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Tėvynės sąjunga atsisakė 
vadovauti naujajai 

vyriausybei 
Vilnim, gegužės 5 d. 

(BNS) — Lietuvių konservato
rių politinė taryba patvirtino 
nepritarianti pageidavimui 
skirti naujuoju premjeru kon
servatorių, tačiau pažadėjo 
nedrausti savo partijos na
riams dirbti vyriausybėje. 

„Tėvynės sąjunga — Lietu
vos konservatoriai tebemato, 
kad sugebančių ir prezidentui 
priimtinų kandidatų i vyriau
sybės vadovo postą yra ne 
vien tarp Tėvynės sąjungos 
narių, be to, kad šiuo metu 
prezidentas neturėtų siūlyti 
ir skirti į premjero pareigas 
Tėvynės sąjungos — Lietuvos 
konservatorių nario", sakoma 
pareiškime, kurį trečiadienį 
paskelbė konservatorių politi
nė taryba po tris valandas 
trukusio posėdžio. 

Pareiškimą pasirašė Kon
servatorių partijos pirminin
kas Vytautas Landsbergis. 

Prezidentūra pareiškimo iš
kart nekomentavo, pareišku
si, kad prezidentas Valdas 
Adamkus laukia oficialaus 
pranešimo apie konservatorių 
ir jų bendradarbių valdan
čiojoje koalicijoje krikščionių 
demokratų nuostatą. 

Konservatorių politinė tary
ba pareiškime pakartojo savo 
nuostatą, kad naąjajai vyriau
sybei po premjero Gedimino 
Vagnoriaus atsistatydinimo 
būtina turėti prezidento pasi
tikėjimą. „Kadangi preziden
to pasirinkimui reikalinga 
Seimo parama-pritarimas, di
džiausioji parlamentinė frak
cija ketina pritarti prezidento 
pasirinktam skyrimui", pagal 
savo galimybes darydama įta
ką ir visam Seimui, rašoma 
konservatorių politinės tary
bos pareiškime. 

Konservatorių partijos val
dyba, vadovaujama atsistaty
dinusio premjero Gedimino 
Vagnoriaus, trečiadienio rytą 
užbėgo už akių partijos pir
mininkui V. Landsbegiui ir 
posėdžiavo prieš šį posėdį, jam 
dar negrįžus iš užsienio. 

Dalis partijos vadovybės 
jau kelintą kartą per pasta
rąją savaitę užbėga už akių 
Vytautui Landsbergiui. Pra
ėjusį trečiadienį be V. Lands
bergio posėdžiavusi Konser
vatorių partijos valdyba su 
kai kuriais Seimo frakcijos 
nariais pareiškė, kad po mi
nistro pirmininko G. Vagno
riaus atsistatydinimo prezi
dentas turėtų formuoti „ma
žumos vyriausybe", konserva
toriams nedalyvaujant. V. 
Landsbergis vėliau tokią po
ziciją sukritikavo. 

Prezidentas Valdas Adam
kus, susipažinęs su Tėvynės 
sąjungos (LK) politinės tary
bos priimtu pareiškimu, pa
reiškė ketinąs konsultuotis su 
visomis parlamento partijo
mis, ieškodamas tinkamiausio 
kandidato į laisvą ministro 
pirmininko postą. 

Naujo premjero kandidatū
rą valstybės vadovas turi Sei
mui pateikti iki gegužės 19 
dienos. 

Prezidentas raginamas 
elgtis apgalvotai 

Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis po konserva
torių politinės tarybos posė
džio, kuriame dalyvavo ir par
tijos valdybos nariai, paragino 
prezidentą Valdą Adamkų 

„nedaryti nekonstruktyvių iš
mėginimų" ir neteikti kandi
datu į premjerus Konservato
rių partijos nario. 

Anot V. Landsbergio, teik
ti kandidatą į premjerus „yra 
prezidento prerogatyva" ir pa
žadėjo panaudoti konservato
rių įtaką parlamente, kad 
„prezidento pasirinktas vy
riausybės vadovas ir nauja vy
riausybė turėtų paramą Sei
me". 

V. Landsbergis nekomenta
vo, koks būtų partįjos sprendi
mas, jeigu Valdas Adamkus 
vis dėlto pavestų konservato
riui sudaryti kabinetą. Jis pa
tvirtino, kad esama partijos 
narių, kurie remtų naujo 
premjero skyrimą iš konserva
torių gretų. 

„Mes tikrai manome, kad 
gabių, galinčių vadovauti žmo
nių ratas nesibaigia su Tėvy
nės sąjunga. Gal čia mums di
delis komplimentas, jeigu visą 
laiką bus siūlomi (kandidatai) 
vien iš Tėvynės sąjungos", su 
šypsena tarė V. Landsbergis. 

Baigiasi krikščionių 
demokratų kantrybė 

Valdančiosios koalicijos 
bendrininkai krikščionys de
mokratai paragino konserva
torius paspartinti vyriausybės 
formavimą ir perspėjo, kad jų 
kantrybė jau baigiasi, po pa
sitarimo Seime su konservato
rių vadovybe pareiškė Krikš
čionių demokratų partijos 
(KDP) pirmininkas Algirdas 
Saudargas. 

A. Saudargas sakė, kad 
„kantriai" reagavo į konserva
torių nuostatą nepritarti jų 
partijos nario kandidatūrai į 
premjerus, bet pridūrė, kad 
kantrybė baigsis „anksčiau, 
negu kai kas galvoja". Tačiau 
jis kategoriškai paneigė, esą 
krikščionys demokratai svars
to galimybe nutraukti koalici
nę sutartį su konservatoriais. 
„Mes negalvojame jokių žings
nių, kurie galėtų vesti į politi
nės krizės gilėjimą. Mes galvo
jame tik apie tokius žingsnius, 
kurie galėtų paspartinti vy
riausybės formavimą", sakė 
KDP pirmininkas. 

KDP valdybos pirmininko 
pavaduotojas Vytautas Bogu
šis, komentuodamas šį A. Sau
dargo pasakymą, teigė, kad 
KDP „kantrybė baigsis, jeigu 
nebus įvykdyta tai", ką krikš
čionys demokratai ragino pa
daryti praėjusį šeštadienį pri
imtame partijos valdybos pa
reiškime, kuriame KDP pa
brėžė būtinybę, kad preziden
tas ir konservatoriai atsakin
gai vykdytų savo įsipareigo
jimus rinkėjams ir nedelsiant 
teiktų premjero kandidatūrą 
bei formuotų naują ministrų 
kabinetą. 

Nuotr.: Šiuo metu Vilniaus arkikaterdos aikAte dar supa statybininkų 
„barikados". (Eiu> 

Vilniečiai susirūpinę 
arkikatedros aikštės likimu 

Vilnius, gegužės 3-5 d. 
(Elta) — Vilniaus arkivysku
pas metropolitas Audrys Juo
zas Bačkis turi viltį naująjį 
tūkstantmetį — Kristaus gi
mimo jubiliejų sutikti gražiai 
restauruotoje arkikatedros 
aikštėje. 

Savivaldybės pastangos de
ramai sutvarkyti arkikatedros 
aikštę pastaruoju metu susi
laukia priekaištų, taip pat 
kaltinimų, esą aikštė tvarko
ma per daug skubotai. Todėl 
arkivyskupas savo nuomonę 
išdėstė laiške Vilniaus merui 
Rolandui Paksui. 

„Labai džiaugiamės, kad 
mūsų miestas kasdien gražė

ja, esame dėkingi už Jūsų rū
pestį ir vaisingą darbą", rašo 
arkiv. A. J. Bačkis. „Ypatingai 
norime padėkoti Jums už Vil
niaus arkikatedros aikštės 
restauravimą. Vilniaus arki
katedra — miesto pasididžia
vimas ir svarbiausia šventovė, 
sutraukianti ne tik tikinčiųjų 
minias, bet ir atvykusius į Vil
nių svečius iš viso pasaulio. 
Tačiau, — pabrėžia arkivysku
pas, — esame susirūpinę dar
bų sparta. Šv. Velykas šven
tėme apsupti tvorų ir griovių. 
Buvo sudėtinga organizuoti 
net ir kuklią Prisikėlimo ryto 
procesiją". 

Dėkodamas merui R. Pak-

Konservatoriai raginami 
atsisakyti politinio nusistatymo 

* Lietuvos Sąjūdžio nuo
mone, tautos suteiktas įga
liojimas įpareigoja Seimo dau
gumą ir prezidentą sudaryti 
naują vyriausybę, kuri sėk
mingai tęstų pradėtus darbus. 
Šios organizacijos pareiški
me, adresuotame Lietuvos 
prezidentui, Seimo pirminin
kui ir vyriausybei, išreiškia
mas pritarimas Seime patvir
tintai vyriausybės programai. 
Sąjūdžio pareiškime pažymi
ma, kad Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus šių metų ko
vo mėnesį viešai paskelbė re
mias vyriausybę ir jos vykdo-

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 
— Lietuvos demokratų parti
ja ir Naujoji sąjunga (social
liberalai) kviečia konservato
rius nesivadovauti siaurais 
politiniais siekiais ir sudaryti 
naują kompetetingą vyriausy
bę. 

Trečiadienį išplatintame 
Lietuvos demokratų partijos 
pareiškime teigiama, kad vie
nintelė galimybė išvengti 
rimtos politinės krizės — su
daryti naują Seimo daugumos 
vyriausybę. 

„Iki eilinių Seimo rinkimų 
likęs laikotarpis yra per 
trumpas pradėti naują politi
ką, todėl derėtų pakoreguoti 
Seimo patvirtintą vyriausy
bės programą, įvertinant eko
nominės-socialinės krizės pa
darinius bei numatant konk
rečius kelius jiems įveikti", 
teigia demokratai. Jiems Sei
me atstovauja vienintelis par
tijos narys Saulius Pečeliū-

mą programą. Lietuvos Sąjū
džio tarybos nuomone, iš tiesų 
vyriausybės pasiekimai buvo 
matomi, todėl buvo netikėtas 
prezidento balandžio 19 d. pa
reiškimas dėl nepasitikėjimo 
ministru pirmininku Gedimi
nu Vagnoriumi. ~ 

nas. 
Demokratų partija kviečia 

politines jėgas neatsisakyti 
per 1996 metų rinkimus gau
to piliečių pasitikėjimo įga
liojimo ir sudaryti darbingą, 
kompetetingą ir visuomenės 
pasitikėjimo vertą vyriausy
bę. 

Naujosios sąjungos (NS) pa
reiškime teigiama, kad jei 
konservatoriai atsisakys pri
imti atsakomybę už naujos 
vyriausybės sudarymą, tuo 
pripažins, kad vyriausybės 
veiklos programa buvo suda
ryta vienam asmeniui. 

Pareiškime taip pat reiškia
mas nusivylimas Centro są
jungos sprendimu nedalyvau
ti būsimos vyriausybės veik
loje. NS mano. kad „didžiau
sią žmonių pasitikėjimą ir 
aukščiausią reitingą turin
čiai partijai nederėtų atsiribo
ti nuo vykdomosios valdžios". 

„Priešingu atveju, visiems 
ir toliau kratantis atsakomy
bės už vykdomosios valdžios 
sudarymą, reikėtų pripažinti 
nesugebėjimą valdyti šalį ir 
skelbti pirmalaikius Seimo 
rinkimus", sakoma pareiški
me, kurį pasirašė NS pirmi
ninkas advokatas Artūras 
Paulauskas. 

sui už visas pastangas ir su
pratimą, arkiv. A. J. Bačkis 
maloniai prašo jo pasirūpinti, 
kad arkikatedros aikštės res
tauravimo darbai būtų gerai 
atliekami ir laiku užbaigti. 

Lietuvos mokslų akademijos 
prezidentas, akademikas Be
nediktas Juodka kitame laiš
ke sostinės merui rašo, jog 
aikštės pertvarką būtina 
užbaigti kuo greičiau, tačiau 
nepažeidžiant jos archeologi
nio sluoksnio, kad Vilniaus 
tvarkymas nepadarytų nepa
taisomos žalos miesto ir Lietu
vos valstybės istorijai, kad ne
būtų sunaikinti svarbūs jos 
liudininkai, nebūtų pažeisti 
paminklosaugos įstatymai. 

Vykstanti diskusija dėl 
aikštės pertvarkos skatina 
akademiką B. Juodką primin
ti, kad tai — neeilinė, ne vien 
miestui svarbi aikštė. Ji susi
jusi su ankstyvosios Lietuvos 
valstybės ir Vilniaus — Lietu
vos sostinės — gyvavimo pra
džia. Vilniaus pilyje buvo Val
stybės siuzereno ir Katalikų 
tikybinis centrai, todėl šios 
vietovės archeologinis pavel
das ir visa erdvė yra svarbus 
šaltinis valstybės, religijos, 
miesto ir tarptautinių santy
kių bei ryšių istorijai. 

Pripažindamas, kad aikš
tės sutvarkymą reikia užbaig
ti kuo greičiau, B. Juodka kar
tu pabrėžia būtinybę išsaugoti 
nepažeistus archeologinius 
sluoksnius ir užtikrina, kad 
yra visos galimybės techniškai 
gerai atlikti tokią užduotį. 

Premjerų-kandidatų 
sąraše —vieni 
konservatoriai 

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 
—„Jie žino mano prašymą ne
atsisakyti atsakomybės, lau
kiu sprendimo", trečiadienį 
žurnalistams sakė preziden
tas Valdas Adamkus, turėda
mas galvoje, kad trečiadienį 
visą dieną posėdžiauja Kon
servatorių partijos vadovybė. 

Valstybės vadovas galimais 
premjerais kol kas mato vien 
tik Konservatorių partijos na
rius. Jis sakė ieškosiąs kandi
datų kitur tik tada, jei „su
duš viltys" dėl konservatorių. 

V. Adamkus sakė turįs kelis 
jam priimtinus kandidatus iš 
konservatorių, tačiau atsisa
kė minėti konkrečias pavar
des. 

Prezidentas sakė, kad jam 
kol kas sunku daryti „gilu
minius svarstymus" dėl būsi
mosios vyriausybės sudėties, 
kol nežinoma galutinė valdan
čiosios partijos nuostata dėl 
dalyvavimo vyriausybės veik
loje. 

* Vilniaus meras Rolan
das Paksas vengia konkre
čių žodžių, kalbėdamas apie 
savo galimybes tapti nauju vy
riausybės vadovu. Po susitiki
mo su prezidentu Valdu 
Adamkumi sostinės vadovas 
sakė žurnalistams su Lietuvos 
vadovu kalbėjęs apie sportinę 
aviaciją ir sutaręs „vieną gra
žią dieną" kartu paskraidyti 
virš Vilniaus. R. Paksas spau
doje yra kategoriškai pareiš
kęs, kad nesutiktų dirbti 
premjeru. 42-metis R. Paksas 
dabar yra populiariausias 
konservatorių politikas. Ieško
damas kandidato į premjero 
pareigas, antradienį V. Adam
kus susitiko su Vilniaus rajo
no apskrities viršininku Aliu 
Vidūnu ir telefonu kalbėjosi 
su Lietuvos ambasadore Tur
kijoje Halina Kobeckaite. (BNS> 

Sutarties su „Williams" 
pasirašymas vėl nukeliamas 

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 
— Lietuvos vyriausybės ir 
JAV bendrovės „Williams In
ternational" sutartys bus pasi
rašomos mėnesiu vėliau nei 
skelbta. Sutarčių pasirašymas 
vis atidedamas jau nuo 1998-
ųjų pabaigos. 

Bendrovė „Mažeikių nafta" 
kreipėsi į Vertybinių popierių 
komisiją (VPK), kad ši dar 
kartą pratęstų naujo 341.5 
mm. litų vertės „Mažeikių 
naftos" akcijų išleidimo, kuris 
bus parduotas „Williams", 
platinimo ir apmokėjimo lai
kotarpį. 

Ūkio ministras Vincas Ba
bilius tikėjosi, kad atitinka
mos įstatymų pataisos, lei
džiančios parduoti „Williams" 
firmai 66 procentus „Mažei
kių naftos" akcijų, bus priim
tos iki gegužės 5 dienos. Ta
čiau „Williams Lietuva" atsto
vas spaudai Darius Šilas tei
gė, kad „Williams Internatio
nal" direktorių taryba šį klau

simą turėtų svarstyti gegužės 
13-ąją. o ,,Williams" direkto
rių taryba _ gegužės 20-ąją. 

