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Seimo konservatoriai nenori 
* * saviškio'' premjero 

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) 
— Trečiadienio vakarą Seimo 
konservatorių frakcija po au
dringų diskusijų pritarė par
tijos politimės tarybos anks
čiau paskelbtai nuostatai, jog 
prezidentas neturėtų siūlyti ir 
skirti konservatoriaus į prem
jero postą. 

„Frakcija šiandien sutarė, 
kad ji pritaria Tėvynės sąjun
gos politinės tarybos šios die-

. nos pareiškimo nuostatoms", 
prieš vidurnaktį, žurnalis
tams pareiškė konservatorių 
frakcijos seniūnas Arvydas 
Vidžiūnas. Tačiau jis ka
tegoriškai nepaneigė prielai
dos, kad jeigu prezidentas 
Valdas Adamkus kandidatu į 
ministrus pirmininkus pateik
tų konservatorių, partija šį 
pasiūlymą svarstytų. 

„Mes padarėme savo siū
lymą, kad geriausias sprendi
mas (prezidentui) to nedaryti. 
Bet žiūrėsime į prezidento 
žingsnius", sakė A Vidžiūnas. 

„Stengsimės konstrukty
viai bendradarbiauti su būsi-

Tėvynės sąjunga 
prezidento 

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) 
— .Atstatydindamas premje
rą, prezidentas pademonstra
vo ir tam tikrą problemini po
žiūrį į konservatorius — poli
tinio nepasitikėjimo Gedimi
nu Vagnoriumi dalis tenka ir 
visai partijai", spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį pareiš
kė frakcijos seniūnas Arvydas 
Vidžiūnas. 

Jis pabrėžė, kad konserva
toriai „niekada nevengė atsa
komybės" už krašto valdymą, 
tačiau dabar yra pažeista 
„europinė aksioma", kad val
dančioji koalicija turi turėti 
ne tik „atsakomybę, bet ir ga
limybe pati priimti sprendi
mus". Taip, anot A. Vidžiūno, 
nutiko dėl „prezidento noro 
aktyviai dalyvauti vykdomo
sios valdžios veikloje". 

Pasak jo, „stebukladariu, 
galinčiu išspręsti žmogaus 

mąja prezidento paskirta vy
riausybe ir palaikome politi
nės tarybos šios dienos pareiš
kimo pagrindines nuostatas", 
sakė frakcįjos seniūnas. 

Anot šaltinių frakcijoje, au
dringoje diskusijoje net kelio
lika konservatorių pasisakė 
už tai, kad partija visiškai pri
siimtų politinę atsakomybę ir 
iš savo gretų pasirinktų kan
didatą į premjerus. 

Partijos pirmininko pava
duotojas Sigitas Kaktys buvo 
parengęs frakcijos pareiškimo 
projektą, kuriame kelissyk 
pabrėžiama konservatorių po
litinė atsakomybė už jiems su
teiktą valstybes valdymo įga
liojimą. Anot šaltinių, ši for
muluotė galėjo liudyti konser
vatorių sutikimą savo gretose 
ieškoti naujo premjero. 

Tačiau diskusijose pareiš
kimas buvo „užgesintas", į jį 
įtraukus papildomą punktą 
iš politinės tarybos pareiški
mo, jog prezidentas neturėtų 
siūlyti konservatoriaus į 
premjero postą. 

norėtų daugiau 
simpatijų 
problemas .laikomas preziden
tas" dėl tokio žmonių pasiti
kėjimo įgijo „didžiulę politinę 
galią", o „didžiulė atsakomy
bė" ir toliau liko valdančiosios 
partijos reikalas. 

Padėtį galima pataisyti, da
bar suformuojant „preziden
to priklausomybes, piliečių 
paramos ir Seimo pritarimo 
vyriausybę", mano A. Vidžiū
nas. 

Valdančioji Konservatorių 
partija „tiki prezidento Valdo 
Adamkaus atsakomybės jaus
mu", jam renkantis naujo 
premjero kandidatūrą. „Pasi
tikime prezidentu, nemano
me, kad jis galėtų siūlyti, pa
vyzdžiui, Šustauską", sakė A. 
Vidžiūnas. 

Tačiau paklaustas jis nenu
rodė, kokių dalykinių savybių 
kandidatą sutiktų paremti 
konservatoriai. • 

Mirė vyskupas Antanas Deksnys 

Nuotr : Apie 1,000 visuomeninio transporto vairuotojų iš ViJjiiaus, Kauno, Trakų, Alytaus, Anykščių, kitų Lie
tuvos miestų autobusų bei troleibusų parkų gegužes 6 diena. Vilniuje surengė eitynes Gedimino prospektu. Savo 
keliamus reikalavimus (teikė vyriausybei, protestuojantys, lydimi sankryžose sustojusių autobusų bei troleibu
sų garsinių pritarimo signalų, patraukė Seimo link <Elu> 

Nesulaukę permainų, miestelėnų 
vežėjai ruošiasi streikui 

Vilnius, gegužės 6 d. 
(BNS)— Ketvirtadienį Lietu
vos miestų autobusų ir trolei
busų parkų darbuotojai Vil
niuje surengė eiseną Gedirai-

kas. 
Kauno miesto troleibusų 

parko profesinių sąjungų pir
mininkas Pranas Balčaitis sa
kė, jog jis nepriėstai auja, kad 

no prospektu ir mitingavo prie vyriausybė remia Kauno ,,Žal-
Seimo rūmų. 

„Taikios akcijos pasibaigė. 
Šiandien šia akcija mes bai
giame pirmąjį piketavimo eta
pą", sakė Vilniaus autobusų 
parko specialistų ir tarnautojų 
profesinės sąjungos pirminin
kas Arūnas Visockas. 

Prie Seimo rūmų protestuo
ti susirinko Anykščių, Panevė
žio autobusų, Vilniaus bei 
Kauno autobusų ir troleibusų 
parkų darbuotojai. 

„Tris savaites kantriai sto
vėjome Savivaldybės aikštėje 
ir tikėjomės, kad būsime ne 
tik išklausyti", sakė A. Visoc-

girį", tačiau kai per naktį atsi
randa 5 mln. Ktų tiek po 
krepšininkų pergalė? Euroly-

goje vyriausybė skyrė sporto 
reikalams - red.) — skaudu, 
vadinasi, vyriausybė turi pini
gų ir daugiau". 

.Autobusų ir troleibusų 
parkai skolingi 'Sodrai', tiekė
jams, o nuo praėjusio rudens 
parkai 'skolinasi' iš darbuoto
jų, nemokėdami jiems atlygi
nimų, nes daugiau nebėra iš 
ko skolintis", žurnalistams sa
kė A. Visockas. 

Gegužes 5 dieną Vokieti
joje, eidamas 93-uosius metus, 
mirė vyskupas Antanas Deks
nys. 

1931 m. baigės Kauno kuni
gų seminariją, 1940 m. kun. 
A. Deksnys baigė Šveicarijos 
Fribourgo universitetą, gauda
mas filosofijos daktaro laips
nį. 1931-34 m. buvo Panevėžio 
katedros vikaras, 1936 m. — 
Biržų parapijos vikaras. 1941 
m. atvyko į JAV, kur 1942 m. 
paskirtas Šv. Kryžiaus parapi
jos vikaru Mt. Carmel, PA. 
Nuo 1943 m. — lietuviškos pa
rapijos East St. Louis, IL, kle
bonas. Čia nuo 1945 m. pra
dėjo statyti lietuvišką bažny
čią, aktyviai bendradarbiavo 
lietuviškoje spaudoje. 

1969 m. gegužės 15 d. kun. 
Antanas Deksnys buvo nomi
nuotas Lavellum vyskupu, o 
birželio 15 d. Belleville, IL, 
katedroje apaštališkojo dele
gato, arkivyskupo Luigi Rai-
mondi buvo konsekruotas bei 
paskirtas rūpintis Europos lie
tuviais. 

Vysk. A. Deksnys bus laido-

Vysk. Antanas Deksnys 

jamas gegužės 11 d. po pamal
dų Šv. Uldricho bažnyčioje, 
Bad VVorshafen miesto, kurio 
garbės pilietis buvo, kapinėse. 
Laidotuvėse ketina dalyvauti 
išeivijos lietuvių dvasios va
das už Lietuvos ribų vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM. 

Priimtas ilgai lauktas 
Ūkininko ūkio įstatymas 

Lietuvos banko vadovas: 
Priežasčių sąmyšiui nėra 

Vilnius, geguRS 6 d. 
'BNS) — Lietuvos banko val
dybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas teigia, kad valstybės 
bankuose nejaučiama jokio 
sujudimo dėl pokvčru vyriau
sybėje. „Tai visiškai nesusiję 
reikalai, valiutos yri pakan
kamai, litas padengtas dau
giau kaip 150 pn>c.", sakė R. 

Baltarusijos prezidentas nori 
išgelbėti M. Burokevičiaus 

gyvybę 

Laikinoji premjerė palaiko savo 
partijos nuostatą 

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) riausybės darbą bei finansine 
— Laikinai einanti ministro 
pirmininko pareigas Irena 
Degutienė pritaria konserva
torių sprendimui neteikti sa
vo kandidato į premjerus ir 
vadina jį konstruktyviu. 

Tai ji sakė po susitikimo su 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
kuriam drauge su laikinuoju 
finansų ministru Algirdu Še-
meta pristatė laikinosios vy-

* Prezidentas Valdas 
Adamkus, spaudos konferen
cijoje ketvirtadieni komen
tuodamas sprendimą nesiūlyti 
savo kandidato į premjero 
postą, sakė tikįs, kad Konser
vatorių partijos vadovybė at
sižvelgs į jo raginimą vado
vautis Lietuvos tikslais. „Aš 
tos pozicijos laikysiuos ir ti
kiuosi, kad konservatorių va
dovybė atsilieps tuo pačiu, iš
keldama valstybingumą į pir
mą vietą", sakė Lietuvos vado
vas. Jis sakė neabejojąs, kad 
Lietuva turės gerą vyriausy
bę, kuri per 18 mėnesių, liku
sių iki eilinių Seimo rinkimų, 
rūpinsis Lietuvos valstybės ir 
jos žmonių gerove. „Esu opti
mistas šiuo klausimu, mes tu
rėsime stiprią vyriausybe", 
pabrėžė V. Adamkus. BNSI 

padėtį Lietuvoje. 
„Įvertinant situaciją, kad 

Seimo dauguma balsavo už 
Gedimino Vagnoriaus pasili
kimą vyriausybėje, būtų sa
votiškai kebli situacija, "jei 
staiga pasikeistų nuomonė", 
pabrėžė nuo antradienio mi
nistrų kabinetui vadovaujanti 
I. Degutienė, kuri yra Seimo 
narė konservatorė. 

Ji nemano, kad tokiu spren
dimu konservatoriai atsisako 
atsakomybės, kadangi jie su
tinka siųsti savo ministrus į 
vyriausybę. 

I. Degutienė dar kartą pa
kartojo mananti, kad netinka 
nuolatinėms premjero parei
goms. „Šiandieninėje situaci
joje turi būti labai kompeten
tingas profesionalas, puikiai 
išmanantis ir finansus, ir 
ekonomiką, ir vadybą, kad 
galėtų tvarkyti šalies ūkį. 
Manau, aš nesu tokia," sakė 
ji-

Susitikime su prezidentu 
apie I. Degutienės galimybes 
tapti premjere kalbėta nebu
vo. 

Pokalbyje A. Šemeta pris
tatė valstybės iždo ir Privati
zavimo fondo padėtį, kaip 
vykdomas biudžetas. Pasak 

Vilnius-Minskas, gegužės 
6 d. (Elta) — Lietuvos prezi
dentūra teigia negavusi Balta
rusijos prezidento Aleksandr 
Lukašenka telegramos prezi
dentui Valdui Adamkui, ku
rioje prašoma leisti nepavyku
sio 1991 metų sausio pervers
mo organizavimu kaltinamam 

jos į Lietuvą, sveikata. Mes ži
nome, kad jam reikalinga sku
bi širdies operacija, kuri gali 
būti atlikta Minske. Tai gali 
padidinti galimybes išgelbėti 
žmogų, už kurio likimą tam 
tikra moralinė atsakomybė 
tenka ir Baltarusijai". 

A. Lukašenka garantuoja, 
Mykolui Burokevičiui atvykti jog, kai M. Burokevičius pa
gydyta į Baltarusiją sveiks, jis bus grąžintas Lietu-

„Tokios telegramos dar ne- vai. 
gavome. Nėra ir jokio laiško ii Pasak prezidentūros parei-
prezidento A Lukašenkos, nes gūnų, jeigu tokia telegrama 
paprastai valstybių vadovai būtų gauta, Baltarusijos prezi-
vieni kitiems rašo laiškus, o dentui tikriausiai būtų atsa-
ne telegramas, kurios siunčia- kyta, kad Lietuvos įstatymai 
mos tik sveikinant dėl ko nors neleidžia valstybės vadovui 
ar užjaučiant", ketvirtadienį kištis į teisingumą vykdančių 
sakė vienas prezidento užsie- institucijų darbą, c M. Buro-
nio grupes darbuotojų. kevičius dabar yra būtent to-

Rusijos naujienų agentūra kių institucijų rankose. Be to, 
ITAR-TASS ketvirtadienį iš pasak prezidentūros pareigū-
Minsko pranešė, kad telegra
moje, neva išsiųstoje į Vilnių, 
be kita ko, sakoma: „Esu in
formuotas, kad smarkiai pa
blogėjo M. Burokevičiaus, 
prieš penkerius metus netei
sėtai deportuoto iŠ Baltarusi-

nų, esant reikalui, visa būtina 
medicinos pagalba gali būti 
suteikta ir Lietuvoje. 

M. Burokevičius, save vadi
nantis pogrindines Lietuvos 
komunistų partijos vadu, ir jo 
bendražygis Juozą s Jermala-
vičius 1993 metais buvo sulai
kyti Baltarusijoje ir atvežti į 
Lietuvą. Nuo to laiko jie laiko
mi Lukiškių kalėjime, nes 
jiems pateikti kaltinimai dėl 
nepavykusio perversmo orga-

laikinojo finansų ministro, 
pastebėta, kad per pirmąsias 
tris gegužės dienas biudžeto 
įplaukų gauta 15 mln. litų 
daugiau, nei buvo numatyta. 

„Nereikia nei žmonėms, nei nizavimo ir keliolikos žmonių 
valdžios institucyoms jaudin- žūties 1991 m. sausio dieno-
tis, kad yra laikinoji vyriausy- mis. Už tai M. Burokevičiui ir 
bė. Iki kitos vyriausybės su- J. Jermalavičiui siūloma skirti 
formavimo tikrai jokios katast- atitinkamai 15 ir 12 nelaisvės 
rofos neįvyks", sakė T. Degu- motu Perversrrv- nkų teis-
tienė. mas dar nesibaigė. 

Šarkinas ketvirtadieni po su
sitikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi, kurį informavo 
apie finansų sistemos padėtį. 

Susitikimas nebuvo iš anks
to planuotas, tačiau preziden
tūros pareigūnai teigė, kad 
jis nėra susijęs su vyriausybės 
krize. 

Pasak R. Šarkino, pokalbyje 
aptartas galimas lito perorien-
tavimas nuo JAV dolerio prie 
euro ir JAV dolerio krepšelio. 
nes keičiasi Lietuvos užsienio 
prekybos atsiskaitymų struk
tūra, juose didėja euro ir ma
žėja dolerio dalis. 

R. Šarkinas numatė, kad iki 
šių metų pabaigos dolerio ir 
euro dalis atsiskaitymuose su
silygins. Dabar doleris sudaro 
56 proc. visų atsiskaitymų, o 
metų pabaigoje, R. Šarkino 
nuomone, ši dalis bus mažes
nė kaip 50 proc. ,Aišku, tada 
iškyla reikalas keisti mūsų 
valiutos orientaciją", sakė Lie
tuvos banko valdybos pirmi
ninkas. 

* Lietuvos ir Slovėnuos 
prezidentai Valdas Adam
kus ir Milan Kučan mano, 
kad abi valstybės aktyviau tu
ri plėtoti dvišalius ekonomi
nius ryšius. Su oficialiu vizitu 
Lietuvoje viešinčio M. Kučan 
nuomone, tokiam bendradar
biavimui būtina sukurti teisi
nį pagrindą. Lietuva ir Slovė
nija jau yra pasirašiusios be
veik visas svarbiausias sutar
tis, išskyrus dvigubo apmo
kestinimo išvengimo. Valdas 
Adamkus tikisi, kad artimiau
siu metu ir šis dokumentas 
bus pasirašytas. Savo pokal
biuose prezidentai daug dė
mesio skyrė tarptautinei pa
dėčiai bei karui Jugoslavijoje. 

