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Kandidatas į premjerus žada 
sakyti tiktai tiesą 

Vilnius, gegužės 13 d. 
(BNS) — Kandidatas į minist
rus pirmininkus Rolandas 
Paksas busimojo darbo kerti
niu akmeniu laiko konsultaci
jas su politinėmis jėgomis ir 
specialistais. 

Ketvirtadienį Seimo visuo
tiniame posėdyje prezidentas 
Valdas Adamkus pateikė 
premjero kandidatūrą parla
mentarams svarstyti. R. Pak
sas atsakė į Seimo narių klau
simus. 

„Visada, ar tai bus populia
ru, ar nepopuliaru, ar skauda
ma, ar neskaudama, sakysiu 
tik tiesą", sakė R. Paksas. Jis 
yra Vilniaus meras ir konser
vatorių partijos valdybos na
rys. 

R. Paksas parlamenta
rams teigė gerai nesusipaži
nęs su valsybės ūkio ir finan
sų padėtimi. Jis sakė, kad tik 
po pradinių konsultacijų su 
Šių sričių specialistais galės 
spręsti, ar reikia svarbiausių 
valstybės sričių patikrinimo. 
Tokią idėją pastaruoju metu 
siūlo Centro sąjunga. 

Kandidatas žadėjo remtis 
„šviesiausių šalies ekonomis
tų konsultacijomis", priimant 
sprendimus, vadovautis „svei
ka logika, konsultuotis su iš
manančiais žmonėmis. 

R. Paksas žadėjo parlamen
tarams toliau vykdyti Seimo 
patvirtintą vyriausybės pro
gramą, kuri galėtų būti pako
reguota pagal prezidento me
tiniame pranešime išsakytas 
mintis, bei specialiai sudary
tam kolegialiam organui įver
tinus Lietuvos ūkio padėtį. 

Jo nuomone, pagrindinės 
valstybės problemos yra tarp
tautiniai ir vidaus atsiskaity
mai, labai svarbios savivaldos 
ir verslo liberalizavimo pro
blemos. 

Jis atsisakė įvardyti premje
ro Gedimino Vagnoriaus vado
vautos vyriausybės klaidas, 
tačiau neatmetė galimybes, 
kad tai padarys vėliau. „Svar
biausia — kad būtų grąžinami 
atkurtieji nuvertėję rubliniai 
indėliai, nestrigtų pensijų ir 
atlyginimų išmokėjimas, o ta
da galėsime dėstyti priorite
tus", sakė kandidatas į prem
jerus. 

Paklaustas, ar rems anks
tesnės vyriausybės planus dėl 
Mažeikių naftos susivieniji
mo pardavimo JAV bendrovei 
„Williams International", R. 
Paksas žadėjo pirmiausia iš
siaiškinti padėtį. „Man reikia 
laiko susipažinti, išsiaiškinti, 
ištirti, išsikonsultuoti, ir kai 
situacija bus aiški, aš lygiai 
taip pat drąsiai apie vienus ar 
kitus trūkumus galėsiu pasa
kyti savo nuomonę", sakė jis. 

R. Paksas iki konsultacijų 
su Seimo frakcijomis neko
mentavo, kas gali būti naujos 
vyriausybės nariai. Paklaus
tas, ar vyriausybės sudarymui 
turės įtakos 1996 metais kon
servatorių ir Lietuvos pramo
nininkų susitarimo įsiparei
gojimai, R. Paksas teigė, kad 
kabineto formavimas „galėtų 
būti laisvas nuo bet kokių įta
kų, bet tai nereiškia, kad ne
bus konsultuojamasi su frak
cijomis, su prezidentu, kitais 
žmonėmis". 

Amerika tikisi , kad Rusija 
t ę s pradėtas r e fo rmas 

Nuotr.: Kandidatą į ministrus pirmininkus Vilniaus merą Rotondą Paksą (dešinėje) Seimo posėdyje pasveikino 
buvęs premjeraa Gediminas Vagnorius. Dešiniau R. Pakso sėdi prezidento Valdo Adamkaus patarėjas Raimun-

(Etta) das Mieželis ir Vilniaus mero atstovė spaudai Dalia Kutraitė. 

Seimo frakcijų vadovai remia 
būsimą ministrą pirmininką 

Vilnius, gegužės 13 d. 
(BNS) — Seimo frakcijų vado
vai pritarė prezidento Valdo 
Adamkaus paskirtam kandi
datui į ministrus pirmininkus 
konservatoriui Rolande: Pak-

JAV deportavo karo 
nusikaltimais įtariamą lietuvį 

Specialiųjų tyrimų skyriaus 
vyriausiasis prokuroras Rim-

Vilnius, gegužės 13 d. 
(BNS) — Jungtinės Amerikos 
Valstijos deportavo Kazį Čiu-
rinską, kuris prisipažino tar
navęs naciams pavaldžiame 
baudžiamajame batalione per 
Antrąjį pasaulinį karą Lietu
voje. 

81-erių metų K. Ciurinskas, 
iki pastarojo meto gyvenęs In
dianos valstįjoje, trečiadienio 
vakarą išskrido į Lietuvą, 
pranešė JAV Teisingumo de
partamentas. 

JAV imigracinis teismas 
nurodė išsiųsti K Čiurinską 
(balandžio 15 dieną, nes jis 
slėpė savo tarnybą per nacių 
okupaciją antrajame lietu
viškame apsaugos batalione, 
kai prašėsi Amerikos vizos 
1949 metais. 

Lietuvos prokurorai, ren
kantys informaciją apie K. 
Čiurinsko veiklą per karą, 
ketvirtadienį dar neturėjo in-

. formacijos apie jo atvykimą. 
Generalinės prokuratūros 

* Rokiškio rajono apy
linkės prokura tūra Panevė
žio apygardos teismui perdavė 
84 metų Igno Pauliuko bylą, 
kurioje jis kaltinamas bendra
darbiavimu su represiniais so
vietų valdžios organais, tre
miant Lietuvos gyventojus. 
Tai — pirmoji tokia iškelta ir 
teismui perduota baudžiamoji 
byla. Buvęs Rokiškio apskri
ties Obelių valsčiaus Zibolių 
apylinkės pirmininkas I. Pau
liukas kaltinamas tuo, kad 
1941 m., jam aktyviai pade
dant padaryti nusikaltimą, 
buvo ištremta Prano Lauža-

' dlio penkių asmenų šeima. 
kurioje buvo du maži vaikai. 

(BNS: 

vydas Valentukevičius sakė, 
kad norės apklausti K 
Čiurinską, bet neturi pagrin
do skelbti jo paiešką ar jėga 
atvesdinti į prokuratūrą, nes 
jis nėra nei kaltinamasis, nei 
įtariamasis. 

Prokuratūra jau beveik dve
jus metus renka medžiagą 
apie K. Čiurinską, bet doku
mentai, surinkti Lietuvoje ir 
JAV, neduoda pagrindo iš
kelti jam baudžiamąją bylą, 
sakė prokuroras. Pasak R. 
Valentukevičiaus, medžiaga 
toliau renkama ir ieškoma 
gyvų liudytojų, galinčių pa
pasakoti apie jo veiklą. Pro
kuroras sakė nežinąs, ar K. 
Ciurinskas turi giminių Lie
tuvoje ir kur jis apsistos. 

JAV Teisingumo departa
mento Specialiųjų tyrimų sky
riaus žiniomis, K. Čiurinsko 
būrys dalyvavo žudant žydus 
ir kitų tautybių žmones nacių 
okupuotose Baltarusijoje ir 
Lietuvoje. 

JAV Federalinis apeliacinis 
teismas Čikagoje pernai bir
želį paskelbė nustatęs, kad 
Ciurinskas asmeniškai daly
vavo „mažiausiai vieneriose ir 
greičiausiai — daugiau nei 
vieneriose" civilių žudynėse ir 
net buvo paaukštintas už „są
žiningą pareigų vykdymą", 
kai tarnavo batalione 1941 
metais. 

Pats K. Ciurinskas, iš kurio 
Amerikos pilietybė buvo atim
ta 1997 metais, savo kaltę nei-
gia; 

K. Ciurinskas imigravo j 
-JAV 1949-sinis ir po šešerių 
metų gavo Amerikos piliety-

sui. 
„Aš buvau be galo maloniai 

nustebintas, kad, apskritai 
paėmus, visi pritarė kandida
tūrai, ir net Konservatorių 
partija priėmė ji, pareikšda
ma, kad jie prisiims atsako
mybę už jį. kaip jų atstovą, vy
riausybėje", sakė V. Adamkus 
po ketvirtadienio rytą Seime 
įvykusio jo susitikimo su frak
cijų seniūnais. 

Pasak prezidento, jis neiš
girdęs formalaus konservato
rių pareiškimo, kad R. Paksas 
bus partijos oficialiai deleguo
tas kandidatas. „Bet aš su
pratau, kad tikriausiai jis tokį 
statusą gaus", pridūrė Valdas 
Adamkus. 

Pasak jo, pasikeitimas nuo
monėmis „buvo trumpas, 
nuoširdus, ir aš tikiuosi, tokia 
pačia nuotaika ir dvasia šitas 
klausimas bus svarstomas 
Seimo posėdyje". 

Anot prezidento, vyriausy
bės narių sudėtis ir vyriau
sybės struktūra nebuvo svars
toma. „(Vyriausybės) klausi
mas atskirtas, pirmų pir
miausia jį (R. Paksą) reikia 
priimti kaip premjerą, ir tada 
jis pradės tiesiogines konsul
tacijas su frakcijomis dėl ka
bineto sudarymo", sakė prezi
dentas. 

V. Adamkaus teigimu, dėl 
vyriausybės programos „buvo 
pasakyta tiek, kad programa 
ir kandidatūra yra du skirtin
gi dalykai". „Buvo pripažinta, 
kad programa pasiliks ta pati, 
galbūt su tam tikromis patai-

bę. Prašydamas pilietybės, jis 
nurodė, kad nuo 1936 iki 1944 
metų dirbo malūnininku. Ta
čiau iki pat 1997 metų jis ga
vo Vokietijos valdžios skirtą 
invalidumo pensiją už suža
lojimus, patirtus per minos 
sprogimą, jam grįžtant iš ka
rinės užduoties Minske. Pa
reiškimą gauti šią pensiją K. 
Ciurinskas surašė Vokietijai 
1966-siais ir gavo ją 30 metų. 

520 JAV dolerių pensijos mo
kėjimą Vokietija nutraukė tik 
1997-ųju pradžioje, sužinoju
si apie jo dalyvavimą masinė
se žudynėse. Paties K. Čiu
rinsko surašytas pareiškimas 
Vokietijon penėjai gauti tapo 
vienu jo nuslėptos praeities 
į rodymų 

somis ir papildymais, sakė V. 
Adamkus. 

Prezidentas posėdyje paragi
no Seimą „suteikti naują pos
tūmį tautos ir valstybes gyve-
nimui" ir pritarti Rolando 
Pakso skyrimui premjeru. 

Oficialiai pristatydamas sa
vo pasirinktą kandidatą, V. 
Adamkus pareiškė Įsitikini
mą, kad „šiandien Lietuvos 
gyvenime gali oozit^iai keisti 
tik nauja politika — atvira, 
patikima, aktyviai kuriant 
krašto ateitį". „Tokiai politi
kai reikalingi nauji lyderiai — 
jautrus žmones, ištikimai tar
naujantys demokratijai, teisi
nei valstybei ir pilietinei vi
suomenei". 

Tokiu žmogumi prezidentas 
laiko R. Paksą. kuris yra „ir 
jaunas, ir patyręs*". 

Prezidento pasitikėjimą 42-
ejų metų Vilniaus meras pelnė 
todėl, kad turi ir savaran
kiško verslo, ir politinio bei 
vadybinio darbo patirties, su
gebėjo sostinės labui „puikiai 
sutarti ir dirbti kartu su dau
giapartine miesto taryba". 

V. Adamkus pabrėžė, kad 
naujosios vyriausybės laukia 
„pakankamai sudėtinga val
stybinė ūkio ir finansų padė
tis", tad premjero ir jo koman
dos darbo sėkmė didele dali
mi priklausys nuo Seimo na
rių paramos. 

Posėdžiui pirmininkavęs 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis paragino frakci
jas neatidėliojant pradėti kon
sultacijas su „prezidento pasi
tikėjimo kandidatu". Vytau
tas Landsbergis pabrėžė, kad 
naujausiame tarptautiniame 
kontekste, klostantis nera
miai padėčiai Rytuose, Lietu
vai svarbu kuo greičiau sufor
muoti pastovią, o ne laikinąją 
vyriausybę. 

Rolandas Paksas 
žada keisti 

ūkio ministrą 
Vilnius, gegužės 13 d. 

(Elta) — Susitikime su Seimo 
socialdemokratų frakcija, pa
sak frakcijos seniūno Aloyzo 
Sakalo, kandidatas į ministro 
pirmininko postą Rolandas 
Paksas pažadėjo, kad naujojo
je vyriausybėje bus pakeistas 
ūkio ministras Vincas Kęstu
tis Babilius. Pats R. Paksas 
savo pažado žurnalistams ne
komentavo. 

Socialdemokratus taip pat 
patenkino kandidato į prem
jerus nuostata naujojo mi
nistrų kabineto narių kandi
datūras derinti su prezidentu 
ir Seimo frakcijomis. Socialde
mokratai taip pat tikisi, kad 
bus sustabdytas skubus toles
nis naftos susivienijimo priva
tizavimas, nes kandidatas į 
premjerus pažadėjo įsigilinti į 
šią problemą. 

Palankiai vertindamas vy
kusį konstruktyvų pokalbį su 
kandidatu į vyriausybės vado
vus, socialdemokratų frakcijos 
seniūnas Aloyzas Sakalas pa
žymėjo, kad jis neturi arogan
cijos, kuria pasižymėjo anks
tesnis premjeras. 

* Valstybinio privalo
mojo socialinio draudimo 
fondo („Sodra") biudžeto defi
citas gegužės 1 d. buvo apie 
251 mln. litų. 

* Valstybinė aplinkos ap
saugos inspekcija 773 miško 
savininkų (4,176 ha) valdose 
rado įvairios netvarkos, rado 
savavališkai iškirstus 245 
kietmetrius miško. Už laiku 
nesutvarkytas kirtavietes, blo
gą medynų -w:'^rine būklę 
net 66 savininkams teks .su
mokėti daugiau kaip 10,000 
litu baudų. Nemažai įvairiu 
pažeidimu pada'v'a ir dėl pa
čių miškinirku Kaltės, nepa
kankamo'- kontrolės, rtkai 

* Šiaulių laisvosios eko
nominės zonos (LEZ) ben
drovės akcininkų susirinki
mas nusprendė pristabdyti zo
nos kūrimą ir 2-3 metus ben
drovės veiklą plėtoti minima
liomis sąnaudomis. Priimti to
kį sprendimą akcininkus pas
katino neaiškus Šiaulių oro 
uosto likimas. LEZ valdytojai 
lauks, kol paaiškės Lietuvos 
perspektyvos įstoti į NATO 
bei NATO tikslai oro uoste, 
taip pat Lietuvos vyriausybės 
nuostata dėl teritorijos, kurio
je anksčiau buvo planuota 
steigti laisvąją zoną. 

* Lenkijos Ūkio ministe
rija pritaria Lenkijos valsty
binės bendrovės „Polskie Sieci 
Elektroenergetycznie" ketini
mui dalyvauti Lietuvoje skel
biamame konkurse tiesti elek
tros energijos liniją iš Lietu
vos į Vakarų Europą, pranešė 
Lenkijos laikraštis „Zycie". 
Lenkijos elektros tinklų bend
rovės informacijos biuro va
dovė Regina Wegnerowska sa
kė, kad įmonė pasirengusi da
lyvauti konkurse ir tiesti li
niją iš Lietuvos. „Vienintele 
mūsų sąlyga yra ta, kad drau
ge būtų padidintas lenkiškos 
elektros ene gijos, kurias per
teklius Lenkijoje jaučiamas, 
eksportas ir reeksoortas". sa
kė R. Wegnero\vska. BNŜ  

Vašingtonas, gegužės 12 
d. (Reuters-BNS) — Baltieji 
rūmai trečiadienį pareiškė, 
kad tikisi, jog Rusija tęs eko
nomikos pertvarką, nepaisant 
to, kad prezidentas Boris Jel-
cin atleido premjerą Jevgenij 
Primakov. 