„VVilliams". kaip trečiadienį 
teigė V. Babilius, dabar ..labai 
panikuoja". Amerikiečiai bai
minasi, kad gali būti keičia
mos atsistatydinusio Gedimi
no Vagnoriaus vyriausybės 
jau patvirtintos investicijų są
lygos arba peržiūrimi pasiekti 
susitarimai. 

„Tai gali pareikalauti laiko, 
o šiandien mes su 'Williams" 
vieningi, kad laikas yra mūsų 
priešas", kalbėjo ūkio minist
ras. 

Tačiau D. Šilas tvirtino, kad 
investicijos į „Mažeikių naftą" 
išlieka pirminis „Williams" 
projektas, apie jį galvojama la
bai teigiamai ir tikimasi, kad 
sandorį pavyks baigti per arti
miausius du mėnesius. ^ 

V. Babilius tikisi, kad susi
tarimus su „Williams Interna
tional" pasirašys dar ši — lai
kinoji vyriausybė. 

Lietuvos elektros tilto į Vakarus 
tiesėjai „susirungs" konkurse 

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 
— Vyriausybė trečiadienį pri
tarė Lietuvos strateginio ben
dradarbio elektros energijos 
tiltui į Vakarus tiesti parinki
mo konkurso sąlygoms. 

Šią savaitę ūkio ministras 
Vincas Babilius konkurso są
lygas ketina apsvarstyti su 
būsimaisiais bendrininkais 
Lenkijos energetikos bendrove 
„Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne", o kitą savaitę jos tu
rėtų būti paskelbtos įtakinga
me finansų dienraštyje „Fi
nancial Times". 

V. Babilius tikisi, kad kon
kurso nugalėtojas bus išrink
tas gegužės pabaigoje arba 
birželio pradžioje, o galutinai 
jį patvirtinti, pasak V. Babi
liaus, galbūt bus prašoma Gy
nybos tarybos. 

Šių metų kovo pabaigoje 
„Financial Times" paskelbus 
apie tokį projektą, Lietuva ga
vo aštuonis užsienio ir Lietu
vos bendrovių pasiūlymus. 

Projektu susidomėjo „Natio
nal Power". „Enron Europe", 
„Siguler Gulf & Company", 
„Stella Vitae". „Hafslund", 
,,PricewaterhouseCoopers", 
„Aistrom" ir „Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne". 

Konkurso nugalėtoja priva
lės nutiesti elektros energijos 
perdavimo linijas ir pastatyti 
kitą įrangą, kuri leistų eks
portuoti energiją į Vakarų Eu
ropą arba ją importuoti. 

Numatoma pastatyti elek
tros liniją iš Kruonio HAE į 
Elko vietovę Lenkijoje bei 400 
kV elektros perdavimo liniją. 

Karo nusikaltimais {tariamas 
Amerikos pilietis atsidūrė 

už grotų 
Pensacola, Florida, gegu

žės 5 d. (AP-BNS) — Jungti
nių Valstijų federalinis teisė
jas apkaltino Amerikos lietu
vį Vytautą Gečą teismo neger
bimu ir nurodė uždaryti už 
grotų, kadangi jis atsisakė at
sakinėti į prokurorų klausi
mus apie jo veiklą per Antrąjį 
pasaulinį karą. 

Pensacolos apygardos teis
mo vyriausiasis teisėjas Ro-
ger Winson antradienį pa
siuntė V. Gečą į areštinę iki 
18-kos mėnesių arba kol jis 
sutiks atsakyti į klausimus. 

77-erių metų V. Gečas, gy-

* Specialiųjų tyr imų tar
nybos (STY) pareigūnų prik
lausomybę šiai institucijai da
bar patvirtina ne tik jų pažy
mėjimai, bet ir tarnybiniai 
ženklai. Tikimasi, kad šie 
ženklai padės sustiprinti as
meninę kiekvieno pareigūno 
atsakomybę. Ženkle išlietą as
meninį numerį bet kuriam pi
liečiui bus lengviau įsidėmėti 
negu tarnybiniame pažymėji
me įrašytą pavardę. Tokį žen
klą pareigūnas galės nešiotis 
dokumentų dėkle, prisisegti 
prie diržo ar švarko kišenės. 
STT ženklas sukurtas ir paga
mintas Lietuvoje, nors pati 
idėja nusižiūrėta iš JAV Fe-
deralinių tyrimų biuro <FBI'. 

Elta i 

venantis Sunny Hills, FL. 
miestelyje, buvo suimtas teis
mo salėje, paskelbus nuos
prendį. 

JAV Teisingumo departa
mente Specialiųjų tyrimų 
skyrius kaltina V. Gečą tar
navus naciams pavaldžiame 
policijos būryje, kuris žudė 
žydus nacių okupuotose Bal
tarusijoje ir Lietuvoje. 

Pirmąsyk gavęs šaukimą į 
teismą 1991 metais, V. Gečas 
pasinaudojo JAV Konstituci

jos 5-ąja pataisa, leidžiančia 
neduoti parodymų prieš save 
patį, ir atsisakė atsakinėti i 
klausimus. V. Gečas aiškino 
bijąs teismo persekiojimo 
Lietuvoje, Vokietijoje ir Izrat 
lyje. Tačiau pernai JAV Aukš
čiausias teismas nusprendė, 
kad persekiojimo užsienio 
valstybėje baime negali būti 
teisinis pagrindas pasinaudo
ti Konstitucijos 5-ąja pataisa. 

Teismas nurodė V. Gečui 
duoti parodymus, tačiau jis 
vėl atsisakė, todėl buvo suim
tas^ 

KALENDORIUS 
Gegužės 6 d.: Argą, Benedikta 

(Bene;, Eidmante, Judita, Minvy
das, Liucijus. Rokantas 

Gegužės 7 d.: Butautas. Danu
te. Domicėle. Rimte. Stanislovas 
(Stasys• Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos, radijo diena Lietuvoje 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

LABDARYSTĖ YRA AUKŠČIAUSIA 
DORYBĖ 

; 

Philadelphijos BALFo sky
rių Šv. Andriejaus parapijoje 
įsteigė a.a. BALFo direktorius 
Feliksas Andriūnas maždaug 
prieš 42 metus. Vėliau į gar
bės vicepirmininko pareigas 
įsijungė buvęs parapijos klebo
nas Kajetonas Sakalauskas. 
Jis BALFą rėmė finansiškai ir 
visos aukos skirtos BALFui, 
ateidavo paštu, adresuotos Šv. 
Andriejaus parapijos vardu. 

Regina Raubertaitė gražia 
veikla BALFe reiškėsi dau
giau negu 20 metų vicepirmi
ninkės pareigose. Philadelphi
jos BALFo 52 skyrius, ilgame
čio direktoriaus F. Andriūno 
iniciatyva, 1991 metais pradė
jo siųsti milžiniškas talpintu-
vų siuntas į Lietuvą. F. And
riūnas per United Way pa
sirūpino, kad aukos būtų skir
tos BALFui. Šiuo būdu BALFo 
stambesnės aukos yra gauna
mos per United Way aukoto
jus. 1991 metais į Philadelphi
jos BALFo veiklą buvo pa
kviestas Juozas Majauskas. 
Šv. 'Andriejaus parapijos ad
ministratorius Petras Bur-
kauskas tapo BALFo garbės 
vicepirmininku ir dvasios va
dovu. Klebonijos durys yra at
viros posėdžiams ir parapijos 
salė tapdavo siuntinių „sandė
liu" talpintuvų siuntoms. Da
bartinis Philadelphijos sky
riaus pirmininkas/direktorius 
Juozas Majauskas ir labai 
veikli valdyba suorganizavo 
didžiules siuntas per BALFą 
paremti Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos narius. 
Skyrius per 6 metus pasiuntė 
Lietuvon dvidešimt 40 pėdų 
talpintuvus. Energingai ir su
maniai šių siuntų darbą atliko 
skyriaus valdyba. Trys valdy
bos narės dirba su BALFu nuo 
pat skyriaus įsteigimo. Visos 
jau garbaus 80 metų amžiaus. 
Skyriaus iždininkė Ona Krei
vėnienė tvarko visus finansi
nius reikalus sąžiningai, tvar
kingai, atsakingai ir su dide
liu pasišventimu. Visada pasi
ruošusi padėti ar patarti iždo 
reikalais. Nuoširdi, maloni, 
rūpestinga valdybos narė ir 
puiki iždininkė. O. Kreivėnie
nė visada prisidėdavo prie 
siuntų su savo gausiais siun
tiniais, skiriamais Marijam
polės Amatų mokyklai. Bronė 
Karaškienė yra darbščioji sky
riaus vaišių vedėja ir smarkiai 
remianti savo dideliais siun
tiniais Bezdonių mokyklą. Ma
rija Raugienė, socialinių rei
kalų tvarkytoja, irgi savo gau
siais siuntiniais paremdavo 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos narius. Carol Kauli
nis gražiai atstovauja Šv. Ka
zimiero parapijai ir Hedy Sar-
cewicz yra Sv. Jurgio parapi
jos gera BALFo atstovė. Sky
riaus sekretorės ir korespon
dentės pareigas atlieka šio 
straipsnio autorė Marija Ma-
jauskienė. 

Šiomis dienomis skyrius tė

vynėn nesiunčia siuntų. Prie
žastis — 1996 metais įvykusi 
krizė su 3 talpintuvų siunto
mis. Tais metais pasiųstos 
siuntos į Vilnių buvo nesąži
ningai priimtos ir ne visi siun
tiniai tvarkingai išdalinti ga
vėjams. Todėl, visos siuntos 
per Philadelphijos skyrių buvo 
sustabdytos. BALFo 52 sky
rius Šv. Andriejaus parapijoje 
neužsidarė dėl siuntų nutrau
kimo, bet ir šiomis dienomis 
kukliau ir ramiau atlieka įvai
rius labdarystės darbus. Val
dyba pasiuntė daugiau negu 
350 vajaus laiškų BALFo rė
mėjams, gyvenantiems Phila
delphijos, New Jersey ir Dela-
ware apylinkėje. Gautas stam
bias aukas per BALFo vajų ir 
iš United Way organizacijos 
rėmėjų, pasiunčia Centro val
dybai. Šiais metais 7,000 dol. 
pasiųsta į Čikagą. Pirminin
kas Juozas Majauskas 1998 
m. Detroite vykusiame BALFo 
seime buvo perrinktas Phila
delphijos skyriaus pirmininko 
ir Centro valdybos generalinio 
sekretoriaus pareigoms, Genė 
Butkienė, 10 metų buvusi Si
biro tremtinė, iš Radviliškio 
padėkos laiškuose rašo: 
"Mums nei uždirbus, bei už
mokėjus jau daug metų iš dan
gaus taip prikrenta dovanos, 
argi ne stebuklas? Mielieji, jū
sų rankų šiluma ir darbu da
rote stebuklus". 

Labdarybė yra aukščiausia 
dorybė, taip Albina Kašiubienė 
1980 metais savo sukurtame 
eilėraštyje apie BALFą krei
piasi į vaikučius, kad ir jie 
mylėtų savo artimą ir prisidė
tų prie labdaros darbų. 

BALFAS 
Balfas šelpia vargo žmogų, 
Kad gyvent jam būt patogu. 
Sumažina skurdą juodą, 
BALFas neturte — paguoda. 

Reikia batų, reik švarkelio, 
Sniego pusnys jiems ant 

kelio, 
Langeliai ledu užšalę, 
Lietuva kenčia nedalią. 

Mūs vaikai gali padėti, 
Turi rūbų, nėr kur dėti. 
BALFas vietą jiems atras, 
Jei tik vaikas susipras! 

Žinot, eis aukų rinkėjai, 
BALFo žmonės, geradėjai, 
Prisidėt turi ir vaikas, 
Vargšus šelpt ir jam jau 

laikas. 
Šis straipsnis skirtas šešta

dieninių lietuviškų mokyklų 
vaikams. Atkreipkite dėmesį, 
susipraskite ir paremkite 
vargstančius vaikučius, gyve
nančius Lietuvoje. 

Marija Majauskienė 

P A L M BEACH, F L 

„DAINOS" ŠVENTĖ 

Balandžio 10 d. „Dainos" 
choras savo 15-ąją sukaktį ap-

Philadelphijos Šv. Andriejaus lietuvių parapijos 75 metų sukakties ir jos administratoriaus kun. Petro Bur-
kausko 20 metų kunigystes jubiliejaus proga išleidiiamas sukaktuvinis leidinys. Nuotraukoje is k į d. - šio 
leidinio komisijos nariai: Balys Raugas, komisuos pirm. Angelė Puodžiūnienė, Vytautas Volertas, Gema Krei
vėnai tė. Komisijai dar priklauso Jeannie Dorr. 
vainikavo puikiu koncertu. Di- kelio), Vero 
rigavo choro vadovė I. Mano-
maitienė, akompanavo muz. 
L. Stukas. Prieš koncerto pra
džią choro valdybos pirminin
kė G. Kulpienė trumpai pris
tatė chorą bei jo vadovę. 

Pirmoje dalyje mišrus cho
ras padainavo septynias dai
nas, moterų choras - vieną. Po 
pertraukos O. Šalčiūnienė at
liko dvi solo dainas. Mišrus 
choras padainavo aštuonias 
dainas. Pusė dainų buvo liau
dies, kitos - poetų sukurtos, 
kėlusios patriotinius, roman
tiškus, džiaugsmo jausmus. 
Klausytojai joms pritarė nuo
širdžiais plojimais. Choras pa
sijuto lyg ir atlygintas už ilgą 
pasiruošimo darbą. 

Šiai programai pasibaigus, 
chorą ir jo vadovę sveikino 
Daytona Beach „Sietyno" cho
ro vadovas muz. A. Skridulis, 
buv. Lietuvos operos solistė J. 
Daugėlienė, A. Šilbajoris. Jie 
įteikė „Dainos" vadovei dova
ną. Kaip staigmeną atvykusių 
sietyniečių grupė padainavo 
dvi nuotaikingas dainas. Po to 
pasipylė sveikinimai. Pirmasis 
sveikino Lietuvos Seimo atsto
vas Vytautas Dudėnas. LB 
apyl. pirmininkas V. Šaltie
nas pasidžiaugė choro nueitu 
keUu, pabrėždamas jo didžiulį 
ir labai reikalingą įnašą į apy
linkės kultūrinį gyvenimą. Jis 
linkėjo nepavargti ir džiaugs
mingai atšvęsti dvidešimtąją 
choro sukaktį. 

Žodžiu „Dainos" chorą ir jo 
vadovę Vyčių vardu sveikino 
A. Biliūnienė, L. K muziejaus 
- R. Zotovienė, BALFo - J. 
Mildažis, L. Dukterų - D. Au-
gunienė, L. konservatorių 
pietryčių skyr. - E. Jonušienė. 
Raštu sveikino JAV LB XV 
Tarybos pirmininkas Donatas 
Skučas, LB Floridos apygar
dos pirmininkas Albinas Kar-
nius, vysk. P. Baltakis, kun. 
V. Pikturna ir kun. A. Čepa-
nis. „Dainos" choro vadovę vi
sos šeimos vardu pasveikino 
jos sūnus Povilas Manomaitis. 

I. Manomaitienė padėkojo 
sietyniečiams už atvykimą, 
dainavimą ir visiems už svei
kinimus bei linkėjimus. Ji pa
sidžiaugė choro pasiekimais ir 
tarė „ačiū" jo dalyviams bei 
visiems, kurie chorui padėjo 
klestėti, ypač muz. L. Stukui 
už bendradarbiavimą. Savo 
vadovei choras įteikė gražią 
rožių puokštę. 

Sukaktį choras įamžino pui
kiu sukakties koncerto progra
mos leidinėliu, kurį paruošė 
V. Šalčiūnas. Jame - choro 
nuotrauka ir dalyvių sąrašas. 
Taip pat paminėti ir buvusieji 
bei mirusieji choro nariai. 