* Lietuva ir Baltarusija 
pasirašė susitarimus, kurie 
Lietuvos archyvams sudarys 
palankias sąlygas Baltarusijos 
archyvuose ieškoti ir įsigyti 
atšvietus dokumentų, susiju
sių su Lietuvos istorija boi iki 
1940-ųjų metu gyventojų tu
rėta nuosavybe. ,BNS. 

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 
— Po kelerių metų svarstymų 
Seimas antradienį priėmė 
Ūkininko ūkio įstatymą. 

Konservatoriai Juozas Lis
tavičius, Elvyra Kunevičienė 
ir kai kurie kiti Seimo nariai 
kritikavo įstatymo netobulu
mus, ypač mokesčių reglamen
tavimą, ir siūlė jo svarstymą 
atidėti. 

Tai reiškė, kad įstatymas 
nebūtų priimtas dar bent puse 
metų. Vis deite Seimo daugu
ma nutarė.' jog tikslingiau įs
tatymą vėliau patobulinti, nei 
ūkininkus palikti ,,'ne nieko". 

Jstatymu valstybe siekia su
daryti teisine.- ir ekonomines 
sąlygas ūkiams atkurti bei 
ūkininkauti — ūkis bus įre
gistruojamas kaip žemes ūkio 
veikios vienetas. Ūkiui priski
riamas turtas — žemė, miš
kai, vandens telkiniai bei ki
tas nekilnojamasis turtas, pri
klausantis ūkininkui ar jo šei
mos nariams. 

Taip pat jam gali priklau

syti ir nuomos bei kitais sutar
tiniais pagrindais valdomas ir 
naudojamas turtas. Ūkis turės 
teisę turėti sąskaitą Lietuvos 
ir užsienio bankuose. 

Ūkininko ar ūkio narių že
mėvalda negalės būti didesnė 
kaip 150 hektarų, išskyrus 
tuos atvejus, kai registruojant 
santuoką, sutuoktinių nuosa
vybe viršija šį plotą. Nuomoja
mos žemės plotas neriboja
mas. Registruojant ūkį, ūkio 
žemėvaldoje turės būti ne ma
žiau kaip 1 ha žemės ūkio 
naudmenų. 

Įstatymu numatyta, kad 
valstybe paramą pirmiausia 
teiks ūkiams, kuriuose ūki
ninkauja asmenys iki 40 metų 
bei aukštųjų mokyklų ir že
mės ūkio mokyklų absolven
tai. 

Kol kas nenumatyta apmo
kestinti ir ūkio pajamų. Ūki
ninkai mokės žemės ar jos 
nuomos mokesčius, socialiniai 
mokesčiai bus mokami šių įs
tatymų nustatyta tvarka. 

Po triukšmingų priekaištų 
Lietuvai — tyla 

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS; 
— Vilniaus apygardos teismas 
iki šiol negavo jokio atsakymo 
iš JAV Teisingumo departa
mento, kurio prašyta pasida
lyti informacija apie žydų per
sekiojimu kaltinamą lietuvį 
Aleksandrą Lileikį. 

Kaip žinoma, Lietuvos medi
kai tvirtina, kad sunkiai ser
gančio, jau beveik 92 metų A. 
Lileikio teisti neįmanoma. O 
JAV Specialiųjų tyrimų sky
riaus direktorius Elly M. Ro-
senbaum tokias išvadas apie 
A. Lileikio sveikatos būklę šį 
pavasarį pavadino įžeidimu ir 
pareiškė turįs patikrintos in
formacijos, kad A. Lileikis nė
ra sunkus ligonis, kokiu apsi
meta. Todėl vasario 9 d. teis
mas nutarė kreiptis į JAV su 
teisinės pagalbos prašymu. 

„Jeigu atsakymo nesulauk
sime, tai jo nebuvimas taip 
pat bus laikomas tam tikru 
atsakymu", sakė Vilniaus apy
gardos teismo teisėjas Vikto
ras Kazys. Anot jo. šį mėnesį 
JAV institucijoms žadama dar 
karta priminti ap;e T.iptuvo« 
kreipimą-' Jeigu ir po to bu< 

tyla, tai dar iki rudens gali 
būti sukviestas A. Lileikio 
baudžiamosios bylos posėdis, 
kuriame ji būtų sustabdyta. 

Nors valstybinis A. Lileikio 
kaltintojas — Lietuvos gene
ralinės prokuratūros Specia
liųjų tyrimų skyriaus vyriau
siasis prokuroras Rimvydas 
Valentukevičius — teigia ne
norįs pasirodyti A. Lileikio ad
vokatu, jo požiūriu. JAV Tei
singumo departamentas netu
ri svarių argumentų prieš A. 
Lileikį. Tai paaiškėjo šį pava
sarį. Lietuvos prokurorams 
Vašingtone susitikus su E. M. 
Rosenbaum: kaip ..neginčija
mas įrodymas apie Lileikio si
muliuojamas ligas" tebuvo pa
teikta trejų metų senumo 
vaizdajuoste, kurioje matyti, 
kaip Lileikis vairuoja automo
bilį. 

KALENDORIUS 
Gegužės 7 d.: Butautas. Danu

te, Domicėle. Rimtė, Stanislovas 
(Stasys). Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos, radijo dieri3 Lietuvoje 

Gegužės 8 d.: Audrė, Džiugas. 
Gintautas. Muigaila. Mykolas. Vik
toras 

-At , 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

ŠIS TAS APIE MUS... 
(Suglaustai, Internet-web , lietuviškajai versijai apie 

ŠALFASS-gą) 
Antrajam pasauliniam karui vidų laimėję JAV bei Kanados 

baigiantis ir vokiečių kariuo
menei traukiantis, nebe
išvengiamai artėjant sovietų 
okupacijai, dešimtys tūkstan
čių Lietuvos piliečių paliko 
gimtąjį kraštą. Šių karo bėg
lių, kurių daugiausia susibūrė 
karą pralaiminčioje Vokieti
joje, gyvenimo laikotarpis tę
sėsi nuo 1944 iki 1949 metų, 
kada buvo pradėtas masinis jų 
perkeldinimas į užjūrius. 

Pokario, sąjungininkų užim
toje Vokietijoje nors ir sunkus 
buvo stovyklinis gyvenimas, 
lietuviai pamažu susiorgani
zavo į bendruomeninę, kultū
rinę bei sportinę veiklą. Spor
to klubų prisisteigė arti 30-
ties, o jų veiklą koordinuoti, 
atstovų suvažiavime, 1947 m. 
lapkričio 29 d. Augsburge bu
vo išrinktas „Vyriausias Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Komitetas". Šis komitetas, 
masinei emigracijai įsisiūba
vus, 1949 m. buvo perkeltas į 
JAV. Tuometinėje Vokietijoje 
veikę sporto klubai likvidavo
si, o naujame krašte, Š. Ame
rikos žemyne, pradėjo steigtis 
nauji. Netrukus, komiteto pa
vadinimas buvo pakeistas į 
„Siaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetą", pagaliau, 1965 m. 
priimtas naujas pavadinimas 
„Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjunga" — ŠALFASS. 

Pirmoji Š. Amerikos lietuvių 
sporto šventė buvo pravesta 
1951 metais Toronte. Ji pasi
sekė ir kilo idėja įgyvendinti 
jos tęstinumą. Sportinei veik
lai augant ir klestint, tokios 
šventės tapo populiariomis ir 
buvo priimta jas vadinti me
tinėmis žaidynėmis. Šiandien 
jos yra ženklinamos 49-tosio-
mis metų eilės tvarka. 

JAV-se ir Kanadoje gausė
jant naujai steigiamiems spor
to klubams ir daugėjant spor
tininkų bei komandų skaičiui, 
varžybas tiksliau koordinuoti, 
to meto Vyr. Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Komitetas — 
FASK-as, 1952 m. balandžio 
mėn. 6 d. Čikagoje vykusiame 
darbuotojų suvažiavime, nu
tarė steigti tris Sporto apygar
das: Vidurio Vakarų, su cen
tru Čikagoje, Rytų su centru 
New Yorke ir Kanados sporto 
apygardą, kurios veikimo bazė 
— Toronto miestas. Šis spor
tinės veiklos „suskaldymas" į 
apygardas buvo labai teigia
mas reiškinys administracinė
je bei varžybinėje plotmėje. 
Prieš metines žaidynes krepši-
nyje vyrų, moterų ir jaunių 
klasėse, tinklinyje, futbole pir
miausia varžybos būdavo pra
vedamos Sporto apygardų ri
bose ir tik du ar trys pirmųjų 
vietų laimėtojai turėjo teisę 
vykti į metines žaidynes, ku
riose „išsilukštendavo" ge
riausieji. Metinės žaidynės bū
davo vykdomos vasaros ir žie
mos sporto šakose atskirai, 
dėl techniškai geresnės jų pra-
vedimo sėkmės. 

Pokario Vokietijoje, x> ypač 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinio gyvenimo eigoje pa
siekta svarbių laimėjimų ir 
tarptautinėje plotmėje. Leng
vojoje atlotikoje paskiri sporti
ninkai laimėję yra olimpinį 
pripažinimą Šachmatų ir sta
lo teniso šakose, nemažai indi-

meisterių titulus. Labai sėk
mingos buvę Š. Amerikos lie
tuvių vyrų krepšinio rinktinių 
išvykos: 1959 m. į Pietų 
Ameriką, 1964 m. į Australiją, 
kur žaista prieš valstybines, 
miestų rinktines ir kitas iški
lias komandas. Žaista 1967 m. 
Lietuvoje, 1973 m. Europoje, 
taip pat su valstybių ir kito
mis aukšto lygio komandomis. 
Pastarojoje išvykoje dalyvavo 
Š. Amerikos lietuvių moterų 
tinklinio rinktinė, kurios pa
sirodymai buvo labai geri (14 
laimėjimų, 2 pralaimėtos 
rungtynės ir sužaista lygiosio
mis su Hannover SV). 1989 m. 
„Vėjas" reprezentacinė Š. 
Amerikos lietuvių vyrų krep
šinio komanda žaidė Lietuvoje 
prieš krašto geriausias ko
mandas, kur iš 6 susitikimų 
laimėjo 4. 

1979 metais, ŠALFASS-ga 
suorganizavo pirmąsias „Pa
saulio lietuvių sporto žaidy
nes" Toronte. Antrosios vyko 
Čikagoje, trečiosios Australi
joje, kuriose pirmą kartą daly
vavo sportininkai iš Lietuvos. 
Lietuvai tapus nepriklauso
ma, suaktyvėjo išeivijos spor
tininkų bendravimas su kraš
tu ir štai ketvirtosios, penkto
sios ir šeštosios vyko jau tėvų 
žemėje. PLS Žaidynės organi
zuojamos kas 3-4 metai. 

Kalbant apie organizacinį 
bei varžybinį tvarkymąsi, 
ŠALFASS-gos valdomieji orga
nai renkami metiniuose atsto
vų suvažiavimuose 2-3 metų 
darbo kadencijai. Šiandien, 
pokario imigrantų „bangos" 
jau trečioji karta dalyvauja 
sportiniame gyvenime. Sąjun
gai pastaruoju metu vadovau
ja (jau trečioji kadencija iš 
eilės) centro valdyba, išrinkta 
iš Toronte gyvenančių darbuo
tojų, kuriai pirmininkauja jau
nesnės kartos atstovas Aud
rius Šileika. Yra pagrindo ti
kėti, kad ateities veikimo per
spektyvos bus našios ir kūry
bingos, nes jaunesni žmonės 
yra įsijungę į sportinės veiklos 
planavimą ir jos vykdymą. 

Sigitas KraSauskas 

ASK „Lituanicos'jauniausieji krepšininkai uoliai dalyvauja treniruotėse. Nuotr. I n d r ė s T Ų ū n ė l i e n ė s . 

ČIKAGIEČIŲ JAUNŲJŲ KREPŠININKŲ 
PERGALĖ CLEVELANDE 

Praėjęs savaitgalis (gegužės 
1-2 dienos) buvo sėkmingos ir 
Akademinio sporto klubo „Li
tuanicos" jauniesiems krepši
ninkams, kurių net 15 ko
mandų buvo nuvykę į Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio 
pirmenybes. Čia varžėsi iš vi
sos Šiaurės Amerikos suva
žiavę daugiau negu 500 jauni
mo, kurių tarpe arti 150 buvo 
jaunieji čikagiečiai, o juos ly
dėjo arti 80 trenerių ir tėvų. 

Cikagiečių atstovų gausi de
legacija sugebėjo parsivežti ir 
daugiausia pergalių. Iš 8-nių 
galimų čempionų titulų, čika
giečiai laimėjo keturis, o du 
kartus jie liko antroje vietoje. 

16 metų amžiaus grupėje, 
kuri vadinasi B klase, „Litua-
nica" baigmėje nugalėjo To
ronto „Aušrą", o dviem metais 
jaunesnių krepšininkų tarpe 
(C klasėje) čikagiečiai baigmė
je irgi aukšta pasekme įveikė 
šeimininkų „Žaibo" atstovus. 

„Lituanica" buvo nenugali
ma ir pačių jauniausiųjų var
žybose. Taip vadinamų „mole
kulių" grupėje ir dešimtmečių 
(E klasėje) čikagiečiai tapo 
čempionais. Šių klasių rung
tynės buvo labai jaudinančios 
— taip jas apibūdina „Li
tuanicos" klubo pirmininkas 
Rimantas Dirvonis, kuris 
mums suteikė šią informaciją. 
Ypač daug energijos ir pas
tangų čia rodė jaunosios mer
gaitės, kurių aktyvumas pra
lenkė to paties amžiaus ber
niukų pastangas. Reikia pažy
mėti, jog jauniausiųjų grupėse 
komandos buvo mišrios. 

Reikia sustoti ir ties mer
gaičių klasių varžybomis. Vy
riausiųjų tarpe „Lituanica" fi

nale tik po pratęsimo pra
laimėjo Clevelando „Žaibui". 
Taip pat čikagietės baigmėje 
turėjo nusileisti ir mergaičių 
C klasėje (ten jas įveikė toron-
tietės). 

Reikia pažymėti, jog daugu
ma šių pirmenybių dalyvių, o 
taip pat ir tėvų, jau yra gimę 
užsienyje. Tad jų dėmesį lietu
vių žaidynėms reikia sveikinti 
ir tikėtis, kad mūsų organi
zacijos su savo finansine para
ma ateis ir šiems jauniesiems 
bei jų vadovams į pagalbą. 
Reikia 'stebėtis, kad žmonės 
taip ilgai delsė mūsų sportuo
jančio jaunimo įtraukimą į re-
miamųj* sąrašus. 

Sveikiname ASK „Lituani
cos" vadovybes narius ir tre
nerius, o ypač Rimantą Dir-
vonį, dr. Donatą Siliūną, Algį 
Jonyną, Simą Domanskį, Algį 
Tamošiūną ir kitus, kurie ne
gailėjo nei laiko, nei pastangų 
bei pinigų jaunųjų krepšinin
kų treniravimui namuose ir jų 
nuvežimui į Clevelandą. Taip 
pat pagarba ir jaunųjų tė
vams. 

Žinoma, garbė ir Clevelando 
„Žaibo" valdybai su pirminin
ku Vido- Tatarūnu priekyje, 
kad jie su savo talkininkais 
atliko tokį didelį darbą ir pas 
save priglaudė daugiau negu 
500 jaunųjų. Kaip per šv. Mi
šias Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje (o ji buvo perpildy
ta jaunimu) jas aukojęs klebo
nas kun. Gediminas Kijaus-
kas, SJ, sakė — tiek daug jau
nimo šioje bažnyčioje dar nėra 
buvę. Tai, iš tiesų, yra džiugus 
dalykas ir viltingai nuteikian
tis reiškinys. 

