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Siame 
numeryje: 
Apie XXVIII olimpines 
žaidynes. „Lituanica" 
šį kartą pralaimėjo. 

2psl. 

100 metu nuo spaudos 
draudimo panaikinimo. 
Kodėl Lietuvai 
reikalinga dešinioji 
vyriausybė. 

3psl. 

Skaitytoju laiškai, 
nuomonės ir 
komentarai. 

4 psl. 

Apmąstymai iš 
Ellicott miestelio. 
Anglu kalbos pamoka. 
Kiek kainuoja 
pralaimėj imas. 

5 psl. 

Baigėsi 48-asis 
Lietuvių operos 
sezonas. Union Pier, 
MI, lietuviai vyks į 
tautinių šokių šventę 
autobusu. Lietuvos 
Dukterys pagelbėjo. 

6 psl. 

Sportas 
• Ke tv i r tad ien į Kūno 

kul tūros ir sporto departa
mente (KKSD) įvyko Kūno kul
tūros ir sporto komisijos posė
dis, kuriam pirmininkavo vi
daus reikalų ministras Virgili
jus Bulovas. Komisija buvo su
pažindinta su pasirengimo 
2004 m. olimpinėms žaidynėms 
Atėnuose (Graikija! programa, 
keliamais tikslais ir planuoja
mais rezultatais. Komisija pri
tarė , kad IV-asis Lietuvos 
sporto kongresas būtų sureng
tas 2005 m. balandžio mėnesį. 
• E k o l o g i š k i a u s i o s susi
s iekimo pr i emonės - dviračio 
— propaguotojai šią vasarą Lie
tuvoje galės minti pedalus tarp
tautiniuose ir vietos masto dvi
račių žygiuose. Lietuvos dvira
tininkų bendrija pristatė dvira
t ininkams galimybes dalyvauti 
įvairiuose vasaros žygiuose ne 
tik Lietuvoje, bet ir daugiau nei 
vienuolikoje Europos valstybių. 
Šią vasarą dviratininkai galės 
išbandyti jėgas tarptautiniame 
žygyje iš šiauriausio Europos 
taško Norvegijoje į pirmųjų 
Olimpinių žaidynių vietą Grai
kijoje, skirtą paminėti Olimpi
niams metams bei įstojimą į 
Europos Sąjungą. 

• I Sis ia Pangma (8027 
m.) viršūnę Himalajuose ko
pianti Lietuvos alpinistų ekspe
dicija ketvirtadienį ketina pa
siekti 7000 m. aukštį bei įrengti 
antrąją stovyklą. Lietuvos alpi
nistai pasiekė pirmąją štur-
minę stovyklą (6400 m ) . Beje, 
kylant pusantros valandos ne
buvo jokio matomumo. Pasie
kus pirmąją šturminę stovyklą, 
teko atsikąsti palapines. Naktį 
stovykla vėl buvo užpustyta. 

• Se imas rinkimu kam
panijos metu posėdžiaus re
čiau. 

• Prez idento posto sie
kianti advokatė - turtingiau
sia tarp šešių pretendentų į 
valstybės vadovus. 

• S iū loma neapmokes 
tinti užsienyje besimokančių 
studentų ten gautų ir jau ten 
apmokestintų pajamų. 

Susikompromitavęs eksprezidentas R. Paksas 
pirmauja žiniasklaidoje 

1991 metų gegužės 8-
suotas G. W. Bush ir 

ąją JAV prezidentas G. W. Bush priėmė trijų Baltijos valstybių vadovus. Nuotraukoje užfik-
V. Landsbergio sveikinimasis. Kęstučio Jankausko (ELTA) uuotr. 

Vilnius, gegužės 6 d. 
(BNS). Už šiurkščius Konstitu
cijos pažeidimus ir priesaikos 
laužymą nuo prezidento pareigų 
nušalintas R. Paksas praėjusią 
savaitę buvo dažniausiai mini
mas pretendentas į valstybės 
vadovo postą tiek nacionalinės, 
tiek regioninės ir vietinės spau
dos puslapiuose. 

Tai rodo žiniasklaidos ste-
bėsenos ir tyrimų bendrovės 
„Mediaskopas" balandžio 26 -
gegužės 2 dienomis atl iktas ty
rimas, kurio metu stebėtas de
šimties pretendentų į preziden
tus paminėjimas spaudoje. 

Anot tyrimo rezultatų, nors 
antrąją vietą visose spaudos ka
tegorijose užima kadenciją bai

gęs prezidentas Valdas Adam
kus, jo pavardė praėjusią savai
tę pasirodė du kartus rečiau nei 
Rolando Pakso. Trečiojoje vieto
je - laikinasis Seimo pirminin
kas Česlovas Juršėnas. 

Pastebima, kad egzistuoja 
didžiulis atotrūkis tarp pirmųjų 
trijų ir visų kitų kandidatų. 

R. Paksas nacionalinėje 
spaudoje paminėtas 575 kartus, 
regioninėje - 358, vietinėje -
211. 

V. Adamkus minėtas, atitin
kamai, 353, 180 ir 112 kartų, Č. 
Juršėnas - 205, 94 ir 73 kartus. 

Buvęs vyriausiasis eurode-
rybininkas Petras Auštrevičius 
87 kartus minimas nacionalinė

je, 35 - regioninėje ir 38 - vieti
nėje spaudoje, dienraščio „Res
publika" leidėjas Vitas Tomkus -
75, 88 ir 35, p a r l a m e n t a r ė 
Kazimira Prunskienė - 60, 42 ir 
32 kartus , dienraščio „Lietuvos 
aidas" leidėjas Algirdas Pilvelis 
- 58, 17 ir 15, socialines apsau
gos ir darbo minis t rė Vilija 
Blinkevičiūtė - 54, 43 ir 21 , par
lamentaras Jul ius Veselka - 26, 
14 ir 17. 

Paskutinė pareiškinius do
kumentus Vyriausiajai r inkimų 
komisijai pateikusi advoka tė 
Jū ra t ė Zabielaitė nacionalinėje 
spaudoje paminėta 4 k a r t u s , 
regioninėje - nė karto ir 1 ka r t ą 
vietinėje spaudoje. 

Darbą pradeda naujos 
sudėties Vyriausioji r inkimų 

komisi ja 

Vilnius , gegužės 6 d. 
«BNS). Ketvirtadienį darbą pra
dėjo naujos sudėties Vyriausioji 
rinkimų komisija (VRK) po to, 
kai jos nariai prisiekė Seimo po
sėdyje. 

Įsibėgėjant pirmalaikių pre
zidento ir Europos parlamento 
rinkimų kampanijai. VRK pa
sikeitė daugiau kaip pusė jos 
narių, tačiau jos pirmininku li
kęs Zenonas Vaigauskas tikisi, 
jog komisijai pavyks ir toliau 
efektyviai dirbti. 

Z. Vaigauskas VRK vado
vauja nuo 1994 metų. VRK 
komisijoje toliau lieka dirbti 
konservatorių deleguotas Vai
dotas Bacevičius, socialliberalų 
- Deivis Valiulis, socialdemo
kra tų - Živilė Verbylaitė. 
Vietoje Sigito Groblio liberal-
centristai į komisiją delegavo 
Jū ra t ę Drungilaitę. 

Komisijos narius turi teisę 
deleguoti partijos, iškovojusios 
Seimo narių vietas daugiaman-
datėje apygardoje. 

Komisijoje taip pat liko 
dirbti teisingumo ministro 
deleguotas Viktoras Rinkevi
čius. Dar du teisingumo mi
nistro ir trys Lietuvos teisinin
kų draugijos (LTD) deleguoti 
nariai pasikeitė traukiant bur
tus . 

Komisijos nariais tapo LTD 
deleguotas Julius Jasaitis, An
tanas Marcijonas ir Edmundas 
Sakalauskas, taip pat teisingu
mo ministro deleguoti Alfonsas 
Gylys bei Svajonė Saltauskienė. 

Artimiausiu metu komisija 
turi apsispręsti, ar registruoti 
kandida tu į prezidentus per 
apkal tą nušalintą prezidentą 

Rolandą Paksą. Seimas šią 
savaitę priėmė prezidento 
rinkimų įstatymo pataisas, 
kurios užkerta kelią per 
apkaltą nušalintiems asme
nims penkerius metus kandi
datuoti į prezidentus. 

Komisijai atsisakius re
gistruoti R. Paksą. jis tokį 
sprendimą galės apskųsti Vy
riausiajam administraciniam 
teismui. 

Šeštadienio vakare baigiasi 
terminas pretendentams į pre
zidentus pateikti juos remian
čius rinkėjų parašus. Kol kas iš 
dešimties pretendentų parašus 
įteikė Česlovas Juršėnas, 
Rolandas Paksas ir kadenciją 
baigęs prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Komisija per dešimt dienų 
turi patikrinti surinktus para
šus ir priimti sprendimą dėl 
kandidatų registravimo. Kol 
kas kandidatu į prezidentus yra 
užregistruotas vienintelis Č. 
Juršėnas. 

Galutinį kandidatų į prezi
dentus sąrašą komisija turės 
paskelbti gegužės 18 dieną. 

Iki gegužes 10 dienos komi
sijai kandidatų į Europos Par
lamentą sąrašus turi pateikti 
rinkimuose norinčios dalyvauti 
partijos. 

Pirmalaikiai prezidento ir 
Europos parlamento rinkimai 
vyks birželio 13 dieną. 

Seimas pagal VRK įstatymą 
turėjo sudaryti naują komisiją 
likus ne mažiau kaip 120 dienų 
ir ne daugiau kaip 140 dienų iki 
eilinių Seimo rinkimų, tai yra 
tarp gegužes 2 ir gegužės 22 
dienos. 

Ketvirtadienį Seime iškilmingai prisiekė šią savaitę Seimo sudaryta nau
jos sudėties Vyriausioji rinkimų komisija 'VRKt. kuri rengs artėjančius 
Europarlamento ir pakartotinius Lietuvos prezidento rinkimus bei rudenį 
vyksiančius Seimo rinkimus. VRK pirmininku išliko dabartinis jos 
vadovas Z Vaigauskas Vyriausiosios rinkimų komisijos narių priesaiką 
priėmė laikinasis Seimo pirmininkas C. Juršėnas 
Prisiekia VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Vaido Kopūsto (ELTA) nuotr 

Laikinasis prezidentas 
nesusitaikė su šmeižiku 

Vilniaus 3-asis apylinkes teismas bylą nagrinėjo netoliese piketuojant R. 
Pakso ir jo komandos rėmėjams. 

Vilnius, gegužes 5 d. (BNS) 
— Laikinojo prezidento Artūro 
Paulausko i r jo apšmeižimu 
kaltinamo buvusio Rolando 
Pakso bendražygio Gintaro Šur-
kaus susitaikymas neįvyko, 
pastarajam trečiadienį teisme 
nesutikus su kaltinimu. 

G. Šurkus. tuometinis R. 
Pakso patarėjas, įtariamas per
nai gruodį apšmeižęs tuometinį 
Seimo pirmininką A. Paulaus
ką, vienoje televizijos laidų ap
kaltinęs jį sąmokslu. 

Vilniaus 3-asis apylinkės 
teismas bylą nagrinėjo netoliese 
piketuojant R. Pakso ir jo ko
mandos rėmėjams. Iš pradžių 
penki, paskui septyni protes
tuotojai stovėjo ant šaligatvio 
Sodų gatvėje, kitoje kelio pusėje 
priešais teismo pastatą. Jie 
laikė plakatus, kuriuose buvo 
reiškiamas nepasitenkinimas 
G. Šurkui iškelta byla dėl 
šmeižto. Vienas protestuotojas 
buvo apsirengęs į teisingumo 
deivę panašiais rūbais ir 
rankose laikė teisingumo svars
tyklių imitaciją. 

Pamatę prie teismo pastato 
laikinąjį prezidentą A. Pau
lauską ir buvusį Valstybės sau
gumo departamento vadovą Mečį 
Laurinkų, piketuotojai šaukė 

..Gėda, gėda!". Tuo tarpu pasi
rodžius kaltinamajam, jie šaukė 
„Valio Šurkui!" 

Bylą nagrinėjantis teisėjas 
šią akciją įvertino kaip spau
dimą teismui ir paprašė P. Šur-
kaus, kad šis lieptų piketuoto
jams išsiskirstyti. Tačiau kalti
namajam atsakius, kad tai nėjo 
sukviesti žmonės, teisėjas pa
skambino į Vilniaus miesto 3-ąjį 
policijos komisariatą ir išsikvie
tė policininkus. Atvykę trys 
policijos pareigūnai stebėjo pi
ketuotojus ir palaikė tvarką. J ie 
sakė, kad protestuotojai nesi
laiko reikiamo atstumo iki teis
mo pastato, tačiau nenorėdami 
veltis į konfliktą, piketuotojų 
nesulaikė ir neišvaikė. 

Paaiškėjus, kad kaltinamo
jo ir nukentėjusiojo sutaikyti 
nepavyks, teismas nusprendė 
nagrinėti bylą iš esmės — 
apklausti G. Šurkų, A. Pau
lauską, liudytoją M. Laurinkų. 

Prokurorui perskaičius 
kaltinamąjį aktą, G. Šurkus 
kaltas neprisipažino, pareiškė, 
kad protestuoja prieš kaltinimą 
apšmeižimu ir teigė tik pa
reiškęs viešai savo nuomonę, 
kurią esą suformavo „įžymių 
žmonių" pasisakymai žiniask
laidoje. 

Lietuva pirmąkart 
dalyvaus ES, 

Lotynų Amerikos ir 
Karibų jūros 

regiono viršūnių 
susitikime 

Vilnius, gegužės 6 d. 
(BNS). Laikinasis prezidentas 
Artūras Paulauskas gegužės 
pabaigoje vyksta į Meksiką, 
kur dalyvaus Europos Sąjun
gos, Lotynų Amerikos ir Karibų 
jūros regiono viršūnių susi
tikime. 

Kaip BNS sakė prezidento 
patarėja Erika Vėberytė, Lie
tuva šiame viršūnių susitikime 
dalyvaus pirmąjį kartą. 

Viršūnių susitikimas Mek
sikoje vyks gegužės 26-29 die
nomis. 

Vėberytės teigimu, kol kas 
nėra sudaryta galutinė A. 
Paulausko vizito darbotvarkė, 
tačiau tikimasi, kad be kitų 
renginių. įvyks keli dvišaliai A 
Paulausko susitikimai su ES ir 
Lotynų Amerikos šalių vado
vais. Kol kas nėra žinoma kar
tu su A. Paulausku vyksianti 
delegacija. 

Kaip rašoma Europos Ko
misijos delegacijos Lietuvoje 
tinklalapyje, pastarąjį dešimt
metį ES ir Lotynų Amerikos 
valstybių tarpusavio santykiai 
vis stiprėjo, nes išaugo dvišalės 
prekybos mastas, o ES šioje 
pasaulio vietoje sugebėjo pa
skatinti regioninę integraciją. 

ES santykiai su Lotynų 
Amerika iš esmės pasikeitė 
1999 metų birželį, kai buvo 
surengtas pirmasis viršūnių 
susitikimas, kuriame dalyvavo 
ES, Lotynų Amerikos ir Karibų 
jūros regiono - iš viso 48 šalių -
vadovai. 

Premjeras teigiamai vertina Seimo sprendimą 
užkirsti R. Paksui kelią į prezidento rinkimus 

Vilnius, gegužes 6 d. 
(BNS). Seimas pasielgė teisin
gai, priėmęs prezidento rinkimų 
įstatymo pataisas, kuriomis 
užkirstas kelias rinkimuose 
dalyvauti nuo prezidento pa
reigų už šiurkštų Konstitucijos 
ir priesaikos sulaužymą nuša
lintam Rolandui Paksui. 

Tai interviu Žinių radijui 
ketvirtadienį sakė premjeras, 
socialdemokratų vadovas Algir
das Brazauskas. 

Premjeras teigė nesuvo
kiantis, kaip kartą nuo prezi
dento pareigų nušalintas asmuo 
vėl galėtų pretenduoti į tokias 
aukštas pareigas. 

„Visoje toje istorijoje yra 
vienas toks. mano požiūriu, 
išskirtinis dalykas - žmogus 

sumaišo savo ambicijas, savo 
asmeninius tikslus su valstybės 
interesais", teigė Algirdas Bra
zauskas. 

Premjeras teigė per ke
liones įvairiose Europos valsty
bėse susitinkantis su įvairių 
valstybių vadovais ir matantis 
jų reakciją. 

„Nieks suprasti negali. 
Žmones, kurie supranta demo
kratiją šiuolaikišką, šito dalyko 
nesupranta ir paaiškinti neįma
noma. Aš manau, kad Seimas 
pasielgė teisingai", teigė A. 
Brazauskas. 