Beach. Dalyviai 
atsineša savo užkandžius. 
Šiais metais taip pat bus ren
giamas kalėdinis pobūvis su 
programa bei laimėjimais. 

Klubo pirmininkė E. Davis, 
pirmininkaujanti jau penke
rius metus, buvo apdovanota. 
V. Šalčiūnas atidarė savo 
kompiuterinės grafikos-dailės 
darbų parodą ir aiškino jos tu
rinį. Lankytojai susidomėjo V. 
Šalčiūno istorinės Lietuvos 
žemėlapiais, asmenybių at
vaizdais, kaimų bei miestų ar
chitektūros paveikslais, mies
tų herbais ir jo išleistu „JAV 
lietuvio kalendoriumi 1999". 

„Floridos Paatlančio lietu
vių biuletenis" 

LOS ANGELES, CA 

PAMINĖTA 
VLADO PUTVIO 70 M. 
MIRTIES SUKAKTIS 

F'hiladelphnos B A L Ko skyriaus reikalus aptaria valdybos nariai — direk
torius Juozas Majauskas ir iždininkė Ona Kreivėnienė. 

Nuotr V. VienaiijHliio 

VERO BEACH, FL 

PAVELDO DRAUGIJOS 
PIKNIKAS 

Lietuvių paveldo draugijos-
klubo (L. Herit. Society) pas
kutinis šio sezono susirinki
mas įvyko balandžio 14 d. Po 
pirmininkės, sekretorės ir iž
dininko pranešimų buvo pas
kelbta, jog narių piknikas-ge-
gužinė įvyks gegužės 12 d. 12 

Los Angeles Juozo Dauman
to šaulių kuopos metinis susi
rinkimas balandžio 11d. vyko 
„Trakų" viloje, šaulių būstinė
je. Susirinkimą pradėjęs kuo
pos vadas K. Karuža pakvietė 
susikaupimo minute pagerbti 
mirusius kuopos narius: Čes
lovą Tuminą ir Mariją Gliau-
dienę. 

Praėjusio susirinkimo proto
kolą perskaitė sekretorė L 
Aleknavičienė. LŠS aplink
raščius ir mąj. J. Bakaičio 
laiškus bei kitą susirašinėjimą 
perskaitė V. Vidugiris. Ižd. M. 
Banionis pranešė apie iždo 
stovį. Kuopa turi 7,309 dol., 
kurie laikomi Lietuvių kredito 
unįjoje ir keletas dolerių pas 
iždininką. Revizijos komisijos 
vardu pranešimą perskaitė A 
Pinkus. 

Metinės veiklos apžvalgą pa
teikė K. Karuža. Kuopa su 
vėliavomis ir palyda dalyvavo 
Nepriklausomybės minėjime, 
Tautos šventės minėjime kar
tu su ramovėnais, birutietė-
mis, skautais ir ateitininkais, 
taip pat Lietuvos kariuomenės 
79 m. sukakties minėjime baž
nyčioje per pamaldas ir para
pijos salėje. Gruodžio 13 d. 
buvo tradicinės kūčios parapi
jos salėje, kalbėjo gen. Lietu
vos konsulas V. Čekanauskas, 
poetas B. Brazdžionis ir rašy
toja Alė Rūta, aktorė E. Dovy
daitienė paskaitė Kalėdų te
ma kūrybos, šv. Kazimiero 
parap. choras, vadovaujamas 
V. Ralio, atliko keletą kalėdi
nių giesmių. Kuopoje yra 26 
vyrai ir 25 moterys. 

Šiame susirinkime šaulių 
kapelionas kun. St. Anužis 
prisaikdino naujus narius: 
Kostą Makauską, Mildą ir 
Eugenįjų Dargius ir Balį Pla-
tuką. 

Lietuvos šaulių s-gos žyme-
nio medaliu už uolų pasidar
bavimą apdovanota Danutė 
Kaškelienė. Jai medalį prisegė 
garbes šaulys K. Milkovaitis. 
Po to jis kalbėjo apie Šaulių s-
gos įkūrėją Vladą Putvį jo mir
ties 70 m. sukaktuvių proga, 
paskaitė kai ką iš garbaus ve
lionio raštų. 

Į kuopos valdybą, pasibai
gus terminui, rinkimus su-

Nuotr. A. Kruiinsko 
buvo išrinkti: kuopos vadu K 
Karuža, vado pavaduotoju V. 
Vidugiris, iždininku M. Banio
nis, sekr. I. Aleknavičienė; į 
revizijos komisiją išrinkti: A. 
Pinkus ir A. Vilčinskienė. 

Toliau buvo kalbama apie 
ateities veiklą. Šaulių pokylis 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
ruošiamas rugsėjo 12 d., o Kū
čios — ten pat gruodžio 12 d. 
Kalbėta ir apie „Trimito" ir 
„Kardo" platinimą. Nutarta 
paremti Saulių s-gos Kaune 
namų pertvarkymo darbus, 
pasiunčiant jiems 1,000 dol. 
„Kardo" albumui skirti 250 
dol. ir Ramovėnų knygai — 
100 dol. 

Po susirinkimo pasivaišinta 
ir pabendrauta. 

Ig. M. 
DENVER,CO 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖJE 

Lietuvos nepriklausomybės 
Šventės dalyviai vasario 27 d. 
vėl vaišinosi lietuviškais pa
tiekalais (pagamintais „Rū
tos" virtuvėje), šoko tautinius 
šokius ir bendravo tarpusa
vyje. Labai ačiū John Yanz už 
leidimą naudotis VFW sale ir 
Laimai Jarašienei už vadova
vimą „Rūtos" virtuvei. „Rū
tos" šokėjai ir vaikai padova
nojo nuostabų pasirodymą. 
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vai. Jaycee parke (prie ALA rengė šaulys A Gustaitis. Vėl 

Muz. Gintas Abarius. 

G. ABARIAUS 
KONCERTAS 

Kovo 20 d. garsus muzikan
tas ir pianistas Gintautas 
Abarius atvyko į Denverį-
Koncertas buvo suruoštas ek
spromtu, jis pradžiugino ben
druomenės lietuvius. Šešta
dienį vakare latvių salėje susi
rinko daugiau kaip 40 Aba
riaus muzikos pasiilgusių žiū
rovų. Koncertą muzikantas 
pradėjo trumpu biografiniu 
įvadu apie savo šeimą, moks
lus ir kelią į muziką. Gintau
tas buvo žinomo muzikanto 
Liongino Abariaus sūnus, to
dėl nėra sunku suprasti, kad 
jo meilė muzikai gimė namuo
se. Žinomas pianistas pasako
jo, kad būdamas mažas ber
niukas, vakarais dažnai ruoš
davo koncertus savo tėvelių 
svetainėje. Jis taip pat pami
nėjo keletą ankstesnių ir da
bartinių muzikantų, dariusių 
įtaką jo muzikai. Vienas iš jų 
buvo Jerry Lee Lewis, kitas -
Elton John. 

Pirmoje programos dalyje 
skambėjo Gershvrin muziki
niai koriniai, keletas „Rag 
Time" dalių, taip pat nemažai 

džiazo. Gražios melodijos pri
pildė salę ir nepaprasta jėga 
skverbėsi į klausytojų širdis. 

Antrojoje dalyje G. Abarius 
vėl pasakojo apie savo gyveni
mą ir prisiminė, kaip po dau-' 
gelio metų jam pagaliau pa
vyko susitikti ir kartu groti su 
kitu žinomu Lietuvos muzi
kantu V. Kernagiu. Vėliau 
drauge jie išleido pirmą savo 
dainą kartu. Su didžiule meile 
G. Abarius kalbėjo ir apie savo • 
žmoną. 

Koncerto pabaigoje skambė
jo ,palaimink, Dieve, mus". 
Žiūrovai negailėjo ovacijų ir 
padėkos žodžių. 

Gintautas Abarius dėkojo 
susirinkusiems, linkėjo visa 
ko geriausio ir pažadėjo vėl 
sugrįžti ir kartu praleisti dar 
vieną linksmą vakarą. 

Ilona Didžbalienė 
11-oji Lietuvių taut inė 

šokių šventė vyks 2000 m. lie
pos 4 d. savaitgalį. Iš „Rūtos" 
šokėjų ten planuoja vykti vai
kų ir jaunų veteranų grupės. 
Susidomėjusius švente prašo
me skambinti Toni Bulota 
(303-770-6687). Jei atsirastų 
norinčių, pajėgtume sudaryti 
ir vyresniųjų veteranų grupę. 

„Žynys" 
KANADA 

Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas turėjo 
savo 36-ąjį metinį susirinki
mą, kuriame buvo pateikta 
1998 metų apyskaita. 1998 
metais aktyvas jau peršoko 60 
milijonų. Kad sumažintų už 
pelną mokesčius, kooperatyvo 
valdyba nutarė grąžinti savo 
nariams apie 6 proc., tai paro
do, kad patarnauja kooperaty
vas savo nariams lietuviams. 
Už daugumą patarnavimų nė
ra imamas mokestis. Mūsų 
įsteigtas kredito kooperaty
vas moka didesnes palūkanas 
ir ima žemesnį procentą už 
paskolas, negu didieji Kana
dos bankai. Dr. S. Čepui ilgus 
metus vadovaujant, šiam ban
kelio pirmininkui atėjo laikas 
atsisakyti nuo pareigų. Buvo 
išrinkti į valdybą Č. Jonys ir 
L. Matukas. Prisikėlimo para-

EUGB4EC. DECKER. DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak. I_awn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėt angliškai) 

Tei. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hictory Hito, IL 
TeL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Robetts Rti., HfcSttry Hitts, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, KLD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbam* lietuviškai 
6918 W. Arcrter Ave. Sts 5 ir 6 

Chicago, IL 60636 
Tet 775-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ. GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairvievv Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARASŽUOBA,M.D. 
INDRĖ RUDAmS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperv**. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1, Suite 3 C 

Oowners Grove. IL 60515 
Tel. (830) 436-0120 

LINAS SIDRYS. M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago RkJge, IL 60415 

Tet. 706436-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

pijos bankelis dosniai remia 
įvairias lietuvių organizacijas 
ir lietuviškus reikalus, kas 
metą paaukodamas apie 
100,000 dolerių. S. P . 

Visuomenininkai Nerija Kaspariene ir Alps Rimas, Lietuvos Kariuome
nes 80 m. sukaktį 1998 m lapkričio 18 d, Švenčiant Fort Myers, VA, kari
ninkų klube. Nuotr Elvyros Vodopalienee 



NUOSAVYBIŲ IR KITO 
NEKILNOJAMO TURTO 
LIETUVOJE ATGAVIMO 

REIKALU 
DR. NICHOLAS GEMELL 

Kaip žinoma, sovietinė val
džia per 1940 metų rudeni ir 
1940-1941 metų žiemą nacio
nalizavo — nusavino didesnę 
dalį tuometinės Lietuvos Res
publikos privačiai laikomo ne
kilnojamo turto. Atsistačiusi 
laikinoji vyriausybė 1941 me
tų vasarą paskelbė denaciona-
lizacijo8 įstatymus, bet vokie
čiai to neprileido. Patys vokie
čiai kai kada denacionalizavo 
kai kuriuos nekilnojamo turto 
vienetus, bet tatai buvo pada
ryta tik kolonistų ir panašių 
elementų naudai. Sovietai vėl 
sugrįžo 1944 metais ir iš es
mės jų nacionalizavimo įstaty
mai pasiliko galioje iki pat so
vietinės imperijos subyrėjimo. 

Atsistačius nepriklausomai 
Lietuvai, tuometinė vyriausy
bė su gana dideliu mostu pas
kelbė visam pasauliui, kad 
vienas jos svarbiausių užda
vinių bus sugrąžinti visiems 
teisėtiems savininkams ir jų 
įpėdiniams visas, anksčiau 
nusavintas nuosavybes. Čia ir 
buvo pakartotinai minimi už
sienio lietuviai. Aš manau, 
kad čia taip pat buvo įskai
čiuoti kitataučiai nelietuviai, 
kurie turėjo turto Lietuvoje, 
bet tatai nebuvo tuomet tiks
liau pabrėžta. 

Čia pas mus, aišku, visi 
džiaugėsi tokiu staigiu ir ne
lauktu sovietinės galybės su
griovimu, bet dėl nuosavybių 
atgavimo buvo ir tokių — aš 
pats gerai atsimenu keletą 
laiškų „Draugui" — kur buvo 
raginama „nepasiduoti gobšu
mui" ir gal iš viso atsisakyti 
anksčiau turėto turto Lietu
voje, juoba, kad didžioji dau
guma mūsų čia tuo tarpu jau 
buvome gerai įsitaisė, visiškai 
integruoti, patenkinamai ge
rai vertėmės, vaikai daugiau
sia išmoksti ti, daug mošų 
jau buvo išėję pensijon ir gė
rėjomės gyvenimu Floridoje ir 
panašiai. Kai kurie, aišku, jau 
buvo mirę. Buvo patarta ne
apsunkinti atgimstančios Lie
tuvos naujomis problemomis, 
kurių ir be jų ten apsčiai buvo. 
Bet aš manau, kad dauguma 
tų, kurie ten paliko nuosavy
bes, pradėjo daryti pastangas 
tą turtą atgauti. 

Čia jau nuo beveik pirmo
sios dienos pasirodė, kad nuo
savybės atgavimas — ne toks 
lengvas dalykas. Tuometinė 
Lietuvos vyriausybė visų pir
ma suformulavo pilietybės ir 
gyvenamosios vietos nuosta
tus su rezultatu, kad tiktai 
nuolatiniai gyventojai, Lietu
vos piliečiai, galėjo nuosavy

bes atgauti. Kaip buvo nusta
tyta, pilietybės atgavimą 
tiems, kurie buvo piliečiai — 
ir jų vaikams — nebuvo per 
sunku pasiekti; o dėl nuolati
nio gyvenimo Lietuvoje — tai 
jau buvo visai kitas dalykas. 
Beje, tos nuostatos neseniai 
tapo panaikintos. Buvo nusta
tytas laikotarpis su terminu, 
po kurio prašymai atgauti tur
tą jau nebuvo priimti. Aš ma
nau, kad tas laikotarpis buvo 
per trumpas. Daug asmenų 
nesugebėjo per tokį palygina
mai trumpą laiką surinkti vi
są reikalingą dokumentaciją ir 
kitą informaciją. Man rodos, 
tai buvo tyčia taip padaryta, 
siekiant sumažinti skaičių tų, 
kurie galėjo pretenduoti į nuo
savybes Lietuvoje. Tas tikslas, 
rodos, ir buvo pasiektas. 

Buvo įdomu pastebėti, kad 
visi tie potvarkiai ir parėdy
mai daug kuo skyrėsi nuo mū
sų čia veikiančių taisyklių, su
sietų su nekilnojamo turto val
dymu. Čia nekilnojamo turto 
valdymas nepriklauso nuo pi
lietybės ir gyvenvietės. Reika
lingi tiktai pinigai ir geras 
kreditas. Gali sau gyventi mė
nulyje, niekas to nepaiso. At
rodo, kad bent iš dalies tai bu
vo padaryta apsaugojimui 
nuo, ką mes čia vadiname, 
„obsentee landlord" proble
mos, t.y. šeimininko, kuris gy
vena toli nuo nuosavybės ir 
viską valdo „iš tolo". Ir tai pas 
mus visiškai priimtina, didelė 
dalis Amerikos nekilnojamo 
turto valdoma iš tolo, iš Japo
nijos, Vokietijos, Anglijos ir 
t.t. Bet Lietuva — tai ne Ame
rika. 