Baltųjų rūmų atstovas 
spaudai Joe Lockhart J. Pri
makov atleidimą pavadino 
„Rusijos vidaus reikalu". 
„Mes tikimės, kad Rusija tęs 
reformas ir stengsis išlaikyti 
kryptį, kuria jau kurį laiką ju
da", žurnalistams sakė J. 
Lockhart. 

Pasak jo, JAV tikisi, kad 
Rusija ir toliau atliks „konst
ruktyvų vaidmenį", siekiant 
taikaus susitarimo Jugoslavi
joje. Pastarosiomis savaitėmis 
JAV ir Rusijos santykiai tapo 
įtempti, nes Rusija priešta
rauja NATO aviacijos antskry
džiams, kuriais norima iš
stumti serbų pajėgas iš Koso-
vo. 

Tarptautinis valiutos fon
das balandžio pabaigoje sutiko 
18 mėnesių Rusijai paskolinti 
4.5 milijardo JAV dolerių. 
„Čia svarbu ne politikos žai-

Valdas Adamkus 
privačiai išskrido 

į Čikagą 
Vilnius, gegužės 13 d. 

(BNS) — Ketvirtadienį Seimui 
pristatęs kandidatą į premje
rus Rolandą Paksą, preziden
tas Valdas Adamkus skubiai 
pasiėmė trumpų atostogų ir 
po pietų išskrido į Čikagą. 

Asmeninės prezidento ke
lionės planai jau buvo „pakibę 
ant plauko" dėl naujos vyriau
sybės formavimo darbų. Ta
čiau dabar mažiausiai iki kito 
antradienio premjero likimas 
yra Seimo, turinčio apsispręsti 
dėl prezidento pateikto kandi
dato, rankose. 

V. Adamkus jau seniai buvo 
numatęs gegužės 14 d. daly
vauti iškilmėse Čikagos Illi
nois technologijos institute, 
kur jam bus suteiktas garbės 
daktaro vardas. Šioje aukšto
joje mokykloje Lietuvos prezi
dentas yra įgijęs inžinieriaus 
specialybę. Net ir V. Adamkui 
pranešus apie galimą neatvy
kimą į iškilmes, institutas pri
mygtinai ragino jį atvykti į iš
kilmes, kuriose aukšto svečio 
kalba bus pagrindinis renginio 
įvykis. 

Čikagoje V. Adamkus, drau
ge su ten jau viešinčia žmona 
Alma Adamkiene, taip pat 
baigs tvarkyti kai kuriuos bu
vusios nuosavybės pardavimo 
formalumus. 

* Vilniaus miesto merui 
Rolandui Paksui sostinės 
savivaldybės valdyba ketvirta
dienį suteikė vienos savaitės 
nemokamas atostogas, kurių 
metu jis su Lietuvos politinė
mis partijomis konsultuosis 
dėl galimybės tapti naujuoju 
premjeru. R. Paksas yra pa
reiškęs, kad, nepasisekus kon
sultacijoms dėl naujos vyriau
sybės sudarymo ir būsimo jos 
darbo, meras atsisakys siūly
mo užimti premjero postą ir 
grįš į savivaldybę. „Klausimas 
dėl naujo Vilniaus mero rinki
mų nekeliamas iki R. Pakso ir 
partijų konsultacijų pabaigos 
bei jo galutinio apsisprendimo 
dėl darbo vyriausybėje", pa
brėžė mero atstovė .spaudai 
Dalia Kutraitė. <EIU> 

dėjai, o tai, kad jie juda Imk 
ekonominių reformų, bankų 
sistemos ir mokesčių surinki
mo reformų. Tai yra svarbu, ir 
į tai mes kreipsime didžiausią 
dėmesį", sakė jis, paklaustas 
ar Vašingtonas palaikys pas
kolos suteikimą. 

Dūma pradėjo 
svarstyti prezidento 

apkaltą 
Maskva. (Interfax-BNS-

RIA). Valstybės Dūma ketvir
tadienį pradėjo svarstyti Rusi
jos prezidento Boris Jelcin ap
kaltą. 

Prieš prasidedant posėdžiui 
rūmų pirmininkas Genadij Se-
lezniov pranešė žurnalistams, 
kad ketvirtadienio rytą jis Dū
moje jau susitiko su laikinai 
einančiu premjero pareigas 
Sergej Stepašin. Jie aptarė 
„vien darbo klausimus", susi
jusius su prezidento pasiūly
tos S. Stepašin kandidatūros į 
vyriausybės vadovo postą 
svarstymu Dūmoje. 

Komentuodamas išvakarėse 
paskelbtą judėjimo „Mūsų na
mai — Rusija" vadovo Viktor 
Černomyrdin siūlymą paleisti 
Dūmą ir surengti parlamento 
rinkimus tik pagal vienman
dates apygardas, G. Selezniov 
pažymėjo, kad tai „neatsa
kingas pareiškimas partijos, 
kuri praranda svorį ir neturi 
galimybių įveikti 5 procentų 
ribą į Dūmą". 

Komunistai nepalaikys 
nei vieno kandidato į 

premjerus 
Rusijos Valstybės Dūmos 

komunistų frakcija ketina tris 
kartus atmesti bet kurią kan
didatūrą į naujosios vyriausy
bės vadovo postą. Tai. kaip 
praneša šaltiniai, artimi ko
munistams, nuspręsta ketvir
tadienio rytą Rusijos Federaci
jos komunistų partijos centro 
komiteto prezidiumo posėdyje. 

Partijos vadovybės spėjimu. 
jeigu tris kartus bus atmesta 
premjero kandidatūra ir po to 
bus paleista Dūma, naujo par
lamento rinkimai gali įvykti 
šių metų rugsėjo 1-5 dienomis. 

Rusija persvarstys savo 
vaidmenį sprendžiant 

Kosovo krizę 
Rusijos prezidentas Boris 

Jelcin ketvirtadienį pareiškė 
Prancūzijos vadovui Jacąues 
Chirac, kad Maskva gali nebe
padėti ieškoti Kosovo krizes 
sprendimo, jeigu jos balso ne
bus paisoma. 

„Jeigu NATO smūgiai prieš 
Jugoslaviją tęsis, nepaisant 
Rusijos pastangų, ir jeigu \ 
Rusijos pasiūlymus nebus at
sižvelgiama, valstybė bus pri
versta persvarstyti savo daly
vavimą derybose", sake Rusi
jos UR ministras Igor Ivanov. 
atpasakodamas B. Jelcin pas
tabas J. Chirac'ui. 

Nepaisant šių B. Jelcin pas
tabų, Rusijos specialusis pa
siuntinys sureguliuoti Balka
nų krizę Viktor Černomyrdin 
tęsia Kosovo sprendimo paieš
kas. 

KALENDORIUS" 
Gejružės 14 d.: Šv. Motiejus, 

apaštalas; Bonifacas. Gintaras 
Gintare, Teisutis. 

G«fružės 13 d.: Sv. Izidorius, ar
tojas; Algedns. Deimante. Jaunute. 
Sofija 1920 m. Steigiamasis Sei
mas paskel' '!oklaracija ..Del ne
priklausomo? Lietuvos valstybės 
a t-aatymo" 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

LIETUVOS KREPŠININKAI JAV 
UNIVERSITETUOSE 

Artūras Karnišovas buvo 
pirmas Lietuvos studentas — 
krepšininkas, sėkmingai žai
dęs JAV universiteto f Seton 
Hali) krepšinio komandoje. 

Didesnis Lietuvos krepšinin
kų antplūdis į JAV universite
tus prasidėjo prieš maždaug 
šešetą metų. Jų skaičius da 
tolydžio auga ir jų įtaka ko
mandose vis labiau pastebi
ma. 

Pernai (1998-1999 m. krep
šinio sezonas'1 13 lietuvių 
krepšininkų žaidė JAV univer
sitetų komandose. Iš tų 13-os 
žaidėjų, šie keturi žaidėjai tu
rėjo didelę įtaką savo koman
dų pasiekimams. 

Kęstutis Marčiulionis, 
Delavvare L'niversity trečių 
metų studentas. 6'3'" krašto 
gynėjas, buvo komandos tre
čias rezultatyviausias žaidė
jas, vidutiniškai per žaidimą 
įmesdamas 14.2 taškus. Jis 
buvo antras geriausias tos ko
mandos tritaškių metėjas. 
Puikus jo žaidimas padėjo ko
mandai antrą kartą iš eilės 
laimėti savo Konferencijos 
čempioną. Antri metai iš eilės 
laimėję šią taurę, jie buvo 
pakviesti į NCAA _Big Dance" 
turnyrą. Nors per pirmas 
rungtynes komanda neblogai 
žaidė, laimė jiems nesišypsojo 
ir Delaware iš „šokių" iškrito. 

Rimas Kaukėnas, Seton 
Hali L'niversity trečių metų 
studentas, 6'4" krašto gynėjas, 
buvo komandos antras rezul
tatyviausias žaidėjas (vidurkis 
15.5 tšk. per žaidimą), geriau
sias tritaškių metėjas ir vie
nas iš geriausių komandos gy
nėjų. Jo žaidimo stilius — 
žaisti 110<7r nuo pirmos iki 
paskutines minutės — daug 
kartų paskatino kitus koman
dos žaidėjus taip pat žaisti; 
dėl to Seton Hali laimėjo ke
letą rungtynių, kurių laimėji
mo niekas nesitikėjo. Rimo 
pastangų dėka. Seton Hali pa
teko į NTT turnyrą. Pirmose 
šio turnyro rungtynėse Rimas 
pelnė 19 taškų, bet to neuž
teko — Seton Hali žaidynes 
pralaimėjo. 

Treneris Tommy Amaker 
įvertino Rimą kaip tos koman

dos vertingiausią žaidėją. 
Alvydas Tenys, Rutgers 

L'niversity trečių metų stu
dentas, 611" vidurio puolėjas, 
savo agresyviu žaidimu padėjo 
Rutgers patekti į NTT turnyrą. 
Pirmas rungtynes Rutgers 
laimėjo dėl Alvydo labai pui
kaus žaidimo, jam įmetus 16 
tšk. (90% tikslumu) ir atkovo
jus daug svarbių kamuolių. 
Laimėję šias rungtynes, Rut
gers pateko į ketvirtfinalį, ku
riame susitiko su Clemson 
universiteto komanda, kurioje 
žaidė lietuvis Andrius Jurkū
nas. Buvo įdomu stebėti du 
lietuvius žaidžiančius vienas 
prieš kitą. Nors abu žaidė ge
rai, šį kartą Andrius žaidė ge
riau (įmetė 16 taškų, atkovojo 
šešis kamuolius). Rungtynės 
buvo greitos, įtemptos ir per
mainingos. Pabaigoje Clemson 
u-to aukštaūgiai žaidėjai nu
galėjo Rutgers u-to krepšinin
kus. 

Andrius Jurkūnas, Clem
son University trečių metų 
studentas, 6'9" krašto puolė
jas, labai taikliai metantis tri
taškius ir puikiai dengiantis 
priešą. Clemson pateko į NIT 
turnyrą. Šiame turnyre labai 
gerai žaidęs Andrius savo ko
mandą nuvedė į finalą. Finalo 
paskutinėse minutėse Clem
son pralaimėjo... 

Kiti Lietuvos žaidėjai, 
žaidžiantys JAV universi
tetuose: 

Matas Ignatavičius, pirmų 
metų, High Point College. 

Evaldas Jocys, trečių metų, 
East Carolina. 

Nerijus Karikonovas, ket
virtų metų, Creighton. 

Marius Kovaliukas, antrų 
metų, Sacred Heart. 

Valdas Kaukėnas, trečių 
metų. High Point. 

Marius Lydeka, trečių metų, 
Sacred Heart. 

Ramūnas Petraitis, antrų 
metų. Oregon. 

Darius Songaila, pirmų me
tų. Wake Forest. 

Mantas Storpirštis, pirmų 
metų, Hartford. 

Linkime visiems jiems sėk
mingai žaisti ir ateinančiais 
metais. 

Rimas (iedeika 

Rytų Lietuvos lietuviškų mokyklų trečiosios metines stalo teniso varžybos Vilniaus rajono Marijampolio vidų 
rinės mokyklos salėje. 

RYTŲ LIETUVOS LIETUVIŠKŲ 
MOKYKLŲ TREČIOSIOS STALO TENISO 

VARŽYBOS 

Rimas Kaukėnas • #21, Seton universiteto krepšininkas meta tritaškį. 

Jau treti metai Vilniaus ra
jono Marijampolio vidurinėje 
mokykloje renkasi Rytų Lietu
vos ir Baltarusijos Respubli
kos lietuviškų mokyklų moks
leiviai. 

Kasmet, kovo mėnesį, čia 
vyksta stalo teniso žaidynės. 
Jas rengia „Gintarinių šaknų" 
klubas ir „Vilnijos" draugija. 

Žaidynių tikslas — skiepyti 
pomėgį sportui, populiarinti 
stalo tenisą Rytų Lietuvoje, 
paminėti Lietuvos Respubli
kos atkūrimo Kovo 11-osios 
metines. 

Trečiosiose stalo teniso var
žybose „Žaidžiu stalo tenisą", 
vykusiose š.m. kovo 20 d., da
lyvavo Vilniaus rajono Bezdo
nių, Maišiagalos, Marijampo
lio, Paberžės, Gudijos Pelesos 
mokyklų mokiniai. 

Žaidynės prasidėjo Marijam
polio mokyklos mokinių šven
tine programa. 

Svečius bei dalyvius gražiai 
pasveikino marijampoliečiai 
mokiniai A. Karčiauskaitė ir 
T. Baškys. 

Dvyliktokai R. Grinevičius, 
I. Narkūnaitė, V. Steponavi-

TENISO 
ŽAIDĖJŲ 

DĖMESIUI! 
Visi lietuviai teniso žaidėjai 

yra kviečiami į Pirmąjį Kana
dos Lietuvių kviestinį lauko 
teniso turnyrą, kuris š.m. bir-
'želio 12 d., šeštadienį, nuo 
11:30 v.r. iki 9 v.v. vyks Sho-
reline Tennis Club (Jack Dar-
ling parke), Lakeshore Rd. (į 
vakarus nuo Mississauga Rd.), 
Mississauga, Ont. 

Laukiami vyrai, moterys ir 
jauniai (18 m. ir jaunesni) iš 
Kanados ir JAV. Registracijos 
mokestis 8 dol. Galutinė pro
grama bei amžiaus grupės bus 
nustatyta atsižvelgiant į regis
tracijos duomenis. 

Dėl registracijos ir platesnės 
informacijos prašome kreiptis 
į turnyro vadovą, iki š.m. bir
želio 10 d., šiuo adresu: Eu
genijus Krikščiūnas, 105 
Anndale Dr., North York, 
Ont. M2N 2X3, Canada. Tel. 
416-225-4385; Faksas: 416-
787-9168; E-mail: 

dianejk@interlog.com 
Eugenijus Krikščiūnas, 

ŠALFASS-gos Lauko teniso 
komiteto vadovas 

STALO TENISO 
STOVYKLA 

Stalo teniso stovykla jauni
mui, nuo 8 iki 18 m. amžiaus, 
vyks Camp Olympia (Musko-
ka> stovyklavietėje, į šiaurę 
nuo Toronto, Ont., nuo š.m. 
liepos 4 d., sekmadienio, iki 
liepos 10 d., šeštadienio. Pra
šome kreiptis į stovyklos va
dovą Eugenijų Krikščiūną 
del smulkesnės informacijos ir 
registracijos, šiuo adresu: Eu
genijus Krikščiūnas, 105 
Anndale Dr., North York, 
Ont., Canada. Tel. 416-225-
4385; Faksas: 416-787-9168; 
E-mail: dianejk@interlog.com 

Eugenijui Krikščiūnas, 
stovyklos vadovas 

čius trumpai apžvelgė Lietu
vos istoriją, jos ilgą ir sunkų 
kelią į nepriklausomybę. 

Darniai skambėjo jaunių ir 
jaunučių choras, kuriam vado
vauja mokytoja T. Vinslovaitė. 

Atkaklumo ir ištvermės žai
dynių dalyviams linkėjo Mari
jampolio vid. mokyklos direk
torius A Masaitis. 

