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Premjeras nori patikrinti 
„Lietuvos telekomo" ir Graikijos 

bendrovės „OTE" sandorio 
teisėtumą 

Vilnius, balandžio 30 d. 
(BNS) — Ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius pa
prašė patikrinti, ar Valstybės 
įmonės „Lietuvos telekomas" ir 
Graikijos bendrovės „OTE" su
sitarimas dėl kredito bei nau
dojimasis pasiskolintomis lė
šomis yra teisėti. 

Trečiadienį vyriausybės 
spaudos taryba pranešė, kad 
tokiu prašymu premjeras 
kreipėsi į Valstybės kontrolie
rių Vidą Kundrotą, Generalinį 
prokurorą Kazį Pėdnyčią bei 
Ryšių ir informatikos ministrą 
Rimantą Pleikį. 

Antrinė Graikijos telekomu
nikacijų bendrovės „OTE„ 
įmonė „Hellascom Internatio
nal" paskolino „Lietuvos tele-
komui" 21.8 mln. JAV dolerių 
ryšiams modernizuoti. Pagal 
sutartį graikai turėtų nutiesti 
Šiaurės Lietuvoje 380 km tele

fono kabelio ir pastatyti telefo
no stotis Kaune, Alytuje ir 
Trakuose. 

Pasak laikraščio „Verslo 
žinios", sutart is dėl šių darbų 
su Graikijos bendrove buvo 
pasirašytas be jokio konkurso, 
o vyriausybė dėl kontrakto 
nėra priėmusi jokio oficialaus 
nutarimo. 

Laikraštis taip pat teigia, 
kad optinį kabelį už Lietuvai 
paskolintus pinigus perka 
graikai ir jis Lietuvos ryši
ninkams kainuos beveik 0.5 
mln. litų brangiau, nei jį gali
ma įsigyti kitur. 

Jei paaiškėtų, kad del pikt
naudžiavimo ar aplaidumu 
yra padaryta žala valstybei, 
premjeras prašo imtis priemo
nių, kad nuostoliai būtų atly
ginti, o kalti asmenys pa
traukti atsakomybėn, sakoma 
vyriausybės spaudos tarnybos 
pranešime. 

Konservatoriai prarado 
dešimt merų postų 

Vilnius, balandžio 30 d. 
(Elta) — Lietuvos konservato
riai naujos kadencijos savival
dybių tarybose prarado dešimt 
merų postų iš 35, turėtu iki 
kovo mėnesį vykusių rinkimų. 
Dabar jie vadovaus 8 miestų 
ir 17-kos rajonų savivaldy
bėms. 

Tai paaiškėjo po to, kai pas
kutinę balandžio dieną baigėsi 
keturias savaites trukę merų 
rinkimai 12-oje miestų ir 43-
se iš 44-rių rajonų. Švenčionių 
rajono tarybos rinkimų rezul
tatai dėl įstatymo pažeidimų 
panaikinti. Iš naujo taryba 
bus renkama birželio pabai
goje. 

Konservatoriai išsaugojo 
merų postus didžiuosiuose res
publikos miestuose, išskyrus 
Klaipėdą. Anksčiau jie vado
vavo septynių miestų tary
boms dabar turi aštuonis 
miestų merus. Užleidę kėdes 
Klaipėdoje Liberalų sąjungos 
ir Marijampolėje Centro 
sąjungos atstovams, jie 
išstūmė kitas partijas Druski
ninkuose ir Neringoje. 

Antrą vietą pagal laimėtus 
merų rinkimus užėmė Krikš

čionių demokratų partija. Jos 
nariai vadovaus aštuonių ra
jonų savivaldybėms. Ankstes
nės kadencijos tarybose krikš
čionys demokratai buvo dviejų 
miestų ir keturių rajonų me
rai. Trečioje vietoje daug kam 
netikėtai atsidūrė Valstiečių 
partija, gavusi šešis merų pos
tus, visus rajonuose. Prieš tai 
šios partijos atstovas vadova
vo tiktai Ignalinos rajono savi
valdybei. 

Centro sąjungos nariai tapo 
Marijampolės miesto ir dar 
trijų rajonų merais. Anksčiau 
merų korpuse jie turėjo vieną 
vietą. Pagal savivaldybių va
dovų postų skaičių Centro 
sąjunga yra ketvirtoji. 

