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Seimas ir vyriausybė sieks 
bendrų sprendimų priėmimo 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) 
— Naują Seimo daugumą su
darę socialdemokratai ir so
cialliberalai ketina įteisinti 
bendrų sprendimų priėmimo 
mechanizmą, patvirtindami 
bendro darbo reglamentą. So
cialdemokratų ir sociallibe
ralų paskirti atstovai jau pa
rengė tokio reglamento pro
jektą ir pateikė jį svarstyti so
cialdemokratų ir sociallibera
lų grupėms. 

Projekte numatyta įsteig
ti Bendradarbiavimo tarybą 
(BD, kuri derintų bendrus 
sprendimus ir užtikrintų Sei
mo daugumos ir vyriausybės 
bendradarbiavimą. 

Į šią tarybą ketinama dele
guoti po penkis Socialdemo
kratinės koalicijos ir Naujo
sios sąjungos (NS, sociallibe
ralų) frakcijų atstovus. Spren
dimai Taryboje būtų priimami 
bendruoju sutarimu arba bal
savimu. Nuomonėms išsisky
rus, numatoma sudaryti deri
nimo komisiją. Jeigu Taryba 
nepritartų komisijos pasiūly
mams, tuomet galutinį spren
dimą tektų priimti bendram 
frakcijų posėdžiui. 

Reglamento projektą rengu
si socialliberalų frakcijos se
niūno pavaduotoja Dangutė 
Mikutienė pažymėjo, jog tik 
bendras frakcijų susirinkimas 

Baltarusijos opozicijos vado 
apsaugai Lietuva išleido 

200,000 litų 

turės teisę priimti sprendimus 
dėl užsienio ir vidaus politikos 
strategijos bei esminių refor
mų. 

Bendradarbiavimo taryba 
spręstų einamuosius klausi
mus. 

Projekte numatyta, jog BT 
savo veikloje turės vadovautis 
programinių tikslų ir veiksmų 
derinimu, tarpusavio pagar
bos lygiateisiškumo ir lygia
vertiškumo principais bei 
siekti įgyvendinti anksčiau 
pasirašytus bendro darbo tiks
lus. 

Nors socialdemokratai ven
gia įvardyti naująją Seimo 
daugumą kaip koaliciją, so
cialliberale D. Mikutienė teigė 
nematanti skirtumo tarp da
bartinio darinio ir buvusios 
Naujosios politikos koalicijos. 
Ji pažymėjo, jog ir kitos Seimo 
partijos gali prisijungti prie 
naujosios daugumos, tačiau jų 
statusas ir dalyvavimas pri
imant bendrus sprendimus 
būtų reguliuojamas atskiru 
dokumentu. 

Socialliberalai ir socialde
mokratai yra pasirašę pa
reiškimą dėl bendro darbo 
tikslų, taip pat susitarimą dėl 
bendro darbo. Naujosios de
mokratijos partija yra prisi
jungusi prie šio pareiškimo. 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) 
— Vilniuje dvejus metus gyve
nusio ir praėjusią savaitę į 
JAV išvykusio vieno Baltaru
sijos opozicijos vadovų Semion 
Sareckrj apsauga ir apgyven
dinimas Lietuvos biudžetui 
kainavo apie 200,000 litų. 

Pasak dienraščio „Kauno 
diena", baltarusių opozicionie
riui Lietuva buvo suteikusi ne 
tik tarnybinį automobilį, bet ir 
vairuotoją. S. Šareckij saugojo 
vienas, kartais du apsaugos 
pareigūnai. Dienraščio neofi
cialiais paskaičiavimais, per 
mėnesį S. Šareckij automobi
lis ir apsauga galėjo kainuoti 
apie 7,000-8,000 litų. 

Praėjusią savaitę į JAV 
gana netikėtai išvykęs S. Ša
reckij interviu „Laisvės" radi
jui pareiškė, jog „pasikeitus 
aplinkybėms, taip pat ir Lietu
vos vyriausybei, nutariau, jog 
toliau Kkti Vilniuje yra be
prasmiška". 

„Jis nebuvo įsitikinęs, kad 
Lietuvoje jam bus saugu", tei
gė S. Šareckij globojęs Lietu
vos žmogaus teisių asociacijos 
komiteto atsakingasis sekre
torius Stasys Kaulinis. 

Tačiau yra žinių, kad iš
vykimu ii Lietuvos S. Ša
reckij pradėjo rūpinti dar 
prieš tris mėnesius, kai Lietu
vos valdžios pasikeitimu nė 
nekvepėjo. Šios informacijos 
nei pats S. Šareckij, nei S. 
Kaušinis oficialiai nepatvirti
na. 

Kaip žinia, Naujosios politi
kos koalicija žlugo birželio vi
duryje, o socialdemokratų va
dovo Algirdo Brazausko vado
vaujama Lietuvos vyriausybė 
darbą pradėjo tik praėjusį 
ketvirtadienį. 

Interviu „Laisvės" radijui S. 
šareckįj pripažino, kad išvy
kimui į naują valstybe reikš
mės turėjo ir .materialiniai 
aspektai". „Pamaniau, kad pa
lankiausios sąlygos mano to

lesnei politinei veiklai bus 
JAV. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir Kanadoje yra tau
tiniu požiūriu stipriai orien
tuotų baltarusių sluoksnių", 
tvirtino jis. Be to, pabrėžė jis, 
būtent oficialusis Vašingtonas 
vykdo nuosekliausią politiką 
prieš Baltarusijos prezidento 
Aleksandr Lukašenka režimą. 

Pasak baltarusių opozicio
nieriaus, dabar dar anksti kal
bėti, koks bus jo statusas JAV. 
Tai, jo nuomone, paaiškės po 
susitikimo su vietos valdžios 
atstovais. Šiuo metu S. Ša
reckij gyvena Clevelande. 

Vadovybės apsaugos depar
tamento direktorius Raimun
das Kairys „Kauno dienai" 
tvirtino, kad pasikeitus Lietu
vos vyriausybei, nebuvo jokių 
nurodymų dėl S. Šareckij sta
tuso pakeitimo. „Bent kol kas 
mes ir toliau buvome pasiryžę 
jį globoti", teigė jis. 

Kai kurie radijo stoties 
„M-l" žinių tarnybos kalbinti 
politikai teigė, kad iš Lietuvos 
S. Šareckij išvyko net ne
padėkojęs už suteiktą globą. 

Prieš penkerius metus iš
vaikytos 13-ojo šaukimo Bal
tarusijos Aukščiausiosios tary
bos pirmininkas S. Šareckij 
Lietuvoje gyveno nuo 1999 m. 
liepos 22 d. Lietuvoje jis buvo 
paskelbtas politiniu emigran
tu. 

L j Tėvynėje pasižvalgius 

Prezidentas Valdas Adamkus atsisveikino su darbą Vilniuje baigiančiu Vati
kano apaštaliniu nuncijumi Ervvin Josef Ender Vilniuje reziduojantis E. J. 
Ender 4 metus dirbo Vatikano atstovu Baltijos valstybėms. Trečiadienį prezi
dentūroje V. Adamkus E. J. Ender įteikė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino II laipsnio ordiną. Apdovanojimas arkivyskupui įteiktas už asmenines 
pastangas plėtojant Vatikano ir Lietuvos tarpvalstybinius santykius bei 
aktyvią veiklą gerinant abiejų valstybių politinį ir kultūrinį bendradarbia
vimą. Kc*to6o Vanago i Elta) aaotr. 

Algirdas Brazauskas atsisakė 
premjero atlyginimo 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) 
— Premjeras Algirdas Bra
zauskas neims vyriausybės 
vadovui numatytos algos. 

Kaip pranešė vyriausybė, 
Valstybinių pensijų įstatyme 
nustatyta, kad prezidentui, 
išėjusiam iš valstybės tarny
bos, skiriama ir mokama pre
zidento valstybinė pensija. 
Valstybinių pensijų įstatymas 
numato tik du atvejus, kada 
pensija gali būti panaikinta — 
jei asmuo buvo atleistas iš pa
reigų apkaltos tvarka arba po 
atleidimo iš pareigų buvo teis
tas už tyčinio nusikaltimo 
padarymą. Nei viename įsta
tyme nėra nurodyta, kad pas
kirtosios valstybinės pensijos 
mokėjimas gali būti sustabdy
tas, pradėjus eiti kitas parei
gas valstybės tarnyboje. 

Kadangi pradėjus eiti kitas 
pareigas valstybės tarnyboje 
numatytas prezidento pensijos 
mokėjimas, premjeras A. Bra
zauskas atsisako ministro pir
mininko atlyginimo. 

68 metų A. Brazauskas nuo 
1998 metų, kuomet pasibaigė 

jo, kaip prezidento, kadencija, 
gauna prezidento pensiją, kuri 
yra pusės prezidento algos 
dydžio. Tai šiuo metu yra 
6,200 litų. Tuo tarpu premjero 
atlyginimas šiuo metu, at
skaičius mokesčius, yra dau
giau kaip 5,000 litų. Nuo pre-N 
zidento pensijų* mokesčiai 
nėra atskaičiuojami. 

Jei A. Brazauskas būtų 
neatsisakęs premjero algos, jis 
būtų geriausiai apmokamas 
politikas Lietuvoje, nes gautų 
daugiau kaip 11,000 litų, kai 
prezidentas, atskaičius mo
kesčius, gauna apie 8,370 litų. 
Prezidento atlyginimas pri
lygsta 12 vidutinių valstybės 
darbo užmokesčių. 

Buvusiam prezidentui A. 
Brazauskui paskirta reziden
cija Turniškėse nepritaikyta 
reprezentacinėms premjero 
reikmėms. Tam tinka kitoje 
kelio pusėje esanti premjero 
rezidencija. Buvęs premjeras 
Rolandas Paksas joje negy
veno, bet priimdavo svečius. 
Manoma, kad ši tradicija 
išliks. 

Į Neries upę pateko naftos 
produktai 

* Opozicinė Tėvynės są-
jungos-konservatorių frak
cija tikisi, jog socialdemokra
tų vado Algirdo Brazausko va
dovaujama vyriausybė dirbs 
viešai, ir frakcijos atstovai ga
lės dalyvauti jos posėdžiuose. 
Dėl to į premjerą A. Brazaus
ką laišku kreipėsi frakcijos se
niūno pavaduotojas Arvydas 
Vidžiūnas. Socialdemokratų 
Informacijos centro vadovas 
Gediminas Kirkilas teigė, jog 
nebus jokių prieštaravimų, 
kad konservatoriai galėtų ste
bėti vyriausybės posėdžius ir 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) 
— Aplinkosaugininkai įtaria, 
kad į Neries upę Vilniuje naf
tos produktai pateko iš Karei
vių gatvėje esančios degalinės 
„Statoil". Naftos produktai iš
tekėjo ties Šilo tiltu iš lietaus 
kanalizacijos vamzdžio. 

Vilniaus regiono aplinkos 
apsaugos departamento direk
torius Petras Sakalauskas 
sakė esąs beveik 90 proc. įsi
tikinęs, kad jau surado teršalų 
židinį. Manoma, kad naftos 
teršalai atitekėjo iš degalinės 

susipažinti su posėdžių me
džiaga. Iki šiol socialdemok
ratai taip pat siųsdavo savo 
atstovus stebėti vyriausybės 
posėdžius. (BNS) 

* Energetikai įsitikinę, 
kad elektros brangimas yra 
neišvengiamas, tačiau kainų 
šuolį vis dar „prilaiko" politi
kai, nepopuliarius sprendimus 
permesdami naujai vyriausy
bei. Politikams mažai terūpi, 
kad nugyventas elektros ūkis 
privalo būti atnaujintas, o tam 
būtina investuoti šimtus mili
jonų litų. (LŽ.E1U) 

„Statoil". Antrad ien į po pietų 
šioje degal inėje bendrovės 
„Fegda" darbuotojai v a l ė de
galinės įrenginius. Degalinės 
įrenginiuose paprastai būna 
susikaupę tepalų. 

Aplinkosaugininkų spėji
mus turėtų dar patvirtinti la
boratoriniai tyrimai. Tačiau 
jau dabar aplinkosaugos in
spektoriai „Fegdai" surašė ad
ministracinį teisės pažeidimo 
protokolą. „Fegdos" atstovai 
savo kaltę neigia. 

„Jeigu bus nustatyta, kad te
palai, kurie yra degalinėje ir 
Neryje — identiški, tai tada 
viskas aišku", sakė P. Saka
lauskas. Pasak jo, jeigu tai pa
sitvirtins, „Statoil" degalinė 
nebus baudžiama už gamtos 
teršimą, nes ji samdė kitą 
firmą, kuri buvo įsipareigojusi 
tvarkingai atlikti įrenginių 
valymo darbus. 

Manoma, kad į Nerį pateko 
iki 100' kilogramų naftos pro
duktų. Nuostolis gamtai kol 
kas nenustatytas, tačiau P. 
Sakalausko teigimu, jis sieks 
kelias dešimtis tūkstančių 

* .Ankstesnių vyriausy
bių sprendimų peržiūrėjimu 
mus kaltina tie, kurie bijo, jog 
mes atskleisim tikrąją padėtį, 
kaip šie sprendimai buvo pri
iminėjami ir kokios jų pasek
mės valstybei. Tęstinumas, 
mano nuomone, yra strategi
nių šalies užsienio politikos 
tikslų nuoseklus siekimas", 
sakė premjeras Algirdas Bra
zauskas. cVZ.tlta. 

* Trečiadienį audra nu
vertė Seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui priklau
santį nuosavą namą Tarandės 
rajone juosusią tvorą, pranešė 
TV3 žinios. Kaip žinia, A. 
Paulausko sklypo istorija su
kėlė šurmulį visuomenėje. 
Pernai rugsėjį, nelaukdamas 
Vilniaus savivaldybės sprendi
mo, A. Paulauskas, tverdamas 
sklypo tvorą, prie turimų 30 
arų prisįjungė dar 9.2 arus že
mės. Spaudai paskelbus apie 
neteisėtą sklypo išplėtimą, 
Seimo vadovas buvo nubaus
tas 2,000 litų bauda. A. Pau
lauskas baudą sumokėjo, ta
čiau teisinosi tapęs biurokratų 
auka, nes dėl sklypo praplėti
mo įteisinimo negavo savalai
kio atsakymo. Kartu jis pripa
žino, jog paskubėjo užtverti 
tvorą. (BNS) 

* Pietų Amerikoje, Mage
lano sąsiauryje, avariją pa
tyrė Lietuvos laivas „Erida-
nas". Netoli Čilės, laivui plau
kiant sąsiauriu į San Visente 
uostą (Čilė), jį lydint locmanų 
laivui, „Eridanas" užplaukė 
ant akmenų ir buvo pramuš
tas laivo bortas. Iš laivo eva
kuota 22 Lietuvos piliečių įgu
la, žmonės nenukentėjo. Įgula 
perkelta į kitą žvejybinį laivą. 
„Eridanas" priklauso Klaipė
dos bendrovei „Klaipėdos 
transporto laivynas". Bendro
vės atstovai teigia neturį duo
menų, ar išsiliejo dyzelinis ku
ras, kada prasidės laivo nu-
tempimo darbai. Bendrovės ži
niomis, avarįjos metu oro sąly
gos buvo palankios. Pasak 
bendrovės atstovų, į uostą lai
vus lydintys locmanų laivai 
paprastai atsako už saugų lai
vo įplaukimą ir reguliuoja 
maršrutą pakeliui į uostą.(BNS> 
* Šiaulių rajone, prie Kry

žių kalno, jau veikia kavinė-
restoranas „Brolių svetainė", 
kurioje gali apsilankyti prie 
Kryžių kalno atvykstantys pi
ligrimai ir turistai. Sodyba 
įsikūrusi dešinėje kelio į kalną 
pusėje, iš jos puikiai regimas 
Kryžių kalnas. Šalia namo yra 
įrengtas tvenkinys, kuriame 
norintys gali žvejoti specialiai 
veisiamas žuvis. Be to, bus 
įrengta ir lauko krosnis, ku
rioje žvejybos laimikį bus gali
ma išsikepti. Baigiama įrengti 
ir pirtelė, kurioje vienu metu 
galės kaitintis iki 10 žmonių. 
Sodybos teritorijoje esančiose 
pavėsinėse ir „Švyturio" alaus 
lauko bare vienu metu galima 
priimti iki 80- žmonių. Dar 90-
100 žmonių gali svečiuotis ka
vinėje-restorane įrengtose pa
talpose ir vyno-alaus bare. So
dyboje taip pat yra rengiama 
autoturistų stovyklavietė, kur 
bus įvesta elektra, vandentie
kio linįjos, tualetai ir dušai. 
Norintys įsikurti palapinėse, 
netrukus galės tai padaryti 
žole užsėtame sklype. <nui 

litų. 1 lašas naftos produktų 
užteršia 20 kvadratinių metrų 
vandens telkinio ploto. 

