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Sveikiname visus, šį 
savaitgalį susirinkusius į 
52-sias ŠALFASS Sporto 
žaidynes Čikagon;
K. Baronas pasakoja, 
kas naujo Europoje.

2 psl.

Lietuviškose
organizacijose
laukiama naujų veidų,
naujų minčių, - sako
vedamajame
Romualdas
Kriaučiūnas.

3 psl.

„Tėvų kelio” žurnalas 
Venezueloje;
Petras Petrutis teigia, 
kad Australijoje 
gausu lietuvių 
sporto entuziastų.

4 psl.

Lietuva, tėvyne mūsų... 
kaip kuriasi lietuviai 
Amerikoje... patarimai 
naujai atvykstantiems.

Bičiulystė

Lietuvių operos 
valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus 
džiaugiasi šiemetinio 
spektaklio sėkme ir 
kviečia į pooperinį 
koncertą šį sekmadienį 
Jaunimo centre 
Čikagoje.

8 psl.

Sportas
* Trečiosiose Lietuvos 

krepšinio lygos finalo rung
tynėse reguliariojo sezono nu
galėtojas Vilniaus „Lietuvos 
rytas” trečiadienį namie 81:70 
nugalėjo čempiono vardą gi
nantį Kauno „Žalgirį” ir pir
mauja serijoje iki keturių per
galių 2:1.

* JAV NBA Rytų konfe
rencijos finale žais Bostono 
„Celtics” ir New Jersey „Nets”. 
Jei Bostono krepšininkai į fi
nalą pateko po 14 metų per
traukos, tai „Nets” komanda 
finale žais pirmą kartą per 26 
metų klubo istoriją.

Naujausios
žinios

* „Lietuvos dujos” iš Vil
niaus banko skolinsis be-/ 
veik 10 mln. litų. /

* Seimo pirmininkas pra
šo Specialiųjų tyrimų tar
nybą išsiaiškinti, ar teisingai 
skirtas sklypas golfo aikštynui 
Vilniuje.

* „Lietuvos avialinijos” 
'mažins įstatinį kapitalą 97
mln. Lt — nuo 107 iki 10 mili
jonų litų.

* Opozicija remia social
liberalų siūlymą nespeku
liuoti užsienio politikos klausi
mais, reikalauja konkretumo.

* „Comercial Union” 
kuriasi Kaune.

* Liberalai siūlo grąžinti 
Klaipėdai teisę rinkti mo
kestį už įvažiavimą į Smilty
nę.

* Baltijos valstybės keti
na steigti bendrą kalbos ko
misiją.

Milda Petrokaitė

Taip apie Lietuvoje gyve
nančias nelietuvių tautas savo

Centrinis bankas 
sustabdė milijardines

investicijas
Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) 

— Lietuvos banko valdyba 
ketvirtadienį neleido Prancū
zijos piliečiui Jean Philippe 
Iliesco de Grimaldi valdyti 
daugiau kaip dviejų trečdalių 
komercinio banko „Snoras” ak
cijų paketą. Kartu centrinis 
bankas neleido būsimam in
vestuotojui pervesti 1.2 mlrd. 
litų į kaupiamąją sąskaitą, 
atidarytą Lietuvos banke. Tik 
gavus tokį leidimą ir pervedus 
pinigus, laikoma, kad akcijų 
emisija yra išplatinta.

Pasak LB pranešimo, tokį 
sprendimą lėmė tai, jog pa
teikti dokumentai neįrodo 
lėšų, kurios būtų panaudotos 
banko akcijoms pirkti, kilmės 
ir jų įsigijimo teisėtumo.

Nukelta į 2 psl.

Vilniaus mugėje — 
legalaus darbo

galimybės užsienyje
Lietuvos gyventojai šį 

šeštadienį Vilniuje rengiamoje 
informacinėje mugėje galės 
plačiau susipažinti su legalio
mis galimybėmis įsidarbinti 
užsienyje.

Mugę „Darbas užsienyje — 
rinkis legalų” rengia Tarptau
tinės migracijos organizacijos 
(TMO) Vilniaus biuras kartu 
su Socialinės apsaugos ir dar
bo ministeriją.

TMO Vilniaus biuro vadovės 
Audros Sipavičienės teigimu, 
šiuo metu darbo užsienyje 
paklausa viršija pasiūlą, todėl 
bet koks skelbimas, siūlantis 
padirbėti svetur, sulaukia dė
mesio. „Tai tiesiog ideali 
aplinka veikti įvairiems afe
ristams, sukčiams ir apgavi
kams. Tuo labiau, kad daug 
žmonių, norinčių įsidarbinti 
užsienyje, tiesiog nežino apie 
legalias galimybes ir įsivaiz
duoja, jog vienintelis kelias — 
vykti dirbti nelegaliai. Mes no
rime parodyti žmonėms alter
natyvas, legalius būdus įsi
darbinti užsienyje”, — sakė ji.

Nukelta į 2 psl.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų praneSimals)

JAV
/ Vašingtonas. Likus ke
liems mėnesiams iki rugsėjo 
ll-osios išpuolių, JAV prezi
dentas George W. Bush buvo 
informuotas apie turimą žval
gybinę informaciją, kad Osa
ma bin Laden gali rengti są
mokslą užgrobti JAV lėktu
vus. Dėl šios informacijos pra
ėjusią vasarą JAV teisėsaugos 
institucijose buvo paskelbtas 
bendro pobūdžio pavojus, tre
čiadienį pranešė Baltieji rū
mai. Tai pirmas kartas, kai 
Baltųjų rūmų pareigūnai pri
pažino dar iki rugsėjo ll-osios 
žinoję, kad teroristinės organi
zacijos, tokios, kaip „al-Qaeda”, 
taikėsi į JAV lėktuvus. „Infor
macija, kurią turėjo preziden
tas, buvo tiesiogiai susijusi su 
užgrobimais, bet ne su savižu
džiais sprogdintojais, ne su 
galimu lėktuvų kaip raketų 
panaudojimu”, sakė Baltųjų 
rūmų atstovas spaudai Ari

Mažumos yra mūsų turtas!
prezidento rinkiminėje kam
panijoje 1993 m. vasario mė
nesį kalbėjo Vilties preziden
tas Stasys Lozoraitis, čia pat

Miltinės departamente surengtoje spaudos konferencijoje (iš kairės) Pasaulio muitinių organizacijos generalinis direk
torius Michel Danet ir Lietuvos Muitinės departamento direktorius Valerijonas Valickas. Kęstučio Vanago (Eita) nuotr.

J. Mekas skelbia ultimatumą 
Vilniaus merui

Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) 
— New York’e gyvenantis ir 
kuriantis garsus lietuvių kino 
menininkas Jonas Mekas ulti
matyviai paragino Vilniaus 
merą Artūrą Zuoką perduoti 
vieną Užupio pastatą steigia
mam Kino centrui, priešingu 
atveju grasindamas neperduo
ti savo kino palikimo Lietuvai.

Tačiau sostinės meras tei
gia, jog Kino centro steigimas 
stringa pirmiausia dėl šio pro
jekto autorių vangumo.

Kino centrą, kuriame būtų 
kaupiami kino archyvai ir ku
riami nauji filmai, Užupyje 
prieš ketverius metus sumanė 
steigti J. Meko mokiniai kino 
režisieriai Vytautas V. Lands
bergis, Arūnas Matelis, Au
drius Stonys, Romas Lileikis, 
Šarūnas Bartas ir kiti. Dėl ap
griuvusio pastato Aukštaičių 
gatvėje idėjos autoriai 4 metus 
derasi su Vilniaus savival
dybe, kurios prašo atiduoti jį 
panaudai.

„Arba Vilnius duos Užupio 
namus V. V. Landsbergio gru

Fleischer.
Baltieji rūmai trečiadienį 

entuziastingai sveikino susita
rimą dėl naujos NATO ir Rusi
jos tarybos ir sakė, kad Mask
va „laikui bėgant” gali tapti 
pilnateise pertvarkytos sąjun
gos nare. JAV prezidentas 
George W. Bush buvo paten
kintas, kad NATO vakar Reik
javike žengė didelį žingsnį 
link Rusijos integracijos į eu- 
roatlantinę valstybių bendriją. 
Susitarimas buvo sudarytas 
vos dvi dienos po to, kai buvu
sios priešininkės Rusija ir 
JAV paskelbė, kad vėliau šį 
mėnesį pasirašys sutartį per 
10 metų dviem trečdaliais su
mažinti savo branduolinius 
arsenalus.

Reikjavikas. JAV valsty
bės sekretorius Colin Povvell 
trečiadienį pareiškė, jog su
griuvus senajai geležinei už
dangai, Vašingtonas nori 
„smarkios” NATO plėtros, ka
dangi ji padidintų NATO įta

paaiškinęs, kodėl jos yra tur
tas: „Mažumas atneša skir
tingą kultūrą, įvairina gyve
nimą, prisideda prie valstybės

pei, arba ne. Nuo to priklau
sys, ar mano filmai ir archyvai 
eis į Lietuvą, ar ne. Galite 
priimti šituos mano žodžius 
kaip ultimatumą”, rašo J. Me
kas laiške Vilniaus merui.

Kaip sakė V. V. Landsber
gis, ketverius metus procesas 
buvo vilkinamas, o pastatas 
įtrauktas į privatizuojamų ob
jektų sąrašą. „Lygiai prieš me
tus nuvežėme J. Mekui A. 
Zuoko laišką, kuriame meras 
žadėjo, jog šiemet, kai J. Me
kui sukaks 80 metų, Kino 
centras jau galės atverti duris. 
Tačiau iki šiol nebuvo nie
ko padaryta, o J. Mekui trū
ko kantrybė”, sakė V. V. 
Landsbergis.

Kaip sakė meras A. Zuokas, 
Vilniaus miesto taryba jau il
gokai svarsto pastato Aukš
taičių gatvėje perdavimo Kino 
centrui klausimą, tačiau kol 
kas tarybos nariai šiam siū
lymui nepritaria, nes iš V. V. 
Landsbergio ir kitų grupės 
narių negauna pakankamai 
informacijos.

ką pasaulyje ir leistų spręsti 
saugumo problemas, kylančias 
toli nuo Europos ir Atlanto 
krantų.

Baltieji rūmai trečiadienį 
sveikino drąsų buvusio prezi
dento Jimmy Carter pareiški
mą Havanoje, raginantį vien
partinę komunistinę Kubą 
leisti liaudžiai balsuoti dėl vi
daus reformų, tačiau atmetė 
jo pasiūlymą panaikinti šiai 
valstybei taikomą prekybos 
embargą. „Prekyba su Kuba 
neatneša naudos šios salos 
žmonėms. Iš jos gaunami pini
gai panaudojami represiniam 
režimui stiprinti”, sakė Baltų
jų rūmų atstovas Ari Fleis
cher.

Vašingtonas. JAV gyvento
jai balandžio mėnesį aktyviai 
pirko automobilius, ir mažme
ninės prekybos apimtys išau
go daugiausiai nuo praėjusių 
metų rudens, pranešė JAV vy
riausybės Komercijos departa
mentas ir taip gerokai pra
skaidrino ilgalaikio didžiau
sios pasaulyje ekonomikos at
sigavimo perspektyvas.

Los Angeles. Trijose JAV

gyvenimo" (Kovo 11-oji. -
1993, vasaris, p. 5).

Šiandien iš visų Lietuvos 
tautinių mažumų pati loja

Pensijų reforma vėl 
aklavietėje

Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) 
— Seimas ketvirtadienį nus
prendė Pensijų sistemos refor
mos įstatymo projektą, pagal 
kurį buvo numatyta nuo 2004 
m. įvesti privalomąjį pensijų 
draudimą, grąžinti vyriausy
bei tobulinti.

„Jeigu Seimas taip nus
prendė, turėsime vykdyti tokį 
jo sprendimą”, sakė socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Vi
lija Blinkevičiūtė.

Pensijų sistemos reformos 
planui vyriausybė buvo prita
rusi dar 2000 m. balandį, 
tačiau keičiantis valdžioms, 
politinės partijos vis nesiryžo 
pradėti pensijų sistemos re
formą.

Pagal Pensijų sistemos re
formos įstatymo projektą iš 25 
proc. dabar „Sodrai” pensijų 
draudimui mokamų įmokų 5 
proc. būtų pervedami į naujus 
sukurtus privalomojo kaupia
mojo draudimo pensijų fon
dus. Iš darbo užmokesčio 
išskaičiuojama „Sodros” dalis 
ir darbdavių mokama dalis
nepasikeistų.................,

Nukelta i 2 psl.

valstijose — California, Neva- 
da ir Arizona — pradėta pre
kiauti nauja ypač didelio okta- 
ningumo „Super 104+ Octane 
Boost” benzino automobiliams 
rūšimi. Šio benzino kompo
nentai visiškai išvalo automo
bilio degalų sistemą, o sinteti
niai priedai mažina variklio 
stūmoklių trintį. Toks okta- 
ningumas beveik kiekvieną vi
daus degimo variklį paverčia 
„žvėrimi”. Anot šio benzino 
kūrėjų, jį naudojant ne tik ge
rokai padidės variklio galingu
mas bei automobilio pradinis 
greitis, bet ir sumažės neaiš
kių bildesių variklio viduje, o 
degalų sąnaudos bus mažes
nės.

Detroito kasmetinėje auto
mobilių parodoje apdovanoji
mą „Geriausias salonas” iško
vojo „Chevrolet Avalanche” ir 
„Ford Thunderbird”. Dėl šio 
vardo šiemet varžėsi daugiau 
kaip 30 naujausių automobilių 
modelių. Aukštų įvertinimų 
šiuo požiūriu taip pat sulaukė 
„Lincoln Blackwood”, „Honda 
CR-V”, septintos klasės BMW 
bei „Mini Cooper”.

liausia Lietuvai ir aktyviau
siai dirbanti jos labui yra žydų 
tautinė mažuma. Žydų ben
druomenė, viena pirmųjų stojo

Lietuvos muitinė gaus raktus 
nuo „Europos Sąjungos namų”

Vilnius, gegužės 16 d. 
(BNS) — Lietuvos muitinė 
prisitaikė’ prie pasaulinių rei
kalavimų ir eina teisingu ke
liu, teigia Lietuvoje viešintis 
Pasaulinės muitinių organiza
cijos (PMO) generalinis sekre
torius Michel Danet. Jo teigi
mu, tai labai svarbu Lietuvai 
stojant į ES. „Po dvejų metų 
jūs būsite ES. Tarnyba, kuri 
pirmiausia pąjus šitą staigią 
permainą, bus muitinė. Ne 
švietimas, ne sveikatos apsau
ga, ne žemės ūkis, ne policija, 
o muitinė”, teigė M. Danet.

Pasak jo, netrukus Lietuvos 
muitinė taps atsakinga už ES 
išorinės sienos apsaugą. „Ry
toj duosime jums raktus nuo 
ES namų, ir jūs tuos namus 
saugosite”, sakė M. Danet. Pa

Rusija neturės įtakos NATO 
sprendimams dėl plėtros

Vašingtonas-Vilnius, ge
gužės 16 d. (BNS) — Jungti
nių Valstijų diplomatai dar 
kartą užtikrino, kad naujoji 
NATO ir Rusijos taryba nesu
teiks Maskvai balso teisės dėl 
sąjungos plėtros.

„Nėra jokio susitarimo su 
Rusija, kuris suteiktų jai kokį 
nors vaidmenį NATO sprendi
mams dėl plėtros, ir tai nie
kuomet nebuvo derybų objek
tas”, ketvirtadienį sakė JAV 
ambasados Vilniuje spaudos ir 
kultūros atašė Michael Boyle. 
Jis pabrėžė, jog nuostatą, kad 
Rusija niekada neturės veto 
teisės NATO sprendimams dėl 
plėtros, pavasarį viešėdamas 
Vilniuje nedviprasmiškai iš
dėstė JAV ambasadorius prie 
NATO Nicholas Burns.

M. Boyle komentavo po NA
TO UR ministrų konferencijos 
Reikjavike naujienų agentū
ros „Reuters” pranešime pa
skelbtą teiginį, jog, kuriant 
NATO ir Rusijos tarybą, Mas
kvai pavyko išsiderėti „kai 
kurių svertų” Baltijos valsty
bių priėmimui į NATO. Šis

EUROPA

Londonas. Didžiosios Bri
tanijos premjeras Tony Blair 
nežino, kokioje valstybėje 
slapstosi tarptautinis teroris
tas Osama bin Laden. Tačiau 
jis teigė neabejojąs, kad tero
ristų vadeiva bus sučiuptas. 
BBC transliuotame interviu 
britų premjeras teigė, kad „ai 
Qaeda” teroristų tinklas pra
ėjusiais mėnesiais buvo „su
triuškintas”. Jis dar kartą pa
tikino, kad Amerika kol kas 
nėra priėmusi sprendimo, ar 
puls Iraką.

Frankfurtas. Nedarbas Vo
kietijoje — didžiausioje Euro
pos ekonomikoje — šią vasarą 
toliau didės, o mažėti pradės 
tik trečiąjį ketvirtį, spėja Vo
kietijos federalinio darbo biu
ro prezidentas Florian Gers- 
ter. Balandį Vokietijoje buvo 
4.024 mln. bedarbių, o nedar
bo lygis — 9.7 proc.

IRAKAS
Bagdadas. Irakas ketvirta

dienį pritarė Jungtinių Tautų

greta mūsų dainuojančioje re
voliucijoje, rėmė mūsų laisvės 
ir nepriklausomybės siekį,

Nukelta į 3 psl.

sak jo, šiuo metu muitinė kar
tu su kitomis valstybių tarny
bomis turi apsaugoti gyven
tojus nuo didžiausių pavojų — 
narkotikų, prekybos ginklais, 
nelegalios migracijos, intelek
tinės produkcijos piratavimo, 
pedofilijos, terorizmo. Su šiais 
pavojais turi kartu kovoti vi
sos valstybės tarnybos. Muiti
nei labai svarbu atlikti rizikos 
analizę, nustatant, kokį as
menį ar automobilį sulaikyti, 
kurį talpintuvą atidaryti, ko
kią prekę ar įmonę patikrinti.

Lietuvos Muitinės departa
mento vadovas Valerijonas 
Valickas teigė, kad departa
mentas paruošė Muitinės įsta
tymo projektą, parengtą pagal 
PMO patirtį ir rekomendaci
jas.

Michael Boyle

teiginys sukėlė tam tikrą Bal
tijos valstybių diplomatų JAV 
susirūpinimą, ir JAV Valsty
bės departamentas netrukus 
parengė paaiškinančią nuo
statą, kuri perduota valstybių 
ambasadoms.

NATO generalinis sekreto
rius George Robertson apie 
„naują novatorišką instituci
ją” paskelbė antradienį po Ru
sijos užsienio reikalų ministro 
Igor Ivanov ir 19 NATO vals
tybių užsienio reikalų minist
rų susitikimo Islandijos sosti
nėje.

sprendimui dar 6 mėnesiams 
pratęsti humanitarinę progra
mą „nafta už maistą”, tačiau 
griežtai sukritikavo jam taiko
mų sankcijų reformą, kuriai 
šią savaitę pritarė JT Saugu
mo Taryba, vienbalsiai patvir
tinusi reikšmingą prieš 12 me
tų įvestų sankcijų Bagdadui 
pataisą, kuria siekiama pa
lengvinti civilinės paskirties 
prekių įvežimą į Iraką, tuo pa
čiu metu paliekant karinio im
porto draudimą.

RUSIJA
Maskva. Tik 50 proc. Rusi

jos aviacijos priemonių yra 
techniškai tvarkingos ir „vy
rauja šio skaičiaus mažėjimo 
tendencija”, pranešė Rusijos 
karinių oro pąjėgų vadovybė. 
Ginkluotės ir karo technikos 
tvarkingumui neigiamos įta
kos turėjo sunkios ekonominės 
sąlygos ir mažas finansavimas 
1998-2000 m.

Maskva. Iki šių metų gegu
žės 15 d. Rusijoje užregistruo
ta 194,000 užsikrėtusiųjų žmo
gaus imunodeficito virusu 
(ŽIV).
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

Sveikiname
Sveikiname šį savaitgalį į 52-sias 

ŠALFASS Sporto žaidynes Čikagon susi
rinkusius sportininkus ir sporto darbuo
tojus. Tebūnie šis savaitgalis graži ir sėk
minga lietuviško Sporto šventė.

Nuotrauka iš 1988 metais Čikagoje vykusių ŠALFASS krepšinio pirmenybių, kurių laimėtojai buvo ASK 
„Lituanica” krepšininkai, o šventės garbės narys- Lietuvos krepšinio žvaigždė Arvydas Sabonis.

Nuotr. Ed. Šulaičio

KNYGA APIE ŽYMŲJĮ LIETUVOS 
KREPŠINIO TRENERĮ

KAS NAUJO EUROPOJE?
Nustebo vokiečiai sužinoję, 

kad 2004 m. Europos futbolo 
pirmenybių atrankinės rung
tynės su Lietuva rugsėjo mėn. 
7 d. vyks Kaune. Kodėl? Mat 
Vokietijos futbolo rinktinę pa
prastai lydi 3,000-4,000 futbo
lo sirgalių. Vokiškos sportinės 
spaudos bendradarbiai „išuos- 
tinėjo” Kauną, prieidami vie
ningos nuomonės, kad laikino
ji sostinė negalės priimti tiek 
vokiškų turistų, kadangi joje 
jaučiama viešbučių stoka. Ge
riausia išeitis — rungtynes 
perkelti į Vilnių. Tikime, kad 
Lietuvos Futbolo sąjunga pa
keis savo ankstyvesnį nuta
rimą ir rungtynes perkels į 
Gedimino miestą. Vokiečiai 
futbolo mėgėjai mielai keliau
ja į pigius ekonominius kraš
tus, palikdami juose šimtus 
tūkst. stiprių Europos Sąjun
gos euro pinigų, kadangi turiz
mo įstaigos rezervuoja dviejų- 
trijų dienų kelionę.

Taip pat Vokietijos Futbolo 
S-ga pranešė, kad atsakomo
sios rungtynės su Lietuva 
vyks 2003 m. kovo mėn. 29 d. 
Niurnberge. Stadionas talpina 
40,000 žiūrovų ir yra įtrauk
tas į 2006 m. pasaulio pirme
nybių sąrašą. Rungtynių per
kėlimas į didesnį stadioną gali 
būti susietas su Lietuvos-Ju- 
goslavijos rinktinių susitiki
mu, nes gintarų kraštas stip
riems serbams pralaimėjo 
1:4 (1:2). Jugoslavai vokie
čiams visuomet buvo labai 
neparankus priešas, „kainavę”

ne vienose rungtynėse daug 
nervų. To pasekmėje, susido
mėjimas Lietuvos-Vokietijos 
susitikimu aiškiai pakilo, tad 
vokiečiai nutarė rungtynes 
perkelti į didesnį stadioną, 
taip pat gaunant didesnes pa
jamas.