Iš Lietuvos pradėjo prasi
skverbti nemalonios žinios; 
žmonės, bandydami atgauti 
savo anksčiau turėtas nuosa
vybes, buvo dažnai vietinių 
pareigūnų įžeisti, išplūsti, tie 
minėti valdininkai neretai me
lavo, išsisukinėjo, diskrimina
vo ir t.t. Nuosavybių doku
mentai buvo dažnai paslėpti, 
falsifikuoti, kai kada ir tyčia 
visiškai panaikinti. Dažnai 
jau pačioje pradžioje kai kurie 
geresni vienetai buvo denacio-
nalizuoti be jų tikrųjų šeimi
ninkų žinios, ten buvo įkelti 
buvusieji nomenklatūrininkai 
ir panašūs elementai. Čia pas 
mus buvo skleidžiamos žinios, 
jog daug Lietuvos gyventojų 
buvo griežtai nusistatę prieš 
denacionalizacijos įstatymus 
ypač sąryšyje su „turtingais 
amerikonais", kaip tenai mus 
vadina. Buvo girdima nuomo
nė, kad yra morališkai neleis
tina atiduoti nuosavybes 

Pavasario žiedų potvynis. 

tiems, kuriems tai visai nerei
kalinga, kai tuo tarpu dešim
tys tūkstančių Lietuvos gy
ventojų gyvena skurde. Nese
niai iš Lietuvos atvykęs medi
cinos daktaras man tai asme
niškai patvirtino. Jis irgi pa
reiškė, jog ten, ypač žemesnio 
apsišvietimo žmonių tarpe, vy
rauja baimė, kad milijonieriai 
iš Amerikos ir Izraelio — jojo 
paties žodžiais — atgavę savo 
anksčiau turėtas nuosavybes, 
išmes ten dabar gyvenančius 
asmenis gatvėn. Aš pats ti
kiuosi; kad dauguma Lietuvos 
gyventojų šitaip negalvoja, jei
gu jau iš tikrųjų taip yra, juk 
visa tai galima lengvai sutvar
kyti atitinkamais įstatymais, 
kaip tai buvo padaryta Rytų 
Vokietijoje su gana dideliu pa
sisekimu. Tasai gydytojas pri
dūrė, kad gyventojų sentimen
tai gana stiprūs, plačiai žino
mi ir kad Seimas bei vyriau
sybė turi su tuo skaitytis. Taip 
pat pasklido gandai, kad ypa
tingi sunkumai nuosavybių at
gavimo reikalu daromi nelie
tuvių tautybės ašmenims, ne 
tiktai žydams, bet ir lenkams, 
specialiai tiems, kurie turėjo 
turto Vilniaus mieste ir apy
linkėje. Žydams, beveik be 
išimties, buvo pranešta, kad 
ten jokių dokumentų nėra — 
jie visi buvo vokiečių sunai
kinti, kas kai kada ir atsitiko, 
bet toli gražu ne visur ir toli 
gražu ne visuomet. 

Lietuviškos organizacijos 
čionai prieš visą tai reagavo 
labai santūriai, silpnai, pavir
šutiniškai. Aš pats manau, 
kad jos šiuo reikalu buvo šiek 
tiek susiskaldžiusios, negalėjo 
susitarti dėl vieningo veikimo. 
Reikia prileisti, kad gal čia 
pas mus ir buvo daugiau to-

Nuotr. dr. Kazio Ambrazaičio 

Danutė Bindokienė 

Pavasario paradoksai 

kių, kurie nenorėjo „pasiduoti 
gobšumui", negu buvome įsi
vaizdavę. Aš irgi manau, jog 
daug pokarinių imigrantų — 
gal ir dauguma — neturėjo 
Lietuvoje nuosavybių vertų at
gauti. Taigi ir jie šiuo reikalu 
asmeniškai didesnių interesų 
neturėjo. Tai visai supranta
ma, ir galėjo turėti įtakos kai 
kurių lietuvių organizacijų 
galvosenai. 

Tuo tarpu kai reprezenta
cinės išeivių organizacijos 
vengė per daug įsivelti j tas 
problemas, sujudo ir sukruto 
kai kurie pavieniai, geriau ži
nomi, veikėjai. Čia reikia visų 
pirma paminėti kalifornietį 
Vytautą Šliūpą, garsaus Lie
tuvos patriarcho bei aušrinin
ko Jono Šiiupo sūnų, kuris 
šiuo reikalu Uaug kuo pasidar
bavo. Jisai, rodos, bandyda
mas atgauti savo tėvo, ilgalai
kio Palangos burmistro-mero 
nuosavybę, patyrė daug prob
lemų,' nuoskaudų ir visokių 
nemalonumų. Jam pavyko per 
palyginti trumpą laiką sumo
bilizuoti viešą opiniją apie 
Amerikos piliečių nuosavybes 
Lietuvoje. Jisai buvo susisie
kęs su įtakingais mūsų Kong
reso nariais ir kitais aukštais 
pareigūnais bei valdininkais 
ir taip pat palaikė ryšius su 
Helsinkio komisija. V. Šliūpas 
daug kartų viešėjo Lietuvoje, 
kur jis kalbėjosi su įvairiais 
ministrais. Seimo nariais ir 
kitais pareigūnais, neišskyrus 
paties prezidento, bet, rodos, 
iš šių asmenų daug pagalbos 
nebuvo gavęs. 

Kitas gerai žinomas veikė
jas, Donatas Skučas, neseniai 
parašė šiuo reikalu įdomų 
straipsnį .Drauge". Ten buvo 
tarp kitko pastebėta, jog kai 

kur vyrauja nuomonė, kad 
Lietuvos būsimasis priėmi
mas į NATO valstybių sąjun
gą turėtų priklausyti nuo be
sąlyginio nuosavybių grąžini
mo Amerikos piliečiams. Man 
asmeniškai tai atrodo šiek 
tiek drastiška, bet vis tik pa
rodo, kaip kai kur apie tai gal
vojama. 

Aš pats, turėdamas galvoje 
mano šeimos, tiksliau pasa
kius — senelio — anksčiau tu
rėtą nekilnojamą turtą Kauno 
senamiesty prie Rotušės aikš
tės, susisiekiau su dviem ad
vokatais — vienas Vilniuje, ki
tas Kaune — kurie buvo pa
tys pasiskelbę „Drauge" kaip 
to reikalo žinovai. Aš irgi iš
siunčiau vienam Lietuvos Že
mės ir miškų ūkio ministerijos 
Teisės departamento pareigū
nui kai kuriuos duomenis apie 
tą nuosavybę. To asmens pa
vardė buvo paskelbta „Drau
ge" su pastaba, kad verta su 
juo susisiekti, kadangi jis gali 
šiuo reikalu daug kuo padėti. 
Mano didžiausiam nusistebė
jimui, aš ne tiktai jokio atsa
kymo iš tų asmenų negavau, 
jie net nesiteikė bent patvir
tinti, ar jie iš viso buvo gavę 
mano korespondenciją. Tai jau 
visai nesiderina su pagrindi
nėmis mandagumo taisyklė
mis, prie kurių mes čia esame 
pripratę. Daug kitų asmenų 
turėjo panašių patyrimų. 

O dėl pilietybes, aš, aišku, 
turiu teisę atgauti Lietuvos pi
lietybę, nes gimiau Kaune ir 
buvau Lietuvos pilietis iki 
1940 metų vasaros. Tos pilie
tybės niekuomet nebuvau ofi
cialiai atsisakęs, nebent per 
Amerikos įpilietinimo apeigas 
— kaip ir mes visi. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Jokiam kitam metų mėne
siui fietuviai nėra skyrę tiek 
epitetų, kaip gegužei: jis ir 
gražiausias, ir žaliausias, ir 
labiausiai žiedais vainikuotas, 
plačiai atidarantis duris švel
niam, šiltam orui ir visoms 
gėrybėms, kurias vėliau žmo
gui paberia vasara, ruduo. Ne
nuostabu, kad lietuvių tauta, 
daug amžių vadinta Marijos 
žeme, Dievo Motinai skyrė 
gegužės mėnesį. Net prieš tai, 
kai dar nebuvo pradėta švęsti 
Motinos diena, specialiomis 
gegužinėmis pamaldomis visa 
Lietuva minėjo ir pagerbė Die
vo — ir mūsų — Motiną. Dau
gelio atmintyje iš tolimos vai
kystės ar jaunystės tebeaidi 
Marijos litanijos ir giesmių ai
dai, tebespindi žvakės ant pa
vasario žiedais papuoštų alto
rių, ar bent savoje troboje vai
nikuotų jos paveikslų. 

Kažkada ir šiame krašte 
gegužinės pamaldos vykdavo 
visose lietuviškose parapijose. 
Tiesa, kai kur dar ir dabar 
tebevyksta, bet — retėja ir lie
tuviškų parapijų gretos, ir 
gegužinėse pamaldose daly
vaujančių skaičius, vis tyliau 
skamba gražioji giesmė „Svei
ka, Marija, Motina Dievo"... 

Po nepriklausomybės atkū
rimo į šį kraštą atvykstantieji 
emigrantai iš Lietuvos ne kar
tą vietiniams lietuviams prie
kaištavo, kad taip greitai pri
sitaikėme prie čia rastųjų pa
pročių ir švenčiame Motinos 
dieną antrąjį gegužės sekma
dienį, kai Lietuvoje tam skir
tas pirmasis. Ginčytis nėra 
prasmės, tik galbūt švelniai 
paklausti: kiek ilgai jie įstengs 
laikytis tos atsivežtosios tradi
cijos, supami gyvenamojo 
krašto aplinkos, išsibarstę 
tarp kitataučių? Kadangi Mo
tinos dienos šaknys glūdi kaip 
tik Amerikoje, o Europa — ir 
Lietuva — tik vėliau jos daigą 
persodino į savo žemę, iš 
tikrųjų nelabai esminis daly
kas data, kuomet Motinos die
na švenčiama, o pačios šven
tės prasmė... Jeigu naujieji 
emigrantai tikrai nori puo
selėti lietuviškas tradicijas, 
būtų gera, kad pasistengtų at
gaivinti gegužines pamaldas 
— ir dėl to, kad jos skirtos 
Dievo Motinos garbei, ir dėl 
to, kad jos visais amžiais buvo 
taip svarbios lietuvių tautai, 
ypač liaudžiai. 

Nors gegužės mėnesiui ir 
Amerikoje, bent vietovėse, 
kur metų laikai aiškiai skiria
si vienas nuo kito, yra sakoma 
daug gerų žodžių, tačiau jo 
metu pasitaiko ir nemalonių 
gamtos reiškinių. Tai iš tik
rųjų amerikietiškojo pavasario 
dalis, kuomet galima iš oro 

tikėtis visokių netikėtumų: ir 
labai gražaus, ir šalčio, ir 
siautulingų audrų su pavojin
gais viesulais, kruša, liūtimis. 

Kasmet tarp kovu ir birželio 
nieko nenustebina, kai dauge
lis vietinių ir net pasaulinių 
žinių nustumiama į antrines 
vietas, o didžiausias dėmesys 
skiriamas kaip tik tų pavasa
rinių audrų šėlsmo padari
niams. Taip yra ir šiuo metu, 
po Oklahoma. Kansas ir ki
tose pietinėse valstijose pra
ūžusių viesulų. (Jie čia vadi
nami tornado vardu, o lietu
viškai iš tikrųjų tinkamo 
žodžio tarytum neturime, nes 
viesulas ne visiškai tinka, ne
bent sakytume — sūkunnis 
viesulas.) Tačiau pavadinimas 
ne taip svarbus, nes. vienokiu 
ar kitokiu vardu, šio pobūdžio 
audra visuomet padaro daug 
žalos ir net pareikalauja gyvy
bių. Ir šį kartą tornado siautu
lys nusinešė 40 aukų. o apie 
sugriautų pastatų, sudaužytų 
automobilių, išlaužytų medžių 
kainą dar net nekalbama, nes 
žmonės neatsigavę nuo pergy
vento siaubo. 

Pagal tornadų stiprumui 
matuoti „Fujita lentelę", Ok
lahoma valstijos audra gavusi 
F4 vietą. Pats aukščiausias 
laipsnis yra F5 — laime, kad 
tokios audros retai pasitaiko, 
nes jos labiausiai pavojingos. 
Tiesa, šios ir kitų aplinkinių 
(Kansas, Arkansas. Texasi 
valstijų gyventojams pavasari
niai tornadai nėra naujiena. 
Tos vietovės dažnai vadina
mos „Tornadų vieškeliais", 
nes gamtos ir topografijos są
lygos labai palankios tokioms 
audroms atsirasti. Tačiau tor
nadų apsilankymo gali su
laukti bet kuri vieta. Netrūko 
jų ir Čikagoje, ypač jos pietva
karių apylinkėse. Šiemet kol 
kas čia dar tokių audrų nepa
sitaikė, bet iki birželio vidurio 
— toli... 

Kai žvelgiame į tornado nu
siaubtas vietoves, prisimena 
dabartinės Jugoslavijos vaiz
dai — tik jų autorius yra žmo
gus, bombos, ilgųjų skrydžių 
raketos. Vis tik sunaikinimas 
yra sunaikinimas, nepaisant, 
kas jį atlieka, o žmonių, prara
dusių visą savo turtą įjuo la
biau — artimuosius', skaus
mas, siaubas, liūdesys per
žengia etnines, valstybines. 
rasines ar kitokias ribas Ne
laimė Oklahoma valstijoje, ne
laimė Colorado valstijos gim
nazijoje, nelaimė Kosovo pro
vincijos albanams, nelaimė 
Jugoslavijos gyventojams... Vi
sus juos mes galime užjausti. 
ir prašyti Dievo Motinos — 
Gegužinės Madonos — pagal
bos kenčiantiems. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGI JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.36 Tęsinys 

Ji ir sako — tegu ateina patikrinimui. Iškart ir 
priėmė. Buvo toks atsitiktinumas! 

L.T. Kai sovietai okupavo Lietuvą, kur buvote tuo 
metu? 

L.S. Tuo metu buvau ant stogo. 
L.T.?! 
L.S. Tą dieną, birželio 15 d., kai jie įžygiavo, mes 

trys vyrai gyvenome bendrabutyje (Vilniuje — L.T.) ir 
mūsų trys langai išėjo į kairę pusę (ir dabar dar jie 
yra). Tuo k ~.u rusų tankai važiavo pro tuos vartus, o 
mes vaikščiojome ant stogo įr matėme. Vėliau ėjome 
duonos pirkti ir nieko negavome. Žmonės skubiai vis
ką išpirko, o gal ir suslėpė. Mums buvo sunkoka... 

1995 m. gruodžio 10 d. (pavakarė) 

Tėvynė įvertino... 
L.T. Sie metai turtingi — atėjo įvertinimas ir is Lie

tuvos: Juozo Lingio premija, Gedimino ordinas. 

A.S. Kažin ar Brazauskas žinojo, kam jis pasirašė po 
apdovanojimu, kas pristatė apdovanojimui? 

L.T. Tikriausiai, Lietuvos Liaudies kultūros centras. 
A.S. Ne, jie pristatė Morkūnienę, o Liudą pristatė 

Klaipėdos fakultetai. Ta premija yra pusiau. 
L.T. Esu įsitikinusi, kad pirmoje eilėje J. Lingio pre

mija turėjo boti apdovanotas Liudas. Todėl, kad čia 
išeivijoje, atliktas neįkainojamos vertės darbas. Deja, 
šito negali suprasti ir įvertinti Lietuvoje, kol neat
važiuoji ir nepamatai, nepagyveni ir nesupranti, kokia 
kaina viskas buvo atlikta. Ypač jei pačiam tenka prisi
liesti prie tokio darbo. Tai tada gali įvertinti labai ob
jektyviai. Sakiau ir sakysiu — tiek K. Poškaitis, tiek 
E. Morkūnienė turėjo visas sąlygas kūrybai, pamėg
tam darbui. Už tai, t.y. savo darbą, gaudavo atlygi
nimą, įvertinimą, premijas. Jiems, nors ir verti Juozo 
Lingio premijos, ji turėjo būti įteikta vėliau, po Sagio. 
Šitai sakau netodėl, kad sėdžiu pas jus, o todėl, kad 
tuo šventai tikiu. Ne pusiau su E. Morkūniene, bet 
Vienas pats. Iš viso Pirmasis tos premijos laureatu 
turėjo būti Liudas Sagys. Kaip Juozas Lingys buvo 
unikumas Lietuvoje, taip Liudas Sagys — išeivijoje. Ir 
man truputį gėda, kad premija buvo padalinta. Jei 
išeivija išliko dainuojanti ir šokanti lietuviškai, jei 
buvo ir yra išlaikyta dvasia, tai ar gali lyginti tokius 
nepalyginamus dalykus, kaip darbą Lietuvoje už atly
ginimą (tegu ir menką, bet tokius gaudavo visi) ir čia 
— niekieno neapmokamą?! Juolab, kai Lietuvoje žmo
nės kuria ir gyvena savo žemėje. Juk praeis dar keli 

metai ir nebus kam duoti J. Lingio premijos. Mažai 
vertų žmonių, nors vadintis tos premijos laureatu, oi 
kaip nori daug kas, bet ar nenuvertės pati premija 
duodama per dažnai ir ne visada vertai? 

