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Seime — dvigubos pilietybės 
įstatymo svarstymai 

Vilnius, birželio 6 d. mų), projektas bus te ik iamas 
(LGITIC) — Ketvirtadieni ry
tiniame posėdyje susirinkusi 
L i e tuva Seimo ir JAV LB at
stovų komisija svarstė dvigu
bos pilietybės klausimą. 

Posėdžiui pirmininkavusi 
Liuda Rugienienė pabrėžė šios 
problemos svarbą ir tai, kad 
JAV LB valdyba tvirtai remia 
tautiečių siekį išsaugoti pilie
tinius sai tus su tėvyne. J i pa
minėjo, kad Seimo pirminin
kui Artūrui Paulauskui bus 
įteikta 1,400 parašų, kurie bu
vo surinkti Čikagoje ir apylin
kėse per labai t rumpą laiką. 

Prieš pranešimus Donatas 
Skučas pažymėjo, kad dvigu
bos pilietybės problema JAV 
lietuvių tarpe pirmą kartą bu
vo iškelta dar 1998 m., JAV 
LB suvažiavimo metu, kai 
paskutinės kartos emigrantai 
išreiškė didžiulį nepasitenki
nimą esamomis įstatymo 
nuostatomis. Pasak D. Skučo, 
dėl to Lietuva praranda di
džiulį ekonominį, kultūrinį ir 
politinį savo tautos potencialą. 
Lietuvai tai nieko nekainuotų, 
sakė jis . 

Seimo ir komisijos narys, li
beralas Arminas Lydeka savo 
pranešjme pateikė dvigubos 
pilietybės t raktavimo įvairiose 
pasaulio valstybėse apžvalgą. 
Šis klausimas pasaulyje verti
namas labai įvairiai, bet nuo
statos liberalėja. Pasak A. Ly
dekos, pribrendo laikas padėtį 
keisti ir Lietuvoje. Pats parla
mentaras karštai linkęs palai
kyti tautiečių užjūriuose bal
sus ir padarys viską, kad Lie
tuva neprarastų savo vaikų. 

Vėliau kalbėjęs prezidento 
patarėjas teisės klausimais 
Armanas Abromavičius išreiš
kė savo asmeninį dvigubos pi
lietybės visiško įteisinimo pa
laikymą, bet paminėjo daug 
keblumų šios problemos 
sprendime. Pasak jo, teisiniu 
atžvilgiu dviguba pilietybė 
nesukelia didelių problemų. 
Didesnį rūpestį kelia iš to ky
lantys socialiniai, ekonominiai 
ir politiniai padariniai (pvz., 
turto grąžinimo, karinės prie
volės, socialinių garantijų), 
kurių sprendimus reikia labai 
gerai apgalvoti. 

Anot A. Abromavičiaus, pir
mosios nepriklausomybės me
tais Lietuvos pilietybės išsau
gojimo klausimus svarstydavo 
pats vidaus reikalų ministras 
kiekvienu atveju atskirai. Pre
zidento patarėjas sakė, jog, 
kai šiuo klausimu sutars visos 
politinės partijos (kad vėliau 
nekiltų bereikalingų spėlioji-

* Kelios dešimtys buvu
sių Seimo narių jau aštuntą 
mėnesį gyvena „su Dievo pa
galba" iš bedarbio pašalpos. 
Valdžios netekę Konservato
rių partijai priklausantys poli
tikai tvirtina susidūrę su di
dele darbdavių panieka, ož, 
•M 

* Seimo nariai n iekaip 
neats ispir ia pagundai pasi
važinėti po užsienį. Dabar 
vykstančios eilines sesijos vi
suotiniuose posėdžiuose kar
tais nebūna net keliolikos par
lamentarų, nors už savo tie
sioginį darbą — įstatymų kū
rybą ir jų priėmimą —jie gau
na atlyginimą. IKD. EIUS) 

Seimui. 
Lietuvių grįžimo į tėvynę in

formacijos centro direktorius 
Žilvinas Beliauskas kalbėjo, 
jog centras jaučia, jog pasta
ruoju metu dvigubos piliety
bės klausimas vis opesnis ir 
tai yra ne tik Vakarų valsty
bėse gyvenančių lietuvių rū
pestis. Dar 1998 m. centras 
nesėkmingai bandė padėti 
pr našioje situacijoje atsiradu
siems Maskvos lietuviams. 

Pranešimą skaičiusi Migra
cijos departamento Pilietybės 
reikalų vedėja Daiva Veži-
kauskaitė pabrėžė, jog ji pa
klūsta veikiantiems įstaty
mams. Gaunamus nusiskundi
mus ji gali švelninti tik gera
noriškų bendravimu ir galimy
bių ieškojimu sprendimuose, 
kurie atitinka dar nepakeistą 
įstatymą. 

Po to vykusiose diskusijose 
įdomiai nuskambėjo PLB at
stovo Seime Gabrieliaus Žem
kalnio mintys, jog jam nepa
tinka dvigubos pilietybės są
voka. Jis norėtų kalbėti apie 
Lietuvos pilietybės išsaugoji
mo klausimą. Pasak G. Žem
kalnio, čia negali būti diskri
minacijos ir tai taikytina ne 
vien lietuvių kilmės asme
nims. 

Susitikimo pabaigoje L. Ru
gienienė perdavė konkrečias 
JAV advokatų pastabas dar
biniam įstatymo variantui, o 
A. Abromavičius padėkojo ir 
paprašė teikti daugiau pasiū
lymų ne tik darbiniam teks
tui, bet ir pastabų dėl dabarti
nio įstatymo formuluočių, nes 
gali būti, jog darbo grupė pra
leido daugiau taisytinų vietų. 

Žilvinas Beliauskas 
LGITIC direktor ius 

* Liberalų ir sociallibe
ralų skirti ministrai trečia
dienį per vyriausybės posėdį 
ne juokais „sukryžiavo ietis". 
Bevek aštuonis mėnesius dir
bančiame ministrų kabinete 
taip atsitiko pirmą kartą. Li
beralų ir socialliberalų pozici
jos išsiskyrė svars tan t tvarką, 
kaip aukštosios mokyklos per
ves ir vėliau naudos už
dirbtus pinigUS. (LR, Elta) 

* Kalbos apie greitą val
dančiosios koalicijos ski
limą bei vyriausybės nuver
timą nesustabdė vykdomosios 
valdžios postų dalybų. Laisvą 
ūkio viceministro postą Naujo
ji sąjunga (socialliberalai) pa
siūlė buvusiam „Lietuvos 
energijos" vadovui sociallibe
ralui Virmantui Jurgaičiui. 
Jis dirba konsultantu Jonavos 
„Achemos" bendrovėje, (LR, EIU) 

* Ūkio ministras Eugeni
jus Gentv i las Pasaulio banko 
atstovui Michael Ca r t e r pa
žadėjo, kad „Lietuvių dujų" 
privatizavimo programą bus 
patvirt inta kitą savaitę. Dujų 
bendrovės privatizavimas y ra 
viena iš banko sąlygų Lietuvai 
skolinant 54 mln. eurų. Minis
tras anksčiau teigė, jog yra du 
privatizavimo modeliai — par
duoti bendrovę strateginio in
vestuotojo ir tiekėjo įkur tam 
susivienijimui arba atskirai 
tiekėjui ir s trateginiam inves
tuotojui, ketvirtadienį rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas". 
Trečiadienį ministras prabilo 

Pasaulio naujienos 

Ketvirtadieni Lietuvos operos ir baleto teatre įvyko žymiausių L.Huvos solistų 
ir Virgilijaus Noreikos —koncertas. Solistams ir teatro orkestrui iingavo Liutau 

Violetos Urmanavir iutes-Urmanos 
ras Balčiūnas. 

Vladimiro GuieviCiaus • Elta1 nuotr 

tylo 
Konservatoriai siūlo mėnesį 

s dėl valdančiosios koalicijos 
ateities 

Vilnius, birželio 7 d. (Elta) 
— Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakcija pasiū
lė pagrindinėms politinėms 
partijoms ir valdžios instituci
joms paskelbti 30 dienų mora
toriumą diskusijoms dėl val
dančios koalicijos ateities. Šį 
laiką konservatoriai siūlo, iš
naudoti tam, kad būtų pasiek
ti principiniai susitarimai dėl 
„Lietuvos dujų" privatizavi
mo, „Lietuvos energijos" pert
varkymo ir privatizavimo, 
„Mažeikių naftos" tolesnės 
sėkmingos veiklos, pensijų ir 
mokesčių sistemos reformų. 

Ketvirtadieni išplatintame 
Konservatorių frakcijos pa
reiškime kritiškai vertinami 
valdančiosios koalicijos septy
ni veiklos mėnesiai dėl iš es
mės nepradėtos nė vienos re
formos. Anot pareiškimo, „visi 
jos atlikti darbai buvo rengti 
ir pradėti ankstesnės vyriau
sybės, todėl R. Pakso vyriau
sybei tereikėjo juos tik forma
liai pabaigti". 

Anot pareiškimo, „nepaisant 
dabartinės valdančiosios koa
licijos neryžtingumo, nesuge
bėjimo susitarti dėl reformų 
įgyvendinimo, pasaulio finan
sinių institucijų abejonių dėl 
vyriausybės ryžto daryti refor
mas, šiuo metu valdančioji 
koalicija gali atlikti gyvy
biškai svarbias valstybei re
formas". 

Tuo tarpu socialdemokratai, 
konservatorių nuomone, „ne
suvokia reformų būtinumo ir 
visiškai nėra tam pasiruošę". 

Pareiškime perspėjama, 
kad, artėjant „Lietuvos dujų" 
privatizavimui, vyriausybės 
laukia ypač sunkūs laikai, nes 
savo interesų turi įvairios Lie
tuvos finansinės grupuotės bei 
dujų tiekėjai. Jame taip pat 
pabrėžiama, kad tik nuo val
dančiosios koalicijos stiprumo 
priklauso, ar šis uždavinys bei 
kiti ūkio pertvarkymai bus at
likti taip, kad tai būtų naudin-
apie tai, kad privatizuojant 
bendrovę reikėtų pagalvoti 
apie kitokius akcininkus, ta
čiau tam reikia priimti vyriau
sybės nutarimą. Jis užsiminė, 
kad naujiems planams kliūva 
vyriausybės priimta nuostata 
dėl auroatlantinės integracijos 
kriterijus atitinkančio strateg
inio investuotojo, kuriam turi 
atitekti ne mažiau negu 34 
proc. akcijų. (BNS) 

ga visai Lietuvai, o ne vien fi
nansinėms grupuotėms. 

Dabartinė krizė valdančio
joje koalicijoje, Konservatorių 
frakcijos nuomone, įrodo, kad 
pastaruoju metu tiek socialli
beralai, tiek liberalai, užuot 
dirbę būtinus valstybei dar
bus, kuria atsitraukimo pla
nus, dėl savo nesugebėjimo ar 
nenoro dirbti stengdamiesi ap
kaltinti kitus. 

Konservatorių frakcija taip 
pat pabrėžia, kad valdantieji 
bus atsakingi ne tik dėl jų ne
atliktų reformų, bet ir dėl są
moningo vyriausybės vairo 
perdavimo kairiesiems. 

Pareiškime frakcija dar kar
tą primena savo principinę 
nuostatą: valdančioji koalicija 
privalo tęsti reformas, vyriau
sybė ir vyriausybės vadovas 
yra atsakingi ne tik už refor
mų projektų parengimą, bet ir 
už tai, kad dėl tokių reformų 
įgyvendinimo būtų pasiektas 
kiek galima platesnis Seimo 
politinių partijų sutarimas. 

* Vyriausybės kancleris 
Robertas Dargis ketvirta
dienį Seime susitiko su Seimo 
pirmininku Artūru Paulaus
ku, tačiau teigė nekalbėjęs 
apie galimybę užimti premjero 
postą. Šią savaitę R. Dargis 
spaudoje ir politikos kulua
ruose buvo įvardytas kaip vie
nas iš galimų kandidatų pa
keisti premjero poste Rolandą 
Paksą. Vyriausybės kancleris 
teigė prašęs Seimo pirmininko 
paramos sprendžiant šiuo me
tu svarbius klausimus — 
„Lietuvos dujų" privatizavi
mą, energetikos sistemos per
tvarką ir privatizavimą, bend
rovės „Mažeikių naftos" prob
lemas, pensijų ir mokesčių sis
temų bei apskričių reformas. 

(BNS > 
* Antradienį, pirmą kartą 

p o to , kai didžiausia Baltijos 
valstybėse finansinė instituci
j a „Hansabank" tapo teisėta 
Lietuvos taupomojo banko 
(LTB) savininke, sušauktas 
šio banko akcininkų susirinki
mas išrinko naują LTB ta
rybą. Ši paskyrė naują LTB 
valdybą. (KD. EIU> 

* Vilniaus kelių policija 
už neleistinoje vietoje pasta
tytą automobilį 150 litų bauda 
vakar nubaudė Seimo Social
demokrat inės koalicijos frakci
jos seniūną Vytenį Andriu
kaitį. (LR. EIU) 

* Valstybės saugumo de
partamento vadovui Mečiui 
Laurinkui kitą savaitę parla
mente teks pasiaiškinti dėl jo 
pavaldinių padarytų teksto 
korektūros klaidų. Tokią 
priežastį departamento atsto
vai vakar įvardijo Seimo Na
cionalinio saugumo ir gynybos 
komitete svarstant vyriau
sybės ataskaitą dėl Nacionali
nio saugumo plėtros. Joje sau
gumiečiai kaltino politikus 
antisemitinių ir neonacistinių 
nuostatų toleravimu. ;LR. R. LŽ, 
Eita) 

* Šią savaitę Vilniuje su-
s ir inkę Lietuvos diplomatinių 
atstovybių i r konsulinių įs ta i 
gų diplomatai, ap t a rę 2000 m . 
ekonominės veiklos rezulta
tus, pažymėjo, kad padidėjo 
Lietuvos eksportas į daugumą 
pasaulio valstybių. J ų many
mu, užsienio prekyba žymiai 
pagyvėtų, jei informacija ap ie 
rinkas eilinį verslininką t ie 
siogiai pasiektų iš pačių a m 
basadų. (VŽ, Elta) 

* AB „Marijampolės sta
tyba" po bylinėjimosi teis
me pripažinta M. K. Čiur
lionio galerijos rekonstrukci
jos rangovo konkurso nu
galėtoja ir šią savaitę pradėjo 
dirbti. Statybininkai ardo pa
senusias gipsines lubas muzi
kos salėje, grindų ir sienų 
dangą, netrukus aptvers tvora 
statybų aikštelę. (KD.EIU) 

* Seimo Ekonomikos 
komitetas pritarė socialde
mokratų i r socialliberalų pa
teiktoms vyriausybės pareng
to „Lietuvos energijos" reorga
nizavimo įs ta tymo projekto 
pataisoms, numatanč ioms su
teikti Seimui teisę pr i imti 
sprendimus vykdant ben
drovės „Lietuvos energija" 
pertvarką. (LR, VŽ, LŽ, EIU> 

* Kauno zoologijos sodo 
penkiametė žirafa Spidas 
trečiadienį paliko Kauną i r 
išvyko gyventi į Varšuvos zoo
logijos sodą pas dvi ten lau
kiančias pateles. Tuo tarpu iš 
Lenkijos į Lietuvą a tgabentas 
10 mėnesių žirafiukas. Kauno 
ir Varšuvos zoologijos sodai 
apsikeitė žirafomis, vykdyda
mi retų nykstančių rūšių iš
saugojimo programą. Je i Len
kijoje kuri nors žirafa atsives 
„mergaite", ji taps Kauno zoo
logijos sodo augint ine. Pagal 
šią retų gyvūnų veisimo prog
ramą, Kauno zoologijos sode 
šią savaitę taip pa t apsigyve
no vienintelė Pabaltijyje itin 
retos rūšies antilopė Bongo. 

I Elta i 

(Remiantis BNS, Reuter. DPA. AP, Interfax. ITAR-TASS, 
BelaPAN. R1A ir ELTA žinių agentūrų pranežimais) 

V a š i n g t o n a s . JAV prezidentas George W. Bush ketvirtadienį 
pas i rašė įstatymą, pagal kurį pajamų mokesčiai bus sumažinti 
1.35 t r ln . dolerių — daugiausiai per pastaruosius du dešimtme
čius. Gegužės 10 d. Atstovų rūmų ir Senato patvirtintas mokesčių 
sumažinimo įstatymas suteiks galimybę JAV namų ūkiams jau 
š iemet atgauti iki 600 dolerių sumokėtų mokesčių, 3 punktais 
sumažins daugumą pajamų mokesčių ir sukurs 10 proc. mokesčių 
laiptelius. „Mokesčius mažinti jau pradėta. Šiandien yra puiki 
diena Amerikai. Tai pirmas didelis naujos eros — bendradarbiavi
mo eros — laimėjimas", sakė G. W. Bush. 