* Per Lietuvos turistinio 
autobuso avariją Pietų Len
kijoje trečiadienio rytą nesun
kiai nukentėjo 10 lietuvių po
ilsiautojų. Avarija įvyko maž
daug už 50 km į pietus nuo 
Krokuvos. Autobuso, kuriuo į 
Kroatiją važiavo 27 keleiviai, 
vairuotojas nesuvaldė trans
porto priemonės, autobusas 
nuslydęs į griovį, apsivertė. 
Krokuvos-Zakopanės kelias, 
kuriame įvyko avarija, yra la
bai siauras ir vingiuotas. Len
kijoje jis vadinamas „mirties 
keliu". Avarija įvyko dėl vai
ruotojo kaltės, kuris, nepaisy
damas blogų oro sąlygų, po lie
taus šlapiu keliu važiavo di
deliu greičiu. <BNSI 

* I Lietuvą parskraidin
tas iš JAV deportuotas 33 
metų Lietuvos pilietis Alek
sandras Pogrebežskis. JAV jis 
kalėjo už nelegalią prekybą 
ginklais. Antrankiais surakin
tą A. Pogrebežskį iš Vilniaus 
oro uosto antradienį pasiėmė 
Vilniaus miesto I policijos ko
misariato pareigūnai. Jis yra 
įtariamas sukčiavimu Lietu
voje, teismas leido jį suimti 2 
mėnesiams. A. Pogrebežskis 
kartu su vilniečiu Aleksandru 
Daryčevu JAV buvo nuteistas 
kalėti už nelegalią prekybą 
ginklais. A. Pogrebežskis buvo 
ieškomas Lietuvos Interpol'o, 
nes paaiškėjo, kad jis sukčia
vimo būdu be seimininkų suti
kimo pardavė butą Vilniuje, 
už kurį gavo 51,000 litų. Dėl 
šio fakto iškelta baudžiamoji 
byla. Teisme įrodžius sukčia
vimo faktą, jam gresia nuo 3 
iki 8 metų kalėjimo. <BNS> 

* Mineralinio vandens ir 
vaisvandenių gamintojams 
ši liepa — pats darbymetis. 
Karščio nualinti žmonės iš 
parduotuvių lentynų šluote 
šluoja įvairius gėrimus, o jų 
gamintojai skaičiuoja rekordi
nę apyvartą ir suka galvas, 
kaip patenkinti išaugusią pa
klausą. Dauguma gamintojų 
prisipažino, kad nebuvo pasi
rengę tokiam išbandymui. 

(LR, Eltai 

* Švedijoje sulaikyta kau
niečio verslininko Raimon
do Naujoko nužudymu įtaria
ma 36 metų Aušra Aldonienė. 
Ji taip pat įtariama pasikėsi
nimu pagrobti vaiką, užpuo
limu, grasinimu. 43 metų far
macijos bendrovės „Medfar-
ma" vadovas R. Naujokas bu
vo nužudytas birželio 5 d. Jo
navos rajone, Upninkų seniū
nijoje, netoli savo sodybos. J jį 
buvo šauta iš medžioklinio 
šautuvo iš labai arti. Tai, kad 
nusikaltimą įvykdė moteris, 
pareigūnai nustatė iš įvykio 
vietoje aptiktų moteriškų ba
telių kulniukų pėdsakų. Jau 
kitą dieną buvo nustatyta, jog 
verslininką nužudyti galėjo A. 
Aldonienė. Jos bei jos tėvų na
muose atliktos kratos, po ku
rių pareigūnai teigė radę svar
bių įkalčių. 2000 m. A. Aldoni
enė dirbo farmacininke „Med-
farmoje", iš kur buvo atleista. 

i BNS) 

* Vilniaus policininkai 
vėl priversti eiti tris dienas 
nemokamų atostogų, taip gel
bėdami savo ir kolegų kailį 
nuo galimų atleidimų iš dar
bo. 'Lž. Eitu 

* Verslas bus saugesnis, 
nes nebus nei „žiaurių", nei 
„švelnių" akcijų, teigia prem
jeras Algirdas Brazauskas. 

(VŽ.Elta) 

* Keista kaimiečių pra
moga baigėsi mirtimi. Kaip 
pranešė „Lietuvos rytas", ant
radienį buvo palaidotas netoli 
Kretingos miesto esančiame 
Kretingsodžio kaime gyvenęs 
34 metų bedarbis Augustinas 
Grevys. Praėjusį šeštadienį jis 
mirė po kaime surengtų ne
įprastų varžybų. Vyrai varžė
si, kuris pirmas išgers 750 g 
naminės degtinės. Nugalėtojui 
buvo įsteigtas prizas — 20 li
tų. Šias varžybas laimėjusio ir 
mirusio nuo ūmaus apsinuodi
jimo A. Grevio kraujyje buvo 
aptikta 4.3 promilės, o šlapi
me — 5.4 promilės alkoholio. 
Dar du varžybų dalyviai į ligo
ninę buvo atvežti komos bū
senos. Lengviausiai atsipirko 
ketvirtas varžybų dalyvis, į li
goninę buvo atvežtas sąmo
ningas, bet visiškai girtas. 
„Varžybos" vyko prie tvenki
nio esančiame beržinėlyje. Jas 
stebėjo keliolika kaimo gyven
tojų, kurie įsitaisę šalia kepė 
šašlykus. Kai kurie kaimiečiai 
atėjo su šeimomis. Policija ieš
ko varžybas organizavusio 33 
metų Zenono Vizgirdos. Žiau
rią pramogą sugalvojęs kai
mietis pats negėrė. Jam gresia 
administracinė atsakomybė 
tik už atsivežtą naminę deg
tinę. (BNS) 
* Po susitikimo su „Ma
žeikių naftos" generaliniu 
direktoriumi Jim Sheei prem
jeras Algirdas Brazauskas pa
žadėjo, jog iki liepos 30 d. vy
riausybė pateiks Seimui savo 
išvadas dėl JAV bendrovės 
„Wuliams" ir Rusijos įmonės 
„Jukos" sutarties. <BNS> 

* Buvusių Rolando Pakso 
vyriausybės ministrų keliai 
išsiskyrė. Gintautas Kėvišas, 
Gintautas Bartkus ir Eugeni
jus Gentvilas neatsigina pa
siūlymų dirbti, bet kol kas dar 
nežino, kur pasuks. Dailis Ba-
rakauskas ir Henrikas Žu
kauskas po atostogų įsilies į 
Seimo Liberalų frakcijos veik
lą, liberalas Jonas Lionginas 
dar svarsto, ar likti parlamen
taru, ar imtis kitokios veiklos. 

(LR. Elta) 

* Kelių policijos parei
gūnai nesikabinės prie vai
ruotojų dėl menkniekių, o nu
kreips pastangas kovai su 
rimtais pažeidimais ir kelių 
nelaimių užkardymui. Siekda
mas sumažinti skaudžių eis
mo nelaimių keliuose skaičių 
bei jų pasekmes, atsisakyti ne
perspektyvių patruliavimo ke
liuose metodų, sustiprinti ke
lių eismo taisyklių pažeidimų 
ir avarijų užkardymą, policijos 
generalinis komisaras Vytau
tas Grigaravičius pirmadienį 
pasirašė nurodymą „Dėl polici
jos pareigūnų patruliavimo 
keliuose". Policijos pareigū
nams nurodyta budėti avarin
giausiose, intensyvaus trans
porto priemonių ir pėsčiųjų 
eismo vietose, atkreipiant 
ypatingą dėmesį į lemiančius 
avaringumą kelių eismo tai
syklių pažeidimus. (BNSI 

* Nedarbą Vilniuje iki 7 
proc. norintis sumažinti 
sostinės meras pripažįsta, kad 
geriausiai tai pasiekti — grą
žinus skolas verslui. (V2. EIUI 

Sutrumpinimai: K — „Klaipėda". KD — 
..Kauno d>ena". LA — „Lietuvos aidas*, 
LR — ..Lietuvos rytas", LŽ — „Lietuvos 
Juv.os", R — „Respublika" 

Naudotasi Lietuvių grįžimo į tėvyne 
centro medžiaga 

KALENDORIUS 
Liepos 19 du Aura, Aurėja, Ga-

ligantas, Mantigaile, Sakalas. 
Liepos 20 du Arvydas, Aurelijus, 

Česlovas, Elijas, Jeronimas, Visman
tas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
J U N O BEACH, F L 

LIETUVOS OPEROS IR BALETO 
MINĖJIMAS 

Pernai Lietuvoje buvo iškil
mingai švenčiamos Lietuvos 
operos 80-ties ir Baleto 75-ių 
metų gyvavimo sukaktys. 
Palm Beach apylinkėje gyveną 
lietuviai irgi norėjo prisidėti 
prie šių didžiųjų kultūrinio gy
venimo pasiekimų prisimini
mų, nors ir pavėluotai, tai at
liko 2001 m. kovo 13 d. po pa
bendravimo pietų Piccadilly. 

Ant sienų buvo iškabintos 
padidintos Kauno teatro, pir
mojo „Traviatos" spektaklio 
plakato ir pirmųjų Lietuvos 
operos dainininkų, Violetos-
Adelės Nezabitauskaitės-Ga-
launienės, ir Alfredo — Kipro 
Petrausko nuotraukos. Šalia 
buvo nuotraukos Onos Malėji-
naitės balete „Gulbių ežeras" 
ir corps de ballet „Gulbių eže
re". Tai Vinco Šalčiūno ir Al
gio Augūno darbas. 

Pranas Baltakis pakvietė 
paskaitą skaityti Dalią Galau-
nyte-Kaupienę-Augūnienę. Ji 
susirinkusiems priminė, jog 
Šis Lietuvos operos ir baleto 
minėjimas yra ypatingas, nes 
salėje yra ir buvusi Lietuvos 
baleto šokėja VVilhelmina Ra-
dzevičiūtė-Gedgaudienė, kurią 
1995 metais, švenčiant Lietu
vos baleto 75 metų sukaktį už 
„savo kūrybą prisidėjusios 
paie Lietuvos baleto vystymo
si" garbės žymeniu pagerbė 
Lietuvos operos ir Baleto 
teatras Vilniuje. 

Lietuvos operos ir baleto įsteigimo 
sukakčių minėjime Palm Beach, 
FL, kalba Lietuvos operos steigėjo 
Kipro Petrausko duktė Aušra Pet
rauskaitė. 

Paskaitininke pasidžiaugė, 
jog tarp susirinkusių yra ir jos 
„scenos sesuo" — pirmojo Al
fredo Verdi operoje „Traviata" 
— Kipro Petrausko duktė 
Aušra Petrauskaitė. O pati 
paskaitininke yra pirmosios 
Violetos, Adelės Nezabitaus-
kaitės-Galaunienės duktė, o 
tarp susirinkusių yra ir daini
ninkė Janina Šalniene. 

Savo paskaitoje D. Augūnie-
nė nušvietė pirmosios Lietu
vos operos pastatymo sunku
mus ir dainininkų, poetų, mu
zikų, pasišventimą ir darbą 
statant Verdi „Traviatą". 

Paskaitininke pastebėjo, jog 
tik dvejiems metams praėjus 
nuo Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo, Kaune, 1920 
m. gruodžio 31 d., buvo pasta
tyta pirmoji lietuvių kalba 
opera, Verdi „Traviata". 

1920 m. buvo įsteigta operos 
taryba, kurią sudarė: Kipras 
Petrauskas, Juozas Tallat-
Kelpša, A. Kačanauskas, A. 
Sodeika, J. Bieliūnas ir Adelė 
Nezabitauskaitė - Galaunienė. 
Didžiausia problema buvo lė
šos. Kipras PetYauskas pasis
kolino iš banko pinigų ir muz 
Kačanauskas Rygoje nupirko 
operos „Traviata" partitūra 

Poetas Faustas Kirša ir ra
šytojas Balys Sruoga išvertė 
„Traviatos" libretą į lietuvių 
kalbą. 

Viso pastatymo siela buvo 
Kipras Petrauskas, kuris ir 
režisavo ir net šokti mokė cho
ristus, nes baleto šokėjų tuo 
laiku dar nebuvo. 

Operos atlikėjai susirinko iš 
draugų ir pažįstamų salono 
baldus, vakarinius drabužius. 
Iš miesto restoranų ir kino 
teatrų (tuo laiku nebylius fil
mus lydėdavo muzika) surin
ko muzikantus. Savo prisimi
nimuose Balys Sruoga rašė, 
kad į orkestro rinkimą įsikišo 
net Kauno komendantas, pa
grasindamas kalėjimu, jeigu or
kestrantai neis groti į operą. 
Pirmame spektaklyje grojo 20 
muzikantų. 

Paskelbus „Traviatos" ope
ros premjerą, bilietai buvo la
bai greit išpirkti net tolimes
niems tos operos spektak
liams. 

Kai pagaliau 1920 m. gruo
džio 31 d. pasigirdo pirmieji 
„Traviatos" muzikos garsai, ir 
operos kūrėjai ir žiūrovai la
bai jaudinosi, verkė, ir po 
kiekvieno veiksmo kėlė aud
ringas ovacijas. Kaip Kipras 
Petrauskas pasakojo: „dirbda
mi iš peties, beveik be lėšų, 
mes padarėm tikrą stebuklą". 
Turime pastebėti, jog atlygini
mas visam operos kolektyvui 
nebuvo garantuotas iki 1922 
m. 

1925 m. gruodžio 4 d. pirmą 
spektaklį pastatė jau savai
mingas Lietuvos baletas. Buvo 
pastatytas labai populiarus 
Delibes baletas „Copellia", ve
damas baletmeisterio Petrovo. 
Pradėjo šokti Malėjinaitė, Kel-
bauskas. Augo naujos šokėjų 
kartos Juozapaitytė, Draz-
dauskaite, Eidrigevičiūtė, Ba
ravykas. 37-38 metų sezone 
iškilo Sabaliauskaitė, Sven-
tickaitė, V. Radzevičiūtė, A. 
Šlepetytė, Ruzgaitė, Jagmi
nas, Velbasis ir kiti. Deja, ant
rasis pasaulinis karas ir so
vietų okupacija privertė net 
du trečdalius baleto šokėjų pa
sitraukti į Vakarus; ,viena iš 
jų buvo VVilhelmina Radzevi-
čiūtė-Gedgaūdienė. 

Paskaitininke priminė, jog, 
nors ir sovietų priespaudoje, 
Lietuvoje augo naujos daili
ninkų ir šokėjų kartos, kurių, 
deja, išeivija neturėjo progos 
pažinti. Ji prisiminė ir Sibiran 
ištremtus menininkus, kaip 
Kučingį, kuriems, grįžus iš 
tremties, buvo uždrausta dai
nuoti. Pagarba priklauso pir
miesiems Lietuvos operos ir 
baleto steigėjams, kurie dirbo 
užmiršdami save, labai sun-

DRAUGAS 

Lietuvos operos 80 m. ir Lietuvos baleto 75 m. įsteigimo metinių minėjime Palm Beach, FL, (iš kairės) Lietuvos 
operos steigėjo dainininko Kipro Petrausko duktė Aušra Petrauskaitė ir Lietuvos operos steigėjos dainininkes 
Adelės Nezabitauskaites-Galaunienės duktė Dalia Gaiaunytė-Kaupienė-Augūnienė. Nuotr. Algio Augūno 

kiomis sąlygomis, tačiau jų 
pasėta sėkla klestėjo ir trem
tyje, ir dabar Lietuvoje. Šian
dien turime puikių daininin
kų ir šokėjų, kurie dainuoja, 
ar šoka ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitose Europos šalyse bei 
Amerikoje, Lietuvių operą Či
kagoje. 

Paskaita susirinkusių buvo 
šiltai sutikta. Alicija Solienė 
priminė Sibiran ištremtus dai
nininkus. Po to Aušra Pe
trauskaitė pasidalino atsimi
nimais apie savo tėvelį, mūsų 
žymųjį dainininką Kiprą Pe
trauską, o Dalia Augūnienė 
prisiminė savo mamą, Adelę 
Nezabitauskaitė - Galaunienę. 
Pagarba Lietuvos operos ir ba
leto kūrėjams, kurie buvo vie
ni iš pirmųjų atsigręžusių tais 
pastatymais į Vakarų pasaulį. 

Prieš paskaitą ir po jos, gir
dėjome Kipro Petrausko įdai
nuotas liaudies dainas ir ope
rų arijas. Muziką paruošė Pra
nas Baltakis, o jam padėjo Ro
ma Mildažienė, paskolinusi 
kasetes iš savo rinkinio. 

