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„. Kas d i r b s b u s i m a j a m e 
min i s t rų k a b i n e t e ? 

Vilnius, gegužės 20 d. 
(BNS) — Iki birželio 2 dienos 
paskirtasis premjeras Rolan
das Paksas turi pristatyti Sei
mui naujojo ministrų kabineto 
sudėtj. 

Oficialiai R. Paksas dar 
nėra įvardinęs nė vieno kandi
dato į ministrus, tik pa
reiškęs, jog savo postų neteks 
ūkio ministras Vincas Babi
lius ir finansų ministras Algir
das šemeta. Kultūros minis
tras Saulius Šaltenis bei val
dymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministras Kęstutis 
Skrebys yra pareiškę, kad 
naujajame kabinete nedirbs. 

Tolesnį darbą socialinių rei
kalų ir darbo ministrės poste 
faktiškai yra užsitikrinusi 
konservatorė Irena Degutienė 
bei susisiekimo ministras kon
servatorius Rimantas Didžio
kas. 

Švietimo ir mokslo mini
stras konservatorius Korneli
jus Platelis bei nepartinis 
žemės ūkio ministras Edvar
das Makelis Lietuvos televizi
jai patvirtino, kad jiems siū
loma toliau dirbti ministrais. 

Dienraštis „Respublika" ke
tvirtadienį rašo, kad rim
čiausiu kandidatu į ūkio mi
nistrus laikomas Seimo narys 
konservatorius Simas Petri
kis, tačiau jo sugebėjimai 
prezidentūroje neva vertinami 
prastai. i 

Kitu galimu kandidatu į šį 
postą vadinamas konservato
rių partijos vicepirmininkas, 
Seimo narys Sigitas Kaktys. 
Pasak „Respublikos", jis laiko
mas ir galimu kandidatu į 
sveikatos apsaugos arba val
dymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministrų postus. 

Dienraščio teigimu, Seimo 
užkulisiuose kalbama, jog Sei

mo pirmininkas ir konservato
rių vadovas Vytautas Lands
bergis prieš artėjantį partijos 
suvažiavimą iš sveikatos ap
saugos ministrų stengiasi pa
šalinti buvusį LDDP narį Min
daugą Stankevičių. Vietoj jo 
sveikatos ministru gali būti 
paskirtas ir Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto pirmininkas 
konservatorius Antanas Matu-
las. 

Kandidatu į valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
ministrus laikomas krikš
čionis demokratas Vytautas 
Bogušis. Manoma, kad kiti du 
krikščionys demokratai — Al
girdas Saudargas ir Česlovas 
Stankevičius — liks dirbti ati
tinkamai užsienio reikalų ir 
krašto apsaugos ministrais. 

Pasak „Respublikos", teisin
gumo ministro posto gali ne
tekti artimu buvusio premjero 
Gedimino Vagnoriaus šalinin
ku laikomas Seimo narys Vy
tautas Pakalniškis, kurį gali 
pakeisti buvęs Konstitucinio 
teismo pirmininkas, dabar 
Seimo pirmininko patarėjas 
Juozas Žilys. 

Pasak „Respublikos", neofi
cialiai kalbama, jog savo posto 
gali netekti ir vidaus reikalų 
ministras Stasys Šedbaras, o 
vadovauti ministerijai gali 
grįžti Seimo narys Vidmantas 
Žiemelis. Praėjusių metų pa
baigoje jis kartu su žmona 
Laima Andrikiene buvo pa
šalintas iš konservatorių gre
tų ir dabar nepriklauso jokiai 
politinei partijai. 

Atgauti savo postą gali ti
kėtis ir centristas Seimo narys 
Algis Čaplikas, ministro port
felio netekęs šių metų ko
vą, teigia „Respublika". Dabar 
šiai ministerijai vadovauja 
konservatorius Danius Lygis. 

Nuotr.: Gegužės 14 dieną Čikagoje, Institute of Technology, Lietuvos prezidentui buvo suteiktas Garbės dak
taro vardas. Ta proga surengtuose pusryčiuose dalyvavo ir grupe lietuvių gydytojų (iš kairės) Leonidas Ragas, 
Rimgaudas Nemickas, prezidentas Valdas Adamkus, Antanas Razma ir Mindaugas Vygantas. 

Centro sąjungos vadovas 
susirūpinęs „Williams" veikla 

Vilnius, gegužės 20 d. (Elta) 
— Seimo pirmininko pavaduo
tojas Romualdas Ozolas krei
pėsi į Lietuvos prezidentą Val
dą Adamkų dėl „VViiliams" 
atėjimo į Lietuvą. Savo laiške 
Lietuvos vadovui jis išdėstė 
argumentus, kurie „verčia la
bai rimtai suabejoti mūsų ap
sisprendimo dėl 'VViiliams In
ternational Group' pagrįstu
mu". 

R. Ozolo pirminiais duome
nimis, „Williams" veikla jau 
šiandien padarė Lietuvai dau
giau kaip 160 mln. litų nuos
tabų (98 mln. litų jau patvir
tinta patikrinimu). Pasak R. 
Otolo, „Willliams" neturi nei 
finansinių, nei naftos išteklių. 
nei garantijų jiems, neturi rin
kų — ir būtent ši firma ateina 
tvarkyti Lietuvos naftos per
dirbimo susivienijimo. ,.Ir ne 
paprastai ateina — ateina 
versdama laužyti Lietuvos įs
tatymus, eikvodama Lietuvos 
iždą ir nesuteikdama jokių ga
rantijų ateičiai nei dėl to. kad 
Lietuvos teritorijoje esanti 
įmonė bus pastovių didelių 

* Rolando Pakso patarėja 
Dalia Kutraitė gavo pasiū
lymą tapti naujosios vyriau
sybės kanclere. Ji pažymėjo, 
kad R. Paksas teisę skirti ir 
atleisti pareigūnus gaus, kai 
prisieks Seime. 47-rių metų 
žurnalistė D. Kutraitė pasta
ruosius metus dirbo Vilniaus 
R. Pakso patarėja ryšiams su 
visuomene ir televizijoje rengė 
laidą „Dalia Kutraitė kalbina". 

mokestinių įplaukų f Lietuvos 
iždą šaltinis, nei dėl to, kad ji 
pati dar šeimininkaus čia po 
kokių dešimties metų", pažy
mi savo laiške R. Ozolas. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas norėtų, kad būtų įver
tintas ir „VViiliams" didelio 
speciaiisų ir patarėjų būrio 
pats brangiausias aptarnavi
mas už Lietuvos pinigus bei 
daug kitų su finansinėmis 
operacijomis susijusių veiks
mų. 

R. Ozolas sakė nerandąs įti
kinamo atsakymo, kodėl yra 
siūloma į šios firmos rankas 
atiduoti visą įmonę, iŠ esmės 
atsisakant susivienijimo kont
rolės, įtakos jos veiklai ir, ko 
gero, įplaukų į biudžetą. 

Jis spėjo, kad pusvelčiui 
įsigijusi ir nesugebėjusi jo pel
ningai valdyti „VViiliams In
ternational Group" perpar-
duos Mažeikių naftos susivie
nijimą kitai firmai — gal net 
tam pačiam „LUKoil". Tuo 
būdu „VViiliams" uždirbs ke
letą šimtų milijonų dolerių, 
padarydamas nepataisomus 
nuostolius Lietuvai ir įstum-
damas ją į dar gilesnę Euro
pos Sąjungos provinciją, o 
žmones — į vegetavimą. 

,AŠ nerandu kol kas nei at
sakymo, nei tuo labiau juridi
nių garantijų, kad mūsų vai
kai ar anūkai šio dabar mums 
bandomo primesti sandorio 
nepavadins didžiausiu Lietu
vos nacionalinių interesų iš
davimu. Jeigu taip nėra, tai 
kodėl šito aiškiai ir argumen-

JAV prezidentas džiaugiasi 
bendryste su Lietuva 

Vilnius, gegužės 20 d. „Turime būti bendrininkai 
(Elta) — Ketvirtadienį prezi- ir draugai, nes tik bendradar-
dentui Valdui Adamkui at- biavimas ir dialogas atitinka 
siųstame laiške Jungtinių mūsų abiejų valstybių bend-
Amerikos Valstijų prezidentas rus siekius", rašoma laiške. 
Bill Clinten padėkojo už daly- B. Clinton tikisi, kad ir atei-
vavimą balandžio pabaigoje tyje bus plečiama euroatlan-
Vašingtone surengtame NA- tinė „taikos ir gerovės" zona, 
TO viršūnių susitikime ir Eu- kur žmogaus teisės ir pagrin-
roatlantinio bendradarbiavi- dinės laisvės yra svarbiausias 
mo tarybos posėdyje. tikslas. 

Laiške reiškiama viltis, kad Balandžio 23-25 d Vašing-
Vašingtone pasiekti susitari- tone vykusiame NATO viršu
mai padės „gilinti bendradar- nių susitikime, skirtame są-
biavimo ryšius tarp abiejų vai- jungos 50-mečiui, be kita ko, 
stybių ir leis išlaikyti pastovią buvo nuspręsta priimti vadi-
ir saugią euroatlantinę bend- namąjį „Narystės veiksmų 
riją". planą", kuris padės valsty-

Š vedai Baltijos jūroje 
ties Juokrante rado bombų 

Klaipėda, gegužės 20 d. no 166 kv kilometrus jūros ir 
(BNS) — Švedijos karo laivai rado 19 minų ir 5 kitokius 
per minų paieškos pratybas sprogmenis. Švedų karininkai 
Lietuvos teritoriniuose vande- mano, kad minų paieškas teks 
nyse Baltijos jūroje aptiko tris pratęsti ir kitais metais, nes 
senas reaktyvines gilumines patikrinti dar ne visi rajonai, 
bombas. Minų paieškas finansuoja 

Bombos, per Antrąjį pašau- Švedijos vyriausybė. 

bėms-kandidatėms į NATO, 
tarp jų ir Lietuvai, pasiekti 
narystės reikalavimus atitin
kančius svertus. 

Be to, Lietuva kartu su Lat
vija ir Estija oficialiai įvar
dytos būsimomis NATO narė
mis. 

linį karą naudotos povandeni
nių laivų sprogdinimui, buvo 
aptiktos trečiadienio vakarą 
40-ties metrų gylyje, maždaug 
už 10-ties kilometrų nuo kran
to ties Juodkrante. 

Patikrinus beveik 2 metrų 
ilgio bombas, nustatyta, kad 
viena iš jų yra nesprogusi. Ar
timiausiomis dienomis bom
bos bus sunaikintos prie jų 
pritvirtinus sprogmenis. 

Pratybose dalyvauja po tris 
Švedijos ir Lietuvos karo lai
vus, du estų ir vienas latvių 
laivas iš Baltijos valstybių es
kadros BALTRON. Minų pa
ieškos vyksta 10-15 jūrmylių 
atkarpoje ties Juodkrante, kur 
sovietmečiu buvo sovietų kari
nių jūrų pajėgų poligonas. 

Per tris pratybų dienas šve
dų laivai, be trijų bombų, jū
ros dugne rado butelių, akme
nų, rąstų ir kitų šiukšlių. 

Tikrų minų naikinimu užsi
ima švedai, o Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laivai treniruoja
si, ieškodami mokomųjų minų 
maketų. 

Švedijos karo laivai jau 
trečius metus ieško nesprogu
sių minų Baltijos valstybių 
teritoriniuose vandenyse. Per
nai jie ties Juodkrante patikri-

tuotai neišdėsto tautai atsa
kingieji asmenys?", rašo Lietu
vos prezidentui Romualdas 
Ozolas. 

* Lietuva išdavinės spe
cialias vizas užsienie
čiams, atvykstantiems vykdy
ti religinių apeigų. Vyriausy
bės posėdyje trečiadienį nutar
ta iš dalies papildyti Lietuvos 
vizų išdavimo nuostatus, įra
šant į juos, kad specialiosios 
vizos išduodamos užsienie
čiams, atvykstantiems vykdyti 
Lietuvoje pripažintų religinių 
bendrijų religinės veiklos. Lie
tuvoje pripažintomis laikomos 
lotynų katalikų, graikų katali
kų, evangelikų liuteronų, 
evangelikų reformatų, stačia
tikių, sentikių, judėjų, musul
monų sunitų ir karaimų reli
ginės bendrijos. Specialiąsias 
vizas taip pat galės gauti už
sieniečiai, atvykstantys atlikti 
religinių apeigų Lietuvoje re
gistruotose religinėse bend
ruomenėse ir bendrijose, jeigu 
atvyksta jų kvietimu. (BNS. 

Karaliaučius nutarė per Lietuvą 
tiesti dujotiekį 

Kaliningradas-Vilnius, 
gegužės 20 d. (BNS) — Kara
liaučiuje nuspręsta iš Rusijos 
per Lietuvą nutiesti naują du
jotiekį. 

Sprendimas priimtas trečia-

* Šilutės rajono savival
dybė suskaičiavo žiemos ir 
pavasario potvynio padarytus 
nuostolius ir kreipėsi į vyriau
sybę dėl gyventojams padary
tos žalos atlyginimo. Iš viso 
padaryta 551,900 Lt vertės 
nuostolių. Gyventojų nuosto
liai įvertinti 85,100 litų, žala 
dėl išplautų ir kitaip sugadin
tų kelių — per 466,000 litų. 
Gyventojai į savivaldybę bei 
seniūnijas kreipėsi dėl ledo 
sulaužytų šulinių, sugadintų 
padargų bei apgadintų pasta
tų. Laikraštis „Pamarys" pra
nešė apie vieno Stoniškių se
niūnijos ūkininko nuostolius. 
Po potvynio apžiūrėjęs savo 
lauką.jis rado jame 1.5 metro 
gylio išmuštas duobes, vanduo 
nunešė visą derlingos žemės 
sluoksnį. Atslūgus vandeniui, 
ūkininkas vienoje griovoje ra
do lydeką, kitoje — pusę litro 
rusiškos degtinės. Anot jo, 
gamta jam paliko nors tokią 
„kompensaciją" nervams nu
raminti. Elta 

I g n a l i n o s a t o m i n ė j e 
e l e k t r i n ė j e r a s t a g r a n a t a 

Visaginas, gegužės 20 d. 
•BNS) — Ignalinos atominėje 
elektrinėje rasta granata, kaip 
manoma, nekėlusi tiesioginio 
pavojaus jėgainės saugumui. 

Pasak Vidaus reikalų mi
nisterijos pranešimo, „daiktas, 
panašus į granatą 'F-l' be 
sprogdiklio", rastas jėgaines 
pirmojo bloko tualete trečia
dienį. 

Incidentą tiria Valstybės 
saugumo departamento ir Vi
sagino policijos pareigūnai. Ig
nalinos AE administracija ke
tvirtadienį paskelbė, kad „te
roristinio akto požymių nėra, 
elektrinė dirba įprasta tvar
ka". 

IAE direktorius Viktoras 
Ševaldinas sakė, kad „tokie 
radiniai visuomet kelia ne
rimą", bet specialių nurodymų 
sustiprinti jėgainės apsaugą 
nėra duota. Pasak direkto
riaus, tai nėra būtina, nes IAE 
nuolat saugoma pagal griežtas 
instrukcijas. V. Ševaldinas 
neatmetė galimybės, kad mo
komųjų granatų galėjo turėti 
sovietų kariai, iki Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo sau
goję IAE. 

Aprūdijusią granatą pirmojo 
bloko turbinų cecho vyrų tua
leto klozete trečiadienio rytą 
rado valytoja. Granata ketvir
tadienį išvežta tyrimui į Vil
nių, kur bus nustatyta, ar 
granata yra kovinė, ar moko
moji. Jei paaiškėtų, jog grana
ta yra kovinė, Visagino miesto 
apylinkės prokuratūra ketina 
iškelti bylą. 