E. Šulaitis 

SĖKMĖ BUVO „UTUANICOS* 
PUSĖJE 

Nedažnai „Lituanicos" futbo
lininkams būna tokių sėkmin
gų savaitgalių, kaip buvo ge
gužės mėnesio pirmosios die
nos: šeštadienį (gegužės 1 d.) 
ir sekmadienį (gegužes 2 d.) 
buvo iškovoti 9 taškai, kuriuos 
savo sąskaiton įsirašė visos 
trys klubo komandos. 

Šeštadienį aikštėje pasirodė 
„Lituanicos" veteranų vienuo-
likė, kuri pirmose šio sezono 
rungtynėse sausai — 7-0 su
pliekė „Real F.C.". Mūsiškių 
vartus užtikrintai saugojo Jo
nas Putna, studijų laikais bu
vęs vienas geriausių JAV stu
dentų vartininkų. Mūsiškių 
geriausiuoju šauliu buvo Ro
landas Urbonavičius, net tris 
kartus nuginklavęs varžovų 
vartininką. Po vieną įvartį 
pelnė Virgis Marčinskas, To
mas Žukauskas, Artūras Sa
vukynas ir Erikas Jenigas. 

Beje, reikia pažymėti, kad 
„Lituanicos" komandoje žaidė 
trys Jenigai iš jų penketuko, 
kuris anksčiau atstovavo vyrų 
vienuolikei. Komandoje rung

tyniavo ir trys Žukauskai. At
rodo, kad šios sudėties „Litua
nicos" veteranai yra rimčiau
sias kandidatas į „Metropoli
tan" lygos čempionus. 

Pagrindinės rungtynės vyko 
sekmadienį po pietų aikštėje 
prie Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte. Šviečiant ir šildant 
gražiai pavasarinei saulutei, 
mūsų vyrai nustebino apie 
šimtinę sirgalių savo brandžiu 
žaidimu ir įveikė lenkų 
„Lightning" 5-2. Jau pirmame 
kėlinyje mūsiškių Rodriges 
Espinozos (30-oje minutėje) ir 
Dano Smulkio (35-oje min.) 
smūgiais vedė 2-9. 

Po pertraukos lenkai suge
bėjo priartėti 1-2, „Lituanicos" 
vartininkams iš rankų išlei
dus sugautą kamuolį. Bet ta
da savo tvirtą žodį tarė St. Xa-
vier universiteto rinktinės bu
vęs žaidėjas Virgis Žuroms-
kas kuris net tris kartus iš 
gražių prasiveržimų buvo re
zultatyvus. 5-1 pasekme rung
tynės būtų ir pasibaigusios, 
jeigu gana neapdairiai teisė

javęs teisėjas būtų lenkams 
neužskaitęs gana juokingo — 
ranka įmušto įvarčio. Kalbant 
apie teisėjo parodytus nesusi
pratimus, reikia dar pridėti ir 
pačioje rungtynių pabaigoje 
lenkų naudai priskirtą bau
dinį, kuomet, „Lituanicos" var
tininkui pagavus kamuolį, jų 
puolikas į šį atsitrenkė ir par
virto. Gerai, kad lenkas, kuris 
smūgiavo 11 metrų baudinį, 
kamuolį pasiuntė, kaip sako
ma, į „Dievo langus". 

Taškus uždirbo ir „Lituani
cos" jauniai, kuriems jie atite
ko be žaidimo. Italų „Ma-
roons" komanda negalėjo pa
sirodyti aikštėje, nes jų susi
rinko mažiau negu septyni 
žaidėjai (toks skaičius reika
lingas, norint pradėti rung
tynes). 

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 9 d., 3 vai. po pietų „Li
tuanicos" vyrai dar kartą 
rungtyniaus savoje aikštėje 
Lemonte. Jų varžovu bus 
Lombard vienuolikė. Lombard 
futbolininkai nėra iš gerųjų, 
tačiau ir prieš juos reikia ko
voti, norint iškovoti pergalę. 
Praėjusi sekmadienį jie pra-

TŪKSTANTMEČIO 
TAIKOS ŽYGIS 

ĮPUSĖJO 
Didžiojo tūkstantmečio tai

kos žygio dalyviai dviračiais 
jau nuvažiavo daugiau kaip 
11,500 kilometrų. 

Šiuo metu žygeiviai baigia 
kelionę Mauritanijoje h* vyks
ta į Maroką. Tai jau devynio
liktoji žygio šalis. 

Žygis pirmadienį įpusėjo. Iki 
jo pabaigos Japonijos mieste 
Hirosimoje liko tiek, kiek ir 
iki naujojo tūkstantmečio pra
džios — 256 dienos. Tiek pat 
laiko, pradėję žygį 1998 metų 
rugpjūčio 6 dieną Seattle, WA, 
dviratininkai jau keliauja ap
link pasaulį. 

Dabartinis etapas Afrikoje 
yra ypač sunkus. Keliautojus 
vargina karštis, antisanitari
nės gyvenimo sąlygos. „Mes 
stengiamės būti sveiki, bet tai 
yra brangu, — dalijasi Inter
nete' (www.gmpr.lt) mintimis 
žygio vadovas Sigitas Kučas. 
— Kiekvienas iš mūsų per 
dieną turi išgerti 5-6 litrus 
vandens. Visur rekomenduoja
ma gerti tik vandenį iš bute
lių, kurio litras kainuoja apie 
dolerį. Mūsų finansinės gali
mybės to neleidžia, todėl ge
riame, ką pasiūlo. Susirgsime, 
ar ne — laimės dalykas". 

Afrikietiškų ligų „malonu
mus" teko pajusti beveik vi
siems, o trys dalyviai buvo pri
versti išvykti namo. Kelionę 
tęsia lietuviai Goda Čiplytė, 
Edvardas Žižys, Sigitas Ku
čas, perujietis Valteris Mechia 
ir jauniausias žygio dalyvis 22 
metų lenkas Slavomiras Plate-
kas. Nors pastarajam kelis 
kartus buvo diagnozuota ma
liarija, jis atkakliai važiuoja 
pirmyn mindamas metais už 
save senesnį dviratį. 

Nakvoja žygeiviai dažniau
siai palapinėse, pasistatę jas 
kaimelių pakraštyje, iki vė
laus vakaro ir iš pat ankstyvo 
ryto apsupti smalsių juoda
odžių vaikų. Maitinasi tris 
kartus per dieną ryžiais su pa
laimėjo prieš stiprią „United 
Serbs" komandą tik 1-2 (lygiai 
kaip ir „Lituanica"). Tačiau, 
jei „Lituanicos" puolimas ban
dys prasiveržimus (jų netrūko 
rungtynėse prieš lenkus), o 
nešimais aikštės viduryje, — 
mūsiškių pergalė bus garan
tuota. 

KVIEČIAMI ŽAIDĖJAI 

„Lituanicos" jaunių vienuoli
kei reikalinga daugiau žaidėjų 
(jų nėra per daug ir kitoms ko
mandoms). Todėl visi jaunieji 
futbolininkai, ypač neseniai 
atvykusieji iš Lietuvos, yra 
kviečiami įsijungti į komandos 
eiles ir čia išmėginti jėgas. 

Norintieji turi susisiekti su 
klubo vadovybės nariais. 
Skambinti Gediminui Bielskui 
tel. 708-422-8376 arba Alber
tui Glavinskui — 630-323-
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dažu, bananais, mango vai
siais. Paskutinėmis dienomis 
jie sugaišta daug laiko remon
tuodami dviračius. Dėl duobių 
prastuose žvyrkeliuose nuolat 
lūžta stipinai, plyšta padan
gos. Arčiau Sacharos vis daž
niau pučia stiprūs vėjai su 
smėliu. 

UNESCO remiamo žygio da
lyvius, su taikos šūkiu apke
liavusius pusę pasaulio, labai 
nuvylė Ispanijos atstovybės 
Senegale elgesys. Jie visą sa
vaitę praleido Dakare laukda
mi vizų, bet taip jų ir negavo. 
Ambasados darbuotojai nieko 
nežinojo ne tik apie bevizių 
kelionių sutartį tarp Lietuvos 
ir Ispanijos, kuri įsigaliojo nuo 
šių metų balandžio 7 dienos, 
bet ir apie analogišką sutartį, 
jau keletą metų galiojančią 
tarp Lenkijos ir Šengeno 
šalių. Žygeiviams, o ypač pe-
rujiečiui Valteriui, teko patir
ti net skaudžių patyčių. Am
basadorius taikos pasiuntinių 
nepriėmė, o atsisakant išduoti 
vizas oficialūs motyvai nebuvo 
nurodyti. Kaip pranešė Sigitas 
Kučas, „po Panamos ambasa
dos Kosta Rikoje, tai pirma 
diplomatinė atstovybė, kuri 
sutiko mus nepalankiai. Iki 
šiol neturėjome jokių proble
mų, mūsų žygiu visur domė
josi ir ambasadose kiek galė
dami stengėsi padėti. Maroko 
ambasada Senegale netgi tą 
pačią dieną išdavė vizas ne
mokamai. Tikimės, kad Valte
ris vizą gaus Kasablankoje. 
Nepaliksime jo vieno Maroke". 

Gegužės mėnesio pradžioje 
dviratininkų grupė persikels 
per Gibraltaro sąsiaurį ir tęs 
kelionę Europoje. Čia prie jų 
žada prisijungti keletas Itali
jos, Kroatijos, Lenkijos, Bal
tarusijos ir kitų šalių atstovų. 
Daugiausia vienminčių tiki
masi Lietuvoje, į kurią per 
Kuršių Neriją dviratininkai 
įvažiuos birželio 23-iąją dieną. 

(Elta) 

6302. Galima atvykti tiesiai į 
treniruotes, kurios vyksta an
tradieniais ir ketvirtadieniais 
aikštėje prie Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte nuo 6 vai. 
vak. 

EUGENEC. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St .OakL8wn. IL 
Pirmas apyt. su Northwestem un-to 
dsptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti anafc*kai) 
. Tel. 708-422-8200 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava.. H k ^ H a t e . l L 
Tel (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. KeuzierAve. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberte Rd. Hickory Hfc, H. 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava, 

Tel. (708) 588-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&iAS, MA, &<X 
Speciarybė-VKJausligų gydytojas 

6918 W. Archer Ava. Ste. 5 ir 6 
Cracago, IL 60638 

Tai. 773-2294886 
Vaasndos papsi susUarlrasį 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, O.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Westmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba Betuviškai 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Surta 310 

NaparvHe. IL 60663 
Tat. (630) 527-0000 
3625 Hkjhland Ava., 
Towsrl,SuRe3C 

Doamers Grove, IL 60515 
Ttt. (630)4360120 

Ren iš Grikštas — 
naujasis „Lituanicos" 

narys 

Praėjusią vasarą į „Lituani
cos" vyrų futbolo komandą 
įsijungė jaunas, energingas 
žaidėjas iš Lietuvos — Renis 
Grikštas. Jis Kaune studijavo 
Kūno kultūros instituto tre
čiame kurse. Jo specialybė — 
futbolas; rengėsi būti futbolo 
treneriu. E.5. 

Danas Smulkya, dainas LFK „Lituanicos* įvartiy. mušėjas. 
Nuotr E. S u l a t t i o 

http://www.gmpr.lt
http://St.OakL8wn.IL


BALTIECIŲ SAUGUMO 
KONFERENCIJA 

ABIGAILHURD 

Abigail Hurd yra studentė Jack-
•OD School of International Studies, 
Univermity of Wa&hington. Kiekvie
na Seattle baltiecių bendruomenė 
parėmė jos dalyvavimą konferenci
joje 100 dol. stipendija su sąlyga, 
kad jinai paruostų pranešimą. 

Iki šių metų kovo mėnesio, 
kol dar nebuvo prasidėjęs ka
ras Kosove, NATO kreipė di
delį dėmesį į šios sąjungos plė
timą Europoje. Kaip tik tuo 
laiku pagrindiniai Amerikos 
baltiecių atstovai ir politiniai 
veikėjai suvažiavo į Washing-
ton, DC, susitikti su Amerikos 
valdžios atstovais ir aptarti 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
naryste, priėmimą į NATO. 
Kovo 5-7 d. įvyko JBANC 
ruošta „Trečioji konferencija 
apie Baltijos kraštų saugu
mą". Aš dalyvavau konferenci
joje, kaip studentė atstovė 
Baltistikos studijų programai, 
University of Washington. 

Baltiecių atstovai teisingai 
ir įtikinančiai kalbėjo apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
teisę tapti tikrosiomis NATO 
narėmis. Prelegentai pateikė 
duomenis apie kiekvieno kraš
to nuo nepriklausomybės at
statymo 1991 m. pasiektas 
įspūdingas reformas ekonomi
jos, teisės bei karinių pajėgų 
srityje. Šios milžiniškos pa
žangos yra gerai žinomos tuo
se kraštuose ir taip pat tarp 
Amerikos baltiecių, bet susi
daro didelė kliūtis, kad ne 
daug kas iš kitų žino apie tuos 
tikrai didelius pasiekimus. 
Nedaug NATO narių pripažįs
ta, kad Baltijos kraštai per 
trumpą dešimtmetį sugebėjo 
įsteigti vakarietiškas karines, 
politines bei ekonomines 
struktūras. Gerbdami Baltijos 
kraštus už nepriklausomybės 
atgavimą, Vakarai galvoja, 
kad viskas jau yra pasiekta. 

Ii tikrųjų kova Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai tik prasi
dėjo. Šie kraštai siekia įstoti į 
NATO dėl t' kad tik NATO 
narystė gali užtikrinti jų sau
gumą. Kas yra dar svarbiau, 
NATO užtikrina savo nariams 
įsisavinimą vakarietiškų de
mokratinių principų ir papro
čių* rinkų bei kitais būdais 
siekia įsteigti pastovią visuo
menę. 

Daug konferencijos dalyvių 
kalbėjo apie praktišką baltie
cių bendruomenių politinę 
veiklą Amerikoje, t.y., kokiais 
būdais turime daugiausia įta
kos mūsų atstovams JAV 
Kongrese. Yra manoma, kad, 
kai bus plačiau suprantamas 
kiekvieno Baltijos krašto po

tencialas, pagaliau visi sutiks, 
kad ir Lietuva, ir Latvija, ir 
Estija yra vertingos kandi
datės NATO narystei. 

Savo kalboje Radio Free Eu-
rope atstovė Asta Banionytė 
teigė, kad reikia kreiptis į 
amerikiečių širdis, jeigu mes 
tikimės jų pagalbos. Ji pri
minė, kad laisvė ir demokrati
ja yra Amerikos pagrindiniai 
principai. Amerikos politikui 
padėti jaunoms Baltijos ša
lims būtų labai kilnus veiks
mas. Asta taip pat siūlė kreip
tis į Amerikos veteranus, nes 
jie patys yra kovoję už laisvę. 

Stephen Biegun, Senato Už
sienio reikalų komiteto atsto
vas, ragino baltiecių bendruo
menes kreipti veiklą į tas sri
tis, kur jos galėtų geriausiai 
paveikti įtakingiausius žmo
nes. Tokia veikla apimtų ry
šius su prezidentūra, didžiųjų 
organizacijų atstovais, taip 
pat su religinėmis bei verslo 
organizacijomis. Vėliau tokios 
organizacijos tampa natūra
liais baltiecių draugais. Bie
gun ragino piliečius pasi
reikšti spaudoje — atsiliepti 
tiek į teigiamus, tiek į netei
singus straipsnius. 

Svarbiausias patarimas bal-
tiečiams buvo prašyti Kongre
so narius remti „House Con-
current Resolution 21". Tai se
natoriaus John Shimkaus, 
š.m. vasario 1 d. siūlyta rezo
liucija, prašanti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos greito priėmi
mo į NATO. 

Toliau kalbėjo Stephen Fla-
nigan, prezidento specialus 
padėjėjas bei NSC Vidurio ir 
Rytų Europos Reikalų sky
riaus direktorius (Amerikos 
saugumo taryba). Jis pasako
jo, ko galima laukti iš NATO 
viršūnių pasitarimo. 

Flanigan labai aiškiai pa
sakė, kad naujų narių nebus 
priimta į NATO šiais metais. 
Jis davė suprasti, kad NATO 
plėsis ir toliau, ir kad Baltijos 
kraštams „durys bus paliktos 
atidaros". Tačiau įspėjo, kad 
NATO plėtimas privalo vykti 
atsargiai. NATO pirma norės 
įvertinti, kaip sekasi su nau
jausiais nariais ir išspręsti 
problemas, kad būsimas narių 
priėmimas būtų dar lengves
nis. 