Šiaurinės Vokietijos apygar
dos futbolo pirmenybėse Kiel 
vienuolikė įveikė Diuseldorfą. 
Įvarčius pelnė Guseinas ir 
Treigys. Lentelėje pirmauja 
Liubeck prieš Esseną. Antroje 
lygoje padėtis nepasikeitusi: 
1) Hanover, 2) Maine, 3) Bo- 
chum. Gerokai padėtis susi
komplikavo aukščiausioje ly
goje, kadangi pirmaujanti Le- 
verkusen komanda savo aikš
tėje netikėtai pralaimėjo Bre
menui 1:2, o daugkartinis Vo
kietijos meisteris Miuncheno 
Bayer olimpiniame stadione 
įveikė Berlyną 3:0. Jokių ste
buklų nelaukiama lentelės pa
baigoje. Aukščiausią lygą turi 
palikti Hamburgo St. Pauli 
klubas, o kas jį lydės taip pat 
paaiškės paskutinėse rung
tynėse. Kandidatais yra Kioln, 
Freiburg, Niurnberg. Bavari
jos lygoje pirmauja FC Augs- 
burg. Švabai yra stipriai at
siplėšę nuo kitų klubų, tad 
perėjimas į antrą lygą yra be
veik užtikrintas.

Visiškai netikėtai ledo ritu
lio meisterio vardą laimėjo 
Kiolnas, penktose rungtynėse 
įveikęs mano artimo Mannhei- 
mo miesto klubą 2:1. Baigmės 
rungtynes Kiolne stebėjo

Prieš 10 dienų Lietuvoje iš
leista knyga apie žymųjį Lie
tuvos krepšinio trenerį — Vy
tautą Bimbą, jau pasiekė ir 
Čikagą. Knygos sudarytojai: 
Remigijus Naužemys, Skir
mantas Juozas Paukštys ir 
Juozas Vabuolas į jos rengimą

18,000 žiūrovų. Tai rekordinis 
skaičius Europoje. Futbole, 
ledo ritulio klubuose žaidėjų 
daugumą sudaro svetimtau
čiai: futbole vyrauja brazilai, 
argentiniečiai, pietų Europos 
atstovai, ledo ritulyje kana
diečiai, amerikiečiai, čekai, 
slovakai ir kt.

Pradėtos Europos amerikie
tiško futbolo pirmenybės. Pas
kutinės pasekmės: Barcelona- 
Frankfurt 14:54, Berlynas- 
Amsterdamas 19:24, Diusel- 
dorf-Scottish Claymors 13:10. 
Šioje sporto šakoje yra vokie
čių ir amerikiečių žaidėjų mi
šinys.

Italijos futbolo rinktinės tre
neris Trapatoni sutiko ir to
liau treniruoti vienuolikę. Ta
čiau nepasiekus pasaulio fut
bolo pirmenybėse pusbaigmės 
jis iš tų pareigų pasitrauks. Jo 
metinis atlyginimas 1.1 mln. 
eurų (beveik 1 mln. dol.)

Vokietijos krepšinio pirme
nybėse vyksta baigmės susiti
kimai. Pasekmės: Frankfurt- 
Hagen 97:78, Kioln-Giesen 
87-71, Leverkusen-Berlynas 
79:85 (daugiausiai taškų pra
laimėtojui pelnė latvis Helma- 
nis), Bonn-Bamberg 82:95 
Bambergui 24 tšk. pelnė estas 
Kulama. K. Baronas

ir išleidimą įdėjo nemaža dar
bo ir pastangų. Knyga turi 
336 puslapius ir yra gausiai 
iliustruota, įrišta kietuose vir
šeliuose ir daro tikrai gerą 
įspūdį.

Knygos įžangoje olimpinių 
žaidynių prizininkas, filosofas 
Arvydas Juozaitis rašo: „Vy
tauto Bimbos darbas buvo ne
atsiejamas nuo viešumos, jis 
ir reiškė viešumą, — ne ką 
mažiau. Treniruoti 'Žalgirį’ 
tuo metu, kai buvo krauna
mas didysis Lietuvos krepši
nio kapitalas, — štai kas teko 
šiam ąžuolui. Nei politinė sis
tema, nei kitos aplinkybės ne
trukdo širdies žmogui atsiduo
ti savo pamėgtam darbui, savo 
idėjai. Pagaliau niekas nie
kuomet netrukdo žmogui my
lėti. V. Bimbos meilė tapo 
krepšinis”.

Prisiminimais apie šį krep
šinio didžiūną dalinasi SSRS 
nusipelnęs krepšinio treneris 
Aleksandras Gomelskis, buvęs 
Vilniaus universiteto rekto
rius, akademikas Jonas Kubi

lius, Lietuvos sporto veikėjai: 
Zigmas Motiekaitis, Vytautas 
Nėnius, olimpinis čempionas 
Modestas Paulauskas, Lietu
vos krepšinio rinktinės trene
ris Vladas Garastas, Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
pirm. Artūras Poviliūnas ir 
kiti. Beje, iš išeivijos veikėjų 
yra pasinaudota tik žurnalisto 
ir sporto darbuotojo Edvardo 
Šulaičio mintimis, įdedant jo 
dviejų puslapių rašinį apie V. 
Bimbą.

Tikimasi, kad dalis knygos 
tiražo pasieks ir Amerikos 
krantus, ir ją galės įsigyti mū
sų krepšinio mėgėjai. Jos tira
žas, deja, ne toks didelis, tik 
1,500 egzempliorių. Knygos 
išleidimą parėmė nemaža Lie
tuvos žmonių, o taip pat ir 
Kūno Kultūros ir sporto de
partamentas prie Lietuvos vy
riausybės. Be to, sąraše yra ir 
pavienių žmonių, iš kurių 7 
JAV lietuviai.

Gerai, kad buvo įamžintas 
šis žymusis Lietuvos krepšinio 
treneris, kurio širdis nustojo 
plakusi 2001 m. spalio 14 d., 
trumpai prieš jo 75-ąjį gimta
dienį.

„LITUANICAI” VĖL TRUKDĖ LIETUS
Smarkus lietus ir pažliu

gusios aikštės vėl sutrukdė 
mūsų futbolininkų rungty
nėms praėjusį sekmadienį. 
Numatytos „Lituanicos” rung
tynės Lemonte buvo atidėtos, 
kaip ir daugelis kitų „Metro
politan” lygos pirmenybinių 
kovų.

Sekmadienį tebuvo sužais
tas tik vienas „major” divizijos 
susitikimas tarp „Lightning” 
ir „Kickers” vienuolikių. Jis

baigėsi taikiai — 1-1. Šios 
rungtynės nepakeitė pirmeny- 
binės lentelės: „Lightning”, 
nors ir prisidėję vieną tašką, 
ir toliau lieka 7-oje vietoje. Ši 
lenkų ekipa taškais susilygino 
su „Lituanica” bei „Schwa- 
ben”, tačiau lietuviai turi ge
resnį įvarčių santykį negu ki
tos dvi komandos. „Kickers” 
su 15 taškų irgi liko toje pa
čioje — 8-oje vietoje.

Kitą sekmadienį, 3 vai. po

Trumpai apie viską
* Netrukus Lietuvos po

litinę padangę turėtų papil
dyti nauja krikščionių demo
kratų partija. Jos kūrėjai nes
lepia, jog pirmiausia tuo sie
kiama susilpninti visuomenės 
nuomonės apklausose pirmau
jančią Seimo nario Kazio Bo
belio vadovaujamą partiją. 
Vienas iš naujosios partijos 
kūrėjų, buvęs Seimo narys Ig
nacas Uždavinys sako, jog 
naujos partijos įkūrimą remia 
ne tik nemažai ilgamečių Lie
tuvos krikščionių demokratų 
partijos narių, bet ir paskuti
nis jos pirmininkas akademi
kas Zigmas Zinkevičius.

♦ Naftos išsiliejimą Bū
tingės terminale tiriantis 
Klaipėdos apygardos proku
ratūros Prokurorinės veiklos 
kontrolės skyriaus vyriausia
sis prokuroras Edvardas Sta- 
ponkus sako dar neįsivaiz
duojąs, kaip reikėtų įtariamus 
kaltininkus prisikviesti į Lie
tuvą. Prokuroras du mėnesius 
laukė, kada į pateiktus klausi
mus atsakys trūkusią nafto
tiekio žarną prižiūrėjusi Di
džiosios Britanijos firma „Cory 
To Wage & Marine Service”. 
Tačiau Lietuvą pasiekė žinia, 
jog firmos nebėra, tuo pačiu

adresu veikia kita firma. Ar 
senoji firma likviduota, ir taip 
bandoma atsiriboti nuo gali
mos atsakomybės už avariją 
Būtingėje, ar tik pakeitė pa
vadinimą, — kol kas neži
noma. (K. Elta)

* Per pastarąjį mėnesį 
Lietuvoje JAV doleris atpi
go bemaž 15 centų. Kai kurie 
bankininkai prognozuoja, jog 
dolerio kursas euro ir lito 
atžvilgiu kris ir toliau, o tai 
reiškia, jog dolerinius indėlius 
turintys žmonės praras vis di
desnę dalį savo santaupų.

(LŽ, Elta)

* Artėjantis jaunimo pa
saulio irklavimo čempiona
tas Trakuose sukėlė ant kojų 
daugybę tarnybų: numatytose 
lenktynių vietose tebestirkso 
gelžbetoniniai poliai. „Spren
dimą reikia priimti kuo sku
biau. Birželio pradžioje Galvė
je turi prasidėti pasaulio čem
pionato generalinė repeticija. 
Jei varžybas sutrukdys ežere 
likę stulpai, pagal tarptautinę 
sutartį Kūno kultūros ir spor
to departamentui bus skirta 
beveik 15 mln. litų bauda”, sa
kė Trakų irklavimo bazės di
rektorius Dainius Narkevi
čius. (KD. Eltai

Trečiadienį prie Vyriausybės rūmų ir Vilniaus miesto savivaldybės susirinkę 
vilniečiai ir Lietuvos žaliųjų judėjimo nariai protestavo prieš valdžios spren
dimus Pilaitės ir Karoliniškių gyventojų poilsiui skirtoje teritorijoje rengti 
golfo laukus. Protestuotojai reikalavo, kad Vyriausybė bei Vilniaus savivaldy
bė atšauktų sprendimus dėl golfo laukų kūrimo bei išsaugotų vienintelę poil
sio zoną šioje miesto dalyje. Sprendimas skirti golfo aikštynui 120 hektarų te
ritorijos Pilaitės rajone sukėlė ne tik šio rajono gyventojų, bet ir kai kurių po
litikų pasipiktinimą. Vladimiro Gulevieiaus (Eltai nuotr.

* Paaukštinimą JAV ga
vusį „Mažeikių naftos”, ku
rią valdo JAV bendrovė „Ved
liams International", genera
linį direktorių James Scheel 
turėtų pakeisti dabartinis jo 
pavaduotojas naftos perdirbi
mo ir rinkodaros klausimais 
Thomas Schneider. Tai bus 
jau trečiasis „Mažeikių naf
tos” vadovas, skiriamas ,,Wil- 
liams”, kuri tapo įmonės val
dytoja 1999 m. lapkritį. Iš pra
džių įmonei vadovavo Stephen 
Hunkus. (BNSi

* Seimo priimamąjame 
ketvirtadienį buvo perduoti 
piliečių iniciatyvinės grupės 
surinkti 58,700 parašų, re
miančių siūlymą paankstinti 
išėjimo į pensiją amžių. Inicia
tyvinės grupės atstovai siūlo 
leisti moterims išeiti į pensiją 
nuo 55, vyrams — nuo 60 
metų. Tokio amžiaus asmenys 
į pensiją buvo išleidžiami so
vietiniais metais. Dabar vyrai 
gali išeiti pensijon sulaukę 62 
metų, moterys — 58-erių. Nuo 
kitų metų šis amžius vyrams

Centrinis bankas 
sustabdė milijardines 

investicijas
Atkelta iš 1 psl.

Be to, Lietuvos centrinio 
banko pareigūnų sprendi
mui turėjo įtakos valstybės in
stitucijų, atsakingų už valsty
binio saugumo užtikrinimą, 
informacija, kuri neleido įsiti
kinti tokios investicijos priim
tinumu.

Savo išvadas Lietuvos ban
kui pateikė Valstybės saugu
mo departamentas (VSD), ku
ris tyrė, ar būsimo investuo
tojo į „Snoro” banką pateikti 
dokumentai yra patikimi ir ar 
jis yra susijęs su tarptautiniu 
organizuotu nusikalstamumu.

Nepriklausomai nuo centri
nio banko sprendimo, Vertybi
nių popierių komisija ketvirta
dienį pakeitė naujos 1.2 mlrd. 
litų akcijų emisijos apmo
kėjimo tvarką. Pagal ją, akci
jos turi būti apmokėtos per 30 
dienų, kai Lietuvos bankas su
teiks leidimą investuotojui 
pervesti lėšas į kaupiamąją 
sąskaitą. Tačiau šis sprendi
mas jau nebeturi reikšmės.

pailgės iki 62 metų ir 6 mė
nesių, moterims — iki 58 me
tų ir 5 mėnesių. Priėmus tokią 
pataisą, iš biudžeto per metus 
papildomai reikėtų 800 mln. 
litų. (BNS)
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pietų „Lituanica” žais kaip tik 
prieš lenkų „Lightning” ekipą 
savoje aikštėje Lemonte. Pra
ėjusį ratą išvykoje su šio klubo 
futbolininkais mūsiškiai buvo 
sukovoję lygiomis. Šį kartą 
reikėtų pergalės. Ji turėtų 
būti garantuota, jeigu „Litua
nicos” žaidėjų ir trenerio tarpe 
vėl neįsiliepsnos bereikalingos 
nervinės audros. O jų ir pa
čiam treneriui reikėtų vengti, 
norint, kad komandai ne
pritrūktų futbolininkų!

„FIRE”
PROFESIONALAI
FUTBOLININKAI

PRALAIMĖJO ,

Čikagos „Fire” profesionalų 
futbolo komanda šeštadienį 
savo aikštėje Naperville, IL, 
rungtyniavo prieš Los Angeles 
klubą, kuris yra vienas iš stip
resniųjų MLS Vakarinėje gru
pėje ir pralaimėjo 0-1. Nors ir 
po nesėkmės, čikagiečiai liko 
pirmauti šios lygos Rytų gru- 
pėje. E. š_

Vilniaus mugėje — legalaus darbo 
galimybės užsienyje

Atkelta iš 1 psl.
Informacinėje mugėje kon

sultuos užsienio valstybių am
basadų atstovai, Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos 
Konsulinio departamento dar
buotojai, Darbo biržos atsto
vai, taip pat organizacijos, tar
pininkaujančios legaliai įdar
binant Lietuvos piliečius už
sienyje bei organizuojančios 
stažuotes ar studijas užsienio 
valstybėse.

Kaip rodo paskutinio gyven
tojų surašymo bei specialių ty
rimų duomenys, šiuo metu 
apie 200,000 Lietuvos gyven

tojų yra išvykę svetur, maž
daug pusė jų užsienio vals
tybėse gyvena ar dirba nelega
liai.

Nors daug Lietuvos gyven
tojų, bandydami nelegaliai 
įsidarbinti užsienyje, patenka 
į bėdą, visuomenės požiūris į 
nelegalų darbą užsienyje 
išlieka palankus. Viešosios 
nuomonės apklausos rodo, jog 
80 proc. Lietuvos žmonių ban
dymą nelegaliai įsidarbinti 
svetur vertina teigiamai arba 
pateisina. Kas trečias gyvento
jas norėtų dirbti užsienyje, 
kad ir nelegaliai. <bns)

Pensijų reforma vėl aklavietėje
Atkelta iš 1 psl.

Privalomą] ame
pensijų draudime privalėtų 
dalyvauti asmenys iki 30 
metų, draudžiami visai valsty
binei socialinio draudimo pen
sijai, o asmenys nuo 30 iki 50 
metų — papildomas įmokas 
pensijų draudimui mokėtų pa
čių pasirinkimu.

Žinovų skaičiavimais, bai
gus pensijų reformą, pensijos 
turėtų padidėti iki 20 pro
centų.

Įgyvendinant pensijų siste
mos reformą susidariusį „So
dros” biudžeto deficitą siū
loma dengti Rezervinio stabi

lizavimo fondo, valstybės biu
džeto bei skolintomis lėšomis. 
Paskaičiuota, kad per pirmuo
sius dešimt reformos metų 
„Sodros” biudžetas per metus 
netektų dalies pajamų — maž
daug 300 mln. litų.

Įstatymo projekte buvo nu
matyta, kad įstatymas įsiga
lioja nuo 2003 m. sausio 1 die
nos, o privalomojo kaupimo 
pensijų įmokos į pensijų fon
dus pervedamos nuo 2004 m. 
sausio 1 d. Kuo skubiau pra
dėti pensijų sistemos reformą 
Lietuvoje ragina ir Pasaulio 
bankas, ketinąs paremti jos 
vykdymą.
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Romualdas Kriaučiūnas

Laukiama naujų veidų, 
naujų minčių

Atkelta iš 1 psl.
Nors ir kurstė ją daug piktų 

ir neatsakingų balsų. Dabar ji 
su pasitikėjimu ir gera valia 
atkuria savo kultūrą, visa
vertį tautinį gyvenimą.

Gal kaip tik dėl to Lietuvos 
nepriklausomybės nedraugai 
Lietuvoje, pradedant pagar
sėjusiu nesibaigiančiais skan
dalais Seimo nariu ir jo parti
jos nario Sauliaus Oželio bei 
jų bendraminčių antisemi
tiniu išpuoliu Tauragėje, val
stybės pareigūnų antisemi
tiniais pasisakymais ir bai
giant įvairiausiais pakalbėji- 
mais televizijoje bei žmonių 
sambūriuose, kelia erzelį ir 
nepasitenkinimą, siekdami 
supjudyti dvi draugiškas tau
tas. Turime nepasiduoti šiems 
neapykantos iššūkiams ir apie 
mūsų tautų santykius kalbėti 
ramiai, dalykiškai.

Žydų kultūra pirmosios 
nepriklausomybės

metais
Žydai visada turėjo kul

tūrinę autonomįją Lietuvoje. 
Jau 1389 metais Vytautas 
Didysis patvirtino pirmąją 
Chartą, suteikiančią žydų 
bendruomenei privilegiją 
vystyti amatus ir kultūrą.

Šimtmečiais lietuvių ir žydų 
santykiai buvo kaimyniški, 
draugiški. Mūsų tautos mielai 
bendravo, bet žydų bendruo- 
mėflė asimiliuotis ir integruo
tis noro nerodė, šimtmečiais 
stengėsi išlaikyti savitumą, ir 
jį išlaikė.

1918-1940 m. Lietuvoje buvo 
apie t J6Q,000 žydų. Jie sudarė 
7.6pt**'„ gyventojų. Tuo laiko
tarpiu žydai turėjo savo ats
tovus Seime ir Vyriausybėje. 
Buvo net Žydų reikalų minis
terija. Jos ministru buvo dr. 
Jakobas Vygotskis. Šimšonas 
Roženbliumas buvo užsienio 
reikalų ministras, dr. Nach- 
manas Rachmilevičius — pra
mones ir prekybos ministras. 
(Prunskis J. „Lithuania’s Jews 
and the Holocaust.” — 
Chicago, 1979. — 48 p.).

Kai 1919 m. Lietuvos Vy
riausybė persikėlė į Kauną, 
dr. Maksas Soloveičikas pa
keitė J. Vygotskį Žydų reikalų 
ministro poste.

1918-1940 m. 18,000 žydų 
dirbo Lietuvoje pramonės ir 
amatų sferoje, daugiau negu 
25,000 — prekyboje, kredito 
įstaigose ir bankuose, apie 
5,000 žydų — žemės ūkyje. Žy
dai dominavo prekybos eks
portą ir importą. Tarp gydyto
jų buvo 35-43 proc. žydų, tarp 
advokatų — daugiau negu 50 
proc.

Žydams priklausė 77 proc. 
krašto prekybos 22 proc. — 
pramonės įmonių ir 18 proc. 
komunikacijų bei transporto

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO 
SOVIETINĖJE LIETUVOJE 

JONAS INDRIŪNAS

Šiais laikais aplankyti savo 
Lietuvą jokių sunkumų nebe- 
susidaro. Pasirinkai pato
giausią oro liniją, nusipirkai 
kelionės bilietą ir, sėdęs į lėk
tuvą, leidiesi per Atlantą. 
Neprailgsta kelionė. Pava
karyje palieki Čikagos O’Ha- 
re, rytojaus popietėje jau esi 
Vilniuje, ir kelionės galas.

O buvo laikai, kai tą mielą 
žemės kampelį bent trumpai 
pamatyti daug laiko, nervų ir 
kantrybės pareikalaudavo. 
Tada tiesioginio kelio ten 
nuvažiuoti nebuvo, viskas ėjo 
per Maskvą, tad ir Vilnių 
aplankyti be Maskvos leidimo 
negalėjai. Šiandiena visa tai

linijų.
1935 m. Lietuvoje buvo 200 

žydiškų mokyklų. Jose mokėsi 
18,000 moksleivių ir dirbo 635 
mokytojai. Buvo 22-26 vidu
rinės mokyklos.

Lietuvos Vyriausybė gerbė 
žydų tautinės mažumos teises. 
LR prezidentas Antanas 
Smetona vienoje savo kalbų 
sakė: „Lietuva taps tėvyne 
visoms tautoms, kurios šiame 
krašte gyvena” („Lietuvos 
žydų švietimas ir kultūra iki 
katastrofos”. — V., 1991).

Po daugelio metų Izraelio 
ministras pirmininkas Me- 
nachen Begin, išeivis iš 
Lietuvos, knygoje „Baltosios 
naktys” rašė, kad Lietuvos 
sostinę Vilnių Lietuvoje žydai 
vadino „Lietuvos Jeruzale”.