Stipriausias berniukų gru
pėje pasirodė esąs maišiaga-
lietis D. Andrijanovas. Jam te
ko I vieta, II vietą užėmė R. 
Lechovičius iš Paberžės, III — 
A. Basijakas iš Bezdonių. 

Tarp mergaičių pajėgiausia 
buvo M. Prusakaite iš Paber
žės. II vieta teko maišiaga-
lietei L. Kavaliauskaitei, III 
— A Basijak iš Bezdonių. 

Prizus, gražias taures var
žybų nugalėtojams, įsteigė Vil
niaus apskrities viršininko ad
ministracijos švietimo skyrius. 
Jas įteikė švietimo skyriaus 

inspektorius Vidmantas Van
cevičius. 

Pinigines premijas nuga
lėtojams skyrė Philadelphijos 
(JAV) „Gintarinių šaknų" klu
bo pirmininkas Albinas Ra
dzevičius, klubo patarėjas ir 
globėjas Bronius Krokys, var
žybų organizavimo komiteto 
garbės pirmininkas. Jas įteikė 
„Vilnijos" valdybos sekretorius 
Stasys Trepšys. 

Ir šiemet šventėje dalyvavo 
„Vilnijos" draugijos pirminin
kas Kazimieras Garšva. Žai
dynes stebėjo Vilniaus apskri
ties švietimo skyriaus inspek
torius Vytautas Kašponis. 

Vyriausias varžybų teisėjas 
buvo Vytautas Steponavičius 
ir Vaidas Sakalauskas. 

Žaidynės buvo gerai organi
zuotos, viskas vyko sklandžiai 
ir gražiai. 

Tai įdomus renginys ir mo
kiniams, ir kaimo jaunimui. 

Tikimės, jog kitais metais 
susirinks gausesnis tenisinin
kų būrys. 

Gražina Boguslauskienė 

VISĄ GYVENIMĄ PAŠVENTĘS 
L STALO TENISUI 

Helmutas Lisinas 

Kas domėjosi Lietuvos spor
to, ypač stalo teniso gyveni
mu, negalėjo nepastebėti Hel
muto Lisino vardo „Helmutas 
Lisinas — spalvinga, neeilinė 
asmenybė. Vaikystėje paėmęs 
į rankas nedidelę stalo teniso 
raketę, jis jos nepaleidžia iki 
šiolei: bemaž dvidešimt metų 
kaip žaidėjas, o paskutiniais 
metais — kaip treneris", — 
taip apie šį neeilinį vyrą rašė 
žurn. V. Saulis „Sporto" laik
raštyje. 

Helmutas yra žymiausias iš 
trijų mažeikiečių brolių (kiti 
du — Vladas ir Edgaras) tar
po. Jie visi kartu sudarė Ma
žeikių miesto stalo teniso 
rinktinę, prieš kurią dažnai 
suklupdavo ir didmiesčių ko
mandos. Jis pasiekė pačių 
aukščiausių viršūnių, tapda
mas net pasaulinio garso Sov. 
Sąjungos stalo teniso rinkti
nės nariu. 

O pats H. Lisinas apie jau
nystės dienas taip kalba: 

„Stalo tenisui paskyriau vi
są savo gyvenimą. Neaplenkė 
manęs džiaugsmas, neaplenkė 
manęs ir skriauda. Mokykloje 
dažnai girdėdavau priekaištų, 
kad esu ne pionierius. Kai su-
vyriškėjau ir gana neblogai 
valdžiau raketę, patyriau 
daug nuoskaudų iš SSRS rink
tinės trenerių. Nuplaukė ma
no kelionė į pasaulio čempio
natą, turnė po devynis plane
tos miestus, o keliones į Ame
riką išvakarėse ir mandagia 
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forma išprašytas namo, paaiš
kinus, kad mano dokumentai 
nesutvarkyti". 

Šios ir daugelis kitų minčių 
yra surašytos H. Lisino kny
goje, pavadintoje „Džiunglių 
nenuorama" („džiunglėmis" 
buvo vadinamas Mažeikiuose 
buvęs klubas). Šis leidinys ne
seniai pasiekė šių eilučių au
torių su užrašu: „Tikiuosi, kad 
ši knygutė primins ne vieną 
malonią praeities sporto aki
mirką apie kažkada siautėju-
sius žemaičius lietuvaičius — 
brolius Lisinus". 

Iš tiesų šioje 145 puslapių 
knygoje telpa daug istorinės 
bei dokumentinės medžiagos 
iš Lietuvos stalo teniso gyve
nimo. Čia autorius savo ar 
sporto žurnalistų lūpomis kal
ba apie praeities šlovės die
nas, o taip pat nenuslepia ir 
liūdnų momentų, kuomet jam, 
kaip lietuviui, būdavo užveda
mos durys išvykoms į pasaulį. 

Šiandien šis stalo teniso žy
mūnas daugiau kaip dešimt
metį dirba treneriu, yra Vil
niaus stalo teniso klubo JPing 
pong" vadovu. Šio klubo atsi
šaukime yra taip sakoma: 
„Klubui teko patirti įvairių 
akimirkų — džiaugsmo ir nu
sivylimo, ieškojimų ir atradi
mų. Jaunieji auklėtiniai iš to
limiausių Lietuvos kampelių 
grįždavo su pačiais aukščiau
siais apdovanojimais. Tiki
mės, kad būsimosios klubo 
kartos su savo sportiniais lai
mėjimais garsins Lietuvos 
vardą užjos ribų..." 

Beje, šio klubo adresas — 
Vilnius, Jasinskio g. 6 (įėjimas 
iš kiemo pusės). Čia reikia 
pažymėti, kad H. Lisinas su
formavo naują žaidimą, kurį 
pavadino „Hel-pongu", kuris 
Lietuvoje įgyja vis didesnį po
puliarumą tiek jaunųjų, tiek 
vyresniųjų tarpe, nes žaidi
mas nereikalauja specialaus 
pasirengimo. Vilniečiai jau 
yra suorganizavę daugiau ne
gu šimtą renginių, kuriame 
buvo populiarinamas šis ma
siškas žaidimas. 

Trumpą aprašymą apie šį 
Lietuvos tenisui daug nusipel
niusį asmenį, norėtųsi baigti 
jo paties apmąstymais, iš
spausdintais jo knygoje. Čia 
jis pradžioje atkreipia dėmesį 
į tai, kad šiandien Lietuvoje 
pinigas lemia žmogaus padėtį 
visuomenėje ir klausia — o ką 
daryti idealistams, vargstan
tiems už grašius ir paskendu
sius gyvenimo rūpesčiuose?" 
Nusiminti nevertėtų: kiekvie
nas turi savo gyvenimo kelią 
ir eina juo sąžinės balso veda
mas". 

„— Esu laimingas, kad gi
miau tokioje šeimoje, kurios 
gyvenimas nelepino. Kiekvie
nas einame savo pasirinktu 
keliu. O kiek gundančių pa
siūlymų buvo sportinės karje
ros kelyje, tačiau net ir egzo
tiškos šalys manęs nepavilio
jo. Gaila, kad daug lietuvių 
dabar palieka tėvynę, ieško
dami laimės kitur. Gyvename 
įdomų, kupiną permainų, 
emocijų laiką. Mes skubame, 
blaškomės, džiaugiamės at
gauta nepriklausomybe ir sie
lojamės dėl žmonių susiskal
dymo, kuris trukdo Lietuvai 
tvirtai žengti į gerovę. Gaila, 
kad daug dar yra tokių, kurie 
aplinkui mato tik juodą spal
vą", — sako Helmutas Lisi
nas. 

Šioje vietoje norisi pagirti 
Helmutą už tokius nuošir
džius žodžius, už meilę savo 
gimtajam kraštui Lietuvai. Jo 
mintis turėtų išgirsti visi — 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje 
gyvenantieji tautiečiai, kurių 
daugumos akiratyje, deja, yra 
tik materialiniai siekiai, apie 
kuriuos šis taurus sportinin
kas, o dabartinis treneris kal
ba. 

Reikia palinkėti jam geros 
sėkmės darbuojantis Lietu
voje, savų tautiečių tarpe! 

Edvardas Sulaitis 

Futbolas Čikagoje 
RUNGTYNĖS BAIGĖSI 

LYGIOMIS 

Jei pirmąjį gegužės mėnesio 
savaitgalį JLituanicos" futbolo 
komandos sugriebė 9 taškus, 
tai antrąjį — turėjo pasiten
kinti tik vienu. Šį kartą tašką 
iškovojo vyrų vienuolikė, su-
kovojusi lygiomis 3-3 su Lom-
bard futbolininkais. 

Šeštadienį pirmą kartą šį 
sezoną buvo priversta nusi
leisti veteranų vienuolikė, ku
rią įveikė „Lightning" senjorai 
4-2, o sekmadienį pralaimėji
mą patyrė ir jauniai, ku
riuos „Maroons" jaunieji su
pliekė 4-0. 

Buvo tikimasi, kad „Lituani-
cos" vyrai sugriebs tris taškus, 
tačiau turėjo pasitenkinti tik 
vienu. Čia reikia pasakyti, 
kad mūsų futbolininkai turėjo 
tiek daug progų, kad tiesiog 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (katoėt angliškai) 
Tel . 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 8.791h Ave., Hfckory rUm, IL 
Tel. (706) 5664101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kectoe Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S.Roberts Rd, Hfckory His. IL 
1 mylia įvakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS,UD*&C. 
Specialybė - Vidaus Bgų gydytojas 

Kalbama lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sfc. 5 Ir 6 

Chicano, IL 60638 
Tel. 773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairviev* Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste.6 
VVestmont. IL 60559 
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AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
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sunku tikėti, jog jie nesuge
bėjo laimėti. Varžovai, ilgą lai
ką žaidę dešimtyje, o vėliau, 
kuomet du jų žaidėjai, gavę 
raudonas korteles turėjo ap
leisti aikštę, liko tik aštuonie
se, visą antrąjį kėlinį įstengė 
tik gintis. Tą liudija ir 11-1 
kampinių santykis mūsiškių 
naudai. 

Pirmą kėlinį jie net baigė 3-
2 savo naudai, kuomet iš ketu
rių smūgių, įstengė pelnyti 
tris įvarčius. Rungtynių pra
džioje Virgis Žuromskas jau 
15-oje minutėje ženklino 1-0. 
Po poros minučių varžovams 
išlyginus, jis dar pridėjo ir 
antrąjį. 

Antrame kėlinyje Danas 
Smulkys 18-oje minutėje pa
darė 3-3 ir tada atrodė, kad į 
varžovų vartus kris ne vienas 
įvartis. Tačiau, deja, taip ne
buvo ir geriausios progos liko 
neišnaudotos, kuomet ir iš pa
togių padėčių mūsiškiai nesu
gebėdavo rasti vartų. Rungty
nių pabaigoje teisėjas nešvilpė 
šimtaprocentinio baudinio „Li-
tuanicos" naudai ir tokiu būdu 
sužlugdė paskutinę viltį per
galei. E A 
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VYRIAUSYBĖS KRIZĖ 
VOKIŠKOM AKIM 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Sunku į vokiškos spaudos 
puslapius įsiskverbti žinioms 
iš Lietuvos, kadangi šiuo metu 
jie yra užpildyti savais reika
lais bei kariniais pranešimais 
iš Jugoslavijos. Nėra ko ste
bėtis, nes juk vokiečių lėktu
vai mėto bombas prie Belgra
do ar pačibje sostinėje, vokie
čių kariai stato palapines pa
bėgėliams, o pati Bonna tapo 
ašim, apie kurią sukasi aukš
tų valstybių pareigūnų posė
džiai taikos klausimais. 

Bet Lietuvos vyriausybės 
krizė vokiškoje spaudoje neli
ko nepastebėta. Didžiausio 
Vokietijos dienraščio Miunche
no „Sueddeutsche Zeitung" 
Varšuvos korespondentas To
mas Urban gegužės 5 d. iš 
Lenkijos sostinės pranešė, kad 
jau visą savaitę Lietuvoje bu
vo aiškiai pastebima vyriau
sybės krizė. Manding, tai jau 
tikrovė, nes Gediminas Vag
norius atsistatydinęs. J jo vie
tą prez. V. Adamkus paskyręs 
darbo min. Ireną Degutienę, 
kuri, kaip ir G. Vagnorius, pri
klauso konservatorių sparnui. 

Vokiško dienraščio bendra
darbis bei dažnas svečias Ge
dimino mieste, gerai pažįsta 
Lietuvos politinį gyvenimą, jo 
visus užkulisius, tad vyriausy
bės krizę jis laiko asmenišku
mais tarp V. Adamkaus ir G. 
Vagnoriaus, antipatija vieno 
kitam, dar užmetant JAV lie
tuviui prez. V. Adamkui prem
jero G. Vagnoriaus autorite
tinį vadovavimo stilių. Vokie
tis tohau rašė, kad krikščio
nys demokratai ir konservato
riai Lietuvos parlamente su
daro daugumą (87 parlamen
tarai iš 137 sąstato) ir jie nori 
toliaujninistro pirmininko kė
dėje matyti G. Vagnorių. 

Nesantaikos akstinu buvo 
paskyrimas socialdemokrato 
Audriaus Rudžio valstybės 
kontrolierium. Jo kandidatūrą 
prezidentas atmetė, kadangi 
tariamai jis buvo įsivėlęs į fi
nansines suktybes. Be to, skir
tumai — nesantaika tarp V. 
Adamkaus ir G. Vagnoriaus 
lietė privatizacijos klausimą: 
gautus pinigus prezidentas 
norėjęs panaudoti nukentėju
siems bankų suktybėse (ry
šium su rublių pakeitimu) tuo 
tarpu G. Vagnorius — „užlo
pyti" valstybės skolas. 

Jau balandžio mėn. savo 
kalboje televizijoje V. Adam
kus reikalavęs G. Vagnoriaus 
atsistatydinimo, kadangi jis 
netekęs prezidento pasitikėji
mo. Bet prezidentas premjerą 
gali atleisti tik su parlamento 

sutikimu. Vokiečio nuomone, 
G. Vagnorius atsistatydinęs 
tik taktiniais sumetimais, no
rėdamas įrodyti, kad be Tėvy
nės sąjungos negalima suda
ryti vyriausybės. „Nauji parla
mento rinkimai nenumatomi", 
— pasakė prezidento atstovė 
spaudai. Vokietis rašė, jog 
tam tikri žinių kanalai jam 
pasakę, kad Seimo daugumą 
gali vėl laimėti buvę komunis
tai, kurie, V. Adamkaus teigi
mu, sulėtino, ar net sustabdė, 
reformas Lietuvoje. 

Skaitant vokiško laikraščio 
bendradarbio komentarą, gal 
vyriausybei vadovaus naujas 
(o gal tas pats) ministras pir
mininkas. Tačiau norėjau at
kreipti skaitytojų dėmesį į vo
kiečių susidomėjimą Lietuvos 
politiniu gyvenimu. 

Mažu Vokietijos vyriausybės 
dėmesiu politiniam Baltijos 
valstybių gyvenimui skun
džiasi Vokiečių-baltiecių drau
gijos leidžiamas žiniaraštis 
„Žinios iš baltiečių gyvenimo". • 
Jo šiemetinis pirmas numeris 
pasirodė balandžio mėnesį. Ži
niaraštis spausdinamas Ry
goje (mažesnės išlaidos, ypač 
vokiško pašto) ir gautas ge
gužės mėn. antroje pusėje. 

Aplanką puošia Vilniaus ar
kikatedra, o vedamąjį parašė 
redakt. dr. Algred Aule, skir
damas jį visų trijų Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
sukakčių pažymėjimui bei pri
mindamas, kad pirmi nepri
klausomybę 1918 m. vasario 16 
d. paskelbė lietuviai, po jų es
tai vasario 23 d. ir tik lapk
ričio mėnesį latviai. 

Teisingai autorius rašo, kad 
kai kurios Europos valstybės 
turėtų rimtai pagalvoti, kas 
Baltijos valstybes įstūmė į Ry
tų despoto rankas. Pasekmės? 
Lietuvių, latvių, estų trėmi
mai, žudynės, tų kraštų kolo
nizacija. Laiminga Lietuva, 
kurioje rusai sudaro apie 8%. 
Jie yra įjungti į valstybės gy
venimą, gavę pilietybę, tad 
gausesnių lietuvių tarpe laiko
mi tautine mažuma. Kita pa
dėtis Latvijoje ir Estijoje. 

