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Naujojoje sąjungoje vyksta kova 
dėl atakos 

Vilnius, gegužės 24 d. 
(BNS) — Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) vadovas, 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas ketvirtadienį pa
reiškė neketinąs pats siūlyti 
partijos pirmininko pavaduo
tojo Gedimino Dalinkevičiaus 
atsistatydinimo. 

Trečiadienį G. Dalinkevičius 
atsistatydino iš socialliberalų 
frakcijos valdybos. Po šio 
sprendimo jis užsiminė ir apie 
galimą pasitraukimą iš parti
jos vicepirmininko posto. 

Spaudos teigimu, G. Dalin
kevičius apsisprendė atsista
tydinti iš šio posto, sužinojęs, 
jog to pageidauja partijos va
dovai. 

A. Paulausko teigimu, G. 
Dalinkevičiaus apsisprendimą 
nulėmė frakcijos narių išsa
kytas nepasitenkinimas dėl 
frakcijos vadovybės veiklos. 
NS pirmininkas teigė taip pat 
esąs nepatenkintas frakcijos 
vadovybės veikla, tačiau pa
žymėjo, jog tai yra frakcijos 
narių reikalas. „Aš nesu frak
cijos narys", aiškino savo nu
sišalinimo priežastis A. Pau
lauskas. Pagal Seimo Statutą 
Seimo pirmininkas negali pri
klausyti frakcijoms. 

A. Paulauskas taip pat atsi
sakė vertinti frakcijos seniūno 
Gedimino Jakavonio veiklą, 
tačiau pažymėjo, jog sudaryta 
darbo grupė frakcijos veiklai 
tobulinti ir per kelias savaites 
gali įvykti ir daugiau persona
linių pasikeitimų. 

Socialliberalų frakcijos se
niūno pavaduotoja Dangutė 
Mikutienė ketvirtadienį spau
dos konferencijoje teigė, jog 
yra parengtas naujas frakcijos 
darbo modelis, kuris turėtų 
būti patvirtintas per dvi sa
vaites. D. Mikutienė apgailes
tavo, jog G. Dalinkevičius 
priėmė sprendimą atsistaty
dinti iš valdybos, nesulaukęs 
frakcijos sprendimo. 

Spaudos teigimu, G. Da-
linkevičiui viešint užsienyje, 
partijos vadovybė nusprendė, 
jog jis turi atsistatydinti iš 
visų partinių postų, o prie
šingu atveju buvo žadama pa
teikti jį kompromituojančių 
žinių. Spaudos nuomone, G. 
Dalinkevičiaus atsistatydini
mas yra sietinas su šiuo metu 
vykstančia kova dėl įtakos 

* Seimas ketvirtadienį 
pritarė prezidento Valdo 
Adamkaus pateiktoms Azarti
nių lošimų įstatymo patai
soms, kuriomis siekiama su
daryti geresnes prielaidas ko
vai su korupcija azartinių loši
mų srityje. „Pataisos užkirs 
kelią korupcijai, nusikalstamų 
struktūrų dalyvavimui šiame 
versle ir leis jį geriau kontro
liuoti", teigė pataisas prista
tęs prezidento patarėjas teisės 
klausimais Armanas Abrama-
vičius. Prezidento sprendimą 
siūlyti Azartinių lošimų įsta
tymo pataisas kairiosios opozi
cijos atstovai įvertino kaip 
bandymą diskredituoti Seimą. 
Opozicinės Socialdemokrati
nės koalicijos frakcijos narys 
Gediminas Kirkilas pareiškė, 
jog prezidento teikiamos pa
taisos jam sudaro „propagan
dinio šou įspūdį". Jis stebėjosi, 
jog pataisos yra teikiamos 
praėjus vos savaitei, kai Sei
mas valdančiosios koalicijos ir 
opozicijos balsais atmetė pre
zidento veto Azartinių lošimų 
įstatymui. <BNS> 

partijos vadovui . 
Pastaruoju m e t u , po kom-

promituojačių raš in ių ž inia-
sklaidoje buvo susvyravusios 
partijos vicepirmininko ir jos 
frakcijos Seime seniūno Gedi
mino Jakavonio pozicijos. 
Spaudos duomenimis, G. Da
linkevičius prašė pašalinti G. 
Jakavonį iš frakcijos vadovų, 
tačiau pastarąjį parėmė NS 
vadas A. Paulauskas. 

Seimo socialliberalų frakci
ja neigia dariusi spaudimą 
frakcijos valdybos nariui Gedi
minui Dalinkevičiui, rinkusi 
apie jį kompromituojančią me
džiagą ir taip privertusi atsi
statydinti iš frakcijos valdybos 
nario pareigų. Pats G. Dalin
kevičius taip pat neigia buvus 
šantažą prieš savo asmenį. Jis 
aiškino pasitraukęs iš valdy
bos nario pareigų po išsakytos 
kritikos dėl frakcijos vado
vybės darbo, leisdamas laisvai 
pasirinkti Naujosios sąjungos 
pirmininkui Artūrui Paulaus
kui kitokią sudėtį. 

D. Mikutienė sakė esanti 
nustebinta spaudoje paskelbtų 
gandų apie tai, kad kai kurie 
socialliberalai renka kompro
mituojančią medžiagą, pažy
mas dėl psichikos sveikatos 
apie savo kolegą ir partijos vi
cepirmininką G. Dalinkevičių, 
taip siekdami išversti iš postų. 
Anot D. Mikutienės, niekas iš 
frakcijos jokios informacijos 
nerenka. 

G. Dalinkevičiaus teigimu, 
netgi ir jei būtų renkama 
kompromituojanti medžiaga 
apie jį, tai būtų nelengva pa
daryti. „Nesu buvęs jokiose li
goninėse iki 55-ųjų savo gyve
nimo metų, esu sveikas, išsky
rus susiūtą koją. Visos prielai
dos, kad aš kažkur kažkada 
gydžiausi, neturi pagrindo", 
sakė jis. 

G. Dalinkevičius teigė, kad 
tarp jo ir G. Jakavonio nėra jo
kio konflikto. Jis tvirtino, kad 
G. Jakavoniui reikėjo „daug 
anksčiau rimtai pažvelgti į 
savo veiksmus", pabrėždamas, 
kad nedera savo asmeninių 
problemų tapatinti su partija. 
Jis neigiamai vertino G. Ja
kavonio išsišokimus prieš spe
cialiąsias tarnybas," preziden
tūrą. 

* Vilniuje viešintis JAV 
ambasadorius Maskvoje 
Jim F. Collins sukritikavo Ru
sijos Valstybės Dūmos spren
dimą nesiųsti savo delegacijos 
į Vilniuje vyksiančią NATO 
Parlamentinės Asamblėjos pa
vasario sesiją. „Aš asmeniškai 
nesu iš tų, kurie galvoja, kad 
suprasti kitų poziciją galima 
nesikalbant", sakė J. F. Col
lins ketvirtadienį po susitiki
mo su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi. Diplomato 
vertinimu, sesija būtų įvairia-
pusiškesnė, jei joje dalyvautų 
Rusijos delegacija. „Mes visą 
laiką tikėjomės, kad Rusija 
suvaidins savo vaidmenį tokių 
organizacijų kaip NATO veik
loje", sakė JAV ambasadorius. 
Praėjusią savaitę Rusijos Dū
ma nusprendė nesiųsti delega
cijos į NATO PA sesiją Vilniu
je, kad Rusijos parlamentarų 
dalyvavimas nebūtų supras
tas kaip pritarimas NATO 
plėtrai į Ęytus. (BNS> 

* Vilniaus policija ruo
šiasi NATO Parlamentinės 
Asamblėjos (PA) sesijai. Tai — 
didžiausias tarptautinis rengi
nys Lietuvoje per pastarąjį de-

Lietuvos ministras pirmininkas Rolandas Paksas gegužes 24 diena Seime pa
teikė vyriausybės veiklos ataskaitą. Jo kalbos klausėsi (aukščiau) Seimo va
dovas Artūras Paulauskas. Gedimino ŽiliMko < Eiu) nuotr. 

Premjeras pateikė Seimui 
vyriausybės veiklos ataskaitą 

sybės tikslai yra nedarbo ma-Vilnius, gegužės 24 d. 
(BNS) — Ministras pirminin
kas Rolandas Paksas ketvirta
dienį Seimui pateikė vyriau
sybės veiklos ataskaitą, ku
rioje išdėstė kabineto ligšio
linius ir ateities tikslus. 

Pristatydamas ataskaitą, R. 
Paksas pažymėjo, jog jo vado
vaujamas kabinetas dirba tik 
nuo praėjusių metų lapkričio 
mėnesio, todėl jis negali atsa
kyti už ankstesnės vyriau
sybės veiklą. 

Veiklos ataskaitą R. Paksas 
pradėjo nuo eurointegracinių 
darbų, pažymėjęs, jog Lietuva 
derybose dėl narystės ES už
baigė 15 derybų skyrių ir 
sėkmingai vejasi anksčiau de
rybas pradėjusias kandidates. 
Lietuvoje, pasak premjero, yra 
ir daugiausia, palyginti su 
Latvija ir Estija, euroša-
lininkų. Tačiau opiausias eu-
rointegracijos klausimas, pa
sak premjero, yra Ignalinos 
atominės elektrinės (IAE) už
darymas. Jis pažymėjo, jog ar
timiausiu metu vyriausybė 
skelbs diskusiją, kurios metu 
bus bandoma atsakyti į klau
simą, ar Lietuva išliks bran
duolinės energetikos valstybe. 

Premjeras taip pat pažy
mėjo, jog Lietuva sėkmingai 
siekia narystės NATO, o šį sa
vaitgalį Vilniuje prasidedanti 
NATO Parlamentinės Asam
blėjos sesija „yra puikus mūsų 
šalies pasirengimo įvertini
mas". 

Kalbėdamas apie valstybės 
vidaus reikalus, premjeras pa
brėžė, jog pagrindiniai vyriau-
šimtmetį. Kad pareigūnai ga
lėtų tinkamai pasirūpinti sve
čių kelionėmis Vilniaus gat
vėmis, Policijos departamen
tas skyrė 1,000 litrų benzino. 
Tačiau miesto policijos vado
vas sakė negalįs užtikrinti tų 
svečių saugumo, kurie suma
nys naktį pasivaikščioti mies
te. Siekiant užtikrinti viešąją 
tvarką, dalyvių bei eismo sau
gumą, Vilniuje kai kuriose 
gatvėse tam tikromis valando-
mis-bus ribojamas eismas. Kai 
važiuos svečiai, kitoms trans
porto priemonėms eismas tam 
tikromis gatvėmis bus drau
džiamas. BNS 

žinimas, verslo sąlygų liberali
zavimas, kova su koruprija ir 
kontrabanda. Premjero teigi
mu, vyriausybės parengtos ne
darbo mažinimo programos 
tikslas — sumažinti nedarbo 
lygį iki 7-8 proc. (Šiuo metu 
oficialus nedarbo lygis yra 
maždaug 13 proc.), tačiau 
pažymėjo, jog „vyriausybė ne
steigs gamyklų ir pati tiesio
giai nekurs naujų darbo 
vietų". „Esame įsitikinę, kad 
geriausias vaistas nuo nedar
bo — verslo sąlygų liberaliza
vimas", teigė R. Paksas. 

Kalbėdamas apie kovą su 
korupciją, premjeras pažymė
jo, jog vyriausybė „ėmėsi akty
vių' veiksmų dėl korupcijos 
prevencijos, pradėjo iki šiol 
netaikytą praktiką "filtruoti' 
asmenis, skiriamus į aukštus 
valstybės postus". R. Paksas 
pareiškė, jog nebus toleruoja
ma tvarka, „kai susikompro
mitavę muitinės pareigūnai 
yra grąžinami į pareigas". 

* Lietuvos menininkai at
viru laišku kreipėsi i Seimo 
pirmininką Artūrą Paulauską 
ir premjerą Rolandą Paksą, 
atkreipdami valdžios dėmesį į 
unikalų Lietuvos ir pasaulio 
kultūros objektą — Orvidų so
dybą. 24 pasirašiusieji laišką 
apgailestauja, kad per 9 me
tus, praėjusius nuo sodybos 
įkūrėjo skulptoriaus Viliaus 
Orvido mirties, „n* viena 
valdžia nesugebėjo suvokti ir 
įvertinti šios sodybos vertės 
bei sugalvoti mechanizmą, 
kaip jai toliau funkcionuoti". 
Šiuo metu sodybą tvarko Or
vidų šeima, įkūrusi Viešąją 
įstaigą „Orvidų sodyba*. „Ta
čiau išnykstantys paminklai, 
griūvančios medžių konstruk
cijos ir mėgėjiškas kišimasis, 
pertvarkant V. Orvido palik
tus meno šedevrus, leidžia 
manyti, kad į šį procesą sku
biai turėtų įsikišti Lietuvos 
valdžia ir rasti tinkamiausią 
būdą sodybai toliau egzistuo
ti", rašoma kreipimesi. Pats 
skulptorius interviu yra sa
kęs, kad visą sodybą su joje 
esančiomis skulptūromis ir jo 
sodintais medžiais jis palieka 
toliau formuoti gamtai, (BNSI 

Premjeras apgailestavo, jog 
nepakankamai kovojama su 
narkomanuos plitimu. 

Daug dėmesio ataskaitoje 
buvo skirta mokesčių reformai 
ir privatizavimui. 

Opozicinės konservatorių 
frakrijos seniūno Andriaus 
Kubiliaus paprašytas įvardyti 
tris pagrindinius nuveiktus 
darbus, R. Paksas teigė: 
„Lietuvos taupomojo banko 
privatizavimas, 'Lisco' privati
zavimas, 15 derybų dėl ES 
skyrių — tai yra trys pakan
kamai naudingi darbai". 

Socialdemokratinės koalici
jos frakcijos seniūnas V. An
driukaitis premjero ataskaitą 
įvertino kaip „labai nekon
krečią". „Premjeras nepateikė 
savo vyriausybės strategijos. 
Susidaro įspūdis, kad mi
nistrų kabineto veiklos kryp
čių lyg ir nėra", sakė jis. 

* įvairioms frakcijoms 
priklausantys Seimo nariai 
ketvirtadienį pasirašė pa
reiškimą, kuriame reiškiamas 
protestas dėl Baltarusijos val
džios elgesio su opozicijos at
stovais. „Mes, žemiau pasirašę 
Lietuvos Respublikos Seimo 
nariai, reiškiame protestą 
prieš pastaruoju metu vėl 
padažnėjusius demokratinės 
opozicijos persekiojimus kai
myninėje Baltarusijoje", tei
giama pareiškime, kurį pasi
rašė daugiau kaip pusė visų 
Seimo narių — 71 parlamen
taras. Pareiškimas priimtas 
po žiniasklaidos pranešimų, 
jog gegužės 17 d. Baltarusijos 
milirija suėmė opozicinio Bal
tarusijos liaudies fronto (BLF) 
aktyvistą Sergej Papkov, o 
gegužės 18 d. sulaikė daugiau 
kaip 30 BLF aktyvistų, protes
tavusių prie Respublikos 
rūmų. (BN8) 

* Vyriausybė atsisakė 
nuostatos nuo kitų metų vi
siškai panaikinti juridinių as
menų pelno mokestį. Jis bus 
mažinamas laipsniškai ir ga
lutinai panaikintas nuo 2004 
metų. (LR,R,KD.Bt«) 

* Finansų, ministras, li
beralas Jonas Lionginas 
pasipiktino parlamentarų už
mojais atimti iš vyriausybės 
teisę siūlyti, kiek pinigų vals
tybės biudžete turi būti numa
tyta Seimo išlaidoms. (LR, EIU> 

* Jau apie 3,000 hektarų 
Dzūkijos regiono mišku nu
purkšta preparatais, naiki
nančiais pušų kenkėjus — 
pušinio pelėdgalvio vikšrus. 
Miškai preparatais, naikinan
čiais pušų kenkėjus, purškia
mi 8-10 dienų po vikšrų 
išsiritimo. Šiais metais biolo
giniams bei cheminiams pre
paratams, naikinantiems pu
šinį pelėdgalvį, įsigyti skirta 
apie 1 mln. litu. Iš jų 600,000 
litų skyrė vyriausybė ir beveik 
4000,000 litų — Miškų ir sau
gomų teritorijų departamen
tas. Šiuo metu pelėdgalviai 
išplitę maždaug 40,000 hek
tarų plote, Druskininkų miš
kų urėdijoje — 15,000 hektarų 
plote. (BNS) 

* Valstybinio socialinio 
draudimo fondo „Sodros" di
rektoriaus pavaduotojas Skir
mantas Rimkus parašė pareiš
kimą, prašydamas atleisti jį iš 
darbo savo noru. S. Rimkus iš 
darbo pasiprašė atleidžiamas 
po to, kai „Sodros" direkto
riaus Daliaus Prevelio buvo 
viešai apkaltintas dalyvavus 
neteisėtai parduodant vieną 
UAB „Pušyno kelias" priklau
sančių pastatų sostinėje. 

