos gintaro pa
rodai iš Lietuvos rugsėjo 
mėnesį Washington, DC, įvyk
siančiai JAV LB tarybos sesijos 
metu. Taip pat rūpinamasi iš
leisti nuotraukų albumą apie 
tai, kas išeivijos pastangomis 
Amerikoje buvo pastatyta 
nuo lietuviškos imigracijos į šį 
kraštą pradžios 19-tame 
šimtmetyje iki dabar.

Vasaros be rūpesčių nebus 
nei JAV LB Švietimo, nei Kul
tūros taryboms!

Teresė Gečienė 
(JAV LB KV-os inf.)

• Vyriausybė pritarė nau
jos redakcijos švietimo įsta
tymo projektui.

* Nelietuviu mokyklose 
valstybinio lietuviu kalbos
brandos egzamino neišlaikė 
7.6 proc. abiturientų. <bns>

Pedagoginio lit. instituto vadovybė ir mecenatai, kuriems buvo įteikti Garbės diplomai PLI mokslo metų 
užbaigimo šventėje 2002 m. birželio 1 d. Iš kairės: dr. Asta Veličkaitė, direktorė Stasė Petersonienė, Milda 

Šatienė, Vytautas Janulaitis, rektorius dr Jonas Račkauskas, Jūratė Variakojienė, dr Birutė Kasakaitienė, dr. 
Alfonsas Šešplaukis, Antanina Vasiukevičienė, Danutė Mačernienė. Diplomai dar buvo skirti Vytautui 
Mikūnui, Zuzanai Juškevičienei, Margaritai ir Vaclovui Momkams. Z. Degučio nuotrauka
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Pasaulio futbolo čempionate
* Sekmadienį Jokohamo-

je (Japonija) pasaulio futbolo 
čempionato Pietų Korėjoje ir 
Japonijoje finale žais Vokieti
jos ir Brazilijos rinktinės. Tai 
paaiškėjo trečiadienį po ant
rųjų pusfinalio rungtynių, ku
riose Brazilijos futbolininkai 
1:0 nugalėjo Turkijos koman
dą.

* Per 62 rungtynes, ku
riose užregistruota 16 ly
giųjų, įmušti 154 įvarčiai (2.48 
įvarčio per rungtynes).

* I kėlinyje komandos 
įmušė 65 įvarčius, II — 84.

* Tris „auksinius” įvar
čius komandos įmušė per 
pratęsimą, ir dvejose rungty
nėse prireikė 11 metrų baudi
nių serijos.

* Greičiausio įvarčio au
toriumi išlieka Lenkijos rink
tinės žaidėjas Emmanuelis 
Olisadebė, kuris jau 3 rungty
nių minutę pasiuntė kamuolį į 
JAV komandos vartus.

* Iš žaidėjų dažniausiai 
— 21 kartą — į vartus smū
giavo Brazilijos rinktinės žai
dėjas Ronaldo, kurio net 17 
smūgių pataikė į vartų plotą.

* Daugiausia įvarčių —
16 — įmušė Brazilijos rinkti
nė.

* Trečiadienį įmušęs per
galingą įvartį į Turkijos 
rinktinės vartus, brazilas Ro
naldo tapo ne tik rezultaty
viausiu pasaulio futbolo čem
pionato Pietų Korėjoje ir Ja
ponijoje žaidėju, bet ir tapo 
11-tuoju futbolininku, kuriam 
pasaulio čempionatų finali
niuose ratuose pavyko įmušti
10 ir daugiau įvarčių.

* Vokietįjos rinktinė per 
5 rungtynes į savo vartus 
praleido vos po vieną įvartį.

* Daugiausia kartų — 26 
— nuošalėje pabuvojo Bra
zilijos futbolininkai, o Slovė
nijos rinktinės žaidėjams nuo
šalė buvo užfiksuota vos 3 sy
kius.

* Po rungtynių vykusioje
11 metrų baudinių serįjoje 
iš 19 smūgių taiklūs buvo 13.

* Vokietijos rinktinė dau
giausia kartų — net 88 —
smūgiavo į varžovų vartus, ta
čiau daugiausia į vartų plotą
— 46 kartus — pataikė Brazi
lijos futbolininkai.

* Pietų Korėjos rinktinė 
dažniausiai kėlė kampinius
— 43 per 6 rungtynes, kai 
Saudi Arabijos vienuolikės 
žaidėjai nuo kampinio gairelės 
smūgiavo vos 4 kartus.

* Rungtynių teisėjai net 
15-ka kartų skyrė 18 metrų 
baudinius, iš jų 13-ka buvo 
įmušta.

* „Nešvariausiai” žai
džia Pietų Korėjos koman
da, prasižengusi net 123 kar
tus.

* Sekmadienį įvyksian
čiose rungtynėse tarp Brazi
lijos ir Vokietijos komandų 
teisėjaus europiečiai. Pasak 
FIFA, rungtynių teisėju aikš
tėje bus italas Pierluigi Colli- 
na, o jo asistentais — anglas 
Philip Sharp ir švedas Leif 
Lindberg. Ketvirtuoju teisėju 
— už aikštės ribų — bus 
škotas Hugh Dalias.

* Pasaulio futbolo čem
pionato teisėjai paneigė, 
kad su Pietų Korėja buvo su
darytas sąmokslas, dėl kurio 
rungtynių metu buvo priima
mi ginčytini sprendimai, pa
dėję vienos čempionatą orga
nizavusių valstybių — Pietų 
Korėjos — komandai pasiekti 
pusfinalį. Tiesa, FIFA pripa
žino, kad pasaulio futbolo 
čempionato rungtynėse teisė
jai neišvengė itin šiurkščių 
klaidų.

Rusijai primenami „namų darbai”
prieš Lietuvos vizų įvedimą

Atkelta iš 1 psl.
kiek daugiau inves

tuoti į sienos perėjimo punktų 
plėtrą ir modernizavimą, su
daryti sąlygas konsulatų plėt
rai Sovetske, Gardine ir kitur. 
Taip pat skatintume plėsti jų 
konsulato tinklą, kad ir mūsų 
žmonės galėtų naudotis lygio
mis galimybėmis”, sakė mi
nistras A. Valionis. Jis pa
reiškė įsitikinimą, „kad ES 
plėtra bus vienareikšmiškai 
naudinga tiek Lietuvos, tiek

Konservatoriai įžvelgia sąmokslą 
prieš V. Landsbergį

Atkelta iš 1 psl.

valstybės vadovo ins
titutas, todėl tuometinis AT- 
AS vadovas negali būti prily
gintas valstybės prezidentui.

Laikinojoje Konstitucįjojc 
pasakyta, kad AT-AS pirmi
ninkas „yra aukščiausias vals
tybės pareigūnas ir atstovauja 
Lietuvos Respublikai tarptau
tiniuose santykiuose”.

* Žaidėjams parodyta jau 
17 raudonų kortelių. Po dvi
raudonas korteles buvo paro
dytos net ketveriose rungty
nėse: Brazilija-Turkija, Ka- 
merūnas-Vokietija, Slovėnija- 
Paragvajus ir Portugalija-Pie- 
tų Korėja. Turkijos ir Portuga
lijos komandų žaidėjams buvo 
parodytos po dvi raudonas 
korteles.

* Daugiausia kortelių —14
(dvi raudonos ir 12 geltonų) — 
parodyta Kamerūno ir Vokie
tijos komandų susitikime, o 
per Vokietijos-Airijos ir Nige- 
rijos-Anglijos rinktinių rung
tynes kortelių prieš save žai
dėjai neišvydo.

* Daugiausia kortelių —
16 (15 geltonų ir vieną rau
doną) — teisėjai parodė Vokie
tijos futbolininkams.

Parengė Daiva Guzelytė-Švabienė

Kaliningrado gyventojams”. 
Tuo tarpu premjeras Algir

das Brazauskas, paklaustas, 
ar Lietuvą iki šiol tenkino 
vizų lengvatos su Karaliau
čiaus sritimi, atsakė: „Taip, aš 
galiu atsakyti, kad mus tenki
na. Dvylika metų praėjo, nu
sistovėjo tvarka, nusistovėjo 
režimas. Mes nematome jokių 
didelių nepatogumų ir jokių 
didelių problemų ir toks re
žimas galėtų būti”.

„Mūsų įsitikinimu žodžiai 
‘aukščiausias valstybės parei
gūnas’ ir ‘valstybės vadovas’ 
teisine ir politine prasme yra 
sinonimai. Esame įsitikinę, 
kad istorinės tiesos nepaneigs 
ir nepaslėps šiandieninės 
trumpalaikės istorinės ir juri
dinės klaidos”, teigiama kon
servatorių pareiškime.

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS

Geriau naujas Ignalinos AE reaktorius, 
negu nauja jėgainė

Atkelta iš 1 psl.
„Sis argu

mentas leidžia tvirtinti, kad 
Europos mastu didinant pąjė- 
gumus ir žinant atominės 
energetikos perspektyvumą, 
ką aiškiai patvirtino TATE- 
NA, Visaginas — pati priimti
niausia vieta jėgainei ekono
mine ir socialine prasme, lei
sianti į Europos rinką tiekti 
pigiausią energiją”, sakė H. H. 
Rogner.

K. Prunskienė pareiškė ne
pritarianti premjero Algirdo 
Brazausko pasisakymui žinia- 
sklaidoje, kad Lietuva turi 
orientuotis tik į vidaus rinką 
ir atsisakyti pagaminamos 
atominės energijos eksporto.

Valdančioji dauguma 
bendradarbiaus rinkimuose

Atkelta iš 1 psl.
Galvoju, kad ir 

kiti metai parodys, jog mūsų 
koalicija yra darbinga”, teigė 
NS pirmininkas A. Paulaus
kas. „Mes esame toliau pa
siryžę dirbti koalicijoje”, pa
tvirtinu LSDP vadovas A. Bra
zauskas.

Jis pripažino, jog tarp dau
gumos bendrininkų kyla gin
čų, tačiau jie padeda priimti 
geriausius sprendimus.

„Seimo dauguma iš esmės 
sutaria i dėl visų pagrindinių 
programinių nuostatų”, tvirti

Tokią nuomonę premjeras 
paskelbė trečiadienį po Balti
jos ministrų tarybos apsilan
kymo IAE. A. Brazauskas taip 
pat sakė, kad „kada nors” 
saugesnė atominė jėgainė Lie
tuvoje vėl galės būti pastaty
ta.

„Kalbėti ‘kada nors, galbūt’ 
yra nevalstybinis požiūris. 
Mes šiandien turime žinoti, ar 
mes dirbame, kad pajėgumus 
realizuotumėme pačiu racio
naliausiu būdu, ar mes viską 
nubraukiame ir plaukiame 
pasroviui, kaip Lietuvai labai 
dažnai atsitinka vadovaujant 
mūsų valdžios vyrams”, sakė 
buvusi premjerė K. Prunskie
nė.

no jis. Premjeras pabrėžė bū
tinybę užtikrinti vyriausybės 
darbo pastovumą, artėjant 
Lietuvai svarbių sprendimų 
dėl narystės Europos Sąjun
goje (ES) ir NATO priėmimui.

Tuo tarpu opozicijos atstovai 
teigia įžvelgiu valdančiosios 
daugumos bendrininkų gre
tose didėjančius nesutarimus, 
kuriuos sieja su šių metų pa
baigoje numatytais prezidento 
rinkimais.