D. A 

BALFAS FLORIDOJE 
NEATOSTOGAUJA 

BALFo 141 skyrius — Juno 
Beach — šįmet turėjo sėk
mingą darbymetę. Pavykus 
rudeniniam finansiniam vajui, 
paruošėme 16 dėžių vartotų 
daiktų siuntinių į Lietuvą. Ba
landžio pradžioje Atlanto pa
krantėje vyko mūsų metinė 
BALFo gegužinė. Saulėta die
na, skanus maistas, gaivinan
tys gėrimai, vertingi 
laimėjimai, muzika ir dainos 
paliko svečiams malonų įspū
dį. Finansinio vajaus aukos ir 
gegužinės pelnas pasiųstas į 
BALFo centrą. 

Dažnai mus lankanti Maria 
Rudienė (Rudžiai čia turi savo 
vasarnamį), neleidžia mums 
snūduriuoti, bet įkvepia atlik-

" • ' • • : , , 

ti konkrečius ir naudingus 
darbus. 

Skyriaus valdyba: Vytautas 
Majauskas — pirmininkas, Al
gis Augūnas (vicepirm.), Vy
tautas Kulpa, iždininkas, 
Vanda Majauskienė ir Jonas 
Štaras — nariai yra dėkingi 
atsilankiusiems svečiams ir 
visiems, finansine auka, dar
bu arba gerais norais parė
musiems skyriaus valdybos 
planus. 

E. V. M. 

ATSISVEIKINOME SU 
PAULINA BANIENE 

Paulina Banienė buvo ilga
metė Juno Beach gyventoja, 
priklausė Lietuvos Dukterims, 
Vyčiams, Lietuvių Bendruo
menei. Ji viBur dalyvaudavo, 
buvo išleidusi vieną poezijos 

knygą. Balandžio mėn. 1 d. 
Paulina Banienė, po sunkios 
ligos, iškeliavo Anapilin. Ba
landžio 5 d. su Paulina atsis
veikino Lietuvių Bendruome
nės Palm Beach skyr. pirm. 
Kęstutis Miklas, Lietuvos Vy
čiai ir Lietuvos Dukterų, Ju
no Beach skyriaus pirm. Dalia 
Augūnienė, kuri paskaitė porą 
velionės eilėraščių. Kitą dieną 
gedulingos pamaldos buvo au
kotos St. Jude bažnyčios kop
lyčioje, Teąuestoje. 

VYSK- MOTIEJAUS 
VALANČIAUS 
MINĖJIMAS 

Po balandžiolO d. pabendra
vimo pietų, Kęstutis Miklas 
skaitė Pauliaus Jurkaus, ku-
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Floridą, atsiųstą paskaitą apie 
didįjį Lietuvos švietėją, vysk. 
Motiejų Valančių. 

Nors jaunystėje vysk. Va
lančius buvo atitolęs nuo lie
tuvių, tačiau vėliau jis pasi
darė karštas lietuvybės skel
bėjas, parašė 15 knygų, steigė 
lietuviškas mokyklas, pradėjo 
gabenti uždraustas lietuviš
kas knygas iš Prūsijos. 

Po paskaitos susirinkę ap
žiūrinėjo P. Baltakio paruoštą 
Žemaičių vyskupijos žemėlapį 
ir didelį vysk. Valančiaus 
portretą. Ta pačia proga LB 
Palm Beach apyl. pirm. Kęstu
tis Miklas ragino susirinku
sius rašyti laiškus Floridos 
senatoriams ir raginti juos 
remti Lietuvos įstojimą į 
NATO. 

IŠKILMINGAS IR GRAUDUS MINĖJIMAS 

Buvusi Lietuvos baleto šokėja Vilhelmina Radzeviciūte-Gedgaudienė 
apžiūri istoriniu nuotraukų parodėle Palm Beach, FL, vykusiame Lietu
vos operos ir Lietuvos baleto įsteiffimo sukakčių minėjime. 

Nuotr Algio Augūno 

Š.m. birželio 17 dieną Cleve
lando Latvių evangelikų liute
ronų bažnyčioje vyko tragiš
kųjų birželio išvežimų ir trė
mimų šešiasdešimties metų 
sukakties minėjimas, sureng
tas Amerikos Baltiečių Cleve-
lande komiteto. Komitetą su
daro atstovai iš visų trijų 
Pabaltijo valstybių Amerikos 
piliečių visuomenių. Jam pir
mininkauja latvis Maris Man-
tnieks, o vicepirmininko pa
reigas eina Algimantas Pau-
tienis. Šalia jo, į dvylikos as
menų komitetą įeina dar pen
ki lietuviai. 

Saulėtą sekmadienio popietę 
į latvių evangelikų bažnyčios 
patalpas, Clevelando miesto 
vakarinėje pusėje, susirinko 
gausus baltiečių būrys. Labai 
patrauklus bažnyčios vidus, 
su nuostabiai gražiais vitra
žais ties vargonais, maloniai 
nuteikia susirinkusius, o akis 
patraukia gėlių puokštėmis ir 
daugybe žvakių papuoštas al
torius. 

Vargonams grojant, bažny
čion įžygiavo dvasininkų eise
na, o juos sekė vėliavomis ne
šini tautybių atstovai, kurie al
toriaus priekyje išrikiavo pen
kias vėliavas: JAV, trijų Balti
jos valstybių ir bendrą Pabal
tijo vėliavą. Dvasininkams su
sėdus šalia altoriaus, buvo 
perskaityta trumpa Švento 
Rašto ištrauka, o po jos, gro
jant vargonais, visi sustoję 
angliškai sugiedojo „Mūsų 
protėvių tikėjimas". Latvių 
klebonas kun. Laimods Grend-
ze perskaitė invokariją ir pa
sveikino susirinkusius. Po jo 
latvių smuiko virtuozas Pete
ris Briedis sugrojo Ą. Veracini 
sukurtą solo. Estų klebonas 
Heino Nurk sakė labai ilgą pa
mokslą, pabrėždamas sovie
tišką brutalumą ir Pabaltijo 
respublikų tragedįją prieš še
šias dešimtis metų. Jis su gi
liu pasipiktinimu stebėjosi. 

kad tokie brutalūs įvykiai 
vyksta pasaulyje. Po trumpo 
latvių pianistės rečitalio kun. 
Gediminas Kijauskas trumpai 
kalbėjo apie minėjimo reikšmę 
ir pakvietė visus sustoti ir 
anglų kalba sukalbėti „Tėve 
mūsų". Po to, dvasininkams 
suteikus palaiminimą, kun. 
Paul Barbins pranešė, kad 
bus giedami keturi himnai, 
pradedant JAV himnu. Vargo
nais akompanuojant latvei 
vargonininkei Liga Zamiesa-
raja, visi keturi himnai nu
skambėjo labai įspūdingai. Po 
galutinio palaiminimo susirin
kusieji buvo pakviesti į para
pijos svetainę, kurioje jų laukė 
paruoštos puikios vaišes. Pa
talpa labai patraukli su didele 
scena, kurios priekyje buvo 
išrikiuotos visos penkios vėlia
vos, o baltomis staltiesėmis ir 
gėlių puokštėmis papuošti sta
lai skatino susirinkusius su
sėsti ir vaišintis. Be to, ant 
kiekvieno stalo buvo išdėlioti 
specialūs spaudai pranešimai, 
kurių pirma eilutė taip atrodo: 
Maltiečiai niekada nepamirš 
1941 metų birželio 14 siaubo 
dienos". Toliau seka istoriški 
faktai, nuo brutalios sovieti
nės okupacijos 1941 metais iki 
laisvės atgavimo 1991 metais. 
Teksto gale yra cituojama 
įspūdinga ištrauka iš buvusios 
Didžiosios Britanijos min. pir
mininkės Margaret Thatcher 
laiško, pasiųsto 2000 metų 
birželio mėnesį į Taline vyku
sią tarptautinę konferenciją, 
kurios tikslas buvo pasmerkti 
komunizmo nusikaltimus. 

Užkandus ir pasidalinus 
įspūdžiais, Baltiečių komiteto 
pirmininkas Maris Mantnieks 
prisiartino prie mikrofono, 
trumpu žodžiu pasveikino su
sirinkusius ir pakvietė LR 
Garbes konsule Ingridą Bub
lienę tarti žodį. Ji suglaustai, 
bet labai įspūdingai nupasa
kojo Sibiro kančias ir pranešė, 
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kad šių metų birželio 14 dieną 
Vilniuje, minint tragiškųjų 
birželio įvykių 60 metų jubi
liejų, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, kalbėdamas 
prie paminklo žuvusiems už 
laisvę, primygtinai tvirtino, 
kad tik jų dėka Lietuva yra 
laisva ir kad privaloma dėti 
visas pastangas tą laisvę iš
laikyti. Kalbėtoja taip pat gan 
optimistiškai kalbėjo apie JAV 
prezidento Bush pažadą Var
šuvoje praplėsti NATO narys
tę ir įtraukti Pabaltijo respub
likas nepaisant, ar Rusįjai tai 
patinka, ar ne. Bublienės kal
ba buvo palydėta audringais 
plojimais. Po jos trumpai 
kalbėjo estų atstovas Andreas 
Traks, nupasakodamas sovie
tų nusikaltimus. Jis taip pat, 
visų dideliam pasipiktinimui 
pranešė, kad apie minėjimą 
pasiuntęs straipsnį į vietinį 
dienraštį „The Plain Dealer", 
kuris, deja, jo nespausdino. Po 
jo mikrofoną vėl perėmė Maris 
Mantnieks, Jis visus sugrau
dino, skaitydamas ištraukas iš 
14 metų berniuko parašytos 
knygos „Aš noriu gyventi*. 
Buvo siaubinga klausyti labai 
realistiško išvežimų aprašymo 
ir vienos jaunos merginos tra
gedijos. Į pabaigą Maris Mant
nieks padėkojo kun. Gedimi
nui Kijauskui, visiems dvasi
ninkams, visiems talkinin
kams minėjimo rengime, bei* 
nyčios moterų komitetui, 
smuikininkui, vargonininkei 
ir kitiems. Jo padėką susirin
kusieji palydėjo karštais ploji
mais. Taip pasibaigė įspūdin
gas ir puikiai suruoštas tra
giškųjų įvykių minėjimas, ne
leidžiantis iš Amerikos bal
tiečių atminties pasalinti tra
giškiausių jų gimtųjų kraštų 
įvykių, tuo stiprinant norą 
talkinti laisvę atgavusioms 
tėvynėms ir visokeriopai joms 
padėti. Valio Clevelando Bal
tiečių komitetui. 

Aurelija AL Balasaitienė 

DR. L PETREUOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 SRobarto Rd, Hfcfcory Ha**, B. 
1 mylia 1 vakarus nuo Mariam Ava. 

Tat (708) 506406S 
Valandos pagal šusterimą 
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Specialybe - Vidaus Igųgydytojea 
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ARAS 2UOBA, M.D. 
AMU UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joiet.IL 60436 

Tol. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopin* chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Jotiet.IL 60436 
Tel. 815-744-0830: 

MuvMkai 815-744-8230 
*>t̂ carairk)<ajfįa<yandbraiairMa6ri.oo<ti 

DETROIT, MI 

AJL GENOVAITĖ 
ASMTNIENĖ 

Š.m. liepos 14 dieną Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, kun. 
Viktoras Krišcionevicius au
kojo gedulingas šv. Mišias už 
a.a. Genovaite Aaminiene, mi
rusią liepos 4 d. Milių metu 
vargonavo ir giedojo mos. Sta
sys Sližys. Jos pelenai, kartu 
su vyru a.a. Jonu Asminu, bus 
nugabenti ir palaidoti lietu-
voje. Giliam nuliūdima liko 
dukra Ina ir žentas Jonas 
Naujokaičiai, trys vaikaičiai 
bei kiti giminės. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė Jo-
landa Zaparackienė. 

LIETUVIAI MENININKŲ 
MUGĖJE 

Liepos 18 dieną, 10 val.r. 
prasidės 31-oji Ann Arbor 
nuėsto Menininku vasaros 
mugė, kuri tesis iki liepos 21 
dienos 6 vai. vakaro. Dalyvių 
tarpe yra ir lietuviai matinin
kai: Dalia Aneevieienė i i Oak 
Lawn, Illinois ir stiklo meni
ninkas Raimundaa Lapeys, 
VYheeling, Illinois. 

http://eei8W.AwrawAva.8sB.6lr6
http://Joiet.IL
http://Jotiet.IL


KĄ DARYS DEŠINIEJI? 
BRONIUS NAINYS 

Kol kas jie tik pyksta ir kri
tikuoja. Tremtiniams neįtikė
tina, kad po vienuolikos metų 
valdžioje — vėl komunistai. A. 
Terleckas žada juos pasmaug
ti, j e i jie prieš Lietuvą pa
judės". A. Stasiškis teigia, kad 
Lietuva netrukus gali tapti ne 
NATO, ar ES, bet jauniau
siąją Nepriklausomų valsty
bių sandraugos (NVS) narė ir 
stebisi, kad bent pusė Lietu
vos gyventojų nemato okupaci
jos laikotarpio blogybių, nes 
jos rėmėjus ir vykdytojus vėl 
susodino į vyriausybę. Tokius 
samprotavimus, ypač Seimo 
nario Antano Stasiškio, gir
dint irgi tenka stebėtis jų to
kiu staigiu užmiršimu dar vi
siškai netolimos praeities. Juk 
argi ne tie patys Lietuvos gy
ventojai 1996 metais į valdžią 
susodino konservatorius. Ir 
jau antrą kartą, tuos blogybių 
šalininkus iš Seimo beveik 
sausai iššluodami. Nejaugi 
Stasiškis pamiršo Elvyros Ku
nevičienės džiaugsmą: „į val
džią atėjome visiems lai
kams", — kai konservatoriai 
šventė absoliučios daugumos, 
berods 72 kėdžių, laimėjimą 
Seime. Vieni, be kitų dešinių
jų, net be krikščionių demok
ratų priedo. Tik kodėl tie pa
tys balsuotojai, .1996 metais 
konservatoriams atidavę 30 
nuošimčių balsų, jų sąjungi
ninkams krikščionims demok
ratams — 10 nuošimčių ir tik 
9,5 nuošimčio LDDP, taigi 
komunistams, praėjusiais me
tais tiesiog aukštyn kojom ap
sivertė? Nejaugi jie, prieš pen
kerius metus tų okupacijos 
vykdytojų triuškinančiai atsi
sakę, dabar juos vėl taip pami
lo, kad tuos pačius 30 nuo
šimčių balsų (iš tikrųjų — 31) 
jų pusėn pasuko? Ar, užuot 
patriotizmo matuoklius nau
dojant, dešiniesiems nevertėtų 
pasidairyti tikresnių priežas
čių, kodėl E. Kunevičienės 
pranašautas šimtmetis taip 
tragiškai pasibaigė po ketve
rių metų. Argi tik dėl rinkėjų 
patriotizmo pasikeitimo Tėvy
nės sąjunga, 1996 metais par-
tįjos sąrašu į Seimą laimėjusi 
33 atstovus, praėjusiais me
tais turėjo pasitenkinti aštuo
niais, x> asmeninėse varžybose 
— iš 39 nukristi iki vieno, 

• 

praėjusiame Seime net nebu
vusio. O iš Seime buvusių kon
servatorių asmeninėse varžy
bose nelaimėjo nė vienas. Argi 
tai tik dėl balsuotojų didelės 
meilės buvusiems okupacijos 
vykdytojams? Rinkėjai ieškojo 
dar kitos išeities. Lyg ir vidu
rio tarp konservatyvios deši
nės ir nė kiek ne mažiau kon
servatyvios, tik kitoje tvoros 
pusėje sutapusios, kairės. Be

veik 37 nuošimčius balsų jie 
atidavė jiems nedaug pažįsta
mai, skubotai sumestai gru
pei, vadinamai liberalų-socli-
beralų koalicijai. Ir gal dau
giau iš nevilties, nors be prezi
dento įtakos jie ir į tą pusę 
nebūtų taip gausiai pasukę. 
Daug jų gal iš viso nebūtų bal
savę. Tad kažin ar tikslu rin
kėjams kapoti galvas už val
džios atidavimą komunis
tams? Manau, kad jų (komu
nistų — jeigu tokiu žodžiu A. 
Brazausko kabinetą žadame 
vadinti) atėjimas į vyriausybę 
yra ne dėl pusės Lietuvos gy
ventojų meilės okupacijos „rė
mėjams ir vykdytojams", kaip 
kad A Stasiškis nerimauja, 
bet tik dėl konservatorių, vė
liau — naujosios politikos koa
licijos, nesugebėjimo tvarkyti 
valstybės reikalų. O ' t a i jau 
daug kartų įrodyta, ir daugiau 
negu juokinga klausytis keis
tų, niekuo nepagrįstų pasitei
sinimų, naudojant net iki kau
lo įgrisusį, nudėvėtą patriotiz
mo matuoklį. 

