S122

P I G K J U I ; NfWS

THE ! IBRAkY Of C0M6RESS
RFFrRENCE OEPARTHEN1
ŠERIAI S OIVISION
MASHINGTON DC 20025

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY

PERIODICALS
Juty22,1997

VoLLXXXVn

Kaina 50 c.

TEL: 773-585-9500 • FAX.: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET

Lietuva dar turi laiko
„pasitempti" kelyje į ES
Vilnius, liepos 18 d. (BNS)
— Seimo pirmininko pirmasis
pavaduotojas Andrius Kubi
lius mano, kad Europos Komi
sijos dabar laukia „labai
nedėkingas darbas — rasti
reikšmingus skirtumus tarp
derybų pradžiai rekomenduo
tų 6 šalių ir už borto paliktųjų
valstybių".
A. Kubiliaus nuomone, skir
tumai tarp trijų Baltijos val
stybių yra tokie nežymūs, kad
„beviltiški" atrodo bet kokie
argumentai, mėginantys įro
dyti priešingai, pasakė jis
penktadienį priėmęs Europos
Sąjungos delegacijos Lietuvoje
vadovą Henriką Schmiegeliową.
Seimo vicepirmininkas pa
brėžė, kad Lietuva iki gruo
džio mėnesio Europos Sąjun

gos vadovų susitikimo veiks
ryžtingai, siekdama, kad dery
boms būtų kartu pakviestos
visos norinčios valstybės.
H. Schmiegeliowas pabrėžė,
kad Lietuvos vyriausybė turi
neginčijamą teisę pasirinkti
savo įtikinėjimų taktiką ir
siekti pakeisti Lietuvai nepa
lankią Europos Komisijos nuo
monę. „Jūs turite pateikti apie
save duomenis, kurių nepas
tebėjo, o gal ir neprivalėjo ak
centuoti Komisija — pavyz
džiui, geopolitinės padėties
išskirtinumą", sakė jis.
ES ambasadorius atsisakė
spėlioti, a r gali tikslo pasiekti
tokios Lietuvos pastangos.
Tačiau jis pabrėžė, kad vienin
go derybų starto visoms E S
kandidatėms planą palaiko ir
kai kurios ES narės.

Premjeras parėmė liberalus
Vilnius, liepos 18 d. (Elta) palankią nuomonę apie Lie
— Ministras pirmininkas Ge tuvą. G. Vagnorius išvardijo
diminas Vagnorius remia li keletą priemonių, kurių šioje
beralų siūlymą suteikti gali srityje ketina imtis vyriau
mybę komerciniams bankams sybė. Viena iš j ų — steigti
paskolas išduoti valiuta. Apie spaudos atstovų pareigybes
tai jis pareiškė liepos 18 d. su Lietuvos ambasadose E S val
sitikęs su Lietuvos liberalų stybėse.
sąjungos (LLS) vadovais Eu
Be to, susitikimo metu ap
genijumi Gentvilu, Alvydu tarti konservatorių ir liberalų,
Medalinsku bei kitais šios partijų tarpusavio santykiai.
sąjungos nariais.
G. Vagnorius yra Tėvynės
Susitikime su G. Vagnoriu sąjungos (Lietuvos konserva
mi kalbėta apie priežastis, ku torių) valdybos pirmininkas.
rios stabdo į Lietuvą atei Leberalai pabrėžė, kad jie pa
nančias investicijas. E. Gent laiko moderniųjų konservato
vilo nuomone, investijos dau rių norus vykdyti radikalią
giausiai stabdomos ir daromos ekonominę reformą, tačiau jie
kliūtys plėtojant laisvąsias teigė nepritaria „pusiniams
vyriausybės siūlymams, ky
ekonomines zonas.
Liberalai atkreipė dėmesį, lantiems dėl būtinumo koor
kad būtina aktyviau organi dinuoti veiksmus su kairesnių
zuoti darbą su užsienio spau pažiūrų Krikščionių demo
da ir ES valstybėse formuoti kratų partija".

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX. ITAR-TASS. BeiaPAN, RIA žinių
agentūrų pranešimais.

Belfastas,
Šiaurės Airija. Airijos Respublikonų Armija sek
madienį pažadėjo naujas paliaubas ir i dvi stovyklas pasidali
nusiai Šiaurės Airijai suteikė naują taikos viltį. Katalikai ir
Britanijai lojalūs protestantai laikė atskiras pamaldas už nau
jas paliaubas, paskelbtas po 17 mėnesių pertraukos. Per pas
kutines savo kampanijos prieš Britanijos valdžią valandas IRA
neįvykdė nei vieno išpuolio prieš Šiaurės Airijos kareivius ir
policiją, tačiau uždrausta grupė įtariama katalikiškoje Belfasto
dalyje šūviais sužeidusi 17 metų vaikiną. Visuomenės reakcija
į IRA pareiškimą apie paliaubas buvo tyli, nors daugelis sveiki
no perspektyvas baigti IRA išpuolius.

Liepos 9 d. Madride į NATO pakviestų valstybių
Cekijfc Lenkijos ir Vengrijos — vadovai susitiko su Balti
jos valstybių prezidentais, kuriems pažadėjo parama siekiam NATO narystes
Nuotr.: (iš kaires) Estijos prezidentas Lennart Meri, Vengrijos ministras pirmininkas G. Horn, Čekijos pre
zidentas Vaclav Havel, Lenkijos prezidentas Aleksandr Kwasniewski, Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis ir
Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas.
(EPA-Elta)

Europos integracijos komisija
sako, kad Lietuva pasiruošus
deryboms su ES
V i l n i u s , liepos 2 1 d . (BNS)
— Vyriausybinė Europos integracijos komisija palankiai
vertindama Europos Komisi
jos (EK) pareikštą nuomonę,
kad Lietuva atitinka narystei
keliamus pastovumo reikala
vimus ir kad Lietuvoje pasiek
ti geri rezultatai, vykdant
ekonomikos reformą ir teisės
harmonizavimą.
Tačiau vyriausybinė komisi
j a vis dėlto negali sutikti su
Komisijos galutine išvada, kad
Lietuva dar neatitinka derybų
pradžiai keliamų reikalavimų.
Tai pirmadienį paskelbė Lie
tuvos vyriausybės
spaudos

* F i n a n s i n ė JAV parama
bus suteikta m a ž d a u g de
šimčiai nevyriausybinių Lietu
vos organizacijų, kurios savo
veikla siekia daryti
įtaką
įstatymų ir kitų teisės aktų
leidybai. Šios lėšos skiriamos
pagal JAV T a r p t a u t i n ė s plė
tros agentūros (USAID) De
mokratijos tinklo (DemNet)
programą, kurią Lietuvoje jau
a n t r u s metus įgyvendina JAV
Vilnius, liepos 21 d. (BNS) si į šiuos priekaištus.
Baltijos
fondas.
V. Petraškevič
šį įvykį
— Lietuvos ir Rusijos parei
gūnai susitarė pašalinti orga Karaliaučiuje įvertino kaip
nizacinius nesklandumus, ku padidintą Lietuvos reiklumą
rie pasitaiko Rusijai vykdant Rusijos kariniam tranzitui. J o
karinį tranzitą per Lietuvą. teigimu, lietuviams sustab
Transportavimo tarnybų dar džius komandą, Rusija patyrė
7 tūkstančių litų
binį pasitarimą praėjusią sa maždaug
nuostolį.
V i l n i u s , liepos 21 d. (BNS)
vaitę Vilniuje sukvietė Lietu
vos transportavimo tarnyba.
Susitikime Lietuva prašė — Po septynerių metų vilkini
Vyriausybės įgaliotinio ka operatyviau informuoti apie mo Lietuvos vyriausybė nu
riniam vežimui pareigas laiki planuojamą karinį tranzitą, mato išmokėti kompensacijas
nai einantis majoras Sigitas kad apie jį būtų laiku infor grupei vaikinų, kurie 1990aisiais p a s i t r a u k ė iš būti
Butkus pabrėžė, kad susi muojamos Lietuvos tarnybos.
Rusija sulaukė priekaištų, nosios karinės tarnybos sovietikime nebuvo jokių politinių
ginčų ar priekaištų, tik tarta kad kartais per Lietuvą mė
si, kaip geriau vykdyti galio ginama pravežti ne kariuome siuntėjas a r gavėjas y r a ka
jančias karinio tranzito per nei, o kitoms jėgos struk rinė institucija.
tūroms priklausančius Rusijos
Draudžiama gabenti masi
Lietuvą taisykles.
Rusijos delegacijai pasita dalinius a r krovinius. Taip pat nio naikinimo ginklus bei jų
rime vadovavo Baltijos laivy būta mėginimų karinius da komponentus. Negalima tuo
no karinių pranešimų tarny linius per Lietuvą gabenti ne pačiu sąstatu vežti k a r i n e s ko
bos viršininkas kapitonas geležinkeliu, bet automobi mandas ir ginkluotę a r tech
būti
Vladimir Petraškevič. Joje liais. Yra bandymų karinę ko niką. Ginklai negali
taip pat buvo Rusijos ambasa mandą įvežti be leidimo, tvir vežami viename s ą s t a t e su
dos Lietuvoje gynybos atašė tinant, jog tai yra pavieniai šaudmenimis.
kapitonas Jurij Pavlov, amba asmenys. Paskutinis toks inci
Jeigu pažeidžiamos šios bei
sados patarėjas Igor Gusev. dentas prie Lietuvos ir Rusijos kitos Lietuvos iškeltos sąly
Lietuvai, be S. Butkaus, atsto sienos įvyko delegacijų susiti gos, krovinys kelia grėsmę
vavo pasienio policijos depar kimo išvakarėse.
žmonių saugumui a r aplinkai,
Prieš porą metų patvirtintos jis į Lietuvą neįleidžiamas.
tamento
atstovas
Artūras
karinio tranzito per Lietuvą Vežti karinius krovinius gali
Čeida.
Pasitarime Rusija labiausiai taisyklės skirtos visoms už ma tik gavus Lietuvos trans
priekaištavo dėl gegužės 25 d. sienio valstybėms, tačiau di portavimo tarnybos vienkar
įvykusio nesusipratimo, kai į džiąją dalį geležinkeliu gabe tinius
leidimus.
Prašymą
Lietuvą iš Karaliaučiaus ne namų karinių krovinių sudaro tokiam leidimui privalu pa
buvo įleista karinė komanda, Rusijos siuntos į Karaliau teikti prieš tris savaites iki
kuriai leidimo Rusija buvo pa čiaus sritį.
planuojamo vežimo. Lietuva
Kariniu tranzitu laikomas atsakymą turi pateikti per sa
prašiusi iš anksto, tačiau jo
negavo. Pasak S. Butkaus, karinių komandų, ginkluotės, vaitę ir informuoti apie tai
Lietuvos transportavimo tar technikos ir materialinio ap muitines bei pasienio tarny
nyba jau yra oficialiai atsakiu rūpinimo vežimas, kai jo bas.

Lietuva ir Rusija susitarė
pašalinti karinio tranzito
nesklandumus
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tarnyba po premjero Gedimino
Vagnoriaus Europos integracijos komisijos posėdžio.
Integracijos komisijos nuo
mone, pasiekusi pažangos kai
nų reguliavimo, įmonių finan
sinės disciplinos, privatizavi
mo srityse, Lietuva neatsilie
ka nuo pirmaujančių Vidurio
ir Rytų Europos kandidačių
įstoti į Europos Sąjungą.
Vyriausybinė Europos integ
racijos komisija pižymi, kad
Lietuva j a u 1998-aisiais gali
pradėti derybas dėl narystės
įstoti į ES.
Kaip žinoma, EK rekomen
davo pradėti derybas su
šešiomis Europos valstybėmis,
t a r p kurių Lietuvos nėra. Lie
tuvos vyriausybė siekia, kad
E S pripažintų, jog Lietuva yra
pasiruošusi pradėti derybas
dėl narystės 1998-ųjų pra
džioje, įvertinant Lietuvos
vystymosi dinamiką a r jos
perspektyvas bei pastangas
greičiau pabaigti
reformas,
suderinti įstatymus su ES
teise.
Vyriausybės spaudos tarny
bos pranešime dar kartą pas

Bus išmokamos kompensacijos
prievarta į sovietu kariuomenę
išgabentiems jaunuoliams
tinėje armijoje, desantininkų
buvo pagrobti ir išvežti.tar
nauti į Magadano sritį, kur
patyrė nemažai smurto ir prie
vartos.
Pagal projektą, kurį trečia
dienį svarstys vyriausybė, 21
jaunuoliui numatyta išmokėti
vienkartines 2.000 litų kom
pensacijas, kurios, kaip pažy
mi vyriausybės spaudos tarny
ba, bent iš dalie^ turėtų atly
ginti jiems morai nę žalą.
Kompensacijos bus išmo
kamos pagal Generalinės pro
kuratūros išduotas pažymas
apie prievartinį švežimą tar
nauti sovietinei kariuome
nėje į Magadano sritį. Kom
pensacijas, pagal nutarimo
projektą, iki lapkričio 1-osios
išmokės Krašto apsaugos min
isterija, kuriai i ; vyriausybės
rezervo fondo bus skirta
42,000 litų.
Po 1990-ųjų ^ v o 11-osios
grupė pasitraukusių iš kariuo
menės vaikinų prisiglaudė
Raudonojo Kryžiaus globos
skyriuje, kuris buvo įsikūręs
Vilniaus psichiatrinėje ligo
ninėje. Kovo 27-osios naktį
vaikinus užpuolė ir pagrobė
sovietų desantininkai.

Hanoi. Sekmadienį vykusiuose rinkimuose į Vietnamo Vals
tybinę asamblėją dalyvavo daugiau kaip 95 proc. rinkėjų, pir
madienį pranešė valdančioji komunistų partija. Sekmadienio
balsavimą partijos laikraštis „The People" pavadino Vietnamo
liaudies švente. Balsavimo teisę turi 40 mln. vietnamiečių.
Maskva. Rusijos Skrydžių kontroles centras pirmadienį nu
sprendė atidėti remonto darbus kosminėje stotyje ..Mir", kol
neatvyks nauja įgula. Naujojoje stoties įguloje nebus Prancūzų
astronauto Leopold Eyharts. Skrydžių vadovo pavaduotojas
Igor Gončarov pranešė oficialų centro sprendimą, kad dabarti
nė įgula stoties neremontuos. Kosminis laivas su nauja įgula
turi būti paleistas rugpjūčio 5 d. Įgulą sudarys Anatolij Solovjov bei Pavel Vinogradov, po vandeniu mokęsi atlikti stot-es re
monto darbus. J a u 11 metų veikianti „Mir" pastaraisiais mė
nesiais patyrė ne vieną nesėkmę — buvo sugedusios priešgais
rinė, deguonies sistemos, prakiurusi aušinimo sistema bei susi
durta su krovininiu laivu.

tebima, kad EK, rengdama
išvadas, naudojosi kai kuriais
netiksliais ar pasenusiais duo
menimis. Europos integracijos
komisijos posėdyje taip pat
nutarta pateikti Komisijai ir
E S narėms naujausią
ir
išsamiausią informaciją apie
Lietuvos
atitikimą
derybų
Belgradas.
Kraljevo mieste Serbijos pietuose valdžia uždarė
pradžiai keliamiems reikalavi
šešias nedideles privačias radijo stotis ir televizijos kanalą, pir
mams.
madienį pranešė nepriklausomos Belgrado visuomenės infor
mavimo priemonės. Konfiskuoti radijo stočių įrangą padėjo po
Numatoma
licija. Kraljevą valdo serbų opozicija, tačiau spaudą kontroliuo
sustiprinti Kauno ja socialistų valdoma respublikinė valdžia. Uždarytosios stotys
šliejosi prie opozicijos. JAV tvirtina, kad Vašingtono ir Belgra
Laisvės alėjos
do santykių pagerėjimą nulems spaudos laisvės sąlygų Serbi
saugumą
joje pagerėjimas.
K a u n a s , liepos 15 d. (BNS)
— Kauno vyriausiasis policijos
komisaras Gediminas Alekso
m s siūlo miesto centre įrengti
televizijos kamerų stebėjimo
sistemą, o monitorius sumon
tuoti komisariato budėtojų da
lyje.
Kauno policijos vadas mano,
kad šis pasiūlymas turėtų su
dominti Laisvės alėjoje par
duotuvių, bankų ir kitų įstai
gų savininkus, kurie sutiktų
lėšomis paremti projekto įgy
vendinimą.
Jdiegus šią sistemą, policijos
pareigūnai ištisą parą galėtų
stebėti, kas vyksta šioje mies
to dalyje, ir daryti vaizdo
įrašus, kurie, tiriant nusikalti
mus, būtų panaudoti kaip
įrodymai.
Dienraščio „Laikinoji sosti
nė" duomenimis, nuo šių metų
pradžios Laisvės alėjoje įre
gistruota 113 nusikaltimų, iš
kurių didžioji dalis yra va
gystės. 65 nusikaltimai buvo
padaryti dieną, 48 — naktį.