Minskas . Baltarusijos parlamentas ketvirtadienį nusprendė 
valstybes prezidento rinkimus surengti rugsėjo 9 d., tačiau numa
tė tokias rinkimų taisykles, kurios, stebėtojų nuomone, neatitinka 
tarptaut inių reikalavimų. Praėjusį kovą Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos (ESBO) delegacija, lankydamasi Bal
tarusijoje, apgailestavo dėl lėtos valstybės demokratizacijos pa
žangos ir paragino surengti laisvus bei demokratinius rinkimus, 
kurie padėtų Baltarusija įveikti tarptautinę izoliaciją. ESBO de
legacija kritikavo praėjusio spalio parlamento rinkimus, kurie 
neat i t iko svarbiausių skaidrumo bei teisės skelbtis žiniasklaidoje 
kriterijų ir per kuriuos valstybė trukdė opozicijos kandidatams. 
Autoritarinis, prezidentas Aleksandr Lukašenka praėjusį lapkritį 
sake norįs sukurti režimą, kuris valdžioje liktų dešimtmečius ir 
„galbūt šimtmečius". 

S e u l a s . Pietų Korėjos gynybos ministras Kim Dong-Shin ketvir
tadienį žadėjo panaudoti jėgą, jeigu Šiaurės Korėjos krovininiai 
laivai dar kartą įsibraus į šios valstybės vandenis. Tai jis sakė ka
riuomenei pranešus apie naują Pietų Korėjos teritorinių vandenų 
pažeidimą. Kim Dong-Shin sake iki šiol vengęs naudoti jėgą, bai
mindamasis kritikos, tačiau žadėjo „absoliučiai užtikrinti" Pietų 
Korėjos vandenų suverenumą. Jau kiek anksčiau prezidentas Kim 
Dae-Jung buvo raginamasatleisti gynybos ministrą, nes pastaro
siomis dienomis penki Šiaurės Korėjos krovininiai laivai be pasi
priešinimo įplaukė į Pietų Korėjos teritorinius vandenis. 

Paryž ius . Prancūzijos teisėsaugininkai oficialiai pradėjo tirti, 
kokiomis aplinkybėmis fotografas Jacųues Langevin darė avarijos, 
per kurią žuvo Anglijos princesė Diana, nuotraukas. J. Langevin, 
d i rbant i s agentūrai „Corbis-Sygma", nufotografavo Dianos limuzi
no „Mercedes" nuolaužas, bet nuotraukas iškart po avarijos atėmė 
policija ir jos niekada nebuvo spausdintos. Fotografas įtariamas 
pr iva tumo pažeidimu. Minėtoje avarijoje Paryžiuje 1997 m. rug
pjūčio 3 1 d . taip pa t žuvo Dianos draugas egiptietis Dodi ai Fayed 
ir vairuotojas Henri Paul. Pagal Prancūzijos įstatymus, po teismi
nio tyrimo nebūtinai reikalaujama pateikti oficialius kaltinimus. 
Anksčiau Prancūzijos teismas išteisino J. Langevin ir dar devynis 
fotografus, kurie iki avarijos persekiojo Dianos automobilį ir kurie 
buvo kal t inami nužudymu per neatsargumą. Šią bylą buvo iškėlęs 
D. Al Fayed tėvas ir H. Paul tėvai. Teisėjai tada nusprendė, kad 
dėl avarijos kalti ne žurnalistai, o vairuotojas, kurio kraujyje alko
holio koncentracija buvo didesnė uz leistiną. 

L o s Ange les . JAV prisiekusiųjų teismas trečiadienį nuspren
dė, kad „Philip Morris" tur i sumokėti daugiau kaip 3 mlrd. dole
rių 56 metų vėžiu sergančiam vyrui, kuris dėl savo ligos kaltina 
šią tabako verslovę. Tai viena didžiausių sumų, kurią pramoninin
ka i t u rė s sumokėti vienam asmeniui. Prisiekusiųjų sprendimu, 
kur i s buvo priimtas po devynių dienų svarstymo, Richard Boeken 
ta ip pa t gaus 5.5 mln. JAV dol. kompensaciją už patirtą ekonomi
nę ir kitokią žalą. R. Boeken, per savo gyvenimą surūkęs tikrai 
nemažai „raudonųjų" (regular) „Marlboro" cigarečių, siekė 12.37 
mln. dol. žalai atlyginti ir 100 mln.-10 mlrd. dol. baudinių bei pa
darytą žalą viršijančių nuostolių atlyginimo. Ieškovas tvirtino, 
kad „Philip Morris" daugiau kaip 40 metų melavo visuomenei 
apie rūkymo žalą. R. Boeken per dieną surūkyti po du cigarečių 
pakel ius įprato 1957 metais, kai jam buvo 13. J i s teigia patikėjęs 
verslove, kuri visuomenei aiškino, jog tiesioginio ryšio tx p rū
kymo ir plaučių vėžio nėra. Vertybinių popierių ir prekybos nafta 
brokeriui R. Boeken 1999 m. spalio mėnesį buvo nustatytas 
plaučių vėžys, kuris vėliau išplito į stuburą. Praėjusį gruodį gydy
tojai nusta tė , kad vėžys išplito ir į smegenis. 

Londonas . Jungtinės Karalystės svaro sterlingų kursas JAV 
dolerio atžvilgiu ketvirtadienio rytą smuko iki žemiausio per 15 
metų lygmens — 1.3875 dolerio už svarą sterlingų nuo 1.3925 do
lerio už svarą sterlingų. Valiutų rinkos žinovai pabrėžė, kad tam 
didžiausios įtakos turėjo laukiama darbiečių pergalė ketvirtadienį 
vykstančiuose parlamento rinkimuose, kuri padidina tikimybe, 
kad valstybė prisijungs prie euro zonos. 

Atlanta , GA (JAV). Britų popmuzikos legenda Elton John, ku
ris savo švaistūniškumu garsus tiek pat, kiek ir dainomis, už 20 
prabangių automobilių iš savo kolekcijos varžytinėse gavo beveik 
du mln. svarų. 1,951,725 varžytinėse gauti svarai (apie 11 mln. li
tų) y r a beveik dvigubai daugiau už pradinę sumą, kurią buvo nu
s ta tęs „Christie's". 54 metų E. John varžytines stebėjo iš Atlantos, 
kur šiuo metu gastroliuoja. „Kai siūlomos kainos nesiliovė kilti, 
nustebau ir susijaudinau, — sakoma dainininko pranešime spau
dai. — Akivaizdu, kad už nenaujus automobilius galima gauti 
daug pinigų!". Kolekcija kėlė žinovų pasigėrėjimą —joje buvo au
tomobiliai nuo „Rolls-Royce Silver Cloud" pravarde Daisy iki „As
ton Martin", nudažyto anksčiau dainininkui priklausiusio futbolo 
klubo „Watford" spalvomis ir praminto „Žvėrimi" Brangiausiai — 
už beveik 235,000 svarų — nupirktas 1993 metų „Jaguar XJ220", 
kurį buvo planuojama parduoti už 130,000-160,000 svarų 

Sutrumpinimai: K - ..Klaipėda". KD -
„Kauno diena". LA - ..Lietuvos aidas". 
LR - „Lietuvos rytas". LŽ - ..Lietuvos 
žinios", R - „Respublika" 

Naudotasi Lietuvig grįžimo i tėvynę 
informacijos centro atsiusta medžiaga. 

KALENDORIUS 
Birželio 8 d.: Eigmte. Germinė, 

Kaliopas, Medardas. Merunas, Vil
helmas. 

Biržel io 9 d.: švc. Efremas; Feli-
cijus. Gintas. Ginte. Maksimiionas. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLiNK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
mailto:info@kjitic.lt
http://www.lgitic.lt
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APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

Svarbiausias Kanados i r JAV lietuvių 
sporto renginys 

TORONTAS RENGIASI 
DIDELĖMS ŽAIDYNĖMS 

Liepos 4-7 d. vyks Šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auk
lėjimo sporto sąjungos 
(ŠALFASS) 50 -mečio šventi
niai renginiai ir sporto žaidy
nės, kurias rengs Toronto 
sporto klubas „Aušra". Jubilie
jinės šventės organizaciniam 
komitetui vadovauja Alvydas 
Saplys, sporto žaidynių — Ri
mas Miecius 

Tradicinėse sporto varžybo
se šiemet bus net 'tuonios 
sporto šakos — krepšinis, 
tinklinis, lauko tenisas, stalo 
tenisas, kėgliai, golfas, šach
matai ir šaudymas. Į krepši
nio žaidynes pakviestas ir Lie
tuvos krepšinio lygoje rungty
niaujantis Klaipėdos „Neptū
nas". Dalyvauti žaidynėse no
rą pareiškė ir Lietuvos tenisi
ninkai. 

J žaidynes pasveikinti at
vyks Lietuvos sporto vadovai 
— Lietuvos Tautinio olimpinio 

komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas ir sporto departa
mento generalinis direktorius 
bei olimpinių žaidynių aukso 
medalistas, Rimas Kurtinai
tis. Taip pat kviečiamas Lietu
vos Respublikos prezidentas 
bei buvęs ŠALFASS pirminin
kas ir ŠALFASS garbės narys, 
Valdas Adamkus. Tačiau Min
daugo karūnavimo dienos ren
giniai tikriausiai neleis jam 
išvykti iš Lietuvos. Valdas 
Adamkus į ŠALFASS narių 
sąrašą įrašytas vienuoliktuoju 
numeriu, o sąraše 15 žmonių. 
Tarp jų — gerai žinomi sporto 
aktyvistai Algirdas Bielskus, 
Pranas Berneckas, Vytautas 
Grybauskas, Sigitas Krasaus
kas, Pranas Gvildys, Riman
tas Dirvonis, Antanas Supro-
nas, Jonas Nešukaitis, Kazi
mieras Šapočkinas ir kiti. 

Audrius Šileika 
ŠALFASS pirmininkas 

JUBILIEJINES ŽAIDYNES TORONTE 
ARTĖJA! 

Pasiruošimas 51-sioms jubi-
; liejinėms Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynėms, rengia
moms ŠALFASS-gos 50-mečio 
proga Toronte š.m. liepos 4-7 
d., vyksta pilnu intensyvumu. 
Žaidynes rengia Toronto 
PPSK .Aušra". Organizacinio 
komiteto pirmininkas Alvydas 
Saplys ir varžybinio — Rimas 
Miecius, su gausiais talkinin
kais, rūpinasi, kad šis rengi
nys būtų sėkmingas. 

Kaip jau žinome, varžybinė 
programa apima 8 sporto ša
kas. Neseniai davėme plates
nių informacijų apie krepšinio 
ir tinklinio varžybas. Šį kartą 
pateikiame likusių 6 sporto 
šakų vėliausias informacijas: 
lauko teniso, stalo teniso, 
šachmatų, kėgliavimo, šaudy
mo ir golfo. Lauko teniso, sta
lo teniso, šachmatų ir kėglia
vimo varžybos kartu skaitysis 
ir 2001 metų ŠALFASS-gos 
pirmenybėmis. 

LAUKO TENISAS 

Lauko teniso varžybos 
vyks liepos 5, 6 ir 7 d. Thorno-
liffe Park Tennis Club, 15 
Leaside Park Drive, East York 
(Toronto), Ont. 

Tvarkaraštis: liepos 5 d., 
ketvirtadieni, 9 v.r. — regis
tracija, 10:30 v.r. — varžybų 
pradžia; liepos 6 d. 10 v.r. 
varžybų tęsinys; liepos 7 d. 11 
v.r. — varžybų tęsinys ir už
baiga. Jei blogas oras, žaisime 
viduje. 

L. teniso programa: Vie: 

netai — vyrų atvira klasė 
(neriboto amžiaus), vyrų sen
jorų (45 m. ir vyresnių), vyrų 
veteranų (65 m. ir vyr.), jau
nių (18 m. ir jaunesnių) ir mo
terų (neriboto amžiaus). Dve
jetai — vyrų, moterų ir mišrus 
(visų amžius neribotas). 

Starto mokestis: 20 dol. 
US (30 dol. CAN) iš anksto, 25 
dol. US (35 dol. CAN) vietoje 
— vienam asmeniui, nepai
sant rungčių skaičiaus. Jau
niams — 7 dol. US (10 dol. 
CAN) iš anksto 10 dol. US (15 
dol. CAN) vietoje. Čekis rašo
mas: Eugene Krikščiūnas. 

Viešbutis tenisistams: 
„Days Inn" Toronto Down-
town, 30 Carlton St., Toronto, 
Ont. 20 kambarių papiginta 
kaina (109 CND) rezervuota 
iki birželio 20 d., „Lithua-
nian Sports Jubilee" vardu. 
Dėl rezervacijos skambinti: 
416-977-6655 grupės kodas 
„SSALF", arba 1-800-
DAYSINN (329-7466) grupės 
kodas „CGSSAL". 

Išankstinė dalyvių registra
cija — iki birželio 29 d. imti
nai, pas 1. teniso vadovą: Eu-
genius Krikščiūnas, 105 Ann-
dale Dr., Willowdale, Ont. 
M2N 2X3, Canada. Tel. 416-
225-4385; E-mail: 
dkrik3@home.com Galutinė 
registracija priimama vietoje, 
varžybų dieną. 

Informacijos ir kitais rei
kalais kreipkitės į Eugenijų 
Krikščiūną. 

STALO TENISAS 

Stalo teniso varžybos vyks 
liepos 7 d., šeštadienį, Hum-
ber College, 205 Humber Col-
lege Blvd., Etobicoke, Ont. 
Pradžia — 10 v.r. Registracija 
vietoje — nuo 9 v.r. 

St. teniso programa: Vyrų 
vienetas, moterų vienetas, vy
rų senjorų vienetas, vyrų dve
jetas, mišrus dvejetas ir ko
mandinės varžybos. Komandą 
sudaro 2 vyrai ir viena mote
ris. Senjorų amžius: 50 metų 
ir vyresni pagal 2001 m. liepos 
7 d. Visose kitose rungtyse — 
amžius neribotas. 

Starto mokestis: 8 dol. US 
(12 dol. CAN) už kiekvieną 
vienetą ir dvejetą, 10 dol. US 
(15 dol. CAN) už kiekvieną ko
mandą, sumokamas vietoje, 
atliekant galutinę registra
ciją. 

Išankstinė dalyvių regis
tracija — iki birželio 29 d. 
imtinai, pas Eugenijų Krikš
čiūną (žiūrėkit lauko tenisą). 
Daugiau informacijos — kreip
kitės į E. Krikščiūną. 

Turnyro vadovas: Jonas 
Nešukaitis, 255 Silver Birch 
Ave., Toronto, Ont. M4E 3L6, 
Canada. Tel. 416-691-7798. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Publirt»»ddjuly««o^Suiid«yt«iidB4o«id«ym,l^mlHoad»y».theTue«Uy« 
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2nd by the Lithuanian Cathoik Praaa Sobety, 4545 W. 63rd Street, Chicafo, 
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pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO praoumerata yra i 
Metams 

JAV $100.00 
Kanadoje ir kitur (U.S. j $116.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 
Kanadoje ir kitur (US.) . $66.00 
Užsakanti Liatusą; 
Oro pasta $500.00 
Reguliariu pasta" $100.00 
Tik iestadienio laida oro pasta $160.00 
Tik iestadienio laida reguliariu pasta . $55.00 

Vyriausia redaktore-Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - knn. Viktoras Rimšelis 

• Administracoa dirba w«"<i««, nuo 8:30 iki 4:30, šettadtenisis nedirba. 
• Redakdja dirba ir»«Hi—». nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakdja ui skelbimų tarinį neatsako. Skelbimų kainos atsiuntiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakąįa straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

iš i 
1/2 metų 

$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 
$85.00 

3i 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

Jaunučių krepšinio pirmenybių parade žygiuoja ASK ,Lituanica" molekules. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

ŠACHMATAI 

Šachmatų varžybos vyks 
liepos 7 ir 8 d., šeštadienį ir 
sekmadienį. Šeštadienį varžy
bos vyks Humber College, 205 
Humber College Blvd., Etobi
coke, Ont. Pradžia — 10 v.r. 
Registracija — nuo 9 v.r. Sek
madienį varžybų tęsinys ir 
užbaiga bus Toronto Lietuvių 
namuose, 1573 Bloor St. West, 
Toronto, Ont. Tel. 416-532-
3311. 

Bus žaidžiama šveicarų sis
tema. Turų skaičius ir tvarka
raštis bus nustatyta vietoje. 

Starto mokestis: 20 dol. 
US asmeniui, sumokamas vie
toje, atliekant galutinę regist
raciją. 

Turnyro vadovas: Juozas 
Chrolavičius, 59 April Court, 
Ancaster, Ont. L9H 4C1, Ca
nada. Tel. 905-648-0511 na
mų; 905-522-2704 darbo; Fak
sas: 905-529-5112. E-mail: 
chrolav@con.aibn.com 

Išankstinė dalyviu regis
tracija pageidaujama iki bir
želio 29 d. imtinai, pas J. 
Chrolavičių. Dėl daugiau in
formacijos — kreipkitės į J. 
Chrolavičių. 

Papildomas ryšys: Vytau
tas Nasvytis, ŠALFASS šach
matų vadovas, tel. 216-631-
0210. 

KĖGLIAVIMAS 

Kėgliavimo varžybos vyks 
liepos 6 d., penktadienį, Bou-
lerama West, 5429 Dundas St., 
West, Etobicoke, Ont. Tel. 
416-239-3536. Varžybų pra
džia — 7 v.v. Registracija — 
6:30 v.v. 

Varžybų formatas: Ko
mandinės varžybos. Komandą 
sudaro 4 mišrios lyties žai
dėjai/jos. Turnyras susideda iš 
3 žaidimų, be „handicap". Vy
rų ir moterų „High game" ir 
„High series* laimėtojai išve
dami iš komandinių varžybų. 