Kaip visuomet, taip ir da
bar, nauja valdžia pasitinka
ma didelėmis viltimis. Žem
dirbiai A Brazauską sutiko 
kaip gelbėtoją, praneša „Lie
tuvos rytas" (2001.07.16). Ma
nau, kad kaip be reikalo jie 
prezidento panosėn švilpė, 
taip pat per anksti A. Bra
zauskui ploja. Stebuklų jis irgi 
nepadarys, nors šis tas gali ir 
pasisekti. Atrodo, kad dešinie
ji to lyg ir bijo, nes pašlijusiai 
jų padėčiai pataisyti A. Bra
zausko vyriausybės geras pa
sirodymas tikrai nepadėtų. 
Nepatiks visuomenei ir jo kri
tika, nes kairieji visada atsi-
šaus priešingu klausimu: ko
dėl jus, būdami valdžioje viso 
to nepadarėte? 

Ką tada dešiniesiems dary
ti? Bet prieš tai — dar klausi
mas: kas dabar yra dešinieji? 

Konservatoriai, krikščionys 
demokratai — tradiciniai ir 
modernistai pasiskelbė opozi
cija. Šalia jų — ir nuo valdžios 
lovio nustumti liberalai. Tad 
klausimas, ar čia dvi opozici
jos, ar viena? Liberalai juk 
irgi dešinieji. Pagal Seimo tai
sykles liberalų frakcijos seniū
ną R Paksą paskelbus opozici
jos vadovu, jam turėtų paklus
ti ir visi kiti opozicionieriai, 
bent jau dešinieji, bet kažin ar 
taip bus? Konservatoriai mie
lai priglaustų liberalus po 
savo vadovybe, bet jų, ir tur
būt kokių nors kitų, vadovybei 
jie tikrai nepasiduos. O ar gali 
R Paksui paklusti K Bobelis 
su jo vadovaujamais krikščio
nimis demokratais? Jau seniai 
aišku, kad, iš gydytojo į poli
tikus išvirtęs, šis Seimo narys 
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Danutė Bindokienė šiuo metu atostogauja. 

RŪPESTIS KULTŪROS PAVELDU 

Klaipėdoje liepos 15 d. Lietuvos ir užsienio entuziastai surengė trijų dienų Tarptautinio karo istorijos klubo ren
ginį „Istorijos pamoka". Rengėjai visuomenei pristatė XIX amžiaus pradžios karybos meną. ginklus, karių tradi
cijas. - Juozo Baltiejaus( ELTA) nuotr. 

visada tik pats vadu nori būti. 
Juk ir krikščionys demokratai 
— partija ir sąjunga — susi
jungė tik tada, kai K Bobelis 
buvo padarytas pirmininku 
Šalia to, nežinia kokia padėtis 
gali išsirutulioti ir konservato
rių kieme? Nors Seime frakci
jos seniūnas yra A. Kubilius, 
bet partijos vyriausiasis vado
vas — vis dar V. Landsbergis, 
vėl minimas kaip galimas 
kandidatas į prezidentus. 
Bent taip siūlo A. Terleckas. 
Kai jau visi pradeda kalbėti 
apie už maždaug pusantrų 
metų įvyksiančius prezidento 
rinkimus, kandidatų klausi
mas tampa opus. Kairieji jį 
kaip ir turi. Greičiausiai bus 
iki šiol „nesutinkantis" A Bra
zauskas. Bet jeigu jau nepasi
sektų jo „prikalbinti", kairiųjų 
vėliava, ko gero, gali tekti ir 
socliberalui A. Paulauskui, jei
gu jis kaip nors sugebės kilstel
ti dabar smunkantį popu
liarumą. Kelių kandidatų jie 
tikrai nesiūlys, išmintis ambi
cijas nugalės. O ką pasiūlyti 
prieš jų kandidatą? Jeigu A 
Stasiškio minima Lietuvos 
antroji pusė tikrai nenori bu
vusių okupanto rėmėjų atsto
vo matyti prezidentūrd)e, ji tu
ri labai rimtai susirūpinti. 
Kandidatas į prezidentus turi 
būti tik vienas ir, be abejo, lai
mintis. Kas jis toks būtų? Da
bartinių partijų nuotaikomis 
lyg ir siūlosi toks dešiniųjų 
sąrašas: K Bobelis, R. Paksas, 
E. Gentvilas, A. Kubilius, V. 
Landsbergis. Ar bent vienas iš 
jų, nors ir visų dešiniųjų už
nugarį susitelkęs, turi galimy
bių „nukauti" bent Paulaus
ką? Ligšioliniais savo nuopel
nais bei savybėmis garsinda-
miesi, turbūt ne. K Bobelis 
dabar populiariausias politi
kas, pralenkęs net A. Bra

zauską, bet ar daug preziden
tų tarnyboje yra šventusių 80 
metų amžiaus sukaktį? Tad 
kokie kiti kandidatai galėtų 
laimėti? Centristų K. Glavec
kas? Tikrai ne. Kitos partijos? 
Tik rinkimų žaidimą įdomesnį 
padarytų, daugiau nieko. Be 
to, ar dabartinių nuotaikų 
maišatyje čia minimi dešinieji 
dėl vieno kandidato galėtų su
sitarti? Sakykim — K. Bobelis 
su V. Landsbergiu? Turbūt 
lengviau buvo Berlyno sieną 
nugriauti. 

Todėl ir užrašykim — tik
rovė maždaug tokia: ir jau

čiam, ir matom, ir žinom — 
reikia kažko visiškai naujo, 
reikia naujos dešinės. Vienos 
dešinės. Vieningos, išmintin
gos ir mažiau ambicingos. Ir 
jai naujų vadų. Jaunesnių, ga
besnių. Tik kur juos gauti? 
Modernistai? Jie ant to kelio. 
Tik jų labai mažai, p senieji — 
nė A Terlecko smaugiami ne
pasiduos. O kelias ilgas ir la
bai status, ypač prieš viršūnę. 
Todėl ateinančiais metais ir 
vėl gali būti: V. Adamkus 
prieš A. Paulauską. Ir 80 me
tų sukaktis aukščiausioje 
valstybės kėdėje. Ko nors kito 
kol kas dar nematyti. 

D A U G Ė J A P A K L A U S I Ų P R O F E S I J Ų S T U D E N T Ų 
Birželio 13 d. vyriausybė pa

tvirtino studentų priėmimo į 
valstybės finansuojamas vie
tas 2001 m. planą, kuriuo di
dinamas studentų priėmimas 
į didelės paklausos specialy
bes — informatiką ir teisę bei 
mažinamas priėmimas į ma
žai paklausias specialybes — 
mokytojų rengimo, žemės 
ūkio, gyvulininkystės ir kitas. 

Šis planas parengtas vado
vaujantis specialistų su aukš
tuoju išsilavinimu poreikio ir 
darbo rinkes tyrimų rezulta
tais, j universitetines valsty
bės finansuojamas studijas iš 
viso planuojama priimti 
18,100 studentų (be doktoran
tų), t.y, tiek pat, kiek ir pra
ėjusiais metais. 

Pagal patvirtiną 2001 m. 
studentų priėmimo į valstybi
nių aukštųjų mokyklų valsty
bės finansuojamas vietas pla
ną 40 proc. didinamas stu
dentų priėmimas į informati
kos ir kompiuterių mokslo stu
dijų programas, 3 procentais 
didinamas priėmimas į teisės 
programas. Dėl mažėjančio 
mokytojų poreikio priėmimas į 

mokytojų rengimo programas 
mažinamas 8 proc., mažinant 
priėmimą į žemės ūkio specia
lybes, kai kurių mažiausiai 
paklausių studijų krypčių 
valstybės finansuojamos vie
tos mažinamos iki 20-30 proc. 
Nors socialinių mokslų spe
cialistų paklausa išlieka dide
lė, pastaruosius 5 metus buvo 
rengiama labai daug šių spe
cialistų. Siekiant išvengti So
cialinių mokslų profesijos spe
cialistų pertekliaus, jų priėmi
mo nutarta nedidinti. Kadangi 
medicinos, meno, religijos ir 
kt. mokslų specialistų paklau
sa atitinka pasiūlą, priėmimo 
į šias specialybes nutarta ne
didinti. Taip pat nutarta visai 
nepriimti studentų į valstybės 
finansuojamas vietas blogai 
vertinamų studijų programų, 
tokių kaip namų ūkio ekonomika. 

Kadangi nemažai antros pa
kopos studentų (magistrantų) 
dirba ir pageidauja studijuoti 
vakarais, 2001 m. plane nu
statoma, kad iki 30 proc. ant
rosios pakopos studentų būtų 
priimami į neakivaizdines ar
ba vakarines studijas. " (ELTA) 

Senąjį Vilnių reikia 
išsaugoti 

Vilniaus senamiesčio atnau
jinimo agentūra (VSAA), siek
dama išsaugoti miesto kultū
rinį ir urbanistinį charakterį 
formuojančias autentiškas de
tales, parengė saugotinų Vil
niaus senamiesčio pastatuose 
išlikusių autentiškų vertybių 
vertinimo kriterijus ir jų tai
kymo principus, kuriuos liepos 
12 d. patvirtino Vilniaus mies
to valdyba. Naujieji vertinimo 
kriterijai turėtų skatinti Se
namiesčio pastatų savininkus 
rūpintis išlikusiais svarbiau
siais autentiškais pastatų ir 
jų aplinkos elementais. 

Išsaugoti autentiškas sena
miesčio detales ragina ir du 
dokumentai, kuriuos patvir
tino ir Lietuvos Respublika: 
1985 m. Europos Tarybos JSu-
ropos architektūros paveldo 
apsaugos konvencija", 1972 m. 
UNESCO „Pasaulinio kultū
ros ir gamtos paveldo globos 
konvencija". 

Autentiškoms vertybėms 
įvertinti yra nustatyti jų verti
nimo balai pagal 9 kriterijus: 
vertybės unikalumą ir stilisti
nę priklausomybę, dailėtyrinį 
įvertinimą, fizinę būklę, viso 
pastato ir ansamblio, kuriame 
yra vertybė, vertę; vertybės 
prieinamumą visuomenei, pa
stato ar patalpos, kuriame yra 
vertybė, fizinę būklę; finan
sinės paramos santykį su pa
reiškėjo skiriamomis lėšomis 
vertybei išsaugoti, pareiškėjo 
nuosavybės statusą, taip pat 
pareiškėjo pastangas tvarkyti 
vertybę ir saugoti jos kultūri
nę, istorinę vertę, gerinti ap
linką. t 

Minėtų vertybių apsauga 
neatsiperka, todėl gyvento
jams teikiama valstybės para
ma — vadovaujantis šiais kri
terijais, finansiškai bus remia
mi savininkai, kurie numato 
skirti ne mažiau kaip 50 proc. 
savo lėšų, numatytų verty
bėms išsaugoti. 

Šiais kriterijais ir principais 
taip pat tikimasi skatinti na
mų savininkus dalyvauti iš 
dalies finansuojamoje VSAA 
programos dalyje „Bendruo
menės ugdymas". 

Skulptorius dvare kurs 
kul tūros salą 

Žinomas Panevėžio skulpto
rius Alfredas Pajuodis su šei
ma buvusioje Leonardavos 
dvarvietėje Krekenavos nacio
naliniame parke ketina kurti 
kultūros ir meno salą. Pane
vėžiečiai mano, kad didelėje ir 
"vaizdingoje 20 hektarų terito
rijoje atsiras erdvės ne tik kla
sikinėms skulptūroms, bet ir 

šiuolaikinio meno instaliaci
joms. 

Leonardavos dvaras dabar 
priklauso Pajuodžiams, ku
riems čia pavyko atsikelti se
nelių turėtas žemes. Dvarvie
tėje yra išlikę tik buvusio me
dinio dvaro pastato pamatai ir 
didelis parkas, kuriame auga 
daug retų ir vertingų augalų. 
Per parką tekantis Šventupio 
upelis garsėja kaip bebrų re
zervatas. Šeima ketina sukul
tūrinti tik pusę parko, o beb
rus palikti ramybėje. 

Senoje dvarvietėje turėtų at
sirasti minimalios ir moder
nios architektūros pastatų. 
Pasak projekto autorių, ne
dideli nameliai, svečių namai 
būtų pritaikyti turizmo reik
mėms, o skulptūrų parkas bus 
formuojamas tarp medžių ir 
atvirose pievose. Ateityje 
skulptoriaus šeima norėtų čia 
rengti kūrybines stovyklas, 
skulptūros simpoziumus. 

Baubl ių muziejų globos 
p a t y s šilališkiai 

Šilalės rajono savivaldybė 
ketina perimti rajono teritori
joje esantį D. Poškos Baublių 
muziejų. Dabar šis — seniau
sias Lietuvoje muziejus prik
lauso Šiaulių „Aušros" muzie
jui Šilalės rajono taryba pri
ėmė sprendimą dėl to kreiptis 
į Kultūros ministeriją, tartis 
su „Aušros" muziejaus vado
vybe. 

Perėmusi muziejų, savival
dybė galėtų žymiai geriau jį 
prižiūrėti, skirti lėšų. Dabar, 
nors muziejus ir rajono terito
rijoje, savivaldybė neturi jokių 
galimybių juo rūpintis. V. Ačo, 
Šilalės rajono mero pavaduo
tojo, manymu, perėmus Bijotų 
kaime esantį D. Poškas Baub
lių muziejų, jis tapteįyvybin-
gesnis. 

Pirmąjį Lietuvoje muziejų 
rašytojas Dionizas Poška įkū
rė 1812 metais. Jo sukviesti 
baudžiauninkai nukirpo sutrū
nijusį ąžuolą, vadintą Baub
liu, išskobė jo vidų, iškišto du 
langelius ir duris,' apdengė 
šiaudų stogu. Atsiradusio na- ' 
mėlio viduje D. Poška sudėjo 
įvairias senienas, namų apy
vokos reikmenis, surinktus iš 
įvairių Žemaitijos piliakalnių 
bei suneštus kaimiečių, o įėji
mą papuošė mamuto iltimi. 
Kiek vėliau netoliese buvo pa
statytas „Baublio brolis". 
Baublio „kambarėlyje" D. Poš
ka rašė, kūrė eilėraščius, rin
ko žodynui medžiagą, taisė 
rankraščius. 

D. Poškai mirus, Baublio 
muziejus sunyko, daug ekspo
natų dingo. (ELTA) 

VARTAI Į INDOKINIJĄ 
Nr.5 ALEKSAS VITKUS 

. - •-• . 
Po kelių dienų palikome Bangkok (vietinių vadi

namą Krungthep — angelų miestas), ir patogiu auto
busu pasiekėme gal už 100 km esantį Kanchanaburi 
miestą, pagarsėjusį dėl netoli jo kadaise statyto tilto 
per Kwai upę. Pagarsėjo jis kai buvo pagal Pierre 
Boulle parašytą knygą susuktas filmas „The Bridge on 
the River Kwai". Šiandien ten netoli yra valstybinis 
parkas, lankomas gausių turistų ir vietinių. Filmas ne 
visai tiksliai parodė to tilto istoriją, tai smalsiam skai
tytojui pateiksiu tikresnės informacijos. 

Šiek tiek istorijos. Kai 1941.12.07 japonai užpuolė 
Pearl Harbor, jie beveik tuo pačiu metu, gavę Siamo 
vyriausybės sutikimą, be pasipriešinimo įžygiavo į 
kraštą. Iš kitos pusės, Burmoje stambios japonų jėgos 
stūmė anglus, iš ten, norėdami įsiveržti į Indiją. Ja
ponų kariuomenei aprūpinti ilgas juros kelias tarp 
Singapūro ir Ranguno buvo nesaugus. Nutarta sku
biai statyti geležinkelį, jungiantį vakarinį Siamą su 
Burma. Pradinių sėkmingų žygių dėka Filipinuose, 
Burmoje, Kirujoje, Malajuose ir kitur, japonai paėmė 
šimtus tūkstančių anglų, amerikiečių, olandų ir aust
ralų karo belaisvių. Tuos belaisvius vežė iš visų frontų 
į Burmą ir Siamą. Geležinkelio statyba prasidėjo 1942 
metų vasara, prie jos dirbo apie 60,000 karo belaisvių 
ir 200,000, privežtų vergų iš visos Azijos. 

