
• „MII.,,.!.!.,!..:!!....!,.!!,,!,,.!!.!!.,.!.!..!.!...!!..! 
.*••*••*•*«*«***•********»*MIXED ADC 200 
S175 P7 ORATIS 
THE LIBRARY OF C0NGRES3 
IUROFKAN REAOIH6 ROOM 
Šeriais Divition 
Washington DC 20540-4830 

NEVVSPAPER - P O NOT PELA Y - Pate Maited 06/31/00 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS© EARTHUNK.NET 
PB0OUCALS 
June 1, 
VoL LXXXV111 

Lietuvos diplomatai bando 
taisyti padarytą klaidą 

Vilnius, gegužės 30 d. 
(BNS) — Lietuvos diplomati
jos vienas vadovų paprašė Vo
kietiją patobulinti įstatymą, 
reglamentuojantį kompensa
cijų išmokėjimą nukentėju
siems nuo nacių okupacijos as
menims. 

Kaip pranešė Lietuvos URM 
spaudos tarnyba, antradienį 
UR viceministras Vygaudas 
Ušackas susitiko su Vokietijos 
ambasadoriumi Vilniuje Det-
lof von Berg, su kuriuo aptar
tas klausimas dėl kompensa
cijų asmenims, Antrojo pa
saulinio karo metais dirbu
siems priverstinius darbus Vo
kietijoje. 

Vokietijos vyriausybė pa
teikė Bundestagui svarstyti 
įstatymo projektą dėl fondo 
„Atminimas, atskomybės ir 
ateitis" įkūrimo. Šio projekto 
aiškinamajame rašte sakoma, 
kad Rusijos ir Baltarusijos 
„Supratimo ir susitaikymo" 
fondai turėtų Baltijos val
stybėse įkurti „ypatingas ad
ministravimo ir skundų pri
ėmimo vietas". 

V. Ušackas teigiamai įver
tino numatomas išmokėti 
kompensacijas Lietuvos pi
liečiams, tačiau pabrėžė, kad 
visi atsiskaitymai su Lietuvos 
piliečiais turėtų būti vykdomi 
tiesiogiai, o ne per trečiose 
valstybėse įsteigtus fondus ar 
kitas įstaigas. Lietuvos vice
ministras per Vokietijos am
basadorių perdavė prašymą 
Vokietijos vyriausybei, * kad 
būtų parengti pakeitimai mi
nėtame fondo įstatymo pro-

Kuriasi naujas 
„Sąjūdis už teisės atkūrimą" 

Vilnius, gegužės 31 d. nes teisėsaugininkų „uždara 
(BNS) — Nuo teisėsaugds 
aplaidumo ir piktnaudžiavimo 
bei įvairių suktybių nukentėję 
asmenys kviečiami burtis į 
„Sąjūdį už teisės atkūrimą". 
Be to, Lietuvos Sąjūdis steigia 
komisįją „Už teisę mūsų 
šalyje", trečiadienį spaudos 
konferencijoje pranešė Seimo 
narys konservatorius Rytas 
Kupčinskas bei keli praeityje 
nuo teisėsaugos nukentėję as
menys — Stefanija Veverse-
vičienė, Jonas Aleksandra
vičius bei Petras Marcinka. 

Jie teigė, kad neretai nuo 
pareigūnų aplaidumo ir pikt
naudžiavimo nukentėję as
menys negali pasiekti tiesos, 

jekte. Anot V. Ušacko, teikia
mos kompensacijos turėtų 
būti paskirstomos per Lietu
vos institucijas. 

Daugiau kaip prieš savaitę 
tarptautinės istorinio teisin
gumo komisijos pirmininkas, 
parlamentaras Emanuelis 
Zingeris pareikalavo panai
kinti notas, kuriomis 19% m. 
liepą apsikeitė Vokietijos ir 
Lietuvos pareigūnai. Notose, 
kuriose pažymėtas 2 mln. Vo
kietijos markių labdaros sene
lių namams Veisėjuose per
davimas, tuo pačiu buvo pa
tvirtinta, kad Lietuva ateityje 
nekels Vokietijai reikalavimų 
atlyginti žalą, padarytą per 
nacių okupaciją II pasaulinio 
karo metais. E. Zingeris atsi
tiktinai sužinojo tarptauti
niais kanalais, jog Rusija pa
reiškė atstovausianti Baltijos 
valstybėms, Austrijos vyriau
sybei skyrus didelę kompensa
ciją Vidurio ir Rytų Europos 
valstybėms. Šių valstybių pi
liečiams, II Pasaulinio karo 
metais priverstinai išvežtiems 
darbui į Austriją, bus iš
mokėta daugiau kaip 260 mln. 
dolerių. 

Rusija, Baltarusija ir Ukrai
na pastarąjį dešimtmetį atsto
vavo Baltijos valstybių pi
liečiams, nukentėjusiems nuo 
nacių okupacijos. 

Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis pareiškė, kad 
Lietuvos vyriausybė turėtų 
protestuoti dėl Rusijos noro 
atstovauti Lietuvai ir pavadi
no susidariusią padėtį ypač 
skandalinga. 
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Minsko „paskyrimai" nepraeis 
be Vilniaus atsako 

Nuotr.: (IŠ kaires) Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Naujos*os sąjungos pirmininkas Artūras Paulauskas, Cent
ro sąjungos pirmininkas Romualdas Ozolas ir Liberalų sajungt* pirmininkas Rolandas F'aksas susitiko prezidentūro
je. 

Centristai, liberalai ir 
socialliberalai kurs 
„naująją politiką" 

* Lietuva pamiršo savo 
pažadus liudytojui, teigia 
„Lietuvos rytas" (05.31). Vo-
kietijos mokymo įstaiga, priė
musi mokytis tris Panevėžio 
verslininko Rimanto Okuli
čiaus sūnus, 2 metus nesulau
kia mokesčio už vaikų gyveni
mą ir mokslą užsienyje. Skola 
jau pasiekė 88,602 litus, ku
riuos turėjo sumokėti ne tė
vas, nes mokėti už R. Okuli
čiaus vaikų gyvenimą užsieny
je įsipareigojo Lietuvos vy
riausybė. Toks sprendimas 
buvo priimtas iš karto po kru
vinų įvykių „Svainijos" par
duotuvėje per 1996 m. Kūčias: 
tėvui vyriausybė paskyrė ap
saugą, jo vaikams — išlaiky
mą Vokietijoje. Vaikų mokslo 
išlaidoms padengti 1997 m. 
vyriausybė skyrė 40,000 Lt. 
Pernai rugsėjo 1 d. vyriausybė 
priėmė nutarimą paskirti dar 
48,000 Lt dviejų R. Okuličiaus 
vaikų, likusių gyventi užsie
nyje, sąskaitoms apmokėti, ta
čiau mokymo įstaiga jų nega
vo, "tai 

me rate" vienas gina kitą. 
Anot nukentėjusiųjų, neretai 
žmonės neteisėtai kalinami, 
tačiau jų skundų neišgirsta-
ma. Niekas deramai nesi
rūpina asmenimis, nuken
tėjusiais nuo įvairių bankruta
vusių bankų, verslo „pirami
džių'. • 

S. VeverseviCienės teigimu, 
būtina įkurti instituciją, kuri 
kontroliuotų įvairaus lygio 
teisėsaugos pareigūnų veiklą. 
Seimo narys R. Kupčinskas 
teigė, kad naujų institucijų 
kūrimas nėra būtinas, tačiau 
svarbu užtikrinti įstatymų 
veikimą, pagerinti esamų in
stitucijų darbą. Anot parla
mentaro, derėtų pagerinti Sei
mo ir prezidentūros darbą 
skiriant ir tvirtinant įvairaus 
lygio teisėjus. 

Kaip svarbiausią bruožą 
užtikrinant deramą teisėsau
gos institucijų darbą Seimo 
narys nurodė visuomenės pa
galbą. 

* „Gimtajai kalbai" leista 
skelbtis nemokia ir kreiptis 
į teismą dėl bankroto bylos iš
kėlimo. UAB „Gimtoji kalba" 
leido to paties pavadinimo 
kultūros žurnalą. Nors jos iš
laikymui lėšų skirdavo ir vals
tybės institucijos, ir privatūs 
asmenys, bendrovė vis labiau 
klimpo į skolas. 1999 m. sko
los siekė 73,590 litų, iš jų įsi
skolinimas darbuotojams buvo 
12,480 litų. Švietimo ir mokslo 
ministerija, būdama „Gimto
sios kalbos" valstybės akcijų 
turėtoja, valdo 20,817 akcijų 
paketą. <EIU> 

* Finansiniu problemų 
slegiamo Valstybinio sociali
nio draudimo fondo („Sodra") 
naujuoju direktoriumi paskir-

Vilnius, gegužės 31 d. 
(BNS) — Trys liberalios pa
kraipos jėgomis save laikan
čios Lietuvos partijos ieškos 
būdų bendradarbiauti per Sei
mo rinkimus ir žada netruk
dyti viena kitai. 

Trečiadienį Centro, Liberalų 
ir Naujosios sąjungų vadovai 
— Romualdas Ozolas, Rolan
das Paksas ir Artūras Pau
lauskas — prezidentui Valdui 
Adamkui pristatė birželį ren
giamą konferenciją „naujajai 
politikai" aptarti. 

Po susitikimo R. Ozolas 
žurnalistams sakė, kad val
stybės vadovas sutiko globoti 
šį forumą, kuris, pasak cen
tristų vado, „yra durys, per 
kurias išeisime į tolesnį ben
dradarbiavimą". 

Konferenciją rengia šios trys 
partijos, o kitų politinių jėgų 
atstovai bus kviečiami skaityti 
atskirus pranešimus. 

Atsakydamas į klausimą, 
kodėl prisijungti prie rengėjų 
nepakviesti konservatoriai, so
cialdemokratai ar LDDP at
stovai, R. Ozolas atsakė: „to
dėl, kad jie ne liberalai". 
„Liberalinės partijos čia susi
rinko ir ieško atsakymo į tai, 
kokia turi būti atvira, infor
macinė visuomenė ir kurianti 
valstybė", sakė centristų vado
vas. 

Pasak R. Pakso, trims parti
joms tai yra priemonė siekti 
tolesnio tikslo — sėkmingo da
lyvavimo Seimo rinkimuose 
spalį ir galimo bendradarbia
vimo po jų. Jis neatmetė gali
mybės, kad liberalai, socialli
beralai ir centristai parla
mente sudarys koaliciją. 

R. Ozolas forumo „pradžių 
pradžia" pavadino prezidento 
Valdo Adamkaus perskai
tytą metinį pranešimą. R. 
Paksas teigė, kad konferencija 
siekiama, jog V. Adamkaus 
mintys nepaskęstų tarp kitų 
dokumentų ir rutinoje. 

Metiniame pranešime Sei
mui balandžio 20 d. preziden
tas V. Adamkus paragino vi-

tas bankininkas Aidas Pikio-
tas. 29 metų A. Pikioto kandi
datūrą pasiūlė socialinės ap
saugos ir darbo ministrė Irena 
Degutienė A. Pikiotas iki pas
tarojo meto dirbo Lietuvos že
mės ūkio banko Turto vertini
mo ir valdymo skyriaus virši
ninko pavaduotoju. Vilniaus 
universitete studijavęs ekono
miką, A. Pikiotas anksčiau 
dirbęs ir Taupomajame banke. 

• BNS. 

sus imtis naujos ntolitikos kaip 
atsvaros sovietinjiam paliki
mui ir įpročiams, ptfauja poli
tika — tai visų toirma nauji 
reikalavimai, kui iuos turime 
išsikelti patys s IU, išsikelti 
kaip piliečių b ndruomenė. 
Tai racionalus, ūk škas, viešas 
ir į ateitį oriei tuotas val
stybės bei visuom mės reikalų 

Kęstučio Vanago i Elta} nuotr 

tvarkymas. Demokratinis ben
dro gyvenimo tvarkymas, ku
ris turi būti pagrįstas asmens 
iniciatyva ir atsakomybe. No
riu pabrėžti: be šios esminės 
sąlygos Lietuvos demokratija 
niekada nebus stipri, nebus 
veikianti", kalbėjo V. Adam
kus. 
• Tada valdančiųjų konserva
torių vadovai V. Adamkaus 
pranešimą įvertino kaip pa
ramą dabartinės vyriausybės 
politikai, ją laikydami kaip tik 
prezidento įvardinta „naująja 
politika". 

Kunige nužudymo rengėją 
siūloma įkalinti iki gyvos galvos 

10 mėnesių laiavės atėmimo, 

Vilniuje, gegužės 30 d. 
(BNS) — Lietuva, perspėjusi 
Baltarusiją, kad 1991 metų 
sausio 13-sios sąmokslininko 
paskyrimas gynybos vicemi
nistru gali pakenkti dviša
liams santykiams, imasi žings
nių parodyti, jog tai nebuvo 
tuščiažodžiavimas. 

BNS žiniomis, Lietuvos Už
sienio reikalų ministerija nu
sprendė atšaukti anksčiau nu
matytas politines konsultaci
jas su Baltarusijos URM. Dėl 
tos priežasties atidėtas aukšto 
Lietuvos URM pareigūno vizi
tas į Minską, kuris buvo nu
matytas birželio mėnesį. 

Pirmadienį Vilniuje darbi
nių konsultacijų lankėsi Lie
tuvos ambasadorius Minske 
Jonas Paslauskas. URM at
stovų tvirtinimu, ambasado
riaus vienos dienos atvykimas 
negali būti vertinamas kaip 
atšaukimas konsultacijoms, 
kuris yra griežta diplomatinio 
poveikio priemonė. Tačiau, 
BNS žiniomis, URM vado
vybės pokalbiuose su amba
sadoriumi J. Paslausku, be 
kita ko, buvo svarstomos gali
mos reakcijos į generolo V. Us-
chopčiko paaukštinimą. 

Lietuvos URM praėjusią sa
vaitę pareiškė, kad Baltarusi
jos va'džios sprendimas pas
kirti taikių Lietuvos gyventojų 
žudynių organizavimu įtaria
mą generolą Vladimirą Us-

pavaduotoju neatitinka geros 
kaimynystės santykių dvasios 
ir gali turėti neigiamos įtakos 
tolesnei dvišalių santykių 
plėtrai. 

Krašto apsaugos ministerija 
tada savo ruožtu pareiškė, 
kad minėtas paskyrimas 
„tampa rimta kliūtimi Lietu
vos KAM ir Baltarusijos Gyny
bos ministerijos dialogui". 

Pastarųjų dviejų institucijų 
bendradarbiavimas ir taip 
nėra aktyvus, bet šis per
spėjimas iš esmės reikš Vil
niuje akredituoto Baltarusijos 
karo atašė izoliaciją. 

Pasak KAM atstovų, Balta
rusijos ambasadai buvo leista 
suprasti, kad kiekvienu kon
krečiu atveju bus svarstoma, 
ar kviesti Baltarusijos karo 
atašė į susitikimus, pažin
tinius vizitus ir kitus rengi
nius, kuriuose dalyvauja kitų 
užsienio valstybių karo atašė, 
akredituoti Lietuvoje. 

Kaip skelbta, gynybos vice
ministru V. Uschopčikas buvo 
paskirtas gegužės 19 d. Bal
tarusijos prezidento Alek-
sandr Lukašenka įsakymu. Iki 
šio paskyrimo generolas leite
nantas vadovavo Baltarusijos 
armijos 5-jam Bobruisko kor
pusui. V. Uschopčikas Lietu
voje yra patrauktas kaltina
muoju antivalstybinio 1991 
metų sausio 13-sios sąmokslo 
byloje. 

Vilnius, gegužės 31 d 
(BNS) — Už kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus nužudymo or
ganizavimą, jo meno kolekci
jos pagrobimą ir kitus nusi
kaltimus teisiamąjį Vladą Be
lecką Generalinė prokuratūra 
trečiadienį Vilniaus apygardos 
teismui pasiūlė įkalinti iki gy
vos galvos, atimant visą turtą 
ir skiriant 500 minimalaus gy
venimo lygių (MGL) — 
625,000 litų baudą. 