Pale. Bosnijos serbų prezidentė Biljana Piavšič išdidžiai su
tiko žinią apie savo pašalinimą iš valdančiosios Serbų demok
ratinės partijos, kuriai vadovauja buvusiam prezidentui Radovan Karadžič artimi žmonės. J i paragino savo šalininkus su
kurti valstybę, „paremtą teisingumu", pirmadienį pranešė J u 
goslavijos visuomenės informavimo priemonės.
Groznas. Sekmadienį Čečėnijos karo vadai pareikalavo, kad
Čečėnijos prezidentas Aslan Maschadov suformuotų ginkluotą
būrį Šiaurės Osetijoje paimtiems čečėnų įkaitams išlaisvinti.
Tačiau A. Maschadov atsakė, kad neketina patenkinti šio rei
kalavimo. Sunkiose derybose su Maskva jis nori parodyti, jog
kontroliuoja karo vadus. Liepos 8 d. Šiaurės Osetijoje 5 čečėnai
buvo paimti įkaitais. Pagrobėjai tikėjosi iškeisti juos į savo gi
mines, kurie laikomi įkaitais Čečėnijoje.

Archangelskas.
Daugiau kaip 1,500 raketų paleista iš Ru
sijos valstybinio kosmodromo ..Pleseck" per jo 40 veiklos metų,
sekmadienį pranešė Archangelsko srityje Rusijos šiaurėje įsi
kūrusio kosmodromo vadovybė.
Vašingtonas.
Gruzijos prezidentas Georgij Ševardnadzė
liepos 18 d. Vašingtone susitiko su JAV gynybos ministru
VVilliam Cohen ir pasirašė susitarimą dėl branduolinio ginklo
neplatinimo.
Jungtinių
Tautų Generalinis sekretorius Kofi Annan lie
pos 18 d. pareiškė, jog ketina į J T darbuotojų gretas pritrauk
ti kuo daugiau jaunimo. K. Anann nuomone, šiuometinis J T
darbuotojų amžiaus vidurkis — 49 metai — nėra geras ženk
las. Gen. sekretorius sakė esąs pasiryžęs smarkiai didinti dar
buotojų iki 35 metų amžiaus skaičių.
New Deli. Indijos viceprezidentas Kocheril Raman Narayanan liepos 18 d. buvo išrinktas naujuoju valstybės preziden
tu. 76 metų Narayanan — pirmasis žemosios Dalitų kastos ats
* Rusijos u ž s i e n i o r e i k a l u tovas, tapęs Indijos prezidentu.
ministerija svarsto Rusijos
New Yorko valdžia narplioja nusikalstamą operaciją, ku
piliečio Valerijaus
Ivanovo
rios
vykdytojai neteisėtai įveždavo daugybę kurčių ir kurčne
teismo procesą Lietuvoje ir
bylių
meksikiečių ir siųsdavo juos elgetauti į miesto metro. Be
j a m paskelbtą
nuosprendį,
teisiai
užsieniečiai buvo laikomi vergiškose sąlygose, o jų šei
s i e t u v o s teisėsaugos organų
mininkai
pasisavindavo visą uždarbį. Atkreipė dėme-M į keturis
sprendimai dėl Valerijaus Iva
kurčnebylius
meksikiečius, kurie šeštadienį atėjo į policijos
novo yra priimami, pakanka
nuovadą,
vėliau
policininkai rado 57 žmones, daugiausia kurč
mai aiškioms politinėms jė
nebylius,
kurie
buvo
ankštai apgyvendinti dviejuose namuose.
goms vykdant stiprų ir ne
Policija
išsiaiškino,
kad
imigrantai dirbdavo 18 valandų per
slepiamą politinį spaudimą,
bandant panaudoti šį procesą, dieną, prašydami išmaldos ir prekiaudami smulkiais nieku
čiais. Imigracijos ir natūralizacijos tarnybos atstovas Mark
kad būtų mestas šešėlis ant
Thorn sakė. k a d federaliniai kaltinimai nelegalių migrantų
Rusijos ir Lietuvos geros kai
pervežimu ir slėpimu pateikti keturiems asmenims, kaltinimai
mynystės santykių", pareiškė
fizine prievarta, vagystėmis ir plėšikavimu pateikti trims kur
Rusijos URM atstovas.
tiems asmenims nuo 21 iki 59 metų. tačiau gaujos vadeiva dar
* Nuo liepos 1 d i e n o s elek nerastas. Imigrantais, tarp kurių yra 12 vaikų nuo 6 mėnesių
tros energijos kainos Lietu iki 16 metų amžiaus ir trys nėščios moterys, rūpinasi Amerikos
voje didinamos vidutiniškai 5 Raudonasis Kryžius.
proc. Vidutinis elektros ener
KALENDORIUS
gijos tarifas didinamas nuo (PVM). Valstybine energetikos
15.2 iki 15.9 cento už kilovat išteklių kainų ir energetines
Liepos 22 d.: Šv. Marija Mag
valandę. Tačiau gyventojams veiklos
kontrolės
komisija dalena, atgailotoja; Platonas.
kaina didėja 10 proc. — nuo liepos 18 d. vienašališkai nus Rachelė, Dalius
20 iki 22 centų, nes nuo šiol tatė elektros energijos kainas.
L i e p o s 23 d.: Brigita. Apoli
jiems bus skaičiuojamas pri nes bendrovė ..Lietuvos ener naras, Romulą. Tarvilas, Gel
dėtinės
vertes
mokestis gija" su jomis nesutiko.
minė.
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Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus i$
io mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs

VISAGINAS IR LIGONINĖ
PRANĖ ŠLUTTENĖ

ma mokėti valstybės kalbą. Po
susižavėjimo, kad susitiko
amerikietę ir dar kalbančią
lietuviškai, priėjome prie darDRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
bų.
metams
V4 metų 3 men.
JAV
$95.00
$55.00
$3500
Pirma aprodinėjo ligoninę.
Kanadoje ir kitur
(U5.) $110.00
$60.00
$40.00
Kiek buvau susižavėta jos fa
Tik ieitadieruo laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
sadu, tiek nusivyliau vidaus
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
įrengimais. Ligoninė baigta
Užsakant į Lietuvą:
statyti 1988 metais. Ta pati
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
bėda, kaip ir visur: 40 metų
Užsakant i užsieni
senumo įranga, bet švaru, dar
oro pairu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
sunkiau susikalbėjime, nors ji Visagino ligoninėje besilankant Lithuanian Mercy Lift atstovei Pranei Šlutienei Iš kaires: Galina Nikolayeva,
labai bandė kalbėti lietu ligoninės direktorė, dr. Kastytis Matulevičius ir gyd. Svetlana Pimšina.
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Nuotr. P r a n ė s Š l u t i e n ė s
Administratorius - Valentinas Krumplis
viškai. Dr. Pimšina yra baigu
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
si mediciną Novosibirske, kur
•
Administracija
dirba
kasdien nuo 8:30 iki 430, šeštadieniais nedirba.
ir gimusi. Pirmą kartą teko su alga. Ten gimsta ir labai daug
• Redakcija dirba kasdien nuo 8 JO iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
sipažinti su Buryat genties miršta, kaip ir kitose vie
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
tovėse, kur yra išdygus ato
žmogum.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
„National Geographic" 1976 minė jėgainė. Mirtingumo
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
m. vasario mėn. laidoje rašo, priežastys yra gan aiškios. Kol
kad Buryat-rytuose buvo bu- nebus saugiau pastatytos atoKATALIKAMS NEPRIIMTINI DABARTINIAI
distai, o vakaruose šamanai, minės jėgainės, tol jos nebus
VIDAS J. NEkttCKAS,
U.D.
DR. L
PETREIKIS
PORNOGRAFIJOS
IR EROTIKOS VERTINIMO
Rašo, kad Buryat yra pasiekę saugiausia darbo vieta,
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
DANTŲ GYDYTOJA
KRITERIJAI
aukštus mokslus. Daugiausia
Sutapimas su plytele Her7722 S. Kezie A v e .
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hilis, IL
dirba pramonėje, prie lėktuvų shey šokolado yra ironiškas,
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
Gegužės 29 dieną Vilniuje, linėms scenoms bei vaizdams.
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2
Te». (708)598-4055
statybos. Ši gydytoja, baigusi Hershey šokolado steigėjo var- Lietuvos žurnalistų sąjungos Remiantis dabartiniais api
Kab. t e l . 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0
Valandos pagal susitarimą
mokslą, buvo paskirta dirbti du pavadintas miestelis kaip salėje, buvo surengtas Lietu brėžimais, jei 2 valandų
Visagino ligoninėje. Ji yra di tik yra netoli Three Mile Is- vos žurnalistų ir leidėjų etikos trukmės filme seksualinės sce
DR. JOVITA KERELIS
DR. AB. GLEVECKAS
rektoriaus pavaduotoja, gydy- land, Pennsylvania, kur prieš komisijos išplėstinis posėdis, į nos rodomos mažiau nei va
DANTŲ GYDYTOJA
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
toja-akušerė. Kvietė paskirti gerą dešimtmetį sprogo ato kurį buvo pakviesti žur landą, tai jis nelaikytinas ero
9625 8.7961 Ava., Hfctory HVt, IL
S P E C I A L Y B Ė - AKIU L I G O S
laiko nuvažiuoti aplankyti jos minė jėgainė. Su ja dabar yra nalistai, medikai, psichologai, tiniu, — sakė gyd. N. Li3900 VV.96 S t Tei. 70*422-0101
Tel. (708) 5 8 8 - 8 1 0 1
šeimą gimtinėje.
vedamos seseriškas ligoninės šeimos centrų specialistai. J bikienė. Katalikai, anot jos,
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Po visų formalumų labai susidraugavimas. Į Hershey Lietuvos vyriausybės patvir nesiūlė apibrėžimų, bet laikėsi
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p.
treč uždaryta, ketvm 1 - 3 v p p
prašė surasti ligoninę Ameri ligoninę kaip tik atveža su tintą etikos.komisiją savo na nuostatos, kad svarbiausia,
penktad. ir sestad. 9 v.r. - 12 v.p.p.
ARAS ŽUČŠA,
b.D.
koje, kuri turi panašių pro sižeidusius iš atomines jėgai rius yra delegavusios Lietuvos sprendžiant, kas yra erotika ir
INDRĖ
RUDAITIS,
O.D.
žurnalistų
spaudos,
radijo,
te
blemų — atominę jėgainę ir su nės. Seserystės susidrauga
kas pornografija, yra ne apim
EDMUNDAS VIZINAS, U.D..S.C.
AKIU
LIGOS
CHIRURGUA
levizijos
ir
leidėjų
asociacijos.
vimą
siūlė
J.
Lendraičiui
pre
ja panašius susirgimus bei ne
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
tis, bet turinys ir kontekstas.
1020 E Ogden Ave.. Surte 310
Kalbame lietuviškai
laimes atsitikimus. Mūsų pa zidento žmona Hillary Clin- Pastaruoju metu ne kartą dis Šeimos centro vadovė apgai
Napervito. IL 60S63
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
sikalbėjimas baigiasi, jau 11 ton, jos kvietimu LML pir kutuota dėl erotikos ir porno lestavo, kad daugelis posėdžio
TeL (630)527-0090
TeL 773-585-7756
3825 Highland Ave..
valanda ir skubu į Vilnių. Ne, mininkui aplankant Baltuo grafijos apibrėžimų visuome dalyvių vis dėlto laikėsi nuo
Towar l.Surte 3C
Valandos pagal susitarimą
nės informavimo priemonėse. monės, jog pornografijos ne
dar mane veda į kavinę, kur sius rūmus.
Oomners Grove, lL 60S1S
įteikė 7 raudonas rožes, šo Visagine vėžio sergamumas
Pasak posėdyje dalyvavusios reikėtų drausti. Tačiau posė
TeL (630)436-0120
DR. ALGIS PAULIUS
Staiga tie aukšti raudonų kolado ir buvo paruošti pietūs. 1994-1996 metais štai ką rodo: Šeimos centro vadovės gyd. dyje priimta ir teigiamų
ORTOPEDINĖS LIGOS
DR. ZŠufEŽAPARACKAS
plytų- daugiaaukščiai. Važiuo Paskambino į Biologijos insti 1994 m. iš 34,109 žmonių su Nijolės Liobikienės, diskutuo sprendimų. Pavyzdžiui, siūly
CHIRURGIJA
DR.PAULKNEPPER
jam toliau šiuo keliu ir pama tutą ir pranešė, kad vėluo- sirgo 138; 1995 m. iš 32,998 ta dėl kriterijų, kurie padėtų ta žymėti televizijos progra
AKIU LIGOS - CHIRURGUA
1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120
siuosi.
tome dviejų, trijų aukštų rau
žm. — 152; 1996 m. iš 33,508 nustatyti, kas yra erotika, kas mas, kad tėvai žinotų, ar jų
166 E Supertor, Sutte 402
Tei. (706)742-0255
donų plytų pastatus, turbūt
Valandos pagaJ susitarimą
Šiais metais, pavasarį, pra žm. — 187. Ligonių, sergančių pornografija. Pašnekovė pa turinys tinkamas vaikams.
Valandos pagal susitarimą
Tei 312-337-1286
ligoninė. Niekur nerandame leidus tik 3 valandas netoli vėžiu, pasiskirstymas pagal brėžė, jog posėdyje dalyvavu Posėdžio dalyviai taip pat su
užrašo. Sustojame, kur įeina Rokiškio su savo giminėmis, amžių ir lytį (1996) m.: vyrai sių katalikų nepatenkino da tarė, kad erotinės ir pornogra
Ca/rJec Dfegnoait, LTD.
UNAS SiDRYS, M.D.
ir išeina daugiau žmonių. Jau buvau susitarus su ligoninės 70, moterys 117. Nuo 15-34 bartiniai kriterijai, kurie dau finės laidos neturėtų būti ro
6132 S. Kedzie Ave.
Akių ligos / Chirugija
pusė 10-tos, mūsų laukia, o iš direktorium (dabar taip vadi- m . , 8; nuo 35-49 m. 41; nuo giausiai grindžiami tuo, kiek domos tuo laiku, kai televizo
Chicago, IL 60629
9830 S.Ridgeland Ave.
Vilniaus išvažiavome pusę 7. na), kad jis mane paims ir nu- 50-64 m. 92; nuo 65-70 m. 31; vietos spausdintoje ir vaizdo rių paprastai žiūri vaikai.
Tel. 773-438-7700
Chicago Ridge, IL 60415
RIMGAUDAS NEMICKAS,
M.D.
produkcijoje skiriama seksua
Jei ne tas klaidžiojimas, bū siveš į Visagino ligoninę. Be- nuo 71-75 m. 9; per 75 m. 6.
Tet 706-636-6622
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S. PRASAD TUMMALA, M.D.
4149 W. 63rd. St.
tume laiku.
veik valandos važiavimas
Asmenys, turėję kontaktą su
Širdies ir kraujagyslių ligos
Tei 773-736-7709
Sustojam, praveriu duris, Aukštaitijos keliais, matomais jonizuojančiu spinduliavimu ir
Valandos pagal susitarimą
pasirodo kaip poliklinika. Ap ežerais net kartais su iššo- radiacijos bangomis, anksčiau
PAŠVENTINTA TAUTOS
EUGENE C. DECKER. DDS, P.C.
Bažnyčioje skamba iš Čika
sidairau, visur ant sienų už kančiom žuvim, kratomi ru ir šiuo metu mirė 1994 m. 34;
KANKINIŲ BAŽNYČIA gos atgabenti varpai. Jie pri kupijos kunigai susitiko su ar 4647 W. 103 St. Oe* Lmvn, IL
rašyta rusiškai. Ar pykti, ar siško „ambulanso", atsiradome 1995 m. 32; o 1996 m. 38.
klausė pirmosios JAV lietuvių kivyskupu A. J. Bačkiu. Pirmas apyt. su Northwestern un-to
verkti? Prieinu prie lango, pa Visagine. Mane ten traukė pa Įskaitoje daugiau 5-ių metų,
Gedulo ir vilties dieną — parapijos Šv. Jurgio bažnyčiai, Pagrindinė susitikimo tema diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
siklausiu lietuviškai, nesu tikrinti mūsų įvardintas siun 185.
už prieinamą kainą. Pacientai
birželio 14-ąją — buvo paš kurią panaikinus, varpai per buvo nauja Santuokos liturgi
priimami absoliučiai punktualiai.
pranta. Nustebina vidaus fa tas. Ar tikrai jie gavę? Nors
Susižeidimai yra radiacijos ventinta nauja Tautos kanki
Susitarimui (kabeli angliškai)
sado išpuošimas. Apsidairau. tai rusiškai kalbantis miestas, apdegimai, kurie gydomi hy- nių bažnyčia Berčiūnuose, Pa duoti naujiesiems maldos na ja, su kuria supažindino vie
mams.
nas iš naujojo Santuokos apeiTel.708-422-8260
Vidus nuostabus. Marmuras, bet jie yra Lietuvos piliečiai, perbaro oksigenarijos kame- nevėžio rajone.
Naujamiesčio parapijai prik gyno rengėjų, Alytaus kata
granitas ir kitų įdomių ak Palaikė LDDP, tačiau Lithua- rose. Šiose kamerose pakeičia
Ateitininkų stovyklos teri lausanti Tautos kankinių baž likiškosios mokyklos direkto
menų išmūrintos sienos ir nian Mercy Lift nepolitikuoja karbon-monoksido (smalkės)
parapijų
žemė
torijoje įsikūrusi šiuolaikiška nyčia aptarnaus apie tūkstan rius kun. Artūras Kazlauskas. dekanato
grindys, net per daug sudėta — skirsto visiems vienodai.
lapius,
kuriuose
aiškiai
nu
apsinuodijimą į normalią žmo- bažnyčia pagal architekto Al tį vietos gyventojų. Vasarą Prelegentas apžvelgė ir naujo
akmenų, atvežtų iš Uralo.
brėžtos
parapijų
ribos.
Vil
Pasitinka dar kartą jau gaus karbon-dioksido kūno gio Širono projektą pastatyta joje melsis ir į Ateitininkų sto jo Santuokos apeigyno teolo
niaus arkivyskupijos kunigai
Atsiranda lietuviškai kal pažįstama direktoriaus pava- buities struktūrą. Ligoninėje per trejus metus.
vyklą atvykstantys mokslei ginius bei liturginius aspek pasveikino arkivysk. A. J.
banti moteriškė, kuri čia dirba duotoja gimdymo reikalams jie turi dvi tokias kameras, o
Netoli šios vietos bažnyčia viai. (Elta)
tus.
Bačkį 60-mečio proga ir įteikė
tik du mėnesius. Ji vadovauja dr. Svetlana Pimšina. Šį kartą mes Čikagoje apylinkėje, mastovėjo
ir
prieš
keturis
dešimt
Vilniaus arkivyskupas kan jam odinį aplanką, kuriame
Darbininkų saugos aptarnavi jau geriau susikalbame lietu- no paskutinėmis žiniomis, tumečius. Dar 1941-aisiais Ber
KUNIGŲ SUSITIKIMAS
cleris, Šv. Rapolo bažnyčios buvo įdėti visų dekanato para
mo skyriui. Susipažinome. Ji viškai. Gegužės 1 diena, iš rime taip pat tik dvi.
čiūnuose
buvo
pašventintas
klebonas mons. E. Rydzikas pijų žemėlapiai.
man pasakė žinanti kad eiginė diena (ne visiems).
Vėlyvos vėžio diagnostikos kertinis akmuo, liudijęs apie
Vasario
5
dieną
Vilniaus
ar
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susirinkusiems įteikė oficia
atvažiuoju ir bus mano ver Valdžia pailgino savaitę, kas (IV stad.) didelis (30%), nu
tėja. Aiškino, jog dabar siun atidirbo praeitą šeštadienį, lemtas žemu diagnostikos ly tai, jog čia statoma bažnyčia kivyskupijos kurijoje arkivys- lius dokumentus — Vilniaus
čia lietuvius dirbti Visagine, gali švęsti net rytoj. Panašu į giu (aparatūra ligoninėje 1981 bus skirta į Sibirą ištremtų
Lietuvos gyventojų atmini
kad galėtų Šiek tiek apversti sovietmečio laikus. Tai didelė
m.) lėšų stoka onkopatologijos mui. Per II pasaulinį karą
gyventojų mąstymą. Visagi darbo dienos šventė. Dar prie
mažinimo programai vykdyti. pastatyta bažnyčia 1956 me
nas, tik 12 nuošimčių lietuvių
susitikimo prisidėjo direkto Vėžiniai susirgimai užima III tais buvo susprogdinta.
apgyventas, miestas. Šiame
riaus pavaduotoja ūkio reika vietą mieste pagal mirtin
Centrinį naujosios bažnyčios
mieste buvo suvežti iš Rusijos,
lams, Galina Nikolajevą ir jos gumą, II vietą širdies ir krau altorių puošia išsaugotas se
Ukrainos, Lenkijos, Gudijos
darbininkai. Čia žmonės turi 23 metų Pavlov, Galinos jagyslių ligos, I vietą — nelai nosios bažnyčios vitražas ^Jė
zaus širdis", kurį sukūrė gar
galimybes uždirbti daugiau pi sūnus, kuris nori išbandyti mingi atsitikimai.
Jau vėlyvas vakaras. Ska sus dailininkas Stasys Ušinsnigų. Po Černobylio nelaimės išmoktą anglų kalbą. Jis kom
buvo atvežta 100 darbuotojų; piuterio specialistas, baigęs niai papietavę, pakalbėję su kas.
iš jų jau 50 mirę. Šiais metais mokslus ir dirba jėgainėje. Po viena, į pensiją išėjusia akučia buvo prisimintas Černo susipažinimo iškeliavo pas šere-gyd. kavinėje, grįžtame į chirurgams Vilniuje. Jie lauligoninę. Ten peržiūrėjau jų fcįa.
bylio jėgainės sprogimas, ku draugus.
Galina
pasakoja
(per
ver
Važiuojame tais pačiais ke
didelės
nelaimės atvejų pro
ris įvyko prieš 10 metų.
tėją) dr. Matulevičių, kaip lai gramą (disaster plan), susi liais, kur važiavome pirmą
Lietuvaitė veda mane į gim mingi pacientai, kad jiems pažinau su reikalingom ži kartą. Atsirandame Vilniuje,
dymo namus. Dr. K. Matule išdalinta dantims valyti še niom. Šioje srityje turiu parodau vairuotojui, kaip
vičius išvažiavęs ir apgailesta petukai, dantų pasta, o vai nemažai patyrimo. Iškviečia įvažiuoti į priėmimą. Rodau
vo, kad nesusitiksime. Į mano kučiai apsidžiaugė gavę plyte dr. Matulevičių į greitosios pa rankom ir piritais, nes jis ru
klausimus, kurių reikėjo Pa lę Hershey šokolado. Pagalvo galbos skyrių. Grįies klausia, sas. Išlipame iš greitosios. Ap
saulio sveikatos organizacijai jau, kaip mažai reikia. Visas ar nieko prieš, jei važiuočiau
jungtoje rankoje matyti krau
ir UIC ligoninėj užpildyti LML suintas gavo. Džiaugiasi, su traumuotu žmogumi į mijo dėmės. Apsvaigęs nuo nar
anketoms, atsakinės vyr. gyd. gavę operacinį ir akušerinį krochirurginę Raudonojo Kry
kozės, pacientas ginčijasi, pir
pavaduotoja akušerijos reika stalą, geriausias visame sky žiaus ligoninę Vilniuje, žmo
lams dr. Svetlana Pimšina, riuje. Nors jie ir rusai, bet juk gui beveik amputuota dešinė ma nori parOkyti. Vidurnak
kuri pradėjo mokytis lietu irgi žmonės, ir dirba ten, kur ranka. Kartu važiuoja ir žmo tis, prie durų stovintis polici
Šiemet Berčiūnuose pašventintos Tautos Kankinių bažnyčios atidarymo metu sveikinimo žodį taria, neseniai j
viškai, nes dabar reikalauja jiems siūlė ir viliojo didesnė na, med. sesuo. Jau pranešta ninkas sargas uždega jam Lietuvą iŠ JAV persikėlęs (ryventi. Hr Adolfas Darnusis
cigaretę...