Po du merų postus turi De
mokratine darbo partija 'pri
sidėjo viena vietai. Lietuvių 
tautininkų sąjunga (vieną 
vietą prarado' ir Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija (kaip ir 
iki šiol — Šalčininkų bei Vil
niaus rajonuose), po vieną — 
Liberalų sąjunga (j° s atstovas 
vadovavo Švenčionių rajono 
savivaldybei). Ūkio partija bei 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga. 

Pasaulio bankas siūlo 
privatizuoti dar daugiau įmonių 

Vilnius, balandžio 30 d. 
(BNS) — Pasaulio bankas 
siūlo dar labiau išplėsti dide
lių Lietuvos įmonių privatiza
vimo programą. 

Apie tai banko atstovai pa
reiškė per susitikimą su prem
jeru Gediminu Vagnoriumi 
trečiadienį. Premjero atstovas 
spaudai pažymi, jog Pasaulio 
banko pozicija del įmonių 
privatizavimo skiriasi nuo 
Lietuvos opozicinių partijų 
reikalavimų. 

PB paragino Lietuvos vy
riausybę paspartinti privačių 
pensijų fondo kūrimą, priminė 
kai kuriuos kitus pastaraisiais 
metais uždelstus darbus, sun
kią „Sodros" biudžeto padėtį 
bei nepakankamą jos mokes
čių administravimą. 

Vyriausybė pasižadėjo įgy
vendinti įstatymą del Valsty
binio komercinio ir Žemes 

ūkio bankų privatizavimo — 
tikimasi, jog tai padidins pasi
tikėjimą bankais ir leis papil
domai pritraukti kapitalo. 

Pasaulio bankas, baigdamas 
daugiau nei savaitės misiją 
Lietuvoje, pažymi, jog dauge
lyje sričių siekiama sparčiai 
baigti reformas. Pasak banko 
atstovų, esama akivaizdžios 
pažangos ir gerų rezultatų. 

Misijai vadovavo PB ekono
mistas Lietuvai Marcele Giu-
gale. 

PB bankininkystės, energe
tikos, žemes ūkio, socialines 
apsaugos ir privatizavimo spe
cialistai tikrino, kaip Lietuva 
vykdo struktūrinio suregulia
vimo paskolos projektą. 

Manoma, jog netrukus PB 
suteiks Lietuvai antrąja šios 
paskolos dalį - - 40 mln. dole
rių < 160 mln. litui. Pirmoji 
tokia pat suma buvo suteikta 
pernai rudeni. 
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Rytų kraštų lietuvių bendruomenių atstovų konferencija-, vykusios Kaune, dalyviai prie Vytauto Didžiojo pa
minklo Laisves alėjoje. 

Nuotr P. Abelkio 

Lietuva įteikė saugoti JT 
pabėgėlių statusą nustatančius 

dokumentus 
Vi ln ius , balandžio 30 d. 

(BNS) — Lietuvos misija 
Jungtinėse Tautose pirma
dienį įteikė JT generaliniam 
sekretoriui Kofi Annan 1951 
metų Ženevos Konvencijos dėl 
pabėgėlių statuso bei 1967 
metų New Yorko Protokolo dėl 
pabėgėlių statuso patvirtini
mo raštus. 

Šių tarptautinių sutarčių 
patvirtinimas Lietuvai labai 
svarbus, siekiant bevizio re
žimo su Europos Sąjungos val
stybėmis. 

Dokumentai, kuriais siekia
ma užtikrinti pabėgėlių teisę 
kuo plačiau naudotis pagrin
dinėmis teisėmis ir laisvėmis 
bei įteisinti tarptautinį ben
dradarbiavimą sprendžiant su 
pabėgėliais susijusius klausi
mus, Lietuvai įsigalios liepos 
pabaigoje — praėjus 90 dienų 
po patvirtinimo raštų įteikimo 
Jungt inėms Tautoms. Šiuos 

dokumentus yra patvirtinu
sios 134 valstybės, pranešė 
Lietuvos URM informacijos 
skyrius. 