Rašydamas apie despotą, 
autorius tą žodį taiko Vokieti
jai bei jos sutarčiai su Sovietų 
Sąjunga. Bet Baltijos valsty
bės šiandieną nereikalauja pi
nigų iš Vokietijos, o tik para
mos užsienio politiniam gyve
nimui. Juk tas priklauso prie 
normalių kaimyninių santy
kių. Tik Suomija savo bro
liams estams reiškia didelę 
simpatiją, suteikdama para
mą. 

Danutė Bindokienė 

Balandžio 22 dieną "Walters meno galerijoje" Baltimoi MD. įvyko pagerbimas, suruoštas senatorės Barbara 
Mikulskį ir Lenkijos Respublijos ambasadoriaus Jerzy Kozminski. Pagerbiant Lenkijos įstojimą i NATO, tai 
progai iš Lenkijos buvo atsiųsta meno paroda „Kraštas sparnuotų raitelių", kurioje dalyvavo Lenkijos respubli
kos prezidentas Aleksander Kwasniewski. Nuotraukoje iš k.: Audra Plioplyte, LR ambasados Vašingtone pa
tarėja; Audronė Pakštienė, JAV LB įstaigos direktorė; LR krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius; 
JAV LB vykdomasis vicepirmininkas Vytautas Bieliauskas; majoras Valdemaras Sarapinas, LR karo atašė 
Vašingtone. Antroje eilėje Kęstutis Jankauskas, LR Užsienio reikalų ministerijos saugumo politikos skyriaus 
vedėjas; Eidvydas Bąjarunas, LR misijos prie NATO Briuselyje patarėjas. 

Baltiečiai stengiasi įsijungti 
į Europos Sąjungą, ŠAS (NA
TO). Šiandieną Baltijos vals
tybėse tautybėmis pirmauja 
lietuviai, po jų eina rusai, lat
viai ir paskutiniai estai. Ne
galima užmiršti 50-70 tūkst. 
rusų karininkų. Jie gauna 
pensijas, kol kas laikosi ra
miai. Jie vaikšto ant žemės, 
kurioje buvo pralietas lietu
vių, latvių ir estų kraujas. O 
tų kaltininkų nereikia toli ieš
koti. Jie yra čia pat, Baltijos 
valstybėse. Pasikeitus politi
niam vėjui, jie vėl gali pakelti 
galvas. Baltijos valstybės ne
nori likti „pilkoje zonoje" tarp 
rytų ir vakarų, ar rusų nu
brėžtoje raudonoje linijoje. 
Baltiečiai laukia šiaurinių 
kaimynių, o ypač Vokietijos, 
paramos politiniame gyve
nime, įjungiant Baltijos vals
tybes į transatlantinę sąjun
gą. Tokiais žodžiais žiniaraš
čio redaktorius estas baigia 
gan ilgą straipsnį. 

DIPLOMATO J. URBŠIO 
MIRTIES METINĖS 

Balandžio 30 dieną sukako 
aštuoneri metai nuo buvusio 
Lietuvos Respublikos užsie
nio reikalų ministro, diplo
mato, politinio kalinio ir 
tremtinio Juozo Urbšio mir
ties. Ta proga Kaune, Kovo 
11-osios gatvėje, J. Urbšiui 

(1896-1991) buvo atidengta 
paminklinė lenta. 

Paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras kartu su žmona Mari
ja Urbšiene —Mašiotaite 1940 
metais buvo deportuoti į Ru
siją, Tambovo miestą, ir kalin
ti iki 1954 metų. Gavę lei

dimą, 1956 metais abu grįžo į 
Lietuvą. 

Dar prieš karą J. Urbšys 
spėjo pasižymėti grožinės lite
ratūros vertimais iš prancūzų 
kalbos, grįžęs į Lietuvą jis iš
leido atsiminimų knygas. Pra
sidėjus Atgimimui, J. Urbšio 
balsas — sveikinimo kalbų 
įrašai skambėjo pirmuosiuose 
Sąjūdžio mitinguose Vilniuje 
ir Kaune, Baltijos asamblėjo
je-

J. Urbšiui suteikti Kėdainių 
krašto bei Kauno miesto gar
bės piliečio vardai, jo vardu 
pavadinta Kauno 29-oji vidu
rinė mokykla. (Elta) 

MOKOSI IR 
SPECIALISTAI 

Balandžio 7-9 dienomis Kul
tūros vertybių apsaugos de
partamento patalpose viešoji 

Memorialinė lenta Juozui Urbšiui 
(1896-1991) atidengta Kaune, Kovo 
11-osios gatvėje. Nuotr. Eltos 

įstaiga „Kultūros paveldo aka
demija" surengė kursus pa
minklosaugos ir paminklo
tvarkos statybinių organiza
cijų darbuotojams. Apie val
stybinės paminklosaugos poli
tiką kalbėjo Kultūros vertybių 
apsaugos departamento direk
torė Diana Varnaitė, apie 
kultūros vertybių apsaugos 
strategiją ir taktiką kalbėjo 
Valstybinės paminklosaugos 
komisijos pirmininkas Povilas 
Jakučionis. Mokymo progra
moje — Senamiesčio tvarky
mo, architektūros ir archeolo
gijos vertybių apsaugos, tvar
kymo ir pritaikymo proble
mos. Antrąją kursų dieną ap
tarti kultūros vertybių ap
skaitos, tarptautiniai kultūros 
vertybių apsaugos klausimai, 
restauraciniai tyrimai, urba
nistiniai, teritoriniai planavi
mai. Vyriausioji valstybinė in
spektorė Audronė Vyšniaus
kienė apžvelgė senųjų ir karių 
kapinių tvarkymo darbų eigą. 
Specialistai aplankė Vilniaus 
senamiesčio tvarkomus objek
tus, gavo mokymo pažymė
jimus. Mokymo kursą išklausė 
apie 50 specialistų iš Kauno, 
Panevėžio, Alytaus, Utenos, 
Kėdainių, Pakruojo, Kupiškio, 
Telšių, Plungės, Marijampolės 
ir Klaipėdos. 
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• Panevėžys. Balandžio 9 
d. Panevėžyje vyko Katalikių 
moterų sąjungos valdybos iš
važiuojamasis posėdis, kuria
me dalyvavo KMS pirmininkė 
G. Paliokienė, vicepirmininkė 
A. Krinickienė, dvasios vadas 
mons. J. Antanavičius ir kiti 
valdybos nariai. Katalikės 
moterys numatė tolesnius 
darbus ir renginius. 

Žaibuoti žaibavo, bet 
ne per daug lijo... 

Sakoma, kad ,,iš didelio de
besio kartais būna mažai lie
taus". Tas pasitvirtino ir pas
tarosiomis savaitėmis, kai 
Lietuvos valdžios padangę 
konservatorių partija stengėsi 
apdengti labai tirštais ir pavo
jingai atrodančiais debesimis. 
Visa laimė, kad jie buvo iš
sklaidyti per palyginti trum
pą laiką — tik maždaug savai
tę. Be abejo, buvęs ministras 
pirmininkas Gediminas Vag
norius jaučiasi nusivylęs, nes 
pasirodė nesąs toks nepa
keičiamas, kaip tikėjosi. 

Prezidentas Valdas Adam
kus ne tik greitai rado Vagno
riui gerą pakaitalą, bet su
gebėjo palaužti ir konservato
rių ožiavimąsi į premjero vietą 
„neleisti" savo partijos žmo
gaus. Jeigu šiose politinėse 
žaidynėse ieškotume laimėju
sių ar pralaimėjusių, galė
tume padaryti kelias išvadas. 
1. Konservatoriai turėjo pro
gos įsitikinti, kad Adamkus 
yra kietas riešutas — žino, ko 
nori ir moka to siekti, tad jau 
laikas palaidoti jam prime
tamą „Vakarų kapitalizmo iš
lepinto politiko įvaizdį" ir ma
tyti tvirtą valstybės vadovą. 2. 
Lojalumas savo partijos na
riams (šiuo atveju — G. Vag
noriui) užima antraeilį vaid
menį, kai dėl jo reikėtų parti
jai atsisakyti šiltų vietų (su 
visais priedais ir įtaka) vy
riausybėje. 3. Prezidentas Val
das Adamkus, ieškodamas 
kandidato ministro pirminin
ko kėdei, pasirinko ne partiją, 
bet, jo nuomone, tinkamiausią 
žmogų. O kad tas žmogus 
priklauso konservatorių parti
jai, per daug skirtumo nesuda
ro. Ar jis būtų davęs preziden
tui teigiamą atsakymą, jeigu 
partija būtų pasipriešinusi, 
net nemėginsime spėlioti. 

R. Pakso parinkimui, nors ir 
nelabai noriai, pritarė ir kon
servatoriai. Jų koalicijos ben
drininkai krikščionys demo
kratai taip pat pripažino, kad 
„R. Pakso kandidatūra yra 
tinkama". Su didesniu entu
ziazmu pritarė Centro są
junga, kuries pirm. Romual
das Ozolas pareiškė, kad „pre
zidentas pasirinko labai tei
singai". Panašiai galvoja ir so
cialdemokratai. 

Net LDDP vadovui Č. Jur
šėnui R. Paksas yra „kur kas 
geresnis ir simpatiškesnis" už 
buvusį premjerą. Tiesa, kol 
dar buvo tik svarstomos naujo 
premjero kandidatūros gali
mybės, tas pats Juršėnas iš
sireiškė, kad „nevengtume at
sakomybės ir šiandien..." Gal

būt jam tuo momentu buvo 
patogiai iš atminties pranykęs 
faktas, kad LDDP jau turėjo 
savo vietą „prie valdžios lo
vio", bet ją taip pat nelabai 
garbingai prarado, tad šaipy
tis iš konservatorių partijos ar 
jos nario Vagnoriaus yra tas 
pat, kaip .juokiasi puodas, 
kad katilas juodas". 

Nors Lietuvoje šiuo metu 
yra perteklius įvairių sąjungų 
(„asociacijų"), draugijų, orga
nizacijų, sambūrių ir klubų, 
bet gal netrukus įsikurs dar 
viena: buvusių ir susikompro
mitavusių ministrų pirmi
ninkų draugija? Tik vargiai A. 
Šleževičius ir G. Vagnorius su
sitartų, kuriam priklauso pir-. 
mininko vieta... 

Kaip buvo žiniose iš Lietu
vos paskelbta gegužės 12 d., 
valdžios viršūnės nusprendė 
įkurti trišalę konsultacinę 
struktūrą (iš Seimo, preziden
to ir vyriausybės), kuri spręs
tų svarbiausius valstybės 
klausimus. Galbūt tas paska
tino ir Rolandą Paksą priimti 
prezidento pasiūlymą į prem
jero vietą, nes „pasidalinta 
našta visuomet yra lengves
nė". Antra vertus, ir tiksliau, 
ir saugiau, kai susidariusios 
problemos bei opieji valstybės 
klausimai nepaliekami vieno 
žmogaus atsakomybei. 

Verta prisiminti, kad ir Sei
mo pirmininkas V. Landsber
gis šios vyriausybinės krizės 
metu žengė pozityvų žingsnį 
(galbūt net kelis) — vėl atsis
tojęs prezidento pusėje dėl 
konservatorių partijos narių 
dalyvavimo vyriausybėje, taip 
pat paskelbęs, kad šaukia 
neeilinį partijos suvažiavimą 
liepos 11 d. Kadangi val
dančioje konservatorių parti
joje šiuo metu pastebimi skili
mo ženklai, kai dalis narių 
palaiko partijos valdybos 
pirm. G. Vagnoriaus, dalis jos 
pirmininko V. Landsbergio po
zicijas, yra išmintinga tuos 
skirtumus suderinti partijos 
narių suvažiavime. Tokią iš
eitį iš susidariusios padėties 
siūlė ir jaunųjų krikščionių 
demokratų pirm. Artūras Vaz
bys savo straipsnyje, spaus
dintame gegužės 12 d. 
„Drauge". 

Vienaip ar kitaip, telieka tik 
džiaugtis, kad Lietuvos Vy
riausybės krizė išspręsta grei
tai ir sėkmingai. Juk rimtą 
rūpestį kelia ir suirutė di
džiojo kaimyno kieme, todėl 
visi, jaučiantys atsakomybę už 
lietuvių tautos saugumą, turi 
ypač budėti. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGIJA TAUTKUVTENĖ 

Nr.42 Tęsinys 
Komitetų ir kepurių rei

kalautojai, matyt išlukštinėję JAV LB Čikagos apygar
dos valdybos partinę sudėtį, jos narių pajėgumą, tur
būt ir mano asmeniškus „kredencialus", nurimo ir iš 
tos pusės darbui kliūčių nebebuvo. Tačiau darbą pra
dėjus, atsiradus visiškai nauja, visiškai netikėta beda. 

Ne visus pareigūnus pagal savo sudarytą ir valdybos 
patvirtintą planą galėjau pats susikviesti. Jau veikė 
JAV LB centro valdyba, anksčiau sudaryta šventės 
programos, tada dar vadinta repertuaro komisija: Bru
no Shotas — pirm., Bronė Jameikienė, Leokadija 
Braždienė, Irena Šilingienė ir Ringailė Zotovienė. Bru
no Shotas jau senokai veikiančios lietuvių tautinių 
šokių grupės „Ateitis" vadovas, buvo ankstyvesnis 
ateivis į JAV, atvykęs prieš karą, o jo komisijos narės 
— visos „dypukės". Shotas buvo pirmosios tautinių 
šokių šventės ir repertuaro komisijos, organizavimo 
komiteto pirmininkas, pats vienas užsimojęs tuos už
davinius atlikti ir turėjęs labai daug sunkumų. Todėl, 
ir kviečiamas, jis tų abiejų pareigų apsiimti nebe
sutiko. Man atrodė, kad jo sprendimas teisingas, todėl 

aprašydamas pareigūnų darbus, jo vadovaujamai ko
misijai aš tik repertuaro parengimą bei įvykdymą ir 
numačiau. Dėl to nuomonės ir pradėjo skirtis. Reper
tuaro komisija, šventės organizacinėje sąrangoje laiky
dama save pačia svarbiausia dalimi — taip juk iš 
tikrųjų ir buvo, ir aš dėl to neprieštaravau — atrodo, 
norėjo būti kartu ir vyriausia šventės organizavimo 
vadovybe, ir tokio pripažinimo reikalavo iš manęs, ir 
apygardos valdybos. Padėtis darėsi sudėtinga, nes 
toks reikalavimas jau darė dvi vyriausias vadovybes, 
ir visiškai nesuvokiau, kaip tokioje sąrangoje darbą 
galėčiau atlikti. Šitokioje repertuaro komisijos laikyse
noje įžvelgiau dar ir kitą tikslą, greičiausiai iš kitur 
įtakojamą: paneigti labai sunkiai įsteigtą, jau prade
dančią beįsipilietinti, JAV LB bei jos vadovus. 

Daug kartų šį klausimą aiškinomės, daug kartų po
sėdžiavome, kalbėjomės, derėjomės su tarpininkais ir 
be jų, tačiau nuomonių suderinti nepavyko. Berods 
kovo mėn. Bruno Shoto vadovaujama repertuaro komi
sija pasitraukė. 

Žinoma, padėtis buvo sunki. Iki šventės liko mažai. 
o paties pagrindinio darbo vieneto — programos ren
gėjų nebėra. Ją dar sunkino ir iš naujo užviręs „korru-
tetininkų ir kepurininkų" katilas, pradėjęs kaltinti 
apygardos valdybą, o ypač mane, šventės griovimu. 
Išeitį reikėjo rasti skubiai. Jos ieškojome kartu su vy
riausia šventės rengėja JAV LB centro valdyba, pirmi
ninkaujama Jono Jasaičio. Nors programos šokiai jau 
buvo atrinkti, aprašyti, aprašymai grupėms iš
siuntinėti, tačiau kaip toli buvo pažengęs sceninio de
rinio parengimas, nežinojome. Padėtį apsvarstę, nu

tarėme nebesudaryti naujos repertuaro komisijos, bet 
programos parengimą patikėti vienam šios srities 
žinovui. Sutarėme, kad toks žmogus galėtų būti jau 
sugebėjimus įrodęs savo suorganizuotos tautinių šokių 
grupės „Grandinėlė" koncertais ir jos pasirodymu Pir
mojoje tautinių šokių šventėje. Į jį ir nutarėme kreip
tis. Liudą Sagį pakvietė JAV LB centro valdybos pir
mininkas Jonas Jasaitis. 