Visaginas-Snieckus mies
tas, Sniečkaus garbei pavadin
tas, nes jo rūpesčiu buvo pas
tatyta atominė jėgainė Igna
linoje. Sniečkus okupuotą Lie
tuvą valdė 33 metus.
Po
nepriklausomybės atstatymo
miesto vardas pakeistas į Vi
saginą, pagal ežerą, kuris
buvo visais atvejais palankus
statyti atominę jėgainę. Di
džiausias ežero gylis yra 6.5
metrų. Miestas yra 12 km.
nuo jėgainės.
1995 m. su vairuotoju Borysu ieškome ženklo: lovos su
raudonu kryžium ir suradom.
Įvažiuojame lankuotu keliu —
nematyti ligoninės. Vaikšto
moterys, sustojam, paklausti
— kur ligoninė? Klausiam lie
tuviškai, nesupranta. Borysas
paklausė rusiškai — suprato.
Močiutė, kuri jau peržengė
gimstamumo laikotarpi, neži
no, kur yra gimdymo namai.
Ji rodo į vieną pusę, o greta
stovinti jauna moteris rodo į
kitą pusę, bet sako — nėra
tikra. Net nusijuokiau. Pasiju
tau kaip Dorothy kur filme
ieškojo „išminties", šokinė
dama geltonų plytų keliu. Juo
toliau, tuo daugiau apima
smalsumas. Borysas teisinasi,
kad čia pirmą kartą atva
žiuoja, nors Lietuvoje gimęs, o
ką man sakyti? Pasijutome to
kie du paklydėliai — tarp
aukštų, dangų siekiančių pu
šų, augančių viena prie kitos,
net vėjas aplenkia kiekvieną,
kad galėtų prapūsti.

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
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APIE ŠVIETIMO REFORMOS
KEBLUMUS
Neseniai Amerikoje viešėjo
Lietuvos Švietimo ir mokslo
ministras prof. Zigmas Zinke
vičius. Užsienio lietuviai susi
tikimuose su svečiu labai
domėjosi švietimo nesklandu
mais ir Lietuvos valdžios pas
tangomis juos pašalinti. Šia
tema liepos 3 d. „Lietuvos ai
das" išspausdino žurn. Rai
mondos Karaackaitės pasi
kalbėjimą su prof. Zinkevi
čium. Manome, kad jame gali
ma rasti daug atsakymų į rū
pimus klausimus.
— P r i e * kelis m ė n e s i u s
diskusijose apie Lietuvos
š v i e t i m o reformos proble
m a s prof. K. Stoškus, pasi
d o m ė j ę s , kaip Amerikoje
s e k ė s i pertvarkyti švieti
m ą , suabejojo, ar tokia re
f o r m a i š viso y r a į m a n o m a .
Amerikiečių n u o m o n e , j i
n e p a s i s e k ė todėl, kad atei
n a nauji ž m o n ė s ir v ė l
v i s k ą i š naujo pertvarko.
J a u daugiau kaip p u s ę
m e t ų vadovaujate Š v i e t i m o
ir m o k s l o ministerijai. Ką
i š n a u j o perdarote J ū s ir
J ū s ą komanda?

Dr. Zigmas Zinkevičius

m i n a i . Kas pakeis v i c e m i 
nistre?
— Tai greit paaiškės. Pa
siūlymų yra daug. Dar neap
sisprendžiau.
— Dabar vykę a b i t ū r o s
e g z a m i n a i kėlė dar d a u 
g i a u aistrų n e g u p e r n a i .
D ė l n e t o b u l o s e g z a m i n ų or
g a n i z a v i m o tvarkos didžiu
lę į t a m p ą jaučia ne tik
m o k s l e i v i a i , bet ir jų t ė v a i ,
mokytojai. Ar, J ū s ų n u o 
m o n e , atestato vidurkis at
s p i n d i realias a b i t u r i e n t o
žinias? Kaip ateityje nu
m a t o m a keisti e g z a m i n ų
sistemą?
— Šiemet pirmą kartą per
50 metų pavyko išlaikyti abi
tūros egzaminų temų bei
užduočių paslaptį. Tuo buvo
n u t r a u k t a s nešvarus verslas.
Dėl to kilo didelis nesąžiningų
žmonių įniršis, prisigalvota
nepagrįstų kaltinimų ministerijai. Šiaip jau smulkių nešklandumų egzaminuose iš tik
rųjų buvo. Jie jau išanalizuoti
ir bus imamasi priemonių
ateityje jų išvengti. Dėl atesta
to vidurkio pasakytina, kad jo
nereikėtų besąlygiškai laikyti
tuo rodikliu, kuris atspindi re
alias moksleivių žinias ir su
gebėjimus. Sieksime, kad mo
kyklose vaikai galėtų atskleis
ti ir toliau ugdyti savo gebė
jimus. Todėl vyresnėse klasėse
numatoma skatinti mokymo
profiliavimą. Ateityje, matyt.
bus tikslinga įvesti norminius
ir kriterinius egzaminus. Nor
minius egzaminus abiturien
tai laikytų testavimo cent
ruose, kur gauti vertinimai
būtų įskaitomi aukštosiose
mokyklose kaip stojamųjų eg
zaminų įvertinimai. Kriteri
nius egzaminus moksleiviai
laikytų mokyklose. Tikslinga
pratęsti egzaminavimo laiką,
ir jį moksleiviai galėtų patys
pasirinkti.

ir Pietryčių Lietuvos problemų
sprendimas, ir neįgaliųjų vai
kų ugdymo integravimas, ir
naujos egzaminų
sistemos
kūrimas, mokytojų rengimas
ir jų kvalifikacijos kėlimas ir
t.t. Reikėtų pagyvinti jaunimo
organizacijų veiklą, turėti fon
dą iniciatyvų skatinimui, skir
ti finansavimą pilietiškumo
ugdymo programai įgyven
— Mūsų švietimo reformos dinti. Reikėtų sukurti privačią
negalima lyginti su švietimo mokyklų finansavimo sistemą.
pertvarkymu Amerikoje. Ten Privačios mokyklos konkuruo
vyko tik tam tikras švietimo tų su valstybinėmis ir ska
sistemos tobulinimas, o m u m s tintų valstybines mokyklas
tenka keisti visą švietimo sis keistis. Reikėtų kurti laikinus
temą. Mes nuo sovietinio švie globos namus asocialių šeimų
timo, kuriam būdingas dikta vaikams. Išjudinti pedagogi
tas iš viršaus (mokytojas tebu kos mokslininkų veiklą. Pa
vo partinių ideologų valios rengti išsilavinimo standar
vykdytojas), pereiname prie tus, naują vertinimo sistemą,
V a k a r a m s būdingo švietimo, patvirtintas bendrąsias pro
auginančio laisvą ir mąstantį gramas. Tobulinti vadovėlių
žmogų (didžiausią vaidmenį
leidybą. Šios ir nepaminėtos
turi kūrybinė mokytojo veik
problemos lėtai sprendžiamos
la). Dabar reformą stengia
dėl to, kad švietimą pertvarko
mės suintensyvinti. LDDP
daugiausia sovietinės siste
valdant ketverius metus, ji
mos paruošti specialistai, nau
bWW> pristabdyta. Laikomės
jų dar beveik neturime.
anksčiau sukurtos švietimo
— Daug d ė m e s i o ir laiko
koncepcijos. Stengiamės dau
skiriate P i e t r y č i ų Lietuvai,
giau akcentuoti sąmoningo
kurią jau v i e n d ė l švietimo
Lietuvos valstybės piliečio (ne
padėties g a l i m e vadinti
svarbu, lietuviška ar kitakal
Liūdnąja Lietuva. Per Vil
bė mokykla) ugdymą, grąži
niaus rajono
lietuviškų
name tokias sąvokas kaip
mokyklų mokytojų konfe
Tėvynės meil- ir pan. Sudaro
renciją sakėte, kad iki lie
mos sąlygas Pietryčių Lietu
pos 5 d i e n o s reikia pas
voje išmokti valstybinę kalbą
kelbti, kur bus atidarytos
visiems, kurie to nori.
naujos l i e t u v i š k o s mokyk
— Kaip apskritai r e i k ė t ų los. Kiek j ų ketinama ati
k e i s t i švietimo s i s t e m ą ? daryti?
K o k i o s svarbiausios
jos
— Šalčininkų rajone numa
problemos?
toma atidaryti 6 pradines mo
— Jų daug, gerokai įsise
kyklas ir 1 vaikų darželį,
nėjusių. Svarbiausia, švietimo
įsteigti 2 pagrindines ir 2 vi
reformai nebuvo suteiktas že
durines mokyklas. Vilniaus
miškas pavidalas — neaps
rajone numatoma atidaryti 3
kaičiuota, kiek jos įgyven
dinimas kainuos, nenumatyta pradines mokyklas, 2 vaikų
lėšų
biudžete.
Neparuošti darželius, įsteigti 1 pagrindinę
žmonės, kurie galėtų tinkamai ir 3 vidurines mokyklas. Šir
reformą vykdyti. Nesukurtas vintų rajone bus įsteigta 1 pa
jos įgyvendinimo mechaniz grindinė mokykla, o Šven
mas. Neparuoštas išsamus čionių rajone išplėsta 1 vidu
veiksmų planas.
Reforma rinė mokykla.
buvo vykdoma neanalizuojant,
— P o s k a n d a l o dėl labda
kokia jos eiga. Eita nuo etapo ros projekto i š savo posto
prie etapo nesigilinant, ar turi pasitraukti Jolanta
ankstesnis etapas įgyvendin Balčiūnienė. Kaip buvo ra
tas. Reforma turėtų būti pat šyta spaudoje, ji ministeri
virtinta kaip ilgalaikė vals joje turėjo dirbti iki liepos
tybės programa, turinti savo 1 dienos, kol šalies mokyk
finansavimą. Į ją turėtų įeiti lose baigsis abitūros egza