Visagino vyriausiasis proku
roras Genadijus Jefimovas 
sakė, kad būtų iškart kėlęs 
bylą dėl diversijos, jei granata 
būtų buvusi su sprogdikliu, 

dienį Karaliaučiaus srities 
vicegubernatoriaus Sergej Bu-
čelnikov ir bendrovės „Gaz-
Oil" vadovų surengtame pasi
tarime. Galimas kitas varian
tas buvo naujas dujotiekis per 
Baltarusiją. 

Dujotiekis į Karaliaučių bū
tų tiesiamas šalia dabartinės 
linijos, einančios per Lietuvą. 
Jis aprūpintų dujomis Kara
liaučiuje statomą labai ga
lingą antrąją šiluminę elektri
nę. 

Lietuvos, Rusijos ir Kara
liaučiaus derybos dėl naujo 
dujotiekio statybos pradėtos 
prieš kelerius metus. Jos buvo 
atidėtos, laukiant Karaliau
čiaus valdžios sprendimo. 

Bendroves ..Lietuvos dujos" 
technikos direktorius Jonas 
Janulionis sakė, jog iš Lietu
vos pusės nesama jokių kliū
čių įgyvendinti projektą. Pa
sak jo, Rusija ir Karaliaučius 
iki šiol neskubėjo, nes „galbūt 
nebuvo didelio poreikio". 

Naujojo dujotiekio užsakovė 
„Gaz-Oil" kartu su Kara
liaučiaus bendrove „Gipro-
specgaz" dabar rengia techni
nę ir ekonominę, medžiaga. 
kad būtų galima gauti inv ?sti-
cijų. įskaitant ir darbus Lietu
vos teritorijoje. Pirminiais 

tačiau, kol nenustatyta, ar ra
dinys yra pavojingas, tam 
nėra pagrindo. Sovietų gamy
bos granata „F-l", Rusijos ka
riuomenes žargonu vadinama 
„limonka" (liet. — citrinuke), 
yra skeveldrinė ir skirta kovai 
prieš pėstininkus. Granata be 
sprogdiklio tiesioginio pavo
jaus nekelia, tačiau, pasak 
prokuroro, ,.pats jos atnešimo į 
elektrinę faktas yra nemalo
nus". 

G. Jefimovas mano. kad 
granata pateko į elektrines te
ritoriją išvakarėse, kai ji buvo 
rasta. 

Ignalinos AE saugo pasienio 
policijos rinktine. 

Teroristinių išpuolių jėgai
nėje iki šiol nėra buvę. 1994 
metais anonimiškai grasinta 
ją susprogdinti. Iš IAE prieš 
kelerius metus buvo pavogta 
branduolinio kuro kasetė, ta
čiau vos jos pasigedus, admi
nistracija teigė, jog praktiškai 
neįmanoma jos išgabenti iš 
saugomos jėgaines teritorijos. 

Penktadieni L\E bus vi
siškai sustabdyta negavus lei
dimo pirmojo bloko naudoji
mui, o antrasis reaktorius ne
veikia nuo kovo pabaigos dėl 
planinio remonto. 

Visiškai sustabdžius Ignali
nos AE, vartotojai del to nepa
jus elektros energijos trūkumo 
ir nebus didinama energijos 
kaina, užtikrino „Lietuvos 
energija". Kol neveiks Ignali
nos AE, maždaug 37 paras 
elektros energija bus tiekiama 
iš kitų elektrinių — šiluminių 
Elektrėnų, Vilniaus. Mažei
kių, Kauno hidroelektrinės. 

„Lietuvos energijos" išlaidos 
per šį laiką padidės apie 10 
mln. litų. 

Rusija vėl nutraukė naftos 
t iekimą Lietuvai 

Vilnius, gegužės 20 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pa
reiškė, kad Lietuvos vyriau
sybė turėtų reikalauti iš Rusi
jos paaiškinimų ir nuostolių 
kompensavimo dėl sutarčių 
laužymo. 

Ketvirtadienį išplatintame 
V. Landsbergio pareiškime 
teigiama, kad kovoje dėl įta
kos sferų ir nekontroliuojamų 
pajamų, Rusijos bendrovė 
„LUK-oil" veikia per pertvar
komą Rusijos vykdomąją val
džią, kurios kuro ir energeti
kos ministerija įsakė nevykdy
ti Rusijos puses įsipareigojimų 
ir nutraukti apmokėtos prekės 
tiekimą. 

Lietuva yra jau sumokėjusi 
už šio- -mėnesio 600,000 tonų 
naftos kiekį ir net už transpor
tavimą, teigia V. Landsbergis. 

Nuo gegužes 6-sios „Mažei
kių nafta" beveik negauna 
žaliavos — praėjusį penkta
dienį tiekimas buvo atnaujin
tas, tačiau ir vėl sustabdytas 
šeštadienį. Perpus sumažintas 
ir Rusijos naftos srautas į 
Ventspilio uostą. 

Rusija šią savaitę pranešė 
ketinanti birželio ir liepos 
mėnesiais sumažinti naftos 
eksportą 1.2 mln. tonų.Tai su-

skaičiavimais, naujasis dujo
tiekis galėtų kainuoti apie 880 
mln. litų. 

Lietuva sudominta šiuo pro
jektu, nes ji galės nutiesti 
naujų dujotiekio atšakų Lietu
vos vartotojams, gauti papil
domų pajamų bei dujų tiekimo 
garantijų. 

siję su valstybės įsiparei
gojimais naftą eksportuojan
čių valstybių organizacijai 
OPEC. 

Ūkio ministras Vincas Ba
bilius teigė, jog apie Rusijos 
blokadą jau pranešta JAV am
basadai Lietuvoje. 

Gegužės 19 d. Rusijos kuro 
ir energetikos ministro pirma
sis pavaduotojas pasirašė tele
gramą Rusijos naftos trans
portavimo jmonei „Transneft" 
ir centriniam valdymo 
punktui, kurioje nurodo nu
traukti naftos tiekimą „Ma
žeikių naftai" iki atskiro nuro
dymo. 

Vyriausybė neskuba 
priekaištauti Rusijai 

Lietuvos vyriausybė kol kas 
neruošia notos Rusijai dėl nu
traukto naftos tiekimo, tvirti
no vyriausybės kanceliarijos 
patarėjas tarptautinių santy
kių klausimais Deividas Ma
tulionis bei Užsienio reikalų 
ministerijos NVS skyriaus 
diplomatai. 

„Padėtis stebima, ir atitin
kamai bus reaguojama, tačiau 
skubotų sprendimų nebus". 
teigė D. Matulionis. Jis pa
brėžė, kad notų teikimas yra 
Užsienio reikalų ministerijos 
kompetencija, ir šią arba kitą 
savaitę gali būti priimtas vie
noks ar kitoks sprendimas. 

KALENDORIUS 
Gegužės 21 d.: Teobaldas. Vai

devutis. Valentinas. V'ktorija. Vyd-
mina 

Gegužės 22 d.: Aldona. Eiman
tas, Elena, Julija, Rita. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

ĮSPŪDINGOS JAUNUČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

Šiaurės Amerikos lietuvių 
jaunučių krepšinio metinės 
pirmenybės š.m. gegužės 1-2 
d. buvo surengtos Clevelande. 
Jas labai sėkmingai įvykdė 
Clevelando Lietuvių sporto 
klubas (LSK) „Žaibas", vado
vaujamas pirm. Vido Tatarū-
no. Jam nuoširdžiai talkino 
visa valdyba, treneriai, pa
reigūnai: ClirT Yanosko, Arū
nas Apanavičius, Mary Ann 
Tatarūnienė, Algirdas Biels-
kus, Vytas Apanavičius, John 
Morris, Algis Nagevičius, Pe
tras Taraška, Jodi Apanavi-
čienė, Russ Boliam, Regina 
Idzelienė, Vytautas Nasvytis, 
Algis Gudėnas, Augustinas 
Stungys, Algis Budrys, Šarū
nas Stempužis, Albertas Su-
šinskas, Kęstutis Petraitis, 
Judita Petraitienė, Pat Os
borne, Raimundas Jonaitis, 
Marius Laniauskas, Edis Ki-
žys ir kiti. 

To savaitgalio šeštadienį ir 
sekmadienį buvo rungtyniau
jama 8-se klasėse, apimančio
se 5-kias amžiaus grupes nuo 
7 iki 16 metų. Didžioji varžy
bų dalis — 6-se klasėse vyko 
Clevelando rytiniame Mentor 
rajone, keturių mokyklų salė
se. Dvi jauniausios grupės 
žaidė Boromeo seminarijos 
sporto salėje, Wickliffe ir Die
vo Motinos lietuvių parapijos 
salėje, kur paprastai vyksta 
lietuvių sportininkų treniruo
tės. Tai lietuvių sportininkų 
laikomi savais namais. 

Visos varžybos, kuriose da
lyvavo rekordinis 566 žaidėjų 
būrys, vyko sklandžiai, tvar
kingai, griežtai prisilaikant 
programoje nustatyto laiko. 
„Sportinio idealo vardan mes 
pasižadame kovoti taurioje 
olimpinėje dvasioje ir laikytis 
sportinės drausmės taisyklių", 
— žaidynių priesaika čia ne
buvo tik kažkur girdėti žo
džiai, bet ir pasigėrėtinai vyk
domi. 

Pagarba Aukščiausiajam 
Šeštadienio žaidynėms pasi

baigus, sportininkai skubėjo į 
viešbučius, kur apsiprausę ir 
pasipuošė, 6:30 v.v. rinkosi į 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos šventovę šv. Mišioms, 
kurias aukojo parapijos klebo
nas kun. Gediminas Kijaus-
kas, SJ, ir pasakė šventės da
lyviams gražų pamokslą. Pil
nutėlė šventovė, arti 600 pa
maldų dalyvių, kurių daugu
mą sudarė jaunimas. Tiek jau
nimo ši šventovė turbūt dar 
niekada nebuvo mačiusi. Ka
dangi varžybos vyko įvairiose, 
gan toli viena nuo kitos, sa
lėse, tai čia, bažnyčioje buvo 
pirmoji proga visiems sporti
ninkams susirinkti kartu, pa
simelsti, susipažinti. Čia, gali
ma sakyti ir įvyko šių varžybų 
atidarymas, kur visi sportinin
kai kreipėsi į Aukščiausiąjį 
sportininkų priesaikos žo
džiais, prašančiais: 

„Sportinis judėjimas tejun-
gia mūsų gretas, Aukščiausio
jo padedami, stengsimės išlai
kyti savo širdyse gaivią Tė
vynes meilės ugnį ir išlikti tik
rais jos sūnumis ir dukromis". 

Aukas nešė Philadelphijos, 
Toronto, Detroito, Hamiltono, 
Čikagos, New Yorko, Toronto 
ir Clevelando klubų atstovai. 
Skambėjo giesmės, jaunieji 
skaitė lekcijas. Jautri ir pakili 
jaunimo malda ir nuotaika. 

Rita Čyvaitė-Kliorienė, atletė 
ir muzikė, Eglė Giedraitytė-
Laniauskienė — atletė, buvo 
šios gražios tradicijos įvedimo 
į sportinį judėjimą iniciatorės 
ir vykdytojos. 

Šiai progai išspausdintas 
specialus keturių psl. lanksti
nukas su žaidynių priesaika ir 
giesmių tekstais „Sveika Mari
ja", „Parveski, Viešpatie", 
„Štai esu čia", „Garbinkim 
Dievą giesme". 

Po pamaldų visi dalyviai 
rinkosi į Dievo Motinos para
pijos erdvias patalpas nuotai
kingam pabendravimui, pasi-
vaišinimui, susipažinimui. 
Linksmos muzikos, dainos ir 
šokio nuotaikoje jaukiai pra
leista keletą valandų. 

Krepšinio pirmenybėms 
prisiminti 

Clevelando LSK „Žaibas" 
šioms varžyboms prisiminti 
išleido patrauklų 48 psl. su 
gražiu viršeliu leidinėlį. Graži 
dovana visiems šios šventės 
dalyviams. Gražiai iliustruota 
pirmajame puslapyje skelbia
ma žaidynių priesaika. „Žaibo" 
valdyba išreiškė padėką vi
siems, padėjusiems šią šventę 
rengti, o ypač Dievo Motinos 
parapijos klebonui kun. Gedi
minui Kijauskui, SJ, už lei
dimą naudotis parapijos patal
pomis. Čia pristatoma visa 
„Žaibo" valdyba. Sveikinimų 
puslapiuose skaitome Lietu
vos Respublikos Kūno kultū
ros ir sporto departamento 
gen. direktoriaus Rimo Kurti
naičio žodį: „Lietuvos vardas 
pasaulyje skamba per jos žmo
nių darbus ir pasiekimus. 
Ypač mielos ir džiuginančios 
krepšininkų pergalės, nes 
krepšinis lietuviui jau tapo 
tautinės saviraiškos simbo
lis...". ŠALFASS-gos sveiki
nime sportininkams primena: 
„Jūs suprasite, kad esate visi 
garbingos lietuvių tautos kil
mės ir brangūs plačios pasau
lio lietuvių bendruomenės vai
kai". Leidinėlyje spausdinama 
ir trumpa „Žaibo" istorija, ku
rios ištakos siekia 1921 me
tus, kai Jurgio Venclovo buvo 
įsteigtas Lietuvių katalikų, at
letų klubas, kuris 1938 metais 
dalyvavo Lietuvos tautinėje 
olimpiadoje Kaune. 1950 m. 
Vytautas Januškis įsteigė 
„Žaibą", kurio vadovavimą ki
tais metais perėmė Algirdas 
Bielskus, dabartinis ŠAL-
FASS generalinis sekretorius, 
nepailstantis lietuvių sporto 
veteranas. 

Informaciniame leidinėlyje 
sutelkta visos žinios, reikalin
gos atvykusiems sportinin
kams: programa, sporto salių 
žemėlapis, klubai, ir jų daly
viai, rungtynių schemos bei 13 

Krepšinio pirmenybių vartybas susimąstęs stebi, vienas iš ASK „Litua
nicos" klubo steigėjų, ilgametis klubo vadovas, vyrų komandos treneris, 
buvęs iškilus krepšininkas Kimas Dirvoms. N'uotr Indrės Tįjūnėlienėa 

15. Clevelando „Žaibas" — 11" 
Toronto „Aušra" — 6, Toronto 
„Vytis" ir Hamiltono „Kovas" 
— po 5, Detroito „Kovas" ir 
„Aras" — po 4 ir New Yorko 
lietuvių „Atletų" klubas — 3. 

Žaidimai vyko 8-se aikštėse. 
Buvo sužaista viso 77 rung
tynės, kurių 55 — šeštadienį 
ir 22 — sekmadienį. 

Pirmenybės vyko šiose 8-se 
klasėse (nurodyta komandų 
skaičius kiekvienoje) Berniu
kų B (1983-84 m. gimimo) — 
6, mergaičių B — 4, berniukų 
C (1985-86 m.) — 9, mergaičių 
C — 4, berniukų D (1987-88 
m.) — 7, mergaičių D — 6, 
jaunučių E (1989-90 m.) — 8 
ir jaunučių F — „molekulių" 
(1991 m. gim. ir jaunesnių) — 
9. Jaunučių E ir F komandos 
buvo mišrios, „Co-Ed" tipo, 
kur berniukai ir mergaitės 
žaidė kartu. 

Kaip vyko visos Jaunučių 
krepšinio pirmenybės Cleve
lande, pasekime Algirdo Biels-
kaus paruoštą tikslią šios 
sporto šventės dviejų dienų 
varžybų rezultatų apžvalgą. 

Berniuku B klasėje (1983-
84 m. gimimo) dalyvavo 6 ko
mandos. Čikagos „Lituanica" 
ryškiai dominavo, lengvai nu
galėjusi visus savo varžovus ir 
laimėjusi čempionatą — aukso 
medalius finale prieš Toronto 
„Aušrą" 52:30. Rungtynes dėl 
bronzos medalių laimėjo 
„Žaibas I", įveikęs New Yorko 
„LAK" 48:33. Pagal užimtą 
vietą, komandos išsirikiavo 
šia tvarka: 1) Ch. „Lituanica", 
2) T. „Aušra", 3) C. „Žaibas I", 
4) New Yorko „LAK", 5) Phila
delphijos „Aras", 6) C. „Žaibas 
II". 