Konservatoriaus Jurgio 
Razmos inicijuota prezidento 
rinkimų įstatymo pataisa nu
mato draudimą penkerius me
tus į prezidentus kandidatuoti 

asmenims, kurie apkaltos pro
ceso tvarka buvo nušalinti nuo 
pareigų arba neteko Seimo na
rio mandato. 

Seimas antradienį pirmuoju 
balsavimu taip pat pri tarė 
Konstitucijos pataisai , drau
džiančiai per apkaltą nušalin
tiems asmenims penkerius me
tus kandidatuoti į Seimą, o tuo 
pačiu ir siekti prezidento posto 
Tačiau pataisa įsigalios tik 
tuomet, jeigu Seimas jai pritars 
antru balsavimu, kuris gali būti 
surengtas ne anksčiau kaip po 
trijų mėnesių. 

Pirmalaikiai prezidento rin
kimai vyks birželio 13 dieną, 
eiliniai Seimo rinkimai -
rugsėjo 19 dieną. 

Prekybininkai 
keičia tvarką 

Viln ius , gegužės 6 d. 
(BNS). Pol i t ikams pas iū l ius 
sušvelninti nuobaudas parduo
tuvėms už alkoholio ir t abako 
gaminių pardavimą nepi lna
mečiams, prekybininkai j a u 
šiandien žada nebereikalauti iš 
kiekvieno alkoholį ar cigaretes 
perkančio šalies gyventojo 
asmens dokumentų. 

„Šiandien vakare kai ku
rios parduotuvės j au gaus aiš
kius nurodymus, kaip ap ta r 
nauti alkoholio ir tabako gami
nių pirkėjus. Kadangi m ū s ų 
tinklas didelis, ne visose par
duotuvėse akcija bus nu t rau 
kiama vienu metu", pareiškė 
didžiausio Lietuvos prekybos 
tinklo „VP Market" generalinis 
direktorius Ignas Staškevi 
čius. 

„Keisime prekybos tvarką 
palikdami kontrolę, bet nebus 
taip, kad vakar t ikrinome visų 
dokumentus, o šiandien — jau 
ne. Daugiau investuosime į 
darbuotojų mokymą, informuo
sime pirkėjus ta ip , kad j ie 
nebesipiktintų ir nebūtų kalti
nami nei prekybininkai , nei 
politikai", po susi t ik imo su 
Seimo valdančiosios daugumos 
atstovais kalbėjo I. Staškevi
čius. 

Prekybininkai alkoholio i r 
tabako pardavimo tvarką nus
prendė liberalizuoti tada, kai 
Seimas ketvirtadienį nuspren
dė svarstyti, ar sušvelninti bau
das už alkoholio ir tabako ga
minių pardavimą nepilname
čiams. 

Keisti vos prieš du mėne
sius nus ta ty tas pabaudas už 
alkoholio ir t abako gaminių 
pardavimą nepunarnečiarns siūlo 
ir opozicijoje esantys liberal-
centristai bei valdančiajai ko
alicijai priklausantys sociallibe
ralai. 

Pastarieji siūlo parduotu
ves, per penkerius metus nuo 
pirmojo pažeidimo padarymo 
pakartotinai pardavusias alko
holio ar tabako gaminių nepil
namečiams, bausti nuo 5,000 
iki 10,000 litų bauda. 

Leidimas prekiaut i alko
holiu ir tabaku iš parduotuves 
būtų a t imamas tik tuo atveju, 
jei būtų nustatyta, kad parduo
tuvės savininkas nepakanka
mai kontroliavo alkoholio ir 
tabako gaminių pardav imą 
nepilnamečiams. 

Liberalcentristų teikiamos 
Alkoholio bei Tabako kontroles 
įstatymų pataisos numato, kad 
parduotuvei už pakartotiną al
koholio arba cigarečių parda
vimą nepilnamečiui , skir t i 
baudą nuo 3.000 - 10.000 litų. 

Leidimą atimti siūloma tik 
tada, kai nepilnamečiams bus 
parduota neleist inų gaminių 
trečią kartą per metus nuo pir
mojo pažeidimo. 
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SPORTO APŽVALGA 

Šiemet — XXVIII 
olimpinės 
žaidynės 

ALGIRDAS VITKAUSKAS 

Tęsinys. P r a d ž i a Nr. 84 
Tik po keliolikos minučių 

atskubėjęs labai išsekęs rusas 
iš džiaugsmo ar dėl būsimos 
apgaulės apsikabino dar daug 
jėgų turintį lietuvi ir jo velka
mas drauge atėjo iki finišo juos
tos, o čia apgaulingasis rusas, 
staigiu judesiu į priekį kyšte
lėjęs savąjį išsekusio kūno petį 
ir fotofinišas fiksavo jo pergalę 
— jis tapo Olimpinių žaidynių 
čempionu. O lietuvis — trem
tinys Antanas Mikėnas — pri
valėjo tenkintis antrąja vieta, 
gal dėl baimės, kad nepasikar
totų okupantų sauvalė ir kad 
netektų grįžti atgal į Sibirą, o 
gal dėl tikrojo lietuviško doru
mo. Nors visi matė, kad jis buvo 
pilnas jėgų, kad jis padėjo rusui 
ateiti iki finišo, ir kad jis lemia
mu momentu buvo apgautas. 

Visos tos nuoskaudos giliai 
sėdo į mūsų atmintį. Tai išaugo 
į tyliąją neapykantą ir vidinį vi
sos tautos pasipriešinimą oku
pantams. Nenuostabu, kad 
beveik visose Lietuvos sporto 
šakų rinktinėse buvo tik lietu
viškas jaunimas, nes treneriai 
buvo patriotai ir rūpinosi, kad 
kuo daugiau mūsų tautos at
stovų patektų į TSRS rinktines, 
ir, atstovaudami joms, demon
struotų pasauliui, kad mes — 
lietuviai — esame, kad mes ne 
tik gyvi, bet ir rengiame aukš
čiausios klasės sportinin-
kus-olimpiečius ir nugalėtojus. 
Nė kiek neabejoju, kad tai labai 
prisidėjo prie mūsų lemiamos 
išsivaduojamosios kovos lemtin
gaisiais 1989—1991 m. 

I šs ivadavus ios L ie tuvos 
o l impin is j udė j imas 

1990—1991 m. — mūsų 
lietuvių tautos ir valstybės išsi
laisvinimo ir atgimimo metai. 
Su lietuvių tautos išsiva
davimu, pasijuto laisvais ir 
mūsų sportininkai. Pirmieji į 
Tarptautinį olimpinį judėjimą 
išsiveržė Lietuvos tautinio spe
cialiojo olimpinio komiteto va
dovaujami sportininkai, kurie 
j au 1989 metų spalyje tapę 
Tarptautinio SO komiteto sa
varankiškos Lietuvos atstovais, 
nuo 1990 metų pradėjo dalyvau
ti Europos Specialiojoje olim
piadoje ir Pasaulio SO žaidy
nėse kaip nepriklausomos Lie
tuvos atstovai, privertė tarptau
tinio SO komiteto vadovus bei 
varžybų organizatorius sporto 
arenose pakeisti iškeltą sovie
tinių laikų Lietuvos vėliavą ir 
pakelti mūsų Nepriklausomos 
Lietuvos tautinę trispalvę, jie 
pirmieji laisvėjančiai tėvynei 
padovanojo pirmuosius olimpi
nius medalius lengvojoje atle
tikoje bei plaukime. 1991 m , 
dar tebevaldant sovietams, mū
sų laisvėjančios Lietuvos dele
gacija, dalyvaudama Pasaulio 
specialiosiose olimpinėse vasa
ros žaidynėse, stalo teniso, 
krepšinio varžybose laimėjo 
čempionų auksinius medalius, o 
lengvojoje atletikoje bei plau
kime — sidabrinius ir 
bronzinius medalius 

1992 m į olimpinį judėjimą 
sugrįžę, mūsų sportininkai ir 

Barcelonos olimpiadoje pasiro
dė tikrai sėkmingai: Lietuvos 
dviratininkas klaipėdietis Gin
taras Umaras laimėjo net du 
aukso medalius, krepšininkai 
— bronzinius. Mūsų krepši
ninkai per visus mūsų nepri
klausomybės metus, dalyvauda
mi olimpiadose, nė karto ne
nusileido žemiau trečios — la
bai garbingos vietos. Nuo 1992 
m. pasaulinėse Paraolimpia-
dose pradėjo dalyvauti ir 
Lietuvos fiziniai neįgalieji bei 
silpnai matantieji su neregiais, 
kurtieji su nebyliais. 

Praėjus keturiolikai Lietu
vos nepriklausomybės metų, 
mūsų olimpiečiai padovanojo 
daug gražių pergalių ir olim
pinių medalių. Mūsų mažoji 
lietuvių tau ta pasauliniame 
olimpiniame judėjime žinoma, 
kaip atkakli, kovinga ir kul
tūr inga tauta , saugojanti ir 
puoselėjanti gražias tautines 
sveikatingumo ir sportinio 
meistriškumo tradicijas. 

XXVIII vasa ros olimpiada 
Po šimto metų Graikijos 

sostinėje, kurioje 1896 m. įvyko 
pirmosios šiuolaikinės pasau
linės olimpinės žaidynės, šie
met vyks jau XXVIII olimpiada. 
Joje dalyvaus per 204 valstybių 
sportininkai ir varžysis 24 spor
to šakose. Tai bus vienas di
džiausių ir raiškiausių šio am
žiaus sportinių ir meno 
renginių pasaulyje. 

Lietuvos olimpinis komite
tas, vadovaujamas prezidento 
Artūro Poviliūno, subūręs didelį 
būrį gabių trenerių ir mok
slininkų, parengė per šešias
dešimt geriausių sportininkų, 
kurie, praėję daugiapakopią 
kontrolinių varžybų atrankos 
sistemą ir įvykdę gana aukštus 
sportinius — varžybinius reika
lavimus, viršiję kontrolinius 
normatyvus, iškovojo teisę daly
vauti didžiausiame ir garbin-
giausiame keturmečiame rengi
nyje — Pasaulinėse XXVIII 
olimpinėse žaidynėse. Šių metų 
olimpiadoje dalyvaus mūsų 
krepšininkai ir krepšininkės, 
irkluotojai (baidarininkai ir 
akademikai), plaukikai, bok
sininkai, penkiakovininkai. 
šauliai, imtynininkai, lengvaat
lečiai. Tai bus" viena gausiausių 
delegacijų Atėnų olimpiadoje. 

Nuo šiol mūsų laikraščio 
skaitytojai „Olimpiečių tribū
nos" skyrelyje bus supažindina
mi su Lietuvos geriausiais 
sportininkais ir jų treneriais, 
organizatoriais, kurie atstovaus 
Lietuvai olimpinėse žaidynėse, 
ir apie tuos, kurie, kaip bitelės į 
mažąjį lietuviškąjį avilį, nešė 
sveikatą ir energiją, kad mūsų 
tautos sūnūs galėtų sėkmingai 
pasirodyti didžiausiame šio 
naujojo tūkstantmečio sporto 
renginyje — Atėnų XXVIII 
olimpiadoje. 

Laukiame Jūsų, mieli skai
tytojai, nuomonių ir pasakojimų 
apie olimpinį judėjimą ir mūsų 
komandų bei sportininku 
būsimus pasirodymus, galimy
bes artėjančioje — XXVIII va
saros olimpiadoje, vyksiančioje 
Graikijos sostinėje Atėnuose. 

Algirdas A. Vi tkauskas 

Po Ambasadoriaus 
turnyro — premi
jų įteikimas „Žal
girio" komandai 
Lietuvos ambasado
je, VVashington, 
DC. „Žalgiris" jau 
antrą kartą laimėjo 
„Ambasadoriaus 
taurę" krepšinio 
turnyre. 
Rimo Gedeikos 
nuotr. 

„Ambasadoriaus taurės" turnyre kietai kovojo ir 
moterys krepšininkės. 

Rimo Gedeikos nuotr. 

LR amb. JAV Vygaudas Ušackas ir jo sūnus 
Raimundas žaidė už VVashington, DC, 
„Vėjas" komandą ir iškovojo II vieta 
„Ambasadoriaus taurės" turnyre, kuris 
vyko š.m. kovo 22 d. JAV sostinėje. 

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

Laurynas Misevičius, ŠALFASS-gos vicepirm. ir JAV LB Krašto vaidybos atstovas sporto reikalams 
įteikia dovana Arvydui Astrauskui — ,.Ambasadoriaus taurės" turnyro geriausiam žaidėjui. 

Rimo Gedeikos nuotrauka. 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

Po dviejų pergalių — nelemtas 
pralaimėjimas 

, ,Li tuanica"- . ,Maroons ' , 

Jeigu pirmosiose šio sezono 
pirmenybių rungtynėse „Litua-
nicos" futbolininkus lydėjo 
sėkmė, tai praėjusį sekmadienį, 
žaidžiant namuose — Lemonto 
aikštėje, laimė nuo jų nusigręžė. 
Rungtyniaujant prieš „Ma-
roons" komandą, paskut inėj 
minutėje įsileistas įvartis atėmė 
mūsiškiams tašką, kuomet var
žovai persvėrė rezultatą — 2 - 1 . 

Nors ir šaltokas sekmadie
nio popietės oras. j aikštę prie 
PL centro suviliojo apie 300 
žiūrovų, mačiusių gan įdomias 
rungtynes, kuriose abi koman
dos parodė nemažai gražių 
momentų. Pirmame kėlinyje net 
du kartus galėjo pasižymėti 
mūsiškis Rimas Jakubauskas , 
bet. deja. po pertraukos, turint 
vėją savo pusėje, lietuviai daž
niau pradėjo atakuoti varžovu 
vartus, tačiau vis t rukdavo 
užbaigiamųjų šūvių. 15-tą mi
nutę pagaliau Laimonas 

Bytautas pajėgė ženklinti 1-0. 
Antrame kėlinyje į aikštę išėjęs 
šis puolėjas sugebėjo kamuolį 
nukreipti į varžovų vartus. 

„ M a r o o n s " g e r o k a i 
su s t i p r ė ju s i 

Tada labiau atsigavo ir 
varžovai, kurie dabar turi b ( w 
stipriausią sudėtį „major" divi
zijoje. Italų prieš daugiau negu 
pusšimtį metų įsteigtas. „Ma
roons" klubas, turi nemažai pa
siturinčių rėmėjų, kurie jam ne
gaili didelių sumų ir tokiu budu 
klubas sugeba „nusipirkti" pa
jėgių žaidėjų Po liūdnokai p;isi 
baigusio rudens rato, kuomet 
.Maroons" surinko tik 10 taškų. 
jie savo sudėtį gerokai sustipri
no. 

Žaisti prieš tokią galingą 
komandą, kaip pasirodė, mūsiš
kiams nebuvo lengva, ypač, 
kuomet pas lietuvius matėsi tai 
viena tai ki ta spraga Nors 
gerai, kad ir varžovai praleido 

kelias rimtesnes progas. Tačiau, 
kėliniui įpusėjus, jie gautą 
baudą įstengė paversti išlygina
muoju įvarčiu, kuomet jų puo
likas gautą kamuolį stipriu 
šūviu su galva sugebėjo nu
kreipti į Irmanto Šato saugo
mus vartus. 

Tada atrodė, kad rungtynės 
baigsis taikiai. Tas būtų atsi
tikę, tik žaidimo eigoje, kai ku
rie „Maroons" žaidėjai labiau 
stengėsi negu daugumas mū
siškių. Kuomet paskutinę minu
tę prie „Lituanicos" vartų kaž
kodėl nebuvo sutelkta daugiau 
mūsiškių, varžovų nesaugomas 
puolėjas, galėjo laisvai pasižy
mėti, o tas lietuviams kainavo 
vieną tašką. 

Reikia pasakyti, jog panaši 
situacija atsitinka antrą kartą 
iš eiles. Ir žaidžiant prieš ser
bus, mūsiškiai vieną įvartį įsi
leido pačioje rungtynių pabaigo
je, tačiau tuomet vis tiek lietu
viai laimėjo 3-2. E. Š. 
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IŠLIKO 8-OJE VIETOJE 
Kadangi pirmenybinės lentelės pabaigoje esančios koman

dos „Green-VVhite" ir „United Serbs" sekmadienį pralaimėjo 
^pirmieji nusileido prieš „Vikings" 0-4, o antrieji prieš 
„Schvvaben" 1—4), tai mūsiškiai su 11 taškų dar stovi „nepavo
jingoje" — 8-oje vietoje. 