Sagys buvo labai užsiėmęs, nes, šalia kasdieninio 
darbo, dar lankė kolegiją, o semestras baigėsi tik ge
gužės mėnesį. Tad jo laikas buvo labai ribotas, nebuvo 
nė laisvalaikio. Tačiau uolus pareigūnas visgi jo sura
do. Kiek dar darbo Sagys turėjo atlikti iki galutinės 
programos parengimo ir kaip jis dirbo, pasakyti ne
galėčiau, nes po kojų jam nesipainiojau, prašomas 
stengiausi padėti arba bent jau nekliudyti. L. Sagio 
parengta ir jo vadovybėje atlikta šventės programa 
buvo visiškai nauja ir labai graži. Prof. VI. Jakubeno 
sukurtas maršas, lydėjęs šokėjų paradą, muziko J. 
Zdaniaus orkestruotas, L. Sagio choreografuotiems iš 
šokio į šokį „perėjimams" pritaikytos, šokių melodijos 
skambėjo įdomiai, puošniai ir tiesiog kėlė nuo grindų 
šokėjus. O žiūrovai, pirmą kartą išvydę spalvingais 
drabužiais pasipuošusį jaunimą, jau nebe atskirais ra
teliais šokantį, kaip anksčiau buvo įprasta, bet labai 
įdomiai į visumą įkomponuotą jų derini, kur kiekviena 
grupė tame visumos sūkuryje atlieka jai skirtą vaid
menį, jau po kelių programą pradėjusio „Karvelio" 
taktų, kai su kiekvienu posūkiu keitėsi scenovaizdis, 
kilo nuo kėdžių, plojo, šaukė valio. Toks visos arenos 
ritmingas, tiksliai suderintas, melodijai jautrus, spal

vų margumyne blizgantis paprastas „Rugučių" žings
nis viena kryptimi, dalgių pustymas — kita, pradal-
gėlės kirtimas į Jauko" kampus ir į šalis, nuo pirmos 
minutės prirakino prie arenos žiūrovų dėmesį iki pat 
paskutinio, iki šiol nematyto scenovaizdžio takto. 

Tai buvo Liudo Sagio ir jo žmonos, uolios padėjėjos ir 
taip pat patyrusios šios srities menininkės, Aleksand
ros Sagienės diena, kuri dar ir šiandien gyva žmonių 
atmintyje. Kitų švenčių programos jau ėjo šioje šven
tėje parodyti Liudo ir Aleksandros Sagių keliu. Žino
ma, kiekvienas programos vadovas pridėjo ką nors ir 
savo, kūrė ir naujas perėjimų choreografijas, kitokius 
derinius, bet Sagių padėtas pagrindas liko. 

Tačiau ne visi žiūrovai, ypač šokių grupių vadovai 
bei kiti „žinovai" tą naujovę atviromis širdimis priėmė. 
O kai kurie iš jų pradėjo pinti politiką, ieškoti okupuo
tos Lietuvos susovietėjusių (pagal juos) tos srities me
nininkų įtakos, bei kitokių priekabių. Tai tęsėsi ilgą, 
ilgą laiką ir dažnai tokiais „kvepalais" būdavo pa-
šlakstoma ir ant Sagių rankų išnešiota, išauginta ir 
subrandinta lietuvių tautinio meno deimančiukas savo 
koncertuose nuo sėdynių ir lietuvius ir kitataučius 
kėlusi „Grandinėlė". 

Šiandien galime tik pasidžiaugti ir kartu su Sagiais 
pasididžiuoti, nes padėjome jiems sukurti naują kryptį 
šiems renginiams davusią antrąją JAV ir Kanados lie
tuvių tautinę šokių šventę. Padėjome išlaikyti „Gran
dinėlę", net ir mūsų siekiams skeptiškus bei abejingus 
kitataučius, įtikinusią okupanto kankinamos lietuvių 
tautos kultūros gilumu, brandumu, puošnumu. (1999. 
03.11) (Bus daugiau) 



> 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 14 d., penktadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
SEATTLE, WA 

MININT 50-ĄSIAS 
TRĖMIMŲ METINES 

Šiais metais minime 50-
ąsias Baltijos kraštų gyvento
jų gausiausiųjų trėmimų į Si
birą metines. Apytikriai aps
kaičiuota, kad 1949-aisiais iš 
Baltijos šalių prievarta buvo 
išvežta apie 200,000-456,000 
žmonių. 

Šie trėmimai kaip tik sutapo 
su tuo laikotarpiu, kai Lietu
voje sovietams labiausiai prie
šinosi partizanai, o kaime vy
ko didžiausia žemės ūkio ko
lektyvizacija. Trėmimai, pra
dėti 1941 m. birželio 14-15 d., 
buvo pertraukti, kai vokiečiai 
užėmė Lietuvą. Kai sovietai 
vėl užėmė Lietuvą, trėmimai 
vėl prasidėjo 1945-aisiais ir 
vyko kiekvienais metais iki 
1952 m. Maždaug 9% visų 
Baltijos šalių gyventojų buvo 
ištremti į Sibirą. Sovietai jau 
tada buvo stipriai įsitvirtinę 
Lietuvos didesniuose miestuo
se ir aršiai kovojo, kad nuslo
pintų pasipriešinimą kaime. 
Kiekvienas teritorinis viene
tas buvo įpareigotas įvykdyti 
kvotą tremiamų žmonių, ir 
kiekvienas komunistų partijos 
vietinis komisijos narys, KGB 
ir sovietai ruošė tremiamųjų 
sąrašus. 

Apie suėmimus ir trėmimus 
nebuvo pranešama iš anksto, 
jie buvo vykdomi per vieną ar 
dvi dienas, kad sukeltų dar di
desnį siaubą vietinių gyven
tojų tarpe. Jeigu sovietai ne
rasdavo žmonių, kurie buvo 
įrašyti į sąrašą, tai galėjo pa
čiupti kaimyną, kad kvota bū
tų įvykdyta. 1945-1949 m. vis 
daugiau ir daugiau lietuvių 
buvo nubausti mirties bausme 
už pasipriešinimą sovietams, 
bet taip pat daugėjo žmonių, 
kurie pradėjo režimui pritarti. 
Pavyzdžiui, 1945 m. komjau
nuoliams priklausė 3,800 jau
nuolių, o 1950 m. jiems prik
lausė jau 34,000. Kai kurie 
žmonės net prisidėjo, kai buvo 
tremiami jų kaimynai. Buvo 
galvojama, kad daugumas 
tremtinių mirs tremtyje, tad 
tremtinių turtas bus pasisa
vintas kaip tik tų žmonių, ku
rie vykdė trėmimo įsakymus. 

Trėmimas buvo labai veiks
mingas būdas nukankinti 
žmones. Tremtiniai, kurie išli
ko gyvi po prievartinio šeimų 
atskyrimo ir kelionės gyvuli
niuose vagonuose vežimo į ne
žinomas šalis, galėjo tikėtis 
mirties, dirbant nežmoniškai 
sunkius darbus baisiose sąly
gose, vos gaunant valgyti ir 
neturint tinkamos aprangos. 
Tremtiniai, kurie išliko gyvi, 
savo prisiminimuose aprašo 
didžiulius plotus, kuriuose bu
vo išsklaidyti lietuvių kapai ir 
kaulai. Šie plotai tęsėsi nuo 
snieguotų Uralo kalnų iki 
Arktikos pajūrio, nuo Kam
čiatkos iki Altajaus kalnų tar
peklių, skersai Kazachstano 

stepių ir Baikalo taigų, iki Le
nos ir Jenisėjaus upių pakran
čių. 

Šiandien jau nebėra stovyk
lų. Taip pat nėra turistinių 
kelionių į Sibirą, kaip kad yra 
į Auschwitz stovyklą, kur bū
tų galima parodyti sovietinio 
gulago nežmoniškumus. Spyg
liuotos tvoros ir sargybinių 
bokštai nugriauti. Tik buvę 
tremtiniai, kurie sugrįžta su
rinkti savųjų kaulus ir pasta
tyti paminklus išgyvenusiems 
šį Golgotos kelią, gali atrasti 
šias trėmimo vietoves. Nebėra 
vaizdinių prisiminimų, bet ke
letas tremtinių bando išvaiky
ti vaiduoklius, piešdami pa
veikslus - jaudinančią seriją 
paveikslų Gulago tema gali
ma rasti kompiuterių tinkle 
šiuo adresu: 

www jamestown .org/getman 
Tad yra labai sunku primin

ti Baltijos šalių žmonėms ir 
pasauliui, kad mes visi esame 
moraliai skolingi tiems, kurie 
buvo nuslopinti. Taip pat va
karietiška vaizduotė priešta
rauja, o ne nuoširdžiai priima 
pasakojimus apie sovietų vyk
dytą genocidą, nes taip ilgai 
buvo bendraujama su ta siste
ma, kuri siūlė išganymą per 
klasių kovą. Kas mums lieka, 
tai trėmimo apysakos, eilėraš
čiai ir dainos. Tai mūsų XX a. 
istorija ir literatūra. Verta bū
tų šią istoriją išversti į anglų 
kalbą, kad ji plačiau būtų 
skaitoma. 

Irena Blekytė 
Vertė Nijolė Raišienė 

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

University of VVashington, Seattle, š.m. vasario 20 d kalbėjo JAV Karo aviacijos majore Tiiu Kerą ir jos vyras 
Norman VVolfe. Jie pasakojo apie savo darbą JAV ambasadoje, Vilniuje, 1993-94 metais. Iš k.: Norman VVolfe, 
Tiiu Kerą, Ina Bertulytė-Bray, Šarūnas Kartanas ir Irena Blekytė. 

„Lietučio" tautinių šokių TV. Jei manote, kad tokios 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

Išsiskirstant po š. m. Vasa
rio 16-osios minėjimo, įvyku
sio latvių salėje Seattle, iš vi
sų pusių girdėjosi atvykusiųjų 
entuziastingi komplimentai. 
Svečių nuomonė buvo vienin
ga: šių metų minėjimas pats 
geriausias, įdomiausias, nuo-
taikingiausias iš visų! 

Minėjimo akademinę pro
gramą vedė Rima Kelertaitė, 
pagrindinę paskaitą skaitė 
Jūra Avižienytė (daktarato 
kandidatė, University of VVa
shington). Apie universitete 
veikiančią baltistikos studijų 
programą kalbėjo skandinavų 
mokslų skyriaus vedėjas Terie 
Leiren. Himnams akompana
vo muzikas Dainius Vaičeko-
nis. 

Meninę dalį vedė Danutė 
Musteikytė-Itankienė. Buvo 
ypač džiugu išvysti net tris 
skirtingų amžių tautinių šo
kių ratelius. Šokiais bei žaidi
mais žiūrovus linksmino šau
nus vaikučių būrys, vadovau
jamas Neries Pa'ūnienės. Po 
jų energingai pasirodė naujai 
įsteigtas vyresniųjų vaikų ra
telis, vadovaujamas Violetos 
Kuprėnaitės Jessen ir Jūratės 
Mažeikaitės Harrison. Tauti
nių šokių pynę smagiai užbai
gė Zitos Petkienės vadovauja
ma studentų bei jaunų vetera

nų 
grupė. 

Ir dar ne viskas! Dalyvių 
laukė dainoms ir muzikai 
skirta programos dalis. Dar
niai dainavo Rasos Matienės 
ir Julijos Gelažytės „Ūkanos" 
folklorinis ansamblis. Po to 
svečiai iš Lietuvos Petras ir 
Dalia Vaičekoniai, muziko 
Dainiaus Vaičekonio tėvai, 
gražiai padainavo dvi estradi
nes dainas. Užbaigiant muzi
kos programą, kompozitorius 
Gintautas Abarius, Lietuvoje 
gerai žinomas džiazo pianis
tas, jaudino žiūrovus savo dai
na „Dieve, laimink Lietuvą". 
Visiems programos atlikėjams 
žiūrovai, net atsistoję, šiltai ir 
ilgai dėkojo. 

Po koncerto atėjo eilė suneš
tinei vakarienei, po kurios pa
tys svečiai turėjo progos už
traukti lietuvišką dainelę, 
akordeonu pritariant Sauliui 
Matui. Beveik visi lankytojai 
buvo įtraukti į spontanišką 
„Suk suk ratelį", kuris vingia
vo per visą salę. net tarp stalų 
ir kėdžių. O kai pagaliau pia
nistą G. Abarių vėl įkalbėjome 
sėsti prie pianino, jis ilgai 
linksmino klausytojus netikė
tu koncertu. 

Taigi iš minėjimo, kuris pra
sidėjo 5:30 v.v., namo išvažia
vome tik po pirmos valandos 
ryto! Ačiū visiems rengėjams, 
ypač Silvijai Fabijonaitei-
Comeaux, tvarkiusiai minėji
mo ruošos darbus. Už ypatin
gą pasišventimą ačlj virtu
vėje dirbusioms savanorėms, 
kurioms vadovavo Dalia Tut-
lytė-Mroviec. Jų darbas tęsėsi 
nuo pradžios ligi minėjimo 
pabaigos. Dėkui Irenai Kinde-
rienei ir jos padėjėjams už 
salės ruošą; ačiū Arūnui Gau-
riui ir jo draugams už salės 
sutvarkymą. Širdingai ačiū vi
siems, kurie prisidėjo prie šio 
vakaro rengimo! 

„PAVOGTI METAI" 

Balandžio 13 d. Seattle TV 
žiūrovai pirmą kartą per PBS 
laidą turėjo progą pamatyti 
dokumentinę kino juostą apie 

programos yra tikrai reikalin
gos, siųskite savo nuomones 
KCTS stočiai (Kay Ingram c/o 
KCTS/9, 401 Mercer St., Seat
tle, WA 98109) arba rašykite 
elektroniniu paštu 

viewer@ kcts.org 

Anglų kalbos vartojimas 
vietinių bendruomenių rengi
niuose nėra aptariamas vien 
tik tarp lietuvių. Latvių ben
druomenė sprendžia tas pa
čias problemas. Kai kurie vy
resnės kartos nariai mano, 
kad anglų kalbos vartojimas 
kelia grėsmę latvių kultūros 
išlikimui. Tačiau jaunoji karta 
laikosi nuomonės, kad toks 
požiūris stabdo latvių bend
ruomenės augimą ir netgi su
kelia pavojų jos gyvybei bei 
sudaro kliūtis siekiant pažinti 
savo kilmę. 

Londono bendrovė „The 
Control Risk Group" sudaro 
šalių vertinimus pagal jų ke
liamą pavojų turistams bei 
įmonėms (tarp jų ir Boeing), 
tuose kraštuose užsiiman
čioms komercine veikla. Lietu
vai yra suteiktas žemas rizi
kos laipsnis, vertinant politi
niu, saugumo ir turistiniu at
žvilgiu. Šalys buvo vertina
mos penkių balų skale. 

Balandžio 1 d. „Jeopardy" 
televizijos laidos dalyviai buvo 
klausinėjami apie XTX a. Lie
tuvą. 

„Tulpė" 
Liepos 25 d. — Lietuvos 

Dukterų draugijos metinė mė
lynių gegužinė vyks Dalios 
Tutlytes-Mrowiec ir jos mamy
tės Emiluos Tutlienė8 mėlynių 
sodelyje, Blueberry Acres, 32 
MacRae Road, netoli Arling-
ton miestelio. Sekm., nuo 1 
vai. p.p. iki vakaro. Bendrau
sime nuostabioje gamtoje, lie
tuviškoje aplinkoje. Nepamirš
kite atsivežti kėdes arba dėk
lus, sporto įrangą, gėrimus ir 
nemažą patiekalą bendrų vai
šių stalui. Taip, kaip ir kiek-
vieneriais metais, vyks laimė-

Sibiro gulagus. Vieną valandą jimai telkiant lėšas labdarai. 
trunkantis filmas „Pavogti Įėjimas nemokamas. 