Statomo 415 km ilgumo geležinkelio linija ėjo per 
miškingus kalnus ir džiungles. Darbų nuvarginti, ja
ponų žiauriai raginami, vos pusbadžiu maitinami, ne
pakeliamų karščių varginami, ligų — maliarijos, cho
leros, dezinterijos, beri beri, tropinių žaizdų ir pela-
gros — išsekinti, prie to kelio mirė per 16,000 belais
vių (iš jų — 133 amerikiečiai), dauguma anglų ir aust
ralų. Mirusių Azijos darbininkų japonai neskaičiavo ir 
jų kapai nežinomi. Spėjama, kad jų mirė netoli 90,000. 
Prieš tai nublanksta ir 1914 metais atidaryto Pana
mos kanalo liūdnai pagarsėjusi statyba, kurios metu 
mirė, beveik visi nuo maliarijos, 30,000 samdytų dar
bininkų. Buvo ir žuvusių nuo nuolatinių sąjungininkų 
bombardavimų, bandant trukdyti geležinkelio statybą, 
kurią vykdė japonai inžinieriai ir korėjiečiai prižiū
rėtojai. Geležinkelis buvo baigtas statyti per 14 mė
nesių ir veikė iki karo pabaigos. 

Kokios tai buvo nežmoniškai sunkios belaisvių są
lygos, supratome, aplanke 1977 metais pastatytą 
JEATH (Japan, England, America and Australia, 
Thailand, Holland) karo muziejų. Matytas filmas su 
Alec Guiness, nors puikiai pastatytas, to visko nega
lėjo parodyti. Šiurpas mane krėtė, žiūrint į atstatytas 
belaisvių gyvenvietes, jų kasdieninio gyvenimo ir 
primityvių darbo įrankių nuotraukas, paveikslus, laiš
kus, dokumentus, žemėlapius ir t.t. Yra atstatyta ir 
viena originali, ypač sunkaus darbo reikalavusi, ge
ležinkelio sekcija, einanti per kietas uolienas. Prie jos 
dirbo apie 1,000 belaisvių, iš kurių, be mirusių nuo 
ligų, yra dokumentuoti 69 belaisviai, užmušti jų pri

žiūrėtojų. Beveik su ašaromis žiūrėjau į kuklų pa
minklą, su kryžiaus ženklu, šitaip bylojantį: „An Alled 
Soldier of the 1939-1945 War — Known unto God". 
Ak, tas karas. Tada prisiminiau anglų rašytojo Aldous 
Huxley maždaug tokį pasakymą: „Kol žmonės garbins 
cezarius ir napoleonus, cezariai ir napoleonai vėl atsi
kels, ir vėl reikės kariauti". Tą dvasinį sukrėtimą kiek 
išblaškė valandą trukęs istoriniu geležinkeliu pasi
važinėjimas apylinkėse. Tiltą perėjome pėsti. Po to ap
lankėme įspūdingas nedideles karių kapines, gražiai 
prižiūrimas, niekuo nenusileidžiančias toms didin
goms masinėms karių kapinėms, kurias kadaise teko 
matyti Anzio, Italijoje ir Normandy Beach, Prancū
zijoje. 

Balandžio 26 keturi šimtai Australijos veteranų su
sirinko čia pagerbti Kvvai tiltą stačiusius ir ten miru
sius belaisvius. Trimitininkas liūdnai trimitavo, o tuo 
tarpu veteranai daugiausia jau per 80 metų amžiaus, 
šioje tropinėje tamsaus vakaro tvankoje rankose laike 
uždegtas žvakes, padėjo vainikus ir sukalbėjo maldas 
Kalbėtojas primine, kad tai buvo ne pirmas kartas, 
kai tūkstančiai australų padėjo galvas svetimose že
mėse, primindamas I pasaulini karą, kai 1915 metais 
Turkijoje, prie Gallipolio, žuvo 11,000 australų ir nau-
jazelandiečių, norint atidaryti Rusijai, tuometinei są
jungininkei, laivams kelią iš Juodosios į Viduržemio 
jurą. 

Kanchanaburi apylinkėse praleidome dvi labai įdo
mias dienas. Ne tik apžiūrėjom karo muziejų ir pa
vaikščiojom po tą nelengvai įkopiamą atstatytą gele

žinkelio statybos sekciją, bet plaukėm Kwai upe plaus
tu, kol priplaukėm viduryje džiunglių įrengtą vasar
vietę. Čia radome apie 20 po mišką išdėstytų trobelių, 
su mums lietuviams nostalgiškais šiaudiniais stogais, 
bet kartu ir su visais patogumais viduje, net ir basei
nu. Nors toli nuo civilizacijos, elektra yra, tai yra ir 
vėsinimas — elektrą patys gamina su tykiai einančiu 
dyzelio generatoriumi. Vasarvietė gerai išplanuota ir 
puikiai derinasi prie ją supančios stulbinančio grožio 
gamtos. Čia pat upė, kalnų vaizdai, dramblių stovyk
la, gražiai išdėstytos terasos. Tikrai užtarnautas poil
sis, toli nuo Bangkoko triukšmo. O čia pat ir tamsūs 
neturistiniai požeminiai urvai, kuriuos apžiūrinėjom, 
pasišviesdami tik sava kišeniniais žibintuvėliais. Va
kare skaitau vietiniame laikraštyje apie du šitoje apy
linkėje dramblių mirtinai sutryptus žmones. 

Traukiam toliau į šiaurę. Paįvairinti kelionę, palie
kame vėsinamą autobusą, ir susikrauname į baržą. 
Nors šiandien ir vėl 106T, plaukiant upe tas karštis 
darosi pakeliamas. Retkarčiais pasroviui praplaukia 
sieliai, sudaryti iš šviežiai nukirstų bambuko medžių, 
vairuojami sielininko be vairo, tik ilgos karties pagal
ba. Kaip ir visur kitur, vietiniai į mūsų mojavimus 
mielai atsako tuo pačiu. Tokia ramybė tęsiasi iki Khiri 
Nava, kur paliekame plaustą, prieš tai be didelių ce
remonijų dar ant plausto papietavę, pasigardžiuodami 
čia pat sugautomis žuvimis ir kitais, pirktais pakelės 
turguose, produktais. Čia vėl sėdame į autobusą, gam
ta po truputi keičiasi, ir dabar pro mūsų akis tęsiasi 
ryžių laukai. Bus daugiau 
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IŠKILMINGA DIENA LIETUVOS 
PAKRAŠTY 

Toli nuo didelių miestų, net 
ir nuo rajono antro, į šiaure 
nuo Kauno, dvylika kilometrų 
nuo Latvijos sienos, Pakruojo 
rajone guli „apipešiotas", bet 
išlikęs Grikpėdžių kaimas — 
Broniaus Nainio tėviškė. Ap
linkiniai kaimai beveik išny
kę, tik po vieną kitą trobesį 
bematyti, bet Grikpėdžiai iš
silaikė, nes čia buvo įsteigtas 
kolūkio centras. Broniaus Nai
nio gimtinėje, nuo kaimo at
skirtos sodybos pietiniame 
gale, kurį laiką buvo kolūkio 
„vištidė", kurią prižiūrėjo Bro
niaus mama Ona Nainienė. 
Kai ji mirė, visi trobesiai, kar
tu ir Broniaus gimtasis na
mas, buvo nugriauti ir jo vie
toje pastatyta dešimtmetė mo
kykla. Nainių šeimos žemės 
dalis buvo priskirta mokyklai, 
o kita — išdalinta kaimynams 
ir dabar apstatyta gyvenamais 
namais. Nuosavybės grąžini
mo klausimui iškilus, paaiš
kėjo, kad buvusio ūkio žemės 
paveldėtojas Bronius Nainys 
gali gauti tik 4 ha. Bronius jos 
ir nereikalavo — mirusiųjų 
niekas niekada nebeprikels — 
buvo jo sprendimas. Ir visa 
Nainių šeima — Bronius ir 
Bronė Nainiai, duktė Laima ir 
jos vyras Vacys Garbonka, 
duktė Rūta ir jos vyras Kęstu
tis Sušinskas užuot kovoję dėl 
sodybos bei jos aplinkos su
sigrąžinimo, nutarė remti 
įsteigtą mokyklą, nes jautė, 
kad šiame užkampyje jos labai 
reikia. Ji duos daug naudos 
kaimui, jo apylinkėms, o taip 
pat ir Lietuvai. 

Praėjusiais metais Nainių 
šeimos pastangomis bei lėšo
mis mokyklos kieme buvo pa
statytas paminklas penkiems 
kaimo jaunuoliams, žuvu
siems dėl Lietuvos laisvės. 
Broniaus brolis Aleksas Nai
nys ir Ignas Grigaliūnas — 
Linkuvos gimnazijos mokslei
viai žuvo per 1941 m. suki
limą, o kiti trys — Ignas 
Balčiūnas, Vladas Mažukna ir 
Juozas Niekis (ūkininkaičiai) 
žuvo partizanavimo laikotar
piu. Paminklas, puošnus Ra
mojaus Mozoliausko kūrinys, 
gamintas iš juodo Afrikos gra
nito, atkreipė apylinkės dė
mesį ir labai pagerino mokyk
los padėtį, ją suvisuomenino, 
nes į paminklo priežiūrą įsi
jungė ir kaimas. Praėjusį ru
denį mokyklos vadovybės bei 
kaimo atstovų pastangomis, 
Švietimo ministerijai bei Lie
tuvos Seimo vadovybei prita
riant, Pakruojo rajono taryba 
mokyklą nutarė pavadinti 
Broniaus Nainio vardu, taip 
pridėdama jam dar vieną ti
tulą, nes prieš keletą metų už 
nuopelnus Lietuvai bei šiam 

rajonui Broniui Nainiui buvo 
suteiktas Pakruojo rajono pir
mojo garbės piliečio vardas. 
Broniaus Nainio vardo sutei
kimas mokyklai yra pažy
mėtinas įvykis, nes paprastai 
mokyklos „krikštijamos" tik 
mirusiųjų vardais. Toks atve
jis Lietuvoje yra antras: viena 
moky%la Kaišiadoryse pava
dinta buvusio Lietuvos prezi
dento, dabar ministro pirmi
ninko Algirdo Brazausko var
du. 

Birželio 18 d. Grikpėdžiuose 
įvyko oficialios vardo suteiki
mo iškilmės. Kaimui tai buvo 
didelė šventė. Pirmiausia mo
kyklos kieme, prie paminklo, 
buvo paminėtas Tragiškasis 

S K E L B I A I 

Tragiškojo birželio minėjime Grikpėdžiuose programą a: :ko Tremtinių ansamblis. Dalyvavo Bronius Nainys 
lantras iš dešines). 

T J S ^ * • .; ' . BhON!AU>» NAMO 
3RIHDIH1 MOKYKLA 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ARCHYVĄ TIKIMASI PERKELTI Į 

IŠEIVIJOS INSTITUTĄ KAUNE 

Grikpėdžių pagrindinei mokyklai suteiktas tėviškėno Broniaus Nainio 
vardas. Iškilmių metu kalba Bronius Nainys. 

birželis — pirmieji Lietuvos 
gyventojų trėmimai. Progra
mą atliko Pakruojo tremtinių 
meno ansamblis ir mokyklos 
mokiniai. Minėjimui pasibai
gus, buvo atidengta ir pašven
tinta vardą liudijanti lenta. 
Dalyvavo Pakruojo savival
dybės, švietimo visuomeninių 
organizacijų atstovai, viešnios 
iš Seimo, prezidentūros, spau
da, televizija, perskaitytas 
švietimo ministro sveikini
mas. Po to mokyklos salėje 
buvo premijų įteikimas moks
leiviams. Kaip pradinė mo
kyklai parama prieš penke
rius metus Nainių šeimos 
(Nainių, Garbonkų, Sušinskų) 
buvo įsteigtas premijų fondas, 
skirtas premijuoti moksleivius 
už geriausius rašinius lietu
viškomis istorinėmis, tauti
nėmis, buitinėmis temomis 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Pirmosios premijos — apie 
120 litų, kitos — mažesnės, 
bet premijuojami visi rašan
tieji. Kiekvieneriais metais jų 
būna apie 35-40. Nuo šių 
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metų mokyklai parama pa
didės, nes atgautos nuosa
vybės (53 ha žemės atmatuo
tos kitoje vietoje) visą metinę 
nuomą Nainių šeima skiria 
mokyklos reikalams. Gaila 
tik, kad ūkinė žemė Lietuvoje 
dabar beveik bevertė, ir iš jos 
nauda menka. Mokykla neturi 
bibliotekos, o knygoms pirkti 
per metus nė šimto litų negau
na. Nainių šeima dabar telkia 
knygas ir kitus reikmenis bib
liotekai steigti. Ypač svarbu, 
kad atkeliautų kaip galima 
daugiau išeivijos kurtos lite
ratūros. 

Po premijų įteikimo buvo ir 
pabendrauta. Dalyviai prisi
minė senus laikus, atnaujino 
pažintis arba iš naujo susi
pažino. Per vaišes programą 
atliko etnografijos ansamblis 
„Pamūšis". Tai jau antras toks 
pobūvis Grikpėdžiuose. Pra
ėjusiais metais taip pat apie 
pustrečio šimto svečių buvo 
susirinkę pašventinti pamink
lą ir pagerbti žuvusiuosius. 

J o n a s Alg irdas 
Antana i t i s 

JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė, visą 
mėnesį lankydamasi Lietu
voje, turėjo daug prasmingų ir 
reikšmingų susitikimų. Vie
nas iš jų — susitikimas su 
Kauno Vytauto • Didžiojo uni
versitete įsikūrusio Lietuvių 
išeivijos instituto vadovais ir 
darbuotojais. M. Remienė 
buvo supažindinta su Išeivijos 
instituto uždaviniais, tikslais 
ir šiandienine padėtimi. Pa
grindinis viešnios iš JAV tiks
las buvo aptarti galimybes 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
archyvus perkelti į Lietuvą, į 
šį institutą. Ši mintis buvo la
bai geranoriškai sutikta Išei
vijos instituto pirmininko, 
Kauno VDU vicerektoriaus dr. 
Egidijaus Aleksandravičiaus 
ir kitų darbuotojų. 

Išeivijos instituto mokslinin
kas dr. Linas Saldukas supa
žindino M. Reinienę su įsi
kūrimo istorija, sukauptais ar
chyvais ir šios įstaigos veikla. 
Institutas savo veiklą pradėjo 
prieš penkerius, metus, kai 
jam buvo patikėtas Broniaus 
Kviklio archyvas, .Šiandien jau 
yra sukaupta ' daugiau už
sienio lietuvių archyvų, kny
gų. Politikos ir istorijos moks
lus studijuojantys gali pasi
naudoti Aleksandro Štromo 
bibliotekos knygomis anglų 
kalba. , • 

Šio instituto mokslinė ben
dradarbė dr. Dalia Kuizinienė, 
sakė, kad jų siekis yra padary
ti šį vertingą palikimą priei
namą žmonėms, kad jis būtų 
publikuojamas, tyrinėjamas 
studentų ir mokslininkų. Šiai 
minčiai pritarė M. Remienė. 
Daug mokslininkų ir besido
minčių iš Lietuvos atvažiuoja 
rinkti medžiagos į JAV. Tad 
jos noras yra JAV Lietuvių 
Bendruomenės archyvus per

kelti į Lietuvą, kad tas paliki
mas neštų praktinę naudą. 

Išeivijos instituto pirminin
kas E. Aleksandravičius M. 
Remienei sakė, kad jie yra 
pasiruošę priimti archyvus 
pačiomis palankiausiomis są
lygomis. JAV Lietuvių Ben
druomenės atstovė pasidomė
jo, ar yra įrengta priešgais
rinės ir kitos apsaugos siste
mos. Beje, kai kurie užsienio 
lietuviai labiau būkštauja dėl 
archyvų perkėlimo į Lietuvą 
politinio saugumo: ar čia vėl 
nepasikeis situacija? Kadangi 
šios baimės tėra mažai pa
grįstos, tad tikimasi kad jos 
nesutrukdys archyvams par
keliauti į Lietuvą. Vienas iš 
paskutiniųjų archyve pa
tilptų Išeivijos institutui, yra 
Ka-olio Drungos archyvas. 
Dahar institutas derisi dėl 
skiutų, ateitininkų ir kitų or
ganizacijų palikimo perkėlimo 
į ąį institutą Kaune. Norima 
atspindėti kuo platesnę veik
los ir pasaulėžiūros įvairovę. 

„Išeivijos institutas galėtų 
tapti pasaulio lietuvių centru, 
kuriame būtų tyrinėjamas 
įvairių emigracijos kartų pa
likimas ir istorija, — susiti
kime su M. Remienė svarstė 
E. Aleksandravičius. — Čia 
galėtų vykti ir klubinė veikla, 
išeivių susitikimai. Mes many
tume, kad Išeivijos institutas 
puikiai atliktų lietuvių Lietu
voje ir užsienyje partnerystės 
vaidmenį". 