Kol kas nei social
demokratų, nei socialliberalų 
vadovai neatskleidė, ar kan
didatuos į prezidentus. (BNS)

t

svietimotaryba.org
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDAS
LITHUANIAN VVORLD COMMUNITY FOUNDATION

1107 PMEVVOOO OMVE NW OAANO RAROA M 4M44-7VM 
poeoxi«e7w oaano rapios mi 
PHONE OIO-TVI-TOM FAX «1t-?»1-7Mt

AUKOS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES VALDYBOS 
ŠVIETIMO, MOKSLO, KULTŪROS, JAUNIMO, SPAUDOS, VISUOME
NINIAMS IR KITIEMS LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO DARBAMS ; SIBIRO 
LIETUVIŲ PARAMAI, PLB LITUANISTIKOS KATEDRAI (STASIO 
BARZDUKO STIPENDIJŲ FONDUI) ILLINOIS UNIVERSITETE 
ČIKAGOJE PROF DR BRONIAUS VAŠKELIO STIPENDIJŲ FONDUI; 
VYTAUTO DIDŽIOJO. KAUNO MEDICINOS, KAUNO TECHNOLOGI
JOS. LIETUVOS ŽEMES ŪKIO, VILNIAUS TECHNIKOS IR VILNIAUS 
UNIVERSITETAMS IR JŲ STUDENTŲ PARAMAI; PROF. DR. RIMO 
VAIČAIČIO STIPENDIJŲ FONDUI; KTUAFPT STIPENDIJŲ FONDUI 
(PER DR STASĮ BAČKAITĮ); BRONIAUS BIELIUKO VARDO STIPEN
DIJŲ FONDUI, PROF DR ROMUALDO IR NIJOLĖS KAŠUBŲ FONDUI; 
UŽSIENIO LIETUVIAMS REMTI CENTRUI LIETUVOJE; LIETUVIŲ 
PSICHOLOGŲ FONDUI; LIETUVOS NAŠLAIČIAMS IR SENELIAMS; 
LIETUVOS VAIKŲ GYDYMUI PER HEALING THE CHILDREN ORGANIZ
ACIJĄ LIETUVOS BAŽNYČIŲ PARAMAI, PIETŲ AMERIKOS LIETU
VIŲ JAUNIMUI, DIEVIŠKOJO KRYŽIAUS (DIVINE CROSS) FONDUI 
ŠELPTI LIETUVOS BENAMES MERGAITES; VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
VOKIETIJOJE, “AUŠROS'ŽURNALUI PUNSKE; “PASAULIO LIETUVIO" 
ŽURNALUI; SEINŲ-PUNSKO LIETUVIŲ PARAMAI; PLB SEIMUI; PA
SAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI; MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI 
(GEORGE BOVVMAN, ONOS RINKIENES); VALDOVŲ RŪMAMS 
LIETUVOJE, IR KITIEMS TIKSLAMS, GAUTOS PER

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDĄ 
NUO 2001 METŲ SAUSIO 1 DIENOS IKI 

2001 METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS

$25,000.00 Juozas Kazickas, New York NY (Valdovų rūmų Vilniuje atstaty
mui);
$16,622.25 Vlado Kulboko, St. Petersburg FL, palikimas PLB Lituanistikos 
katedrai,
$8,000.00 Bronius Vaškelis, St Pete Beach FL (Vytauto Didžiojo universite
to studentams);
$5,000.00 Audrey Gruss, New York NY (Dieviškojo kryžiaus fondui); 
$3,500.00 Algis K Kazlauskas, Oriand Park IL;
$3,000.00 Leo ir Sue Klimaitis, Barrington Hills IL;
$2,995.00 Vytautas ir Gražina Kamantai. Grand Rapids Ml;
$2,200.00 Danas ir Odeta Lapkai, M uncie IN:
$2,100.00 VVorcesterio Lietuvių Organizacijų Taryba c/o A Glodas, Holden
MA.
Aukotojai; Kazys ir Teresė Adomavičiai - $100.00; Petronė Antakauskienė
- $10 00, Jonas Baškys - $20.00; Kazimieras ir Gražina Bažikai - $25.00; J. 
Demikiene/ M Braškienė - $30 00; Zigmas ir Joana Dabrilai - $25 00; Vladas 
ir Angele Garsiai - $50 00; Algis Glodas -$ 25.00; Dainius Glodas - $100.00; 
Arūnas ir Asta Grigalauskai - $30 00; Bill ir Carol Grigas - $25.00; Emilija Gud- 
zevičiūte - $10 00; Algis ir Terese Ilgūnas - $50 00; Aldona JakniOnaitė - 
$20 00, Pranas ir Irena Juodaičiai - $50 00; Rita Karrytais - $150 00; Olga Ker
šis - $25 00; Arvydas ir Robyn Klimai - $50.00, Jonas ir Aldona Klimavičiai - 
40 00; Knights of Lithuania #116 — $25.00; Bill ir Anna Lesman - $25.00; Lith
uanian VVomen s Club'- $25; L.M.M Ratelis - $30.00, Maironio Parkas - 
S200 00; Stasys Marcinkevičius - $50 00; Danutė Marcinkevičiūtė - $20.00; 
Edis ir Irena Markevičiai - $25 00; Edvardas ir Teresė Meilai - $25.00; Mr. & 
Mrs E. Meilus - $20 00;
Stasys Meliesus - $20 00; Antanas ir Danutė Miner - $20.00; Vincas ir Ramutė 
Minkeliūnai - $20.00; Petras ir Raminta Moliai -$100.00; Bronius ir Genė Narai
- 530 00; Ona Pajeda - $10 00; E. Palilunas - $20 00; Jonas ir Gražina Palu- 
beckai - $25 00; P Rygelis - $10 00; Alfred &Vivian Rogers - $20 00; Valius 
ir Uršule Rozevičiai - $20 00; Joe Saikus - $20.00;
Juozas Steinys - $25 00; Petras Štaras - $25.00; Henrikas Ulrichas - $60 00; 
Jonas Viktazentis - $50.00; Steve ir Ann VValinsky Sr. - $25.00; VVorcesterio 
Lietuvių piliečių klubas - $300 00
$1,600.00 Lithuanian Citizens’ Society of W Pennsylvania, prezidentas B 
S Burdulis, Pittsburgh PA;
$1,300.00 Rev. Vytas Memenąs, Oakbrook Terrace IL; Rimas Vaičaitis, 
Lido Beach NY; $1,250 00 Romualdas ir Nijolė Kašuba, St. Charles IL; 
$1,200.00 Zenonas ir Jūratė Apolianskai, Carpentersville IL; Edmundas ir 
Milda Lenkauskai, Cincinnati OH;
$1,000.00 Anonimas, JAV, Gražina Liautaud, Chicago IL; PLB Švietimo 
komisija, pirmininkė Regina Kučienė, Lockport IL; Algis ir Zina Sinkevičiai, Pa
nevėžys, Lietuva; TALKA Lithuanian Credit Union, Hamilton, Ontario Kanada; 
Kazys ir Gabnelė Varneliai, Vilnius, Lietuva;
$600.00 Egidijus N. ir Vida M Radveniai, Glendale CA;
$550.00 Stasys ir Aldona Bačkaičiai, Great Falls VA;
$525.00 Juozas Mikelionis, Antelope CA,
$500.00 Anonime, JAV; Gediminas Balanda, VVarren Ml; Mečys 
Krašauskas, St Petersburg FL;
$380.00 Gražutė Sirutis, Santa Monica CA;
$350.00 Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga, pirmininkė Vida Gasperienė, 
Bordon Anglija;
$335.50 Dievo Motinos Parapijos Knygynas c/o J Staniškis, Macedonia
OH,
$300.00 Kun Matas Čyvas, St Petersburg Beach FL; Nemira Šumskienė, 
Chicago IL,
$260.00 Association o, Young Lithuanian Americans, Vytenis Kirvelaitis, Le
mont IL;
$250.00 John ir Rima Bačanskai, Hilsboro Beach FL; Rimas ir Roma 
Česoniai, VVebster NY; Laima Žliobienė, Barrington IL;,
$235.00 Algis Norvilas, Oak Lawn IL;
$225.00 Donatas ir Marian Greb, Piedmont CA;
$200.00 Ona Adomaitis, Sunny Hills FL; Algis Brazdžionis, Waterbury CT; 
V Dubinskas. M. D., Chicago IL; Antanas Dundzila. Port Orange 
FL. Tomas Kudirka, Hamilton, Bermuda, Albinas ir Julia Lajukai, Tweed, 
Ontario Kanada, Monika Lembertas, Santa Monica CA; Raymond J. Mikeli
onis, Roseville CA; Eugenija Pakulis, Rehoboth Beach DE; Vincas SkladaHis, 
VVaterbury CT, Jonas Treška Jr., Grand Rapids Ml; Regimantas ir Lucia Vede- 
giai, VVestern Springs IL, Vytautas Vidugiris, Rancho Palos Verd CA;
$175.00 Vladas ir Raminta Smkai, Lemont IL;
$170.00 Algimantas ir Birutė Bubliai, Bloomfield Hills Ml; Harry Dace, Alvin
TX,
$160.00 VValter Klosis, Glendale N Y;
$150 00 Joana Drukteinis. Omaha NE; Irena Kairys. Oak Lawn IL; Aldona ir 
Birute Lesevičiai, Chicago IL, Adomas ir Eve.«ia Mickevičiai. Budingame CA; 
Jonas ir Ona Motiejūnai, Prescott AZ; Viktorija Pikelis, Chicago IL; Jadvyga 
Povilaitis, Omaha NE,
$140.00 Rimas ir Pranute Domanskiai, VVestem Springs IL;
$130.00 Jurgis ir Regina Mikaila, Largo FL.
$125.00 Vytautas r Danutė Anoniai, Rego Park NY, Adolis Dicksonas, Uni- 
onville Ontario Kanada. Stanley Surantas, Rockford IL,
$120.00 Veronika Paoviene, Grand Rapids Ml,