Mergaičių B klasėje — 4 
komandos. Po preliminarinių 
žaidimų finale atsidūrė Čika
gos „Lituanica" ir Clevelando 
„Žaibas", abi be pralaimėjimų. 
Finalinės rungtynės buvo la
bai įtemptos ir tik pratęsime 
„Žaibui" pavyko išpešti laimė
jimą 20:18. Bronzos medalius 
sunkiai iškovojo Toronto „Auš
ra" prieš Philadelphijos „Arą" 
26:22. Žiūrovus stebino mer
gaičių kovingumas ir geras 

psl. skelbimų, kurie truputį žaidimo lygis. Tūlas pasakė, 
sumažino numatytas gausias jos žaidžia kaip berniukai! 
šventės išlaidas. 

Varžybų pasekmės, 
statistika 

Patikslintais duomenimis, 
pirmenybėse dalyvavo 8 spor
to klubai su 53 komandomis, 
iš kurių 22 berniukų, 14 mer
gaičių ir 17 mišrių. Dalyvavo 
504 žaidėjai ir 62 vadovai/ 
treneriai, viso 566 dalyviai. 
Jaunučių krepšinio žaidynėse 
dalyvavo rekordinis dalyvių 
skaičius. Iki šiol gausiausios 
buvo 1998 metais Detroite — 
45 komandos. 

Berniukų C klasėje (1985-
86 m. gimimo) — net 9 ko
mandos. Buvo sužaista net 13 
rungtynių. Kaip ir berniukų 
B klasėje, čia irgi vyravo „Li
tuanica". kuri šioje klasėje tu
rėjo net 3 komandas. .Litua-
nicos" „žalia" komanda leng
vai laimėjusi prieš Detroito 
„Kovą" 62:32 ir prieš New Yor
ko „LAK" 67:43 pasiekė finalą. 
Iš kitos pusės į finalą atsi-
kapstė „Žaibas", nelengvai 
įveikęs Toronto „Vytį" 34:30 ir 
Toronto „Aušrą" 34:27. Finale 

Daugiausiai komandų turėjo žaibiečiai tik pirmame ketver-
Čikagos ASK „Lituanica" — tyje pajėgė laikytis prieš fiziš

kai stipresnę „Lituanica" — 
„žalią", kuri dominavo likusį 
žaidimą ir laimėjo 55:29. 
Bronzos medalius apylygėse 
rungtynėse pelnė Toronto 
„Aušra", įveikusi New Yorko 
„LAK" 38:35. Galutinė koman
dų rikiuotė pagal užimtą 
vietą: 1) „Lituanica — žalia", 
2) „Žaibas", 3) „Aušra", 4) New 
Yorko „LAK", 5) Hamiltono 
„Kovas", 6) Toronto „Vytis", 7) 
Detroito Jtovas", 8-9) „Litua
nica — geltona" ir „Lituanica 
— balta". Teko pasigerėti geru 
žaidimu. 

Mergaičių D klasėje — 6 
komandos. Po preliminarinių 
žaidimų, finale dėl aukso me
dalių „Aušra," įveikė „Vytį" 
19:16. BYonzinukus laimėjo 
„Žaibas I" prieš „Lituanica" 
20:0. Galutinis komandų sto
vis: 1) „Aušra", 2) „Vytis", 3) 
„Žaibas I", 4) „Lituanica", 5) 
Philadelphijos „Aras", 6) „Žai
bas IF. 

Jaunučiu E klasėje (1989-
90 m j dalyvavo 8 komandos. 
Šioje klasėje komandos buvo 
„Co-Ed" tipo, kur berniukai ir 
mergaitės žaidė kartu. Vėl 3 
„Lituanicos" komandos. Iš vie
nos pusės į finalą pateko To
ronto „Vytis", nugalėjęs „Žai
bą" 26:16 ir Detroito „Kovą" 
24:10. Iš kitos pusės, finalą 
pasiekė „Lituanica — geltona" 
lengvai laimėjusi prieš „Auš
rą" 22:5 ir Hamiltono „Kovą" 
24:8. Finale „Lituanica — gel
tona" ryškiai dominavo, įveik
dama „Vytį" 24:8 ir pasipuoš-
dama aukso medaliais. Bron
zą laimėjo Hamiltono „Kovas", 
nugalėjęs Detroito „Kovą" 
14:4. Galutinis komandų sto
vis: 1) „Lituanica — geltona"; 
2) „Vytis", 3) H. „Kovas", 4) D. 
„Kovas", 5) „Lituanica — 
žalia", 6) „Žaibas", 7-8) „Auš
ra" ir „Lituanica — raudona". 

Jaunučiu F „Molekulių" 
klasėje (1991 m. gimimo ir 
jaunesnių) — net 9 komandos. 
Šios komandos buvo irgi miš
rios. Ir dar kartą 3 „Litua
nicos" komandos! O kiek entu
ziazmo, džiaugsmo ir... ašarų! 
Vienoje pusėje į finalą pakliu
vo „Lituanica — geltona", nu
galėdama „Arą" 10:2 ir „Žaibą 
I" 18:2. Iš kitos pusės į finalą 
atkeliavo „Aušra", įveikdama 
„Lituanica — raudoną" 5:2 ir 
Detroito „Kovą" 12:10. Finale 
„Lituanica — geltona" lengvai 
laimėjo auksinukus, nugalė
dama „Aušrą" 16:2. Bronzos 
medalius „išpešė" D. „Kovas", 
laimėdamas prieš „Žaibą T 
13:12. Galutinis komandų sto
vis: 1) „Lituanica — geltona", 
2) „Aušra", 3 Detroito „Kovas", 
4) „Žaibas I", 5) Hamiltono 
„Kovas", 6) „Lituanica — ža
lia", 7) Philadelphijos „Aras", 
(8-9) „Lituanica — raudona" ir 
„Žaibas II". 

KEGLIAVIMAS, 
KREPŠINIS IR 
TINKLINIS 
DETROITE 

Gegužės 14-16 d. Detroitan 
suvažiavo daugiau negu 700 
ietuvių kilmės sportininkų 

dalyvauti 49-ose ŠALFASS-
gos Krepšinio ir tinklinio pir
menybėse ir 48-ose LDS kėg-
liavimo varžybose. 

Dalyvavo 192 kėgliuotojai, iš 
Čikagos, Pittsburgo, Atlantos 
ir Detroito. Tim Slimak iš 
Pittsburgo šiose pirmenybėse 
pasižymėjo retu 300 taškų su
rinkimu. Komandines varty
bas laimėjo Detroitas, o mo
terų — Čikaga. Kėgliavimo 
varžybos vyko „Cloverlane 
Bovvling" patalpose. Varžybų 
ruošimo komitetui vadovavo 
Janus Brazas ir Bill Hefher. 

ŠALFASS-gos krepšinio pir-
menybes ruošė Detroito sporto 
klubas „Kovas", šiais metais 
minintis 50 metų savo veiklos 
sukaktį. Pagrindiniai rengėjai 
buvo dabartinis „Kovo" pirmi
ninkas Viktoras Memenąs, 
Jr., Vytautas Polteraitis, Pau
lius Butkūnas, Mikas Abarius, 
Vytautas Zubrickas, Algis Ru
gienius, Vytas Rugienius, 
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Tinklinio pirmenybes laimė
jo Los Angeles „Banga*, nu
galėjusi Clevelando .Žaibą". 

Detroito „Kovo" vyrų A krep-
Paulius Jankus, Viktoras Me- šinio komanda baigė m vie-
mėnas, Robertas Janukaitis ir toje. Vyrų B „Kovo" I komanda 
kiti „Kovo" nariai. Dalyvavo taip pat išsikovojo m vietą, o 
33 krepšinio komandos ir 6 .Kovo" II komanda užėmė 8 
tinklinio vienetai iš Los Ange- vietą. 
les, Čikagos, Clevelando, Ha- Abi radijo valandėles skyrė 
miltono, Toronto, New Yorko daug dėmesio šio savaitgalio 
ir Detroito. Dalyvavo ir kelios įvykiams. Algis Rugienius per 
naujųjų ateivių iš Lietuvos ko
mandos, kurių entuziazmą*, 
įsijungimas ir noras bendrauti 
su čia gimusiais ir augusiais 
lietuviais, užtikrina ŠAL-
FASS-gos ateitį. 

Buvo gauti sveikinimai ii 
Garbės nario, Lietuvos Res
publikos prezidento Valdo 
Adamkaus ir Lietuvos Sporto 
direktoriaus Rimo Kurtinaičio 
sveikinimai. 

Vyrų krepšinio A klaaės nu
galėtojais tapo Čikagos „Li
tuanica", laimėjusi prieš Ha
miltono „Kovą" 88-74. Vyrų B 
— Čikagos „Lituanica" nuga
lėjo naujųjų lietuvių „Kran
to" komanda 437-63. Jaunių A 
laimėjo Čikagos „Lituanica" 
prieš Clevelando „Žaibą" 72-
49. 

Mergaičių krepšinio laimėto
ja buvo Hamiltono „Kovo" ko
manda. 

.Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėle perdavė savo įspū
džius iš rungtynių. Algis Za-
parackas, Detroito ir .Inter
nete" klausytojus supažindino 
su ŠALFASS-gos pirmininku 
Audrium Šileika, šiais metais 
gimnazijas baigiančiais lietu
viais iš Medina, Ohio, Robertu 
Javtoku ir Donatu Zavacku, 
kuriuos globojo Becky Kelly. 

Kelly šeima juos atvežė ir 
stebėjo krepšinio turnyrą. Abu 
buvo „Lituanicos" komandų 
žaidėjai, padėję „Lituanicai" 
laimėti pirmenybes. Donatas 
Zavackas ateinančiais metais 
lankys Pittsburgo universi
tetą. Robertas Javtokas dar 
nėra apsisprendęs į kurį uni
versitetą jis stos. Keletą uni
versitetų siolo jam stipendi
jas. 

Algis Zaparackast 

EUOBCC OECKEFl DOG, P.C. 
4647 W. 109 St, Oak Lawn. i . 
Pfcmas apyt su NotVMHMkMn un-to 
dptanu, latuvismt sutvarkys dantis 

uz pnsnafną Raną rtcmcnm 

Surttarimui(kat>Mangiakai) 
Tat 70*422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
o.7^Vt Avt*a HaCNDiy N B , L 
Tat (708) 8084101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEkUCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. K*teie Ava. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tat 773-471-3300 
SS 

DR. L PETREUOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

vuoo S.RoMrta Ra., i KcNOfy HaBj, IL 
1 myta l vakarus nuo Hsrtem Ava. 

Tat (708) 888-4068 
VaJandos pagal susitarimą 

ASK aaLirUANICOS" PERGALĖS 
KREPŠINYJE 

Jei viena Čikagos JLituani- rodo, kad jaučiamas atgimi-
ca", amerikiečių tarpe žinoma mas ne vien jaunučių ir jau-
„Liths" vardu, džiugina per- nųjų pirmenybėse, kur daly-
galėmis futbole — Čikagos ir vauja rekordinis komandų 
apylinkių futbolo pirmenybe- skaičius, bet ir vyrai stengiasi 
se, tai antra „Lituanica" pasi- sukrusti. Čia maloniai nutei-
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žymi lietuvių krepšinio varžy
bose. 

Praėjusį savaitgalį — gegu
žės 14-16 d. Akademinio spor-

kia naujai į šį kraštą atvyku
siųjų gausesnis įsijungimas į 
šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio pirmenybes. 
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to klubo „Lituanica" trys ko- Žinoma, botų dar geriau, 
mandos dalyvavo metinėse kad šie naujai į Ameriką atvy-
Šiaurės Amerikos suaugusiųjų 
ir jaunių A klasės varžybose 
Detroite. Džiugu, kad jos visos 
tapo čempionėmis. 

Vyrų stipriausioje — A gru
pėje čikagieciai baigmėje įvei
kė Hamiltono „Kovą" 88-74. 
Silpnesniųjų komandų tarpe, 
vadinamoje B klasėje, kur 
rungtyniavo net 16 penketu
kų, „Lituanicos" atstovai sun
kiai 67-63 nugalėjo kitą Čika
gos „Kranto" vienetą. Deja, 
šioje grupėje „Kranto" klubo 
atstovai turėjo tris penketu
kus. O su viena komanda pasi
rodė kitados Šiaurės Ameriką 
stebinę Čikagos „Neries" klu
bo atstovai. 

Jaunių A klasės baigmė su
vedė „Lituanicos" ir Clevelan
do „Žaibo" krepšininkus ir čia 
geriau sekėsi čikagieciams, 
kurie ir laimėjo 72-49. Vyrų 
stipriausioje grupėje vartėsi 6 
komandos, panašiai kaip ir 
jaunių A klasėje. Tuo tarpu 
vyrų B klasėje, kaip minėta, 

V. Rociūnas rungtyniavo 16 komandų. Tai 

kusieji dar labiau susidomėtų 
lietuvių aporto veikla ir kad 
matytume jų komandas ne 
vien krepšinio pirmenybėse. 

Čia minimose krepšinio pir
menybėse vartėsi ir moterys. 
Tačiau jų buvo tik dvi koman
dos, abi iš Kanados — Hamil
tono „Kovas" ir Toronto •Auš
ra". Buvo žaidžiamos dvejos 
rungtynės ir abi laimėjo ha-
miltonietėa. Gaila, kad moterų 
krepšinis susilaukia tokio ma
žo dėmesio. 

Detroite vykusias tinklinio 
pirmenybes vyrų grupėje lai
mėjo Los Angeles „Banga", 
antroje vietoje palikusį Cleve
lando „žaibą". O moterys tink-
lininkės iš viso nelaidė. 

E. Bulaitis 

LENGVAATLEČIŲ 
DĖMESIUI! 

Kviestinės LSK „Žaibo" ue-
tuvių ir baltiecių lengvosios 
atletikos rungtynes vyks š.m. 

birželio 19 d., šeštadienį — 
berniukams ir mergaitėms 5-
se klasėse pagal amžių, nuo 8 
iki 18 metų imtinai ir birže
lio 20 d„ sekmadienį — vy
rams ir moterims bei senjo 
rama/senjorėms, Independen 
ce High School stadione, Inde 
pendence, Ohio (pietinis Cle 
velando priemiestis). Varžybos 
vyks 1999 USATF Lake Erit 
diatrikto pirmenybių rėmuose 
Pradžia 9 v.r. 

Dėl informacijos, kreiptis 
Algirdą Bielaku, 3000 Had 
den Road, Euclid, OS 
44117-2122. Tel. 216-486 
0888; Faksas 216-481-6064. 

Dalyvauti kviečiami visi lie 
tuvių ir kitų baltiecių lengva 
atleciai. 

Varžybų programa apima vi 
sas rungtis, įskaitant kliūti 
nius bėgimus ir šuolį su karti 
mi. Gera proga parungtyniau 
ti labai gerose sąlygose. 

Taipogi iš šių varžybų bu 
išvestos ir 1999 m. SALFASS 
gos Vidurio Vakarų sport 
apygardos pirmenybėse. 

LSK „Žaibas 

http://Qrowa.lt


GARBĖ LIETUVOS 
PARTIZANUI 

PILYPAS NARUTIS 

Nauja Vytauto Landsbergio 
vadovaujamo Lietuvos Seimo 
paskelbta valstybine šventė: 
ketvirtasis gegužės sekmadie
nis skirtas Lietuvos partizano 
garbei. O šie metai yra pas
kelbti — Laisves kovų metais. 
Premjeras Gediminas Vagno
rius patvirtino lėšas šiemet 
susukti ypatingą filmą, — 
„Vienų vieni". Tam pritarė ir 
prezidentas Valdas Adamkus. 