Valstybės kaltintojas, Ge
neralinės prokuratūros proku
roras Rolandas Tilindis pa
prašė teismo pripažinti V. Be
lecką kaltu dėl kunigo nužu
dymo organizavimo ir jo meno 
kolekcijos pagrobimo, plėšimo, 
kunigo asmeninių dokumentų 
pagrobimo. Prokuroras pabrė
žė, kad visiems nusikalti
mams V. Beleckas ruošėsi iš 
anksto, apgalvotai rinkdama
sis bendrininkus. 

Prokuroras R. Tilindis pa
skelbė, kokias laisvės atėmi
mo bausmes siūlo ir kitiems 4 
teisiamiesiems: kaltinamąjį 
Ivaną Kvaskovą — nubausti 
20 metų laisvės atėmimo, 
įskaitant 1 metų anksčiau 
teismo skirtą laisvės atėmimo 
bausmę, jam taip pat siūloma 
paskirti 375,000 Lt (300 MGL) 
baudą ir atimti visą turtą; 
Artūrą Daškovskį — 17 metų 
laisvės atėmimo, atimti visą 
turtą ir pripažinti jį pavojingu 
recidyvistu; Valdą Puodžiūną 
— 15 metų ir atimti visą 
turtą. 

Be tyčinio kunigo nužudy
mo, I. Kvaskovas, A. Daš-
kovskis bei V. Puodžiūnas taip 
pat kaltinami advokato Gedi
mino Damalako turto grobimu 
1998 m. gegužę bei pasikė
sinimu užvaldyti R. Mikuta
vičiaus turtą tų pačių metų 
sausį. 

V. Belecko sūnėną Rolandą 
Belecką, kaltinamą nusikal
stamu bodu įgauto turto 
įgijimu arba pardavimu ir nu
sikaltimo slėpimu, kaltintojas 
paprašė nuteisti 1 metams ir 

skirti 12,500 lit* baudą, ta
čiau pritaikyti Amnestijos 
įstatymą ir atleisti nuo laisvės 
atėmimo bausmės. \ 

Kunigo R. Mikutavičiaus se
suo Liucija Kolaitienė trečia
dienį teismo paprast iš kalti
namųjų jai priteisti 2 mln. 800 
litų civilinį ieškinį. 

Kun. R. Mikutavičius buvo 
nužudytas 1998 m. liepos 
1-osios naktį. Dar gyvas kuni
gas buvo įmestas į upę, 
žudikams įsukus jį į tinklą ir 
prikabinus asfalto plokšte. 
Nusikaltimas buvo atskleistas 
prieš metus, kai vieno kalti 
namųjų giminaitis prasitarė 
apie pagrobtą kolekciją. Per 
kratas V. Belecko ir kitų kalti
namųjų namuose prokuratūra 
aptiko didžiąją dalį kunigo ko
lekcijos. Žinovai rastąja kolek
cijos dalį įvertino 5 mln. 
88,585 litais. 

Praėjus beveik dvejiems me
tams po kunigo nužudymo. 
Generalinei prokuratūrai ne
pavyko surasti dalies kunigo 
kolekcijos. Prokurorai yra 
kreipęsi pagalbos į užsienio 
valstybes. 

* Kursiu nerijos Baltijos 
pakrantėje trečiadienį vėl 
pastebėti naftos produktai, 
kurių pėdsakai matomi per vi
są Kuršių neriją iki Smilty
nės. Organizuoti naftos pro
duktų surinkimo darbai. Ge
gužės 26-30 d. jau buvo su
rinkta 5,360 kg naftos produk
tų ir smėlio mišinio. Konkre
tus teršėjas nenustatytas. Lie
tuvos Aplinkos ministerijos at
likti naftos produktų tyrimai 
parodė, kad teršalai neatitin
ka transportuotų per Klaipė
dos uostą laivų naftos produk
tų pavyzdžių. (Elta) 

* Vilniaus miesto 1-osios 
apylinkės teismas Vilniaus 
žemėtvarkos skyriaus atstovui 
teisme atsisakius ieškii lio, tre
čiadienį nutraukė civilinę by
lą, kurioje Vilniaus apskrities 
.administracija siekė pripažin-

chopčiką gynybos ministro 

T. Venclova: Karo metų Lietuvos 
valdžia tarnavo naciams 

Varšuva, gegužės 31 d. tik lenkams, bet ir lietuviams 
(BNS) — „Nei antikomuniz
mas, nei antifašizmas negali 
būti pagrindas atleisti nuo
dėmes žmogui už padarytą nu
sikaltimą", sako lietuvių poe
tas Tomas Venclova. 

Būtent dėl šių priežasčių jis 
karo laikų Lietuvos vyriau
sybės nelaiko sava vyriausybe. 
„Iki šiol šiuo atžvilgiu Lietu
voje buvau vienišas, tačiau 
pastaruoju metu vis daugiau 
mano tėvynainių pripažįsta, 
kad tuometinė Lietuvos vy
riausybė susitepė antisemitiz
mu ir tarnavimu vokiečiams, 
todėl esu nepaprastai paten
kintas Lietuvos vyskupų pa
reiškimu dėl antisemitizmo", 
Lenkijos dienraščiui „Gazeta 
VVyborcza" rašo poetas. 

Dienraštis jį paprašė pako
mentuoti Eišiškių žydų žu
dynes II pasaulinio karo me
tais. Mažai kas abejoja, kad 
tas žudynes įvykdė lenkų Ar
mija krajowa kovotojai. 

Tomas Venclova primena, 
kad antisemitizmu ir žydų 
persekiojimu, gal net didesniu 
mastu, kaltinimai metami ne 
ti negaliojančia žemės sklypo 
pardavimo Seimo nariui, bu
vusiam valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministrui 
Sigitui Kakčiui, sutartį. Tai 
padaryta, sužinojus, kad S. 
Kaktys papildomai už sklypą 
sumokėjo per 8,000 litų ir aiš
kinant tuo metu galiojusių įs
tatymų netobulumu. Vilniaus 
apskrities administracija buvo 
kreipusis į teismą pripažinti 
skjypo pirkimo sutartį nega
liojančia, kai paaiškėjo, kad 
1999 m. Seimo narys 9 arų že
mės valdą prestižiniame Vil
niaus Antakalnio rajone įsigi
jo pažeidžiant įstatymus. 
Sklypas buvo įkainotas 54.000 
litų, tačiau visiškai nepagrįs
tai Seimo nariui buvo pritai
kyta 40 proc. nuolaida. <BNS. 

Jis pripažįsta, kad jie turi pa
grindą. „Didžioji dauguma 
lenkų II pasaulinio karo me
tais kovojo prieš vokiečius, o 
lietuviai savo pagrindiniu 
priešu laikė Sovietų sąjungą ir 
todėl dažnai kolaboravo su 
hitlerininkais. Vokiečių oku
pacijos pradžioje Lietuva, pa
našiai kaip Kroatija ir Slova
kija, turėjo vyriausybes, ku
rios siekė gauti vokiečių sate
lito statusą, tačiau nieko iš to 
neišėjo", primena T. Venclova. 

Jis pažymi, jog dabartinėje 
Lietuvoje pasitaiko bandymų 
pateisinti tą tuometinės Lietu
vos vyriausybės elgesį ir 
„galima išgirsti nuomonę, kad 
tuometiniai lietuviai, bendra
darbiavę su hitlerininkais, 
buvo patriotai, vedini nepri
klausomos Lietuvos idėjos". 
„Tai tiesa, tačiau aš manau, 
kad nepriklausomybė dėl ku
rios kovota tokiais metodais ir 
turint tokius sąjungininkus, 
neverta savo vardo", mano T. 
Venclova. 

„Kartais galima išgirsti ar
gumentą, jog lietuviai buvo 
nuoseklūs antikomunistai. Tai 
irgi tiesa. Jie iš tikrųjų buvo 
tikri antikomunistai, tačiau iŠ 
to mažai kas išplaukia. Teisin
gai pastebėjo lenkų publicis
tas Adam Michnik, kad Adolf 
Hitler buvo nepaprastai nuo
seklus antikomunistas, tačiau 
nei antikomunizmas, nei anti
fašizmas negali būti pagrin
das atleisti žmogui nusikal
timą", rašo poetas. 

KALENDORIUS 
Birželio 1 d.: Kristaus dangun 

žengimas (seitines). Fortūnatas, Ga
linde, Jogaila, Justinas, Juvencijus, 
Konradas. Tarptautinė vaikų gynimo 
diena. 

Birielio 2 d.: šv Marcelinas ir 
Petras; Auksė, Ąžuolas, Erazmas, 
Eugenijus. 

-
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DRAUGAS, 2000 m. birželio 1 d., ketvirtadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST. P E T E R S B U R G , F L 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
VEIKLA 

Balandžio 26 d., 2 vai. po 
pietų mažoje St. Petersburgo 
Lietuvių klubo salėje vyko me
tinis Lietuvos Dukterų draugi
jos narių susirinkimas. Graži 
saulėta popietė sutraukė dau
giau negu septyniasdešimt 
LDD-jos narių ir jų svečių. 
Svečių tarpe buvo ir LDD-jos 
dvasios vadas dr. kun. Matas 
Cyvas, kuris savo įspūdingo
mis invokacijomis praturtina 
ne tik LDD-jos susirinkimus, 
bet ir daugelį kitų St. Peters
burgo lietuvių renginių. 

Susirinkimą pradėjo LDD-
jos St. Petersburgo skyriaus 
pirmininkė Monika Andrijaus
kienė, pasveikindama visas 
susirinkusias; perskaitė dar
botvarkę, kuri buvo priimta, ir 
pakvietė dr. kun. Matą Cyvą 
sukalbėti maldą. Kun. Čyvas 
savo maldoje palygino Lietu
vos Dukteris su šeimos gero
mis dukromis, kurios teikia 
džiaugsmo, ne tik tėvams, 
broliams ir seserims, bet ir ki
tiems šeimos nariams. Prašė 
Dievo palaimos, kad šių duk
terų darbai teiktų džiaugsmą 
ne tik čia, bet ypač broliams ir 
seserims tėvynėje. Prašė, kad 
Dievas laimintų Šį susirin
kimą, pranešimus, siūlymus ir 
nutarimus, o ypač, kad duotų 
noro ir jėgų juos vykdyti. Po 
šios maldos ir mirusiųjų pa
gerbimo pirmininkė Monika 
Andrijauskienė sklandžiai 
pravedė susirinkimą. Buvo 
įdomu išgirsti pirmininkės 
dviejų metų veiklos apžvalgą. 

Dviejų metų veiklos 
apžvalga 

Pirmininkė savo pranešimą 
pradėjo paminėdama, kad 
1998 metais gegužės mėnesio 
13-tą dieną ji ir jos valdyba, 
susidedanti iš vicepirmininkės 
Danos Švedienės, sekretorės 
Danutės Siemaškienės, iždi
ninkės Zitos Dapkienės, rengi
nių reikalams Elenos Purtu-
lienės, vyr. seniūnės Lilės Blo-
žienės, spaudos atstovės Jad
vygos Giedraitienės ir Revizi
jos komisijos, susidedančios iš 
Genovaitės Treinienės, Romos 
Mastienės ir Leokadijos Žvy-
nienės, įsipareigojo vadovauti 
LDD-jos St. Petersburgo sky
riui. Pirmininkė pranešė, kad 
dviejų metų laikotarpyje buvo 
suruošta: madų paroda, di
džioji piniginė loterija, dvejos 
kalėdinių švenčių vaišės, me
tinis šių metų renginys su 
karšta vakariene, dvi smul
kios loterijos, du narių susi
rinkimai ir 13 valdybos posė
džių. Pirmininkė išvardino 
amžinybėn iškeliavusias drau
gijos nares ir amžinybėn iš
keliavusius narių vyrus. Pa

minėjo, kad buvo atsisveikinta 
užuojautos žodžiu, ir dalyvau
ta laidotuvių apeigose. 

Pirmininkė pranešė, kad bu
vo aplankyti 53 ligoniai (kai 
kurie net keletą kartų), kas 
sudarė 73 aplankymus. Pa
siųsta 35-kios paguodos kor
telės ir paskambinta telefonu 
24 kartus. Paminėjo, kad be 
valdybos narių ligonius lankė 
ir šios narės: Genovaitė Trei-
nienė, Onutė Šiaudikienė, Ma
rija Vilutienė, Ada Balbatienė, 
Ona Armonienė, Marija Šau
lienė, Ramutė Krivienė, Dalila 
Mackialienė, Alvitą' Kerbelie-
nė, Aldona Rutkauskienė. Pir
mininkė labai dėkojo šioms 
narėms už paslaugumą ir 
jautrumą. 

Pirmininkė atliko ir finansi
nę apyskaitą. Per dvejus me
tus saviems ligoniams buvo 
suteikta 3,000 dol. piniginė 
šalpa. Lietuvoje sušelpti 9 as
menys ir dvi institucijos, tai 
Šiaulių miesto Tuberkuliozi
nės ligoninės vaikų skyrius ir 
Tremtinių namų našlaičiai. Į 
Lietuvą išsiųsta ir tiesiogiai 
atiduota 13,960 dol. šelpia
miems individams ir instituci
joms. Pirmininkė pasidžiaugė, 
kad per dvejus metus ši valdy
ba galėjo sutelkti arti 17,000 
dol., kas suteikė galimybę iš
tiesti pagalbos ranką ligo
niams, seneliams, našlai
čiams. Padėkojo visai savo val
dybai ir visoms narėms, prisi
dėjusioms prie kilnių šalpos 
darbų. 

Išgirdome iždo ir revizijos 
komisijos pranešimus. Iždi
ninkė Zita Dapkienė atliko iš
samią iždo apyskaitą ir teigė, 
kad ižde liko 3,769.48 dol. Ge
novaitė Treinienė perskaitė 
revizijos komisijos aktą, kad 
iždas buvo gerai, tvarkingai ir 
sąžiningai vedamas. Po šių 
pranešimų vyko LDD-jos nau
jos valdybos supažindinimas. 

LDD-jos St. Petersburgo 
skyriaus naujoji valdyba 

Nominacijų komisija, suside
danti iš Genovaitės Modestie-
nės, Marijos Šaulienės ir Leo
kadijos Žvynienės, pristatė 
kandidačių sąrašą, kurį per
skaitė komisijos pirmininkė 
Genovaitė Modestienė. Šios 
LDD-jos narės sutiko įeiti į 
naują valdybą: Alvitą Kerbe-
lienė, Vida Sabienė, Liuda 
Petkienė, Dalila Mackialienė, 
Gražina Viktorienė, o nauja 
LDD-jos St. Petersburgo sky
riaus pirmininke tapo Aldona 
Andriulienė. Susirinkimas 
plojimu patvirtino šias naujas 
valdybos nares. Revizijos ko
misija pasiliko ta pati. Po šio 
pranešimo naujoji pirmininkė 

St. Petereburg, FL, Lietuvios Dukterų draugios naujoji valdyba. Pliekyje dvasios vadas dr. kun. Matas Čyvas. 
Stovi ii k.: pirmininkė Aldona Andriulienė i: narės — Alvitą Kerbelienė, Gražina Viktorienė, Vida Sabienė ir 

Lietuvos Dukterų dr-jos St. Petersburgo skyriaus 
i.m. balandžio 26 d., pasikeitė draugijos vadovybe. Ii k: niujoji pirmi
ninke Aldona Andriulienė ir pareiga* perdavuaibBT. pirmininką J*"^** 
Andrijauskienė. Nuotr. Khrjrroe W ** *~ 

Liuda Petkienė. 

Aldona Andriulienė, paminėjo, 
kad kiek jėgos leis, tęs šį kilnų 
šalpos darbą, pasidžiaugė sa
vo nauja valdyba, kvietė St. 
Petersburgo visuomenę ir pra
šė visas nares bendrai dirbti 
nelaimingųjų ir vargstančiųjų 
labui. 

Monika Andrijauskienė pa
sveikino naują valdybą. Kiek
vienai naujos valdybos narei 
buvo prisegtas LDD-jos jubi
liejinis ženklelis. 