$110.00 Elena E. Druskis, Palos Park IL; Gaile Janušonis, Rochester NY; 
$100.00 K G. Ambrozaitis. Chesterton IN; Saulius ir Lina Anužai, Lansing 
Ml; Jurgis A ir Dalia S Anysas, Chicago IL; V. Aušrotas, Etobicoke, Ontario 
Kanada. Vaidotas ir Rimvydą Baipšiai, Costa Mėsa CA; Marija BajorOniene, 
Pompano Beach FL; Linas ir Lisa Barauskai, Royal Oak Ml; Mindaugas ir 
Olimpia Baukus, Cicero IL; John Benik, The Lemont National Bank and Trust 
Company, Lemont IL; Kazė Biknevičius. Chicago IL; Davė ir Laima Braune, 
Oak Brook IL; Nijolė Bražėnas, Sparkill NY, Brighton Park Lithuanian Home 
Owners Asociation c/o Viktor Utara, Chicago IL;
Stasys J Dalius, Hamilton, Onatario Kanada. Jonas T. ir Ona A. Daugirdai, 
Hinsdale IL; De Mūri ir Mindas Sili Bernadette, Elm Grove Wl; Audra Deveikis, 
Rancho Palos Verd CA; Alexander R. Domanskis, Chicago IL; Arūnas K. ir Ir
ena Draugeliai, Lemont IL; Algirdas Dūda, St. Pete Beach FL; Solomon J. 
Feravich, Howard City Ml; Patrick ir Mary Pat Hamilton, Lisle IL; Laima N. 
Jarašūnas, Santa Monica CA; Kęstutis Jučas, M.D., Chicago IL; Alice F. Ki- 
zewic, Sturtevant Wl; Petras ir Jadvyga Klioriai, Euclid OM; Vytas ir Rita Kliori- 
ai, Richmond Heights OH; VytautasLapatinskas, Seattle WA; Kazys ir Juzė M. 
Laukaičiai, Hinsdale IL; Vitalis Lembertas, Santa Monica CA; Vincas ir Ramunė 
Lukai, Evergreen Park IL; Vytautas P Mikūnas, Palos Heights IL; Algirdas ir 
Amanda Mulioliai, Euclid OH; Romuald J. Nakas, Stevensville Ml; Jolanta 
Pečkus, Northfield IL; Barbara R. Plikaitis, Ariington Heights IL; Pranas ir Žibutė 
Pranckevičiai, Lemont IL; Vidmantas ir Nijolė Raišiai, Mercer Island WA; Algis 
A. ir Irena Regiai, Chicago IL; Vytautas Senkus, Pensacola FL; Rimvydas Sid
rys, Streator IL; Donatas ir Daina SHiūnai, Lisle IL; Antanas ir Elena Stančius, 
Belleville IL; Stasė Stanelis, St. Pete Beach FL; Jonas Svera, Bloomfield 
Hills Ml; Aldona šmulkštienė, Chicago IL; Laimutė O. Šmulkštys, Melrose 
Park IL; Kęstutis J. ir Birutė P. Tautvydai, Lake Elmo MN; Donatas ir Indrė 
Tijūnėliai, Buffalo Grove IL; John ir Irena Valaičiai, Lemont IL; Antanas Va
liuškis, Barrington RI; Renata Vanakojytė-Staniškienė, Burr Ridge IL; Eugenijus 
ir Irena Vilkai, Valencia CA; Kun. Vytautas Volertas, Maspeth N Y; Stanley ir 
Francesca Žymantai, Dovvners Grove IL; ,
$95.00 Balys Raugas, Delran NJ;
$85.00 Faustas ir Teresė Stroliai, Oak Forest IL;
$75.00 Kęstutis Keblys, Baton Rouge LA; Gražina Kenter, Danbury CT; 
Ray ir Eglė Novak, Lemont IL; Tadas Palionis, Madison Wl; Antanas ir Vikto
rija Valavičiai, Chicago IL;
$70.00 Birutė Čyvienė, Cleveland OH; Česlovas Masaitis, Thompson CT; 
Kazys ir Danuta Razmai, VVestchester IL;
$60.00 Ona Abromaitienė, Lemont IL;
$55.00 Albinas ir Ona Garūnai, Willowbrook IL; Bronius ir Aurelija Polikaičiai, 
Palos Hills IL; Albinas ir Gražina Reškevičiai, Omaha NE;
$50.00 Algirdas ir Danutė Alksniniai, Marco Island FL; Bruno P. Andriukaitis, 
Forest Park IL; Daiva Battrukėnas, Wauwatosa Wl; Roman Biliūnas, Richmond 
VA; Alfons ir Vera Bimbiris, Desert Hot Springs CA; Irena Blekys, Seattle 
WA; Teklė Bogušas, So. Boston MA; Pranas Budininkas, St. Pete Beach FL; 
JAV LB St. Louis Apylinkė c/o V. Gavelis, Collinsville IL; Vytautas ir Aldona 
Čepėnai, Darien IL; Algirdas ir Ramutė Česnavičiai, Richmond HiH NY; Justinas 
Dėdinas, Vilią Park IL; Alina Domanskis, Palos Park IL;, Vladas Gilys, Sun City 
CA; Arnoldas Grushnys, VVichita KS; Leopoldas ir Paulina Helningai, Detroit 
Ml; Saulius ir Ona Jameikiai, Lemont IL; Alexander J. Jankūnas, Cicero IL; 
Thomas S. Jaudzemis, Ashland NE; JAV LB Grand Rapids Apylinkė, Grand 
Rapids Ml; Albertas Kerelis Jr., Hickory Hills IL; Lilia Kizlaitis, Oak Lawn IL; 
Richard Klementavičius, Pensacola Beach FL; Birutė Kožidenė, Daytona Beach 
FL; Romualdas ir Gražina V. Kriaučiūnai, Lansing Ml; Henrikas Laucius, Paler- 
son NJ; Lithuanian Roman Catholic Charities c/o Linas Sidrys, Chicago IL; 
Alfonsas Lukas, Dearborn Ml; Juozas ir Barbara Lukai, Grand Rapids Ml; Izi
dorius Mališka, Montreal, Ouebec Kanada; Francis Mažeika, Chicago IL; Nat
alija Mažeikienė, Shorewood IL; Petras R. ir Aldona Meilus, Oriand Park IL; 
Juozas Mikulis, VVestchester IL; Victor & Leokadia Milukai, Plainvievv NY; 
Rev. Dennis W. Morrovv, Grand Rapids Ml; Laima Nainys, Chicago IL; Vili
mas Naureckas, Old Bridge NJ; Danutė E. Nitecki, Berkeley CA; Petras ir Mar
ta Paliai, Richmond Hill NY; Richard M. Parker, Lemont IL; Kazys ir Danutė 
Paškoniai, East Lake OH; Ona Petrulis, Omaha NE; Birutė Preikštas Petrulis, 
Daytona Beach Shores FL; Romanas Pūkštys, Palos Hills IL; Zuzana Pupius, 
Lemont IL; Peter J. Raskauskas, South Boston MA; Vincas Regina, Roches
ter N Y; Ona Rinkus, St. Petersburg FL; Vincas šalčiūnas, Port St. Lude FL; 
Vincent Samaška, Lithuanian Chamber of Commerce, Chicago IL; Alfred ir 
Maria G. Šauliai, Oceanside CA; Augusta J. Šaulys, San Francisco CA; Linas 
ir Rima Sidriai, Chicago IL; Valentine B. Skirgaila, Rancho Palos Verd CA; An
gelą Skladaitis, VVaterbury CT; Jonas ir Giedrė Stankūnai, Cos Cob CT; Kon
stancija Stasiulis, Oak Lawn IL; Ada Sutkus, Beverly Shores IN; Ramojus ir Al
dona Vaitys, Highland Park IL; Aleksandras VakseNs, SL Pete Beach FL; 
Ramūnas ir Danguolė Vanagūnai, VVinfield IL; Jonas Vasys, Dedham MA; Mi
chael ir Nida Verachtert, Chicago IL; Mindaugas ir Austė Vygantai, Winnetka IL; 
H Lee VVhittington, Gardening Angel, Chicago IL;
$45.00 Jonas Butvilą, La Grange IL; Karolina Kubilius, WIHowbrook IL; An
tanas Musteikis, Buffalo N Y; Halina Žitkus, St. Pete Beach FL;
$40.00 VValter ir Anelė Barkauskai, Point Pleasant NJ; Algimantas ir Virginija 
Gureckai, Germantovvn MD; Dalia Jodwalis, Lemont IL; Pranas ir Marytė Jo
gos. Pittston PA; Vytautas ir Romaine Jonaičiai, Grand Rapids Ml; Maksimi- 
nas Karaška, Fredericksberg VA; Bronius V. Krokys, Philadelphia PA; Ona 
Mažionytė, Lemont IL;
$35.00 Aldona Ješmantas, Riverside IL; Joseph P. Kalvaitis, Chicago IL; 
Aleksas Smilga, Chicago IL;
$30.00 Bronius ir Petrė Andriukaičiai, Chicago IL; Vincas Ir Liuda Apaniai, 
Chesterland OH; Dale ir Lora Jean Grabill, Grant Ml; Zigmas ir Virginia Gry- 
binai, O’Fallon IL; Haris K. Ivaškevičius, Omaha NE; Antanas Kvedaras, Sa- 
vannah GA; Ona Lanys, Ormond Beach FL; Bronius ir Regina Latožai, VVest- 
mont IL; Victor ir Teresė Lešniauskai, Palatine IL; Vladas Madejauskas, Euclid 
OH; Aldona Masiulionis, Batavia N Y; Jadvyga Paukštys, Oak Lawn IL; Algis 
J. ir Liūda M. Rugieniai, Bloomfield HHIs Ml; Kostas Stankus, Lemont IL; 
Leo Venckus, Fennville Ml; Izabelė Žmuidzinas, Rochester NY;
$25.00 Silvija Aleksiūnas, Indian Head Park IL; Vytautas Ir Irena Afcsniniai, 
Ashford CT, Always vvith Flovvers, Justice IL; A.P. Bagdonas, Chicago IL; L 
Baltrėnas, Glendale CA; Edvvard W Baranauskas, Vidus, Lietuva; Vincas 
Brazys, Gutfport FL; Valerija Čepaitienė, Chicago IL; Marija čyvaltė, Dovvn
ers Grove IL; Regina čyvaitė, Dovvners Grove IL; Jonas čyvas, Dovvners 
Grove IL; Matas čyvas, Dovvners Grove IL; Tomas čyvas, Dovvners 
Grove IL; Elena Dambriūnienė, Brentvvood MD; Gintaras Deltos, Chelssa 
Ml; Algimantas (r Teresė Gečiai, Huntingdon VaHey PA; LM Gedvilą, Ouebec 
Kanada; Gedas ir Anlta Oriniai, Kenosha Wt; Rymantas Ir Dala Ivaškai, North 
Falmouth MA; Wadaw ir Audronė JagieHa, Romo GA; Jurgis Ir Marija Janick- 
ai. Carfsbad CA; Antanas ir Aniceta Januškos, MHton MA; Elona Jeneckas, 
Warren Ml; Bronius Juodelis, WiHowbrook IL; Liuda Juodelis, Chicago IL; 
Thomas J. Kapačinskas, South Bend IN; Judus Kanas, Oak Lawn IL; Giedrė 
Kijauskienė, Cleveland OH; Raimundas Kirštsinaa, Rochester NY; Vaclovas Ir 
Asta Kleizai, Lockport IL; Juozas ir Giedrė Končiai, Lemont IL; Ramūnas A. 
Kondrotas, Springfield VA; Marija Kuprienė, Cicero IL; Dorothy T. Lapeds- 
Degennaro, Holmes Beach FL; Jean Lekutis, Muakegon Ml; Jonioa A. Lu
bas, Oak Lawn IL; Michael ir Mirta Martin, New Lanox IL; Karolis MdkovaMa. 
Yorba Linda CA; Vytautas Mueonis, Oak Lawn IL; Janina Nata. Burr Ridge 
IL; Virgil Norkus. NapervHle IL; Donald ir MarHyn M. Osbom, Grand Ml; Guy 
E ir Barbara Padbury. Kalamazoo Ml; Irena Paduda, Darien IL; Algirdas Plva- 
ronas, Dovvners Grove IL; Lina Poškus, Chicago IL; Aleksandras ir Bernice 
Pužauskai, Ocean Park WA; Snieguolė Radzevičienė, Gainaevdto FL; Daiva 
Ragaitė, VVestchester IL; Andrius Ragas, VVestchester L; Joseph ir Aldona 
Rygeliai. Thompson CT; Rimvydas Šilbajoris, Columbus OH; Pranas Ir LHi 
Šimkai, Ouincy MA; Jonas ir Marija Šimoniai, Santa Barbara CA; Rev. Vikto
ras SkHandžiūnas. Ottavva, Ontario Kanada; Jonas Spurgis, Chicago IL; Henry

r------ “-----------------------------------------------------n
! PAREMKITE ŠEN. DURBIN!!! ;

i Lietuvių kilmės šen. Richard Durbin yra ■ 
j daug padėjęs Lietuvai ir mums lietuviams. , 
i Dabar jam reikia mūsų pagalbos vėl būti i 
J išrinktam į U.S. Senatą ir tęsti jo pagalbą , 
i Lietuvai. i
’ „Lithuanian Americans for Durbin” '
i jus kviečia parodyti mūsų paramą i
* šen. Durbinui pirmadienį, liepos 1 d., 7 v.v.
i Pasaulio lietuvių centre. i
* $75 vienam, $125 porai, $15 studentams, '
i $25 jauniems. i
1 Daugiau informacijos, prašau kreipkitės į ’ 
i Rimą Domanskį, namuose (708) 246-0049, i 
; darbe (312) 540-1075, Į
i ar e-paštu domanskis@boodlaw.com i 
1 Tikimės jus matyti liepos 1 d.! 1
i________________________________________ i

sekmadienį, liepos 28 d.
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos Šv. MIŠIOS
- Pagrindinis celebrantas:

Kunigas Virginijus Grigutis
iš Vilkaviškio vyskupijos

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
- Vėliavų nuleidimas

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 

4:30 MALDOS VALANDĖLĖ koplyčioje

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus!