Starto mokestis: 60 dol. 
CAN. už komandą, sumokama 
vietoje. 

Turnyro vedėjas: Michael 
Jaglowitz, tel. 416-622-9919. 
Papildomas ryšys; Vida Juzu-
konytė, tel. 416-236-0848. Dėl 
informacijų — kreipkitės į Mi
chael ar Vidą. 

Išankstinė registracija, 
ypač iš kitur atvykstantiems, 
pageidaujama iki birželio 29 
d. pas Rimą Kuliavą, 297 Ken-
nedy Ave., Toronto, Ont. M6P 
3C4, Canada. Tel. 416-766-
2996; Faksas: 416-766-5537; 
E-mail: 

kuliavas@compuserve.com 
Galutinė registracija priima

ma vietoje, varžybų dieną. 

ŠAUDYMO SPORTAS 

Šaudymo sporto varžy

bos vyks liepos 7 d., šeštadie
nį, Hamiltono LMŽK „Gied
raitis* šaudykloje. Registracija 
nuo 10 v.r. Varžybų pradžia — 
11 v.r. Programoje — stendi
nis (Trap) šaudymas: 16 jd. A 
klasės, 16 jd. B klasės, išly
ginamieji jardai ir dubletai. 

Varžybų vadovas: Kazys 
Deksnys, 1257 Royal Dr., Bur
lington, Ont. L7P 2G2, Cana
da. Tel. 905-332-6006; Faksas: 
905-547-5556; E-mail: 

kdeksnys@sprint.ca 
Išankstinė registracija 

pageidaujama iki birželio 29 
d., pas K. Deksnį. 

Galutinė registracija su 
starto mokesčiu priimama vie
toje, varžybų dieną. Dėl pla
tesnių informacijų — kreip
kitės į K. Deksnį. 

GOLFAS 

Individualinės golfo var
žybos vyks liepos 7 d., šeš
tadienį, Harbourview Golf 
Course, Hwy. 89, Gilford, 
Ont., tel. 705-456-2018. Galu
tinė registracija — nuo 8 v. r. 
Varžybų pradžia — 8:30 v.r. 
Varžybos vykdomos vyrams ir 
moterims. 

Starto mokestis apie 40 
dol. CAN., sumokamas vietoje, 
atliekant galutinę registraciją. 

Išankstinę dalyvių regis
traciją, ypač iš kitur atvyks
tančių, prašome atlikti iki bir
želio 22 d. imtinai, šiuo adre
su: Juozas Šileika, 57 Widdi-
combe Hill Blvd., Apt. 908. To
ronto, Ont. M9R 1Y4, Canada. 
Tel. 416-243-9779; E-mail: 
sileikaj@salfas8.com 

Galutinė registracija su 
starto mokesčiu priimama vie
toje, varžybų dieną. 

Koordinatorius — Anta
nas Stauskas, 442 Bristol Rd., 
W., Mississauga, Ont. L5R 
2J6, Canada. Tel. 905-712-
8307; Faksas: 905-890-9225. 

BENDROS PASTABOS 

Žaidynių informacijos 
centras: Rimas Miecius, Var
žybinio komiteto pirmininkas, 
54 Burrow8 Ave., Etobicoke, 
Ont. M9B 4W7, Canada. Tel. 
416-234-0878 namų; 416-234-
5792 darbo; Faksas: 416-234-
8506; E-mail: 

rimmeri@sympatico.ca 
Norite daugiau informacijų? 

Sekite ŠALFASS Website: 
www.salfas8.com 

Jubiliejinių žaidynių meda
liais apdovanojami pirmų trijų 
vietų laimėtojai visose varžy
bose. Visi metinių ŠALFASS 
pirmenybių dalyviai privalo 
atlikti metinę ŠALFASS narių 
registraciją. Pilnesnę informa
ciją gauna sporto klubai. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

PRISIMENAM ZIGMĄ ŽIUPSNĮ 

Greitai bėgantis laikas ir 
darbai kartais iš atminties 
laikinai išstumia svarbias da
tas ar žmones, kurių neva
lia pamiršti. 

Vienas tokių lietuviškame 
sporto akiratyje yra Zigmas 
Žiupsnys, kurio mirties penk
metis suėjo gegužės 18 d. O 
jeigu ne netikėta jo mirtis, tai 
netrukus — liepos 11-ąją bū
tume minėję šio darbštaus 
sportininko, trenerio, sporto 
darbuotojo 75-ją amžiaus su
kaktį. 

Gimęs Kaune, Zigmas savo 
didžiąją gyvenimo dalį pralei
do Čikagoje, kur pilnai iš
siskleidė jo sportinė veikla. 
Zigmą čia pradžioje matėme 
LSK .Ateities* eilėse, kur jis 
žaidė krepšinio komandoje. 

Kuomet šis klubas 1952 m. 
vasarą persiorganizavo į LSK 
„Gintarą", nuo pat jo įsikūri
mo dienos jam vadovavo kaip 
tik Zigmas. Čia jau jis pasi
reiškė kaip tinklininkas ir su 
šia sporto šaka iki pat mir
ties nesiskyrė. 

1955 m. spalio mėnesį 
„Gintarui" susijungus su LSK 
„Perkūnu" ir sudarius „Ne
ries" sporto klubą, Zigmas 
buvo pirmuoju valdybos na
riu, vėliau pirmininku, tinkli
nio komandos žaidėju, trene
riu, išugdžiusiu didelį prie
auglį. „Neries" komandos 
(ypač jaunių ir mergaičių) yra 
buvusios stipriausiomis JAV-
se ne vien tik lietuvių tarpe. 

Sunku botų išvardinti visus 
Zigmo darbus, kuriuos jis yra 

nuveikęs. Jau 1952-siais jis 
vadovavo komitetui, kuris Či
kagoje sušaukė susirinkimą ir 
jame buvo išrinktas Vyr. fizi
nio auklėjimo ir sporto komi
tetas (vėliau jis persiorganiza
vo į dabartinę Š. Amerikos lie
tuvių fizinio auklėjimo ir spor
to sąjungą). 

Taip pat ne vienus metus 
jis buvo JAV Vidurio Vakarų 
sporto apygardos pirmininku. 
Buvo ir ŠALFASS-gos valdy
bos ir garbės teismo nariu. 
Negana to, PL Bendruomenės 
valdyboje Zigmas vykdė vi
cepirmininko pareigas sporto 
reikalams. 

Čia reikia pažymėti, kad Z. 
Žiupsnys yra pasiekęs tai, ko 
ne vienas kitas lietuvis tre
neris nepajėgė padaryti. 1975 
m. „Neries" berniukų tinklinio 
komanda laimėjo JAV AAU 
„Olimpic's" čempionų titulą, o 
kito amžiaus ar lyties ko
mandos yra užėmusios šiose 
prestižinėse JAV pirmenybė
se garbingas vietas. 

1962 m. jo vadovaujama 
mergaičių tinklinio komanda 
Illinois Central AAU pirme
nybėse iškovojo aukso meda
lius ir t.t. Šį sąrašą būtų gali
ma tęsti toliau. „Neries" spor
to klubo tinklininkai (vyrai ir 
moterys), o taip pat ir krepši
ninkai ne kartą yra tapę Š. 
Amerikos lietuvių čempio
nais. 

Z. Žiupsnys buvo tinklinin-
kų treneriu ir vadovu Š. Ame
rikos lietuvių išvykose į Eu
ropą ir Australiją. Tačiau jis 
pats labiausiai vertina jo su
organizuotą tinklininkių 
viešnagę tada dar į okupuotą 
Lietuvą (1987-šiais). Šios iš
vykos į tėvynę idėją jis bran
dino ilgus metus, kuomet pa
galiau, po didelių vargų ją 
pavyko realizuoti. Jam tą kar
tą pasisekė kiek geriau negu 
krepšininkų išvykos į Lietu
vą organizatoriams, kurie į tė
vynę vyko 1967-siais, kuomet 
dėl šio įvykio kilo didžiulis 
triukšmas. 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angbskai arba iMtuviškai. 

4647 W. 103 St.Oak.Lawn.IL 
Tel. 70*422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8625 S.7Mh Ava,, Hfcfcory rtta, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VBNAS, MJ3..S.C. 
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Zigmas neliko abejingas 
Lietuvai ir kuomet Lietuva 
atgavo nepriklausomybę. Jis 
ir tada vežė „Neries" tinkli
nio komandas į ten rengtas 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nes. 

Už savo nuopelnus išeivijos 
lietuvių sportui Zigmas buvo 
paskelbtas ŠALFASS-gos gar
bės nariu. Nepaisant kokius 
titulus jam beduotume, jis 
buvo ir visada mūsų atminty
je išliks nuoširdus vyras, tau
rus lietuvis, puikus šeimos 
tėvas ir nepakeičiamas sporto 
entuziastas ir organizatorius. 
O tokių kaip Zigmas mes ne
daug turėjome ir jo neteki
mas yra didelė spraga išeiviš-
koje sporto veikloje. 

Ed.Šulaitis 

LIETUVIAI NUGALĖJO 
Sporto mėgėjai, kurie ne- Toks įspūdis dar padidėjo, 

matė sekmadienį Lemonte vy
kusių futbolo rungtynių tarp 
„Lituanicos" ir „Centrum" ko
mandų, o pirmadienio rytą 
užtikę jų pasekmę 7-5 mūsiš
kių naudai, gal galvojo, kad 
čia korektūros klaida. Tokio 
keisto rezultato jau seniai 
„Lituanica" nėra turėjusi ir, 
kaip matome, abi komandos 
prišaudė net 12 įvarčių. 

Po pirmojo kėlinio, kai „Li
tuanica" keturiais L. Bytauto 
ir vienu A. Jakubausko re
zultatyviais šūviais vedė 5-0, 
atrodė, kad mūsiškiai len
kams visą tuziną atskaitys. 

kuomet L. Jakovlevas pasek
mę padidino iki 6-0. 

Tačiau tada vaizdas gero
kai pasikeitė, tai atsitiko, kai 
treneris G. Jarmalavičius su
galvojo aikštėn išleisti tris 
atsarginius „Lituanicai" jau 
seniai talkinančius kitatau
čius futbolininkus. 

Toks variantas atnešė liūd
nas pasekmes — mūsiškių 
komanda pakriko, o tai pama
tę lenkai — kaip tik pradėjo 
stipriau pulti. Vienu metu 
per minutę varžovai pelnė net 
2 įvarčius, o rungtynių pabai
goje — dar tris (vienas buvo 

iš pakartotinai mušto 11 m. 
baudinio). 

Atrodo, kad ši bus gera pa
moka ateičiai rodanti, kad 
rimtai reikia žaisti abu kė
linius — ne vien tik pirmąjį. 
Keista, kad nepasimokyta iš 
rungtynių prieš „Lions", kuo
met pirmąjį kėlinį lengvai 
laimėjus 2-0, vos tik išplėšta 
3-2 pergalė. 

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 10 d., „Lituanicos" vyrų 
vienuolikė žais išvykoje prieš 
čekų „Spartos" vyrus, kurie 
visada būna kietas riešutas 
mūsiškiams. Atrodo, kad prieš 
juos jau bus rimčiau rungty
niaujama. 

E.8. 
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REIKIA SUTVARKYTI 
VALDININKŲ GAUNAMAS 

ALGAS 
EVALDAS PALŠAITIS 

Peržiūrėdamas savo turimų 
knygų rinkinį, radau patrau
kusią mano dėmesį įdomią 
knygą, kurią prieš daugelį me
tų pirkau Kauno sendaikčių 
turguje. Tai paskutinis Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
jos 1939 metų žinynas. Žinyno 
pradžioje puikios Respublikos 
prezidento Antano Smetonos 
ir Užsienio reikalų ministro 
Juozo Urbšio portretinės nuot
raukos. 

Bet tai ne svarbiausia. Ma
ne sudomino jame nurodytas 
tuometinių valstybės tarnau
tojų atlyginimo Įstatymas 
(V.Š. Nr. 165 — 1924.07.11). 
Valdininkai tada buvo skirsto
mi į aštuoniolika kategorijų ir 
pagal turimą kategoriją paro
dytos jų gaunamos mėnesinės 
algos. Žemiausios pirmosios 
kategorijos darbuotojo gauna
ma mėnesinė alga — 150 Lt. 
Aukščiausios XVIII kategori
jos tarnautojai gaudavo 1,200 
Lt algą. Atidirbusių trejus me
tus vienose pareigose tarnau
tojų algos buvo keliamos 10 
procentų. Matome, kad mėne
sinis atlyginimas tarp I ir 
XVIII kategorijų padidėja 8 
kartus. Tai suprantama, nes 
prieškario Lietuva buvo gana 
skurdi ir didesnių algų mokėti 
negalėjo. Įdomu tai, kad buvo 
mokamas vaikų priedas: už 1 
vaiką 10 Lt, už du po 15 Lt ir 
už tris ir daugiau po 20 Lt kas 
mėnesį. Buvo mokami butpini-
giai: vedusiems kas mėnesį 12 
proc. algos, o viengungiams — 
5 proc. 

Pensija badavo skiriama 
tarnautojui, atidirbusiam 25 

-tarnybos metus. J i buvo 60 
proc. pagrindinės algos dy
džio. Už kiekvienus viršijan
čius 25 tarnybos metus buvo 
mokami pensijos priedai. Vir
šijant 25-30 m. už kiekvienus 
viršijimo metus pridėdavo 2 
proc. pagrindinės algos, o vir
šijus 30-35 m. 1 proc. Už toli
mesnius darbo metus priedai 
nebuvo skaičiuojami. 

Sulaukęs 60 m., tarnautojas 
privalėjo išeiti į pensiją. Prezi
dento ar ministro įsakymu, jo 
tarnybos laikas dar galėjo boti 
pratęstas 2 metams. Pensija 
buvo nemokama, nepaisant 
darbo stažo, jeigu tarnautojas 
dirbo toliau valstybės ar savi
valdybės išlaikomoje tarny
boje. 

Du kartus per metus mokė
davo švenčių priedus. Kalė
doms ir Velykoms tarnautojai 
gaudavo pusės algos dydžio 
priedą. 

Įdomios ir Užsienio reikalų 
ministerijos tarnautojų algos. 

Didžiausią mėnesinę algą 
(XVIII kat.) 1,200 Lt gaudavo 
ministras. Departamentų di
rektoriai (XVI) — 900 Lt. Mi
nisterijos sekretorius OGI) — 
540 Lt, raštvedžiai, sąskaiti
ninkai (VII) — 280 Lt, kurje
riai ir tarnai (II) — 160 Lt, sar
gai, panaktiniai (I) —150 Lt. 

Įdomūs ir agentūros JSlta" 
darbuotojų atlyginimai. Direk
torius (XVI) — 900 Lt, redak
toriai (XII) — 540 Lt, rašt
vedžiai (VIII) — 300 Lt, raš
tininkai (IV) —180 Lt. 

Panaši atlyginimų sistema 
dabar yra Vokietijoje bei ki
tose Vakarų valstybėse. Ten 
tarnautojų atlyginimai tiksliai 
nustatomi pagal turimą išsila
vinimą, darbo stažą ir užima
mas pareigas. Pradinis atly
ginimas visada yra vienodas 
visose valstybinėse įstaigose. 
Jis kas keleri metai didina
mas iki 50 m. amžiaus. Papil
domas atlyginimas išmoka
mas atostogoms ir didžiosioms 
šventėms — Kalėdoms ir Vely
koms. Diferencijuoti atlygini
mai mokami tik vietovėse, ku
riose pragyvenimo lygis viršija 
šalies vidurkį, mokami vaikų 
priedai. Net aukščiausias pa
reigūnas neturi teisės nei sau, 
nei savo pavaldiniams skirti 
priedus ar pašalpas iš atlygi
nimo fondo. 

Gana įdomu ir tai, kad to
kioje „nuskurdusioje" valsty
bėje, kaip JAV, valdžios tar
nautojų atlyginimų vidurkio 
šuoliai artimi buvusiems 
prieškarinėje Lietuvoje, da
bartinėje Vokietijoje ir kituose 
Vakarų kraštuose. 

Kad galima būtų palyginti 
prieškarinėje ir dabartinėje 
Lietuvoje valdininkų gauna
mus atlyginimus, reikia žinoti 
buvusio ir dabartinio lito ver
tę. Tokį rodiklį nustatyti ne
lengva, nes panašių duomenų 
net „Lietuvos bankas" neturi. 
Tačiau, panaudojus 1938 m. 
statistikos žinyne nurodytas 
maisto produktų ir tekstilės 
gaminių kainas ir palyginus 
jas su dabar esančiomis kaino
mis, apytikriai šis buvusio ir 
dabartinio lito santykis yra 
artimas 2,8-2,9. 

Šiuo metu nustatytas mini
malus mėnesinis atlyginimas 
(alga) — 430 Lt. Tokia alga 
apytikriai atitinka nepriklau
somoje Lietuvoje mokėtą pir
mos kategorijos mėnesinį atly
ginimą —150 Lt. 

Gyventojų padėtis nepri
klausomoje Lietuvoje yra sun
ki. Šiuo metu vien tik se
natvės pensininkų yra 
645,000, o jų vidutinė pensija 

Lietuvos Taupomojo banko pastatas Savanorių prospekte Vilniuje. Gedimino Žilinsko < Elta) nuotrauka. 