Žydai Lietuvoje turėjo visas 
galimybes gyventi pagal savo 
tradicijas ir papročius, plėtoti 
savo kultūrą. 1935-1940 m. 
leido savo laikraštį „Apžval
ga", kuriame buvo rašoma 
apie jų gyvenimą ir proble
mas, tradicijas, kultūros lai
mėjimus, naujus mokslo 
pasiekimus ir literatūrą, 
meną ir muzikę, socialinį 
gyvenimą.

Pirmasis „Apžvalgos” 
numeris pasirodė Kaune 1935 
m. birželio 16 d. Jo redakto
rius A. I. LifŠicas pirmojo 
numerio vedamajame rašė: 
„Mes esame žydiškas 
laikraštis, kuris bus leidžia
mas valstybine kalba. Šitas 
laikraštis pirmasis laikraštis 
žydų, kurie gyvena Lietuvoje, 
kalba lietuviškai, myli šitą 
kalbą ir Lietuvos kultūrą”. 
Dauguma straipsnių laikraš
tyje buvo skirti žydų kultūrai 
ir švietimui: literatūrai, 
kultūros renginiams, žymių 
mokytojų, rašytojų, meni
ninkų, aktorių personalijoms, 
žydų padėčiai ir vaidmeniui 
Lietuvos visuomenėje, emi
gracijai.

Žydų kultūrinis gyvenimas 
to meto Lietuvoje buvo gana 
aktyvus. Jie turėjo 141 socia
linę, labdaros, kultūros, lite
ratūros, muzikos, meno įstaigą 
ir klubus. 1925 metais buvo 
įsteigtas žydų mokslinis insti
tutas „YIVO”, kuris kartu su 
žydų muzikos institutu atliko 
didžiulį vaidmenį ne tik žydų, 
bet ir visos Lietuvos kultūroje.

Lietuvoje išaugo žymūs žydų 
atlikėjai — smuikininkai L. ir
H. Hofmecleriai, J. Heifecas, 
vėliau pagarsėjęs visame 
pasaulyje, rašytojas Abraham 
Mapu, parašęs istorinį roma
ną iš seniausių laikų „Klas
tingas Vanagas”, Izraelis Ša- 
fas, taip pat rašęs noveles iš 
žydų istorijos, vyriausias pir
mojo lietuviško laikraščio 
„Kauno telegrafas” redakto
rius J. Blumentalis, aktorė ir

beliko tik prisiminimuose 
tiems, kurie turėjo drąsos ir 
noro tą paslapčių šalį aplan
kyti.

Tais laikais ir aš ne vieną 
kartą savo gimtąjį kraštą ap
lankiau, bet pirmasis apsi
lankymas buvo įspūdingiau
sias, palikęs nepamirštamus 
prisiminimus visam gyvenimui.

Tai buvo 1973 metai. Veik 
trisdešimt metų išgyvenus 
svetur, svajonės dar bent 
vieną kartą nuvykti į gimtąjį 
kraštą ir nors trumpai pajusti, 
koks jis man artimas ir 
mielas, nebuvo išblėsusios.

Jau buvau girdėjęs apie 
tokias keliones kalbant, kad

Vilniečiai iki balandžio 28 d. galėjo pasigrožėti Vilniaus Rotušės aikštėje surengta vaizdo, garso ir šviesos insta
liacija „Džiaugsmo sodas*, vaizduojančia baltus, skrendančius angelus. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka

žydų teatro Kaune direktorė 
Rachelė Berger, psichologas ir 
edukologas V. Lazersonas, fi
losofai Isaokas Donskis, 
Estera Eljašovaitė — Veisbar- 
tienė, J. Rubinšteinas, istori
kai B. Berensonas ir D. Lip- 
manas, Vytauto Didžiojo uni
versiteto Semitologįjos depar
tamento vedėjas prof. N. 
Šapiro ir daugelis kitų.

G. Ermanas „Apžvalgoje” 
rašė, kad žydų kultūrinės 
įstaigos ir ypač knygynai buvo 
plačiai žinomi pasaulyje. 1934 
m. Lietuvą aplankęs pasau
linio garso poetas Komzonas 
buvo sužavėtas ne tik žydų 
bendruomenės gyvenimu ir jų 
kultūros pasiekimais, bet ir 
lietuviškomis liaudies dai
nomis. Čia užrašė 100 lietu
viškų liaudies dainų ir jų rink
inį išleido Palestinoje.

1935 metais jau minėtas 
prof. N. Šapira išleido knygą 
„Vilnius žydų poezijoje”. 
Knygoje buvo pateikta daug 
nuoširdaus susižavėjimo 
žodžių Vilniui, jo architek
tūrai, Lietuvos žmonėms.

1936 metais kompozitorius 
B. Gerberis Kaune išleido 
žydų kompozitorių sukurtos 
muzikos rinkinį.

Žydai Lietuvoje turėjo tris 
teatrus — vieną Kaune ir du 
— „Meidan” ir „Marionečių teatrą” 
Vilniuje. Visus teatrus mielai 
lankė ne tik žydų bendruomenės 
nariai, bet ir lietuviai.

Kiekvieną ketvirtadienį per 
Kauno radiją buvo transliuoja
ma vienos valandos trukmės 
žydų programa, propaguo
jamos jidiš ir hebrajų kalbos. 
Vilniuje buvo įsteigta pirmoji 
žydiška mokykla, kur buvo 
mokoma hebrajų kalbos. Buvo 
ir hebrąjų mokytojų semina
rija.

Jau minėtoje Apžvalgoje” 
savo straipsnius skelbė per 30 
autorių. Dažniausiai pasirody
davo A. Glazmano, R. Rubinš- 
teino, J. Gitlibo, J. L. Pereco,
N. Šapiros, R. Volskio, dr. M. 
Soloveičiko, I. Donskio, G. 
Ermano ir kitų straipsniai.

Sovietams okupavus Lie
tuvą, Apžvalga” buvo uždary
ta. Per 6,000 Lietuvos žydų 
inteligentų ištremta kartu su

esą buvę ten nuvažiavusių, 
pasisvečiavę kelias dienas 
Vilniuje, susitikę su savo arti
maisiais, pasikalbėję, paben
dravę ir laimingai sugrįžę 
atgal. Tokias kalbas nugirs
tam, ir manyje noras apsi
lankyti daugiau ir daugiau 
brendo, tik sutikti ten buvusių 
ir išgirsti iš jų pačių lūpų apie 
kelionės įspūdžius nepa
sitaikė. Be to, jie patys vengė 
atvirai garsintis apie tokias 
keliones, kadangi keliautojai, 
kurie išdrįsdavo ten nuva
žiuoti, buvo apšaukiami komu
nistų kolaborantais. Nuo žmo
nių pasisakymų, neatsiliko ir 
mūsų tuolaikinė išeivijos 
spauda, kuri irgi aštresnių 
pasisakymų į Lietuvą keliau
jantiems nepagailėjo.

O ir bauginančių gandų ne
stigo. Vieni bandė sakyti, kad, 
užuot nuvažiavus į Vilnių,

lietuviais į Sibirą. Kaip rašo 
Yves Plasseraud, „Taikydami 
jau praeityje išbandytą me
todą, sovietai dažnai pasirū
pina, kad areštuojant dalyvau
jančius pareigūnus lydėtų 
lengvai atpažįstamas žydas” 
(„Lietuvos žydai, 1918-1940: 
Prarasto pasaulio aidas”. — V. 
2000. — p. 21).

J Sibirą buvo ištremti: „Žydų 
balso” redaktorius iš Kauno 
Aronas Rubinšteinas, Lietu
vos sionistų vadovas Benja
minas Bergeris, „Bituko” fab
riko savininkas S. Gudinskas 
iš Kauno, advokatas Michelis 
Bergsonas iš Kauno, Vulfas 
Klecko ir Perelšteinas iš Kau
no ir daugelis kitų, „savo dar
bu ir veikla svariai prisidėję 
prie Lietuvos gerovės kilimo” 
(Eidintas A. „Lietuvos žydų 
žudynių byla”. — V., 2001, p. 
75).

Pirmosios sovietų okupacijos 
metais žydas buvo tapatina
mas su komunistu. Arvydo 
Anušausko duomeninis, 1940 
m. tarp NKVD pareigūnų 
1941 m. rusakalbiai sudarė 
52.2 proc., lietuviai 31,2 proc. 
ir žydai 16,6 proc. saugumo 
aparate dirbusių darbuotojų. 
Žydų procentas NKVD 
pareigūnų tarpe buvo žymiai 
didesnis, negu jų procentas 
gyventojų tarpe.

Kaip teigia Yves Plasseraud, 
„monoma, kad 1941 metų 
vasarą į SSRS sugebėjo 
pabėgti apie 15,000 žydų”.

Paskutinėmis dienomis prieš 
karą, „kai pradėjo vežti žmo
nes, žydų išstojimas prieš 
lietuvius pasiekė aukščiausią 
laipsnį. Juk kai sunkvežimis 
su rusų kareiviais atvažiuoda
vo į kaimą žmonių surinkti, 
atvažiuodavo kartu ir jaunas 
žydukas, raudoną žvaigždę 
prisisegęs. Ir matydavosi, kad 
rusai kareiviai nekalti dėl to, 
kas vyksta, kad egzekucijos 
vadovas yra tas Ickė. Tai jis tą 
viską daro” (A. Eidintas. 
„Lietuvos žydų žudynių byla”. 
— V., 2001. — P. 77).

Tokios tad buvo nuotaikos 
prieš pat karo pradžią.

Nacistinis Holokaustas buvo 
ne tik Lietuvos, bet ir visos 
Europos žydų katastrofa. Nu

greičiau gali pas „baltąsias 
meškas” atsirasti. Kiti dar 
gražiau porino: kaip ruskeliai 
tokius svečius iš Amerikos 
Maskvoje „šiltai” pasitinka, 
kaip muitininkai nesivaržo 
svečių net iki Adomo apdaro 
nurengti, ir dar daugiau viso
kių bauginančių gandų 
pasitaikydavo. Jų prisiklau
sius, net suabejodavai, ar 
verta į tokią kelionę leistis?

Nugirsdavai ir kiek kitaip 
pasisakančių, kad dėl penkių 
dienų pabuvojimo Vilniuje 
(tada buvo), kelionės kaina 
buvo per brangi, tiesiog sakė: 
„rusai tik išnaudoja kvailus 
amerikonus”. Tiesa, kaina bu
vo tikrai didelė, tik, jei dar no
rėjai pasimatyti su savaisiais, 
turėjai su tokia kaina sutikti.

Nebuvau drąsuolis, bet 
aplankyti savo gimtąjį kraštą 
ir dar pasimatyti su artimai

žudyta per 6 mln. žydų. 
Lietuvoje tikslios Holokausto 
statistikos nėra. Yves Plasse
raud teigia, kad Lietuvoje 
žuvo 230,000 žydų ir išliko 
25,000, A. Eidintas — 160-200 
tūkst. J. Prunskis teigia, kad 
1918-1940 metais Lietuvoje 
gyveno tik 160,000 žydų. 
Atėmus iš to skaičiaus komu
nistų ištremtus į Sibirą, karo 
išvakarėse išvykusius iš Lie
tuvos į Sovietų Sąjungą ir 
užsienį, bei išlikusius gyvus, 
statistika žymiai keičiasi.

Kokia ji bebūtų — tai baisi 
tragedija. Kolaboravusieji tiek 
komunistiniame genocide, tiek 
ir holokauste — turi atsakyti. 
Keli šimtai lietuvių, kolabora
vusieji su naciais ir dalyvavu
sieji holokauste, jau atsakė, 
keli Šimtai jų buvo sovietų su
šaudyti, kiti nuteisti 25 me
tams ir išvežti į Sibiro kalėjimus. 
Ten žuvo nuo bado ir kankinimų.

Žydų kultūros 
tęstinumas

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę žydų kultūra pradėjo 
atsigauti.

1998 metais įkurta Žydų 
kultūros draugija, kuri kovojo 
už lygias žydų teises visose 
gyvenimo sferose ir už teisę 
emigruoti, už atminties apie 
žydų katastrofą įamžinimą.

Tais pat metais organizuota 
XX amžiaus žydų meno paro
da. Kaip anksčiau nepriklau
somoje Lietuvoje, ją aplankė ir 
daugybė lietuvių bei kitų 
Lietuvos tautų žmonių.

1988 metais birželį Plungėje 
atidengtas paminklas dviem 
tūkstančiams Lietuvos žydų 
atminti.

1989 metais pradėtas leisti 
Žydų bendruomenės laikraštis 
„Lietuvos Jeruzalė”, kuriame, 
kaip ir buvusioje Apžvalgoje”, 
spausdinama daug medžiagos 
apie žydų kultūrą Lietuvoje, 
mokslininkus, menininkus ir 
jų darbus.

Atkurtas Žydų nacionalinis 
teatras, dainų ir šokių an
samblis Fajerlach, etnografinė 
draugija, judaikos skyrius 
Nacionalinėje Mažvydo bib
liotekoje.

Nukelta į 5 psl.

siais, kurie po visų karo audrų 
stebuklingai išliko gyvi, neap
sakomai traukė. O čia tas sva
jones įgyvendinti nemažą 
impulsą davė ir mano žmona 
Elzė, kalbindama važiuoti, kol 
dar pajėgus esu ir noro turiu, 
nes vėliau, jei ir noro atsi
rastų, gali būti per vėlu. 
Tokios kalbos mūsų namuose 
tada buvo gana dažnos, tad 
svajonės apie kelionę vis 
smarkiau ir smarkiau ėmė 
rusenti mano galvoje.

Panašia tema pasikalbė
davome ir su savo artimes
niais pažįstamais, kurie mano 
mintį į tokią kelionę leistis ne 
tik neneigė, bet dar ir 
padrąsindavo. Perjuos sužino
jau ir apie Čikagoje esantį 
kelionių į užsienį biurą, kurs 
jau kelinti metai organizavo 
turistines keliones į Sovietų 
Sąjungos žymesnius miestus,

Organizacijos, kaip ir 
pavieniai asmenys, savo 
gyvenime pereina keletą 
vystymosi ir brendimo stadijų. 
Pirmoje stadijoje — kūdikys
tėje — bet kokia organizacija 
yra gaivalinga, kūrybinga ir 
išradinga. Antroji organi
zacinio brendimo stadija 
pasižymi tolimesniu narių 
užsiangažavimu, aiškiu misi
jos pajautimu, artimu ben
dravimu, glaudžiu susižinoji
mo tinklu. Ilgainui pasiekia
ma trečioji stadija, pu- 
sižyminti konservatyvizmu, 
organizacinėmis procedūro
mis, taisyklėmis, konspektais 
ir statutais.

Viskas vyksta pagal organi
zacijoms numatytus brendi
mo, klestėjimo ir senėjimo 
principus. Tačiau ne kiek
viena organizacija turi susenti 
ir mirti. Ketvirtoje organi
zacinio brendimo stadijoje ji 
gali ir turi atsinaujinti, persi
grupuoti. Tokiam atsinaujinimui 
dažnai reikalinga organiza
cinė decentralizacija, išlaikan
ti pusiausvyrą tarp darnumo 
ir „išsiliejimo į lankas”. Gal 
kiek kita forma, tačiau vėl turi 
būti skatinamas atvirumas 
laiko dvasiai, lankstumas, 
kūrybingumas, dvasinis inty
mumas.

Optimistiškai nusiteikę, ga
lime teigti, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenė, su mažomis 
išimtimis, yra atsinaujinimo 
ir pasipildymo pakopoje. 
Nereikia būti pranašu tei
giant, jog „trečioji banga" yra 
Lietuvių Bendruomenės atei
tis. Rūpinamasi juo didesniu 
šios bangos įtraukimu į veiklą. 
Lituanistinių mokyklų moki
nių bei mokytojų gretos pildosi 
naujais veidais ir nauja 
energija. Plečiasi ir didėja 
sporto klubų veikla. Kai ku
rios jaunimo stovyklos nebe
sutalpina norinčiųjų ten daly
vauti. Apylinkių ir apygardų 
valdybose didėja jų įtaka.

Dabartinė JAV LB Krašto 
valdyba, vadovaujama Algi
manto Gečio, norėdama suak
tyvinti savo ligšiolinę veiklą, 
rengia darbo konferenciją, ku
ri įvyks Dainavos jaunimo 
stovykloje, Manchester, Mi
chigan, birželio 7-9d. J konferenci
ją kviečiami suinteresuotieji, 
ypač Amerikoje gimusieji ir 
neseniai iš Lietuvos atvy
kusieji. Norima sutraukti ben
druomenės veikla besidomi
nančius, bet dar neįsitrauku
sius. Laukiama naujų veidų, 
naujų minčių. Konferencijos 
vedamoji mintis: tikėkime 
savo ateitimi!

Konferencijai ruošiamasi iš 
anksto. Keletoje vietovių yra 
numatyti grupiniai apklausi
nėjimai, siekią patirti dabar
tinių poreikių pulsą. Yra

įskaitant ir Vilnių. Toks apsi
lankymas duodavo progą bent 
trumpai susitikti su savo ten 
palikusiais artimaisiais.

Taip vieną, dar labai anks
taus tų metų pavasario savait
galį, sumaniau susirasti tą 
kelionių biurą ir sužinoti dau
giau apie jo organizuojamas 
keliones, ypač smulkiau išsi- 
klausinėti apie tuos sklindan
čius gandus: ar tikrai taip 
pasitaiko su ten važiuojančiais 
užsienio turistais?

Jstaigą susirasti nebuvo sun
ku. Ten radau moteriškių ir 
patį savininką — Valterį Rač
kauską, nebejaunai atrodantį, 
bet energingą, daug keliavusį 
vyrą. Kai pasisakiau kokiu 
reikalu, jis pats ėmėsi atsa
kinėti į mane dominančius 
klausimus. Paklausus apie 
sklindančius gandus: Sibirą, mui
tininkus, jis tik numojo ranka

paruošta ir platinama apklau
sos anketa lietuvių ir anglų 
kalba. Anketa yra skleidžiama 
elektroniniuose tinklalapiuose, 
jau buvo „Bridges” žurnale Ji 
yra platinama per prekybas, 
lietuviškos spaudos redakcijų 
raštines, prie bažnyčių ir kitur. 
Grupinių apklausinėjimų ir 
anketos rezultatai bus 
paskelbti konferencijos metu. 
Taip pat norima sukaupti 
informaciją apie įvairiose 
apylinkėse jau sėkmingai 
veikiančius projektus ęr pro
gramas, susietas su Amerikoje 
gimusiųjų ir iš Lietuvos 
atvykusiųjų poreikių patenki
nimu, ir tai konferencijai pris
tatyti. Norima visus konferen
cijos dalyvius įtraukti į aktyvų 
turimų problemų aptarimą, 
bendromis jėgomis ieškant jų 
sprendimo.

Praeityje į įvairias konferen
cijas žmonės važiuodavo, ve
dami pareigos jausmo, meilės 
idealams bei noro išlaisvinti 
tėvynę. Nors tokia motyvacija 
yra nesenstanti, ji vis mažiau 
ir mažiau nusprendžia asme
nų pasirinkimą kur praleisti 
dalį savo laiko ir dalį savo 
išteklių. Pareigos jausmas 
pavargęs, meilė idealams 
išblėsusi, o tėvynė jau laisva. 
Būsimos konferencijos rūpes
tis ir dėmesys — jaunosios kar
tos ir naujai atvykstančiųjų po
reikiai, jų patenkinimus, LB 
patrauklumo jiems padidini
mas. Prieš kurį laiką patyrusi 
jaunimo vadovė Gabija 
Petrauskienė šviesiai-tiusiai 
rašė: „Mes ir mūsų vaikai 
esame vartotojų karta. Tai 
reiškia, kad viskas. ,tųri .būti 
kieno nors kito pateikta, o mes 
pasirinksime, ar tai mums tin
ka, ar ne... Pagrindinė moty
vacija yra ’aš’ ir mano porei
kiai, o ne pareigos jausmas, 
kad reikia išlaikyti lietuvybę".

Apklausos grupių ir ankętos 
rezultatai tebūnie paskata to
limesnėms konferencįjos da
lyvių svarstyboms, išvadoms, 
apibendrinimams bei įsitrau
kimui dominančiam LB-hės 
veiklon, jau grįžus namo. 
Kiekvienas konferencijos da
lyvis bus prašomas įsiparei
goti bent vienam konkrečiam, 
jį dominančiam projektui, kurį 
per vienerius metus atliktų 
savo gyvenamoje apylinkėje.

Kaip padidinti JAY LB 
patrauklumą neseniai.atvyks
tantiems? Kaip kuo daugiau 
patenkinti jau Amerikoje gi
musių lietuvių poreikius? 
Kaip visa tai padaryti be. pa
taikavimo, be lankstymosi, be 
išsižadėjimo Lietuvių Bend
ruomenės sąjūdžio vizijos ir 
tikslų? Pradinius atsakymus 
šiems svarbiems klausimams 
turėtume gauti darbo konfe
rencijoje Dainavoje.

ir pasakė, kad tai išgalvoti ple
palai. Priminė dar, kad nuo to
kių gandų jis net nukentėjęs. 
Atsiradę tokių karštų „patriotų", 
kurie net jo įstaigos langus iš
daužė. Tik dėl to jis per daug 
neimąs į galvą, nes norinčių 
važiuoti atsiranda pakanka
mai. Pasakė, kad jau ir į šios 
vasaros ruošiamas keliones 
norinčių važiuoti grupes 
baigia užsipildyti.

Paklaustas apie pavojų būti 
areštuotam, jis užgarantavo, 
kad dėl to baugintis neręikia 
— gausi vizą iš sovietų atsto
vybės Vašingtene ir gali būti njmus, 
nieks tavęs daugiau nebevargina.

Patiko V. Račkauskas man 
savo atvirumu ir draugišku el
gesiu, tad ilgai negaišau ir pa
sisakiau, kad rimtai noriu ir 
aš nuvažiuoti, pasisvečiuoti, 
gal net ir savo gimtinę 
pamatyti. Bus daugiau
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RAŠOME „BIČIULYSTEI”
* Man sunku čia, Amerikoje

— svetima ši šalis su jos tai
syklėmis ir elgesio stereoti
pais bei fasadais. Matau, kad 
aš kitaip (bijau sakyti, bet 
man atrodo, kad geriau) dir
bu. Perspektyvų čia yra, ta
čiau jos nelengvai atsiveria 
užsieniečiams. Žodžiu, man 
atrodo, kad man sunku. Ta
čiau pasiklausius, kaip žmo
nės šiandien gyvena Lietuvoje 
ir kokios jų perspektyvos, su
sigėstu man negražu skųstis. 
Turiu darbą, turiu ką pavalgy
ti, kuo apsirengti. Jei neištiks 
kokia nelaimė, ir toliau „va
žiuosiu”, t.y., išgyvensiu. Tur
tų nesusikrausiu, j vidutinio 
sluoksnio amerikiečio gretas 
„neįstosiu”, bet ir „nenusiva
žiuosiu”.