A.s. Neseniai Lietuvos Liaudies kultūros centro di
rektorius J. Mikutavičius atsiuntė laišką-prašymą, 
kad išeivija pateiktų kandidatus J. Lingio premijai. 

L.T. Ar yra lygiaverčių žmonių L. Sagiui? 
A.S. O, atsiras ir ne vienas. Pirmoji iš išeivijos tu

rėtų būti J. Matulaitienė. Ji buvo gimnastikos mokyto
ja ir dirbo su įvairiomis šokių grupėmis. Labai toleran
tiška, kukli, niekur nesiveržė. Buvo III Išeivijos šokių 
šventės meno vadove. Dirbo JAV lituanistinių mokyk
lų mokytojų kursuose. 

L.T. Šitie mokytojų kursai pradėti rengti nuo 1967 
metų, vasaros atostogų metu. Po dvejų metų, B. Kro-
kio iniciatyva, į juos pakviesta dėstyti ir J. Matulai
tienė. Paskutiniai kursai, kuriuose ji dirbo buvo 1993 
metais. JAV lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos 
pirmininkės R. Kučienės kvietimu, 1994 metų vasarą 
buvo pakviesta dėstyti tautinį šokį tuose kursuose. 
Tais metais visos šokių grupės išvažiavo šokti į Lie
tuvą, pasaulio lietuvių Dainų šventę ir aš dėkoju liki
mui, kad mane pakvietė šiam darbui. Būtų buvus pir
moji šventė, po tiek metų darbo, kai tu nieko neveiki, 
nes esi toli nuo tėvynės. Labai džiaugiausi, kad tapau 
naudinga čia, JAV. 

Grįžkime prie J. Matulaitienės — jos sukurti šokiai 
ryškiai skiriasi nuo kitų išeivijos kūrėjų, išskyrus, ži

noma, M. Baronaitę — daugiau prisilaikoma choreo
grafijos kanonų, atsispindi kūrėjos charakteris — 
švelnumas, lyriškumas. Juk kai kuriuose kitų sukur
tuose šokiuose tiek daug paimtų figūrų iš Lietuvos cho
reografų kūrybos, na, gal sukeistos tos figūros vieto
mis, bet vis tiek gali lengvai atpažinti... 

A.S. J. Matulaitienė niekada nesikišdavo į jokias ap
kalbas, niekada niekam nelinkėjo blogo. Dabar jau 
išėjusi į pensiją, bet ji atliko didelį darbą. 

Juozas Lingys 
Nemažą vaidmenį Aleksandros ir Liudo Sagių gyve

nime suvaidino Juozas Lingys (1919-1984). lietuviško 
šokio patriarchas. Ilgametis Dainų švenčių šokių die
nos vyriausiasis baletmeisteris, meno vadovas, an
samblio „Lietuva" vyriausiasis baletmeisteris. Valsty
binės konservatorijos profesorius, išleidęs per dešimtį 
šokių knygų, sukūręs per du šimtus šokių... Kito tokio 
Lingio Lietuva gal nesulauks nė per Šimtą metų.. 

Ii mūsų pasikalbėjimo 1995 m. gruodžio 9 d. 
Lyndhurst, Ohio 

AJS. Mūsų gyvenimas Vilniuje susijęs su Meno an
sambliu. Ir pažintis su Juozu Lingiu prasidėjo tame 
ansamblyje (dabartinis sietuvos"). 

I*S. Šokome ^Mikitą" — vyrų šokį, tai jis lazdą laikė 
viename gale, o aš — kitame, dar šoko toks Ramehs su 
kitu šokėju (pavardės neatsimenu), kiti griūdavo, o 
mes vis išsilaikydavome. (Bus daugiau) 

m m 
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KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO 
SĄJUNGAI — 30 

Šių metų viduryje Kaliforni
jos Lietuvių Kredito sąjunga 
šventė nepaprastą jubiliejų — 
kredito sąjungos trisdešimt
metį. Tą dieną šimtai narių 
aplankė įstaigą ir drauge su 
tarnautojais bei vadovais pri
siminė ilgą kūrimosi bei augi
mo praeitį. 

Dabar plačiai žinomo, lietu
vių finansinio instituto istori
ja prasidėjo prieš 37 metus. 
Dar 1962-ais, susikūrus Ame
rikos Lietuvių klubui ir litua
nistinei šeštadieninei mokyk
lai Santa Monica, CA, atsira
do būtinas reikalas įkurti fi
nansinę įstaigą, kuri kreditais 
lengvai padėtų naujai atvyku
siems ir nelengvai besiku
riantiems lietuviams. Susirin
kę pirmieji būsimos kredito 
sąjungos steigėjai — Albinas 
Markevičius, Vytautas Bace
vičius, Emanuelis Jarašūnas, 
Vytautas Plukas ir Kęstutis 
Vaičius, nutarė, nepaisant di
delės rizikos nesėkmės atveju, 
įsteigti kredito sąjungą. J pir
mąją kredito komisiją atėjo 
dirbti, tada labai jauni ir 
energingi, Vitalis Lembęrtas, 
Aloyzas Grigaliūnas ir Remi 
Vizgirda. Praėjus devyne
riems mėnesiams, pirmosios 
revizijos komisijos, į kurią įėjo 
Edvardas Budginas, Ronaldas 
Nelsas ir Ronnie Peters, para
šyta ataskaita rodė laimėji
mus — kūrimosi metus sąjun
ga baigė su 18,772 dolerių 
kapitalu. Tai buvo padaryta 
sunki pradžia. Palyginus su 
1998 metų išaugusiu kapita
lu, kuris viršija 21 milijoną 
dolerių, pradžios laimėjimai 
atrodo kuklūs, tačiau tik di
rektoriai žino, kiek reikėjo 
įdėti ne tik kapitalo, bet dir
busių pasiaukojusių tarnau
tojų kantrybės ir pastangų. 
Viena iš tokių profesionalių 
vadovių yra Laima Wheeler. J 
ją klientai kreipiasi su įvai
riausiais klausimais. Ilgai ir 
sėkmingai čia dirba Dalia Gri
cienė. Šių dienų kredito sąjun
ga direktorių taryboje dirba, 
didelę patirtį turintys specia
listai — Vytautas Čekanaus
kas, Dalia Gricienė, Albinas 
Markevičius, Birutė Jocas-Mi-
lliron ir Laima Wheeler. Kredi
to komitete dirba Vitalis Lem
bęrtas. Gediminas Leškys ir 
Jonas Talandis, o revizijos ko
mitete — Edvardas Budginas, 

Audra Reivydas ir Asta Bud-
ginienė. 

Kalifornijos Lietuvių kredito 
sąjunga Santa Monica vieto
vėje savo klientams teikia to
kius patarnavimus, kaip ir di
deli bankai: mokestines sąs
kaitas, kelionių čekius, perlai
das į visas pasaulio šalis, ter
minuotus indėlius, nekilnoja
mo turto, automobilių ir as
menines paskolas, įvairias IRA 
sąskaitas, tiesioginių algų ir 
pensijų pervedimus. Artimiau
sioje ateityje, praėjus naujo 
šimtmečio kompiuterių pro
gramų derinimo laikotarpiui, 
planuojama pradėti kreditinių 
bei ATM kortelių patarnavi
mus. 

Trisdešimties metų sukak
ties šventinį susirinkimą, į ku
rį atėjo nepaprastai daug 
narių, pradėjo kredito sąjun
gos prezidentas Albinas Mar
kevičius. Savo kalboje jis pa
dėkojo visiems nariams už pa
ramą ir prisiminė, kaip sunku 
buvo gauti leidimą sąjungos 
įkūrimui. Prezidentas Marke
vičius priminė, kad vienas 
pirmųjų narių iki šiandien yra 
Antanas Mikalajūnas. Dauge
lis atvykusių ir besikuriančių 
Santa Monica tik per šią finan
savimo įstaigą galėjo gauti 
kreditus nuosavybių įsigiji
mui, nes bankai tokiems sun
kiai teikdavo paskolas. Didžiu
lė dalis lietuvių naujakurių 
sėkmingai pasinaudojo ir įsi
tvirtino viename puikiausiųjų 
Kalifornijos miestų — Santa 
Monica. Kredito sąjungos pre
zidentas A. Markevičius, baig
damas pakvietė ir kitus ben
druomenės narius, ypač jauni
mą, įsijungti į taip sparčiai 
augančią lietuvišką kredito 
įstaigą, kurios veikla yra ly
giai taip pat reikšminga ir 
svarbi šių dienų vis gausėjan
čiai lietuvių bendrijai, kaip ir 
prieš trisdešimt metų. 

šventiniame susirinkime 
svečiai dalinosi prisiminimais, 
šnekučiavosi ir vaišinosi. Visi 
jautėsi kaip namuose, kur vi
sada gali gauti ne tik pata
rimą, bet ir labiausiai reika
lingą pagalbą. Tarnavimas vi
suomenei ir kiekvienam atski
rai — pagrindinė Kalifornijos 
Lietuvių kredito sąjungos pa
reiga ir tikslas. 

R e g i n a Gasparonienė 

S K E L B I M A I 

Kalifornijos Lietuvių kredito sąjungos valdyba ir tarnautoja; po metinio narių susirinkimo Iš kaires: Gedimi
nas Leškys, Regina Banionytė, Vitalis Lembęrtas, Regina Gasparonienė, Dalia Gricienė, Vytautas 
Čekanauskas, Laima Wheeler, Edvardas Budginas ir Albinas Markevičius (valdybos pirmininkas). 
pobūdžio, su tų įmonių ar ekspertams. Iš to galima ir V. Adamkus taip pat pasakė 
įstaigų paruoštais tekstais), spręsti, jog ateityje susilauk- sveikinimo kalbas. „Ši paroda 
Atrodo, kad tik su tokia versli- sime dar naujų šios knygos yra vienas puikiausių mūsų 
ninku parama šis leidinys laidų. 
galėjo išvysti dienos šviesą. 

Knygoje yra pažymėti ir 
vadinamieji ^letų žmonės" 
(1997-jų) devyniose srityse, 
įdedant jų dideles portretines 
nuotraukas. Skyriuje matome 

Ed. Šulaitis 

PARODĄ ATIDARĖ 
PREZIDENTAI 

gero bendradarbiavimo su 
Lenkija pavyzdžiu užbaigiant 
šį tūkstantmetį", — teigė Lie
tuvos vadovas. 

Kaimyninių valstybių prezi
dentai, apžiūrėję paveikslą bei 
šalia eksponuojamas rekon
struotas Žalgirio mūšio vė-

muziejaus garbės svečių kny
goje. 

„Žalgirio mūšio" parodos 
atidaryme taip pat dalyvavo 
kadenciją baigęs prezidentas 
Algirdas Brazauskas, Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis su žmona, Lenkijos se-

tys užsienio valstybių diplo
matai, kiti oficialūs Lietuvos 
ir Lenkijos valstybių asmenys, 
žymūs menininkai, mokslinin
kai, kultūros veikėjai. 

Paroda bus atidaryta tris 

„KAS YRA KAS LIETUVOJE 97-98" 
Taip vadinasi pati stam

biausia, iš Lietuvos bet kada 
gauta, knyga, atkeliavusi dar 
praėjusių metų pabaigoje. Tai 
1,192 puslapius turintis, dide
lio formato leidinys, įrištas 
kietuose viršeliuose. Jis Lietu
voje pardavinėjamas po 150 
litų. o su 50 litų persiuntimo 
išlaidomis nėra toks pigus net 
ir Amerikoje gyvenančiam lie
tuviui. 

Tačiau be šios knygos yra 
sunku apsieiti tiems, kurie do
misi Lietuvos žmonėmis, ten 
veikiančiomis organizacijomis, 
prekybos įmonėmis, laikraš
čiais, žurnalais, bei kitomis 
Lietuvos gyvenimo apraiš
komis. Be šio leidinio, aišku, 
nelengva ir spaudos žmonėms 
— tiek tėvynėje, tiek užsie
nyje. 

Visų pirma čia pristatyta 
10.000 įtakingiausiųjų, žy
miausių bei daugiausia pasie
kusių įvairiose gyvenimo sri
tyse šiandieninės Lietuvos 
žmor.:u Leidinio redakcija ta
rėsi -u daugiau nei 400 įvairių 
institucijų bei organizacijų, 
<unos sudarė ir pateikė reko
menduojamųjų žmonių sąra-

is Tačiau kai kurie asme
nys, kuriems buvo pasiūlyta 
užpildyti anketas, atsisakė tai 
padaryti, o kai kurie net ne

norėjo, kad jų pavardės būtų 
minimos. 

Reikia pažymėti, jog tų de
šimties tūkstančių žmonių, 
kurie atsakė į anke „as ar nesi
priešino įtraukimui į knygą, 
telpa ne vien tik biografiniai 
duomenys, šeimos sudėtis, 
tarnyba, pomėgiai, bet ir dau
gelio adresai, net telefonai. 

Kaip matoma iš knygos, bio
grafinė informacija apie asme
nis yra svarbiausia šio žinyno 
dalis. Bet leidėjai, norėdami 
kuo išsamiau supažindinti 
skaitytoją su Lietuva, pra
plėtė knygos turinį ir padidino 
jos teikiamą naudą, sudarant 
galimybę prisistatyti svar
biausioms ir reikšmingiau
sioms Lietuvos institucijoms 
bei organizacijoms. 

Didžiausias dėmesys skiria
mas verslui ir, pagal „Verslo 
žinių" laikraščio rekomendaci
jas, buvo atrinkta 2,000 di
džiausių Lietuvos įmonių, ku
rių vadovai yra biografinėje 
šios knygos dalyje, o pačių 
įmonių aprašymai pateikiami 
atskirame skyriuje sietuvos 
verslas". 

Kaip rašo šios knygos lei
dėjai, dėl didelio šios milži
niškos knygos biudžeto, įmo
nių ir įstaigų pristatymai yra 
apmokami (taigi reklaminio 

Balandžio 14 d. Taikomosios 
šiuos išrinktuosius (pradedant dailės muziejuje — Vilniaus 
kultūra ir menu, o baigiant žemutinės pilies senajame ar- liavas ir ginklų kolekciją iš 
žiniasklaida): Eimuntą Ne- senale — atidaryta bendra Lenkijos ir Lietuvos muziejų, 
krošių, Ireną Degutienę, Zig- valstybinio muziejaus Varšu- pasirašė Taikomosios dailės 
mą Zinkevičių, Algirdą Bra- voje ir Lietuvos dailės muzie-
zauską, Arvydą Sabonį, Kazį jaus paroda „Žalgirio mūšis". 
Pėdnyčią, Eleną Leontjevą, Svarbiausias jos akcentas — 
prel. Kazimierą Vasiliauską, iš Lenkijos sostinės atvežtas 
Rimvydą Valatką. batalinės tapybos paveikslas 

Čia yra skyrius apie reli- — Jono Mateikos (Jan Ma
gines bendruomenes. Dau- tejko, 1838-1893) nutapytas 
giausia vietos skiriama infor- „Žalgirio mūšis". 
macijai apie Romos Katalikų Parodą atidarė Lietuvoje su natorių delegacija, Lietuvos 
Bažnyčią Lietuvoje, tačiau yra oficialiu vizitu viešintis Lenki- Seimo, vyriausybės nariai, 
sužymėti ir stačiatikių, evan- jos prezidentas Aleksander taip pat Lietuvoje reziduojan-
gelikų liuteronų, evangelikų Kwasniewski ir Lietuvos vado-
reformatų, rytų apeigų kata- vas Valdas Adamkus, 
likų bei kitų religinių ben- Į ceremoniją kartu su savo 
druomenių pagrindiniai žmo- žmonomis Jolanta Kwas-
nės. Sužymėtos Lietuvos reli- niewska ir Alma Adamkiene 
ginės organizacijos bei jų va- atvykę prezidentai buvo pasi-
dovai. 