Tačiau šį sekmadienį, gegužės 9 d., lietuviai turi vykti į 
Buffalo Grove, IL, ir ten kautis su savo sudėtį irgi gerokai 
sustiprinusia, „Schvvaben" vienuolike. Jų aikštėje žaisti mū
siškiams visada nėra lengva. Bet daug kas priklausys nuo 
mūsiškių pasiryžimo, na, ir laimės. O tų taškų lietuviams, po 
„prauliavoto" rudens rato, labai dar reikia. 

„Lituanicos" vyrų dar po to laukia ir kitos dvejos rungtynės 
išvykose. Kadangi gegužės paskutinį savaitgalį dėl Atminimo 
šventės pirmenybinių susitikimų nebus, tad į savo aikštę jie su
grįš tik birželio 6 d. 

AUKŠČIAUSIOS DIVIZIJOS PIRMENYBINĖ LENTELĖ 

Po dvyliktojo ra to , kuris buvo žaidžiamas gegužės 2 d., 
„Metropolitan Soccer" lygos aukščiausios („major") divizijos 
lentelė atrodo taip: 

1. „Polonia" 
2. „Sockers" 
3. „Schvvaben" 
4. „Eagles" 
5. „Vikings" 
6. „Lightning" 
7. „Maroons" 
8. „Lituanica" 
9. „United Serbs" 
10. „Green-White" 

25 
20 
20 
20 
18 
16 
16 
11 
10 
5 

23-9 
25-17 
26-22 
21-17 
17-14 
21-16 
19-20 
18-31 
31-36 
13-32 

Beveik visos komandos yra sužaidusios po 12 rungtynių, 
išskyrus tik „Vikings" ir „Maroons", kurios rungtyniavo 11 
kartų. Iš viso kiekviena komanda turės 18 susitikimų, tad iki 
pirmenybių pabaigos dar liko 6 rungtynės. 

Norisi atkreipti dėmesį, jog komanda su mažiausiu taškų 
skaičiumi, iškris į žemesnę diviziją, o priešpaskutinėje vietoje 
likusi, turės peržaisti su I divizijos antros vietos užėmėjais. 

„Lituanicos" rezervinei komandai reikia 
žaidėjų 

„Li tuanicos" k l ubo rezervinei f u t bo lo vienuoltkei reikia dau
giau vyresnio amžiaus žaidėjų, nes dabar joje žaidžia daugiausia 
nelietuvių kilmės g imnazis ta i . Todėl šį sezoną ji iš 3 rungtynių 
patyrė du pra la imėj imus. 

Norintiej i joje rung tyn iau t i , turi kreipt is j k lubo pirmininką 
Alberta, Glavinska šiuo te lefonu 6 3 0 - 3 2 3 - 6 3 0 2 . E. Š. 

i 
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Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 70-ųjų metinių proga už nuopelnus Lietuvos aviacijai atminimo medaliais buvo 
apdovanoti šie Čikagos ir apylinkių lietuviai: Petras Petrutis, Anatolijus Siutas, Edmundas jasiūnas, Vytautas Peseckas, 
Albertas Kerelis, Jr, Aurelija Dobravolskienė, Teodoras Rudaitis. Stanley Balzekas, jr, Gediminas Jatulis, Dėvėtas Dulaitis, 
Zigmas Dailidė (miręs; apdovanojimą priėmė sūnus A. Dailidė), Valentinas Ramonis, Julius Sakas. Medalius skyrė tų renginių 
organizavimo Lietuvoje komisijos pirm. Valerijus Ponomariovas, o juos š.m. kovo 26 d. LR konsulate Čikagoje įteikė gen. kon
sulas Arvydas Daunoravičius. Nuotraukoje — iškilmių dalyviai su gen. konsulu A. Daunoravičium (trečias iš kairės) ir įteik
tais žymenimis. 

::— 

Lietuva Europos Sąjungoje: Estijos ar 
Lenkijos kelias? 

Kodėl Lietuvai reikalinga dešinioji vyriausybė? 

DRAUGAS, 2004 m. gegužės 7 d., penktadienis 

ANDRIUS KUBILIUS 

Džiaugiamės, kad tapome 
Europos Sąjungos nariais. Iki 
tikslo, kurio siekėme, ėjome 
nuosekliai. Daugelis prie to pri
sidėjome didesniais ar mažes
niais darbais. Stebuklas, kad 
tai įvyko. Dar 2000 metų vasa
rą, kai su Europos Sąjungos va
dovu G. Verhoigen braidžiojome 
Nidos smėliu, atrodė neįtikėti
na, kad jo dar paslapčiomis 
išsakyta „didžiojo sprogimo" 
(big bang) iniciatyva galės būti 
taip sėkmingai įvykdyta. 

Dabar iškyla esminis klau
simas: kas toliau? Ar galime 
nusiraminę atsipūsti, kad jau 
viskas pasiekta, ar turime tu
rėti aiškią „Lietuvos — ne Eu
ropos atsilikėlės" ambiciją ir 
strategiją? Ar galime užsiliu-
liuoti šiandieniniais aukščiau
siais Europoje BVP augimo 
skaičiais ir tikėtis, kad jie visą 
laiką bus tokie? Ar turime 
galvoti apie šiandien reikalin
gus būtinai atlikti darbus, kad 
tie augimo skaičiai artimiausiu 
metu nepradėtų sparčiai 
mažėti? Mano įsitikinimu, tai 
yra patys svarbiausi šiandien 
klausimai. 

Ekonomikoje veikia geleži
niai dėsniai. Šiandieninį augi
mą sąlygoja dar 2000 metais 
padaryti veiksmai, kuriais buvo 
sutvarkyta valstybės finansų 
sistema. Turime taip pat su
vokti, kad augimo po 3 metų 
perspektyvos visiškai neatspin
di šių dienų augimo skaičiai. Il
galaikio augimo perspektyvą 
nusako konkurentišku mo arba 
produktyvumo indeksai, kurie 

pasaulyje yra plačiai analizuo
jami, bet Lietuvoje užmirštami. 
Todėl turime konstatuoti, kad 
mažai galvojama apie ilgesnio 
laikotarpio Lietuvos vytymosi 
perspektyvas. 

Taip jau sutapo, kad kartu 
su Europos Sąjungos plėtra 
įvyko ir svarbus Pasaulio 
ekonomikos forumo I PEF) ren
ginys Varšuvoje, kuriame buvo 
aptar ta ir išsiplečiančios ES 
ekonominė būklė bei perspek
tyva. Ten buvo pristatytas 
Pasaulio ekonomikos forumo 
(PEF» atliktas tyrimas ..Li
sabonos proceso apžvalga". Šia
me darbe pristatyti ir ES šalių 
konkurentiškumo tyrimai, ar
ba vadinamieji ..Lisabonos ro
dikliai". Apie tai šiek tiek rašė 
ir mūsų spauda. bet nei 
Vyriausybė, nei Seimo kokie nors 
komitetai jokio didesnio susi
domėjimo tuo neparodė. Prem
jerui tai nerūpi, nors jis ir da
lyvavo PEF renginiuose Var
šuvoje, ūkio ministrui taip pat. 
Seimo ekonomikos komitetas 
pavojaus varpais neskambina. 
Galbūt ir todėl, kad šie duo
menys atspindi graudų šios 
valdžios palikimą, kurio skau
džias pasekmes mūsų ekono
mikos augimui pajusime po 
kelerių metų. 

Norėčiau atkreipti dėmesį į 
kelis dalykus. Pagal PEF ty
rimą, tai pats autoritetingiau
sias tyrimas pasaulyje, tyrinė
jantis tokius dalykus, kaip šalių 
konkurentiškumas ir šalių eko
nominio vystymosi perspekty
va. Taigi, pagal šį tyrimą, 
Lietuva tarp stojančiųjų šalių, 
pagal Lisabonos kriterijus, yra 

L_ 

Druskininkai puoselėja daugiau kaip 200 m. gydymo kurorto 
tradicijas. Dabar miestas smarkiai keičiasi: visur vyksta statyba, 
remontai, dažymai ir sodinimai. Čia neseniai atidaryta, ii 
pagrindų atnaujinta mineralinio vandens ir purvo vonių gydykla, 
užsienio vertinama, kaip viena iš dešimties geriausiu I u ropoję. 
Miesto mero Ričardo Malinausko plane yra numatyta 10 nauju 
viešbučių, vandens pramogų centras, odontologijos klinika, 
išplėstas sporto centras, pramogų aikštelės, parkai, kavinės ir kt. 
Nekilnojamo turto kainos per 200/5 m. pakilo 95 proc. 

Medical Technologies nuotr. 

tik trečia nuo galo ir lenkia tik 
Slovakiją ir Lenkiją, kuri yra 
paskutinėje vietoje. Pirmauja, 
kaip visada. Estija, o Latvija 
yra trečioje vietoje. Šalių san
tykinė pažanga yra nustatoma 
matuojant pažangą aštuoniose 
srityse. Tos sritys: informacinė 
visuomenė, inovacijos, liberali
zavimas, telekomunikacijų, 
transporto ir energetikos plėtra, 
finansinės paslaugos, įmonių 
veiklos, aplinka, socialinė 
apimtis, pastovi plėtra. 

Dar pavojingiau yra tai, kad 
Lietuva į ES įstoja turėdama 
mažiausią iš stojančių šalių 
ūkio produktyvumą (našumą), 
kaip rodo „Integracijos žiniose" 
išspausdinti duomenys. 

Taigi, Lietuvos augimo per
spektyvos yra miglotos. Lie
tuva stoja į Europos Sąjungą 
gerai susiderėjus, bet blogai 
padariusi namų darbus. Ten, 
kur Briuselis tiesmukiškai ne
reikalavo pažangos, ten Vy
riausybė ir miegojo. Ir toliau 
miega. O tai reiškia, kad po 3 
metų mūsų ūkio augimas grei
čiausiai bus ne 7 procentai, kaip 
yra dabar, o tik 2. kaip dabar 
yra Lenkijoje. Nes Lenkijos 
atsilikimas, ska t inant kon-
kurentiškumą, jos buvimas 
paskutinėje PEF lentelės vie
toje, jau žlugdo jos ekonomikos 
augimą. Šiuo metu Lenkijos ūkio 
augimas siekia tik kelis procen
tus. Lietuva į tokią situaciją 
paklius netrukus. Ir už tokį 
palikimą turėsime „dėkoti" A. 
Brazausko vyriausybei. 

Žvelgdami į PEF duomenų 
lenteles, turime savęs klausti: 
kuriuo keliu esame pasiruošę 
eiti: Estijos ar Lenkijos? Ko 
gero, tai lengvesnis klausimas, 
nei tas, kurį iki šiol sau užduo-
davome, kai klausdavome būda
mi Europos Sąjungoje eisime 
Airijos ar Graikijos keliu? Šian
dien turime rinktis tarp arti
miausių kaimynų: estų (net ir 
latvių) ir lenkų. Estų pavyzdys 
yra geras, lenkų — blogas. Tu
rime atsakyti patys sau. ką es
tai daro kitaip nei mes. ir ma
tuoti savo pažangą ne vien 
BVP augimo procentais, bet ir 
Lisabonos rodikliais 

Visa Lietuvos ekonominė 
strategija naujame tarpsnyje. 
Lietuvai tapus ES nare, turi 
būti matuojama Lisabonos 
rodikliais. Partijų programose 
reikia šnekėti ne apie stebuk
lus po 1,111 dienų, o kaip per 
1.111 dienų pagal Lisabonos 
rodiklius pasivyti — pradžioje 
Latviją, o po to ir Estija Tik 
tada atsiras galimybių didinti 
pensijas, nes tik tada ekono
mikos augimas bus ilgalaikis 
ir pastovus, kur iant is darbo 
vietas Lietuvoje ir grąžinantis 

besiveržiančius į Airiją lietu
vius namo. 

Ambiciją — pagal Lisabo
nos rodiklius pasivyti Estiją — 
yra nesunku įgyvendinti, bet 
tam reikalinga tokią ambiciją 
turint i valdžia. Reikalinga val
džia, kuri tai supranta ir kuri 
žino. ką Europai reiškia Lisa
bonos procesas, kuri gali susi
kalbėti ne tik su žemdirbiu Kė
dainiuose, bet ir su PEF vadais 
ar su Lisabonos proceso vado
vais Europoje. Reikalinga val
džia, kuri tokiai ambicijai gali 
sutelkti ir Lietuvos verslo bei 
mokslo bendruomene. 

Tokiai valdžiai netinka 
Brazauskas ir jo socialdemo
kratai , nes šioje srityje jie de
monstruoja vien kantrų miegą. 
Dar daugiau, jeigu panagrinė
tume, kuo skiriasi Estija ir 
Lietuva, pamatytume, kad per 
visus keturiolika nepriklau
somybės metų Estijos vyriausy
bės buvo vien dešinios. Lie
tuvoje tuo tarpu 8 metus iš 14 
valdė ir šiandien valdo kairieji. 
Tai, mano įsitikinimu, yra vie
na svarbiausių Lietuvos atsi
likimo nuo Estijos ir Latvijos 
šiame kelyje priežasčių. Len
kijos vietą lentelės apačioje 
taip pat lemia jos nesėkminga 
kairiųjų valdžia. Slovakiją į 
lentelės dugną stumia jos buvu
sio premjero, populisto Mečiaro 
ilgamečio valdymo palikimas. 

Tai Lietuvos sėkmės for
mulei Europos Sąjungoje labai 
svarbu toliau išvengti stagna-
cinio kairiųjų valdymo ir po
pulistų anšlago. Lietuvos į sėk
mę Europos Sąjungoje negali 
vesti A. Brazauskas. Negali 
vesti ir R. Paksas ar V. Uspas-
kichas. Reikalinga veržli euro
piečių dešiniųjų valdžia. Kitaip 
po 4 metų mes karaliausime 
paskutinėje lentelės vietoje. 

Lygiai taip pat žiūriu ir į 
prezidento rinkimus. Reikalin
gas prezidentas, kuris gali su
burti ir įkvėpti tokiam žygiui 
— pagal Lisabonos kriterijus 
aplenkt i Estija ir išvengti 
Lenkijos pavyzdžio. Neįsivaiz
duoju nei Č. Juršėno, nei K. 
Prunskienės lietuviško Lisa
bonos proceso priešakyje. Tuo 
tarpu V. Adamkus, ir tuo la
biau P. Auštrevičius. tam pui
kiai t iktų. V. Adamkus yra 
UNESCO ambasadorius Žinių 
visuomenei. P. Auštrevičius yra 
tikras europietis ir ekonomistas. 

Taigi Lietuva Europos Są
jungoje turi gyventi pagal pap
rastą formulę — dešiniųjų val
džia, kuri padaro viską, kad 
Lietuva per artimiausius 2 me
tus, pagal Lisabonos kriterijus 
pasiveja Estiją Tai ilgalaikės 
europietiškos sėkmės formulė 
Visa kita yra tuščias populizmas 

DANUTE BINDOKIENE 
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Š
iandien sukanka lygiai šimtas metų nuo 
galbūt svarbiausio laimėjimo lietuvių tau
tos istorijoje. Po 40 metų nuolatinės 

kovos, kurioje galingiausias lietuvių ginklas 
buvo spausdintas lietuviškas žodis, pralaimėto
ja tapo Rusijos carų imperija. Lietuvių tauta 
kovojo už pačias brangiausias savo vertybes: 
kalbą, tikėjimą, raštą, už savo, išlikimą. Jeigu 
anuomet lietuviai būtų kovą pralaimėję, šian
dien Lietuvos vardas būtų galbūt išlikęs tik 
senuose istorijos šaltiniuose. 

Ši garbinga sukaktis prisiminta ir Lietu
voje, pavadinant 2004-uosius Spaudos metais. 
Pagal sudarytą „Lietuviškos spaudos loty
niškais rašmenimis atgavimo šimtmečio minėji
mo" programą, kone visus metus ir visame 
krašte šia tema vyksta (kai kurie jau įvyko) 
renginiai — paskaitos, iškilmės, parodos, 
konkursai ir kt. J renginių eilę įsirikiavo ir LR 
Seimas su iškilmingu, Spaudos atgavimo šimt
mečiui paminėti skirtu, posėdžiu š.m. gegužės 6 d. 

Daug gražių žodžių ir skambių frazių bus 
išsakyta — ir parašyta — šia svarbia proga, 
tačiau, metams pasibaigus, nubluks šventiniai 
įspūdžiai, iš atminties išblės žodžiai ir vėl 
nuskęsime kasdienybėje. 

Dažnai girdime iš mūsų tautiečių (ir Lietu
voje, ir užsienyje), kad knygos, žurnalai, laik
raščiai šiandien yra tik praeities senienos, nes 
visą informaciją galima semtis iš kitų susižino
jimo šaltinių: TV, radijo, ypač kompiuterių — 
internete. Tai lengva ir paprasta, neužima daug 
vietos — kai nebereikia, paspaudei klavišiuką 
ir ištrynei. Kam savo gyvenimą apkrauti po
pierizmu, jeigu yra svarbesnių dalykų? Tik 
labai neaišku, kas gi tie „svarbesni dalykai" ir 
ką žmonės atlieka „sutaupytu laiku"? 