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
Tęsinys.
Moralinių savo trūkumų
mes nepataisysime nei įstaty
mais, nei kokia prievarta iš
viršaus. Veltui būtų laukti pa
galbos iš mokslo, nes jis su do
rove mažai ką turi bendra,
žinių apstumas neapsaugo
nuo ištvirkimo.
Iš moralinio pakrikimo gre
sia didelis pavojus kaip valsty
bei, taip ir tautai. Bausmės ir
kalėjimai nepataisys piliečių,
jei tauta dorovės atžvilgiu bus
sugedusi. Nesąžiningas darbi
ninkas, suktas ūkininkas, ne
teisingas valdininkas, neišti
kimas tėvynei kariškis suda

rys sąlygas, kad kraštas turės
žūti. Valstybės stiprumas vi
siškai pareina nuo piliečių mo
ralinio pajėgumo.
A. a. Arkivysk. Jurgis buvo
tas žmogus, kuris seniai nu
matė gresiantį mūsų tautai
pavojų ir daug yra padaręs
jam pašalinti. Už vis labiau
veikė aš tobulos asmenybės
pavyzdys, kuris buvo jame
taip gyvai įsikūnijęs. Su visais
geras, visiems malonus, visus
mylįs. Jis buvo ir visų ne tik
labai gerbiamas, bet ir labai
mylimas. Jis buvo visų pri
pažintas neginčijamas autori

reformą Lietuvoje, apie lietu
vių kalbos mokymo -ūpesčius
bei lietuviškas mokyklas Piet
ryčių Lietuvoje, dalyvavau
daugybėje pokalbių švietimo,
mokslo ir studijų Lietuvoje
klausimais. Be to, susitikau
su JAV lietuvių visuomene
Čikagoje bei jos apylinkėse
(Lemonte ir kitur). Čia irgi
teko daug kalbėti apie švie
timo reformą. Vilnijos lietuvių
kalbos reikalus ir pan. Daly
vavau lietuvių krikščionių de
mokratų partijos konferenci
joje. Visur gaudavau daugybe
klausimų. Viename susitikime
pirmininkavęs sakėsi suskai
čiavęs jų net per penkias
dešimt. Mūsų išeiviai lietu
viškuoju švietimu,
mokyk
lomis ir ypač lietuvių kalbos
padėtimi Vilniaus krašte la
bai domisi. Pokalbiai buvo
draugiški ir nuoširdūs.
— Prieš pat J u m s iš
vykstant į Ameriką Sočiai
demokratų partija, pripa
žindama J ū s ų n u o p e l n u s
šalies mokslui, suabejojo
J ū s ų g a l i m y b ė m i s vado
vauti Švietimo ir mokslo
ministerijai. Kaip J ū s ver
tinate socialdemokratų po
ziciją?
— Kiek teko patirti, tai buvo
ne visų socialdemokratų pozi
cija. Beje, jos pareiškėjas pats
gerokai įsipainiojęs į labdaros
projekto skandalą. Gal tai
buvo priemonė gelbėti savo
kailį?

Ką tik grįžote iš J u n g t i 
n i ų Amerikos Valstijų, k u r
v i e š ė j o t e 10 d i e n ų . K o k s
š i o s v i e š n a g ė s tikslas?
— Buvau pakviestas daly
vauti Lietuvių studijų sa
vaitėje, kuri vyko „Dainavos"
stovykloje prie Detroito. Ten
skaičiau paskaitas apie ga
limą išeivijos paramą Lietu
vai, ypač švietimo srityje, apie
mokyklos ir švietimo sistemų

ITEIKTI DIPLOMAI
PIRMIESIEMS
POLITOLOGIJOS
BAKALAURAMS
Birželio 23 d. įteikti diplo
mai pirmiesiems Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų insti
tuto bakalaurams.
Sveikindamas diplomantus,
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas paragino juos dir
bant atsiriboti nuo partinių
interesų. Pasak valstybės va
dovo, naujosios kartos diplo
matai ir politikai tokią nuo
statą
įgyvendina
lengviau
negu ilgametę, dar nuo sovie
tinių laikų išlikusią patirtį tu
rintys Lietuvos politikos vei
kėjai. „Mes esame daugiau
praktikai, o jūs — teorijos spe

cialistai, tuo pačiu nepriklau
somi nuo partinių
įsipa
reigojimų", pažymėjo A. Bra
zauskas, įteikdamas diplomus
pirmiesiems Vilniaus univer
siteto politikos mokslų baka
laurams.
Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos
mokslų institutą šiemet baigė
23 bakalaurai. Savo diplomi
niuose darbuose jie nagrinėjo
Lietuvos integracijos į Euro
pos Sąjungą, NATO plėtimosi
bei kitas aktualias temas.
Geriausi studentai savo žinias
gilino Vakarų valstybių uni
versitetuose.
(Elta)
VIRGILIJUS NOREIKA
SCENOJE DAINUOJA
JAU 40 METU
Birželio 19-osios vakarą žy
miausio šių dienų lietuvių te
noro Virgilijaus
Noreikos
kūrybinio darbo
keturias
dešimtmečiui skirtame kon
certe dainininkui buvo įteik
tas Operos bičiulių draugijos
„Kipro" apdovanojimas, kurį
simbolizuoja legendinio teno
ro Kipro Petrausko statulėlė.
Iki šiol tokį apdovanojimą yra
gavusi tik Lietuvos operos so
listė Irena Milkevičiūtė.
V. Noreikos kūrybinio darbo
sukakčiai skirtas koncertas
vyko Lietuvos Operos ir bale
to teatre, kuriam maestro yra
vadovavęs daugiau kaip 16
metų.
Kūrybos kelią V. Noreika
pradėjo 1957 m. gegužės 24 d.,
sudainavęs Lenskio partiją
tuometinės Lietuvos konser
vatorijos studentų spektaklyje
— Piotro Čaikovskio operoje
„Eugenijus Oneginas".
Per keturis dešimtmečius
Virgilijus Noreika
sukūrė
daugiau kaip keturiasdešimt
operos vaidmenų, kuriuos at
liko įvairių pasaulio valstybių
operų scenose. Dainininkas
yra įrašęs per dvidešimt
plokštelių, išleidęs kompak
tinį diską „Kur bakūžė sama
nota".
Atsižvelgdama į „svarų Vir
gilijaus Noreikos indėlį puo
selėjant
Lietuvos
vokalinį
meną bei jo reprezentaciją pa
saulyje, vyriausybė daininin
kui kūrybinės sukakties proga
skyrė 20,000 litų premiją.
(Elta)
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I* 1996-1997 m. užbaigtuvių Čikagos 1 i t mokykla . veikiančiojo Jaunimo centre (iŠ kairės : mokyt. Rūta
Jautokienė, Dalia Šataitė, Adelė Ročytė, Alyte Slanka čiūte, Stefutė Utz ir Laura Dainytė. Nuotr. Joe Kulio

tetas ne tiek dėl savo padėties,
kiek dėl asmens ypat. bių. Jo
įtaka į visuomenę augo kas
dien, prisirišimas prie jo buvo
tikrai nepaprastas. Jis matė
mūsų tautos silpnumą, jis
gydė ją nuo moralinio pakriki
mo ir tai su tokia meile ir at
sidavimu, kaip niekas kitas.
Didis smūgis ištiko mūsų tau
tą, mirus tam dvasios galiū
nui, mūsų ideališkam dorintojui.
Nustojome
didžiausio
žmogaus, kurį mūsų t a u t a
kada nors yra turėjusi amžių
bėgyje".
„Lietuvių Tautos
Valia",
1927 m. vasario 1 d. rašo:
„A. a. Arkivyskupo Jurgio
Matulevičiaus mirtis liks mū
sų tautos istorijoj didelės gedulos diena... Ark. Jurgis
turėjo įgimtą didelių ir nuos

tabių žmonijos vadų mistinę
jėgą, kuri sužavi ir veda pas
kui save kiekvieną, ką tik ji
sutinka savo k< ly. Tie asmens
j a u savo nežemiškos kilmės
galia patrauki.', ir kitus veda.
J ų žodžiuose neįskaitysi pi
giųjų pažadų 'ninioms. Nuos
tabu Jie niek iomet ir nieko
nežada, o tik nurodo sunku
mus. reikalai:a aukų, išsi
žadėjimo ir t . t . o tačiau pas
kui juos eina. juos seka pa
traukli dieviškos ir jokiais
žodžiais neperduodamos ga
lios žavingumą, eina paskui
nušvitę neišd^domo džiaugs
mo šypsena.
Tokia kilni ir reta vado as
menybė buvo a.a. Jurgis. Jo
asmuo tai geležinės valios ir
įstabaus sielos švelnumo har
monija. Liūdi tauta amžiams.

uždariusi karste Didelį Vyrą...
Mums liko Jo darbai. Jo pa
vyzdys, Jo kilnios sielos švie
sūs spinduliai. Tegu jie šviečia
vargo debesimis Tėvynės pa
dangę... tegul šviečia...
Minių minios lanko nuosta
baus numirėlio karstą, lydi
gatvėmis kupini liūdesio ir
skausmo. A. a. Arkivysk. Jur
gis veda, traukia paskui save
lyg ir gyvas būdamas. Karsto
tyla, sustingęs lavonas nesu
laiko paslaptingos galios, kuri
visus žavėjo ir traukė prie sa
vęs, kai tas didysis Tautos vy
ras gyvųjų tarpe gyveno...
Kur eisi. kur pasisuksi, vi
siems jis yra ką nors gero pa
daręs. Daugumas asmenų, ku
rie skausmingai jaučia, kad
šiandien trūksta koki tai gyvi
ryšiai tarp jų. ir to Didžiojo

Danutė

Bindokienė

Neparduok
mūsų
Rusijai!
Negalime sakyti, jog JAV
vyriausybe yra n e j a u t r i už
NATO durų p a l i k t o m s vals
tybėms, kurios prieš Madrido
konferenciją dėjo tiek d a u g
pastangų gauti b e n t užtik
rinimą, kad kitą k a r t ą ir joms
nusišypsos laime, k a i p d r a u 
giškai šyptelėjo Lenkijai, Ven
grijai ir Čekų Respublikai.
O galbūt prez. Bill Clinton
jaučia net tam t i k r ą sąžines
graužimą? J u k d a u g k a m kyla
įtarimai del jo p a l a n k u m o
Maskvai ir viešai n e a t s k l e i s t ų
Helsinkio susitikimo su Boris
Jelcin užkulisių.
Visuomet
pasąmonėje krebžda įtarimas,
kad galbūt Amerikos prezi
dentas daugiau pažadėjo savo
bičiuliui iš Kremliaus, už su
tikimą NATO n a r y s ę bent
simboliškai praplėsti... Kad
pirmosios trys naujos n a r ė s
yra mažiausiai Rusijos intere
sams „opios", j u k n ė r a labai
svarbu, nes j a u p a t s NATO
praplėtimo faktas, d a u g i a u s i a
priskiriamas Bill Clinton pa
stangoms, prie jo vardo įrašys
kelis papildomus
sakinius
Amerikos istorijos puslapiuo
se.
Pasibaigus Madrido konfe
rencijai, buvo s v a r b u n u m a l 
dyti nusivylusių valstybių gy
ventojus, pasakyti j i e m s gra
žių žodžių ir miglotų pažadų,
kad galbūt kitą k a r t ą , kai bus
svarsomos naujų NATO narių
galimybės, jeigu „labai steng
sis, sunkiai dirbs, d e m o k r a 
tišką santvarką puoselės", ir
toms atstumtosioms t a u t o m s
nušvis laimės d i e n a . Reikia
tik kantrybes, reikia nekaltin
ti nei Amerikos, nei kitų
NATO narių, o visų labiausiai
reikia neerzinti Maskvos, nes
Rusija yra tikrasis r a k t a s į
pasaulio, ypač V a k a r ų Euro
pos, taiką...
Viena tų n e p a t e k u s i ų į
NATO, r e m t a Prancūzijos ir
kai kurių kitų narių, buvo Ru
munija. Bill Clinton po konfe
rencijos ir p a t r a u k ė į B u k a 
reštą, kad savo žodžiais pa
aiškintų r u m u n a m s , dėl ko j ų
valstybė šį kartą n e p a t e k o po
NATO apsaugos skėčiu.
Niekas neabejoja J A V prezi
dento asmenybės p a t r a u k l u 
mu. Paprastai minios jį s u t i n 
ka labai palankiai, n e t t u o m e t
— kaip Rumunijos atveju —
kai retas t e s u p r a n t a
ang
liškai. Vos tik Bill Clinton
pasirodė Rumunijos sostinės
pagrindinėje aikštėje, s a u s a 
kimšai prisigrūdusioje žmo
nių, visas k a r t ė l i s , j a u s t a s ,
kad tik d ė ' Amerikos prezi
dento užsispyrimo R u m u n i j a
nepateko į NATO išrinktųjų
skaičių, b e m a t a n t išgaravo.
Kad „karalius g a l b ū t nuogas"
išdrįso pareikšti vos vienas ki
tas plakatas su įrašu: ..Bill,
neparduok mūsų Rusijai!"
Bill Clinton Madride d a r
kartą užsiminė, kad a n t r a m e

rate, apie 1999 metus ar vė
liau, Rumunijai. Slovėnijai ir
Baltijos valstybėms galimybės
patekti į NATO bus daug di
desnės. Po tokių pažadų, kaip
buvo galima tikėtis, tuoj pasi
girdo Boris Jelcin griežtas
,.niet": Rusija niekuomet ne
sutiks, kad Baltijos tautos,
ypač Lietuva, taptų NATO
narėmis.
Kai JAV prezidentas vedė
savo „geros valios" kampanija
Rumunijoje, jo žmona Hillary
kalbėjo Vienoje, ragindama vi
sas buvusių sovietų imperijos
pavergtų t a u t ų moteris nepa
liauti kovojus už savo teises ir
demokratijos idealus. Moterys
turi t a m ir galimybių, ir ta
lentų, nes jos sugeba kalbėti
už savo šeimas, tautos ateitį.
Jdomu. kad šį kartą ir Lietu
va nebuvo išskirta iš tų „ge
ros valios" apsilankymų. JAV
Valstybės sekretorė
Madeleine Albright. sekmadienį,
liepos 13 d., buvo t r u m p a i
sustojusi Vilniuje, asmeniškai
painformuoti, kaip p r a n e š a
BNS iš Vilniaus, „Lietuvos
vadovus ir Baltijos valstybių
užsienio reikalų m i n i s t r u s su
NATO viršūnių
susitikimo
Madride rezultatais ir pasa
kyti paguodos žodžius, nepa
tekusioms j pirmąją Sąjungos
plėtimosi bangą". Deja, ir sek
madienio susitikimuose JAV
vyriausybes atstovė leido su
prasti, kad ir 1999 m. Baltijos
valstybių pakvietimas į NATO
nėra u ž t i k r i n t a s .
Be abejo, Latvijos ir Estijos
vadovybė s u p r a n t a , k a d di
džiausia kliūtis į NATO yra
ne pasiruošimo stoka ar kitos,
nuolat kartojamos, priežastys,
o Rusijos n e n o r a s paleisti iš
savo įtakos sferos bent vieną
iš tų trijų valstybių — Lie
tuvą. Pastaruoju metu Estija
j a u pradėjo dėti p a s t a n g a s ,
kad atsipalaiduotų nuo to tre
jetuko, t v i r t i n d a m a , kad ji iš
tikrųjų daugiau orientuojasi į
S k a n d i n a v ų k r a š t u s , ne į Bal
tijos valstybes. Vienaip a r ki
taip, ji yra vakarietiškiausia.
jos ekonomika labiausiai su
tvirtėjusi, t a d ji turi daugiau
sia galimybių belstis į NATO
duris ne k a i p Baltijos kraštų
s u d ė t i n ė dalis, o kaip indivi
duali demokratiška valstybe.
Ar e s t a m s tuo pavyks įtikinti
NATO n a r e s ir pačiai vienai
įsisprausti pro duris, kai jos
bus pravertos naujam NATO
plėtimuisi. d a r labai neaišku.
Nors JAV Valstybes sekre
torės vizitas Vilniuje buvo
v e r t a s dėmesio, bet kai kurie
jos teigimai dvelkė ..sena prie
gaide", ypač perspėjimas, kad
Baltijos valstybes, jeigu tikisi
patekti į NATO. turi būtinai
liautis skriaudusios rusišką
sias m a ž u m a s savo teritorijo
je.
Atrodo, jau gana a n t „to
arkliuko joti".