JT Vyriausiojo Komisaro 
pabėgėlių klausimais įstaigos 
atstovai pabrėži;. kad Lietuva 
ne tik patvirtino minėtas su
tartis, bet ir yra priėmusi val
stybinius įstatymus, tokiu 
būdu sukurdama struktūras, 
užtikrinsiančias prieglobsčio 
pabėgėliams teisę. 

Šiuo metu Lietuvoje yra keli 
užsieniečiai, paprašę suteikti 
jiems pabėgėlio statusą, kurių 
atžvilgiu nebuvo pritaikytas 
priverstinis išsiuntimas iš val
stybės. 

Prieglobsčio prašančiųjų as
menų prašymų nagrinėjimo 
procedūra bus pradėta taikyti 
Lietuvoje, kai įsigalios Žene
vos Konvencij;: ir New Yorko 
Protokolas. 

Sugriežtinta atsakomybė 
už smurtą 

Viln ius , balandžio 30 d. 
'BNS) — Lietuvos Seimas 
trečiadienį vienbalsiai pritarė 
prezidento Algirdo Brazausko 
iniciatyvai sugriežtinti baus
mes už smurtą prieš maža
mečius vaikus, pagyvenusius 
asmenis ir invalidus, kurie 
negali pasipriešinti smurtui, 
arba kurių galimybės pasi
priešinti yra labai ribotos dėl 
jų fizinių ar psichinių trū
kumų. 

35 Seimo nariai vienbalsiai 
balsavo už baudžiamojo ko
dekso 105. 11 ir 112 pataisas. 
Lietuvos prezidento patarėjas 
Armanas Abramavičius sakė 
BNS. kad įsigaliojus šioms pa
taisoms, asmenys, nužudę ma
žamečius vaikus ar nega
linčius pasipriešinti asmenis 
bus baudžiami nuo 10 iki 20 
metu laisvės atėmimo, kai iki 
šiol bausme buvo numatyta 
nuo 5 iki 12 metu. Su
griežtinta bausme taip pat už 
sunkų ar apysunkį kūno 
sužalojimą žmonių, kuriems 
sunkiausia pasipriešinti smur
tui, l 'ž tokius nusikaltimus 
bus baudžiama laisves atė
mimu nuo 5 iki 10 metų. 

Prezidento nuomone, nega
lintieji apsiginti turi būti la-

, sakė A. Abra-
< jo , prezidento 
gojo tai, kad 
įetu daugėja 
ų nusikaltimų 
r senyvo am-

gyvenančius 

atarėjas ypač 
: pirmą kartą 
•balsiai pritarė 
ūlytoms patai-

biausiai ginan: 
mavičius. Pasą 
iniciatyvą sąi; 
pastaruoju 
ciniškų, žiaur 
prieš vaikus 
žiaus žmone~ 
vienkiemiuose 

Prezidento 
akcentavo, ka 
šis Seimas vie 
prezidento pa* 
soms. 

Lenkai grąžino \ 
Lietuvą grupę 

nelegalų 
Vilnius, b. andžio 30 d. 

(BNS) — Lenk ios pasieniečiai 
Lietuvai grąž: o 21 nelegalių 
migrantų iš \zijos. kurie į 
Lenkiją patek' per Lietuvą. 

Antradienį r. .ryčiais Reketi
jos pasienio policijos užkarda 
gavo Lenkijo- 'asieniočiu pra
nešimą, kad I nkijos teritori
joje sulaikyta -Tūpė nelegaliu 
migrantų iš A? ios šalių. 

Lenkai tvirt; o aptikę iš Lie
tuvos vedann is šios grupes 
pėdsakus ir v -care nelegalius 
grąžino Lietm ii. 

10 Libano r 11 Irako pi
liečių perduot Marijampolės 

policijos komisariatui, iš kur 
bus pervežti į Pabradės už
sieniečių registravimo centrą. 

Tarp sulaikytųjų 2 moterys 
ir 3 vaikai. 

Įsigaliojo bevizis 
režimas su Švedija 

Vilnius , gegužės 1 d. (BNS) 
— Nuo ketvirtadienio Lietu
vos piliečiai gali be vizų ke
liauti į Švediją. 