Ši šventė — tai valstybinis 
pagerbimas, užtarnautas lie
tuvio, kovojusio su okupan
tais, pasiryžusio pakelti gink
lą prieš galingą priešą ir ver
čiau žūti, bet nepasiduoti; su
sinaikinti, bet neišduoti drau
gų; paaukoti gyvybę, savo 
kraštą ginant, bet nebūti ver
gu. 

Nepriklausomoji Lietuva, 
grasinančių priešų apsupta, 
pasaulio akivaizdoje 1939-
1940 metais pasiskelbė bū
sianti neutrali Hitleriui ragi
nant puhi Lenkiją ir atsiimti 
Vilnių, Lietuva atsisakė, iš
laikė neutralumą, neįsikišo į 
Vokietijos — Lenkijos karą, 
nors Lenkija, sulaužydama 
Suvalkų sutarti, buvo okupa
vusi Vilniaus kraštą. 

Lietuvos vyriausybė, taikin
go neutralumo vardan, už
merkdama akis prieš akivaiz
džiai brutalų Maskvos užmojį, 
net įsileido tam tikrą Raudo
nosios armijos kariuomenės 
dalį į Lietuvą. 

Visoms taikingoms politi
nėms gynimosi ' pastangoms 
sužlugus, Raudonajai armijai 
įžygiuojant į Lietuvos terito
riją, prezidentas su Krašto ap
saugos ministru geriau pasi
traukia iš Lietuvos, net nepa
naudoja savo, kaip vado, galių 
kovot* Į su Ojiį^pantu. .0 , kita 
vertus; dauguma ano meto 
Lietuvos partijų vadų. huma
niškumo, kultūringumo ir to
lerancijos idėjų vedini, atmetė 
ginkluoto pasipriešinimo min
tį, siūlė būti i sutikti oku
panto kariuon.enę taikingai ir 
net stengėsi prezidentą nuo 
pasienio grąžinti į Kauną. 

Sovietinis okupantas buvo 
daug žiauresnis negu kas ga
lėjo įsivaizduoti. Pirmiausia 
areštavo ir išsiuntė į Sibirą 
tuos taikingos politikos šali
ninkus, vadus ir tuo pradėjo 
genocidą, lietuvių tautos nai
kinamą. Sunaikinimo grėsmės 
akivaizdoje, netekusi vadų, 
lietuvių tauta apsisprendė ko
voti su okupantu. Visos tautos 
sukilimu 1941 metais Lietu
vos nepriklausomybė, kad ir 
trumpam, buvo atstatyta. Pa

sisekęs sukilimas suteikė lie
tuvių tautai savimi pasitikėji
mo jausmą, lietuvis atpažino 
savo vertę, net ir galingų kai
mynų atžvilgiu, paskatino 
kiekvieną kovoti su okupantu 
organizuotai, arba pagal ap
linkybes, ir partizaniškai ginti 
savo žemę. Visos lietuvių tau
tos pasipriešinimas, sukilimu 
pradėtas, tęsėsi 50 okupacijos 
metų. 

Su džiaugsmu švęskime šią 
partizano dieną, kaip vienybės 
simbolį kovoje prieš okupantą. 
Šią partizano dieną visi: ir dar 
gyvi nepriklausomos Lietuvos 
šauliai, ateitininkai, skautai , 
pavasarininkai, jaunalietu
viai, anuomet buvęs Lietuvos 
patriotinis jaunimas, ir se
niau, ir dabar susikūrusių lie
tuviškų organizacijų nariai, 
prisisekime savo organizacijų 
ženkliukus, kaip pasididžiavi
mą būti lietuviu, nes ta i yra 
nuopelnas, kad išugdytos lais
vės idėjos buvo įkūnytos realia 
kova su okupantais. 

Šiemetinis Seimas priėmė 
dar vieną ypatingą įstatymą, 
pagerbdamas organizuotos 
Lietuvos partizanų vadovybės 
CLLKS), išdrįsusios suvažiuoti 
1949 metais iš visos Lietuvos į 
vieną vietą Šiaulių — Radvi
liškio rajone, posėdžiavusios 
apie tris savait-ės, priėmusios 
svarbų nutarimą, Seimas da
bar tą partizanų vadų nuta
rimą patvirtino kaip visos Lie
tuvos, kovojusios su okupantu, 
valstybinį aktą. 

„įvertindamas 1949 m. 
vasa r io 16 d. Lietuvos La i s 
vės Kovu Sąj džio Tarybos 
deklaracijos reikšmę Lietu
vos valstybės tęst inumui, 
skelb ia ši įstatymą... 1949 
m. vasario 16 d. L ie tuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio Ta
rybos deklaracija yra Lie
tuvos valstybės te i sės ak
tas". (Tai ištrauka iš Seimo 
nutarimo, priimto 1999 m. 
sausio 12 d. Nr. VTI-1021, Vil
niuje.) 

Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džio deklaraciją pasirašė Vy
tautas (Jonas Žemaitis) — 
LLKS tarybos prezidiumo pir
mininkas, Faustas (A. Grybi-
nas), Kardas — (V. Gužas), 
Naktis (B. Liesis), Merainis 
(J. Šibaila), Užpakalis (L. Gri
gonis), Vanagas (Adolfas Ra
manauskas), Žadgaila (P. 
Bartkus) — LLKS tarybos na
riai. 

Vytautas (J. Žemaitis), par
tizanų vadas, partizanų vado
vybės buvo pakeltas generolu 
ir išrinktas būsimu Lietuvos 
prezidentu, iki laisva tauta 

Danutė Bindokienė 

Žiburys po puodu? 

Lietuvos partizanai prie Gedimino paminklo Katedros aikštėje, Vilniuje. 

savo prezidentą išsirinks, žu- . 
vo žiauria kankinio mirt imi. 

Kovotojai prieš okupantus , 
kur ių skaičių istorija regist
ruoja Lietuvos par t izanų ko
vose garbingai žitvusių per 
30,000, o dar tūks tant in ia i 
skaičiai nukankin tų Sibire, 
bei nacių kacetuose, ir d a r ne
suspė tų Lietuvos istorikų ap
rašyt i . 

O ka ip mes, esantieji už Lie
tuvos ribų, šiai progai galime 
prisidėti prie garbingų parti
zanų pagerbimo bei jų žygdar
bių perdavimo ateinančioms 
kar toms? Tai j au kiekvieno 
lietuvio asmeniška išmint is . 

Išeivija taip pat vedė kovą 
su Lietuvos okupantais . Ame
rikoje VLIKas, ALTas ir Lie
tuvių Bendruomenė skyrė vi
sas jėgas , remdama Lietuvoje 
kovojusių pastangas , talkino, 
į t r aukdama ir laisvųjų kraštų 
d raugus kitataučius. 
" Šiandien net galima tvirtin

ti, kad išeiviai daugiau skyrė 
jėgų, energijos ir pinigų padėti 
Lietuvai , negu lietuvybei sve
timoje žemėje išlaikyti. 

Dabar man džiugu paminėt i , 
pavyzdžiui, įdomią ir naują 
Antano Dundzilos iniciatyvą. 
J i s susirūpinęs į rašymu ir pa
žymėjimu į istoriją kovojusių 
par t izanų vietovių bunkerių ir 
par t izanų paminklų ne tik 
smulkiuose (1:100 0000 mas
telio) žemėlapiuose, bet ir 
nauju, modernios technikos 
pasaul iniu mastu. 

Dabar bet kokius objektus 
žemėje j au .galima įrašyti į 
globalinės navigacijos siste
mą. Tai nauja sis tema, sukur
t a Amerikos iškeltų 24 žemės 
palydovų (satelitų), pagalba, 
kur i leidžia dabar labai tiks
liai geodezinėse pla tumo ir il
gumo koordinatėse pažymėti 

vietovę ir smulkų objektą — 
pvz., bunkerį, arba pastatytą 
kryžių bei paminklą. A. Dun-
dzila, susirišęs su LPK sąjun
ga Lietuvoje, siūlo pradėti šį 
naują paminklų įamžinimo į 
pasaulinio masto sistemą. Jis 
sugalvojo lietuviškai sutrum
pintą pavadinimą — GNP 
(Globalinės navigacijos prie
taisėlis), (angliškai GPS — 
Global Positioning System). 
Tuo būdu būtų amžiams įre
gistruota Lietuvos kova, jos 
vietovės ir partizanų bunke
riai, mūšiai, paminklai pasau
linėje sistemoje. Manau, kad 
A. Dundzila per daug nerūs
taus, jei aš dar prasitarsiu, 
sužinojęs, kad jis vyks šią va
sarą į Lietuvą ir praktiškai 

bandys visą eilę tų ženklų 
užregistruoti, be to, žada daly
vauti tarptautiniame GPS su
važiavime Švedijoje. Visa tai 
yra džiugūs reiškiniai. 

Šiai dienai partizano garbei 
tariu: „Ilsėkis tyliai, tu, parti
zane! Tavęs gimtoji šalis liū
dės! Pačioj jaunystėj padėjęs 
galvą, Lietuvą laisvą amžiais 
regi!" (Šią dainą-giesmę parti
zanai giedodavo, laidodami 
žuvusįjį kovos draugą). 

• 

PAGERBTAS ROMO 
KALANTOS ATMINIMAS 

Gegužės 14 d. tylos minute 
Kauno Muzikinio teatro sode
lyje pagerbtas prieš 27-erius 
metus tragiškai žuvusio Romo 
Kalantos atminimas. Prieš so
vietinę okupaciją protestavęs 
ir laisvės Liejtuvai troškęs jau
nuolis tuomet buvo vos 19 
metų. 

Miesto vadovai, politinių ir 
visuomeninių organizacijų at
stovai an t susideginimo vie
tos, pažymėtos užrašu „Romas 

Kalanta", padėjo gėlių ir užde
gė žvakes. 

Šventojo Kryžiaus parapijos 
klebono Algimanto Keinos žo
džiais, R. Kalanta „parodė pa
čią gražiausią meilę Lietuvai. 
J is paaukojo gyvybę". 

„Be laisvės mes esame nie
kas", kalbėjo pagerbimo iškil
mėse Franko-baltų universite
to Paryžiuje prezidentė Fran-
cois Galan. 

LX forto muziejuje surengtas 
minėjimas, skirtas R. Kalan
tos žūties 27-osioms ir jo gimi
mo 46-osioms metinėms pa
minėti. Šiam muziejui R. Ka
lantos brolis Antanas perdavė, 
istorine relikvija tapusią, lais
vės šauklio gitarą, kostiumą ir 
keletą asmeninių daiktų. 

Buvo pristatyta poeto Juozo 
Grušio knyga „Po ugnies 
ženklu", pasakojanti apie anti-
sovietinio pasipriešinimo judė
jimo reikšmę Lietuvai. (Elta") 

* Vyriausybė pritarė Val
stybiniu pensijų įstatymo 
pakeitimams, kurie leis su
teikti didesnę materialinę pa
ramą į Lietuvą grįžusiems po
litiniams kaliniams ir tremti
niams. Šie asmenys pagal Ru
sijos įstatymus yra įgiję teisę 
gauti senatvės pensiją už 
Šiaurės stažą, tačiau Lietuvos 
gensijų įstatymai tokios tei
sės, kol nebus pasirašyta tarp
valstybinė sutartis su Rusija, 
nenumato. Todėl siūloma skir
ti ir mokėti valstybinių pensi
jų dydžio nukentėjusiųjų as
menų valstybinę pensiją likus 
5 metams iki senatvės pensi
jos amžiaus tiems politiniams 
kaliniams ir tremtiniams, ku
rie ne mažiau kaip 15 metų 
kalėjo ar išbuvo tremtyje bu
vusios Sovietų sąjungos toli
mosios šiaurės rajonuose ar 
jiems prilygintose vietovėse. 

Šventajame Rašte pasakyta, 
kad protingas žmogus, užsi
žiebęs žiburį, neapvožia puodu 
ir nepasilieka tamsoje, nes 
žiburį reikia padėti kiek gali
ma aukščiau, kad šviestų ne 
vien tam žmogui, o daugeliui... 
Šį vaizdų Didžiojo Mokytojo 
palyginimą galime daug kur 
pritaikyti, net ir mūsų tarpe 
veikiančiom lietuviškom mo
kyklom. 

Jų reikšme ir svarba ne 
kartą įsitikinome, gyvendami 
pusšimtį metų toli nuo savo 
kilmės krašto. Nors dažnai 
nusiskundžiame, kad per tuos 
dešimtmečius praradome ne
mažą dalį savo jaunesniųjų 
kartų, kurios pasirinko nusi
gręžti nuo lietuviškosios vi
suomenės kamieno, tačiau tie, 
kurie šiandien mūsų kultū
rinėje, bendruomeninėje veik
loje tebesidarbuoja arba pade
da Lietuvai, yra lituanistinių 
mokyklų auklėtiniai. Be tų 
mokyklų įkvėpto lietuviškumo 
vargiai ir jų pavardės šiandien 
būtų nuolat su pasididžiavimu 
minimos. 

Suprasdami būtinybę visur, 
kur tik gyvena lietuviai, tęsti 
ir išlaikyti lietuviškąsias mo
kyklas, dažnai pabrėžiame, 
kad jos yra lietuvybės išlikimo 
laidas, mūsų, gyvenančių toli 
nuo savo kilmės krašto, lietu
viškosios ateities vienintelės 
perspektyvos: jeigu nebus lie
tuviškų mokyklų, nebus ir tos 
lietuviškosios ateities. Tad ir 
Lietuvių fondas, ir JAV Lietu
vių Bendruomenės vadovybė 
yra raginama remti lituanis
tinį švietimą — būti jo morali
niu ir materialiniu ramsčiu. 

Tik ar to pakanka? Ar 
pačios mokyklos neturi imtis 
tam tikros atsakomybės? Ar, 
kaip ir daugelyje kitų veiklos 
beį gyvenimo sričių, visuo
menė privalo tik duoti, nieko 
nereikalaudama už tą palan
kumą bei paramą? 

Šiuo metu atrodo, kad taip! 
Mes žinome (pagal JAV LB 
Švietimo tarybos duomenis), 
kad šiame krašte veikia ne
mažai lietuviškų mokyklų, 
kad jose mokosi apie tūks
tantis mokinių, dirba daug 
mokytojų, yra įsijungę ir tal
kininkų — tėvų komitetai, 
įvairūs savanoriai, mokyto
jams ruošiami pasitobulinimo 
kursai, mokiniams — konkur
sai, mokyklose (norime tuo 
tikėti) vyksta šventės, iškil
mės ir t.t. Kiek apie tai žinių 
randame mūsų lietuviškoje 
žiniasklaidoje? Ar matome 
nuotraukų iš tų švenčių, iš
kilmių; ar bent trumpučius 

aprašymelius? Tik kai reikia 
paskelbti renginį ar prašyti 
paramos, tuomet a ts imenama 
ir lietuviška spauda... 

Pasiteisinimas — „mes be
raščiai" (mokytojai!), niekas 
nesutinka įsipareigoti, "nėra 
laiko, mūsų lietuviškas kuklu
mas neleidžia savo darbų, 
savo veiklos reklamuoti ir 
pan. Šių mokslo metų pra
džioje ne tik dienraščio pusla
piuose kreipėmės į visų lietu
viškų mokyklų vadovybę ir 
mokytojus, bet taip pat redak
cija išsiuntė kiekvienai !it. 
mokyklai asmenišką kvieti-
mą-raginimą bendradarbiauti , 
pasidalinant nuotraukomis ir 
informacija. Deja, visus metus 
net to šauksmo aido nesu
laukėme. 