LR. LŽ. R. Elta i 

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 
Vatikanas. Popiežius Jonas Paulius II ketvirtadienį gynė Vati

kano tradiciją tartis su vyskupais, kuri kelia daug ginčų šios sa
vaitės neeilinėje kardinolų konsistorijoje (susirinkime). Popiežius 
kalbėjo per šv. Mišias, Šv. Petro bazilikoje aukotas Kristaus žengi
mo į dangų šventės proga. Mišiose dalyvavo daugiau kaip 150 kar
dinolų iš viso pasaulio, atvykusių į konsistoriją aptarti iššūkius, 
kurie Katalikų Bažnyčios laukia trečiajame tūkstantmetyje. Per 
savo Žodžio liturgijos homiliją Jonas Paulius II sakė, kad daugelis 
klausimų, kuriuos iškėlė kardinolai, bus aptarti ir spalio mėnesį 
vyksiančiame vyskupų sinodo susirinkime. Pasak popiežiaus, si
nodas parodė, kad spręsti vietos bendruomenių problemas geriau
sia remiantis vyskupų kolegialumu. Katalikų Bažnyčios hierarchų 
lūpose žodis kolegialumas paprastai yra demokratijos sinonimas. 
Ši konsistorija, kuri buvo didžiausia per visą istoriją, suteikė vadi
namiesiems Bažnyčios kunigaikščiams .galimybę užkulisiuose ap
tarti, kas vieną dieną Šventajame Soste galėtų pakeisti pasiligoju
sį 81 metų Joną Paulių II. 

Vašingtonas. Senatorius James Jeffords, nuo kurio apsispren
dimo priklausė jėgų pasiskirstymas JAV Senate, trečiadienį gim
tojoje Vermonto valstijoje paskelbė apie pasitraukimą iš Respubli
konų partijos. Tai — sprogimui prilygstantis žingsnis, po kurio 
Senato kontrolė gali atitekti demokratams ir kuris gali sukelti 
grėsmę prezidento George W. Bush programos įgyvendinimui. 
Emocingoje kalboje Berlingtono mieste 67 metų nuosaikių pažiūrų 
J. Jeffords sakė, jog „norėdamas geriau atstovauti savo valstijai, 
elgdamasis pagal savo sąžinę ir principus, kurių laikiausi visą 
gyvenimą, pasitraukiu iš Respublikonų partijos ir tapsiu nepri
klausomu senatoriumi. Nuo šio mano sprendimo pasikeis jėgų pu
siausvyra Senate". J. Jeffords pasitraukus, pirmą kartą nuo 1994 
m. demokratai ims kontroliuoti šiuo metu į dvi lygias stovyklas 
pasidalijusi Senatą. Respublikonams kontroliuojant Atstovų rū
mus, demokratų valdomas Senatas spręstų, kada įstatymo projek
tai turi būti svarstomi. Antradienį G. W. Bush ir viceprezidentas 
Diek Cheney kalbėjosi su J. Jeffords ir ragino jį likti, tačiau sena
torius jiems nieko nepažadėjo. Iki J. Jeffords pasitraukimo Senate 
buvo 50 respublikonų ir 50 demokratų, o lemiamas balsas priklau
so respublikonui D. Cheney. 

* Izraelio karo lėktuvai ketvirtadienį numušė oro erdvę pažei
dusi Libano civilinį lėktuvą, kurio pilotas, lakūnu mokęsis Libano 
armėnas, žuvo. Incidentas, įvykęs per Izraelio armijos atsitrauki
mo iš Pietų Libano pirmąsias metines, padidino įtampą šiame re
gione. Libano aviacijos pareigūnai sakė, kad 43 metų lengvojo dvi
viečio lėktuvo „Cessna" lakūnas iš Beiruto pakilo be leidimo, pali
kęs savo instruktorių ant pakilimo tako. Libano transporto minis
tras apkaltino Izraelio karo lėktuvų lakūnus perėmus civilinį lėk
tuvą virš Libano teritorijos ir nulydėjus jį į Izraelio oro erdvę, kur 
jis buvo numuštas. Tačiau Izraelio kariuomenė tvirtina, kad liba
niečio lėktuvas pats įskrido į žydų valstybės erdvę. Numušti lėk
tuvą buvo nuspręsta, kai jis maždaug 20 minučių nereagavo į rei
kalavimus nutūpti. Ketvirtadienį Izraelio kariuomenėje paskelbta 
parengtis dėl Libano partizanų galimų išpuolių į Izraelio terito
riją. 

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush trečiadienį pa
siūlė savo paramą tremtyje gyvenančiam Tibeto dvasiniam vado
vui Dalai Lama ir jo pastangoms užmegzti dialogą su Kinijos vy
riausybe. Po Baltuosiuose rūmuose įvykusio susitikimo, kuris gali 
dar labiau pabloginti įtemptus JAV ir Kinijos santykius, Baltųjų 
rūmų atstovas spaudai Ari Fleischer paskelbė pareiškimą, kuria
me pranešė G. W. Bush pažadėjus paraginti Kiniją pradėti dialogą 
su Dalai Lama. „Prezidentas taip pat išreiškė stiprų Jungtinių 
Valstijų ryžtą padėti išsaugoti unikalų Tibeto religinį, kultūrinį ir 
lingvistinį identitetą ir užtikrinti tibetiečių žmogaus teises", sakė 
jis. Tremtyje Indijoje gyvenantis Dalai Lama ilgą laiką siekia už
megzti dialogą su Kinijos pareigūnais dėl Tibeto ateities. Tačiau 
Kinija teigia, jog Dalai Lama prieš derybas turi pripažinti, jog Ti
betas yra Kinuos dalis. 

Deli. Indija trečiadienį atšaukė pusę metų galiojusį ugnies nu
traukimą Kashmyre, bet pareiškė, kad pakvies Pakistano karinį 
vadovą Pervez Musharraf derybų. Islamabadas žadėjo teigiamai 
reaguoti į netikėtą pasiūlymą užmegzti dialogą. Tai būtų pirmos 
derybos nuo 1999 metų, kai abi branduolinių pajėgumų turinčios 
šalys buvo atsidūrusios prie trečio didelio karo slenksčio. Pakista
nas pretenduoja į Indijai priklausantį Kashmyrą, esantį Himalajų 
kalnuose. Indijos premjero Atalo Behari Vajpayee sprendimas už
baigti karo veiksmų prieš Kashmyro sukilėlius nutraukimą buvo 
netikėtas. Apžvalgininkai teigia, kad nutraukti šią idėją jį galėjo 
pastūmėti smurto nukamuota šalies kariuomenė bei krizės kre
čiamos jo paties koalicinės vyriausybės konservatoriai. 

Vašingtonas. JAV Senatas trečiadienį patvirtino 1.35 trilijonų 
dolerių mokesčių sumažinimo projektą. Respublikonų vadovai 
skubėjo „prastumti" šį svarbiausią prezidento George W. Bush 
pasiūlymą prieš galimą jėgų balanso pasikeitimą Senate. Tačiau 
Senatas pakeitė pradinį G. W. Bush mokesčių sumažinimo pasiū
lymą, ir dabar šis projektas turės būti derinamas tarp Senato ir 
Atstovų rūmų. Pagal projektą iki 2011 metų turi būti palaipsniui 
panaikintas palikimo mokestis, taip pat padidintas vaiko mo
kesčių kreditas ir šis mokestis iš dalies kompensuojamas. Projekte 
numatomi nauji Švietimo mokesčių laipteliai ir leidžiami didesni 
indėliai į taupomąją pensijų sąskaitą. Jame taip pat sumažinama 
santuokos mokestto mokestis 
dirbančioms poroms. KALENDORIUS 

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

Naudotasi Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centro medžiaga. 

Gegužės 25 d.: Almantas. Beda. 
Danute. Grigalius, Jovilė, Marija 
Magdalena, Urbonas. 

Gegužės 26 d.: Švc. Pilypas Neri; 
Algimantas, Eduardas, Milvyde, Vė
jas. Vilhelmina. 
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51-JŲ ŠALFASS-GOS ŽAIDYNIŲ 
KREPŠINIO IR TINKLINIO VARŽYBOS 

Kaip jau buvo skelbta anks
čiau, 51-šios Sukaktuvinės 
ŠALFASS-gos Žaidynės vyks 
2001 m. liepos 4-7 d. Toronte, 
Ont., Kanadoje. Vykdo — To
ronto PPSK „Aušra". Šios žai
dynės vyks 50 metų sukakties 
ženkle nuo I Š. Amerikos Lie
tuvių sporto žaidynių, vykusių 
1951 metais Toronte. 

Va ržyb inė p r o g r a m a — 
2001 m. ŠALFASS -gos pirme
nybes šių sporto šakų: a) 
Krepšinio — vyrų A ir B, mo
terų ir jaunių bei mergaičių A 
(1982 m. gimimo ir jaunes
nių); b) Tinklinio — vyrų, mo
terų ir mišrių (Co-ED) koman
dų; c) Lauko teniso; d) Stalo 
teniso; e) Kėgliavimo ir f) 
Šachmatų. Papildomai dar 
bus vykdomos nepirmenybių 
parodomosios varžybos: golfo, 
šaudymo sporto ir berniukų B 
(1985 m. gimimo ir jaunesnių) 
krepšinio. 

Pasibaigus preliminarinei 
registracijai, pateikiame dau
giau papildomų bei pakarto
t inų krepš in io i r t i n k l i n i o 
varžybų informacijų. Likusių 
sporto šakų papildomas infor
macijas pateiksime po gegu
l ė s 26 d. 

V y r ų k repš in io A klasę su
daro iškilesnės komandos, at
rinktos krepšinio komiteto. Li
kusios komandos žaidžia B 
klasėje, kur gali dalyvauti ir 
vyrų A klasės komandas tu
rinčių klubų antrosios, etc. ko
mandos. 

Iš principo, jaunių A klasės 
žaidėjams yra leidžiama kar tu 
žaisti ir vyrų A a r B klasėje, o 
mergaitėms A — moterų kla
sėje. Taipogi B klasės berniu
ka i gali kartu žaisti ir jaunių 
A klasėje. 

Vyrų A ir B krepšinio var-
žybas numatoma pradėti lie

pos 4 d., trečiadienį, užbaigti 
liepos 7 d., šeštadienį. Visų ki
tų klasių krepšinis vyks tik 
liepos 6 ir 7 d., penktadienį ir 
šeštadienį. 

Krepšinio varžybų koordina
torius: R i m a s Miečius (žiū
rėk i t to l iau) . 

T inkl in io mišrių komandų 
varžybas numatoma vykdyti 
liepos 6 d., penktadienį, o vyrų 
ir moterų — liepos 7 d., šešta
dienį. Mišrią komandą sudaro 
6 žaidėjai,-jos. Aikštėje turi 
būti nemažiau kaip 2 moterys 
(arba nemažiau kaip 2 vyrai) 
visą laiką. 

Tinklinio koordinatorius: 
Mindaugas Leknickas , 141 
Blyth Cresc . , Oakvi l le , 
Ont., L6J 5H5, Canada . Tel. 
905-844-7000. 

Žaidynėse dalyvauti kvie
čiami visi Š. Amerikos lietuvių 
sporto vienetai ir individai, at
likę 2001 m. metinę 
ŠALFASS-gos narių registra
ciją. 

Ga lu t inė k r epš in io i r 
t ink l in io va ržybų da lyv ių 
reg is t rac i ja privalo būti at
likta iki 2001 m. b i rže l io 8 d. 
imt ina i , pas žaidynių vadovą 
Rimą Miečių: 

R imas Miečius , 54 Bur-
rows Ave., Etobicoke , On t . 
M9B 4W7, C a n a d a . 

Tel. 416-234-0878; Faksas: 
416-234-8506; E-mail: rim-
merl@sympatico.ca 

Norite daugiau informaci
jos? sekite VVebsite: 

www.salfass.com 
Išsamesnes informacijas 

gauna sporto klubai. Po galu
tinės dalyvių registracijos bus 
paskelbta galutinis žaidynių 
formatas ir kitos tolimesnės 
detalės. 

ŠALFASS-gos C e n t r o 
va ldyba 

Futbol&s Čikagoje 

„LITUANICA" - „LIONS" 3-2 
„Lituanicos" vyrų futbolo 

vienuolikė savo sąskaiton įsi
rašė dar 3 taškus, nugalėda
ma ukrainiečių „Lions" 3-2. 
Gegužės 20 d. savoje aikštėje 
prie PL centro Lemonte vyku
siose rungtynėse, stebint gana 
dideliam žiūrovų būriui (arti 
200 asmenų), mūsiškiai gero
kai spaudė savo varžovus, bet 
įstengė laimėti tik kuklia per
svara. 

Rungtynių pradžia priklau
sė mūsų vyrams, kurie tuoj 

Už nuopelnus lietuvių sportui ir ilgą ištvermingą darbą Algirdas Bielskus 199S m. buvo apdovanotas LDK Gedi
mino III laipsnio ordinu. Garbes žymenį jam įteikė Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. 
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ČIKAGOJE LANKĖSI 
ALGIRDAS BIELSKUS 

Didelis sporto entuziastas 
Algirdas Bielskus, kuris jau 
daugiau negu 50 metų ener
gingai reiškiasi Šiaurės Ame
rikos lietuvių sportinės veik
los horizontuose, iš Clevelan-
do buvo atvykęs į Čikagą. Šis 
vyras yra vienas iš dviejų JAV 
lietuvių sporto veikėjų (kitas 
— čikagietis Rimas Dirvonis) 
pelnęs aukštą apdovanojimą 
— LDK Gedimino III laipsnio 
ordiną. 

A. Bielskus Čikagoje dalyva
vo savo brolienės — Geno
vaitės Bielskienės laidotuvėse, 
o taip pat ir Š. Amerikos lietu
vių jaunimo krepšinio varžy
bose. Abu šie įvykiai buvo ba
landžio mėnesio paskutinį sa
vaitgalį. 

Smagu buvo matyti ir patir
ti, kad šis vienas iš nedaugelio 
dar aktyvių sporto darbuotojų 
šiame krašte, fiziškai y ra at
sigavęs. Atrodo, j am pavyko 
nugalėti ilgokai jį kamavusį 
negalavimą. Daugelis žinome, 
kad A. Bielskus yra ilgametis 
ŠALFASS-gos valdybos gen. 
sekretorius, o taip pat ir Cle-
velando „Žaibo" klubo valdy
bos narys. 

Jis savo sportinę veiklą pra
dėjo pokario metais Vokietijo
je, kai gyvendamas Rosenhei-
me, vadovavo lengvaatle
čiams, o taip pat žaidė ir tink

linį. 
1949 m. atvykęs į JAV ir 

1950-siaįs apsigyvenęs Cleve-
lande, jau daugiau negu 50 
metų darbuojasi Clevelando 
LSK „Žaibo" valdyboje (1950-
1957 metais buvo klubo pirmi
ninku). Pradžioje, kurį laiką 
jis reiškėsi ir kaip aktyvus 
sportininkas lengvojoje atleti
koje ir tinklinyje, o vėliau — 
kaip šių sporto šakų treneris. 

1951 m. rudenį, kai Toronte, 
Kanadoje, buvo vykdomos Pir
mosios Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės (jos tada va
dintos „olimpiada"), suvažiavę 
sporto darbuotojai išrinko 
FASKo laikiną valdybą, A. 
Bielskus 'buvo jos pirmininku. 
Kuomet buvo sudaryta pastovi 
šio vyriausiojo Š. Amerikoje 
lietuvių sporto vieneto vado
vybė, jis joje vykdė iždininko 
pareigas. ' 

Vėliau A. Bielskus yra buvęs 
sekretoriumi, o vieną kaden
ciją centro valdybos pirminin
ku. Kada' iš FASKo išsivystė 
Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto sąjunga 
(ŠALFASS, nepaisant iš kurio 
miesto darbuotojų jos vado
vybė būdavo renkama, A. 
Bielskus visada kviečiamas 
gen. sekretoriaus pareigoms). 
Ir šiuo metu, nors vadovybę 
sudaro Kanadoje gyvenantieji 

sporto darbuotojai, Algirdas 
vis yra nepakeičiamas gene
ralinis sekretorius. 

Šiandien iš A. Bielskaus na
mų Clevelando pašonėje, klu
bams ir spaudai vis ateina 
aplinkraščiai apie ŠALFASS-
gos veiklą, ruošiamas varžy
bas. Atsiunčiama ir kita infor
macija; kartais iš jo gauname 
ir varžybų pasekmes. Dažniau 
sportine tematika jis infor
muoja Clevelande leidžiamą 
savaitraštį „Dirvą", kuriame 
jis anksčiau redagavo sporto 
skyrelį. 

Beje, A. Bielskus džiaugiasi, 
kad Clevelande jam yra tekę 
išugdyti nemaža lengvaatle-

užspaudė „Lions" vartus, ta
čiau puolė labai nesėkmingai. 
Pirmasis įvartis krito tik kai 
gynime žaidęs Gytis Kava
liauskas, su kamuoliu persiva
ręs beveik per visą aikštę, jį 
perdavė Virgiui Žuromskui, 
kuris jį pajėgė pasiųsti į var
žovų vartų tinklą. 

Po kiek laiko „Lions" vartus 
„atrado" ir energingasis Lai
monas Bytautas, kurį vėliau 
varžovų gynikai leistinais ir 
neleistinais veiksmais stengė

si labai „prižiūrėti". Daugelis 
gražių progų įvarčiams įmušti 
taip ir liko neišnaudotos. 