Taip pat paminimos Lietu- sargybos karių. Svečiams ei-
vos politinės partijos, prade- nant paveikslo link, Kauno 
dant Tėvynės sąjunga (Lietu- valstybinis choras, vadovauja- „Sutaupiau tiek atostogų lai-
vos konservatoriais) ir bai- mas profesoriaus Petro Binge- ko, kad užtektų seniai bran-
giant Tautos pažangos partija lio, atliko penkioliktojo am- dintai juostai sukurti", — 
(o partijų iš viso surašyta net žiaus lenkų herojinę giesmę sakė kino režisierius, Lietuvos 
31). Kai kurios partijos yra „Dievo Motina" (Bogorodzica kinematografininkų sąjungos 
įsidėjusios apmokamus prista- — Polska) ir Juozo Naujalio pirmininkas Gytis Lukšas. 

dainą „Kur lygūs laukai" (Mai- Pasak režisieriaus, prasidėjo 
ronio žodžiai). naujojo Lietuvos ir Rusijos ga-

Ceremoniją pradėjo Lietuvos mybos filmo „Parodyk man 
dailės muziejaus direktorius kelią" pagal Prano Morkaus 

Šios knygos leidėjas UAB Romualdas Budrys ir Valsty- scenarijų paruošiamieji dar-
„Neolitas", Laisvės ai. 70, binio muziejaus Varšuvoje di- bai. Renkama pagrindinio 
3000 Kaunas, Lietuva, o vyr. rektorius Ferdynand B. Ruszc- vaidmens atlikėja, vyksta ban-
redaktorius Jonas Vitkauskas, zyc. Pastarasis papasakojo dymai, Lietuvoje ir Rusijoje 

Leidinio redakcija kreipiasi į „Žalgirio mūšio" paveikslo is- ieškoma filmavimo vietų. Du 
skaitytojus sakydama: „Jeigu toriją. pažymėdamas, kad jau trečdaliai juostos, anot G. 
šiuose puslapiuose neradote pabuvojęs Krokuvoje, Liu-
kokio nors žinomo asmens, bline, Maskvoje, Peterburge. 

Lvove, Vienoje, Prahoje, Ber
lyne, jis pagaliau eksponuoja-

tikti trimitininkų ir garbės mėnesius. (Elta) 

FILMAS APIE TREMTĮ 

tymus. 
Nemažai vietos s1 dama 

žiniasklaidai, žurnalistams, 
sportui ir kt. 

kurį Jūsų nuomone, verta pa
minėti mūsų knygoje, būtinai 
praneškite redakcijai 'P.d. Nr. mas Vilniuje — valstybes, tie-
2060, 3000 Kaunas). Rengda- siogiai prisidėjusios prie per-
mi kitą leidinį 'Kas yra kas galės Žalgirio lauke, sosti-
Lietuvoje' mes būtinai šio as- neje. 
mens kandidatūrą pateiksime Prezidentai A. Kwasniewski 

Lukšo, bus filmuojami Ru
sijoje. Netrukus režisierius 
vyksta į Maskvą. 

Naujas filmas pasakos apie 
10-11 metų mergaitės kelionę 
iš tremties į Lietuvą. Surinkta 
daug autentiškos dokumen
tinės medžiagos, tačiau filme, 
pasak kūrėjų, netrūks ir vaiz-

Lictuvoje su oficialiu vizitu vieftejes Lenkijos prezidentas A Kvasniewski (d) su žmona Jolanta, Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus su žmona Alma (V) ir Lenkijos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadore Lietuvoje 
Eufemia Teichmann. Taikomosios dailės muziejuje - Vilniaus Žemutines pilies arsenale atidaryta bendra na
cionalinio muziejaus Varšuvoje ir Lietuvos Dailės muziejaus paroda „Žalgirio mosis*. Nuotr. Eito* 

Įvairūs Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTGM0EUO. NAMU, SVBKATOa 
IR GYVYBE8 DRAUOMA& 

AgafttMFrankZaposskOff. Mgr Aukss 
S. Kana kaba astuvlsfcai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Weat.96tr.3trs* 

Tsi. (708) 424-8864 
(773)681-8864 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Parduodu dviejų miegamųjų 
ir dviejų prausyklų butą. (condo-
minium) Oak Lawn'e. Parketas, 

privati skalbykla ir garažas, gražus 
kiemas. Skambinti 1-708425-1775 

arba 1-708-425-9209 

Mfflftmos dUem®© pmoga 
dovanokite lietuviškus 

"Rūtos" Šokoladinius 
saldainius 

iš Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus dovanų parduotuves! 

Užeikite kasdien 
nuo 10 iki 4 vai. 

arba užsisakykite telefonu 
773-582-6500 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
j REALTORS 

(773) 5364205 
(7tS) 425-7111 

RIMAS LSTANKUS 
'Gmrtas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkam* ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

R e a l m a r t f l < t 
Realty Group Inc. 

6602S.PulaskiRd. 
Chkago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-5SM1M Paftr 312-3»M3t7 
Fa«773-5S5-3«*7 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASK1RD. 

CMCAGO.IL ' 
Ieškote automobilio? 

* padėsime pigiai nusipirkti i$ 
varžytinių; 

* maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

* nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

* automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-285-7702. 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo Šiandien! 

(630)207 2748 

At l i ekame namų Uorės 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters'' ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 7 0 8 - 7 2 8 - 0 2 0 8 

duotes. Filmo operatorius — 
Algimantas Mikutėnas. 

G. Lukšas sakė, jog filmą 
rengtasi kurti prieš šešerius 
metus. Deja, tuomet planus 
sugriovusi finansinė situacija 
neaiški ir šiandien. „Nešio
juosi filmą kaip žaizdą", — 
apibūdino savo kūrybines vil
tis režisierius. (Elta) 

Yra darbas turinčiam auto-
mobili prižiūrėti seną žmogų. 
Patogiausia skambinti gegužės 8 d. 
teL 219472-3129. Prieš gegužės 8 
d ir nuo gegužės 9 d. p.p. skambinti 
teL 630-355-5460. Kviesti Marką 

Įjungiame kompiuterius, 
taisome VCR, televizorius 

ir radijo imtuvus. 
TeL 773-836-9714 

Panevėžys . Kovo 14 d. Švč. 
Trejybės bažnyčioje A. Lipnia-
no jaunimo centro iniciatyva 
sukviesti panevėžiečiai klau
sėsi jaunimo folkloro ansamb
lio giedamų Žemaičių Kalnų. 

pMortgages 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is aocepting appiicants for 
PMiranoitt Rosidoncol 

Anyons can appty. 
For free information call: 

1-773-282-9500 
CT§ concantnftng M immigrtton to Canada 

www.rsdsusa.ooni 

is tbc oaljr I M S I M U »e do.. 

No AppScaSon Hm 
Down Paymsnt 3-5% 

' No Points 
' Fast Tumaround 

Hlghland 
Btne corp. 

Spoctml Frogrmms 
• Documented 5% Down 
• Derogatory Credit 
• No Cost Rettnancing 

Jurgita 
JanavTėtot* 

Kafcu tstuvtifcai 

No Incomm Vtiflcatlon Progrmms 
(773) 229-0022 • (800) LOAM-203 • (773)205-1414 

6945 W. Archer Ave. 4750 N. Mibvaukee Ave. 
Chicaoo, IL 60838 Chicago, IL 60630 

PADĖKA 
Dėkoju v i s i e m s giminaičiams, draugams ir 

p a ž į s t a m i e m s sute ikus iems st iprybės ligoje. 
Ačiū už pare ikštus gražius l inkėjimus, gėles ir 
maldas . Ypat ingą padėką reiškiu žmonai DA
LEI, MAMAI, ALEX ŽAKUI, kurie lankė kiek
v ieną dieną ligoninėje ir s laugė namuose. Dar 
kartą nuoš irdžiaus ias ačiū v is iems, vis iems. 

S u pagarba, 

B r o n i u s B l e k y s 

http://Weat.96tr.3trs*
http://www.rsdsusa.ooni


Jokūbas ir Loreta Stukai 

PENKERI METAI BE JOKŪBO 
STUKO 

Šių metų balandžio 29 d. 
suėjo penkeri metai, kai Pra
amžius amžinybėn pasišaukė 
vieną žymiųjų New Jersey lie
tuvių, prof. dr. Jokūbą Stuką. 

Nuo savo ankstyvos jaunys
tės iki pat gyvenimo pabaigos 
velionis buvo ištikimas Lietu
vos patriotas. Į lietuvišką 
veiklą jis įsijungė būdamas 16 
metų amžiaus. Suradęs prita
riančių rėmėjų grupę, jis pra
dėjo lietuviškas radijo laidas, 
pavadinęs jas „Lietuvos atsi
minimais". Šį nelengvą darbą 
jis nepaliaujamai tęsė 53 me
tus, nuolatos skelbdamas oku
pantų daromas piktadarybes 
Lietuvoje. Kiekvieną laidą jis 
pradėdavo jautriais „Lietuva 
brangi, mano tėvyne" žodžiais 
ir muzikos garsais. Buvo įstei
gęs „Rūtos" dainų ir šokių an
samblį, kuris kasmet pasiro
dydavo radijo rėmėjų koncer
tuose. Ji&-ętengėsi, kad jo lie
tuviškos laidos nuolat augtų ir 
būtų įdomesnės. Todėl metų 
slinktyje turėjo subūręs būrį 
talkininkų. Jo talkininkais 
buvo Jonas Valaitis, muzikas 
Algirdas Kačanauskas, Kauno 
radiofono pranešėjas Alfonsas 
Petrutis, vėliau tapęs „Ameri
kos balso" lietuviškų laidų ve
dėju. Be jų dar ilgai talkino 
aktorius Vitalis Žukauskas, 
„Dėdė Anupras su giminėm", 
Kazys Vasiliauskas, Loreta 
Stukienė, Irena Veblaitienė, 
Algis Šimukonis, Jonas Pa-
trich ir kiti. 

Velionis turėjo tarptautinės 
ekonomikos mokslų specialybę 
ir už tai New Yorko universi
tete jam buvo suteiktas dakta
ro laipsnis. Keletą metų jis 
dėstė ekonomikos mokslus 
City College New Yorke, bet 
vėliau perėjo į Seton Hali uni
versitetą South Orange, New 
Jersey ir čia daugiau nei 25 
metus buvo ekonomikos 
mokslų profesoriumi. 

Jo laidose klausytojai girdė
davo žinias apie tautiečių 
džiaugsmus, nelaimes ar mir
tį. Čia nuolat buvo pabrėžia
ma tautybė ir minima mūsų 

kultūra, religinės ar tautinės 
šventės. Velionis pats didžia
vosi savo tautybe. Jis rašė: 
„Dėkoju Tau, Viešpatie, kad 
leidai man gimti lietuviu. 
Nors išvydau pasaulį šioje At
lanto pusėje, bet pamilau Lie
tuvą nuo vaikystės dienų. 
Raskite kitą gražesnę ir senes
nę kalbą už mūsiškę! Suras
kite ištvermingesnę šalį tiek 
daug iškentėjusią dėl savo eg
zistencijos... Lietuva, tu esi 
man saulelė motinėlė, nuo pat 
jaunystės tu esi mano laimės 
spindulys..." 

Jam mirus nutrūko taip vi
sų pamėgtos dviejų valandų 
„Lietuvos atsiminimų" radijo 
žinių, dainų ir lietuviškų įvy
kių laidos. Tačiau labiausiai jo 
liūdi likusi žmona Loreta, bro
lis Liudas ir kiti giminės. Ba
landžio 11 d. lietuvių Šv. Tre
jybės koplyčioje, Nevvarke, už 
jo sielą vyko Mišios, kur buvo 
pasimelsta už šio iškilaus lie
tuvio sielą. 

Julius Veblaitis 

AJ*. SAVANORIS 
KŪRĖJAS 

Savanoris kūrėjas Bronius Jaras 

Š. m. kovo 8 d. Kenosha,WI, 
mirė savanoris kūrėjas Bro
nius Jaras. Kovo 12 d. palai
dotas Šv. Jurgio kapinėse, Ke-
nosha, WI, šalia žmonos Jad-

ŠVENTOJO SOSTO IR 
ESTIJOS SUTARTIS 

Šventasis Sostas ir Estijos 
Respublika susitarė dėl kata
likų ir Bažnyčios teisių šioje 
Baltijos regiono valstybėje. 

Kovo 13 dieną Vatikano 
spaudos centras paskelbė pa
reiškimą, kuriame sakoma: 
,1999 metų kovo 12 dieną Va
tikano valstybės sekretoriatui 
ir Estijos užsienio reikalų 
ministerijai apsikeitus atitin
kamais dokumentais, sutartis 
tarp Šventojo Sosto ir Estijos 
Respublikos, reguliuojanti Ka
talikų Bažnyčios ir šios val
stybės santykius, tapo detali
zuota ir įsigaliojo". 

I dešimtį paragrafų su
skirstytoje sutartyje apibrė
žiami ir nustatomi įvairūs 
Katalikų Bažnyčios ir jos in
stitucijų juridinio statuso bei 
veiklos aspektai. Joje ypač 
pabrėžiama Šventojo Sosto 
teisė skirti vyskupus, garan
tuojamas pastoracinis darbas 
užsieniečiams kunigams ir • 
vienuolijų nariams, katalikų 
tikybos dėstymas mokyklose. 
Pilietinėje srityje pripažįsta
mos Katalikų Bažnyčioje su-

vygos. Jo mirtimi pietryčių 
Wisconsin valstijos lietuviški 
telkiniai netekome mūsų tar
pe paskutinio savanorio kūrė
jo, o turėjome jų net keturis. 
Netekome vieno iš tų, kurie 
1918 m. kūrė ir gynė atstatytą 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Bronius Jaras buvo gimęs 
1902 m. lapkričio 22 d. Šiaulių 
mieste. Paskelbus Lietuvos 
valstybės atstatymą, palikęs 
mokyklos suolą, stojo savano
riu ginti Lietuvos. Antrą kartą 
savanoriu stojo į Klaipėdos 
Krašto vaduotojų eiles. Buvo 
apdovanotas Savanorio Kūrėjo 
ir Klaipėdos krašto vadavimo 
medaliais. Buvo veiklus Šau
lių s-gos narys. Išeivijoje buvo 
apdovanotas Šaulių Žvaigžde. 
Lietuvoje gyveno Šiaulių 
mieste, dirbo pašte. Aktyviai 
dalyvavo Šiaulių miesto teat
re; jį pamėgęs, teatrinės veik
los iš tėvynės pasitraukęs ne
apleido. 

Sulaukė garbingo 96 metų 
amžiaus, kurio kelyje patyrė 
ir daug skausmo. Prieš keletą 
metų palaidojo žmoną, visus 
tris savo jaunesnius brolius, o 
prieš dvejus metus ir mylimą 
dukrą Aureliją. 

Gimęs pavergtoje Lietuvoje 
ir ją palikęs okupuotą, džiau
gėsi jos prisikėlimu neprik
lausomam gyvenimui. Sielojo
si jos rūpesčiais ir sunku
mais. Gausiai šelpė esančius 
varge, ypač gausias šeimas. 
Keletą kartų aplankė Lietuvą. 
Mėgo gyvenimą. Mėgo keliau
ti, savo kelionėse aplankė 
daug kraštų ir keletą žemynų. 
Buvo nuostabus žmogus. Visų 
mylimas ir gerbiamas. Mėgo 
žmones. Mums, jį pažinu
siems, pasiliko jo kaip tauraus 
lietuvio ir mielo draugo atmi
nimas. 

Zenonas Lukauskas 

darytos kanoninės santuokos. 
Estijoje, turinčioje apie 1,5 

mln. gyventojų, yra maždaug 
4000 katalikų, kurių pusė es
tai, o kiti — svetimtaučiai. Es
tija yra antroji po Kazachsta
no buvusi sovietinė respubli
ka, pasirašiusi konkordatinę 
sutartį su Vatikanu. 
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* Jurbarkas. Kovo 21 d. 
Jurbarko dekanato jaunimo 
centre Kauno arkivyskupijos 
Jaunimo centro referentai A. 
Kučikas, L. Daugėlaitė, R. 
Gečaitė ir J. Stučinskaitė Jur
barko katalikiškajam jauni
mui vedė seminarą „Drąsos 
gyventi šaltinis". 