kuri savo begaliniai kilniu ir
šventu
gyvenimu,
geležine
valia, nepaprastu švelnumu ir
geniališku protu imponavo ne
tik artimiems, bet ir kiekvie
nam net priešingos velioniui
idealogijos žmogui.
Kas jį pažino, tas negalėjo
nenusilenkti jo švelnumui, jo
n e p a p r a s t a m taktui, jo stebi
nančiai išminčiai ir viso as
mens spindinčiam šventumui.
A. a. Arkivysk. J u r g i s buvo
tikras asketas ir šventuolis.
Garbes jis niekad neieškojo.
Kiek nustoja Lietuva ir Ka
talikų Bažnyčia su a.a. Arki
vysk. mirtimi, s u n k u šiandien,
gailiose ašarose, paplūdus, ir
„Rytas", 1927 m. sausio 27 įsivaizduoti Toki vyrai atsi
d. Nr. 2 1 :
randa tik ypatinga Apvaizdos
„A. a. Arkivysk. J u r g i s buvo malone".
nuostabiai didele asmenybe.
.Bus daugiau'

Vyro, Jo, gal būt, ne n e m a t ė .
Tačiau kalba apie Jį, kaip apie
žmogų, kurį būtų pažinę, su
kuriuo būtų d a u g reikalų
turėję... Taip esti visuomet.
kai minioje pasirodo didelė ga
lingos valios asmenybė.
A.a. Arkivysk. J u r g i s , gali
ma sakyti, n e t u r i sau lygaus
lietuvių tarpe. A.a. Arkivysk.
Jurgis brangus y r a Lietuvai
ne vien savo dvasinio ganytojavimo darbu, bet visu savo
asmens didingumu. Jis buvo
ir liks viena didžiausia asme
nybė atgimusios Lietuvos gy
venime. J i s liks lietuvių tau
tos pasididžiavimas ir garbe"
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VINCĖ JONUŠKAITĖ —
DAINININKĖ IR VISUOMENĖS
VEIKĖJA
..Kiekvienos tautos kultūros
gyvenime pasitaiko asmenų,
ypaC glaudžiai susirišusių su
pačia tauta. Malonu, jei toksai
giliai iš esmės tautiškas as
muo yra talentingas meninin
kas. Tokia menininkė yra so
listė. Vincė Jonuškaitė. Tiek
- pati asmenybė, tiek balsas,
tiek muzikalumas, viskas yra
1\ g išaugę iš mūsų krašto dva
sios". Taip rašė prof. Vladas
Jakubenas. 1935 m. „Nau
jojoje Romuvoje" Vincės Jomiškaites darbuotės dešimt
mečio proga.

rolės: Amneris „Aidoje", Azučena „Trubadūre" ir Ulrika
„Kaukių baliuje", Dalila SaintSaens „Samsone ir Daliloje",
Morta d'Albert „Pakalnėje",
Laura Ponchielli „Giocondoje"
ir daug kitų. Labiausiai gi iš
visų Vincės Jonuškaitės su
kurtų rolių lietuvių atmini
muose yra įsirėžęs jos Carmen
vaidmuo to paties vardo Bizet
operoje. Tai buvo t a r t u m jos
operinės karjeros vainikas,
palikęs visiems neišdildomą
įspūdį. Būdama Lietuvos Ope
ros primadona, Vincė Jonuš
kaitė yra daug gastroliavusi
užsienyje: Grand Opera ir
Opera Comiąue Paryžiuje, Narodni Divadlo Prahoje, Colon
teatre Buenos Aires ir Talinno
bei Rygos operose.

Vince -Jonuškaitė

Vince
Jonuškaitė
gimė
Aukštaitijoje. Subačiuje, 1902
m. sausio 22 d. Gimnaziją ji
lanfcč Panevėžyje, vėliau Vo
roneže, kur taip pat mokėsi
dainavimo muzikos mokyk
loje. Grįžus Lietuvon, dar Ne
priklausomybes kovoms te
beeinant, kurį laiką moky
tojavo .Sudergiu pradžios mo
kykloje, .netoli savo gimtinės.
Vėliau, bedirbdama Žemės
ūkio ministerijoje Kaune, pra
dėjo plačiau reikštis daina
vime. 1919 m. rudenį jai pasi
rodžius Vaidilutės vaidmenyje
Miko Petrausko operoje „Bi
rutė", muzikas K V. Banaitis
spaudoje atkreipė visuomenės
dėmesį į gerą jos balso me
džiagą. Po kito pasisekusio
koncerto kompozitoriai TallatKelpša ir Naujalis, entuzias
tingai prisidedant kan. Tu
mui, prikalbino Vincę Jonuškaitę stoti į Aukštąją muzikos
mokyklą Berlyne. Buvo su
rinkta lėšų jaunajai daininin
kei paremti, kas įgalino ją stu
dijuoti pas žinomus pedagogus
Berlyne 1920-23 metais. Čia ji
pateko i išimtinę muzikinės
kultūros aplinką, dažnai tu
rėdama progos klausytis ge
riausių koncertų ir matyti
puikius operos spektaklius.
Studijos Berlyne nulėmė, kad
salia operos meno. Vincė Jo
nuškaitė suprato ir pamėgo
koncertinį dainavimą. 1923 m.
persikėlė į Romą. dainavimą
studijavo privačiai pas Einar
Feyermg ir gilino muzikinį
pasiruošimą pas Laurą Valenti. Italija Vincei Jonuškaitei
davė gilias operos
meno
žinias. Ji gerai susipažino su
-'•nuju ir naujesniųjų italų
kompozitorių kūriniais. 1925
m. įvyko jos pirmasis rečitalis
Romos Filharmonijos salėje:
• i pati rečitalį ji pakartojo Pa
langoje ir 1925 m. žiemą de
biutavo Kauno operoje. Čai
kovskio „Pikų damoje" atlikdama Polinos vaidmenį.

Vincė Jonuškaitė išsiskyrė
iš kitų mūsų operos solisčių
tarpo tuo, k a d ji buvo koncer
tinio dainavimo pradininkė
Lietuvoje ir pirmoji lietuvių
liaudies bei lietuvių kompozi
torių kompanuotų dainų interpretatorė. J a u 1925 m., duo
dama savo pirmąjį rečitalį Ro
moje, ji įtraukė 5 lietuviškas
dainas į koncerto programą.
Toji lietuviškoji dalis susi
laukė didžiausio pasisekimo ir
puikaus italų kritikų įverti
nimo spaudoje. Grįžus Lietu
von, ji d a r daugiau pradėjo
domėtis mūsų liaudies daino
mis, kurių daugybę buvo
išmokusi iš savo gražiabalsės
motinos. Lietuvių Tautosakos
archyve Vincė Jonuškaitė sa
vo nuožiūra atrinkdavo liau
dies dainas ir prašydavo mūsų
kompozitorius jas suharmo
nizuoti. Pirmieji solistės lietu
viškų dainų rečitaliai užsie
nyje įvyko 1931 m. ryšium su
lietuvių tautodailės parodomis
Stockholme, Goeteborge, Oslo
ir Kopenhagoje. Štai vienas
Skandinavų spaudos atsilie
pimų: „Lietuvos operos daini
ninkės Vincės Jonuškaitės at
liktos dainos parodo, kad
lietuvių tautotyra ne tik muzi
kali, bet savo dainų mene turi
daugiau niuansų, negu mes
įsivaizdavome. Tų dainų tarpe
yra tikrų perlų ir kai kurias jų
reikėtų įtraukti į mūsų (t.y.
švedų; chorų repertuarą". Vė
liau vyko V. Jonuškaitės kon
certai Paryžiuje, Varšuvoje,
Rygoje, Oslo, Buenos Aires,
Montevideo, Sao Paulo, Lon
done ir kitur. 1934 m. koncer
tuodama Paryžiuje, už lietu
vių liaudies dainų jautrų
atlikimą solistė gavo prancūzų
Renaissance medalį. Mūsų
liaudies dainų interpretavi
mas buvo tartum jos muziki
nio gyvenimo giliausia pras
mė.

Per eilę metų dainuodama
roję, Vince Jonuškaitė su
kūrė 47 vaidmenis. Ji pasižvmėjo ne tik gražiu mezzosoprano balsu, bet ir ypatingu
vaidybiniu talentu. Jos sukur
tos roles puikiai dramatiškai
-baigto> Pirmoji didele daiuota partija buvo pagrindine
olė Ambroise Thomas operoje
• lignon" Vėliau buvo Giuope Verdi operų vedamos

daitės žodžius. Solistei ap
leidžiant Europą, komp. K. V.
Banaitis taip rašė: „Rimtes
nieji Lietuvos kompozitoriai
Jūsų asmenyje turėjo gilios in
tuicijos ir didelės kultūros
išpildytoją, kuri daugelį jų
kūrinių iš nežinios ištraukė
saulės švieson ir plačiai juos
išgarsino. Lietuvių kompozito
rių dėkingumas J u s visuomet
lydės". Savo
muzikiniame
darbe Vincė Jonuškaitė taip
pat artimai bendradarbiavo su
B. Dvarionu, L. Hofmekleriu
ir prof. V. Marijošium.
Lietuvai netekus laisvės, so
vietų ir vokiečių okupacijos
metais, kai buvo uždrausta
minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį, Vincė Jonuš
kaitė vasario 15 d. kasmet su
ruošdavo lietuviškų dainų re
čitalį, kuris Kaune buvo laiko
mas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimu. Nenuostabu,
kad Vincė Jonuškaitė buvo
visų mylima ir gerbiama dai
nininkė. Jos muzikinės dar
buotės dešimtmečio proga so
listė buvo apdovanota Gedimi
no 3-čiojo laipsnio ordinu. Ji
taip pat buvo Vytauto Didžiojo
universiteto Studentų choro,
„Šatrijos" korporacijos ir Akademikių skaučių korporacijos
garbės narė bei LFLS merginų
komandos garbės pirmininkė.
1944 m., kaip daugelis mū
sų, Vincė Jonuškaitė pasirin
ko pabėgėlio dalią. Bet nei
sunkiais karo metais, nei po
kario laikais Vokietijoje ji ne
nustojo energijos dirbti. Vie
noje įdainuota 30 lietuviškų
dainų plokštelė, deja, 'flfcftgb.
Solistė daug koncertavo Hė£uviams pabėgėliams, ypač Vie
noje, Berlyne, Miunchene, ir
kt.

Vincė Jonuškaitė buvo taip
pat žymiausia lietuvių kom
pozitorių dainų interpretatorė.
Artimai
bendradarbiaudama
su kompozitoriais, ji pati pa
rinkdavo eilėraščius ir pra
šydavo parašyti jos balsui
naujų originalių dainų, kurios
šios solistės dėka plačiai pask
lido mūsų kamerinių koncertų
programose. Vincė Jonuškaitė
labai glaudžiai bendradarbia
vo su prof. Vladu Jakubėnu.
kuris buvo jos ilgametis akompaniatorius. Jis yra suharmo
nizavęs ar sukūręs
daug
dainų jos balsui: „Penkios lie
tuvių liaudies dainos": K.
Inčiūros žodžiams „Kiti sako,
maža tu esi"; V. Karužos žo
džiams
„Žemė kryžių
ir
smūtkelių" ir B. Buivydaitės
žodžiams „Liūdnas eilėraštis".
Komp. K. V. Banaitis jai sukū
rė „Vandens leliją" pagal K.
Binkio žodžius, „Baltąsias gul
bes" pagal F. Kiršos žodžius ir
„Aš per naktį" pagal B. Buivy

1948 m. Vincė Jonuškaitė su
šeima atvyko į Ameriką, pra
džioje pas savo seserį į Santa
Barbara, vėliau persikėlė į
New Yorką. Amerikoje išleido
lietuviškų dainų plokštelių al
bumą ir, kur tik galėdama,
propagavo lietuvišką dainą
svetimtaučių tarpe — koncer
tuodama arba
skaitydama
paskaitas apie lietuvių liau
dies dainas. Apie jos darbą
prof. V. Žilevičius taip rašė:
„Tamsta, atvykusi į šį kraštą
nenuleidote rankų, nors bu
vote fiziniai nuvargusi ir mo
raliai iškankinta. Koncerta
vote įvairiose kolegijose, insti-

vadovavo 1966-1972 m. laiko
tarpyje. Tuo metu išryškėjo
dar vienas jos talentas — ji
pasirodė esanti puiki oratorė.
Atstovaudama lietuvėms t a r p 
tautiniuose „General Federation of Women's Clubs" suva
žiavimuose, ji imponavo kaip
gera kalbėtoja, kaip moteris,
kuriai per diplomato žmonos
patirtį,
vadinamą
„sočiai
grace", buvo tapusi jos antrąja
prigimtimi, kurios šilta ir
spontaniška asmenybė t r a u k 
te t r a u k ė naujai sutiktus žmo
nes.
Vincės J o n u š k a i t ė s LMKF
pirmininkavimo metu buvo
dažnai atitaisomi amerikiečių
spaudoje pasitaikantys netiks
lumai a r neteisingos žinios
apie Lietuvos padėtį. Ypač at
mintina yra jos aštri kova su
sovietų delegacijos prie J u n g 
tinių T a u t ų nare Leokadija
Deržinskaite-Pfliušenko, kuri
1967 m., prisistačiusi kaip Ta
rybų Lietuvos Užsienių rei
kalų ministrė ir Tarybų Lietu
vos atstovė, vienoje J u n g t i n i ų
Tautų sesijoje šmeižė neprik
lausomą Lietuvą ir kėlė so
vietų nuopelnus
okupuotai
Lietuvai. Vince J o n u š k a i t ė
tuojau s u r a š ė taiklų memo
randumą, kuriuo įrodė Piliu
šenko melus ir pareiškė griež
tą protestą prįeš sovietų de
legacijos atstovės melagingus
pranešimus. Šį memorandu
mą Lietuvių moterų klubų fe
deracijos v a r d o ji išsiuntinėjo
Jungtinių Tautų misijoms ir
ambasadoriams. Tuo metu bu
vusi JAV atstove vienai J u n g 
tinių T a u t ų kftfrrfisijai Patricia
Robert H a r r i s , atsižvelgdama
į tą memorandumą, J u n g t i n i ų
Tautų sesijoje viešai pareiškė,
kad sovietų delegatė Leokadi
j a Piliušenko negali kalbėti
Lietuvos vardu, nes ji yra ne
Lietuvos, bet Sovietų Sąjun
gos atstovė; Jungtinės Ameri
kos Valstijos nepripažįstan
čios sovietų okupacijos legalu
mo. Ambasadorius
Arthur
Goldberg t a i p - . p a t pabrėžė,
kad Amerikos valdžia visuo
met stengsis Užkirsti kelią
melagingai propagandai J u n g 
tinėse T a u t o s e / '

tutuose, universitetuose, parodydama lietuvių liaudies dai
nų grožį, skaitydama paskai
tas apie jas, aiškinot jų grožį.
Suglaudus visa krūvon, Tams
tos veikla, kaip Europos že
myne, taip ir šiame, atlikote
didelį darbą lietuvių muzi
kinės kultūros labui, kurio
aprašymui tektų skirti kelis
tomus".
Gyvendama New Yorke,
Vincė Jonuškaitė smarkiai
įsitraukė į visuomeninį vei
kimą. Ji buvo viena Pabaltijo
Moterų tarybos ir Lietuvių
moterų atstovybės steigėjų
Esslingene 1947 m. Per de
šimt metų, 1953-1963 m., ji
energingai vadovavo Lietuvių
moterų klubų federacijos New
Yorko klubui. Vincės Jonuš
kaitės ir LMKF New Yorko
klubo pastangomis, tarptau
tinėse moterų parodose kas
met buvo organizuojamas lie
tuviškas paviljonas, skoningai
įrengtas, turtingas audiniais,
gintaro ir medžio dirbiniais.
Lankytojai būdavo supažin
dinami su okupuotos Lietuvos
būkle, apdalinami literatūra,
vaišinami tradiciniais lietu
viškais valgiais. Vincės Jonuš
kaitės pirmininkavimo metu
LMKF New Yorko klubas yra
surengęs nesuskaitomą eilę
kultūrinių popiečių, meno pa
rodų, įvairių minėjimų. Tas
klubas buvo taip susijęs su
Vincės asmeniu, kad niujor
kiečiai jį populiariai vadino
„Leskaitienės klubu"...
Visai Lietuvių moterų klubų
federacijai