Tame pačiame pastate, kur 
yra įsikūręs Išeivijos institu
tas, įrengtas ir Stasio Lozo
raičio memorialinis muziejus. 
M. Remienei jį parodė jo 
vedėja Asta Petraitytė. Šiame 
name prieš karą kurį laiką gy
veno Lozoraičių šeima, čia 
veikė Užsienio reikalų minis
terija. Tad Lietuvių išeivijos 
institutas įkurtas ne atsitik-

Paslaugos Nekilnojamasis turtas 
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ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
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TEL. 773-585-6624 
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RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Siūlo darbą 

Window VVasbers Nccded! 
40.000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
h«ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent įn English 
LA. McMahon Wi ndo w VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

V.A.L. Auto Servisas 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams -

nuolaidos. 3800 W. 79 S t 
Tel. 773-582-0183,773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai. 

Ieškome vaikams auklės 
Čikagos priemiesčiuose, kuri 

nerūko, moka vairuoti ir 
susišneka angliškai. 
TeL 815-922-2876. 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 

kitus smulkaus remonto 
darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

Reikalingas pagalbininkas su 
gyvenhnu (moteris arba vyras). 

Yra atskiras butas. 
Privalo gerai kalbėti angliškai. 

turėti vairuotojo teises. 
TeL 847-647-8009. 

įvairus 

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. Tel. 708-499-3279, 

Algirdas. 

MTCI siūlo: 
2 mėn stomatologo padėjėjo 

kursus tik sekmadieniais, 
praktiką atliekant Amerikos 

biure, kuriame dirba skirtingų 
specialybių stomatologai, 

jums patogiu laiku. 
Išmoksite dirbti kompiuteriu. • 

sudaryti autobiografiją 
(reziume) ir daug kitų dalykų. 

Daugiau informacijos 
tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai. 

Marija Remienė susitikimo su prof. dr. 
metu. 
tinėse patalpose. 

Viena iš didesnių išeivijos 
instituto konferencijų yra nu
matoma rengti lapkričio 22-23 
dienomis pavadinimu: „Emi
gracijos pradžios ir pabaigos: 
gyvenimas be sienų šiuolai
kiniame pasaulyje". Ši konfe
rencija rengiama kartu su Vy
tauto Kavolio tarpdisciplini
nių tyrimų centru. Joje nu-

Egidijumi Aleksandravičiumi 

matoma svarstyti emigracijos 
ir migracijos problemas praei
tyje ir šiandien; apie senąją 
bei naująją lietuvių ir kitų Eu
ropos tautų emigraciją, Lietu
vos ir kitų Rytų Europos šalių 
politiką emigracijos ir sugrįži
mo klausimais; mentaliteto 
pasikeitimus emigracijoje ir 
kt. 
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OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS 

dynės vyks liepos 25-rugpjūčio 
10 dienomis. Kinijos vyriau
sybė žaidynių rengimui žada 
paskirti 1,6 milijardus dolerių. 
Kiniečiai džiūgauja. Praėjusį 
penktadienį sostinėje buvo su
rengtos valdžios režisuotos de
monstracijos. Šimtai tūkstan
čiai žmonių, susirinkę Tianan-
men aikštėje, išreiškė savo 
pasitenkinimą ir pritarimą 
žaidynėms Kinijoje. Demonst
racijos baigėsi apie 2 vai. ryto. 
Atvykę policijos pareigūnai, 
ne vienu atveju panaudoję jė
gą, išsklaidė džiūgaujančią 
žmonių minią. 

Kinijos prezidentas Jiang 
Zemin, kalbėdamas per radiją 
pareiškė padėką draugams (jo 
žodžiais), balsavusiems už 
žaidynių rengimą Beijing 

Tarptautinio Olimpinio ko
miteto Maskvoje posėdyje, lie
pos 13 d. buvo nutarta 2008 
metų vasaros Olimpines žai
dynes surengti Beijing (Pe
kine), Kinijos valstybės sos
tinėje. Kaip žinia, Beijing tai
kėsi rengti 2000 metų vasaros 
žaidynes. Tąsyk dviejų balsų 
persvara buvo pasisakyta už 
Sydney miestą Australijoje. 

Maskvoje už Beijing pasi
sakė 56 valstybių atstovai. 22 
balsus gavo Toronto miestas, 
Paryžius — 15, Istambulas 
(Turkija) 9 balsus. Vakarų pa
saulio žinia-sklaidoje atvirai 
teigiama, jog Beijing laimėji
mą nulėmė ekonominiai ir po
litiniai motyvai. 

Kiniečių pasiūlymu, 2008 
metų vasaros Olimpinės žai-

mieste. Kiek vėliau valdžios 
kontroliuojamo radijo komen
tatorius aiškiai pasakė: „Ilgą 
laiką buvome svetimųjų pri
slėgti. Dabar komunistų parti
jos dėka sulaukėme daugelio 
užsienio valstybių palankumo 
ir pelnytos pagarbos". 

Kai kas Vakarų pasaulyje 
mano, kad kiniečiams suteik
ta teisė surengti Olimpines 
žaidynes turės įtakos teigia
miems žmogaus teisių poky
čiams. Yra ir kitaip galvo
jančių. Jų manymu, Tarptau
tinio olimpinio komiteto paro
dyta gera valia ir geri norai 
baigsis tuščiai. Kinijos val
džios sluoksniuose, bent tuo 
tarpu, akcentuojamas bendra
vimo ir solidarumo reikalingu
mas. Vieno kiniečių aukšto pa
reigūno teigimu, kiekvienas 
užsieno žurnalistas prieš žai
dynes, žaidynių metu ir vėliau 

* turės visišką teise ką nori sa
kyti ir rašyti. Neseniai Beijing 
gatvėje užkalbintas eilinis gy

ventojas apsidairęs pasakė: 
„Nelengva pranašauti. Vis dėl
to galima tikėtis ekonominių 
sąlygų pagerėjimo. Tačiau ne
daug yra vilties žmogaus tei
sių užtikrinimui''. 

Beijing gyvena 12,5 mm. gy
ventojų. Siame didmiestyje, 
ypač miesto centrinėje dalyje, 
jaučiama didelė automobilių 
spūstis ir aplinkos tarša. De
damos pastangos susisiekimą 
pagerinti ir sumažinti taršą. 
Ketinama nedelsiant pradėti 
olimpinio kaimelio ir varžybų 
patalpų statybas. Sostinės ri
bose bus vykdomos visos var
žybos, išskyrus futbolą ir bu
riavimą. Kiniečiai tikisi turis
tų antplūdžio. Planuojama 
naujų viešbučių statyba. Visa 
tai pareikalaus didelių išlaidų 
ir įtempto darbo. 

Vakaruose nedaug kas abe
joja kiniečių darbštumu, tiki
masi, jog viskas bus pavyzdin
gai atlikta. 

Prieš akis — žiemos olimpi

niai žaidimai Salt Lake City, 
JAV. Šių žaidynių rengimas 
buvo paženklintas pasireiš
kusią korupcija. Artėja 2004 
metų vasaros žaidynės. Jos 
vyks Atėnuose, Graikuos sos
tinėje. Atėnai vėluoja sutvar
kyti žaidynių įrangą. O 2008 
metais pasaulio sportininkai 
varžysis Kinijos sostinėje. 
Tiek Salt Lake City, tiek Atė
nuose ir Beijing reikšis ir Lie
tuvos rinktiniai sportininkai. 

Turimomis žiniomis, 
voje sušauktoje Tarptautinio 
olimpinio komiteto sesijoje at
sistatydino ilgametis komiteto 
pirmininkas ispanas Juan An-
tonio Samaranch. Naujuoju 
pirmininku buvo išrinktas bel
gų tautybės Jacųues Rogge. 

P e t r a s P e t r u l i s 

Naudotasi žiniasklaidos 
(mūsų ir ne mūsų) praneši
mais 
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MUMS RŪPI TIE, KURIEMS 
NIEKAS NERŪPI 

„Sis diskusijų ir pasikeitimo 
informacija elektroniniu paštu 
klubas įsikūrė 1997 m. liepos 
mėn. Cleveland, OH. Jo tiks
las - suburti Cleveland ir ki
tur JAV gyvenančius lietu
vius, keistis aktualia infor
macija, padėti surasti vie
niems kitus. Tokių žinių ypač 
stinga neseniai į šalį atvyku
siems, o aktuali informacija 
reikalinga visiems. Diskusijos 
vyksta lietuviškai, bet jei kam 
sunku, nesivaržykite rašyti ir 
angliškai", - rašoma „Gijos" 
atmintinėje. Tapti klubo nariu 
nesudėtinga. Reikia nusiųsti 
žinutę adresu: majordo-
mo@po.cwru.edu Laukelį 
„subjeck" reikia palikti tuščią, 
o pačioje žinutėje tereikia 
parašyti: „subscribe gija" ir 
savo elektroninio pašto 
adresą. 

Žinant, kad naujieji lietuviai 
Amerikoje yra labai užimti, 
klausiu „Gijos" vadovo Dai
niaus Zalenso: „Kodėl 'Gija? 
Ar Jūs neturite ką veikti?" 

„Man didelį įspūdį paliko 
mano tėvai. Mano tėvas visą 
gyvenimą dirbo Vilniaus tele
vizijoje literatūros skyriaus 
vedėju, mama - gydytoja. Jie 
namie rengdavo įvairiausius 
susitikimus su įdomiais žmo
nėmis. Jie norėjo bendrauti ir 
būrė aplink save tokius pat. 
Aš taip pat noriu bendrauti. 
Matau, kaip žmonės čia 'už-
siknise' savo darbuose, pavar
gę. Jie keikia mane, kad aš 
juos judinu. Jie nieko nenori 
žinoti, bet kai išjudini, jie 
džiaugiasi. 

Prieš penkerius metus 
išsinuomojau butą iš Marytes, 
kuri buvo atvykusi į Ameriką 
1972 m. Ji leido man kviestis 
draugus (amerikiečiai ne
mėgsta susitikimų rengti 
namuose). Pradėjom nuo cepe
linų, kugelio, bulvinių blynų 
balių, norėjome to, ko negau
davome šioje salyje. Pradėjo 
rinktis vis daugiau ir daugiau 
žmonių. Pamatėm, kad mums 
patinka būti kartu ir tada kilo 
mintis: reikia kažką daryti. 
Surengėm susirinkimą, ku
riame išsirinkom iniciatyvinę 
gnipę. 

Jubiliejinės „Gijos" gegužinės me
dalis. Dail. Robertas Kulbokas. 

Kai mes pradėjom steigti 
klubą, daug kas iš vyresniųjų 
lietuvių mums priekaištavo: 
mes turim daug organizacijų, 
stokit į jas. Bet mums atrodė, 
kad jos, sukurtos prieš 50 
metų, yra pasenę. Ir tai rodo 
faktas, kad į jas nestoja jų 
pačių vaikai. Dauguma jų net 
ir lietuviškai nekalba. Tai 
kodėl vyresnieji priekaištauja 
mums, jeigu nesugebėjo įdieg
ti savo principų savo vaikams? 
Manau, kad taip atsitinka to
dėl, kad jaunimui jie neduoda 
pasireikšti, patys vis dar nori 
būti aukštumoje. 

Mūsų organizacija bando pa
laikyti tuos lietuvius, kurie 
nepritapo kitur. Mes nesame 
nei politinė, nei kultūrinė or
ganizacija, mums rūpi nuolat 
judinti tuos žmones, kuriems 
niekas nerūpi. Yra nemažai 
atvažiavusių, kurie savo vaikų 

net nemokina lietuviškai. 
Sako, kam reikia tos kalbos? 
Čia pinigai, čia ateitis. Ką 
mūsų vaikai su lietuvių kalba 
Amerikoje veiks? Todėl dauge
lis mane vadina 'nuplau
kusiu'. Kartą žmona pasakė: 
'Kiti per tą laiką savo biznį su
sikūrė'. Iš tiesų, o mano laikas 
išėjo visuomeninei veiklai. Bet 
žmona mane remia. Jeigu ne 
ji, nieko čia ir nebūtų. Ji taip 
pat visą gyvenimą dirbo 
kultūrinį darbą - buvo 'Lėlės' 
teatro Vilniuje aktorė",- sako 
Dainius Zalensas, siuntinių 
kompanijos .Atlantic Import 
Export", įsikūrusios Čikagoje, 
Cleveland filialo vadovas. 

Dainiaus Zalenso atsakymas 
į klausimą, kiek žmonių suda
ro „Gijos" branduolį, nebuvo 
labai optimistinis: trys - j i s , jo 
žmona ir Amerikoje gimęs 
klivlendietis Linas Johanso-
nas. Nors ši trijulė dirba labai 
produktyviai, bet vadovo 
balse buvo girdėti liūdnos gai
dos: „Man pradeda nusibosti 
daryti viską vienam. Kur tik 
tu nesibeldi, visur atsimuši 
tarsi į sieną. Tik niekada nei
giamo atsakymo neišgirdau iš 
Marijos Remienės, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkės, 
ir LR garbės konsule Ingrida 
Bublienė elgiasi ne kaip visi 
lietuviai. Prisimenu, kai aš tik 
atvažiavau ir pradėjau kurti 
čia biznį, ji man net savo kny
gas parodė, kaip viską daryti. 
Ji man nepasakė: daryk pats 
ir sužinosi. Yra jr daugiau 
nuostabių žmonių". 

Vyresniųjų lietuvių tarpe 

„Draugas" gegužinėje Cleveland buvo gausiai reklamuojamas: (iš dešinės) 
garbės konsule Ingrida Bublienė, vienas iš naujųjų „Gijos" klubo talki
ninkų Mikas Rukšėnas ir jo tėvelis Algis Rukšėnas. Dainiaus Zalenso 
nuotr. 

PADĖKIME TEN, KUR SVARBIAUSIA 
Savo straipsnyje .Šešiasde

šimtas skausmingas birželis", 
.Dirva", 2001.01.12, Bronius 
Nainys pateikia mums pluoš
tą naujų minčių. Vieną i i jų 
cituoju: „Gal ir mums reikia 
naujos veiklos filosofijos, o gal 
grįžti prie senos ir rūpintis 
nebe politika ar kuo nors kitu, 
bet tik tauta? Gal savo darbą 
bei išteklius kreipti į jaunimą 
auklėjančias įstaigas, ypač vi
durines mokyklas. Per švieti
mo ministeriją, per mūsų min
tis puoselėjančias organizaci
jas, įtakingus asmenis . 

Gracu ir gera padėti našlai
čiams Lietuvoje, rengti ir 
steigti medicinos klinikas, ati
daryti bibliotekas. Ateitis, ta
čiau priklausys nuo gerai išsi
lavinusio ir pasiruosusio tau
tai tarnauti jaunimo. Ir tai 
galima padaryti tik per jau
nimą auklėjančias įstaigas. 
Dabartiniai Lietuvos politiniai 
skersvėjai ir tarpusavio par
tinė neapykanta aiškiai rodo 
trukumą žmonių, kurie būtų 
pasirengs dirbti tautos labui, 
o ne pinigautis. „Homo sovieti-
cus", išaugės ir išsimokslinęs 
sovietijoje, nepasikeis, kaip 
leopardas nekeičia savo kailio 
taškelių. Lietuvai reikia naujų 
veikėjų. Kur juos rasti? Išsky
ras saujelė, kuri kažkaip iš
liko nesinuodįjusi leninizmo 
idėjomis, visi kiti yra Stalino 
saulės apšviesti. Vilkas visada 

į mišką žiūri. Reikia sudaryti 
sąlygas jaunajai kartai, pa
ruosti ją ateičiai, tautos dar
bui. Ir tai galima padaryti per 
mokyklas, per auklėjimą, ge
rai paruoštus mokytojus ir va
dovėlius mokykloms. Ypač tu
rėtume kreipti dėmesį į pri
vačias mokyklas, nes jos ma
žiau prispaustos biurokratijos 
ir bando ieškoti naujų idėjų. 
Štai Jėzuitų gimnazijos stipri
na jaunimo moralę ir ugdo 
idealizmą dirbti savo tautai ir 
tarnauti žmonėms. Nors dirva 
ir plati, bet sėti naujus grūdus 
būtina. 