312 Lt. Tai sudaro 69 proc. 
minimalaus atlyginimo. Be se
natvės pensininkų yra nema
žai neįgaliųjų ir socialiai rem
tinų žmonių, bent minimaliai 
aprūpinamų. Pastaruoju metu 
labai padidėjo bedarbių. Jų 
skaičius siekia 225,000, o tai 
sudaro daugiau kaip 12 proc. 
visų dirbančiųjų. Jų gaunama 
pašalpa svyruoja nuo 135 iki 
250 litų ir mokama 6 mėn. 

Kadangi Lietuva, atgavusi 
nepriklausomybę, labai „pra
turtėjo", tai šuolis nuo ma
žiausio iki didžiausio valdinin
ko gaunamo atlyginimo padi
dėjo. Dabar valdininko, vado
vaujančio įstaigai ar organi
zacijai, atlyginimas su įvai
riais priedais siekia 10,000 
litų ar net gerokai daugiau! 
Taigi jo šuolis siekia 23,2 ar 
net 37,2 minimalius atlygini
mus. Toliau skliausteliuose 
nurodysiu, kiek kartų gauna
mas atlyginimas viršija mini
malų. 

Vidutinis Seimo narių atly
ginimas su įvairiais priedais 
siekia 6,000 Lt (13,9). Pana
šios yra ir ministrų algos. 
Tačiau jų atlyginimai nepri
lygsta daugumos vadovau
jančių valdininkų atlyginimui. 
Didelį atlyginimą lemia moka
mi įvairiausi priedai bei pre
mijos. Pvz., valstybės tarnau
tojams dažnai skiriami iki 100 
proc. atlyginimo dydžio prie
dai. Kultūros įstaigų vado
vams mėnesiniai priedai sie
kia net 200 proc. Europos tei
sės departamento vadovo mė
nesinis priedas 250, o jo pava
duotojo — 200 proc. 

Labai dažnai mokamos pre
mijos už gerą darbą. Jos būna 
iki 100 proc. mėnesinės algos. 
Tiesa, jos mokamos ne kiek
vieną mėnesį, tačiau gana 
dažnai. Tokį premijavimą sun
ku suprasti, nes tarnautojai 
samdomi, kad dirbtų gerai. 
Jeigu jie darbo metu atlieka 

papildomą darbą, tai matyti, 
kad jie pagrindiniu darbu ma
žai apkrauti. 

Daug abejonių sukėlė G. 
Vagnoriaus vyriausybės nu
tarimas smarkiai, iki 10,000 
(23,2), 12,00 (27,9), net 16,000 
(37,2) litų, padidinti teisėjų al
gas. Motyvuota tuo, kad, tik 
dideles algas gaudami, teisėjai 
priims teisingus sprendimus 
ir neims kyšių. Vėliau teisėjai 
labai pasipiktino, kai jų algos 
buvo kiek sumažintos iki 
8,000 (18,6) — 12,000 (27,9) 
litų. 

Kaip didėjo gaunamas atly
ginimas parodo Policijos de
partamento vadovo gaunama 
alga: alga 4,200 (9,76), 60 
proc., priedas 2,520 (5,86) ir 
priemoka 3,150 (9,32). Iš viso 
9,880 (22,9) litai. Tokių pa
vyzdžių galima pateikti daug. 

Kai kuriais atvejais valsty
bės tarnautojų algos yra di
desnės arba artimos Respubli
kos prezidento algai. Taip Ma
žeikių naftos vadovo alga 
17,000 (39,5) Lt, buvusio ge
neralinio prokuroro 12,745 
(29,6) ir tai be priedų, o prezi
dento alga 12,000 (27,9) litai. 

Nepaprastai didelės ir išei
tinės kompensacijos. Taip 
Valstybės turto fondo buvęs 
direktorius gavo net 125,000 
(290,7) litų kompensaciją, o 
buvęs generalinis prokuroras 
teisiasi dėl norimos gauti 
150,000 (348,7) litų dydžio 
kompensacijos ir pan. 

Tuo tarpu mokslo darbuo
tojų algos palyginti nedidelės. 
Universiteto profesoriaus 
2,150 (5,0), o daktaro 1,420 
(3,3) litų. Labai nedidelės yra 
ir mokytojų algos, — jos svy
ruoja nuo 800 (1,86) iki 1,100 

vyksta pagal 8 kartų schemą. 
Ministras, Aukščiausiojo teis
mo pirmininkas, generalinis 
prokuroras gautų po 3,440 Lt. 
Seimo nariai, profesoriai ir 
panašūs — po 3,100 Lt, moky
tojai po 900-1,300 litų, o kurje
riai ir sargai po 430 Lt. Ir 
jokių premijų! Tik du kartus 
per metus — per Velykas ir 
Kalėdas — pusės algos dydžio 
priedas. Mokami nedideli vai
kų priedai. 

Perėjus prie tokios ar pa
našios algų mokėjimo siste
mos, atsirastų lėšų pensijoms 
ar kitoms socialinėms išmo
koms padidinti ir kitiems rei
kalams. Aišku, kad dabar vis
ką valdanti biurokratinė no
menklatūra to niekada neleis 
ir panašaus klausimo nekels, 
nes pati jos prigimtis to daryti 
neleidžia. Vyriausybė norėtų 
įvesti griežtesnę ir skaidresnę 
darbo užmokesčio tvarką val
stybinėse įmonėse, bet vien 
kalbos apie tai sukėlė didelį 
nomenklatūros pasipriešini
mą. 

Suprantama, kad čia aptarti 
pasiūlymai tėra svajonės, bet 
pasvajoti galima. 

Šaltiniai: URM „Žinynas 1939", 
JŠviešos" spaustuvė Kaune; sietu
vos statistikos metraštis 1939 m.", 
Centrinis statistikos biuras, „Spin
dulys" Kaune; laikraštis „Lietuvos 
rytas" 2001.04.04, 2001.04.23, 
2001.05.15; laikraštis „Respublika" 
2001.05.01, 2001.05.02, 2001.05.15 
ir kiti spausdiniai. 

* Vasaros sezono metu 
Palangoje ištikus nelaimei 

DRAUGAS. 2001 m. birželio 8 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Pašaipa ir verkšlenimai 

poilsiautojai greitosios medici
nos pagalbos gali ir nesulauk
ti. Šiemet sezono metu Palan
gą ir 15 kilometrų nuo jos 

(2,6) litų. Kartais mokytojams esančią Šventąją aptarnaus 
algas vėluojama po kelis mė- tik 3 greitosios medicinos pa-
nesius išmokėti, todėl jie strei
kuoja. 

Įsivaizduokime, kad Lietu
voje atlyginimo didinimas 

galbos brigados. Sunkesnes 
traumas patyrusius ligonius 
jos gabens ir j Klaipėdos bei 
Kretingos ligonines. <LR. Eitai 

Neseniai vienoje Michigan 
valstijos katalikų bažnyčioje 
buvo išdalinti tekstai su pa
sižadėjimu visais galimais 
būdais remti' pastangas kad 
šio krašto žiniasklaidoje įsi
vyrautų moralinė ir etinė at
sakomybė. Žmonės buvo pra
šomi užpildyti atitinkamą at
karpą — vėliau, kartu su kitų 
diecezijos tikinčiųjų pasisaky
mais, viskas bus įteikta atitin
kamoms įstaigoms. 

Tai dar vienas šūvis, perio
diškai nuaidintis, kovojant su 
^iniasklaidos bei pramogų pa
saulio skleidžiamu moraliniu 
neatsakingumu, žiaurumais, 
greito pasitenkinimo kultūros 
propagavimu, darančiu ypa
tingą žalą krašto jaunimui". 
Sakytume — nieko naujo. 
Amerikiečiai seniai su tomis 
blogybėmis grumiasi, bet re
zultatai kol kas nelabai žy
mūs. 

Minėtas raštas iš dalies pri
minė gegužės pradžioje pa
skleistą, 32 Lietuvos kultūri
ninkų bei visuomenininkų pa
sirašytą, „Atvirą laišką Lietu
vos prezidentui Valdui Adam
kui" (spausdinamas šiandien 
5 psl.) Laiške norima atkreipti 
prezidento dėmesį „į išryš
kėjusią ir įgaunančią masinį 
pobūdį tendenciją žiniasklai
doje įvairiausiais būdais neig
ti tradicines vertybes, dorovės 
normas, krikščioniškosios kul
tūros puoselėjamus žmonių 
tarpusavio santykius... Popu
liarumo iš esmės siekiama, 
neigiant, tyčiojantis, sėjant 
baimę, braunantis į privatų 
asmens gyvenimą arba ape
liuojant į žemuosius žmogaus 
instinktus... Ir šio reiškinio re
zultatas — pagieža savo kraš
tui, masinė emigracija ir ne
valdomos lietuviškų nusikal
tėlių gaujos, siautėjančios ne 
tik Lietuvoje, bet ir Euro
poje..." 

Susipažinusiems su Lietu
vos žiniasklaida (galbūt dau
giausia periodine spauda) to
kie kaltinimai suprantami. 
Tik kažkaip norisi su tuo ne 
visai sutikti: nejaugi žinia-
sklaida yra kalta dėl visų blo
gybių Lietuvoje (o tuo pačiu ir 
bet kuriame kitame krašte)? 
Negalime neigti, kad žinia-
sklaida gali ne tik atspindėti, 
bet ir formuoti visuomenės 
nuomonę, pažiūras, nusiteiki
mus, tačiau tai nėra nei pa
grindinis jos tikslas, nei pa
skirtis. 

Būtų pati lengviausia ir pa
prasčiausia išeitis: pažaboti 
žiniasklaida, įstatyti ją į „tin
kamas vėžes", ir tuomet visuo
menėje vyrautų vien tik švie
sios, doros, darbingos, patrio

tiškos nuotaikos... O galbūt 
moralės nuosmukio, nusikals
tamumo, korupcijos, narkoma
nijos, alkoholizmo ir kitų blo
gybių šaknys glūdi kur kas gi
liau ir kituose kloduose? Ži
noma, juos atkasti ir tas šak
nis sunaikinti — tai jau ne 
vienos dienos ir ne vieno as
mens darbas (šiuo atveju jis 
siūlomas valstybės preziden
tui). Ir jis daug sunkesnis, 
negu durti kaltinimais šen ar 
ten. 

Š.m. gegužės mėn. „Nauja
sis židinys-Aidai" išspausdino 
ilgą Kęstučio K. Girniaus 
straipsnį, pavadintą „Intelek
tualų neatsakomybė", kaip sa
votišką atkirtį .Atviram laiš
kui prezidentui". Tvirtinda
mas, kad „Laiško autorių siū
lymai dėl padėties gerinimo 
nei įdomūs, nei nauji", auto
rius juos vadina pamokslavi
mu ir priduria, kad „Pa
mokslai turi savo paskirtį ir 
vietą, bet ir bažnyčiose pa
prastai jie sakomi tik sekma
dieniais". Tad ir laiškas „Vei
kiau priklauso verkšlenančio 
paternalizmo žanrui, kurį be
veik dešimtmetį puoselėja da
lis Lietuvos inteligentų". Visgi 
atkreipus dėmesį, kad pasira
šiusiųjų inteligentų tarpe yra 
kunigų, muzikologų, rašytojų, 
skulptorių, aktorių, režisierių, 
gydytojų, žurnalistų, poetų, 
kurių pavardės bei darbai ži
nomi ne tik tėvynėje, bet ir už
sienyje, K. Girniaus pastabos 
skamba keistokai. 

„Nors tokio teksto rašymas 
veikiausiai suteikia autoriams 
malonumą, jie elgiasi neatsa
kingai intelektiniu požiūriu... 
Sunku įsivaizduoti',' kad auto
riai tiki tuo, ką rašo..." Betgi 
sunku įsivaizduoti, kad straip
snio autorius taip pat „tiki 
tuo, ką rašo". Tik pabaigoje jo 
mintys atliepia laišką pasi
rašiusiųjų teigimą, kad „Lie
tuvos žiniasklaida turi didelių 
trūkumų, dažnai tyčiojamasi 
iš patriotizmo ir įvairių dory
bių, daugelis televizijos laidų 
paviršutiniškos. Bet neuž
mirškime, kad ne žurnalistas 
sugalvojo šūkį: patriotas — tai 
idiotas..." Tačiau nei laiško 
autorių prašymai, kad prezi
dentas „tartų savo autorite
tingą žodį" šiuo reikalu, nei 
Kęstučio Griniaus pašaipūs 
išvedžiojimai apie inteligentų 
verkšlenimą padėties nepa
taisys. Juk nėra dūmų be ug
nies, tad ir Lietuvos žinia-
sklaidai verta geranoriškai su
sirūpinti savo ugniaviete, kol 
neatsirado pajėgų iš šalies, 
norinčių ją suvaržymais visiš
kai užgesinti. 

. 

. 
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Komjaunimo aktyvistai kruopščiai visus suregistruoja. 
Tiems, kurių nebuvo, pažadėta sumažinti elgesio pa
žymius. 

Grįžę namo, daužome margučius. Tai mūsų šventė. 
Niekam nepavyks išbraukti jos iš mūsų gyvenimo. 

1960 metų gegužės 6 diena. Pagaliau vėl galiu 
ištrūkti į savo gimtąjį kaimą. Minu dviratį jau pra
džiūvusių vieškeliu ir takeliais, grožėdamasis vaiskia 
žaluma ir pirmaisiais žiedais. Liukpetriuose, kolchozo 
raštinėje, grandu popierius tvarkančią Valę Kai venai te. 
Ji praneša, kad šį vakarą Pulciniškyje vyks gegužinės 
pamaldos. 

Tėviškės kieme sutinku mamą, brolį Vladą, kuris 
jau lyg svečias mūsų namuose — pirmadienį išeina 
kariuomenėn. Sutariame keliauti „mojavon" į Pulci-
niškį. Per lauką atlinguoja dar vienas naujokas, Pet
ras Lipnickas, užsikabinęs ant peties armoniką. Brolis 
Bronius pasiima smuiką ir jiedu, susėdę ant prie
klėčio, taip gražiai užgroja, kad suvirpa ne tik mūsų 
širdys, bet ir visos Petraičių lygumos. 

Iš Cekiškio ateina Jonas ir Vytautas Kazilioniai, 
Vladas Galvanavičius, ir visi patraukiame į Pulci-

niškį. 
Kai ėjome pro Mockūnynę, Petras Lipnickas užgrojo 

gražų maršą, brolis Vladas mušė būgną. Atrodė, atku
to, atgijo ši beržais ir lazdynais apaugusi pieva, kur 
taip neseniai ganydavome karves, kur per šienapjūtę 
tėvukas susikviesdavo dainingiausius apylinkės vyrus 
ir kasmet tęsdavo tradiciją: išvaro po pradalgę, pakil-
noja iš po lazdyno išsitraukę ąsotėlį su alum, sudai
nuoja šienpjovių posmą ir vėl žvangina dalgiais. Tą jų 
dainavimą žmonės girdėdavo ir Daujėnuose. Ir saky
davo: va, jau šienapjūtė prasidėjo. 

Dabar Mockūnynė — kolchozo apleista, išsiilgusi 
žvalių šienpjovių valiavimo. 

Priartėję prie Pulciniškro, Vilimavičių kieme pama
tėme gausybę žmonių — pažįstamų ir nepažįstamų 
kone iš pusės parapijos. Mat kaimas dar beveik visas 
išlikęs, čia nemažai jaunimo, gražių merginų, taigi ne
sunku susiburti. Vos sutilpome berželių šakom ap
kaišytoje klėtyje, kur ilgai ir gražiai giedojome. Po 
giesmių ir maldų kieme šokame iki vidurnakčio. Ne 
tiek iš linksmumo, kiek iš graudumo: juk pirmą kartą 
iš mūsų apylinkės tiek daug jaunų vyrų imama į ka
riuomenę. Jiems tai buvo atsisveikinimo vakaras. Nie
kas nežino, kur vilkės kareivio milines ir ką gins. 

1960 metų gegužės 8 diena. Pavakary giminaičiai 
ir draugai pradeda rinktis į Vlado palydas. Ateina Pet
ras Lipnickas, Albinas Vyčas — jiems' šis vakaras taip 
pat paskutinis tėviškėje. Kiaurą naktį Antanas Akins-
kas, Jonas Giedraitis, kiti kaimynai nesudeda akių, 
budi seklyčioje suvokdami, kaip nelengva išsiskirti 

šiais sujauktais ir neaiškiais laikais. 
1950 metų gegužės 9 diena. Atėjo metas kinkyti 

arklius, kuriuos subėgusios merginos gražiai apkaišė 
žydinčių ievų šakelėmis. 

Kai du ilgi poriniai vežimai, prisėdę naujokų ir paly
dinčiųjų, išriedėjo iš Cekiškio kaimo, prie šalikelės 
kryžiaus tėvelis sustabdė arklius ir pasakė: „Suklaup
kime ir pasimelskime, kad jie sugrįžtų..." Visi nusiėmė 
kepures, suklaupė. Merginos kūkčiojo, vyrų akyse su
žvilgo ašaros. Neįprasta tai buvo ceremonija. Susi
mąstymo ir graudulio vėliau neišsklaidė nei Kosto Au-
gos akordeonas, nei Povilo Kalvėno būgnas. 