Spauda, ypač lietuviškoji, duoda daug 
daugiau negu tik informaciją. Ji mus jungia į 
vieną šeimą, gyvenančią tais pačiais rūpesčiais. 
Ji mus išskiria iš kitų tautų tarpo, suteikia 
progą didžiuotis, kad esame kultūringi, kad 
turime laikraščius savo kalba, net gyvendami 
toli nuo tėvynės. 

Kai gausesni lietuvių imigrantų skaičiai 
atvyko į Ameriką, visų pirma rūpinosi steigti 

savo parapijas ir leisti savo spaudą. Tiesiog 
sunku tikėti, kiek laikraščių, knygų ir smul
kesnių leidinėlių nuo 19 šimtmečio pabaigos 
buvo išleista šiame krašte. Vien Čikagoje nuo 
1900 m. išleisti 124 (o gal ir daugiau) skirtin
gais pavadinimais periodiniai leidiniai. Kai 
kurių amžius buvo neilgas, kai kurie gyvavo 
eilę dešimtmečių, ir visi turėjo skaitytojų, visi 
atrado savo vietą. Po Antrojo pas. karo iš 
pabėgėlių stovyklų Vokietijoje atvykę lietuviai 
perėmė kai kurią buvusią spaudą, įkvėpė jai 
naujos gyvybės, jungėsi į skaitytojų ir rėmėjų 
eiles. Neskaityti lietuviško laikraščio buvo gėda 
— net patys vargingiausi mūsų tautiečiai iš 
paskutiniųjų stengėsi, kad jų namus lankytų 
lietuviškas spausdintas žodis. 

Nors šiuo metu JAV leidžiamų — ir juos 
skaitančių — periodinių leidinių skaičius ge
rokai sumažėjęs, bet visgi jų sąrašas dar ne
trumpas. 

Pirmaujančią vietą ir savo amžiumi, ir lei
dimo dažnumu, užima dienraštis „Draugas". Iš-
esmės tai vienintelis dienraštis už Lietuvos 
ribų, leidžiamas nuo 1909 metų. 

Brooklyn, NY, dar eina, nors gerokai pasi
keitęs, „Darbininkas", Amerikos Lietuvių t au j 

tinė sąjunga Clevelande leidžia „Dirvą", Čika
goje išeina „Lietuvių balsas", „Akiračiai", 
„Amerikos lietuvis"; žurnalai: „Muzikos žinios", 
„Medicina", „Pensininkas", „Technikos žodis", 
„Skautų aidas"; anglų kalba „Lituanus", ..Bri-
dges", pusiau lietuviškas „Mūsų Vytis"; kai ku
rie telkiniai leidžia savo periodinius biuletenius 
— pvz., „Tulpė Times", „Žynys", „Lietuvių ži
nios" ir kt. Čia paminėjome tik nedidelę dalį 
periodinių leidinių. Jų yra ir daugiau. 

Gražu ir prasminga švęsti spaudai skirtus 
metus, tačiau tai iš esmės „tušti puodai", jeigu 
nepasistengsime konkrečiais darbais įrodyti, 
kad lietuviška spauda mums labai svarbi, kad. 
tai mūsų pačių išlikimo svetimuose kraštuose 
laidas, gyvybės kraujas, saitai, "kurie jungia vi
sus tautiečius, plačiai išsisklaidžiusius po šį 
didžiulį kraštą. Be savo spaudos esame akli, 
kurti ir labai vieniši. Neapgaudinėkime savęs 
sakydami, kad mums spaudos jau nereikia. 

SAGUTE 
(Apsakymas) 

ONA M0TUIZA1TĖ Nr.4 

Žiema traukėsi , artėjo pavasaris. Dienos 
ilgėjo ir saulutė skaisčiau švietė, paukščiai, 
parskride iš šiltųjų kraštų, poravosi ir čiulbėjo. 
Tirpo sniegas, kovo mėnesį suklegėjo pavasari
niai upeliai. „Koks liūdnas tavo atėjimas, pava
sari! Rodos, tik mylėti!..." — kartojo poeto žodžius 
Albinas, liūdnai nusiteikęs eidamas Čiurlionio 
gatve. Jis mylėjo, o meilė nuo jo bėgo. Jo ne
džiugino pavasaris, šiltas, švelnus vėjelis, links
mas paukščių choras, atbundanti gamta, jos gar
sai dar sunkesniu akmeniu slėgė jo sužeistą 
širdį... 

Vieną šeštadienio vakarą suskambėjo tele
fonas (antras aparatas stovėjo Albino kambary
je). Albinas pakėlė ragelį. Pasigirdo Daumanto 
balsas: 

— Sveikas, drauguži! Ką veiki? 
— Sėdžiu prie televizoriaus... 
Daumantas susijuokė ir tarė: 
— Prisisėdėsi prie televizoraus, kai išeisi į 

pensiją. Šį vakarą šokiai Pedagoginiame insti
tute. Eime! Pašokdinsime būsimas pedagoges... 
Cha. 

— Kažkodėl netraukia. — atsikalbinėjo 
Albinas Patylėjęs prisipažino. — Negaliu žiūrėti 
į kitas merginas Neįdomu. 

— Oho! Bičiuli, galvojau, kad tu juokauji, — 
surimtėjęs prašneko Daumantas, — bet, pasiro
do, tu rimtai susirgai meilės liga. 

— Panašu. — sutiko Albinas. — Patikėk, 
pačiam darosi baisu 

— Reikia skubiai kažką daryti. Aš pasitarsiu 
su Vidu. Tave reikia rimtai gydyti, — pasakė 
Daumantas susirūpinusiu balsu ir padėjo rageli 

Tėvai dažniausiai nieko nežino, kas dedasi 
sūnaus ar dukters širdyje, o draugai žino viską 
iki smulkmenų Albinas nesiguodė tėvams, iš 
anksto žinodamas jų reakciją: tėvas, numojęs 
ranka pasakys „gyvenimo smulkmenos", o motina 
paprasčiausiai jo nesuprastų. 

Po paskaitų Albinas visada skubėdavo j 
Čiurlionio gatvę Vaikščiodamas gatve pirmyn ir 

atgal, laukdavo jos, žvilgčiodamas j jos buto lan
gus. Tikėjosi lange pamatyti nors jos siluetą, bet 
veltui... Tačiau kartą vakarą vienas susitikimas 
buvo sėkmingas ir skaudus. Ivona, eidama su 
draugėmis, pamatė Albiną. Pati pnejo. Abu sus
tojo vienas prieš kitą. Ji nepratardama nė žodžio, 
kelias sekundes paslaptingai šypsodamasi 
žiūrėjo jam į akis, paskui drėbtelėjo: „Kvailys!" ir 
nubėgo pas drauges. 

Pavasaris žydėjo ir skambėjo, o Albino širdis 
liūdėjo... Jo jausmai stiprėjo ir jis. nesulaukęs 
atsako, dar labiau kankinosi. 

Vieną vakarą, sutikęs tą pačią trejulę Vingio 
parke, Albinas sustabdė savo Sagutę . Kai 
draugės pasišalino, ji piktokai paklausė: 

— Tau dar nenusibodo kiekvieną vakarą 
mane persekioti? 

— Ne, nenusibodo Ivona, suprask, aš tavęs 
pasiilgstu. — Jis, nuleidęs galvą, tylėjo. Iš jo 
veido buvo matyti, kad vaikinas labai kenčia 
Patylėjęs drebančiu balsu maldavo. — Nebūk su 
manimi tokia žiauri... Aš tavimi susirgau... 

— Man visai nerūpi, kuo tu susirgai! — nusi 
juoke ji ir apsisukusi nubėgo šaligatviu hnk 
parko vartų. Jos ilgi, banguoti palaidi plaukai 
draikėsi vėjyje, ji. tarsi fėja. nuplaukė 

Albinas, gavęs jau kelintą iš eiles smūgį j 
širdį, priėjo prie beržo ir nugara atsirėmė į 
kamieną. Užsirūkė. Anksčiau nerūkydavo, dabar 
retkarčiais užsirūko, kai jam sunku ant širdies 
Merginos šaltumas ir žiaurumas jį žudė. Mąstė 
„Esu išvaizdus vyras — aukštas , gražus 
Nesuprantu, kodėl ji manės nemyli? Aišku viena 
— per prievarta mylimas nebusi" 

Albinas, grįždamas iš pasivaikščiojimo, užėjo 
pas draugą Vidą. Ten buvo ir Daumantas Drau 
gai gėrė kavą. nestiprų vyną, klausėsi muzikos 
įrašų Vidas, gurkšnodamas vyną. paklausė 

— Tavo Sagute dar kvailioja? 
— Jokių permainų . - atsiduso Albinas, kol 

damas taurelę prie lupu 
B u s d a u g i a u 
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Nea-Lietuvių Bendruomenės Į į a S f S ^ K?augimo 
įnašas Lietuvių fondui 

Patikslinant Lietuvių fondo 
vadovų dr. Antano Razmos ir 
Povilo Kiliaus platų straipsnį 
dėl JAV LB rezoliucijų, kuris 
buvo pa ta lp in tas „Drauge", 
„Amerikos lietuvyje", „Lietuvių 
balse" ir „Dirvoje" (nors rezoliu
cijos buvo skelbtos tik „Drau
ge"), kur iame buvo pasakyta, 
kad „Maždaug 35,000 dol. sumą 
suaukojo JAV LB" — per LF 
pirmuosius du dešimtmečius. 

Man pačiam dalyvavus JAV 
LB veikloje ir lėšų telkime Lie
tuvių fondui, buvo neįmanoma 
patikėti taip menka 35,000 dol. 
parama iš JAV LB pusės, kai 
Lietuvių fondas buvo įsteigtas 
kar tu su JAV LB, kai gerai pri
simenu JAV LB apylinkių ves
tus vajus. 

Skaičius ir faktus patikrinti 
buvo labai lengva, pagal „Lie
tuvių fondas" pirmąją knygą, 
kurios 80—81 puslapiuose yra 
visa informacija (ir labai tiksli) 
apie pirmojo dvidešimtmečio 
sutelktą kapitalą (iki 1981 -
12.31) Lietuvių fonde. Pava
dinime: „JAV LB apylinkių 
įmokos Lietuvių fondui" išvar
dinamos 64 JAV LB apylinkes 
su 4,706 aukojusiais nariais 
Lietuvių fondui, 1,789,294.31 
dolerių sumoje. Ten pat nuro
doma, kad nepriklausantieji 
apylinkėms 178 asmenys davė 
290,998.05 dol., o iš kitų 14 
kraštų 132 aukotojų buvo gauta 
69,151.54 dol. iš viso turint 
2,149,443.90 dol. kapitalo. 

Straipsnio autorių paminėti 
35,000 dol. paskelbti knygos 
309-310 psl. yra tik JAV LB 
apylinkių valdybų įnašai, 
į traukti į apylinkių surinktas 
lėšas, tik dalelyte JAV LB 
įnašų, kurie duodami knygos 
80-81 psl. statistikoje. Gaila, 
kad nedaug kas turi pirmąją 
„Lietuvių fondas" knygą. No
rintiems patikrinti knygos sta
t ist ikos duomenis galima tą 
atlikti Lietuvių fonde, „Drauge" 
ir kitų lietuviškų laikraščių 
redakcijose bei pas senuosius 
LF narius. 

„Lietuvių fondas auga" — 
LF informacijos straipsnyje, 
kuris tilpo „Draugo" 2003.12.16 
laidoje psl. 6, bei kitoje Ameri
kos lietuvių spaudoje, LF pirm. 
dr. Antanas Razma „pasisako 
apie kai kurioje spaudoje pasi
rodžiusius, visuomenę klaidi
nančius straipsnius, laiškus ir 
vedamuosius apie Lietuvių fon
dą ir JAV LB". Kas tą visuo
menę klaidina? Tendencinga 
vyriausių LF vadovų informaci
ja? O gal „B. Juodelio klaidinan
t i informacija apie Lietuvių 
fondą", kaip sako dr. Antano 
Razmos ir Povilo Kiliaus straip
snio pavadinimas „Amerikos 
lietuvio" 2003.12.06 laidoje ir 
„Dirvos" 2003 gruodžio mėn. 
laidoje. Tačiau ten pat sakoma, 
kad „1,789,294.31 dol. suma yra 
teisinga, tačiau tai yra ne JAV 
LB aukos Lietuvių fondui, bet 
sumos, kurios buvo gautos iš 
įvairių asmenų, gyvenančių 
tose JAV LB apylinkėse". 

O gal tos JAV LB apylinkių 
surinktos ir LF įmokėtos stam
bios sumos buvo iš kitataučių9 

Vargiai. „Lietuvių fondo" pirmo
ji knyga sako, kad įmokos 
Lietuvių fondui buvo surinktos 
iš JAV LB apylinkių narių, net 
jų skaičių nurodant. Mano nau
dota informacija buvo iš „Lie
tuvių fondas" pirmosios knygos 
O gal ta knyga meluoja9 

Pagaliau ar gi svarbu iš ko JAV 
LB apylinkės tuos pinigus su
rinko? Ar pomirtinių palikimų 
milijonus gaunantis, Lietuvių 
fondas tikrina, kaip tie milijo
nai buvo uždirbti9 

Iki šių metų nebuvo JAV 
LB menkinančių ir JAV LB ir 
LF originalius susitarimus 
laužančių žygių ir pareiškimų iš 

ir gero uždarbio Lietuvių fon
dui. Abu jie yra svarbūs partne
riai lietuvybės išlaikymui išeivi
joje per daugelį ateinančių 
metų. 

Bronius J u o d e l i s 
Willowbrook, IL 

Kaip augo Lietuvių 
fondas 

Milijoninio fondo iniciato
riai kreipėsi į JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybę, kad 
bendromis jėgomis būtų galima 
sukelti bent milijoną dolerių 
paremti lietuvybės išlaikymą 
JAV. Todėl buvo susitarta, jog 
„Lietuvių fondas steigiamas 
prie Lietuvių Bendruomenės" 
tam, kad „Fondui lėšas telkia jo 
iniciatoriai ir Bendruomenė" 
(ištrauka iš protokolo nr. 5, 
1961 m. kovo 19 d.). Tuo laiku 
JAV jau veikė 64 LB apylinkės 
su labai plačia lietuvybės 
išlaikymo veikla. Šiai veiklai 
reikėjo turėti finansinį iždą, 
kuris remtų pastangas išlaikyti 
mūsų lietuviškas mokyklas, 
kultūrą ir lietuviams būdingus 
papročius bei tradicijas. 

Lietuvių fondo steigimas 
prie JAV LB-nės reiškė, jog LF 
yra LB-nės dalis, kuri remia 
LB pastangas įvykdyti specia
lius projektus ir veiklą. LB 
veikia demokratiškais princi
pais ir yra lietuvių tautos dalis 
užsienyje, o ne organizacija, to
dėl JAV LB neturi nario mo
kesčio, bet turi solidarumo mo
kestį, savanorišką paramą LB-
ės veiklai. Nė vienas lietuvis ne
gali būti išmestas iš LB, nes jis 
ar ji yra lietuvis-lietuvė, Lie
tuvos vaikas. Todėl paskelbti 
Lietuvių fondo tikslai labai šil
tai buvo priimti ir visų JAV 
lietuvių. 

„1. Fondo tikslai formuoja
mi pagal lietuvių kultūros iš
laikymo tikslus ir Internal Re-
venue Code punktus, įgalinčius 
atleidimą nuo mokesčių. 

2. Fondo įstatai gali būti 
keičiami LB tarybos pritarimu. 

3. Fondo valdybą renka 
aukotojai. 

4. Fondo pagrindinio kapi
talo pajamoms skirstyti sudaro
ma komisija, į kurią po lygų 
skaičių narių skiria fondo 
vadovybė ir LB centro valdyba. 

5. Komisija sprendžia pap
rasta balsų dauguma, balsams 
pasiskirsčius lygiomis — 
sprendimo nėra. 

6. Lietuvių Bendruomenė, 
kaip ir kiti asmenys bei organi
zacijos, fonde turi tiek balsų, 
kiek per ją įnešama aukų. 

7. Balsų skaičius fonde nėra 
ribotas. 

8. Sudaroma komisija fondo 
įs ta tams perredaguoti pagal 
šiuos principus". (Ištrauka iš 
protokolo nr. 5. 1961 m. kovo 19 
d.). 