■ ■■!■ —........

ir Stephanie Stasas, Cleveland OH; Aldona Stempužienė, Cleveland OH; Ir
ena Sušinskienė, Cleveland OH; Regina V. Taunys, Putnam CT; Agota 
Tiškus, Lemont IL; Narimantas ir Janina Udriai, Farmington Hils Ml; Greg ir 
Nancy Vardon, Grant Ml; John E. VVaylonis, Fairfax Station VA; Anthony G. 
ir Helen M. Yakaitis, Franklin Square NY; Juozas Žadeikis, Chicago IL; Gaida 
Zarkis, Downers Grove IL; Romas ir Laima Zavistauskai, VVoodridge IL; Vy
tautas ir Stasė Žemaičiai, North Riverside IL; Stasys Žilevičius, Palos Hills IL; 
$20.00 Vytautas Abromaitis, N VVoodstock CT; Antanas V. ir Rita Astrai, 
Rockford Ml; Bronius ir Birutė Banaičiai, Abington MA; Aldona Baukienė, St. 
Pete Beach FL; Ramūnas Bigelis, Congers N Y; Julija Burakauskas, Royal 
Oak Ml; Giedrė T. Čepaitis, Chicago IL; Sofija Galdikas, Dorchester MA; Vi- 
toldas Gruzdys, Euclid OH; Stasys Kligys, Homosassa FL; Sofija Lastienė, 
Grand Rapids Ml; Rimas J. & Brigid T. Lukai, Interlaken NJ; Stephanie Mikaliu
kas, Madison Wl; Genovaitė Narbutienė, Vista CA; Birutė Navickas, Lemont 
IL; Alfonsas Petrutis, W. Hyannisport MA; Rev. Rapolas Krasauskas, Putnam 
CT; Teodoras ir Ritonė Rudaičiai, Lemont IL; Stasys ir Ona Ruibiai, Chicago 
IL; Gediminas Rygertas, Putnam CT; Antanas Sereika, WiNow Springs IL; 
Donald ir Emestine Van Asselt, Fremont Ml; Edmundas ir Emilija Vengianskai, 
Lakeside Ml; Valeria Žadeikis, Oak Lavvn IL; Teodora Zailskas, Cicero IL; An
tanas Zaparackas, West Bloomfield Ml; Walter Zidziunas, Centerville MA; 
$15.00 Ona Deveikis, Los Angeles CA; Emilija Gaškienė, Chicago IL; 
Arūnas Gasparams, Chicago IL; Anthony J. Gudams, Ormond Beach FL; Ken 
ir Ramona Indą, Naperville IL; Jūratė Dovilės, Oakbrook Terrace IL; Alfredas 
Krisiukėnas, Milton MA; Audronė Mitalauskienė, Chicago IL; Izabelė NaujaN- 
enė, Cicero IL;
$10.00 John J. Bedulskis, Ingleside IL; Peter J. Bemotavičius, Lockport IL; 
VMus Bražėnas, Deland FL; Frank Bronskis, St. Pete Beach FL; Gediminas ir 
Vida Bučmiai, Cleveland OH; Dalė Dana. St. Petersburg FL; GaHė Ivaškaitė, 
Naugatuck CT; Albert Jėzukams, St Pete Beach FL; Peter Iron Jokubka, St. 
Pete Beach Fl; Juozas Kojelis, Santa Monica CA; Jonas Martinkus, St. 
Charles IL; Victor G. Mathieu, Bristol RI; Vytautas Matulionis, Cleveland 
Heights OH; Vai ir Regina Melinis. Brick NJ; Mečys Monkus, Stickney IL; Alex 
T. Navardauskas, Portage IN; Antanas Ir Emilija PaužuoHal, Chicago IL; Jonas 
ir Valerija Pleiriai. Chicago IL; Dalia Puškorius, Willoughby HHIs OH; Alphon- 
sus R. Remeika, Philadelphia PA; Frank J. Stankevičius, Fredericksburg IN; An
tanas Ir Apolonija Tuskenial, Burbank IL; Vanda Vaitkevičius, SL Pele Beach Fl; 
Stasys Valinskas, VVoodridge IL; Valeria VVofff, Park Forest IL;
$8.00 Vytas Grybauskas, Port Orange FL; Jonas Prakapas, Bakersfield
ca;
$1.00 John Antanavičius, Brodklyn NY;

PLB Fondo vadovybė (direktoriai Vytautas Kamantas, Laima Kušlikytė- 
Brauna, dr. Petras KisieHus, Kazys Laukams, dr. Edmundas Lankauskas, Juozas 
Lukas, dr. Antanaa Razma, Kęstutis Stoikus, Jonaa Traška Jr. Ir taisės patarėjas 
advokatas Saulius Kuprys) labai dėkoja visiems aukotojams už aukas ir prašo 
JOsų paramos PLB Fondo darbams ateityje Visos aukos gali boti 
nurašomos nuo JAV pajamų mokesčių. Federal ID No. 39-3097269. 
Prašome čekiuB rašyti ir aukas siųsti:

LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION 
PO BOX 140798

GRAND RAPIDS Ml 49S14-0796 USA

Juozas Lukas 
PLB Fondo Odininkas

IBSKO GIMINIU
• Mano tėvas Pranas Laz- 

dauskas, Vinco gimė 1913 
m. ir gyveno Ginčaičių kaime, 
Raseinių apylinkėje. 1942 m. 
prasidėjus karui, tėvas išėjo i 
vokiečių kariuomenę ir iš ten 
pasitraukė į JAV, Čikagos 
miestą. Po kiek laiko gavome 
jo laišką, kad jis ten įsikūrė, 
sutiko savo pusbrolio T. J. 
Lazdausko šeimą. Dar po ku
rio laiko tėvas vedė ir pasiliko 
ten gyventi. Nuo 1957 m. kar
tu su savo pusbrolio šeima 
siųsdavo siuntinius ir laiškus 
Lietuvoje likusioms savo duk
roms. Apytiksliai paskutinį 
kartą tėvo laišką gavome apie 
1968 m., parašėme atsakymą, 
tačiau maždaug po mėnesio 
mūsų rašytas laiškas su nuo
roda ant voko grįžo. Ant jo 
buvo parašyta „adresato ne
rasta”. Buvusio tikslaus adre
so mes neišsaugojome, tik ži
nome, kad tai - Čikaga. Gal
būt išspausdinus šią žinutę, 
atsirastų kas nors pažinojusių 
mano tėvą, jo šeimą ar jo pus
brolio šeimą? Lauktume bet 
kokios žinios. Rašykite Prano 
Lazdausko dukrai Pranutei 
Lazdauskaitei-Andraitienei, 
Stoties g. 12, Raseiniai, Lietu
va.; tel. 8-228-54838.

• Ieškome.giminiu - Pra
no Beržinio, kilusio iš Šilalės 
rąj., Rudalių kaimo; Izido
riaus, Stasio, Petro (buvo ku
nigas) Gatlalų, gyvenusių Ši
lalės raj., Varsėdžių km.; Au
gusto Atkočaičio, iš Tauragės 
raj., Sungailiškių km. Jų ieško 
Uršulės Juškytės marti Ona 
Grikšienė, gyvenanti 67^6 S. 
Kedvale, Chicago, IL 60629; 
tel. 773-735-0229.

• Ieškau mamos sesers 
Alenos Paulauskienės, iš
kurios paskutinį lęjška,gavo
me 1946 m. sausio 2Ž d. Tuo
met teta gyveno: 98 Railroad 
St., Chester, VA. Laiške ji 
rašė, kad sūnus Antanas tar
nauja kariuomenėje. Galbūt 
kas nors iš sūnaus giminių 
galėtų atsiliepti? Rašykite: Ju
lijona Skorupskienė, Dariaus 
ir Girėno 26-62, Šiauliai-10, 
Lietuva.

• Ieškome Vinco Mizaros,
gyvenusio 139 Bennington St., 
Lawrence 01841, Massachu
setts; John Štulo, gyvenusio 
140 E. Columbia, Detroit, 
Michigan; Juozo (Jozeph) Ta- 
cionio, gyvenusio 5961 Cecil 
Ave., Detroit, Michigan, vaikų 
ar vaikaičių bei žmonių, ką 
nors žinančių apie juos. Gimi
nių ieško Juozo Tacionio bro
lio Vinco dukra Antanina Ta- 
cionytė-Zapereckienė, gimusi 
1930 m. vasario 13 d. Alytaus 
raj., Užupių kaime. Prašome 
rašyti šiuo adresu: Antanina 
Tacionytė-Zapereckienė, Nau
joji gatvė 22-46, 4580 Alytus, 
Lietuva; tel. 35-205-19; tel. 
Čikagoje - 630-325-8437,
kviesti Aldoną.

• Ieškome Kastutės Gar- 
bauskienės ir jos sūnaus 
Tolio Garbauskio, kilimo iš 
Kretingos raj., Darbėnų km. 
Jiems galėtų būti apie 80-85- 
metus (mamai) ir 60-65 metus 
(sūnui). Gyvena Čikagoje. Jų 
giminės - pusbroliai ir pusse
serės Račkai ir Jurčiai gyvena 
Kretingos rąj., Darbėnų km. 
Čikagiškių ieško Ona Račku- 
tė-Šalčienė, gyvenanti Darbė
nuose, ir jos marti Birutė, da
bar besisvečiuojanti Čikagoje. 
Skambinkite tel. 847-439- 
9404.

• Ieškome Edvardo Ron- 
kaus, kilusio iš Palangos, iš- 
vykusio iš Lietuvos apie 1930 
metus. Jo gimimo metai galė
tų būti 1912-ieji. Gyveno Či
kagoje, gali boti miręs. Prašo
me atsiliepti jo vaikus bei gi
mines. Edvardo Ronkaus ieš
ko Monika Ronkutė iš Palan
gos, kuri dabar svečiuojasi Či
kagoje; tel. 847-439-9404.

mailto:domanskis%40boodlaw.com


29 „MAIRONIUKAI”
VIKTORAS RUDŽIANSKAS

Tai, kas įvyksta pirmą kar
tą, gali tapti atsitiktinumu ar 
gražia pastanga, kuri liks tik 
prisiminimuose. Tai, kas — 
antrą — jau pretenduoja virs
ti tradicija. Šiuo atveju kalbu 
apie respublikinį Maironio li
teratūros muziejaus kūrybos 
konkursą moksleiviams, kuris 
šiemet kaip tik antrąjį kartą 
ir įvyko. Matyt, jau bus lemta 
tapti ilgaamže tradicija. Juk 
ne „ant tuščios vietos" užau
go. Pasak muziejaus direkto
rės poetės Aldonos Ruseckai- 
tės, šis konkursas — logiško 
bendradarbiavimo su mokyk
lomis tęsinys: „Jau gal septy
nerius metus kiekvieną rude
nį pas mus vyksta respubli
kiniai skaitovų konkursai. 
Norėjosi su mokiniais akis į akį 
susitikti ir pavasariais. Kodėl 
neribojome nei žanrų, nei te
mos? Tai kad mūsų muziejuje 
eksponuojama visa lietuvių 
literatūros įvairovė. Neatstu- 
miami visi rašytojai, neigno
ruojami žanrai. Tai kam vai
kus sprausti į kažkokius rė
mus? Tegul būna jų kūryba 
laisva”.