Jokiu būdu nesakome, kad 
visos mokyklos ,,savo žiburį 
pakiša po puodu", tyliai dirba 
ir pavydžiai savo veiklą saugo 
nuo lietuviškosios visuomenes 
akių. Turime nuostabių pa
vyzdžių, kurių tarpe yra ir 
Jaunimo centre Čikagoje vei
kianti, ir Maironio vardo Le-
monte, ir net pačių mažųjų lie
tuviukų Montessori „Žiburė
lis" ar dar mažesniųjų — „Pi
pirų ratelis". Esame dėkingi ir 
retsykiais pasirodančiomis ži
nutėmis bei nuotraukomis iš 
kai kurių kitų, pvz., Clevelan-
do (ačiū žurn. Aurelijai Ba-
lašaitienei). Pavyzdžiu mokyk
loms, kurios dejuoja, kad 
„niekas nenori rašyti"' gali 
būti Maironio mokykloje. Le-
monte, veikiantis „Geležinio 
Vilko" būrelis, vadovaujamas 
mokyt. Gražinos Sturonienės. 
Apie šios grupelės veiklą 
parašo patys moksleiviai, ži
noma, mokytojos paraginti . 
Kiekviena mokykla juk turi 
vyresnių mokinių, kurie mie
lai pamatytų savo pavardę 
spaudoje po rašiniu, jeigu 
būtų jiems sudarytos gali
mybės ir paskatinimas. Na, o 
dėl nuotraukų... Pasiteisini
mas, kad mokykla neturi 
„profesionalo fotografo", ne
įtikina. Kiekvieno mokyklos 
renginio metu kartais salėje 
būna daugiau fotografuojančių 
tėvelių, kaip scenoje vaikų. 
Kodėl nepaprašyti vienos ki
tos nuotraukos ir nepasidalin
ti su lietuviškos spaudos skai
tytojais? 

Mokyklų veikla rodo mūsų, 
užsienio lietuvių, bendruo
menės gyvastingumą. Kai ma
tome akivaizdžias tos veiklos 
apraiškas — nuotraukas , ap
rašymus — jaučiame, kad mes 
dar neišnyksime. Gaila, kad 
mokyklų vadovybė to. atrodo. 
nesupranta... 

SENO KARIO GYVENIMO 
IR KOVŲ ATSIMINIMŲ 

NUOTRUPOS 

Nr.4 
Pik. PETRAS GENYS 

Tęsinys 

Visi karininkai skubėjome į Lietuvą, nes Lietuvos ne
priklausomybė mums buvo šventas dalykas. 

Iki tų metų lapkričio mėnesio, jokių žinių apie ka
riuomenės organizavimą negavęs, sumaniau vykti į 
Vilnių ir sužinoti, kas tuo reikalu daroma. Nuvykęs į 
Vilnių, Šv. Jurgio prospekte sutikau karininką Anta
ną Juozapavičių, kuris man nurodė vykti į tos pat gat
vės 23 numerį — ten esą organizuojamas Apsaugos 
štabas. Nuvykęs viename kambaryje radau karininką 
Grigaliūną-Glovackį, kuris sakėsi esąs 1-mo pėstinin
kų pulko vadas. Jis buvo apsivilkęs rusiška miline, pa
sistatęs apykaklę, nes patalpa buvo nekūrenama, šal
ta. Prisistačiau, kaip buvęs rusų kariuomenės karinin
kas. Karininkas Grigaliūnas-Glovackis nudžiugęs šūk
telėjo: „O. tai gerai. Mums karininkai labai reikalingi. 
Paduokite raportą". Parašiau raportą ir išsiprašiau 
trijų dienų atostogų, kad galėčiau nuvykti į namus pa
siimti reikalingiausius daiktus. 

i 

Lie tuvos nepriklausomybės sargyboje 

Grįžęs į Vilnių, jau radau kitą pulko vadą — kari
ninką Galvydį-Bykauską. Vėl turėjau iš naujo paduoti 

raportą. 1918 m. lapkričio 10 dienos įsakyme kariuo
menei (nr. 2) esu įrašytas t a rp kitų pirmųjų 10 kari
ninkų. 

Pradžioje karininkai vyresniškumo laipsnių neturė
jo, j ie buvo įvesti vėliau. Visi turėjo bendrą „karinin
ko" laipsnį. 

Apsigyvenau artilerijos kareivinėse, kurias vokiečiai 
atidavė l ietuviams. Ten radau kelis karininkus ir porą 
kareivių, t ik grįžusių iš vokiečių nelaisvės. Maitino
mės savo lėšomis valgyklose, o, pr i t rūkus savų pinigų. 
išdavė po 70 markių. Apsaugos *tabe be pareigų išbu
vome net iki gruodžio 20 dienos, kas atrodė bereikalin
gas laiko gaišinimas. Tik kar ta i s stebėtojais dalyvau
davome Lietuvos Tarybos posėdžiuose arba ieškoda
vome progos nupirkti ginklų iš vokiečių. Karininkui 
Gladučiui pasisekė nupirkti porą sunkiųjų kulkosvai
džių, žinoma, už valdžios pinigus. Naktį jie buvo slap
tai parvežti ir paslėpti Lietuvos Tarybos namų rūsyje. 
Prašėmės leidimo vykti į savo apskritis su įgaliojimu 
organizuoti apsaugos būrius, bet pradžioje nusistaty
mas t am buvo neigiamas. Valdžios aplinkoje net buvo 
nuomonių, kad kariuomenė visai nereikalinga, nes. 
paskelbus neutralitetą, niekas mūsų nepultų. Užtek
sią milicijos. Karininkų pasipiktinimą kėlė generolas 
Kondratovič, kuris, kaip Krašto apsaugos viceminist
ras, švaistėsi Apsaugos štabe rusų uniformoje. Jam 
rūpėjo a t s ta ty t i senąją Rusijos santvarką, o ne Lietu
vos nepriklausomybę. J a m daugiau rūpėjo suorgani
zuoti rusų baltgvardiečių dalinius. Rusų tautybės 
aukšto laipsnio karininkų jau buvo surinkęs nemažą 
skaičių — j ų - b ū t ų užtekę t r ims pulkams, bet nė vieno 

kareivio. 
Vieną dieną lietuviai karininkai pareikalavo, kad 

gen. Kondratavičius pasišalintų. Su juo dingo ir dau
guma rusų karininkų. 

Gruodžio 20 d. prasidėjo 1-ojo pėstininkų pulko 
užuomazga: apie 20 karininkų ir apie tiek pat kareivių 
išvykome į Alytaus pionierių kareivines. Kareivinių 
apsaugai atsivežėme vieną šautuvą. Kiti ginklai ir ka
reiviai palikti Vilniaus komendantūrai apsaugoti. 

Čia pulko organizavimas ėjo sparčiau. Vyriausybei 
paskelbus atsišaukimą, pradėjo atsirasti savanorių. 
Sekmadieniais karininkai vykdavome į bažnytkaimius 
ir šventoriuose verbuodavome savanorius į kariuome
nę. Ir kunigai per pamokslus ragindavo vyrus stoti sa
vanoriais į organizuojamą Lietuvos kariuomenę. Kas
dien į surinkimo centrą atvykdavo 30 ir daugiau sava
norių, kurių amžius buvo nuo 14 iki 20 metų. Priimtie
ji ilgą laiką turėjo dėvėti savus rūbus arba pirktis iš 
vokiečių. Rūbai visų buvo gana paprasti, ypač apavas 
— retas turėjo tinkamus batus. Dzūkijos žmonės buvo 
neturtingesni už kitų vietovių, o savanoriais daugiau
sia stojo to krašto neturtingieji jaunuoliai. Geltonas 
lankelis ant kepurės ir trikampis ant rankovės skyrė 
juos nuo civilių gyventojų. 

Tik daug vėliau gauti Amerikos kariuomenės rūbai. 
Buvo gauta ir rusiškų šautuvi bet mažai šovinių. 

1919 m. sausio pradžioje, mūsų vyriausybei pasi
traukus iš Vilniaus, galėjome iš Alytaus atlikti žvalgy
bą iki Lentvario, kur dar radom vokiečių. 

Pradžioje ūkininkai maistą pristatydavo savanoriš
kai ir nemokamai, bet, padaugėjus savanorių, maisto 

pristatymas nutrūko ir reikėjo imtis rekvizicijos prie
monių. Tuo būdu taip pat reikėjo imti grūdus, arklius 
ir vežimus i* dvarų. Buvo išduodami atitinkami pak
vitavimai, kuriuos vėliau valdžia išpirkdavo. Pulko va
das karininkas Galvydis-Bykauskas, kaip senas kari
ninkas ir pripratęs prie tvarkingo aprūpinimo, savo 
iniciatyva rekvizicijų nevykdė, o sakydavo: „Valdžia 
žino, kokia yra padėtis, ir duos". Bet ta valdžia Kaune 
buvo labai nestipri ir neturėjo ko duoti. Tas iššaukė 
karininkų tarpe nepasitenkinimą ir karininkas Galvy
dis-Bykauskas iš pulko vado pareigų buvo atšauktas. 
Naujuoju pulko vadu buvo paskirtas energingas ir 
veiklus karininkas Antanas Juozapavičius. Vykdant 
rekvizicijas dvaruose, dažniausiai savininkų nerasda
vome — jie geriausiais arkliais būdavo pasitraukę į 
Lenkijos kariuomenę. Kitas sunkumas bvo neturėji
mas lietuviškų statutų. Reikėjo vartoti rusiškuosius ir 
versti juos į lietuvių kalbą. 

Kar in inko A n t a n o J u o z a p a v i č i a u s 
žuv imo vie tos apl inkoje 

Sausio mėnesio pabaigoje bolševikai pasiekė Daugus 
ir iš 12 į 13 naktį puolė Alytų. Tą naktį žuvo pulko va
das karininkas A. Juozapavičius — jis i< karininkų 
buvo pirmoji auka. 

Karininką Antaną Juozapavičių jau Rusijoje paži
nau. Jis buvo Vitebsko lietuvių bataliono vado padėjė
jas, kuris faktiškai viską tvarkė. Karininkas A. Juo
zapavičius turėjo visas gero karininko ypatybes buvo 
griežtas, drąsus, energingas ir. iš dalies. politikaKB.d.) 



• DRAUGAS, 1999 m. gegužės 21 d., penktadienis 

DRAMOS MĖGĖJŲ „SEKMINIŲ 
VAINIKAS" 

P n e J pradedamas pasakoti 
apie antraštėje paminėtą įvy
kį, turiu priminti, kur ir kas 
yra „Aidas"\ Žmonių skaičiumi 
vis mažėjančiame, bet dar 
veikliame Sunny Hills, FL. 
telkinėlyje vaidybos mėgėjų 
būrelis .Aidas" įsisteigė prieš 
porą metų. kai čia galutinai 
apsigyveno veiklioji scenos 
mėgėjų organizatorė Elena 
Žebertavičiene 'žiupsnį jos bio
grafinių duomenų .^Draugas" 
išspausdino 1999 m. sausio 23 
d.) Prieš keliolika mėnesių 
Aidas" pastatė muzikinį sce
nos vaizdelį „Piršlybos ge
gužinėje", vadovės atsivežtą iš 
Lietuvos. Ir štai balandžio 25 
d. Šv. Teresės parapijos salėje 
buvo pastatytas Antano Gu
staičio sekminių vainikas". 

„Sekminių vainiko" siužetas 
nesudėtingas. Našlė Petru
lienė (akt. Ona Peleckienė) 
laukia iš Kauno grįžtančio, 
mokslus baigusio sūnaus dak
taro Kazimiero (Algirdas Sa
vickas). Gandonešė Didžba-
liene (Onė Adomaitienė) pa
skelbia, mačiusi Kazimierą 
jau atvykusį, bet užuot sukusį 
į motinos kiemą, nuėjusį pas 
vaistininką, kuris už jį mokėjo 
mokslapinigius ir tikėjosi tu
rėti jį žentu. Tai užgavo Kazi
miero mylimosios, mokytojos 
Kastutės (Bronė Nakienė) šir
dį, ją labai užjaučia draugė Ie
vutė (Margarita Venciuviene) 
bei jos sužadėtinis Benediktas 
(Stasys Vencius). Kai siel
vartaudama Kastutė iš būrio 
dingsta, kaimynas jaunuolis 
Jurgis Petras Mockus), kaimo 
mergaitė Onutė (Bronė Motu
zienė), kitas jaunimas (Euge
nija Gečiene, Algirdas Nakas, 
Julija Čepukienė, Elena Že-
bertavičienė) eina jos ieškoti. 
Samdinys Jonas (Vincas De-
renčius) ir Didžbaliene, dviese 
pasilikę, vienas kitam pasi
žada. Kai Kastutės neradę visi 

sugrįžta scenon toliau Sek
mines švęsti, Kazimieras atsi
randa su Kastute už pa
rankės. Papasakoja, kad pas 
vaistininką užsukęs išpirkti 
vekselių, lieka ištikimas Kas
tutei. Vestuves ruošti ketina 
trys laimingos poros... Kaimo 
muzikantas (Petras Papart is) 
groja linksmas melodijas, visi 
dainuoja, šoka. 

Lieka įvertinti, kas gi ge
riausiai vaidino. Galima pa
sidžiaugti, kad visiškai „žalio" 
nebuvo nė vieno. Visi savo 
vaidmenis buvo išmokę, kiek
vienas stengėsi kalbėti aiš
kiai, suprantamai, o kas pa
miršdavo, kada į pokalbį tur i 
įstoti, tam padėdavo patyrusi 
suflere Julija Nakienė. Svar
biausias Didžbalienės vaidmuo 
O. Adomaitienės buvo lengvai 
atliktas, publika mėgavosi 
akiplėšiška gandoneše, o ji 
pati mėgavosi savo dėkingu 
vaidmeniu. Raiškiai atliko 
savo vaidmenį ir V. De-
renčius, toks mažakalbis, lė
tas ir labai komiškas. Irgi di
delį vaidmenį puikiai įsi
savinęs A. Savickas t ikrai sce
noje jautėsi „daktariškai", 
publika tikėjo jo pažadais 
kaime steigti savo kabinetą, 
vesti pasirinktąją mergaitę. 
Gal tik savo Kastutei turėjo 
būti kiek meilesnis... B. Na
kienė buvo pakankamai „įsi
mylėjusi", neblogai padainavo 
ir gerai pravirko. Antraeilių 
vaidmenų atlikimo nebena-
grinėsiu. Kaip anksčiau mi
nėjau, visi buvo verti dėmesio. 

Didžiausias minusas tas , 
kad minima salė neturi sce
nos. Publikos buvo apie 90. 
tad toliau sėdintieji turėjo 
ištempti kaklus. Tačiau iš da
lies scenos nebuvimą išpirko 
Vytauto Gečo sukonstruotos 
dekoracijos — tikras Sekmi
nių žaliavimas ir žydėjimas! 

Bene didžiausias šio pasta-

Sct.-ii.i .s .-p»-k':ik!io ..Sekminių vainikas" V Derencius-Jonas ir O. Ado
maitiene-Didžbaliene kalbasi apie meilę. 

Nuotr. kun. Francis Szczykutowicz 

Visi „Sekminių vainiko" atlikėjai. Iš k.: J. Čepukienė, A Nakas. S Vencius. O Peleckienė. M Venciuviene, A 
Savickas, B. Nakienė, B. Motuzienė, E. Žebertavicienė ..Aido" vadovėj, E. Gečiene, O. Adomaitienė, P Mockus 
ir V. Derenčius. Nuotr. kun Francis Szczykutowicz 

Fotografas" įamžino akimirką iš vaidybos mėgėjų būrelio .Aido" pastatyto 
A. Gustaičio ..Sekminių vainiko" Iš k.: J Čepukienė, A. Nakas, A. Savic
kas. B Nakienė ir E. /tebertavičien*. 

Nuotr kun Francis Szczykuto<vicz 

tymo fenomenas — vaidintojų 
amžius. Išskyrus prieš keletą 
metų iš Lietuvos atvykusius, 
senelių „nebrokijančius" M. ir 
S. Vencius (jie galėtų būti 
daugelio mūsų vaikai), kiti ak
toriai buvo ta rp 70 ir 80 metų 
amžiaus. Grimas, tinkami rū
bai ir, svarbiausia, scenos me
nui plakančios širdys, padarė 
savos rūšies stebuklą. Pati 
didžiausia to stebuklo įkvė
pėja — Elena Šurkutė-Žeber-
tavičienė. 