ATGAUTI NUOSAVYBES-

Atkelta iš 3 psl. Tačiau, 
man rodos, jog man vėl įsigyti 
Lietuvos pilietybę vien norint 
atgauti savo šeimos anksčiau 
turėtą nekilnojamą turtą, bū
tų šiek tiek apgaulinga ir gal 
šiek tiek nesąžininga. Išsky
rus jaunystės prisiminimus ir 
lietuvių kalbą, kuri buvo pir
moji mano vartota kalba ir ku
rios aš stengiuosi neužmiršti, 
aš jokių ryšių su dabartine 
Lietuva neturiu, jokios šei
mos ar giminių ten nėra. Aš 
čia jau išgyvenau pusę šimt
mečio, beveik triskart ilgiau 
negu iš viso buvau gyvenęs 
Lietuvoje. Mano žmona čia gi
musi amerikietė švedų kilmės, 
su Lietuva nieko bendra netu
ri, mano vaikai ir vaikaičiai 
tais dalykais visiškai nesido
mi. Gal tai gaila, bet taip jau 
yra. Neturiu nei noro, palinki
mo ar laiko — man jau arti 80 
metų amžiaus — finansiškai 
ar bet kokiu kitu būdu asme
niškai ta nuosavybe naudotis. 
Ją atgavęs, būčiau tučtuojau 
ją perrašęs Kauno miesto savi
valdybei arba kitai panašiai 
valdžios įstaigai su sąlyga, 
kad pagal nustatytą formulę 
būtų leista tos nuosavybės 
gautu pelnu ir pajamomis 
naudotis, sakysim, senyvo am
žiaus nepasiturintiems pensi
ninkams, gal grįžusiems iš 
tremties asmenims ar pana
šiai žmonių grupei. Nieko kito 
nenoriu. Kai kada galvoju, jog 
norėčiau, jog ten būtų įrengta 
paminklinė lenta su įrašu, 
kad tas pastatas įgytas vienos 
senos ir gerai žinomos Kauno 
šeimos 19-tam šimtmety, da
bar, 21-to šimtmečio įžangoje, 
vieno tos šeimos palikuonio, 
dabar gyvenančio Amerikoje 
perduotas Kauno miestui su 
tuo tikslu. Bet iš tikrųjų tai 
nelabai svarbu. 

Aišku, peršasi klausimas, 
kodėl man iš viso taip svarbu 
atgauti tą turtą? Ogi atsaky
mas visai paprastas. Aš noriu, 
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Šv. Kazimiero Seserys nuoširdžiai kviečia visus 1999 m. 

gegužės 8 d. 9 vai. 30 min. ryto dalyvauti mūsų įkūrėjos. 

Dievo Tarnaitės, Motinos Marijos Kaupaitės atminimo Mišiose, 

meldžiant Dievo malonės, kad ji būtų greičiau paskelbta 

palaimintąja. Šv. Mišias atnašaus Čikagos vyskupas augziliaras, 

John R. Gorman. 

Pirmą kartą Mišių dalyviai galės pasimelsti prie Marijos 

Kaupaitės palaikų karsto, perkelto į motiniško namo koplyčią, 

prašant jos užtarimo įvairiuose reikaluose bei ligose. 
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kad bent simboliškai mano 
teisė į tą nuosavybę būtų pri
pažinta, nes tokiu būdu 
skriauda, padaryta mano šei
mai, bus nors iš dalies atitai
syta. Be to, aš tenai esu gi
męs. Tokių, kaip aš, yra dau
giau, pilietybes įstatymas 
mums neturėtų būti pritaiky
tas. 

Čia aš noriu šiek tiek sustoti 
prie labai tragiškos ir liūdnos 
temos dėl žydų turėto nekilno
jamo turto. Apie tai dėl man 
nežinomų priežasčių lietuviš
koje spaudoje labai mažai kal
bama, betgi tai yra didelė pro
blema. Atgavus Vilnių 1939 
metais, Lietuvoje žydų buvo 
apie 8 procentus visų gyvento
jų. Didžioji dauguma buvo su
sispietusi miestuose ir mieste
liuose: Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Panevėžy, Marijampo
lėje ir t.t. Jų tarpe buvo aps
čiai varguomenės, ypač ryti
nėje Lietuvoje ir Vilniuje, bet, 
iš kitos pusės, jiems priklau
sė ir gana didelė dalis nekilno
jamo turto. Buvo Lietuvoje 
miestelių, kur beveik visi gy
ventojai buvo žydai. Viena to
kia vieta buvo Eišiškių mies
telis, netoli Vilniaus, ir tokių 
vietovių buvo ir daugiau. Ne
seniai vienas tautininkų parti
jos atstovas Vilniuje pareiškė, 
jog, girdi, žydai pretendavo į 
pusę prieškarinio Vilniaus ne
kilnojamo turto, nors jis ir ne
išaiškino, kaip tą „prete-da-
vimą" suprasti juridiškai. Čia 
vis tik reikia pridurti, jog iš 
tikrųjų žydai buvo sudarę apie 
trečdalį prieškarinio Vilniaus 
gyventojų — tuomet vadina
mo Lietuvos Jeruzale. Vien 
Vilniaus senamiesty buvo apie 
100 žydų įstaigų bei institu
cijų, sinagogų, maldos namų, 
bendruomenės pastatų, viso
kių prieglaudų, ligoninių, ban
kų, mokyklų, teatrų, biblio
tekų, skaityklų ir t.t. Ten net 
buvo garsus žydų mokslų in
stitutas, 1940 metais perkel
tas į Ameriką. Beveik visi tų 
nuosavybių savininkai buvo 
išžudyti 1941-1944 metais, bet 
tai nereiškia, kad mes galime 
dabar visa tai pamiršti ar ig
noruoti. To jau neprileidžia 
700 metų Lietuvos žydų istori
ja ir lietuvių žydų taikingas 
sugyvenimas — bent iki 1941 
metų vasaros. Kaune žydų 
buvo apie ketvirtadalis visų 
gyventojų ir jiems priklausė 
didesnė dalis senamiesčio bei 
pietinės Vilijampolės dalies 
nekilnojamo turto. Pagal va
karietiškos teisėsaugos ir civi
lizuoto pasaulio privačios nuo
savybės įstatymų normas, 
kam toji nuosavybė dabar iš 
tikrųjų turėtų priklausyti? 
Lietuvos valstybei? Miestų sa
vivaldybėms? Lietuvos žydų 
bendruomenei? Pasaulio žy-

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 6 d., ketvirtadienis 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS PLIENAS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Žentas, Brolis mirė 

1999 m. kovo 10 d. ir buvo palaidotas kovo 15 d. Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Rimantui Gudeliui už 
atnašautas gedulingas šv. Mišias, už prasmingą pa
mokslą, ypač reikšmingus skaitymus šv. Mišių metu, 
Velionio palydėjimą į Amžiną Poilsį ir apiegas ka
pinėse. 

Nuoširdus ačiū kun. Jonui Kuzinskui ir kun. Vito 
Mikolaičiui už a.a. Juozo lankymą ligoninėje, maldas 
koplyčioje ir guodžiančius žodžius. 

Padėka sol. Broniui Mačiukevičiui už įspūdingą gie
dojimą šv. Mišių metu ir muz. Ričardui Šokui už var
gonavimą. 

Nuoširdus ačiū visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems 
šv. Mišiose ir už a.a. Juozo palydėjimą į kapines. 

Gili padėka visiems užprašiusiems šv. Mišias už Ve
lionio sielą, už aukas Almos Fondui, už aukas šeimai, 
už gėles jo prisiminimui. Ačiū už išreikštas užuojautas 
spaudoje, raštu ir žodžiu. 

Dėkojame karsto nešėjams, Brady Gili laidotuvių 
namams ir direkt. Donald M. Petkui už malonų patar
navimą. 

Liūdinti žmona Adelė ir šeima. 

dams? O gal ir Izraelio valsty
bei? Vienaip ar kitaip, kaž
koks atsakymas į tuos klausi
mus turi būti surastas. 

Pabaigoje aš noriu sakyti, 
kad, jei Lietuva dabar rengia
si įstoti į Europos ir civilizuoto 
pasaulio kraštų šeimyną, 
anksčiau nusavinta nuosavy
bė turi būti besąlyginiai su
grąžinta visiems tiems, kurie 
to reikalauja ir gali įrodyti, 
kad jie ir jų įpėdiniai turi teisę 
į tą nuosavybę. Tatai turi būti 
įvykdyta be tautybės, tikybos, 
gyvenvietės ir pilietybės skir
tumo. Visa tai ilgiau pratęsti, 
vilkinti ir laukti, kol mes jau 
visi būsime išmirę — kaip, 
man rodos, dabar yra daroma 
— yra visai nepriimtina ir ne

siderina su civilizuoto pasau
lio padorumo dėsnių taisyk
lėmis. O dol žydų turto, čia 
dialogas su reprezentadnėm 
žydų organizacijomis turėtų 
būti pradėtas. Aš čia esu įsiti
kinęs, kad, esant geram norui 
ir gerai valiai, tas sunkus, pai
nus ir tragiškas klausimas ga
li rasti abipusiai patenkinamą 
sprendimą. 

Visa tai reikia kuo greičiau
siai sutvarkyti, — jeigu jau 
nieko kito, tai reikalauja Lie
tuvos valstybės padorumas ir 
Lietuvos tautine savigarba. 
Dabartinės Lietuvos vidaus 
politikos problemos ir nesan
taika, kas, mano manymu, 
dar ilgokai užsitęs, su tuo ne
turėtų būti surišta. 

A.tA. 
JANINA STANAITIENĖ 

Sauodis 
Gyveno Niles, EL. Mirė 1999 m. gegužės 5 d., 2:15 

vai. ryto sulaukusi 84 metų. 
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, dukterys Virginia 

Stanaitytė, Danutė Pilman, žentas John, anūkas Lance 
Pilman. 

Velionė buvo žmona a.a. Va! Stanaičio. 
Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 7 d. nuo 9 

vai. ryto iki 11 vai. ryto Skaja Terrace laidojimo na
muose, 7812 N. Milwaukee Ave., Niles, IL. 

Laidotuvės penktadienį po 11 vai. ryto religinių 
apeigų laidojimo namuose. Velionė Janina bus palaido
ta Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, dukterys, žentas ir anūkas. 
Laidotuvių direkt. Skaja Terrace Funeral Home. 

Tel. 847-966-7302. 

A.fA. 
BRONEI GAVĖNIENEI 

Vilniuje mirus, jos brolį dr. VYTAUTĄ,URBĄ 
su žmona ALDONA, jų šeimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Elena Damijonaitienė 
Aldona ir Antanas Lipskiai 

Vanda ir Vytautas Majauskai 
Roma ir Jonas Mildažiai 

Meilutė ir Petras Ruliai 
Katriutė ir Marius Sodoniai 

Alicija ir Henrikas Soliai 
Gražina ir Jonas Stankūnai 

Janina ir Jonas Šalnai 
Rimgailė Zotovienė 

A.tA. 
PRANUI GUSTUI 

iškeliavus Amžinybėn, DANUTEI ir GIEDRAI, 
anūkėms DAINELEI ir VILTUTEI reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Genovaitė ir Vytautas Masioniai 
Jūratė, Vita, Dalia ir Rūta 

Mūsų daugelio metų mielam draugui 

A.tA. 
PRANUI GUSTUI 

iškel iavus Amžinybėn, gili užuojauta žmonai 
ONUTEI, dukrelėms DANUTEI ir GIEDRUTEI, 
vaikaitėms ir artimiesiems. 

Su gailesiu, 
Julius ir Adelė Balsiai 

Žibutė BrinkienėAlez 

Mylimam Broliui 

A.tA. 
PETRUI ARDINSKUI 

Lietuvoje staiga mirus, bičiulį JUOZĄ ARDJ ir jo 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Rimvydas ir Regina Šliažai 
Viktoras ir Ona Šilėnai 



DRAUGAS, 1999 m. gegužes 6 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Dail. Evos Labutytės pa
rodos, pavadintos „Lietuvinin
kų ir Prūsų žemėse", atida ry
mas šį penktadienį, gegužės 7 
d., nuo 7 iki 9 vai. vak., Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
juje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago. Parodą rengia Mažosios 
Lietuvos draugija Čikagoje. 
Visi maloniai kviečiami atida
ryme dalyvauti (.atvyks ir 
kūrinių autorė). Paroda tęsis 
iki gegužės 24 d. 

Gegužinės pamaldos vyk
sta visą gegužės mėnesį, nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 
3 vai. p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje. 
Tai graži tradicija: ne tik pa
gerbti Dievo Motiną, kuriai 
skiriamas šis mėnuo, bet ir 
prisiminti gražiąsias lietu
viškas pamaldas, taip mūsų 
tautos pamėgtas ir uoliai lan
kytas. 

Čikagos Venezuelos lie
tuvių klubo gegužinė sek
madienį, gegužės 16 d., vyks 
Šaulių namuose. Pradžia 12 
vai. Bus skanaus lietuviško 
maisto ir malonus pabendra
vimas grojant Ramanausko 
kestrui. Visi kviečiami. 

Po Lietuviu fondo suva
ž iav imo spaudos komisijos 
nuotrauka (05.04. 3 psl.) yra 
netiksli , Amerikos Balsui" at
stovaujančios korespondentės 
pavardė — turi būti Gabija 
Steponėnaitė. 

„Kanklėmis kankliuoki
me, sutart ine leiskime..." 
Kanklių muzika — ne tik Ka
lėdų giesmei ar senovės vai
dilų dainoms, bet ir mūsų lai
kams. Atvykite į „Kanklių" 
ansamblio koncertą ir pasi
klausykite, ką modernių dienų 
„vaidilos ir vaidilutės" gali iš 
šio tradicinio lietuviško in
strumento „išvilioti". Pirmasis 
ansamblio koncertas bus 
penktadienį, gegužės 7 d., 6:30 
vai. vak.. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte (Pasaulio 
liet. centre), o antrasis — šeš
tadienį, gegužės 8 d., 6:30 vai. 
vak.. Jaunimo centre. 

P a ž į s t a m i p r a n e š a , k a d 
a g r o n o m a s A n t a n a s San
t a r a* perkeltas į O ak Lawn 
Pavilhun prieglaudą. 9525 So. 
Mavfield A ve., Oak Lavvn. IL. 

LFK „Lituanica" vyrų ko
manda sekmadienį, gegužės 9 
dieną, savo aikštėje, Lemonte, 
rungtyniaus su Lombard 
miestelio futbolininkais. Lom
bard komanda nėra iš stip
riųjų, bet ir prieš ją reikia ko
voti norint džiaugtis pergale. 
Rungtynių pradžia 3 vai. p.p. 
Visi kviečiami atvykti stebėti 
rungtynių ir tuomi „Lituani-
cos" žaidėjus paskatinti dar 
vienai pergalei. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas ruošia pagerbimą 
Lietuvos prezidento žmonai 
Almai Adamkienei Drury 
Lane pokylių salėje, Oak 
Brook, IL. spalio 10 d. Stalus 
užsisakyti galima jau dabar, 
išrašant čekį Chicago Lithua-
nian Women's Club Benefit 
Fund vardu ir siunčiant F. Si-
manonienei. 4428 W. Williams 
Place, Oak Lawn, IL 60453. 
Stalai yra 8, 10 ir 12 asmenų 
(.vienam asmeniui kaina — 45 
dol.). Stalai bus skirstomi pa
gal čekio datą. 