O tos laisvos kūrybos at
siuntė net 160 moksleivių iš 
visos Lietuvos! Trys komisįjos 
nariai — poetai Tautvyda 
Marcinkevičiūtė, Kęstutis Na
vakas ir šių eilučių autorius, 
rodos, metams į priekį — 
prisiskaitė esė, eilėraščių, ap
sakymų, humoreskų, detekty
vų... ir ieškojo laureatų. Ne
lengvos tos paieškos buvo. 
Jaunųjų kūryboj daug bendry
bių, vos ne kasdien girdimų 
tekstų ir tekšteliu. Tų bendry
bių neišvengė net laureatai. 
Tik jų tekstuose, žiūrėk, ima 
ir prasimuša savos patirties, 
savos gyvasties trupinėlis. Ir 
tokių. autorių, kuriuose būtų 
tų trupinėlių — net 29! Vie
tos nebuvo skirstytos. Tačiau 
24 laureatai jais tapo vienbal
siai ir tik 5 — balsų daugu
ma. Tad iš esmės komisįjos 
narių nuomonės sutapo. Jos, 
beje, nesiskyrė ir dėl kitų da
lykų. Sakykime, pastebėjome, 
jog šiemet prozininkai buvo 
stipresnį už poetus. O gal poe
tams čia kartelę aukščiau kė
lėme?

Pasak poeto Kęstučio Na
vako, bus gerai, jei iš to 160 
konkurso dalyvių į literatūri
nį kelią įsuks gal penketas. 
Kažin? Manau, būtų per 
daug. Bet, ko gero, tame 
penketuke tikrai atsiras vie
tos Rugilei Barzdžiukaitei, 
nors sunku būti pranašu. Juo 
labiau, kad žinome ne vieną 
kūrėją, kuris išlindo, lyg Pi
lypas iš kanapių. Kita vertus, 
galbūt džiugu tai, jog mokslei
viai vis dar linkę išmėginti 
plunksną, o kartu įgyti gilesnį 
gimtosios kalbos pojūtį. Bet 
kam tos diskusijos? Gal ge
riau paskaityti laureatų kū
rybos? Tiesa, dar reikėtų juos 
išvardyti.

1-4 kl. K Jaruševičius, A 
Gudauskaitė, M. Vilkas, G. 
Kasiulytė, M. Sergejenkaitė,
K. Tamulytė, P. Puzinas. .

5-9 kl. J. Navickas, K. Boty-
riūtė, J. Rupšlaukytė, T. Tom- 
bakas, J. Kalpokas, K Simo
naitytė, J. Šambaras.

10-12 kl. R. Barzdžiukaitė,
L. Pašviestis, I. Rudžianskai
tė, M. Tumbrotaitė, D. Varga- 
lytė, D. Šliažas, V. Urbonai
tė, J. Kurauskaitė, J. Butkevi- 
čiūtė, N. Gudišauskaitė, G. 
Jeneckaitė, P. Kutys, E. Gra- 
kovinas, K Blockytė, E. Re- 
ingardaitė. •••

Kristina Blockytė,
Kauno Maironio gimnazija 2 

kl.
IŠDAIGA

Atšyla oras, pakyla noras. 
Jau pavasaris, ir man knieti 
iškrėsti kokią šunybę. Iš kai

lio neriuosi sukdama galvą, 
ką čia nuveikti? Sprogsta me
džių pumpurai, tirpsta ledai... 
Regis, nieko naujo, bet kažkas 
juk turi būti įdomaus? Gal 
išeisiu pasižmonėti? Vos pra
veriu tvarto duris, prieš mano 
akis išdygsta senas draugas 
ožys Kaplys. Dar prieš kele
rius metus jis buvo puikios 
išvaizdos (išduosiu paslaptį: 
jis buvo mano gerbėjas ir kve
pėjo „Old Špice”). O dabar ne
prigirdi, neaiškiai kalba, jau 
ir kvapas ne tas. Kol sken
dėjau prisiminimuose, Kaplys 
kažką susikaupęs vapėjo. Iš 
visų jo sakinių supratau, 
kad... norėtų būti melžiamas!

„Na, taip! — pagalvojau. — 
Dar niekada nieko nebuvau 
melžusi”. Bet juk visada būna 
pirmas kartas. Be to, reikia 
gi padėti draugui. Aš juk sa
mariečių sąjungos narė. Visa
da turiu padėti bėdoje. Neto
li durų stovi kibiras. Paimu jį, 
Kaplį patraukiu toliau nuo 
durų ir pritūpusi ieškau vie
tos, iš kur galėtų bėgti pienas. 
Ieškau, ieškau ir suprantu, 
jog vienintelė vieta, už kur 
būtų galima 'timptelėti, yra 
uodega. Aš ir timptelėjau. 
Vienąsyk, kitąsyk — nieko, 
pieno kaip nėr, taip nėr, tik 
ožys vis nerimsta ir burba sau 
kažką panosėj, lyg ir apie lėtą 
pieno atleidimą ar panašiai. 
Suprantu, kad reikia tampyti 
uodegą tol, kol tą pieną atleis. 
Tampau, tampau, o nebėga, ir 
tiek: „Gal pienas prarūgo, dėl 
to neatiteka?” — mąstau. O 
Kaplys vis labiau muistosi. 
Na, dar kartelį timpelsiu! Kad 
spyrė! Taip ir nubloškė mane 
į šalį. Dar ir Katrė atlėkusi 
šluota pavaišino...

Dabar žinau: ožį gali pa
melžti tik profesionalas.

•••
Paulius Puzinas
Kauno S. Nėries vidurinė 

mokykla 4kl.
LAIŠKAS UGNIAI
Ugnie, rašau tau laišką nuo 

visų Žemėje gyvenančių žmo
nių, gyvulių, vabalėlių, miškų 
ir visų kitų Žemės gyventojų. 
Tu būni gera, šildai mus, ruo
ši mums valgį. Tada tu tarsi 
gerų darbų deivė, mūsų Gabi
ja.

Tačiau kartais tu pasikeiti: 
žudai žmones, degini jiems 
širdis, kai jie mato degančius 
jų prakaitu pastatytus namus. 
Tu griauni visą pasaulį.

Tik neįsižeisk už šias pas
tabas. Būk gera, neužgesk,
niekada neužgesk.•••

Kornelįjus Jaroševičius
Utenos „Žiburio” pradinė 

mokykla
EŽYS SU ŠEŠIAIS 

SPYGLIAIS
Labai seniai, kai dar ežiai 

buvo be spyglių, gyveno vie
nas labai labai geras ežys. Jis 
visada vaikščiojo liūdnas, nes 
buvo su šešiais spygliais. Dėl 
to kiti ežiai šaipėsi.

Vieną rytą ežys, kuris iš ge
rojo ežio šaipydavosi labiau
siai, išvyko į Paryžių ir paliko 
savo sūnų Utenoje. O tas be
vaikščiodamas įkrito į duobę 
ir šaukėsi pagalbos, bet nieko 
aplink nebuvo. Tik labai geras 
ežys su šešiais spygliais. Jis 
išgirdo pagalbos šauksmą ir 
kaip viesulas atskuodė prie 
duobės. Duobėje pamatė ežio, 
kuris iš jo labiausiai šaipy
davosi, sūnų. Gerasis ežys 
greitai ištraukė ii savo nuga
ra* »py»U ir ištempė pašai
pūno sūnų iš duobės. Kai tė
tis grįžo iš Paryžiaus, mažylis 
jam papasakojo, iš kokio pa
vojaus išgelbėjo jį ežys su 
spygliais.

Daugiau iš gerojo ežio nie

kas nesišaipė, o jis pasakė 
visiems ežiams, kad reikia 
užsiauginti spyglius. Nuo to 
laiko visi ežiai su spygliais. 
O gerąjį ežį ir dabar, sako, 
galima sutikti miške. Jis jau 
dainas dainuoja...***

Julita Kurauskaitė
Pasvalio Petro Vileišio gim

nazija 3 kl.
Grandinėmis surišti žings

niai vis artėjo į tolimąjį vulka
ną... Kažkaip keistai pasibai
dė šikšnosparniai. Ir balto
sios orchidėjos, kadaise savo 
žiedlapiuose pranašavusios 
kelią tobulybės link, dabar 
prarado atsparumą neišven
giamai rytojaus dienai.

Keistuolis tas, kuris nežino, 
ką reiškia šie gamtos arba 
Dievo sukurti reiškiniai. Argi 
svarbu tau, žmogau, praeiti 
pro čia? Tik praeiti... Pavir
šutiniškai, abejingai.

Žvanga grandinės atnešda
mos mirtį. Mediniai kryžiai ir 
paminklai sunyks... Ir išnyksi
tu, žmogau, taurioje tyloje...***

Linas Pašviestis
Šiaulių m. „Romuvos” vidu

rinė mokykla 9 kl.
MOČIUTĖS VEIDAS
Močiutės veidas jau tikslus 

kaip laikrodis:
Akimirksniai — sekundės,
Raukšlės — metai,
Tik virbalai nebematuoja 

laiko,
Nes žino — kojinę
Suspės.
O kaime jos vaikystės

draugė
Palipo ant kalniuko ir

sustingo
Kryželiu...

... Ji užsimiršus švelniai, 
tarsi kūdikėlį,

Glamonėja tešlą,
Kurioje druskos nei per 

daug, nei per mažai,
O krosnies nėr,
Ir miestiškai nevykęs 

kepaliukas be galo mažas,
Lyg išsipildžiusios ir

užmirštos
Svąjonės.

»•*

Milda Tumbrotaitė
Skuodo Pranciškaus 

Žadeikio gimnazija 4 kl.

Kas vakarą tamsoje miršta 
veidrodžiai.

Kiekvieną rytą jie
prisikelia, kad

Leistų žiūrėti į save.

Kasdien aš jam
Palieku dalelę savęs
Ir jame įsiamžinus
Lieku tik skulptūra
Be jausmų ir be veido.

Lieku tik maža dalele,
Kuri nejudėdama švelnioje 

prieblandoje
Stovi prie rožių lysvės.

Čia viskas taip ramu
Ir tikra.
Čia aš galiu stebėti

paukščius,
Užuosti alyvų kvapą.
Ir žvakių spindesį

užgesinti savo delnais•••

Rugilė Barzdžiukaitė
Kauno „Rasos” gimnazįja 12 

kl.

ŽMOGUI, KURIS 
NEMATĖ ATVIROS

UGNIES

Sakei, kad nežinai, kas yra 
ugnis, tačiau žinai jos galią. 
Dabar aš žinau, ką padarė 

tavo ugnis.
Tavo ugnis sudegino tavo 

draugą.
Aptiko jį verkiantį ir

išdžiovino.
Tavo ugnis pasįjuokėiš

tavęs ir pasitraukė. •••

Kęstučio Vanago (Elta) Nuotrauka.

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
I

NAUJASIS ŽODYNAS 
PRISIDERINA PRIE 

LAIKO REIKALAVIMŲ

Pagaliau išleistas paskuti
nis — 20-asis Lietuvių kalbos 
žodyno tomas, prabėgus 
šimtmečiui nuo jo rengimo 
pradžios.

Pirmuoju tomu, pasirodžiu
siu 1940 metais, pasibaisėjo 
sovietų valdžios cenzūra: Die
vas didžiąja raide, prezidento 
Antano Smetorfdš pavyzdžiai, 
beje, jis kalbininkų laikomas 
puikiu lituanistu ir ypač sti
listu.

Žodyno rengėjams pagrasi
nama: perredaguoti, perleisti, 
o jei rasią netikusių sakinių, 
laukia kalėjimas.

1947 metais pasirodęs an
trasis tomas taip pat sukėlė 
triukšmą. Sakinį: „Eina bobos 
į bažnyčią”, reikėjo pataisyti: 
„Eina luobos į kiną”.

Dabartinė valdžia nesikišo į 
žodyno rengėjų darbą. Pasku
tiniam 20-tąjam žodyno tomui 
iš žodynui surinktos medžia
gos akivaizdu ir kintančios 
moralinės normos.