Al fonsas N a k a s 

ĮTEIKTA STASIO 
ŠALKAUSKIO P R E M I J A 

Šiaulių filharmonijos salėje 
penktadienį, gegužės 14 die
ną, Lietuvos Gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centro bendradarbei Nijolei 
Gaškaitei-Žemaitienei įteikta 
Stasio Šalkauskio premija. 
Šiuo garbingiausiu Šiaurės 
Lietuvoje apdovanojimu N. 
Gaškaitė-Žemaitienė pagerbta 
už 1944-1953 m. Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tiriamuosius darbus bei 
vertingas knygas: „Pasiprieši
nimo istorija. 1944-1953", 
„Partizanai apie pasaulį, poli
tiką ir save", „Žuvusiųjų prezi
dentas". 

Filosofo, pedagogo, tautos 
ideologo Stasio Šalkauskio 
vardu pavadintą premiją 1991 
metais įsteigė jo kraštiečiai — 
Lietuvos kultūros fondo Šiau
lių krašto taryba. Stasys Šal
kauskis yra kilęs iš Šiaulių 
krašto, j is palaidotas senose 
Šiaulių kapinėse. Premija ski
riama kas dveji metai už tau
tos kultūros, meno, mokslo ir 
filosofinės minties ugdymą bei 
turtinimą. 

Stasio Šalkauskio premijos 
laureatai yra filosofas Ro
mualdas Ozolas, antropologas 
Arvydas Žygas, menotyrinin
kas Vytenis Rimkus, arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius. 
Penktoji premijos laureatė — 
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, 
be premijuotų darbų, yra pas
kelbusi straipsnių ir prisimi
nimų apie tremtį, kurioje iš
buvo septynerius savo jau
nystės metus. 

„Labai reikšminga yra tai, 
kad jos iškentėta patirtis, 
krikščioniška vertybių orien
tacija, kruopštus istoriko dar
bas tapo knygomis — gyveni
mo vadovėliais jaunimui", — 
sakė Lietuvos kultūros fondo 
Šiaulių krašto tarybos pirmi
ninkas Hubertas Smilgys. 

Premijos įteikimo iškilmėse 
dalyvavo Stasio Šalkauskio 
sūnus dr. Jul ius Šalkauskas 
su žmona, šios premijos lau
reatai — profesorius Arvydas 
Žygas ir profesorius Vytenis 
Rimkus, Šiaulių vyskupas Eu
genijus Bartulis, daug kitų 
garbingų svečių. 

Po premijos įteikimo iškil
mių dalyviai aplankė profeso
riaus Stasio Šalkauskio kapą 
senosiose Šiaulių kapinėse, jo 
vardo vidurinės mokyklos mu
ziejų. (Elta) 

.DRAUGAS" informuoja; „DRAUGAS" formuoja; 

,DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

,DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

APIE AIDĄ IR KITUS TVIRTARANKIUS 
LIETUVIUS « 

Galbūt kai kas nusišypsotų, 
jei „rankos lenkimą" pavadin
tume sporto šaka, tačiau tai 
labai senas „vyriškos jėgos 
išbandymo" būdas. J u k ne
reikia jokių sporto priemonių, 
aikščių, įrangos ir kitokių, 
rungtynėms būdingų, dalykų: 
susėda du vyrai, susikimba 
rankomis ir mėgina vienas 
kito ranką „paguldyti". Kar
tais, be abejo, varžybos baigia
si ir skaudžiu kaulo trakš
telėjimu, bet — kuris gi spor
tas neturi pavojų? 

Grupė lietuvių (kai kurie 
j au gyvena Čikagoje) taip pat 
įsijungę į „rankos lenkimo" 
sportą, ne tik dalyvauja 
varžybose Illinois ir kitose val
stijose, bet ir laimi! Ypač 
nemažai trofėjų yra surinkęs 
Aidas Pališkis ir Valdas Jake-
liūnas. Žinoma, jie be gerų 
žmonių paramos negalėtų pa
tekti ar nuvykti į varžybas, 
vykstančias kitose valstijose, 
todėl labai džiaugiasi ir dė

koja, kad tą paramą suteikia 
dr. Jonas Adomavičius ir R. 
Kovas. 

Su šių geradarių pagalba 
lietuvių grupė „rankos lenki
mo" varžybose šiemet dalyva
vo Indiana ir Ohio valstijose. 
Indianoje čempionatas vyko 
balandžio 24 d., dalyvavo Ai
das Pališkis, Valdas Jake-
liūnas, Arūnas Grubh iškas, 
ir dvi merginos — Loreta ir 
Dana. I vietą dešine ranka, o 
II — kaire laimėjo V. Jake-
liūnas. 

Gegužės 15 d. Ohio valsti
joje vyko Vidurio vakarų val
stijų čempionatas, kur dalyva 
vo svečių ir iš Kanados. Aidas 
Pališkis laimėjo II vietą kai
riąja ir dešine ranka. Šiame 
puslapyje nuotraukos yra iš 
čempionato Indianoje, o taip 
pat matome Aidą Pališkį su 
laimėjimų įrodymų — trofėjų 
rinkiniu. Sėkmės lietuviams 
Niunuo'iani.-' 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto (vairūs 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO, NAMU, SVBKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane Kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 Weet 951h Street 

Tai. (706) 424-6654 
(773) 581-6654 

DĖMESIO! Dažau butus, namus 
greitai ir sąžiningai, pigiai ir ko
kybiškai. Taip pat atlieku ir kitus 
namų remonto darbus. Darbas 
garantuotas. Turiu geras reko-
mendacijas. Td. 708-656-6599 

jei jums reikalinga slauga 24 
vai. paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
Tel. 773-863-8980 

Ieškoma angliškai kalbanti 
mot.ris padėti invalidei moteriai 
apsitvarkyti ir namų mošoje. Reikia 
turėti vairuotojo leidimą. Darbas 
nuo vakaro iki ryto. Dienos metu -
laisva. Rekomendacijos būtinos. 
Skambinti Jerri, teL 773-553-3353 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

' (773)5904205 
(700)425-7100 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart flt ifct 
Realty Group Ine 

6602S.PulaskiRd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patar-iuja i vairių nuosavybių 
pL jme bei pardavime, 
mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bu*. 773-5S541M Pafer 312-3»8-«307 
Fai773-5S5-39»7 

HELP VVANTED 

Atl iekame namų i šo rės 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 7 0 8 - 7 2 8 - 0 2 0 8 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su nuosavu automobiliu. 

Darbas šiaurės vakarų prie
miesčiuose. Skambinti 8 v.v. 

iki 10 v v Tel. 847-808-9109. 
Kalbėti angliškai arba rusiškai. 

Mesoo SaMca ha* brought a True Taste 
of Spatn- to me Norti Stota 
We are an upacala. casual reatautant 
tftatoffars: • A pnrfassnnal and 

snsfcMic wortc ofMronmert 
• Floxibi« icnooulmg 
• 401 KPtan 
• Group rate ineuranot 

rf you ha ve been saarching Icr work mat is 
botn parsonaty and finanaally rewardmg. 
your saaref. is oveft 

Please appiy <n parson 

31«S.Ha»»M. 
(inlarMcam o* WMow Rd. and S. Happ Rd) 

Statybos kc panija ieško 
patyrusių staiių ir statybos 

darbininkų. 
Skambinti 

teL 847-699-7971 

OAK LA WN CONDO*S 
Rare 3 bedroom, 2 bath, dinine room & 
garage. also, 3-2 bedrooms; alfhave din-
mg room & some 1+ bath nuginė from 
$65,900 to $139.900. 
Call Asta at Century 21 Acccent -
Homefinders 708-423-9111 or 
Pagc 312-707-43120 

Su lietuviška trispalve ant marSkinc'ių nugaros — prie trofėjų dalinimo 
stalo Indiana valstijos ..rai.ko? lenkimo" čempionate 

„Vyriškos jėgos išbandymas 
kairėje: Aidas Pališkis. 

Aidas Pališkis su kelių rankos len 
kimo varžybų laimėjimų įrodymais i,irt i v r | ^r .[*•, dalyvavusi ..rankos lenkimo" varžybose Indiana valstijoje 

mtiM*•«aimMMMMHMmiHMmMMtmmtMMtįį^^mmgįmmmĖaĖĖĖmtĖtĖiĖmtmmam m 



Lietuvos konsulate Čikagoje gegužes 14 d., iš kaires. Kęstutis Stančiauskas, Lietuvos prezidento žmona Alma 
Adamkienė, konsulo žmona Edita Apuokienė ir dail. Vilija Eivaite-Stančiauskienė. Nuotr. I. Tijūnėlienės 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PRITARIU RĖDAI 

Labai miela ir malonu buvo 
skaityti Rėdos Ardytės-Pliū-
rienės laišką „Drauge", iš
spausdintą penktadienį, 1999 
m. gegužės 14 d., kuriame ji, 
atsiliepdama į dr. E. Ringaus 
laišką, siūlantį Lietuvių fondo 
pinigais šelpti Lietuvoje į be
viltišką padėtį pakliuvusius 
vaikus, tiems vaikams padėti 
nurodo kitokias išeitis, bet 
Lietuvių fondo pelną siūlo 
naudoti tik pagal jo paskirtį 
— lietuvybės išlaikymui išei
vijoje ir juo remti tą uždavinį 
atliekančią Lietuvių Bendruo
menę. Ypač atkreipiantis dė
mesį Rėdos laiško paskutinis 
sakinys: „Pasiryžkime, gelbė
kime savo tautos vaikus ir tuo 
pačiu savo nykstančią tautą". 

Sveikintini aukso žodžiai ir 
taip labai šiandien reikalingi, 
tinkantys ne vien tik jos mini
mo įvaikinimo atveju. Tikiu, 
kad Rėdą, jau čia gimusi, pat
riotiškos šeimos išauginta bei 
subrandinta j auna lietuvė mo
teris, tokia pačia dvasia augi
nanti ir savo šeimą, ir dar 
randanti laiko lietuviškam 
tautiniam darbui, juos taiko ir 
Lietuvai, ir užsienyje gyve
nantiems lietuviams, nes šian
dien jie vienodai tinka toms 
abiems lietuvių tautos dalims. 
Įkyriai peršamas kosmopoli
tizmas Lietuvai siūlo auginti 
jau nebe tautinę, bet kažko
kią, dar sunkiai suvokiamą, 
pilietinę visuomenę — ar Lie
tuvių fondo pelnu ir tokias 
idėjas mes turime remti — o 
mūsų jaunimo vis daugiau ir 
daugiau nuskęsta svetimose 
jūrose. Pasiryžusiems juos gel
bėti jau stinga ir jėgų, ir ypač 
lėšų. Lietuvybės išlaikymo 
darbą pastatyti ant reikiamos 
pakopos reikėtų gal net ne vie
no, bet kelių tokių»fondų, ypač 
PLB valdybai, kurios šios sri
ties darbas siekia ir Pietų 
Ameriką, o ten lietuvybei rei
kia jau labai skubios ir didelės 

pagalbos. Todėl ir Lietuvių 
fondo pinigai ne Lietuvoje, bet 
tik čia, tarp užsienio lietuvių, 
turi būti naudojami. 

Teisingai Reda pastebi, kad 
„Struktūra Lietuvoje dar vis 
per daug panaši į kiaurą ki
birą — nesvarbu, kiek pinigų į 
jį pilsi, visuomet jų t ruks ir už 
išleistus nieko atlikto neparo
dysi". Dar galiu pridėti, kad 
kartais jų vienu mostu bepras
miškai iššvaistoma daugiau 
negu reikėtų dr. Ringaus siū
lomai Lietuvos vaikų šalpai. 

Jeigu Reda Pliūrienė mano, 
kad jos laiške reiškiama nuo
monė gali būti nepopuliari, tai 
čia pasakyta mano nuomonė 
tegul būna tokia pati antra. 
Jos nuomonei aš visapusiškai 
pritariu ir dėkoju už viešą tos 
nuomonės pareiškimą. 

B r o n i u s N a i n y s 

NE VISUR LIETUVOJ 
BLOGAI 

kais biurokratais, lengva iš
lieti susikaupusį piktumą, 
parašant į laikraštį. Tai su
prantama, bet, įskaitant daug 
tokių nusiskundimų, gali su
sidaryt klaidingas įspūdis, 

Dažnai skaitome užsienio kad visos Lietuvos įstaigos to-
lietųvių skundus dėl didelių kios. Mano patirtis su Pane-
sunkumų atgaut i teises į savo vėžio įstaigomis buvo skirtin-
ar savo tėvų nuosavybes Lie- ga. Reikia tikėtis, kad, Lietu-
tuvoj. Ypač skaudu, kai, šalia vos visuomenei demokratė-
nepalankių įstatymų, dar viso- jan t , jų, o gal ir kitų panašių 
kių kliūčių išsigalvoja ir nerei- pavyzdys pasklis visoj Lietu-
kalingų sunkumų sudaro pa
sipūtusi, grubi ir priešiškai 
nusiteikusi biurokratija. 

Bet ne visur taip Lietuvoj. 
Yra ir šviesių įstaigų su gu
viais ir paslaugiais tarnauto
jais. 

Mano tėvai turėjo namą Pa
nevėžyje. Pasi t raukdami iš 
Lietuvos, nuosavybės doku
mentų nepasiėmė. Tad nuosa
vybės atgavimą pradėjau, pa
te ikdamas Panevėžio miesto 
savivaldybei dokumentus, kad 
esu Lietuvos pilietis ir kad 
abu tėvai yra mirę, o laiške tik 
nurodžiau namo adresą. Savi
valdybės administratoriaus 
pavaduotojas A. Vaitelis man 
atsakė, kad patikrino žemės ir 
kito nekilnojamo turto kadast
rą ir pranešė, ką rado apie 
namą mano nurodytu adresu. 
Pasirodo namų numeriai buvo 
pakeisti ir mano nurodytas 
buvo klaidingas. Mano prašy
mą perdavė Panevėžio miesto 
žemėtvarkos skyriui. Ši įstai
ga sutikrino archyvus ir jos 
darbuotojas V. Balčiūnas pra
nešė, kad ten rastų dokumen
tų pakanka įrodyti mano tėvų 
nuosavybės teisę. Iš jo laiško 
dar net sužinojau sklypo išma
tavimus ir plotą. Taip be nuo
savybės dokumentų, Pa
nevėžio įstaigų darbuotojų 
pastangų dėka, atgavau nuo
savybės teisę. Kiek pažįstu 
Amerikos įstaigas, abejoju, ar 
panašiu atveju jos būtų pačios 
ėmusios t ikrinti archyvus. Ne
bent už papildomą atlyginimą. 

Didesnę dalį mano tėvų 
sklypo sovietų okupacijos me
tu paėmė Panevėžio kalėji
mas. J mano pasiteiravimą 
apie tą sklypo dalį gavau pa
taisos darbų kolonijos virši
ninko Kęstučio Slančiausko 
malonų atsakymą su nurody
mais, ku r ieškoti man reika
lingos informacijos. 

Kai tenka susidurti su gru
biais, priekabiais ar priešiš-

voj, jei t ik ją dar bent kurį 
laiką neužslėgs išsikerojusi 
Europos Sąjungos biurokrati
ja . 

Algimantas G u r e c k a s 
Windsor, CT 

NE TAS PETRUTIS? 

Buvo įdomu skaityti „Drau
go" dienraščio atkarpoje Ligi-
jos Tautkuvienės aprašymus 
apie Clevelande veikusią 
„Grandinėlę". Vienoje atkar
poje teigiama, kad Petras Pet-
rutis , atstovaudamas „Ameri
kos balsui", dalyvavo liptuvių 
taut inių šokių grupių vadovų 
suvažiavime. Tai nėra visiška 
tiesa. P . Petručiui, atstovau
jan t „Margučio" radijui, teko 
tik „pasimaišyti" tame suva
žiavime. Teisybę pasakius, ta
me suvažiavime lankėsi ir 
reiškėsi Alfonsas Petrutis, 
tuometinis „Amerikos balso" 
(Voice of America) lietuvių 
skyriaus vedėjas. 