Antrasis kėlinys a tnešė jau 
šiek tiek kitokį vaizdą: mūsiš
kiai atrodė kiek pavargę, gal 
galvojo, kad pergalė j au užtik
rinta, tai galima atsikvėpti. 
Bet kai ukrainiečiai tolimu šū
viu priartėjo 2-1, tai vėl lyg ir 
atsipeikėta. Iš vieno puolimo 
mūsiškiai Juan Bėruti pastan
gomis padare 3-1. Tačiau verž-

Aktmirka iš šių metų pirmųjų LFK „Lituanica" rungtynių, vykusių Čikagoje, 
kamuolio matomas „Lituanicos" komandos gynėjas Petras Šmigelskis 

Marqu('Uc Parko aikfteje Arčiausiai 

Nuotr Z i g m o D e g u č i o 

lūs „Lions" puolėjai nepasi
davė: ii kampinio pakeltas 
kamuolys iš poros metrų buvo 
nukreiptas į „Lituanicos" var
tų tinklą. Tada varžovai vėl 
įgavo daugiau entuziazmo ir 
kurį laiką bandė stipriau pulti 
„Lituanicos" var tus , bet jų pa
stangos neatnešė vaisių. 

„Lituanicos" treneris Gedi
minas Jarmalavičius po rung
tynių galvojo, kad mūsų vyrai 
po lengvo pirmojo kėlinio per 
daug atsipalaidavo ir be reika
lo leido varžovams perimti ini
ciatyvą. 

Dėl „Memorial" šventės šį 
sekmadienį futbolo pirmeny
bių rungtynių nebus. Jos bus 
tęsiamo? birželio 3 dieną, kai 
aikštėje prie PL centro, Le
monte, bus žaidžiama (pradžia 
3 vai. p.p.) prieš lenkų „Cent-
rum Sport", kuri praėjusį rude
nį buvo . iena pajėgesnių I di
vizijoje. 

Reikia pažymėti, kad „Li
tuanicos vyrai „Metropolitan" 
lygos I divizijoje dar vis stovi 
antroje vietoje, nes pagrindi
niai jų varžovai „Pegasus" irgi 
nepraranda taškų. Atrodo, 
kad šių komandų tarpusavio 
susitikin,as nulems, kas bus I 
divizijos čempionas ir pateks į 
„major" grupę. 

Eit 9 * 

čių, o ta ip pa t ir tinklininkų 
(ypač moterų grupėje). Kas 
liečia lengv. atletiką, Cleve-
landas buvo pagrindinė šaka, 
kurios a ts tovai dominuodavo 
Š. Amerikos lietuvių sporti
ninkų ta rpe . Taip pat Cleve
lande pr is iauginta ir sporto 
darbuotojų, nes matome, kad 
dabar LSK „Žaibo" klubui pir
mininkauja darbš tus Vidas 
Ta ta r iūnas , o šiam talkininkų 
irgi ne t rūks ta . Tai vis mūsų 
sporto veterano — Algirdo 
Bielskaus nuopelnas ir j am 
linkėtina sveikatos ir to pačio 
entuziazmo, kaip ir ankstes
niais metais! 

E d . Š u l a i t i s 

KAS NAUJO EUROPOJE? 
Ir „senutėje" Europoje žai

džiamas amerikietiškas futbo
las! Žaidėjai yra amerikiečiai 
ir kitų valstybių atstovai, ka
dangi Europos NFL lygą suda
ro šešios komandos. Barcelo-
nos „Dragons", Amsterdamo 
„Admirals", Škotijos, „Claymo-
res", Berlyno „Thunder", Diu
seldorfo „Rhein Fire" ir Frank
furto „Galaxy". Po trejų rung
tynių pirmauja Barcelona, 
prieš Amsterdamą. Šeštoje, 
paskutinėje vietoje Frankfurt . 
Vokietijoje rungtynes stebi 
30,000 žiūrovų. 

Nerašysiu apie pasaulio ledo 
ritulio pirmenybes, kadangi 
šio sporto mėgėjai apie j as 
randa pranešimus JAV ir Ka
nados žiniasklaidoje. Tačiau 
norėčiau pažymėti netikėtai 
gerą Vokietijos rinktinės pa
sirodymą, ypač prieš Klevo la
po atstovus. Stebėjau jas te
levizijoje ir nenorėjau tikėti, 
kad po pralaimėjimo prieš Ita
liją, vokiečiai „ištrauks" prieš 
daugkartinį pasaulio meisterį 
lygiąsias. 

Kas nepatinka televizijos 
žiūrovams — tai pertraukos 
skelbimams. Europiečiai prie 
tokių pertraukų nepripratę 
(futbole jų nėra). Tačiau pri
vačios televizijos išsilaiko t ik 
iš skelbimų, gaudamos gražų 
pelną. Tuo tarpu ZDF ir ARD 
kanalai po aštuntos vai. vaka
ro neturi teisės ekrane rodyti 
reklaminių pranešimų. Šie te
levizijos kanalai išsilaiko tik 
iš žiūrovų — televizijos savi
ninkų mokesčio, kuris daugu
moje atskaitomas banke iš tu
rimos sąskaitos. 

Nustebintas vokiečių žaidi
mu buvo lenkų kilmės kana
dietis W. Grecki, ieškodamas 
europiečių tarpe NHL koman
doms naujų talentų bei numa
tydamas žaidėjus Kanados 
rinktinei olimpiniams žiemos 
žaidimams. Iš vokiečių žaidėjų 
j am geriausiai patikęs 17-me-
tis Goc. 

Vokietijos sportinės spaudos 

puslapiai užpildyti aukštaūgio 
krepšininko A. Novickio apra
šymais ir nuotraukom. Po 
kiekvienų rungtynių JAV vo
kiškų laikraščių atstovai 
smulkiai aprašo Novickio žai
dimą, jo įmestus krepšius, 
trenerio komentarus . J Wiurz-
burge gimusį žaidėją Vokietija 
deda daug vilčių; rugsėjo mėn. 
Turkijoj, įvykstančiose Euro
pos vyrų pirmenybėse, tikė
dama patekt i ne t į pusbaigmę. 
Tačiau spauda favoritais laiko 
Lietuvą, Prancūziją, Italiją, 
Graikiją, Ispaniją. Vokiškos 
spaudos nuomone stipriausi 
krepšinio klubiniai penketu
kai r a n d a m i Pietų Europoje. 
Deja, sportinių žinių bendra
darbiai užmirš ta , kad klu
buose žaidžia svetimšaliai, 
daugumoje gerai atlyginami, 
pelnydami daugiausiai taškų 
ir j ie negalės atstovauti Ispa
nijai a r Italijai Europos vals
tybių pirmenybėse. Įdomu, ar 
t rener is J . Kazlauskas į rink
tinės sudėtį į t rauks A. Sa
bonį, nes NBA pirmenybės 
rugsėjo mėn. dar nepradeda
mos. 

Suminėjęs krepšinį, kiek 
apie Vokietiją. Šiuo metu 
vyksta „play off rungtynės. 
Jose dalyvauja Giesen, Wiurz-
burg , Berlynas, Frankfurt, 
Leverkusen, Bona, Braun-
šveig. Meisterio vardą grei
čiausiai la imės Berlyno „Al
ba". J i tu r i tarptaut inį paty
rimą, nors ją kiek gali „paer
zinti" Frankfur t ir Leverku
sen. 

Vokietijos futbolo pirmeny
bių meis ter is bus greičiausiai 
i šspręs tas paskut inėse rung
tynėse, kadangi Miuncheno 
„Bayern" ir Gelsenkircheno 
Šalke 04 tu r i surinkę vienodą 
taškų skaičių. Tik „Šalkė" vie-
nuolikės y ra geresnis įvarčių 
santykis . « 

Vokietijos jaunių rinktinėje 
žaidžia Peterei t-Petrai t is , Diu
seldorfe Radžiuvaitis, varti
n inkas Brasas iš Bremeno 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tei. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - vidaus Kgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918VV. Archer Ave. Sts. 5 ir6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9985 

Valandos pagal susitarimą 

„parduotas" Mannheimui, Liu-
becke žaidžia Vyšniauskas, 
paskutinėse rungtynėse įkir
tęs įvartį Drezdeno klubui, 
puolėjas Puodžius žaidžia 
Chemnice, Šiugžda Jenoje. 
Rytprūsiuose gimęs E. Krau-
cun-Kraučiūnas treniruoja Tu-
nizijos rinktinę. Afrikos vals
tybių pirmenybėse Tunizija 
įveikė Madagaskarą 2:0. 
Spaudoje minimas dviratinin
kas R. Rumšas, visuomet prie 
jo pavardės įrašant „Litauen". 
Vokietijos ledo ritulio meiste
rio vardą laimėjo Mannheim, 
baigmėje įveikęs Miuncheną. 
Atrodo, kad kanadietis trene
ris paliks Vokietiją, nes kvie
čiamas į Detroitą. Vokietijos 
ledo ritulio pirmenybių rung
tynes labai gerai teisėjavo lie
tuvių kilmės Avyžius. 

Kazys B a r o n a s 
Vokietija 

* Vi ln iaus „ L i e t u v o s ry
t o " k r e p š i n i n k a i Arvydas 
Macijauskas ir Robertas Jav-
tokas oficialiai pripažinti kan
didatais dalyvauti birželio 27 
d. New Yorke vyksiančioje 
NBA naujokų biržoje. <LR. EIU> 

* Ol imp in i s d i sko m e t i m o 
č e m p i o n a s Virgilijus Alekna 
sėkmingai tęsia naują sezoną. 
Dohoje (Cataras) įvykusiose 
Tarptautinės lengvosios atleti
kos federacijos (IAAF) „Grand 
Prix" I kategorijos trečiojo ra
to varžybose j i s įrankį numetė 
66 m 81 cm ir užėmė pirmąją 
V i e t ą . «KD.R. Eltai 

mailto:merl@sympatico.ca
http://www.salfass.com


KLASTA BE MEILĖS PĖDSAKŲ 
JONAS DAUGĖLA 

Buvo įdomu klausytis „Vil
niaus radijo" programos, ku
rioje kalbėjo NATO reikalams 
Seime sudarytos komisijos pir
mininkas. Jis tvirtino, kad yra 
gavęs daugelio valstybių vy
riausybių pažadą remti Lietu
vos priėmimą į NATO. Visa 
tai leidžia jam daryti išvadą, 
kad jau pirmoje organizaci
nėje sesijoje Lietuva bus pri
imta į šią organizaciją. 

Bet toje pačioje vakaro prog
ramoje buvo pranešta, kad 
Lietuvoje lankosi aukšto ran
go Rusijos generolai ir tariasi 
su mūsų karinių pajėgų vado
vais dėl bendrų abiejų karinių 
pajėgų pratybų. Jie pareiškė, 
kad 1992 m. sudaryta abiejų 
šalių sutartis dėl rusų krovi
mų judėjimo per Lietuvos že
mę yra pasenusi ir būtina ją 
peržiūrėti. Jie atsivežė naujos 
sutarties pasiūlymą, pagal ku
rį Rusijai turėtų būti užtik
rintas laisvas susisiekimas su 
Karaliaučiumi, būtų leista ru
sų lėktuvams laisvai naudotis 
Lietuvos oro uostais ir dar per 
mūsų žemę į Karaliaučiaus 
sritį nutiesti dujų vamzdžius. 

Ne taip jau seniai keli aukš
ti NATO pareigūnai mus pati
kino, kad, svarstant NATO 
išplėtimo klausimą, rusai ne
turės įtakos. Bet kas gali į ka
rinę organizaciją priimti vals
tybę, kurios teritorija yra visai 
atvira jos priešams? Tad tur
būt Lietuvai, pasirašiusiai mi
nėtą sutartį su rusais, savai
me būtų užkirstas kelias į 
NATO. O to tik ir siekia rusai. 
Aukštieji generolai, išvažiuo
dami iš Lietuvos, šią sutartį 
paliko krašto apsaugos mi
nistrui. Belieka mums tikėti ir 
dėti pastangas, kad ši, nauja, 
sutartis nebūtų pasirašyta ir 
dabartinė peržiūrėta bei ap
karpyta. 

Čia derėtų prisiminti, kad 
prieš kelerius metus, kai Lie
tuvos patriotai dar džiūgavo 
dėl mūsų nepriklausomybės 
atstatymo, Lietuvoj lankėsi 
Rusijos užsienio reik. minist
ras G. Primakov. Jis mūsų 
spaudos atstovams kalbėjo: 
„Neleisime, kad mūsų gera 
valia palikta infrastruktūra 
pasinaudotų NATO". 

Savo laiku Gorodeckis drau
ge su V. Cekmonu „Lietuvos 
aide" parašė straipsnį, kad ru
sai, pasitraukdami iš Lietu
vos, paliko giliai žemėse už
kastus ir įcementuotus bran
duolinius užtaisus. O 1996 m. 
tas pats Gorodeckis šiuo rei
kalu parašė dar straipsnių 
„Valstiečių laikraštyje" „Vil
niaus požemių paslaptys". Čia 
jis tvirtino, kad mūsų kariuo
menės vadai žino šias „pože
mių paslaptis", bet nenori jų 
tyrinėti, nes bijo, kad bet koks 

neatsargus palietimas gali 
Lietuvoje pakartoti kažką pa
našaus į „Černobylio trage
diją". Tad yra pagrindo teigti, 
kad rusai, išvesdami savo ka
rinius dalinius iš Lietuvos že
mės, dalį karo turto paslėpė 
mūsų miestų požemiuose. 

Lietuvos pastangas stoti į 
NATO remia užsienio lietu
viai. Šios šalies viengenčiai 
yra pasiryžę net milijonu laiš
kų užversti mūsų Kongreso 
narių stalus, prašydami, kad 
jie paremtų šį reikalą. Džiugu, 
jau 20 senatorių parašė bend
rą pareiškimą vyriausybei, 
kad pritaria NATO plėtimo 
reikalui. Tik labai gaila, kad 
jie neparašė, kurias valstybes 
jie siūlo priimti į šią organiza
ciją. 

Tad gal mums vertėtų bent 
kelias dešimtis laiškų parašyti 
mūsų prezidentui, Seimo ir 
vyriausybės vadovams, reika
laujant, kad Lietuva nutrauk-

DRAUGAS, 2001 m. gegužes 25 d., penktadienis 3 

Danutė Bindokiene 

Ieškant tautos vieiiybės 

Garbes prezidiumas Lietuvių fondo 
kairės: Vytautas Kamantas^tasys 

tų bet kokį karinį bendradar
biavimą su Rusija. Turėtume 
juos įtikinti, kad visi šie nauji 
Rusijos valdžios ir kariuo
menės vadų ėjimai yra niekas 
kitas, kaip tik naujos žaban
gos ir klasta be jokios meilės 
pėdsakų. 

suvažiavime, vykusiame Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, gegužės 19 d. Iš 
Baras, Povilas Kilius, Algirdas Ostis, dr. Antanas Razma E. Šulaičio nuotr. 

DU DIDIEJI POKARIO IŠEIVIJOS 
KURINIAI 

Algimanto Gečio, JAV LB Krašto valdybos pirmininko, 
sveikinimo žodis Lietuvių fondo suvažiavime 

2001 m. gegužės 19 d., Lemont, IL 
Atvykau čia šiandieną JAV 

Lietuvių Bendruomenės vardu 
pareikšti padėką Lietuvių fon
do vadovybei už ilgametį viso
keriopos lietuviškos veiklos 
rėmimą. Prieš keturiasdešimt 
metų dr. Antano Razmos 
„Draugo" dienraštyje paskelb
ta vizija sukurti milijoninį 
fondą, įnašais dešimteriopai 
prašoko turėtas viltis, o Lietu
vių fondo kapitalas siekia 15 
milijonų dolerių. Lietuviška 
veikla jau paremta 9 milijonų 
dolerių suma. Pavyzdinga 
veikla išugdė nepelno principu 
veikiančią sėkmingiausią išei
vijoje instituciją švietimo, kul
tūros, mokslinės veiklos, ži-
niasklaidos rėmimui. Svar
biausia, per visus Lietuvių 
fondo egzistavimo metus joks 
linansinis šešėlis, joks ne
etiškas finansinis nusižengi
mas neužtemdė pelnyto gero 
vardo lietuvių visuomenėje. 
Visuomenės pasitikėjimas Lie
tuvių fondu ir jo vadovais te
bėra stiprus. 

Lietuvių fondo steigėjų ir 
Lietuvių Bendruomenės vado
vų sutarimu, fondas ir bend
ruomenė tebėra du, organiškai 
suaugę, pokario išeivijos didie
ji kūriniai. Pradžioje abiejų 
keliai buvo kiek skirtingi, bet 
vėliau jie subėgo į vieną ir tuo 
keliu sutartinai keliaujame 
kartu. Duok Dieve, kad Lietu
vių fondo ir bendruomenės va
dovai būtų nuosaikūs tarpusa
vio bendravime, taktiški pa
reiškimuose ir išmintingi 

sprendimuose. Neturime leisti 
tam bendram keliui išsišakoti. 