Neseniai teko dalyvauti Vil
niaus Jėzuitų gimnazijos ma
no surengtame •mokinių lite
ratūros rašinių konkurse. Ra
šiniai buvo premyuoti.. Kiek 
talento, kiek jaunų veidų, kiek 
idėjų! Tai Lietuva, tai ateitis. 
Bandykime sudaryti sąlygas, 
kad Lietuvos jaunimas galėtų 
pasikeisti su amerikiečių gim
nazijomis („Student ezchan-
ge") porai metų ar daugiau. 
Amerikiečiai tokių progų ieš
ko. Reikia tik surasti šeimų 
kurios lietuvaičius priimtų. 
Mes patys tuo tarpu galime 
pasirūpinti. Užmegzkime pa
žintis su Lietuvos mokyklo
mis, apsilankykime jose, susi
pažinkime su mokytojais. 
Mūsų laukia jauni žmonės. 
Nepalikime jų. Jėzuitų mo
kykloms ypač reikalinga fi

nansinė ir moralinė-pagalba, 
nes viską reikia pradėti nuo 
griuvėsių. Kur anksčiau buvo 
Stalino arklidės, šiandien stie
biasi naujos klasės, gimsta 
naujos idėjos. Visko trūksta, 
visko reikia. Čia mums gera 
proga. Anot V. Kudirkos — 
„Kur du stos, visados daugiau 
padarys". Būdami Vilniuje, 
užsukime į Vilniaus Jėzuitų 
gimnaziją, Didžioji g. 32, netoli 
Aušros Vartų. Pabelstame į 
gimnazijos direktoriaus Anta
no Gražulio kabinetą. Direk
torius tikrai mielai priims, pa
vaišins, pasiguos. Parodys, kas 
atlikta per stebuklą ir ko 
trūksta. Būdami Kaune užsu
kime pas direktorių Gintarą 
Vitkų, Rotušės g. 9. Pasiusi
me, kad esame namuose, pas 
savus. 

Ar nebūtų galima raginti 
mūsų fondų, kad jie skirtų 
daugiau dėmesio Lietuvos mo
kykloms? Ir pavieniai, visa 
išeivija turėtų kaip nors prie 
šio reikalo prisidėti, kad, anot 
V. Kudirkos, „netiktume be 
ženklo, kad žmogumi buvę". 
Labdara atleidžiama nuo mo
kesčių. Įamžinkime savo var
dus ant vadovėlių viršeliu, 
bibliotekose, mokyklų salėse, 
stovyklavietėse. Per jaunimą 
ruoškime Lietuvą ateičiai. 

Kas nori daugiau informaci
jos Jėzuitų gimnazijų reika
lais, skambinkite vajaus „Tra-
dition for the Future" direkto
riui, Tadas Kulbis, Chicago, 
IL 773-737-9891. A . Venckus 
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V. GURSKIO DROBĖSE — BAŽNYTĖLIŲ 
LIETUVA 

„Gijos" klubo vadovą Dainių Zalensą ir „Erultate" choro vadovę Ritą 
Klioriene Cleveland tino visi. 

sklando nerimas dėl to, kad 
jau 10 metų iš Lietuvos į 
užsienį važiuoja lietuviai, 
dažniausiai jauni. Paklausiau, 
ką apie tai galvoja Dainius. 

.Amerikoje ne tik žolė, bet 
ir doleris žalesnis. Lietuvoje 
šiuo metu sukasi tik gudriau
si. Daugelis nemato perspek
tyvų, ten nėra darbo, todėl 
važiuoja ten, kur gali save re
alizuoti. Viena vertus, tai gal 
ir gerai: išsikrato iš Lietuvos 
darbingų žmonių perteklius, 
bet jų užsienyje uždirbtas 
kapitalas grįžta į Lietuvą. 
Žmonės, su kuriais aš bend
rauju, masiškai siunčia pini
gus į Lietuvą: tėvams, vai
kams, šeimai. Neteisinga juos 
smerkti, kad jie čionai at
važiavo. Šis kraštas yra dide
lis, jo išsiurbti neįmanoma. 
Čia mūsų žmonės, labai sun
kiai dirbdami ir sąžiningai 
užsidirbdami, gali padėti savo 
artimiesiems. Kodėl ant jų 
pykti? Jie irgi dirba Lietuvai. 
Jų siunčiami pinigai Lietuvos 
žmonėms lengvina gyvenimą". 

Iliustruodamas šiuos savo 
teiginius, Dainius prisiminė 
keliolikos triukšmingų vai
kinų būrį gegužinėje. Jie buvo 
gerokai įsilinksminę. Dainius 
sako, kad visi šie iš pirmo 
žvilgsnio nežaboti vaikinai 
nuolat siunčia pinigus ir siun
tinius į Klaipėdą. 

Pokalbis su Dainium Zalen-
su apie naująją bangą, tikiuo
si, buvo ne paskutinis. Laikas 
apie tai kalbėti išsamiai ir 
plačiai. Kartų nesusikalbėji
mas gali būti pražūtingas lie
tuvių diasporai ne tik Ameri
koje. Štai ir Didžiojoje Britani
joje naujieji lietuviai pradėjo 
leisti savo laikraštį. Ateis lai
kas, kada senieji lietuviai, ku
rie sukūrė organizacijas, lei
dinius, fondus, archyvus ir kt. 
turtus, nebepajėgs jų valdyti, 
o perimti nebus kam, nes 
trečioji banga, susikūrusi sa
vas organizacijas, išradinės 
dviratį iš naujo. 

Laikas nelaukia. 

Audronė V. Škiudaitė 

PŪČKORIU ATODANGA KEIČIA SAVO VEIDĄ 
Vilniečių mėgstama poilsio 

vieta — Pūčkorių atodanga — 
taps dar patrauklesnė. Ją 
tvarkyti ėmėsi Vilniaus Ver
kių ir Pavilnių regioninių 
parkų direkcija kartu su pri
vačių įmonių savininkais. Šio
je vietoje vilniečiams bus tei
kiama vis daugiau kultūringo 
poilsio paslaugų. 

Ilgą laiką daugiausia prob
lemų kėlė Pūčkorių užtvan
kos, vadinamos kriokliais, pri
eigos. Jas pradėta spręsti 
prieš porą metų. Pernai čia 
įrengtas žuvų praėjimo takas, 
suremontuotas kabantis pės
čiųjų tiltelis, įrengti laiptai, 
sutvarkyti želdynai. Šiais me
tais tvarkymo darbai pajudėjo 
dar sparčiau. Pūčkorių ato
dangos apylinkės tapo pa
trauklesnės ir švaresnės šaš
lykinės savininko Daliaus Žu
kausko pastangomis. 

Naujieji malūno griuvėsių 
bei kitų statinių šeimininkai 
— UAB „Vordana" ėmėsi tvar
kyti ne tik savo teritoriją, bet 
ir gretimas: išvalė malūno 
griuvėsius, iškirto ant malūno 
sienų augusius medžius prie 
Belmonto gatvės, sutvarkė 
Vilnios pakrantes želdinius. 
Dabar šioje Vilnios zonoje, 
skirtoje intensyviam žmonių 
poilsiui, baigiama statyti lai
kina vasaros kavinė su me
dine lauko aikštele, tvarkomi 
pėsčiųjų takai, nuo didelio 
lankytoji} srauto apardyti bei 
numindžioti Vilnios terasos 
šlaitai, įrengiama automobilių 
stovėjimo aikštelė. 

Lankytojai, atvykę prie už
tvankos, jau greitai galės ne 
tik pasimėgauti puikiais vaiz
dais, pasivaikščioti, užkąsti, 
bet ir pasiklausyti geros muzi-

Sostinės „Arkos" galerijoje 
birželio mėnesį veikė daili
ninko Valdo Gurskio tapybos 
paroda „Bažnytėlių Lietuva". 
Joje eksponuojamus darbus 
vyresniosios kartos autorius 
kūrė daugiau negu 30 metų, 
keliaudamas per gražiausias 
Lietuvos vietoves. 

V. Gurskis prieš beveik ke
turis dešimtmečius yra bai
gęs freskos ir mozaikos spe
cialybes tuometiniame Vals
tybiniame dailės institute 
(dabar —Vilniaus dailės aka
demija). Dailininkas sukūrė 
freskas Nacionalinės M. Maž
vydo bibliotekos vaikų skai
tyklai, Vilniaus geležinkelio 
stoties restoranui, Šiaulių 
paštui, kitoms įstaigoms. V. 
Gursio darbai buvo ekspo
nuoti Lenkijoje, JAV, Japoni
joje ir kt. Dailininkas monu-
mentalistas tapyti pradėjo 
1966-1967 metais, jo drobėse 
pastebima liaudies meno įta

ka, nuoširdumas ir atvirumas. 
Parodos „Bažnytėlių Lietu

va" darbuose — Būtingės, Bu
kantės ir Kalnalio bažnytėlės. 
Šventoriaus vartai prie Žaga
rės, Kretingos bažnyčia, įspū
džiai iš kelionių į Tolminkie
mį, Višakio Rūdą, Duokiškį ar 
vakarėjančius Saugus, už gi
rių dunkstantys Pabiržės baž
nyčios raudoni bokštai. „Šir
dis pradeda plakti greičiau, 
kai matau jas stovinčias, 
tirpstant paskutiniam snie
gui ar apsuptas didžiulių ru
deninių medžių raudoniu", sa
ko V. Gurskis, daugiau negu 
trisdešimt metų važinėjantis 
į tas nuostabias vietoves ir 
tapantis. Skeptikams, manan
tiems, jog šiuolaikiniam žmo
gui senose bažnytėlėse nėra 
nieko įdomaus, autorius atsa
ko, kad tik nejautrus žmogus 
gali nepajausti mūsų protėvių 
dvasios šauksmo. 

(Elta) 

A.tA. 
KOSTAS MATULIS 

Mirė 2001 m. liepos 18 d., 5:45 v.r., sulaukęs 80 metų. 
Gyveno Burbank, anksčiau Brighton Park. Gimė 

Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Zuzana Stonytė, sūnūs Algis ir 

Romas, anūkai Betany, Kristina, Mykolas, Eric, svainis 
Steponas Stonys su šeima, svainės Elena ir Bronė 
Stonytės, brolis ir dvi seserys bei kiti giminės, gyvenantys 
Lietuvoje. 

A.a. Kostas pašarvotas penktadienį, liepos 20 d., nuo 
3 v.p.p. iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 
S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės šeštadienį, 
liepos 21 d. Iš laidojimo namų 9:30 v.r. velionis bus 
atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už a.a. 
Kosto sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 7Z3-523-0440. 

kos, o kas norės — ir pašokti. 
Pūčkorių apylinkės — vie

nos gražiausių ir vertingiau
sių Pavilnių regioniniame 
parke. Vaizdingame Vilnios 
slėnyje stūkso garsioji Pūčko
rių atodanga, senuosius laikus 
menantis Pūčkorių piliakal
nis, Pūčkorių, arba vadinamo 
Prancūziškojo, malūno bei už
tvankos liekanos. (Elta) 

A.tA. 
STEPONUI PAULAUSKUI 

j mirus, nuliūdime likusią žmoną AUDRONĘ bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Panevėžiečių klubas Čikagoje 
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How easy Is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daily servtce to VHnlus 
wlth a hassle free connection through our 
Copenhagen Alrport And when returning, you 
can enjoy šame day travel vta Copenhagen back 
to Chicago. 

Flnd out just how easy we can make your 
next trtp to Vilnius. And remember, when you 
travel wfth SAS, you can eam mileage credit 
wlth Unitetfs Mileage Ptus* or SAS' 
EuroBonus" frequent flyer program. 

For Information on spedal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit usat 
www.scandlnavian.net 

I f s Scandinavian 

mailto:mo@po.cwru.edu
http://www.scandlnavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

- Amerikos Lietuvių Tary
bos centro valdyba praneša, 
kad iki š. m. birželio pabaigos 
yra grąžinti peticijos lapai su 
daugiau kaip 15,000 parašų 
skirtų paraginti prezidentą G. 
W. Bush priimti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją į NATO. ALTo 
centro valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems, kurie rūpinasi 
šiuo reikalu ir ragina visus 
lietuvius pasirašyti ir grąžinti 
iki galo užpildytus peticijos la
pus (kad nebūtų tuščių eilučių 
be parašų) ALTo centro val
dybai tokiu adresu: Lithua-
nian American Council, 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629. 

S k e l b i m a i 

773-585-9500 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.S cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ry iys su 
Lietuva bei visu pasauliui 

Ar jau apžiūrėjote savo 
namus ir suradote bent vieną 
laimikį „Draugo" gegužinės 
„laimės šuliniui"? Atneškite 
savo suvenyrų, gintarų, stal
tiesių, paveikslų ar kokių nors 
kitokių prizų, - juk mūsų 
„Draugo" gegužinė visai ne už 
kalnų - rugpjūčio 19 d., sek
madienį. Paskirkite laimikių 
paieškoms minutėlę laiko ir 
„Draugo" administracijoje jū
sų lauksime išskėstomis ran
komis. 

IM ar*l Ir troli" 
PALAIDOTAS A^ . 

DR. OTONAS VAITAS 
Š.m. liepos 14 d., po kun. 

Aloyzo Volskio Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje, aukotų gedu
lingų šv. Mišių, kurių metu 
vargonavo ir giedojo muz. Sta
sys Sližys, Holy Sepulchre ka
pinėse buvo palaidotas a.a. dr. 
Otonas Vaitas, 77 m. amžiaus, 
staigiai miręs liepos 11 dieną. 
Giliam nuliūdime paliko žmo
ną Vandą, sūnų dr. Algirdą 
Vaitą, DDM, marčią Valerie, 
vaikaites Catherine, Natalie ir 
Madeline. Sūnų dr. Rimantą 
Vaitą, DDS, marčią Lindą ir 
vaikaitį Kyle. Brolį Vilimantą 
su šeima, svainį Algirdą Ba
rį bei kitas gimines. „Detroit 
Free Press" liepos 14 dieną 
laidoje išspausdino Jeanne 
May parašytą nekrologą. Dr. 
Vaitas buvo veiklus Ateitinin
kų sendraugių, Krikščionių 
demokratų ir Gydytojų sąjun
gų narys. Laidotuves tvarkė 
laidotuvių direktorė Yolanda 
Zaparackienė. 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ŽINIOS 

SUTINKANT „ANGELŲ PASAULT 
Petro Aleksos žodis, tartas Algimanto Kezio fotografijų 

parodos atidaryme birželio 29 d. 
Nepaisant karšto oro, gau- (Amerikos Lietuvių bibliote

kos leidyka — „Ldthuanian Li-
brary Press"). Anksčiau pa
minėti titulai ne daug ką 
reikštų, jei jis neturėtų ko pa
rodyti, pasakyti. Būdamas 
veiksmo ir įvairių sugebėjimų 
žmogus, jis nesnaudžia ant 
laurų, bet nuolat kuria, dirba 
ir kitus skatina kurti. Nors A. 
Kezys savo projektams vykdy
ti niekad nepritrūkdavo entu
ziazmo, tačiau, atvirai kal
bant, dirbant tokius nepopu
liarius ir nepelningus darbus, 
kartais ir jam prisieidavo ieš
koti būdų pakilti nuo žemės, 
net ir su angelais pasižvalgyti 
iš aukščiau, ir iš ten, pasi-
sėmus kūrybinės energijos, vėl 
grįžti į žemę ir toliau fotogra
fuoti, rašyti, leisti knygas, kad 
taip visa tai užfiksavęs vėliau 
galėtų pasidalinti su mumis. 

Šalia šios fotografijų paro
dos, kitame kambaryje, ma
tome jo kūrybą — išdėstytus 
jo darbų pavyzdžiu Jš viso gy
venimo". 

Paroda tęsis iki š.m. rug
pjūčio 15 d. Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, o knyga 
gaunama: GALERIJA, 4317 S. 
VVisconsin Ave., Stickney. IL 
60402. Petras Aleksa 

šiai susirinkom į šią Čiurlio
nio galeriją apžiūrėti neeilinę 
personalinę Algimanto Kezio 
fotografijų parodą „Angelų pa
saulis" ir sutikti tuo pačiu var
du išėjusią knygą. Ši ypatinga 
sukaktuvinė knyga yra jo vė
liausias (60-asis) leidinys, ku
riame A. Kezys įrodo savo ta
lentų meistriškumą, išpažįsta 
savo credo, filosofiją. Tai kny
ga — jo meno, žodžio ir asme
nybes sintezė. 

Š.m. birželio 23 d. „Draugo" 
kultūriniame priede Laima 
Krivickienė rašo, kad „Algi
mantas — fotomenininkas, 
knygų, fotoalbumų, plakatų ir 
kalendorių autorius, meno lei
dinių sudarytojas, redakto
rius, leidėjas..." Teisybė. Aš 
tik paantrinęs pridėsiu dar ke
letą žymių ypatybių, kad Ke
zys yra ir teologas-filosofas, 
meno kritikas, administrato
rius, knygų platintojas, ir, la
bai svarbu, geras darbininkas, 
kuris ir vėl suruošė parodą, 
išleido knygą... 