Susirinkimą tęsdama Moni
ka Andrijauskienė padėkojo 
Emilijai Grigaliūnienei, kuri 
išvykdama į L'etuvą paliko 
keletą paveiksle (kurie buvo 
parduoti) ir R)žei Plepienei, 
kuri, persikreustydama pas 
sūnų į Texas, taip pat paliko 
paveikslus pardavimui, o ki
tus daiktus lrterijai. Tai tikrai 
gražus ir kilnūs pavyzdžiai 
kaip galima paremti savą or
ganizaciją. Buvo perskaitytos 
pavardės šiame susirinkime, 
suaukojusių 605 dol. Po susi
rinkimo vyko pabendravimas 
prie vaišių stalo, karių metu 
nares dar pralinksmino ir Ge
novaitės Modestienės paskai
tyti juokai. 

Galima buvo stebėtis, pirmi
ninkės Monikos Andrijaus
kienės ir jos valdybos darbš
tumu, kiek daug nuveikta ir 
kokią didelę finansinę paramą 
jos sutelkė. Tai įrodo, kad 
LDD-ja yra finansiškai stip
riausia ir narių skaičiumi gau
siausia moterų organizacija 
St. Petersburgo lietuvių telki
nyje. Linkim, kad ji tokia ir 
liktų. Taip pat linkim ir nau
jai valdybai atlikti daug gerų 
darbų, ir pagal kun. Čyvo mal
dą, kad „Dievas suteiktų joms 
noro ir jėgų šiuos darbus vyk
dyti". Sėkmės joms! 

Elvyra Vodopalienė 

DETROIT, MI 
TRAGIŠKŲJŲ 

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS 

Baisiojo Birželio — Sovietų 
Sąjungos vykdytų Baltijos 
kraštų gyventojų trėmimų mi
nėjimas, Detroite, jau 59 me
tai ruošiamas Michigan Pa-
baltiečių komiteto, vyks š.m. 
sekmadienį, birželio 4 d., 10 
vai. ryto Šv. Povilo ev. liute
ronų bažnyčioje, 30623 West 
12 Mile Rd., Farmingon Hills, 
MI. Visuomenė kviečiama da
lyvauti. Pabaltiečių komitete 
atstovauja ir smulkesnes in
formacijas teikia adv. Kęstu
tis A. Miškinis, tel. (248) 967-
2 0 4 0 Regina Juškai tė 

Svobienė 

Toronto Prisikėlimo pa
rapija, vadovaujama tėvų 
pranciškonų, persikelia į ge
resnę, lietuvių apgyventą vie-
tovf. Statybos darbai numato
mi baigti š.m. gruodžio mė
nesi. Parapijos centro kom
pleksas talpins ir kredito ko
operatyvą bei Lietuvių ben
druomenės 90 lovų slaugos 
namus. 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

L O S ANGELES, C A 

NEPAPRASTAS ĮVYKIS 
,,Lo4 Angeles Bendruome

nės iziios" (red. Laimutė 
Baltrėr.aitė) pirmajame pusla
pyje sklbia staigmeną: Vikto
ras Ralys šeštadienį, gegužės 
13 d., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje oristatė Los Angeles 
Los Felz apylinkei Mozart in 
Los Fel z, kur visai šalia yra 
lietuvių parapija, fortepijono 
virtuozą Rudolfą Budginą, su 
Kaliforrijos Kameriniu an
sambliu atlikusį Wolfgang 
Amedeus Mozart Piano Con-
certo in E-flat major, K71 ir 
Robert Schuman Quintet in 
E-flat rmjor, opus 44. 

Šią re ą klasikinės muzikos 
dovaną, kurią mums padova
nojo lietuvis, paženklintas 
prigimtus talentu ir dideliu 
pasišventimu siekti techninės 
estetinės interpretacijos, pa
rapijos choras sutiko paremti 
finansais ir prisidėti prie 
ruošos. (Chorui šiais metais 
sumaniai pirmininkauja dr. 
Danutė Giedraitienė; tas ne
lengvas pareigas ji perėmė iš 
ilgamečio populiaraus vokalis-
to-solisto, lietuvių bendruo
menės veikėjo inž. Antano Po-
likaičio.) 

Choro meno vadovas ir diri
gentas muz. Viktoras Ralys 
progos - padovanoti parapijos 
žmonėms šį netikėtą klasikinį 
koncertą - nesiryžo praleisti; 
po labai sėkmingo G. Rossini 
„Stabčt Mater" kantatos 
Verbų sekmadienį (su L. A. 
operos solistais) atlikimOį da
bar vė., jau į sezono pabaigą, 
chorui bespėjus atsikvėpti 
nuo veiykinių apeigų maldin
gos prievolės, laukė nuosta
baus pianisto Rudolfo Budgi-
no šeštadienio vakaras. 

Poros savaičių reklama pa
siekė žmones. Į parapijos salę 
gegužės 13-os vakarą susirin
ko gražus apstus būrys. Salės 
aplinka kiek pakeista: įžam
biai sustatytos kėdės, gyvų 
palmių žaluma, praviros sce
nos pr.ekyje - Vytis, šonuose 
Amerikos-Lietuvos vėliavos. 
Publika, Kalifornijos Kameri
nis ansamblis, pianistas solis
tas - visi vienoje plotmėje. 
Akustinis sąskambis platus, 
vienodas visur aplinkui. Para
pijos choro meno vadovas 
nepraleido nepastebėjęs nė 
vienos smulkmenos. 

Publika buvo dėmesinga, ją 
jungė tik muzikos alsavimas, 
kerėjo gražių pianisto rankų 
plastika; nelyginant saulės 
šviesa liejosi aplinkui. (Ne 
kiekvienas pianistas galėtų 
pasigirti ir savo rankų gra
žumu...) Tokio koncerto čia 
nėra buvę. Publika buvo lai
minga. Kaip gera, kad turime 
nuosavą parapijos fortepijoną, 
įgytą mūsų mielo brangaus 
prel. Jono Kučingio laikais. 
Kai kas iš mūsų dar prisime
na pirmąjį koncertą su šiuo 
instrumentu, kada akompana
vo pianistė Raimonda Apei-

kytė... Nepasenęs, puikiai 
užlaikytas, geros tonacijos 
Baby Grand tebepuošia nebe 
tokios jau išvaizdžios salės 
aplinką. 

Visi šio nuostabaus koncerto 
dalyviai buvo apdovanoti il
gais plojimais ir gėlėmis, ypač 
solistas Rudolfas Budginas -
nuoširdžiomis ovacijomis. 
Prie vaišių stalo su Antaninos 
Uldukienės patiekalais netilo 
kalbos, parapijos žmonės 
aiškiai pajuto, kokią didelę 
įtaką daro tokie koncertai. At
siliepimai tebesklinda nepa
prastai palankūs, kad suge
bame tokius, vertingus rengi
nius suruošti savoje parapi
joje, palaikome ryšį su kita
taučiais, pasikeisdami kultū
ros vertybėmis. (Kad tik tos 
publikos būtų buvę dau
giau...) Maestro Viktoras Ra
lys, dešimt metų čia vokalinę 
kultūrą ugdęs aukšto lygio re
liginiais koncertais, yra opti
mistas. „Kviečiant profesio
nalus menininkus į talką, lie
tuvių vardas,- teigia j is,- pa
silieka meno kriterijaus są
lytyje su gyvenamos vietovės 
aplinka; kad ir šis vakaras, 
stebėk: fortepijono skambesys 
tebėra žėrintis, šis vakaras at
gaivino jį; kiekvienas čia pasi
juto aktyviu dalyviu klasiki-
'nio stiliaus, tai Rudolfo Bud-
gino talento dovana. Jisai jau 
yra pasaulinio garso virtuo
zas. Reikia, kad jį koncertuo
jantį išgirstų ne tik mūsų pa
rapijos salėje". Viktoro Ralio 
žodžiams losangeliečiai besą
lygiškai pritaria, ne vien tik 
lietuviškos kilmės R. Budginą 
girdėję. 

Būtų naudinga, kad į tokius 
aukšto lygio koncertus ateitų 
meno kritikai; jų pastabos 
būtų pageidaujamos ne tik at
likėjams, bet ir keltų bendrąjį 
klausytojų išsilavinimą. 
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Ui 
1/2 meto 

$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 
$85.00 

3i 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

MENO PARODA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DEŠIMTMEČIO 
SULAUKUS 

Šių metų gegužės 20 d. 
Kwan Fong kultūros meno ga
lerijoje Thousand Oaks, CA, 
atidaroma Pabaltijo kraštų — 
Lietuvos, Latvijos, Estijos — 
modernaus meno tapybos pa
roda. Parodoje dalyvauja ke
turiasdešimt trys tapybos ir 
skulptūros menininkai. Paro
doje išstatomi šešiasdešimt 
septyni kūriniai, kuriuose iš
reiškiama nauja ideologija, 
naujos tapatybės mąstymas. 
Šis modernaus meno išraiš
kos balsas Pabaltijo kraštų, 
atgavus nepriklausomybę 
prieš dešimt metų, Amerikoje 
yra pirmas. 

Darbų nuodugni atranka 
buvo daroma „Baltic Art" ži
novų ir parodos inauguracija 
vyko National Arts Club, New 
Yorke; po to ji buvo perkelta į 
International Monetary Fund 
galeriją, Washington, DC. Į 
Kaliforniją parodą perkeliant, 
dideliu pasisekimu ji buvo lan
koma Houston, Texas. Ši paro
da birželio pabaigoje iš Los 
Angeles, CA, bus perkelta į 
Čikagą. 

Los Angeles lietuvių apy
linkė kviečiama lankyti šią 
parodą Kwan Fong Gallery, 
Thousand Oaks, CA, (galerija 
yra: California Lutheran Uni-
versity, 60 West Olsen Road, 
Thousand Oaks, CA) nuo ge
gužės 21 d. iki birželio 11 d. 
Parodos atidarymas su pa
kvietimais, užsisakant iš ank
sto, tel. 818-340-5766. 

Garbės generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas, drau
ge su Latvijos ir Estijos kon
sulais, į šią nepriklausomybės 
dešimtmečio modernaus meno 
parodą kviečia atsilankyti 
kiekvieną losangeliečių šeimą. 

Stasė V. Pautienienė 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicaao, IL 60638 
Te). 773-229-9965 

ARASZUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers G rovė, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberte Rd, Hickory HMs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS SfDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 604J5 

Tel. 708-636-6822 
4149W.63fd. St. 

Tel. 773-736-7709 

EUOBCC. DECKER DDS. P.C 
4847 W. 103 S t , Oak. Laram, L 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantie 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hfckory HMa, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEM1CKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

• Niekam k i t am šypsena 
nėra taip būtina, kaip tam, 
kuris nesugeba pats sau nusi
šypsoti. 

Los Angeles Tėvynes sąjungos (Lietuvos konservatorių) rėmėjų grupe su Kovo 11-aioa šventa* pe*rindiniaat 
kalbėtojais ir svečiais Ift k Lietuvos Nepriklausomybes atstatymo akto signataras Kazys Saja, Regina Gaepa-
roniene. Lietuvos nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų Oskaras Jusys, Nemyra Enck, Albinas Markevfeiaa 
ir Lietuvos gen garbės konsulas Los Angeles, CA, Vytautas Čekanauskas 

• 



PUTIN AUGINA RAGUS 
E. RINGUS 

Vadinamai NVS (Nepriklau- • 
somų valstybių sandrauga) iš 
penkiolikos buvusių respub
likų priklauso dvylika. Jų va
dus naujai išrinktas preziden
tas Putin sušaukė į Maskvą. 
Jelcin laikotarpyje visos buvu
sios respublikos pradėjo eiti 
savo keliais, kad kuo toliau at
siskirtų nuo Maskvos. Per 
NVS vadovų sąskrydį Putin 
priminė apie jų ryšius su pag
rindiniu nariu — Rusija. Pri
minė, kad visas tas valstybes 
dar riša užsilikusieji nuo 
SSSR laikų ekonominiai ry
šiai, žaliavų pristatymas į kai
mynų pramonę. Nors Putin 
aiškiai nepasakė, jo pagrin
dinė programa bus imperijos 
griuvimo sustabdymas. 

Savo prezidentūrą Putin nu
pirko karu su maža Čečėnija. 
Jo metodai, naudojami Čečė
nijoje, yra įspėjimas kitiems 
kraštams ir autonominėms 
sritims neskubėti atsikratyti 
Maskvos globos. Putin prie
monės atidarė akis Vakarų po
litikams ir priminė, kad kelias 
į demokratiją pailgėjo. Naujo 
prezidento politika gavo tau
tos pritarimą. Neatsirado nei 
vieno rimto konkurento. 

Išrinktas prezidentu, Putin 
nesnaudė. Tuojau pradėjo lan
kyti visas kaimynines valsty
bes ir supažindinti jų vadovus 
su jo tikslais. Pirmas klientas 
buvo Baltarusija, kurioje jis 
buvo sutiktas su didele dova
na. Baltarusijos prezidentas 
Lukašenka pasiūlė preziden
tui Putin savo projektą, kurį 
įvykdžius, prie Lenkijos-Bal-
tarusijos sienos bus trijų šim
tų tūkstančių moderni armija, 
susidedanti iš šimto tūkstan
čių baltarusių ir dviejų šimtų 
tūkstančių rusų karių. Pagal 
Lukašenka, ši armija bus pir
ma užtvara NATO jėgoms. 

Antra Putin kelionė-buvo į 
Kijevą. Dėl Ukrainos bus išlie
ta daug politinio prakaito. 
Maskva be Ukrainos negali 
laikyti savęs didžvalstybę, iš
laikiusi šį kraštą keletą šimt

mečių carų, o vėliau komu
nistų rankose. 

Dar Jelcin savo antroje ka
dencijoje yra pasakęs, kad .te
gu tie kraštai ima kiek nori 
nepriklausomybių, nes vėliau 
patys prašys grįžti į sąjungą". 
Atrodo, kad Putin to posakio 
nepamiršo. Todėl, išnaudoda
mas sunkias ekonomines būk
les, Rusijos prezidentas spaus 
kaimynus, kad pastarieji ir to
liau palaikytų ekonominius 
ryšius tik su Rusija. Ukraina 
yra ypatingai sunkioje ekono
minėje padėtyje, nepaisant 
pastovios Vakarų finansinės 
paramos. Milžiniškos skolos 
Rusijai už dujas, elektrą ir 
naftą Ukraina grąžinti šiuo 
metu negali. Vienintelė išeitis, 
kurią siūlo Putin, būtų prisi
jungimas prie Rusijos, kaip 
padarė Baltarusija. Maskvos 
propaganda šią mintį platina 
tarp rusiškai kalbančių Ukrai
nos piliečių, kurių yra apie 12 
milįjonų. Tik neseniai Ukrai
nos prezidentas paskelbė įsta
tą, pagal kurį ukrainiečių kal
ba tapo valstybinė. Įgyven
dinti šį įstatymą bus sunku, 
nes rusiškoji mažuma bus re
miama Maskvos, kaip jau pra
dėta kitose kaimyninėse vals
tybėse. 

Kazachstano šiaurinėse sri
tyse, kur Stalinas pasiuntė 
daugybę kalinių, bando kurtis 
„Altajaus rusiška respublika". 
Latvijai buvo pasiųstas raš
tas, įspėjantis nebausti rusiš
ko piliečio (naujai gavusio ru
sišką pasą), kurio byla dar 
nagrinėjama Rygoje, o Dūmoje 
buvo nubalsuota boikotuoti 
latviškus produktus. 

Su Putin išrinkimu Rusijos 
prezidentu kelias į demokrati
nę santvarką gerokai sulėtėjo. 
Dar jam esant ministru pirmi
ninku, pradėjo reikštis žinia-
sklaidos kontrolė. Žinios skel
biamos per valstybines TV lai
das tapo monotoniškos, kont
roliuojamos, blankios. Prieš
rinkiminės kampanijos, kaip 
jas matome Vakaruose nebu
vo. Nebuvo diskusijų apie bū

simo prezidento programą, 
buvo išrinktas „katinas mai
še". Rusiškoje žiniasklaidoje 
stigo teisingų pranešimų iš 
Čečėnįjos, rusų karių aukų 
skaičius buvo mažinamas, o 
čečėnų didinamas. Vienintelis 
Vakarų žiniasklaidos (JSvobo-
da") žurnalistas buvo suimtas, 
ir, tik Vakarams sukėlus' 
triukšmą, paleistas. Iš jo ir 
kitų šaltinių surinktos infor
macijos apie nežmonišką rusų 
karių elgesį Vakaruose sukėlė 
didelį pasipiktinimą ir Rusija 
buvo apkaltinta čečėnų tautos 
genocidu. Per Europos Sąjun
gos suvažiavimą Strasburge iš 
rusų atstovų buvo atimtas bal
sas. Kaip ir anksčiau, rusų de
legacijos dalis pasipiktinusi 
apleido salę. Tačiau maža de
legatų dalis, kuri pasiliko, ru
sų žiniasklaidos buvo apkal
tinta ir pavadinta įvairiais pa
niekinančiais vardais, kaip ir 
sovietų laikais. Nuomonių 
skirtumui Putin valdžioje vie
tos nėra. Ekspertai, kurie ste
bi įvykius Rusijoje, Putin ta
pus prezidentu pastebi slaptos 
policijos įtaką naujos vyriau
sybės eilėse. Propaganda prieš 
Vakarus kasdien stiprėja ne 
tik pačioje Rusijos respubli
koje, bet rusiškuose laikraš
čiuose kaimyninėse valstybė
se. 