Švč . M. Marijos Gimimo 
parapija ruošia maldingą 
kelionę į Lietuvą ir Romą. Lie
tuvoje bus praleistos 5 dienos, 
aplankant Marijos šventoves 
— Šiluvą, Aušros Vartus, Pa
žaislio Dievo Motiną, Kreke
navą. Ant Kryžių kalno maldi
ninkai pastatys kryžių. Bus 
aplankyti keli didieji Lietuvos 
miestai, o 5 dienos praleistos 
Romoje, lankant krikščionybei 
brangias vietas. Norintys kar
tu keliauti, gali gauti daugiau 
informacijų tel. 708-422-3000 
(kelionių agentūra „American 
TraveD, arba kreiptis į klebo
nijos raštinę antradieniais, 
trečiadieniais ir ketvirtadie
niais, tel. 773-776-0571. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas šiais metais skiria dvi 
stipendijas universiteto stu
dentei ar studentui po 1,000 
dol. Norintieji gauti blankas, 
prašomi kreiptis į Ireną Nor-
butienę, tel. 708-974-2946 ar
ba raštu: 11125 S. O'Gorman 
Dr., #2-lG, Palos Hills, IL 
60465. 

Fe l ix Masa i t i s , La Mirada. 
CA. siusdamas ..Draugo" pre
numeratos mokestį, atsiuntė 
ir 100 dol. auką. Labai ačiū! 

A.a. Nikodemas J. Kulys, kurio 
mirties sukakties paminėjimo šv. 
Mišios bus aukojamos t. marijonų 
vienuolyno koplyčioje (prie „Drau
go") gegužės 9 d., 9 vai. ryte. N.J. 
Kulys buvo Šv. Mykolo parapijos 
vargonininkas ir „Muzikos žinių" 
redaktorius. Mirė 1982 m. gegužės 
2 d., palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse šalia savo žmonos Pe
tronėlės. Negalinčiuosius dalyvauti 
pamaldose, šeima prašo pasimelsti 
už a.a. Nikodemo sielą. 

Grand Rapids, MI, lietu
viai, praėjusį sekmadienį 
girdėję „Kanklių" ansamblio 
koncertą, labai juo susižavėję 
ir visus ragina nepraleisti pro
gos, kai „Kanklės" koncertuos 
Čikagoje bei Lemonte. 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Mari
jos sesel ių rėmėjų metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
birželio 6 d., sekmadienį. Šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
narius bus aukojamos Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje, 
Marųuette Parke, 8 vai. r. 
Tuoj po Mišių parapijos salėje 
vyks susirinkimas, kurio dar
botvarkėje — naujos valdybos 
rinkimai, pusryčiai, laimėji
mai. Bus galima susimokėti 
nario mokestį. Kviečiami ne 
tik nariai, bet ir svečiai. 

„Kanklių" ansamblis jau 
Čikagoje! Sekmadienį, Moti
nos dieną (gegužės 9), 11 vai. 
r., ansambliečiai giedos Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero, lietuviškų Mišių metu. 
Visi ciceriečiai ir apylinkių lie
tuviai kviečiami kuo gausiau 
Mišiose dalyvauti. 

FOLKLORINIAI 
KONCERTAI IŠ 

VILNIAUS 

N' tosios .balerinos" neiškenčia nepaišdykavusios, besiruosrlamos pasiro
dymui su kitomis Egles Kliknaites šokių studijos mokinėmis. 

N . T Indrės I ijunclienės 

Lietuvoje geriausiu laiko
mas Vilniaus jaunimo folklori
nis ansamblis „Ula" atvyksta 
gegužės 26 d. į Čikagą ir „Me-
morial Day" savaitgalį koncer
tuos lietuviams ir amerikie
čiams. „Ūlos" ansamblį sudaro 
26 (14 m. amžiaus) šokėjai-jos, 
dainininkai-kės ir kanklinin
kių grupė, vadovaujama vie
nos iš žymiausių jaunosios 
kartos kanklininkių Kristinos 
Kuprytės, baigusios Lietuvos 
Muzikos akademijos liaudies 
instrumentu studijas. Ji yra J. 
Švedo konkursų laureatė (I ir 
III vieta), turėjusi koncertus 
Lietuvoje. Olandijoje, Belgijoje 
ir Vokietijoje, su plačia tarp
tautine muzikos kurinių pro
grama. Ji turi ir bažnytinę 
programą. 

„Ūlos" meno vadovė yra ta
lentinga choreografe Laima 
Kisielienė. Šokiams groja pro
fesionalai liaudies instrumen
tų muzikantai Šokėjus jas 
nuo 1990 metų studijoje tre
niruoja Laima Kisieliene, pa
siekusi aukštą ansamblio lygį. 
..Ula" dalyvavo tautinių šokiu 
šventėse Vengrijoje. Vokietijo

je, Prancūzijoje, šoko Pasau
linėje lietuvių dainų ir šokių 
šventėje 1998 m. Švietimo mi
nisterijos pakviestas „Ula" an
samblis kas mėnuo koncertuo
ja rytų Lietuvos mokyklose. 

„Ūlos" ansamblio koncertai 
bus gegužės 29 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte ir gegužės 30 
d., sekmadienį 3 vai. p.p. Jau
nimo centre, Čikagoje. Bilietai 
bus gaunami „Seklyčioje" nuo 
gegužės 15 d. ir savaitgaliais 
Pasaulio lietuvių centre bei 
Jaunimo centre. 

„Ūlos" ansamblį globoja ir 
koncertus ruošia Lemonto 
„Spindulio" tautinių šokių an
samblis, vadovaujant Audrai 
Lintakienei ir Rasai Poskoči-
mienei. Belieka tik visiems at
silankyti į koncertus ir pama
tyti kokia šviesi, kūrybinga 
karta auga laisvę atgavusioje 
Lietuvoje. 

Br. Juode l i s 

KRAŠTO 
VALDYBOS VEIKLA 

Š.m. balandžio 24 d. „Sekly
čioje" įvyko LB Krašto valdy
bos posėdis. Jis pradėtas, pas
veikinant LB Krašto valdybos 
pirmininkę Reginą Narušienę 
su jai suteiktu garbingu apdo
vanojimu — Šv. Gregorijaus 
ordinu. 

Darbotvarkė susidėjo iš 20 
klausimų, buvo patvirtinta 
vienbalsiai, taip pat patvirtin
tas ir praėjusio posėdžio proto
kolas. 

Iždininkas R. Pliūra pristatė 
iždo stovį, pažymėjęs, kad dar 
ne visos apylinkes atsiuntė 
Vasario 16 aukas. Atsiuntu
sioms Krašto valdyba nuošir
džiai dėkoja. 

Toliau tęsiama akcija „Do
vana Bendruomenei". Ši są
skaita kaupiama, kad užtik
rintų ilgaamžę LB veiklą. Sąs
kaitos lėšos nebus naudoja
mos, LB naudosis tik palūka
nomis. Kviečiame visus pri
sidėti. 

Balandžio 24 d. įvyko Lietu
vių fondo suvažiavimas. J ame 
dalyvavo ir LB Krašto valdy
ba. 

Vyksta diskusijos dėl Pasau
lio lietuvių archyvo ir apylin
kių archyvo, priklausančių 
JAV LB. Tolimesnės veiklos 
projektas pateiktas Tyrimų 
centrui, gautas atsakymas, ta
čiau dėl laiko stokos (laiškas 
gautas tą pačią dieną, kai vy
ko posėdis) tolimesnės disku
sijos atidėtos. 

Kultūros tarybos pirmininkė 
M. Remienė pristatė Lietuvos 
tūkstantmečio programą, ku
rioje numatomi V. Prudnikovo 
ir J. Leitaitės koncertai, ruo
šiama religinė programa. V. 
Kudirkos minėjimas vyks šį 
rudenį. Gegužės 7-8 d. Čika
goje ir Lemonte koncertuos 
„Kanklių" ansamblis, o gegu
žės 21-22 d. vyks Poezijos die
nos. Tai renginiai, į kuriuos 
maloniai visus kviečia Kul-

Būrelis JAV LB Krašto valdybos narių, posėdžiavusių balandžio 24 d. Čikagoje. Iš kairės: valdybos sekretorė 
Dalia Badarienė, Kultūros tarybos pirm, Marija Remiene, Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė, vicepirm. in
formacijos reikalams Jūra tė Budrienė, vykdomasis vicepirm. dr. Vytautas Bieliauskas, Krašto valdybos pirm. 
Regina Narušienė. „Pensininko" redaktorius Karolis Milkovaitis, Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasai
tienė. 

tūros taryba. 
Kovo mėnesį Vilniuje priim

tos Lietuvos ir JAV LB bend
radarbiavimo rezoliucijos. Val
dybos pirmininkė R. Narušie
nė su jomis supažindino visus 
valdybos narius. 

Valdybos vicepirmininkas 
organizaciniams reikalams V. 
Maciūnas pateikė ataskaitą 
apie Floridoje vykusį apygar
dos suvažiavimą, džiaugėsi, 
kad floridiečiai domisi LB 
įvykiais, rūpinasi jos ateitimi, 
tur i puslapį kompiuterių tink
le, tvarkomą M. Šilkaičio. Tę
siasi regioninės konferencijos. 
Gegužės 8 d. tokia konferenci
j a vyks Lemonte. gegužės 15 
d. rengiama Pietryčių apygar
dos konferencija Vašingtone, 
birželiol2 d. planuojama New 
Yorke. Konferencijos, susitiki
mai — tai būdas art imiau su
sipažinti, vienas ki tam padėti, 
praplėsti savo veiklą. Bend
ruomenė atveria duris visiems 
naujiems nariams. Džiaugia
masi visais jų pasiūlymais, at
liekamais darbais. Tik bendra 
visų veikla mūsų lietuviškąjį 
gyvenimą bus įmanoma pada
ryti prasmingu ir įdomiu jau
nam ir vyresniam. 

Pasidžiaugta puikiu ses. 
Margaritos Bareikaitės darbu. 
J i nenuilsdama bendradar
biauja lietuviškoje spaudoje, 
parengė religinę knygelę mo
kiniams. Ši svarbi knyga jau 
pakeliui pas skaitytoją: jos 
išleidimu rūpinasi „Draugo" 
spaustuvė. 

Pr is ta tytas vicepirm. sporto 
reikalams Algio Tamošiūno 
pranešimas. Jis palaiko ryšius 
su Š. Amerikos Lietuvių spor
to sąjungos centro valdybos 
atstovais. Pažymėta, jog pra
ėjusiais metais lapkričio mė
nesį Clevelande vykusiame 
Sporto sąjungos metiniame 
suvažiavime kaip tik ir buvo 
pabrėžta, kad lietuviškojo jau
nimo dalyvavimas sportinėje 
veikloje yra labai svarbus. 

Gegužės 1-2 d. Clevelande 
vyko Š. Amerikos jaunučių 
krepšinio pirmenybės, kuriose 

dalyvavo net 500 jaunuolių 
(55 komandos iš JAV ir Kana
dos). Šias pirmenybes organi
zuoja lietuvių sporto klubas 
„Žaibas". 

Vašingtone vyko NATO 50-
mečio minėjimas, kuriame da
lyvavo ir Krašto valdybos at
stovai: pirm. R. Narušienė, 
vicepirm. dr. V. Bieliauskas ir 
VR įstaigos direkt. A. Pakš
tienė. 

Pirm. R. Narušienė ir dr. V. 
Bieliauskas susitiko su NATO 
pasitarimuose dalyvavusiu 
Lietuvos prezidentu V. Adam
kumi. Esant Vašingtone, gau
tas reikšmingas Lietuvai, ži
nomo politiko Z. Brzezinski 
paruoštas, dokumentas „U.S. 
Policy Tovvard Northeastern 
Europe". 

Dr. V. Bieliauskas dalyvavo 
ir „Heritage Foundation" su
rengtuose pietuose. Vėliau dr. 
V. Bieliauskas apibūdino Ge
nocido komiteto veiklą. Šio 
komiteto tikslas — patikslinti 
žinias, atsakyti į spaudoje 
dažnokai pasitaikančius ne
pagrįstus kaltinimus Lietuvai 
ir lietuvių tautai . Mes priva
lome į tai atsakyti tvirtais fak
tais, neturime leisti niekinti 
nekaltos tautos. 

Jū ra t ė Budrienė informavo, 
jog jau išleistas lankstinukas 
apie LB lietuvių kalba, greitai 
pasirodys ir anglų kalba. Šis 
lankstinukas supažindins su 
LB. Ruošiamas išleisti kitas 
„Tinklo" laikraštėlis. Šiame 
laikraštėlyje spausdinama 
medžiaga apie Krašto valdy
bos veiklą. 

Nenuilstamai dirba Švieti
mo taryba. Jos pirmininkė R. 
Kučienė pažymėjo, kad raši
nių ir piešinių konkursas su
laukė gausaus dalyvių skai
čiaus. Ruošiamas vadovėlis 
mokykloms apie LB. Mokytojų 
studijų savaite vyks rugpjūčio 
1-8 d. Dainavoje. 

„Dovana Lietuvai" konferen
cija įvyks lapkričio 7-8 d. Va
šingtone. Ją rengia JAV So
cialinių reikalų taryba ir Lie
tuvos ambasada. Konferenci-

(' įkapos lituanistines mokyklos bibliotekos talkininkes Iš kaires Vakare 
tu su mokytoja Ramune I.ukienc 

Valaitiene ir Lidija (inau/.diene kar-
N'uotr Vlado Žukausko 

jos tikslas — suderinti labda
ros veiklą Lietuvai, informuoti 
žmones apie šią veiklą. 

Dar vienas Krašto valdybos 
rūpestis — „Dainorėlis". Tai 
lietuviškų dainų rinkinys, ren
giamas Antano Polikaičio. 
Dainos, surinktos į vieną lei
dinį, padės jaunimui susipa
žinti su lietuviškomis daino
mis, o vyresniems primins dai
nuotas ir galbūt primirštas 
dainas. 

Rūpinamasi išleisti JAV LB 
antrąjį tomą. Pirmasis šios 
knygos tomas pasirodė 1982 
m. J is apėmė tris LB dešimt
mečius. II tomas turėtų at
spindėti istorinį LB laikotarpį 
iki šių dienų. Šios knygos re
daktorius yra R. Kondratas. 

Po posėdžio visi Krašto val
dybos nariai dalyvavo „Pen
sininko" žurnalo jubiliejinėje 
vakarienėje. Valdybos pirmi
ninkė R. Narušienė pasveiki
no žurnalo redaktorių K. Mil-
kovaitį. 

Kitas LB Krašto valdybos 
posėdis numatomas birželio 
mėnesį. • » _ - , « -

Dalia Badar ienė 

S K E L B I M A I 
• Kara l iauč iaus s r i t i e s 

l i e tuv i ikų m o k y k l ų para-
m a i per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $200 - Leopoldas Tre
čiokas. $100 - Laima Ardic-
kienė. $50 - F. ir M. Radis. $30 
- Juozas Rudzevičius. Po $25 -
Dr. Algirdas Devenis; Juozas 
Mikulis; Jonas ir Aldona Rau-
galiai; Marija Remienė. Po $20 
- Vilius ir Marytė Česna; Ona 
Kartanas; Henrikas Laucius; 
Balys Milaknis ; Winccis ir 
Antanina Radyn; Joseph ir 
Lucia Siksnus; Antanina 
Skruodys. Po $10 - Albert E. 
Balilonis; kun. dr. Eugenius 
Gerulis; Leonarda Kilikonis; 
Juoze Lapšienė; Marė Liudžius; 
P r a n ė Miler ienė . $ 5 - J . E . 
Paliulis; A n t a n a s Vosyl ius . 
Dėkojame rėmėjams. „Kara
liaučiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Naper-
ville.IL. 60540-7011. (sk.) 

• Julius G. Vi lč iauskas , 
Waterbury , CT, remdamas 
Lithuanian Mercy Lift pastan
gas teikti medicinišką pagalbą 
Lietuvai, atsiuntė $300 auką. 
LML taną didelį ačiū! (sk.) 

• SAGIL'S r e s t o r a n a s , 
6814 W. St . , B u r b a n k , IL 
sveikina Mamas ir Močiutes 
Motinos Dienos proga. Prašome 
atvykti pas mus ir skaniai 
pasivaišinti cepelinais, įvairių 
rūšių koldūnais bei kt. valgiais. 
Čia pavaišindami Mamas ir 
Močiutes, ne tik jas pagerbsite, 
bet ir atleisite jas nuo namų 
ruošos. O mes su te iks ime 
šventišką nuotaiką! Laukiame! 
Irma ir Barbara. (ak.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747. («k ) 