Šiemet pasirašyta bevizio 
režimo sutartis įsigaliojo ge
gužės 1-ąją. Švedija tapo ket
virtąja Skandinavijos val
stybe, su kuria galioja bevizis 
režimas. 

Visas sąlygas beviziam re
žimui su Švedija Lietuva 
įvykdė balandžio 24-ąją, kai 
Seimas patvirtino sutartį dėl 
asmenų, kurie nelegaliai atvy
ko į valstybę ar gyvena joje be 
leidimo, grąžinimo. Tą dieną 
įsigaliojo Lietuvos bevizis re
žimas su Islandija, o toks pat 
režimas su Danija ir Norvegi
ja galioja jau seniau. 

Vyriausybė sakosi 
neątakojanti 

valstybinio radijo 
ir televizijos laidų 

Vilnius , balandžio 30 d. 
'BNS) — Vyriausybes spaudos 
tarnyba atmeta bet kokius 
kaltinimus, jog dabartinė vy
riausybė įtakojo kai kurias 
valstybinio radijo ir televizijos 
'NRTV) laidas. ' 

„Vyriausybe niekada nenu
rodinėjo ir nenurodinės trans-
liuotinių programų ar ju auto
rių pasirinkimo ir neturi jokių 
ketinimų kaip nors kitaip 
įtakoti NRTV tarybą", sakoma 
trečiadienį išplatintame pa
reiškime. 

Vyriausybes spaudos tarny
ba atkreipia dėmesį, kad 
NRTV valdymo organai yra 
NRTV taryba ir administraci
ja, kurios gali ir turi pasirink
ti, kokias programas trans
liuoti. 

Pareiškimas paskelbtas, 
spaudoje pasirodžius prane
šimams, jog NRTV' spaudžia 
populiarios TV laidos ..Kran
tas" autorių Vytautą Matule
vičių. 

Vilnius , balandžio 28 d. 
i BNS) — Vyriausybe atmetė 
Žemes ūkio bendrovių asocia
cijos grasinimus streikais, pa
reiškusi, kad netenkins jokių 
jos politinių reikalavimų. 

Žemes ūkio bendrovių aso-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS. INTKRFAX. ITAR-TASS. BelaPAN, RIA žinių 
agentūrų pranešimais;. 

S tokho lmas . Švedijos premjeras teisinasi Konstituciniame 
teisme dėl savo pareiškimų Rygoje, pranešė laikraštis „Neat-
kariga Rita Aviže" Antradienį Goran Persson teko duoti pa
aiškinimus dėl pernai birželį Rygoje pareikštos paramos Latvi
jos siekiui įstoti į NATO, nes šis teiginys prieštarauja oficialiai 
Švedijos nuostatai. Laikraštis rašo, jog G. Persson daugiareikš
mį teiginį pernai vasarą neteisingai suprato ir interpretavo 
Latvijos užsienio reikalų ministras Valdis Birkavs, entu
ziastingai sveikindamas kaimynines valstybės premjero klai
dingą pareiškimą. 

Bona. Buvusioms komunistinėms valstybėms žengiant į ka
pitalizmą, čia išaugo paauglių savižudybių skaičius, vaikų 
skurdas, prostitucija ir lytinis piktnaudžiavimas vaikais, nuo 
kurio kenčia milijonai nepilnamečių, sakoma pirmadienį Bo
noje paskelbtame JT Vaikų fondo L'NICEF pranešime. Šis 170 
puslapių dokumentas, kuriame minima ir Lietuva, yra labai 
išsamus pranešimas apie vaikų gyvenimą buvusiame sovietų 
sparne, griuvus ,.geležinei uždangai". Anot dokumento, mano
ma, kad Lietuvoje 20-50 proc, o Estijoje — 20-30 proc. prosti
tučių yra nepilnametės. 

Talinas.Estijos premjero Mart Siimann teikimu prezidentas 
Lennart Meri atleido iš pareigų vidaus reikalų ministrą Raivo 
Sinijarv. Priežastis — nesugebėjimas tinkamai ištirt; ministe
rijos pareigūnų piktnaudžiavimus naudojantis valdiškais auto
mobiliais. 