Tą dieną Pasvalio geležinkelio stotyje į sovietinius 
rekrūtus išlydėjome tris vagonus vyrų 

1950 metų gegužės 28 diena. Sekminės. Apsiniau
kė, pradėjo lyti, kažkur dundėjo perkūnija. Bet kaip 
gali nenuvažiuoti į Daujėnus? Juo labiau, kad iš bičiu
lio Leono Šarkūno pasiskolinau fotoaparatą, iš Viktoro 
Karaliūno gavau fotojuostą, taigi galėsiu įamžinti at
laidų akimirkas. Sėdu ant dviračio ir minu kuo grei
čiau iš miesto. Vieškeliu nebegaliu minti. Ratai aplipo 
moliu — nė iš vietos. Nukrapštau ir vėl stumiuos kone 
iki kelių purvinas. 

Daujėnuose žmonių bįivo daug, netilpo net bažny
čioje. Sutikau daug pažįstamų, giminaičių, suvažia
vusių iš kitų parapijų. Su jais gražiai pabendravome 
pas tetą Oną Kalvėnienę, kuri visada per Sekmines 
pasidaro alučio. O kaip neužsuksi pas vaišinguosius 
Grasildą ir Joną Vadopalus, juo labiau, kad teta Gra
silda yra mano krikštamote? Čia visada esi laukiamas 

ir mylimas. Pusseserė Adelė, pusbroliai Antanas, Jo
nas ir Petras dar apibars sužinoję, kad buvai Daujė
nuose ir neužsukai. 

Jau temstant keliauju į Petraičius. Einu ir galvoju 
apie brolį Vladą. Kur jis dabar? Dar negavome jokio 
laiško. Pirmos Sekminės be jo. Tuštėja mūsų kaimai. 
Vieni keleriems metams išeina kariuomenėn, kiti. 
radę progą, sprunka į miestą. 

1950 metų birželio 12 diena. Nepamiršta jauni
mas gražios tradicijos: vardinių išvakarėse pina vai
niką ir kala prie varduvininko durų. Jaučiu, kad taip 
bus ir šį kartą. Iš tiesų. Vos tik sutemo, girdžiu šla
mesį prie durų. Kažkas prikalė vainiką ir bėga. Aš ve
juosi ir sugaunu klasės draugus Bronių Brazdžionį, 
Bronių Dovidonį, vienuoliktokus Juozą Glinskį, Stasį 
Židonj, Petrą Bajorūną. Praplepėjome iki aušros, mat 
turėjau mažą statinaitę iš Petraičių. 

1950 metų birželio 13 diena. Išlaikiau paskutinį, 
geometrijos, egzaminą. Perkeliamas į šeštą klasę, i š 
siskirstydami atostogų daug šnekame apie ateitį. Ar 
besusirinksime visi0 Klasės jau mažėja. Vyresnieji 
imami į kariuomenę, kiti išvažiuoja kitur mokytis. Aš 
svarstau, ar nebūtų geriau pereiti į progimnaziją, 
pabėgti nuo visų aktyvistų. Jau taip pabodo tie prie
vartavimai. Uždaro po pamokų kokioje nors klasėje K 
Bitinas ar N. Berzinytė, duoda popieriaus lapą ir sako: 

— Rašykit pareiškimą stotį į komjaunimą. Kai pa
rašytis, galėsit eiti namo. 

Bus daugiau 
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MEILĖ GIMTAJAI MAŽAJAI 
LIETUVAI IR JOS VAIKAMS 

Vilius Algirdas Trumpjonas 
gimė prieškario Klaipėdoje, 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės uostamiestyje. Tik neil
gai jam mažam teko lakstyti 
Klaipėdos bruku. Jau mažu 
vaikeliu išvežtas j Kauną, vė
liau Vokietiją, JAV, ten įgijęs 
išsilavinimą, vedęs žemaitę 
Danutę, išaugino tris dukras, 
yra Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos (MLLD) Čikagoje 
pirmininkas. Tuo galima būtų 
užbaigti šį pristatymą, jei ne 
išskirtinis nuolatinis šio žmo
gaus dėmesys ir meilė Mažajai 
Lietuvai ir jos vaikams. 

Kasmet bent du kartus 
aplankydamas mūsų krašto 
lietuvybės židinius, Vilius 
Trumpjonas susipažįsta su lie
tuviškos veiklos padėtimi ir, 
kiek leidžia išgalės, talkina 
kiekvienai mokyHėlei, būre
liui, ansambliui, jaunimo bei 
sporto klubams. Šio pavasario 
V. Trumpjono dviejų savaičių 
vizitas buvo i t in^urt ingas 
pažintimi ir Bendravimu lietu
viškuosiuose židinėliuose. Tad 
atsisveikindami Klaipėdoje 
ponui Viliui sakėme: — „Iki 
greito pasimatymo!" 

Šią pavasarinę kelionę per 
Karaliaučiaus sritį kartu su 
ponu Viiiumi pradėjome pa
žintimi su Eitkūnų gyven
viete, lietuvių kalbos būreliu, 
kur nuo šių mokslo metų dir
ba buvęs Jsruties Pedagoginės 
kolegijos {direktorius Aleksas 
Bartnikas) lietuvių kalbos 
specialybės absolventas Vale
rijus Ožupis, o vietos kultūros 
namams vadovauja ir lietu
vius suburia Nijolė Pranske-
vičiūtė-Naimušina. Šiame prie 
Kybartų prigludusiame mies
telyje lietuviškų renginių tik
rai nestinga. 
"Už dešimties kilometrų yra 

Stalupėnų miestelis, kur sek
madieniais jau dešimt metų 
darbuojasi mokytojas Arūnas 
Urbaitis, o lietuviškajam et
nografiniam kolektyvui „Žie
das" vadovauja mokytojas 
Anatolijus Galčevskis, kuris 
dar darbuojasi ir Pilkalnyje, 
kur jau dvylika metų moko 
lietuvių kalbos, o šiemet subū
rė' ir , vaikų, tautinių šokių 
šokėjų kolektyvą. 

Lazdynuose jau dešimt metų 
skamba lietuviška vaikų dai
na, pritariant skudučiais, 
lumzdeliais, kanklėmis. Tai 
vis mokytojos Aldonos Juške-
vičiutėš^Strojevos nuopelnas. 
Mokytoja turi viltį įsteigti ir 
keramikos būrelį. 

Gumbinėje darbuojasi vieti
nis jaunas mokytojas Algirdas 
Karmilavičius. Jis subūrė lie
tuvių vaikų ansamblį „Nadru-
vėlė", kuri jau antri metai 
puošia mūsų lietuviškuosius 
renginius. Gegužės 12-13 d. 
mokytojas Algirdas viso kraš
to lietuvius, sukvies į Gum
binėje Yyksčiančią srities lie
tuvių kultūros šventę. Lankė
me miesteli prie Nemuno — 

Kaukėnus, kur iš Pagėgių 
kiekvieną savaitę atvyksta 
mokytoja Irena Šapalienė. 
Apylinkėje yra daug lietu
vaičių, bet lietuviškai moka 
tik vienetai. 

Popietė Tilžės 8-joje vidu
rinėje mokykloje buvo liūdna, 
nes čia iš viso krašto suva
žiavę mokytojai paminėjo 
mokytojo, lietuvių kalbos mo
kytojų draugijos pirmininko, 
Karaliaučiaus miesto mokyto
jo Juozo Miliūno atminimą. 
Jis mirė vasario 26 dieną ka
talikų bažnyčioje lietuviškų 
pamaldų metu. Palaidotas 
Karaliaučiuje. Prisiminę mo
kytojo Juozo gyvenimo ir veik
los kelią, mokytojai sutarė, 
kad balandžio mėnesį, susirin
kę į Jsrutyje vyksiančią moks
leivių lietuvių kalbos olim
piadą, išsirinks naują lietuvių 
kalbos mokytojų draugijos pir
mininką. Sekmadienio ryta. 
gavę Tilžės karo komendantū
ros leidimą (jis būtinas, norint 
vykti į srities pasienio rajonų 
vietoves), vykome į pamario 
kraštą, kur darbuojasi moky
toja Laimutė Mickevičienė. 
Buvome sužavėti vaikučių 
gryna lietuviška kalba ir noru 
mokytis. Šiame Nemuno že
mupio pamario krašte per 
amžius skambėjo ir tebeskam
ba lietuviška kalba ir džiugu, 
kad čia ją saugo vyr. mokytoja 
Laimutė. O šio rajono centre 
Gastuose jau lauke vaikai ir 
mokytoja Nijolė Gimbutienė, 
dirbanti miesto vidurinės mo
kyklos 4 kvadratinių metrų 
kamarėlėje, kur vos telpa 4 
suolai, o mokytoja jau turi 
stovėti tarpduryje. Bet atrodo, 
kad vietos stoka nevaržo 
veiklos. Tame pačiame Gastų 
miestelyje Katalikų koplyčioje 
mus svetingai sutiko vaikų 
ansambliukas „Beržynėlis", kur 
darbuojasi jauna muzikos mo
kytoja Loreta Makaraitė. Lo
reta gimė, augo ir išsimoks
linimą gavo Karaliaučiaus sri
tyje, bet žemaičiai tėvai Bro-
nislava ir Leonas Makarai yra 
tikri Lietuvos patriotai, meilę 
Lietuvai išugdė ir savo vai
kuose. 

Tilžėje prie Katalikų parapi
jos taip pat veikia lietuvių 
sekmadieninė mokyklėlė. Jų 
mokytoja Danutė Saudargienė 
yra ir Tilžės lietuvių choro 
„Birutė" vadovė, tai ir vai
kučiai moka daug lietuviškų 
dainų. Su vaikais čia dirba ir 
kunigas dekanas Andrius Ei
dintas bei vienuolės sesės iš 
Kauno. Netoliese Tilžėje yra 
kultūros koledžas, kur sek
madieniais mokosi „Birutės" 
draugijos būrelis, vadovau-
jams tilžiškės Danutės Noru-
šaitės-Vlasyčevos. Bet labiau
siai vertinamos Tilžės 8-sios 
mokyklos lietuviškos klasės, 
kur kasdien lietuvių kalbos 
bei kitų humanitarinių dalykų 
moko Erika Urslova ir Vaida 
Abariuvienė. Čia mokosi jau 

S K E L B I A I 

Tilžės katalikų bažnyčioje su lietuvių parapijos sekmadieninės mokyklos mokiniais. Dešinėje — vadovė ir moky
toja Danute Saudargienė. 

daugiau nei 60 vaikučių. Tiki
masi, kad šios klasės kada 
nors išaugs į tikrą lietuvišką 
mokyklą. Vieną dieną pasky-
rėme Ragainės rajono mo
kyklų lankymui, nes šiame ra
jone dirba net 9 mokytojai, o 
lietuvių kalbos mokosi arti 
110 vaikų. Trys mokytojos at
vyksta iš Tauragės. Būdvie
čiuose su penkiolika lietu
vaičių darbuojasi mokytoja Ze
nona Jurevičiūtė, Lankvie-
čiuose Aldona Bursteikienė, o 
Kraupiškėje Emilija Bukon
tienė. Jų auklėtiniai aktyviai 
dalyvauja vietos lietuviškaja
me gyvenime. Mokytojos ran
da pritarimą iš vietos valdžios 
bei mokyklų kolektyvų. Čia 
itin juntamas tarpusavio su
pratimas ir nevaržoma lietu
vybės dvasia. O Ragainės 
2-joje vidurinėje mokykloje 
veikia net penkios klasės su 
lietuvių kalba dėstomais daly
kais. -Jono Glinskio vadavauja-
mi mokytojai, atvykstantys iš 
Pagėgių, vaikučiams žinias 
perteikia tris kartus per sa
vaitę. Lietuviškos klasės glau
džiai bendradarbiauja su Jur
barko 2-ja vidurine mokykla ir 
gauna Phare Credo programos 
paramą. Mokykla turi kom
piuterį bei garso sintezatorių, 
padovanotus to paties Vi
liaus Trumpjono vadovauja
mos MLLD. Priemonės efekty
viai naudojamos mokymo pro
cese. 

Linkūnuose darbuojasi tau
ragiškė mokytoja Stasė Rum-
baitienė. Ji ne tik vaikus mo
ko lietuvių kalbos, bet ir dirba 
su tėveliais, seneliais, šelpia 
vargstančias šeimas, dalinda-
masi su jais, kaip sakoma, 
paskutiniu duonos kąsniu. 

Joneikiškiuose dirba kita 
tauragiškė mokytoja Virginija 
Norkevičiutė, o Kryžionuose 
mokytojas tremtinys Algiman
tas Vincas Marčiukaitis. Tai 
vis taip mielas pamario kraš
tas, kur daug dainų užrašė 
Karaliaučiaus universiteto 
profesorius Liudvikas Gedimi
nas Rėza. 

Niekas negalėtų paneigti, 
kad mieliausi mažučiai lietu
vaičiai yra iš Tilžės lietuviš
kos darželio grupės. Auklėto
jos Regina Kopkova ir Nijolė 
Krasnikova vaikučius išmoko 
ir dainelių bei šokių, vaikučiai 
papuošti tautiniais drabužė
liais. Jsrutės pedagoginės ko

legijos direktorius Aleksas 
Bartnikas savo vadovaujamoje 
mokytojų kalvėje įrengė tarsi 
lietuvybės žiemos sodą — lie
tuvių kalbos specializaciją 
pradinių klasių mokytojams. 
Jau išleidžiama trečioji moky
tojų laida. Kai kurie buvę 
auklėtiniai jau dirba srities 
mokyklose, o srities lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkas 
Ričardas Mikulėnas jau studi
juoja Vilniaus Pedagoginiame 
universitete istoriją. Įsrutyje 
vyksta lietuvių kalbos moky
tojų seminarai, jaunimo sto
vyklos, įvairūs kultūriniai 
renginiai. Čia minimi visi iš
kilūs lietuviai, švenčiami jubi
liejai. Lietuvių kalbos mokyto
jos Angelė Nikolajevą ir Laura 
Žebrauskaitė pasišventusiai 
dirba ne vien tik su studen
tais, bet ir miesto 6-joje mo
kykloje bei internatinėje mo
kykloje, kur taip pat moko
masi lietuviškai. 

Senojoje Tapliavoje, kurios 
pilyje kadaise buvo krikštytas 
didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas, tik nuo šių metų 
pradėjo veiklą lietuvių kalbos 
būrelis. Jo organizatorė Van
da Čiusina supažindino su 
savo auklėtiniais. Mūsų jau 
laukė Karaliaučiuje, kur vei
kia sekmadieninė parapijos 
mokykla. Čia darbuojasi net 
penkios mokytojos, bibliote
koje veikia lietuviškų knygų 
skyrius. Miesto 4-joje vidu
rinėje mokykloje darbuojasi 
buvusi Įsruties Pedagoginės 
kolegijos lietuvių kalbos stu
dentė, dabar mokytoja Elena 
Gudavičius, čia planuojama 
įsteigti lietuvių kalbos meto
dinį centrą. Miesto Alkniko 
priemiestyje jau dvylika metų 
lietuviukus moko lituanistė 
poetė ir miesto Liudviko Rėzos 
lietuvių draugijos pirmininkė 
Rūta Marija Daujotaitė — 
Leonovą. O miesto 35-me 
licėjuje, kur kovo 31 dieną 
lankėsi Lietuvos Respublikos 
prezidento žmona ponia Alma 
Adamkienė, mokytojos Tatja
na Ostapčiuk ir Rita Milčiutė 
pasiekė itin gerų rezultatų. 

Karaliaučiuje yra susibūrusi 
miesto jaunimo sąjunga, vado
vaujama jaunos kūno kultūros 
mokytojos Angelikos Dirgėlai-
tės. Buvo įdomu aptart įvyku

sius renginius ir pagalvoti 
apie ateities veiklą. O vienin
telis rytų kraštuose — Kara
liaučiaus regioninis kultūros 
ir sporto klubas „Pilkalnis", 
vadovaujamas Liudmilos Gu-
donytės, jau gali pasidžiaugti 
bendrais sportiniais renginiais 
su Danijos badmingtono federa
cija, Šakių bei Kauno mokyk
lomis, tradiciniu dviračių žy
giu „Karaliaučius — Nida — 
Klaipėda". 

Susitikime su Karaliaučiaus 
srities regioninės lietuvių na
cionalinės — kultūrinės auto
nomijos pirmininku ir tarp
valstybinės derybų grupės na
riu Alvydu Muliuoliu apta
rėme tarpvalstybinės Lietuvos 
— Karaliaučiaus srities de
rybų grupės pasiektus susita
rimus švietimo bei kultūros 
baruose. Tarpvalstybiniame 
susitarime be kita ko sakoma, 
kad artimiausiu metu turi 
būti Karaliaučiaus srityje ati
daroma tikra lietuviška mo
kykla, įkurti lietuvių kultūros 
namai, įamžintas iškilių lietu
vių (Mažvydo, Vydūno, Rėzos 
ir kitų) atminimas, suremon
tuotas K. Donelaičio bažnyčios 
— muziejaus Tolminkiemyje 
pastatas, nuveikti ^ kiti ne
atidėliotini darbai. Mūsų apsi
lankymą vainikavo „Deimos" 
viešbutyje surengtas Liudviko 
Gedimino Rėzos 225-mečio 
minėjimas. Po daugel metų 
vėl suskambo Liudviko Gedi
mino Rėzos surinktos dainos, 
buvo prisimintas Karaliau
čiaus Albertinos universiteto 
profesoriaus gyvenimo ir veik
los kelias, pirmą kartą paro
dytas naujai nutapytas portre
tas, kuris buvo eksponuo
jamas Karaliaučiaus katedros 
muziejuje. Pirmą kartą Kara
liaučiuje surengtas Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos (pir
mojo tomo) pristatymas. En
ciklopedijos rengėjai Marija ir 
Martynas Purvinai, Vytautas 
Gocentas, Vytautas Kaltenis, 
Nijolė Dzindziliauskienė ir 
kiti atvykę svečiai apdovanojo 
mūsų draugijas šia vertin
giausia knyga. Vienintelė Pa
saulyje Mažosios Lietuvos en
ciklopedija — tai paminklas 
lietuvininkams ir prūsams. 