Vincė

Jonuškaitė

Kai sovietai šventė 50 metų
bolševikų revoliucijos sukaktį,
Vincės Jonuškaitės vadovauja
ma LMKF tą įvykį paskelbė
gedulo dieną ir išleido gerai
dokumentuotą * r ^ n e m o r a n d u
mą, pavadintą ^Lapkričio sep
tintoji ir moteris", įrodantį
bolševikų revoliucijos žalą šei
mai, tautoms ir civilizacijai.
Vincės Jonuškaitės L M K F
pirmininkavimo metu k a s tre
j u s metus įvyksta organizaci
jos visuotiniai' suvažiavimai
būdavo ypač iškilmingi. Ruo
šiami New Yorko didžiuosiuo
se viešbučiuose, jie s u t r a u k 
davo daug atstovių iš įvairių
kitataučių moterų organiza
cijų. Svečių t a r p e būdavo
„General Federation of Womens Clubs", turinčios 12 mi
lijonų narių, tuometines pir
mininkės.
Už
nuopelnus
LMKF Vincei Jonuškaitei su
teiktas Garbės pirmininkes ti
tulas.
Dainininkės ir visuomeni-

n i n k ė s Vincės Jonuškaitės
prasmingas gyvenimas aprėpė
ir kitas, privačias — moters,
žmonos ir motinos — roles. '
Pirmą kartą ištekėjusi už Lie
tuvos Užsienio reikalų minist
ro Dovo Zauniaus, ji augino
nemažą šeimą; vyrui mirus,
po keletos metų jai ištekėjus
už rašytojo-žurnalisto St. Leskaičio, jos šeima dar padidėjo.
Viena jauna dainininkė Lietu
voje jos kartą paklausė, ar
šeimos gyvenimas ir moti
nystė netrukdo jos daininin
kės karjerai. „Priešingai, —
a t s a k ė Vincė J o n u š k a i t ė , —
tiktai tapusi motina, moteris
t a m p a pilnu žmogumi ir tuo
pačiu gilesne menininke".
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Sulaukusi gražaus amžiaus,
TAISOME
kol dar senatvė nebuvo jos pa
SKALBIMO IR D20VTNIM0
j OYVENMME 6Ė R0PESQUT~
laužusi, nuostabi moteris buvo
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS, .
Prtmvi gyvenimui ir pilnam
pilna energijos ir interesų. Dėl
ŠILDYMO SISTEMAS,
aptarnavimui vyresnio amžiaus
susidėjusių aplinkybių, 1972 I žmones Kiekvienas gyvens jaukiame
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.
m. Vincei Jonuškaitei teko ; 1 rnieg. bute netoli jOros su pliažu.
H Decfcys
Tai bus lietuviškos semos namai
persikelti gyventi į S a n t a Bar
Tsl. 773-516-6824
b a r a , Kaliforniją. Čia ji rū j (ne „Nursing Home). Esu daug metų
dirbusi aukščiausios klasės
pinosi savo vaikaičio lietu
restoranuose,
todėl gerai žinau
ATTENTION: DIABET1CS
višku auklėjimu, lankydavo
vyr. amžiaus žmonių sveiką mitybą ir
IF YOU HAVE MEOCARE OR
Los Angeles įvairius lietuvių
INSURANCE YOU COULD BE
: gyvenimo bodą. Pagal pageidavimą
renginius, kur dažnai ją maty
EUGBLE TO NBCBME YOUR
ir sveikatą, maudysimės jūroje,
DIABETrC SUPPUES AT NO COST.
davo dainuojančio jaunimo i sekmadieni lankysime lietuviškas
(INSULIN OEPENOENT ONLY)
būryje „betūravojančią" antru misiąs, lietuvių klubą ir kt pramogas,
CALL: 1-800-997-4144
kad neliktų vietos vienatvei ir
balsu, palaikė glaudų ryšį su
Los Angeles LMKF klubu. ; depresijai, nes St. Petersburg yra
TTcT
Atvažiavusi į New Yorką ap tarytum maža Lietuva. Tad burkimes
lietuvis prie lietuvio.
lankyti savo dukters Giedrės
kuris gautu, vietą gyventi veltui už namo
priežiūrą, valymą ir mažus remonto
ir draugų, ji dalyvaudavo
Kreiptis: tai. 919-360-7779
LMKF renginiuose, pasakyda- j j arba rašyti: Darata, P.O. BOK 98292, darbus +$5 į vai. už Tandecaping" darbą
žoles Pfovtmą, kiemo valymą,
ma gražių kalbų ir savo būvi- I r St PeM Bsach. PL 33736-6282
tvarkymą. Kreipta tai
m u suteikdama jiems šventiš
kumo.
ČIA GALĖJO BOTI J0SLI
Vienas įvykis, geriausiai
REKLAMA AR S K E L B I M A S
charakterizuojąs Vincę Jonuš
k a i t ė kaip žmogų, lietuvę pat
riotę ir dainininkę, y r a giliai
įstrigęs liudininkų, širdyse.
LIETUVOS PARTIZANU GLOBOS FONDAS
Bolševikų okupacijos metais
ji, būdama didelėje komunistų
AUKOJO PARTIZANŲ ŠALPAI:
valdžios nemalonėje, vasario
$1,000 Gražina Liautaud
16 d. išvakarėse surengė lietu
9475 Aldona Griskiene ir Jonas ir Jane Žebrauskai per keks
vių liaudies dainų koncertą
aukojimus.
visų mūsų meilę kenčiančiai
Irenė Vinclovienė ir J.J. PHkaitis MO. per du įnašus.
$400
tėvynei. Koncerto pabaigoje,
$200 Budriai, D. ir Ign.ST Vyt. Paulioniai, Kuras B., KrakarSs B.,
karštiems
aplodismentams
Griganaviciai P.
prasidėjus, pasigirdo iš publi
$100 Dr. Dubtnskas. VHutis Matt. Valaitis J., Vaičekauskas P e t ,
kos tarpo pirmosios mūsų
Suręstus M., Samatauskai O. ir V., Prismantai K ir E.,
Veronika Stakėnienė.
Tautos himno frazės. Tai buvo
Ambnzas J., Starkai V. ir S.
$75
momentas, kurio tuo metu ne
Prel. kun. J. Prunskis, Dėdinas J., MD., Domarkiene A ,
$50
vienas
scenos
menininkas
Jokubauskas E., Kebtrnskai A. ir V., Musonis Vyt., SaučtObūtų išsigandęs. Solistei dar
nas J., Tiškevičius St.
buvo laiko, publikai nusilen
Jokūbaitis Stasys.
$95
kus, iš scenos pasitraukti. Bet
Matelis B., Murinienė Pr., Navickas P.
$30
Vincė Jonuškaitė, stovėjo tie
Adomėnienė Stf., Bemadisius Vyt., Bartkai E ir A., Cuku- .
$25
rienė J., Juodikienė Genė, Gaškienė Genė, Gaškienė E ,
si, lyg karalienė, ir, ašaroms
Kasa J., Latvys J., Leparskas R., Meškauskas T , MfcuOi
riedant veidu, t r a u k ė drauge
ciai J. ir M., Paliulienė I., Pivaronas Alg., Poškus Mitelė.
su traukiančia publika „Lietu
Stroliai F., Mikulioniai J., Abromaitienė M., BalčIOnei O.ir B.,
va, Tėvyne mūsų...". Kad ji
Galeviciūtė E., Karuža J.K , Mažionytė O., Noreika J., Ra
t a d a nuo scenos komunistų
dzevičiūtė E.. Rygertas G . šapalas F., Underys B., X.X.
nebuvo nuvežta tiesiai kalėjiaukotojas.
m a n , tai buvo tikra Dievo ma
Mironiene I.
$15
Baltrušaitis A., Daugirdienė M.. Galėnien* H., Sulskienė E.,
lonė.
$10
Sakoma, kad iš to, kam
da.ug duota, daug tikimasi ir
reikalaujama. Vincė Jonuš
kaitė, apdovanota nepaprastu
talentu ir turtinga prigimtimi,
atidavė savo kraštui ir žmo
nėms su kaupu, ką buvo iš
Kūrėjo ir savo tautos gavusi.
Salomėja Nasvytytė
Valiukienė

• Seniausias Lietuvos mies
to antspaudas — prikabintas
prie 1444 m. kovo 10 d. raito.
Tai didysis Vilniaus miesto ta
rybos (tarėjų) antspaudas.

Illinoi* (Tubernatorius Jim F.dfcar su Irene Narbut ikair^jp) ir ScoUi** Žu
kas gubernatoriaus istmgos nio.ttime priėmime etninių grupių
žiniasklaidos atstovams
Nuotr Indrės TŲun*Hen*«

Tamasavicienė J., Vindasienė Birutė.
Leskus Juozas
Partizanų Globos fondo valdyba taria nuoširdžiausią actu
aukotojams. Aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių. Aukas siusti:
Standard FedsrsJ Bar*. Acct #663777,4192 S. Archer Avs.,
CNcago. IL 60632

TRANSPAK
Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą,
0.59 sv., minimumas $25.00.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO.
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706.
Tel: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
razinos, majonezas, nešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai. 55 svarai
$39.- š v e n t i n i s - tirpi kava. malta kava, arbata, kakava,
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

KODĖL NEPAVYKO 1944
METŲ LIEPOS 20 DIENOS
ATENTATAS PRIEŠ
HITLERĮ

LAIŠKAI
PASKELBKIME ŠIUOS
METUS LIETUVIŲ
KALBOS METAIS
Ypatingi šie metai Lietuvai
— 600 metų nuo lietuviškos
mokyklos įsteigimo, 450 metų
sukaktis M. Mažvydo Katekiz
mui. Kai kurios datos žinomos
pasauliui, jos yra įtrauktos į
UNESCO paminėtinų datų
sąrašą. Taigi, lietuvių kalbai,
kaip vienai seniausių indoeu
ropiečių kalbų vartojamų ir
šiandien, suteiktas ypatingas
dėmesys.
Kokie ten bebūtų išeivijos
kalbininkų ir kalbos saugo
tojų priekaištai dėl lietuvių
kalbos
užterštumo
sveti
mybėmis ar angliškų vardų,
pavardžių vertimo lietuvių
kalbon, šiandien Lietuva kal
ba, rašo, dainuoja sava kalba.
Matyt, kad kiekvienai kalbai
būdingas svetimybių vartoji
mas ir dar kitokios nuodėmės.
Žinoma, jas reikia kaip tik
įmanoma, šalinti, gryninti
gimtąją kalbą.
Tačiau vis pirštu pabaksno
dami tautiečiams Lietuvoje,
lyg ir nematome, kas dedasi
čia pat. Kokie bebūtų dideli
norai išlaikyti gražią lietu
višką šnekamąją kalbą jauni
mo tarpe, rezultatai gan men
ki.
Norėdami kaip galima il
giau* išlaikyti lietuvišką šnek
tą, turėtume atkreipti rimtą
dėmesį ir į pačių lituanistinių
mokyklų mokytojų pastangas
visur kalbėti lietuviškai, tarsi
rodyti gyvą pavyzdį, tiek savo
vaikams, tiek aplinkiniams.
Puiki vieta pasitikrinti žinias,
pagilinti jas yra JAV LB
j Švietimo tarybos kasmetiniai
seminarai, o ypač mokytojų
savaitė Dainavoje. Mokytojų
tarpe yra ne vienas ir ne du
gan sunkiai sudedantys sa
kinius lietuviškai. Todėl Dai
nava — puiki vieta daug
išmokti patiems mokytojams.
Šioje stovykloje, beje kitose
: taip pat, turėtų būti pakabin
tas didelis skelbimas: kalbė
kime lietuviškai!
Dainava turėtų tapti lietu

vybės puoselėjimo židiniu.
Dainavoje ypatingai svarbu
pasinaudoti kunigo J. Vaišnio
kalbos pamokomis. Neprie
kaištingai kirčiuojantis, pui
kia sakinio sandarą turintis
žmogus yra tikra Dievo dova
na menkiau kalbantiems (ir
ne tik) lituanistinių mokyklų
mokytojams. Todėl jo pamo
kėlės yra dažniau svarbesnės
nei kitos disciplinos. Tik gal
ne visi tai įvertiname.
Rusai, okupavę Lietuvą,
nesimokė lietuvių kalbos. Jie
primetė mums, kad mes mokytumės jų kalbos, mat ji
buvo „tautų draugystės" sim
bolis. Kas atsitiko atvykus į
JAV? Rusai, žydai, lenkai uo
liai mokosi anglų kalbos, nu
modami į savo tautines šeš
tadienines mokyklas. Čia jie
puikiai supranta, kaip svarbu
mokėti šalies, kurioje gyvena,
kalbą, nes nuo to priklauso
ateitis. Beje, čia nešaukiama
pasauliui apie diskriminaciją
ar vadovėlių trūkumą... Lietu
voje buvau pasirinkusi vo
kiečių kalbą, kurios mokiausi
tiek vidurinėje, tiek aukš
tosiose mokyklose. Neblogai
kalbėjau. Amerikoje teko pra
dėti mokytis anglų kalbos.
Niekas kolegijoje su mumis
lietuvaičiais nekalbėjo lietu
viškai, tik angliškai. Niekas
neatnešė ant lėkštutės ir ne
padėjo žinių, viską reikėjo pa
sidaryti patiems. Viskas yra
įmanoma, jei tik nors truputį
įdedi pastangų. Be darbo nie
kas nepasidaro savaime.

Todėl, kad alijantai nerėmė
vokiečių generolų ir patriotų
pastangas nusikratyti Hitle
rio, nuvertino atentato geravališkumą ir toliau reikalavo
visiško Vokietijos pasidavimo,
kas davė progą Hitlerio sėb
rams įtikinti tautą kovoti iki
paskutinio kraujo lašo, nes
Vokietija bus vis vien sunai
kinta. Tuo metu rusai tebuvo
užėmę tik dalį Lietuvos. Jei
aujantai būtų tuomet pasiūlę
Vokietijai sąlyginį pasidavimą
kaip kad jie pasiūlė Japonijai
po atominių bombų išsprog
dinimo, tuomet būtų visai kita
šio amžiaus istorija. O Hitleris
po atentato baigė savo prane
šimą vokiečių tautai: „Aš vi
same tame matau Apvaizdos
ženklą, kad aš toliau turiu
vesti savo darbą ir tai dary
siu". Jėzuitas Alfred Delp, rezistencijos narys, prieš jam
įvykdant mirties bausmę sa
kė, jog jis miršta, jog kiti kada
nors turėtų geresnį ir laimin
gesnį gyvenimą. Tačiau rezis
tentai buvo žudomi ne vien tik
Hitlerio, bet ir alijantų bepro
tiškos politikos dėka.
Saulius Šimoliūnas
Detroit, MI

Kviečiu visus mokytojus, vi
sus įvairių stovyklų organiza
torius, visus, visus didžiuotis
savo lietuviška kalba, išlai
kyti ją. Paskelbti šiuos metus
lietuviškos kalbos -metais.
Pradėti mokslo metus su pa
grindiniu reikalavimu sau:
kalbėkime lietuviškai. Parei
kalaukime, kad mokyklose
tiek mokytojai, tiek mokiniai
tarpusavyje kalbėtų tėvynės
kalba. Ir pradėkime tai daryti
nuo savęs.

ATSILIEPKITE!
Visame pasaulyje ieškau
duomenų apie buvusius „Jū
ros" korporantus. Daugybė
duomenų trūksta arba visiš
kai nė eilutės, įskaitytinai Či
kagoje mirusius Petrą Jurkštą, Tamarą Visockyte-Kuraitienę (gal kas turi jos nuo
trauką?) ir kt.
Bičiulis atsiuntė atspaudą iš
„Draugo" 1986.DL20 d., su J.
Valaičio straipsniu apie a.a.
Margerį Jesaitį. Neįtikėtina,
bet buvę jo artimi bičiuliai
neatsiuntė jokios Margerio
nuotraukos! Atsiųskite. Turin
tieji duomenų apie čia mini
mus, o taip pat ir kitus «Jūros" korporantus, prašomi
siųsti: Algirdui Gustaičiui,
7946 West 4tb Street, Los An
geles, CA 90048.

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. liepos men. 22 d.