S t a m b u l e vykstančioje Juodosios jūros valstybių konferen
cijoje Albanijos vyriausybės atstovai paprašė pagalbos atku
riant skurstantį ūkį. nes Albanijos krizės negalima įveikti be 
tarptautinės bendrijos pagalbos. 

ciacija, be kita ko, reikalauja 
sumažinti minimalų darbo 
užmokestį. Tuo tarpu vyriau
sybė pareiškė, nepaisant jos 
protestų, netenkins reikalavi
mo, kuris nepalankus žem
dirbiams. 

„Minimalus darbo užmokestis 
bus toks, koks nustatytas, ir 
ateityje didės. Tai reiškia, kad 
niekas neturi teisės, taip pat 
ir bendrovės, samdyti žmones 
ir nemokėti jiems už darbą 
nors minimalios algos, sako
ma pareiškime, kurį pirma
dienį paskelbė vyriausybes 
spaudos tarnyba. 

Atsakydama į reikalavimą 
nemažinti žemes ūkio produk
cijos supirkimo kainų, vyriau
sybė pastebi, kad ne tik neke
tina to daryti, bet ir yra 
pasiryžusi palaikyti jas 
aukštesnes, jei tik bus paklau
sa. 

Neįvykdžius minėtų ir kai 
kurių kitų reikalavimų iki 
gegužės 15 d.. Žemės ūkio 
bendrovių asociacija grasina 
streikais. 

Pasak vyriausybės spaudos 
pareiškimo visi dabartiniai 
įsiskolinimai žemdirbiams su
sikaupė ankstesnes adminis
tracijos valdymo metais, o 
„žemdirbių pinigai buvo grob
stomi-' Žemes ūkio bendrovių 
asociacijai ^tyliai pritariant". 

„Galima tik apgailestauti, 
jog tuo metu, kai žemdirbių 
lėšos buvo grobstomos, kai net 
vyriausybės nutarimais buvo 
leidžiama mėnesiais neatsis
kaityti su žemės ūkio produk
cijos gamintojais. Žemės ūkio 
bendrovių asociacija neprotes
tavo ir tokiu būdu pati netie
siogiai prisidėjo prie žem
dirbių lėšų išvaistymo". sako
ma dokumente. 

Lietuvoje norima dvigubai 
padidinti savivaldybių skaičių 
Vilnius , balandžio 30 d. 

'Elta) — vadovaujantis Euro
pos reikalavimais. Lietuvoje 
turėtų būti bent dvigubai dau
giau savivaldybių nei jų yra 
dabar. Tačiau, valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
ministro Kęstučio Skrebio 
nuomone. Lietuva, reformuo
dama savo savivaldos sistemą, 
turi atsižvelgti ne tik i Euro
pinius reikalavimus, bet ir į 
savo patirtį bei poreikius. 

Trečiadieni, atsakydamas į 
Seimo narių klausimus. K 
Skrebys sake. kad adminis
tracinio-teritorinio suskirsty
mo reforma turi būti atlieka
ma apgalvotai, ieškant vi
soms partijoms priimtino 
sprendimo ..Tokia reforma nė
ra vienkartine, ji liečia visus 
gyvenimo klausimus, todėl del 
reformos reikia sutarimo". — 
teigė ministras. 

K Skrebys mano. kad. prieš 
mėnesi išrinkus naujas savi
valdybes, yra mažiausiai treji 
metai diskusijoms apie priim
tiniausią Lietuvos administra
cinį-teritorinį suskirstymą. 

Ankstesnes kadencijos Sei
mas pasirinko diskusijoms 
vieną iš keleto įstatymu pro

jektų variantų, kuriuo numa
tyta Lietuvoje įsteigti 92 savi
valdybes ir 10 apskričių. Šiuo 
metu šalyje yra 56 miestų ir 
rajonų tarybos bei 10 apsk
ričių. 

Iš Lietuvos, vienu 
sakiniu: 

— N e m u n o žemupyje ir 
Kuršių marių pakrantėje siau
čia inspektoriais apsimetę 
žmonės, kurie baudžia žvejus 
mėgėjus piniginėmis baudo
mis bei atima iš jų žvejybos 
įrankius. 