Dar netapęs prisiekusiu pre
zidentu (inauguracija įvyko 
gegužės pradžioje), Putin pra
dėjo keisti Rusįjos karinę 
doktriną. Jis aiškinasi tuo, 
kad sunkiai einasi karas Čečė
nijoje, įvykiai Jugoslavijoje ir 
galimi neramumai kaimyninė
se valstybėje (Žirinovskij pra
našauja karą Vidurinėje Azi
joje) galės pareikalauti per
tvarkytos kariuomenės. Gene
rolai primena naujam prezi
dentui apie Rusįjos, kaip pag
rindinės karo jėgos, įsiparei
gojimą saugoti NVS narių sie
nų neliečiamumą. Ypatingą 
rūpestį kelia įtakos mažėjimas 
Kaspijos jūros baseine ir Kau
kaze, kur vis dažniau lankosi 
NATO, JAV, Angluos ir Turki
jos atstovai su planais nu
kreipti naftos sroves per Gru
ziją į Turkijos uostą. 

RYTINĖJE EUROPOJE MAŽĖJA 
GYVENTOJŲ 
ZENONAS PRŪSAS 

Viena Sovietų Sąjungos su
irimo pasekmių yra gimimų 
sumažėjimas ne tik buvusiose 
S. Sąjungos respublikose, bet 
ir pas satelitus. Aritmetika 
moko, kad, jei gimimų yra ma
žiau, negu mirimų, ir jei dar iš 
krašto emigruojančių skaičius 
yra didesnis, negu imigrantų, 
krašto gyventojų skaičius gali 
tik mažėti. Šiuos pasikeitimus 
išgyvena beveik visi rytinės 
Europos kraštai — vieni dau
giau, kiti mažiau. Net ir Len

kija, kurios gyventojų skaičius 
sovietiniais laikais didėjo, da
bar išgyvena gimimų sumažė
jimą. Buvo svajota apie 40 mi
lijonų Lenkiją, bet gyventojų 
skaičius sustojo prie maždaug 
39 milijonų ir nebedidėja. 

Bet yra kraštų, kur gyven
tojų skaičius labai mažėja. Pa
vyzdžiui, dėl gimimų suma
žėjimo ir didelio mirtingumo 
Rusija kasmet praranda be
veik milijoną gyventojų. Atro
do, kad šis gyventojų mažėji

mas vyks ir toliau. Pagal ką 
tik paskelbtą Jungtinių Tautų 
studįją, Rusįjos gyventojų 
skaičius per ateinančius 50 
metų turėtų sumažėti net 18 
proc. („N.Y. Times" gegužės 4 
d.). Atseit, per tą laiką Rusįjos 
gyventojų skaičius turėtų su
mažėti nuo 147 iki 120 mili
jonų. Bet tai nėra tragiška di
delės rusų tautos atveju. Daug 
blogiau bus su Estija, kurios 
gyventojų skaičius per atei
nančius 50 metų turėtų su
mažėti nei 34 proc. Kadangi 
dabar pačių estų tautybės 
žmonių Estijoje tėra tik apie 
milįjoną, jų skaičius sumažės 
iki 650,000. Ne ką geriau yra 
su Latvija, kurios gyventojų 

LIETUVOS II EUCHARISTINIO 
KONGRESO MALDA 

Viešpatie Dieve, gailestingasis Tėve ir gyvenimo šal
tini, atmink savo meilę mums, išlietą per Tavo Sūnų 
Jėzų Knatų. 

Jo Kūno ir Kraujo — Eucharistijos slėpinį švęsdami, 
mes įžengiame į Tavo, Švenčiausioji Trejybe, gyvenimą. 

Pasitikėdami prašome, kad, laužydami vieną Duoną 
ir gerdami iš vienos Taurės, taptume viena mūsų Vieš
patyje Jėzuje Kristuje. 

Tegu Tavo Dvasia, duoną ir ttyną paverčianti Jėzaus 
Kūnu ir Krauju, įkvepia mums meilės ugnies, kad vi
sam pasauliui skelbtume nuostabius Tavo darbus. 

Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, 
kuris, būdamas Dievas, su Tavim ir Šventąja Dvasia 
gyvena iri viešpatauja per amžius. Amen. 

Lietuvos II Eucharistinio kongreso komitetas 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 1 d., ketvirtadienis 3 

Danutė Bindokienė 

skaičius per tą laiką sumažės 
31 proc, o Bulgarijos irgi 
sumažės 31 proc., o Vengrijos 
— 25 proc. . _ 

Nepateikta duomenų Lietu
vai. Bet minėtame „N.Y. Ti
mes* straipsnelyje ji nemini
ma tarp labiausiai gyventojus 
prarandančių kraštų ir todėl 
Lietuvos padėtis šiuo atžvilgiu 
gal dar nėra tokia grėsminga, 
kaip Estįjos ir Latvijos. Juk 
dabar Lietuvoje kasmet gimi
mų yra tik vienu kitu tūks
tančiu mažiau, negu mirimų. 
Tai pasikeistų, jei Lietuvoje 
ekonominės sąlygos pagerėtų 
ir jauniems žmonėms nereikta 
ieškoti darbų kur nors Ispani
joje, kaip padarė mano krikšto 
dukros sūnus, nes jis Lietuvo
je niekaip negalėjo rasti dar
bo, o gyventi reikia. O jei ir 
kam pavyksta rasti darbą, dėl 
butų stokos nėra kur gyventi, 
kad galėtum auginti šeimą. 
Kai šie trūkumai išnyks, gal 
pradings ir mūsų tautos ma
žėjimo problema. Būkim opti
mistais. 

* Atsisveikinti su kardi
nolu Vincentu Sladkevičiu
mi trečiadienį atvyko Lietu
vos Seimu pirmininkas Vytau
tas Lanfebergis su žmona. 
Prie Kaun» arkikatedros bazi
likos, kur pašarvoti kardinolo 
palaikai, juds sutiko Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos pirmi
ninkas, Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi-
čius. Seimo vadovas pareiškė 
užuojautą dėl kard. V. Sladke
vičiaus netekties Kauno arki
vyskupui metropolitui, velio
nio giminėms. Arkikatedroje 
bazilikoje, kurioje jau netelpa 
visi, norintys pasimelsti už 
kardinolą, V. Landsbergis pa
dėjo vainiką. „Man Kardino
las, kol jis čia buvo, 6a gyve
no, buvo kaip širdis. Aš ma
nau, daugeliui žmonių Jo 
Eminencija buvo šilumos, gė
rio šaltinis. Tai ypatinga as
menybė, kuri buvo susirūpi
nusi tuo, kas vyksta aplink 
mus, ir kartu tuo, kas yra 
aukščiau mūsų", sakė Seimo 
pirmininkas. (Eiu> 

Ypatingų Dievo malonių 
metas 

Gaila, kad kone II Eucharis
tinio kongreso Lietuvoje išva
karėse — gegužės 29 d. — mi
rė kardinolas Vincentas Slad
kevičius, antrasis Lietuvos 
kardinolas (pirmuoju buvo Vil
niaus vyskupas kunigaikštis 
Jurgis Radvila prieš maždaug 
400 metų). Tačiau jo mirtis 
neturėtų sudrumsti kongreso 
iškilmingumo. 

Eucharistiniai kongresai — 
neeiliniai įvykiai katalikiš
kame pasaulyje. Lietuva, de
ja, turėjo laimės suruošti tik 
vieną kongresą, nors Eucha
ristiniai kongresai vyksta nuo 
1881 m. (Tais metais Pran
cūzijoje suruošta pirmoji tarp
tautinio masto šventė, skirta 
Švč. Sakramento garbei.) 

Be abejo, vyresnieji mūsų 
tautiečiai tebeprisimena pir
mąjį — ir vienintelį — Lietu
voje suruoštą Eucharistinį 
kongresą, kuris įvyko 1934 m. 
birželio 28-liepos 1 d. Kaune. 
Galbūt net jame asmeniškai 
teko dalyvauti (kaip būtų pui
ku, jeigu tais savo įspūdžiais, 
kurie, tikime, neišblėso de
šimtmečių būvyje, ryžtųsi pa
sidalinti ir su „Draugo" skai
tytojais, parašydami atsimi
nimų pluoštelį, arba bent 
laišką). Kaip skaitome anuo
metinius Eucharsitinio kon
greso aprašymus, galime pa
justi, kad tai buvo įspūdingas 
įvykis, dalyvaujant ne tik sa
vos tautos minioms, bet už
sienio svečiams ir maldinin
kams iš daugelio pasaulio 
kraštų. 

Juk Eucharistiniai kongre
sai — ypatingas Dievo malo
nių metas, todėl buvo pras
minga Lietuvai,'jau spėjusiai 
tvirtai įstoti į nepriklausomo 
gyvenimo vėžes, „padėkoti 
Dievui, kad globojo mūsų tau
tą ir padėjo atkurti nepriklau
somą valstybę", kaip byloja 
vienas Eucharistinio kongreso 
tikslų, ir „tinkamai pažymėti 
šventuosius metus". 

Šie metai taip pat gali būti 
pavadinti šventaisiais, arba 
jubiliejiniais, nes minimas du-
tūkstantmetis nuo Jėzaus 
Kristaus gimimo. Tad Eucha
ristinis kongresas, kuris pra
sidėjo vakar, t.y., birželio 1 d., 
ir tęsis iki birželio 4 d., gali 
turėti tuos pačius tikslus, kaip 
ir pirmasis. Ypač prasminga 
dėkoti Dievui už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę, taip 
netikėtai jai sugrįžusią prieš 
dešimtį metų. 

Tiesa, daugelis šiandien pa
siskųstų, kad toji išsvajotoji 
laisvė nėra labai saldi, o ne
priklausomybė dar toli gražu 
neišdildė visų negerovių, te

bekamuojančių Lietuvą, bet 
tie nesklandumai per ilgesnį 
laiką išsilygins, o laisve ir ne
priklausomybė — su Dievo 
globa bei pagalba — pasiliks. 
Negalime norėti, juo labiau 
reikalauti, kad po tokio ilgo 
okupacijos laikotarpio nutrū
kusi nepriklausomo gyvenimo 
gija būtų sumegzta ir tautos 
kasdienybės audinys sklan
džiai vyniotųsi \ vientisą rie
timą. Dar ilgai tas audinys 
bus „mazguotas, susiglam
žęs", dar ilgai gijos trūkinės, 
pakąstos ir nevilties, ir piktos 
valios kenkėjų. 

Tad šiems laikams, tikrai 
labiau negu 1934 metais, Eu
charistinio kongreso maidų ir 
per jas gautų Dievo malonių 
Lietuvai reikia. Be abejo, po
piežius Jonas Paulius II. kuris 
jaučia ypatingą palankumą 
lietuvių tautai, skirs jai kitą 
kardinolą vieton a.a. V. Slad
kevičiaus. Tode! jo mirtis ne
turėtų mesti liūdesio šešėlio 
ant šio iškilmingo ir džiugaus 
renginio. Lietuviams ilgai te
ko laukti II Eucharistinio kon
greso, nes jo ruošos darbus su
trukdė okupacijos ir karas. 
Dabar tegali sutrukdyti tik 
pačios tautos abejingumas, 
apatija, atšalimas. Tačiau, 
kaip atrodė iš pasiruošimų, to
kios prielaidos nedrumsčia 
įvykio nuotaiku. II Eucharisti
nis kongresas gali būti atsi
naujinimo, atgaivos, dvasinių 
malonių šaltinis — panašiai, 
kaip popiežiaus Jono Pauliaus 
II kelionė j Lietuvą, kai seni ir 
jauni, tikintieji ir netikintieji 
jungėsi į vieningą bendruome
nę sutikti svarbųjį svečią, pa
būti jo artumoje, paklausyti jo 
padrąsinančių žodžių. 

I Eucharistinio kongreso 
metu buvo užsimota pastatyti 
Kristaus Prisikėlimo bažny
čią, kaip padėkos auką už vi
sas, lietuvių tautai suteiktas 
malones. Projektas nebuvo iki 
galo užbaigtas del tų pačių 
priežasčių, dėl kurių neįvyko 

Eucharistinis kongresas. 
Nors pastatyti paminklą, 
bažnyčią ar kurį kitą statinį 
yra labai patrauklu: žmonėms 
patinka akivaizdžiai matyti 
atliktus didžiulius darbus, il
giems laikams liudijančius bu
vusį svarbų įvykn vis tik daug 
svarbiau — bent šį kartą — 
būtu susitelkti ties dvasinės 
šventovės statyba lietuvių 
tautoje O toje šventovėje juk 
nėra vietos piktadarystėms, 
sukčiavimui, negimusių kūdi
kių žudymui, narkomanijai, 
girtuoklystei, neapykantai ir 
kerštui.. 

MARGI KNYGŲ RAŠTAI 
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS fNr.S 

Tęsinys Jis 
sakė, kad šią stambią, apie 
600 psl. enciklopediją numa
toma išleisti dar šiais metais. 

Enciklopedijomis, žodynais, 
žinynais,^ kitokia moksline li
teratūra buvo turtingi Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos insti
tuto stendai. Mugės lankyto
jus ypač nustebino gera žinia 
— bukletas, pranešantis, kad 
jau rengiama 30 tomų .Visuo
tinė lietuvių enciklopedija". 
Instituto leidybininkai sakė, 
kad šios enciklopedijos pirma
sis tomas (A raidė) turėtų pa
sirodyti jau šių metų pabai
goje. Tai iš tiesų neeilinis įvy
kis mūsų leidyboje ir aplamai 
kultūroje, nes tiems, kurie po 
ranka neturi bostoniškės, jau į 
antrąjį' nepriklausomybes 
dešimtmetį įkopusios Lietuvos 
žmonėms dar tenka naudotis 
kreivais veidrodžiais grįsta 

„Lietuviškąja tarybine enci
klopedija". 

Susitikimai su 
rašytojais, nauju Įmygi* 

autoriais 

Kiekvieną mugės dieną skai
tytojams buvo pristatomos 
naujos knygos, rengti susitiki
mai su jų autoriais, rašytojais. 
Savo eiles skaitė poetai. 

Ypač didelio susidomėjimo 
susilaukė .Baltų lankų" lei
dyklos prieš pat mugę išleista 
Tomo Venclovos knyga „Ma
nau, kad..." Į didžiausią mu
ges rūmų salę gausiai susirin
kę vilniečiai ir svečiai (tarp jų 
mačiau ir atvykusių iš užjū
rio) šiltai sutiko mugės ren
gėjų iš JAV pakviestą šios 
knygos autorių — Yale univer
siteto profesorių, ne tik Lietu
voje, bet ir užsienio šalyse 

garsėjantį poetą, vertėją, lite
ratūros kritiką ir publicistą T. 
Venclovą. Kartu atvyko ir mu
gės renginiuose dalyvavo jo 
žmona Tatjana. 

Leidyklos .Baltos lankos'' di
rektorius S. Žukas paaiškino, 
kad į naująją T. Venclovos 
knygą sudėti 1977-1999 me
tais lietuvių, lenkų, rusų, ang
lų spaudoje pasirodę jo inter
viu literatūros, kultūros, poli
tikos klausimais. Tarp kitų 
knygoje „Manau, kad..." ra
sime T. Venclovos pokalbius 
su K Bradūnu, A Vaičiulai
čiu, L. Mockūnu, kitais išeivi
jos rašytojais ir kultūrinin
kais, dialogus su Čikagos lie
tuviais rinkinio „98 eilėraš
čiai" pasirodymo proga. 