LB Seattle. WA, skyriaus naujoji valdyba, išrinkta š.m kovo 20 d įvyku-
.-•i.-imf ataskaitiniame susirinkime Iš k : naujoji pirmininkė Inga Gaurie-
ntv pareigas perdavusi buv pirm. Rasa Raišyte su jai įteikta dovana ir 
rb« dovanos kūrėja menininkė Loreta Warner. 

metai", kurį pastatė trys ame
rikiečiai žurnalistai, parodo 
gyvenimą Sibiro lageriuose 
vienuolikos išgyvenusių kali
nių akimis. Šią specialią laidą 
universiteto patalpose ruošė 
Center for Civil Society Inter
national, Jackson School of In
ternational Studies ir kt. 
Įdomu, kad Center for Civil 
Society International turėjo 
organizuoti laiškų rašymo va
jų, kad ši programa tikrai bū
tų parodyta Seattle žiūro
vams. JAV didesniuose mies
tuose šis filmas jau buvo rodo
mas kovo mėn. Mums, lietu
viams, tai buvo iki šiol dau
giausiai parodantis filmas 
apie tūkstančių mūsų tautie
čių gyvenimą tremtyje. Šiuo 
metu BBC stato dokumentinę 
kino juostą, kurioje yra pa
naudoti pokalbiai su lietuviais 
tremtiniais. Gali prireikti tam 
tikrų pastangų, kad šis filmas 
būtų parodytas per vietinę 

Rugp. 17-22 d. — .Lanko" 
vaikų bei šeimų stovyklėlė 
vyks Kursą latvių stovyklavie
tėje, netoli Shelton miestelio, 
Olympic pusiasalyje. Sportas, 
iškylos, plaukimas, laužas, lie
tuviški rankdarbiai, dainos ir 
tautiniai šokiai. Registracija: 
78 dol. Dėmesio, tėveliai: rei
kalaujama, kad su kiekvienu 
vaiku atvyktų ir kartu visą sa
vaitę stovyklautų atsakingas 
suaugęs asmuo. Su klausimais 
kreiptis pas Steve Buck ir 
Jeanette Norris (tel. 206-634-
3753), arba pas Ingą Gaurienę 
(tel. 425-774-7065). 

PAŽYMĖTINI ĮVYKIAI 

Širdingai sveikiname 
Viktorą ir Laurie Raišius 
su pirmuoju sūnum Eriku 
Mindaugu, gimusiu vasario 6 
d. Su nauju anūku nuoširdžiai 
sveikiname Eriko senelius, 
Vidmantą ir Nijolę Raišius bei 
Sue ir Roy Swift, o su broliuku 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVeet 95th Street 

Tel. (706) 424-8854 
(773)581-8654 

— mažąją Sofytę. 
Tebūna malonus jų bend

ras gyvenimas! Kovo 20 d., 
Šv. Juozapo bažnyčioje Seattle 
įvyko Kęstučio Šereivos ir As
tos Reklaitytės sutuoktuvės. 
Tuoj po sutuoktuvių, jaunieji 
ir jų svečiai keltu plaukė į Or-
cas salą, kur vestuvinė puota 
tęsėsi net dvi dienas! Kelio
nėje keltu jaunoji dėvėjo savo 
pasakiškai gražią baltą sukne
lę: prie jos priėjo maža mer
gytė ir paklausė ar Asta yra 
tikra karalaitė. Naujavedžiai 
išvyko į Lietuvą „medaus mė
nesio" kelionei, bet žada grįžti 
gyventi Seattle. 

Alan ir Kathie Moritis 
š.m. gegužės mėnesį švenčia 
savo vedybinio gyvenimo 25-
tąsias sukaktuves. Valio, va
lio, valio! 

NAUJA VALDYBA 

Bendruomenės ataskaitinis 
susirinkimas kovo 20 d. vyko 
Audėjaičių sveting įse na
muose, Seattle. Išrinkome 
naują valdybą, aptarėme 
bendruomenės tikslus ir kal
bėjome, kaip supažindinti su 
lietuviška veikla naujai atvy
kusius į Seattle gyventi lietu
vius. Naująją VVashington 
valstijos skyriaus Bendruo
menės valdybą 1999-2001 m. 
kadencijai sudaro: pirmininkė 
Inga Gaurienė (tel. 425-774-
7065), vicepirmininkas Gin
tas Nalis, sekretorė Silvija Fa-
bijonaitė Comeaux, iždininkė 
Marytė Jozaitienė, valdybos 
nariai Irena Blekytė ir Arūnas 
Gaurys, „Tulpės" atstovė Zita 
Petkienė. Valdyboje taip pat 
dalyvauja buvusi pirmininkė 
Rasa Raišytė. 

Nariai sutiko, kad vietinės 
veiklos tikslai tebetinka šiuo
laikinei bendruomenei, su vie
na pataisa. Seattle nebevei
kiant politiniam baltiečių ko
mitetui, iš tikslų sąrašo buvo 
išbrauktas sakinys apie bend
radarbiavimą su tuo komitetu. 
(Š.m. vasario mėn. „Tulpėje" 
buvo išspausdinti bendruome
nės tikslai.) 

Nariai nuoširdžiai dėkojo 
Rasai Raišytei, pirmininkės 
pareigas vykdžiusiai ketverius 
metus ir dabar pasitraukian
čiai iš pareigų auginti šeimą. 
Ją apdovanojome menininkės 
Loretos Werner sukurta stik
line dėžute, papuošta Vytimi. 
Rasa pasiliks valdybos nare. 

NESENIAI ĮVYKO 

Aštuntoji metinė „Mano 
kelionė \ Lietuvą" žinių pa
sikeitimo popietė kovo 7 d. 
vyko Bellevue Community 
College patalpose. Šį naudin
gą ir labai praktišką renginį 
keleiviams sugalvojo ir kiek-
vieneriais metais organizuoja 
Valytė Sparkytė. 

Nuostabus muziko Ginto 
Abariaus fortepijono kon
certas kovo 27 d. įvyko Jūra
tės Audėjaitienės muzikos stu
dijoje, Seattle. Laimingi kon
certo dalyviai džiaugėsi tikrai 
šaunia vakarone, kurioje taip 
pat buvo švenčiamas Ginto 

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. Te l 708-656-6599 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vai. paroje, rasite tai Apolonijos 
namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
Tel. 773-863-8980 

Atliekame namų išorės 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 708-728-0208 

w&&m*93m-
Studentė iš Kauno (tėvai dak
tarai) ieško išsinuomoti šiau
rinėje Čikagos dalyje ar šiauri
niuose priemiesčiuose erdvų, 
atskirą kam barį nerūkančioje 
aplinkoje. TeL 773-255-4946. 

Nuomojami 2 botai: Kaune. 
Rotušės aikštėje, 2 aukštų su 
garažu: Juodkrantėje 2 kam
barių su patogumais. 
Skambinti (773) 434-4245. 

GREIT PARDUODA 

40-tas jubiliejus. Pertraukos 
metu dalyviai jam sudainavo 
„Ilgiausių metų". Pianistės Jū
ratės Audėjaitienės studijoje 
vyksta koncertai, kuriuos Jū
ratė surengia, kai mūsų vieto
vę aplanko žinomi lietuviai 
muzikai. Kitas koncertas vyks 
gegužės 2 d. Pageidaujant, 
kad Jūratė jums praneštų 
apie šias vakarones, skambin
kite (tel. 206-760-1243), arba 
kreipkitės elektroniniu paštu 
(zuikis@aol.com). 

Lietuvos Dukterų draugi
jos metinė margučių dažy
mo pamoka kovo 28 d., Ver
bų sekmadienį, vyko Eglės 
VVeiss namuose, Seattle. Ačiū 
Irenai Morkūnienei, kuri kiek
vienais metais nuoširdžiai pa
deda atvykusioms moterims 
kurti dailius raštus. 

BALTŲ STUDIJŲ 
PROGRAMOS ŽINIOS 

Vasario 12 d. JAV Karinio 
oro laivyno generolė-majorė 
Tiiu Kerą pasakojo dėmesin
gai auditorijai apie savo darbą 
Amerikos ambasadoje Lietu
voje 1993 m. Kerą buvo pirmo
ji JAV karo atašė Baltijos 
kraštuose. Jos vyras Norman 
WottV1993-1994 m. dirbo JAV 
Tarptautinio vystymo agentū
ros atstovu Vilniuje, o 1994-
1995 metais tarpininkavo tarp 
Lietuvos advokatų ir jų klien
tų Vakaruose. 

Jūra Avižienytė kovo 31d. 
buvo pagrindinė pranešėja mi
nėjime, pašvęstam 50-toms 
Baltijos tautų masinių depor
tacijų į Sibirą metinėms. Jūra 
rodė skaidres ir fotografijas, 
kurios atspindėjo asmeninę 
kiekvieno tremtinio dramą. 
Prieš Jūros pranešimą trum
pą, bet jaudinančią istorinę 
įžangą padarė profesorius 
Dan YVaugh — Baltistikos stu
dijų programos įkūrėjas bei 
vienas iš uoliausių jos rėmėjų. 

University of VVashington 
seniausias choras, 36 narius 
turintis UW Chamber Sin-
gers, 2000 m. planuoja išvyką 
į Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

I j J L ' RE/MAX 
^TREALTORS 

(773)590-0205 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart $ mm 
Reatty Group Inc. 

6602S.PulaskiReL 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-58541M fuga 312-3M43S7 
Fax 773-585-3*W 

Nebrangiai pripildome 
automobilio vėsinimo 

sistemą. 
Skambinti po 5 v.p.p. tel. 

708-839-8447. Kviesti Algį. 

Greitai reikalingi 2 arba 3 darbi
ninkai daržovių akyje. Savininkai 
lietuviai. Darbas 40-50 vai. per 
savaitę; kambarys ir maistas; $6 i vai. 
Anglų kalba nereikalinga. Sezoninis 
darbas r.oo dabar iki rugsėjo imtinai. 
Skambinu Vaidai, teL 219-733-9643 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius ir vaikus 
ir kartu gyventi. Turi darbo 
leidimą. Tel. 312-528-
0119. Palikti žinutę. 

Šiai kelionei jie yra paruošę 
specialų Baltijos šalių muzi
kos repertuare, kurį atliks ge
gužės 7 d., penktadienį, 7 vai. 
vak. Kane Hali, aukų rinkimo 
koncerte. Dirigentas dr. Geof-
fry Paul Boers pažymėjo, kad 
choristai „didžiuojasi unika
liais University of VVashington 
ryšiais su Baltijos šalimis". 
Koncerte kartu su liaudies 
muzika bus atliekami ir šiuo
laikiniai Baltijos kraštų kom
pozitorių kūriniai. 

Profesorius Guntis Šmid-
chens šį semestrą dėsto Balti
jos kraštų kultūros kursą. Jis 
kalba apie literatūros šedev
rus, tautosaką, muziką, meną. 
Visa tai pateikiama sociali
niais ir istoriniais ryšiais kar
tu pabėžiant Baltijos tautas, 
jų folklorą, sovietinę „kultūrą" 
bei kultūrinę rezistenciją. 

Sveikiname Guntį jam ga
vus 5-ių metų Baltistikos stu
dijų profesoriaus etatą Uni
versity of VVashington. Šis eta
tas buvo patvirtintas fakulteto 
dekano nuo 1998 m. rudens 
dėka pastoviai augančio susi
domėjimo Baltų studijomis bei 
ypatingos baltiečių bendruo
menių paramos. 

Balandžio 10 d. Universi
ty of Washington Rusijos, 
Rytų Europos ir Centrinės 
Azijos aspirantų konferenci
joje buvo pateikti ir trys pra
nešimai, susiję su Baltijos ša
limis. Posėdžiui „Baltijos kraš
tai ir tautinė tapatybė" pirmi
ninkavo Guntis Šmidchen8. 
Jame pagrindinį pranešimą 
„Giminė ir tauta Birutės Bal
trušaitytės To pietvakarių 
dangumi' " atliko Jūra Avižie
nytė. (Vertė Artūras Urbelis.) 

Zita Petkienė 

TRUMPAI 

J ū r a t ė Mažeikaitė-Harri-
son laimėjo kelionę laivu po 
Karibų jūrą dviem asmenims 
dėka savo sugebėjimo suma
niai prekiauti bei nuoširdų 
darbą Usborne Books bendro
vei. 

http://kcts.org
mailto:zuikis@aol.com
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
VALDOVŲ RŪMAI 

Skaitau spaudoje, jog Lietu
vos valdžia ketina, arba bent 
rimtai gundosi, atstatyti Val
dovų rūmus Vilniuje. JAV LB 
pritaria ir, atrodo, žadėjo su
telkti šiai statybai lėšų. Neži
nau, kada tie Valdovų rūmai 
buvo pirmą kartą pastatyti, 
tačiau, jeigu tai įvyko po 1492 
m., kažin ar apsimoka tam 
projektui pinigų eikvoti. Mat 
tais metais mirė Kazimieras 
IV Jogailaitis, paskutinis Lie
tuvos kunigaikštis, mokėjęs 
lietuviškai. (Iš Krašto apsau
gos ministerijos išleisto Kario 
kalendoriaus, 1999 m.). Po to 
Lietuvą valde, arba galutinai 
sulenkėję bei sugudėję didi
kai, arba samdyti karaliai. Tai 
ko čia mums dėl tų svetim
taučių draskytis ir pinigus 
žarstyti? Jie laikė Lietuvą, 
kaip melžiamą karvę, o mūsų 
tautą su lenkų valdoma Baž
nyčia priekyje, džiūgaudami 
lenkino, iš lietuvių ir lietu
vybės tik tyčiojosi. O su mūsų 
vargšais lietuviais ir žemai
čiais baudžiauninkais elgėsi 
taip, kaip dabar su šunimis 
elgtis draudžiama. 

Tol, kol valstybė, kurios pu
sė piliečių yra ant skurdo ri
bos, mato būtinybę pinigus 
švaistyti „stambiu mastu", 
manau, būtų daug tiksliau at
statyti iš lauko akmenų, tikrų 
lietuvių ir žemaičių karalių pi
laičių, kurių kadaise pagal 
Nemuną buvo tiesiog prisėta. 
(Kalbu apie valdovus, kaip 
Margirį, Vytenį, Gediminą ir 
visą eilę kitų, kuriuos kryžiuo
čiai vadino karaliais ir tik len-
komanas istorikas Dlugošas 
pažemino iki kunigaikščių.) 

Atstačius tokias „autentiš
kas reprodukrijas", ir turis
tams būtų ką parodyti, ir tie 
senų laikų mūsų karaliai būtų 
tinkamai pagerbti. 

Narimantai V. Udrys 
Beverly Hills, MI 

REIKALINGAS 
VISUOMENINIS 
KONTRAKTAS 

LIETUVOJE 
Kas yra etika? Iš kur ji atei

na? Ar mes galime rasti pro
tingą atsakymą kaip tvarkyti 
savo gyvenimus? Ir jei suran
dam tą atsakymą, ar tuomet 
jis yra tikras atsakymas? 

Kaip įnešti praktiškos etikos 
šviesą į žmonių gyvenimą, 
svarstė Locke, Rousseau ir 
Kant. Didžiausias žmonyos 
tikslas yra taika ir ta taika 
pasiekiama, kai yra suveda
mos priešingos grupės į visuo
meninį kontraktą. 

Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmetis pažymėtas poli
tiniais nesutarimais ir valdžių 

pasikeitimais. O Vakarų Vo-
kietįja nuo 1949 iki 1969 m. 
buvo valdoma krikščionių de
mokratų daugumos ir nuosta
biai atsistatė. Pastovesnis po
litinis stovis yra Estijoje, ir 
Estija jau pradėjo derybas su 
Europos Sąjunga dėl narystės. 
Tad yra reikalingas naujas vi
suomeninis kontraktas Lietu
voje. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

SIŪLAU DARBO! 

Perskaičius Petro Aglinsko 
straipsnį („Draugas", Nr. 90, 
priedas) „Nemyli tu, bet aš 
myliu", pasidarė, dr. J. Ado
mavičiaus stiliumi tariant, 
„keleriopai" graudu. Paminė
siu tik graudžiausią: „imi
gracijos tarnyba sulaikė solis
tus iš Lietuvos OHare oro 
uoste, grasindama neįleisti. 
Sunku buvo jiems pasiteisin
ti, kad ne dainuoti atvyko" ... 
Kas čia blogo: juk jie ne imi
grantai, ne nuolatiniam gyve
nimui atvyko. O kas blogo, jei 
porą kartų padainuoti atvyko? 
Ar čia imigracijos tarnybos, ar 
kokios unijos pinklės? Ar lie
tuviai solistai nukonkuruos 
amerikiečius solistus, atims 
jiems duoną? Viso pasaulio 
solistai, orkestrai ir chorai va
žinėja po visą pasaulį. Ar ir 
jiems daromos kliūtys dalintis 
kultūriniais pasiekimais, ar ir 
jiems reikia meluoti, kad ne 
dainuoti atvažiavo? Ar ir jie 
turi slėpti programas? Spau
dos draudimas? 