— Pasak vals tybės saugu
mo aukšto pareigūno, šiuo 
metu Lietuvoje gali būti įvežta 
keli šimtai tūkstančiu netikrų 
naujo pavyzdžio JAV doleriu, 
tvirtina ..Lietuvos rvtas" 
(04.30). 

KALENDORIUS 
Gegužes 1 d.: Sv -Juozapas 

Darbininkas. Anele. Žilvinas 
Gegužes 2 H.: Šv. Atanazas, 

vyskupas. Bažnyčios mokytojas 
(295-373 m Egipte); Zoja. Kid 
mantas. Zigmantas. Zigmas 
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Redaktore Irena Regiene 

SVARBIAUSIA SUKAKTIS LIETUVOS 
KREPŠINIO ISTORIJOJE 

JAU 60 METŲ NUO EUROPOS 
ČEMPIONATO LAIMĖJIMO 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Priartėjome prie pačios svar
biausios datos Lietuvos krep
šinio ir, galbūt, visoje mūsų 
sporto istorijoje — II Europos 
krepšinio pirmenybių Rygoje 
laimėjimo 1937 metais. Tų 
metų gegužės mėnesio pradžia 
pateikė visai nelauktą staig
meną, kai gegužės 7 d. įvyku
siame tų pirmenybių finale 
Lietuva, įveikusi Italiją, pir
mą kartą tapo Europos krep
šinio čempione. 

Nors Lietuvoje kiek anks
čiau atvykusieji Amerikos lie
tuviai — Konstantinas Savic
kas, J. Žukas ir pora mėnesių 
čia pabuvojęs Pranas Lubinas 
supažindino lietuvius su krep
šinio plonybėmis, tačiau tarp
tautinėje plotmėje lietuviai 
dar tebuvo pradžiokai. Čika-
gietis K. Savickas, vadinamas 
Lietuvos krepšinio tėvu, 1936 
m. parašė ir išleido knygelę 
„Krepšinis"; tokiu būdu Lietu
voje šis žaidimas tapo vis dau
giau žinomas ir suprantamas. 

Koks tada buvo Lietuvos 
krepšininkų lygis galima pa-

' f irti iš 1936 metais žaistų 
rungtynių tarp Kauno ir Ry
gos krepšininkų. Pirmąsias 
tarpmiestines rungtynes lat
viai laimėjo 63-6. o antrąsias 
— 31-10 (jose daugiausia taš
kų — penkis Kaunui pelnė K. 
Savickas). Tais metais Kauno 
kūno kultūros rūmų salėje, 
įvyko ir pirmosios tarpvalsty
binės rungtynės su Estija, ku
rios irgi buvo pralaimėtos 31 -
10. 

Prieš II Europos krepšinio 
pirmenybes svarbiausias jėgų 
išbandymas buvo Rygoje prieš 
Latviją, kuri tuo metu buvo 
Europos čempionė, todėl buvo 
gavusi teisę rengti II Europos 
krepšinio pirmenybes. Tačiau 
ir šį kartą pralaimėta lat
viams 41-29. Lietuvos rink
tinėje daugiausia taškų (10) 
pelnė 1936 m. vasarą Lietu
voje viešėjo JAV lietuvis J . 
Žukas, kuris, beje, Lietuvon 
buvo atvykęs treniruoti... 
plaukikų. 

Atrodo, kad laimėti pirme
nybes Rygoje Lietuvai niekas 
nepranašavo. O tų metų Lie
tuvos spaudoje radome tokį 
teigimą: 

„Kodėl mes, lietuviai, turė
dami svetimoje šalyje tokių 
krepšininkų kaip Kriaučiū
nas, Lubinas. Budrikas, Sa
vickas ir kt.. negalime sekti 
kitų valstybių pavyzdžiu, t.y. 
parsikviesti juos į Lietuvą ir 
nusivešus į Rygą. jų padeda
mi, laimėti Europos meisterio 
vardą! Mes ne pirmieji tai 
padarytumem. Italija laimėjo 
pasaulio futbol* pirmenybes 
vien todėl, kad jų komandoje 
žaidė italai — Pietų Amerikos 
futbolo fenomenai. Anglija 
laimėjo pasaulines ledo ritulio 
pirmenybes, nes jai atstovavo 
tose pirmenybėse anglai-ka-
nadiečiai" 