Leidėjų ir mugės lankytojų 
klausiamas T. Venclova tarė 
žodį apie savo poetinę „virtu
vę", pasidalijo samprotavimais 
apie lietuvių inteligentų mąs
tymo stereotipus sovietmečiu 
ir dabar. Jo manymu, anais 

' laikais savo tėvynėje jie per 

daug bįjojo tuometines val
džios, per daug jai nuolai
džiavimo, taikstėsi, o dalis 
išeivių be reikalo atsiribojo 
nuo ryšių su savo tėvyne, Lie
tuvos kultūros žmonėmis. Tik 
Santaros-Šviesos federacija 
nevengė kultūrinių ryšių su 
savo okupuota tėvyne, kultū
ros žmonėmis, ardė baimės ir 
įtarumo mitus. Dabar jau pri
pažįstama, kad tai padarė ir 
tebedaro pozityvų poveikį su
artinant dviejuose kontinen
tuose esančius tautiečius, su
lydant į vieną Lietuvoje ir 
išerrijoje kuriamą literatūrą, 
įgyvendinant santarvės idėjas. 

Ne mažesnio publikos dėme
sio susilaukė ir poeto Justino 
Marcinkevičiaus jau minėtų 
naujų knygų pristatymas. Da
lyvavęs pats poetas sakė, jog 
jo poezija išplaukia iš mūsų 
kaimo kultūros, iš žemdirbio 
dvasios. Pasak J. Marcinke
vičiaus, visa, ką reikšminges
nio sukūrė mūsų tauta, išaugo 
iš kaimo kultūros dirvos, iš 

mūsų gimtosios kalbos, tauto
sakos. Didžiausia vertybė jam 
yra gimtoji kalba. 

Beje, mugėje po ilgos, gal de
šimtmetį besitęsusios įtampos 
dėl kai kurių T. Venclovos nei
giamų pasisakymų apie J. 
Marcinkevičiaus apysakos 
„Pušis, kuri juokėsi" rašyme 
aplinkybes, abu poetai vėl su
sitiko, vienas kitam paspaudė 
ranką, prie konjako taurelės 
gal valandą draugiškai pasi
kalbėjo. Tomis dienomis Vil
niaus dienraščiai rašė: „Vil
niaus knygų mugė sutaikė 
Justiną Marcinkevičių ir To
mą Venclovą". 

Buvo ir daugiau naujų kny
gų pristatymų, susitikimų su 
prozininkais ir poetais. Savo 
naują knygelę vaikams „Vėjo 
birbynė" pristatė poetas V. 
Kukulas. O savotišką rekordą 
pasiekė vaikų rašytojas M. 
Vainilaitis, mažiesiems mugės 
lankytojams pristatęs net tris 
savo naujas knygas. Didžiau
sia ir gražiausia — „Kaulo bo

bos apžavai" — knygų meno 
konkurse laimėjo pirmąja pre
miją. Ji atiteko trims šią kny
gą iliustravusiems dailinin
kams, vienos šeimos nariams 

Žviliams — Irenai. Alfonsu: ir 
Živilei. Garbė ir „Klaipėdos 
ryto7' spaustuvei, išspausdinu
siai metų knygą. 
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Televizijai reporteriai apspito mugės sveCią, Lietuvos Raįytoju sąjungos 
premijos laureatą poetą Voldemarą Kukulą I kairėje; Nuotr A. Žii iūno 



«> «> 

»( į l 
* t «•. 
I , 

i 
• i 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 1 d., ketvirtadienis 

AMERIKOS MOKSLININKAI 
LIETUVOJE KURIA 
„AUKSUČIŲ" ŪKĮ 

Balandžio 29 d. „Draugo" re
dakcijoje apsilankė prof. Cal
vin O. Qualset, pasaulinio gar
so mokslininkas, Genetinių 
išteklių apsaugos programos 
direktorius Kalifornijos uni
versitete, Davis, CA. J i s yra ir 
,.Auksučiai Foundacion, Inc.", 
pelno nesiekiančios organiza
cijos Kalifornijoje, viceprezi
dentas, tarptautinių ryšių di
rektorius. Prof. Qualset lan
kėsi Čikagoje, norėdamas arti
miau susipažinti su lietuvių 
veikimu ir organizacijomis, 
taip pat ir „Draugo" redakci
joje, kur kalbėjosi su vyr. re
daktore Danute Bindokiene. 
Svečias atsake į keletą klau
simų. 

- P rofesor iau , m a n e do
m i n a J ū s ų p a v a r d ė . Kokios 
esa te ki lmės? 

Mano seneliai į Ameriką at
vyko iš Norvegijos. Jų pavardė 
buvo Kvalkvist, bet, kaip 
žinote, tais laikais imigracijos 
pareigūnai užrašydavo, kaip 
jiems pasigirsdavo. Taigi, ga
vome suanglintą Qualset pa
vardę. 

- S u p r a t a u , k o d ė l p a d e 
d a t e Lie tuvai : e s a t e vikin
gas . Kodėl ė m ė t ė s gelbėt i 
b ū t e n t m a ž a ž e m i u s Lie tu
vos ū k i n i n k u s ? 

Kalifornijos universitetas, 
ypač tas žemės ūkio tyrimų fa
kultetas, kuriame aš darbuo
juosi, visame pasaulyje vykdo 
naujų augalų genetikos tyri
mus. Mes esame įsteigę cent-
relius Pietų Amerikoje, Afri
koje. Azijoje, Rusijoje, Ukrai
noje ir kitur. Ten rodome ir 
patariame ūkininkams, kaip 
geriau "auginti daržoves, vai
sius, o taip pat supažindiname 
juos su daugeliu naujų augalų 
rūšių, kurios galėtų duoti dau
giau pelno. Tokio centro Lietu
voje dar nėra. 

Kai 1997 m. inž. Vytautas 
Šliūpas atvyko pas mane pasi
tarti, kaip būtų galima padėti 
mažažemiams, apleistiems ir 
bolševikmečiu suluošintiems 
Lietuvos ūkininkams, aš mie-

. lai įsijungiau į jo bendradar
bių būrį. Įtraukėme dar kitus 

• du mūsų universiteto specia-
• listus. 

- Bet a r a m e r i k i e t i š k a 
! pa t i r t i s t i n k a L ie tuvos 
i ūkiui? 
; Matote, mes turime pasauli-
; nę patirtį ir ją pritaikome bet 
J. kūnam kraštui. Kaip pavyzdį 
' norėčiau pateikti mano kole-
• gos Lavvrence Clement, kuris 
•neseniai Rusijos šiaurėje, prie 
i St. Peterburgo, įkūrė panašų į 

.Auksučius" ūkį. praktiką. Jis 
j taip pat su dideliu entuziazmu 
J įsitraukė į pagalbą Lietuvai. 
' Per pastaruosius 4 metus j is 
l jau 7 kartus su inž. V. Šliūpu 
• lankėsi Lietuvoje ir darbavosi 
• tame ūkyje. 

Kitas mūsų darbuotojas sa-
I vanoris yra Lee Ruth, kurio 
• senelis buvo Rutkauskas. J is 
•yra ūkio verslo specialistas, 
moko ūkininkus organizuoti 

.produktų pardavimą, kad 
"būtų galima konkuruoti su 
; Vakarų rinka. Jis turi veiklos 
;Armėnijoje, Sibire ir Ukrai-
jioje patirtį ir taip pat yra 
"..Auksučių" organizacijos na-
Vys. Kaip matote, sudarėme 
visapusiškai gerą ekspertų 
grupe, kuri noriai padeda Lie
tu . ;u 

- Kelis k a r t u s J ū s pats 
buvote Lietuvoje? 
; Ten važiuoju kiekvienenais 
metais nu<> 1997-ųjų. Žadu i 
..Auksučius" vykti ir šiemet, 
liepos mėnesi ..Auksučių" 
centro įkurtuvėse praėjusią 
vasarų susipažinau >u dauge-
:!!. Lietuvos mokslininkų ir 
.kimoku, supratau jų porei-
-..u.- Užmezgiau artimus 

ryšius. 
- J ū s savanor i ška i p a d e 

d a t e a t k u r t i Lie tuvos ūką 
i r , k a i p s u p r a t a u , už d a r b ą 
n e i m a t e n ė cento . O ką iš 
t o t i k i t ė s l a imė t i pa t s? 

Man, kaip mokslininkui ir 
javų auginimo specialistui, la
bai malonu padėti tiems, ku
riems mano pagalba yra reika
linga. Ne viskas pasaulyje pa
grįsta pinigais ir pelnu. O Lie
tuvai, 50 m. alintai sovietinio 
ūkininkavimo, tokios pagalbos 
tikrai reikia. Sau aš nesiekiu 
naudos, vien pasitenkinu 
gelbstint patekusius į bėdą. 

Amerikos lietuviai galėtų 
irgi entuziastingiau prisidėti 
prie šio centro steigimo. Ūkio 
darbams, pastatams? mašinų 
įsigijimui, geros kokybės sėk
loms ir trąšoms dar šią vasarą 
reikia surinkti 150,000 dole
rių. Įdomu bus matyti, kokie 
dosnūs jūsų tautiečiai. 

- G i rdė jome , kad „Auksu
č i u o s e " b u s n e t ik ū k i n i n 
k u m o k y m o cen t r a s , b e t 
č i a b u s užs i imama i r s u 
k a i m o va ika i s . 

Trijų aplinkinių kaimų jau
nimas neturi vietos sportuoti 
ir susirinkti. Vietos mokytoja 
prašė leisti jai žiemos metu 
naudotis centro patalpomis. 

S K E L B I M A I 

Pirmą kartą Amerikos mokslininkai Auksučiuose apsilanko 1997 m vasarą Čia jie buvo sutikti su tradicine 
duona, alumi ir apjuosti tautiniais rankšluosčiais. „Auksučiai Foundation" valdytojų tarybos nariai (iš kairės): 
Lee Ruth - buv. California Agric. Assoc. prezidentas; Lawr net Clement - Univ. of Calif. Farm Extension Ser
vices viršininkas; prof. dr. Calvin Qualset - Univ. of Calif. genetinių javų tyrimų direktorius, pasaulinio masto 
mokslininkas; inž. Vytautas J. Šliūpas, P. E. projekto steigė, s 

Tai mums priimtina, tik ir vėl 
tai priklausys nuo to, ar gau
sime užtektinai aukų. 

Ačiū J u m s , Profesor iau , 
už aps i l ankymą . E s u įsiti
k inus i , k a d „Auksučiai* 
b u s r e i k a l i n g i L ie tuva i , ir 
t u o dž iaug iuos i , l i nkėdama 
sėkmės . 

Aukas, kurias galima 
nurašyti nuo Federalinių IRS 
mokesčių, siųskite: Auksučiai 
Foundation, 2907 Frontera 
Way, Burlingame, CA, 94010. , 

DAR APIE „KELIONIŲ MAGIJĄ" 
„Kelionių magija" — taip pa- važiuoja prie vandenyno, ke-

vadintas 1999-siais metais 
Vilniuje pradėtas leisti „žur
nalas mėgstantiems keliauti". 
Apie šio įdomaus leidinio tre
čiąjį numerį buvome rašę ir 
d r a u g o " dienraštyje. 

Visai neseniai mus pasiekė 
jau antrasis šių metų žurnalo 
numeris (7-sis iš eilės). Norisi 
pasidžiaugti, kad naujoji „Ke
lionių magija" dar labiau nu
stebino savo turiniu ir spau
dos kokybe. 

58 leidinio puslapiai yra pri
kimšti įdomios žodinės me
džiagos ir gerų, spalvotų nuo
traukų. Kalbant apie nuotrau
kas, kažin ar yra daug Lietu
voje žurnalų, kuriuose būtų 
galima rasti taip techniškai 
nusisekusių fotografijų. 

Turinys įvairus — jis dau
giausia liečia užsienio kraš
tus, į kuriuos mūsų tautiečiai 
yra gundomi važiuoti. Žurnalo 
pirmuose puslapiuose jo re
daktorė Audronė Ignatonienė 
supažindina su „Svajonių že
me — Pietų Amerika". Čia ji 
pasitelkia Švedijoje gyvenantį 
Vilių Janulį, kuris per atosto
gas keliauja į P. Ameriką ir ne 
tik stebi tenykštį gyvenimą, 
bet ir fotografuoja. P. Amerika 
buvo V. Janulio išsvajotoji že
mė. Ten jis viešėjo ne vieną 
kartą, o neseniai Vilniaus ke
liautojų sąjungos patalpose 
surengė parodą „Pusiaujo Ek
vadoras" bei pristatė pirmąjį 
savo foto albumą „Miškuose ir 
Andų kalnuose". 

„Didžiąją kelionių dalį Vi
lius praleidžia gamtoje, pasiil
gęs žmonių važiuoja į miestus, 
ten lanko muziejus, turgus, 
bendrauja su žmonėmis, nu-

liauja jo pakrantėmis. Primo
kęs ispaniškai, neblogai susi
kalba netgi Brazilijoje kur 
kalbama gimininga ispanams 
portugalų kalba", — taip 
rašoma apie šį mūsų tautietį, 
pamėgusį P . Ameriką. Ateityje 
jis norėtų parengti foto repor
tažą apie Amazoniją *— šio 
baseino upes, ten gyveaančias 
indėnų gentis. 

Čia taip pat randame apra
šymų apie Italijos Dolomitines 
Alpes, Izraelį, Zalcburgo festi
valius, Stokholmą, Saulėtąją 
Siciliją, Afroditės salą — Kip
rą, Japoniją, Tibetą ir kt. 

Tačiau mano akys ilgiausia 
sustojo ties rašiniu „Kaselis — 
Vokietijos centras". Galbūt, 
todėl, kad šiame mieste teko 
praleisti paskutinius II pasau
linio karo metus, o vėliau kai
mynystėje Kaselio-Matenber-
go pabėgėlių stovykloje — su
laukti 1949-ųjų. 

Buvo įdomu sužinoti, kad 
dabar ten gyvena daugiau 
300,000 žmonių, kas aštuntas 
— emigrantas, jei ne pirmos, 
tai antros ar trečios kartos. 
Sakoma, kad per karą miestas 
labai nukentėjo (bombardavi
mus šias eilutes rašančiam te
ko ant savo kailio patirti), se
novinių pastatų liko nedaug. 
Jų vietoje pastatyti nauji, šva
rūs, tvarkingi daugiaaukščiai. 
„Jie ir yra miesto veidas, kurį. 
vaizdžiai tariant, galima ly
ginti su plastinę operaciją pa
sidariusios damos veidu: lyg ir 
jaunas, ir skaistus, tačiau su 
laiko įspaudais. Toks Kaselyje 
merijos pastatas, kuriam jau 
pusantro amžiaus, kelios kir-
chės, stebulingai išlikusios per 
sąjungininkų bombardavimus, 
keli seni rūmai priemiesčiuo
se", — taip apie Kaselį rašoma 
šiame straipsnyje. 

Prie rašinio pridėta nemaža 
nuotraukų. Viena iš jų vaiz
duoja pilį, kurios viršūnę puo
šia Herkuleso skulptūra. I šią 
vietą su kitais lietuvių gimna
zijos mokiniais ne kartą teko 
užsukti. Panaši fotografija, 
daryta prieš 53 metus, yra ir 
mano albume. 

Reikia paminėti, jog šiame 
numeryje yra persispausdin
tas mūsų straipsnis iš „Drau
go", kuriame pirmą kartą bu
vome paminėję „Kelionių ma
giją" Tik redakcija ten šiek 

ŠIAURĖS IR BALTIJOS VALSTYBIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ 

Dainų šventės — įspūdingo 
tūkstančių atlikėją chorinės 
muzikos koncerto — idėja ne
svetima ir Skandinavijos ša
lyse. 1884 metais Suomijoje 
buvo surengta pirnoji dainų 
šventė. Iki Pirmojo pasaulinio 
karo šioje šalyje vyko net 16 
dainų švenčių, o ifc Antrojo — 
6. 1935 meta i s dalyvavo 4,300 
dainininkų. 