Flanigan sakė, kad NATO 
nežada skelbti, ko sąjunga tik
rai siekia iš kandidatų. Užuot 
to, kiekvienų metų pabaigoje, 
NATO pristatys kandidatams 
detalų įvertinimą, kuriame 
bus apibūdinti jų trūkumai; 
tuo pačiu, kraštai galės prista-

Lietuvių Katalikų spaudos draugijos direktorių taryba („Draugo" leidėja), posėdžiavusi t. marijonų vienuolyno 
patalpose gegužes 5 d. Sėdi iŠ kairės: dr. Petras Kisielius, pirmininkas, Marija Remienė, vykdomosios valdybos . 
pirm., t. marijonų provincijolas kun. Donald Petraitis, MIC, Birutė Jasaitienė, kun. Vytautas Bagdonavičius, 
MIC; stovi: Jonas Vaznelis, „Draugo" moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC, dr. Kazys Ambrazaitis, dr. An
tanas Razma ir „Draugo" administratorius Valentinas Krumplis. Nuotr. Jono Kuprio 
tyti savo pažangos pasiekimo priversta atsisakyti imperia- Kiekvienas paskaitininkas 
programą. lizmo vilčių. Nowak pridėjo, minėjo plačiai žinomą Rusijos 

Danutė Bindokienė 

Mes taip pat! 

Flanigan davė suprasti, jog 
JAV aktyviai veikia su Balti
jos kraštais, kad priimtų juos į 
NATO. Jis minėjo „Varšuvos 
iniciatyvą", t.y., 18 mln. dol. 
fondą, įsteigtą JAV Kongreso, 
užtikrinti Baltijos kraštų sau
gumą. Jis priminė, kad narys
tės reikalų sprendimai pri
klauso nuo 19 NATO narių, o 
ne tik nuo JAV. Flanigan no
rėtų, jog sąjunga galėtų Balti
jos kraštų vadovams pranešti, 
kad naudojome visas galimas 
pastangas priimti šiuos kraš
tus į NATO. Jis gyrė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją už jų įspū
dingą darbą Taikos partnerys
tėje ir taip pat bendruose kari
niuose pratimuose: visa tai 
įrodo, kad Baltijos kraštai tiks 
NATO narystei. 

Buvęs JAV ambasadorius 
Estijai, Lawrence Taylor, buvo 
skirtingos nuomonės nuo Ste
phen Flanigan. Jam nelabai 
pasisekė nukreipti auditorijos 
dėmesį nuo NATO narystės, 
kai siūlė įvertinti narystę ki
tose vakarietiškose organiza
cijose ir sąjungose, kurios ska
tina laisvę ir saugumą. Jo mo
tyvai nieko nenustebino: taip, 
kaip daug pareigūnų iš Va
karų, jis parodė perdėtą patai
kavimą Rusijai. 

Iš tiesų kiekvieno amerikie-
čio-baltiečio kalbėtojo pagrin
dinis rūpestis buvo susijęs su 
Rusija. Visi prelegentai suti
ko, kad šiandieninė Rusija at
sidūrusi ekonominiame, poli
tiniame ir kariniame jovale. 
Vis dėlto, kol Rusija priešinasi 
NATO plėtimui, nepaisant sa
vo silpnumo, ji tebėra grės
minga. Jan Nowak, buvęs 
amerikiečių-lenkų kongreso 
vicepirmininkas siūlė, kad 
NATO garsintų savo tikslą 
plėtotis, tokiu būdu Rusija bus 

kad nepageidautina izoliuoti 
Rusiją, kadangi tuo atveju ji 
taptų pavojingesnė, nes nieko 
nebesitikėtų iš Vakarų. Taigi, 
yra labai svarbu turėti drau
giškus ryšius ir padėti Rusijai. 

Stasys Sakalauskas, Lietu
vos ambasadorius JAV, teigė, 
kad Lietuvos aukščiausioji 
pirmenybė yra vystyti ryšius 
su Vakarais. Jis užtikrino, 
kad Lietuvcis santykiai su Ru
sija yra draugiški, iš dalies pa
lankių Lietuvos pilietybės 
įstatymų dėka. Sakalauskas 
minėjo, kad.Lietuva ir Rusija 
artimai bendradarbiauja, nu
statant bendrą sieną. Lietuva 
taip pat parodė draugiškumą 
Rusijai, padedant Karaliau
čiuje vargstantiems rusų ka
reiviams. •(. C 

Sakalauskas ragino baltie
cių bendruomenes veikti ir 
įrodyti JAV! Kongresui, kad 
Lietuva jau išsprendė daug 
problemų, susijusių su Rusija. 
Jis prašė nurodyti, kad kiek
vienas Baltijos kraštas veikia 
ir rūpinasi- padėtimi santy
kiuose su Rusija. Ambasado
rius toliau pabrėžė, jog baltie-
čiai turi įrodyti Rusijai, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
narystė NATO padėtų dery
boms tarp jų ir Rusijos. O 
NATO turi būti įtikinta, kad 
Baltijos kraštai gali tapti tiltu 
tarp Rytų ir Vakarų, kadangi 
Rusija juos geriausiai pažįsta. 

Dr. Rainio Vayrynen, suo
mių kilmes baltų reikalų 
mokslininkas, kalbėjo apie ru-
sų-baltiečių ' santykių „naują 
tikrovę". Jis teigė, kad Rusijai 
telieka laikyti Baltijos kraštus 
savo draugais. Kai Baltijos 
kraštai bus priimti į NATO, 
jie taps geriausias Rusijos ke
lias į Vakarų rinkas ir investi
cijas. 

naudojamą taktiką — gąsdini 
mą. Iš tikrųjų tai tik kalbos. 
Pavyzdžiui, kaip sakė Ojars 
Kalnins, latvių ambasadorius 
JAV, Rusija priešinosi Baltijos 
kraštų nepriklausomybės at
statymui, bet po kiek laiko jį 
priėmė. Šalia to, nors Rusija 
priešinosi Lenkijos stojimui į 
NATO, ji supranta savo eko
nomijai bei saugumui naudą, 
turint kaimyną, priklausantį 
NATO. Antra vertus, Rusija 
nepajėgė sustabdyti to kaimy
no priėmimo į NATO. 

Nors Amerikos valdžios pa
reigūnai tvirtino, kad Baltijos 
kraštai nenukentės dėl savo 
geografijos, jie vis dėlto nesu
gebėjo išvardinti kitų kliūčių 
Lietuvos, Latvįjos ir Estijos 
narystei NATO sąjungoje, iš
skyrus Rusijos pasipriešini
mą. Vakarai tebelaiko Rusiją 
galinga ir grėsminga; Baltijos 
kraštai turės sunkiai dirbti, 
kad pakeistų šią nuomonę. 

Lietuvos, Latvįjos ir Estijos 
atstovai pabrėžė, kad jų vals
tybės nori įstoti į NATO, ne 
tiek dėl saugumo priežasčių, 
kiek dėl noro dalyvauti tai
kioje, pastovioje Europoje, ku
rioje vyrauja demokratija. Šių 
laikų krizė Kosove gali pakeis
ti politikų galvojimą apie NA
TO. Karas gali atitraukti są
jungos dėmesį nuo jos tikslo 
plėstis. Šio karo pasekmė nėra 
aiški. Vienintelis neabejotinas 
faktas: karas įrodo platesnės 
NATO sąjungos reikalingumą. 
NATO narystė ne tik užtikri
na saugumą; narystė puose
lėja demokratiją, žmogaus tei
ses, platesnį verslą ir investa
vimą. Pastovumas, kurį NA
TO užtikrina savo nariams, 
neigia galimybę kariauti tarp 
sąjungos narių. 

Vertė Zita Petkienė 

Mūsų liaudies patarlė pri
mena, kad „kur du pešasi, 
trečias laimi", tačiau gali būti 
ir kitaip — kur du pešasi, 
trečiasis pralaimi! Šiuo atve
ju, atrodo, peštynės vyksta 
tarp dviejų Tėvynės sąjungos/ 
Lietuvos konservatorių parti
jos didžiųjų: Vytauto Lands
bergio ir Gedimino Vagno
riaus, o pralaimėtoja gali būti 
Lietuva... 

Šį ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje prezidentas 
Adamkus sakė turįs vilčių, 
kad konservatorių partijos va
dovybė atsižvelgs į jo ragi
nimą vadovautis Lietuvos in
teresais, kuriais jis pats vado
vaujasi ir vadovausis: ,Aš tos 
pozicijos laikysiuosi ir tikiuo
si, kad konservatorių vado
vybė atsilieps tuo pačiu, iš
keldama valstybingumą į pir
mą vietą", kalbėjo preziden
tas. Tegalime pridurti: „Mes 
taip pat!" 

Deja, iš nutarimų, gegužės 5 
d. padarytų konservatorių 
partijos politinės tarybos po
sėdyje, neatrodo, kad tokiomis 
nuotaikomis gyvena konser
vatoriai ar krikščionys demo
kratai, kurie su tais nutari
mais sutinka. Juos savo pa
rašu patvirtino ir Seimo pir
mininkas V. Landsbergis, dar 
kartą parodydamas, kad jis 
(kaip toj liaudies dainelėje) ne 
ąžuolas, o karklo vytelė, besi
lankstanti tai į vieną, tai į 
kitą pusę... 

Kaip jau buvo pranešta, 
konservatorių partijos politinė 
taryba pareiškė nepritarianti 
prezideno pageidavimui nau
juoju ministru pirmininku 
skirti šios partijos narį, nors 
žinojo, kad prezidento sudary
tame galimų premjerų sąraše 
daugiausia kaip tik konserva
torių partijos žmonių. 

Žinoma, jis gali kandidatų 
rasti ir kitose partijose, arba 
visiškai partijoms nepriklau
sančių, tačiau, galima supras
ti, kad iš tų kandidatų sąrašų 
išbraukiami ir krikščionys de
mokratai, nes juk jie nenorės 
suardyti koalicijos su konser
vatoriais. Tad kas prezidentui 
lieka? Ministru pirmininku 
pasiūlyti LDDP ar kurios ki
tos panašios partijos kandi
datą (centristai jau anksčiau 
nuo viso to reikalo atsiribojo)? 
Nejaugi svarbiau daugumos 
partijoms parodyti „kas tvir
tesnis, kas labiau užsispyręs", 
negu viso krašto gerovė, pa
renkant patį tinkamiausią va
dovą vyriausybei? Net ir po 
netoli dešimt metų nepriklau
somo gyvenimo didžioji dalis 
Lietuvos politikų neįstengia 

suprasti, kas yra demokratija, 
kur glūdi veiklos ir darbų pir
menybės. Asmeninės ambici
jos, savos kišenės storumas, 
atrodo, labiau rūpi. negu vals
tybės dabartis bei ateitis. 

Kyla įtarimas, kad galbūt 
už konservatorių partijos už
sispyrimo nedalyvauti vyriau
sybėje, o ypač vengti jos vado
vo pareigų, slepiasi kažkokia 
gilesnė priežastis, ne vien no
ras „įkąsti" prezidentui, už 
viešai išpeiktą jos narį — mi
nistrą pirmininką. Galbūt jie 
žino tikrąjį valstybės stovį ir 
bijo, kad joks naujas premje
ras neįstengs išsikapstyti iš 
paliktos klampynės? Tikėki
me, kad tokia prielaida yra 
klaidinga, bet ji atsiranda dėl 
to, kad neįmanoma kitaip 
išaiškinti esamos padėties. 

Jeigu per tą laikotarpį ga
lėtume kažką pozityvaus pa
sakyti apie bent vieną konser
vatorių partijos narį 'šiuo at
veju — narę), tai reikia pagirti 
Ireną Degutienę, laikinai ei
nančią ministrės pirmininkes 
pareigas. Ji visai atvirtai pri
sipažino, kad toms pareigoms 
netinkanti (ne dėl to, kad 
priklauso konservatorių parti
jai, staiga praradusiai bet 
kokį norą vadovauti savo tau
tai). Tai tikrai šviežio atviru
mo gurkšnis. 

Bent kiek geriau susipažinę 
su Lietuvos partijų vidaus 
stumdynėmis, be abejo, jau se
nokai pastebėjo trintį tarp Sei
mo pirmininko ir premjere. 
Kiekvienas jų stengiasi aplink 
save suburti kuo daugiau 
šalininkų ir pagal tai „savo 
sąlygas diktuoti" ne tik kon
servatorių, bet ir koalicijos 
partneriams — krikščionių de
mokratams. Kartais tas ge
riau pavyksta vienam, kartais 
kitam. Galbūt iš čia kilo kelis 
mėnesius besitęsiančio treje
tuko: seimas-premjeras-prezi-
dentūra varžybos, kuomet tri
kampis keisdavo savo formą, 
dvejetą sudarant premjerui ir 
prezidentui, Seimo pirminin
kui ir premjerui, prezidentui 
ir Seimo pirmininkui... 

Ne kartą Seimo pirmininko 
ir premjero nuomonės stipriai 
skyrėsi net svarbiais krašto 
vidaus politikos klausimais. 
Buvo metas, kai ministras pir
mininkas stovėjo šalia prezi
dento, pasišildydamas Valdo 
Adamkaus populiarumo sau
lute. Gaila, kad tuomet jis 
nepakankamai gerai suprato 
tos šilumos veikimą ir perver
tino savo galias, prarasdamas 
ne tik prezidento pasitikėjimą, 
bet ir savo vietą. 

Nr.37 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
UGI J A TAUTKUVIENE 

Tęsinys 
AJS. Jis tapo tokiu mūsų šeimos draugu, kad kiti net 

šaipydavosi iš mūsų. Sakydavo, kad jei Sagevičiai tu
rės vaikų, tai tas vaiks šoks „Lenciūgėlį" ir dainuos 
„Kur banguoja Nemunėlis", nes Lingys vedė „Lenciū-
gėlį", o Sagys toje programoje dainavo Nemunėlį... 
Lingys daugiau laiko praleisdavo mūsų namuose, nei 
kur jis pats gyveno. Jie abu buvo tiesiog pamišę dėl to 
ansamblio, dėl programų, dėl tautos meno. 

Buvo ansamblyje ir toks Gasparas Velička, kuris re
žisuodavo programas. Jis buvo labai dramatiškas — 
jei kas neklausydavo, nervuodavo, tai jis krisdavo ant 
šėmės, pergyvendavo. Tas Velička Sagį ir Lingį vadin
davo dorybės stulpais, nes jie buvo labai dori, sąžinin
gai atlikdavo darbą. Bet ir jie mėgdavo visokias šu
nybes iškrėsti. Kartą, po gastrolių Panevėžyje, po pro
gramos visi išsiskirstė po įvairius balius, po visokius 
suėjimus, o Juozas su Liudu, parėję „namo"— kažko
kią salę, kur visi miegojo, iš Veličkos lovos ištraukė vi
sus varžtus. Kai tas sugrįžo ir krito lovon, tai taip ir 
ant žemės... Pyko ant ansambliečių, o tie lyg nekalti 
avinėliai liko... Dorybės stulpų įtarti negalėjo. Jiedu 
labai sutikdavo. Eidavo kur gatve, tai šokdavo kokį 

žingsnį ar figūrą. 
LT. Vėliau, mano studijų laikais Vilniuje, atsimenu, 

eina J. Lingys gatve, žili plaukai draikosi nuo vėjelio, 
o jis nieko nemato, savo mintyse paskendęs, lyg kokį 
žingsnį šokdamas. Lingys šokdavo vienas... 

LS. Po koncertų visi dažniausiai eidavo baliavoti, o 
Lingys „eidavo pasikalbėti" — ištraukdavo iš kažin-
kokio kampo kokią bobutę, šokių mylėtoją, ir kalbin
davo ją visokiomis, jam rūpimomis, temomis — ar at
simenate tą ir tą, o ar žinote, kaip ir .t.t. Mokydavosi 
iš senų žmonių senovinių šokių žingsnių, figūrų, 
stengdavosi perprasti šokio nu taiką. 

Alė ir Liudas Sagiai .Draugystės juosta" (iš knygos 
„Padarykit aslužėj ruimužį" sudarė K. Poškaitis, Vil
nius, 1996): „Tokiu vardu Juozas Lingys yra pavadi
nęs vieną iš savo meistriškai sukomponuotų liaudiškų 
šokių. Perkeltine prasme tas vardas tinka mano ir 
mano žmonos Aleksandros su juo ilgos pažinties apy
braižomis.(...) 