Ši mintis susilaukė teigiamo 
atgarsio ir buvo kreiptasi į 
Čikagon grįžusį K. Savicką, 
kad šis rastų bent porą gerų 
JAV lietuvių krepšininkų, ku
rie sutiktų vykti į Lietuvą. 
Taip ir buvo padaryta. Trum

pai prieš šias pirmenybes susi
laukta čikagiečių — F. Kriau
čiūno ir P. Talzūno (šis tada 
gyveno Cicero mieste prie Či
kagos). F. Kriaučiūnui taip 
pat buvo patikėtas trenerio ir 
komandos kapitono vardas. 

Prieš šių dviejų prisijungė ir 
jau anksčiau atvykęs J. Žukas 
bei likusieji Lietuvos krepši
ninkai: A. Andriulis, L. Balt
rūnas, C. Daukša, J. Kepalas, 
L. Mažeika, E. Nikolskis, Z. 
Puzinauskas, S. Šačkus, V. 
Variakojis. Šie vyrai be di
desnės reklamos ir vilčių iš
važiavo į Rygą ginti Lietuvos 
garbę. 

Čia dalyvavo 8 komandos — 
be Lietuvos ir šeimininkų lat
vių dar rungtyniavo Čeko
slovakija, Egiptas, Estija, Ita
lija, Lenkija, Prancūzija. Ko
mandos buvo suskirstytos į du 
pogrupius ir iš abiejų į toli
mesnį ratą turėjo patekti po 
dvi, kur jau rungtyniavo vieno 
minuso sistema. 

LIETUVA ĮVEIKIA 
VISUS VARŽOVUS 

Pirmos rungtynės pogrupyje 
Lietuvą suvedė su Italija (joje 
žaidė vienas italas iš JAV) ir 
ją lietuviai įveikė 22-20 (15-9). 
Jose Lietuvos komandoje žai
dė pagrindinis penketukas vi
są rungtynių laiką — L. Balt
rūnas, F. Kriaučiūnas, Z. Pu
zinauskas, P. Talzūnas, J . Žu
kas. Pirmuosius rungtynių 
taškus pelnė 17-metis Z. Puzi
nauskas. Tą Lietuvos pergalę 
užsienio žurnalistai laikė pa
čia didžiausia sensacija krep
šinio pasaulyje. 

Tačiau, kad tai nebuvo atsi
tiktinė Lietuvos pergalė paro
dė ir rungtynės prieš Estiją, 
kuri buvo įveikta 20-15 (16-
10). Rezultatyviausias Lietu
vos rinktinės žaidėjas Talzū
nas (per pirmenybes pelnęs 
69 taškus) ir Šį kartą Lietuvos 
naudai sumetė daugiausia — 
9 taškus. 

Paskutinėse pogrupio rung
tynėse jau lengvai buvo įveik
ta ir trečioji komanda — Egip
tas — 21-7 (8-3), Amerikos lie
tuviai čia pasiekė visus taškus 
Lietuvos naudai — P. Talzū
nas — 13, F. Kriaučiūnas — 8. 

Pusfinalis Lietuvą suvedė su 
antro pogrupio II vietos lai
mėtoja Lenkija. Šios rungty
nės buvo gana šiurkščios ir 
nedraugiškos, kaip ir patys 
santykiai tarp šių valstybių. 
Lietuva laimėjo 32-25 (18-18), 
o vienas P. Talzūnas nuk ro 
vė" 21 tašką. 

Ir štai išaušo 1937 m. ge
gužės 7-ji, kai finalinėse susi
tiko pusfinalių laimėtojai Lie
tuva ir Italija. Čia italai žūt
būt stengėsi atsilyginti lietu
viams už pralaimėjimą pogru
pyje, bet jiems nepavyko. Per
galę nusinešė Lietuva 24-23 
(11-9). Mačiusieji rungtynes 
teigė, kad tai buvo drama
tiškiausias pirmenybių susi
tikimas. Rungtynėms teisėja
vęs Šveicarijos italas jų pabai
goje Italijos naudai paskyrė 
mesti net 3 baudos metimus, 
tačiau nė vieno iš jų italai 