Patirties prasme čia — pla
čios lankos. Laikui bėgant, vis 
geriau pažįstu šitą kraštą, šitą 
gyvenimą. Ir stebiuosi, koks 
jis sudėtingas, negailestingas, 
permainingas, nestabilus. Ma
nau, jis toks visiems be išim
ties čia gyvenantiems.

Gyvendami Sovietijoje, ne
įvertinom jos teikiamų priva
lumų — nemokamas, tegul ir 
ne visada geras, gydymas. Bu
vau užtikrintas darbo vieta, 
nes gerai ir dorai dirbau. Ma
no šiandienine patirtimi socia
lizmas, kokiame gyvenau, bu
vo teisingesnė santvarka, ne
gu man jau pažįstamas kapi
talizmas. O kaip atrodo ki
tiems?!

Petras Kairelis, buvęs 
šiaulietis, dabar čikagietis

* Kiek žinau iš spaudos, iš 
pokalbių su lietuviais, Lietu
voje žmonės dėl savo skurdo ir 
vargų kaltina valdžią, esą, ji 
neteisinga, valdantieji nesąži
ningi ir pan. Ne valdžios žmo
nėse esmė, esmė — santvar
koje. Tai kapitalizmas skatina 
žmones savintis ką gali, kilti 
karjeros laiptais, siekti val
džios ir turto. Praleisi progą, 
būsi nustumtas į šalį kitų, 
agresyvesnių. Būsi jų malo
nėje, užuot pats diktavęs 
jiems. Darai tai, kas tau nau
dinga, ne kas teisinga. Jei 
sąžinė trukdo kilti kaijeros 
laiptais, padedi ją į šoną. Jei 
už savo veiklą nepatekai į 
kalėjimą, vadinasi, padarei, 
ką daręs, legaliai. Svarbu lai
mėti, vis labiau įsitvirtinti, kil
ti, nesvarbu kokiomis priemo
nėmis. Tokie kapitalizmo prin
cipai.

Alina Naujokaitytė,
Čikaga

* „Bičiulystė” vėl turininga 
ir graži. Man labai patiko pir
mojo „Bičiulystės” puslapio 
kompozicija — įrėmintas eilė
raštis, St. Krasausko grafika 
ir rožės žiedo nuotrauka. Gra
žiai paminėjote Motinos dieną. 
Viskas labai patiko.

Birutė Karvelienė
* Draugai užsisako „Drau

gą", ir aš pasiskaitau. Susido
mėjusi perskaičiau apie auk
są. Norėjau įsigyti tą numerį
— nuėjau į lietuviškas par
duotuves ir, mano nuostabai, 
yra ketvirtadienio, šeštadie
nio, trečiadienio, o penktadie
nio — nė kvapo! Gaila. Ga
lėtumėte išleisti penktadienio 
„Bičiulystės” daugiau.

Zita, Čikaga
* Atvirai sakant, „Draugas” 

nėra mano laikraštis. Laukiu

tik „Bičiulystės”. Sekmadie
niais pailsiu nuo darbų, sek
madieniais bičiuliaujuosi su 
„Bičiulyste”. Motinos dienai 
skirtas laikraštis buvo labai 
turiningas. Patiko Dalios Kai
riūkštienės pasikalbėjimas su 
dviem jaunuolėmis. Įdomu 
sužinoti jaunų žmonių nuomo
nę, ką jie galvoja, mąsto apie 
brangiausią žmogų mamą. 
Ačiū „Bičiulystei”, kad išlaiko 
lietuvišką Motinos dienos tra
diciją — mini pirmą gegužės 
sekmadienį. Labai svarbu iš
laikyti tradicijas svetimame 
krašte. Gyvuok ir būk toliau 
tokia įdomi.

Kad būčiau teisinga, paste
biu, jog „Drauge” yra pasikei
timų. Skyrelis apie įvykius 
Čikagoje ir Amerikoje labai 
reikalingas. Mums, ne itin 
mokantiems angliškai, tai pa
deda susivokti įvykiuose. Šeš
tadienio priedas patiko, nors 
ir nelengvas skaityti. Jis kelia 
mus aukštesnėn pakopon.

Zita Kaunaitė, Čikaga
* (...) Iš geros žurnalistikos 

(po parašymo) aš paprastai ti
kiuosi kažkokio veiksmo. LĖK 
(Lietuvių elektroninis klubas) 
diskusijose buvo kalbama, jog 
žmonių domėjimasis spauda 
yra kritęs dėl to, kad tie apra
šymai šiuolaikiniame pasau
lyje dažnai nieko nekeičia... 
Man atrodo, kad žmonių bičiu
lystė turi būti pirmiausia nu
kreipta, jog kiekvienas bičiulis 
dėl to pagerintų savo gyveni
mo situaciją. Todėl būtų malo
nu, jog lietuviškoje spaudoje 
pirmiausia būtų aprašoma, 
kaip lietuvis lietuviui padėjo 
pradėti biznį, gauti darbą ir 
t.t. Iki šiol Amerikos lietuvių 
pagalba dažnai yra nukreipta 
ne į esmę.

Edvinas Giedrimas, 
Stratford, CT

Pažįstu vieną saugumietį, 
kuris dabar tokiu maloniu ir 
mielu parapijiečiu dedasi, kad 
net koktu. Kažkada šnipinėjo, 
skundė, dabar — kavutę pa
plisto, šypsosi, meiliai šneka. 
Patinka visiems dypukams — 
koks malonus žmogus! Prisi
suko prie senikių, gal dar pa
likimas teks... Nepavydžiu, 
ne. Tik labai jau liūdna, kad 
negaliu išrėkti jam į akis — 
saugumietis buvai, žmones 
skundei! Senstelėjusiems dy
pukams jau visai vis tiek, 
jiems leisk tik ramiai numirti, 
o mūsų žmonėms?! Bijai kam 
ir sakyti, gal ant tokio paties 
pataikysi... Pasakyk Icam nors 
— nepatikės. Pasirašyk pavar
dę — nudės kaip šunį ir žymės 
neliks iš tavęs. Kaip juos ir 
įleidžia Amerikon?!

S. K., Čikaga

Redakcija retokai gauna 
anoniminius laiškus. Prakti
kuojame, autoriaus prašymu, 
pavardės neskelbti, tačiau re
dakcijai ji būna žinoma. O štai 
tokių įžeidinėjančių, be para
šų, gal vieną per dvejus metus 
ir tegauname. Paskutinis, ku
rį ekspertai patyrinėję, pri
skyrė mūsų bangos žmonėms 
(gal jie ir sovietmečiu tokius 
laiškus rašinėjo) — pseudo ne
mokšišku stiliumi. Paskaity
kite ir parašykite savo nuomo
nę:

‘Draugo’ redaktoriams ir ad-

Nįjolė Kinčienė — ką tik iš 
Lietuvos. Gyveno Čikagoje 
metus laiko. Užsidirbo pini
gėlių tiek, kad galėjo sugrįžti 
gimtojon Klaipėdon, padėti 
dukroms, pasidairyti po Lie
tuvą ir vėl po trijų mėnesių 
sugrįžti Čikagon. Tad pripuo
lusi klausiu — kaip ten, Lie
tuvoje?

N. K. Dejuojančių padau
gėjo. Ne iš tradicijos, bet iš 
bėdos. Ar eina Lietuva pir
myn? Nemanau. Jei ne ritasi 
atgal, tai tada stovi vietoje. 
Pragyvenimo lygis negerėja. 
Sausį, vasarį gamta niūri, 
žmonių nuotaika — panaši į 
gamtos. Kai truputį atšilo — 
balandžio 12 dieną išjungė šil
dymą. Po to atvėso, ir gana 
stipriai, bet visi kenčia, dreba 
ir prašo, kad šilumos nejung
tų — labai jau brangiai reikia 
mokėti. Žmonės skaičiuoja ir 
skaičiuoja — už vandenį tiek 
šį mėnesį, už elektrą tiek... 
Nuo liepos mėnesio žada 
branginti mokesčius už van
denį. Jau dabar panika — iš 
kur paimti pinigų?! Atrodo, 
kad ta situacija niekada nepa
sibaigs — kainos kyla, užmo
kesčiai, jei nemažėja, tai ne
didėja, darbų mažėja. Žmonės 
nori dirbti ir užsidirbti. Netu
ri galimybių.

Atėjo pavasaris. Visi sukru
to į sodus. Sodina kas ką tik 
gali. Juk savos daržovės, vai
siai, uogos sutaupo ne vieną 
litą. Sodina ir gėles. Ar įsi
vaizduoji lietuvės sodą, darže
lį be gėlės? Tur būt, sunkiai.

Miesto išvaizda gera — gat
vės švarios, tvarkingos. Daug 
reklamos. Klaipėda — graži ir 
miela. Šiais metais švęs 750 
metų jubiliejų. Tad jau dabar 
vyksta dideli pasirengimo 
darbai. Vyriausybė skyrė pini
gų šiai šventei surengti — ji 
bus rugpjūčio mėnesį, kartu 
su Jūros švente.

L.T. Ar protinga išmesti di
delius pinigus, kai mano su
pratimu, galėtų juos paaukoti 
ir nors vienai dienai ilgiau 
apšildyti butus ar labdaros 
tikslams. O dabar — šventė. 
Lyg puota maro metu.

N. K. Tokia jau Lietuvoje 
tradicija — švęsti jubiliejus, 
įžymias datas.' Žmonėms rei
kia ir švenčių... Skurdo neuž
dengsi vienos dienos pinigais. 
Yra Lietuvos televizijoje lai
da, kurią veda Edita Mildažy
tė — „Bėdų turgus”. Tai tarsi 
gelbėjimo stotis. Žmogus, kai 
jau nebeturi išeities, nebeturi 
kur kreiptis, kreipiasi į šios 
laidos vedėją, prašo paramos. 
Ir aš buvau nustebinta, kad 
atsiliepia daugelis turtingų 
žmonių. Žiūrėk, pasiūlo ko
kiam vargetai net butą ar tai, 
ko jam labiausiai reikia. Tas 
toks gerumas, nuoširdumas 
daugiau jaudina kitą kartą, 
nei žmogaus bėda. Juk tų bė
dų turime visi. Tik kartais di
desnių ar mažesnių. Apskri
tai, lietuviai dar neišmetė to
kio jausmo, kaip nuoširdu
mas, pagalba artimui ar pa
žįstamų! ar net visai nepažįs- 
tamui, bėdos ištiktam žmogui.

L. T. Ko labiausiai pasiilgai 
Čikagoje?

N. K. Kaip čia pasakyti, ko 
gali pasiilgti tik metus pra-

ministra toriams!
„Penktadienį vėl 'Drauge’ 
garbinama per komonistinę 
Bičiulystę: komonistė S. Nėris 
ir dar prie to: pornografija: 
nuoga tarybukė kolchozo lau
kuose su tik paši... (padorumo 
dėlei viso žodžio nespausdi
name — L.T.) tarybukų.

Jeigu tarybinė lygybė — tai 
dabar būtinai dėkite nuogą 
tarybuką vyrą.

Laukiame tarybinės pornog
rafijos!”

P.S. Kalba ir klaidos netai
sytos.

gyvenęs. Gal šilumos. Šilto 
kambario. Bet ir Lietuvoje la
bai šilta. Šiandien (gegužės 11 
d.) skambinau — 26 laipsniai 
C šilumos, o čia — šalta, lie
tus, kaip iš prakiurusio dan
gaus. Pasiilgau arba ieškau 
tik darbo. Buvau užsisakiusi 
„Draugą”, tai tuos visus tris 
mėnesius mano draugė laik
raštį tvarkingai dėjo į krūve
lę. Pirmiausia ką padariau — 
susiradau visas „Bičiulystes” 
ir su didžiausiu malonumu 
pradėjau skaityti. Skaitau Da
lios Kairiūkštienės pasikalbė
jimus, Alvydos Gudėnienės 
patarimus moterims, atrodo, 
kad skaitai Lietuvos spaudą. 
Viskas, kas rašoma, viskas 
man suprantama ir tikra. 
Ačiū tau...

Poetas Sigitas Geda ir Nijolė Kinčinienė.

L.T. Netrukus Lietuvoje si, išgyvensi.
prasidės prezidento rinkimai. 
Žinai, už ką balsuosi?

N. K. Tik už V. Adamkų, 
nors jis ir nėra jaunas, arba 
už Gentvilą. V. Adamkus, 
nors globalinių uždavinių ne
sprendė, bet Lietuvai davė 
kažką. Jis — vienas padores
nių žmonių mūsų politikoje. 
Po tokio pikantiško A. Bra
zausko skandalo jo populiaru
mas labai sumažėjo. Dar ban
dė užglaistyti staigiomis vedy
bomis, bet, manau, kad už jį 
neturėtų balsuoti daug. Dau
gelis žmonių išvis neis balsuo
ti — nemato prasmės.

Kai toks vargas, bedarbystė 
Lietuvoje, tai tenka vykti į ki
tas šalis ir parduoti savo dar
bo jėgą, kad galėtumei padė
ti savo vaikams, anūkams. 
Nėra lengva gyventi svetur, 
bet tai geriau, nei kalenti 
dantimis iš šalčio ar klausy
tis, kaip gurgia alkani pilvai. 
Būdama čia esu tarsi motina
— maitintoja. Iš tikrųjų tokia 
ir esu.

*** Mudvi susitikome Čika
gos Jaunimo centre, JAV LB 
Kultūros tarybos rengtame 
(tiesos dėlei reiktų pasakyti
— pirmininkės M. Remienės 
organizuotame, tarybos na
riams talkinant) Poezijos va
kare. Nijolė apsidžiaugė, kad 
turėjo tokią progą susitikti ir

PATARIMAI

♦RESTORANAI

Į restoranus vakarieniauti 
ar pietauti geriausia eiti ant
radieniais — gausite šviežią 
maistą. Pirmadienį, ko gero, 
bus tai, kas liko nuo sekma
dienio. Trečiadienį, ketvirta
dienį irgi galite tikėtis gero 
maisto. Na, o prieš užsisakant 
kokias vaišes draugams, ap
žiūrėkite restorano tualetą — 
švarus ar ne. Jei abejojate 
švara, suabejokite ir maisto 
kokybe. Geriau keliaukite ki
tur.

Niekada neprašykite labai 
sukepinti kepsnį. Jums pa
teiks, ko gero, vakarykštį arba 
atlikusį... Daržovių salotos

pažinti JAV lietuvių poetes, 
klausytis jų kūrybos ir, žino
ma, Sigito Gedos. Ir tuoj pri
dūrė:

— Žinai, mano visos drau
gės — aktorės, o viena jų — 
Julija Sakalaitė (akt. Vyt. 
Paukštės žmona) laimėjo „ža
liąją kortelę” ir rengiasi at
vykti Amerikon. Turėsime dar 
vieną talkininkę tokiuose ar 
panašiuose renginiuose. Juk 
ji Klaipėdos teatre ilgus me
tus buvo vedančioji aktorė. 
Dabar, galima sakyti, nebe
turi darbo — ateina vis jau
nesni aktoriai, ir vyresni, 
nors ir turi didelį kūrybinį 
patyrimą, lieka lauke už du
rų... Tad ta kortelė gali padėti 
pakeisti materialinę gyvenimo 
pusę — ką bedirbsi, užsidirb-

L. T. Reiktų įspėti, kad ne 
viena Lietuvos teatro žvaigž
dė ar žvaigždelė ar kultūros, 
švietimo darbuotojas čia neiš
gyvena iš savo specialybės. 
Retai kam pavyksta „užsika
binti”. Kol ji dar neatvyko, 
primink, patark, tuo pačiu vi
siems, kurie rengiasi gyventi 
Amerikoje ilgiau, pagrindi
nius dalykus:

1) kalba. Išmoki nors buiti
nę — virtuvinę (žinoti indų, 
įrankių, maisto produktų, rū
bų, vonios reikmenų pavadini
mus. Veiksmažodžio laikus — 
būtąjį kartinį, esamąjį, būsi
mąjį — vakar, šiandien, rytoj. 
Kad nesakytų: „Aš ateisiu pas 
tave vakar...”

2) sveikata. Pasitikrinti pas 
visus gydytojus, o dantų susi
tvarkymui nepagailėki litų 
(čia neišsimokėsi!)

3) mašinos vairavimas. Tik
ra to žodžio prasme išmokti 
vairuoti. Čia mokytis vairuoti 
didelė prabanga: 1 vai. Barba
ros vairavimo mokykloje kai
nuoja 50 dol.! Tokių valandų 
reikia nemažai, kol įprasi va
žiuoti neįsikabinus į vairą. 
Lietuvoje dešimt kartų pigiau. 
Dar geriau turėti vairavimo 
teises — čia jos galioja tris 
mėnesius, per tą laiką išsilai
kysi amerikietiškas.

L. T.

dažnai būna per mažai nu
plautos ir jūs gaunate kartu 
su jomis aibę bakterijų... Už
sisakykite maistą, kurį gerai 
žinote ir kuris dažnai užsa
komas. Tada tikrai gausite 
šviežią. Dėl viso pikto stebė
kite užsakymą priimančio pa
davėjo veidą. Kartais iš jo an
takio krustelėjimo galite nu
spėti, kad renkatės ne tą 
maistą!

♦MASINOS
Veik prieš dvejus metus Lo

retai prireikė nusipirkti maši
ną. Rado skelbimą („Amerikos 
lietuvis”): „International auto 
brokers”, Plainfield, IL 60074, 
2215 Rand Rd., Plainfield.
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Tibeto astrologai arba lamos 
pirmiausia gydo žmogaus dva
sią (ieško karminių priežas
čių), o, esant nepalankiam li
kimui, paskiria tam tikrą 
priešnuodį — specialų amule
tą, maldą ar išmaldą varg
šams. Net žmogui mirus, as
trologai nustato, kada palan
kiausia jo kūną išnešti iš na
mų, kokia kryptimi, kad ne
būtų susiduriama su piktosio
mis dvasiomis. Ten į astrologų 
patarimus atsižvelgiama ir 
dabar — visais gyvenimo atve
jais. Taigi viskas, kas nauja, 
tėra užmiršta sena... Jau se
novėje buvo išpranašauta, kad 
nusivylusi viskuo žmonija vėl 
atsigręš į senuosius filosofi
nius traktatus, vis daugiau at
siras žmonių (adeptų), suge
bančių regėti trečiąja, t.y., 
dvasios, akimi. Ir nereikia iš 
to šaipytis, nes iš Žuvų epo
chos palengva artėjame prie 
Vandenio epochos, Visuotinės 
brolijos, tam tikro lūžio žmo
nių sąmonėje — pakantumo 
vienas kitam, prievartos paža
bojimo ir intelekto brandos. 
Tiesa, ji prasidės tik 2003-iųjų 
kovo 21-ąją. O iki tol dar teks 
patirti nemažai išbandymų, 
kurie gali pasukti žmonijos 
raidos ratą netikėčiausią link
me.

DVYNIAI
gegužės 21d.- 
birželio 21 d. TE
Ar vasario mėnesį išsipildė 

bent dalis planų, svajonių? Jei 
taip, tada galite būti ramūs. 
Viskas ir toliau vyks, kaip tei
gia jūsų horoskopas! Gegužę ir 
birželį nepasiduokite lengva
būdiškoms išdaigoms. Sutel
kite dėmesį ties svarbiais as
meninio gyvenimo momentais.

ŠIS TAS IŠ MUGĖS JAUNIMO CENTRE
Gegužės 4-5 dienomis Čika

goje, Jaunimo centre, vyko Pa
vasarinė mugė. Mugė, kaip ir 
turi būti, su savo margumy
nais — nei ką stebino, nei liū
dino. Trumpam užbėgusi, pa
mačiau besisukinėjant juoda
odį žmogų su fotoaparatu. Na, 
ne taip jau kasdieninis reiš
kinys lietuviškoje mugėje su
tikti juodaodį. Ėmiau ir pakal
binau. Susipažįstame — Ha- 
roon Raja. Jis dirba fotoko
respondentu musulmonų laik
raštyje „Muslim Journal” ir 
buvo specialiai pakviestas, 
kad nufotografuotų vienos ži
nomiausių Lietuvos dizainerių 
madų šou. Na, kaip ten su 
žymiausiom, tai nežinau, bet 
Lemonte rengiamų šou dar 
nepralenkta, nors gerai ir taip 
— vis šis tas nauja.

Taigi, kalbinu Haroon Raja, 
o jis, išsitraukęs didelį geltoną 
sąsiuvinį, nustebina ne tik 
mane, bet ir mugėje medumi 
prekiaujantį Kazį Laukaitį — 
sąsiuvinyje — pilni du lapai 
lietuviškų žodžių ir posakių.
Gal koks šimtas! Tai įdomu.

Nerizikuokite, ypač sportuo
dami. Saturnas jūsų ženkle 
verčia pernelyg įsitempti, gal
voti vien apie reikalus bei pa
reigas. Griežtasis Saturnas 
bus dosnus kantrioms, darbš
čioms, disciplinuotoms mote
rims, o tuščias blaškymasis, 
dykinėjimas arba nemokėji
mas atsirinkti svarbiausių da
lykų jus atitolins nuo sėkmės. 
Vyrai ir moterys turi apdai
riau planuoti savo darbus, 
dažniau tartis su išmanan
čiais reikalą žmonėmis, nuolat 
gerinti profesines žinias (Dvy
nių sėkmės bei geros savijau
tos pagrindas apskritai yra 
gebėjimas nuolat mokytis bei 
dalytis su kitais informacija). 
Nepraleiskite progos rimtai 
pasišnekėti su viršininku — 
galite nemažai laimėti. Pieš
kite savo akiratį, pažinčių ra
tą, gerinkite žinias, ieškokite 
naujų galimybių bei imkitės 
aktyvesnės veiklos. Jūsų po
puliarumas sparčiai didės, su
lauksite įdomių pasiūlymų, 
kurių tikrai nereikėtų atsisa
kyti. Galite rizikuoti, nors rei
kia labiau pasisaugoti tvar
kant finansinius reikalus, taip 
pat važiuojant automobiliu ar 
sportuojant. Kartais nepatiki
mi draugai gali įtraukti į 
nuostolingą avantiūrą, pavo
jingą intrigą. Nepraraskite 
sveiko proto! Vasarą daugiau 
praleiskite ore, mėgaukitės 
saulės voniomis — taip papil
dysite energijos išteklius, ir 
darganotas ruduo jums bus nė 
motais. Iki rugsėjo 27-os die
nos pasitikrinkite sveikatą. 
Iki lapkričio 23-ios pasikeis
kite šukuoseną, atnaujinkite 
garderobą, kad artėjančias 
šventes pasitiktumėte puikia 
nuotaika.