Tarp tau t inės programos 
„Siaurės i r Baltijot šalių dai
nų šventės" sumanymas kilo 
ir buvo pradėtas vykdyti 
Imanto Kokaro (Latvija) i r 
Olavo Storgardo (Š/edija) ini
ciatyva. 

I — Šiaurės ir Btltijos šalių 
dainų šventė vyko Rygoje 
1995 metais . Dalyvavo 7,000 
mišrių chorų dainininkų iš 
Švedijos, •Suomijos, Norvegi
jos, Danijos, Islandijos, Farerų 
salų, Estijos. Daugiausia, 
2,000 — latvių ir per 1,000 lie
tuvių choristų. 

II — Gotlando saloje, Vis-
byje, (Švedija) — 1997 metais , 
dalyvavo per 2,500 daininin
kų. 

III — vyks Norvegijoje, Ski-
en mieste, 2000 metų birželio 
27 - liepos 2 dienomis, daly
vaus daugiau kaip 4,000 at
likėjų. 

IV — šventę ketinama su
rengti 2002 metų liepos pra
džioje Lietuvoje — Klaipėdoje 
ir Vilniuje. 

J Skieno miestą, šiais metais 
švenčiantį įkūrimo 1000-mečio 
jubiliejų, ketina vykti beveik 
600 dalyvių iš Klaipėdos, Pa
nevėžio, Kauno, Vilniaus, Kre
tingos, Plungės, Telšių, Prie
nų, Varėnos, Raseinių, Taura
gės, Ukmergės, Kelmės, Kur
šėnų, Elektrėnų. 

Jau išspausdintas Jungt inio 
choro koncerto reper tuaras — 
po 2 dainas mišriam chorui 
kiekvienos dalyvaujančios ša
lies originalo kalba. Šventėje 
skambės Algirdo Martinaičio 
„Aušros žvaigždė" (diriguos 
Alfonsas Vildžiūną*) ir dvi 
dainos iš Algirdo Klovos ciklo 
Jlirių kraš to meilės dainos" 
(diriguos Vaclovas Augusti
nas). 

Choristai j au mokosi kūri
nius, studijuoja tar t ies subti-

tiek suklydo, „Draugą" prista
tydama kaip lietuvių bendruo
menės savaitraštį. Tačiau tas , 
be abejo, atsitiko ne iš blogos 
valios. 

„Kelionių magijos" redakci
jos adresas: Ukmergėsg. 20-
209, 2600 Vilnius. Vieno eg
zemplioriaus kaina 4 litai 
(JAV panašus leidinys kai
nuotų 4-5 dolerius). Žurnalo 
fotografas — čikagieciams ge
rai pažįstamas Zinas Kazėnas, 
kurio parodas čia j au esame 
matę. 

E d . S u l a i t i s 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AtnOMOėuO.NMALSVEK^foa 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Ott Mgr Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 9Sth Street 

TeL (706) 424-8654 
(773)581-6654 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent įn English 
L.A. McMahon Window VVashing. 
TeL 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings' 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti f 

Romui tel. 630-774-1025. 

lybes ir kaupia lėšas išvykai 
(kiekvienam dalyviui kainuos 
1,280 NOK arba 160 JAV do
lerių — be kelionės ir t rans
porto kaštų). Lietuvos kultū
ros ministerija' padengs dalį 
išlaidų, apmokėdama šventės 
dalyvio registracijos mokestį 
— 37.50 dolerių (150 Lt) kiek
vienam dalyviui. 

J a u paskelbtas reprezentaci
nių chorų (jų išlaidas dengia 
šventę rengianti šalis) sąra
šas . Tai Estijos filharmonijos 
kamerinis choras (vadovas To
nu Kaljuste), Latvijos radijo 
choras (vadovai Sigvardas 
Klava, Kasparas Putninis), 
Suomijos „Jubilate" (vadovė 
Astrid Riska), kiti gerai žino
mi Danijos, Švedijos, Norvegi
jos, Islandijos chorai. Lietuvai 
a ts tovaus Klaipėdos muzikos 
centro mišrus choras „Auku
ras", vadovaujamas Alfonso 
Vildžiūno. „Aukurui" reikės 
parengti 5-8 minučių progra
mėlę atidarymo koncertui „Ša
lies pr is ta tymas" (kartu su šo
kėjais, Klaipėdos senjorų šo
kių grupe, vadovaujama Vi
liaus Šleiniaus), 10 minučių 
programą bendrame reprezen
tacinių chorų koncerte (čia 
skambės Knuto Nysted's rPea-
ce" ir „Immortal Bach", diri
guos autorius), valandos solinį 
koncertą, be to, pusvalandžio 
lietuvių choro muzikos prog
ramą dirigentų seminarui . 

J a u įvyko specialus tarptau
tinis naujų choro kūrinių kon
kursas . 2000 m. vasario 25 d. 
Rygoje vertinimo komisija 
(pirmininkas Bjornas Kruse 
— Norvegija, Lietuvai atstova
vo Vytautas Miškinis) paskel
bė rezul ta tus . Pirmoji vieta 
„Mišrus choras a cappella" 
grupėje paskir ta švedų kom-

Immediate placement for 2 
men & 3 women. Care giving 
positions. Mušt speak English, 
have car, experience, be com-
passionate. $90-120 a day. Tel. 
262-763-2615. ZRU* 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630)-234-8222 

Lithuanian-American Owner | 
seeks English speaking Machinistg 
Apprentice witfa potential to be-
come a Forman. Small growing 
company near O'Hare. Tel. 847-
233-9951; Fax 847-233-9953. 

FULL TIME TELLER 
Expenence preferrded but not iequired. 
Salary commensurate with experience. 
Fluent English/Lithuanian required. 
Hours are Monday. Tuesday. Thursday 
9-5, Friday 9-8 and Satuiday 9-1. For 
an apoitment or additional inf ormation 
contact Lois Gajdorus at 708-598-
9498, exL 228. Midland Federal Sav-
ings & Loan, 2457 West Mth Street, 
Chic««o. IL <0629. 

pozitoriui Larsui Fredenui už 
dainą „Sub Luna", be to, buvo 
išskirtos dar trijų norvegų 
kompozitorių dainos. 

Iš grupės „Mišriam chorui ir 
vienam solo instrumentui" pir
moji vieta atiteko Paulo Dam-
bio (Latvija) kūriniui „Lux 
Mundi". Čia tarp trijų pažy
mėtųjų kūrinių yra»ir Algirdo 
Klovos „Meilės sodas". „Liau
dies dainos plėtote mišriam 
chorui" grupėje pirmąjį prizą 
pelnė Aldonis Kalninis (Latvi
ja); išskirta ir Bronislavo Jan
kausko daina „Teka teka švie
si saulė". 

Chorų konkurse birželio 27 
d. iš kiekvienos valstybės var
žysis po vieną kolektyvą, daly
vaus Panevėžio savivaldybes 

GREIT PARDUODA 

0nC(773)W-MM 
— — M a V I 

tr/MiM-ait 

RIMAS LSTANKUS 
•Gretos ir sąžinmgM patarnavimą* 
> Nuosavybių frainavimaa valai 
• Perkama ir parduodam* rtamut 
• Pensininkams nuolaida 

H New Vi 
12932 S. LaGi 
Pak*Fark,IL«?tM 
Bos.: 70S-341-OSOO 
Vofc*M«*:77M54.7t» 
Pa*er: 70M92-2573 
Fax: 70S-341-M1S 

DANUTE MAYER 
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namui mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTE 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir atmeni ikai p—^fr-tt ' 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

100 kv. m. 
Vilniaus seaasaiestyje prie 
Katedros 4-tame (ii penkių) aukite. 
Prašoma $80,000. KrttpUs J 
savininkus (911) 37*>241-87-8L 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKY8 

TEL 773-566-8824 

E L I A D A Y S P A 
now biring manieurists, 

estheticians, massage thera-
pists Call 708-535-1450. 

Pažintinė* kdtMfcts po 
Čikagą ir DUnois valstiją. 

TeL 312-560-1125; 
708-205-1394; 
708-442-7516. 

Reikalingi vyrai ir snoterya 
valymui Naperville rajone. 
Pageidaujama, kad turėto, savo 
automobili. Geros darbo sąlygos. 
Galima susikalbėti rusiškai, 
lietuviikai. Tel. 439-579-1366; 
MM41-4Ma, nwi 

kamerinis choras „Muzika" 
(vadovas Vytautas Tamulis). 

Kultūros gyvenimas, 
2000 m., kovas 

* Gars i p r ancūzų daini
n i n k ė Pat r ic ia Kaaa, sekma
dienio vakarą koncertavusi 
Vilniuje, pirmadienį apsilankė 
prezidentūroje ir susitiko su 
prezidentu Valdu Adamkumi 
bei Alma Adamkiene. Nors 
daininkė į Lietuvą koncertuoti 
buvo atvykusi jau antrą kartą, 
su pirmąja Lietuvos pora ji 
susitiko pirmąkart. P. Kasa 
A. Adamkienės labdaros ir pa
ramos fondui padovanojo 60 
bilietų, kurie suteikė galimybe 
sekmadieniniame jos koncerte 
apsilankyti prancūziškai kal
bantiems vaikams. mui 

Vienos is daugelio Tautinių šokių, vykusių Čikagoje, atidarymas 1976 metais I* kaires: JAV LB Kraite valdy
bos pirm Juozas Gaila, apsaugos pareigūnas, šventės pirm Bronius Juodelis, Illinois senatorius Charlaa Parcy, 
JAV prezidento Geralcl Ford žmona Betty Ford, Valdas Adamkuo. šventes pranešėja Julija CijQn*li«fl« (Dan-
tiene). Illinois gubernatorius James Walker. jo žmona, PLB pirm Bronius Nainys, dr Kazys Bobelis... Sįmetine 
Tautinių šokių Švento vyks Toronte, Kanadoje, liepos pirmąjį savaitgalį įdomu, ar ja susidomėjimas bus toks 
didelis, kaip ankstesnėmis0 Butų gera, kad kuo daugiau musų tautiečių šventėje dalyvautų. 



- RENGINIAI ČIKAGOJE 
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2000 METAI 
BIRŽELIO MĖN. 
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4. d., sekmadieni — Či
kagos ir apylinkių N. Pr. M. 
M. seserų vienuolijos rėmėjų 
metinis susirinkimas. Šv. Mi
šios 8 vai. r. Švč. M. M. Gimi
mo bažnyčioje Marąuette Par
ke. Po Milių susirinkimas pa-
rapyos salėje. 

— Tauragės klubo gegužinė 
Šaulių rinktinės namuose. 

11 d\, sekmadieni — Atei
tininkų šeimos Šventė ir Atei
tininkų namų gegužinė vyks 
Lemonte, Ateitininkų namuo
se ir jų ąžuolyne. 

— BALFo 5-to skyriaus ce
pelinų pietus, tuojau po su
mos, Svč. M. Margos Gimimo 
parapijos salėje. 

17 d. šeštadieni — Tauti
nio jaunimo ansamblio „Gran
dis" koncertas.PLC, Lemonte. 

18 d., sekmadieni — Čika
gos Lietuvių moterų klubo tra
dicinis „Gintaro" pokylis Mar-
tiniąue (Evergreen Park) salė
je. 

— Tragiškųjų birželio 
mimų minėjimas Švč. M. 
ryos Gimimo parapijos 
nyCioje ir salėje. 

— Tėvo diena PLC, 
monte. 

— Beverly Shores, IN, Šv, 
Onos bažnyčioje 1 val.p.p. lie
tuviškos šv. Mišios (kun. R. 
Gudelis) ir tragiškojo birželio 
minėjimas. Po Mišių — ka
vutė. 

22 d., ketvirtadieni — 
Tauragės klubo narių pusme
tinis susirinkimas 2 vai. p.p. 
Šaulių namuose. 

24 d^ šeštadieni, —Vytau
to Didžiojo rinktinės šaulių 
rengiamos Joninės Šaulių 
namuose. Pradžia 4 vai. p.p. 

. \ 25 dL, sekmadieni — „Vai-
18 ko vartai į mokslą" gegužinė 

PDC sodelyje. 
— Anglijos lietuvių įdubo 

gegužinė Šaulių namuose. 
LIEPOS MĖN. 

2 d^ sekmadieni — Vytau
to Didžiojo škulių rinktinės 
gegužinė rinktinės namuose. 

7, 8 ir 9 d., savaitgali — 
Brighton Parko Namų savi
ninkų festivalis vyks prie S. 
Western Ave. ir Boulevard, 
tarp 46-49 gatvių (visas die
nas) nuo 12 vai. p.p. iki 10 
vai. vak. 

9 d„ sekmadieni — Pasau
lio lietuvių centro gegužinė, 
PLC, Lemonte. 

16 d^ sekmadieni — Arki-
vysk. Jurgio Matulaičio Palai
mintuoju paskelbimo šventė 
bos minima 10:30 vai. r. šv. 
Mišiomis Švč. M. Margos Gi
mimo parapyos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. Tuoj po Mi
lių minėjimas parapijos salė
je. Minėjimą rengia Čikagos 
ir apylinkių N. Pr. M. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjai. 

— Išvyka prie prezidentinių 
eglių ir paminklėlių Interna
tional Friendship Gardens, 
iBchigan City, Indiana Ren
gia Lietuvių Veteranų s-ga 
„Ramovė". 

93 oU sekmadieni — JAV 
LB Waukegan/Lake County 
apylinkės metinė gegužinė 
ruošiama Wauconda, DL, La-
kewood Forest Preserve Shel-
ter C. Pradžia 12 vai. p.p. 

— Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų s-gos (AL
IAS) Čikagos skyriaus gegu
žinė Michianoje, MI, Rudai-
eių-Marchertų vasarvietėje. 

- - Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Čikagos sky-
rialu metinė gegužinė Ateiti
ninkų namų ąžuolyne. Pra
džia 12:30 v.p.p. 

80 d^ sekmadieni — Me
tinė ,.Draugo* gegužinė Mari
jonų sodelyje, Čikagoje. 

RUGPJŪČIO MĖN. 
• d^ sekmadieni — Vytau

to Didžiojo šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių rinktines na
muose. 

— Beverly Shores, IN, Lie
tuvių klubo metinė gegužinė 
Lituanicos parke, Beverly 
Shores. Pradžia 1 vai. p.p. 

18 d% sekmadieni — JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
ir apylinkių gegužinė 12 vai., 
PLC sodelyje, Lemonte. 

— Zarasiškių klubo geguži
nė Šaulių namuose. 

20 dJ, sekmadieni, — 
ALTo Čikagos skyriaus gegu
žinė Ateitininkų namų sode
lyje, Lemonte. 

— LB Lemonto apylinkės 
gegužinė PLC, Lemonte. 

— Čikagos lietuvių pensi
ninkų klubo gegužinė Saulių 
namuose. Pradžia 12 vai. 

27 d., sekmadieni — Il
linois Lietuvių Respublikonų 
lygos metinė gegužinė 12 vai. 
p.p. PLC sodelyje, Lemonte. 

RUGSĖJO MĖN. 
S d., sekmadieni _ Tautos 

Šventės minėjimas V.D. šau
lių rinktinės namuose. 

— Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė, PLC, Lemonte. 

9 d , sekmadieni — Jauni
mo centre koncertuos „Trys 
tigriukai". Koncertą rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

10 d., sekmadieni — Tra
dicinė Čikagos ir visų apylin
kių lietuvių Šiluvos atlaidų 
procesija Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje (Marąuette 
Parke) 1:30 vai. p.p. 

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių 
rinktinės namuose. 

17 d* sekmadieni — 
„Draugo" pokylis Jaunimo 
centre. 

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

SPALIO MĖN. 
1 d* sekmadieni — Lithu-

anian Mercy Lift dešimtmečio 
sukaktuvinis pokylis (Vidur
amžių tema) vyks Lemonte 
„Montefiori" paviljonuose ir 
daržuose. Pradžia 3 val.p.p. 

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė rinktinės 
namuose. 

5cU ketvirtadieni — Za
rasiškių klubo metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 

8 d^ sekmadieni — 
„Draugo" koncertas Mother 
McAuley gimnazijos patalpo
se. 

— Virtuozo Gedimino Kvik
lio koncertas PLC, Lemonte. 