Lietuvių fondo vadovybės 
pareiškimuose, kurie pakartoti
nai spausdinti „Draugo" 
balandžio 24 d., vis dar kalba
ma apie 35,000 dol. Lietuvių 
Bendruomenės įnašą į LF. 
Kokia nesąmonė! Nuo 1962 m. 
iki 1968 m. gruodžio 31 d. 
visoms 64 LB-nės apylinkėms 
buvo uždėtos kvotos surinkti L 
fondui lėšas, ir prie kiekvienos 
apylinkės valdybos turėti vieną 
narį, kuris tik tuo rūpintųsi. 

Vien Marquette Parko apy
linkės kvota buvo 155,000 dol. 
Surinkti iki 1968 m. gruodžio 
31 d. Kadangi Marquette Parko 
apylinkėje neužteko finansiškai 
pajėgių dantistų, advokatų, 
daktarų bei bankininkų, tai iki 
nustatytos datos buvo surinkta 
per 138,000 dol , o likusieji pris
tatyti vėliau, ir kvota išpildyta. 
Apylinkes valdyboje nuolatinis 
LF atstovas buvo Kazys Barz-
dukas, kuris be sustojimo ga
biai dirbo iešų LF rinkimo 

darbą iki pat mirties. Taigi, 
buvo surinkta 155,000 dol. iš 
tos apylinkės ir dar daugiau, 
nes mūsų LF atstovas leido 
tiems aukotojams, kurie davė 
apvalias šimtines sumas, 
pasiųsti aukas tiesiai į LF savo 
vardu ir gauti vardinius balsus. 
Tuo t a rpu daugybė asmenų 
aukojo, kiek galėjo, mažesnėm 
negu š imtas dolerių sumom, 
kurias apylinkės valdyba, 
surinkusi iki 100 dol., pasiųsda
vo į LF ir apylinkės vardu gau
davo balsus. Tuo būdu apy
linkių valdybos atstovaudavo 
labai dideliam aukotojų skai
čiui. 

Bendrai informacijai: nuo 
1962 m. iki 1968 m. gruodžio 31 
d. visos apylinkės turėjo iš
pildyti uždėtas kvotas, kaip 
antai, Cicero, IL — 35,000 dol.; 
Brighton Park, IL — 55,000 
dol.; Waukegan, IL — 10,000 
dol.; East Chicago, IN — 5,000 
dol., o surinko per 7,000 dol.; 
Los Angeles, C A — 90,000 dol.; 
Cleveland, OH — 100,000 dol; 
Detroit, MI — 100,000 dol.; 
Grand Rapids, MI — 10,000 
dol., ir 1.1. Tai apie kokius 
35,000 dol. šiandien kalba LF 
vadovybė, ir kuomi ji kaltina 
JAV Lietuvių Bendruomenę? 
Kodėl, nenurodant priežasties, 
keičiami inkorporacijos doku
mentai ir LF nuostatai? 

Jeigu LF dar vis gauna di
deles palikimų sumas, tai tegu 
padėkoja LB, kuri, savanoriškai 
dirbdama, per 52 metus išlaikė 
lietuvių širdyse meilę savo tau
tos papročiams, tradicijoms, 
kalbai, kul tūrai ir tėvynei. 
Džiaugiamės, jog dar su jau čia 
gimusiais vaikais ir anūkais 
susikalbame lietuviškai ir gali
me papasakoti apie savo tėvų 
šalį. 

Lietuvių fondo pakeista 
reklama ALTV (lietuvių televi
zijoje) rodo lietuvišką jaunimą, 
šokantį tautinius šokius. Tik 
įdomu, kodėl per praėjusias 11 
tautinių šokių šventes tik viena 
buvo LF paremta. LF sako. kad 
15 milijonų sudėjo vos tik per 
7,000 asmenų, o kiek žmonių 
atstovavo 64 apylinkėms ir apy
gardoms... 

Kokią kultūrinę veiklą pa
laiko LF, kai LB-nės Kultūros 
tarybai pritrūksta lėšų, arba 
2003-čių metų Mokslo ir meno 
simpoziumui, kai į Pasaulio lie
tuvių centrą atvyko 74 profeso
riai, rektoriai bei mokslininkai 
iš Lietuvos, Vokietijos, Švedijos 
ir net Australijos, neskaitant 75 
iš Kanados ir JAV. 

Buvau visai pritrenkta, kai 
2003 m. vasarą Vilniuje Pa
saulio lietuvių 1 I-tame seime 
išgirdau autoritetingą pareiš
kimą, jog Pasaulio lietuvių fon
das nepriklauso Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybai 
ir šios valdybos veiklos daugiau 
nerems. Dabar PLB fondas pri
klauso jo 9 direktoriams, nors jo 
pradžia buvo 160,000 dol. 
likutis surinktų pinigų Illinois 
universitete lietuvių kalbos ka
tedrai atidaryti. Tie pinigai bu
vo suaukoti susipratusių lietu
vių, kurie gerai suprato lietuvių 
kalbos mokymo svarbą Illinois 
universitete. Tai nebuvo lėšos 
privačiam fondui, kuris retkar
čiais paskelbia aukotojų sąrašą, 
bet niekada nėra davęs viešos 
atskaitomybės. 

Ir štai tuo pačiu atsistojimu 
paskelbia 123 35-kių valstybių 
LB atstovams, kad nuo dabar 
jie gali siųsti prašymus į JAV 
Lietuvių fondą gauti paramos. 
Nuo kada JAV LB-nės surinkti 
pinigai eina į Olandiją, Norve
giją, o ne į visų didžiausią JAV 
Lietuvių Bendruomenę, kuri vis 
didėja su trečiąja banga? Kas 
mus tada rems? 2001 m. rem
tųjų sąraše randame, jog para
ma buvo pasiųsta į Tanzaniją 
(Australijos provinciją). O kai 
mums reikės, ar mes gausime 
paramą iš Olandijos, Norve
gijos, Australijos9 Kaip galima 
galvoti, kad JAV LB-nė gali 
remti viso pasaulio LB-nes vien 
tik su palūkanomis nors ir nuo 
15 mln sumos? 

Mūsų tėvai ir kiti jau am
žinybėn išėję aukotojai, ir mes, 
negalvojame remti viso pasau
lio. Šis LF buvo įsteigtas prie 
JAV LB jos veiklai paremti. 

Kadangi jo finansai yra ben-
druomenininkų aukos — tai jis 
negali būti privatizuojamas ir 
JAV LB negali būti išmetama iš 
LF vadovavimo, nes ji atstovau
ja aukotojams, kurie aukas dėjo 
pagal 1961 m. LF tikslus. 

B i r u t ė A V i n d a š i e n ė 
JAV LB 17-os Tarybos 

prezidiumo vicepirmininkė 

Klystume, patvirtindami 
LF įstatų projektą 

„Draugo" skiltyse 2004 m. 
balandžio 17 d. išspausdintame 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
vadovybės pareiškime kreipia
masi- į Lietuvių fondą š.m. 
gegužės 8 d. įvyksiančio metinio 
LF suvažiavimo tvir t inimui 
nepateikti naudojo LF įstatų 
projekto. LB vadovybei nerimą 
kelia ne vien tik naujuose 
įstatuose numatomas visiškas 
JAV LB-nės išjungimas iš Lie
tuvių fondo veiklos, bet ir pa
šalinimas iš dabartinių LF įsta
tų veiklos skaidrumą iki šiol ga
rantavusių saugiklių. Šiame 
straipsnyje tuos „saugiklius" ir 
siekiama aptarti . J ie ypač svar
būs fondo likvidacijos atveju. 
Juk nei vienas nenorime, kad 
kada nors, tolimoje ar ne taip 
jau tolimoje, ateityje, LF įstatai 
galėtų būti nesąžiningų asmenų 
panaudoti „legaliu būdu" visuo
menės aukomis LF sukauptą 
kapitalą patogiai išskirstyti ar 
jį nukreipt i su lietuvybės 
išlaikymu nieko bendra netu
rintiems tikslams. 

Pereitais metais (2003 m. 
gegužės 3 d.) vykusiame LF me
t in iame suvažiavime, neatsi
žvelgus į rimtus teisinius argu
mentus ir raginimus atmesti, 
buvo patvir t in tas naujas LF 
inkorporavimo dokumentas 
i„Articles of incorporation"). 
Ankstyvesniame LF inkorpo
racijos dokumente esant i 
nuostata, sąlygojanti LF likvi
davimo atveju vadovautis JAV 
Mokesčių tarnybos kodeksu 
/IRS Code Sect. 501(cX3)/, buvo 
papildyta naujai įrašytu skirs
niu. Juo suteikta teisė LF tur tu 
disponuoti (Illinois valstijos) 
apskrities (county) teismui, kur 
veikia LF korporacijos centrinė 
įstaiga. Taigi, amerikiečiui tei
sėjui patikėta spręsti, kam lik
vidacijos atveju turėtų atitekti 
LF kapitalas. O tai jau verčia 
kiekvieną mąstantį lietuvį susi
rūpinti, ypač, kad inkorporaci
jos dokumente niekur nepara
šyta, jog LF likvidavimo atveju 
turtas privalėtų būti perleistas 
kuriai nors lietuvių institucijai 
ar organizacijai. Tereiškiamas 
noras, kad tu r t as a t i tektų 
panašius tikslus turinčiai kor
poracijai, at i t inkančiai j au 
minėto JAV Mokesčių tarnybos 
kodekso reikalavimus. Taigi, 
apskrities teisėjas, prisilaiky
damas IRS kodekso, galėtų LF 
kapitalą nukreipti kuriai nors 
panašiai, tautybių bei etninio 
paveldo išlaikymo ir puoselėji
mo tikslais veikiančiai, ameri
kietiškai institucijai, nieko ben
dra neturinčiai su išeivijos 
lietuviais ar lietuvybės palaiky
mu. 

2003 m. LF priimtas inkor
poracijos dokumentas, į LF lik
vidacijos procesą įvedus apskri
ties teismą, teisiniu požiūriu 
susilpnino LF kapitalo tarnystę 
lietuviškiesiems in te resams. 
Nors LF pasielgta neapgalvotai, 
į desperaciją tačiau kristi nebu
vo reikalo. Tebegaliojantys, 
1995 m. LF priimti ir JAV LB 
Tarybos patvirtinti, įstatai (by-
laws) galimybę LF išslysti iš 
lietuvių rankų gerokai pristab
dė. Pagal įstatus, LF likvidaci
jos ar perdavimo atvejais, LF 
Jstatu #41 straipsnio reikalau
ta, (1) LF visuotino narių su
važiavimo pritarimo trijų ket
virtadalių (3/4) balsų dauguma; 
(2) LF narių susirinkime išrin
kimo LF patikėtinių tarybos 
(Board of Trustees), kuri prižiū
rėtų, kad LF testamentais ar 
specialiems t ikslams ski r tas 
tur tas būtų tvarkomas pagal 
aukotojų nurodymus, o likęs 
turtas būtų perduotas neprik
lausomos Lietuvos institucijoms 
arba organizacijoms, nepra-

silenkiant su JAV Mokesčių 
tarnybos (IRS) nuostatais; ir (3) 
Lietuvių fondo likvidavimui ar 
perdavimui reikalingas JAV 
LB Tarybos kvalifikuotos narių 
daugumos pritarimas. 

Palyginkime tai, ką turime 
dabartiniuose LF įstatuose su 
naujuoju LF įstatų projektu, 
kurį LF taryba prašo patvirtin
t i gegužės 8 d. įvyksiančio vi
suotinio narių metinio susirin
kimo metu. Iš trijų saugiklių 
išlikęs tik pirmasis, reikalau
jantis trijų ketvirtadalių (3/4) 
susirinkime dalyvaujančių re
gistruotų balsų daugumos LF 
likvidacijai ar perdavimui įtei
sinti. Iš naujojo LF įstatų pro
jekto pradingo Patikėtinių ta
ryba, atsisakyta ir LF steigime 
dalyvavusios JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos kvalifi
kuotos daugumos pritarimo 
fondo likvidacijai. Saugiklių 
netektis kelia rūpestį, įneša 
abejones, įtarimus. Kodėl, kei
čiant LF įstatus, toliau teisiniu 
požiūriu silpninamas LF išsi
laikymas lietuvių rankose ir LF 
kūrėjų siekta LF kapitalo 
tarnystė išimtinai lietuvių po
reikiams? 

Susirūpinimą kelia ir įtari
mus iššaukia keli kiti naujojo 
LF įstatų projekto skirsniai. 
Štai jie: #rV-6: Paprasta visų 
LF direktorių dauguma (vienu 
daugiau negu puse; sudaro LF 
direktorių tarybos posėdžio 
kvorumą, galintį svarstyti ir 
nutar t i reikalus; #111-9: LF 
narių suvažiavimo kvorumą 
sudaro vienas dešimtadalis 
(1/10) visų registruotų balsų, 
dalyvaujančių asmeniškai ar su 
įgaliojimais, ir jie gali svarstyti 
suvažiavimo reikalus. Taigi, LF 
likvidacijai tereikia dešimties 
(10) LF direktorių ir trijų 
ketvirtadalių (3/4) suvažiavimo 
dalyvių, atstovaujančių tik 
vienam dešimtadaliui (1/10) LF 
visų registruotų narių, pritari
mo. Ar naujaisiais įstatais kar
tais neruošiama dirva visuo
meniniais pagrindais ir auko
mis sukurtą Lietuvių fondą pri
vatizuoti? 

Kokių priemonių lietuviš
kosios išeivijos gyvybe besirū
pinantis LF narys turėtų imtis, 
kad LF neišslystų iš lietuvių 
rankų, kaip prieš metus laiko 
išslydo arti šimto metų sulau
kusi Amerikos Lietuvių kata
likų susivienijimo institucija? 
Atsakymas aiškus. Aplinky
bėms leidžiant, privalu daly
vauti LF metiniame suvažiavi
me ir balsuojant nepri tar t i 
naujųjų įstatų patvirtinimui, 
kai kurių LF vadovų siekiui 
išjungti JAV LB iš LF veiklos. 
Asmeniškai dalyvauti negalint, 
balsavimo įgaliojimus (proxies) 
patikėkite asmeniui, kuris 
ruošiasi suvažiavime dalyvauti. 
Jo reikalaukite, kad būtų bal
suojama pagal jūsų nurody
mus. Tai atsisakant vykdyti, 
ieškokite kito LF nario, kuris 
sutiks atsižvelgti į jūsų norus ir 
balsuos taip, kad LF išliktų 
skaidria, grupuotės įsigalėjimą 
Šalinančia ir lietuvybės porei
kiams tarnaujančia institucija. 
Šiandieną Lietuvių fondas yra 
kryžkelėje. Kuriuo keliu j is 
pasisuks, nemaža dalimi pri
klausys nuo jūsų sprendimo. 
Išeivijai pasitarnausite, pasi
priešindami pastangoms silp
ninti LF teisinį pagrindą ir 
panaikinti 43 metus sėkmingai 
veikusius JAV LB ir LF organi
zacinius saitus. 

A l g i m a n t a s G e č y s 

Didžiojo šeštadienio 
antikristai užmiršti 
Suėjo 63 metai, kai an

tikristai žiauriai išniekino Nu
kryžiuotąjį, plėsdami Jį su kry
žiumi nuo bažnyčios sienos 
1941 metais Didžiojo šeštadie
nio rytą per pirmąją raudonųjų 
antiknstų-bolševikų Lietuvos 
okupaciją: tą šventą rytą baž
nyčion rinkosi Tryškių parapi
jos tikintieji pagerbti Kristų, 
melsti apsaugos Lietuvai nuo 
okupanto Daugiausia moterys 
ir vaikai, nes daugel vyrų jau 
slapstėsi nuo okupanto ir vie
tinių išdavikų 

SKELBIMAI 
„Draugo" skelbimų 

skyrius 
Tet. 1-773 585 9S00 

PASLAUGOS 

KOKYBIŠKAI IR NEBRANGIAI 
tvarkome mašinų skardas. 

atlankstome rėmus, špakliuojame ir 
dažomeTel. 708-201-0586; mob. 
630-926-5768, kviesti Algirdą. 

Čikagoje vieši įžymi Lietuvos aktorė 
OLITA DAl TARTAITĖ. 

Gegužės 15 d. 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje įvyks jos spektak

lis „Intymi išpažintis." Autorius I. 
Bergmanas. Rež. V.V. Landsbergis. 

Po spektaklio aktorė padainuos keletą 
„žiaurių " romansų. Bus vaišės, muzi
ka ir, jeigu publika pageidaus, šokiai. 

Bilietai parduodami „Lietuvėlėje" 
„Seklyčioje. ..Lithuanian Plaza 

Bakery & Deli*". 
Rengia teatras-studija „Kaukė" 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDLMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 & Kedzie Cticago, L 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773 7784007 
773 531 1833 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VcteMai 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer<& worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ M A Y E R 

Jei norite parduot: ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių Įkainavimas veltui. 