Liudo ir Aleksandro Sagių 
įsteigta ir vadovauta „Gran
dinėlė" yra verta nevien apra
šymo, bet ir atskiros knygos 
išleidimo. Tam, be abejo, rei
kalingas atidus darbas ir pini
ginės lėšos. Pašėlusiai bėga 
laikas ir užmarštyje grimzta 
prisiminimai. Gal, sakau, kol 
dar nevėlu, reikėtų atkreipti 
rimtesnį dėmesį ir nepakarto
jamos praeities aprašymams, 
imtis pastangų aprašyti tai, 
kas pas mus buvo, o šiandien 
nebėra ir, deja, niekuomet ne
bebus. 

Pe t r a s P e t r u t i s 
Chicago, IL 

NE VISI DŽIAUGIASI 
NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS DABARTINIU 
GYVENIMU 

Vienas taurus lietuvis šv. 
Velykų proga dalinasi savo gy
venimo įspūdžiais ir nuotaiko

mis su savo artimaisiais, gyve
nančiais Amerikoje. Tenka pa
stebėti, kad laiško autorius gi
mė ir augo laisvoje Lietuvoje, 
savo tėvų ūkyje. Sulaukęs 24 
metų, 1948 m., kartu su savo 
tėvais buvo ištremtas į Sibirą, 
vien dėl to, kad tėvai pasi
priešino komunistinei vyriau
sybei ir atsisakė savanoriškai 
įsijungti į valstybinį ūkį. Tė
vai Sibire mirė, o jis, per 10 
metų Sibire iškeliavęs „kry
žiaus" keliais, sugrįžo į komu
nistų okupuotą Lietuvą ir la
bai sunkiomis aplinkybėmis 
įsikūrė Satkūnų kaime, netoli 
Joniškio, kur tebegyvena. 

Laiško autorius tarp kitko 
rašo: „Dabar mums tai kaip 
ponams, paštininkė atneša 
pensijas į namus. Parduotuvė 
visai arti , už 100 metrų, kita 
truputį toliau. Laikome dvi 
karves ir telyčiukę, 3 paršus, 
15 vištų, 2 šunis, 4 kates, tai 
mūsų visa bagostva. Mūsų 
pensijos neblogos, gauname 
abu, aš daugiau, manoji ma
žiau, bet neblogai, lyginant su 
kitais tai nebegalime skųstis. 
Dar gauname tremties pensiją 
po 138 litus. Tačiau reikia pa
gelbėti Joniškyje gyvenančiam 
sūnui, jis mažai tegauna ir tų 
pačių neišmoka, gyvenk, kaip 
nori, ir tų darbų nėra. 

Anūkas eina į aukštąją mo
kyklą, kuri yra Žeimelyje. 
Anūkė mokosi Joniškyje, lan
ko vidurinės mokyklos 8 kla
sę. Dabar jau mokytis yra sun
kiau, norint į aukštąsias įsto
ti, reikia mokėti už mokslą. 
Tais laikais, kuomet mano 
vaikai mokėsi, reikėjo tik pa
sistengti, gaudavo stipendijas, 
bendrabučius, tai iš namų ma
žai tereikėjo pridurti. 

O dabar jau kas kita. Kurios 
šeimos gauna atlyginimus iš 
biudžeto, tai jų algos geros, po 
2,500 litų, o kurie dirba parla
mente — ministrai gauna a-
pie 10,000 litų, tai ko jiems 
negyventi? O juodo darbo žmo
gelis taip kaip vargo paukšte
lis; vargo prie Smetonos, varg
sta ir dabar. 

Na, krautuvės tai pilnos, ne 
taip, kaip anksčiau buvo, tik 
turėk litų. Žemės produktai 
atpigo. Javai, bekonai, pienas, 
nėra kas perka. Jeigu tie 
žemdirbiai ir išveža savo pro
duktus į įmones, tai negauna 
pinigų per metus. O technikos 
dalys, degalas, palyginus su 
ūkiškais produktais, tai labai, 
labai brangūs. O kai įmonės 
užsidaro, darbininkai lieka be 
darbų. Dabar daug dalykų įve
ža iš užsienių už pigesnę kai
ną, tai mūsų žmonės lieka be 
darbų. 

Šie metai buvo labai drėgni, 
rudenį prilijo. Daug cukrinių 
runkelių derliaus ir javų liko 
po sniegu. Kurie žmonės dirba 
ūkyje, negauna uždarbio po 4-
rius, 5-kius mėnesius. Tai ir 
gyvenk taip, kaip išmanai. 
Na, o dabar beveik visos šei
mos, kurios dirba ūkyje, turi 
po 3 ha žemės. Turime ir mes. 
Tie, kurie turi žemės laiko po 
karvę, kiaulę, užsiaugina bul
vių, daržovių, šieno — tai taip 
ir gyvena. 

Prie Gorbačiovo buvo jau ne
blogai gyventi. Viskas buvo pi
gu, kad ir nedaug uždirbda
vai, bet už rublį galėjai nu
pirkti 5 kepaliukus duonos, 
dabar vienas kepaliukas kai
nuoja daugiau negu 2 lt. Tai 

tie darbo žmoneliai nepaten
kinti laisvos Lietuvos gyveni
mu. Mums, pensininkams, tai 

gerai. Savo pensijas gauname 
punktualiai, apie 13 d. kiek
vieno mėn. Tai tokios naujie
nos pas mus", baigia savo laiš
ką buvęs sibirietis. 

Vincas S k u p e i k a 
Cooper City, FL 

KANDA l RANKĄ, KURI 
MAITINA 

Pernai užsisakiau „Nereika
lingų svetimžodžių žodyną" iš 
Lithuanian Studies Society, 
Australijos, Algimanto Taškū-
no, knygos redaktoriaus. 

Neseniai gavau laišką ir 
įmokėtus pinigus atgal, nes 
antrai laidai nėra lėšų. 

„Labai atsiprašau, kad ne
pajėgėme jos išleisti. Mums 
trūko lėšų spaustuvei, o vėl 
bristi skolon neišdrįsome. 
Mat, jau pirmoji knygutė 
mums atnešė nuostolių, po to, 
kai 100 egzempliorių išdali
nome nemokamai Lietuvos 
kalbininkams, laikraštinin
kams ir mokytojams; o dar 
apie 140 egz. išplatinome per 
Lietuvos knygynus už trečda
lį savikainos. Lietuvos Res
publikos valdžia, „įvertinda
ma" mūsų savanorišką kalbos 
svarinimo indėlį, magary
čioms nuo mūsų dar nuplėšė 
20% mokesčių". 

Liūdna, bet dar Lietuvoje 
nėra pareigūnų, kurie galėtų 
padaryti atitinkamą spren
dimą panašiais atvejais ir pa
reikštų padėką savo broliams, 
o ne uždėtų baudą. 

R o m u a l d a s Pov i l a i t i s , 
D.D.S. 

Lemont, IL 

KAM TU SVETIMU 
PLUNKSNŲ? 

Šiomis dienomis išeivijos 
spaudoje nemaža rašoma apie 
garsųjį Jono Mateikos pa
veikslą „Žalgirio mūšis", nese
niai atvežtą iš Varšuvos į Vil
nių trijų mėnesių parodai. Ži
noma, kaip ir pridera šiam di
dingam kūriniui, jis yra ne 
„rodomas", bet „demonstruo
jamas" ir, kad būtų dar įspū
dingiau, vadinamas „batalines 
tapybos" paveikslu („Drau
gas", 1999.05.06). Kam toks 
vergavimas svetimybėms? J u k 
ir taip lietuvių kalba skęsta 
svetimžodžių klampynėj. Argi 
neužtenka šią puikią drobę 
pavadinti „mūšio tapybos" pa
veikslu? Žodis „batalinis" yra 
nevykęs prancūziškojo „batail-
le" (mūšis) skolinys. Nejaugi 
parodos rengėjai mano, kad 
žodinga lietuvių kalba yra per 
skurdi šiam meno kūriniui 
apibūdinti? 

V y t a u t a s M a t u l i o n i s 
Cleveland Heights, OH 

ŽODŽIAI — IŠ ŠIRDIES 
GELMIŲ 

Vėlus žiemos vakaras. Kur 
ne kur įsižiebia pirmieji gat
vių žibintai, namų žiburėliai. 
Šurmuliuoja Sidabravo vidu
rinė mokykla. Visi laukia ne
paprastos viešnios — Lietuvos 
Respublikos prezidento žmona 
Alma Adamkienė atvyksta į 
Sidabravą. Šio išskirtinio vizi
to tikslas — atidaryti A. 
Adamkienės fondo lėšomis re
miamą prailgintos dienos kla
sę. 

Šioje klasėje dabar mokosi 
15 moksleivių. Čia daug įvai
rių žaislų, kompiuteris, televi
zorius, vaizdo magnetofonas. 

DRAUGAS, 1999 m. gegužes 21d. , penktadienis 

A.tA. 
EVA PAŠKEVIČIENĖ 

Banytė 
Gyveno Lemont. IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 

Parko apylinkėje. Mirė 1999 m. gegužes 19 d. 4:22 vai. 
p.p. sulaukusi 104 metų. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Gimė Lietuvoje. Rietave 1894 m. gruodžio 25 d. 
Nuliūdę liko: duktė Regina Patlabienė, žentas Sta

sys, anūkės: Regina ir Irena su šeimomis; sūnus Juozas 
Paškus, marti Danguolė, anūkai: Vytas ir Vida su šei
momis; duktė Aldona Stasiuliene, anūkai: Rita, Algi
mantas. Marius ir Rimantas su šeimomis. Taip pat 
daug proanūkų ir kitų giminių bei artimųjų. 

Priklausė: katalikiškoms organizacijoms, BALFui, 
Liet. Fondui. Lietuvos Dukterų draugijai ir kitoms lie
tuviškoms organizacijoms. 

Velionė pašarvota gegužės 21d. , penktadienį nuo 3 
iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.i. 

Laidotuvės šeštadienį, gegužės 22 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto Velione bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių Velionė Eva 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje 
gėlių prašoma aukoti šv. Minioms, katalikiškoms ir lie
tuviškoms organizacijoms. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: d u k t e r y s i r s ū n u s su šeimomis. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-
7600. 

R o c h e s t e r ' i o paž iba i , buvus iam li tuanistinės 
mokyklos vedėjui ir mokytojui, ilgamečiui lietuviškos 
radijo valandėlės pranešėjui, veikliam paskautininkui, 
pasišventusiam choristui bei „Sutartinės" vieneto 
nariui, ramovenui. Vasario 16-tosios gimnazijos rėmėjų 
būrelio vadovui, kukliam ir nuoširdžiam bičiuliui 

A.fA. 
VYTAUTUI ŽMUIDZINUI 

ne t ikė ta i u ž g e s u s , g i l ia i už jaučiame žmoną 
IZABELĘ, vaikus SIMĄ ir ANTANĄ, visus gimines 
bei artimuosius. 

Ona Adomaitienė 
Antanas ir Valė Burkūnai 

Vytautas ir Birute Čypai 
Vaidevutis ir Nijolė Draugeliai 

Stasys ir Irena Ilgūnai 
Regina Kindrat 
Kiršteinų šeima 

Klimų šeima 
Juozas ir Liucija Laukaičiai 

Valė Sadauskaitė 
Rimvydas ir Živilė Tamošiūnai 

Jonas Vaičys 
Rochester lietuvių choras „Putinas" 

Rochester lietuvių radijo programa „Dainos aidas" 
Roshester lietuvių skautų „Dainavos" vietininkija 

Rochester, NY 

Visi gauna nemokamus pus
ryčius ir pietus. Dėl šių pato
gumų ne vieną iš jų pavymui 
nuseka pavydus žvilgsnis. Ta
čiau sustokime! Ar verta to 
pavydėti? 

Visuomenės atspindys — 
vaikai, jų santykiai su aplin
kiniais. Jų vaikiškos širdelės 
pasiilgusios meilės ir šilumos. 
Leiskime ir sudarykime sąly
gas vaikams svajoti, atrasti 
vietelę, kiekvieno iš jų, kad ir 
mažą, bet savą „Mažojo Prin
co" planetą. Tokia vietele, 
užuovėja nuo nykios ir skur
džios gyvenimo kasdienybės 
Sidabrave tapo A. Adamkie
nės fondo remiama klasė. Šių 
vaikų namų aplinka — erdve, 
kur nesiliauja rietenos, kur 
nuolat t rūks ta duonos, kur 
nėra galimybių išgirst* radiją, 
pažiūrėti televizorių, kur daž

nai net nėra elektros. Nors da
linę „šviesą" stengiamasi kom
pensuoti šioje klasėje. Jos 
įsteigimas ir finansavimas — 
šviesos kibirkštėlė, įkvepianti 
tikėjimą. Išties džiugu, kad į 
tėvynę sugrįžta žmonės, ku
riems rūpi mūsų krašto atei
tis. Tai. ką dabar duosime vai
kams, ateity atsiimsime su 
kaupu. 

Telaimina Jus Viešpats, Al
ma Adamkiene, nes žengiate 
tokius prasmingus žingsnius 
gimtojoje Jūsų tėvų ir protė
vių žemėje. Džiaugiamės, kad 
tokių žmonių, galinčių padėti 
besikeliančiai savo tautai, at
i r a n d a vis daugiau ir dau
giau. 

J ū r a t ė Vi lč iauska i tė 
sidabravo vid. m-los 

abiturientė. 
Radviliškio rajonas 

Lemont, IL Maironio mokyklos I,emont.e,.(i<>le>.inio vilko" būrelis su mokyt Gražina Sturonicne ir .sveriu Bronium Nainiu 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan \ 

Association of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casimir G. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

VYTAS LANDSBERGIS — 
APDOVANOTAS 

NE VIENU TALENTU 

Nors į Kultūros tarybos 
ruošiamas Poezijos dienas 
buvo visų pirma kviestas poe
tas Kornelijus Platelis, bet jis 
dėl susidariusių pasikeitimų 
vyriausybėje negalėjo atvykti. 
Tačiau Poezijos dienos turės 
ne pakaitalą, o labai talent
ingą, daug atlikusį ir dar dau
giau žadantį žmogų — Vytą 
Landsbergį, filmų režisierių, 
jų gaminimo organizatorių 
(prodiuserį), poetą, net pasakų 
vaikams autorių. 

Ką jis mums Lietuvių dailės 
muziejuje Lemonte (penkta
dienį, gegužės 21 d., 7 vai. 
vak. I ir Jaunimo centro ka
vinėje Čikagoje (šeštadienį, 
gegužes 22 d., 7 vai. vak.) pa
dovanos? Porą savo paties 
režisuotų filmų ir pluoštą poe
zijos. Tai bus naujas, šviežias 
ir įdomus Poezijos dienų prie
das, todėl nepraleiskite progos 
atvvkti. 

Vytas Landsbergis, atvykęs 
į Čikagą, suprantama, stab
telėjo ir „Draugo" redakcijoje. 
Paklausėme, kokie jo ateities 
planai, kas visų pirma sukasi 
toje lakioje vaizduotėje. O tų 
pianų — gausybė! Ir visi, atro
do, svarūs, įvykdyti praturtins 
lietuvių tautos dvasinį lobyną, 
parodys ir kitataučiams, kas 
mes esame, ką iškentėjome 
okupacijos dešimtmečiais. 

Vienas projektų — filmas 
apie didįjį partizanų vadą 
Žemaitį anglų kalba. Tai būtų 
labai veiksmingas būdas paro
dyti amerikiečiams ir kitiems 
angliškai kalbantiems, kaip 
KOVOJO Lietuva už savo laisvę, 
istorines aplinkybes, kuriose 
t'.s kovos vyko — juk sakoma, 
kad ..paveikslas geriau pa
veikia negu tūkstantis žo
džiu", o toks filmas, parodytas 
Amerikos televizijoje ar kino 
teatruose, pasitarnautų Lietu-
\ >s byla; daugiau negu visos 
kn\gos apie partizanus, iš

leistos lietuvių kalba. 
Kitas projektas — litera

tūriniai filmukai apie garsiuo
sius mūsų tautos rašytojus, 
poetus (jau planuojama apie 
Mykolaitį-Putiną, Antaną Vie
nuolį ir kt.). Filmai būtų visų 
pirma skirti moksleiviams 
literatūros pamokose ir kito
mis progomis. Tai būtų ir tau-
tinio-patriotinio auklėjimo 
programos dalis. O kaip tokie 
filmai būtų naudingi mums, 
mūsų lituanistinėse mokyk
lose, jaunimo organizacijose, 
stovyklose! 