16 A* sekmadieni — Lie
tuvių fondo 6-8io8 metinės gol
fo žaidynės Old Oak Country 
Club laukuose. 

20-22 &, penktadieni-eek-
madieni — LITHPEX XXVDI 
filatelijos paroda Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje. Ren
gia Filatelistų draugija „Lie
tuva". 

226% sekmadieni — Pa
nevėžiečių klubo narių meti
nis susirinkimas. 10 vai. r. šv. 
Mišios už mirusius narius Jė
zuitų koplyčioje. 12 vai. susi
rinkimas Jaunimo centre. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
narių metinis susirinkimas 2 
vai. p.p. šaulių namuose. 

27, 28 ir 29 d„ savaitgali 
— Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Seimas Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose. 

28 d , šeštadieni — „Litu-
anica" futbolo klubo 50 metų 
sukakties iškilmingas paminė
jimo pokylis PLC, Lemonte. 

— PLC, Lemonte, 12 vai. 
Maironio lituanistinės mokyk
los mokinių piešinių paroda ir 
koncertas, kuriame dalyvauja 
ir pianistas Rokas Zubovas 
bei Vilniaus Styginis kvarte
tas. Amerikos Lietuvių vaikų 
piešinių parodos-konkurso ati
darymas. 

89 d , sekmadieni — Vi
suomeniškos Vėlinių iškilmės 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse 12 vai. prie Steigėjų pa
minklo. Ruošia Kapų sklypų 

savininkų draugija ir Bend
ruomenės pasauliečių komite
tas, garbės sargyboje dalyvau
jant šauliams ir ramovėnams. 

— University of Chicago 3 
val.p.p. naujų Lietuvos kom
pozitorių kūrinių, sukurtų 
Čiurlionio metinių proga, 
premjera Amerikoje ir Čiur
lionio tapybos darbų repro
dukcijų paroda. Groja Vil
niaus Styginių kvartetas. 
Įžanginiu žodžiu kūrinius pri
stato muzikologas Linas Pau-
lauskis. 

LAPKRIČIO MĖN. 
1 d , trečiadieni — M.K. 

Čiurlionio 125 gimimo me
tines minint., koncertas Chi
cago Cultural Center Preston 
Bradley Hali. Dalyvauja „Dai
navos" ansamblis, - Vilniaus 
Styginių kvartetas, aktorė 
Audrė Budrytė ir pianistas 
Rokas Zubovas. Rengia Chica
go -Vilniaus miestų seserystes 
komitetas, Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus ir Amerikos 
lietuvių meno draugija. 
Pradžia 6 vai. vak. 

3 d , penktadieni — PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje, 7 v.v. Amerikoje gyve
nančių dailininkų meno kūri
nių, dedikuotų Čiurlionio me
tinėms, parodos atidarymas. 8 
vai. v. Lietuvos kompozitorių 
naujų kūrinių, sukurtų Čiur
lionio metinių proga, premjera 
Amerikoj. Groja Vilniaus Sty
ginių kvartetas, pianistai So
nata ir Rokas Zubovai. 
Įžanginiu žodžiu kūrinius ap
taria muzikologas Linas Pau
lauskas. 

4 d , šeštadieni — Lietu
vių fondo metinio vajaus poky
lis Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Jaunimo centre, 12 vai. 
Čikagos lituanistinės mokyk
los mokinių paroda ir koncer
tas, kuriame dalyvauja ir pia
nistas Rokas Zubovas ir Vil
niaus Styginis kvartetas. 

— Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, 6 v.v. Čiurlionio 
tapybos darbų reprodukcijų ir 
meno darbų, dedikuotų Čiur
lionio metinėms parodos ati
darymas. 

— Jaunimo centro didž. sa
lėje 7:30 v.v. Čiurlionio muzi
kos ir poezijos koncertas. Ta
pybos darbų kūrinių paroda. 
Dainuoja ,.Dainavos" ansamb
lis, dirig. Darius Polikaitis; 
griežia Vilniaus Styginių 
kvartetas, fortepijonu groja 
Rokas Zubovas, skaito Audrė 
Budrytė. 

5 d., sekmadieni — Lietu

vių Dailės muziejuje, PLC, Le
monte, 1 vai .p.p. Akademinė 
popietė ir vaidinimas pagal 
MJK. Čiurlionio ir S. Kyman-
taitės-Čiurlionienės laiškus 
„Ilgėjimosi sonata", festivalio 
uždarymas. 

11 d , šeštadieni . Suval
kiečių draugijos metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkes tradicinis 
Rudens pokylis, minint tauti
nių Šokių šokėjų grupės 
..Klumpė" 20 metų sukaktį, 
ruošiamas 6 vai. vak. Midlane 
Country Club, 4555 W. York-
house Rd, Wadsworth, IL. 
(prie šiaurės Waukegano). 

12 d* sekmadieni — Tau
ragės lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių 
rinktinės namuose. 

18 d , šeštadieni — Čika
gos Lietuvių operos metinis 
pokylis Jaunimo centre. 

19 d , sekmadieni —Ne
priklausomos Lietuvos Ka
riuomenės atsikūrimo 82-jų 
metų sukakties paminėjimas 
Šaulių namuose, Čikagoje. 
Rengia Lietuvių veteranų są
junga , Jlamovė". 

— Madų paroda PLC, Le
monte. 

28-26 d , ketvirtadieni iki 
sekmadienio —Teatro festi
valis Jaunimo centre. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba. 

GRUODŽIO MĖN. 
1 d , penktadieni — Šam-

- pano vakaras. Rengia „Lietu
vos Vaikų vilties" komitetas. 

2 i r t 3 d , savaitgalį — Ka
lėdinė mugė PLC, Lemonte. 

S d., sekmadieni — Tilžės 
Akto i paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose. 

9 d., Šeštadieni — Labda
ros vakaras „Seklyčioje". Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba.'. 

10 d , sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinkti
nės Kūčios Šaulių namuose. 

17d, sekmadieni — PLC 
Kūčios. 

31 d., sekmadieni — Či
kagos Lietuvių operos ruošia
mas Naujųjų Metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
V.D. šaulių rinktinės namuo
se. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
PLC, Lemonte. 

2001 METAI 
SAUSIO MĖN. 

14 d , sekmadieni — Reli
ginis koncertas, 3 vai. p.p. 
Svč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, prisiminimui 
žuvusiųjų už Lietuvos'laisvę ir 
1991 m. tragiškųjų sausio 13-
sios įvykių Lietuvoje. Koncer
tą ruošia ir atlieka lietuvių 
meno ansamblis „Dainava". 

19 d., penktadieni — Sa
liutas Mozartui! Sopranas 
Angel Petro ir pianistas Rokas 
Zubovas atlieka Mozarto dai
nas, arijas ir kūrinius fortepi
jonui. Lietuvių meno muzie
juje, Lemonte. 

KOVO MĖN. 
16 d., penktadieni — Mar

eli Gras Paryžiuje. Šventiškai 
padūkusius pranzūzų kompo
zitorių Debussy, Ravel, Mil-
haud, Satie ir kt. kūrinius gro
ja Larą Ochoa-Regan (sakso
fonas) ir pianistai Sonata ir 
Rokas Zubovai (fortepijonas 4 
rankomis). Lietuvių meno mu
ziejuje, Lemonte. 

25 d., sekmadienį — Čika
gos ir apylinkių Nekalto Pra
sidėjimo Švč. M. Marijos se-
Verų vienuolijos rėmėjų me-

5aė šventė. 2 val.p.p. Tėvų 
zuitų koplyčioje šv. Mišios 
į gyvus ir įnirusius narius. 3 

val.p.p. Jaunimo centro didž. 
salėje programa ir vakarienė. 

\ GEGUŽES MĖN. 
18 d , penktadieni — 

Tną Concertante. Romantikų 
karjeriniai kūriniai. Sonata 
Zuborienė, fortepijonas, Ann 
PaleĄ smuikas, WiHiam Ce-
mota, cello. Lietuvių meno 
muziejye, Lemonte. 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 1 d., ketvirtadienis 

ae 

Šeimos draugui 

A.tA. 
JONUI DAINAUSKUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo artimiesiems ir 
kartu liūdime. 

Ignatonių ir Kahlau šeimos 

jE———— 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and roore convertem 
than SAS. From Chicago, we 
offer datiy servtce to Vilnius wi*h 
just one hassle-free eonneetion 
through Stockholm Our 4:30 p.m 
departure gtes you a retoced mom-
ing arrtvat for bustness or pleasure. 
When you're ready to return. youll 
enjoy tame dar travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 

ar Ecorory Oass, you can be 
sure our service wiH be vrorld-dass, 

and will adow you to arhve rested and 
refreshed - all for a reasonabte fare. 
Find out what a wodd of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-300-221-2350. For more infor-
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 
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PADĖKA 

A . t A . 
IRENA 

VEBRIENĖ 
VADOPAIATIĖ 

Mirė 2000 m. balandžio 15 d. 4:43 vai. p.p. Palaidota 
balandžio 19 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Vito Mikolaičiui už 
maldas koplyčioje, gedulingas šv. Mišias ir apeigas 
kapinėse. 
Ačiū už muziką ir giesmes bažnyčioje muz. R. Šokui 
ir sol. Giedrei Nedveckienei, o už rūpestingą 
patarnavimą D. M. Petkaus laidojimo įstaigai. Taip 
pat dėkoju dukrai Romanai, sutvarkiusiai aukotojų 
sąrašus. 
Dėkojame karsto nešėjams: Petrui Čelkiui, Al Masiui, 
Gregory Karlove, Kari Iwinski, Zenonui Rekašiui, 
Kęstučiui Ječiui. 
Esame dėkingi už aukas šv. Mišioms: dr. ir M. 
Wohlberg, T. ir K. Berger, dr. ir A. Liston, Sofijai 
Vebrienei, Sofijai Vakselienei, Mary 0'Dwyer, R. ir 
J. Destefano, M. ir L. Berrafato. 
Ačiū už gėles: Petrui Čelkiui, P. ir P. Vadopalams, 
A. ir Z. Rekašiams, Ritai Masini, E. ir C. Haskell, dr. 
ir M.Wohlberg, K. ir N. Iwinski, V. ir R. Vėbroms, 
Bliūdžiu šeimai, Woodward ir Pabarčių šeimoms. 
Nuoširdžiai dėkojame už gausias aukas. Aukotojai: 
W. ir C. Neumann, O. Norvilienė, Julius ir Frances 
Pakalka, J. Požarniukienė, Daiva ir Raimundas 
Panariai, Kristi ir Vydas Rekašiai, H. ir J. Rings, Ginta 
ir Juozas Raudoniai, Jadzė Rimšaitė, Julia Smilgienė, 
Smith ir McVicker, Arvydas ir Audronė Tamuliai, 
Stasys Tiškevičius, Karen ir Jerry Tackes, Nijolė 
Užubalienė, A. ir V. Valavičiai, Sofija Vebrienė, Gytis 
ir Lydia Vadopalai, Lakštuonė ir Gintautas Vėžiai, 
Stasys Žilevičius, Gražina Žukauskas, Aldona 
Bradley, P. ir B. Buchas, Karolis ir Viktoria Bertuliai, 
Halina Bagdonienė, Marija Barienė, V. Čepaitienė, 
L. ir L. Cairo, Vladė Damašienė, Eugenia 
Daugirdienė, R. ir J. DeStefano, Ilona ir Pedro 
Dapkus, Vita Girdvainienė, E. Gaška, Liucija 
Hoffmanienė, Halina ir George, Adolfas ir Sofija 
Jelioniai, Algis ir Laima Jurkūnai, Dalia ir Kęstutis 
Ječius, B. Kasakaitienė, G. ir L. Kazėnai, Geore ir 
Halina Klarich, Jonas ir Joana Krutuliai, F. ir F. 
Karlove, Nijolė ir Leonas Kalvaičiai, Angelą 
Katelienė, R. ir K. Moderow, V. ir V. Mažeikos, R. ir 
V. Masini, M. Marcinkienė. 

Iš viso suaukota 1,600 dolerių, kurie paskirstyti: 
Lietuvos Dukterų draugijai — $735; pagalbai 
Lietuvos vaikams, įskaitant ir $500 išrašytą čekį 
(perduotą B. Jasaitienei) $865 — „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetui. 

Dėkingi: vyras Petras, duktė Romaną, 
žentas Allan, anūkai ir proanūkei. 

PADĖKA 
A . t A 

JULIUS JODELĖ 
Norime padėkoti visiems draugams ir pažįstamiems 
už dalyvavimą Mišiose ir už paguodos žodžius 
pasakytus mano brangaus vyro JULIAUS JODELES 
gedulingų pietų metu. Tai suteikė mums paguodos, o 
pasidalinimas skausmu ramino mus. 
Dėkojame kun. Anužiui už atlaikytas šv. Mišias, 
bažnytines apeigas ir jautrius žodžius. Taip pat ir už 
lankymą ligoninėje ir už paskutines apeigas. 
Nuoširdžiai dėkojame Dalilei Polikaitienei už 
vadovavimą ir už jautrius žodžius, o taip pat ir kitiems, 
išreiškusiems užuojautą, prisiminimus ir mintis, ypač 
Juozui Kojeliui ir Bernardui Brazdžioniui. 
Dėkojame solistams, o ypač mūsų mūsų šeimos 
draugui Antanui Polikaičiui už giesmes. Vargonininkui 
ir choristams taip pat reiškiame gilią padėką. 
Dėkojame už aukas Healing the Children, kurios 
suteiks galimybę gydytis kokiam sergančiam 
lietuviukui. Skausmo metu ypač guodžia maldos ir 
užprašytos šv. Mišios. Dėkojame už jas. 
Su pagarba 

Žmona Ingrida, visi vaikai ir giminės. 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE j 

XI Lietuvių tautinių šo
kių šventė įvyks š.m. birželio 
30 - liepos 2 d. Toronte, Kana
doje. Nuo birželio 1 d. Šventės 
bei jos metu vykstančių rengi
nių Jbilietus galima užsisakyti 
tik 'skambinant šiais telefo
nais: Vytautui Taseckui tel. 
905-824-4461 arba Janei Vin-
gelienei tel. 416-233-8108. Bi
lietus, kurių užsakymus (tele
fonu ar paštu) šventės rengė
jai gaus po birželio 1 d., reikės 
atsiimti asmeniškai Regai 
Constellation viešbutyje (900 
Dixon Road, Etobicoke, Onta-
rio) prie informacijos stalo, ku
ris pradės veikti birželio 30 d. 
12 vai. 

Dėmesio, buvusieji Vasario 
16-osios gimnazijos mokiniai! 
2001 vasario 16 dieną Vasario 
16-osios gimnazija švęs savo 
50 metų jubiliejaus sukaktį ir 
nori visus savo buvusius auk
lėtinius suburti šiai džiugiai 
šventei. Vasario 16-osios gim
nazijos administracija prašo, 
kad jus atsilieptumėte į šį pra
nešimą elektroniniu paštu 
113240.151@compuserve.com 

paprastu paštu: Litauisches 
Gymnasium, Lorscherstr. 1, 
D-68623 Lampertheim-4, tel. 
49 (0) 6256322, fax 49 (0) 6256 
1641 arba Zitai Dubauskaitei 
773-244-1231. Jeigu ir ne
galėtumėte dalyvauti, prašo
me bent pranešti savo adresą, 
kad galėtumėme sudaryti są
rašą, kuriame būtų buvusių 
mokinių duomenys. 

Į metinį susirinkimą, ku
ris vyks birželio 4 d., sekma
dienį, kviečiami Čikagos ir 
apylinkių Nekalto prasidėjimo 
M. Marijos seselių rėmėjai. 8 
val.r. bus aukojamos Šv. Mi
šios už gyvus ir mirusius na
rius Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke. Susirinkimas 
vyks parapijos salėje. Poetė 
Julija Švabaitė-Gylienė skai
tys ištraukas iš savo kūrybos. 
Taip pat bus skaitomi valdy
bos pranešimai, ruošiami pus
ryčiai, renkamas nario mokes
tis. Visi nariai ir svečiai malo
niai prašomi dalyvauti. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus aukoja
mos šeštadienį, birželio 3 d., 
9:30 vai. r. seselių motiniška
me name, 2601 West Mar-
ąuette Road, Chicago, Mišias 
aukos Nekalčiausios Motinos 
Marijos Prasidėjimo (Immacu-
late Conception) parapijos ad
ministratorius, kunigas Tho-
mas Koys. Kviečiame visus 
dalyvauti! 