LB ir LF, skirdami po lygų 
skaičių atstovų į LF Pelno 
skirstymo komisiją, neša atsa
komybę dėl kiekvieno inves
tuoto dolerio tinkamo panau
dojimo. Atsikuriant Lietuvai 
nepriklausomam gyvenimui, 
tikėjomės, kad bus sukurta 
valstybinė politika rūpintis 
užjūriuose esančiais tautos 
vaikais. Deja, Lietuva yra pa
skendusi savo problemose ir 
nesiteikia rūpintis sava išeivi
ja. Siūlau, kad LF ir JAV LB 
sudarytų komisiją išanalizuoti 
pasikeitusias sąlygas, ap
žvelgti naujus laiko reikalavi
mus, teikiamos paramos po
veikį ir t.t. Komisijos tikslas 
būtų pateikti rekomendacijas, 
užtikrinančias veiksmingiau
sią lietuviško paveldo išeivijo
je išlaikymą. 

Būtina svarstyti, ar Lietu
vai, esant nepriklausomai, yra 
racionalu kalbėti apie tautinių 
vertybių išeivijoje kūrimą. Gal 
tiesos esama Vytauto Volerto 
posakyje: J š miežio grūdo 
ąžuolo neišauginsi"? Gal išei
vijoje sukurtiems archyvams 
tinkamiausia vieta Lietuvoje? 
Kodėl Lietuva taip nedaug 
žino apie išeiviją? Gal nesame 
tinkamai pasirūpinę išeivijos 
laimėjimų ir triūso įamžini
mu? Ką darysime su „trečiąja 
banga", kad ji išeivijai duotų 
naujų pajėgų, kokia buvo 
pokario politinių pabėgėlių 
karta? Pagaliau, kaip galėtu

me Lietuvai padėti su „smege
nų nutekėjimo" problema? Gal 
fondo parama kreiptina studi
joms Lietuvos universitetuo
se? Gal LF stipendijų paverti
mas grąžinamomis sumažintų 
„smegenų nutekėjimą"? Ką 
pabrėžti kultūros puoselėji
me? Kokio pobūdžio renginių 
trokštame? Koks balansas iš-
laikytinas tarp Lietuvos ir 
išeivijos menininkų? Tai tik 
dalis būtinų svarstyti klau
simų. Juos privalome spręsti 
kartu ir neabejoju, kad nema
žą skaičių išspręsime. 

Dar kartą dėkoju Lietuvių 
fondui ir lenkiu galvą jo kū
rėjams. 

NAUJAS VILNIAUS 
SAVIVALDYBĖS 

INTERNETO PUSLAPIS 
Vilniaus savivaldybė bei ša

lies IT rinkos lyderė „Alna" 
pristatė naujus Vilniaus sa
vivaldybės interneto vartus, 
adresu http://www.vilnius.lt. 
Vilniaus savivaldybė yra vie
na iš pirmųjų šalyje ir Euro
poje, sukūrusi tokį integruotą 
tinklapį, patogų naudoti tiek 
gyventojams, tiek turistams. 

Pagal kovo 7 dieną su sos
tinės savivaldybe pasirašytą 
sutartį interneto vartų kūri
mo ir įdiegimo darbus atliko 
„Alnos" Interneto centras, lai
mėjęs savivaldybės skelbtą 
konkursą. 

„Džiugu, kad Vilniaus savi
valdybė neatsilieka nuo pa
saulinių technologinių pro
cesų. Mes siekiame, kad kiek
vienas, apsilankęs • Vilniaus 
savivaldybės interneto pusla
pyje, gautų jam reikalingą 
informaciją — investuotojas 
— apie investicijas, turistas — 
apie kultūros renginius ir ga
limybes praleisti laisvalaikį, 
miesto gyventojas — apie sos
tinės visuomeninį trans
portą", — pristatydamas nau
jąjį Vilniaus interneto puslapį 
sakė Vilniaus miesto meras 
Artūras Zuokas. 

Jo teigimu, Vilniaus interne

to vartuose bus išsami infor
macija ir nebus jokių pas
lapčių — apsilankiusieji galės 
sužinoti, kiek uždirba sosti
nės savivaldybės pareigūnai, 
kokie sprendimai priimami. 

Taip pat įsteigta ir nauja 
ei. vicemero pareigybė — jis 
atsakinės j gyventojams rū
pimus klausimus. Ateityje ke
tinama sudaryti vilniečiams 
galimybę internete pareikšti 
savo nuomonę apie Vilniaus 
miesto tvarkymą ir taip tie
siogiai dalyvauti miesto plėt
ros procese. Pradžioje inter
neto svetainė veiks lietuvių 
ir anglų kalbomis, tačiau arti
miausiu metu visą informa
ciją bus galima gauti taip pat 
ir vokiškai, lenkiškai bei ru
siškai. 

Anot „Alnos" generalinio di
rektoriaus Tomo Milaknio, da
bar viena pirmųjų šalyje Vil
niaus savivaldybė turės ne 
tik reprezentacinį, bet ir infor
matyvų interneto puslapį, 
vieną geriausių tarp Baltijos 
šalių miestų. (Elta) 

* Lie tuva p e r 2000 m e t u s 
t a p o saugesnė nuo išorės 
grėsmių, tačiau vidaus saugu
mas pablogėjo, atsiskaitydami 
parlamentui, teigia aukščiau
sieji valstybės pareigūnai. 
Krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius, užsienio rei
kalų ministras Antanas Va
lionis ir vidaus reikalų minist
ras Vytautas Markevičius Sei
me pristatė Nacionalinio sau
gumo sistemos būklės ir plėt
ros 2000 metų ataskaitą. <BNS> 

* Žemės ū k i o kooperac i 
j o s i r konsu l t av imo cen t ro 
darbuotojas Saulius Būdvytis 
sako, kad atvykę užsieniečiai 
stebisi dar išlikusia Lietuvos 
kaimo infrastruktūra: neblo
gais keliais, pastatais, daug 
išsilavinusių žmonių. Tiesa, 
didžioji dalis jau nusenę ar dėl 
skurdo priversti per dienas 
kapstytis savo žemės sklype
lyje. Anksčiau puoselėtiems 
dvasios dalykams nelieka pi
nigų. (KD. Eltai 

Gegužės 24 d. „The N*ew 
York Times" išspausdino 
straipsnį apie demonstracijas 
Rygoje ir kai kuriose kitose 
Latvijos vietovėse. Tūkstanti
nės minios, mosuodamos vė
liavėlėmis, pasipuošusios savo 
valstybinėmis spalvomis, išsi
pylė į gatves, garsiai reikšda
mos savo patriotizmą. Po to, 
susibūrusios prie Laisvės pa
minklo, spontaniškai užtraukė 
Latvijos himną. Įdomu ir tai, 
kad minioje petys petin daly
vavo ir latviai, ir rusai, kurie 
neretai skundžiasi Maskvai, 
kad juos Latvijos įstatymai 
diskriminuoja, o didžioji 'atvių 
dalis rusakalbių šalinasi ir lai
ko juos antraeiliais piliečiais.. 

Dėl ko tos demonstracijos? 
Pasirodo, kad ir šįmet Latvijos 
ledo ritulio komandai pasisekė 
parklupdyti Norvegiją santy
kiu 3:0. Tai jau nebe pirmas 
kartas, kai Latvijos komanda 
tarptautinėse ledo ritulio 
rungtynėse išeina laimėtoja. 
Pvz., pernai pavyko nugalėti 
Rusijos komandą (3:2) ir tau
tos džiaugsmas tikrai pasiekė 
zenitą. Jau prieš rungtynes 
vienas didžiausių Latvijos 
bankų pažadėjo žaidėjams mo
kėti apie 1,500 dol. premiją už 
kiekvieną įvartį. (Argi ne pa
našiai elgėsi Lietuvos premje
ras, kai lietuviai atletai išvyko 
į olimpiadą Sydnėjuje?) 

Viena keistoka tradicija, su
siformavusi po ledo ritulio 
rungtynių yra, kai minia, žy
giuodama pro pralaimėjusios 
valstybės ambasadą Rygoje, 
išreiškia pralaimėtojams už
uojautą, padėdama ant jos 
slenksčio gėlių puokštes. Gė
lės padedamos ir prie kitų am
basadų. Pernai, pamatę pro 
JAV ambasados langus de
monstracijas stebinčius tar
nautojus, latviai sušuko: „At
eis ir jums eilė!" Ta eilė iš tik
rųjų atėjo š.m. balandžio 30 
d., kai latviai laimėjo prieš 
Amerikos komandą — 2:0. 

Tačiau ledo ritulys — ir 
laimėjimai ar pralaimėjimai 
— Latvijoje reiškia daug dau
giau, negu gerą nuotaiką ir 
progą patriukšmauti gatvėse. 
Tai latvių vienybės ženklas — 
tiesa, naujas ir galbūt nesi
tikėtas, bet padedantis statyti 
tiltus tarp susiskaldžiusios, 
nusivylusios kasdienybėje pa
sitaikančiais nesklandumais 
bei trūkumais visuomenės. 
Ypač tarp latvių ir rusų tau
tybės žmonių. Šiuo metu, kai 
valstybės gyventojai per daug 
neturi kuo didžiuotis ar 
džiaugtis, pasididžiavimas sa
vo komandos laimėjimais 

tarptautinėse žaidynėse bent 
iš dalies užpildo tą**pragą. 

Nesena dar taiigdo ritulio 
sirgalių tradicija, bet kasmet 
vis daugiau ir daugiau latvių į 
ją įsijungia, ji tampa vis popu
liaresne. Net ir politikai pasi
naudoja tuo populiarumu, sa
vo kalbose įterpdami „spor
tinių" terminų, o ekonomikos 
ministras, kuriam neseniai 
grėsė nepasitikėjimo pareiš
kimas dėl Kai kurių valstybi
nių privatizacijos , painiavų, 
nepasistengė net atvykti į par
lamento sesiją, kai buvo svar
stomas jo likimas, nes — tuo 
metu Kiolne stebėjo čem
pionato žaidynes, kuriose ko
vėsi ir Latvijos ledo ritulio ko
manda... Na ir ką gi? Už pasi
tikėjimą ministru balsavo 50, 
prieš — 32. 

Be to, valstybė išleidžia spe
cialų „ledo ritulio latą" ir paš
to ženklų serijas, tuo skatin
dama šios sporto šakos popu
liarumą visuose -gyventojų 
sluoksniuose. 

Latvijai ledo ritulys yra pa
našiai, kaip Lietuvoje krep
šinis. Skirtumas >gal tik tas. 
kad „krepšiniu lietuviai sirgo" 
jau pirmosios nepriklausomy
bės laikais po laimėtų Euro
pos pirmenybių* .et gal dar 
anksčiau, kai, atvykę į savo 
kilmės kraštą, Amerikos lietu
viai krepšininkai. nemato
momis pomėgio virvelėmis pri
rišo vietinį jaunūną prie len
tos su lanku ir krepšiu... 

Latvių džiaugsmo demons
tracijas gali suprasti kiekvie
nas lietuvis, kuris suplasnoda
vo pasitenkinime-s^arnais ir 
tiesiog pakildavcTrruo žemės 
kaskart, kai .lietuvių krep
šinio komanda grįždavo iš už
sienio su laimėjimo laurais. (O 
ką bekalbėti apie medalius 
Sidnėjaus olimpiadoje — nors 
jie ir buvo tik bronzos...) 

Kažkada Romos imperato
riai, norėdami apraminti val
dymo ir kasdienybės tvarka 
nepatenkintą liaudį, žadėdavo 
jai „duonos ir žaidimų". Šis 
būdas visuomet atnešdavo tei
giamų rezultatų. Šiuo metu 
tiek Lietuvoje, tiek ir, žinoma. 
Latvijoje kaip tik reikia pozi
tyvesnių žinių, reiškinių, vil
ties ir — už vis labiausiai — 
tautos vienybės, kuri dar taip 
neseniai, prieš maždaug tu
ziną metų, buvo tokia tvirta, 
kad galėjo nuo kelio nuversti 
ir galingąjį sovietijos važimą. 
Visuotinio tautos, pasitenkini
mo, džiaugsmo prasiveržimas, 
nors ir neilgas. y,ru tarytum 
vitaminai. sustiprinantys ap
silpusi valstybingumu kūną. 

PALANGOS PIONIERIŲ 
STOVYKLA. 1941 METAI 

Žiupsnelis prisiminimų 

PRANAS JURKUS Nr.l 
1941 metų vasara. Sovietų 

Rusijos okupacija. Mokslo me
tų pabaiga jau arti. Planuo
jame, kaip įdomiau praleisti 
vasaros atostogas. Mokyklinio 
amžiaus vaikinui, keturiolik-
mečiui, baigusiam šeštąjį, pra
džios mokyklos, skyrių, niekas 
nerūpėjo, tik įdomios vasaros 
atostogos. Tuo tarpu tėvų ir 
kitų suaugusių rūpesčiai vis 
didėjo. Krašte nerimas, jaučia
mas netikrumas, vyksta su
ėmimai, vežimai, baimė. 

Gimiau 1927 m. ir gyvenau 
su šeima Kretingoje. Tėvas 
staliua-statybininkas, mama 
— namuose, retkarčiais dirbo 
kepyklos parduotuvėje kasi
ninke. Buvome keturi vaikai 
— sesuo Jadvyga, dviem me
tais už mane vyresnė, aš, Ade

lė, trimis metais jaunesnė, ir 
Aldutė, jauniausioji, gimusi 
1937 m. Vyresnioji sesuo gim
nazistė laisvalaikiu dirbo Kre
tingos miesto muziejuje, kurio 
vedėjas, o taip pat ir pradžios 
mokyklos bei mano skyriaus 
jaunas mokytojas buvo Vikto
ras Lingys iš Suvalkijos. Mu
ziejus ir mūsų gyvenamasis 
butas priklausė tam pačiam 
savininkui, abu namai buvo 
šalimais. V. Lingys gyveno 
kambaryje pačiame muziejuje, 
bet pas mus labai dažnai lan
kydavosi ir vakarieniaudavo. 
Nebuvo paslaptis, kad jam pa
tinka mano sesuo Jadzė. Jau 
mokykloje su juo nelabai sugy
venau, o dar, nujausdamas 
simpatijas mano seseriai, vi
sai jo nemėgau. Ir jis tai žino

jo. Vieną vakarą vakarieniau
jant, mokslo metams jau pasi
baigus, jis manęs paklausė, 
kaip ir kur žadu praleisti va
saros atostogas ir ar nenorė
čiau važiuoti vasarai į pionie
rių stovyklą Palangoje. Pasi
skundžiau, kad nesu pionie
rius. Jis nusijuokė ir priža
dėjo reikalą sutvarkyti. 

Tiksliai datos nebeprisime
nu — 1941 metų birželio 
pradžioje — Raudonosios ar
mijos sunkvežimis r-įgabeno 
mus ir mūsų laga-.nnus į Pa
langą. Kiek prisimenu, kretin
giškių buvo nedaug — ber
niukų ir mergaičių apie tuzi
nas, o gal ir daugiau, su dviem 
vadovais, tarp jų V. Lingys ir 
kitas, ne mokytojas, bet vieti
nis paprusę8 politrukas. Apgy
vendino mus senesnėje, bet 
gražioje dviejų aukštų baltoje 

. viloje (nei gatvės, nei vilos 
vardo nebeprisimenu). Atva
žiavę jau radome daugiau vai
kų iš kitų Lietuvos vietovių, 
įvairaus amžiaus — nuo 10 
metų iki 16 metų. Mūsų viloje 

buvo gal 35 vaikai su keletu 
vadovų. Visos aplinkinės vilos 
irgi buvo pilnos vaikų — skir
tingo plauko. Manyčiau, buvo 
koks tūkstantis, o gal ir dau
giau. Paprastai dienos prati
mai būdavo įdomūs: pusryčiai, 
gimnastika, užsiėmimai, žai
dimai, ideologinės pamokos, 
berods, neturėjusios jokios 
reikšmės jaunimui. Pusryčiau
ti, pietauti ir vakarieniauti ei
davome rikiuotėje, pamaino
mis į Kurhauzą. Maistas buvo 
skanus, geras ir jo buvo už
tektinai. Dažnai darydavome 
iškylas į Birutės kalną, par
kus ir, žinoma, į pajūrį mau
dytis. Vienu žodžiu, nesigai
lėjau tapęs „pionierium". Taip 
pat teko susipažinti su daugel 
mokinių iš Kauno, Alytaus, 
Šiaulių, kurie buvo labai 
„blatni". Mokė mus visokių 
naujų šposų, dainų ir triukų. 
Mūsų viloje buvo ir keletas 
abiejų lyčių žydukų. Prisime
nu vieną flomų tipą, juokdan, 
kalbantį gargaliuojančiu ak
centu — Benjaminą. Mes jį 

traukėme per dantį. Daina
vome savo sukurtas dainas, 
pavartodami jo vardą. Sugyve
nome gerai, nesijautė jokios 
trinties, išskyrus kai kuriuos 
„blatnuosius", kurie savo „iš
mintim" „grajino" mums (Kre
tingos „blatniesiems") ant ner
vu. 

Atostogom įpusėjus, galbūt 
viduryje birželio, stovykloje 
pasigirdo nemalonių gandų. 
Vadovu tarpe jautėsi nerimas 
ir įtampa. Kažkas šnibždėjo, 
kad vyksta žmonių suėmimai, 
lietuviai prievarta vežami į 
Rusiją — Sibirą. V. Lingys ga
vo iš Palangos milicijos nuova
dos pranešimą atvykti paso 
pratęsimui. Stovykloje mūsų 
santykiai su juo buvo geri. Jis 
paprašė manęs nueiti į mili
ciją ir pratęsti jo pasą, nu
duodamas esąs užimtas ar 
sergąs. V. Lingys nebuvo ko
munistas, vargšas buvo neno
rom įtrauktas į tą nelemtą sis
temą. Kitu būdu būtų iš kalė
jimo (nuo pat okupacijos pra
džios buvo tardomas) nebūtų 

išėjęs. Matydamas jo keblią 
padėtį, nutariau porai dienų 
apsilankyti Kretingoje. 