Štai ir siūlau darbo: Lietu
vai su JAV reikia sudaryti 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sutartį, tokią, kad Lietuvos 
solistai galėtų atvykti kaip 
solistai, o ne slapukai. Kas tu
rėtų pradėti rūpintis — inici
juotų — tą sutartį, nežinau: 
ar Lietuvos Kultūros ministe
rija, ar mūsų „amerikonas" 
prezidentas, ar Lietuvos am
basadorius, ar kas kitas, bet 
turi pradėti. O mes, Amerikos 
lietuviai, turime padėti: ir di
džiųjų organizacijų pirminin
kai, ir advokatai, žiną JAV 
įstatymus, ir visi — galime 
rašyti laiškus, demonstruoti. 

Lietuvių opera, JAV LB 
Kultūros taryba, klibinkite 
jau šiandien visas duris, kad 
kultūrinio bendravimo, ben
dradarbiavimo, ar kaip kitaip pa
vadinta, Lietuvos ir JAV sutar
tis būtų sudaryta. Argi lauk
sime, kad spektaklio metu 
ateitų valdžios pareigūnai, 
liptų ant scenos, prašytų do
kumentų ir temptų nuo sce
nos? 

Juozas Masilionis 
Chicago, IL 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 14 d., penktadienis 

Balandžio 23 dieną Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus susitiko su pagrindiniais JAV lietuvių 
organizacijų vadovais Lietuvos ambasadoje Vašingtone. Is k.: LR krašto apsaugos ministras Česlovas Stanke
vičius, LR užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas, LR prazidentas Valdas Adamkus, Amerikos lietuvių 
tarybos pirmininkas prof. Jonas Račkauskas, LR ambasadorius Vašingtone Stasys Sakalauskas. 

NEGALIU SUTIKTI 

Aš jau seni'ai šį laišką Jums 
rašau, kurį savo mintyse ne
šiojau nuo to laiko, kai per
skaičiau E. Ringaus laišką 
apie Lietuvių fondą ir jo pelno 
skirstymą. E. Ringus labai 
aiškiai ir nuoširdžiai, ir tur
būt iš savo paties patyrimo, 
rašė apie išskirtiną sluoksnį 
— Lietuvos vaikus ir jų tie
siog beviltišką padėtį. E. Rin
gus taip pat pasiūlė fondo pi
nigais šiuos Lietuvos vaikus 
šelpti. Pirmiausiai noriu pasa
kyti, kad aš gerbiu Ringaus 
nuomonę, bet pagalvojus apie 
tai išsamiau, negaliu sutikti. 

Jeigu persiskaitysite Lietu
vių fondo įstatus, kuriuose, 
net pirmoje skiltyje bendruose 
nuostatuose, labai aiškiai iš
dėstyta, kam tas fondas buvo 
sukurtas ir kam tos lėšos bus 
skiriamos. Aišku, pagal bai
giamuosius nuostatus, mes 
fondą galime likviduoti, bet 
tai padarius, mūsų lietuvių 
visuomenė bei bendruomenė 
čia smarkiai nukentėtų. Mūsų 
bendruomenė yra labai svarbi 
ir iš tikrųjų gali efektingai 
veikti tik su fondo parama. Ir 
jeigu pradėsime išardyti savo 
visuomeninę struktūrą išeivi
joje, neliks Lietuvai ramsčių, 
ypač JAV, kurie dar vis reika
lingi. Be JAV LB, jos infra
struktūros, tautinio ugdymo 
tarp kitko, kuri įkūrė fondą), 
nebūtų „tylių" herojų: Jasai
tienės, Tijūnelienės, Liau-
taud, Lendraičių, Rožės Šom-

kaitės, Veitų šeimos ir kitų, 
kurie, aš tikiuosi, atleis, kad 
jų neišvardinau, kurie taip 
kruopščiai ir be jokio atlygini
mo dirba, kad Lietuvos vaikai 
turėtų tą šviesią ateitį, kuri 
jiems priklauso. 

Iš tikrųjų jau pats laikas 
pačiai Lietuvai savo vaikus 
laikyti pirmojoje vietoje. 
Užuot išleidę 3.5 mln. litų, 
kurdami komunistinių stabų 
šlamšto parką, tegul sustato 
programas tiems našlaičiams, 
kuriems sukanka 18 m. ir ne
turi kur dingti be gatvės ir 
senelių prieglaudos. Juos rei
kia įdarbinti, parūpinti bu
tus, jiems duoti gyvenimo 
pradžią. O mums dabar duoti 
tuos beveik 10 mln. dolerių, 
kuriuos surinkti užtruko be
veik 40 metų, kam nors, kad 
padėtų Lietuvos vaikams? 

Atsiprašau, bet Lietuvai ne
reikia daugiau vilų, kurios 
statytos įtartinai gautais pi
nigais. Struktūra Lietuvoje 
yra dar vis per daug panaši į 
kiaurą kibirą — nesvarbu, 
kiek pinigų į jį įpilsi, visuo
met jų trūks ir už išleistus 
nieko atlikto neparodysi. 
Mano nuomonė, nors ir nepo
puliari, kad mes, čia būdami, 
galime padėti Lietuvos vai
kams kitais būdais, nebūtinai 
pinigais. 

Pagalvokime, kodėl šiek 
tiek veiklesnės lietuviškuose 
telkiniuose šeimos negalėtų 
įvaikinti bent po vieną naš
laitį? Kodėl mes atiduodame 
„savo" vaikus, savo turtą, sa-

Konkurao JAim Photo Baltk"96* nufmUtoja tapo keturiolikmetė Irena 
Notic (vidorjjo) ii Klaipftdo*. Ooriauaio fotomodelio rinkimai surengti 
•ostine* Vingio parke. Nuotr. Eltos 

1999 m. balandžio mėn. atminimui už mirusius 
„LIETUVOS VAIKU VILČIAI" 

AUKOJO: 

a.a. Valės Jančauskienės atm.: Tauragės Lietuvių 
klubas — $100; 

a.a. Algirdo Bražinsko atm. (papild.): Keith ir Nina 
Beik, V. Paulius & Associates (Allendale. NJ) — $400. Iš 
viso — $2,675; 

a.a. Alfonso Gečo atm.: Stasė Semėnienė, Nijolė ir 
David Etzwiler — $100; 

a.a. Antonia Janys atm.: Loretta Kasparas — $50; 
a.a. Petro Leipaus atm.: Stasė Semėnienė ir N. D. ' 

Etzwiller — $50; 
a.a. Helen C. Bulchis atm.: Robert Bulchis — 

$1,000; 
a.a. Elenos Legeckienės atm.: Regina Ošlapienė — 

$50; 
a.a. Aldonos Latoža atm.: Alfonsas Rimbą — $15; 
a.a. Madeline Glosten atm.: Ida Pilmonas, Marta ir 

Valteris Kasparaitis, Jonas ir Anna Pilmonas, Romas ir 
Otilija Kasparaitis, Emilija Pilmonaitė, Algis, Janet ir 
Johnny Urbonas, Ray ir Nancy Pilmonas, Chris, Julie ir 
vaikai Johnson, Edward Pilmonas, Allan ir Pam Urbo
nas, Mary Vitale, J. ir E. Sėdaitis, Anna Galinaitis, Onu
tė Lukienė, Mina Samkow, Michalina ir gene Krut, Frie-
da Stiksel. Lawrence ir Daina Shobrys Glosten ir Ema 
Žiobrienė — $1,170; 

a.a. Elvyros Skopienės atm.: Sofija Palionienė — 
$10; 

a.a. Stanley Simas atm.: Leonardas ir Renate Geru
laitis. N'iola Čerekas — $225. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dė
kojami' aukotojams. „Lietuvos Vaikų c iltis" padeda nega
luojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems pasveik
ti Lietuvos vaikučiams. 
„Lietuvos Vaikų viltis", 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

vo ateitį, kitataučiams auklė
ti? Man tai sukelia dvigubą 
jausmą. Aš laiminga, kad tie 
vaikai kitataučių šeimose tu
rės šviesią ateitį, o tuo pačiu, 
ima pyktis, kadangi tie vaikai 
yra mūsų tautai dingę. Įvai
kinimas būtų mūsų tautai di
džiausia dovana ir stebuklin
gas gyvenimo įvykis tom šei
mom, kurios įvaikina. Pasi-
ryžkime, gelbėkime savo tau
tos vaikus ir tuo pačiu savo 
nykstančią tautą! 

Rėdą Ardytė-Pliūrienė 
Racine, WI 

PADĖKA LIGIJAI 
Skaitantieji JDraugą", galėjo 

pastebėti, kad kiekvienos die
nos numeryje yra Ligijos 
Tautkuvienės rašinys, „'Gran
dinėlės' reikšmė Lietuvos kul
tūros gyvenime". Ligija Taut-
kuvienė atlieka didžiulį darbą, 
aprašydama „Grandinėlės" 
tautinių šokių ansamblį. Tai 
archyvinė medžiaga, kuri pa
siliks ateinančioms kartoms, 
liudijanti nuveiktus darbus 
lietuvybės išlaikymui, gyve
nant toli nuo tėvynės Lietu
vos. 

Visa, kas yra rašoma apie 
„Grandinėlės" veiklą, yra pa
imta iš įvairių lietuviškų laik
raščių. Ligija sakė negalinti 
užtikrinti, kad laikraščių ko
respondentai viską teisingai 
aprašė. Gal pasitaikė, kad bu
vo praleistos viena ar kelios 
pavardės, ar įvykiai ne taip 
aprašyti, kaip jie iš tikrųjų 
buvo, bet tie maži nesklandu
mai nesumažina „Grandinė
lės" veiklos. 

Šio vieneto aprašymas tinka 
ir visiems tautinių šokių vie
netams, nes visi turėjo tuos 
pačius rūpesčius, džiaugsmus 
ir nusivylimus, tik buvo kiti 
veikėjai. 

Yra gera proga šiuos apra
šymus išsikirpti ir pasidaryti 
mažą „knygutę", nors autorė 
žada ateityje išleisti atskira 
knyga, jeigu pasiseks gauti 
paramos iš fondų. Ačiū už pa
sišventimą, renkant žinias ir 
iškėlimą praeities įvykių. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

* Seime įkurta visuome
ninė parlamentaru grupė 
ryšiams su Baltarusija. Joje 
dirbs konservatorius Petras 
Šakalinis, centristas Kęstutis 
Vaitukaitis, socialdemokratas 
Nikolajus Medvedevas, LDDP 
atstovas Algimantas Salama
kinas. Grupės koordinatorius 
— krikščionis demokratas Vy
tautas BogUŠiS. (BNS) 

A.tA. 
ALICEBISKIS 
Vitkauskaitė 

Gimė ir gyveno Tamaqua. PA. Mirė 1999 m. gegu
žės 11d. sulaukusi 84 metų. 

Nuliūdę liko: sūnus Edvvard G., marti Jadvyga; 
anūkai Edward J. Biskis su šeima; Patricia Ann 
Wright su šeima; Suzanne Biskis ir Lina Šliažaitė. 

Velionė buvo žmona a.a. Edward R. ir paskutinė iš 
a.a. Motiejaus ir a.a. Onos Markevičiūtės Vitkauskų de
vynių vaikų šeimos. 

Velionė buvo pašarvota penktadienį, gegužės 14 d. 
Griffiths laidojimo namuose, Tamaųua, PA. Po šv. Mi
šių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Velione buvo palaido
ta Skyview Memorial kapinėse gegužės 15 d. 

Nuoširdžiai prašome gimines ir draugus prisiminti 
a.a. Alice savo maldose. 

Nuliūdę: sūnus, anūkai, giminės ir jų šeimos. 
Laidotuvių direkt. E. Frnaklin Griffiths, tel. 570-

668-2550. 

A.tA. 
MIKALINA AMBROZAITIS 

Gimė 1914 m. spalio 10 d. Mirė 1999 m. balandžio 21 d. 
Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Mikaliną visuomet prisiminsime už stiprybę ir paramą, 
kurią ji teikė savo seimai ir visiems, su ja bendravusiems. 
Mes visi ją labai mylėjome ir jos labai pasigesime. 

Nuliūdę liko: duktė Regina Bukas iš Palos Hills, Illi
nois; sūnus Reinardas Ambrazaitis iš Hertel, VVisconsin; 
sūnus Vytautas Ambrazaitis iš Louisville, Kentucky; duktė 
Gražina Nielsen iš Naperville, Illinois; šeši anūkai ir devyni 
proanūkai; gyvenimo draugas Alfonsas Pundys iš Hertel, 
Wisconsin. Mikalina taip pat buvo anksčiau už ją mirusio 
Alvido Ambrazaičio motina. 

Še 

A.tA. 
ELENA MUCHLIENĖ 

sulaukusi 99 metų, iškeliavo Amžinybėn. Jos sūnui 
VLADUI MIKLIUI, marčiai AUKSEI ir visiems 
giminėms bei art imiesiems reiškiu nuoširdžią 
užuojautą. 

Povilas Baltis 

A4A. 
STASIUI DĖDINUI 

aple idus š ią ž e m e l ę , mie lus VIKTORIJĄ 
ANTANĄ D Ė D I N U S , žmoną CYNTHIA, sūi 
ADOMĄ, brolį VITĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Gražina MaČiuikiene 
Birutė Kožicienė 

ir šeimos 

A.tA. 
BRONEI GAVĖNIENEI 

Lietuvoje mirus, jos brolį dr. VYTAUTĄ URBĄ su 
žmona ALDONA ir šeimą bei artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Dalia ir Algis Augūnai 
Liucija ir Valteris Beržinskai 

Aldona ir Vytas Biliūnai 
Birutė ir Antanas Čiuriai 

Stasys Giedrikis 
Genovaitė ir Algirdas Maciūnai 

Irena Manomaitienė 
Apolonija Staškūnienė 
Ona ir Vladas Vaitkai 

Danutė ir Rapolas Valodkai 
Lana ir Vladas Žibai 

Irena ir Teofilius Žilinskai 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
~ I Mutual Federal Savings and Loan 

a r M 8 W Assoclation of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

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

Patarnautam Čikagos ir Aprtmktų lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Motinos Marijos Kau
paitės, Šv. Kazimiero kon
gregacijos įkūrėjos, palaikai 
buvo iškasti gegužės 6 d. ir iš 
šv. Kazimiero kapinių pervež
ti į Šv. Kazimiero seserų ko
plyčioje specialiai įruoštą 
kriptą. Per ateinančius tris 
sekmadienius — gegužės 16, 
23 ir 30, nuo 1 vai. iki 3 vai. 
popiet, galima aplankyti 
kriptą ir pasimelsti intencija, 
kad Motina Marija būtų pas
kelbta palaimintąja. Jau daug 
malonių gauta per Motinos 
Marijos užtarimą, bet reikia 
dar vieno, mediciniškai pa
tvirtinto stebuklo. Seserys ka-
zimierietės prašo visų pasi
melsti, kad per Motinos Mari
jos užtarimą patirtume Dievo 
malonę. 

G. Petkus, Los Angeles, 
CA, kartu su „Draugo" prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 
dar 100 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame! 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, gegužės 22 
d., 1 vai. p.p. vyks Lemonte, 
sesės Alės Karaliūnienės na
muose. Bus įdomi staigmena. 
Visos dalyvaukite. 

„Ravima" koncertų bilie
tai nemokamai dalinami 
Čikagos gyventojams ir 
kolegijų/ universitetų stu
dentams. Nuo gegužės mėne
sio vidurio, visi turintys Či
kagos bibliotekų kortelę, galės 
savo bibliotekoje nemokamai 
gauti po du visų „Ravinia" 
koncertų (ant pievos paskirtų 
vietų) bilietus. Skubėkite, nes 
savaitgalinių koncertų bilietai 
greitai išdalinami. Tuo tarpu 
studentams prie „Ravinia* 
įėjimo bus nemokamai pa
rūpinti bilietai į birželio 23 d. 
New Yorko filharmonįjos kon
certą ir į visus „Classical 
SoundBytes", „Martin Thea-
tre" ir Čikagos simfoninio or
kestro pasirodymus, (išskyrus 
rugpjūčio 14 dienos). Studen
tai, atvykę į koncertą, prie 
„Ravinia" įėjimo privalo paro
dyti savo kolegijos/ universite
to studento kortelę. Tuomet 
bus nemokamai parūpintas 
ant pievos paskirtos vietos bi
lietas; už rezervuotas vietas 
studentams reikės primokėti 
10 dol. Norintys smulkesnės 
informacijos apie koncertų 
tvarkaraštį, kreipkitės į httpJI 
www.ravinia.org arba skam
binkite nuo geg. 30 d., tel. 
1847)266-5100. 