Linksmą gegužine birželio 
4 d., sekmadienį, 12 vai. Šau
lių namuose rengia Tauragės 
lietuvių klubas. Visi kviečiami 
ir laukiami. 

Raimundas ir Danutė 
Korzonai, gyvenantys Palos 
Hills, IL, Draugo fondo nariai 
nuo 1994 m. kovo 31 d., milijo
no užbaigimui prie ankstesnių 
700 dol. įnašų atsiuntė 500 
dol. ir tapo garbes nariais, 
Sveikiname naujus garbės 
narius ir labai dėkojame už 
stambią paramą Draugo fon
dui. 

Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovas Vašingtone Al
gis Rimas atvyks į Čikagą tar
tis su ALTo valdyba bei estų ir 
latvių atstovais NATO plėtros 
klausimu. Ta proga lietuvių 
visuomenei jis skaitys prane
šimą apie Lietuvos įstojimo į 
NATO esamą padėtį. Susitiki
mas vyks birželio 10 d., šešta
dienį, 4 val.p.p. Bajzeko mu
ziejaus Gintaro salėje. Visus 
kviečia ALTo valdyba. 

Ateitininkų namų gegu
žinė ir Šeimos šventė sek
madienį, birželio 11 d. vyks 
Ateitininkų namų ąžuolyne, 
Lemonte. Visų lauks karsti 
lietuviški pietus, malonus pa
bendravimas gražioje gamtos 
aplinkoje. Bus traukiami lai
mingieji loterijos biliestai ir 
kt. gegužinės malonumai. Visi 
kviečiami ir nuoširdžiai lau
kiami. Jei dar negrąžinote, 
grąžinkite laimėjimo bilietus — 
paskubėkite! 

Jaunosios daininkė* Aleksandra ir Nikolė neša tėvelio nušautą pelėdą 
Ši programa buvo atlikta gegužės 14-ąją, minint Motinos dieną Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Nuotr. Uaniutės Kronienės 

MOTINOS DIENA LEMONTE 

Nemokamą programą 
vaikams „Tiranozauro skai
tymai" birželio 12 d. - rugpju-
čio 5 d. ruošia Čikagos miesto 
biblioteka ir visi 78 jos sky
riai. Programą remia Field 
muziejus, norėdamas, kad vai
kai ne tik daugiau sužinotų 
apie naująjį muziejaus ekspo
natą - milžinišką tiranozaurą 
Sue, bet ir per vasaros mėne
sius nepamirštų skaitymo. 
Nuo birželio 12 d. skaitymo 
programos dalyviai (vaikai 
nuo 5 iki 14 metų) gali atvykti 
į bet kurį Čikag* viešosios 
bibliotekos skyrių # gauti „Ti
ranozauro skaitymų" progra
mą bei specialią knygelę, ku
rioje bus sužymima, kokias 
knygeles mažieji skaitytojai 
jau perskaitė. Užbaigė knygą, 
vaikai įklijuos lipduką į savo 
specialiąją knygelę ir skaity
mo pabaigoje joje išvys tirano
zauro atvaizdą. Penkerių-aš-
tuonerių metų vaikučiai, per
skaitę 25 knygas, ir devyne-
rių-keturiolikos metų, per
skaitę 10 knygų, bus apdova
noti „Tiranozauro skaitymo" 
programos marškinėliais. Yra 
ir kitokių laimėjimų. Sėkmės! 
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• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (778) 847-7747. 

Gegužė — tai pats gražiau
sias metų mėnuo. Po žiemos 
šalčių pasirodo pirmieji žiedai. 
Stebi gamtą ir galvoji, todėl 
sodų medžiai ir pirmosios gė
lės skuba žydėti, nes vieią ry
tą tik pamatai baltais, raus
vais žiedais padengtą fcmę — 
ir gražu, ir liūdna... T» mėne
sio vieną dieną žmonia pado
vanoja Motinai. 

Pal. Jurgio Matulačio misi
ja kiekvienais metas švenčia 
Motinos dieną ir PLC didžiojo
je salėje surengia petus „Ma
ma tau" su gražia programėle. 
Visada stengiasi suteikti pro
gą pasirodyti savom jėgom. 
Taip ir šiais metais gegužės 
14 d. šventėme Molinos dieną. 
Bažnyčioje šv. MiMų metu pri
siminėme gyvas, ir mirusias 
motinas, meldėmės už jas. Po 
pamaldų skubėfcme į pirmai
siais pavasario žiedais išpuoš
tą salę. Kiekvienais metais 
šeimos pripildo didžiąją PLC 
salę. Nuotaika visada links
ma, skamba juokas, linksmi 
pokalbiai. Šeimos sėdasi prie 
savo stalų. Čia susirenka ke

lios generacijos, o centrui pa
gerinus įvažiavimą, pietuose 
jau gali dalyvauti motinos ar 
močiutės su įvairiomis nega
liomis, savo važiuojamose kė
dėse. 

Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos renginių komiteto pirmi
ninkei Irena Kazlauskienė dėl 
kitų savo šeimos įsipareigoji
mų negalėjusi dalyvauti, į sa
vo vietą pakvittė Bronę Nai
nienę. Susėdus prie stalų^pie-
tus „Tau, Mama" pradėjo Bro
nė Nainienė sveikinimais — 
trumpu žodžiu. 

„Sveikinu visas mamas ir 
močiutes jūsų dienos proga. 
Žodį 'mamą' kartojame maži ir 
suaugę — visą savo gyvenimą. 
Mama, tavo globoje mes au
game, bręstame ir pasiren

kame savo gyvenimo kelią. 
Kaip gera per tą žemę keliau
ti, kai žinai, kad tavo rūpes
tingas žvilgsnis mus lydi. Tu 
išmokei džiaugtis tuo, ką tu
rime, mylėti artimą tikru 
jausmu, o iš tavo geros širdies 
išplaukęs juokas palengvina 
bėgantį gyvenimą. Motinoms, 
kurios jau peržengė Amžiny
bės slenkstį, noriu pasakyti: 
Mama, norėčiau dar vieną, 
vienintelį kartą prie tavojo ka
po suklupt, prisiglausti — sa
kė B. Nainienė. Minutės tyla 
prisiminėme mirusias moti
nas. 

Misijos kapelionas Algirdas 
Paliokas trumpa malda palai
mino susirinkusius ir padėko
jo Dievui už gaunamas dova
nas. 

Pietus paruošė ir visus vai
šino Aldona Šoliūnienė. Aldo
nos greitos, malonios patar
nautojos rūpinosi, kad sve
čiams nieko netrūktų. Pasiso
tinę skaniu maistu, gėrėme 
kavą ir valgėme pyragaičius. 
Po to vyko trumpa meninė 
programėlė. Programą paruo
šė ir ją įdomiai surežisavo 
Faustas Strolia ir jo sūnus Po
vilas. Dainas gražiai atliko 
tėvelis Povilas ir trys dukre
lės, pianinu pritarė Faustas 
Strolia. Programa buvo trum
pa, bet įdomi ir linksma. 

Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos renginių komitetą sudaro:' 
pirmininkė Irena Kazlauskie
nė, Bronė Abromauskienė, Bi
rutė Navickienė, Irena Gali
nienė, Zita Dapkienė, Bronė 
Nainienė, Vanda Gvildienė ir 
Janina Miknaitienė. Pats sun
kiausias darbas teko Vandai 
Gvildienei. Ji rūpinosi stalų 
užsakymų priėmimu, vietų 
paskirstymu ir pinigų surinki
mu. Jai priklauso komiteto 
padėka. 

Dar valandėlę pabendravo
me, pasišnekučiavome ir taip 
gražiai atšventėme Motinos 
dieną savųjų tarpe, savuose 
lietuviškuose namuose. 

Bronė Nainienė 

SVEČIAI IŠ VILNIAUS 
RINKS MEDŽIAGĄ 

Iš Vilniaus pedagoginio uni
versiteto Istorijos fakulteto vi
suotinės istorijos katedros at
vyko Juozas Skirius, asocijuo
tas'profesorius, gimęs 1957 m. 
Šiaulių rajone, Gruzdžių km. 
Jis baigė Kuršėnų I vidurinę 
mokyklą, įstojo į Vilniaus pe
dagoginį institutą (dabar Vil
niaus pedagoginis universite
tas), baigė istorijos fakultetą, 
buvo paliktas ruošti daktaratą 
ir pradėjo dėstyti studentams. 

Dirbdamas visuotinės istori
jos katedroje, 1988 m. J. Ski
rius apgynė disertaciją tema 
„Lietuvos ir JAV politiniai-
diplomatiniai, ekonominiai 
santykiai 1919-1929 metais". 
Disertacijos gynimo metu da
lyvavo iš JAV atvykęs prof. a. 
E. Senas, kuris gerai įvertino 
parengtą mokslinį darbą. 1991 
m. J. Skirius buvo išrinktas 
visuotinės istorijos katedros 
vedėju. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre mokslininkas 
lankosi jau ne pirmą kartą. 
1998 m. lankydamasis LTSC, 
rinko archyve dokumentinę 
medžiagą savo moksliniams 
darbams: ALTo, Lietuvos kon
sulato Čikagoje, P. ir J. Dauž-
vardžių, J. Bielskio, Amerikos 
lietuvių 1914-1920 m. ir ki
tuose fonduose bei LTSC bib
liotekose, dirbo su periodiniais 
leidiniais ir retomis knygomis. 
Kartu su prof. J. Račkausku 
parengė ir išleido dvi knygas: 
„Amerikos Lietuvių Tarybos 
kūrimosi 1939-1941 metais at
spindžiai dokumentuose ir 
spaudoje" bei „The Policy of 
Lithuania's Administrations 
Regarding the US 1920-1922". 
Knygos yra įtrauktos į JAV 
Kongreso bibliotekos katalo
gus. Taip pat pirmosios vieš
nagės metu jis suredagavo A. 
Baliūno atsiminimų knygą, 
paruošė spaudai keletą 
straipsnių ir publikacijų. 
Darbštus mokslininkas iš Lie
tuvos taip pat talkininkavo 
tvarkant PLA fondus, peržiū
rėjo ir aprašė Lietuvos konsu
lato Čikagoje, A. Repšio, Ame
rikos lietuvių Tarybos 1914 -
1920 m. ir Marijanapolio vie
nuolių dokumentų fondus. 

Iki šiol šis gabus mokslinin
kas yra parengęs septynias 
knygas ir apie 200 publika
cijų. Jau dabar yra parengęs 
spaudai knygą apie diplomatą 
K. Balutį. Jo tikslas — šios 
viešnagės metu LTSC surinkti 
medžiagą naujai knygai „Ame
rikos Lietuvių Tarybos veikla 
Lietuvos laisvinimo kovoje 
1941-1950 metais". Mokslinin
kas tikisi šią knygą dar su-

Motinos dienos proga dainavo Povi
lo Strolios dukrele Danielė. 

Talentinga Sirolių Seimą Motinos dienos minėjime 
Nuotr Baniutes Kronienės 

Didelį susidomėjimą rodo Pipirų ratelio mokinukai, kai mokytoja Elifijs 
skaito knygelę Nuotr. Indrės TŲftnėUonM 
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A. ŽLABYS SKAMBINA 
KLASIKA 

Sostinėje baigiasi du mėne
sius trukęs antrasis „Sugrįži
mų" festivalis, kurį surengė 
Lietuvos muzikų rėmimo fon
das. Įvairiose Vilniaus scenose 
koncertavo lietuvių muzikai, 
studijuojantys arba dirbantys 
užsienio šalyse, bei jų užsienio 
kolegos. 

„Sugrįžimų" programą gegu
žės 31 d. vainikuoja talentin
gas pianistas Andrius Žlabys. 
šįmet bakalauro laipsniu bai
gęs studijas Curtis muzikos 

institute Philadelphijoje 
(JAV). Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos Didžiojoje salėje 
pianistas atliks J. S. Bach, L. 
van Beethoven, K. Debussy ir 
F. Chopin kūrinius. 

Dar besimokydamas M. K. 
Čiurlionio menų gimnazijoje, 
A. Žlabys tapo kelių tarptauti
nių konkursų Lietuvoje ir už
sienyje laureatu. 1994 m. pia
nistas išvyko studijuoti forte
pijono ir kompozicijos į Inter-
locheno menų centrą (JAV), 
buvo dviejų Interlocheno kon
kursų laureatas. 1995 m. A. 
Žlabys įstojo į prestižinį Cur
tis muzikos institutą Philadel
phijoje. 1998 m. jis nugalėjo 

„Music Academy of the West" 
vasarus festivalyje ir atliko su 
festivalio orkestru S. Franko 
„Simfonines variacijas". Vė
liau šio koncerto įrašas trans
liuotas per Amerikos naciona
linį radiją. Tais pat metais lie
tuvių pianistas su žymia 
smuikininke Hilary Hahn, su
rengė 17 koncertų Amerikoje 
ir Europoje. 

A. Žlabys yra skambinęs su 
Lietuvos kameriniu, Naciona
liniu ir Valstybiniu simfoni
niais orkestrais. Tarp sureng
tų rečitalių pažymėtinas 1996 
m.Vilniaus rotušėje atliktas J. 
S. Bach „Gerai temperuoto 
klavyro" pirmas tomas. (Elta) 

spėti išleisti Amerikoje. 
Taip pat noriu paminėti, 

kad iš to paties universiteto, 
pedagogikos katedros atskrido 
kitas svečias — asoc. prof., so
cialinių mokslų daktaras Jo
nas Dautaras, tęstinio leidinio 
„Socialinis ugdymas" moksli
nis redaktorius. Jis atvyko į 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrą tęsti mokslinio darbo 
net ketvirtą kartą ir, kaip jis 
pats sako, čia esančios neišse
miamos galimybės. 

Daugiau kaip prieš 5 metus 
dr. J. Dautaras pradėjo ty
rinėti JAV lietuvių pedago
ginės minties bei jaunosios 
kartos lituanistinį švietimą ir 
parengė bei LTSC išleido 
šiuos jo darbus: „Pedagogo Do
mo Veličkos kūrybinis paliki
mas. Bibliografinė rodyklė" 
(1997), „Lituanistinio ugdymo 
JAV būklė ir perspektyvos" 
(1998). 

Be to, dr. J. Dautaras viešė
damas Čikagoje, yra surinkęs 
įdomią medžiagą (eiliuotus 
kūrinėlius, dienoraščio frag
mentus, fotonuotraukas bei 
kitokią dokumentinę medžia
gą) apie savo dėdės Jono Bar-
dausko (1892-1971) gyvenimą 
ir veiklą Čikagoje bei paren
gęs ir išleidęs leidinį „Jaunys
tę svetur palydėjus" (1999). 

Dr. Jono Dautaro šio atvyki
mo tikslai nė kiek ne mažesni 
negu pirmaisiais kartais, jis 
užsibrėžęs tirti JAV lietuvių 
jaunosios kartos švietimo po
kyčius per pastarąjį dešimt
metį, plūstelėjus naujai lietu
vių imigracijos bangai ir už
baigti rengti mokslinę studiją 
„JAV lituanistinių mokyklų 
mokytojai", Lituanistikos tyri
mo ir studijų centre toliau 
rinkti medžiagą monografijai 
apie lietuvius lyginamosios 
pedagogikos atstovus — Petrą 
Maldeikį, Antaną Paplauską-
Ramūną, Antaną Šerkšną ir 
jų mokslinius darbus. 

Dar galima būtų pridurti 
tai, kad dr. J. Dautaras, kiek
vieną kartą atvykęs į LTSC, 
talkininkauja tvarkant naują 
archyvinę medžiagą bei papil
do archyvinius rinkinius doku
mentine medžiaga iš Lietuvos, 
kiek gali dalyvauja ir skaito 
pranešimus tradicinėse moky
tojų studijų savaitėse Daina
voje. 

Linkime sėkmės mokslinin
kams jų darbuose ir tikimės, 
kad viešnagė Čikagoje nepra
ilgs. 

Skirmantė Miglinienė, 
LTSC archyvų direktorė 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro svečiai (i* kairės): prof. Juozas Ski
rius ir prof Jonas Dautaras. Nuotr Jono Tamulaieio 
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