Parengė L. T.
.iabfi'

Pasirodo, jis turi keletą bičiu
lių lietuvių, kurie jį moko mū
sų kalbos. Ir čia pat pažeria 
ne vieną žodį, net posakį. Min
tinai! Džiaugiasi gavęs progą 
atvykti, jam patinka lietuvių 
bendruomenė. Vyriausiasis 
bendruomenės imamas (šven
tikas, kunigas) sako, kad juo
dieji žmonės, musulmonai, 
turi imti pavyzdį iš lietuvių 
katalikų, kaip tvarkytis, kaip 
vaikus mokyti pažinti savo 
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Bičiulystė

Susipažinkime — draudimo agentė Alina Grinkevičienė

LIETUVIAI ČIKAGOJE

Ties sankryža buvau priver
sta sustoti — pasikeitė šviesos
— raudona. Nejučia akys 
kryptelėjo kairėn — „Ameri
can Family Insurance Alina 
Grinkevičius”. Atvirai — ne
patinka man, kada moterys 
vadinasi vyriškomis pavardė
mis — nei šis, nei tas. Ilgiau 
pagyvenusi supranti, kad sve
timtaučiams šioje šalyje pasi
rinkimo kaip ir nėra. Jei nori 
išlaikyti lietuvišką tradiciją, 
atsiranda ilgas kelias, kurį ne 
kiekvienas norime ar turime 
kantrybės nueiti. Tiesa, gal 
prieš dešimtmetį Seimo senos 
panelės siūlė visas moteriškas 
pavardes panaikinti ir kaip 
slavai ar kitos tautos vadintis 
pagrindine vyriška pavarde. 
Tada kalbos komisija išlaikė 
tradiciją — išlikome -aitės, 
-utės, -ienės ir t.t.

Pagalvojau, ši agentė, tik
riausiai, kokia išeivijos mote
ris. Turėjau laiko, tad ėmiau 
ir užsukau. Juolab, kad maši
nos draudimas ėjo į pabaigą, 
reikėjo susirasti naują kompa
niją, nes po nedidelės avarijos 
(į mano stovinčią mašiną atsi
mušė kita), paaiškėjo, kad ma
no pasirinkta kompanija ne 
tokia jau ir gera: mašinai pa
darytą nuostolį įvertino puse 
to, ką įvertino firminė maši
nos kompanija. Vos išsikovo
jau, kad sumokėtų visą sumą. 
Tada ir buvau pamokyta nesi
rinkti bet kokios, kad ir pi
gesnės draudimo kompanijos, 
ir ypač, jei mašina nauja, nes 
niekada neatgausi to, ką pra
radai.

— Alina, — maloniai prisi
statė jauna, daili moteris.

Žodis po žodžio, ir išsikal
bame su Alina, šios „American 
Family” draudimo agentūros 
savininke. Žinoma, neiškenčiu 
ir paklausiu, kodėl vyriška 
pavardė? Pasirodo, kai pildė 
„Sočiai Security” dokumentus 
kartu su sūnumi, tai ameri
kiečiai padarė klaidą, o gal pa
gal nusistovėjusią tradiciją 
parašė pavardę pagal vyrą. 
Alina nieko netaisiusi, nes ne 
tas buvo galvoje. Taip ir liko. 
Draudimo agentūrą atsidariu
si tik antri metai, o prieš tai 
padirbėjo kitose draudimo 
kompanijose. Išmoko, suprato, 
perprato ir nutarė, kad gali 
tokį patį darbą dirbti savaran
kiškai. To savarankiškumo 
pradžia nelengva. Reikėjo 
vaikščioti po žmones, siūlyti, 
arba kaip sako Alina, vos nesi- 
siūlyti, kad tik draustųsi pas 
mane. Kažin ar dabar tai 
galėčiau padaryti dar kartą,
— garsiai susimąsto moteris.

MUGĖ...
Atkelta iš 4 psl.

šaknis ir t.t. Buvo įdomu iš
girsti pagiriamuosius žodžius 
iš tokių žmonių grupės, kur, 
atrodytų, nei jie mūsų, nei 
mes jų nepažįstame. Pasirodo, 
mus mato, stebi, girdi. Tai tik 
patvirtina, kad reikia saugoti 
gerą lietuvio vardą.

Pats Haroon gerai nežino, iš 
kur jo protėviai buvo atgaben
ti. Gal Somalijos ar Nigerijos. 
Per daug seniai tai buvo. Kilęs 
iš daugiavaikės šeimos (de
šimt vaikų) ir yra pats vyriau
sias, jam penkiasdešimt viene- 
ri metai ir iki šiol dar neve
dęs... Dirba fotokorespondentu 
šiame ir dar kituose laik
raščiuose. Atminimui nusifo
tografavo su „Draugo” laikraš
čiu rankose. Sakė, pamėgins 
laikraštyje surasti žinomus 
jam žodžius. Įdomu! L. T.

Jei reiktų — padarytų, nes 
nieko nėra neįmanoma žmo
gui, kuris siekia, kuris dirba.

Kaip Alina su dar mažu sū
numi Poviliuku prieš aštuo
nerius metus atsidūrė Ameri
koje? Kiekvienas žmogus — 
tai atskira istorija, tai atski
ras gyvenimas, išgyvenimai. 
Taip ir Alina, dar studijuoda

Alina su sūnumi Povilu ką tik atvykę Amerikon...

ma sutiko savo gyvenimo dide
lę meilę, būsimą vyrą... Ište
kėjo, susilaukė sūnaus. Šeima 
Alinai buvo viskas, dėl ko no
rėjo gyventi, džiaugtis, mylėti. 
Gyveno bendrabutyje, mažy
čiame kambarėlyje, kuriame 
stengėsi susikurti namų šilu
mą ir jaukumą. Viskas buvo 
lyg ir gerai. Abu studijavo, 
abu siekė susikurti savo vietą 
gyvenime. Juk viską įmanoma 
nugalėti. Buvo nenugalimas 
tik alkoholis, kurio lūnas vis 
labiau ir labiau įtraukdavo 
jaunąjį šeimos tėvą. Alina išti
sus dešimt metų kovojo su di
džiuoju priešu — alkoholiu ir 
bevalyste. Tačiau jėgos nėra 
neišsenkančios. Pavargsti ir 
pervargsti nuo gyvenimo su 
žmogumi, kuris turėjo lyg ir 
du veidus — publikai ir šei
mai. Pavargo nuo atsipraši
nėjimų, pasižadėjimų — dau
giau nebegersiu... ir tų pažadų 
netesėjimo...

Pasitaikius progai išvyko 
Amerikon. Su mažu vaiku. 
Ne, ne ant rankų, dėkui Die
vui, sako Alina, — pats ėjo, 
pats valgė, skaitė, rašė. Bet 
vis tiek mažas, nesavarankiš
kas, kaip ir pati Alina, ką tik 
patekusi Čikagon. Dėkui 
draugams — porai savaičių 
priglaudė, padėjo susirasti 
darbą. Tuo metu Lietuvoje di
delė firma, kuri pasiuntė Ali
ną Amerikon, subankrutavo. 
Ir Alina liko be darbo. Buvo 
labai sunku gyventi tarp dan
gaus ir žemės. Dirbo šeimoje, 
prižiūrėjo svetimus vaikus ir 
galėjo būti kartu su savuoju. 
Po to pusantrų metų prižiū
rėjo senutę, kuri gulėjo ant pa
talo ir jau nebežinojo net kas 
ji pati yra... Sunku buvo, bet 
nieko negalėjai pakeisti. Gyve
no netoli ežero, tad vakarais, 
kai visus pavalgydindavo, su- 
migdydavo, bėgdavo link jo, 
sportuodavo, neretai viena ten 
ir ašarą nubraukdavo... Pasi
baigė viza, prasidėjo nelega
laus, nežinios gyvenimo laiko
tarpis. Buvo be galo sunkus 
dvasinis periodas. Senutės 
sūnus, pats iš meno pasaulio, 
kad Alinai nebūtų taip sunku, 
nupirko paletę, dažų ir pasiūlė 
laisvalaikiu tapyti. Ir dabar 
Alina turi tuos mažus pa

veikslėlius, kurių turinį, mintį 
tik ji viena gali atausti atgal. 
Po poros metų, kaip ir visi, 
lošė loterijoje ir, kaip nedau
gelis, laimėjo „žaliąją” kortelę. 
Vieną anketą pildė ir ta viena 
laimėjo. Apskritai Alina nie
kad nelošė, nemėgo įvairių 
loterijų, bet tąsyk susigundė. 
Susitvarkyti dokumentus bu
vo lengva; tuo laiku nelegalu
mas nekliudė. Alina atsikvėpė 
lengviau. Po truputį pradėjo 
ieškoti darbo pagal savo, far
macininkės, profesiją. Senutės 
žydės sūnus padėjo parašyti 
reziume, susirasti darbą. Jis 
patarė, o tai verta žinoti vi
siems — nesiųsk reziume, o 
eik ir šnekėk — paties žmo

gaus susitikimas su žmogumi 
visada palieka vienokį ar ki
tokį įspūdį. Jei teigiamą — 
darbą gausi iškart. Amerika 
Lietuvos diplomus įvertina, 
užskaito mokslą ir tai savaime 
palengvina specialistams kelią 
į gyvenimą. Tik kalbos dalykai 
dažnai sutrukdo, o Alinai, lan
kiusiai Šiaulių penktąją vidu
rinę su sustiprinta anglų kal
ba, ir ši kliūtis buvo ne kliūtis. 
Darbo ieškojo ligoninėse — į 
vieną, kitą, trečią, ir ta trečioji 
— „Rush Presbiterian” — pri
ėmė iškart. Darbas nei patiko, 
nei nepatiko — gali išgyventi 
ir, atrodo, ko daugiau reikia. 
Reikėjo daug ko mokytis pa
pildomai — terminai kiti ir t.t. 
Koks tai buvo darbas? Ligo
niams, kiekvienam žmogui as
meniškai, sudėti vaistus į spe
cialius stalčiukus, o kita dalis 
darbo buvo prie vaistų opera
cijų, uždaroje aplinkoje. Tai 
buvo gana sudėtinga. Reikėjo 
apskaičiuoti koncentraciją, 
kad neįpylus nuodų ir t.t. Kar
tą atsitiko nenusakomas daly
kas — einant vėžininkų sky
riaus koridoriumi, staiga išpy
lė toks karštis, nudiegė skaus
mas dešiniąją krūtį, iššoko di
džiausias gumbas. Tas skaus
mas buvo toks didelis, kad 
kreipėsi į gydytojus, kurie nu

Kartais svetimi ežerai primena gimtinę.

statė infekciją... Atrodo, jog 
tai buvo signalas Alinai — čia 
ne mano vieta, juk mama mirė 
vėžiu! Jauna moteris turėjo la
bai saugoti save. Ir ji išėjo iš 
ligoninės.

Kai draudėsi savo mašiną, 
susipažino su draudimo agen
te, kuri maloniai aiškino apie 
savo darbą ir pakvietė Aliną 
padirbėti. Taip ir pradėjo do
mėtis draudimo agentūros 
darbu. Agentūra buvo tokia 
vieta, kurioje galėjai bendrau
ti su žmonėmis, o bendrauti 
linkusiai ir mokančiai Alinai 
toks darbas tiko. Kaupė pa
tirtį, mokėsi, lankė kursus 
prie kolegijos. Tada gauni do
kumentą, kuris leidžia drausti 
nuo nelaimingų atsitikimų, 
gaisrų, mirčių, avarijų ir t.t. 
Ne visi nori mokytis. Namų 
pardavėjai mokosi mažiau, bet 
jų biznis nėra toks stabilus 
kaip draudėjų.

Alina prieš porą metų ryžosi 
labai svarbiam žingsniui savo 
gyvenime — Amerikoje atsida
ryti savarankišką draudimo 
agentūrą. Dabar ji yra didelės 
draudimo kompanijos .Ameri
can Family” mažytė dalelė. 
Šiuo metu turi ir padėjėją ar 
asistentę. Didžiausią praktiką 
įgijusi „State Farm” draudimo 
kompanijoje, kurioje išdirbusi 
daugiau nei metus. Tos agen
tūros vadovas — baisus žmo
gus amerikietis, kuris keikda
vosi, visai nesivaržydamasis 
klientų. Iš jo gavusi gerą „pa
moką”, kaip nereikia bendrau
ti su savo pavaldiniais. Alina 
sako, kad žmogaus gyvenimas 
nėra ilgas ir nervai ne amžini, 
tad turime vieni kitus mylėti 
ir gerbti. Gal todėl klientai, 
jos pagalbininkė yra kaip šei
mos nariai. Ji yra „bosas” — 
vyriausioji, tačiau vyriausioji 
tik todėl, kad toks darbas, ir 
dar todėl, kad visi žmonės jai 
yra savi ir reikalingi, kaip ir ji 
pati jiems. O klientų Alina 
turi daug.

Alina. Aptarnavimas turi 
būti labai sąžiningas, tada ne
prarasi klientų, o jų vis dau
gės. Štai ateina žmonės apsi
drausti namą, tas namas, pa
sirodo, turi daug daug įvai
riausių trūkumų, net blogy- 
nių. Namų pardavėjai (Real 
estator) nepasako, kas yra blo
gai tam namui, o tik stengiasi 
iškišti. Tai, mano požiūriu, 
yra stačiai nepadoru. Namų 
pardavėjai, jei jie gerai dirba, 
turi namą perkančiajam pasa
kyti ne tik tikrąją to namo 
vertę, trūkumus, bet ir kokia 
aplinkinių namų vertė. Tai jie 
gali padaryti per tris minutes, 
įsijungę kompiuterį, nes tokia 
informacija jiems prieinama. 
Žmonės, kurie nori pirkti na
mą, turi labai daug žinoti, turi 
būti apsišvietę. Turi žiūrėti, 
už kokią kainą buvo parduoti 
aplinkiniai namai, kokios mo
kyklos aplinkui, ar nėra pot
vynio zonoje, už kiek tas na
mas buvo nupirktas, už kiek 
dabar parduodamas ir t.t.

Povilas. Povilui suėjo aš
tuoniolika. Lietuvoje buvo be
baigiąs antrąją klasę, kai at
vyko Amerikon. Ar rašo, skai
to lietuviškai? Ne, nelabai. Į 
lituanistinę mokyklą vežioti 
Alina neturėjo jokių sąlygų. 
Reikėjo sunkiai dirbti, pagrin
dinis darbas buvo šeštadie
niais, o aplinkui nebuvo žmo
gaus, kuris galėtų padėti pa
sirūpinti, kaip nuvežti ir par
vežti Poviliuką. Jis augo kartu 
su tais vaikais, kuriuos pri
žiūrėjo jo mama.

Lietuviškai Povilas kalba 
neblogai, kartais stabtelėda
mas ir pagalvodamas, kokį 
žodį pasirinkti. Su lietuviu
kais lietuviškai kalba, kai ne
nori, kad kiti suprastų. Tai 
vaidinama „slapta kalba”. Lie
tuvą atsimena. Atsimena 
bendrabutį, kuriame gyveno 
Grinkevičių šeima — tą ma
žytį kambarėlį, kur turėjo tilp
ti viskas — ir svetainė, ir mie
gamasis, ir darbo kambarys. 
Atsimena močiutes, tėtį, kurio 
nematė nuo to laiko, kai išvy
ko kiton šalin. Bet šiais me
tais, netrukus, birželio pra
džioje, jie su mama vyksta 
Lietuvon, ir Povilas tikisi, kad 
daug primirštų veidų — kla
sės, kiemo draugų vėl sugrįš, 
nes susitiks, pasikalbės.

Ar patinka Amerikoje, ne
beklausiu, nes žinau, kad Po
vilas tikrai negalės palyginti 
— per daug nublankę vai
kystės atsiminimai. Jis turi 
čia visą būrį draugų. Ateityje 
svajoja būti muzikos prodiuse
riu, nes muzika sudaro pusę

Pirmosios atostogos.

jo gyvenimo — jis puikiausias 
klausytojas, nors ir negroja 
kokiu nors instrumentu. Jam 
patinka repas, rokas, beatles, 
nelabai metalas. Kuo dar no
rėtų būti be muzikos? Šian
dien dar gerai nežino. Jis mo
kosi savarankiškai. Mokosi 
gana neblogai. Kas labiausiai 
patinka? Istorija, ne itin ma
tematika, geometrija, chemija. 
Kodėl nesikreipia į mamą? 
Juk ji farmacininkė, tad che
miją puikiai paaiškintų. Taigi, 
jei mama aiškintų lietuviškai, 
būtų kitaip, gal sunkiau nei 
angliškai. Mokytojas labai 
greitai aiškina, o jei ko nesu
pranta — turi pasiklausti 
draugų.

Sutariame, kad pasikalbėsi
me apie Lietuvą, kai sugrįš iš 
jos.

* Alina. Kaune Rotušės 
aikštėje yra Medicinos ir far
macijos muziejus, kurį ir aš 
padėjau kurti, ten yra ir vieš
butis, kuriame mes apsisto
sime. Šiame muziejuje buvo 
mano pirmas darbas, ten ir 
Poviliukas užaugo. Jau a.a. 
Alf. Kaikaris, kurio iniciatyva 
buvo pradėtas kurti tas mu
ziejus, įtraukė ir mane ir aš 
įsitraukiau; baigusi farmaciją 
gavau paskyrimą į muziejų. 
Alf. Kaikaris buvo mano my
limiausias mokytojas. Jei la
bai atvirai, tai pačios farmaci
jos aš niekada nemylėjau, bet 
gerai mokiausi, baigus viduri-
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nę reikėjo stoti. Norėjau stoti į 
aktorinį, tėvas atkalbėjo, pa
tarė medicinon. Stojau, galvo
jau pasirinkti vaikų gydytojos 
profesiją, bet po egzaminų 
pritrūko kelių balų, tai taip ir 
nukeliavau farmacijom Kvieti
mas dirbti muziejuje, atrodė, 
iš dangaus man buvo skirtas. 
Aštuonerius metus ten išdir
bau. Pradžioje buvo mažytis 
kambarėlis Mickevičiaus gat
vėje, vėliau Alf. Kaikaris, rado 
tokį senutėlį pastatą, kurį res
tauravo Rotušės aikštėje. 
Daug padėjo buvęs rektorius 
prof. dr. A. Praškevičius. Aš 
anglų kalbą mokėjau, padėjau 
pritraukti daug žmonių iš už
sienio, kurie net eksponatus 
dovanojo ar parėmė finan
siškai. Tai dabar mano buvu
sios kolegės, sužinojusios, kad 
atvykstame, kviečia mus tik 
ten apsistoti. Juk ten irgi dal
is mano širdies, gyvenimo po
litika. Turiu ir tėvą Kaune, 
kuris gyvena su drauge (ma
ma mirė, kai Poviliukui tebu
vo daugiau nei metukai), bet 
norisi neapkrauti nieko savo 
buvimu, taip pat norisi turėti 
laisvę.

Kaip draudimo agentė norė
čiau patarti žmonės tik tiek, 
kad savarankiškos didelės 
kompanijos, kurios turi daug 
agentūrų visoje Amerikoje yra 
tik kelios — „State Farm”, „Ali 
State”, „Farmers”, American 
Family”. Kitos dažniausiai tė
ra tik brokerinės, kurios ieško 
per kompiuterius, kur surasti

jums draudimą. Mano minėtos 
kompanijos yra kiek bran
gesnės, bet, įvykus kokiai ava
rijai ar gaisrui, galite pasi
tikėti, kad agentūros jūsų ne
apgaus, o pasistengs, kad 
nuostoliai būtų mažesni ir ge
riau padengti.

* Šiandien Alinos kabineto 
siena nukabinta įvairiausio
mis plaketėmis, kurias įteikė 
)rAmerican family” kompanija 
— už gerą ir malonų darbą su 
klientais. Tie apdovanojimai 
atspindi darbo lygį. Klientų 
netrūksta, nes puikiai juos ap
tarnaujanti Alina susikalba 
lietuviškai, rusiškai ir ang
liškai.

Paskutinis mano klausimas: 
po tiek laiko ar nieko nesigai
li?

Alina. Nieko, tikrai nieko. 
Net neįsivaizduoju savęs da
bartinėje Lietuvoje. Ačiū Ame
rikai. Čia mes radome save, 
savo namus.

Alinos Grinkevičius agentū
ra įsikūrusi: 3743 Prairę Avė., 
Brookfield, IL 60513, tel. (708) 
485-7212.

Ligija Tautkuvienė

* JAV nustatyta, kad auto
avarijų kaltininkų daugėja 
tarp paauglių. Praeitų metų 
statistika: iš tūkstančio ava

PATARIMAI...
Atkelta iš 4 psl.
Siūlė geras mašinas irį' svar
biausia, galima buvo susikal
bėti lietuviškai. Loreta ryžosi 
pirkti mašiną iš tėvynąiųįų. Ir 
taip — vos ne naujutėlaitė 
lengvoji mašina — „Toyota Co
rolla”, kurios duomenys buvo 
labai palankūs — vienerių 
metų senumo, nepravažiavusi 
nė 10,000 mylių. Po derybų, 
pardavėjas sutiko nuleisti kai
ną, nes pripažino, kad buvo 
daužtas mašinos sparna^. Ga
lutinė kaina — 11,600 dolerių. 
Firmos pardavėjai padėję su
tvarkyti paskolos reikalus 
banke: „Moraine Valley Ped. 
Credit Union”, adresu: 8t)90 
W. 111 Str. Tad Loretai,, ne 
taip seniai atvykusiai iš Lietu
vos, atrodė, kad firmos par
davėjai labai malonūs ir pade
da labai žmogiškai. Juolab, 
kad anglų kalbą ji tik pradeda 
vis daugiau ir daugiau įsisa
vinti. Mašiną apsidraudė pas 
išeivijos lietuvius Mažeikų 
agentūroje.

Po avarijos...