Pati didžioji kliūtis — lėšos, 
kurių šiuo metu Lietuvos vy
riausybe neturi, turimas rei
kia skirti būtinesniems reika
lams. Būtų šaunu, jeigu Lietu
vių fondas, Tautos fondas, or
ganizacijos ar net pavieniai 
asmenys susidomėtų šiais pro
jektais, rastų juos svarbiais ir 
paremtų. 

Bet, vienaip ar kitaip, atei
kime į Poezijos dienas ir pa
siklausykime Vyto Landsber
gio, pamatykime patys jo 
režisuotus filmus. 

Ši sekmadienį , gegužės 
22 d., LB Brighton Parko apy
linkės valdyba ruošia skanius 
pietus Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield, po 
10:30 vai. r. lietuviškų Mišių. 
Bus skanumynų, kuriuos 
mėgsta ir lietuviai, ir nelietu
viai: cepelinų, kugelio, virti-
nukų ir kt . Visi prašomi at
vykti ir pasivaišinti. 

LFK „Lituanicos" vyrų 
komanda, praėjusį sekmadie
nį rungtyniavusi Skokie, IL. 
nugalėjo „Croatia" vienuolikę 
8-4 pasekme, o „Lituanicos" 
jauniai 2-1 įveikė „Rams" fut
bolininkus. Šį sekmadienį, ge
gužės 23 d., 3 val.p.p. savo 
aikštėje Lemonte,,Lituanicos" 
vyrai susitiks su „Chicago 
Stars". Visi futbolo mėgėjai 
kviečiami atsilankyti. Juo 
gausesnis savų stebėtojų bū
rys, tuo ryžtingesnė kova 
prieš oponentą. Būkite ir jūs 
tame žiūrovų būryje. 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Mari
jos seserų rėmėjų narių meti
nis susirinkimas šaukiamas 
birželio 6 d., sekmadienį. 
Prasidės 8 vai. r. Mišiomis už 
gyvus ir mirusius rėmėjus 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, Marąuette 
Parke, o susirinkimas bus tuo
jau po Mišių parapijos salėje. 
Kalbės ses. Margareta tema 
„Pasiruošimas 2000 m. jubi
liejui", ta ip pat dalyvaus se
selės M. Palmyra ir Daiva. 
Bus valdybos pranešimai, pus
ryčiai, laimėjimai, renkamas 
nario mokestis. Visi nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkiene įeina dalyvau
ti Mišiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, sekmadienį, 
gegužes 16 d. Nuotr. Ed. Šulaičio 

KANKLĖS, ŠOKIS IR DAINA IŠ VILNIAUS 
Vilniaus tautinių šokių an

samblio „Ula" užuomazga — 
Vilniaus mokytojų namų tau
tinių šokių studija, savo duris 
atvėrusi 1990 m. 

Kuomet tautinio šokio puo
selėtojams sukako devyneri, 
jie jau pažinojo visas folklori
nio šokio formas: ratelių, žai
dimų ir šokių, išmoko papro
čių bei apeigų. Atsivėrė durys 
sceninei choreografijai ir stu
dija išaugo į ansamblį, o jos 
penkerių metų kūrybine veik
la buvo apvainikuota švariau
sios Lietuvos upės — Ūlos — 
vardo krikštu. 

Nuo to laiko ansamblis daly
vauja įvairiose folkloro festi
valiuose Lietuvoje, yra atsto
vavęs Lietuvai 1995 m. Vokie
tijoje (festivalis Micklenburgo 
žemei — 1000 metų1, 1996 m., 
Vengrijoje, 1997 m. — Pran
cūzijoje. 1998 m. „Ula" dalyva
vo Pasaulio lietuvių Dainų 
šventėje. 

„Ūlos" repertuare tradiciniai 
liaudies šokiai, bei kompozici
jos, kurios nors ir sukurtos au
torių, remiasi giliu folkloro pa
žinimu. 

Ansamblyje vaikai ne tik šo
ka, bet ir kaip buvo priimta 
liaudyje, patys pritardami, 
dainuoja. Prieš keletą metų 
šokėjai į rankas paėmė ir 
kankles, dabar jau jiems pa
klūsta nesudėtingos liaudies 
melodijos. 

„Ula" kiekvienais metais pa
ruošia naują programą. Mūsų 
ansamblyje paruošta progra
ma „Šoks šeimyna šokinį" bu
vo įtraukta į 1994 m. Pasaulio 
lietuvių šokių šventę. Mūsų 
šokėjai prisidėjo ir prie 1998 
m. Pasaulio lietuvių dainų 
šventes kūrimo. Šventėje šokti 
šokiai „Čigonėlis"', „Du gaide
liai". „Milčius" gimė mūsų an
samblyje, o tik po to juos šoko 
visos Lietuvos vaikai. 

Naujoji ansamblio programa 
sudaryta iš dviejų pagrindinių 
dalių. Pirmoje, prisistatymo 
dalyje, žiūrovai pamatys įvai
rių ritmų ir formų liaudiš
kas kompozicijas: „Šiaučiukas 
kriaučiukas", „Žiogeliai", „Lan-

sajedas", kurios baletmeiste
riai tik pritaikė scenai, palik
dami originalią choreografiją. 
Pamatysite, ar t imus savo cha
rakteriu liaudies šokiui, auto
rinius darbus: M. Baronaitės 
„Kalvelį", R. Tamučio kadrilį 
„Varkijietis", J. Lingio „Polką 
su ragučiais" ir J. Danio „Ab-
rūsėlį". 

Antrąją programos dalį su
daro Užgavėnių tematikos 
šokiai. Tai žiemos išlydėjimo 
ir pavasario sutikimo paveiks
las. J. Čapaitės šokiu „Užga
vėnių polka" vaikai veja žiemą 
ir džiaugiasi ateinančiu pava
sariu. Persirengėliai pašoka 
M. Baronaitės „Oželį" ir S. Ei-
nikytės „Čigonėlį". Nematy
tas, nes ir Lietuvoje retai šo
kamas, choreografinis J. Lin
gio paveikslas JBergždenikės", 
čia vaizduojama karnavali-
ninkų (persirengusių pirkliais, 
čigonais, žydais) grupė, ke
liaujanti iš trobos į trobą ir 
ieškanti bergždenikių (nete
kėjusių merginų) pirkti. Tokių 
radę, jas dera, šokdina. Vieni 
vaizduoja orkestrą, dainuoja 
įvairius nesuprantamus žo
džius ir pamėgdžioja įvairius 
muzikos instrumentus, o kiti 
šokdina „bergždenikes", ap
žiūrinėdami ko jos vertos. Dėl 
kainos, žinoma, nesulygsta, 
derybos baigiasi be pasekmių, 
bet visiems daug smagaus juo
ko. 

O kokios Užgavėnės be La
šininio ir Kanapinio? Šoks ir 
šie personažai, o kartu su jais 
kovos mergaičių ir berniukų 
grupės. Šią smagią kompozi
ciją, kuri vadinasi „Čiuž-čiu-
žeia" specialiai mūsų ansamb
liui sukūrė L. Babickaitė. 

Paprotinė paveikslo tema 
padiktavo ir vietos folklorinės 
medžiagos pasirinkimą. Čia 
išgirsite, kaip vaikai pamėg
džioja paukščių kalbą, žaisda-

Prieš pamaldas TeviĮkt- bažr.yO: 
korrmc-io pirui Ka.-.;>ar.-i.-. Va;.~v-..;i 

«egu*i-s I'; d 
• '• sk. Hai:.-a» L'. 

[uvo.s [ir 
•vs Nuo 

•/.iik-ntus Valdas 
. Kd. Šula ič io 

Adamkus. Tėviškės parapijos 

Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas konsulato 75 m. sukaktuvių šventėje gegužes 14 d., 
„pagerbtas tarp moterų". Iš kaires: Daiva Meilienė. Indrė Tijūnėliene, Rūta Kiliene, Nijolė Kašubienė, G. Apuo
kas, Ingrida Bublienė, Asta Kleizienė, Birutė Jasaitiene. Nuotr Vytau to K a m a n t o 

mi porina skaičiuotes, kank
liuoja. O kankliuoti juos iš
mokė išeivijoje jau žinoma ir 
gerbiama mokytoja Daiva Či-
činskienė. 

Instrumentinė grupė kukli, 
neužgožianti vaikų, o tik pa
dedanti jiems atsiskleisti. 
Mums akompanuoja studen
tas akordeonistas Vladas Vos-
kan, birbyne groja Žilvinas 
Čaplikas ir kanklininkė bei 
būgnininkė (reikalui esant) 
Kristina Kuprytė. Juos subūrė 
garsus kanklių ir kitų liaudies 
instrumentų meistras Egidi
jus Virbašius. Jo kanklėmis 
grojame ir mes. Bus ir K. Ku
prytės kanklių koncertas. 

Vaikai šoka savais, Vidos 
Kulikauskienės išaustais, tau
tiniais kostiumais. 

Ansambliui vadovauja cho

reografė Laimutė Kisielienė. 
„Ūlos" koncertai įvyks Pa

saulio lietuvių centre, Lemon
te, gegužės 29 d., šeštadienį, 7 
vai. vak., sporto salėje. Čika
goje koncertas bus gegužės 30 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre. Bilietai gau
nami „Seklyčioje", savaitga
liais — PL centre ir prie įėji
mo prieš koncertus abiejose 
vietose. 

Rūta Virbaš ienė 

DVI „LITUANICOS" FUTBOLININKŲ 
PERGALĖS 

Mckyt Egl^ Khknail* ;r visos jos studijos Aokėjos maloniai kviečia atsilankyti į jaunųjų l> '«nnu rečitali \\ va-
*ar i t^nktadiem, gegužės '?\ d . 6 30 VA] vak Pasaulio lietuvių centre Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

Praėjusį savaitgalį „Lituani
cos" klubo futbolo komandos 
vėl pasistengė ir laimėjo dve
jas rungtynes. Pergales šventė 
klubo jauniai , įveikę „Rams" 
futbolininkus 2-1. ir vyrų vie
nuolikę. parklupdžiusi „Croa
tia" 8-4. Nepasisekė tik vete
ranams, jie nesudarė visos ko
mandos ir gavo daug pylos 
nuo lenkų. 

Pakalbėsime apie vyrų per
galę prieš kroatus. Laimėji
mas nebuvo toks lengvas, kaip 
iš pasekmės atrodo. Pirmasis 
kėlinys baigėsi lygiomis 2-2, o 
ir an t rame varžovai dar buvo 
persvėrę rezultatą 3-2 savo 
naudai. Tik kai tolimu šūviu 
Virgis Žuromskis išlygino, „Li-
tuanica" tapo nepavejami. 

Kai šį kartą puikiai žaidęs 
Gytis Kavaliauskas du kartus 
pasižymėjo, kroatai dar pajėgė 
priartėti iki 4-5. Tačiau vėl 
svarų žodį tarė Gytis, dar du 
kar tus nuginklavęs varžovų 
vartininką. O pačioje rungty
nių pabaigoje mūsiškiai per
galę užantspaudavo aštuntuo
ju įvarčiu. 

Šį kartą geriausiai žaidė Gy
tis Kavaliauskas. įmušęs net 4 
įvarčius. Nuo jo kiek atsiliko 
ligšiolinis geriausias „Lituani
cos" šaulys Virgis Žuromskas, 
įmušęs dar du įvarčius. Kitus 
du įvarčius pelnė komandoje 
žaidžiantieji legionieriai. 

Ši pergalė „Lituanicą" įtvir
tino trečioje vietoje: iš 13 
rungtynių mūsiškiai turi 26 
taškus ir 48-36 įvarčių san
tykį. Ketvirtą ir penktą vietą 
dalinasi JLighting"' ir Lom-
bard komandos, turinčios po 
18 taškų. Lentelės viršūnėje 
yra „United Serbs" ir „Wings" 
vienuolikės, surinkusios po 33 
taškus. 

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 23 d., 3 vai. p.p., mūsiškiai 
žais Lemonte priešpaskutinėje 
vietoje stovinčią „Chicago 
Stars" vienuolikę. Šios rung
tynės turėjo būti žaidžiamos 
išvykoje, tačiau varžovai ne
galėjo rasti aikštės ir pasi
prašė rungtyniauti mūsiškių 
aikštėje prie PLC, Lemonte. 

E.Š. 

LIETUVIŲ FONDO 
DOVANA 

Lietuvių fondas nuolat rūpi
nasi lietuvišku švietimu, skir
damas dosnią paramą. Litua
nistinių mokyklų tikslas yra 
sudominti jaunąją kartą Lie
tuvos istorija, kul tūra ir kal
ba, perduoti mokiniams mūsų 
tautos papročius ir tradicijas, 
kad jie pažintų ir didžiuotųsi 
savo didinga kilme. 

Užbaigiant mokslo metus . 
Lietuvių fondas padovanojo 
baigiantiems mokyklą abitu
rientams, mokyklų bibliote
koms bei mokytojams rašyto
jos Danutės Bindokienės kny
gų „Lietuvių papročiai ir t ra
dicijos išeivijoje". 

JAV LB Švietimo taryba vi
sų lituanistinių mokyklų var
du reiškia padėką Lietuvių 
fondui už nuolatinį rūpestį lie
tuvybės išlaikymu. 

R.K. 

JAMBOREE <99 

Čikagos ir Lemonto skautų 
ir skaučių vienetų savaitgalio 
atovykla — .,Jamboree '99" 
š.m. birželio 11-13 d. vyks 
„Goodenow Grove Nature Fo-
rest Preserve" netoli Beecher, 
IL. Skautai ir skautės nakvos 
dvi naktis, o jaunesnieji skau
tai ir skautės tik vieną naktį. 
Registracija tęsis iki gegužės 
22 d. Mokesti (20 dol. jaunes
niems, 25 dol. visiems ki
tiems), užpildytą registracijos 
anketą ir pilnai užpildytus at

palaidavimo lapus prašoma 
nedelsiant įteikti vienetų va
dovams a r vadovėms. Tur int 
klausimų — kreipkitės į vado
vus ir vadoves. 

Č i k a g o s lit. mokyklos 
m o k s l o metų užbaigtuvėa 
bus gegužės 22 d., šeštadienį, 
10 vai. r„ Jaunimo centre. 
Visi kviečiami. 

Č i k a g o s ir apyl inkių atei
t i n i n k u Še imos šventė ir 
A t e i t i n i n k ų n a m ų geguž inė 
vyks sekmadienį, birželio 6 d. 
Šventė prasidės 9 vai. r. šv. 
Mišiomis Pal. Jurgio Matulai
čio misijoje, Lemonte. Po Mi
šių bus trumpa akademinė 
programa PLC didžiojoje sa
lėje. 

S K E L B I M A I 
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• Amer ikos L ie tuv ių ra
dijas , vad. Anatolijus Siutas -
k iekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Te l . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S . F r a n c i s c o , C h i c a g o , IL 
60632. (ak.) 

pfrsikr.mstytm.is i l i c t u v 
per TRANSPAK 

( H l . >!').» D r . d H Į O p . l s l . l t r i 

,irl)u v.il '» S k.ivlitn .islil 
Tel 1 7 7 $ 8 * 8 10SO 

• Akcijų, bonų be i k i tų 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
d a v i m e jums nuoširdžiai pa
t a rnaus , duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
A n d r i u s Kurkulis, tel . 312-
879-7751, dirbą su F irs t Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-888-879-7730. (sk.) 