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas sekmadie
nį, gegužės 23 d.,vyks Ateiti
ninkų namuose, tuojau po vai
kams skiriamų šv. Mišių Pal. 
J. Matulaičio misijoje. Susirin
kimo mintis — „Ateitininkija 
čia - gyva". Visi dalyvaujame 
sportiškoje aprangoje. 

Našlių, našliukų ir pavie
nių klubo narių susirinki
mas šaukiamas šį penkta
dieni, gegužės 14 d., 1 vai. po 
pietų. Šaulių salėje, 2417 W. 
43rd Str. Visi širdingai kvie
čiami atvykti, pabendrauti, 
maloniai praleisti laiką. Po su
sirinkimo bus vaišės. 

Cepelinai, kugelis, virti
nu kai ir kitokie lietuviški 
skanumynai! Kur? Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos mokyklos salėje (44-toji ir 
Fairfield Str.). Kada? Šį sek
madienį, gegužės 16 d., nuo 9 
vai. r. iki 1 vai. popiet. Galite 
ten pat pavalgyti arba namo 
parsinešti. Kas ruošia? Mo
terų sąjungos 20-oji kuopa, o 
kviečiami visi! 

Nepraleiskite puikiai su
sukto dokumentinio filmo 
apie Stalino laikų žiau
rumus — „Stolen Years", 
kurį pagaliau rodys Čikagos 
apylinkės WTTW 11-tas kana
las Atminimo dieną, geg. 31 
d., 11 v.v. Filmas tiksliai 
apibūdina šį istorinį laikotarpį 
ir nesušvelnina komunizmo 
žiaurumų. Filmas turėjo būti 
rodomas kovo 4 d., tačiau 
kažkodėl buvo atidėta. 

Daina Siliūnienė, rūpino
si, kad Šarūno Marčiulionio 
jaunųjų krepšininkų lankyma
sis Čikagoje būtų sėkmingas, 
dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie svečių globojimo, jų ap-
nakvydinimo, maitinimo ir kt. 
Nuoširdus ačiū „Nerijos" ir 
„Lituanicos" tuntams, Kaziu
ko mugėje maloniai priėmu
siems ir pavaišinusiems jau
nuosius vilniečius. Tikimės, 
kad jie išsivežė malonius įspū
džius, o mums paliko gražaus 
ir gero Lietuvos jaunimo įvaiz-
dį. 

„ŪLOS" ANSAMBLIO 
KONCERTAI LEMONTE 

IR ČIKAGOJE 
Vilniaus jaunių tautinis an

samblis „Ula", prasidėjo 1990 
m. Vilniaus mokytojų namų 
tautinių šokių studija, išaugo į 
vieną geriausių folklorinio me
no reprezentantų. Jie atstova
vo Lietuvai folkloro festiva
liuose 1995 m. Vokietijoje, 
1996 m. Vengrijoje, 1997 m. 
Prancūzijoje, o šiais metais at
vyksta į JAV ir Kanadą. Kon
certuos Lemonte, Pasaulio lie
tuvių centre gegužės 29 d., 7 
vai. vakare, ir gegužės 30 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Jauni
mo centre Čikagoje. 

Ansamblį sudaro 25 šokėjai-
jos su meno vadove Laima Ki
sieliene. Jie šoka, dainuoja ir 
groja kanklėmis, kurios pa
dirbtos „Ūlos" ansamblio mu
zikinio vadovo, liaudies inst
rumentų meistro Egidijaus 
Virbašiaus dirbtuvėje Vil
niuje. 

Kanklių grupei vadovauja 
viena žymiųjų jaunosios kar
tos kanklininkių Kristina 
Kuprytė, J. Švedo kanklių 
konkursų laureatė (I ir III vie
ta), atlikusi koncertus ne tik 
Lietuvoje, bet Olandijoje. Bel
gijoje ir Vokietijoje. Jos reper
tuare kanklėms yra ne tik lie
tuvių muzikų kūriniai, bet ir 
J. Cordon, G. H. Haendel, J. 
Offenbach, S. Prokopiev, V. 
Dulov ir kitų. Ji turi ir baž
nytinės muzikos repertuarą. 

„Ula" ansamblis atskrenda į 
Čikagos O'Hare oro uostą ge
gužės 26 d. vakare. Ansamblį 
globoja JSpindulio" tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Ra
sos Poskočimienės ir Audros 
Lintakienės su talkininkais. 
pasiėmę didelę koncertų ren
gimo ir ansamblio globos naš
tą. 

Bilietai į „Ūlos" koncertą Le
monte platinami savaitgaliais 
Pasaulio lietuvių centre ir 
„Spindulio" šokėjų. Į koncertą 
Čikagoje, Jaunimo centre. 
gaunami „Seklyčioje" ir bus 
platinami Jaunimo centre. 

J. Petraitis 
Nuo odos vėžio patikrini

mas bus nemokamai parū
pintas Čikagos apylinkėje. 
Gegužės 16 d., sekmadienį, 
nuo 9 v.r. iki 1 vai. p.p.-pati
krinimas vyks Columbia 
Yacht Club patalpose, kurios 
yra į Šiaurę nuo Chicago 
Yacht Club ir į rytus nuo 
Grant Park garažo. Gegužės 
31 d., pirmadienį, patikrini
mas vyks Ridge Park, 9600 
So. Longwood Drive, nuo 8 v.r. 
iki 12 valandos. Norintys 
smulkesnės informacijos, 
kreipkitės į dr. Kastytį Jučą, 
tel.(773)778-7477. 

Visus Zarasu klubo na
rius, taip pat Čikagos ir apy
linkių gyventojus, kviečiame į 
ruošiamą gegužinę. kuri 
įvyks gegužės 23 d.. 12 vai., 
Šaulių namuose ( 2417 W. 43 
rd. St.i. Pasivaišinsite ska
niai pagamintu maistu ir at
sigaivinsite. Išbandysite lai
mę ir pasilinksminsite, gro
jant Kosto Ramanausko or
kestrui. 

DĖMESIO VERTAS 
RENGINYS 

PLB Lituanistikos kate
dros (UIC) renginys, skir
tas supažindinti visuomenę 
su jaunaisiais Lietuvos moks
lininkais ir jų darbais. Pasau
lio lietuvių centro Meno ga
lerijoje, gegužės 16 d., sekma
dienį, 1 vai. popiet. 

Almanto Samalavičiaus 
ir jo tėvo Stasio Samalavi
čiaus knygos „Vilniaus Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia" pri
statymas. Knygą pristatys Al
mantas Samalavičius 'Kultū
ros ir Meno institutas, Vil
niuje), Lituanistikos k. Čika
goje lektorius, kultūrologas. 

Nomeda Šatkauskienė ir 
Jurgita Staniškytė, Litua
nistikos k. Čikagoje vizituo
jančios mokslininkės. Vytauto 
Didžiojo universiteto dokto
rantės, prof. dr. Broniaus 
Vaškelio stipendininkės, teat-
rologės kalbės tema ..Lietuvos 
teatras šiandien". 

Kviečiame dalyvauti visus, 
kurie domisi bažnyčių staty
bos istorija bei Lietuvos šian
dieniniu teatru. Įėjimas ne
mokamas. 

Motinos dienos ruošos komiteto 
pirm. Irena Kazlauskienė. 

MOTINOS DIENA 
LEMONTE 

Artėjant Motinos dienai vis 
dažniau prisimename savo 
motinas ir su jomis praleistas 
dienas. Vienos iš jų dar čia, 
kartu su mumis, pasikalbame, 
draugaujame. Kitos, peržengę 
amžinybės slenkstį, jau ilsisi 
šio krašto kapinėse. Lankome 
ir papuošiame jų kapus gėlė
mis. Kitos ilsisi savoje Lietu
vos žemėje, o dar kitos šalta
me Sibire, o kitų gal ir kapo 
nėra. Jas aplankome tik savo 
mintimis ir maldomis. 

Pal. Jurgio Matulaičio misi
ja kiekvienais metais suruošia 
Motinos dienos paminėjimą — 
pietus. Šventė prasidėjo šv. 

Mišiomis bažnyčioje, kur ir 
pamokslas, ir choro giesmės 
skirtos motinai. Po pamaldų 
visi skubame į salę. Malonu 
girdėti jaunesniųjų juoką, kle
gesį ir matyti vyresniųjų ramų 
žvilgsnį, nes čia susirenka šei
mos, kurias sudaro įvairaus 
amžiaus žmones, šis Motinos 
dienos paminėjimas — pietūs 
susilaukė labai daug dalyvių. 
Smagu būti visiems kartu, 
šeimos ir artimųjų draugys
tėje, savuose lietuviškuose na
muose. 

Programą pradėjo komiteto 
pirmininkė Irena Kazlauskie
nė, primindama, kad stovime 
ant dvidešimt pirmojo am
žiaus slenksčio ir kad šiame 
šimtmetyje paskutinį kartą 
švenčiame Motinos dieną. Pri
siminė, kad dvidešimto am
žiaus žmogus nuostabiu grei
čiu veržėsi į aukštumas, į erd
ves, pasiekė mėnulį ir ten 
įspaude savo pėdas, padarė 
daug mokslinių išradimų, bet 
skubėdamas pamiršo save, 
savo dvasingumą. Artėjant 
prie dvidešimt pirmojo šimt
mečio, žmogus pamažu prade
da grįžti į save, šeimą, į dva
singumą. Nujaučiame, kad 
prie to atsinaujinimo daugiau
sia prisidės motinos, kurias 
Viešpats sukūrė kukliame 
žmogaus kūne. 

..Mama, tu pati gražiausia ir 
maloniausia Dievo dovana 
žmonijai", — taip kalbėjo Ire
na Kazlauskienė. Pasveikinu
si mamas ir padėkojusi vi
siems dalyviams, kurie vos ne 
vos tilpo šioje didelėje salėje, 
pasidžiaugė, kad į šią Motinos 
dienos šventę atsilankė ir mus 
pagerbė Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus 
žmona Alma Adamkienė. At
sistojimu ir plojimais padėko
jome jai. Programą atlikti pa
kvietė muz. Darių Polikaitį. 
Irena priminė, kad Darių Po
likaitį pažįsta labai seniai, tai 
didelių gabumų muzikas, diri
gentas, dainininkas ir inžinie
rius. Muz. Dariaus vadovauja
mas vaikų choras padainavo 
kelias šiai dienai pritaikytas 
dainas. Pianinu pritarė Judita 
Bach. Džiaugėmės gražiai nu
skambėjusiomis dainomis ir 
negailėjome plojimų. Tai buvo 
lyg puokštė gėlių, nupinta iš 
dainų ir apdovanota moti
noms. 

Po gražių žodžių, linksmų 
dainų atėjo laikas pasivai
šinti. 

Invokaciją prieš valgį su
kalbėjo pal. Jurgio Matulaičio 
misijos kapelionas Algirdas 
Paliokas, SJ. Labai greitai ant 
stalo atsirado Aldonos Šoliū-
nienės pagamintas maistas. 
Pietums buvo užsakytas tik 
vienas mėsos patiekalas, o ant 
stalo atsirado ir antroji mėsa, 
tai Aldonos Šoliūnienės dova
na Motinos dienos dalyviams 
ir rengėjams. Ačiū Aldonai už 
malonų bendradarbiavimą, 
darbą ir tokią didelę auką. 
Valgiau ir galvojau, kad savo 
tarpe turime gerų. dosnių ir 

Dariaus Polikaičio vadovaujamas Pal. Jurgio Matulaičio misijos vaikų choras atlieka programą Motinos dienos 
šventėje Pasaulio lietuvių centre. 

kitus mylinčių žmonių. Vynu 
svečius vaišino misija. Pietus 
baigėme kava ir skaniais py
ragaičiais. 

Kiekvienas, kad ir mažiau
sias renginys, reikalauja daug 
planavimo ir darbo. Renginiui 
suruošti buvo sudarytas komi
tetas: pirm. Irena Kazlauskie

nė, Rita Martišiūnienė, Ona 
Abromaitienė, Zita Dapkienė, 
Irena Galinienė, Birutė Na
vickienė, Raminta Marcher-
tienė, Bronė Nainienė, Vanda 
Gvildienė. Vandai teko pačios 
sunkiausios pareigos — re
gistracija, stalų ir vietų pa
skirstymas. Ji savo sudėtingą 

darbą atliko labai gerai. Visi 
turėjome savo vietas. Ačiū 
Vandai Gvildienei už darbą ir 
sugebėjimą susodinti tiek 
daug svečių. Ačiū komitetui 
už darbą, ruošiant šią gražią 
šventę. Ačiū visiems už daly
vavimą. 

Bronė Nainienė 

Strolių kvartetas, kuris palydės „Grandies* ansamblio šokėjus, švenčiančius savo 40-ąjį jubiliejų, šeštadienį 
Willowbrook salėje. Iš kairės: Tomas Faustas, Herkulis ir Povilas Stroiios. 

REGISTRUOKITĖS MAS 
STOVYKLAI 

Moksleivių ateitininkų sto
vykla prasidės šeštadienį, bir
želio 26 d. ir baigsis šeštadie
nį, liepos 3 d. Pernai stovyk
lavusiems registracijos lapai 
bus netrukus pasiųsti paštu. 
Jų negavusieji dėl informaci
jos ir registracijos prašomi 
kreiptis į Vytą Žemaitaitį, tel. 
773-927-6877. arba Juliją 
Krumplytę, tel. 312-670-8845. 
Skambinkit ilgiau nelaukdami 
ir pradekite ruoštis jdomiai 
MAS vasaros stovyklai. 
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• Akcijų, bonų bei kitu 
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. (ak.) 

• Dr. Juozo ir T e k l ė s 
Šontų, Akron, OH, 50-ties 
metų vedybinės sukakties 
proga, vietoje dovanų, artimieji 
draugai ir šeimos nariai 
„Lietuvos Vaikų vilčiai" aukojo: 
$100 - Ona Abromaitienė, 
Daina Kojelytė, Eugenijus ir 
Birutė Krukovskiai, Algis ir 
Angelė Raulinaičiai; $50 Stasė 
Baltrukėnienė ir Rūta Baltru-
kėnaitė, dr. Vytautas ir Aldona 
Mauručiai, Linas ir Teresė 
Meilai, Edward Račkus, Julius 
ir Irena Raulinaičiai, Balys ir 
Eufemija Steponiai, Virgis ir 
Genė Tvaskai; $20 Benita 
Astašaitienė. Sveikiname su
kaktuvininkus, nuoširdžiai dė
kojame jiems ir visiems auko
tojams už gausią $770 paramą. 
„Lietuvos Vaikų vilties" ko-
mitetas , 2711 W. 71 St . , 
Chicago, IL 60629. (ak.) 

• Petras ir Jadvyga Klio-
riai, Cleveland, OH, „Daina
vos" jaunimo stovyklos pava
sario darbams paremti paau
kojo $1,000. Stovyklos vado
vybė nuoširdžiai dėkoja. (ak.) 

• S e s e l ė Remig i ja ir 
seselė Simona iš šv. Kazi
miero vienuolyno Pažaislyje 
Čikagos Šv. Kazimiero seselių 
kvietimu yra atvykusios į JAV 
dalyvauti Motinos Marijos 
Kaupaitės „kelionėje į šven
tąsias" iškilmes. Jų susitikimas 
su lietuvių visuomene bus sek
madienį, gegužės 23 d., 12 :15 
v.p.p. (po 11 vai. šv. Mišių) 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje. Išgirsti apie jų veiklą 
su Lietuvos vaikais bei pama
tyti trumpą vaizdajuostę visus 
maloniai kviečia „Saulutė", Lie
tuvos vaikų globos būrelis. Bus 
kavutė. (ak.) 

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