S ig i tas Šamborsk i s 

IŠ PRAŽŪTIES ATŠAUKIAMA 
MAŽOJI LIETUVA 

Karaliaučiaus srities O.istvj lietuvių kalbos fakult.ily.ns Kairejr C.-istu rajono Lietuvių Bendruomenės pirm 
Remigijų* Taukačikas ir mokytoja Nijole Gimbutiene. Paskutinėje eil. — švedas — Čikatros Maž Lietuvos lietu
vių draupjos pirm Vilius Trumpjonas. dešinėje Sigitai S:miborskis. Karaliaučiaus srities LB valdybos pirmi
ninkas 

Mažosios Lietuvos gyvenimo 
patirtis yra skaudžiausia dalis 
lietuvių tautos istorijoje. 
Drauge su gentainiais prūsais 
tas kraštas buvo apėmęs pla
čius Baltijos aplinkos plotus. 
Prabėgusio tūkstantmečio 
pradžioje to krašto žmonės 
sėkmingai vystė savo gyveni
mo santvarką stipriai ateities 
valstybei. Jie vykusiai bendra
vo su aplinkiniais kaimynais, 
sulaikydami ju veržimąsi į lie
tuvių ir prūsų plačiai gyvena
mas tėviškes. Kai Vakarų Eu
ropos valstybes išvystė žiau
rius karus prieš turkus, sie
kiant išgelbėti krikščionybės 
istorines vietoves, ir juos pra
laimėjo, kryžininkai blaškėsi 
po Europos kraštus, ilgėda-
miesi žudynių patirties. Tuo 
laiku lietuvių gentys dar buvo 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALmrjMOOUO, NAMU, SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
32061/2 VVSst 95th Street 

TsL (706) 424-8654 
(773)581-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romai tel. 630-774-1025. 

Window YVashers Nceded! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid dri ver' s license and trans -
portauon. Mušt be fluent in English. 
LA. McMabon Wt ndo w VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

GREIT PARDUODA 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 
šeima. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje! Atlyginimas 
$1,500—$1,800. Dokumentai ir 

kalba nebūtini. Tel. 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

Padedame žengti pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

(Vairavimo teisės. 
Soc. Security). 

Tel. 630-789-1928. 

f Grožio salone „Bite Family jį 
HairCare" dirba lietuvė kos-
metologė-manikioristė Džiną. 

Adresas: 4808 VV.83 St , 
Burbank. Tel. 708-499-0994. 

Kitame salone — 
18855 & 80» hm, THsy ParK 
dirba lietuve kirpėja Sonata. 

IĮ Tel. 708-444-2421. Į 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vai. 

Susikalbėsite angližkai, rusiškai. 

Išnuomojamas 
American Tauri (Mini Van). 

Apmokau dirbti. 
Tel. 847-561-5468. 

prisirišusios prie savo tūks
tančius metų praktikuojamos 
tikybos. Kryžininkams pavyko 
pravesti mintį juos apkrikš
tyti. Jie įsiveržė į Baltijos 
kraštus stipriai organizuota 
galia, naiirJodami išmėgintus 
žiaurumus ir didelę neapy
kantą krikščionybės nepažino
jusioms tautoms. Remiami 
Vakarų Europos valdovų, jie 
vykdė krikščionybės apaštala
vimą ne Kristaus taikos ir 
meilės Evangelija, bet beato
dairišku krašto žmonių ir jų 
kultūros naikinimu „kardu ir 
ugnimi". Tai buvo didelė ne
laimė lietuvių tautai, kuriai 
atsispirti reikėjo viso krašto 
keleto ištisų kartų aukos. 
Krikščionybės vardu užka
riautose lietuvių ir prūsų že
mėse per du šimtus metų jie 
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RIMAS L.STANKUS 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

rSion 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voke MM: 7»«4-78» 
Fa*: 708-361.9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

nepastatė nei vienos bažnyčios 
vietiniams žmonėms, nepa
ruošė nei vieno kunigo jų kal
ba, neišleido nei katekizmo 
supažindinimui su nauja reli
gija. Žalgirio mūšiu buvo su
stabdytas tolimesnis veržima
sis į lietuvių gyvenamus kraš
tus, bet Mažoji Lietuva pasili
ko vokiečių administraciniam 
niokojimui per šimtmečius. 

Mažosios Lietuvos žmonės 
toliau vedė rezistenciją taikos 
priemonėmis. Savo kalbos ir 
kultūros puoselėjimą jie per
vedė į krikščionišką praktiką, 
giesmes, dainas, o šimtmečių 
slinktyje išreikalavo lietuviš
kų pamokų savo vaikams mo
kyklose ir pagaliau, išvysty-
dami net savo spaudą. Gyveni
mo versmėse jie ištvėrė ūkinę 
priespaudą, visuotinį marą, 
masinę kolonizaciją svetimais 
žmonėmis, naujų karų skurdą, 
bet neprarado savo pasididžia
vimo kraštu, kalba ir kultūra. 

Vokietijai pralaimėjus I pa
saulinį karą, lietuvininkai su
bruzdo, pajutę, kad atėjo lai
kas patiems apsispręsti dėl 
savo krašto ir gyvenimo jame. 
Todėl Tilžėje 1918-tais metais 
lapkričio 30 d. Mažosios Lietu
vos Tautinė taryba paskelbė 
pasaulio suinteresuotoms ins
titucijoms, kad šis lietuviš
kas kraštas jungiasi prie ben
dros nepriklausomos Lietuvos 
valstybes. Nors dėl tarptauti
nių politinių konspiracijų tik 
Klaipėdos kraštui pavyko grįž
ti prie tautos kamieno po še
šeto šimtmečių svetimųjų 
priespaudos, tačiau nauja isto
rijos vaga teikė vilčių ateičiai. 
Deja, niekas net klaikiausia
me sapne nebūtų galėjęs at-

L'NION PIER— vasarnamis ramioje 
vietoje, arti krautuvių ir restoranų. 

Modernūs patogumai — vėsintuvas, 
mikrobangų krosnelė, naujesnė vonia 

ir 1.1 Galimybe nuomoti visam 
sezonui, mėnesiui arba savaitėmis. 

Tel. 616-469-4826. 

„Condominium" pardavimui! 
Oak Lawn. kaina $155.000. Kaina 
sumažinta $10,000. Gražus 4 
miegamųjų, 2 vonių. Didelis 2 
automobilių garažas. Arti mokyk
los, parko, baseino. 
Oak Lawn išnuomojamas didelis 
vieno miegamojo butas ,.base-
ment". Savininkas moka už elektrą 
ir šildymą. Kaina $550 į mėn. 
Skambinti 773-767-2400, First 
Rate Real Estete, Aušra Padalino. 

Išnuomojamas 3 miegamųjų 
butas arti Down Town, Pilsen 
rajone. Naujai suremontuotas. 

$600 per mėnesį. 
Tel. 630-257-3365, 

palikti žinutę. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti, 

duodant savo adresą ir telefono 
numerį. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebunkport, ME 04046. 

Dirbanti moteris 
išsinuomotų butą Bridgeport 

rajone. Tel. 815-756-2047, 
kviesti Raimondą. 

spėti žodžiais nenusakomos 
tragedijos, ištikusios kraštą 
Antrojo pasaulinio karo baig
mėje. Mažosios Lietuvos žmo
nės bado ir mirties grėsmėje 
buvo išblaškyti toli po sveti
mus kraštus, o jų per šimtus 
metų gyventos tėviškės sunai
kintos be atžymos, kas jose 
anksčiau gyveno. 

Sunku ir betikėti, kad toks 
baisus tautos kataklizmas ga
lėjo būti įvykdytas aukšto ci
vilizacinio išprusimo laikais 
viso pasaulio akivaizdoje. Iš
blaškyti Mažosios Lietuvos tė
vynainiai, išgyvenę praradimo 
sielvartus, nesirengia palikti 
užmarščiai to brangaus kraš
to. Plačiame Amerikos žemyne 
jie išvystė didelę talką su
kaupti visa, kas dar yra įma
noma „Mažosios Lietuvos 
mokslinėje enciklopedijoje". 
Per ją iš pražūties atšaukiama 
gyvoji tauta jos gyvenimo vie
tovėse, kad naujosios kartos, 
supratę šimtmečių paveldą, 
rastų kelius prie bendro tau
tos kamieno. 

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio ir Mažosios Lie
tuvos fondo tarptautiniame 
suvažiavime Balzeko muzie
jaus „Gintaro" salėje Čikagoje 
birželio 10 d. 1 v. p.p. pirmasis 
enciklopedijos tomas bus at
skleistas plačiajai visuomenei. 
Atvykime jį sutikti. 

A lg i s A. Regis 

* Pirminia is F i n a n s ų mi
nisterijos d u o m e n i m i s , ge
gužę į valstybės biudžetą su
rinkta 9.4 proc. mažiau paja
mų, nei buvo numatyta, o pen
kių šių metų mėnesių planas 
įvykdytas 99.7 proc* CLŽ, BU> 



ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS 
PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI 
Gerbiamas Prezidente, 

šiuo laišku norėtume at
kreipti Jūsų dėmesį į išryš
kėjusią ir įgaunančią masinį 
pobodį tendenciją žiniasklai-
doje įvairiausiais būdais neig
ti tradicines vertybes, dorovės 
normas, krikščioniškosios kul
tūros puoselėjamus žmonių 
tarpusavio santykius. 

Daugumos žiniasklaidoje 
rašančiųjų ir kalbančiųjų žo
džiuose beveik neliko pozity
vios nuostatos šių vertybių 
atžvilgiu — iš moralumo ty
čiojamasi, kaip, beje, iš patrio
tizmo, tautiškumo, religingu
mo ir pan. Pagaliau pati Lie
tuvos valstybės idėja, sovieti
nės okupacijos metais reiškusi 
ir laisvės idėją, vienijusi žmo
nes ir teikusi jiems dvasinės 
stiprybės, nuvertinama. Die
giama mintis, kad į valdžią ei
nama tik siekiant patenkinti 
asmeninius interesus, o ne 
tarnauti visuomenei. Tarp pi
liečio ir valstybės veriasi vis 
platesnė praraja, kartais pasi
girstančius kalbos apie pilieti
nę visuomenę, mūsų valstybės 
ateities perspektyvas nebepa
siekia žmonių protų, jos yra 
užgožiamos vienadienio 
triukšmo. Ir kyla klausimas: 
ar kovotume dėl mūsų laisvės 
taip, kaip kovojome prieš de
šimtmetį? 

Galima būtų konstatuoti 
keistą ir paradoksalų faktą, 
kad per dešimt Nepriklauso
mybės metų Lietuvos dvasinis 
nuosmukis vyko gerokai spar
čiau ir akivaizdžiau nei per 50 
sovietinių metų. 

Per 50 sovietinių metų inte
ligentija ir šiaip paprasti są
moningi Lietuvos žmonės tu
rėjo idėją — Valstybės ir Lais
ves idėją. Tai vienijo žmones 
darbui, šviesesnei ateičiai ir 
kovai dėl jos. Tai stabdė ir mo
ralinį nuopolį. Už šias idėjas 
kovojo ir tų laikų disidentai, ir 
daugelis mokslo bei meno 
žmonių, pedagogų... 

Nūnai piliečiams tarsi die
giama antipatija savo valsty
bei, menininkų ir disidentų 
balsų nebegirdėti, o žinia-
sklaida aktyviai propaguoja nu
sivylimą savo valstybe. Taip 
tarsi nesąmoningai sukuria
mos sąlygos kam nors iš kitur 
ateiti ir tvarkyti mūsų vals
tybę už mus... 

Šiomis mintimis, be abejo
nės, nenorima pasakyti, kad 
spaudoje ar TV Lietuvos val
džia nekritikuojama. Tik nesi
norėtų, kad su nešvariais vys
tyklais į šiukšlyną būtų siū
loma išmesti ir naujagimį. 

Žiniasklaida, kuri šuo metu 
yra bene įtakingiausia žmonių 
nuomonės formuotoja, beveik 
visai atsiribojo nuo pareigos 
kalbėti apie tikrąsias gyveni
mo vertybes. Tokie dalykai 
kaip teisingumas, meilė, dora, 
tikėjimas Dievą jai atrodo ap
gailėtini ir neverti dėmesio, 
nes nedidina tiražų ir nekelia 
reitingų. Tad labiau apsimoka 
rinkti seksualiausią Lietuvos 
politiką ar diena, kai ir vaikai 
sėdi prie televizorių, rodyti 
alaus reklamas su atviromis 
sekso scenomis, demonstruoti 
gašlius serialus ir t.t... Žyd
rieji ekranai užlieti „kruvino
sios bangos*. 

Populiarumo iš esmės sie
kiama neigiant, tyčiojantis, 
sėjant baimę, braunantis į pri
vatų asmens gyvenimą arba 
apeliuojant į žemuosius žmo
gaus instinktus. Ši tendencija 
grėsmingai darosi kone vyrau
janti. Ir šio reiškinio rezulta
tas — pagieža savo kraštui, 
masinė emigracija ir nevaldo
mos lietuviškų nusikaltėlių 
gaujos, siautėjančius ne tik 
Lietuvoje, bet ir Europoje, kur 
paskui automobilius iš Lietu
vos jau sekioja policija. 

Norėtume paraginti Jus, 

kaip pirmąjį mūsų valstybės 
asmenį, dar kartą susimąstyti 
apie Lietuvos ateitį ir Jums 
priimtinais badais pasirūpin
ti, kad piliečiai, o ypač jauni
mas, gautų daugiau švaraus ir 
gaivaus dvasinio peno. 

Suvokdami laisvos žinia-
sklaidos svarbą mūsų visuo
menei, vis dėlto kviestume 
Jus tarti savo autoritetingą 
žodį apie mitologizuojamą jos 
„nepriklausomumą", apie aki
vaizdų visuomenės informavi
mo priemonių bulvarėjimą, 
primityvėjimą, agresyvumo, 
žiaurumo propagandą, preten
ziją būti galutine teisingumo 
instancija. Manytume, kad ty
la šiuo atveju nepateisinama. 
Būtina atsvara. Gal Jūsų krei
pimasis, pageidavimas, kad 
laikraščių ir TV savininkai 
prisidėtų prie valstybės bei pi
lietinės visuomenės kūrimo ir 
būtų impulsas atsirasti pozity
viai atsvarai? Gal jūsų inici
juota diskusija apie šiuos da
lykus paskatintų susimąstyti? 
Esame įsitikinę, kad Jūsų pas
tangas atkreipti dėmesį į tik
rąsias vertybes paremtų žmo
nės, galvojantys apie geresnę 
Lietuvos ateitį. 

Reziumuodami turime pri
pažinti, kad strateginės vals
tybės vizijos, kuri būtų aptar
ta piliečių ir politikų, o gal net 
ir deklaruota visuotiniu pi
liečių susitarimu, nėra. Tokią 
Jūsų globojamą deklaraciją 
pasirašyti, tikimės, sutiktų 
daugelis įtakingų žiniasklai-
dos atstovų, valdžios, verslo, 
mokslo ir meno žmonių... 

Laišką prezidentui pasirašo: 
Bronys Savukynas, „Kul

tūros barų" vyr. redaktorius 
Julius Sasnauskas, kuni

gas 
KorneŲjus Platelis, poe

tas, „Literatūros ir meno" vyr. 
redaktorius 

Eimuntas Nekrošius, teat
ro režisierius, Nacionalinės 
premijos laureatas 

Vytautas P. Blože, poetas, 
Nacionalinės premijos laurea
tas. 

Feliksas Bajoras, kompozi
torius 

Petras Linkevičius, kuni
gas 

Bronius Kutavičius, kom
pozitorius 

Valentinas Sventickas, 
Rašytojų sąjungos pirminin
kas 

Vytautas Sirvydis, širdies 
chirurgas 

Ona Narbutienė, muziko
logė 

Osvaldas Balakauskas, 
kompozitorius 

Audrius Stonys, kino reži
sierius 

Andrius Mamontovas, 
muzikantas, aktorius 

Arūnas Matelis, kino reži
sierius 

Donatas Katkus, muzikolo
gas, Šv. Kristoforo orkestro 
vadovas 

Vladas Vildžiūnas, skulp
torius 

Onutė Narbutaitė, kom
pozitorė 

Kostas Smoriginas, akto
rius 

Algimantas Čekuolis, žur
nalistas 

Giedrius Uždavinys, šir
dies chirurgas 

Henrikas Šablevičius, ki
no režisierius 

Petras Repšys, dailininkas 
Romualdas Granauskas, 

rašytojas, Nacionalinės premi
jos laureatas 

Jurga Ivanauskaitė, rašy
toja, žurnalistė 

Ričardas Vaitekūnas, dai
lininkas 

Šarūnas Bartas, kino reži
sierius 

Vytautas V. Landsbergis, 
kino režisierius 

Ilona Balsytė, aktorė 

Vilniaus meras Artūras Zuokas įteikia Vilniaus medali LR garbes konsu-
lei Cleveland, OH. Ingridai Bublienei už nuolatinę veiklą Lietuvos labui 

LIETUVOS CENTRISTŲ RĖMĖJAI 
PASISAKO 

Lietuvos Centro sąjungos 
rėmėjų skyrius JAV-se savo 
metiniame narių susirinkime 
š.m. birželio 2 d. priėmė eilę 
svarbių nutarimų dėl sąjungos 
tolimesnės veiklos ir apskritai 
Lietuvos ateities. 