Anksčiau kalbininkai sklai
dydavo lapelius, kuriuose —

Ieva Rudžianskaitė
Kauno r. Vilkijos vidurinė 

mokykla 10 kl.

kvepalų gūsis į nosį 
o mėnesienos žvilgsnis pro

didžiaakį langą: 
naktis žaidžia virš saulės 

— nori ištarti lūpos
bet apkimba žiedadulkėm

naktis žaidžia virš saulės ir 
vėsina išvargusį kūną — 

sniego leliją — 
užtamsintame akligatvyje 

snaudžia
meistriškai išraižyta

figūrėlė tarp šonkaulių

snaudžia meistriškai
išraižyta figūrėlė o

akys pilnos negailestingai 
degina pažaliavusį

žvilgsnį kuris apibrėžė 
erdvę virš dangoraišių: pro 
nematomą sieną

neįmanoma giliai įkvėpti

naktis žaidžia virš saulės o 
žiedadulkės

apipurškiamos kvepalų 
gūsiais niekada nesuvoks

kaip ramiai — lyg niekas 
nerūpėtų — snaudžia

tarp šonkaulių įkalinta
figūrėlė.

pavyzdžiai, kad vogti — ne
garbinga, dabar matyti įra
šų: „nevogsi negyvensi”.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

BUS GERA PAMOKA

Dėkoju už Vytauto Bieliaus
ko, PhD, straipsnį, tilpusį 
„Drauge” birželio 6 d. Straips
nis puikiai profesionaliai pa
rašytas, bet tuo pačiu aiškiai 
suprantamas ir kiekvienam 
eiliniam skaitytojui. Ypač šiuo 
laiku mums, katalikams, to 
straipsnio turinys yra labai 
aktualus šiais sunkiais lai
kais Katalikų bažnyčiai. Tuo 
reikalu Katalikų Bažnyčios 
hierarchija, atrodo, yra prida
riusi prasižengimų, už kuriuos 
dabar turi nemaloniai atsaky
ti ir viešai teisintis. Turėkime 
viltį, kad Katalikų Bažnyčiai 
tai bus teigiama pamoka.

Vladas Vaitkus 
Juno Beach, FL

SKYLEI GRINDYSE 
TRŪKSTA TIESOS...

Perskaičius „Pasaulio mar
gumynų” skyriuje „O ko 
trūksta skylei grindyse”..., 
atrodo, jog tikrai trūksta 
paaiškinimo. Informacija nėra 
visiškai tiksli: Kinijoje toji 
„skylė” nėra „taisyklė”, bet 
tik išimtis. Ji net nėra skylė, 
kaip mes įpratę matyti skylę. 
Faktiškai tai nėra, kaip mes 
įsivaizduojame grindyse iš
kirstą skylę. Tai yra (skylės 
nė nematai) grindyse balto 
porceliano įtaisas (kaip mūsų 
vonios kambaryje), tiktai be 
„sosto” - be sėdynės. Vanduo 
tučtuojau automatiškai nu
plauna. Jokio dvokimo, jokio 
kvapo...

Lygiai tokių įtaisų pilna vi
soje Japonijoje, viename pačių 
švariausių bei higieniškiausių 
kraštų pasaulyje. Ten supran
tama - kodėl; japonės dėvi ki
mono. Kodėl gi Kinįjoje? Taip 
ir nepaklausėm gidės.

Jau grįžusi sužinojau, kad 
skylės taikomos vietiniams gy

Narnami Paikolot, Apdrioitoi Sąakaitoa

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773)847-7747

Stephen M. Oksas, Pretident

PatamMŲam ČOagas fr liftovtam Dragba Kaip 95 Matus.
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ventojams - japonėms ir ki- 
nietėms.

Tik ką grįžusi iš Kinijos, - 
keliavau po ją beveik dvi sa
vaites, aplankiau pustuzinį 
miestų, - galiu drąsiai teigti, 
jog iš viso išgarsintą „skylę” 
mačiau 3 kartus: sename mu
ziejuje (kur amerikietė turistė 
tuoj nufotografavo kaip rete
nybę), laive (cruise) ir plau
kiant iš Kinijojs į Hong Kong 
„hydrofoil” (ar jetfoil) laivu.

Būtų neteisinga nutylėti, jog 
Kinijoje visuose viešbučiuose, 
restoranuose, valgyklose, oro 
uostuose ir t.t. nuostabiai šva
rios, moderniškos prausyklos, 
be dulkelės ant grindų, su uni
formuotomis patarnautojomis 
ir be jokio mokesčio. Taipgi 
automatiški čiaupai, džiovin
tuvai - nereikia spausti myg
tukų.

Grįžus Čikagon, įėjus į 
O’Hare prausyklą, net žadą 
užėmė - koks šiukšlynas!

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI

NETIESA!

Esu be galo dėkinga „Drau
go” redakcijai, už taip greitą ir 
daug kartų prašinėtą vis į kitą 
adresą peradresuojamą
„Draugo” dienraštį.

Prieš 5 metus mano draugė 
iš Lietuvos guodėsi, kad ji net 
per 3 mėn. negalėjusi persi- 
adresuoti (nes pakeitusi gyve
namą vietą) ir išvažiavo į Lie
tuvą negavusi dienraščio. Ir 
man patarė neužsisakyti, sako 
vis vien negausi.

Netiesa! Ketvirtą kartą kei
čiu adresą ir į sekančią dieną 
jau gaunu nauju adresu.

Be to, „Draugas” labai atjau
nėjęs, tikrai įdomus ir mums 
gyvenantiems toli nuo savo 
mylimos tėvynės, suteikiantis 
įvairių žinių ir dvasiai kultū
rinio peno.

Kviesčiau visus naujai atvy
kusius tuoj pat užsisakyti 
„Draugą”, nes be spaudos, o 
ypač lietuviškos, neturėtų būti 
nei vienas lietuvis, nepaisant, 
kada jis atvyko į šią šalį.

Dar kartą dėkoju už opera
tyvumą!

Alė Ūselytė
Chicago, IL

DAR APIE SALOMĖJĄ...

Kaip galima sakyti, kad Sa
lomėja Nėris „nebuvo komu
nistė, o tik paklydusi”? (Žiū
rėk „Drauge” Zitos Kaunaitės 
laišką 06.14). Mes 1941 m.,

A. t A.
ALFONSUI VĖLAVIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmonai, 
sūnums su šeimomis ir artimiesiems

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba

A. t A.
MARYTEI PETRULIENEI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame vyrui 
VYTUI, sūnums VYTUI, ALGIUI, SAULIUI ir jų 
šeimoms.

t Rėdą ir Juozas Ardžiai

būdami vaikais, supratome 
kas yra komunizmas, jų rinki
mai bei balsavimai už Stalino 
saulę, oji, būdama jau subren
dusi nepriklausomybės lai
kais, būdama mokytoja ir poe
tė, šito nesuprato? Žinomas 
faktas, kad ji jau tada bent 10 
metų priklausė komunistų 
partijai ir slaptai veikė prieš 
valstybę.

Kas nori, tegul ją garbina ir 
kelia į šventąsias, bet, pra
šau, nepirškit jos mums, kurie 
dar atsimenam tuos laikus, 
kurie buvom įtraukti 1941 m. 
į išvežamųjų sąrašus, tik kaž
kokiu stebuklingu būdu likom 
neišvežti.

Teisingai pastebėjo tam pa
čiam „Drauge” Laima Repei
ka: kas gali gėrėtis, gerbti 
tuos, kurie garbina svetimus 
stabus, niekindami, kas mums 
buvo brangu: meilę Dievui ir 
laisvai tautai.

Ta pati Zita Kaunaitė pri
simena horoskopus, neva jie 
praplečia akiratį ir t.t. Tai tik 
parodo žmonių tamsumą. Ži
noma, juokais galima paskaity
ti, bet jais tikėti — nesąmonė.

Dana Stankaitytė 
Oak Lavvn, IL

IEŠKO GIMINIU
• Ieškau 'Jono Chmie- 

liausko, Romualdo sūnaus,
gimusio apie 1928 metus. Į už
sienį Jonas Chmieliauskas iš
vyko 1945 metais pavasarį. Be 
Jono, šeimoje buvo dar du bro
liai ir sesuo. Vyriausia šeimoje 
buvo sesuo Veronika (gim. 
1908 m.), Vaclovas (1910 m.), 
Juozas (gim. 1916 m.). Motina 
buvo Stefanija, tėvas — Ro
mualdas. Esu Vaclovo Chmie- 
lįausko dukra Stasė Chmie- 
liauskaitė-Liolienė, be manęs 
dar yra keturios seserys ir 
brolis. Labai prašome, kad pa
dėtumėte surasti mūsų dėdę 
Joną. Rašykite: Stasei Liolie- 
nei, Užusalių pšt., Išorų kai
mas, Saulėtekio 2, - bibliote
ka, Jonavos raj., 5002 Lietuva.

• Savo pusseserės Kristi
nos Chernius ieško Petras 
Stankus, gyvenantis Lietu
voje. Ankstesnis Kristinos ad
resas buvo - 5208 W. 88 Str., 
Oak Lavvn, IL 60453. Ji yra 
ištekėjusi, tik naujosios pa
vardės nežinome. Jei yra ką 
nors žinančių apie ją, malonė
kite pranešti šiuo adresu: Eli
zabeth Indriūnas, 316 Pine- 
kroft Dr., Roselle, IL 60172, 
arba tel. 630-894-4767.

<

t >>
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i ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Birželio 29 d., šeštadieni, 
4 val.p.p. „Seklyčioje” rengia
mas Tautos fondo rėmėjų pa
gerbimas ir naujai išleistos 
knygos pristatymas. Laukiami 
visi lietuviškos knygos gerbė
jai.

BALZEKO MUZIEJAUS 
GEGUŽINĖ

Burinių ar motorinių laivų, 
o taip pat senovinių automobi
lių savininkus kviečiame at
plaukti ar atvažiuoti į Balze
kas Stone Birch Manor Michi
gan valstijoje ir tokiu būdu 
papuošti kasmetinę Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
gegužinę, kuri vyks sekmadie
nį, rugpjūčio 18 d., nuo vidur
dienio iki sutemos.

Balzekas Stone Birch Mar- 
nor yra ant paties ežero kran
to, maždaug viena mylia už 
New Buffalo, 75 mylios nuo 
Čikagos. Susidomėję prašome 
skambinti muziejaus tel. 773- 
582-6500.

DOMANSKIO ŠEIMOS 
DOVANA

Inž. Vandelinas Domanskis, 
gyvenantis Palos Park, IL, 
ruošdamasis pakeisti gyvena
mą vietovę, Stasio Džiugo 
knygų fondui padovanojo labai 
vertingą, skaitlingą, įvairių 
leidinių lietuvių ir anglų kal
ba biblioteką. Didžiąją dalį su
darė jo žmonos a.a. medicinos 
gydytojos Alinos knygos. Mini
mos: „Encyclopedia Britanica” 
visas komplektas su priedais 
„Britanica Book of the Year”, 
„Comptons Pictured Encyclo
pedia”, „Masterplots-Digest of 
World Literature” ir įvairios 
mokslo medicinos knygos. Visi 
leidiniai — Amerikos lietuvių 
bibliotekos ir Lietuvių fotoar- 
chyvo bei kitų lietuviškų lei
dyklų išleistos knygos. S. 
Džiugo pastangomis visos 
knygos bus pasiųstos Lietuvos 
bibliotekoms.

Malonu paminėti, kad Do- 
manskių šeima buvo remianti 
lietuvių kultūrą, pavyzdinga 
šeima, užauginusi du sūnus, 
kurių vienas yra Edvardas Jo
nas, gydytojas chirurgas, gy
venantis Kalifornijoje, o ant
ras — Aleksandras Rimas, tei
sininkas, visuomenininkas, 
vedęs Pranutę Laučkaitę, vi
suomenės veikėjo J. Laučkos 
dukrą. Gyvena Westem 
Springs, IL.