Visą laiką Loreta sąžiningai 
mokėjo įnašus bankui. Mokėjo 
nemažus draudimo abipusius 
mokesčius, juk mašina buvo 
vos ne naujutėlaitė! Viskas lyg 
ir buvo gerai, kol, kaip hąųdis 
sako, vieną sykį atsitikę joks 
dalykas; į stovinčią Loretos 
mašiną atsitrenkė kita maši
na, vairuojama pagėrusio jau
nuolio iš kitos valstijos. Kaip 
grandininėje reakcijoje —.ke
turios stovinčios maĖinoa ma
lėsi viena į kitą. Sniūgis buvo 
toks stiprus, kad iš Loretos 
mašinos liko tik laužo krūva.

Visi ramino — turi abipusį 
draudimą, viskas tvarkoje. 
Kur tau! Toliau pasakoja Lo
retos draugas Juozas. Karso- 
kas, padėjęs pirkti mhšiūą, da
lyvavęs, kaip liudininkas vi
suose sandėriuose: Ak), avari
jos kreipėmės į draudimo 
agentūrą, o ten paaiškėjo,’4tad 
vos ne „naujutėlaitė” mašina 
buvo daužta ir atstatyta »— 
„rebuild”. Mašinos pase (title) 
tai buvo įrašyta, bet parda
vėjas Nerijus Mileris ir firma 
nuslėpė nuo Loretos, neparodę 
„title”, nes juk tada kaina 
būtų žymiai mažesnė! Pirmoji 
apgavystė — po antrosios. — 
draudėjai skaičiavo už-maši
nos kaip naujos draudimą, 
nors irgi žinojo, kad „rebuikl”.

Agentai paaiškino Loretai, 
kad mašina neverta,, nes yra 
atstatyta (suremontuota) ir jai 
priklauso tik septyni tūks
tančiai du šimtai dolerių, ku
riuos jie ir sumokėjo,, tuo tar
pu draudimo mokesčius .skai
čiavo, ėmė, kaip už naują.^-

Konsultuoja First Personai 
banko viceprezidentė Rūta 
Staniulienė: „Bankas neturėjo 
teisės duoti paskolą „re,l?.ųilt” 
— atstatytai mašinai. Pąęįęlg- 
ta neteisėtai, pažeistas isĮąty- 
mas . >
Lietuviai, nepirkite mašinos 
savarankiškai, jei nesupran
tate angliškai, nes nesąžiningi 
pardavėjai duos pasirašyti to
kį dokumentą, kad „esi sveiko 
proto ir atsakingai pasirašai”. 
O kas ten smulkiomis rai
dėmis pasirašyta, nieko neži
nai — sako viena, o darę kitą. 
Mokykitės iš mūsų kląįiĮų”.

L. T.

rijų 175 padarė paauglės mer
ginos ir iš tūkstančio vyrų pa
darytų avarijų 200 priklauso 
paaugliams vaikinams.1 /-n“



VENEZUELOS „TĖVŲ KELIAS”
REMIGIJUS MISIŪNAS

Venezuela — vienas iš tų 
tolimų pasaulio kraštų, kur di
desnį lietuvių skaičių likimas 
atbloškė po Antrojo pasaulinio 
karo, buvusiems DP virstant 
emigrantais.

Gan sparčiai, tik pradėjus 
kurtis naujoje vietoje, susirū
pinta ir bendruomenės gyveni
mu. 1949 m. pradžioje, gavus 
šalies Vidaus reikalų ministe
rijos leidimą, pradėjo veikti 
Lietuvių sąjunga. Per trumpą 
laiką keturiuose pagrindiniuo
se lietuvių telkiniuose — Ca- 
racas, Maracary, Valencįjoje ir 
Barųuisimeto - atsirado sek
madieninės vargo mokyklos 
su keliomis dešimtimis moki
nių, kur dėstyta tikyba, lietu
vių kalba ir literatūra, geogra
fija bei istorįją. Pavyko išsi
rūpinti ir dvikartinę per mė
nesį radijo laidą.

Nebuvo užmiršta ir spauda 
— 1949 m. liepą Caracas 
mieste pasirodė neperiodinis 
kultūros ir informacijos žur
nalas „Tėvų kelias”. Jį leido 
spaudos reikaluose įgudęs sa
lezietis Antanas Sabaliauskas, 
o redagavo Juozas Kukanau- 
za, kurį po metų Lietuvių są
junga paskyrė įgaliotiniu 
spaudos ir informacįjos reika
lais, beje, veikiai po to jis atsi
sakė pareigų ir išvyko iš Ca
racas. Redaguoti ėmėsi pats 
A. Sabaliauskas, o jam talkino 
nuo pat leidinio atsiradimo 
administratoriumi dirbęs Vin
cas Mažeika.

A. Sabaliauskas 1951 m. 
bandė sustiprinti leidinį, su 
Lietuvių sąjungos pagalba su
darydamas redakcinę kolegiją. 
Buvo siūlomas ir ne vienas 
kandidatas — inžinierius Lion
ginas Drangauskas (pirminin
ku), jis buvo pasikvietęs ad
vokatą Antaną Diržį, dr. Petrą 
Neniškį. Planavo ir daugiau, 
tačiau veikiai L. Drangauskas 
ir A. Diržys pasitraukė ir, re
gis, bandymai susikurti naują 
baigėsi nesėkme. A. Saba
liauskas ir toliau nešė visą re
dagavimo naštą. Beje, ją dar 
sunkino tai, kad žurnalas bu
vo spausdinamas vietos sale
ziečių amatų mokyklos spaus
tuvėje, kur nei vienas nuolat 
besikeitęs mokinys nemokėjo 
lietuviškai, tad redaktoriui ir 
administratoriui kaskart tek
davo praleisti mažiausiai de
šimt dienų spaustuvėje tvar
kant techninius „Tėvų ke
lių” spaudos reikalus. Tiesa, 
leidinio spausdinimas šioje 
spaustuvėje kartu leido su
taupyti nemažai lėšų ir į ją 
„Tėvų keliui” pavyko įsipra

TARP MUSŲ KALBANT LIETUVIUKAI IR AUSTRALIUKAI

Po St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo Kultūrinio būrelio surengto lite
ratūros vakaro: rašytoja Nijolė Jankutė Užubalienė pasirašo į savo knygą 
„Atvirukai” Valerijai Memėnienei iš Detroito. 2002.03.13.

Elvyros Vodopalienės nuotr.

šyti A. Sabaliausko dėka, kaip 
ir vėliau — 1953 m. — redak
ciją ir administraciją perkelti 
į iš Saleziečių kongregacijos 
nuomojamas patalpas.

Aplamai, A. Sabaliauskas 
buvo centras, apie kurį suko
si to meto ir Venezuelos lietu
vių gyvenimas, ir jų spauda, 
nes jį saleziečiai atleido nuo 
kitų pareigų, išskyrus rūpestį 
lietuviais. Sunku pasakyti, ar 
taip buvo ar ne, tačiau, žiūrint 
iš kelių dešimtmečių perspek
tyvos didžiausiu rūpesčiu atro
do buvo lėšos „Tėvų kelio” lei
dimui. Jų stygius nuo pat žur
nalo atsiradimo buvo chroniš
ka liga. Mat, lietuvių telkinys 
Venezueloje buvo per menkas 
leidinio išlaikymui, nes vieno 
numerio išleidimas kainavo 
per 200 dol. Be to, retas lietu
vis apmokėdavo prenumeratą, 
nepaisant to, kad leidėjai siųs
davo jiems „Tėvų kelią” ir po 
keletą metų.

Leidėjai siuntė „Tėvų kelią” 
mažiausiai 700 lietuvių, ta
čiau, pavyzdžiui, 1950 m. užsi
mokėjo tik 82. Panaši situaci
ja buvo ir kitais metais. Lei
dėjus gelbėjo tik įvairiose ša
lyse gyvenusių lietuvių aukos 
ir garbės leidėjai, t. y. asme
nys, padengę atskirų numerių 
išleidimo kaštus ir tai teisinę 
įvairiomis priežastimis. Saky
sim, Aleksandras Sapockinas,

pats buvęs spaudos platintoju 
ir pirkėju, tokį savo žingsnį 
skyrė Lietuvoje likusios moti
nos atminčiai; Juozas Ginei- 
ka, Lietuvoje turėjęs „Šviesos” 
knygyną ir leidyklą — savo 
vedybinio gyvenimo 25 m. ju
biliejui. Dar atskirų numerių 
garbės leidėjais buvo inžinie
riai Antanas Stelingis ir Lion
ginas Drangauskas, darbinin
kas Aleksandras Baradas, Ma
rija ir Adolfas Dilertai bei M. 
Juras. Paskutiniu — 1955 m. 
antrojo numerio — garbės 
leidėju buvo Valencijos Lietu
vių Bendruomenė, tačiau ji įs
tengė padengti tik didesnę da
lį jo leidimo išlaidų.

A. Sabaliauskas bandė gel
bėtis, bandydamas skleisti 
žurnalą po visame pasaulyje 
išsimėčiusius lietuvių telki
nius, kur ne viename turėjo 
savo atstovus, rinko lėšas ke
lionių po JAV ir Kanadą me
tu. Matyt, tikintis gauti lėšų 
„Tėvų kelio” leidimui, 1949 m. 
pabaigoje buvo išleistas dide
lis „Tėvų kelio” sieninis savai
tinis kalendorius, kuris laiky
tinas pirmuoju lietuvišku ne
periodiniu leidiniu Venezuelo
je. Regis, tuo pat metu A. Sa
baliauskas puoselėjo ir kitus 
leidybinius planus, tačiau, 
matyt, atsisakė 1950 m. pasi
rodžius bestseleriu tapusiai 
italų rašytojo G. Guareschi

knygai „Don Kamiliaus ma
žasis pasaulis” ir nutarė ją iš
versti bei išleisti. Savo užmojį 
jam pavyko įgyvendinti 1953 
m. Kitais metais dar Venezue
loje buvo išleista J. Gailiaus 
apysaka „Kaip jis ją nužudė”. 
Be to, 6 deš. pradžioje A. Sa
baliauskas dvi savo parengtas 
knygas išleido V. Europoje ir 
stengėsi kuo daugiau jų par
duoti, taip paremiant žurnalą.

Kartu „Tėvų kelias” buvo ir 
visame laisvajame pasaulyje 
leistos lietuviškos spaudos 
platinimo centru Venezueloje, 
o pats A. Sabaliauskas — tik
ru knygnešiu. Keliaudamas 
po lietuvių telkinius įvairiuose 
miestuose su religiniais patar
navimais, jis kartu gabenda- 
vos ir didelius literatūros kie
kius, kuriuos platindavo po 
pamaldų, taip pat priiminė
davo periodikos prenumeratą. 
Taip pat spaudą galėdavo 
„Tėvų kelio” administracijoje 
paimti iš provincįjų atvykę lie
tuviai. Pirmaisiais metais par
duodamų knygų skaičius au
go, sakysime, jei 1950 m. buvo 
parduota knygų už 800 dol., 
tai keletą vėlesnių metų už 
4,000-4,5000 dol. Buvo ap
skaičiuota, kad vidutiniškai 
vienas lietuvis knygai išleis
davo po 3 dol. Pats A. Saba
liauskas skatino lietuviškų 
bibliotekėlių kaupimą ir, ra
dęs lietuvių namuose lenty
nas su knygomis, šventindavo 
jas.

Deja, juo toliau, tuo Vene
zuelos telkiniuose mažėjo lie
tuvių, įsigyjančių spaudą (ir 
tai vyko tuo pat metu, kai 
sparčiai daugėjo praturtėju
sių, jau 1953 m. tokie sudarė 
du trečdalius lietuvių). Nebe- 
gelbėjo ir tai, kad platinimo 
palaikymui „Tėvų kelyje” ne
mažai dėmesio buvo skirta 
knygos ir spaudos, konkre
čiai, paties „Tėvų kelio” rekla
mai. Skaitytojai buvo ragina
mi kaupti jo komplektus, kad 
paskui turėtų lietuvių telkinio 
kūrimosi istorijos, liudininką, 
ir taip palaikyti lietuvių spau
dą. Pasitaikydavo ir knygos 
reklamos, karts nuo karto 
žurnale būdavo informuojama 
apie naujas knygas. Daugiau
sia dėmesio teko „Tėvų kelio” 
išleistoms ar A. Sabaliausko 
knygoms, nes pelnas nuo jų 
ėjo leidinio išlaikymui.

Taip pat, galvojant apie žur
nalo išlaikymą, buvo spausdi
nama ir mokama reklama, sa
kysim avia bendrovės „Ave- 
nua”, tačiau jos nebuvo tiek, 
kiek norėjosi leidėjams. „Tėvų 
kelio” leidėjams teko gelbėtis 
tik garbės leidėjų dėka ir gau
namos paramos parama, ta
čiau buvo aišku, kad taip il
gai nepavyks ištverti. Jie ža

dėjo mažinti tiražą ir iliustra
vimą, nutraukti nemokamą 
siuntinėjimą (bet taip niekad 
ir netesėjo). 1953 m. buvo su
mažintas periodiškumas — 
planuota atsisakyti vasaros 
numerių ir per metus išleisti 
dešimt numerių. Tais metais 
viltys sietos su leidinio tobuli
nimu — buvo įsigytas lietu
viškas šriftas — ir kad paga
liau atsiskaitys skolininkai, 
tačiau tuos metus galima pa
vadinti pabaigos pradžia — 
rudenį A Sabaliauskas išvy
ko į JAV.

Atrodo, pradžioj tikėtasi, 
kad tai bus neilga kelionė ir 
kad jį trumpai pavaduos kun. 
Antanas Parkumas. Deja, vei
kiai paaiškėjo, kad ji „užsitę
sė” — A Sabaliauską jo vado
vybė paskyrė dirbti JAV ir A. 
Perkumui teko perimti proble
mų kamuojamo žurnalo reika
lus. Jis, kaip A. Sabaliauskas, 
tikėjo, kad daugelio skaitytojų 
metų metus neapmokėta pre
numerata nėra priežastis nu
traukti jiems leidinio siunti
nėjimą, nes irgi vylėsi, kad jie 
apsimokės.Tiesa, jis taipogi 
suprato, kad Venezueloje per 
maža lietuvių, galinčių pa
remti „Tėvų kelio” leidimą, o 
svarbiausia ieškoti pagalbos 
ne visada patogu. Jo galva, 
paprasčiausia išeitis buvo 
baigti žurnalo leidimą, tačiau, 
kaip pats teigė, negalėjo „ap
leisti draugą, kuris penkerius 
metus gaivino”. A. Perkumas 
dar tikėjo, kad pasiseks iš
leisti „Tėvų kelią” dar du-tris 
mėnesius ir bent iki tol, kol 
pasirodys kitas Venezuelos 
lietuvių leidinys, kuris galėtų 
bent iš dalies jį pakeisti.

A. Perkumui teko perimti 
„Tėvų kelio” redagavimą ir 
leidimą jam esant ir moraliai, 
ir materialiai labai kritiškoje 
situacijoje. Tai liudijo ir 1954 
m. vykusiame VLB Tarybos 
posėdyje vieno dalyvio mesta 
replika, kad „Tėvų kelias”, 
būdamas grynai katalikiškos 
pasaulėžiūros, negalėjo ir ne
galės patenkinti, nei patai
kauti priešingoms idėjoms. 
Tačiau A. Perkumas ir neke
tino to daryti. Kaip ir anks
čiau, ženklią žurnalo dalį užė
mė religinės tematikos 
straipsniai, taip pat būdavo 
pateikiama Venezuelos lietu
vių gyvenimo kronika bei in
formacija apie kitų šalių lie
tuvių telkinius. Būta ir vie
tinių literatų — Baltijos Žu- 
vėdros-Dervojedaitienės, Biru
tės Baranauskaitės, Romos 
Jaloveckaitės bei kitų — kū
rybos pavyzdžių, lietuvių po
etų kūrinių vertimų į ispanų 
kalbą, „Vaikų kampelis”.

Nukelta į 7 psl.

ČIKAGA IR APYLINKĖS: 
už lietuviško pasaulio ribų

ŠVINAS VANDENYJE
Barrington, III. (Čikagos 

priemiestyje) susirūpinimą ke
lia nemaži Švino kiekiai, ran
dami šulinių vandenyje. Mies
telis gyventojams vandenį 
pateikia iš keturių šulinių ir 
nuo 1993 m. kasmet randa, 
kad švino kiekis yra didesnis, 
negu turėtų būti. Dar aštuo
niolikoje miestelių, jų tarpe ir 
Algonųuin, pasitaiko ši proble
ma. Barrington žada perspėti 
gyventojus apie švino pavojų 
ir imtis priemonių, kad proble
ma būtų išspręsta.

IR KURTIEJI MOKA 
RAIDŽIUOTI

Šešiolika moksleivių iš įvai
rių Čikagos mokyklų balan
džio 26 d. užbaigė ypatingas 
raidžiavimo varžybas, populia
riai šiame krašte vadinamas . 
„Spelling Bees”. Tačiau šių 
varžybų dalyviai buvo kurtie
ji. Jie vartojo ne lentą ir krei
dą ar garsiai tariamas raides, 
bet savo pirštus — kurčiųjų 
ženklus. Konkursą suruošė 
miesto mero Richard M. Daley 
įstaiga, skirta rūpintis neįga
liaisiais.

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOM0HB JŲ NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRACHMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

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

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 VV. 
79 St Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

A & S 24HRS.7DAYS
773631-1833

773-617-6788
FREE ESTIMATE 

Apšildymo Ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

Instaliadia
Vandens šildytuvai 
Kaminai,
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

>raugo" skelbimų skyrius 
Tel. 1-773-585 9500

Tai jau devynioliktasis kon
kursas, pavadintas „Deaf Fin- 
ger Speller”. Pirmąją vietą 
jauniausiųjų grupėje (10-12 
m.) laimėjo Tyrone Primous, 
tiksliai pirštais „išraidžiavęs” 
žodį „antiųue” (seniena), šios 
ir 13-15 m. grupės varžybų 
laimėtojai turėjo progą gegu
žės 3 d. dalyvauti visos Illinois 
valstijos varžybose, ruoštose 
East Peroria, IL.

RYKLIAI SHEDD 
AKVARIUME

Kitais metais šiuo laiku 
Shedd akvariumo lankytojai 
galės pamatyti naują priedą 
— didelį būrį ryklių, specialiai 
jiems įruoštame „inde”, talpi
nančiame 750,000 galionų 
vandens. Be ryklių dar nu
matoma įsigyti 450 naujų 
skirtingų rūšių žuvų. Šis 
Shedd akvariumo priedas kai
nuos 45 milijonus dolerių. Ak
variumo vadovybė antradienį 
supažindino žiniasklaidos at
stovus su naujais planais ir 
pasidžiaugė viltimi, kad nau
jasis priestatas pritrauks dau
gybę lankytojų.

NEKILNOJAMASIS TURTAS
f®*..)

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vofce MsA 77.38547X3»
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

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

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

PARDUODA

Parduodamas gražus 1 
miegamojo, 4 kambarių 

„condo” už prieinamą kainą. 
Skambinti 

tel. 773-884-0621.
Man regis, kad Australijos 

lietuviai sportininkai savo 
gausumu lenkia tenykščius 
lietuvių skautus ir ateitinin
kus. Lietuvių sporto klubai 
veikia visuose Australijos di
desniuose miestuose. Štai ko
kie gražūs, kokie lietuviški 
Australijos lietuvių sporto 
klubų vardai: „Kovas”, „Var
pas”, „Vytis” ir pan.

Antanas Laukaitis, žurna
listas ir ilgametis Australijos 
lietuvių sporto darbuotojas, 
neseniai „Mūsų pastogėje”, 
Sydnėjaus mieste leidžiamam 
savaitraštyje, rašė:

„Prieš porą metų mūsų spor
to klubų vadovai priėmė savo 
konstitucijos pataisą, kad mū
sų švenčių metu krepšinyje, 
jei yra pora lietuviukų, ypač 
jaunų krepšininkų, tai ko
mandoje gali žaisti net iki 
penkių australiukų ar kitų 
svetimtaučių, ir jie yra laiko
mi pilnateisiais šventės daly
viais”.

Antanas Laukaitis tame pa
čiame straipsnyje ryškina at
vejį, kuomet vienam Geelongo

„Vyčio” nariui (jis, nors ir ki
tatautis, yra klubo garbės na
rys) nesuteikiama teisė būti 
pilnateisiu lietuvių sporto 
švenčių dalyviu. Beje, jo vai
kai žaidžia „Vyčio” krepšinio 
komandose. A. Laukaitis klau
sia, kur čia yra lygybė ir ko
kiomis idiotiškomis taisyklė
mis (jo manymu) tas yra pa
remta. Jis taipgi teigia, kad 
Australijos lietuvių choruose, 
tautinių šokių grupėse ir net 
skautų veikloje gali dalyvauti 
kitataučiai.

Pasirodo, jog šiuo klausimu 
nėra vieningos nuomonės. Kai 
kuriems sporto darbuotojams 
yra nepriimtinas kitataučių 
dalyvavimas lietuvių sporto 
šventėse. Praslinkus porai sa
vaičių nuo Antano Laukaičio 
iškelto klausimo, atsiliepė kiti 
asmenys. Nitą Wallis be kita 
ko mananti: „Jog negalima ly
ginti sporto komandos su cho
rais, tautinių šokių grupėmis 
ar skautais, nes nei šokėjai, 
nei skautai varžybose nedaly
vauja. Vincas Binkis, daugelį 
metų aktyviai besireiškęs

Sydnėjaus „Kovo” eilėse, savo 
viešą pareiškimą baigia šiais 
žodžiais: „Aš jaučiu didelę pa
garbą Antanui Laukaičiui už 
jo pasišventimą lietuvių spor
tui, bet niekada nesutiksiu su 
jo nuomone, kad už lietuviš
kus sporto klubus žaistų pen
ki svetimtaučiai. Tai būtų 
mūsų sporto klubų pražūtis ir 
mūsų sporto šventės tikrai 
greitai pasibaigtų.

Kol kas (bent mums) nėra 
žinomos Australijos lietuvių 
sporto darbuotojų tarpe susi
dariusių nuomonių skirtumų 
pasekmės. Tačiau yra žinoma, 
kad XXII Australijos Lietuvių 
dienos bus 2002 gruodžio 26- 
2003 m. sausio 1 dienomis 
Adelaidės mieste. Tomis die
nomis bus surengtos Dainų, 
Tautinių šokių ir Sporto šven
tės. Taipgi vyks lietuvių orga
nizacijų suvažiavimai, paro
dos ir linksminsis jauni, vidu
tinio ir vyresnio amžiaus su
laukę Australijos lietuviai.