Prisimenu Juozo pirmuosius kūrybos bandymus. 
1943 metų rudenį Kauno muzikinio teatro šokėjų 

grupė repetavo K. Marijošienės „Malūną". Repeticiją 
vedė Juozas Lingys. Jam atrodė, jog šokis bus dar di
dingesnis, jeigu baigsis dideliu ratu — krumpliaračiu. 
Kitoje repeticijoje „Malūno" statytoja Marija Baronai
tė, pamačiusi pridėtą naują figūrą, Juozą pagyrė. Taip 
ano meto iki šių laikų „Malūnas" yra šokamas su di
džiuoju ratu. 

Pagyrimo Juozas susilaukė ir už galutinę „Aušrelės" 
šokio choreografiją, pradėtą Kotrynos Marijošienės. 
Tuo pačiu metu jis dirbo ruošdamas sceninį „Len
ciūgėlio" brėžinį. 

Tai buvo pirmieji jo kūrybiniai žingsniai, kuriuos aš 
pats stebėjau. 

1944 metais, vadovaujant Jonui Švedui, Marijai Ba
ronaitei ir Gasparui Veličkai, vyko Kazio Inčiūros „Jo
ninių" pastatymas Vilniuje. Po paskutinio spektaklio 
liepos 4 dieną visi teatro nariai išsivaikščiojome... (...) 
Vėl susitikome Juozą rugpjūčio 3 dieną kaime, netoli 
jo tėviškės, prie Slavikų. Sukinėjosi jis nuo karo ug
nies besitraukiančioje minioje, ieškodamas pažįstamų 
veidų. Pamatė mus. Kalbinome trauktis kartu į Ryt
prūsius. Jo atsakymas buvo: „Neisiu niekur iš Lietu
vos žemės". Neišleido jis mūsų tuščiomis. Sužinojęs, 
kad kelionei neturime maisto atsargų, dviračiu nuva
žiavo atgal į savo tėviškę ir atvežė didelį juodos duo
nos kepalą. Įdavė mums, sakydamas: „Vandens rasite 
visur, o duonelė kelionėje pravers". Sėdėjome visą 
naktį. Aleksandra verkė. Nors tikėjome, kad frontui 
praėjus tuojau galėsime grįžti, skirtis buvo labai sun
ku. 

Rugpjūčio 4 dieną mudu su Aleksandra persikėlėme 
per Šešupę. O Juozas liko tėviškėje. Gyvenimas pa
rodė, kad jo sprendimas buvo teisingas. Emigracijoje 
jis nebūtų turėjęs sąlygų kūrybiniam darbui, ir Lietu
va būtų likusi be to didelio lobio, kurį jis tautai pali
ko/...) 

Pirmojoje šokių šventėje Amerikoje 1957 metais šo
kėjos šoko pirmu kartu Juozo stilizuotą „Sadutę". Mū
sų lietuviški laikraščiai aprašydami šią šventę, skelbė, 
kad pats gražiausias šventėje šokis buvo „Sadutė". Jo 
šokiai liko pagrindu ir visose septyniose šventėse (da
bar jau dešimtyje — aut. pastaba), vykusiose Ameriko
je ir Kanadoje. 

1968 metais sugalvojome Juozui padaryti staigmeną 
— iškviesti jį atostogoms į Ameriką. Tuo laiku svečiai 
iš Lietuvos buvo retas dalykas. Vizitatoriams nuotaika 
nepalanki. Galvojome, mes jį kaip nors nuo nemalonių 
konfrontacijų išeivijos visuomenėje apsaugosime ir 
apie esančias nuotaikas nieko jam neužsiminėm.'...) 

Mūsų draugystės juosta tęsėsi. Juozo ir jo šeimos dė
ka lankėmės Lietuvoje 3 kartus. Matėme dainų ir šo
kių šventes, palikusias mums neišdildomus prisimini
mus, 1975-tais ir 1980-tais metais. 

Kada tik į jį kreipdavausi, Juozas padėdavo man pa
tarimais ir medžiaga, planuojant naujas „Grandinė
lės" ansamblio programas. Programoje „Nuo Sudauž-
tinio iki Kupolinio" — lietuviško liaudies šokio raida 
— jis buvo priimtas oficialiu konsultantu pastatymą 
rėmusios Ohio Council. Ši organizacija skirdavo finan
sinę paramą tik tokioms programoms, kurios rėmėsi 
autentiška medžiaga ir buvo planuojamos su specia
listų pagalba. Juozo Lingio vardas liko įrašytas į jų 
laikomus tautinio meno žinovų sąrašus. 

Taip pat jo vardas įrašytas ir visose „Grandinėlės" 
programose (ko, beje dar ir šiandien pasigendama kitų 
tautinių šokių grupių programose — aut. pastaba) bei 
šokių tema mano rašytuose straipsniuose lietuviškoje 
išeivijos spaudoje. Jį žino ir gerbia visi „Grandinėlės" 
šokėjai. Kurie lankydavosi Lietuvoje, buvo prašomi 
Juozą aplankyti, su juo susipažinti. Grįždavo apdova
noti knygomis, patarimais ir pamokymais. 

Juozo Lingio kūrybos vaisiais naudojasi ne tik jo nu
mylėta tėvynė Lietuva, bet ir visas pasaulis, kur tik 
jaunimas šoka lietuviškus tautinius šokius. 

(Bus daugiau) 
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AŠTUONIOS NAUJOS 
KNYGOS 

Šiais mokslo metais LB De
troito apylinkės „Žiburio" li
tuanistinės mokyklos šešto 
skyriaus mokinės turėjo įdo
mų uždavinį — per metus pa
rašyti „Senelių prisiminimų" 
knygą. Nė Amerikon ruošian
tis plaukt nebuvom tiek ap
klausinėjami, kaip užgulė se
nelius — tėvukus ir močiutes-
mamutes klausimais anūkė
lės. Vienus aplankydamos, ki
tus telefonu kamantinėdamos: 
„Kada. kur gimei, koks tavo 
tėvelio, mamos vardas? Ką la
biausiai mėgai valgyti, žaisti, 
su kuo draugavai, koks mėgs
tamiausias ar nemėgstamiau-
sias darbas? Kodėl išvykai iš 
Lietuvos, kodėl negrįžai? Ką 
mylėjai, kodėl vedei močiutę?" 
irt.t . 

Š.m. balandžio 24 d. visi se
neliai, močiutes ir tėveliai bu
vo pakviesti į „Senelių šventę" 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos svetainėje pamatyti ir 
išgirsti tų mielų pokalbių vai
sius. J a u prieangyje pasitiko 
savo senelius anūkės ir pri
segė jų pačių padarytas gė
lytes. Svetainėje, ant lietuviš
ka staltiese apdengto stalo, 
puikavosi senelių jaunatviš
kos nuotraukos, Lietuvos že
mėlapyje nusmaigstytos sene
lių gimtinės. Dauguma Aukš
taitijoje, bet ir Žemaitija, ir 
Suvalkija, ir Dzūkija turi po 
vieną, ar du. Laimingais vei
dais jos ir jie čia sėdėjo kartu 
su tėvais ir mokyklos vedėja 
Regina Puškoriene. Pirmoje 
eilėje — anūkės — rašytojos, 
žurnalistės. 

Šešto skyriaus mokytoja 
Taura Underienė, pasveikinu
si visus, paaiškino, kad ji. il
giau dirbusi su priešmokyk
linio amžiaus vaikais pagal 
Marijos Montessori metodus, 
bandė juos pritaikyti ir „Se
nelių prisiminimų* knygos kū
rime. Rudenį ji išaiškino mer
gaitėms tos knygos tikslus: 

a. Klausinėdamos senelius, 
jos kalbės ir girdės lietuvių 
kalbą. 

b. Vesdamos užrašus, iš
mok? pagauti pagrindines 
mintis. 

c. Atpasakodamos raštu, iš
moks sudaryti aiškius saki
nius, sujungti sakinių mintis, 
naudoti gramatikos taisykles 
ir (domiai išsireikšti. 

d. Klasėje vertins viena ki
tos rašinį, sieks aiškumo ir 
įdomumo. 

e. Mokytojai peržiūrėjus ir 
patikrinus juodraščius, iš klai
dų pasimokius, rašiniai bus 
perrašomi į „Senelių prisimi
nimų" knygą. 

Su tomis naujausiomis įvai

raus dydžio ir formato knygo
mis ir pradėjo pasirodyti aš
tuonios autorės. Apie senelių 
kūdikystę ir vaikystę skaitė 
Vija Underytė. Ištrauką apie 
senelių namus, jų baldus, gė
les paskaitė Urtė Zableckaitė. 
Arija Kasputytė domėjosi mo
čiutės drabužiais, anų laikų 
madomis. Svaja Mikulionytė 
norėjo žinoti, ką seneliai veik
davo vasarą. Ingridai Miški
nytei buvo svarbu suprasti, ką 
reiškia seneliams darbas. Ala
ną Zamboraitė kvotė močiutę 
apie jos pirmas ir kitas meiles. 
Laura Karvelytė ištyrė, ką 
seneliai pergyveno karo metu. 
Inga Mossaitė paskaitė apie 
močiutės atvykimą į Ameriką 
ir pirmuosius įspūdžius, dar
bą, mokslą. 

Visos mergaitės skaitė gana 
aiškiai, garsiai. Kai kurios jau 
yra skaičiusios Mišių skaiti
nius bažnyčioje. Buvo tikrai 
šaunių sakinių, pvz.: „senelis 
nenorėjo likt piemeniu, todėl 
studijavo chemiją". Arba: „mo
čiutės pirma meilė buvo ku
melaitė..." Suprantama, kad 
anūkei keista, kad senelis Lie
tuvoje nevažiavo mašina,-o tik 
dviračiu. Taigi, daug mielų 
paslapčių atskleidė dukraitės 
ir visi seneliai tai kikeno, tai 
paslapčiom nutėškė žemėn 
ašarą nuo žando... Tuo labiau, 
kad ir užbaigos malda, moky
tojos Tauros paskaityta, iš
reiškė visų troškimus: „Gera
sis Dieve, dėkojame Tau, kad 
susirinkome šiandien pasi
džiaugti šių aštuonių mergai
čių močiutėmis ir seneliais. 
Dėkojame už juos, už laiką, 
kurį mergaitės praleidžia su 
jais kartu. Prašome, laikyk 
juos sveikus. Prisimename 
mes ir visus senelius ir prose
nelius, kurie mūsų žemę yra 
palikę. Padėk mums visiems, 
Dieve, išlaikyti tai, ką vertino 
mūsų tėvai, seneliai ir prose
neliai, ir visada vertinti tai, 
ką mes turime. Amen". 

Buvom p?kviesti pasivaišin
ti šeštokių paruoštais sumuš
tiniais, vaisiais ir kava. Visų 
džiaugsmą gražiai susumavo 
senelis dr. Kazys Karvelis, dar 
kartą visus susodinęs, padėko
damas ir mokytojai, ir mo
kinėms už tokį gražų suma
nymą ir jo įvykdymą. 

Manau, kad, tik ištraukas 
išgirdę, visi seneliai ir tėvai 
skaitysime tas knygas nuo 
pradžios iki galo. Mačiau, vie
na mokinė rodė, kad jos kny
goje yra daug tuščių puslapių. 
Linkiu, kad visos mergaitės 
dar daug puslapių užpildytų 
savo rašiniais ir apie senelius, 
ir apie tėvelius, ir apie Lie
tuvą, o ypač apie jų pačių sva
jones, mintis, darbus, vargus 
ir džiaugsmus šių dienų pa
saulyje. P r a n a s Z a r a n k a 

S K E L B I M A I 

St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo choras Priekyje — choro vadovas muz. Dr. B. Kazėnas ir dešinėje Moterų 
dainos vieneto vadovė muz. R. Ditkienė. 

ST. PETERSBURG, F L 

A P I E ŠVIETIMO 
REIKALUS 

JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė 
balandžio 11 d. lankėsi klube 
pietų metu. Pirmininko A-
Karniaus pakviesta, ji pers* 
kaitė išsamų pranešimą apie 
lietuviško švietimo reikalus ir 
darbus JAV LB apylinkėse ir 
kituose pasaulio kraštuose. R. 
Kučienė taip pat aplankė ir 
St. Petersburg „Saulės" mo
kyklą. 

R I N K I T Ė S I „ŠIUPINTI 

Gegužės 26 d., trečiadienį, 5 
val.p.p. Lietuvių klubo valdy
ba rengia „Šiupinį" - nuotai
kingą, Jinksmą ir pilną staig
menų vakarą. Gardi vakarie
nė, gaivinančių „gėrimų rū
sys*, skambi šokių muzika ir 
visų Lietuvių klubo veiklos 
šakų (valdybos, bibliotekos, 
choro, „Auto", „Lietuvių ži
nių", , „Audros" ir kultūrinio 
būrelio) atliekama programa 
žada visiems nepaj astą va
karą. 

143 SKYRIAUS 
BALFO VEIKLA 

BALFo 143 skyriaus susirin
kimui, sušauktam kovo 24 d., 
vadovavo skyriaus pirmininkė 
Aldona Valienė, sekretoriavo 
Aldona Grinienė. Buvo ap
žvelgta praėjusių metų veikla. 
Iždininkas Aleksandras Dau
nys pranešė, kad per metus 
surinkta 1,618 dol. aukų ir 53 
dol. nario mokesčio. Visos su
rinktos lėšos persiųstos BAL
Fo centrui. Taip pat pirminin
kės ir valdybos narių pastan
gomis pasiųsti siuntiniai su 
rūbais, avalyne ir mokslo prie
monėmis Laikinos globos vai
kų namams ir Lietuvių na
mams Vilniuje. Siuntinių su
darymo ir persiuntimo išlai
doms padengti surinktos au
kos iš pavienių rėmėjų. Susi
rinkime išrinkta valdyba atei
nantiems metams: pirmininkė 
A. Valienė, vicepirmininkė A. 
Baukienė, sekretorė - E. Ja 
saitienė ir iždininkas A. Dau-

St IVtf-r-ihurc H,. Moterų dainos vienftas Prie pianino vieneto vadovė muz R. Ditkienė 

nys. Dėl asmeninių priežasčių 
pasitraukiančiai Aldonai Gri
nienei pirmininkė padėkojo už 
jos daugiametę veiklą BALFe. 
Buvo pasikeista mintimis apie 
kitų metų veiklą. Po susirinki
mo pabendrauta prie valdybos 
narių paruoštos kavutės. 

1998 m. lapkričio 14 d. De
troite vykusiame BALFo sei
me buvo renkami BALFo di
rektoriai trijų >metų kadenci
jai . Iš St. Petęcsburg apylin
kių perrinkti A. Valienė ir P. 
Budininkas, o vietoje pasi
traukiančios Ą. Grinienės iš
rinkta Janina Cerdvilienė, ku
ri daug metų .direktoriavo ir 
buvo energinga BALFo veikė
ja New Yorko apylinkėse. 

PAVYKĘS KONCERTAS 

Balandžio 21 d. Lietuvių 
klubo salėje buvo surengtas 
klubo choro ir St. Petersburg 
moterų dainos ansamblio kon
certas, kuriamei dalyvavo apie 
250 dainą mėgstančių klausy
tojų. Choras, vadovaujamas 
Broniaus Kazėao, sudainavo 
10 dainų, pusė j o buvo naujai 
paruoštos arba'dainuotos tik 
prieš keletą metų. Moterų dai
nos ansamblis, vadovaujamas 
Reginos Ditkienės, padainavo 
11 dainų (vienoje solo dainavo 
Jonė Staškuvienė). Choro ir 
moterų ansamblio dainoms 
akompanavo R. Ditkienė. Pro
gramos įvadą skaitė choro pir
mininkė Aurelija Robertson, 
vėliau programai vadovavo 
Zita Dapkienė. 

Koncertas vyko sklandžiai, 
dainininkai ir vadovai susi
laukė užtarnauto įvertinimo. 
Kai kurias dainas teko pakar
toti. 

Programai pasibaigus, daly
viams buvo patiekta šilta va
karienė, užsitęsusi gana ilgai, 
nes visi norėjo mintimis pasi
dalinti, pabendrauti. 