Visa tai skamba lyg angelų 
pasaulyje. Stebėčiausi, jei ne
būčiau pažinęs Algimanto Ke
zio keliolika metų dirbdamas 
vienoje iš jo įsteigtų leidyklų 

Parodo* „Angelų pasaulis" autorius Algimantas Kezys (kairyje ir daili 
rankas Petras Aleksa, Lares iodį parodos atidarymo metu. 

Sauliaus Saunansko nuotr 

Lietuviai susibūrė 
Norvegijoje 

2001 m. kovo 11 d. pirmą 
kartą išeivijos istorįjoje Nor
vegijoje įsikūrė Norvegijos lie
tuvių bendrija. Organizacijos 
tikslas — išlaikyti ir puoselėti 
Norvegijoje gyvenančių lietu
vių ir jų vaikų lietuvybę, su
pažindinti norvegus su lietu-
vių istorija, tradicijomis ir 
kultūra. NLB valdybą sudaro: 
Daiva Medalinskaitė-Johan-
sen, Daiva Bagdonienė, Vaida 
Kavaliukaitė, Dalius Bansevi-
čius, Rytis Valentinavičius, 
Miglė Grionbek ir Arūnas Za
bulionis. Valdyba surengė su
važiavimą birželio 8-10 dieno
mis Haldene. Daugiau kaip 30 
žmonių ir ne ką mažiau vaikų 
praleido tris dienas kartu sli
dinėtoje trobelėje ant aukšto 
kalno. Buvo suorganizuota iš
kyla į Fredriksten tvirtovę, 
NLB nariai aptarė statutą, 
pasitarė, kaip ateityje bend
rauti su Norvegijos lietuvių 
jaunimo sąjunga (jų atstovai 
buvo atvykę) ir diskutavo 
daug kitų rūpimų klausimų. 
PLB valdybai atstovavo M. 
Šmitienė. Ji kalbėjo apie PLB 
tikslus ir uždavinius, pateik
dama pavyzdžių, kaip veikia 
kitos LB-nės, ypač Europoje. 
PLB valdybos vardu buvo per
duotos dovanos — finansinė 
parama jų pradinei veiklai, 
lietuviškų knygų vaikučiams 
ir įvairių lietuviškų žurnalų 
bei laikraštėlių, leidžiamų 
JAV-ėse ir Europoje. Daugiau 
informacijos apie NLB galima 
rasti internete http:// 
nlbendrija.home8tead.com 

Metinis suvažiavimas 
D. Britanijoje 

Didžiosios Britanijos lietu
vių sąjunga savo metiniame 
suvažiavime birželio 9-10 die
nomis išrinko valdybą, kurios 
pirmininke vėl yra energinga 
Vida Gasperienė. PLB ryši
ninkė Europai Vida Gasperie
nė rašo: „Minėjimų, koncertų 
per metus beveik neturėjome, 
nes visas laikas buvo užimtas 
problemomis dėl 'Sodybos' re
monto. Pasinaudojame Lietu
vos ambasados kultūrine veik
la, kuri pastaruoju metu labai 
sustiprėjo dėka ambasadorie-
nės Laimos Paleckienės. Mūsų 
ryšiai su ambasada taip pat 
pasidarė glaudesni. Prieš porą 
savaičių DBLS išsiuntė 178 
laiškus Anglijos politikams, 
prašant jų paramos dėl Lietu
vos siekių tapti NATO nare ir 
atsižvelgti į jos pastangas tap
ti Europos Sąjungos nare. Ge
gužės mėnesį buvome susibū
rę 'Sodyboje'. Pakvietėme Si
mą (Vytą Babravičių). Susirin
ko apie 400 žmonių, beveik vi
si naujieji lietuviai. Dabar at
sirado dar vienas laikraštis 
(šalia 'Europos lietuvio'): dvi 
savaitinis 'Londono žinios'. Jį 
redaguoja jauna žurnalistė iš 
Lietuvos". 

Rūpesčiai dėl 
mokyklėlės Švedijoje 

Švedijos Lietuvių Bendruo
menė pavasarį išsirinko naują 
valdybą, kurią sudaro: pirm. 
Ramunė Molytė, sekr. Eugeni
ja Griff, ižd. Virginija Lang-
bakk ir valdybos narys Anta
nas Romas. 

Pirmininkė R. Molytė at
siuntė laišką PLB ryšininkei 
Europai. Ji rašo: „Dėkoju už 
atsiųstas knygas mūsų lietu
viškai mokyklėlei Stockholme. 
Mokykloje yra apie 20 vaikų ir 
4 mokytojos, kurios pasikeis
damos dirba visuomeniniais 
pagrindais. Lietuvių bendruo
menė džiaugiasi mokykla, 
skatina jos veiklą, stengiasi 
padėti jai knygomis ir lėšomis. 

Vienas iš artimiausių valdy
bos darbo užduočių yra surasti 
finansavimą mokyklai per 
Švedįjos fondus ir programas. 
Dabartinė valdyba stengiasi 
planuoti ir priimti kolegialius 
sprendimus, ruošia ilgalaikę 
ŠLB veiklos strategiją bei pla
nuoja projektus ryšiams su 
Lietuva ir Švedija plėsti. Ruo
šiamės dalyvauti rugpjūčio 
mėnesio LB susitikime Sei
nuose". 

Iškyla prie Dunojaus 

Šauniai veikia Vengrijos LB. 
Jos pirmininkas Sigitas Povi
laitis rašo: .Mūsų bendruome
nė nėra didelė. Branduolį su
daro Budapešto lietuviai, bet 
neseniai į mūsų veiklą įsijun
gė jaunosios kartos išeiviai iš 
Lietuvos, pirmosios* dvi lietu
viškos šeimos. Vasario 17 d. 
šventėme Lietuvos nepriklau
somybės šventę kartu su am
basada. Šventė pavyko labai 
gerai, sulaukėme apie 100 
svečių. Buvo atvykęs Kauno 
styginis kvartetas. Kovo 11 d. 
atsiskaitėme už metus ir pla
navome šių metų programą. 
Rūpestį kelia mūsų jaunoji 
kaita, kurią.sudaro jaunimas, 
vyresnis nei 15 metų, ir dau
guma nemoka lietuviškai. Pa
siūliau įtraukti juos į PLJS 
veiklą. Gegulės 11 d. mūsų-
buvęs pirmininkas tymus foto
grafas, keliautojas Paines. 
Normantas surengė savo nau
jausių fotodarbų parodą. Ge

gužės 12 d. surengėme iškylą į 
gamtą, prie gražiųjų Dunojaus 
vingių ir kalvų. Prie mūsų 
iškylos prisijungė lietuvių-
vengrų kultūros draugijos 
pirm. Mar\ja Rubaževičienė iš 
Lietuvos. Seinuose žada daly
vauti mano pavaduotoja Dia
na Dumšaitytė-Balint". 

Ryšiai su Europa 

Nuolatinius ryšius su PLB 
valdyba taip pat palaiko Pran
cūzijos LB valdybos pirmi
ninkė Inga Januitytė-Lan-
chas, Olanduos LB valdybos 
pirm. Asta Balčiūnaitė-Hels-
per, Italuos LB ryšininkas 
Saulius Kačiulis, Belgijos LB 
valdybos pirmininkas dr. Da
rius Oliškevičius bei Vokieti
jos LB valdybos nariai su pir
mininku A. Šiugždiniu. 

Suvažiavimas Seinuose 

PLB valdybos nariai dr. Bro
nius Makauskas ir Gabrielius 
Žemkalnis jau baigė kurti pro
gramą PLB ir PLJS pirmi
ninkų suvažiavimui, kuris 
įvyks šią vasarą Seinuose rug
pjūčio 12-15 d. įvairiomis te
momis kalbės PLB valdybos 
nariai ir Algis Uzdila, dr. Re
migijus Motuzas, dr. Egidijus 
Aleksandravičius, Viktoras 
Kučas. PLB kraštų pirminin
kai padarys savo pranešimus, 
bus ekskursijos po Suvalkų 
kraštą. Rugpjūčio 15 d. suva
žiavimo dalyviai vyks į Puns
ką — žolinių atlaidams. Šv. 
Mišias atnašaus J.E. vysk. 
Paulius Baltakis, konceleb-
ruos PLB vicepirm. kun. Ed
mundas Putrimas bei vietos 

kunigai. 
Vasario 16-osios gimnazija 

birželio 23 d. atšventė ne tik 
Jonines, bet ir mokyklos 50 
metų jubiliejaus proga organi
zavo buvusių mokinių bei mo
kytojų suvažiavimą. Atvyko 
daugiau kaip 1,000 svečių. 
Akademijoje šalia kitų kalbė
tojų, prasmingą kalbą pasakė 
buvęs PLB pirmininkas Bro
nius Nainys. PLB valdybai 
atstovavo kun. Edmundas Pu
trimas, buvęs šios gimnazijos 
kapelionas. Parke iškilmingai 
atidengta .Geležinio vilko" 
skulptūra, kurios autorius yra 
Julius Radtke. Meninę prog-

' ramą parodė gimnazistai. Bu
vo galima aplankyti mokinių 
dailės parodą, fotografijos pa
rodą, pasižiūrėti kun. J. Dėdi
no seniai sukurtus filmus. Va
kare didžiulėje palapinėje 
koncertavo buvusieji mokiniai 
su savo grupėmis. Daugiausia 
ovacijų sukėlė JSkamp" gru
pės iš Lietuvos pasirodymas. 
Jie atstovavo Lietuvai gegužės 
mėnesį Eurovizijos dainų kon
kurse Kopenhagoje. Abu vy
riškiai, Viktoras Diavara ir 
Vilius Alesius, yra Vasario 16-
osios gimnazijos absolventai. 
Sutemus buvo užkurtas Joni
nių laužas. Svečių tarpe buvo 
Vytautas ir Birutė Biretos iš 
Kanados (abu šios gimnazijos 
auklėtiniai), Algis ir Marija 
Stankus-Saulaičiai, abu buvę 
bendrabučio vedėjai, Rūta Ma-
8onytė-Bražiūnienė iš Čika
gos, broliai Kalainiai iš Argen
tinos ir daug kitų buvusių mo
kinių. 

PLB valdybos 
informacija 

Dienos išvyką į Harrah's 
Casino East Chicago, IN, lie
pos 27 d., penktadienį, ruošia 
Vyresniųjų lietuvių centras. 
Išvyksime nuo „Seklyčios" 9 
val.r. patogiu autobusu. J 
bendrą kelionės kainą įskai
tomi ir pietūs. Sugrįšime 
„Seklyčion" 4 val.p.p. Kviečia
me registruotis asmeniškai ar 
tel. 773-476-2655. 

Amerikos lietuviu inži
nierių ir architektu sąjun
gos ruošiama gegužinė 
vyks šį sekmadienį, liepos 22 
d., 11 vaLr. Marchertų-Rudai-
čių vasarvietėje prie Michigan 
ežero, 3848 Ponchartrain, Mi-
chiana, MI. Smulkesnė infor
macija skambinant Teodorui 
Rudaičiui tel. 630-257-1858. 

Draugo knygynėlyje 
„Vieną sekmadienio rytą 

užsukom į Utenos turgų kažko 
nusipirkti. Šis vėsokas rytas 
man buvo lemtingas. Žmonės, 
kurių ieškojau po visą Lietu
vą, visi buvo čia, vienoje vieto
je, - su savo vaikais, daiktais, 
gyvuliais, su savo ydomis, at
laidžiomis širdimis ir veidais. 
Kokiais veidais! Neaprašo
mais, neapsakomais. Čia, tur
gaus aikštėje, buvo viskas: 
darbas ir šventė, ritualas pirk
ti — parduoti, šmaikštumu nu
stebinti, kad, daiktą naudoda
mas, jo pardavėjo ilgam neuž
mirštum" - taip savo fotogra
fijų knygoje „Kaimo turgūs" 
rašo fotografas Aleksandras 
Macijauskas, nufotografavęs 
ir albumu 1992 metais Vil
niuje išleidęs kelis šimtus juo
dai baltų nuotraukų. Didelio 
formato knygos kaina 15 dol., 
su persiuntimu - 18.95 dol. 

.•-: 

Santrumpos: atm. |h.=atminimo įnašas, pavardė po 
dvitaškio=aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo, suma 
po pavardė8=įnašų ii viso. 
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lx$75 
23x$100 

lx$190 

3001 m. gegužės mėn. 
Radzavich family: Valeria Wolff, $32. 
Deveikis Stasys (miręs) ir Ona $1,445. 
Bublys Algimantas, $420; Musonis dr. ' 
Vytautas ir Genovaitė, $1,100; 
Skripkauskas Dainius, $25; Valeska 
Edward Daniel $200; Varankaitė dr. Dalia, 
$550. 
Gruzdys Antanas ir Vanda atm. įn.: 
Bartuškienė R., $130. 
Kaunas dr. Roman ir Gražina, $1,300. 
Banevičius Mykolas ir Danguolė, $425. 
Urbaitis Jonas atm.įn.: Urbaitis Vincas ir 
Teresė, $1,600; Urbaitis Viktoras atm. įn.: 
Urbaitis Vincas ir Teresė, $1,600. 
Bertulytė Bray Ina, $260; JAV LB 
Waukegan/Lake County apylinkė $4,025; 
Lukas Juozas ir Barbara, $1,300; Markelis 
Adolfas atm. Markelienė Aldona, $1,250; 
Misiūnaitė Aistė, $175. 
Zigaitis Augustinas atm įn.: Zigaitis 
Gelažius Maria, $900. 
Sidrys dr. Linas ir Rima, $600. 
Akerley Kristupas: įm. Gečys Algimantas, 
$100; Alekna Viktorija $200; Anužis 
Saulius ir Lina, $600; Biknevičius Kazė, 
$700; Černius Rimas, $3,000; Čikagos 
Lietuvių Meškeriotojų ir Medžiotojų krabas, 
$400; Karaitis Viktorija, $1,300; Kirvelaitis 
Vytenis, $1,000; Kwedar dr. Edward, $1,000 
Leugoud Edward $4,994.40; Mikuckis Algis 
ir Vaida, $600; Packsuskienė Leokadija, 
$1,000; Paulionis Mykolas A. atm. įn.: 
Paulionis Veroniea $300; PauUonis Vitas 
Bernardas atm. įn.: Paulionis Veroniea, 
$1,060, Paleekaitė Emilrja, $100; Plikaitis 
dr. Juozas (mirei) ir Barbara, $10,100; 
Radžiu* Vytautas, $200; Šimkus Bronė 
$1,800; Stanaitis Joseph P., $400; Stanaitis 
Valeria G., $400; Tomaras Harry ir Sonia, 
$800; Variakojis P*™* ir dr. Daina, $675; 
Vaikys Stasys atm.: Vaškienė Sofija, $800. 
RadvewsEg»ųu«N.irVida,$500. 

3x$200 

lx$250 
2x$300 

lx$460 
2x$600 

lx$l,000 

Jelionis Adolfas atm.: Jelionienė Sofija, 
$1,200; Petrulis Jonas atm.: Petrulis dr. 
Birutė S. Preikštas, $400; Polikaitis Juozas 
ir Irena, $200. 
Tender Budreika Bronė, $3,750. 
Bružas Kostas J., $300; Lietuvių Fronto 
bičiulių Los Angeles sambūris: Brinkis dr. 
Zigmas, $1,003. 
Šadeika Cėsys ir Ona, $1,000. 
Puškorienė Marytė, $600; Žilinskas 
AnthonyF.,$3,250. 
X, $15,500. 

I i viso 7,11240 

2001 m. birželio mėn. 

lx$20 Šimkienė Zofija atm. įn.: Zaparackas Antanas, 
$20. 

lx$30 Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulytė 
Dalia, $3,285. 

lx$36 Balčiūnas dr. Algimantas Bronius atm.: 
Catalysts Cerdec Corporation, $1,260. 

5x$60 X, $800; Dapkus Petras ir Bona, $950; X, $800; 
Kalvaitis Antanas atm.: JAV LB Daytona 
Beach, FL, skyrius, $5,050; Pakštas Pranas 
atm. įn.: Dapkus Petras ir Dona, $1,000. 

2x$100 Alekna dr. Vitas P. ir Dalia, $200; Šimėnas 
Vacys atm.: Simanas Christina, $3,200. 

lx$10,000 Masioko Benedikto stipendijų fondas: 
Masiokienė Kantautiehė Filomena, $10,000 

Iš viso $10,535.00 

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui iki 2001.VI.30 
gauta aukų $10,868,730. 

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą, jaunimą — $7,721,595 

Palikimais gauta — $5,580,613. 
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 

Lietuvių fondui: UTHUANIAN FOUNDATION, INC., A-
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių 
fondas remia lietuvybę. 
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