Viktoras Baltutis, XXII Lie
tuvių dienų rengėjų vardu, 
„Mūsų pastogėje” rašo: .Ade

laidės lietuviai deda visas 
pastangas, kad Lietuvių die
nos būtų įdomios, sėkmingos 
ir kiekvienam atvykusiam bei 
dalyvaujančiam suteiktų lie
tuviškos stiprybės išsilaikyti 
plačioje ir viską niveliuojan
čioje Australuos daugiakultū- 
rinėje visuomenėje”.

Australijos lietuvių daugu
mai netrūksta gerų norų. Ta
čiau kai kuriais atvejais jau
čiamas nuovargis ir abejingu
mas. Skaitant Australijos lie
tuvių laikraščius negalima 
nepastebėti kaskart didėjan
čios anglų kalbos įtakos. Lie
tuvių prieauglis nebesusikal- 
ba lietuviškai. Toje pačioje 
„Mūsų pastogėje” jau anglų 
kalba aprašinėjama ne tik 
sporto, bet ir kitokia lietuvių 
jaunimo veikla. Australijos 
lietuvių organizacijose sunkė
ja valdybų sudarymas. Mažėja 
lietuvių renginiuose ir maldos 
namuose. Va, „Mūsų pastogė
je” Sydnėjaus lietuvių kata
likų parapijos komiteto vardu 
rašoma: „Sydnėjuje regulia
rios pamaldos lietuviams pasi

baigs su balandžio mėnesiu. 
Paskutinius keturis mėnesius 
buvome laimingi, turėję lenkų 
kunigą misionierių Joną Stan
kevičių, kuris, bijodamas pra
rasti ir taip negausų būrį lie
tuviškų pamaldų lankytojų, 
išmoko pakankamai kalbėti 
lietuviškai. Mes to neįverti
nome ir pamaldų lankytojų 
nepadaugėjo”.

Vis dėlto tenka manyti, kad 
Australijos lietuviai dar ne
greit pamirš savo lietuviškąją 
prigimtį ir užbaigs visuome
ninį veikimą. Va, „Mūsų pa
stogės” 2002.05.06 laidoje yra 
pranešimų apie Australijos 
lietuvių skautų ir sportininkų 
pasireiškimus. Taipgi yra ap
rašymų apie rengiamus Moti
nos dienos minėjimus, koncer
tus ir t.t. O Sydnėjaus lietu
vių klubas kviečia visus tau
tiečius svečiuotis, vaišintis 
erdviose ir patogiose klubo pa
talpose ir primena, kad vieną 
šio mėnesio vakarą bus ren
ginys „Alutis putoja — berne
liai dainuoja”.

Petras Petrutis

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Companion live-in for elderly 
disabled women w/small dog. 

Easy work. Mušt be good 
natured. Will train. No exp. need

ed. Mušt speak English.
Tel. 773-479-3334.

• X
• •••••••••••••D

Lietuvių Operos choro ir • 

solistų koncertas • 

SEKMADIENĮ, • 
gegužės 19 d., 3 v.p.p., •

Jaunimo centre •<1 Bilietai gaunami „Seklyčioje” nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p., •
šeštadienį nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.,

• Sekmadienį Jaunimo centre nuo 1 v.p.p.
• Visus kviečia U įtuvių Operai •

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Wasnmg.

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

Business Opportunity 
Company looking for hard 
working, reliable partner.

Great pay, profit ana benefits.
Some English reųuired. 

Please calf708-387-9509, 
betwecn 10 AM to 9 PM.



LAIŠKAI IR NUOMONĖS

VEIDU I LIETUVĄ IR 
VEIDU I VAKARUS

Nors Lietuva skaudžiai nu
kentėjo nuo komunizmo ir ru
sų okupacijos, ji vis vien šven
čia gegužės 1 dienos revoliuci
nę šventę. Tie nauji laikai se
niai praėjo. Ir jie tuomet atėjo, 
kai Vakarai nelaimingai su
sidėjo su Rusija kovoti prieš 
nacinę Vokietiją. Komunistinė 
imperija sugriuvo iš vidaus. 
Taigi kas gali būti nuostabu 
tuose griuvėsiuose?

Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras S. Kairys pa
leido šūkį: „Veidu į Lietuvą”. 
Tas veidas buvo Vakaruose ir 
jis buvo iš Vakarų. Tai prezi
dento Valdo Adamkaus kelias

Ieško giminių

* Ieškome Igno Musteikio 
ir jo vaikų bei anūkų. I.
Musteikis pirmosios Lietuvos 
nepriklausomybės metu buvo 
Vidaus reikalų ministras, ban
ko valdytojas. Jo parašas yra 
ant tų laikų Lietuvos pinigo li
to. Turime žinių, kad I. Mus
teikis su šeima 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją, 1949 m. iš
vyko į Ameriką. 1960 m. lie
pos 5 d. mirė ir yra palaidotas 
Clevelande. Mums žinoma, 
kad jis turėjo du vaikus. Rusų 
okupacijos metais mūsų ryšys 
nutrūko ir daugiau nieko ne
žinome apie I. Musteikio šei
mą. Jo ieško Vladas Augutis, 
gyvenantis Lietuvoje. I. Mus
teikis buvo V. Augučio dėdė iš 
motinos pusės. Pirmosios ne
priklausomybės laikais Vladas 
gyveno pas dėdę Vilniuje. V. 
Augučio adresas: Vladas Au
gutis, Birželio 23-osios 18-59, 
LT 3043 Kaunas, Lietuva; tel. 
77-2H-08. Iki birželio mėnesio 
taip "put galite kreiptis New 
Yorko tel. 718-605-4959.

• Ieškome savo tetos An
tonijos Motiejūnaitės-Peni- 
kienės, gimusios maždaug 
1890 metais Lietuvoje, Radvi
liškio rajone, Daugelaičių kai
me, į Čikagą išvykusios prieš 
karą sesers Elenos Motiejū
naitės atsiųstos šipkartės pa-

VENEZUELOS „TĖVŲ 
KELIAS”

Atkelta iš 4 psl. Ta
čiau vietinių bendradarbių la
bai trūko, tad „Tėvų kelyje” 
buvo paskelbta daug kitose 
šalyse gyvenusių bendradar
bių, tarp kurių buvo ir jo at
stovų, straipsniai, sakysim, 
B. Zumerio iš Australuos ar 
J. Kuzmickio iš Angluos.

1955 m. „Tėvų kelias” su
laukė konkurento — laikraš
čio „Venezuelos lietuvis”. A. 
Perkumas tvirtino nemanąs, 
jog šis bus jo leidinio konku
rentas, tik nesuprato, kam jis 
reikalingas, nes „Venezuelos 
lietuvio” medžiaga būtų tilpu
si ir „Tėvų kelyje”, tik su 
daug mažesnėmis finansinė
mis ir energijos sąnaudomis, 
o lėšas buvo galima panaudoti 
ir kitur. Be to, A. Perkumas 
netikėjo „Venezuelos lietuvių” 
kalbomis apie vienybę, jam 
jau pats leidinio pasirodymas 
buvo skaldytojiškas veiksmas.

Išvykdamas A. Sabaliauskas 
žadėjo, kad „Tėvų kelio” leidi
mui bus pasitelktas reikalin
gas personalas, tačiau, regis, 
A. Perkumui tepavyko rasti 
tik vieną redaktorių — juo 
1955 m. vėl sutiko būti J. Ku- 
kanauza (beje, redagavęs 
„Venezuelos lietuvį”). Deja, 
tai, matyt, buvo viena iš ne
daugelio A. Perkumo sėkmių, 
nes tais metais pasirodė vos 
du leidinio numeriai. Be to, 
1955 m. pavasarį administra
toriaus postą paliko V. Mažei
ka. Nors tai buvo vienintelės

Lietuvon, tai generolo Jono 
Kronkaičio, įvairių profesorių, 
verslininkų, menininkų pa
stangos Lietuvoje iš Vakarų 
pusės. Taip pat Vakaruose gy
venančių lietuvių ekonominė 
ir moralinė pagalba Lietuvai.

Dabar laikas Lietuvai keltis 
iš komunizmo griuvėsių ir at
sukti savo veidą į Vakarus. 
Tuomet suartės abi lietuviš
kos pusės. Rusijos komuniz
mas atskilo nuo Vakarų socia
lizmo. Tarp jų nėra jokio bend
rumo. Lietuvos partijos tegali 
veikti Vakarų demokratijos ri
bose. Negali būti jokios nostal
gijos komunizmui.

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI

grindų. Iš keleto laiškų yra ži
noma, kad Čikagoje ji ištekėjo 
už Antano Peniko. A. Motiejū- 
naitė-Penikienė Čikagoje turė
jo du brolius: Bonifacą Motie
jūną ir Juozą Motiejūną. Boni
facas žuvo vargonų fabrike, 
Juozas taip pat mirė. Savo šei
moje Antonija su Antanu Pe- 
niku sugyveno 3 vaikučius: 
Liuciją, Milę ir Antaną. Tetos 
Antonijos šeimos palikuonių 
ieško Aleksandras Šimkevi- 
čius. Jeigu jūs, Antonijos vai
kai, dar esate Čikagoje, - pa
rašykite mums į Lietuvą adre
su: Aleksandras Šimkevičius, 
Mokyklos 15-18, 5812 Klaipė
da, Lietuva. Gal šį laišką per
skaitys ir kiti Penikų šeimos 
artimieji, geri pažįstami? Jus 
taip pat kviečiame parašyti.

• Ieškote giminių Lietu
voje? Norite nustatyti savo 
šeimos kilmę? Kreipkitės į 
„Archeoną”, kuris vykdo gimi
nių paieškas Lietuvoje, ruošia 
geneologįjos dokumentus ir 
apžvalgas, sudaro geneologi- 
nes schemas. Nustato ir apra
šo herbus. Tyrinėja senųjų pa
statų ir Lietuvos dvarų istori
ją. Rašykite: Kauno g. 10-5, 
Vilnius, 2006, Lithuania arba 
atsiverskite internet puslapį 
http:l /dar.w3.lt/ 
Archeonas.htm

apmokamos pareigos žurnale, 
vis tik gyvenimas privertė jį 
ieškoti pelningesnio darbo. 
Leidiniui tai buvo didelis 
nuostolis, nes V. Mažeika dar 
prisidėdavo ir prie redagavi
mo. Atrodo, kad A. Perkumui 
nepavyko išlaikyti A. Saba
liausko suburto „Tėvų kelio” 
platintojų tinklo įvairiose pa
saulio šalyse. Matyt, visos 
šios bėdos, o labiausiai nie
kaip neišnykstančios skolos 
prisidėjo prie to ir lėmė, kad 
1956 m. pavasarį tepasirodė 
vienas ir, regis, paskutinis 
„Tėvų kelio” numeris. Atrodo, 
leidėjai taip nemanė, nes at
siprašinėjo, kad skaitytojams 
teko ilgai laukti ir žadėio daž
niau leisti, bet regis, netesėjo 
(bent jau daugiau „Tėvų ke
lio” numerių kol kas nepavy
ko rasti).

Matyt, vis tik 1956-sius ga
lima laikyti paskutiniaisiais 
septynerius metus gyvavusio 
žurnalo metais. Vis tik tai 
nemažai kelių žmonių pa
siaukojančiai leistam leidiniui 
nedidelėje ir atkampioje lietu
vių vietovėje. Galima ginčy
tis, dėl jo lygio, poligrafinės 
kultūros ir kitų dalykų, ta
čiau vis tik jis palaikė lietuvių 
tautinę sąmonę, o jo reikšmę 
liudija tai, kad „Tėvų kelio” 
dar ilgai pasigendama ir nei 
vienas trumpam pasirodęs Ve
nezuelos lietuvių periodinis 
leidinys nesugebėjo jo pakeis
ti.

St. Petersburg, FL, muz. Reginos Ditkienės (nuotraukos centre) vadovaujamas Moterų dainininkių vienetas.
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MUZIKĖ REGINA DITKIENĖ VĖL DIRBA
Floridos St. Petersburgo lie

tuvių Moterų dainos vienetas 
įsisteigė 1988 m., kai aštuo- 
nios moterys — dainos mė
gėjos — ir jų vadovė, muzikė 
Regina Ditkienė, pasižadėjo 
uoliai padirbėti ir sukurti dai
nos vienetą.

Reginos vadovaujamos vie
neto narės mokėsi, lankė re
peticijas ir bendromis jėgomis 
išvystė gan platų repertuarą.

Netrūko pakvietimų iš įvai
rių Lietuvių klubo grupių, ir 
Moterų vienetas su malonumu 
atliko menines programas 
įvairiuose minėjimuose ir pa
silinksminimuose. Verta pa
minėti vieną pasirodymą, įvy
kusį už St. Petersburgo miesto 
ribų. Tai buvo 1998 m. Lake 
Worth miesto istoriniame mu
ziejuje Lietuvos vėliavos išsta
tymo proga. Visos dalyvės po 
tų apeigų ir malonaus priėmi
mo grįžo pakilia nuotaika.

Moterų vieneto repertuare 
yra liaudies dainos, estradinės 
dainos ir viena kita „meninė” 
daina. Dauguma dainų atvež
tos ar atsiųstos iš Lietuvos. 
Kai kurias dainas, originaliai 
parašytas solo balsui, Regina 
harmonizavo trims balsams 
mūsų vienetui.

Nepaisant visokių įdomių 
naujų estradinių dainų, klau
sytojai labiausiai mėgsta 
ankstyviausias mūsų išmok
tas liaudies dainas, arba est
radines dainas su liaudies mo
tyvais, dvelkiančias nostalgi
ja, kaip: „Ramunė”, „Rožė", 
„Nemunėlis”, „Rymau po ber
žais”, „Žali miškai”, „Aukštas 
klevas”, „Saulėlydis tėviškėj”.

Moterų vieneto pavadinimas 
yra „St. Petersburgo lietuvių 
moterų dainos vienetas”, bet 
šis pavadinimas neprigijo ir 
pasiliko „Moterų vienetas”, o 
kai kada net „Oktetas”.

Vieneto sąstatas keitėsi me
tų slinktyje. Kartais grupei 
priklausė 8 narės, o kartais 
net 11.

Vienetas stipriai dirbo nuo 
1988-tų metų iki dabar — su 
dviejų su pusės metų pertrau-

Atkelta iš 3 psl.
Šiuo metu kataloge už

registruota 40,000 knygų ir 
20,000 periodinių leidinių 
(Kostanian R. „Lietuvos žydai 
1918-1940”.— V., —PI 19).

Jau atsikūrė žydų gimnazi
ja, joje mokosi apie 170 moks
leivių. Čia supažindinama su 
žydų kultūra, istorųa, tradici
jomis, mokoma hebrąjų ir jidiš 
kalbų.

Įkurtas Vilniaus Gaono žy
dų muziejus. Prie jo įkurtas 
Tolerancijos centras. Jo tiks
las — „vykdyti švietėjiškas do
kumentines ir menines pro
gramas, pristatyti lankyto
jams žydų kultūrą kaip ben
dro Lietuvos paveldo dalį, ug-

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, Prefident

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

ka dėl neplanuotų įvykių (tarp 
1999 iki 2002 m.)

Repeticijos ir koncentruotas 
darbas vėl prasidėjo šių metų 
pradžioje. Dabartiniame vie
nete dalyvauja: vadovė: muz. 
Regina Ditkienė. Sopranai:

A.fA.
DAVID P. GAIDUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui DAVID 
su žmona LORETTA ir anūkams.

Alfreda Juknevičienė 
Regina ir Leonas Narbučiai 

Aušra ir Haris Subačiai 
Irena Martinkienė

Aurelija ir Lee White

A.tA.

SALOMĖJAI
SALIAMONIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai 
REGINAI, sūnui VYTAUTUI su šeimomis bei 
visiems artimiesiems.

Jonas ir Teodora Tamuliai 
Rita Tamulis-Shea

Mūsų mielai ir nuoširdžiai „Vaiko vartai į moks
lą” organizacijos narei, dr.
MARYTEI MEŠKAUSKAITEI, netekus dviejų 
sūnų

RIMO IR TAURO GAIŽUČIŲ,

didelio skausmo valandoje, giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

„Vaiko vartai į mokslą” organizacijos narės

________ ___________________________________ ■■■»
arr tu M

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
HIACINTAS SUVAIZDIS

1907.VII.2—1997.V.18 
Vyras, Tėvas, Senelis

Su meile ir ilgesiu prisiminsime ir melsimėa už a.a. 
Hiacintą šv. Mišiose, kurios bus atnašaujamos šešta
dienį, gegužės 18 d., 7:00 v.r. Tėvų Marijonų koplyčioje, 
ir 8:45 v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti a.a. Hiacintą savo maldose.

Liūdinti šeima

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.tA.

MARIA LAUCIS
2002 m. gegužės 20 d. sukanka treji metai nuo a.a. Ma
rijos mirties. Prašome pasimelsti už velionės sielą.

Liūdi: vyras Augustinas, sūnus Petras, marti 
Winnie, anūkai Zachay ir Nicholas.

MAŽUMOS YRA MUSŲ TURTAS
dyti jaunimą tolerancijos dva
sia”. 2002 m. sausio 30 d. Vil
niuje Nacionalinėje M. Maž
vydo bibliotekoje Jeruzalės žy
dų paveldo centrui „Hekal 
Šlomo” buvo perduotos 309 
Toros, išgelbėtos Holokausto 
metais.

Išleista nemažai knygų apie 
žydų gyvenimą Lietuvoje ir 
Holokaustą, tarp jų ir šiame 
straipsnyje cituotos.

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus Žūvančiųjų gelbėji
mo kryžiumi apdovanojo 51 
teisuolį, kurie, nepaisydami 
mirtino pavojaus sau ir savo 
artimiesiems, Antrojo pasauli
nio karo metais gelbėjo žydus 
nuo neišvengiamos mirties. Ta

Gertrūda Amolevičienė (pirmi
ninkė), Jonė Staškuvienė, So
fija Vaškienė. Altai: Rūta 
Bandžiukienė, Gražina Cibie- 
nė, Marija Gineitienė, Aureli
ja Robertson, Tamulionienė 
Aldona ir Zita Dapkienė.

KAPŲ PUOŠIMO DIENĄ (MEMORLAL DAY)

2002 m. gegužės 26 d., sekmadienį,

Lietuvių Tautinėse kapinėse 
vyks iškilmingos apeigos

Iškilmės prasidės lygiai 11 val.r. šia tvarka: nuo steigėjų pa 
minklo prasidės eisena, kuri žygiuos iki paruoštos estrados 
Eisenoje ir programoje dalyvaus Petro Zalubos vadovauja.mąf 
dūdų orkestras.

Amerikos legionierių Don Varnas postas ir Moterų pagalbinė 
vienetas (Auxiliary Unit) dalyvaus eisenoje ir pagerbs už laisvę 
kritusius karius.

Giesmių programą atliks operos solistė Dalia Fanelli ir Petre 
Zalubos dūdų orkestras.

Kalbą sakys Gėry J. Chico, Executive Committee of Althėi- 
mer and Gray pirmininkas, buvęs Čikagos švietimo tarybos 
(Chicago Board of Education) prezidentas.

Iškilmėse su vėliavomis kviečiami dalyvauti šauliai, neolitua- 
nai ir skautai.

Taip pat siūlome pavaikščioti po šias gražias kapines, apžiū
rėti puikius paminklus, prisiminti savo artimuosius. Kapinių 
įstaigoje pareigūnai suteiks jums pageidaujamą informaciją, 
bus galima gauti vainikų kapų puošimui.

Visus lietuvius ruošiamose apeigose dalyvauti kviečia

Lietuvių Tautinių kapinių vadovybė

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY 
LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS 

8201 South Kean Avenue, Justice IL 60458 708-458-0688

proga Valdas Adamkus pa
sakė: „Nacių okupuotoje Lie
tuvoje jūsų ir jūsų artimųjų 
parodytos žmogiškumo pamo
kos pasiekė savo tikslą. Jūsų 
dėka žydų ir lietuvių tautos 
šiandien bendrauja ir pasitiki 
viena kita. Tai, kas prieš 
šešias dešimtis metų buvo ri
zika jūsų ir jūsų artimųjų gy
vybei, šiandien tampa viena 
svarbiausių dvasinių atramų. 
Ant šios atramos kuriama Lie
tuva, lietuvių ir žydų, Lietu
vos ir pasaulio santykiai turi 
ateities viltį... Esu tikras, kad 
tokią viltį turėjote ir tada, kai 
tarnavote ne prievartai, ar 
išskaičiavimui, o žmogišku
mui”.

Mylimai ir neužmirštamai Krikšto Mamai

A. f A.
ELENAI VABALIENEI

į Amžinybę išėjus, širdingą užuojautą reiškiame 
dukrai SABINAI ir žentui POLIUI GOTCEI- 
TAMS, anūkams bei giminėms ir kartu liūdime.

Krikšto sūnus Gediminas, Vanda, 
Andrius,Laima ir Danutė Balukai

Brangiam Vyrui ir Tėvui

A. f A.
STASIUI BUZINSKUI

mirus, žmonai BRONEI, dukrai RŪTAI, EUGE
NIJUI, EDVARDUI ir MYKOLUI ČELKIAMS 
tariame nuoširdžią užuojautą.

Brigita ir Zigmas Jokimčiai 
Jūratė Pečiūrienė 

Onutė ir Leonas Sabaliūnai

file:///dar.w3.lt/
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Atsisveikinimo koncertas
su išvykstančiais atgal į Lie
tuvą solistais įvyks šį sekma
dienį, gegužės 19 d., 3 vai.p.p. 
Jaunimo centre, Čikagoje. 
Koncerto programą atliks 
„Lucia di Lammermoor” spek
taklyje dalyvavę solistai ir 
Lietuvių operos choras. Būti
nai pasistenkime atvykti į šį 
koncertą, nes toks pasirody
mas vyksta tik sykį per metus 
- dar kartą išgyvendami praė
jusios operos spektaklio nepa
mirštamus įspūdžius, mes tu
rėsime progą vėl pasigrožėti 
mus žavėjusių solistų nepa
mirštamu dainavimu. Operos 
choras, kaip visuomet, klausy
tojų nenuvils ir savo galingais 
balsais drebins Jaunimo cent
ro salės skliautus. Anksčiau 
atvykus į koncertą, bilietus 
bus galima įsigyti prie įėjimo, 
o iki sekmadienio jie dar par
davinėjami „Seklyčioje”, 2711 
W. 71st Str.; tel. 773-476- 
2655.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė gegužės 19 d., sek
madienį, 12 vai. ruošia geguži
nę Šaulių namuose, 2417 W. 
43 Str., Chicago. Dainuos ir 
gros Algimantas Barniškis, 
bus įvairaus maisto, loterija, 
veiks baras. Visus kviečia val
dyba.