Koncerto rengėjai nuošir
džiai dėkojo kun. Matui Čyvui 
už invdkaciją, choro ir moterų 
ansamblių vadovams, dainin-
kams, loterijos daiktų aukoto
jams ir rengėjoms, bilietų pla
tintojoms ir visiems, prisidė
jusiems prie šio sėkmingo kon
certo. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS 

ALRK Moterų sąjungos 76 
kuopos susirinkimą, sušauktą 
balandžio 13 d., pradėjo pirmi
ninkė A. Baukienė, prieš valgį 
pakviesdama kun. M. Gyvą 
sukalbėti invokacyą. Pirmi
ninkė pasveikino visus daly
vius šv. Velykų proga, linkė
dama stiprios sveikatos ir 
dvasinio atgimimo. Kasininkė 
I. Diktanienė ir finansų sekre
torė D. Jonaitis skaitė prane

šimus. 
Perskaitytas iš Čikagos 

centro valdybos gautas „Mote
rų sąjungos žiniaraštis". Ja 
me primenama, kad ALRK 
Moterų sąjunga šiais metais 
švenčia 85-erių metų sukaktį . 
Kuopos renginių vadove susi
rinkimas išrinko J . Laurienę. 
Kun. M. Čyvas savo šv. Vely-
'-ų pašnekesyje papasakojo 
t ykį iš vieno žinomo benedik
tinų vienuolio atsiminimų. Šis 
vienuolis, dar būdamas jau
nuolis, per vieną gegužinę 
parke atsisėdo šalia senos mo
terėlės. J ie pradėjo kalbėtis, ir 
moterėlė savo nuoširdžia kal
ba bei pasakojimu įkvėpė j a m 
norą tapti kunigu ir vienuoliu. 
Tai parodo, kad kartais nerei
kia didelių įvykių, kad jauni
mas pajustų pašaukimą tapt i 
kunigu. 

V. Leščinskienė jaut r ia i pa
deklamavo keletą eilėraščių. 
Buvo pasirašytos atvirutės, 
greit pasveikti linkint sąjun
gos narėms P. Kasperavičiū-
tei ir E. Miknienei. A. Bau
kienė visus pralinksmino, pa
pasakodama linksmų istorijų. 
Nuo jos neatsiliko ir svečias 
kun. R. Šakalys, kun. M. Čy
vas bei keletas kuopos narių. 
Susirinkimas užsibaigė I. Dik-
tanienės numargintų velykai
čių „muštynėmis" ir maloniais 
pokalbiais prie vaišių stalo. 

Kitas susitikimas šaukia
mas gegužės 11 d. 2 val.p.p. 
Florida Povver patalpose. Jad
vyga Giedraitienė skaitys pas
kaitą Motinos dienos proga. 
Kun. A. Grabnickas pasidalins 
mintimis apie šių dienų Lietu
vos motiną. Kviečiame ne tik 
nares, bet ir svečius dalyvauti. 
Po susitikimo vaišės, loterija 
ir daiktų išpardavimas. 

„Lietuvių žinios" 

S T . P E T E R S B U R G 

LIETUVIŠKOJI DAINA 
TEBESKAMBA 

Reikia pasidžiaugti, jog St. 
Petersburg turime net t r is 
dainos vienetus: Lietuvių klu
bo chorą, Moterų dainos vie
netą ir vyrų vienetą „Aidas". 
Pats seniausias yra Lietuvių 
klubo choras. Kadaise St. Pe
tersburg veikė „Dailės" cho
ras, bet įsisteigus Lietuvių 
klubui šis choras 1967 metais 
įsijungė į klubą ir tapo Lietu
vių klubo choru. A.a. muz. 
Petrui Armonui. ilgamečiui 
choro dirigentui iškeliavus 
amžinybėn, dabar chorui rū
pestingai vadovauja jaunosios 
kartos energingas muzikas dr. 
Bronius Kazėnas. Šio choro ei
lėse dainuoja arti 50 choristų. 

Moterų dienos vienetas savo 
darbą pradėjo prieš H metų. 
Vienetui vadovauja muz. Regi-

[vairOs 
ELEKTROS 

(VEDIMA! - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALrroMoauo. NAMU. SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Ofl. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 W««t 961h Streat 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8664 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Nekilnojamo turto 
GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
7 REALTORS 

(773)5994206 
(791)425-7160 

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

Reikalingas 
elektriko padėjėjas. 
Tel. 708-499-2946. 

Skambinti vakare 8 v.v.-10:30 v.v. 

Realmart §Į įth, 
Realt) Group Inc. 

6602S.PulaskiRd. 
Chicago, 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. 773-58S-6190 Pagtr312-3M-t3*7 
Fax 773-585-39*7 

LIVE-ES 
CARE-GIVER(S) 

Iramed. Openings. English 
Speaking. Driver's Lic. Car 

helpful. 5 to 7 days. Good Job 
Steady VVork. $80 to $85/day. 

CALL: 
(773) 685-4919 
(9 am to 6 pm) 

A t l i e k a m e namų i šo rė s 
d a r b u s : kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits" Turime 
draudimus. Skambinti 
R o m u i : 708-728 0 2 0 8 

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

privati skalbykla ir garažas, gražus 
kiemas. Skambinti 1-708-425-1775 

arba 1-708-425-9209 

įjungiame kompiuterius, 
taisome VCR, televizorius 

ir radijo imtuvus. 
Tel. 773-836-9714 

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

na Ditkienė ir dabar jame dai
nuoja 10 balsingu moterų. 

Vyru dainos vienetas „Ai
das", su ar t i 16 dainininkų, 
susiorganizavo prieš kelerius 
metus . Šiam vienetui taip pat 
vadovauja muz. dr. Bronius 
Kazėnas. Be to, šio vieneto 
vyrai, vadovaujant ir vargo
nais akompanuojant Leonui 
Sodeikai, savo giesmėmis baž
nyčioje išlydi amžinam poil
siui mirusius mūsų tautiečius, 
o taip pat atskirais atvejais 
sekmadieniais pagieda bažny
čioje pamaldų metu. Visi šie 
vienetai gražiai reiškiasi vie
tos kul tūr iniame gyvenime, o 
ta ip pat suruošia ir savo kon
certus. 

Lietuvių klubo choras ir 
Moterų dainos vienetas klubo 
salėje suruošė savo koncertą š. 
m. balandžio 21 d. 4 vai. p. p., 
dalyvaujant daugiau negu 250 
klausytojų. Salėje an t paruoš
tų paukštinimų sustojus klubo 
choro dainininkams, choro 
pirm. Aurelija Robertson, pas
veikinusi publiką, pakvietė 
abiejų vienetų vadovus. Pra
nešė, jog abiem vienetams 
akompanuos muz. Regina Dit
kienė ir paprašė Zitą Dapkie
nę toliau vadovauti šio vakaro 
programai. 

Pirmoje dalyje po keturias 
dainas padainavo Lietuvių 
klubo choras ir Moterų dainos 

Nebrangia i pripildome 
automobilio vėsinimo 

sistemą. 
Skambinti po 5 v.p.p. tel. 

708-839-8447. Kviesti Algį. 
vienetas. Moterims dainuojant 
liaudies dainą „Anoj pusėj 
marelių'', harm. R. Ditkienės, 
solo partiją atliko Jonė Staš
kuvienė. 

Antrąją koncerto dalį pra
dėjo Moterų vienetas, padai
nuodamas vėl 4 dainas, kurios 
klausytojų buvo šiltai priimtos 
ir palydėtos gausiais ploji
mais. Koncertą baigė Lietuvių 
klubo choras su penkiomis 
dainomis. Paskutinioji buvo 
„Šiaurės pašvaistė", muz. S. 
Sodeikos, žodžiai B. Brazdžio
nio. Dainą „Pasisėjau žalią 
rūtą", J. Neimonto, publikai 
reikalaujant, teko dainuoti 
net tris kartus. Už dainas 
klausytojai atsidėkojo gausiais 
plojimais. Po koncerto choro 
dirigentas muz. Bronius Ka
zėnas nuoširdžiai padėkojo 
choro pirmininkei, valdybai, 
muz. R. Ditkienei ir visiems 
choristams. 

Reikia pažymėti, jog abiejų 
vienetų dainos skambėjo labai 
gražiai, nes jautėsi, kad buvo 
įdėta daug darbo ir širdies. 
Teko nugirsti ir tokių pasaky
mų: „Koncerto, kaip šis, ir vėl 
iš naujo galėčiau klausytf. 

Po konofrto dalyviai, vaiši
nosi karšta vakariene ir savo 
laimę išbandė laimėjimuose, 
kuriuos pravedė Alvitą Kerbe-
lienė su talkininkėmis. 

S.Vik. 



A. A. KUN. PRANAS KELPŠAS 

Mykolas Morkūnu prie savo spaustuves mašinų, kaip visi, jį 
nojusieji, geriausiai prisimename... Nuotr. Ed. Šulaičio 

pati-

SPAUSTUVININKĄ MYKOLĄ 
MORKŪNĄ AMŽINYBĖN 

PALYDINT 
Daugeliui mūsų tautiečių, 

nepaisant, kur jie begyventų, 
yra tekę skaityti arba bent 
vartyti M. Morkūno spaustu
vėje išspausdintas knygas, 
žurnalus, laikraščius bei kitus 
leidinius. Nuo 1951 m. kuo
met jis įsteigė pirmąją savo 
spaustuvę Bridgeporto lietu
viškame rajone Čikagoje, iki 
jį ištikusio insulto 1995 m. 
lapkričio 5 d., Mykolas dažnai 
po 15 valandų per parą pralei
do prie spausdinimo ar kito
kių spaustuvės mašinų. 

Balandžio 15 d. Three Oaks, 
Mich., vietovėje nutrūko M. 
Morkūno gyvybės siūlas. Į šį, 
netoli Čikagos esantį, miestelį 
velionio sūnus Audrius, kuris 
trumpai prieš tėvo ligą pe
rėmė spaustuvės administra
toriaus pareigas, 1997 m. sau
sio mėnesį iškėlė šią įmonę. 
Todėl ir pats M. Morkūnas su 
žmona Zina ten persikėlė. 

M. Morkūnas buvo labai ra
maus būdo žmogus, nemėgęs 
apie save kalbėti, ypatingai 
nenorėjęs aiškintis savo nuo
pelnų ar pasižymėjimų. Apie jį 
Bostone išleistoje Lietuvių En
ciklopedijoje yra mažai rašo
ma, o neseniai Lietuvoje išė
jusiame biografijų žinyne 
„JAV lietuviai" — dar ma
žiau. Ne kartą norėjau iš jo 
„išpešti'' daugiau informacijų 
ypač iš ilgų dešimtmečių 
spaustuvininko veiklos, ta
čiau nelabai tas pavykdavo. Vi
sada atsakydavo klausimu — 
„kam to reikia". 

Iš šiandien, pavyzdžiui, nie
kas tiksliai nežino, kiek leidi
nių M. Morkūno spaustuvėje 
buvo išspausdinta. Jis pats tų 
leidinių nerinkdavo, nesaugo
davo, jau nekalbant apie jų 
registraciją. Gal tik būtų gali
ma suskaičiuoti jo spaustu
vėje išspausdintas knygas, 
žurnalus, laikraščius ar kitus 
stambesnius leidinius. Bet 
kas gi galėtų sudaryti sąrašą 
M. Morkūno išspausdintų 
tūkstančių programinio tipo 
spaudinių, įvairių lietuviškų 
organizacijų užsakymų atlik
tų kuklaus pobūdžio darbų. 

Apie tai teko kalbėti su il
giausiai M. Morkūno spaustu
vėje išdirbusiu Clemente De-
dela, kuris joje praleido 37 
metus (nuo 1960 iki 1997 m.) 
Jis kuo geriausiais žodžiais 
atsiliepė apie savo buvusį ben
dradarbį. Jis, rašydamas Lie
tuvos prezidentūrai laišką dėl 
M. Morkūno darbų pažymė
jimo, pabrėžė, kad, sudėjus 
visų jo išspausdintų leidinių 
po vieną kopiją vieną ant kito, 
jie savo aukščiu susilygintų 
su Vilniaus Katedros aikštėje 
pastatytu Gedimino pamink
lu. 

Praėjusiais metais Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
už nuopelnus lietuviškai kul
tūrai Mykolą Morkūną apdo
vanojo LDK Gedimino V laips
nio ordinu. Tačiau dėl ligos 
šis aukštas įvertinimas nega
lėjo būti M. Morkūnui įteik
tas, kuomet prezidentas praė
jusį rudenį viešėjo Čikagoje ir 

apdovanojo kitus nusipelniu
sius asmenis. Reikia manyti, 
kad dabar ordinas bus įteik
tas jo šeimai. 

Clemente Delela pažymėjo, 
kad M. Morkūnas buvo geros 
širdies žmogus, stengdavosi 
visiems padėti. Dažnai jis 
darbą atlikdavo savikaina ar
ba su minimaliu atlyginimu, 
jeigu matydavo, jog užsako
vas — jo atstovaujama orga
nizacija ar, grupė neišgalinti 
daugiau mokėti. Tokiu būdu 
M. Morkūnas lietuviškoms or
ganizacijoms sutaupė tūks
tančius dolerių ir tik jo nuo
pelnu galėdavo pasirodyti 
reikšmingi lietuvių kultūrai 
leidiniai, kurie kitu atveju 

būtų negalėję 
šviesos. 

išvysti dienos 

Marąuette Parke Švenčiau
sios Mergelės Marijos Gimimo 
parapija yra gražioje vietoje, 
didelio parko pašonėje. Čia 
taip pat stovi Švento Kryžiaus 
ligonine, pastatyta lietuvaičių 
Šv. Kazimuro seselių pastan
gomis. Šalia jos didinga para
pijos bažnyčia — „Lietuvių ka
tedra", suplanuota garsaus 
architekto Muloko, kiek toliau 
— mergaičių aukštesnioji Ma
ria mokykla, o dar toliau į ry
tus, didingi Šv. Kazimiero se
selių vienuolyno pastatai. 

Šituose visuose pastatuose 
gyvenančių ir dirbančių žmo
nių dvasiniams patarnavi
mams reikėjo daug kunigų. 
Čia buvo taip pat didžiausia 
lietuvių parapija, turėjusi lie
tuviškos galvosenos klebonus. 
Iš jų meile Dievui ir Lietuvai 
išsiskyrė kun. Jonas Kuzins-
kas. Šiuo metu klebono parei
gas eina kun. Mykolas Yakai-
tis, jam talkina kun. Rimas 
Gudelis, taip pat buvęs Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas 
Vito Mikolaitis ir talkino kun. 
Pranas Kelpšas. 

Nežinomi Dievo keliai, kun. 
Pranas Kelpšas š.m. balandžio 
3 dieną buvo pašauktas pas 
savo Kūrėją. Jis buvo sulau
kęs 76 metų ir netrukus būtų 
šventęs 50 metų kunigystės 
sukaktį. Gimė LaSalle mieste
lyje, katalikiškoje šeimoje. 
Lankė Šv. Antano 
katalikišką mokyklą Cicero 
mieste, vėliau Quigley semi
narijai priruošiamą aukštes
niąją mokyklą, o dar vėliau St. 
Mary of the Lake kunigų se
minariją. 1950 metais gegužės 

Kun. Pranas Kelpšas. 

Čia reikia pažymėti, jog daž- 3 dieną buvo įšventintas į kū
nai Mykolas atsisakydavo ge- nigus. Pirmąsias Mišias auko-
rai apmokamų užsakymų jo Švento Antano lietuvių pa-
amerikiečiams prekybinin- rapijos bažnyčioje. Po įšventi-
kams, kad .pajėgtų išpausdinti nimo, buvo paskirtas į lietuvių 
nepelningus darbus savo tau- Šv. Jurgio parapiją Bridge-
tiečiams. Tik gaila, jog kai ku- porte vikaro pareigoms. Šioje 
rie mūsiškiai, pasinaudodami parapijoje išdirbo 9 metus. Vi-

skiriamas į Švento Kryžiaus 
ligoninę eiti dvasios vadovo 
pareigas. Šiose pareigose išbu
vo beveik 30 metų. Dar prieš 
paskiriant šioms pareigoms, 
lankė kapelienavimo ligoninė
se kursus Washington, D.C., 
kad gautų diplomą iš Ameri
kos katalikų ligoninių kape
lionų sąjungos, kaip patyręs 
kapelionas, galintis atlikti vi
sas pareigas, reikalingas ligo
ninių kapelionams. 