A.TA.
KĘSTUČIUI GRIGAIČIUI
mirus, jo žmoną skausme, ponią ALENĄ, ir visą
šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Aldona ir Gediminas Griniai
Dalia ir Jonas Maurukai
Elena ir Adolfas Miliai
Rožė ir Alfonsas Plepiai
Aldona ir Vaclovas Valiai

A.tA.
STASYS URNEVIČIUS
Gyveno Adelaide, Australia.
Mirė 1997 m. liepos 18 d., sulaukės 76 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Danutė, duktė Aldona Rosewarne,
žentas Bruce, anūkai San ir Dana; sūnus Petras ir Clara.
Taip pat giminės Australijoje, Amerikoje ir Lietuvoje.
Šeima

A.TA.
KĘSTUČIUI GRIGAIČIUI,
gimnazijos laikų klasės draugui, vyr. skautininkui,
vienam Studentų Skautų draugovės steigėjui mirus,
giliausią užuojautą reiškiu jo žmonai poniai ALE
NAI, jo vaikams ir visai jų šeimai.
Jonas Dainauskas

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AtA
Rašyt. ANTANAS VAIČIULAITIS
„...aš ateisiu, kai Tu pašauksi
mane vardu".
1988.V.4
Jau praėjo penkeri metai, kai mūsų mylimąjį Vyrą, Tėtį,
Tėvuką, Brolį, Dėde Viešpats pasišaukė vardu į savo Namus
aną liepos 22 dienos rytą.
Šv. Mišios už jo sielą bus atnašautos liepos 22 d. tėviškėje
— Vilkaviškio bažnyčioje ir Holy Redeemer, Kensington, Maryland.
Maloniai prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a.
Antaną savo maldose.
Pasiilgusi šeima.

Ligija Tautkuvienė
Chicago, IL

MES BIJOJOME KARO
KRISTINA BJERKNES
(Tęsinys)
Po keleto mėnesių darbo vis tie patys kartojasi, o ma
šachtose atsiveria žaizda ko no pareiga kaipo sanitaro —
joje. Vėl pusmetis ligoninėje ir kaip išeinu iš ryto, tai pareinu
galiausiai, žaizdai negyjant, namo vėlai vakare. Kelias jau
jis, kaip nepajėgus darbinin geras, galima rogėmis gerai
kas ir nepavojingas sovietinei pasivažinėti, tai gal šventose
sistemai elementas, palei Kalėdose pasimatysim"...
džiamas namo. 1947 m. ru
šįvakar grėbiame šieną. Se
denį grįžęs į Lietuvą, sukuria nelis sumeistravo man mažutį
šeimą ir iki pat mirties gyve grėbliuką, o ir trimetė sesutė
na Ignalinos rajone, Dysnos tempiasi iš paskos su savuoju.
apylinkėje, Bobenų kaime. Su mumis daugiau rūpesčių
Pirmaisiais pokario metais nei pagalbos, tačiau senelis
senelis dar susirašinėja su mėgsta dirbti kartu. Saulė
draugais, kurie per karo ne lydžiu raudonuoja vasaros
ramumus kartu su juo blaš dangus. Paskutiniuose spin
kėsi po Europą, o vėliau duliuose blizga arklio nugara.
sėkmingai ten įsikūrė. Mama Nubraukęs nuo kaktos prakai
prisimena tuos „gerus laikus", to lašus, senelis kabina ša
kai jie gaudavo siuntinius, pil kėmis traškų šieną. Nuo ryto
nus saldainių blizgančiuose iki vakaro jis bulvių lauke ar
popierėliuose. Sovietinei val tvartelyje, ant šieno ar šiaudų
džiai susidomėjus, senelis pri vežimo, dirbtuvėje ar rugiuose
verstas nutraukti visus ryšius — nedejuoja, nesiskundžia, nė
su istoriniu pasauliu ir sunai valandėlei neprisėda Aš ren
kinti įrodymus. 1952 m. sese ku smulkučius ramunių žie
riai Jonei jis rašo:
delius ir straksiu paskui grie
„Brangioji sesut! Dėkoju tau žianti žiogą. Jau gerokai sute
labai už laišką ir nuotrauką, mus, aš ir sesutė, basakojės
kurią gavau ir tinau, kad tu, skuodžiame namo — močiutė
sesut, via tik manęs neuž parneša puodynėj šiltą pieną.
miršti, nors aš ir toli esu atsis Bėga metai. Neramūs įtam
kyręs nuo savų. Gyvenu kol pos metai. Tėvai dejuoja: vals
kas pusėtinai, vaikeliai auga tybė tik apsimetinėja, kad
graliai, sveiki ir linksmi laks moka už darbą. Jie gi tik ap
to po naują gryčią, ir tiek. No simetinėja, kad dirba. Aš išau
riu kada nuvažiuoti į namus, gau iš spaliukų amžiaus,
bet vis nėra galimybės, iš ko įstoju į visasąjunginę Pionie
lūkio negaliu ištrūkti nei vie rių organizaciją. Jaučiamės
nai dienai. Darbai ir darbai suaugę, „atsakingi už tary

A.tA.
JUOZAS
MARKEVIČIUS
MARKUS

1997 m. liepos 14 d. Santa Monica. CA. mirė Juozas Markevičius-Markus.
A.a. Juozas Markevičius gimė 1921 m. kovo 7 d. Šakių
apskrityje, Kidulių valsčiuje, Sutkių kaime. Tėvai, Jonas ir
Agota Markevičiai, pardavė ūkį ir įsikūrė Slavikų parapijoje,
Žiūriu kaime — gražiausiame Suvalkijos Zanavikų kampelyje
ant Šešupės kranto.
Juozas mokėsi Žemes Ūkio mokykloje, priklausė Jaunųjų
Ūkininkų rateliui ir išsiskyrė didžiuliu susidomėjimu augme
nija: prie sodybos užvedė pavyzdinį sodą, augino ypatingų
rūšių daržoves ir vaisius. Su draugais jis mėgdavo dainuoti,
grojo smuiku su kaimo kapela dažnose sueigose. Juozas Mar
kevičius dirbo apylinkės pieno centro vedėju, o rusams okupa
vus Lietuvą 1940 metais, buvo įtrauktas į deportacijos
sąrašą, nes priklausė Lietuvos Šaulių organizacijai. 1943 m.
liepos 15 d., po ilgo slapstymosi, Juozas buvo suimtas ir
išvežtas į Vokietiją. Už aktyvų priklausymą antinacinei rezis
tencijos organizacijai, jis buvo nubaustas 18-kai mėnesių la
gerio.
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Juozas pateko į
rusų okupuotą rytų Vokietiją, o po 6 mėnesių sėkmingai
pabėgo į vakarinę jos dalį. Suradęs seserį Anelę, kuri buvo vo
kiečių paimta priverstiniams darbams, apsigyveno Hanau
pabėgėlių stovykloje.
1947 m. Juozas su antru transportu išvyko į Kanadą ir
netrukus pradėjo išsikviesti visą savo šeimą, karo audrų taip
pat nublokštą į Vokietiją. Kanadoje Juozas dirbo įvairius
gelžkelio darbus.
1955 m. Juozas Markevičius, pagal politinio kalinio sta
tusą, gavo JAV vizą ir persikėle į Ameriką. Gyvendamas
Čikagoje, Juozas dirbo ^enith" televizorių fabrike. Paskuti
nius 25 metus jis praleido Santa Monica, CA.
Juozas Markevičius šabai džiaugėsi Lietuvos Nepriklau
somybes atstatymu, tačiau dėl silpnos sveikatos nebegalėjo
apsilankyti savo gimtinėje. Juozas visada domėjosi, rūpinosi
įvairiais klausimais, liečiančiais Lietuvos nepriklausomybės
išlaikymą ir stiprinimą, skaitė lietuvišką spaudą. Tiek nu
kentėjęs nuo įkalinimų, jis niekuomet neieškojo užtarimų,
nemėgo girtis ar skųstis patirtais politinio kalinio vargais.
Kaip ir daugelis jo likimo draugų, a.a. Juozas iškeliauja
iš šio žemiško pasaulio, savo kančiomis, darbais ir pavyzdin
gu gyvenimu užsitarnavęs mūsų pagarbą ir Amžiną Ramybę.
A.a. Juozo liūdi: sesuo Birutė Markevičiūtė-Tumosa,
broliai Viktoras Marks, Albinas Markevičius, jų šei
mos, giminės Amerikoj ir Lietuvoj.

PADĖKA
1997 m. gegužes men. 18 dieną Santa Barbara, California
mirė

binės tėvynės saugumą". Tik
vasaromis aplankau senelius,
nes mokyklinis gyvenimas la
bai aktyvus: organizuojame
sueigas, per kurias baisimės
kapitalistiniame
pasaulyje
sprogstančiomis bombomis ir
gailimės ten iš bado mirš
tančių vaikų; dalyvaujame Žy
gio ir Dainos konkursuose,
prieš tai ištreniruoti žygiuoti
koja kojon ir traukti karo dai
nas. Civilinės saugos pamo
kose mokomės naudotis dujo
kaukėmis — laukiame ato
minės atakos. Mes bijome ka
ro. Senelio pasakojimų roman
tika manęs nebežavi.
Netikėtai mokytojos stalčiu
je aptinkame slaptą kiekvieno
auklėtinio aprašymą: kiek
kartų būta bažnyčioje, kokia
tėvų padėtis, pamaldumas ir
pan. Nelabai suprantame viso
to prasmę, bet degame neapy
kanta.
Už poros metų plėšome rau
donus pionieriškus kakla
raiščius. Mokytojai grasina
pašalinti iš mokyklos. Mes ir
vėl, nelabai suprasdami, kas
vyksta, nešiojame trispalvius
ženkliukus atlapuose. 1988
metais, mojuodami trispal
vėmis, apjuosiame Baltijos
jūrą- Kasdien sužinau ką nors
naujo. Stebina naujiena, kad
už sovietinių sienų egzistuoja
pasaulis, kuriame kas vakarą
nežiūrimi filmai apie karą!
Tėtis nebeperka man pionie
riškos uniformos. Mokytoja
apipila priekaištais, skundais
ir pastabomis.

Mylimai Žmonai, Motinai, Močiutei

A.TA.
VINCENTAI BARIENEI,
skausmingą žemiškąją tremties kelionę užbaigus ir
išėjus į Amžinos Ramybės Namus, giliame liūdesyje
ir skausme likusius Jos mylimiausius: vyrą, mūsų
mielą PRANĄ BARĄ, dukrą, jos šeimą ir kitus gi
mines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
drauge liūdime.
O Tau, taurioji Lietuvos Dukra VINCENTA tebū
nie lengva svečios šalelės žemelė.
Florence Dippel
Ona ir Stasys Daržinskiai
Veronika ir Jurgis Janulaičiai
Dana Kurauskienė
Vlade ir Gediminas Lapenai
Aniceta ir Jurgis Mažeikos
Jadvyga ir Juozas Paliuliui
Vali Šileikienė
Janina ir Mečys Rumbaiiiai
Marija Šarauskienė
Daytona Beach, FL

1991 m. sausio tryliktąją Antano Cicėno (1919-1995) at
švenčiu penkioliktąjį gimta siminimais bei autentiškais
dienį. Tą pačią naktį sovieti laiškais. Būdamas gyvas, jis
niai tankai Vilniuje traiško troško prisiminimus įamžinti.
beginklius Lietuvos žmones. Norėčiau išgirsti iš tų, kurie
Jei jų anūkai po pusšimčio pa tarnavo viename pulke. Kazys
klaus: „Ar nebijojote mirti?", Skudulis, kartu bėgęs iš sovie
esu tikra, išgirs atsakymą: tinės armijos, po karo gyveno
„Apie tai tada negalvojome".
Škotijoje. Kiti išsiblaškė po
Straipsnyje naudojausi savo Europą.
senelio, Lietuvos savanorio,
(Pabaiga)

A.tA.
VINCĖ JONUŠKAITĖ
ZAUNIENĖ LESKAITIENĖ
Šią liūdną atsiskyrimo valandą nuoširdžiai dėkojame vi
siems reiškusiems užuojautą laiškais ar telegramomis, žodžiu
ar telefonu, per spaudą, asmeniškai bei dalyvavusiems
šermeninėje atsisveikinimo metu ir laidotuvių pamaldose.
Esame dėkingi už gėles, užprašytas pamaldas ir aukas fon
dams prisimenant velionę.
Esame dėkingi Lietuvos Garbės Gen. konsului Vytautui
Čekanauskui, kuris savo ir ambasadoriaus Aniceto Simučio
šeimų vardu reiškė užuojautos žodžius ir perskaitė Lietuvos
Užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo užuojautos tele
gramą, aktoriui Vitaliui Žukauskui kalbėjusiam Valstybinio
Teatro vardu. Alfonsai Pažiūrienei kalbėjusiai BALFo. Birutiečių ir skautininkų Ramovės vardu ir Daliai Sodeikienei ta
rusiai atsisveikinimo žodi Akademikų skautų vardu.
Padėka solistei Janinai Čekanauskienei už giesmes ge
dulingų pamaldų metu.
Ypatinga padėka Santa Barbara ir Los Angeles lietuvių
visuomenei, parodžiusiai didelį draugiškumą ir pagarbą ve
lionės negalės metu.
Duktė Giedrė Zauniūtė, anūkas Dovas Zaunius, dr.
Augusta Šaulienė.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. liepos
12 d. po ilgos ir sunkios ligos, aprūpinta sakramentais, paliko
šią žemišką kelione mūsų mylima Žmona. Motina, Uošvė ir

A.tA.
VINCENTA BUIVYDAITĖ
BARIENĖ
Palaidota liepos 16 d Šv Petro ir Povilo kapinėse,
Spnngfield, PA.
Giliam nuliūdime liko vyras P r a n a s Baras, duktė Re
nata Kučienė, žentas Linas ir vaikaitis Aleksandras.

DRAUGAS, a n t r a d i e n i s , 1997 m. liepos mėn. 22 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Mokytojų studijų s a v a i t ė
Dainavoje vyks rugpjūčio 3-10
d. Dainavoje. Visi mokytojai
kviečiami dalyvauti. P r a š o m a
nedelsiant registruotis
pas
Švietimo tarybos pirmininkę
Reginą Kučienę, tel. 708-3016410.

Matt J . Vilutis, Frankfort,
IL, grąžindamas laimėjimų bi
I r e n a J a s y s , Columbus, lietų šakneles, pridėjo 90 dol.
OH, atsilygindama už „Drau auką „Draugui". Esame nuo
go" kalendorių, apdovanojo širdžiai dėkingi.
dienraštį 100 dol. a u k a . Už
Bronė Čižikaitė, Chicago,
auką esame jai dėkingi.
IL. su laimėjimų bilietų šak
nelėmis, atsiuntė „Draugo"
Gražutė S i r u t y t ė , Santa dienraščiui 100 dol. auką. Už
Monica. CA, prie „Draugo" šią donavą tariame dėkui!
prenumeratos pridėjo 105 dol.
auką, už kurią širdingas ačiū!

Andrius Žlabys, j a u n a s
tarptautinio pripažinimo su
laukęs pianistas, š.m. rugsėjo
„Grandis, j a u n i m o tautinis
14 d. koncertuos Čikagoje, ansamblis, Chicago, IL, per
Jaunimo centre. Koncertą ren Aliciją B r a z a i t i e n ė atsiuntė
gia Amerikos Lietuvių radi „Draugo" administracijai ma
jas.
lonų laiškutį: "Už įvertinimą
jaunimo pastangų puoselėjant
Santaros-Šviesos
4 4 - t a s tautos tradicijas, siunčiame
m e t i n i s s u v a ž i a v i m a s š.m. dienraščiui paremti 100 dol.
esame
rugsėjo 4-7 d. vyks Pasaulio auką". Už dovaną
granlietuvių centre. Lemont. IL. dėkingi ir linkime
Suvažiavimo programoje daly diečiams sėkmės!
vauti pakviesti: Kazys Al
menas. Vitalija
Bogutaitė,
Daina
Kojelytė,
Villa
Kari Jirgens, Egle Juodvalkė, Park, IL, siųsdama „Draugo"
Kęstutis Keblys. Liūtas Moc- prenumeratos mokestį, pri
kūnas. Leonas S a b a l i ū n a s , dėjo 65 dol. auką. Nuoširdus
Alina Staknienė, Rimvydas ačiū!
Šilbajoris. Julius Šmulkštys,
Horstas Žibąs, Audronė WilKun. S t a s y s R a i l a , Little
leke ir kiti. Visi kviečiami. Da Neck, NY, grąžindamas bi
lyvių registraciją priima ir in lietėlių šakneles, pridėjo 50
formacijas teikia M. Paške- dol. auką „Draugui". Tariame
vičienė, 306 55th Place, Dow- ačiū!
ners Grove, IL 60516. Tel.
1630) 852-3887.
Ada S u t k u v i e n ė , Beverly
„ G r a n d i s " — Č i k a g o s ir
apylinkių lietuvių j a u n i m o
tautinio a n s a m b l i o šokėjai
yra pakviesti ir ruošiasi daly
vauti Dešimtoje Latvių dainų
šventėje š.m. liepos 26 d. vyk
siančioje Cleveland, Ohio.