Kretingos mieste ir namuose 
visi jaudinosi — veža į Sibirą. 
Tėvas neramus, nes anksčiau 
buvo keletą kartų tardytas. 
Jis gerai mokėjo rusų kalbą, 
tuokart neprisikabino, bet da
bar nebuvo tikras dėl ateities. 
Mama nebenorėjo manęs iš
leisti atgal į stovyklą, bet ne
norėjome sukompromituoti ir 
V. Lingio. Be to, jei mūsų šei
mą ištremtų, aš likčiau neiš
vežtas. Po poros dienų išvykau 
atgal. Palangoje atmosfera jau 
kita. Stovykloje dienotvarkė 
pasikeitusi. Daugiau politinių 
paskaitų, vadovai jautrūs 
„gandams". Bijosi vienas kito. 
Aš irgi beveik papuoliau į bė
dą. Grįžęs papasakojau savie
siems, kad „veža". Paminėjau 
net keletą žinomų pavardžių. 
Nugirdo vienas vadovas-polit-
rukas. Nežinau, kas būtų at
sitikę, jei ne mano dabartinis 
„patronas" Viktoras Lingys — 
ištraukė iš bėdos. Įtampa jau

tėsi ne vien vadovų tarpe, bet 
ir vaikų, ypač vyresniųjų mo
kinių, kurie suprato niūrią pa
dėtį. Namai toli, o-kas juose 
dedasi? Koks jų t^įjj likimas? 

Atsimenu, d a r Kartą teko 
lankytis milirijcįR^Pasirodė, 
jam, Viktorui .LftQgui, grėsė 
rimtas pavojus; iXp©nė" į pla
čiąją tėvynę. hfbriC.btt/au ketu
riolikmetis, bet dVrykus gerai 
perpratau. (tikulgjBgtai milici
jai sumelavau, kgttįjis nega
lįs asmeniškai • prisistatyti. 
Atidėjo susitikima dar porai 
dienų. Tikrai jaučiau pasiten
kinimą, kad savo įžvalga ir 
apsukrumu <* sugebėjau pa
kreipti Žmogaus likinią. 

1941 meti} biržcffid 22 die
nos, sekmadienio ryfias. Šven
tadieniais keliamės vieną va
landą vėliau, o &• valanda 
miego labai brandi.* Girdime 
perkūniją, nors lauke gražus 
ankstyvas rytmetis? Rodos, 
saulė tuoj pasirodys rytuose, 
laikrodis rodo penkias tris
dešimt, o perkūnija vis didėja. 

(B.d.) 

http://www.vilnius.lt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS GARBĖS 
KONSULATAS CLEVELANDE 

„Tai yra didžiulė atsakomy
bė, bet aš ją s u pas id idž iavimu 
priimu, nes myl iu Lietuvą, ku
ri po ilgų m e t ų kovos įsijun
gia į laisvų t a u t ų tarpe", 
1996.10.05 Clevelando „The 
Plain Dealer" dienraščio žur
nalistui VVilliam F. Miller sa
kė Ingrida Bubl ienė , ją pa
skyrus Lietuvos Respubl ikos 
Garbės konsule Cleve lande. 
Š is jos pare i šk imas nebuvo 
vien gražbylystė, bet t ikrai 
nuoširdus įs ipareigoj imas 
dirbti jos g imtajam kraštui ir 
jo žmonėms . Šis ryžtas nema
žėjančiu t e m p u j a u įžengė į 
penktuos ius m e t u s . 

Aukšč iau m i n i m a s i lgas 
s traipsnis , pa i l ius truotas di
džiule Konsulės nuotrauka 
(„Lady wi th the hats") taip pat 
primena, kad Ingrida jau 
„Šaltojo karo" m e t u dažnai bu
vo matoma demonstracijose 
mies to centre su k i ta is pabal-
t iečiais , reikalaujančiais lais
vės jų kraš tams . „Dabar I. 
Bubl ienė turi naują uždavinį", 
— rašo žurnal i s tas , „entuzias
t ingai propaguoti vers lą tarp 
Lietuvos ir JAV. tai atkreipė 
Lietuvos par lamento ir diplo
mat inio korpuso dėmes į ir ji 
buvo paprašyta pris i imti Gar
bės konsulės darbą". 

Romas ir Ingrida Bubliai 
didžiuojasi penkia i s i šmoks
l intais vaikais . Ingrida „IB In
ternational Consul tants" fir
mos direktorė turi savo įs taigą 
18021 Marcella Rd., Cleve-
land, OH 4 4 1 1 9 ir savo vers lo 
skyrių Vilniuje. Tokiose gan 
sudėt ingose Lie tuvos są lygose 
Konsule, ka ip ir jo s j a u n y s t ė s 
dienose, kai šoko „Grandinė
lėje", dainavo ansambl iuose , 
vadovavo „Dainavos" stovyk
loms , su šypsena ir energija 
mezga prekybinius ryš ius 
tarptautinėje verslo rinkoje. 

Lietuva JAV-se , be savo am
basados Washington , D.C., tu 
ri general inius konsu la tus 
N e w Yorke, Čikagoje, dabar 
j a u ka lbama apie s te ig imą ir 
Los Angeles , CA, bei garbės 
konsulatus: Čikagoje, Cleve
lande ir St. Petersburge , FL. 
Konsulatai , a t s tovaudami Lie
tuvai ir jos pi l ieč iams, a t l ieka 
naudingų patarnav imų įvai
riuose re ikaluose . General i
niai konsulata i yra LR Už
s ienio reikalų ministerijos lė
šomis iš laikomi. Garbės kon
sulatai — visos į s ta igų išlai
kymo, rašt inės , komunikaci
jos, reprezentacijos, kel ionių 
išlaidos ir t.t. guli ant konsulo 
pečių. Clevelando konsulato 
met inės iš laidos s iekia 18-
20,000 dol. per m e t u s . 

Kad sus idarytume kiek pil
nesne t ikresnį konsu lės darbo 
Clevelande vaizdą, žvilgterė
kime ir į pagrindines ve ik los 
sritis . Pati Konsule priklauso 
š ioms organizacijoms: Cleve-
land VVorld T radę Center. Cle-

v e l a n d Counci l on VVorld Af-
fairs, Counci l of International 
p r o g r a m s , Ohio Commodore, 
C l e v e l a n d Rotary Internatio
nal C lub , Ohio Izrreal Cham-
ber of C o m m e r c e , Trade Show 
Assoc ia t ion , Cleveland Fo-
reign C o n s u l a r Corps. Ingrida 
ir dabar i š l i eka LB, skautų , 
a t e i t i n i n k ų , parapijos ir ki tų 
v i e n e t ų aktyv i narė. 

R e p r e z e n t a c i j a i r v e i k l a 
2 0 0 0 - a i s i a i s m e t a i s 

LR C l e v e l a n d o garbės kon
sulato v e i k l a aktyviai reiškėsi 
d a l y v a u j a n t Clevelando dip
l o m a t i n i a m e korpuse, buvo 
s u o r g a n i z u o t a s Vasario 16-
sios p r i ė m i m a s L.R. gen. kon
sulu i R i m a n t u i Morkvėnui, 
s u o r g a n i z u o t a Vasario 16-ąją 
Lie tuvos t r i spa lvės i škėl imas 
C o l u m b u s ir Clevelando rotu
š ė s e , p a r u o š t a informacinė 
m e d ž i a g a Nepr ik lausomybės 
š v e n t ė s proga žiniasklaidai . 
Ingrida sve ik ino i šk i lmingame 
Vasar io 16-tos minėjime. 

Ingrida, ka ip Lietuvos repre
z e n t a n t e , dalyvavo World Tra
de C e n t e r suvaž iav ime, susit i 
ko s u Indijos gen. konsule , 
da lyvavo Raudonojo Kryžiaus 
m e t i n i a m e pokylyje, sus i t iko 
su Šveicarijos gen. konsulu , 
da lyvavo Ohio Commodore 
(garbės organizacija) pokylyje, 
Ohio ekonominėje konferenci
joje, Cleve land-Cuyahoga Port 
Author i ty pokylyje, kroatų, 
s l o v ė n ų konsu la tų renginiuo
se , Ohio gub . Bob Taft, senato
rių M i k e DeVVine, sen . George 
Voinov ich pr iėmimuose Co
l u m b u s mies te , Kongreso 
a t s tovo D e n n i s Kucinich inau
guracijoje Cleve lande , l e n k ų 
d e b i u t a n t ų , vengrų tautybių 
pokyl iuose . Da lyvavo susi t i 
k i m e s u buv. J A V užsienio rei
k a l ų m i n i s t r u George Schultz , 
Izrael io ats tovu. Dalyvavo 
C l e v e l a n d o Meno muziejaus 
t a r p t a u t i n i a m e vakare, žurn. 
W i l l i a m s Miller pagerbime, 
S e v e r a n c e Hali a tnauj in imo 
p r i ė m i m e , Kultūrinių darže
lių, paba l t i eč ių renginiuose . 
D a l y v a v o tarptaut inio vers lo 
įva ir iose paskai tose . Nepra
le ist i l i e t u v i ų minėj imai bei 
kit i reng in ia i . 

K o n s u l a t o d a r b a i 

Legal izuoja dokumentus; at
l ieka v e r t i m ų darbus, padeda 
iš L i e t u v o s atvykus iems; in
formuoja ir v iet in ius . Mokslei
v i a m s ir vers lo ž m o n ė m s pa
rūp ina informaciją apie Lie
tuvą . K o n s u l e pargabena iš 
L ie tuvos l i teratūros apie Lie
tuvą , organizuoja pokalbius su 
naujai a tvykus ia i s , palaiko ry
š i u s s u įvair iomis pol i t inėmis , 
k u l t ū r i n ė m i s , ekonominėmis 
organizaci jomis , su konsula
ta i s . N u v y k u s i Lietuvon, kon-

S K E L B I A I 

Kalifornijos Lietuvių kredito sąjungos įstaigos tarnautojos po metinio narių susirinkimo. Iš kairės: Regina Gas-
paroniene, Regina Banionytė, įstaigos vad. Laima Wheeler, Birute Jocaite-Milliron, Dalia Gricienė. 

Lietuvos R«>s|>'ii>iik>>~ (;.triws konsule Ingri( i ; i RuMi r i i r tarp JAV Kone 
ri.-so atntovų kairėje (lcmokr.it. is Odin is Kui-micli IŠ ('Irvelaiuio, «leši-
n f j r - l ietuviu kiliai-*. ie^puhhknn.i~ .lnhn M Simuku^ ic ' 'ikaK'V-

sultuoja su ministeri jomis , 
v iet inei spaudai te ik ia infor
macijas apie Lietuvą. Palaiko
m i geri ryšiai su Cleve lando ir 
Ohio valdininkija. 

S u o r g a n i z u o t i , į v y k d y t i 
p r o j e k t a i 

Suorganizuotas bendradar
biavimo ryšys t a r p Lietuvos 
Žemės ūkio ministeri jos ir 
Ohio valstijos ž e m ė s ūkio ins
titucijų, 2000 m. vasar io 1 d. 
pasirašytas Ohio Žemės ūkio 
departamento bendras komu
nikatas tarp Ohio valst i jos Že
m ė s ūkio departamento, Ohio 
valstijos Žemės ū k i o ministeri
jos fakulteto ir L R ž e m ė s ūkio 
ministerijos. Tą faktą pasvei
k ino Ohio gubern. Bob Taft. 

Suorganizuotas v iz i tas Ohio 
Žemės ūkio departamento 
atstovo į Lietuvą, dalyvauta 
kartu su JAV delegacija Agro-
Ba l t parodoje 2 0 0 0 . Suorgani
zuota LR Žemės ūkio ir LR 
Žemės ūkio universiteto dele
gacijos viešnagė Ohio valsti
joje. Prisidėta ir konsul tuota 
įvairioms verslo delegacijoms 
i š Lietuvos. Suorganizuotas 
bendradarbiavimo ryšys tarp 
„Cleveland Rotary Club" ir Pa
nevėžio „Rotary klubo". Bend
radarbiavimo a k t a s pasira
š y t a s 2000 lapkričio 21 d. Pa
nevėžyje. Suderinta progra
m a su Council of International 
Programs USA ir Lietuvoje 
East-West Consulting dėl įvai
rių profesinių pas ike i t imų. J 
Lietuvą palydėta Dorothy A 
Fal ler — „Council of Interna
tional Programs USA" prezi
dentė. Suorganizuoti s u ja 
įvairūs susitikimai. Talkinta 
rengiant Čiurlionio 125-osios 
sukakt ies minėjimą Severance 
Hali , Clevelande. Prisidėta 
prie pastangų, k a d koncerte 

dalyvautų pagrindinis muzi
kos kritikas. 

Praėjusių metų gruodžio 15 
d. konsule Ingrida buvo ap
dovanota Lietuvos Parodų rū-
mų/LITEXPO sukaktuv in iu 
medal iu už nuolatine paramą 
ir konsultaciją Parodų rū
m a m s . 

Štai i r 2001- j i 

Tęsiamas ryšių koordinavi
m a s tarp Ohio ir Lietuvos. 
Gegužės mėnesį organizuoja
m a s Ohio Žemės ūkio departa
mento vizitas į Lietuvą. Toli
mesnės veiklos v y s t y m a s su 
LR Žemės ūkio ministerija ir 
Ohio valstija. Įvairių progra
mų koordinavimas s u Ohio 
State universitetu ir LR Že
mės ūkio universitetu: s tuden
tais pasikeitimai, moksl iniai 
darbai — tyrimai, doktorantų 
programos, konferencijos. Bus 
plečiama Clevelando ir Pa
nevėžio Rotary klubų veikla. 
Konsulatas ta lkins „Ąžuoliu
ko" choro iškvietimui ir kon
certui Clevelande. 

• Kovo 30 d. da lyvaus U S Bu
siness and Trade with Central 
and Eastern Europe konferen
cijoje. Pakviesta prelegentė 

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO 
SĄJUNGA — SĖKMĖS KELYJE 

Beveik kiekvienam Kalifor
nijos l ietuviui yra gerai ž ino
m a Kalifornijos Lietuvių kre
dito sąjunga, įsikūrusi S a n t a 
Monica mieste , prie Ramiojo 
vandenyno. Prieš 32 m e t u s 
kukliai pradėjusi savo ve ik lą 
deš imties tūkstančių dolerių 
metine apyvarta, š iemet Kre
dito sąjunga didžiuojasi 2 5 , 5 
milijono dolerių narių sutaupy
tu kapitalu. Pas inaudojant 
federalinės valdžros l e id imu 
plačiau duoti dideles paskolas 
nekilnojamo turto p irkimams, 
2000-ais ia is metais i šduotų 
paskolų s u m a pasiekė 12,5 
milijono dolerių! A s m e n i n i ų 
paskolų (nedidelėmis s u m o 
mis) t a i s pačiais "metais iš
dal inta už vieną/ milijoną, o 
per v i s ą kredito sąjungos 
gyvavimo laikotarpį įvairių 
paskolų buvo suteikta už 
34,6 milijono dolerių. 

Visi š i e pasiekimai yra Kre
dito sąjungos direktorių ta
rybos ir tarnautojų s u n k a u s 
darbo rezultatas. U ž sėkmin
gą Kredito sąjungos darbą 
pirmiaus ia atsako direktorių 
taryba, kuriai vadovauja nuo
savybių įgįjimo ir finansų ži
novas Albinas 'Markev ič ius . 
Direktoriais dirba- kit i prityrę 
a smenys : viceprezidentas Vy
tautas Čekanauskas , iždinin
kė L a i m a Wheeter, sekretorė 
Birutė Jocaitė-Milliron ir na
rė Dal ia Gricienė. P a s k o l ų i š 
davimo klausinius sprendžia 
Vital is Lembertas, Ged iminas 
Leškys , Jonas Talandis ir pa
skolų revizorius Aleksas 
Baipšys . Priežiūros direkcijoje 
dirba Edvardas- Budg inas , 
Aleksas Asta ir As ta Budgi-
nienė. Tiksliai vykdyt i val
džios re ikalavimus ir geriau
siai aptarnauti k l i en tus — 
kasdien i s įstaigos tarnautojų 
darbas, kuriam vadovauja 
Laima Wheeler. 

ekonomistė Nijolė Zambaitė . 
Organizavimas Lietuvos de
legacijos į 56-ąją Cleveland 
World Trade konferenciją. 
Skat int i Ohio gubernatorių, 
kad suorganizuotų prekybos 
misiją į Lietuvą. Suorganizuo
ti ke l ionę į Lietuvą Balt ic 
Caucus pirmininkui Kongreso 
atstovui Dennis Kucinich. 