Kun. P. Kelpšas pradėjo eiti 
kapeliono pareigas Šv. Kry
žiaus ligoninėje be padėjėjų. 
Metų laikotarpyje, švenčiant 
25 metų kunigiško darbo, ligo
ninėje turėjo 6 asmenų grupę, 
kun. P. Kelpšas buvo jų vado
vu. Jis taip pat daug metų ėjo 

f nf„l„n Čikagos Kapelionų sąjungos 
sekretoriaus pareigas. Kun. P. 
Kelpšas, turėdamas didelį pa
tyrimą su katalikiška visuo
mene ir aukštą išsilavinimą, 
įvedė daug pagerinimų į šios 
įstaigos darbą. Tai buvo labai 
nuolanki asmenybė: visada 
linksmas, pilnas humoro ir at

sidavęs einamoms pareigoms. 
Ligonių buvo labai mėgsta
mas. Jis stengėsi, kad ligoniai 
galėtų prisišaukti kapelioną 
visas 24 valandas. 

Kun. Pranas Kelpšas buvo 
geras lietuvis, gerai kalbėjo 
lietuviškai ir dalyvaudavo lie
tuvių renginiuose. Išėjęs į pen
siją, apsigyveno Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos kle
bonijoje ir talkino parapijos 
kunigams. 

Sulaukęs 76 metų ir išbu
vęs kunigo pareigose 50 metų, 
iškeliavo pas savo Tvėrėją. 
Gedulingas Mišias aukojo Či
kagos kardinolas Francis 
George, kun. Kelpšo brolis 
kun. Antanas Kelpšas, MIC, 
parapijos klebonas Mykolas 
Yakaitis, kun. Vito Mikolaitis, 
kun. Antanas Zakarauskas ir 
Marijonų provincijolas kun. 
Donald Petraitis, MIC. Be to, 
pamaldose dalyvavo šie vysku
pai: Timothy Lyne, Alfred Ab-
ramowicz, Raymond Goedert 
ir Thad Jakubowski. Be vys
kupų, pamaldose dalyvavo 
apie 50 kunigų — buvusių 
mokslo draugų ir kunigai, 
bendravę su kun. P. Kelpšų. 
Taip pat dalyvavo Šv. Kazi
miero vienuolės ir daug žmo
nių, kurie pažino kun. Praną 
Kelpšą. 

Po gedulingų pamaldų buvo 
palydėtas į lietuvių Šv. Kazi
miero kapines. Kun. Pranas 
Kelpšas paliko brolį kun. An
taną Kelpšą, seseris Marianne 
ir Agotą, ir daug kitų gimimų. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos lietuviai ilgai pasi
ges mielo kunigo. Kunigo Pra
no mirtį gražiai aprašė „Chi-
cago Sun-Times" dienraštis ir 
Čikagos arkivyskupijos laik
raštis Jiew World". 

Antanas Paąžuolis 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 7 d., penktadien is 

SPAUDŽIA DĖL IGNALINOS 
ATOMINĖS ELEKTRINĖS 

A J \ . MOKYTOJAS STASYS 
RADŽIONIS 

jo gera širdimi, iš viso jam ne
atsilygindavo. Ne vieną mū
siškio rašytojo knygą M. Mor
kūnas yra išleidęs savo lėšo
mis, nors gerai žinojo, kad tas 
leidinys tikrai neapsimokės. 
„Reikia padėti mūsų varg
šams poetams," — jis sakyda
vo. 

O pabaigai — šiek tiek bio
grafinių žinių. M. Morkūnas 
gimė 1916 m. vasario 17 d. 
Paislikyje, Vaškų valsč., Biržų 
apsk. 1938 m. baigęs Biržų 
gimnaziją iki 1940-jų mokėsi 
Kauno kunigų seminarijoje. 
1940-1944 m. studijavo ekono
miką Vilniuje. Dar Vilniuje 
turėjo maža spaustuvėlę, ku
rioje 1944 m. spausdino prieš 
nacius nukreiptą pogrindžio 
laikraštėlį „Laisvas žodis". 

Karo metu pabėgo į Va
karus, pradžioje gyvendamas 
Austrijoje. 1945-1947 tęsė 
ekonomikos mokslų studijas. 
Insbruko un-te, kur apgynė 
disertaciją „Senųjų prūsų isto
riškai politinės ir ūkinės pro
blemos", gaudamas ekonomi
kos mokslų daktarato laipsnį. 
1948-1949 m. studijavo meno 
mokykloje Freiburge. 

Atvykęs į Čikagą, tuoj rūpi-

karaudamas dar lankė Loyola 
universitetą, studijuodamas 
mokslą, kaip geriau pažinti 
žmones ir įsigilinti į jų vidi
nius sielos reikalus. Iš Šv. 
Jurgio parapijos buvo paskir
tas į Brighton Parko lietuvių 
parapiją. Šioje parapijoje išbu
vo 7 metus, iš čia buvo pa
skirtas į Šv. Kristinos para
piją, esančią 111 St. ir Homan 
Ave. 

1968 metais kun. Pranas 
Kelpšas paskiriamas į Visų 

Š. m. vasario 11 dieną, 
draugus ir pažįstamus pasie
kė liūdna žinia, kad šį pasaulį 
apleido buvęs Kybartų gimna
zijos mokytojas Stasys Ra-
džionis. Ilgą laiką gyvenęs Či
kagoje, dirbęs elektriku ,,Ze-
nith" bendrovėje. Užauginęs ir 
išmokslinęs 2 dukras ir 1 sū
nų, išėjęs pensijon su žmona 
apsigyveno gražioje Spring 
Grove apylinkėje. Iki paskuti
niųjų savo gyvenimo dienų 
visą laiką domėjosi lietuviška 

Europos komisija neatsisako 
savo nuostatos, kad Ignalinos 
atominės elektrinės pirmasis 
blokas turėtų būti stabdomas 
jau per artimiausius kelerius 
metus. Kartu turi būti pareng
tas aiškus antrojo bloko už
darymo tvarkaraštis. Apie tai 
balandžio viduryje Vilniuje 
pareiškė Europos Komisijos 
generalinio direktorato sky
riaus vadovas Jean Trestour, 
vadovavęs į Lietuvą atvyku
siai Europos Komisijos darbo 
grupei, nagrinėjančiai energe
tikos klausimus. 

Europos Sąjunga reikalauja 
pirmąjį Ignalinos atominės 
elektrinės bloką uždaryti iki 
2002 metų, antrąją — iki 
2007-ųjų. Lietuvos vyriausy
bės nuomone, pirmasis blokas 
galėtų dirbti dar 10 metų, ant
rasis — 15 metų. Tačiau J. 
Trestour žodžiais, „Europos 
Sąjungoje vyrauja įsitikini
mas, kad RBMK (Černobylio 
tipo) reaktoriai, kurie naudo
jami Ignalinoje, yra nesaugūs, 
net ir papildomai įdiegus tam 
tikras vakarietiškas saugumo 
priemones". 

Šventųjų lietuvių parapiją — kultūrine veikla šiapus ir ana-
Roselande. Po dvejų metų pa- p u s — tėvynėje. 

Kaip rašo ..Lietuvos rytas". 
Europos Komisijos pirminiai 
paskaičiavimai rodo, kad abie
jų Ignalinos jėgainių uždary
mas kainuotų apie vieną mili
jardą dolerių, neskaitant so
cialinių išlaidų, susijusių su 
elektrinėje dirbančių žmonių 
perkvalifikavimu bei Visagino 
miesto gyventojų veiklos per-
orientavimu. 

Lietuvos ir kai kurių Vaka
rų valstybių specialistų nuo
mone, Ignalinos jėgainės už
darymas iš viso kainuotų dau
giau kaip 3 rnlrd. dolerių. 

J. Trestour sakė, kad Euro
pos Sąjunga pasirengusi tam 
tikra dalimi prisidėti prie 
elektrinės uždarymo sukeltų 
socialinių išmokų padengimo, 
ypač plėtojant turizmą Visagi
no apylinkėse, taip suteikiant 
galimybę vietos gyventojams 
užsiimti šiuo verslu. ES taip 
pat pasirengusi padėti Lietu
vai sutvarkyti kitas elektri
nes, kurios padėtų valstybei 
spręsti, su Ignalinos jėgaines 
uždarymu susijusias, energeti
kos problemas. 

R. Jakutytė 

nosi savos spaustuvės įsteigi
mu. 1993 m. dalį savo spaus
tuvės mašinų perkėlė į Kauną, 
kur veikia spaustuvė, pava
dinta Morkūnas ir Ko. vardu. 

Reikia manyti, kad apie M. 
Morkūną parašys ir kiti žmo
nės, ypač tie, kurie turėjo pro
gos su juo artiratai bendrauti. 
Šie kuklūs žodžiai tebūna tik 
draugiškas atsisveikinimas su 
lietuviams daug nusipelniu
siu, daugelio neįvertintu, o 
dabar jau primirštu lietuvių 
kultūros darbuotoju — Myko
lu Morkūnu. 

Edvardas Šulaitis 

Priei daug dešimtmečių, kai plaukai tebebuvo laiko nenubaltinti. 
kaire*: Petras Petrutis, Mykolaa Morkūnas ir Edvardas Šulaitia. 

II 

Velionis Stasys gimė ir augo 
Kybartuose, tautiškai susi
pratusioje Radzevičių šeimoje, 
kur lietuviška veikla siekė 
spaudos draudimo laikotarpį, 
kai spausdintos knygos Prū
suose slapta buvo gabe
namos į Lietuvą. Ši šeima, iš 
mažų dienų, įdiegė jam kny
gos ir tėvynės meilę. Lankyda
mas Kybartų gimnaziją Sta
sys pasireiškė, kaip gabus mo
kinys ir aktyvus ateitininkas. 
Skaitydamas daug knygų, jau 
tada žinojo savo užsibrėžtą 
tikslą: vieną dieną būti moky
toju — visuomenininku. 

Baigęs Klaipėdos Pedago
ginį institutą, vėliau įstojo į 
Karo mokyklą, kurią baigė lei
tenanto lipšniu, išeidamas į 
atsargą. Jo svajonė išsipildė, 
jis tapo Kybartų gimnazijos 
mokytoju Lietuvai praradus 
nepriklausomybę jis jautriai 
išgyveno ir okupacijos me
tais dalyvavo pogrindžio veik
loje. 

1944 metais, artėjant rusų 
frontui, Stasys su mama ir se
serimis skaudžia širdimi ap
leido tėvynę ir apsigyveno Vo
kietijoje — Bavarijoje. Čia at
sirado daugiau lietuvių karo 
pabėgėlių, jis surado lietuvių 
kunigą, suorganizavo lietuviš
kas pamaldas. Kalnuose į Re-
geno miestelį suvažiuodavo 
nemažas skaičius lietuvių. Tai 
buvo dvasinė atgaiva žmo

nėms, palikusiems savo tėvy
nę. Gerai mokėdamas vokie
čių kalbą, visuomet santūrus, 
su ramia šypsena, jis lengvai 
galėjo bendrauti su visais. 
Toje pačioje kalnų apylinkėje 
jis suruošė Vasario 16-sios mi
nėjimą ir paruošė grupę lietu
vaičių dainuoti patriotines 
dainas. Tautos himną giedojo 
visi: seni ir jauni jausminga 
nuotaika, žinodami, kokia 
brangi dabar tapo tėvynė, kai 
jos netekome. 

Pasibaigus karui, Stasys su 
namiškiais apsigyveno Mem-
mingene, amerikiečių globo
jamoje stovykloje. Dar besiku-
riant, jis sutelkė daugiau mo
kytojų ir gavęs amerikiečių lei
dimą įkūrė gimnaziją. Tam 
darbui viskas buvo daroma 
vardan tos Lietuvos, kad švie
sa ir tiesa lydėtų jaunąją lie
tuvių kartą į šviesesnę ateitį. 

Jo gyvenimo saulėlydyje 
Dievas nepagailėjo jam dide
lės malonės: sulaukti neprik
lausomos Lietuvos. Savo die
nas praleido ramiai, daug 
skaitydamas, globojamas savo 
mylimos žmonos Fridos, daž
nai lankomas vaikų ir vaikai
čių. Mirė sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Tai dar vienas kapas 
tauraus lietuvio Čikagos Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Trispalvė, gimtinės žemės 
sauja, gintarai ir gėlės lydėjo 
jo karstą į Amžinybę. Mielas 
mokytojau, ilsėkis ramybėje, 
toli nuo tėvynės šioje svetingo
je šalyje. 

ERR 

A.tA. 
ALGIMANTAS CffiAVIČIUS 
Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje, anksčiau 

Argentinoje, nuo 1950 m. Mirė 1999 m. gegužės 4 d. 10:30 
vai. vakaro, sulaukęs 70 metų. Gimė Lietuvoje, Jonavoje. 
Amerikoje išgyveno 34 metus. 

Nuliūdę liko: duktė Brigitta, sūnus Petras, marti 
Salome, broliai Rimvydas ir Gediminas Cibai su 
šeimomis, teta Veronika ir dėdė Vladas Kulbokai. 

Velionis pašarvotas šeštadienį, gegužės 8 d. nuo 12 iki 
6 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose 2533 W. 71 
St. Laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
atsisveikinti su a.a. Algimantu šeštadienį, gegužės 8 d. 

Nuliūdę: duktė, sūnus, broliai ir kiti giminės 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Assoclatlon of Chicago 
2212 VVest Cennak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Castmir G. Okm, President 

ir Apylinkių Lktuvtams Daugiau Kaip 91 Metus 

A.tA. 1 
ALEKSUI PELECKIUI 

Lietuvoje užbaigus šios žemės kelionę, jo brolį 
JUOZĄ ir ONUTĘ PELECKIUS sunkią ir 
skaudžią liūdesio valandą nuoširdžiai užjau
čiame. 

O. Adomaitienė 
V. ir L. Adomavičiai 

A. ir D. Arlauskai 
J. ir A. Bagužiai 

K. Balukiene 
V. ir G. Beleckai 
F. ir B. Bočiūnai 

A. ir G. Čekauskai 
B. ir J. Čepukai 

V. Dėdinienė 
V. ir M. Derenčiai 

S. Estkienė 
V. ir G. Gečai 

kun. I. Gedvilą 
P. Grigalauskas 

A. ir J. Janoniai 
S. Kačinskienė 
A. ir L. Kvečai 

V. ir B. Labučiai 
E. Lukienė 

B. Macijauskienė 
J. ir J. Macijauskai 

V. ir S. Maciai 
P. ir D. Mackai 

J. ir S. Mačiulaičiai 
Swmy Hills gyventojai 

V. ir O. Mamaičiai 
J. Mamaitytė 
B. Motuzienė 

A. ir B. Nakai 
A. ir J. Nakai 

M. Naruševičienė 
M. Okienė 

A. Pečkaitienė 
M. ir E. Poulik 

D. ir S. Pranskevičiai 
J. Ratnikas 

E. ir J. Sadauskai 
J. ir L. Savaičiai 
A. ir D. Savickai 

A. ir R. Strazdžiai 
J. ir D. Sūdžiai 

G. Šatas 
R. Šlaitaitė 

L. ir D. Vaitkevičiai 
A. ir D. Velavičiai 

J. ir A. Vyšniauskai 
H. ir V. Zitikai 

J. ir V. Zubavičiai 
V. ir E. Zibertavičiai 

S. ir M. Venciai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Ir švelniame „sporte" gali būti skaudžių momentų. Mokyt. Egle Kliknaitė 
tikrina, ar šokių bateliai nenutrynė mažos kojytės. 

Nuotr. Ind rės Ti jūnėl ienės 

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. 

„Grandies" tautinio jau
nimo ansamblio 40 metų 
sukaktuvinis pokylis ruošia
mas gegužės 15 d., 5 vai. vak., 
Willowbrook salėje. Asmenys, 
norintys tik dalyvauti šau
niame jubiliejiniame ansamb
lio koncerte (be vakarienės), 
kviečiami atvykti. Bilietus bug 
galima įsigyti prie įėjimo. 

Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis susirinkimas ir 
Motinos dienos minėjimas 
vyks gegužės 9 d., sekmadienį, 
12 vai. Šaulių namuose. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. 