IŠNUOMOJA 

VV'oodridge išnuomojami 
!-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600 - $640: 

2 mieg. — S680 - $720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

GREIT PARDUODA 
-a Landmark 

properties į§ 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

SIŪLO DARBA 

APT. FOR RENT 
3 rms., 1 bdrm.. 2nd floor. applian-

ces. coin-laundry. owner heated, 
$350 per month + 1 1/2 security. 

71 st. & Spaulding. 773-581-7883. 

C a r e g i v e r j o b fo r l ive-in 

posi t ion in VVisconsin. 

SS a n d D L he lpfu l . 

Cal l G r e g 262-657-8044 . 

APARTMENT FOR RENT 
61 Str. & SL Louis Str. 

3'/2 room remodeled. Newly 
dekorated. Quiet buiiding. $450. 

708-923-6723 

Reikalingos pardavėjos (jai) 
pilnai darbo dienai. Pageidautina 

moterys. Darbas įvairiose vietovėse. 
Reikia susikalbėti angliškai. 

Tel. 847-344-2510: 847-553-1393 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS SIŲSKITE 

TIK PER 

SAUGU, GREITA IR PATIKIMA. 

8801 S 78thAve, BRIDGEVIEVV, IL 60455 
Tel. 708-599-9680; 800-775-7363 

2719 W 71st St, CHICAGO, IL 60455. 
Tel. 773-434-7919 

Pirmieji maldininkai , tik 
įžengę bažnyčion, buvo sukrėsti 
baisaus vaizdo — trys vyrai, 
rusiškai keikdamiesi, su bas
liais lupo nuo sienos Nukry
žiuotąjį. Moterys maldavo nus
toti, palikti ramybėje, eiti lauk 
iš šventovės, kitos bandė niek
šus atitraukti nuo Nukryžiuo
tojo, vaikai klykė iš baimės. Per 
bažnyčios duris įžengė gausi 
ūkininko šeima, vyrai be bai
mės ištraukė iš niekšų rankų 
baslius. Antikristai pabūgę 
bėgo iš bažnyčios. Tie niekšai 
buvo Šifri Feivel, jo brolis 
Leiba, po Pirmojo karo iš Ru
sijos a ts ikraustę komunistai. 
Feivel jau baustas už priešval
stybinę bolševikišką veiklą, bet 
neištremtas iš Lietuvos (parodo 
Lietuvos toleranciją priešams. 
Už tą mielaširdystę visi geri 
lietuviai daug kentėjo). Trečias 
niekšas buvo — miestelio chuli
ganas Šukys. 

Moterys skundėsi milicijos 
viršininkui Gauronskiui, buvu
siam mūrininkui, ir partijos 
sekretoriui Zableckiui. Jie ti-
kinčiąsias grasindami išvaikė. 

Vienas iš Šifri brolių išbėgo 
į Artimus Rytus, kur daug tokių 
budelių iš Lietuvos ir Rusijos 
rado neliečiamybę. Kitas Šifri 
buvo Dievo nubaustas — jam 
sustojus arti didelio kryžiaus, 
kryžius griuvo ant jo. užmuš
damas niekšą. Šukys, grįžęs su 
okupantais, aršiai persekiojo ir 
žudė partizanus Jį nušovė jo 
sėbras stribas Kiburys 

Tik keli likę, daug skausmo 

ir vargų išgyvenę, tryškiečiai 
prisimena tą išniekinimą, anti
kristišką veiksmą Didžiojo šeš
tadienio rytą, bet gal nei vie
tinės bažnyčios, nei vyskupijos 
neįamžintą ir t inkamai neįver
tintą nusikaltimą. 

A l g i s V i r v y t i s 
Bridgewater, MA 

Naujas, 
nenukonkuruojamas 

Guiness rekordas Lietuvai! 
Populiari pa tar lė sako — 

kvailą ir bažnyčioj muša. Šio
mis dienomis t as posakis t inka 
ir vargšei Lietuvai , kur ios 
žmonės leidžia į prezidento pos
tą kandidatuot už va ls tybės 
saugumo pažeidimą ką t ik 
nušalintą prezidentą! Turbūt jis 
t inka į „durnių laivo" kapi
tonus... O vairininkų ats i ras . 
Gal iš Karaliaučiaus, t.y. Ka
liningrado? 

Ni jolė U ž u b u l i e n ė 
Chicago, IL 

Vox Populi 
Buvau sužavėtas nuostabiai 

puikiu Danutės Bindokienės 
vedamuoju š.m. balandžio 24 d. 
„Lengva mokyti , sunk iau 
pasimokyti", prie kurio galėčiau 
pridėti tik vieną sakinį „Vox 
populi — vox Dei" (Tautos bal
sas — Dievo balsas). 

A l e k s a s Š a t a s 
North Riverside. IL 

http://worldnet.att.net


KIEK KAINUOJA 
PRALAIMĖJIMAS 

ALGIMANTAS LELEŠIUS 

Balandžio 8 d. žiūrėjome 
sukrečiančią savo įtampą ir 
dramatizmu dvikovą tarp „Žal
girio" ir „Maccabi" komandų. 
Bekylančią, kaip atrodė, neabe
jotinos pergalės džiaugsmo 
bangą staiga sudrumstė slogus 
pralaimėjimo kartėl is — dvi 
paskutinės sekundės mūsų ko
mandai buvo pražūtingos. 
Krepšinis, kaip joks kitas žaidi
mas, žavus savo žaibiškai 
besikeičiančiomis situacijomis. 

Tą vakarą tokį slogų jaus
mą prie televizorių ekranų per
gyveno šimtai tūkstančių mūsų 
krepšinio aistruolių. Akivaizdu, 
kad krepšinis tautai yra svarbi 
raiškos tarp kitų tautų forma. 
J i s net vadinamas savotiška 
religija. 

Paradoksalu: pergalės džiu
gesio šventę žydų žiūrovams iš 
esmės padovanojo mūsų pačių 
užaugintas ir išpuoselėtas 
krepšininkas Šarūnas Jasikevi-
čius, negailestingai triuškinęs 
savuosius, t.y. mūsų komandą 
(pelnė 37 taškus ir buvo rezul
tatyviausias šių varžybų Euro-
lygos žaidėjas). Ir tai ne joks 
priekaištas Šarūnui, nes būda
mas kitos komandos, („Macca
bi") žaidėjas jis ir negali kitaip 
elgtis, nes tai butų negarbinga. 
Beje, krepšininkas dėl to per
gyvena nepavydėtiną dvilypį 
jausmą: ir džiaugsmą dėl da
bartinės savo komandos perga
lės ir liūdesį dėl „Žalgirio" 
nesėkmės. 

Ir dar vienas pastebėjimas: 
žydai, mažai turėdami savų 
gerų krepšininkų, sugeba taip 
susitvarkyti, kad jiems teiktų 
džiaugsmą kitų šalių žaidėjai, o 
mes, atvirkščiai, turim savų 
superžvaigždžių, bet nesuge
bame susitvarkyti taip. kad jie 
teiktų džiaugsmą saviems, o 
ne svetimiems žiūrovams. 

Priežastis visiems aiški — 
pinigai. „Žalgiris" jų turi ma
žiau negu kitos Eurolygos ko
mandos. Jeigu mąstysime šab
loniškai: komandų finansavi
mas — jų pačių privataus vers
lo reikalas, niekas nepasikeis: 
liksime vargani ir... neteisingi 
savo žymiausiems krepšinin

kams. Jų Lietuvoje neišlaikysi
me. Bandykime į problemą 
pažvelgti kitaip. Šimtai tūks
tančių krepšinio gerbėjų yra 
mokesčių mokėtojai. Biudžetas 
sudaromas iš mokesčių, tad 
mes tur ime moralinę teisę rei
kalauti , kad sportui (konkre
čiai bent dviejų elitinių krep
šininkų (A. Macijausko ir Ž. 
Jasikevičiaus) finansavimui, 
jeigu naują sezoną sutiktų žais
ti „Žalgiryje", būtina rasti pa
kankamai lėšų. O gal, suteikus 
eilei įmonių mokesčių leng
vatas , pavyktų susitarti su 
jomis dėl reikiamo lygio elitinių 
krepšininkų finansavimo. Beje, 
Prezidentūra, kurios populiaru
mas dabar katastrofinio lygio 
(palaiko tik 23 proc. apklaustų
jų) suryja per metus 20 mln. 
litų! Štai kam pinigų atsiranda, 
ir niekas mūsų mokesčių mokė
tojų, neklausia ar pritariame 
tokiom išlaidom. 

Manau, „Žalgiryje" nerei
kėtų ilgiau laikyti aiškiai ne-
progresuojančių žaidėjų. Juos, 
kaip ir užsieniečius, turėtų 
keisti vietos talentingi jauni 
žaidėjai. Reikia ieškoti asmeny
bių. Mums būdingas pagirtinas 
poreikis pirmauti. Prisiminkim, 
kaip mūsų pasididžiavimas — 
anų laikų šaunusis „Žalgiris" 
(kokios tai buvo asmenybės: 
Sabonis, Kurtinaitis, Chomi
čius, Jovaiša!) triuškino impe
rijos superkomandą — CASK. O 
dabar mūsų tikslas — vyrauti 
Eurolygoje 'beje, jau kartą bu
vome jos čempionais). O kiek 
kainuoja pralaimėjimas? Su
prantama, sugadintą nuotaiką 
keblu išreikšti pinigine išraiš
ka. Bet pamėginkime, bent 
apytikriai: jeigu šimtams tūk
stančių sirgalių pasakų bur
tininkas pasiūlytų: mokėkit po" 
10 litų ir pergalė bus jūsų. Tur 
būt nė vienas neatsisakytų tiek 
mokėti, o kai kurie pasiūlytų ir 
visa šimtinę. Tad tik vienas 
pralaimėjimas Eurolygoje kai
nuoja milijonus (sugadintos 
nuotaikos požiūriu), o kiek 
kainuotų keli? 

Tad tauta tikrai nenusialin
tų, išlaikydama bent porą mūsų 
šauniausių krepšininkų, o jie 
tikrai neliktų skolingi žiūrovui. 

n MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

•L M Paruošia Aušrelė Sakalai t ė 

Twenty four th lesson. (Tuenty forth ieson) — Dvidešimt 
ketvirta pamoka. 

Moving i n to your own h o u s e . (Mūving intū jūr oun hauz> 
— Kraustymasis į savo namą. 

We just boug th t ouroivn h o u s e a n d have to movė next 
w e e k . <Uy džast bot aur oun hauz end hev tū mūv nekst uyk) — 
Mes tik ką nusipirkome namą ir turime kitą savaitę kraustytis. 

Where a r e you living now? (Uer ar jū living nau) — Kur 
dabar gyvenate? 

We are l iv ing in a very small a p a r t m e n t in Chicago. 
(Uy ar living in e veri smol apartment in Šikagou) — Mes gyve
name Čikagoje, labai mažame bute. 

Where is t h e house that y o u b o u g h t located? lUer iz tha 
hauz thet ju bot lokeited) — Kur yra jūsų nusipirktas namas? 

O u r house is in the suburbs of Chicago , a town cal led 
Dar ien . įAur hauz iz in tha sabiurbs of Šikagou. e taun kold 
Darien) — Mūsų namas yra Čikagos priemiestyje, miestelyje, 
kuris vadinasi Darien. 

What kind of a house did you b u y ? (Uat kaind af e hauz 
did jū bai) — Kokį namą jūs pirkote9 

The house is one story \vi th t h r e e bedrooms, a l iving 
room, two ba th rooms and a d o u b l e g a r a g e . (Tha hauz iz uon 
story, uith thry bedrūms. c living rūm, tū bęthrūms end e dable 
garaž* — Namas yra vieno aukšto su trimis miegamaisiais, 
salonu, dviem tualetais ir dvigubu garažu. 

Does it have a basement? (Daz it hev e beisment) — Ar jis 
turi rusi'; 

Yes, and w e vvill have a b i g y a r d for the kids. 'Ji s. end 
ui uil hev e big jard for tha kids) — Taip, ir mes turėsime dideli 
kiemą vaikams. 

I wish you a lot of luck on m o v i n g day. (Ai uiš ju e lat of 
lak an mūving dey). — Aš linkiu jums daug sėkmės kraustymosi 
diena. 

DRAUGAS, 2004 m. gegužės 7 d. p e n k t a d i e n i s 

Baltimorės ateitininkų būrelis 1953 m. Pirmoje eil. iš kairės: Vitalija Bogutaite (vėliau Keblienė), Irena Lozaityte 
(vėliau Pemkienė), Emilija Makauskaitė, Ona Eringyte (vėliau Sabaliuniene); antr. eil.: Jonas Dėdinas, Nijolė 
Bogutaite (vėliau Dedinienė), Juozas Dėdinas, Ina Jakubauskaitė (vėliau Spinner), Algimantas Meidūnas. 

Apmąstymai iš Ellicott miestelio 
Netekus dr. Jono Dėdino 

Prieš daugiau nei pusšimtį 
metų Baltimorėje poeto Kazio 
Braduno žmona Kazimiera 
karts nuo karto pasikviesdavo 
kavutei būrelį ateit ininkų į 
savo namus. Pamenu, kaip 
pirmą kartą ir man ten atsira
dus, j akis krito viena daili mer
giotė. Sužinojau, kad tai buvo 
Nijolė Bogutaite ir ji jau drau
gaujanti su tuo laiku studijuo
jančiu Jonu Dėdinu. Vėliau 
mokslai, darbai, kariuomenė 
mūsų būrelį išsklaidė, išskyrė 
ir draugauti pradėjusius Nijolę 
ir Joną. Bet. kaip sakoma, nuo 
likimo nepabėgsi. 1959 metais 
jie vel suėjo ir sukūrė šeimą. 
Užaugino vienturtę dukrą 
Viliją, tapusią teisininke, ir 
susilaukė trijų vaikaičių. Š.m. 
kovo 13 d., prisėdęs prie kompi
uterio, išvydau Nijolės Dėdi-
nienės trumpą laiškelį: 

„Šį vakarą, penktadienį, 
8:30, mus apleido mano myli
mas gyvenimo draugas. Su 
Jonu buvom aš, Vilija ir 
Vitalija. Laidosim ketvirta
dienį. Su giliu liūdesiu. Nijolė". 

Jau daugelio mūsų tėvai 
yra palikę mus ir a ts idūrę 
amžinybėje, o dabar vis daž
niau išgirstu apie bendraamžį 
ten iškeliaujantį. Štai žvelgiu į 
anų laikų mūsų Baltimorės 
ateitininkų būrelio nuotrauką 
ir jau trijų mūsų nebėra gyvųjų 
tarpe. Ne tai, kad asmeniškai 
bijočiau mirties ir mane tai gąs
dintų, bet kad retėja mūsų. tiek 
besidarbavusių lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje, gretos. 
Tėvų, Vokietijos stovyklinių 
mokyklų mokytojų dėka, mano
ji karta sekė savo tėvų pėdomis 
ir, tikiuosi, nenuvylė nei jų, nei 
savo buvusiųjų mokytojų. 
Vienas tos kartos buvo Jonas 
Dėdinas. Gimęs 1929 m. 
Pariebiuose. Sintautų valsčiu
je, Šakių apskrity. Baigė sto
vyklinę liet. gimnaziją Augs
burge, Vokietijoje. Atvykęs 
Amerikon, apsigyveno Balti
morėje, kur Johns Hopkins uni
versitete įsigijo chemijos in
žinerijos bakalaurą, Delavvare 
universitete magistrą ir Car-
negie technologijos universitete 
doktoratą. Įsidarbino „Gulf Re
search and Development Co" 
Pittsburghe. vėliau perėjo 
dirbti į .Eastman Kodak Co.", 
Rochestery, o prieš išeidamas į 

pensiją, dirbo „Sterling Drug" 
tyrimų laboratorijose West 
Chester, PA. Dr. Jonas Dėdinas 
padarė išradimų naftos produk
tų gamyboje, paskelbė per 40 
mokslinių straipsnių, 1977 m. 
Toksikologų sąjungos buvo 
apdovanotas Frank R. Blood 
premija. 

Jau nuo gimnazijos laikų 
jis buvo aktyvus lietuviškoje 
veikloje. Hochfeldo lietuvių 
stovykloje leido „Dienos žinias", 
Baltimorėje vadovavo Lietuvių 
studentų sąjungos skyriui, 
1967—1968 m pirmininkavo 
Rochesterio LB apylinkei, vie
nas tos apylinkės kultūros sek
cijos steigėjų, dvidešimt metų 
dirbęs jos valdyboje. 1968 m.. 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo 50 metų jubi
liejų, Pabaltijo parodoje Ro-
chester meno ir mokslo mu
ziejuje suorganizavęs lietuvių 
skyrių. Taip pat Rochestery jis 
įsteigė moksleivių ir studentų 
ateitininkų dramos būrelį ir 
buvo moksleivių „Miško brolių" 
kuopos globėjas. 