Š ių m e t ų veiklos kalendo
riuje čia užregistruoti prelimi
nariniai užsimojimai. Kiti dar 
ryškinami ir papildomi. J Cle
velando organizacijų sambūrį 
įs i jungęs Garbes konsulatas , 
nors savo veiklos spinduliu 
siekia platesnius horizontus, 
š iam lietuvių telkiniui te ikia 
didžiulę garbę Bet esu įsiti
k inęs , kad Garbės konsulei 
Ingridai verta prisiminti ir 
Rytų išminčiaus žodžiai: „Kad 
ir labai daug gerų darbų bū
tum padariusi , ats imink, kad 
dar daugiau jų liko nepada
rytų". Sveikatos, s ė k m ė s ir 
D a n g a u s palaimos tol imes
niuose darbo vieškeliuose! 

V a c y s R o c i ū n a s 

Kad iš laikytų kiekvieną 
klientą, kuris yra bankų vilio
j a m a s įvairiais pažadais , mū
s ų nedidelė l ie tuviška įstaiga 
siūlo asmenišką ir labiausiai 
priimtiną aptarnavimą: veltui 
mokest ines sąska i tas , ATM 
korteles, įvairias pensijų tau
pymo sąskai tas I RA, termi
nuotus ir paprastus indėlius, 
pinigų pervedimą į bet ku
rią šalį, „American Express" 
čekius, t ies ioginius pensijų ir 
algų indėlius, paskolų perfi-
nansavimą ir n e m o k a m ą gy
vybės apdraudą iki 2 ,000 do
lerių, (priklausomai amo nario 
amžiaus) . Kredito sąjunga 
ta ip pat lanksčiai prisitaiko 
prie tokių momentų , kaip fe-
deralinių mokesčių mokėjimo 
ir vasaros atostogų meto bei 
ki tų įvykių, s iū lydama na
riams paskolas žemiaus ia i s 
procentais, tuo stipriai j i ems 
pagelbėdama. 

Dažnai ir malonūs kl ientų 
atsi l iepimai už su te ik tas pa
s laugas yra didel is Kredito 
sąjungos darbo įvert inimas. 
N u o pat veiklos pradžios Kre
dito sąjungos t iks las buvo pa
dėti l ietuvių v i s u o m e n e i įsi
tvirtinti, taupyti še imai , o ne 
remti sunkiai uždirbtomis 
santaupomis d idž iuos ius ban
kus. Todėl, pr i s i ta ikydama 
prie v i suomenės s iekių , Kre
dito sąjunga glaudžiai palaiko 
ir remia v i sus l ie tuvių visuo
menin ius kultūros v ienetus , 
kaip Los Angeles j a u n i m o an
samblį „Spindulys", Lietuvių 
dienų ir kitus renginius . Kre
dito sąjungos vadovų tvirta 
nuomone, išeivijos l ie tuvių vi
suomenė tebėra stipri ir gy
vybinga, ne tik savo kultūra, 
bet ir išugdyta pagarba tau
pumui, darbui ir darbo vai
s iams. 

Tad kviečiame naujus na-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUT0M0eiJ0.NAMLiSVEKAT06! 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapois ir Otf. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

32081/2 VVatt 95th StrMt 
Tat. (706) 424-8654 

(773)681-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAJC 
^ R E A L T O R S 
<*TCI773) 221 -1711 

HOME (70*) 425 -71*0 
.17731! 

RIMAS L.STANKUS 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
»Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida J 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid dri ver' s license and trans-
portadon. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

LANGU PLOVĖJA 
Reikalingąjį 00 žmonių. Pradekite jau 

JAI! 
šiandien. Darbas nuo pirmadienio iki 
šeštadienio, 7 v.r. iki 4 v.p.p. Dirbama 

po 2-3 žmones (vyrai ar moterys). 
Privalo turėti automobilį ir susikalbėti 

angliškai. Patyrimas nebūtinas -
išmokysime. Atlyginimas $500 per 

savaitę vienam žmogui. Sumokėsime 
kiekvieną dieną. Užpildyk dokumentus 

šiandien -pradek dirbti rytoj. 
2101 Oeden A ve., Downers Grove, 
II. 60515 (Ziebartpastate). įėjimas 

per zonines duris. Tel. 630-737-0100. 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VokeM*7738547B0 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Reikalingi darbininkai 
naktiniam parduotuvių 

valymui. Darbas pietų Indianoje. 
Atlyginimas nuo $1,600 iki 
$2.000. TeL 773-476-2247, 

773-251-6101. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti, 

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

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

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

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

Susikalbėsite angliškai, rusiškai 

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

Ilinois valstijoje. AUyginimas 
$1.500 —$1,800. Dokumentai ir 

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

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams -

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

Kalbame lietuviškai. 

rius, ypač jaunas še imas , taip 
pat atvykusią naująją lietu
vių išeiviją, tapti mūsų na
riais ir pasinaudoti v i sa is Ka
lifornijos Lietuvių kredito 
sąjungos te ik iamais patarna
vimais . Lietuvių v i suomenės 
įgytos nuosavybės rodo, kad 
bendras darbas te ikia daug 
gėrybių abiem pusėm. 

R e g i n a G a s p a r o n i e n ė 

NAUJAS „SANTAROS" ŽURNALO 
NUMERIS 

Nesenia i iš K a u n o atėjo nau
jas „Santaros" žurnalo nume
ris. Tai jau 34-s i s , paženkl in
tas tik 2001 m e t ų pavasario 
data. J i s turi 128 knyginio for
mato puslapius ir, ka ip visa
da, turtingas nee i l in ia i s auto
riais, rašiniais, m e n o kūrinių 
reprodukcijomis, nuotrauko

mis. 
Nemaža i žurnalo puslapių 

skirta užsienyje gyvenus ių ar 
dar čia tebegyvenančiųjų m o 
šų kūrybai: spausdinama 
Henriko Radausko poezija, 
dail. V. K. Jonyno dailės dar
bų. Net 13 žurnalo puslapių 
pašvęsta čikagiečiui Algiman
tui Keziui ir jo fotografijų cik
lo „Moteris" pristatymui. Yra 
išspausdintos septynios šio 
ciklo nuotraukos. 

Taip pat žurnalo puslapiuo
se randame ir nemažai Ju
liaus Kaupo laiškų, rašytų Al
fonsui Nykai-Nyl iūnui . Iš
spausdintos ir šių išeivijos ra
šytojų didelės nuotraukos. 

Šal ia medžiaga apie išeivius 
kūrėjus, užt inkame ir kitokio 
pobūdžio straipsnių. Danutė 
Čiurlionytė-Zubovienė pasako
ja apie savo motiną, o muz. 
Giedrius Kuprevičius — apie 
savo tėvą, žinomą skambin
toją Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus bokšto varpais. 

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

Sergantiems, vienišiems 
žmonėms, kuriems reikia 

priežiūros, jaukių, švarių namų ir 
sveiko maisto — slaugės iš 

„For your service" agentūros visą 
tai padarys. Skambinti Zitai, 

tel. 773-585-9067 arba 
7 , -585-6709 . 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečio į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

Mini venų* vežioju 
po Ameriką. 

Tel. 773-405-8861 a r b a 
773-927-8831. Palikti žinutę. 

Galiu pagaminti šviežią 
maistą įvairioms progoms. 

Gyvenu Downers Grove. Ilinois. 
Skambinti 

tel. 773-398-6638, Danutei. 

Žurnalo vyr. redaktorius Ro
mualdas Norkus, savo straips
nyje „Juozo Urbšio pamokos" 
rašo apie šį žymųjį Lietuvos 
diplomatą, su kuriuo j a m yra 
tekę nemažai bendrauti. 

Žymiųjų žmonių galerijoje 
randame įvairių išeivijos sri
čių darbuotojų — prof. Antano 
Salio, visuomenės veikėjo J. 
Sondos-Sondeckio, prof. Stepo
no Kairio ir filosofo dr. Juozo 
Girniaus dideles nuotraukas. 

Taip pat čia a tžymėtas ir 
prof. Vytautas Kavolis, pažy
mint, kad prie namo, kuriame 
jis gyveno 1939-1944 m., Kau
ne atidengta atminimo lenta. 

Šio numerio viršelyje Mato
me kaunietį aktorių Petrą 
Venslovą, kurį praėjusį rudenį 
galėjome sutikti Čikagoje X 
Teatro festivalio renginiuose. 
Pažymėtinas yra ir „Santaros* 
žurnalo šūkis: „Tenutolsta vi
soks riksmas ir pyktis", ku
riuo šio leidinio redakcija jau 
naudojasi daugiau negu 10 
metų — nuo pirmojo numerio. 
Gaila, kad šiuo metu , kaip ir 
daugumas kultūrinių žurnalų, 
„Santara" turėjo suretinti daž
numą ir dabar pasi tenkina tik 
vienu numeriu.-

Žurnalo redakcijos adresas*. 
Gedimino g. 10, 3000 Kaunas, 
Lietuva. 

Ed. Šulaitis 

• Praeitis , kaip ištirpusi 
druska: vietos neuž ima, bet 
skonis jaučiamas. 

http://lcmokr.it.is


SUNKUS GEROS IDĖJOS 
KELIAS 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

REMIGIJUS MISIŪNAS 

Kartais geros idėjos, puikiai 
prigijusios vienose tautose, 
niekaip neranda sau tinkamos 
vietos kitose. Lietuviams taip 
nesiseka su Kultūros fondo 
(KF) idėja. Fondo svarba, re
miant mokslą, meną ir kul
tūrą, buvo suprasta jau seniai. 
Dar 1927 m. Lietuvoje KF 
idėja buvo svarstyta kultūros 
kongrese ir sudaryta komisija 
jo įstatus parengti. To meto 
liudininkų žodžiais, KF reika
lingumas buvo pripažįstamas 
veik visuotinai, išskyrus labai 
nežymią, tačiau lemtingą ma
žumą, tad idėja taip ir liko 
neįgyvendinta iki 1940-ųjų 
okupacijos. Okupantai buvo 
paskelbę KF įstatymą, tačiau 
šis praktiškai neturėjo reikš
mės. 

Pasibaigus karui, tremtyje, 
Vokietijoje, vėl buvo atsimin
tas KF. Tiesa, kiek vėlokai, 
1947 m., kai gražiai klestėjęs 
lietuvių kultūrinis gyvenimas 
tremtyje ėmė susidurti su vis 
didesniais įvairiais sunku
mais, juo labiau, kad prieš 
akis buvo latvių ir estų KF pa
vyzdžiai. Kėlusieji KF klau
simą — J. Cicėnas, L. Dovy
dėnas ir kiti — tikėjosi, jog jis 
taps visos lietuviškos kultūros 
židiniu, puoselėtoju, padės 
padaryti kultūrinę veiklą la
biau planinga ir bus galima 
išvengti tokių skandalingų nu
tikimų, kai debiutantai savo 
knygoms išnaudodavo geriau
sią popierių, o žymūs poetai 
savąsias spausdindavo rotato
riumi. 

Aplamai, leidyba turėjo būti 
vienu svarbiausių KF uždavi
nių. Fondas buvo raginamas 
pasirūpinti geros leidyklos bei 
spaustuvės įsteigimu, taip pat 
knygų platinimo organizavi-
nTOTPaties KF įsteigimas buvo 
siejamas su 1947 m. minėtu 
pirmosios lietuviškos knygos 
400 m. jubiliejumi ir teigta, 
jog tai būtų pats geriausias jai 
paminklas. 

Reikia pripažinti, jog trem
tyje KF Salininkams sekėsi ge
riau nei Lietuvoje — tais pa
čiais 1947 m. liepos 12 d. ant
rajame Lietuvos rašytojų 
tremtinių draugijos suvažiavi
me fondas buvo įsteigtas. Bet 
tai buvo tik pirmas, kaip pa
aiškėjo, pats lengviausias 
žingsnelis. Kitus žengti pasi
rodė esą daug sunkiau. 

Ypač daug keblumų buvo su 
lėšų telkimu. Suvokiant jų 
svarbą, pinigų telkimu ragin
ta susirūpinti dar iki KF įstei
gimo, labiausiai — britų oku
pacinėje zonoje. Mat, čia jau 
vyko emigracija į D. Britaniją 

ir išvykstantiems buvo drau
džiama išsivežti pinigus. Kaip 
liudijo matę, nebežinant kaip 
atsikratyti jais būdavo tiesiog 
švaistomasi — pasitaikė, kad 
lietuviai mėtė iš laivų pinigų 
gniužulus apačioje žiopsoju-
siems vokiečiams. Tokios sce
nos paskatino raginti steigti 
specialius komitetus, kurie, 
iki atsiras KF, rinktų jam lė
šas. Būta ir perėjimo nuo žo
džių prie darbų — 77 į Angliją 
susiruošę Neustadto lietuviai, 
paraginti rašytojo Fabijono 
Neveravičiaus, pritarė KF idė
jai ir paaukojo jam 3,000 RM. 

Aukos plaukė ir po KF įstei
gimo, tačiau jų nebuvo tiek, 
kad užtektų fondo darbams, o 
šie judėjo ne visai taip, kaip 
buvo tikėtasi. Net su įstatais 
nelabai pasisekė — jie su
laukė aštrokos kritikos spau
doje. Antra vertus, KF galima 
ir pateisinti — į tik ant kojų 
bandančią atsistoti instituciją 
buvo dedamos nepaprastai di
delės viltys. Ypač tai pasakyti
na apie jau minėtą KF kaip 
išeivių kultūrinio centro įsi
vaizdavimą, centrą, kuriam 
turėjo būti perduotos kitų ins
titucijų — Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės, VLIKo ir kitų 
— turėtos kultūrinės funkci
jos. Be to, kalbant apie knygų 
leidybą, KF buvo siūloma tap
ti jų platinimo centru, savo
tišku knygų klubu, kurio na
riais būtų visi lietuviai, įmo
kėję pagrindinį nario mokestį 
bei priedą už pasirodančias 
knygas. 

Nusižiūrėjus į latvių ir estų 
DP kultūros fondus, ir lietu
viškasis buvo raginamas pa
sirūpinti lietuvių literatūros 
leidyba kitomis kalbomis. 
Daug tikėtasi iš bendro KF ir 
leidėjų pasitarimo 1948 m. ru
denį, ypač, kad jo metu bus 
sutarta, kaip toliau tvarkyti 
vis labiau strigusią knygų lei
dybą bei spręsti jau išleistų 
knygų likimą, kai leidėjams 
tekdavo emigruoti, nespėjus 
sutvarkyti jų pervežimo į JAV. 
Deja, pasitarimo metu priimti 
nutarimai neturėjo veik jokios 
praktinės reikšmės dėl emig
racijos, kuri jaukė ir paties 
KF darbus. Baigiantis 1948 
m., fondas ėmė jaustis, tarsi 
būtų viena koja stovėjęs Vo
kietijoje ir tuo pat metu ieš
kojęs, kur pastatyti kitą. 

Juo toliau, tuo aiškiau darė
si, jog, nepaisant visų KF en
tuziastų pastangų išplėtoti jo 
veiklą, fondo įsteigimas buvo 
pavėluotas. Ypač — dėl emig
racijos perkėlus KF į JAV, kur 
besiformuojančiai struktūrai 

ŠAUTA, BET NE VISAI 
PATAIKYTA 

Kostas Mačiulis („Draugas", 
2001.05.11) rašė, bandysiąs 
nušauti du zuikius vienu šū
viu. Mano pavardė minima, 
kaip vieno iš tų dviejų .zui
kių'' taikinių. Ten jis rašo: 
„Romualdas Kriaučiūnas tik
rai eina atbulai, siūlydamas 
kelti 'Draugo' prenumeratą iki 
150 dol., o pats prisipažįsta, 
kad nėra Draugo fondo narys. 
Še tau..." 

Pirmiausia, smagu, kad kas 
nors laiškus ar kitus rašinius 
skaito. Dar smagiau, kad į 
juos reaguoja. Nuomonių įvai
rumas yra pozityvus reiški
nys. Kartais pasiskubinama 
su išvadomis, kurioms nėra 
reikiamų faktų. Aš niekur ne-
prisipažinau neesąs Draugo 
fondo nariu, nes juo esu. Mane 
iš keblios padėties ateina va
duoti Draugo fondo iždinin
kas, „Draugo" gegužės 5 d. lai
doje paskyręs dalį savo skil
ties mano laiškui. Ten teisin
gai esu apibūdinamas kaip 
Draugo fondo garbės narys, 
„dosnus nuolatinis Draugo 
fondo vajų dalyvis". 

Tai tačiau neturėtų nei padi
dinti, nei sumažinti mano siū
lymo vertės pakelti prenume
ratos mokestį. 

Romualdas Kriaučiūnas 
Lansing, MI 

ATITAISYTI AR 
PATAISYTI 

Š.m. gegužės 8 d. laiškų sky
riuje L. Stankevičius tvirtina, 
ir aš jam pritariu, kad į lietu
vių kalbą blogai išversta iš lo
tynų kalbos „Vita aeterna". 

Nesutinku tačiau, kad būtų 
neteisingai išverstas sakinys 
„Ir nevesk mus į pagundą", 
kuris tebenaudojamas bent 
keliose man žinomose kalbose. 
Jei mes dabar sakome „Ir ne
leisk mūsų gundyti", tai čia 
jau ne klaidingo vertimo ati
taisymas, bet sakinio esmės 
pataisymas. Toks pakeitimas 
liečia ir kitą mūsų nebevarto-
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jamą maldos sakinį, būtent, 
„ir pagirtas Tavo įščiaus vai
sius". 