Ta proga primenama, kad 
teisininkas Rimas Domanskis 
ruošia susitikimą su lietuvių 
kilmės senatoriumi Richard 
Durbin, siekdamas, kad šis 
vėl būtų išrinktas į JAV Se
natą ir tęstų pagalbą Lietuvai.

Renginys „Lithuanian Ame- 
rieans for Durbin” vyks pirma
dienį, liepos 1 d., 7 vai. v. Pa
saulio lietuvių centre. Dau
giau informacijos kreipiantis į 
Rimą Domanskį tel. 708-246- 
0049 (namuose), tel. 312-540- 
1075 (darbovietėje) ar ei. paš
tu: DOMANSKIS@BOODLAW.COM

Žinomas džiazo muzikantas Kęstu
tis Stančiauskas gros džiazą liepos 
1 d . pirmadienio, vakare, skirtame 
paremti JAV senatoriaus Richard 
Durbin siekį vėl būti perrinktam į 
Senatą

Jau buvo skelbta, kad 
Frankfurto mugėje Vokietijo
je, vyksiančioje š. m. spalio 9- 
14 d., Lietuva dalyvaus kaip 
ypatingas - garbės svečias ir 
padedant lietuvių meninin
kams pristatys savo šalies 
praeities ir dabarties pasieki
mus. Internetiniame mugės 
puslapyje http:/ /
wivw.frankfurt-book-fair.com / 
galite daugiau sužinoti apie 
mugėje vyksiančius renginius, 
o Lietuvai skirtame puslapyje 
www.litauen2002.de - apie 
garbės svečio - Lietuvos prog- 
ramą._____ '________________
Įdomi kelionė
Jei jūsų vaikams sunku 

įsivaizduoti, kaip Illinois 
valstija atrodė tais laikais, kai 
dar nebuvo greitkelių, dango
raižių, apsipirkimo centrų ir 
šiuolaikinių gyvenamųjų
kompleksų, nuvežkite juos į 
Wildlife Prairie Parką, įsikū
rusį Hanna City, esančiame 
tik tris valandas kelio nuo 
Čikagos (arba 175 mylias). 
Daugiau kaip 2,000 akrų ploto 
parke, pradėjusiame veikti 
1978-aisiais, veisiasi mūsų 
valstijai būdingos žvėrelių rū
šys. Stebėti gyvulėlius galima 
einant specialiai pažymėtu ta
keliu arba keliaujant po pan 
ką traukinuku. Taip vaikai 
galės išmokti žvėrelius atskir
ti ir įsidėmėti jų nežinomus 
vardus. Šiame parke iki mūsų 
dienų išliko ir senoviška 19 a. 
Illinois ūkininko-pradininko 
ferma, mokyklos namas ir rąs
tų pastatai. Ūkyje gyvena 
draugiški naminiai gyvulėliai, 
kurie mielai valgo skanumy
nus iš svečių rankų. Plėšrūs 
paukščiai uždaryti narvuose, o 
draugiški prerijų viščiukai be 
baimės fotografuojasi. Parke 
yra ir muziejus, kuriame pa
sakojama apie vietinius indė
nus, naujuosius užkariauto
jus, demonstruojami indėnų 
ginklai. Apžiūrėjus parko įžy
mybes, galima pailsėti, užkąs
ti ir pasigrožėti nepaprastu 
vaizdu bizonų ir elnių ganyk
lose. Parkas veikia nuo kovo 
vidurio iki gruodžio vidurio, o 
parko traukinukai lankytojus 
vežioja nuo balandžio iki spa
lio mėnesių. Įėjimas vaikams 
iki 3 metų - nemokamas. Par
kas įsikūręs 3826 N. Taylor 
Road, Hanna City, 10 mylių į 
vakarus nuo Peoria miesto 
centro. Daugiau informacijos 
tel. 309-676-0998 arba inter
nete www.wildlifepark.org

„Wild VVest Museum” 
šeimininkas Doug VVatson 
jau dešimt metų savo pasako
jimais „užburia” mažus ir di
delius lankytojus. Nors jį pa
mačius, atrodo, jog jis visą gy
venimą praleido laukiniuose 
Vakaruose, tačiau iš tikrųjų 
muziejaus šeimininkas yra ki
lęs iš Elmhurst, IL. 1989 me
tais bekeliaudamas po Wis- 
consin valstiją, jis išvydo tuš
čius ūkininko pastatus ir že
mę, kurią įsigijęs, įgyvendino 
savo gyvenimo svajonę - įkūrė 
muziejų apie laukinius Vaka
rus. Muziejaus lankytojai vai
kai gali ne tik išgirsti istorijos 
faktų apie gyventojų persikė
limus į neapgyvendintus Va
karus, išbandyti visokiausių 
dydžių kaubojiškas skrybėles, 
pamatyti šeimininko išdari- 
nėjamus triukus su „lasso”, 
bet taip pat ir paklausyti kau
bojiškos poezijos, paragauti 
paslaptingo gėrimo „sarsapa- 
rilla”. Muziejus įsikūręs 75 
mylias į šiaurę nuo Čikagos, 
VV4865 Potter Road, Elkhorn, 
WI (pusantros valandos ke
lionės nuo Čikagos). Muziejus 
veikia antradieniais-sekma
dieniais nuo gegužės iki spalio 
mėnesio. Daugiau informaci
jos tel. 414-723-7505 arba in
ternete www.watsonswildwest
museum.com

Šį sekmadienį, birželio 3C 
d., Brighton Parke, Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje šv. Mišias aukos ir 
pamokslą sakys svečias kun. 
Alfonsas Svarinskas, o po Mi
šių užeis pabendrauti su para
pijiečiais prie arbatos ar kavos 
puodelio.______________

Parodos
Norėdamas sukurti savo 

knygą „Earth From 
Above”, pasaulinio garso fo
tografas Yann Arthus-Bert- 
rand Has nuo 1990-ųjų metų 
daugiau kaip 3,000 valandų 
praleido malūnsparnyje, 
skraidydamas virš 100 skir
tingų šalių. Jo tikslas buvo 
užfiksuoti gamtos, žmogaus, 
civilizacijos pėdsakus ir palik
ti šiuos įrašus-fotografijas 
ateities kartoms. Milžiniškos 
spalvotos nuotraukos iš šios 
knygos (jų - net 121!) demons
truojamos Čikagos centre, 
McCormick-Tribune Plaza, 
Millenium Park (prie Wa- 
shington ir Michigan gatvių, 
netoli nuo Chicago Cultural 
center). Paroda veikia kasdien 
nuo 6:30 val.r. iki 11 val.v. 
(pagal Millenium Parko darbo 
valandas). Daugiau informaci
jos tel. 312-744-6630; informa
cija apie ekskursijas tel. 312- 
742-2001, taip pat internete 

www.earthfromaboue
chicago.org Parodą aplankę, 
galėsite nusipirkti knygą 
„Earth From Above”, atviru
čių ir kalendorių, kuriuose 
perspausdinti nepakartojami 
spalvoti gamtos, miestų ir
žmonių vaizdai.
,,Draugo” knygynėlyje
Mus pasiekė žinia, kad

Hypatijos Yčaitės-Petkus kny
ga anglų kalba „Springtime in 
Lithuania” laimėjo New Mexi- 
co žurnalisčių sąjungos (Press 
Women of New Mexico) I pre
miją už geriausią biografiją. 
Sveikiname knygos autorę ir 
siūlome įsigyti knygą, kurioje 
autorė gyva ir vaizdinga kalba 
pasakoja apie savo jaunystės 
metus, praleistus pirmosios 
nepriklausomybės metais Lie
tuvoje, prisimena įvykius ir 
žmones, įsirėžusius jos atmin
tyje. 297 psl. minkštais virše
liais knygos kaina - 22 dol., 
persiuntimo mokestis - 3.95 
dol. (Illinois gyventojai dar 
prideda 8.75 proc. mokesčių).

„Žvilgsnis į pasaulėžiūri
nę aplinką, šventovę, save” 
- šią Antano Paškaus knygą 
2002 m. Kaune išleido Lietu
vos katechetikos centro lei
dykla. Anot knygos autoriaus, 
atskiros knygos dalys „suka
bintos” stipria grandine, ku
rios vardas - žmogus. Žmo
gaus pasaulėžiūrinis klima
tas; žmogaus sakralumo sfera 
(šventykla); pats žmogus, jo 
individualioji ir kolektyvinė 
savivertė. Taip pat iš kolekty
vinės tautinės savigarbos ir 
savivertės perspektyvos klau
siama ir drįstama spėlioti, 
kodėl nūdien taip teršiama lie
tuvių kalba. Pirmajame sky
riuje analizuojamas mūsų am
žiaus veidas, antrajame - 
krikščionis šventovėje, trečia
jame - žvelgiama į save, ket
virtajame - kalbama apie 
menkavertiškumo šalinimą. 
294 psl. minkštais viršeliais 
kaina - 8 dol., persiuntimo 
mokestis - 3.95 dol. (Illinois 
gyventojai dar prideda 8.75 
proc. mokesčių).

Skelbima!
• Dr. Vilius Dundzila

skaitys pamokslą gėjų ir les- 
biečių pasididžiavimo šventės 
proga sekmadienį, birželio 30 
d., 10:30 vai. r. Second Unita- 
rian bažnyčioje, 656 W. Barry 
Avė., Čikagoje. Visi kviečiami 
dalyvauti pamaldose, vaišėse 
ir parade. sk.

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Šlutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

Nebodami tvankaus ir karš
to oro, penktadienio, birželio 
21 d., vakarą Lietuvių operos 
nariai rinkosi į Jaunimo cent
rą savo metiniam susirinki
mui, kuriame valdyba patei
gia metinius pranešimus apie 
pereitų metų veiklą bei finan
sinę apyskaitą.

Pradėdamas susirinkimą, 
valdybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus pasveikino ne
pabūgusius karščio dalyvius, 
kurie sudarė didesnę dalį visų 
operos narių. Susirinkimui 
pirmininkauti jis pakvietė 
Raimondą Korzoną, o sekre
toriauti — Giedrę Končienę.

Pereitų metų susirinkimo 
sekretorė Aurelija Dobrovols
kienė dėl susidariusių aplin
kybių į susirinkimą kiek pa
vėlavo, tad jos parašyto proto
kolo skaitymą teko laikinai 
atidėti ir eiti prie kito susirin
kimo punkto — valdybos na
rių pranešimų.

Pereitų metų 46-ojo Lietuvių 
operos sezono finansinę apys
kaitą pateikė valdybos iždi
ninkė Elena Ablingytė, smul
kiai nurodydama, kaip ir kiek 
pinigų buvo sutelkta, kam ir 
kokios sumos išmokėtos. Dau
giausia įplaukų gauta iš aukų, 
įskaitant ir loterijos vajų. Kita 
didesnė pajamų dalis gauta už 
parduotus renginių bilietus, 
vajaus ir Naujųjų metų poky
lius. Būta ir daugiau įplaukų, 
kaip, pvz., auka už Vasario 
16-osios minėjimus Maria 
aukštesniojoje mokykloje ir 
Brighton Parko LB meninės 
programos atlikimą. Progra
mą atliko chormeisterės Gita- 
nos Snapkauskaitės paruoštas 
operos moterų choras.

Didžiausią išlaidų dalį suda
rė atlyginimas orkestrantams 
už grojimą spektaklyje bei re
peticijų metu, o kadangi jų at
lyginimus reguliuoja muzikų 
unija, tai ji nustato ir atlygi
nimą. Dekoracijos ir rūbai yra 
nuomojami iš New Yorko, tai 
sudaro nemažą biudžeto dalį. 
Nuoma už Morton mokyklos 
auditoriją taip pat nėra maža.