Man dirbant Lietuvoje PLB 
atstovu, Nijolė ir Jonas Dėdinai 
veik kasmet atvykdavo vasaroti 
į Lietuvą. Čia viena po kitos 
buvo leidžiamos muzikes Nijo
lės knygos, naudojamos kaip 
pradžiamoksliai besimokan
tiems muzikos. Tai sukeldavo 
jiems džiaugsmo, o man pasi
didžiavimo, mūsų baltimoriečių 
indėliu į Lietuvos mokyklas. 
Rodos, tap neseniai vaikščioda
vome po Trakų pilj ir apylinkes, 
žingsniuodavome vidurnakčiais 

Juonas Dėdinas studentavimo 
motais. 

is renginių siauromis vingiuo
tomis Vilniaus senamiesčio 
gatvelėmis... Mus tris jungė 
bendra jaunystė Baltimorėje, 
prisiminimai apie bendrus pa
žįstamus, o Joną ir mane, dar 
kas. Sulaukę 63 metų, abu bu
vome diagnozuoti vienodos for
mos vėžiu ir abiems gydytojai 
skyrė tik po dešimtj gerų gyve
nimo metų. Taigi, juokauda
vome, kad gyvename „ant gydy
tojų skirto laiko". Pamenu, kaip 
vieną nepaprastai šaltą ir vė
juotą dieną mums, beeinant 
tiltu į Trakų pilį, vėjas nunešė 
Jonui kepurę į ežerą. Nijolė nu
siėmė savo šaliką ir apvyniojo 
Jonui galvą, kad vėjas neper-
pūstų. Stebėjausi jos rūpesčiu 
ir jų meile vienas kitam. Net 
viena pažįstama vilnietė Rasa 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, 
siusime ji 1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavarde, 
vardą, adresą ir telefono numeri raštu (DRAUGAS. 4545 
W. 63 9 t , Chicago. IL 60629) arba telefonu 773-585-9500. 
Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavarde 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINOS 

AND L O A N ASSOCIATION O F C H I C A G O 

2212 Wcst Ccrmak koad, Chicago. IL 60608 
(773) H7-7747 

Stcphen M. C*sas, P^cTidcr.t 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

D. rodžiusi mums įdomesnes 
Vilniaus vietas , m a n rašė: 
„...Miela ir malonu buvo žvelgti 
— nors ir t r u m p a i , nors iš 
šalies — į tokį gražų Nijolės ir 
Jono bendravimą, švelnų ir 
atidų rūpestį vienas ki tu, be
galinę jų meilę. Tokią, kuri at
laiko visus išbandymus, nepa
lūžta net sunkiausių išmėgi
nimų metu..." 

Taip l ikimas susiklostė , 
kad Nijolė Dedinienė Floridoje 
susirgo reta ir veik nepagydo
ma liga. Jonas daugiau kaip 
pusmetį slaugė ją, dieną naktį 
neatsi traukdamas nuo jos lo
vos. Ir įvyko tiesiog stebuklas: 
Nijolė visiškai pasveiko, deja, 
pašlijo Jono sveikata. Nepasi
davė jis, pasinešė į kūrybą, tar
tum suradęs savy naujus talen
tus: piešė, papildė savo rašomą 
eilėraščių knygą „Laiko domės" 
naujomis eilėmis. 

Neskubėdamas keliauju 
į paskutinę stotį net nežinau 
kaip ir kur ją pasieksiu. 
Nei vienas iš mūsų nesku

ba į tą kelionę, neskubėjo ir Jo
nas. Visada buvo giliai religin
gas, tikėjo, kad tik maldos iš
gelbėjo jo žmoną iš t ikros mir
ties, todėl ir sunkios ligos pri
spaustas pasikliovė Visagaliu. 
Deja, mirtis nekant r i , negai
lestinga ir beširdė, o ja i arti
nantis rašė: 

Lyg plėšikas įsibrovė 
pro užrakintas duris 
lyg imperatoriaus į.sakymu 
įsilaužė mane nužudyti 
ir atplėšt nuo tavęs 
vis galvoju 
kad tik pasiliekantiems 
skausmas atsisveikinti 

marinamus o jiems 
prieš akis jau dangaus 
mėlynė ir angelų ramybė... 
Tikra i , dažnai išeinan

tiesiems lengviau. Jei jie buvo 
kankinami ligos, jų skausmai 
užsibaigia angelų ramybėje, bet 
likusieji pasilieka su skausmu, 
sunkia i užpildoma t u š t u m a , 
netekę didelės dalies savęs. Ta 
ne tek t i s ats ispindi našlės 
Nijolės laiške: „...jis buvo di
džiausias mano darbų, kūrybos 
skatintojas, kantrus klausyto
jas, reiklus krit ikas ir visuomet 
pakeliantis man ūpą kai man 
išsekdavo jėgos. Jis pastebėda
vo ir girdėdavo niuansus, kurie 
pro mano ausis praslysdavo. O 
taip pat , be jo nebūčiau galėjus 
žengti t i ek žingsnių ir ta ip 
anksti po ligos, jeigu nebūčiau 
turėjus tokios stiprios fizinės 
atramos..." 

Šv. Mišios už a+a dr. Joną 
Dėdiną buvo atnašautos š.m. 
kovo 18 d. Parrish, Floridoje, 
dalyvaujant šeimai, giminėms 
ir pažįstamiems. Nors dvi velio
nio seserys: Ona Galinienė ir 
Kunigunda Kučiauskienė pa
laidotos Baltimorėje, j is amži
nam poilsiui prisiglaus Sin
tautų kapinėse, Lietuvoje. Nu
liūdusi liko žmona Nijolė, duk
ra Vilija, vaikaičiai: Aleksand
ras , Tomas , Andrius, sesuo 
Marija Jazbut ienė ir vyresnis 
brolis, buvęs JAV kariuomenės 
le i tenantas pulkininkas, Juo
zas Dėdinas. Aukos a^a dr. Jo
no Dėdino prisiminimui paskir
tos jo vardo fondui paremti 
Sin tautų moksleiviams. 

J u o z a s Ga i l a 

Mūsų gyvenimas kaip samanė bitelė 
Vėlyvą vakarą į avilį parskris; 
Jau bus daina nutilusi, jau bus gražiai pašalę — 
Kaip Dievo mintys susirinksim pas duris. 

B. Brazdžionis 

PADĖKA 
A. t A 

KOSTAS DOČKUS 
Baigė šios žemės kelionę 2004 m. kovo mėn. 12 d. Pa

laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia žmonos 
Jadvygos. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. Kęstučiui Trimakui už 
gilias ir j au t r i a s atsisveikinimo maldos mintis koplyčioje, 
už šv. Mišias bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame kun. dr. Viktorui Rimšeliui, kartu laikiu
siam šv. Mišias bažnyčioje ir kartu dalyvavusiam laidotu
vių apeigose kapinėse . 

Nuoširdi padėka Cicero Šv. Antano parapijos chorui ir 
vargonininkei Jū ra t e i Grabliauskienei už gražiai atliktas 
giesmes šv. Mišių metu. 

Padėka atsisveikinime koplyčioje jautriai kalbėju
siems: inž. Broniui Nainiui, Broniui Juodeliui, dr. Anta
nui Razmai, Mindaugui Baukui, dr. Bronei Motušienei ir 
pravedusiam atsisveikinimą dr. Petrui Vyteniui Kisieliui. 

Reiškiame dėkingumą velionio darbovietės sBorg War-
ner) kolegoms, gausiai atsi lankiusiems koplyčioje, o ypač 
Brian Cheadle, atvykusiam iš Toronto, vienam iš vadovų 
keliolikos fabrikų, naudojančių velionio labai vertingą 
patentą. 

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
velionį aplankiusiems koplyčioje, pareiškusiems užuo
jautą žodžiu ir per spaudą, dalyvavusiems šv. Mišiose ir 
palydėjusiems į kapus . 

Didelė padėka už aukas šv. Mišioms, Draugo fondui ir 
už gėles. 

Ačiū kars to nešėjams: Rolandui Beržonskiui, Arnoldui 
Čerkevičiui, Rolandui Dokšui, I rmantu i Gudišauskui ir 
Svajūnui Plavinskui . 

Už ta rnau ta padėka laidotuvių direktoriui D. Petkui ir 
jo tarnautojams. 

L i ū d i n t y s D i a n a P l a v i n s k i e n ė i r Kisielių š e ima 

A t A 
GRAŽINAI IR GEDIMINUI 

SAKEVIČIAMS 

mirus, jų dukra i VIDAI SAKEVIČIŪTEI gilią 
užuojautą reiškia 

ALTo Čikagos skyrius 
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APYLINKĖSE Baigėsi 48-sis Lietuvių operos se ;nas 
A.A. ONOS SIL1ŪNIENĖS, buvu
sios ilgametės čikagietės, 
Čikagos lietuviams gerai pažįs
tamos, palaikai bus laidojami 
š.m. gegužės 15 d., šeštadienį, 
10 v.r. Šv. Kazimiero kapinėse, 
sekcija 62, bl. 9, kapas 3. Visi ją 
prisimenantys, o ypač Čikagos 
lietuvių skautija, kviečiami 
palydėti garbingą Velionę į 
Amžinybę. Skautai prašomi 
atvykti uniformuoti. 

DĖMESIO VISI MICHICAN 
ežero pakrantės miestelių 
(Beverly Shores, Union Pier, 
Michigan City, New Buffalo...) 
gyventojai. Jūsų patogumui, 
bilietai į XII Lietuvių tautinių 
šokių šventę (liepos 3 d., 
„Allstate" Arena, Rosemont, 
IL) dabar parduodami „Mildas 
Corner Market", 9901 Tovvnline 
Rd., Union Pier, Michigan. Taip 
pat organizuojamas 56 vietų 
autobusas, kuris vyks į šventę 
iš Michigan City, Indiana, 
liepos 3 d. 11 v.r. (12 v.p.p. 
Michigan laiku). Bilietai 20 dol. 
asmeniui parduodami „Mildas 
Corner Market". Norintieji 
prašomi registruotis iki birželio 
13 d., tel. 269-469-9880. 

SAN FRANCISCO APYLINKĖS 
Amerikos lietuvė Diane Ru-
shing, dalyvavusi San Fran-
cisco Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės valdyboje 2002-2003 
m., parsivežė iš Lietuvos į 
California Trakonų veislės 
eržilą Harolą. Harolas 2003 m. 
buvo išrinktas „Horse of the 
Year" Amerikos Trakėnų sąjun
goje. Šiais metais Harolas kva
lifikavo į olimpinius „trials", 
kurie įvyks San Juan Capistra-
no, C A, mieste gegužės 21-23 
d. 

PASKUTINIS „SAULUTĖS" tal-
pintuvas į Lietuvą bus išsiun
čiamas gegužės pabaigoje. Ypa
tingai prašome galinčius pa
aukoti šiitų drabužių, avalynės 
bei mokslo reikmenų, pvz. kup
rinių. Kaip visuomet, priimame 
kėdes ir ramentus invalidams, 
o vaikučiai laukia žaisliukų. 
Maišus ir dėžes su užrašu 
„Saulutė" galima palikti PLC 
rūsyje prie „Lietuvių fondo" 
sporto sales rūbinės. Dėl infor
macijos skambinkite Ramintai 
Marchertienei, tel. 630-243-9488. 

GEGUŽĖS 16 D., 3 V.P.P. 
Jaunimo centre įvyks paminėji-
mas-koncertas „Žodžio kelias", 
skirtas lietuviško spaudos žo
džio draudimo panaikinimo ir 
išlaisvinimo 100-mečiui. Prog
ramoje yra patys reikšmingiau
si istorijos faktai, apžvelgiant 
lietuviško žodžio lenkinimo 
sudėtingą etapą, rusinimą ir 
absurdišką įsakymą - draudi
mą spausdinti knygas lietu
viškomis raidėmis. Programą 
sudarė žinomas aktorius Egidi
jus Stancikas. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje". Vaikams iki 12 
metų įėjimas nemokamas. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ apy
garda kreipiasi į visus Lietuvių 
fondo narius, nesutinkančius 
su Lietuvių fondo įstatų 

pakeitimu ir negalinčius daly
vauti LF suvažiavime, siųsti 
balsų įgaliojimus: Aušrelei 
Sakalaitei, 1388 Overton Dr., 
Lemont IL 60439. Tokiu būdu, 
JAV Lietuvių Bendruomenė, 
kuriai priklauso lituanistinės 
mokyklos, kultūra, socialiniai 
skyriai, sportas bei kitos lietu
vybės išlaikymo JAV organi
zacijos turės balsą, kaip pelnas 
gautas nuo tų lėšų, kurias LB 
apylinkės surinko, bus skirs
tomas. 

LIETUVIŠKAS VAIKŲ DARŽELIS 
„Spindulėlis" skelbia vaikų 
registraciją 2004-2005 mokslo 
metams. Vaikų amžius nuo 3 
iki 5 metų. Vaikai priimami 
visai dienai ar pusei dienos, 
dviem, trim ar visom penkiom 
dienom. Darželyje sukurta 
aplinka, kurioje vaikas galėtų 
būti atviras, jaustųsi saugus, 
suprastas ir išklausytas, padrą
sintas saviraiškai. Darželyje 
vaikai mokomi eilėraščių, dai
nelių, lavinami praktiniai suge
bėjimai ir įgūdžiai. „Spindu
lėlis" dirba penkias dienas per 
savaitę, nuo 8 v.r. iki 5 v.v. Dėl 
registracijos kreipkitės adresu: 
9000 S. Menard Ave., Oak 
Lawn, IL, arba teiraukitės tel. 
708-422-1433, darželio darbo 
valandomis. 

ŠVČ. MERG. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapija, 2745 W. 
44th St., Chicago, gegužes 16 d. 
švęs 90 metų jubiliejų. Esan
tieji ir buvusieji parapijiečiai 
kviečiami vieningai dalyvauti 
šioje šventėje. Iškilmės pra
sidės šv. Mišiomis 2:30 v.p.p. 
bažnyčioje. Vaišės ir programa 
vyks New Martiniąue, 8200 S. 
Cicero Ave., Burbank, IL. Pra
džia 5 v.v. Kaina 35 dol. Bus 
autobusas, kuris nuveš ir 
parveš norinčius dalyvauti ban
kete. Kaina 2 dol. Dėl informa
cijos ir bilietų skambinkite 
Evelinai Oželienei tel. 773-254-
7553, arba Marijai Kincienei, 
tel. 773-927-4990. Norintieji 
programos leidinyje skelbti 
savo verslą ar sveikinti jubilie
jaus proga, prašome skambinti 
anksčiau nurodytais telefonais. 

TAUTOS FONDO METINIS 
narių susirinkimas įvyks 2004 
m. gegužės 15 d., 10 v.r. Tautos 
fondo raštinės patalpose, 307 
West 30th St„ New York, 
10001. Pakvietimai nariams 
jau išsiuntinėti. Jei esate Tau
tos fondo narys ir negausite 
pakvietimo iki balandžio 30 d., 
prašome kreiptis į TF raštinę, 
tel. 212-868-5860, faksu 212-
868-5815 arba el-paštu: 
Tautfd@aol.com. Visi TF na
riai ir svečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti. 

GERA ŽINIA VISIEMS lietu
viams: Šv. Kazimiero kapinių 
administracija vėl turi lietu
viškai kalbantį žmogų. Tai 
Petras Blekys, gerai mokantis 
lietuvių kalbą ir galintis pa
sitarnauti mūsų tautiečiams, 
kurie savo artimuosius amži
nam poilsiui paguldo Šv. Ka
zimiero kapinėse Čikagoje. 