Vladas Statkus 
Redford, MI 

NORIU UŽSIDIRBTI 
VAIKELIO OPERACIJAI 

Esu 26 metų, mano vardas 
Romualdas, gyvenu Kauno 
mieste. Auginame su žmona 3 
m. sūnų Aurimą. Mano sūnus 
sunkiai serga. Jo širdelė de
šinėje pusėje ir turi įgimtą šir
dies ydą. Buvo operuota širde
lė. Po 2 m. bus reikalinga dar 
viena operarija. 

Tam reikalingi 8,000 dole
rių. Tad sužibo viltis, kad ga
liu parašyti jums laišką. Norė
čiau uždirbti pinigų vaikelio 
operacijai. 

Labai prašau, išspausdinti 
mano laišką arba skelbimą sa
vo laikraštyje. 

Baigiau aukštesniąją mo
kyklą. Paskutiniu laiku dir
bau restorane barmenu. 

Galiu dirbti, bet kokį darbą, 
namuose arba lauke. Moku 
siūti, megzti, gaminti valgį. 
Dirbu ir prie statybų arba lau
ko ar žemės darbus. 

Šiuo metu mokausi anglų 
kalbą. Susidomėjusius prašau 
rašyti man adresu: 

Romualdas Petrovas 
Mackevičiaus 40-8, 

Kaunas 3000, Lietuva 

BIČIULYSTĖ 

„Drauge", gegužės 4 d. per
skaičiau „Bi&ulystės" skyrių 
Nr. 9. Šį skyrių dukart per 
mėnesį parengia trečios ban
gos imigrantė Ligija Tautku-
vienė, talkininkaujant sūnui 
Adomui. „Bičiulystė" atsirado 
„Draugo" vyr. redaktorės D. 
Bindokienės kvietimu sukurti 
puslapį trečiosios bangos lie
tuviams. 

Šiai proga reikia tik pasi
džiaugti, kad trečioji banga 
su savo naujomis ir gaivalin
gomis mintimis įeina į visų 
„Draugo" skaitytojų tarpą. 
Tuo pačiu įneša naujovių, ku

rių mums, vyresnės kartos 
skaitytojams, seniai jau rei
kėjo. 

Praėjus tam tikram laikui, 
neskirstysime išeivijos lietu
vių į bangas. Išmirštant vie
nai kartai, išeivijos lietuvių 
darbas bus tęsiamas toliau. 
Šios realios pagalbos susilauk
sime iš trečiosios bangos, kuri 
jau dabar pozityviai jungiasi į 
visų išeivijos lietuvių darbą. 

Demokratiniame krašte visi 
turime teisę atvirai pasisakyti 
savo nuomonę, nepaisant, kad 
kiti su ja nesutiks. Būkime 
to ler antai. 

Puiku, kad L. Tautkuvienė 
parašė savo nuomonę apie 
poetę S. Nėrį. Dabar prašau 
paskaityti kitokią nuomonę 
apie poetę S. Nėrį, kuri buvo 
atspausdinta „Drauge", Laiš
kai ir nuomonės skyriuje, spa
lio 6 d., 2000 m. 

Straipsnio pavadinimas: 
„Papildau". 

Laiško turinys toks: „Salo
mėjos Nėries-Bačinskaitės tė
viškė buvo čia pat, prie mano 
namų, Vilkaviškio apskr., Al
vito valsč., Kiršų km. Aš ją, 
jos tėvus, brolius ir seseris pa
žinojau. Kai mirė jos tėvas, tai 
ji į bažnyčią nėjo, bet vaikš
tinėjo Mišių metu lauke. Kada 
nešė karstą į kapus laidoti, ji 
ėjo paskutinė. Kai komunistai 
jos motiną suėmė ir išvežė į 
Vilkaviškio geležinkelio stotį, 
ji, neišlaikiusi žmonių malda
vimo, motiną parvežė į na
mus. 

Kas galėjo tuo laiku savo ar
timuosius išvaduoti? Tik ko
munistai! Aš bent bijojau ir 
pagalvoti apie jos darbus. Bai
su!" 

Pasirašė: Ona Kreivėnienė 
iš Media, PA. 

Baigdamas gerbiu abiejų au
torių nuomones. Tikiuosi, kad 
ši informacija padės kiekvie
nam skaitytojui susidaryti sa
vo nuomonę, tikrųjų faktų aki
vaizdoje ir tikros demokratijos 
formoje. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 
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buvo sunku rasti sau vietą, 
ypatingai dėl jai skiriamo išei
vių kultūrinės veiklos centro 
funkcijos. Mat, ano meto seno
joje išeivijoje dominavusios 
keturios srovės buvo sutaru
sios bendrai dirbti tik tuos 
darbus, kurie turėjo tiesiogį 
ryšį su Lietuvos laisve, o kul
tūra, regis, tokiems nepri
klausė... Vis tik KF išliko 
JAV, tačiau nepateisino į jį 
dėtų vilčių. 

KF idėjai prastai sekasi ir 
nepriklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje. Kone dešimt metų, 
vėlgi turint prieš akis sėk
mingai veikiančius fondus Es
tijoje ir Latvijoje, būdavo už
simenama apie jo būtinybę. 
Lašas po lašo ir akmenį pra
tašo — 1998 m. Seimas pri
ėmė atitinkamą įstatymą ir 
pagal jį KF turi būti skiriami 
2 proc. įplaukų į biudžetą už 
alkoholinius gėrimus ir taba
ko gaminius (beje, tokia nuos
tata sukėlė audringą krikš
čionių demokratų pasiprieši
nimą, nes, atseit, kultūra tie
siogiai susiejama su girtuok
liavimu). Deja, skirtingai nuo 
kaimynų, lietuviškas fondas 
skirtas ne tik kultūrai, bet ir 
sportui remti, tad pinigus ten
ka dalintis pusiau. 

Nors fondas egzistuoja jau 

treti metai, kol kas jis įneša 
daugiau sumaišties nei duoda 
naudos, pavyzdžiui, nesant 
aiškios kultūros politikos, ne
aišku, kada pagalbos kreiptis į 
fondą, o kada į Kultūros mi
nisteriją. To nepajėgė išsiaiš
kinti ir žymi Lietuvoje finansų 
ekspertė Margarita Starke
vičiūtė, kuri, Atviros Lietuvos 
fondo užsakymu, tyrė kultūros 
finansavimo situaciją. Viena 
tokia neaiškumo auka tapo 
kultūrinė ir literatūrinė pe
riodinė spauda, kuri stovi ant 
išnykimo ribos. Latvijoje ir Es
tijoje ją stipriai remia vietiniai 
KF, o Lietuvoje ji jau keletą 
metų maitinasi trupiniais nuo 
Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondo stalo, kurie dar 
labiau sumenko, atsiradus 
Kultūros ir sporto rėmimo fon
dui. Mat, SRT fondas tvirtina, 
jog tai KSF reikalas, o šis — 
atvirkščiai. Gali būti, kad kul
tūrinė ir literatūrinė periodi
ka išleis paskutinį kvapą, tarp 
dviejų medžių beklaidžioda
ma. 

Ir vis tik viltis miršta pasku
tinė: gal pagaliau tas pra
keiksmas baigsis, o kultūros 
fondo idėja Lietuvoje taps kū
nu ir svarbiu jos kultūrinės 
gyvasties šaltiniu. 

* Motorizuotosios pėsti
ninkų brigados „Geležinis 
vilkas" štabe Vilniuje gegužės 
11d. vyko iškilminga atsisvei
kinimo su brigados vadu pul
kininku Jonu Vytautu Žuku 
ceremomja, kurios metu vadas 
brigados vėliavą perdavė laiki
nai vado pareigas einančiam 
brigados štabo viršininkui pul
kininkui leitenantui Vitalijui 
Vaikšnorai. Kariuomenės va
das, brigados generolas Jonas 
Kronkaitis pulkininką J. V. 
Žuką apdovanojo medaliu „Už 
nuopelnus", kuris įteikiamas 
už pavyzdingą tarnybą krašto 
apsaugos sistemoje, suma
numą, profesionalumą ir ini
ciatyvą. Padėką ir atminimo 
dovaną įteikė krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius. 
Artimiausiu metu J. V. Žukas 
ruošis diplomatiniam darbui 
užsienyje, kur eis gynybos 
atašė pareigas. <BNS> 

* Kauno psichiatrijos ligo
nines narkologijos dispan
serio ir narkologuos staciona
ro skyriaus darbuotojai buvo 
apstulbinti, gavę įspėjimo la
pelius dėl būsimo darbo sutar
ties nutraukimo. Pasirodo, jie, 
atlikę didžiulį paruošiamąjį 
darbą steigiant Kauno apskri
ties priklausomybės ligų cent
rą, tapo nebereikalingi nei li
goninei, nei naujam centrui. 

iKD. Eitu) 

Audro* metu nulaužta* medis Algirdo gatvėje, Vilniuje 
Godimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L S A V T N G S 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

lai 
2212WestCemikRoad, Chicago.IL 60608 

(773) 847-7747 
Stepheo M. Oktat, Preftdent 

Pfmmąįmm ČOttgM Ir ApyUnktą UttmvUms Dmmgiau Kaip 93 Menu. 

Kur aš esu — Jūs ateisite, 
Kur esate Jūs — Ai buvau! 
Buvo — vaikystė, buvo —jaunystė, 
Buvo — prarasta, buvo — ieškota, 
Vilties ir tikėjimo buvo. 
Buvo—žmogus, buvo —gyvenimas, 
Ir paskutinė Kelionė —jau buvo. 

PADĖKA 
A. t A. 

JUOZAS KACILAUSKAS 
Mirė 2001 m. balandžio 21 d. Palaidotas Tautinėse 
lietuvių kapinėse. 
Nuoširdi padėka prelatui Ignui Urbonui už maldas 
koplyčioje bei laidotuvių apeigas kapinėse. Dėkojame 
Faustui Stroliai už palydą vargonais, Onutei 
Jameikienei ir Elenutei Blandytei už labai labai gražias 
giesmes šv. Mišiose, visiems karsto nešėjams ir 
visiems, dalyvavusiems atsisveikinime su velioniu bei 
laidotuvėse. 
Širdingai dėkojame už aukas šv. Mišioms ir Šiaulių J. 
Janonio gimnazijai. Nuoširdžiai dėkojame Donald M. 
Petkui ir Petkus Lemont laidojimo namų darbuotojams 
už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Globėjai ir draugai. 

A. t A. 
ZENONUI MILŪNUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo broliui 
ANATOLIJUI MILŪNUI, buvusiam Amerikos 
Lietuvių Respublikonų federacijos pirmininkui ir 
visiems artimiesiems. 

Amerikos Lietuvių Respublikonų federacijos 
valdyba 

A. t A. 
ZENONUI MILŪNUI 

mirus, jo žmoną, mūsų mielą BRONYTĘ ir dukrelę 
GAILĘ, brolį ANATOLIJŲ MTLŪNĄ, jo šeimą ir kitus 
artimuosius, likusius netektyje, nuoširdžiai užjaučiame. 

Aldona ir Elegijas Kaminskai 

Iškiliam kolegai 

A. t A. 
Dr. inž. JURGIUI GIMBUTUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą dukroms ir artimiesiems 
reiškia 

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
sąjungos (ALIAS) centro valdyba ir 

„ Technikos žodis " 

A. t A. 
RAMŪNUI MOTERAIČIUI 

staiga mirus, mūsų giminaitį, muziką MANIGIRDĄ ir 
kitus jo artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Linas, Aušra, Jurga ir Saulius su šeimomis 

Julija Gylienė 

A.tA. 
ZENONUI MILŪNUI 

mirus, žmoną BRONĘ ir dukrą GAILĘ, brolį 
ANATOLIJŲ ir DANUTĘ MILŪNUS, jų sūnus 
VYTENĮ ir RIMA su šeimomis bei kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Nijolė Vardienė 

Zita Žvirzdienė 

Birutė ir Paulius Gyliai 

Raimundas Rimkus 

DRAUGĄ . s<>vo tęst . m i c n t r 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lietuvių fondo suvažiavime prie registracijos stalo: Sigita Balzekiene 
(kairėje) ir Alė Razmienė. 

Labdaros koncerto „Lau-

Elena Vasyliūnienė, a.a. 
žymaus smuikininko našle, 
mirė š. m. gegužes 22 d. Taco-
ma. \VA. sulaukusi 88 metų. 
Ji bus laidojama šalia savo 
a.a. vyro Cambridge. MA. Ve
lionė buvo labai veikli visuo
menininke ir žurnalistė. Jos 
straipsniai buvo spausdinami 
lietuviškoje periodinėje spau
doje. Ji buvo ir uoli .,Draugo" 
bendradarbė. 

Kapų puošimo dieną, ge
gužės 28-ąją, „Draugo" redak
cija ir administracija nedirbs. 
Visiems savo skaitytojams lin
kime gražaus ir malonaus sa
vaitgalio, o po jo „Draugas" 
išeis gegužės 30 d., trečiadie
nį. 

"S *»r*l Ir SoS 

TARP MŪSŲ KALBANT 

KLIUKU, KLIUKU, KLIUKU IŠ TO MAŽO 
BUTELIUKO 

mes juosta" programą atliks 
vietiniai vaikai, siekdami pa
remti vargingai gyvenančius 
vaikučius Lietuvoje. Koncer
tas vyks sekmadieni, birželio 
10 d„ 12:30 vai. p.p. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, Lie
tuvių fondo (sporto) salėje. Vi
sus gausiai dalyvauti kviečia 
JSaulutė", Lietuvos Vaikų glo
bos būrelis. Bilietus iš anksto 
galima gauti „Seklyčioje", 
kreipiantis į Dalią Gedvilienę, 
„Saulutės" nares ir sekma
dienį po šv. Mišių, PLC. 

Betanijos kapinėse gegu
žes 28 d., pirmadieni, 11 val.r. 
vyks pamaldos, i kurias kvie
čiami atvykti Ziono parapijos 
parapijiečiai ir visi evangeli
kai liuteronai. Dalyvaus vys
kupas Hansas Durapys, kun. 
Jonas Juozupaitis ir kun. Val
das Aušra. Po pamaldų vyks 
paminklų šventinimas. 

Atvykę į Balzeko lietuvių 
kultūros muziejų, Kapų 
puošimo dienos proga galite 
įsigyti skanių lietuviškų sal
dainių. Informacija tel. 773-
582-6500. 

NEMOKAMOS ANGLŲ 
KALBOS PAMOKOS 

Čikagos miesto kolegijos 
(the City Colleges of Chicago) 
siūlo tris' nemokamus anglų 
kalbos kaip antrosios kalbos 
(English as a Second Lan-
guage) kursus, kuriems užsi
registruoti galima jau dabar. 

Pirmadieniais ir trečiadie
niais nuo 10 val.r. iki 12:30 
val.p.p. pamokos vyksta First 
Lutheran Church (643 W. 31st 
St.). Čia bus mokoma sudėtin
gesnės gramatikos, žodžių ir 
idiomų. Antradieniais ir ket
virtadieniais nuo 9 val.r. iki 1 
val.p.p. pamokos vyks Daley 
Public Library (3400 S. Hals-
ted;. Pradedantys ir pažengę 
mokiniai susipažins su „Ex-
ploring English 2, 3, 4" kny
gomis. Pirmadieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 vai.v. iki 8 val.v. pamo
kos ruošiamos Daley Public 
Library. Čia pažengę studen
tai .studijuos ,,Exploring Eng
lish -3, 4, 5" knygas. 

Registruotis galite pamokų 
metu. Daugiau informacijos 
tel. 773-376-7521. 

E. Šulaičio nuotr. 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse tradicinis visuo
meniškas mirusiųjų pager
bimas prie Steigėjų paminklo 
Kapų puošimo dieną, pirma
dienį, gegužės 28 d., vyks tuoj 
po kapinėse laikomų šv. Mi
šių. Trumpomis apeigomis, 
kurių religinę dalį atliks šių 
kapinių direktorius kun. Jo
nas Kuzinskas, trumpu visuo
menininko žodžiu, vainiko pa
dėjimu, giesme ir Tautos him
nu bus prisiminti visi mūsų 
tautos žuvusieji už laisvę, o 
taip pat ir visuose pasaulio 
žemynuose amžiną atilsį radę 
mūsų artimieji. Šias iškilmes 
jau daug metų ruošia Bend
ruomenės pasauliečių komite
tas ir šių kapinių Sklypų savi
ninkų draugija, garbės sargy
boje dalyvaujant šauliams, 
šaulėms ir ramovėnams. Visi 
dalyvaukime šiame bendrame 
visuomeniškame susitelkime 
ir kartu pareiškime pagarbą 
visiems mūsų tautos mirusie
siems. 

„Saulutės", Lietuvos Vaikų 
globos būrelio, susirinkimas 
vyks ketvirtadienį, gegužės 31 
d., 7 vai. v. PLC konferencijų 
kambaryje. Narės prašomos 
dalyvauti. 

Ateitininkų namų valdy
ba p ra šo rėmėjus ir draugus 
nedelsiant gražinti loterijos 
bilietų šakneles. Gegužinė jau 
čia pat. Laimingieji bilietėliai 
bus traukiami gegužinės metu 
— sekmadienį, birželio 3 d. 