1. Atsižvelgiant į LR Vy
riausybės ir Seimo nesugebė
jimus ir ryžto stoką vykdyti 
reikalingas šalyje reformas, 
kurios ilgainiui pagerintų Lie
tuvos žmonių gyvenimą ir su
teiktų vilties ateičiai, prašome 
LCS vadovybę reikalauti, kad 
Koalicijos partneriai kuo grei
čiau pradėtų vykdyti savo įsi
pareigojimus ir valdytų kraš
tą, kaip normalią, laisvą, de
mokratišką valstybę. 

Mums, šio skyriaus na
riams, yra labai apmaudu, 
kad biurokratų skaičius val
džios įstaigose nesumažėjo, 
biurokratiniai procesai, tar
naujantys žmonėms ir investi
toriams, nepalengvėjo. Yra tie
siog koktu, kad aukšti minis
terijų pareigūnai dar vis gau
na atlyginimo priedus ar vadi
namąsias pašalpas. Nėra 
mums suvokiama, kad toks di
delis skaičius viceministrų, 
ministrų ar aukštų partijos 
pareigūnų turi atsistatydinti 
iš savo postų dėl tarnybinių 
prasižengimų, savanaudišku
mo ar spaudos atskleistų pra
eities šešėlių. Gal tiksliausiai 
išreiškia mūsų jausmus Či
kagoje leidžiamas mėnraštis 
„Akiračiai", š.m. gegužės nu
meryje komentuodamas turto 
fondo direktoriui S. Vaitke
vičiui išmokėtą 125,000 Lt 
kompensaciją. „Mokesčių mo
kėtojų pinigai švaistomi vals
tybėje, kur daugiavaikės moti
nos laiku negauna poros šim
tų litų pašalpos, kur mokyto
jai mėnesiais laukia gana kuk
lių, nenomenklatūrinių algų, 
nes biudžete švilpia vėjai, kur 
ligoninės nutraukia širdies 
operacijas, nes pasibaigė tam 
skirti pinigai... 

Vilties, kad Seimas paga
liau užkirs kelią tokiam skur
stančios valstybės lėšų švais
tymui, nedaug. Nes privilegi
jomis apsirūpinę seimūnai ne-
kirs šakos, ant kurios patys 
sėdi. Kiekvieno aeimūno, ku
ris praras rinkėjų pasitikė
jimą, laukia stambi kompen-

Elena Bukelienė, literatū
ros mokslų profesorė 

Viktorija Daujotytė, lite
ratūros mokslų profesorė 

Jurgis Kairys, lakūnas 

sacija — iki 75,000 litų — už 
blogą darbą. Lietuvos karalys
tėje, gerbiamieji, kažkas ne 
taip, kaip turėtų būti..." 

* Vasaros pradžią pažy
mėję Neringos gyventojai 
sunerimę laukia, kas atva
žiuos į patį gražiausią, bet 
kartu ir brangiausią Lietuvos 
kurortą. Pernykštis sezonas 
parodė, kad vidutiniškai už
dirbantys Lietuvos piliečiai 
jau nelabai gali čia poilsiauti. 
Apie brangų Kuršių nerijos 
grožį jau kalba ir užsienio tu
ristai. (LR.E1U) 

2. Siūlome pradėti dialogą 
su Moderniųjų krikščionių de
mokratų partija, kuri yra ar
timiausia CS savo programo
mis ir ideologija. 

3. Prašome kreiptis į LR 
prezidentą, kad jis sušauktų 
plataus masto konferenciją 
nusikalstamumui sumažinti, 
įtraukiant ir sociologus, moky
tojus, bažnyčių bei sporto at
stovus, jaunimo organizacijas. 
Tokią konferenciją galėtų glo
boti Centro sąjunga. 

4. Supažindinti Lietuvos ir 
išeivijos spaudą su šiais nu
tarimais. 

Rimas Česonis 
LCS skyriaus pirm. JAV-se 
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Aukos 
„LIETUVOS VAIKU VILTIES*, 

Los Angeles skyriui 8/2000 iki 572001: 

$12£97 a.a. Juozo Kaributo dovana; 
$2,000 Los Angeles lietuvių Tautiniai namai; 
$1,050A I Šėkai. 
$1,000 A.V. Mikuckiai, E. Butkienė, P. R. Urbonai, J. D. Navickai; 
$800 RA. Neimi; 
$600 G. V. Jatuliai, A. V.Markeviciai, L A Venckai, R.R. Kontrimai, 

I. Raulinaitienė; 
$400 A-B. Griciai; 
8S80A.Leškys; 
$900 Z.Brinkis, A.B. Liseckai, M.Lembertiene, V. Lembcrtas, A.B. 

Kliorės, E.V. Radveniai, S.Zalagėnaitė, A. Bradley; 
$180 A. E. Daukantai. 
$150 A.D. Polikaičiai, D.B. Janutos; 
$128 V.K. Petrošiai, G. Kazlauskas; 
$108 NN;. 
$100 E J. Vilkai, R.M. Newsom, V J . Čekanauskai, A-Maleski, J A . 

Balsiai, B U Stančikai, J.I. Duchesneau, A D . Vaičiūnai, E. Janiūnas , 
D.L. Mulokai, R.I. Butėnai, S.E. Kungiai, R.R. Žemaitaičiai, I Jodelienė, 
G. Sirutiene, B. Šimkienė, J. Šepikas, R Švainauskas, AA. Žemaitaičiai, 
S. Pūkštąs, S. Šakiene, L. Jarašūnienė, R Bureikienė, Z. Rudvalis, R.L. 
Ringiai, S.I. Petravičiai, W.A. Talunas, V.D. Anelauskai, prel. J. 
Kučingis; 

$75 V.H. Vidugiriai; 
$80 R Novak, P A Norkus; 
$60 M D Sodeikos, J.D. Scdla, V.V. Ruzgiai, T. Rudzevittotė, B. 

Dzenkaitiene, D.V. Ellner, L. Udrys, S. Adamonis, KR. Mulokai, RA. 
Kerr, R DiCienė, R A Lesniauskai; 

$40 O. Aristei, J. Schmitt; 
$85 R. Oilapienė; 
$80 O. Norkienė, D. L. Gedgaudai, A Petokienė, M. Putauikienė; 
$25 B.Edelman, A Flint, A D . Varnai, N.Enk, A Valukonienė, 

AAudronienė, V. Tozer, J. Kontrimienė, P.G. šlapeliai; 
$20 S Balesh, L A Butkiai, N.Corwin, R. Beltran, C A Pakuckai, J. 

Vidžiūnas, B A Hoffman, A Vaitkus, AO. Vaišniai, A Vaičiūnas, K 
Švarcaitė, S. Semokaitis, R McGrath, O. Marcheruenė, J.R Žukai, W. 
Graaska; 

$15 J. Streit, V. Carneckas; 
$10 J. Benedict, B.N. Aleksai, T.D. Dabšiai, D. Putrimas, J. 

Rukiėnienė, A Bughurell, Z. Michaįjane, L. Williams, L. Jonės, D.V. 
Jatuliai, D. Balchienė, K Eidukonis; 

$8 A Dagia, B. Klovaitė; 
$5 G.Hobin, NN, S. Domkienė, T. Chew, D. Kazlauskaitė; 
A t A Pris iminimai 
Sofljos Bacevičienės: $100 M. Puzauskienė, AD. Basiuliai; $60 

J. Rukiėnienė; $20 E. Pajaujienė 
p. Bartuikienės: $50 AB. Kliorės 
JOBO ir Veronikos AndraMnu: $100 R. Navickaitė 
Broniaus Dūdos: $200 A. Dodaitė; $128 Bacevi&otės su šeimomis; 

$100 R.I. Butėnai, JA. Čingos; $88 V.C. Doda; $68 E.I. Vilkai, J. 
Rukiėnienė, D. Daukas, L. Daukas; $88 CM. Swanson; $26 V. 
Rutkauskas, V. Gilys, R. Šakienė; $10 J.G. Raibiai, B. Gedvilas 

Zenono Miluno: $100 J.Talandia, AL. Kuprėnai, A Cameron; $76 
V.H. Vidugiriai; $70 Litton bendradarbiai; $60 E.I. Vilkai, A D . 
Vaičiūnai, M.D. Sodeikos, RL. Ringiai, KM. Pazemenai, C.D. Navarette, 
G. Kazlauskas, AD. Basiuliai; $40 V.D. Černiai; $26 A Paziurienė 

Povilo Naujokaičio: $50 E.I. Vdkai; $25 J. Rukiėnienė 
Stepono Ringio: 860 GV. Jatuliai 
Pranėa Savickaite*: $200 AT. Gertai 
Birute* Tompauskienea: $100 Tampausku šeima, J.C. Kraulis, 

pensininku valgyklos lankytojai, L A Pensininku klubas; $76 AI. Račiai; 
$60 M.I. Petokai, G.D. Moors, I. Jodelienė, B. Dzenkaitiene, AI. Sakai, 
G. Petraitienė; $40 H. Jusionis, S.I. Petravičiai, $80 RR. Anelauskai; 
$ 2 6 A.D. Polikaičiai, J. Rukiėnienė, V. Tuminienė; $ 2 0 L. 
Stadalninkienė, T. Degutienė, S. Kraucelionienė, I. Oksienė, J. Katilius 

Statos Vilunienės: $100 V.R. Baipiiai 
Birute* Gricienės gimtadienio proga: $100 AB. Griciai, $60 

B A Baliukai; $26 J.D. Navickai, V.S. Fledžinskai, Z. Brinkis, E. 
Dovydaitienė, RL. Ringiai, AD. Polikaičiai 

ir Ričardo Ringiu 60 metu vadybiniu sukaktuvių 
$188 AB. Griciai; $60 J.D. Navickai, AD. Polikaičiai, V.S 

Fledžinskai, J J . Petroniai, V. Gilys. 

Namamt Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL S AVLNGS 

A N D LOAff ASSOCIATION O F C H I C A G O 

2212WettO!rm8kRoad, Chicago,IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksat, President 

PmtrmnŲ0mčau^ottrMfyttmkiąLktMi^mMDngkmEalp93Mt 

* Valstiečiu partijos vado-
vas, Seimo narys Ramūnas 
Karbauskis pareiškė, kad so
cialdemokratai iš kaimiškųjų 
rajonų turėtų spausti visus sa
vo partijos vadovus ir Algirdą 
Brazauską asmeniškai, kad 
šie taip pat nepritartų ketini
mui tik Seime priimti sprendi
mus stoti į Europos Sąjungą. 

(LR, Elta) 

* Lietuvai gegužės 31 d. 
tapus Pasaulinės prekybos 
organizacijos (PPO) nare pre
kybos sąlygos su Rusija beveik 
nesikeis, mat Rusija, tik įsto
jusi j šią organizaciją, privalės 
suvienodinti muitus. Tuo tar
pu Rusijai tapus PPO nare jo
je liberalės prekybos sąlygos, 
lietuviškos prekės nebus disk
riminuojamos. IVZ, Elta) 

Mylimą Mamytę, Močiutę, Uošvę 

AetA. 
ONĄ eJULI JĄ Ž1UONIENĘ 
Viešpats pasišaukė į Amžinus Namus 2001 m. birželio 

6 d., sulaukusią 94 metų. 
Velionė gyveno Brigbton Parko apylinkėje. Gimė 

Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Pediškių kaime. 
Amerikoje išgyveno 42 metus. 

Nuliūdę liko: sūnus Česlovas, marti Renata, duktė 
Aldona Martinkienė, anūkai Kęstutis, Raimundas, žmona 
Heather, Viktoras, žmona Lile, proanūkės Aldutė ir Krista. 

Velionė buvo žmona a.a. Zigmo. 
A.a. Ona-Julija priklausė Lietuvių Bendruomenei, 

BALFui ir Lietuvos Dukterų draugijai. 
Velionė bus pašarvota sekmadienį, birželio 10 d. nuo 3 

v.p.p. iki 8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 
S. California Ave. Laidotuvės pirmadienį, birželio 11 d. Iš 
laidojimo namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į Immacu-
late Conception bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos 
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse ir prisiminti jos sielą maldoje. 

Nuliūdusi seimą. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 773-523-0440. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A . t A . 

FELIKSAS VALAITIS 
Jau praėjo vieneri metai kai, 2000 m. birželio 16 d. į 
Viešpaties Namus sugrįžo mūsų mylimas Vyras, Tėvas, 
Tėvukas ir Protėvukas. J 
Šią liūdną sukakti minint, šv. Mišios bus atnašaujamos 
šeštadieni, birželio 16 d. 9 v.r. Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Marąuette Parke. Šv. Mišias 
atnašaus buvęs klebonas kun. Juozas Kuzinskas. 
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už Tėvuko sielą. 

Nuliūdę: Agota Valaitienė, Irena Polikaitienė 
su šeima, Jonas Remigijus Valaitis su šeima ir 
Regina Žvinakienė su šeima. 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A . t A . 

VYTAUTAS E. GIRDVAINIS 
Minint mūsų mylimo Vyro ir Brolio, kurio netekome 
1998 m. birželio 8 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už a.a. 
Vytautą bus aukojamos birželio 10d, 9 v.r.. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu su mumis prisiminti 
velionį savo maldose. 

Nuliūdusi žmona ir artimieji. 

Amžinybėn iškeliavus mūsų klubo nariui-rėmėjui 

A. t A. 
VYTAUTUI KAVECKUI, 

jo dukrą RAMONĄ, sūnus EDVARDĄ ir KĘSTUTI 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Čikagos LFK „Lituanica " valdyba 

A . t A . 
ADELEI LAURECKYTEI-

BALTRUŠAITIENEI 
mirus, liūdintį vyrą ANTANĄ, sūnų dr. ALGI su šeima, 
dukrą SIGUTĘ su šeima, seserį D A N Ą su šeima, seserį 
RŪTĄ ir jos seimą, gyvenančią Lietuvoje bei brolį 
ANTANĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

Aldona Vasonienė 
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Antano Ragausko „Ginčai dėl skonio" sutiktuvėse Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, gegužės 25 d. meninę programą atliko solistė Praurimė 
Ragienė ir kanklininkė Genutė Razumiene Vytauto Jasinevičiaus 
nuotr. 

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
PRANEŠIMAS SPAUDAI 

2001 m. premijoms skirti su
darytos šios komisijos: 

Dailės — pirm. Vanda Alek
nienė — adresas 226 White 
Fawn Tr., Downers Grove, IL 
60515. 

Nariai: Magdalena Stankū
nienė, Vincas Lukas, Marytė 
Meškauskaitė, Algis Trinkū
nas. 

Žurnalisto, spaudos dar
buotojo — pirm. Juozas 
Žygas — adresas 9604 Karlov, 
Oak Lawn, IL 60453. 

Nariai: Antanas Juodvalkis, 
Aleksas Vitkus. 

Radjjo darbuotojo ar pro
gramos vertinimo komisija 
bus paskelbta vėliau. 

Lituanistinės mokyklos 
mokytojo premijai komisiją 
sudaro JAV LB Švietimo tary
ba, pirm. Dalilė Polikaitiene. 

Premijoms kandidatus iš 
J AV-se gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasirašy
tame, su siuntėjo adresu laiš
ke, komisijai pristatoma: kan
didato vardas, pavardė, adre
sas, telefonas ir bent trumpai 
raštu apibūdinama siūlomo 
kandidato — asmens veikla. 
Pasiūlymus siųsti iki rugsėjo 
15 d. atitinkamiems komisijų 
pirmininkams. 

Marjja Reinienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

POPIETĖ SU 
NIJOLE MARTINAITYTE-NELSON 

Š. m. gegužės 16-osios tre
čiadienio, popietę atidarė ir 
viešnią Nijolę Martinaityte-
Nelson bei visus susirinkusius 
pasveikino JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė Bi
rutė Jasaitienė, pranešdama, 
kad šioje popietėje negali daly
vauti jų nuolatinė rengėja ir 
vedėja Elena Sirutienė, ir pa
kvietė Aldona Šmulkštiene 
supažindinti dalyvius su prog
ramos atlikėja Nijole Marti-
naityte-Nelson. 

A. Šmulkštiene pateikė 
trumpą N. Martinaitytes-Nel-
son kultūrinės veiklos nueito 
kelio apybraižą. Pasakojo apie 
ją kaip mokytoją, aktorę, dai
liojo žodžio puoselėtoją, dviejų 
LB Kultūros tarybų narę, di
džiojo Martyno Mažvydo kate
kizmo 450 metų sukakties mi
nėjimo koordinatorę, dažnai 
besidalinančią savo talentu ir 
su vyresniaisiais lietuviais 
veikėją. Ir šiandieną ji mielai 
sutiko dalyvauti Motinos die
nos programoje „Seklyčioje". 

Ši neilga ir labai gerai pa
ruošta programa — eilių pynė 
— buvo lyg mažoji poezijos 
diena! 