Čikagos lietuvių fronto 
bičiulių sambūrio susirinki
mas ir bendri pietūs įvyks 
gegužės 23 d., ketvirtadienį, 1 
vai.p.p. „Seklyčios” patalpose. 
Programoje - įžvalgos į dabar
tinį Lietuvos gyvenimą bei ki
tos aktualijos. Kviečiami bi
čiuliai ir jų draugai.

MOKSLO METŲ
PABAIGOS KONCERTAS

Birželio 1 d., šeštadienį, Le
monto Pasaulio lietuvių centre 
vyks Meno mokyklėlės ketvir
tųjų mokslo metų uždarymas- 
koncertas. Kažkaip nė nesiti
ki, kad štai jau ketvirtą kartą 
surengsime vaikų piešinių ant 
asfalto konkursėlį, į kurį kvie
čiame visus vaikus, ne tik mo
kyklėlės moksleivius. Atidary
sime dailės skyriaus mokslei
vių darbų parodėlę, didžiojoje 
salėje surengsime atsiskaity
mo už mokslo metus koncertą. 
Dainuosime, šoksime, grosi
me.

Kadangi Lemonto visuome
nė nematė, negirdėjo mūsų II 
JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų 
festivalio dalyvių, tai pakvie
sime ir juos į mūsų koncertą. 
Vaišinsimės tomis vaišėmis, 
kurias susinešime patys. Du
rys atviros visiems, kuriems 
įdomi mūsų ateitis - vaikai, jų 
meniniai sugebėjimai ir t.t.

II jaunųjų atlikėjų festivalyje, vykusiame Jaunimo centre, dalyvavo Meno mokyklėlės dainavimo skyriaus 
moksleiviai su dėstytoja Loreta Umbrasiene. Dalios Badarienės nuotr.

1977 metais gegužės 18-
oji buvo paskelbta Tarptau
tine muziejų diena. Lietuviš
koji Čikaga turi savo pasidi
džiavimą - Balzeko lietuvių 
kultūros muziejų, įkurtą 1966 
metais. Tad šį šeštadienį, ge
gužės 18 d., skirkite jam savo 
dėmesio, aplankykite jį su sa
vo šeima ar draugais. Čia yra 
ekspozicija apie Nepriklauso
mybės paskelbimą 1918 m., 
vaikų muziejus ir paveikslų 
kolekcija iš muziejaus fondų - 
kiekvienas atras sau ką nors 
įdomaus. Muziejaus ekspozici
joje šiuo metu yra: Jadvygos 
Paukštienės, Algio Keburio, 
Rimvydo Kepežinsko, Romo 
Dalinkevičiaus, Magdalenos 
Stankūnienės, Edvardo Valai
čio ir kitų autorių darbai. Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
jus įsikūręs šiuo adresu: 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago; tel. 
773-582-6500. Jis dirba kas
dien nuo 10 vai.r iki 4val.p.p.

Lietuvių dantų gydytojų 
sąjungos susirinkimas šau
kiamas gegužės 24 d. 11 vai.r. 
šiuo adresu: dr. Rita Tamulis- 
Shea D.D.S., 3290 Executive 
Dr., Joliet, IL 60431; namų 
tel. 815-744-2118, darbo tel. 
815-729-1231. Valdyba prašo 
koleges skaitlingai dalyvauti. 
Bus skirstomas metų eigoje 
cepelinų pietų, aukomis ir ki
tokiu būdu sukauptas pelnas 
Lietuvoje senatvės, ligų ir kitų 
nesėkmių ištiktoms kolegėms.

Į Čikagos ir apylinkių 
Nekalto Prasidėjimo M. 
Marijos seselių rėmėjų me
tinę šventę-vakarienę atvyks 
seselė Margareta iš Putnamo. 
Šventės svečius ji pasveikins 
provincijolės seselės Paulės ir 
visų seselių vardu bei papasa
kos apie seselių veiklą. Šv. Mi
šias atnašaus kun. dr. prof. 
Kęstutis Trimakas. Šventė 
vyks gegužės 26 d., sekmadie
nį, 2 val.p.p. Tėvų jėzuitų kop
lyčioje. Šv. Mišios bus atna
šaujamos už gyvus ir mirusius 
narius. Per šv. Mišias giedos 
solistė Laimutė Stepaitienė, 
vargonais pritars muz. Mani
girdas Motekaitis. Tuoj po Mi
šių Jaunimo centre vyks kon
certas, dainuos solistė Dalia 
Lietuvninkienė, akompanuos 
muz. M. Motekaitis Vakarie
nę gamins žinoma šeimininkė 
Ona Norvilienė su pagalbinin
kėmis: Adele Lietuvninkiene, 
Viktorija Valavičiene ir Emili
ja Kantiene. Pakvietimai į 
šventę gaunami „Seklyčioje” 
(2711 W. 71st Str.; 773-476- 
2655). Rėmėjai ir svečiai malo
niai kviečiami šventėje daly
vauti ir taip prisidėti prie se
selių darbų Amerikoje ir Lie
tuvoje.

Suteikite džiaugsmo savo 
vaikams - nuveskite juos į lė
lių spektaklį! Birželio 1-ąją, 
Tarptautinę vaikų gynimo die
ną, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje (6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago) bus rodomas H. 
K. Anderseno „Bjaurusis an
čiukas”. Su šia žinoma ir labai 
populiaria pasaka, kuri iki 
šiol moko mus gyventi, supa
žindinkime savo vaikus ir 
anūkus. Ateikite su draugais 
ir kaimynais - kuo mūsų bus 
daugiau, tuo daugiau simpa
tijų jaus mažasis ančiukas, 
tuo lengviau jam bus pasijusti 
tikru gulbinu... Spektaklį mū
sų mažiesiems ir jų tėvams, 
seneliams rodys „Charmaine 
and Company Puppet Thea- 
tre”. Pradžia - 12 vai.

Puikios šeimininkės Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje šį sekmadienį, gegužės 
19 d., po 8, 9 ir 10:30 vai.r. šv. 
Mišių keps skanius blynus. 
Kviečiame visus dalyvauti bly
nų pusryčiuose ir tuo pačiu 
paremti parapiją.

Lietuvių evangelikų liu
teronų „Tėviškės” parapi
jos 50 m. jubiliejinė šventė 
prasidės šį sekmadienį, gegu
žės 19 d., 10:30 vai.r. iškil
mingomis pamaldomis. Po jų - 
vaišės parapijos salėje, 6641- 
45 S. Troy St., Chicago. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos 
vasaros festivalis susidėjus 
aplinkybėms šiais metais ne
įvyks. Kitais metais tikimės 
tęsti tradicija tapusią kiekvie
nos vasaros šventę.

Lietuvos Vyčiai rengia 89- 
ąjį metinį suvažiavimą-seimą, 
kuris vyks rugpjūčio 1-4 d. Či
kagoje, Congress Plaza Hotel 
and Convention Center. Su
važiavimą globos Čikagos 16 
kuopa. Vyks susitikimai, bus 
aptarta praėjusių metų veikla 
ir numatyti planai ateičiai. 
Šia proga Vyčiai išleis specia
lią šventinę sveikinimų kny
gą, į kurią jau dabar galima 
siųsti sveikinimus ir linkėji
mus. Siuntimo adresas: Peter 
Paul Zansitis, Knights of Li
thuania 89th National Con
vention, 6939 S. Crandon Ave
nue, Chicago, IL 60649-1701; 
telefaksas 773-363-2023.

Sportas
Šachmatų mėgėjų dėme

siui! Primename, kad ŠAL- 
FAS sąjungos šachmatų pir
menybės vyks gegužės 18-19 
d. Čikagos lietuvių Jaunimo 
centre, 5600 S. Claremont 
Avė. Registracija ir papildoma 
informacija tel. 773-581-6771 
arba gegužės 18 d. 9 vai.r. 
Jaunimo centre. Varžybų daly
vių labai prašome, esant gali
mybei, atsinešti šachmatus ir 
laikrodžius, taip pat reikės su
mokėti starto mokestį. Pirmų
jų trijų vietų nugalėtojai bus 
apdovanoti piniginėmis premi
jomis. Laukiame atvykstant!

Pooperiniame Čikagos Lietuvos operos pokylyje valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus (viduryje) sveikino 25 metus Lietuvių operoje išdaina
vusį Albiną Smolinską. Kairėje - valdybos sekretorė Virginija Savrimie- 
nė. Juozo Končiaus nuotr.

JEIGU ŽYDAI - KNYGOS, GAL 
LIETUVIAI - OPEROS TAUTA?
Gegužės 12 d. su didžiuliu 

pasisekimu Čikagoje nu
skambėjo Lietuvių operos 
spektaklis Gaetano Donizetti 
„Lucia di Lammermoor”, ku
riame dalyvavo net 6 meninin
kai iš Lietuvos: režisierius E. 
Domarkas, dainininkai I. Ze- 
lenkauskaitė, A. Rubežius, A. 
Malikėnas, L. Norvaišas, J. 
Valuckas. Kitą dieną į „Drau
gą” atėjo šviečiantis iš laimės 
Operos valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus, kurio pa
prašėme pasidalinti mintimis 
metinės operos šventės proga.
- Ar Jūs patenkinti šių 

metų rezultatais?
- Labai, nes visi labai gerai 

atsiliepia apie šiemetinį spek
taklį, sako, kad tai vienas ge
riausių mūsų pastatymų. Ire
na Zelenkauskaitė iš tiesų dai
navo kaip angelas. Ji užka
riavo daug publikos. Mes pasi- 
rodėme beveik kaip profesio
nalai - nuomojome dekoraci
jas ir rūbus, nors tai daug 
kainavo. Šią operą statėme 
kaip galėjome geriausiai. Da
bar mums svarbiausia - kad 
pas mus, o mes jau seniai, - 
ateina daug jaunų žmonių iš 
naujosios ateivių bangos. Tai 
džiugina, ypač mus, vyrus, nes 
ateina jaunos, gražios mote

Renr/in/a/
Pedagoginis lituanistikos 

institutas kviečia dalyvauti 
diplomų įteikimo šventėje bir
želio 1 d., šeštadienį, 12 vai. 
Jaunimo centro mažojoje salė
je. Buvę PLI studentai, norin
tys dalyvauti, kreipiasi į Ritą 
Likanderytę-Rašymienę tel. 
708-424-8323, kiti svečiai 
skambina Mildai Šatienei tel. 
708-409-0216 iki gegužės 25 d.
,,Draugo" knygynėlyje
Aleksandro Merkelio 

knygą „Didysis varpinin
kas Vincas Kudirka” 1989 
m. Čikagoje išleido Akademi
nio Skautų sąjūdžio Vydūno 
fondas. 416 psl. kietais virše
liais knygoje - 6 skyriai, pa
sakojantys apie šio žymaus 
lietuvių visuomenės veikėjo, 
rašytojo, publicisto gyvenimą 
ir veiklą, spausdinama biblio
grafijos rodyklė, vardynas, 
svarbesnės datos ir t.t. Kny
gos kaina - 15 dol., persiunti
mo mokestis - 3.95 dol. (Illi
nois valstijos gyventojai dar 
prideda 8.75 proc. mokesčių).

,,Draugo" rėmėjai
Algis Paulius, gyvenantis 

Wayne, IL, pratędamas 
„Draugo” prenumeratą, laik
raštį parėmė 100 dol. auka. 
Nuoširdžiausiai dėkojame!

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.

KALENDORIUS
Gegužės 17 d.: Bazilė, Gailė, Pas

kalis, Tautmilas, Virkantas.
Gegužės 18 d.: Erdvilas, Erdvile, 

Erikas, Jonas, Julita, Venancijus.

rys. Valdyba labai dėkinga 
šeimoms, kurios sutinka savo 
mamas ar tėčius išleisti į re
peticijas.
- Neturėsite nuostolių?
- Dar ne viską suskaičia

vome. Sąmata 116,000 dol. La
bai daug kainavo orkestras 
(vis dėlto 43 instrumentalis
tai, profesionalams už valandą 
eina tūkstančiai): jie rengė 
penkias repeticijas ir prem
jerą. Dekoracijų ir rūbų nuo
ma kainavo 13,000 dol., dar 
1,500 dol. atvežimas. Bet me
cenatai mus dosniai remia, 
jiems turim dėkoti ir dėkosim, 
kol gyvi būsim. Pastebėjau, 
kad ir mecenatai, ir klausyto
jai iškrenta tik tada, kai 
išeina Anapilin. Susidarė tra
dicija, kad opera yra metinė 
visų lietuvių šventė ir reikia 
ją remti. Gal kai kam kas nors 
ir nepatinka, bet ateina, ploja 
ir patenkinti išeina. Lieka 
įspūdis, kad mus vertina, kad 
pripažįsta, jog daug padarėme 
lietuvių išeiviškai kultūrai. 
Kai atvažiavome po II Pasau
linio karo, lietuvius vadino 
„žemos klasės lenkais”, bet 
kai pradėjome su vyrų choru 
dainuoti „Lyric” operoje kaip 
pagalbinis choras, nuo tada 
mus pradėjo gerbti. Ėmė į

ARCHITEKTŲ IR INŽINIERIŲ MENO PARODA
Š. m. gegužės 26 d., sekma

dienį, 1 vai. p.p. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre, bus 
atidaryta Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyriaus 
ruošiama meno ir kūrybos pa
roda. Joje dalyvaus 15 vienaip 
ar kitaip su sąjunga susijusių 
mėgėjų ir profesionalių meni
ninkų. Bus proga pamatyti, 
kad „kietose” techninėse pro
fesijose dirbantys žmonės su
geba save išreikšti ir meninėm 
priemonėm. ALIAS žurnalo 
„Technikos žodis” redaktorius 
Vytautas Peseckas Čikagoje ir 
užjos ribų žinomas kaip archi
tektas, dabar jau pensininkas, 
buvęs lakūnas. Parodoje at
siskleis ir kiti jo talentai — 
pamatysime puikias akvareles 
ir galėsime pasiklausyti jau
nystės laikų poezijos.

ALIAS pirmininko Alberto 
Kerelio įkurtoje architektūri
nėje firmoje „Facilities De- 
sign, LTD” sėkmingai darbuo
jasi jo sūnus Albertas Kerelis 
jaunesnysis su žmona Lilija

Vytautas Peseckas. Bažnyčių 
bokštai.

mūsų renginius ateiti ir tauty
bių konsulai. Iš pat pradžių 
mus rėmė Maria ir Antanas 
Rudžiai - jie atvesdavo ameri
kiečius politikus - be jų mes 
nieko nebūtume padarę. Ru
džiai turėdavo didelių išlaidų. 
Tai mūsų neužmirštami rėmė
jai, dėkojame jiems ir už 
praeitį, ir už dabartį, ir už at
eitį. Kad Dievas duotų jiems 
ilgo amžiaus. Mus labai remia 
ir Lietuvių fondas.

Jeigu norime reklamos lietu
viškai kultūrai, tai kainuoja.
- Ar dedate pastangų pri

traukti kitataučių?
- Šiemet jų buvo atėję dau

giau. Išsiuntinėjame skelbi
mus, platiname lankstinukus 
tiems, kurie dažniau pas mus 
ateina.
- O žiūrovų daugėja, ar 

mažėja?
- Šiemet buvo keli šimtai 

daugiau negu pernai: 1,623. 
Daugiausia žiūrovų buvo 
„Pilėnuose”, jų klausė dau
giau kaip 2,000.
- Ar opera domisi klausy

tojai iš naujosios bangos?
- Labai domisi. Gal pra

džioje galvojo, kad jie čia ne
tinka, bet kuo toliau, tuo dau
giau jų ateina. Mat jų daugu
ma yra lankę universitetus, 
mokęsi muzikos mokyklose, 
patys gerai valdo kokį nors 
muzikos instrumentą, yra dai
navę choruose ir t.t. Jiems pa
tiko pas mus. Bent aš taip gal
voju. Manau, kad po šio 
spektaklio jų ateis dar dau
giau, nes jie pamatė, kad mes 
galim padaryti beveik kaip 
profesionalai. Žinoma, be 
žvaigždžių iš Lietuvos mes 
neapsieitume. Dar noriu pa
minėti, kad visus, kurie ne
girdėjo operos, kviečiame atei
nantį sekmadienį, gegužės 19 
d., į Jaunimo centrą, į poope- 
rinį koncertą, kur dainuos vi
sos mūsų žvaigždės iš Lietu
vos, taip pat prisidės ir mūsų 
choras.
- O parodyti operą dar 

kurioje Amerikos vietovėje 
neįmanoma?
- Neįmanoma, per brangiai 

kainuotų. Galima būtų tik čia

Gelažis. Visi jie ne tik stiprūs 
architektai, kurių projektai 
apima beveik visas architek
tūrines sritis, bet ir mėgsta 
laisvą meninę kūrybą. Alber
tas Kerelis lieja akvareles, sū
nus Albertas bando savo su
gebėjimus keramikoje, o Lilija 
tapo aliejumi, kuria grafiką.

Turbūt nereikia pristatinėti 
architektės Irenos Šaparnie- 
nės, Čikagoje daugiau pažįsta
mos kaip batikos dailininkės, 
aktyviai dalyvaujančios ne tik 
lietuvių rengiamose parodose.

Ne vien architektai imasi 
dailininko teptuko. Vytautas 
Kupcikevičius — inžinierius 
mechanikas, baigęs Illinois 
Institute of Technology. Turi 
52 JAV patentus. O laisvalai
kiu ne tik lieja akvareles, bet 
ir bando prakalbinti medį.

Kauno Politechnikos institu
to auklėtinė, tekstilės techno
logijos inžinierė Dalia Jurgele
vičienė tapyti pradėjo tik prieš 
kelerius metus, jau atvykusi į 
Ameriką. Bet ši paroda jai jau 
ne pirmoji.

ALIAS Čikagos skyriaus na
rys, inžinierius Petras Šums- 
kis parodoje savo šeimai atsto
vauti patikėjo dukroms Ra
mintai ir Dovilei. Raminta 
1999 m. Lietuvoje laimėjo pir
mą vietą naujametinio pašto 
ženklo konkurse, dalyvauja 
lietuviškų ir užsienietiškų 
animacinių filmų kūrime, 
iliustravo lietuvių kalbos va
dovėlį kitakalbiams. Dovilė 
mėgsta rankdarbius.

Nors buvusi ALIAS Čikagos 
skyriaus sekretorė Laima Pa- 
tašienė šį pavasarį išvyko gy
venti į Lietuvą, jos eilėraščius 
girdėsime parodos atidaryme. 
Juos, palydint muzikai, per
skaitys Genutė Klibienė.

pakartoti, bet vargu ar surink
tume žiūrovų. Kai anksčiau 
operą rodydavome Maria gim
nazijoje, kur telpa 1,220 
žmonių, rengdavome net 4 
spektaklius, bet tada ir 
žmonių buvo daugiau - kaip 
skruzdėlių būdavo pilna lietu
viškuose renginiuose. Ir Vasa
rio 16-osios minėjimas tuomet 
būdavo vienas ir milžiniškas, 
jis vykdavo miesto salėje, susi
jungdavo visi chorai, ateidavo 
politikierių, kadangi matyda
vo daug žmonių.
- Kiek vilčių išlaikyti 

operą iki 50-ojo spektak
lio?
- Nedaug ir beliko. Mano to

kie planai - kaip nors išpra
šyti jubiliejui parašyti naują 
operą arba, jei nepavyktų, pa
kartoti „Pilėnus”. Norėtume, 
kad opera būtų šiek tiek ki
tokia, pritaikyta šiems lai
kams. Jau dabar apie tai rei
kia pradėti galvoti, nes jeigu 
opera būtų originali, reiktų 
pradėti kurti dekoracijas - 
tokių neišsinuomosi. Gal ga
lėtume „užkabinti” operetę?! 
Tada reiktų daug jaunimo - 
šokiams ir t.t. Tai ne taip 
lengvai įkandama. Žinoma, 
galima pasitelkti šokių kolek
tyvus, - juk taip anksčiau ir 
darydavome. Bet tokiu atveju 
į mus kitaip turėtų žiūrėti ir 
Lietuvių fondas, nes jau būtų 
kitokios ir išlaidos.
- Apie kitų metų operą 

jau svarstote?
- Diskutuojame dėl „Truba

dūro”, „Laisvojo šaulio”... Jei
gu taupytume jėgas 50-ajam 
spektakliui, ateinančiais me
tais reikėtų kartoti jau kartą 
statytą operą.
- O kokie artimiausi pla

nai?
- Po pooperinio koncerto 

pradėsime rengtis metiniam 
koncertui, kuris paprastai 
vyksta lapkričio vidury, o tada 
-jau ir prie kitų metij operos.

Dėkojame už pokalbį. O 
Jūsų numylėtai operai lin
kime gyvuoti iki 100-ojo 
spektaklio.

Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė

Raminta Šumskytė. Iliustracijos 
knygai.

Marija Ruseckienė, kelių 
projektavimo inžinierė, nuo 
gegužės mėnesio irgi jau Lie
tuvoje. Ji paliko mums laisva
laikiu darytus popierinius 
karpinius.

Parodoje dalyvaus ir ilgus 
metus gamyboje dirbusios dai- 
lininkės-profesionalės Aldona 
Pečiūrienė bei Liucija Kryže
vičienė. Aldona kūrė audinių 
raštus „Vilijos” fabrike Vilniu
je, o Liucija — Lentvario ki
limų fabrike.

Turėsime svečią ir iš Lietu
vos architektų sąjungos — 
savo akvareles parodai at
siuntė Algimantas Aušiūra. 
Ačiū operos režisieriui Eligijui 
Domarkui, kuris sutiko tą ne
lengvą krovinį atskraidinti į 
Čikagą.

Parodą bus galima apžiūrėti 
sekmadienį, gegužės 26 d., 
nuo 12 vai. Atidarymas — 1 
vai., meninę programą atliks 
solistė Nijolė Penikaitė ir pia
nistė Kristina Vilutytė. Poe
ziją skaitys Violeta Drupaitė.

Aurelija Dobrovolskienė