Muzikos festivaliai Čika
gos Grant Pa rke prasidės 
Gospel muzikos švente, ruo
šiama birželio 1-3 dieną. Tai 
jau 17-asis šios rūšies muzi
kos festivalis, vykstantis Či
kagos miesto centre. Trijų die
nų muzikos šventė vyks trijo
se scenose, bus surengta dau
giau negu 40 koncertu. 

Norėdami užsisakyti Či
kagos muzikos šventės „Ravi-
nia festival 2001" bukletą, ku
riame išvardinami koncertų ir 
kitų pasirodymų tvarkaraš
čiai, skambinkite tol. 847-266-
5100 arba ..atsiverskite" inter-
neto puslapį www.ravinia.nrg 
Ravinia muzikos festivalis 
šiais metais prasideda birželio 
8 d., penktadienį. 

Solistė Lina Ringailaitė š.m. bir
želio 3 d. dainuos Elizabeth, NJ, 
Šv. Petro parapijos svetainėje vyk
siančiame lietuvių festivalyje. 

LIETUVIŲ FESTIVALIS 
ELIZABETH, NJ 

Sekmadienį, birželio 3 d., 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
svetainėje. 216 Ripley Place, 
Elizabeth, NJ, vyks didžiulis 
lietuvių festivalis, rengiamas 
parapijos ir neseniai iš Lietu
vos atvykusių lietuvių. Skam
bės Stasio Telšinsko graži lie
tuviška muzika ir dainos, pa
sirodys solistės Angelė Kiau-
šaitė ir debiutante Lina Rin
gailaitė iš N J. Bus skanių lie
tuviškų valgių, gintaro dirbi
nių ir skanumynų, vyks varžy
tines ir dovanų laimėjimai. 
Dalyvavimo bilietas tik»3 dol. 
asmeniui. Visi laukiami. 

NEW YORKO MAIRONIO 
LIT. MOKYKLA KVIEČIA 

New Yorko Maironio litua
nistinė mokykla kviečia abitu
rientus ir visus norinčius daly
vauti šios mokyklos 50 metų 
jubiliejiniame pokylyje, š.m. 
lapkričio 17 d., 7 v.v. ruošia
mame Plattdeutsche Park 
restorano pokylių salėje. Dau
giau informacijos bus pateikta 
vasaros pabaigoje. Žinias tei
kia Audrė Lukoševičiūtė tel. 
718-849-6083. 

Skelbimai "~ 
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

Vieną žiemos dieną, eida
mas 69-tąja (Lithuanian Plaza 
Court) gatve, išgirdau iš to
lėliau ateinantį balsą: 

— Ei, Petruti, kur eini? 
Atsisukęs pamačiau seniai 

bematytą savo pažįstamą tau
tietį. Pasisveikinę ir pasikeitę 
vienu kitu žodeliu, užėjome į 
čia pat veikiančią užeigą. Ši 
užeiga (smuklė, karčiama, ga
liūnas ar dar kaip kitaip pa
vadinus) tebėra lietuvių ran
kose. Mudviems begurkšno
jant ir besišnekant, užeigos 
savininkas išsitarė, jog šioje 
69-tosios gatvės dalyje dar yra 
dvi lietuviams priklausančios 
užeigos. Taigi, galima sakyti, 
kad lietuviams Marąuette 
Parko apylinkėje dar vis yra 
„atstovaujama" trijose alkoho
linius gėrimus pardavinėjan
čiose užeigose. Anksčiau šioje 
vietoje veikė keliolika lietuvių 
užeigų. Taipgi lietuvių užeigos 
veikė Bridgeporte, Brighton 
Parke, Cicero ir kitose miesto 
dalyse. Teigiama, kad anais 
laikais Čikagos lietuviai iš
laikė daugiau kaip 3,000 užei
gų, kurios anuo metu buvo va
dinamos saliūnais. 

1939 m. JAV miestuose vie
šėjęs visuomenininkas, žurna
listas Vincas Uždavinys savo 
įspūdžius aprašinėjo Lietuvos 
laikraščiuose. Štai ką jis pa
rašė „Pasaulio lietuvio" 1939 

m. lapkričio 15 d. laidoje: 
„Ne vienam gali kilti klausi

mas, kodėl lietuviai taip ver
žėsi į saliūnų biznį? Patyrinė
jus, rodos, galima būtų pasaky
ti, kad sahūno biznis yra ma
žiausiai komplikuotas, jokių 
gudrybių Čia nereikia: pripylei 
alaus stiklą, paėmei pinigą, 
įregistravai kasoje — ir lauk 
naujo kliento. Pritrukai sta
tinėje alaus, paskambink į 
sandėlį. Tuojau pristatys, pa
statys, ledais apkraus ir vėl 
sau pilstyk. 

Saliūnų biznyje Amerikos 
miestuose, ypač Čikagoje, ten
ka dirbti ilgas valandas; dau
gelis saliūnų veikia visas 24 
valandas, o kiti atidaryti ne
mažiau kaip 18 valandų. Daug 
kam tokios ilgos darbo valan
dos nusibosta, įkyri, o lietuvis 
kantrus, darbštus, nepaiso. 
Darbo daug, pelno nemažai, 
ko daugiau reikia". 

Toliau taip rašoma: „Apie šią 
lietuviško biznio šaką Ameri
koje tektų kalbėti atskirai ir 
plačiai. Tai didelės reikšmės 
lietuvių gyvenime turinčios 
įstaigos; čia sueina ir draugai, 
ir priešai. Saliūnų lankytojai 
dažnai yra dideli kultūrinių 
draugijų ir kultūrinio darbo 
rėmėjai; daugumas jų palaiko 
lietuvišką spaudą Amerikoje; 
remia labdaringus parengi
mus ir piknikus; jų tarpe yra 

ne vienas žymesnis lietuvis, 
didelis patriotas". 

Vincas Uždavinys ne vieną 
kartą lankėsi Čikagos lietuvių 
saliūnuose. Taipgi jis turėjo 
progos atsilankyti viename 
toliau nuo lietuviškųjų apylin
kių (kolonijų) veikiančiame 
kitataučių valdytame saliūne. 
Jame „pirmuoju smuiku" grojo 
lietuvis Pranas Jakavičius. Jis 
buvo tituluojamas juokingiau
siu (linksmiausiu) bartenderiu 
pasaulyje. V. Uždavinio žo
džiais, Jis buvo žinomas ne 
tik Čikagoje, bet ir plačioje 
Amerikoje; aprašytas didžiuo
siuose Amerikos žurnaluose; 
jo fotografijos spausdinamos 
skelbimų plakatuose ir dien
raščiuose. Uždirbo jis apie 150 
dolerių (apie 900 litų) per sa
vaitę". 

Saliūnas, kuriame Pranas 
Jakavičius „štukas" rodydavo, 
buvo vadinamas akademišku 
naktiniu klubu. Jame dirbo 75 
studentės arba jau aukštąsias 
mokyklas baigusios merginos. 
Kiekviena jų sugebėjo groti ir 
dainuoti. Tačiau visų ten dir
bančiųjų centrinė figūra buvo 
lietuvis Pranas Jakavičius 
(Frank Jacoba). 

Mūsiškis Pranas buvo vidu
tinio ūgio, bet stambokos figū
ros. Dėvėdavo baltą chalatą, o 
po kaklu turėdavo pasirišęs 
raudoną kaklaraištį. Jis nuo
lat judėdavo ir bėginėdavo. Jis 
ne tik pilstė alų, bet ir mėty
davo stiklus. Jis mikliai pa
gaudavo ore lekiančius stik
lus. Kartais nepagaudavo ir 
stiklinė suduždavo; kad dau

giau linksmumo ir juoko bū
tų . To negana, bartenderiai 
suvaidindavo „kovą" selterio 
sifonais. Kovos įkarštyje būda
vo naudojami net vandens ki
birai. Kartais įsijungdavo klu
bo lankytojai. Visi šėldavo, 
visi turėdavo, kaip amerikie
čiai sako, „good time". 

„Pasaulio lietuvyje" rašoma, 
kad Pranas Jakavičius lankė 
muzikos konservatoriją ir kurį 
laiką dainavo Čikagos Lyric 
operoje. Tačiau jis metė moks
lą, atsisakė operos ambicijų ir 
tapo linksmiausiu bartenderiu 
pasaulyje. Jis nereklamuoda
vo savo lietuviškos kilmės, bet 
prašomas neatsisakydavo pa
dainuoti lietuviškų dainų. Jis 
ypač buvo pamėgęs, kad ir ne
lietuvišką, bet lietuvių dai
nuojamą dainą „Kliuku, kliu-
ku, kliuku..." Tame saliūne 
pianinu skambindavo Jurgis 
Steponavičius, „Pirmyn" choro 
dirigento Kazio Steponavi
čiaus brolis. Taipgi bartende-
riavo lietuvis Bendoris. Kažin 
ar Pranas Jakavičius nebuvo 
šiauliškių „kalendorininkų" 
giminaitis? O bartenderiu dir
bęs Bendoris gal buvo tuo 
metu Amerikos lietuvijoje pa
garsėjęs tenoras Jurgis Ben
doris? 

Ilgainiui daug kas pakito. 
Beliko tik keletas lietuvių 
išlaikomų saliūnų. Nebėra ir 
„akademiško" saliūno, kuria
me žmones linksmino lietuvių 
ateivių atžalos. 

Pet ras Petrut is 
Naudotasi Lietuvių Tyrimo ir 

studijų centro archyve saugojamais 
„Pasaulio lietuvio" žurnalais. 
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Edmundas Paulauskas, pats nęs šis jauniausias žvejys ge-
jauniausias iš drąsių žvejų 
trijulės, kuri 1951-siais sudre
bino sovietinę imperiją, žve
jybiniu laiveliu iš darbo žmo
nių „rojaus" pasprukdama į 
laisvę, pats, jūrininkų termi
nu sakant, „iškeliavo į toli
muosius kvadratus", iš kurių, 
deja, jau negrįžtama. Čikago
je gyvenęs E. Paulauskas, ku
ris birželio 16 d. būtų šventęs 
savo 69-jį gimtadienį, staiga 
mirė gegužės 14 d. ankstyvą 
rytą, kuomet nuostojo plakti 
jo, daug likimo smūgių paty
rusi širdis. O jfis pats prieš 
pat netikėtą mirtį pasakojo, 
kad netrukus, po 50 metų gy
venimo svetur, grįš į savo gim
tąjį Panevėžį... * 

Reikia pasakyti, kad to tarp
tautinio garso susilaukusiojo 
šuolio į laisvę bendražygiai 
amžinybėn buvo iškeliavę 
žymiai anksčiau — Juozas 
Grišmanauskas (gim.1927 m.) 
— 1983-siais, o laivo kapi
tonas Lionginas Kublickas 
(gim. 1929 m.) — 1994-siais. 
Jie abu negalėjo pamatyti ne
priklausomybę atgavusios sa
vo tėvynės, tuo 'tarpu E. Pau
lauskas savo gimtinėje buvo 
spėjęs apsilankyti 5 kartus, ir 
kaip minėta, galvojo ten grįžti 
numirti. 

Beje, visi trys bėgliai už ko
munistinio „rojaus" panieki
nimą ir dramatišką žygį į 
laisvę, buvo už akių nubausti 
mirties bausme, tačiau dėl to 
nelabai jaudinosi. Tačiau kuo
met Lietuvai atgavus neprik
lausomybę, Čikagoje viešėjo 
Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius, laivo kapito
nas L. Kublickas teiravosi ar 
mirties sprendimas dar ir da
bar galioja? Sužinojęs, kad ne 
- jis rengėsi kelionei į gimti

nę, tačiau nelemta liga su
žlugdė jo planus. 

Nuotykiu romano pėdomis 
E. Paulauskas ne kartą 

mums buvo pasakojęs apie 
savo ir jo likimo draugų J. 
Grišmanausko bei L. Kublic-
ko istorinį pabėgimą iš tada 
dar buvusios labai tvirtos so
vietinės imperįjos, kurią tuo-' 
met valdė „tėvas" Stalinas. 
Cicero apie 40 metų išgyve-

rai atsimena 1951 m. liepos 
16 d., kada trys lietuviai ir 
trys rusai išsirengė žūklės 
žvejybiniu 80 tonų laivu, ku
ris vadinosi MRT „Samum" 
(tai buvo iš vokiečių mino-
gaudžio perdirbtas laivas). 

Tai turėjo būti pirmoji 19-
mečio Edmundo žvejybinė mi
sija, nes jis dar vos tik buvo 
pradėjęs savo tarnybą Klai
pėdoje. Kiti du mūsų tautie
čiai — Grišmanauskas ir Kub
lickas — jau iš anksto buvo 
aptarę pabėgimo planus. Jam 
anie apie tai pasakė to istori
nio žygio metu, kuomet pa
klausė: „Ar nori prie pabėgi
mo prisidėti?" Šiam atsakius 
teigiamai, Edmundui buvo 
duotos pareigos saugoti kaju
tėse užkaltus rusus. 

Pamatė Švedijos krantus 

Jų planas pavyko gerai ir 
liepos 17 d. 8 vai. ryto Mask
vos laiku jie pasiekė laisvo
sios Švedijos krantus. Jie tada 
džiaugėsi labiau negu Kristu
pas Kolumbas, pamatęs Ame
rikos žemę. 

„Pirmas iššoko Paulauskas. 
Jis atrodė paaugęs nuo to lai
ko, kada atėjo į laivą, gal dėl 
to, kad jis buvo su ilgais 
žvejo batais. Ir tebuvo jis su 
žvejo vatiniu švarku. Mes su 
Lionginu jau buvome persia-
vę savaisiais. Ir visi mes, vi
saip apautomis kojomis, sto

vėjome ant žemės. Ir jeigu jos 
mes nebučiavome iš džiaugs
mo, tai gal tiktai dėl t*v jog 
bučiuojama viena žemė — 
gimtoji", — taip rašoma pagal 
J. Grišmanausko pasakojimus 
žurnalistės Salomėjos Narke-
liūnaitės parašytoje ir 1952 
m. J. Kapočiaus Niujorke iš
leistoje knygoje „Tolimieji 
kvadratai". 

Tačiau čia minima knyga 
baigiasi mūsų drąsuolių atsis
tojimo ant laisvos Švedijos že
mės anksčiau cituotu epizo
du. Bet pats E. Paulauskas 
tris dienas prieš mirtį dar kar
tą perpasakojo tuos nuoty
kius apie įvykius, buvusius 
po jų pasakojimo, nors ir 
anksčiau iš jo lūpų tas istori
jas buvo ne kartą tekę girdė
ti. 

E. Paulauskui ir jo bendra
žygiams pradžioje teko pabu
voti Švedijos Kalmaro uosto 
daboklėje ir čia jie iš lietuvės 
vertėjos išgirdo, jog švedai po 
karo rusams grąžino vokiečių 
kariuomenėje tarnavusius lie
tuvius, todėl nerimavo, kad ir 
jų neištiktų panašus likimas. 

Tada jie buvo perkelti į 
Stokholmo kalėjimą ir čia su
žinojo, kad jais rūpinasi VLI-
Kas (Vyr. Lietuvos išlaisvi
nimo komitetas), kuris sten
giasi, kad bėgliai iš kalėjimo 
būtų išleisti. Tai pavyko pa
daryti ir E. Paulauskas su 
bendražygiais slapta buvo iš
gabenti į Daniją, o iš ten į Vo
kietiją, kur jie praleido apie 
pusmetį. Tada, gavę JAV vi

zas, mūsiškiai pasiekė Niu
jorką ir vėliau — Čikagą. 

Atvykę į šį laisvės kraštą 
1952-siais, drąsuoliai važinė
jo po lietuvių telkinius ir vie
šai pasakojo tūkstančiams 
savo tautiečių apie gyvenimą 
pavergtoje tėvynėje. Jie tuo
met buvo vieni iš žinomiausių 
lietuvių Amerikoje. 

Vėliau jų keliai buvo skir
tingi ir tarpusavyje ryšių ne
palaikė. Pats E. Paulauskas 
buvo vedęs Cicero gyvenusią 
lietuvaitę, su kuria susilaukė 
trijų vaikų. Tačiau vėliau iš
siskyrė: dabar jo buvusi žmo
na ir du vaikai (vienas žuvo 
motociklo katastrofoje) gyve
na Kanadoje, nors artimesnių 
ryšių su jais nepalaikė. 

Patį E. Paulauską likimas 
nelepino — jis turėjo gerklės 
bei kitų operacijų; yra gavęs 
nedarbingumo pašalpą. Vė
liausiu metu gyveno dr. J. 
Adomavičiaus „Sodyboje" kar
tu su savo drauge Irena. 

Beje, šių metų liepos 17 d. 
minėsime E. Paulausko ir jo 
draugų istorinio pabėgimo 50 
metų sukaktį. Gal tuomet bus 
proga plačiau pažvelgti į šį 
tikrai stambų įvykį, kuris 
vėliausiu laiku buvo jau gero
kai primirštas. 

O dabar — paskutinis su
diev vienam šįo įvykio iš 
„kaltininkų" Edmundui Pau
lauskui, užbaigusiam kelionę 
audringoje šio gyvenimo jū
roje. Tegul gerasis Dievas 
jam suteikia bent pomirtinę 
ramybę. Edvardas Šulaitis 

Bėgiku trijule I* kaires Juozas (insmanauskas, Lionginas Kublickas ir Edmundas Paulauskas 
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