„Gerame eilėraštyje gali vis
kas prisikelti", — šiais žo
džiais N. Martinaitytė-Nelson 
pradėjo programą, paskaityda-
ma Janinos Degutytės eilė
raštį ^Prisikėlimas". „Šią po
pietę teprisikelia pavasaris ir 
ši diena Motinai!", — sakė ji. 

Nijole Martinaitytė - Nelsori 

Skambėjo eilės, primenančios 
dar jaunystėje išmoktas ar de
klamuotas — Maironio „Pa
vasario saulė nušvito meiliai", 
K. Binkio — „Obelų žiedai", 
„Žibuoklės", „Tulpės". Ir, ro
dos, taip ir bėgo pro akis anie
ji jaunystes pavasariai, pasi
puošę obeli), žibuoklių ir tul
pių žiedais... Toliau „praskri
do" žaismingai lengvutis J. 
Degutytės „Pienės pūkas", nu
skambėjo H. Radausko „Gėlė 
ir vėjas". 

Po to girdėjome J. Aisčio Mo
tinos lopšinę mergytei — „Tu 
mik, o sapne Tau drugeliai 
sapnuosis"... Buvo ir vaikučio 
svajonė erdvėmis skraidyti — 
J. Degutytės „Kosmonautai", 
graudus „Kūčių naktį" (gal 
apie partizano motiną?) bei A. 
Nykos-Niliūno, M. Putino ei
lės, skirtos Motinai. 

N. Martinaitytės-Nelson 
puikūs intarpai padarė tuos 
eilėraščius dar įsimintines-
niais. 

Po to savo kūrybą — du 
eilėraščius, skirtus Motinai, 
skaitė Zenonas Šukys. Boles
lovas Rasimas, kaip ir visada 
— labai nuotaikingai pianinu 
paskambino keletą dalykų, 
irgi skirtų Motinai. 

N. Martinaitytė-Nelson E. 
Sirutienės paprašyta vedė pro
gramą ir pabaigai pakvietė vi
sus sugiedoti „Lietuva bran-

Bet susirinkusiems to neuž
teko ir N. Martinaitytė-Nelson 
buvo paprašyta dar ir daugiau 
eilių paskaityti, nes nesinorėjo 
šią puikią aktorę — poezijos 
skaitovę taip greitai paleisti. 
Tai dar išgirdome Jono Meko 
„Meilė ir laikas", A. Nykos-
Niliūno „Išduotas medis" ir 
„Vaiduoklis pasitinka grįžusį 
iš tremties". 

Pamaitinę sielą puikiomis 
eilėmis, pasotinome ir kūną 
skaniais „Seklyčios* valgiais, 
visi kartu papietaudami ir 
įspūdžiais pasidalindami. 

Aldona Šmulkštiene 

Šį sekmadieni, birželio 10 
d., Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje bus mi
nima Gedulo ir vilties diena. 
Tai - 60 metų nuo mūsų tau
tos genocido ir trėmimo pra
džios. 10:30 vai.r. Mišiose pri
siminsime visus nukankintus 
ir nukentėjusius mūsų tautie
čius. Po Mišių parapijos salėje 
- kavutė ir programa. 

Lemonto LB apylinkės 
valdyba organizuoja vaikų, 
jaunimo ir vyresnio amžiaus 
žmonių lauko teniso kursus, 
kuriuos apsiėmė vesti sporti
ninkas ir sporto entuziastas 
Algirdas Vitkauskas. Šie kur
sai vyks Lemonto parko aikš
telėje. Norintys užsiiminėti 
šia sporto šaka, registruoki
tės, skambindami A. Vitkaus
kui tel. 630-670-0408 arba Le
monto LB pirmininkei Nijolei 
Nausėdienei tel.708-301-5881. 

Jei šeštadieniais nuo 12 
vai. iki 3 val.p.p. savo vaikus 
(5-erių metų ir vyresnius) nu-
vesite į Čikagos Grant Parką, 
jie galės pasižiūrėti ir išmokti 
įvairių tautų šokių: sambos, 
mambos, salsos, flamenko, 
airių, „Cajun", Rytų Indijos, 
Vakarų Afrikos, Karibų jūros 
bei Meksikos folkloro ritmų. 
Vienos valandos profesionalių 
mokytojų pamokos - nemoka
mos. Jei lyja, klasių nebūna. 
Pamokos prasidės birželio 23 
d. ir tęsis iki rugsėjo 1-osios 
kaip Čikagos vasaros šokių 
festivalio (Chicago Summer 
Dance festival) sudėtinė dalis. 
Nemokamos šio festivalio šo
kių pamokos įvairaus amžiaus 
žmonėms vyks nuo birželio 21 
d. iki rugsėjo 2 d. kiekvieną 
ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadieni nuo 6 val.v. iki 9:30 
val.v. ir sekmadieniais nuo 2 
val.p.p. iki 5 val.p.p. (jei nely
ja). Ruošiama viena valanda 
mokymosi pagal įrašytą muzi
ką, po to - dviejų valandų šo
kiai pagal muziką, kurią atlie
ka gyvi atlikėjai. Informacija 
tel. 312-742-4007, 312-744-
6630. 

Naujos internete paslau
gos Lietuvoje: 

Lietuvos ir užsienio naujie
nos, komentarai, pramogos 
http:l Iwww.sala.lt 

Lieratūrinė sofa, knygų ir 
žaislų parduotuvė internete 
http://www.super.lt 

Įdarbinimo, sporto, pažinčių, 
radybų tarnyba internete 
http: 11suranda.w3.lt 

Lietuvos šaulių sąjunga, 
mėnraštis „Trimitas" 
http; II www.sauliusajunga.lt 
Teatro ir kino informacijos bei 
švietimo centras 
http: 11 www.theatre.lt 

Visos reklamos žiniasklaido-
je paslaugos 
http:11 www.bms-media.com 

Gintaro papuošalai, ruoši
niai, gintaro žaliava (tik anglų 
kalba) 
http:11 www.beataamber.com 

Kai 1837-aisiais Čikaga 
bandė sau pritaikyti šūkį „Či
kaga - miestas soduose", vie
tovės apylinkes supo vien mo
lis ir žolė. Tačiau apie 1860-
uosius, pradėjus vystyti Čika
gos parkų sistema, o vėliau į 
darbą įsijungus žymiems ar
chitektams Daniel Burnham, 
Jens Jensen ir Frederick Law 
Olmsted, Čikagoje po truputį 
ėmė ryškėti vienų iš puikiau
sių parkų Amerikoje užuo
mazgos. Čikagos parkų kūri
mosi istoriją galite išvysti 
nuotraukų parodoje, pavadin
toje „The City in a Garden: A 
Photographic History of Chi-
cago's Parks", kuri nuo birže
lio 21 d. iki rugsėjo 16 d. veiks 
Čikagos miesto centre, City 
Gallery, Historic Water To-
wer, 806 N. Michigan Ave. Pa
rodos autoriai James Iska ir 
Judith Bromley demonstruos 
apie 30 savo to paties pavadi
nimo fotografijų albumo nuo
traukų, kur matysime net 
1906 metų Humboldt Parko 
tiltą bei 1913 metais įamžintą 
Garfield Parke dirbančių dar
žininkų akimirką. Įėjimas -
nemokamas. City Gallery vei
kia septynias dienas per sa
vaitę nuo 10 val.r. iki 6:30 
val.v., sekmadieniais - nuo 10 
val.r. iki 5 val.p.p. Informacija 
tel. 312-742-0808. Be to, liepos 
28 d. 10:30 val.r. siūloma eks
kursija, pasakojanti apie Či
kagos parkų sistemą ir Čikagą 
supančio žaliojo žiedo išdėsty
mą. Bilietai ir informacija tel. 
312-742-1190. Informacija in
ternete 
www. cityofchicago.org I tour I 
CulturalAffairzI 

Kiekvieną vasarą Illinois 
valstijoje, Normai mieste, 
vyksta šios valstijos vasaros 
sporto žaidynės. Šiais metais 
birželio 15-17 d. Illinois vals
tijos universiteto (Ulinois 
State University) teritorijoje 
varžysis daugiau kaip 3,500 
Illinois sportininkų. Varžybos, 
kuriose dalyvaus lengvosios ir 
sunkiosios atletikos, vandens 
sporto atstovai, golfo žaidėjai 
ir kt., vyks birželio 15 d. nuo 
12 vai. iki 6 val.v., birželio 16 
d. nuo 7:30 val.r. iki 6 val.p.p., 
birželio 17 d. nuo 7:30 val.r. 
iki 12 vai. Daugiau informaci
jos tel. 309-888-2573 arba 630-
942-5610. 

Tauragės klubo nariams 
pranešame, kad pusmetinis 
klubo narių susirinkimas šau
kiamas š. m. birželio 17 d., 
sekmadienį, 1 val.p.p. Šaulių 
rinktinės namuose. Valdyba 
kviečia visus narius dalyvauti. 

Išvyką \ Čikagos botani
kos sodą, kuris įsikūręs Glen-
coe priemiestyje, ruošia Vyres
niųjų lietuvių centras birželio 
15 d., penktadienį. Autobusas 
išvyks iŠ „Seklyčios" 9 val.r., 
sugrįš apie 2 vai. p.p. Norin
čius vykti su grupe, prašome 
registruotis „Seklyčioje" arba 
skambinti tel. 773-476-2655. 

Illinois gubernatoriaus G. H. Ryan žmona Lura Lynn Ryan buvo susitikui 
moterų organizacijų atstovėmis, taip pat ir »u Balzeko lietuvių kultūros m 
kaires: Mary Stibio. Irene Norbut, L. L. Ryan, Francea Simanonia, moterų g 

http://www.sala.lt
http://www.super.lt
http://suranda.w3.lt
http://www.sauliusajunga.lt
http://www.theatre.lt
http://www.bms-media.com
http://www.beataamber.com
http://cityofchicago.org


Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai, 2000-2001-ųjų mokslo metų užbaigimo proga susirinkę. Jaunimo 
centro didžiosios salės scenoje. Dalios Badarienės nuotr. 

BALZEKO MUZIEJUI -
35-ERI 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejui šiais metais sukanka 
35 metai. Ši sukaktis bus mi
nima birželio 16 d., šeštadienį. 
Nuo 1 iki 3 val.p.p. muziejuje 
bus galima pasivaišinti lietu
viškais valgiais, gros gera lie
tuviška muzika, bus rodomi 
filmai apie Lietuvą, bus gali
ma susipažinti su muziejaus 
ekspozicijomis. Visi kviečiami 
atsilankyti. Vietas užsisakyki
te iki birželio 14 d. Daugiau 
informacijos tel. 773-582-
6500. Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus adresas - 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629. 

g artt ir Z5JP ' 
ŠVENTOS TREJYBĖS 

PARAPIJAI - 1 0 0 

Hartfordo Šventos Trejybės 
parapijos šimtmečio jubilie
jaus minėjimas oficialiai bus 
užbaigtas iškilmingomis šv. 
Mišiomis birželio 9 d., šešta
dienį, 4 val.p.p. parapijos baž
nyčioje, 53 Capitol Avenue, 
Hartforde. Prieš Mišias, 3:30 
val.p.p., religinės muzikos 
programą atliks instrumenta
listų grupė ir parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko 
Jurgio Petkaičio. 

Šv. Mišias laikys Hartfordo 
vyskupijos dvasios vadas, ar
kivyskupas Daniel Cronin. Po 
Mišių Šventos Trejybės para
pijos salėje vyks priėmimas, 
bus užkandžių. 

Kitą dieną, sekmadienį, bir
želio 10 d., vyks priėmimas ir 
pokylis visiems parapijiečiams 
ir parapijos draugams. Šventė 
ruošiama Hartford-Marriot-
Rocky Hill viešbutyje, 100 
Capital Bld., Rocky Hill. Dau
giau apie šias apeigas ir iškil
mes sužinosite paskambinę į 
Šv. Trejybės parapijos klebo
niją tel. 860-246-4162 arba 
860-521-6028. 
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„Kultūros ba ra i " , 2001 m. 
gegužė. Latako g. 3, 2001 Vil
nius. Lietuvos mokslų akade
mijos viceprezidentas Algirdas 
Gaižutis atsako į redakcijos 
klausimus apie mokslo insti
tucijų reformą. „Iš 29 moksli
nių institutų vos 5 yra huma
nitarinių ir socialinių mokslų! 
Tai visai nedaug. Juk vien hu
manitarinių mokslų yra septy
nios didžiulės tyrimų kryptys, 
socialinių taip pat". Švietimo 
ir mokslo ministerijoje buvo 
kilusi idėja humanitarinius 
institutus sujungti į vieną Li
tuanistikos institutą, bet šios 
idėjos atsisakyta. Reforma už
sitęsė, patiems mokslinin
kams ji jau įgriso, nes jie gyve
na nežinioje. Mokslų akademi
ja siekia, kad reforma baigtųsi 
bent iki šių metų galo. 

Kitame straipsnyje apie 
mokslą - tik aukštosiose mo
kyklose - samprotauja Sau
lius Vengris. Vida Rudaitienė 
ir Ernesta Račienė rašo apie 
praėjusių metų pabaigoje Er
furte vykusią mokslinę konfe
renciją „Istorinių bei politinių 
procesų įtaka kalbai ir kul
tūrai", kur buvo nagrinėjamas 
Vidurio Europos šalių kon
tekstas. Žurnalas gausiai 
iliustruojamas puikiomis is
torinėmis Vilniaus nuotrauko
mis iš Lietuvos nacionalinio 
muziejaus surengto parodų 
ciklo „Vilniaus fotografija''. 

A . V . Š . 

NauiasisZlPINYS 

Židinio-Aidų" klausimus atsa
ko poetė Aldona Elena Pui
šytė. Nerijus Šepetys sampro
tauja apie Lietuvos istoriją -
Lenkijos ir Vokietijos ultima
tumus Lietuvai. Plačiai nag
rinėjama popiežiaus Jono Pau
liaus H 1998 m. paskelbta en
ciklika „Fides et ratio". Į klau
simą, ar įmanoma tikėjimo ir 
proto dermė šiandien, atsako 
Mykolas Drunga, Romualdas 
Ozolas ir Naglis Kardelis. Ru
sų aristokratų kilmės pran
cūzei, kultūrininkei ir politi
kei, Europarlamento narei 
Helene Carrere d'Encausse 
atrodo, kad lietuviai galėtų 
paliudyti, jog Rusijoje esama 
nuostatos atsisakyti imperijos. 
„Jeigu nepaisysime nostalgi-
ninkų, rusai yra įsitikinę, kad 
imperija jiems kainavo labai 
brangiai, ir jie nieko nebenori 
apie ją girdėti". O viešnios 
nuomone, „istorija su Čečėnija 
visai netrikdo santykių su kai
myninėmis musulmonų šali
mis. Tai sovietinės sistemos 
nuopelnai: jos nėra ekstremis
tinės musulmonų valstybės, ir 
joms visai neįdomu turėti rei
kalų su fanatikais čečėnais". 
Balandžio 23-25 d. Vilniuje 
vykusioje UNESCO konferen
cijoje „Civilizacijų dialogas" 
H. Carere d'Encausse atstova
vo Prancūzijos prezidentui 
Chiracąues. A. V. Š. 

„Pr izmė" , krikščioniškas 
žurnalas apie Dievą ir Jo pa
saulį. 2000 m. Nr. 3. Centrinis 
paštas, p.d. 75, 5400 Šiauliai. 
Numeris skirtas gyvybės 
šventumui. Žmogaus genomo 
iššifravimas, klonavimas, - bi-
otechnikos galimybės žada 
daug, — tačiau ar ateitis bus iš 
tikrųjų geresnė, ar žmogiš
kesnė? Abortų dilema. Nėš
tumo nutraukimas daugelyje 
šalių yra legalus. Anglikonų 
teologas J . Stott pateikia 
krikščionišką poziciją apie 
abortus ir įvardija tai kaip 
žudymą. Gydytojas, kunigas, 
docentas A. Narbekovas atsa
ko į klausimus dirbtinio apvai
sinimo ir aborto tema. E. Elio-
tas, ,.Lietuvos ryto" komandos 
įžaidėjas, yra krikščionis. In
terviu krepšininkas pasakoja 
apie sportą ir tikėjimą. Nors 
daugelyje šalių kankinimai 
oficialiai smerkiami, daug kur 
žmonės yra kankinami. Olaf 
Lahayne apžvelgia kankinimų 
istoriją. A Schweitzer buvo ne 
tik teologas, bet ir gydytojas 
bei muzikas. Iki šiol jis 
aukštinamas už pagarbą vi
soms gyvoms būtybėms. Apie 
daktarą ir misionierių i i Al* 
sace rašo C. Klenk. Nyderlan
dai - vienintelė šalis pasau
lyje, kur legaliai padedama 
nusižudyti. 
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!i su etninių valstijos bendruomenių 
luziejaun moterų gildijon narėmis Ii 
įldijc* pirmininkė 

„Naujasis ž idinys" , 2001 
m. gegužė. Tilto g. 8/3, 2001 
Vilnius. Spalvingame skyre
lyje „Dienoraštis" kun. Vygin
tas Čiurinskas pasakoja apie 
kunigišką buitį ir dvasios gy
venimo problemas. J „Naujojo Tat (778) 847-7747. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės i 
Mutua l Pedera l 8 a r i n f s , 
8111 West Cermak Road. 