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 
Travel"), 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 

JAV LB Vidurio vakarų 
apygarda rengia apygardos ir 
rajonini suvažiavimą gegužes 
3 d., šeštadienį. 9 vai. ryte. 
Pasa-ilto lietuvių centro Bodu 
menėje. Firma vyks LB V.V. 
apygardos suvažiavimas, o 
paskui rajoninis, kur praneši
mus duos JAV LB Krašto val
dybos vicepirmininkai bei 
Bendradarbiavimo komisijos 
pirm L Rugienienė. Kviečia
mos visos apylinkių valdybos, 
revizijos komisijos, apylinkių 
atstovai ir visuomene, nes LB 
yra nepelno junginys ir visi jos 
posėdžiai bei suvažiavimai at
viri visiems. 

Žymi kankl ininkė, Lietu
vos Muzikos akademijos do
centė Lina Naikelienė yra 
„Kanklių" ansamblio vadovė;, 
ansamblio solistė — Aušrinė 
Stundytė; ansamblio koncer
tai — Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte, penktadienį, 
geg. 7 d., šeštadienį, geg. 8 d., 
Jaunimo centre, Čikagoje. 
Abiejų koncertų pradžia — 
6:30 vai. Atvykite ir pasi
džiaukite! 

AT8IŲ8TA PAMINĖTI 

LFB KONFERENCIJA LEMONTE 
Lietuvių fronto bičiulių veik- magistrantams Kauno Vytau-

lai apžvelgti, LFB tarybos pas- to Didžiojo universitete. Jis 
tangomis, š.m. balandžio 17 d. pasidžiaugė, kad Kauno VDU 
Lemonte įvyko Vidurio vakarų Teisės fakultetas labai gerai 
srities konferencija. Joje daly- paruošia stude'ntus. Savo pra-
vavo Čikagos apylinkių, Mi- nešime dalinosi įspūdžiais 
chigan ir Ohio bičiulių atsto- apie dabartinį Lietuvos gyve-
vai. Jau penktadienio popietę nimą. Ekonominiai sunkumai 
Ateitininkų namuose, Lemon- ir krizė ypač pastebima kai
tė, vyko LFB tarybos, Į laisvę me; miestuose žmonės gyvena 
fondo ir Lietuviškų studijų geriau. Visur matoma didelė 
centro vadovybių posėdžiai. biurokratija, kyšių ėmimas. 

Šeštadienio konferenciją ati- Jaučiama netvarka teisėtvar-
darė LFB tarybos pirmininkas kos srityje. Seimo daugumos 
Vytas Petrulis. Apie tarybos koalicijoje vyksta savitarpė 
darbus plačiau painformavo kova bei skilimas. Jaunimo 
prezidiumo vardu Juozas Ar- auklėjimo srityje pastebimai 
dys. Jis suminėjo LFB poli- stengiamasi skiepyt; kosmo-
tinės komisijos veiklą, ryšius politizmą, ignoruojant tautiš-
su Lietuva ir mums artimomis kūmo, šeimyniškumo ir katali-
partijomis, organizuojamą pa- kiškumo sąvokas. Kai tokioje 
ramą Lietuvoje gyvenantiems kosmopolitizmo dvasioje auk-
LF veteranams bei kai kuriai lėjamas jaunimas, Lietuva tuo 
Lietuvos spaudai. Pabrėžė, praranda savo sielą, 
kad rūpinamasi LF ir LFB is- 1941 metų Tautos sukilimo 
torijos paruošimo ir išleidimo vertinimo Lietuves Respubli-
reikalais, remiamas „Į laisvę" kos Seime klausimais kalbėjo 
žurnalas, rengiamos kasmeti- dr. Kazys Ambrozaitis ir Pily-
nės studijų savaitės ir kt. Šiuo pas Narutis. K. Ambrozaitis 
metu itin svarbus yra lietuvių pastebėjo, kad 1941 m. suki-
tautos genocido prisiminimo lėliai nėra lygiai vertinami, 
klausimas. kaip, pavyzdžiui, 1991 m. TV 

Prieš 4 metus Čikagoje bokšto gynėjai. Ir LR Seime 
(1995.05) įvykusios panašios 1941 m. sukilimas ilgai nera-
LFB konferencijos eigą prisi
minė ir trumpai atpasakojo 
Juozas Baužys. Atrodo, kad 
tada konferencijoje padaryti 
nutarimai buvo gerai vykdo
mi. 

Juozas Baužys taip pat pla
čiau painformavo apie jo reda
guojamą „Į laisvę" žurnalą, fi
nansinę būklę, skaitytojų išei
vijoje mažėjimą, bet pastebi
mai didelį jų augimą Lietuvo
je. Papasakojo apie sunku
mus, žurnalą redaguojant, bet 
džiaugėsi-, kad Lietuvoje per
spausdinamo iš čia paruoštų 
negatyvų žurnalo skaitytojų 
skaičius jau net triskart pra
lenkė išeivijos prenumeratas. 

Dr. Kazys Ambrozaitis, Į 

do tikro pripažinimo. 
Pilypas Narutis trumpai ap

žvelgė pasiruošimus 1941 m. 
sukilimui, pastebėjo, jog geno
cido pradžia Lietuvoje galėtu
me laikyti net repatrįjacijos į 
Vokietiją pradžią, kuri jau 
tada siekė, kad Lietuva būtų 
be lietuvių. Jis priminė, kad 
Lietuvoje veikia Lietuvos su
kilėlių sąjunga, ir kad nese
niai specialiu įstatymu 1941 
m. sukilėliams buvo suteiktos 
kario savanorio teises 

Simpoziume apie Lietuvių 
Fronto bičiulių ateities veiklos 
viziją ir planus dalyvavo dr. 
Petras Kisielius, Pilypas Na
rutis, Juozas Ardys ir dr. Ka
zys Ambrozaitis. Dr. Kisielius 
apžvelgė ankstyvesnius LFB 

laisvę fondo tarybos pirminin- darbus, veiklą ir jos kryptis, 
kas, supažindino dalyvius su pabrėždamas, kad visa ši veik-

„ALVUDo šviesa pasiekė 
Lietuvą!" - taip apie naujai iš
leistą knygelę „ALVUDo jubi
liejus" rašo „Valstiečių laik
raštis (beje, ją ir išleidęs). 
Laikraštis tikisi, kad 247 psl. 
knygelė apie Čikagoje jau 40 
metų veikiančią Amerikos lie
tuvių vaikų ugdymo draugiją 
sušildys tėvų sielas, pasės jose 
tvirtą nuostatą, jog jų gyveni
mo esmė - doras, darbštus, 
Lietuvą ir Dievą mylintis vai
kas. Leidinukas gausiai ilius
truotas nuotraukomis, - tai 
tikras Čikagos istorijos me
traštis. 

Lietuviai ir amerikiečiai, 
anglų kalba skaitantys žur
nalą „Bridges", rašantį apie 
Lietuvą ir lietuviškas naujie
nas Amerikoje, šį kartą (1999 
m. balandžio numeryje; dau-

fiau sužinos apie R. Kalantą, 
iaulių universitetą, Lietuvos 

pinigus, „Neringos" stovyklą 
ir kt. Norėdami šį žurnalą už
sisakyti, rašykite: LAC. Inc7 
Bridges, c/o Ramas PHūra. 
1927 West Boulevard. Racine. 
WI 53403. 

Ar Lietuvos Šaulių sąjun
ga taps pagrindine tautos 
auklėjimo institucija? Šį klau
simą gvildena Lietuvos šaulių 
žurnalas „Trimitas". Balan
džio mėn. numeryje taip pat 
rašoma apie V. Pūtvį, Latvijos 
aizsargius (patriotiškos, kari
nės organizacijos narius), 
sportą, spausdinami laiškai. 
Užsisakykite šaulių „Trimi
tą"! Jų adresas: Laisvės ai. 
34, 3000 Kaunas, Lietuva. 

šio fondo istorija, dabartine 
veikla čia ir Lietuvoje. Primi
nė, kad šią vasarą Lietuvoje 
bus jau aštuntoji ĮLF studijų 
savaitė. Lietuvos ĮLF filialas 
šiemet ją rengia birželio 23-27 
d. Anykščiuose. Dr. Ambrozai
tis prisiminė taip pat neseniai 
Lietuvoje tragiškai žuvusį 
partizaną ir Sibiro kankinį 
Juozą Dulaitį. Jis buvo pa
gerbtas dalyvių atsistojimu. 

la pagrindinai buvo skiriama 
Lietuvai. Apgailestavo, kad 
šiuo metu jau netekta daug 
vyresniųjų narių, ir siūlė di
desnį dėmesį kreipti į jaunes
niąją kartą, kuri gal susido
mėtų organizuoti nors ir pa
našų rezistencinės dvasios są
jūdį tolimesnei veiklai. 

Pilypo Naručio nuomone, 
šiuo metu svarbiausią dėmesį 
reikėtų kreipti į desovietiza-

Apie šios vasaros lietuviškų ciją ir jos vykdymą Lietuvoje, 
studijų ir poilsio savaitę Dai
navoje, kuri ten bus rugpjūčio 
8-15 d., pranešė Vytas Petru
lis, kviesdamas visus kuo gau
siau joje dalyvauti. Dr. K. 
Ambrozaitis pateikė konkre
čius pradedamus planus LF ir 
LFB istorijos išleidimui. 

Popietinėje konferencijos se
sijoje kalbėjo adv. Povilas 
Žumbakis, neseniai skaitęs 
paskaitų ciklą teisininkams -

„Kanklių" ansamblio nariai, gegužes 5 d atsilankė ..Drauge* Ansamblio pirmasis koncertas bus šį vakarą, 
gegužės 7 d., 6:30 vai., Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, o antrasis — rytoj vakare, gegužės 8 d., 6:30 vai., 
Jaunimo centre. Nuotraukoje is kaires Eugenijus Ciplys. Aušra Juškevičiene, vadove Lina Naikelienė, 
„Draugo" redaktorė Danute Bindokienė, Aušrine Stundytė, Kastftis Mikiška ir Virginija Alenskienė. 

Nuotr. Jono Kuprio 
DĖMESIO SPORTO 

SIRGALIAMS 

nes ir dabar sovietinė sistema 
ten vis dar gyvai jaučiama. Jis 
atkreipė taip pat dėmesį į Lie
tuvoje pradėtus planus sukur
ti didesnės apimties epinį 
filmą, vaizduojanti Lietuvos 
partizanų veiklą ir kovas. Su
pažindino ir su šioje konferen
cijoje dalyvaujanti i šio pla
nuojamo filmo gar. y bos vado
vu Vytautu Vilimu 

Juozas Ardys sav žodyje su

minėjo daugybę atliktinų dar
bų, kuriuos Lietuvių fronto bi
čiuliai, nors ir mažėjančiomis 
jėgomis, turėtų tęsti. Jis konk
rečiai siūlė ir toliau remti Lie
tuvių Bendruomenę, visomis 
jėgomis išlaikyti J laisvę" žur
nalą, kaip ir iki šiol rengti stu
dijų savaites, sudaryti finansi
nę bazę, remti Į laisvę fondo 
Lietuvos filialo veiklą ir to fi
lialo darbus, skubiai imtis sa
vo istorijos ruošimo darbų ir 
daugelio kitų. 

Dr. K Ambrozaitis, pratęs
damas J. Ardžio pateiktas 
ateities veiklos gaires, iškėlė 
krikščioniškosios spaudos Lie
tuvoje vargus ir sunkumus. 
Šioje srityje jiems mūsų pagal
ba būtina. Pabaigoje pabrėžė, 
kad šiuo metu yra nepaprastai 
svarbu išlaikyti bekompromi-
sinę rezistencijos dvasią, bu
dėti tiesos sargyboje ir skelbti 
tiesą. 

LFB konferencija buvo už
baigta Lietuvos himnu. Po to 
visi dalyviai dar ilgai bendra
vo jaukioje vakarienėje, kurią 
surengė Čikagos LFB sambū
rio valdyba. Vakarienės metu 
trumpai apie rengiamo filmo 
projektą kalbėjo filmuotojas iš 
Lietuvos Vytautas Vilimas. 
Jis taip pat parodė Ir neseniai 
čia sukurto dokumentinio 
anglų kalba filmo rezistenci
nėmis temomis ištrauką. 

Juozas Baužys 

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 
orkestrui. Visi kviečiami. 

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopos susirinkimas bus 
gegužės 15 d., šeštadieni, 3 
vai. p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visos 
nares kviečiamos dalyvauti. 
Po susirinkimo bus kavute ir 
laimėjimai. 

Detroito lietuvių sporto 
klubas „Kovas" šįmet šven
čia 50-ties metų jubiliejų ir 
rengia Šiaurės Amerikos lietu
vių krepšinio ir tinklinio pir
menybes gegužės mėn. 14-16 
d. Detroite. Čia įvyks vyrų, 
moterų, jaunių A krepšinio ir 
vyrų tinklinio varžybos. 

ŠALFASS-gos vyrų, mote
rų, jaunių A krepšinio ir vyrų 
tinklinio metinėse pirmeny
bėse užsiregistravo rekordinis 
skaičius komandų, 34 krepši
nio ir 5 tinklinio, per 400 spor
tininkų. Žaidynes rengia Det
roito lietuvių sporto klubas 
„Kovas". Krepšinio rungtynės 
vyks tris dienas septyniose 
salėse, finalai įvyks Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijoje 
sekmadienį, gegužės 16 dieną. 

Detroito lietuvių sporto 
klubas „Kovas" atvykstan
tiems į krepšinio ir tinklinio 
pirmenybes rengia vakarą šeš
tadienį, 7 vai. vakare, Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros centre. Čia bus mais

to, šokiai ir malonus pabend
ravimas. „Kovas" ypač kviečia 
Detroito apylinkių lietuvius 
dalyvauti, su sportininkais su
sipažinti ir kartu paremti išei
vijos sportinį judėjimą. 

BAIGĖSI RASINIŲ 
KONKURSAS 

PLB Švietimo komisijos 
skelbtas rašinių konkursas už 
Lietuvos ribų veikiančioms 
lietuviškoms mokykloms, bai
gėsi. Iš Karaliaučiaus lietuviš
kų mokyklų gauta 11 rašinių, 
kurie jau išsiuntinėti konkur
so vertinimo komisijai. Šių 
metų rašinių temos: 1. Mano 
svajonių namai. 2. Mano ge
riausias draugas. 3. Mano sva
jonių šalis. 4. Mano įdomiau
sias gyvenimo nuotykis ir 5. 
Juokingas atsitikimas. 

PLB Švietimo komisija dė
kinga mecenatui Raimundui 
Grigaliūnui, kuris, suprasda
mas lietuviškumo svarbą, jau 
trečius metus remia rašinių 
konkursą. 

R.K. 

Mokytojos Danos Mikenienes prižiūrimi ..Žiburėlio" auklėtiniai Andrius 
Lelis ir Alisa StnkaiU- atlieka uždavinėlius. 

Iš Lietuvių fronto bičiulių konferencijos balandiio 16-17 d A'oitininkų namuose, Lemonte. U kairės Jonas Va/.-
nelis, dr. Petras Kisielius, Viktoras Naudžius ir LFB tarybos prezidiumo pirm Vytautas Petrulis 

Nuotr Jono Urbono 

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

• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-888-879-7730. (sk.) 

• Lithuanian Mercy Lift 
didžiosios loterįjos bilietai jau 
išsiuntinėti. Grąžindami įsigy
tų loterijos bilietėlių šakneles, 
dosnūs rėmėjai dar pridėjo 
stambesnes aukas. LML nuo
širdžiai dėkoja ui aukas Irenai 
Kriaučeliunienei • $200 ir 
Daliai bei Martynui Trakiams 
- $500. (sk.) 

• Karaliaučiaus srities 
l ietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $250 - Angelika Dudė
nas. Po $50 - John ir Anelė 
Gumbelevičius; Petras ir Jad
vyga Klioriai; kun. Jonas Pakal
niškis. $35 - Algirdas ir Ramutė 
Česnavičiai. Po $25 - Rimantas 
ir Dalia Bitėnai; Anicetas Simu
tis; Vladas Varneckas. Po $20 -
Vytautas ir Danutė Anoniai; Jo
nas Kirvaitis; Rimvydas ir Re
gina Šliažai; Danutė Uogin-
tienė. Po $10 Kazys Bačanskas; 
Ramūnas Brakas; Henry Mik-
las; Jonas Prakapas; Antanas 
Sideravičiu8; Leo Venckus. $5 -
Marijonas Naruševičius. „Ka
raliaučiaus krašto lietuvy
bei", 1394 Middleburg Ct., 
Naperville, IL. 60540-7011. 

(•k.) 
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