ŠVENČIAME MOTINOS DIENA 
KONCERTAI, SKIRTI MOTINOS 
dienai vyks Švč. Merg. Marijos 
gimimo parapijoje: 

Gegužės 8 d., šeštadieni , 5 
v.v. vakaro Mišios (lietuvių 
kalba), melsimės už mirusias 
mamas. Jau treji metai, kaip po 
mūsų bažnyčios skliautais 
skamba „Ave Maria", skirta 
Dangiškai Motinai Marijai 
Šiais metais šlovindami Dan 
giškąją Motiną, prašysime jos 
užtar imo j amžinybę išlydė
toms savo mamoms Giesmes 
atliks garsūs ir mums visiems 
jau gerai žinomi, mūsų mylimi 
solistai. 
Gegužės 9 d., sekmadienį , 
10:30 v r Mišiose melsimės už 

gyvas savo mamas. Visus 
kviečiame maldai, dėkojant 
Dievui už patį nuostabiausią ir 
brangiausią žemėje žmogų -
Mamą Po Mišių parapijos salė
je vyks koncertas, skirtas 
mamoms, kurį atliks solistai iš 
Lietuvos . Kviečiame ir laukia
me atvykstant 

SKELBIMAI 

Daugelio ausyse dar tebe
skambant, „Trubadūro" 
operos garsams, štai po 

savaitės, sekmadienį, gegužes 2 
d., Lietuvių opera ir vėl savo 
bičiulius pakvietė į Jaunimo 
centrą, kaip per daugelį metų 
jau įprasta — pooperiniam kon
certui. Šis sekmadienis tokiam 
koncertui gal nebuvo labai 
palankus, daug kur vyko Moti
nos dienos vieši bei šeimyniniai 
renginiai. Tačiau Jaunimo cent
re matėsi atvykusių svečių ir su 
mamomis, o tokiu jų pagerbi
mu, motinos, reikia manyt i , 
tikrai liko patenkintos. 

Koncerto programą atliko į 
namus neišskubėję svečiai bei 
vietiniai solistai, na, ir žinoma, 
savas, klausytojams visada 
mielas Lietuvių operos choras. 
Programą sudarė gražių lietu
viškų dainų pynė bei klasikinių 
operų ištraukos, dauguma buvo 
iš ką tik nuskambėjusios operos 
„Trubadūro". Chorą koncertui 
paniošė ir jam dirigavo chor-
meisterė Jū ra tė Grabliauskie-
nė, akompanavo koncertmeis
teris Manigirdas Motekaitis. 

Koncertą pradėjo Lietuvių 
operos choras su maršu iš Jo-
hann Strausso operos „Čigonų 
barono". Po šio nuotaikingo įva
do toliau skambėjo solistų lietu
viškų dainų pynė. 

Valerija Balsytė klausyto
jus žavėjo — Vyt. Klovos har
monizuota liaudies daina „Rūta 
žalioji" ir Vyt. Kairiūkščio — M. 
Kvedarauskaitės žodžiai ' — 
„Vyturiai". Nijolė Penikai tė 
atliko švelnią Aleksandro Kače-
nausko, ž. Zigmo Gaidamavi
čiaus, dainą „Tėviškė-gėlė" ir 
Dalios ariją iš Balio Dvariono 
operos „Dalia". Ligita Čiurins-
kienė padainavo Juozo Gruo
džio, ž. Kazio Binkio — „Ko čia 
taip ilgu" ir liūdesiu perpintą B. 
Dvariono harmonizuotą liau
dies dainą „Oi, užkilokit varte

l ius". Pirmąją koncerto dalį 
baigė Audrius Rubežius a cap-
pella padainuodamas skambią 
Petro Olekos aranžuotą liaudies 
dainą „Pjovė lankoj" ir su akom
panimentu , žaismingą A. Kače-
n a u s k o , ž. Faus to Kiršos — 
„Pradalgiuos". 

Antrąją programos dalį pra
dėjo vyrų choras, už t raukdamas 
smagią G. Verdi „Trubadūro" 
maršą, o visas choras padainavo 
Hamona jaus kuple tus iš Jo-
h a n n St rauss operos „Čigonų 
baronas?. Solo dainavo V. Mom-
kus . Toliau publiką žavėjo V. 
Balsytė Vilijos daina iš Ferenc 
L e h a r operetės „Linksmoji 
našlė". J i padainavo dar Toskos 
ariją iš Giacomo Pūccini operos 
„Toska". N. Penikaitė žaismin
gai perdavė Vincenzo di Chiari 
romantišką dainą „La Spagno-
la", dar padainavo Aminos ariją 
iš Vincenzo Bellini operos „La 
Somnambula" ir Adelės kuple
t u s iš J . St rauss operos „Die 
Fledermaus" . L. Čiurinskienė 
a t l iko d ramat i šką Leonoros 
ariją iš Gaetano Donizetti ope
ros „La Favoritą" ir koketišką 
„Seguidilla" ariją iš Georgės 
Bizet operos „Carmen". Toliau 
publika turėjo progą pasigrožėti 
L. Čiurinskienės ir A. Rube-
ž iaūs a t l i ekamu Manrico ir 
Azučenos duetu iš neseniai nu
skambėjusios „Trubadūro" ope
ros. Iš „Trubadūro" operos taip 
pa t gėrėjomės melodingąja čigo
nų scena, kurioje dainavo solis
ta i L. Čiurinskienė, A. Rube
žius, V. Momkus ir Lietuvių 
operos choras. 

Koncerto pabaigai buvo 
pasi r inkta G. Verdi „La Tra
v ia t a" operos populiarioji iš
t r auka „Pakelkim taurę" — so
listai V. Balsytė ir A. Rubežius. 
Publ ika i be perstojo plojant, 
dalį iš t raukos teko pakartot i 
dar kartą. Reikia pastebėti, kad 
solo arijas antroje dalyje solistai 

Scena iš „Trubadūro" operos 

dainavo originalo kalba, kaip jie 
jau yra įpratę daryti Lietuvoje. 
Tik ištraukas iš „Trubadūro", 
kurį jie paruošė lietuviams 
išeivijoje, dainavo lietuviškai. 
Girdint gausius plojimus solis
tams ir chorui, publika, kiek jos 
buvo, o galėjo būti ir daugiau, 
koncertu tikrai nenusivylė. Tiek 
solistai, t iek choras savoje 
Jaunimo centro salėje, skam
bėjo puikiai, su tuo tiknausiai 
sutiktų ir dauguma klausytojų. 
Publikos šilti plojimai, buvo to 
geriausias įrodymas. Koncertas 
su pertrauka truko dvi valan
das. Po programos vald. pirm. 
V. Momkus šiltai padėkojo 
atlikėjams ir atsilankiusiems 
klausytojams. 

Po koncerto, atlikėjai bei 
kviestiniai svečiai, susibūrė JC 
kavinėje šeimyniškam paben
dravimui su svečiais bei solis
tais iš Lietuvos, o taip pat ir 
patiems Lietuvių operos na
riams buvo malonu atsikvėpti 
po darbų ir užbaigto sezono. 

Lituanistikos tyr imo ir studijų centras 

• Amerikos l ie tuviu rad i 
jas , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per VYCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

L i t u a n i s t i k o s t y r i m o i r 
studijų c e n t r o a r c h y v ų 

ž in ios Nr . 17 
2004 m. b a l a n d ž i o m ė n . 

Š. m. balandžio 30 d. tėvas 
Antanas Gražulis, S.J., apsi
lankė Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre. Su prof. dr. Jonu 
Račkausku vėl buvo diskutuota 
LTSC išlaikymas ir jėzuitų 
padėtis. Tėvas A. Gražulis tei
gė, kad po ilgų diskusijų su 
Čikagos lituanistine mokykla, 
buvo prieita prie visoms orga
nizacijoms palankaus sprendi
mo — LTSC archyvai paliekami 
vienuolyno rūsyje, mokykla uži
ma patalpas pirmame vienuoly
no aukšte, jėzuitai gauna dau
giau pinigų už nuomą. Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centras džiaugiasi, kad pavyko 
susitarti ir išsaugoti visas lie
tuviškas organizacijas po vienu 
stogu visiems palankiomis sąly
gomis. 

Š. m. balandžio 24 d. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui tėvas pranciškonas 
Pranciškus Giedgaudas perdavė 
labai vert ingus lietuviškų 
laikraščių mikrofilmų negaty
vus ir pozityvus. Vertingą 
dovaną į LTSC atgabeno Ed
vinas Giedrimas. Aštuoniose 
dėžėse buvo supakuoti „Aidų" 
(1944 — 1987), „Darbininko" 
(1915 — 1916, 1918 — 1971; 
1973 — 1997), „Lietuvių žinių" 
(1942 — 1951) ir „Amerikos" 
(1936 — 1948) komplektų 
mikrofilmai. 

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras planuoja negaty
vus perduoti Lietuvos nacio
nalinei Martyno Mažvydo bib
liotekai, kuri turi mikrofilmų 
saugojimui pri taikytas patal

pas . Be to, biblioteka tur i 
mikrofilmų skaityklą, kurioje 
kiekvienas norintis galės susi
pažinti su vienu iš seniausių 
išeivijos laikraščių — „Darbi
ninku" (nes iki šiol M. Mažvydo 
biblioteka turėjo tik pavienius 
egzempliorius), bei pamaty t i 
mažai Lietuvoje žinomus „Lie
tuvių žinias" bei t ikrai įdomų 
laikraštį ,Amerika". 

• • • • • 

Balandžio 24 d. Jaunimo 
centre vyko Amerikos lietuvių 
gydytojų sąjungos suvažiavi
mas . Bendradarb iau jan t su 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centru buvo sukviesti lietuviai 
gydytojai iš visos Amerikos. 
Dalyviai pirmiausia rinkosi ka
vinėje, kur gydytoja Deimantė 
Tamoševičienė skaitė paskaitą 
apie krūties vėžio problemas. 
Buvo pris imint i mirusieji 
ALGS nariai . Specialia gra
viruota lentele buvo apdovano
tas ilgametis „Medicinos" žur
nalo redaktorius dr. Vaclovas 
Šaulys. Naujoji ALGS žurnalo 
„Medicina" redaktorė dr. Dalia 
Giedrimienė supažindino su 
planuojamo atsinaujinusio žur
nalo turiniu. Žurnalą planuoja
ma padaryti įdomų ir patrauklų 
plačiam skaitytojų ra tu i . 
Džiugu, kad suvažiavime ir 
pobūvyje dalyvavo ne tik vyres
niosios kartos atstovai, bet taip 
pa t ir daug neseniai iš Lietuvos 
atvykusių gydytojų, rezidentų 
ir medicinos s tudentų . Buvo 
puiki proga pasidalinti patirti
mi, susipažint i vieniems su 
k i ta i s bei pabendraut i drau
giškoje aplinkoje. Suvažiavimas 
nesibaigė oficialiąja dalimi 
ALGS pirmininkas , prof. Ar
vydas Vanagūnas padėkojęs šio 
renginio organizatoriui, Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen

tro pirmininkui prof. dr. Jonui 
Račkauskui, pakvietė 
susirinkusius į pobūvį. Jau nuo 
1988 m. Amerikos lietuvių gy
dytojų sąjunga bendradarbiau
ja su Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centru. Tuo metu LTSC 
įsikūrė medicinos muziejus, ku
rio sumanytoja buvo dr. Milda 
Budrienė. Dabar Muziejaus 
knygų skyriuje saugomos se
nųjų lietuvių emigrantų gydy
toju parašytos knygos. Taip pat 
gaunama naujausia literatūra 
medicininėmis temomis iš da
bartinių lietuvių gydytojų profe
sorių ir mokslininkų. Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras 
užmezgęs ryšius su Lietuvos 
nacionaline Martyno Mažvydo 
biblioteka ir iš ten nuolat gau
nama mokslinė medicininė lite
ratūra. Muziejų nuolat papildo 
dovanotais aparatais, dokumen
tais, fotonuotraukomis, instru
mentais, knygomis, vaistais ir 
kitokiais dalykais lietuviai 
gydytojai, kurie išeina iš prak
tikos arba jų kolegos ir giminės 
Šio suvažiavimo metu ALGS 
nariai muziejų taip pat papildė 
naujomis knygomis, išleistomis 
Lietuvoje. 

Gegužės 7 d. 7:30 v.v. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras rengia vakaronę — pa
bendravimą su Lietuvos estra
dos žvaigžde Vytautu Kema-
giu, skirtą paminėti Lietuvos 
įstojimui į Europos sąjungą. 
Vakaronės svečiai galės paben
drauti su V. Kemagiu, nusifo
tografuoti, pasivaišinti šaltais 
užkandžiais ir vynu. Kadangi 
vakaronė vyks Jaunimo centro 
kavinėje, vietų skaičius ribotas 
— tik 100. Kviečiame norinčius 
registruotis LTSC telefonu — 
773-434-4545 

Lietuvių operos choro moterys 
visus stebino savo kulinariniais 
talentais bei gausa patiekto 
įvairaus maisto, kurio užteko 
svečiams vaišinantis visą 
vakarą, liko dar ir į namus 
parsinešti. Vyrai, irgi nenusilei
do, prie moterų vaišių jie 
prisidėjo parūpindami atgaivą. 

Draugiškai susibūriavus 
prie staliukų, smagiai skambėjo 
juokai, o kalboms nebuvo galo. 
Malonu pagalvojus, kad baigėsi 
repeticijos — kiekvieną penkta
dienio vakarą nereikės skubėti 
mašinomis užtvindytomis Čika
gos gatvėmis į Jaunimo centrą. 
Iš kitos pusės, girdėjosi balsų, 
kad atėjus penktadienio va
karui, pasijus tuštuma. 

Nenusiminkite choristai, tik 
pajusite, kad valdybos laiškas 
jus vėl pakvies naujo sezono pir
mai repeticijai. Vasaros atos
togų metu, visgi, pagalvokite ir 
apie sumažėjusį vyrų chorą. Pa
sidairykite pažįstamų, ypač 
naujųjų ateivių tarpe, gal atsi-
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rastų ir nevienas, kuris galėtų 
papildyti jūsų gretas. 

Rašydamas šią 48-ojo se
zono apybraižą, norėčiau paste
bėti, kad nepasisant, šiais 
metais buvusių sunkumų, gali
ma pasidžiaugti sklandžiai 
praėjusia „Trubadūro" prem
jera, kuria gėrėjosi gana gausūs 
žiūrovų skaičius, ne vien iš 
Čikagos, jos apylinkių, bet ir iš 
tolimesnių vietų. Malonu taip pat 
pastebėti, kad ir lėšų telkimo 
vajaus reikalai nepraėjo be atgar
sio, matėme, koks gausus aukoto
jų skaičius buvo išspausdintas 
operos spektaklio leidinyje. Ačiū 
visiems aukotojams! O taip pat 
didelė padėka priklauso spau
dai ir radijo valandėlių vedėjams, 
garsinusiems Lietuvių operos 
veiklą. Padėka „Draugo" dien
raščio redakcijos darbuotojams ir 
vyr. red. D. Bindokienei. talpinu
siai ir mano visas Lietuvių oper
os reikalais jai siunčiamas ži
nutes. 
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„Draugo" knygynėlyje 

Anatolijus Kairys 

PAŽADŲ DVARAS 
Tai Lietuviškos knygos 

klubo išleistas tautosakinis 
romanas. „Pažadų dvare" au
torius sukuria pasakišką lie
tuvių išgyvenimų vaizdą- Čia ir 
Mėlynbarzdžio pasakos ir prof. 
Krėvė su savo tautosakinėmis 
paskaitomis ir jo Ša rūnas 
veikia kaip pilnateisiai veikėjai 
Pažadų dvaro pasakoje. 

Tautosaka, anot autoriaus, 
viską pasiima, sutvirtina ir vėl 
mums atgal sugrąžina. 

Knygos kaina 4 dol. Norin
tieji įsigyti šią ar kitas knygas, 
skambinkite į „Draugo" knygy
nėlį, tel. 773-585-9500. 

DIDELĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PAGALBA 

Prieš 3 metus su žaliomis kortelėmis iš Vilniaus atvykusią 
Sobolevskių šeimą ištiko didelė nelaimė. Greitosios pagalbos į 
Hinsdale ligoninę 4/7/04 nuvežta, staiga mirė Rima Sobolevskienė 
- Labanauskaitė, 38 metų. palikdama du mažamečius vaikus ir 40 
m. vyrą Konstantiną. 

A.a. Rimos laidotuvių išlaidos Lietuvių tautinėse kapinėse ir 
Petkaus laidotuvių namų bei bažnyčios patarnavimai šeimą 
įstūmė į naujas skolas, prie turimų įsikūrimo skolų, naujoms 
pasiekus per 8,000 dolerių be ligoninės. 

Laidotuvėse dalyvavusio kun. Jauniaus Kelpšo tarpininkavi
mu, Lietuvos dukterys apmokėjo didelę dalį laidotuvių išlaidų, 
šeimai ištiesdamos labai reikalingą pagalbos ranką, už tai dėkoja 
nuliūdime likę: vyras Konstantinas, duktė Ievutė, sunūs Adomas, 
teta Irena Levickienė ir Rimos pusseserė Ramunė Juodelienė su 
vyru Broniumi, kurie padėjo jiems įsikurti bei tvarkyti ligoninės, 
kapinių ir laidotuvių reikalus Jiems teks padėti ir mažamečių 
vaikų auginime, tėvui dirbant statybose po 10 vai. per dieną, 6 d. 
per savaitę. J nelaimę pakliuvusių gelbėtojams - Lietuvos dukte
rims visos lietuvių išeivijos vardu padėka, pagarba ir parama. 
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