Solistų bei menininkų hono
rarai iš tikrųjų nėra tokie

TĖVO DIENA MARQUETTE PARKE
Tė\ta diena Marųuette Parke 

buvo pradėta švęsti šeštadienį 
po 5 vai. v. šv. Mišių, kurias 
laikė kun. V. Mykolaitis anglų 
kalba. Dauguma gausiai daly
vavusių šv. Mišiose patraukė į 
parapijos salę, kur jų laukė iš
radingos šeimininkės su savo 
patiekalais, linksmai nusitei
kę patarnautojai, Stasės Jag- 
minienės vadovaujamas liau
diškos muzikos ansamblis bei 
programos vedėjas kun. Rim
vydas Adomavičius. Jis, nieko 
nelaukdamas pristatė savo pa
galbininkus, pasiūlė visiems 
linksmintis, vaišintis, bend
rauti ir jaustis kaip namie.

Kun. R. Adomavičius pasvei
kino salėje esančius tėvelius, 
senelius, palinkėdamas gyvie
siems dvasios tvirtybės ir iš
minties auklėjant savo vai
kus, o įnirusiems — ilsėtis 
amžinoje ramybėje Dievo ar
tume. Kun. Rimvydas perskai
tė Ann Landers mintis apie 
tėvą. Vaikystėje jai atrodė, 
kad tėtis labai stiprus, daug 
žino, moka viską padaryti. Pa
auglystėje ji galvojo, kad tėtis 
nevisiškai viską žino, kad jis 
per senas, kad atsimintų savo 
vaikystę, kad jis senoviškas ir 
klausti jį patarimo visai be
prasmiška. Jaunystėje jai pra
dėjo rodytis, kad į tėtį nerei
kia kreipti dėmesio — jis be
viltiškai atsilikęs. Brandos 
amžiuje ėmė galvoti, kad šio 
to reikėtų paklausti, nes tėtis 
daug žino, daugiau patyręs, 
kad neverta daryti nieko rim
to, nepasitarus su juo.

Sulaukus pagyvenusio am
žiaus, kai jau nebebuvo tėčio, 
ji galvojo, kad atiduotų bet ką, 
kad tik jis būtų čia, kad galėtų

LIETUVIŲ OPERA RUOŠIASI NAUJAM SEZONUI
aukšti, kaip kartais galvoja
ma, ir nesudaro tiek kaštų, 
kiek prieš tai minėtos sritys. 
Deja, galutinai suvedus me
tinį biudžetą, jis nesusibalan
savo, išėjo „su minusu” ir pri
reikė jį padengti iš turimų 
santaupų.

Apie metinio biudžeto nepri
teklius, skaitydamas savo pra
nešimą, plačiau kalbėjo valdy
bos pirm. V. Momkus. Pagrin
dinė priežastis dėl sumažėju
sių įplaukų, jo manymu, yra 
apskritai pablogėjusi ekono
minė padėtis Amerikoje — 
aukų nebeateina tiek, kiek 
anksčiau, o ir gaunamos su
mos yra mažesnės. Be to, už 
parduotus bilietus nebuvo 
gauta tiek, kiek tikėtasi. Bi
lietų kainų kelti nesinori, nes 
tai irgi atbaidytų dalį lanky
tojų. Su apgailestavimu taip 
pat reikia pripažinti, kad dau
gelio mūsų uoliųjų operos rė
mėjų jau nebėra mūsų tarpe. 
Naujųjų ateivių skaičius žiū
rovų tarpe galėtų būti gerokai 
didesnis. Ateinančių metų val
dybai teks gerokai paplušėti ir 
paieškoti kelių, kaip būtų gali
ma pagerinti pasunkėjusią fi
nansinę padėtį.

Tačiau yra ir šviesesnė veik
los pusė. Maloniausia yra tai, 
kad po „Lucia di Lammer
moor” spektaklio buvo tiek 
daug puikių atsiliepimų, ir 
turbūt nė vienas žiūrovas ne
išėjo iš salės nusivylęs. Dauge
lis minėjo šią operą kaip vieną 
iš geriausių bet kada statytų. 
Atsiliepimai apie solistus ir 
chorą taip pat buvo kuo pui
kiausi, o Liučijos rolę dainavu
si solistė Irena Zelenkauskaitė 
buvo tarsi netikėtai suspin- 
dėjusi, visus žavėjusi žvaigž
dutė. Pirmininkas pasidžiaugė 
puikiu choro pasirodymu. Jis 
dėkojo choristams už draugiš
kumą ir gražų sugyvenimą, 
tikėdamas, kad šis vienetas 
toks liks ir ateityje. Tik no
rėtųsi, kad moterys į chorą at
sivestų daugiau vyrų. Jis pa
dėkojo valdybos nariams už jų 
triūsą ir atliktus darbus, ypač 
šiltai V. Momkus dėkojo meno 
vadovui maestro Alvydui Va-

daug ką aptarti su juo. Blogai, 
kad neįvertino jo gabumų ir 
sumanumo, kad daug ko ne
išmoko iš jo.

Manau, kad daugelis iš mū
sų galėtume pritarti Ann Lan- 
der mintims.

Visą vakarą skambėjo graži 
liaudiška muzika. Be reikalo 
ansamblio vadovė apgailesta
vo, kad neatvyko dainininkai. 
Jos ir kun. Rimvydo duetas 
puikiai užpildė tą spragą, o 
muzikantai ne tik grojo iš
sijuosę, bet ir žaidimuose da
lyvavo, pildydami jų taisykles, 
kaip nurodė programos vedė
jas. Tik gaila, kad dainuojant: 
„Padainuokim atsigulę oi-oi- 
oi...” be būgnininko niekas ne
siryžo šios užduoties vykdyti, 
tačiau visi nuoširdžiai jam 
plojo.

Jau įprasta matyti pagyve
nusio amžiaus žmones žai
džiančius, šokančius, nuošir
džiai bendraujančius. Malonu 
buvo matyti renginyje daly
vaujančią JAV LB Socialinių Liucija Einikienė

Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje Švenčiant Tėvo dieną - kun Rimvydas Adomavičius ir Stasės Jagminienės 
vadovaujama „Tėviškės" kapela

saičiui ir jo šauniems talkinin
kams — chormeisteriams 
Manigirdui Motekaičiui ir di
namiškai Gitanai Snapkaus- 
kaitei, paruošusiai moterų 
chorą. Danutė Vidžiūnienė, 
kaip visuomet, atlieka didelį 
darbą, tvarkydama vąjaus lo
teriją ir jos metu gaunamas 
aukas — didelis ačiū jai už 
tai! Kitų metų sezonui pirmi
ninkas pranešė, kad operos 
vadovybė yra nutarusi siūlyti 
G. Verdi operą „Kaukių ba
lius”.

Revizijos komisijos praneši
mą skaitė jos pirmininkas' Al
binas Smolinskas. Kiti nariai 
buvo Irena Meilienė ir Vytau
tas Prialgauskas. Pirmininkas 
pareiškė, kad iždininkė E. Ab
lingytė komisijai pateikė visas 
knygas ir pateisinamus doku
mentus, liečiančius valdybos 
finansines apyskaitas. Visų 
knygų balansai sutinka, o 
knygos buvo vedamos labai 
tvarkingai. Iždininkė E. Ablin
gytė savo pareigas atliko labai 
gerai. Už gerą darbą susirin
kusieji jai karštai paplojo.

Pranešimų metu atskubėjo 
ir pereitų metų susirinkimo 
sekretorė A. Dobrovolskienė. 
Ji perskaitė atsivežtą savo pa
ruoštą susirinkimo protokolą, 
kuris buvo skaidrus ir buvo 
priimtas be pataisymų.

Diskusijos dėl ateinančių 
metų Lietuvių operos veiklos 
sezono po truputį įsisiūbavo. 
Vienam nariui padarius kokią 
nors užuominą, kaip mat atsi
rasdavo keletas tuo pačiu 
klausimu norinčių kalbėti ir 
prasidėdavo dialogas. Pirmi
ninkaujantis R. Korzonas ne 
kartą buvo priverstas taukš- 
telti delnu į stalą (mat, medi
nio plaktuko po ranka ne
turėjo), kad pristabdžius tem
peramentingus pokalbius, ga
lėtų tęsti programą. Buvo 
daug kalbėta apie kitiems me
tams valdybos pasiūlytą operą 
„Kaukių balius”. Atsirado dau
giau pasiūlymų — vienas už 
kitą geresnių. Tačiau jie dėl 
vienos ar kitos priežasties bu
vo atmesti. Galop buvo prieita 
nuomonės, kad šiuo metu ge

Tėvo dienos minėjimo svečiai.
reikalų tarybos pirmininkę Bi
rutę Jasaitienę. Paklausus jos 
nuomonės apie šį renginį, pa
sakė: „Puiku, patiko”. O tai, 
kad ji išėjo kartu su visais be
sibaigiant renginiui, rodė, kad 
tai tiesa.

Tėvo dienos minėjimas tę
sėsi sekmadienį bažnyčioje, 
kur kun. R. Adomavičius at
našavo tai progai skirtas šv. 
Mišias ir savo pamoksle pa
sakė daug gražių minčių apie 
tėvą.

resnio pasirinkimo už vado
vybės pasiūlytą operą nebus 
įmanoma surasti, o „Kaukių 
balius” — tikrai puiki opera. 
Tai prie jos ir sustota.

Susirinkusieji ilgai kalbėjosi 
ir apie tai, kaip į spektaklį pri
traukti daugiau žiūrovų, o jų 
tarpe ir amerikiečių — reikia 
kaip nors subalansuoti biu
džetą. Visi pasiūlymai buvo 
geri, tik reikia juos įgyven
dinti. Reikia tikėtis, kad nau
joji valdyba nepraleis pro pirš
tus šių pasiūlymų, viską, kas 
įmanoma, bandys įgyvendinti, 
o nariai, nelaukdami kito susi
rinkimo, valdybai ir toliau 
teiks savo gerai išmąstytus 
pasiūlymus, padės juos įgy
vendinti.

Naujos valdybos rinkimai, 
kaip ne kartą būna, susirinku
siųjų tarpe sukėlė šurmulį: 
kaip ir ką daryti, kad sutvirti
nus valdybos sudėtį, ji būtų 
pajėgi išspręsti visus trūku
mus ir įgyvendinti visus pa
siūlymus. Buvo daug kalbėta, 
bet galop prieita prie jau kurį 
laiką praktikuojamo valdybos 
rinkimų būdo: prašyti senąją 
valdybą, kad ji apsiimtų ir ki
tais metais tempti sunkiai 
pakrautą operos veiklos ve
žimą. Valdybos nariams nieko 
daugiau ir neliko, kaip sutikti. 
Didesnė susirinkusiųjų dalis 
už juos nubalsavo ir paplojo.

Tad Lietuvių operos prieky 
ir vėl matysime pažįstamus 
veidus. Sutikę juos, palinkėki
me sėkmės, o gal net pasisiū
lykime padėti. Ateinančių me
tų valdybą sudarys: Vaclovas 
Momkus, Jurgis Vidžiūnas, 
Virginija Savrimienė, Elena 
Ablingytė, Romas Bumeikis, 
Ramunė Račkauskienė ir Ru
dolfas Valdukaitis. Revizijos 
komisija kitiems metams irgi 
lieka ta pati: Albinas Smolins
kas, Irena Meilienė ir Vytau
tas Prialgauskas.

Linkime sėkmės pasiryžu- 
siems entuziastams ir toliau 
darbuotis lietuvių kultūros 
baruose. Sėkmingo ir kūry
bingo 47-ojo Lietuvių operos 
sezono!

Juozas Končius

Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijoje organizuoja
muose renginiuose pasigenda
ma jaunų žmonių su vaikais, 
nors Marųuette Parke ir jo 
apylinkėse jų gyvena daug. 
Tai rodo gausus jaunimo daly
vavimas sekmadienio šv. Mi
šiose. Tačiau norisi tikėti, kad 
tai tik laiko klausimas, kad 
mūsų jaunimas pamėgs lanky
tis čia organizuojamuose labai 
nuotaikinguose renginiuose.
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