Algirdas A. Lizdas, Oma
ha, NE, su prenumeratos
mokesčiu atsiuntė ir 100 dol.
dovaną „Draugui". Tariame
širdingą ačiū!

Shores, IN, grąžindama lai
mėjimo bilietėlių
šakneles
„Draugo" administracijai, at
siuntė 100 dol. auką. Esame
jai nuoširdžiai dėkingi.
P a u l A- M i k š y s , Juno
Beach, FL, siusdamas bi
lietėlių šakneles, pridėjo 50
dol. auką „Draugui". Tariame
ačiū!

Lithuanian Mercy
Lift
k v i e č i a v i s u s dalyvauti me
tiniame „Vilties vėjai" poky
Dr. V. K- Vaitkevičius,
lyje, š.m. spalio 4 d. 6 vai. vak.
Pleasant Ridge, MI, siųsda
ruošiamame „Spirit of Chica
mas prenumeratos mokestį,
go" laive. Laivas iš N'avy Pier
pridėjo 115 dol. auką „Drau
išplauks 8 v.v. Bus proga susi
gui". Dienraštis jam širdingai
tikti su pažįstamais ir pa
dėkoja.
sigerėti įspūdingais Čikagos
dangoraižių vaizdais. N u m a t o 
R i m a s J. B a n y s , Western
ma puiki vakarienė, gera mu
Springs, IL, k a r t u su prenu
zika, šokiai. Visas pelnas ski
meratos mokesčiu atsiuntė
riamas vaistų ir medicinos 105 dol. auką. Esame jam
aparatūros siuntimui Lietuvos nuoširdžiai dėkingi.
ligoninėms ir prieglaudoms.
Informacijai skambinti tel.
Vytenis
Lietuvninkas,
708-422-8297.
Chicago, IL, siųsdamas pre
numeratos mokestį, mus dar
„ D r a u g a s " rengia l i n k s 
apdovanojo 100 dol. auka.
m a v a s a r o s š v e n t ę ! Kviečia
Dienraštis
"Draugas" jam
atvykti visus iš arti ir toli: pa
širdingai dėkoja.
sivaišinsite,
pasižmonėsite,
laimėsite dovanų ir p a r e m s i t e
Pre. J o n a s A. Kučingis,
dienraščio leidimą.
Šventė
Los Angeles, CA. grąžindamas
vyks rugpjūčio 3 d., sekmadie
„Draugo" laimėjimų bilietų
nį, t. marijonų vienuolyno
šakneles, pridėjo 100 dol.
pavėsingame sode, prie dien
auką. laikraščio leidimui pa
raščio
patalpų.
Lauksime
remti. Nuoširdus ačiū!

Edmund J. A p c e l , Morton
Grove, IL, M e š k a u s k a s Ta
das, Lansing, IL,
Gražina
Reškevičienė, O m a h a , NE,
apsilankė „Draugo" knygyne ir
dovanų krautuvėlėje, nusipir
ko knygų ir dovanų už dides
nę sumą. Esame jiems dė
kingi.
Brono B a u k y s , St. Pete
Beach, Fl. užsakė „Draugo"
laikraštį savo dukrai Jazmi
nai
Mandzick,
Western
Springs, IL. Sveikiname mū
sų naują prenumeratorę!

Aleksas Sadauskas su auklėtoja Milda Šatiene „Žiburėlio" Monteaaori mo
kyklėlėje maitina žuvytes.
Nuotr. Lydos Budrienės

ATGAIVINTOS
„ŽURNALISTŲ ŽINIOS"
Šių metų gegužės 7 d. pasi
rodė naujai atgaivinto žurna
listų laikraščio — „Žurnalistų
žinių" pirmasis numeris. Kaip
žinome, Lietuvos žurnalistų
sąjunga jau anksčiau tokiu
vardu leido laikrašti: 19891992 metų laikotarpyje jo išėjo
40, o 1994 m. — du numeriai.
1996 m. LŽS vadovybei kilo
mintis vėl atgaivinti „Žurna
listų žinias" ir daugumas
spaudos, radijo bei televizijos
darbuotojų šiai minčiai pri
tarė.
Tokiu būdu ir pasirodė pir
masis atgaivinto laikraščio
numeris, datuotas gegužės 7
d. data, kadangi ši diena yra
Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos šventė. Naujai atgai
vinto leidinio redaktore pasi
rašo Aurelija Liauškienė, kuri
savo žodyje aiškina, kokia
medžiaga ateityje bus spaus
dinama „Žurnalistų žiniose".
Laikraštyje, kuris turi 10
psl., nemaža rašoma apie LŽS
XI suvažiavimą, įvykusį š.m.
balandžio 4 d. Vilniuje (X buvo
įvykęs 1994 m. kovo 4 d.). Są
jungos pirmininku vėl išrink
tas Rimgaudas Eilunavičius.
LŽS įstatuose nurodoma, kad
„Lietuvos žurnalistų sąjunga
yra nepriklausoma, profesinė
kūrybinė organizacija, vieni
janti Lietuvos žurnalistus pro
fesionalus. Lietuvos žurna
listų sąjunga laiko save Lietu
vos žurnalistų sąjungos, vei
kusios Lietuvos Respublikos
laikotarpiu, pažangios patir
ties ir tradicijų paveldėtoja".

v.likučiai su gėlėmis pasitiko I ;moi> g';b<rn.itoriu .Ii m Kdgar jo asistente* etniniam* reik.il.ims l'at Mifh.iKk
Nuotr Indrei Tijūnėlienės
rengtojo popietėje, kurioje buvr t>u'<rl'Ti .••nin.'u t r.'., -KI.IIII-I- atstovai

Kaip rašo LŽS vykdomasis
komitetas, šiuo metu sąjun
goje yra 1,380 narių, susi
mokėjusių nario mokestį. Ga
lima spėti, kad Sąjungai prik
lauso ir daug nesusimokėjusių
narių, nes, stojant į šią są
jungą 1993 metais, buvau ga
vęs nario kortelę su Nr. 2,055.
Atrodo, kad sąjungos vado
vybė nepalaiko glaudesnio ry
šio su savo nariais ir specialiai
neprašo nario mokesčio. Da
bar, atgaivinus savo laikraštį,
tas ryšys, be abejo, vėl bus
glaudesnis.
„Žurnalistų žinių" pirmame
numeryje plačiai kalba Spau
dos, radijo ir televizijos rėmi
mo fondo tarybos pirm. Vygin
tas Gontis. Iš jo pareiškimo
matyti, kad šis fondas parėmė
spaudos, radijo, televizijos,
elektroninių
informavimo
priemonių projektus 3 mili
jonų 225,000 litų suma. Dau
giausia paramos gavo trys
kultūros savaitraščiai: „Dieno
vidis", „7 Meno dienos" bei „Li
teratūra ir menas" (po maž
daug ketvirtį milijono litų)
„Žurnalistų žinioms" iš šio fon
do irgi šiek tiek nubyrėjo —
60,000 litų.
Beje, šio leidinio puslapiuose
randame rašinį „Netekome lie
tuvių žurnalistikos kūrėjo ir
istoriko", kuriame kalbama
apie balandžio 13 d. Los An
geles mieste mirusį DLK Ge
dimino III laipsnio ordino ka
valierių ir LŽS V. Kudirkos
premijos laureatą, žurnalistą
Bronį Railą.
Domo Šniuko rašinyje apie
B. Railą sakoma: „Bronio Rai
los kūryba buvo, yra ir liks
Lietuvos dvasinis turtas. Pargrįš ir jis pats, deja, tik sau
jele pelenų. Ir ne tuojau pat, ir
ne vienas, o tada, kai kelionę
šioje žemėje užbaigs ir jo išti
kima gyvenimo draugė Daneta Railienė. Tokia velionio va
lia".
Lietuvoje veikia ir kita nedi
delė žurnalistų grupė, kuri
yra pasivadinusi
Lietuvos
Žurnalistų
draugija.
Šio
rašinio pradžioje minėtas LŽS
suvažiavimas priėmė rezoliu
ciją dėl Lietuvos žurnalistų
vieningumo. Joje sakoma, kad
..suvažiavimas.
pritardamas
LŽS vykdomojo komiteto ini
ciatyva vykusiam bendradar
biavimui su Lietuvos žur
nalistų draugija, sprendžiant
įvairias žurnalistų problemas,
rekomenduoja ir toliau stip
rinti bendradarbiavimą, kurio
galutinis tikslas turėtų būti
vieningumas".
Kurie domėtųsi šiuo leidi
niu, gali rašyti; „Žurnalistų
žinios". Vilniaus gatve 35/3,
2600 Vilnius. Lietuva.
Cd. Š u l a i t i s

I

MINISTRAS JAUNIMO
CENTRE
Lietuvos Švietimo ir mokslo
ministras dr. Zigmas Zinke
vičius, atvykęs į Čikagą, vėl
aplankė Lituanistikos tyrimo
ir studijų centrą, j a m palikusį
malonių prisiminimų iš anks
tyvesnių viešnagių. Čia jį su
centro naujausiais
darbais
supažindino prof. dr. J o n a s
Račkauskas, LTSC ir ALTo
pirmininkas.
Pasitarimuose su pirminin
ku m i n i s t r a s Zinkevičius do
mėjosi LTSC spaudai ruošia
momis knygomis; jų tarpe
prof. dr. Marijos Gimbutienės
rankraščio „Lietuvos Proistorė" vertimu į anglų kalbą.
Šio kapitalinio veikalo ver
timą atliko LTSC darbuotojos,
o teksto ruošime dalyvavo Lie
tuvos archeologai ir proistorikai.
Knygos vyr. redaktorė yra
Joan Marler, kuri redagavo
keletą a.a. dr. M. Gimbutie
nės knygų amerikiečių leidyk
lose. R a n k r a š t i s papildytas
naujausiais
archeologiniais
duomenimis; knyga bus gau
siai iliustruota ir naujų radi
nių nuotraukomis bei specia
liai n u b r ė ž t a i s žemėlapiais.
Iliustracijas LTSC parūpino
iš Lietuvos nacionalinio mu
ziejaus ir Vilniaus universite
to kartografinio skyriaus.
Lankydamasis Jaunimo cen
tre, ministras Zinkevičius ža
vėjosi LTSC puikiai sutvarky
tu Žilevičiaus-Kreivėno Lietu
vių Muzikologijos archyvu.
Čia jį priėmė archyvo direk
torius Kazys Skaisgirys ir
garsinių įrašų kuratorius Ka
zys Šablevičius.
Beveik visą dieną su centriečiais praleidusiam svečiui
gerą įspūdį padarė ir Pasaulio
lietuvių archyvas, vedamas
prof. dr. Račkausko talkinin
kės dipl. istorikės ir dipl. pe
dagogės Skirmantės Miglinienės. Tai didžiausias spaus
dintos a r rašytos lituanistinės
medžiagos rinkinys už Lietu-

LTSC ir ALTo pirmininkas prof. Jonas Račkauskas ir Lietuvos Švietimo
ministras dr. Zigmas Zinkevičius Jaunimo centre. Čikagoje.

vos ribų, sukauptos medžia
gos kiekiu žymiai prašokantis
visus kitus. Čia ministras gė
rėjosi tvarkinga ir profesiona
liai sukataloguota PLA biblio
teka,
turinčia
daugiau
100,000 knygų ir kitų vien
kartinių leidinių bei daugiau
kaip 1,600 skirtingų pavadi
nimų periodikos iš įvairių
kraštų ir laikotarpių. Prof. dr.
Račkausko lydimas, min. Zin
kevičius aplankė ir archy
vines saugyklas, kur domėjosi
iš viso pasaulio kampų sutelk
ta unikalia lietuvių veiklos ir
gyvenimo dokumentacija.
Ministrą asmeniškai pasvei
kinti buvo didelis malonumas
trims vilniečiams, LTSC at
sikviestiems mokslinėms už
duotims. Tai vyr. biblioteki
ninkės Genutė Jokubaitytė iš
Lietuvos M. Mažvydo valsty
binės bibliotekos ir Aliucija
Orentaitė iš Vilniaus Univer
siteto bibliotekos, bei dr. Jo
nas Dautaras, docentas Vil
niaus Pedagoginiame univer
sitete. Pastarasis yra sugrįžęs
į LTSC baigti ruošti monogra

fiją apie žymųjį išeivijos peda
gogą Domą Veličką.
Pirmininkas
Račkauskas
ministrą supažindino ir s u
LTSC muziejais, veikiančiais
Jaunimo centre: Lietuvių mu
ziejumi, ir dr. Mildos Bud
rienės įsteigtu Lietuvių medi
cinos muziejumi.
Antrą kartą į LTSC globą
sugrįžęs buvęs bendradarbis
Dalius Dunčia, j a u baigęs Vil
niaus universitetą, džiaugėsi
iš ministro — žymaus litua
nisto — sužinojęs savo pa
vardės kilmę.
Ministras Zinkevičius Lietu
vos bibliotekų ir jų skaitytojų
vardu padėkojo prof. dr. Rač
kauskui uz jo pastangomis su
rinktas ir į Lietuvą pasiųstas
knygas, kurių pilnas jau de
vintas talpintuvas plaukia per
Atlantą. Jis taipgi pasisakė la
bai vertinąs Mažvydo bibliote
kos pagalbą Lituanistikos Ty
rimo ir Studijų centrui Čika
goje kompiuteriais kataloguo
j a n t jo didžiulius rinkinius.
A r ū n a s Zailskas

„Grandis" tautinio lietuviu jaunimo ansamblio šokėjai atstovaus lietuviam- X I nt\ i>i Dainų šventėje š.m. liepos
26 d. vyksiančioje Cleveland, OH.
Nuotr. VI. Žukausko

„TAVO KELIAS
l SĖKME"
Raimonda Mikatavage gimė
Kaune. 1972 m. kartu su
šeima išvyko į JAV. J i iki šiol
nepamiršo savo tėvynainių, la
bai juos myli ir gerbia. Jos
knyga „Tavo kelias į sėkmę"
— tai p a p r a s t a s ir nuoseklus
vadovas visiems, norintiems
ko nors pasiekti gyvenime.
Autorė, Amerikoje gyvenanti
lietuvė,
remdamasi
išban
dytais būdais, pataria kaip
išsiugdyti sėkmę lemiančius
įpročius bei požiūrius, kaip
paversti
svajones
realybe,
kaip pasiekti sėkmės asme
niniame gyvenime, profesinėje
veikloje, versle ir patirti dvasi
nę pilnatvę.
Šią 167 psl. knygelę galite
įsigyti JDrauge". Angliškoji
kainuoja 10 dol., o lietuviškoji
— 7 dol. Jei norite užsisakyti
paštu — nepamirškite, rašy
dami čekį, pridėti 2 dol. pašto
išlaidoms.

SKELBIMAI
x Pigiai parduodama de
x TRANSPAK
praneša:
likatesų krautuvė ir restora
^Aukščiausias švyturys, 40 m
nas: pastatas ir visi įrengimai.
aukščio, yra Klaipėdoje, prie
Skambinti: 773-881-7394.
uosto vartų. Švyturys tamsiu
(sk)
paros metu periodiškai siun
Vytautas ir Wanda Jan
čia
blyksnius, matomus už 18
kai, Delran N.J. atsiuntė
jūrmylių
arba 33 km. Pastaty
$150. Tai jau trečiam jų glo
tas
1796
m., atstatytas 1945
bojamam našlaičiui metinis
m.,
perstatytas
1953. Aukš
globos mokestis. Dėkojame!
čiausias
medis,
46.4
m aukš
„Lietuvos Našlaičių glo
čio.
59
sm
skersmens
maume
bos" komitetas, 2711 West
dis,
augantis
Prienų
miškų
71 St., Chicago IL 60629.
urėdijos Balbieriškio girinin
(sk)
kijoje" Pinigai ir siuntiniai į
x DĖMESIO! VIDEO APA Lietuvą. Maisto siuntiniai.
RATŲ SAVININKAI! Norė TRANSPAK, 4545 W. 63 St^
dami tikrai kokybiškai išvers Chicago, IL 60629, tel. 773ti video įrašus iš Lietuvoje 838-1050.
(sk)
naudojamos PAL sistemos į
amerikietiškąją NTSC ir at
ARAS ROOFINr.
virkščiai, kreipkitės į INTERAr v v l a s K i o l i
VIDEO 3633 S. Archer Ave.,
[ i.'i m i . i m c I I I
Chicago, IL 60609. Tel. 773927-9091. Sav. Petras Bernotas.
(sk'