Lietuvos krepšinio r i nk ime ir jos vadovai II Eur . x>» krepžinio pirmenybėse, Rygoje 
N u o t r a u k a iš Ed. Š u l a i č i o a r c h y v o 

nepataikė. 
Antrame kėlinyje lietuviams 

buvo sunku žaisti, kai už ke
turias baudas aikštelę turėjo 
apleisti kapitonas F. Kriau
čiūnas. Rungtynių pabaigoje 
Lietuva buvo at i t rūkusi 24-18, 
tačiau nuo to laiko negalėjo 
įmesti nė vieno taško. Čia 
taškus pelnė: P. Talzūnas, 14, 
F. Kriaučiūnas ir J . Žukas po 
3, Z. Puzinauskas ir A. An
driulis po 2. 

DŽLAUGĖSI VISA 
LIETUVA 

ŠALFASS -gos KREPŠINIO ŽAIDYNĖS 
HAMILTONE 

Reikia įsivaizduoti, koks bu
vo lietuvių džiaugsmas, ne tik 
krepšinio aikštelėje Rygoje, 
bet ir visoje Lietuvoje. Ir kai 
mūsų krepšininkai traukiniu 
grįžo į Lietuvą, geležinkelio 
stotyse ir pačiame Kaune jų 
pasitikti atėjo dešimtys tūks
tančių tautiečių. 1957 metais, 
kai Čikagoje buvo minima šios 
pergalės 20-ties metų sukak
tis, išleistoje knygoje l i e t u 
viškasis krepšinis" (red. Ed
vardas Šulaitis) šis džiaugs
mas yra taip išreikštas: 

„Valdininkai, darbininkai ir 
ūkininkai metė darbą ir sku
bėjo nors pro traukinio langą 
pasveikinti nugalėtojus. J au 
pirmoje geležinkelio stotyje 
Latvijos pasienyje susirinko 
šimtai žmonių ir sveikino nu
galėtojus. Ir taip per visą Lie
tuvą iki Kauno. Tarptautinis 
traukinys, pagerbdamas nau
jąjį Europos krepšinio meis
terį, pravažiuodamas pro sto
tis ir gyvenvietes labai sulė
tindavo spartą, kad susirinku
si minia galėtų pamatyt i besi
šypsančius veidus ir paberti 
atneštas gėles..." 

RAŠĖ IR „DRAUGO" 
DIENRAŠTIS 

Apie šią pergalę Amerikoje 
pirmasis pranešė „Draugo" 
dienraštis, kuris 1937 m. ge
gužės 10 d. laidos pirmame 
puslapyje išspausdino didžiulę 
antraštę: „Lietuva laimėjo 
krepšinio čempionatą Euro
poje" ir platesnį pirmenybių 
aprašymą. Kitos dienos 
„Draugo" vedamajame buvo 
rašoma: 

„Tas laimėjimas yra Lietu
vos jaunimo laimėjimas. Nėra* 
abejonės, kad tuo mūsų tauta 
nemažai laimėjo. Tai pakėlė 
lietuvių sportininkų prestižą 
visoj Europoj ir išgarsino mū
sų tautos vardą. To laimėjimo 
žinios pasiekė ir Amerikos 
didžiuosius laikraščius. Vadi
nasi, visas pasaulis sužinojo, 
kad Lietuva ir sporto atžvilgiu 
daro stambią pažangą..." 

Kai Lietuva pasitiko krep
šininkus Kaune, iškilmės bu
vo transliuotos per Lietuvos 
radiją Programos metu buvo 
perskaitytas poeto Inčiūros 
krepšininkų garbei sukurtas 
eilėraštis. Pats autorius skai
tydamas krepšininkų žygi su
lygino su drąsiųjų vyrų skry-

Telefonin is Sig. K r a s a u s k o 
p r a n e š i m a s 

Balandžio 25, 26 ir 27 d. 
Hamilton, Ontario, Kanadoje 
vyko 47-sios ŠALFASS-gos 
metinės krepšinio žaidynės. 
Jose dalyvavo 27 komandos 
(283 sportininkai ir 19 vado
vų). 

V y r ų A klasėje varžėsi 6 
komandos: Čikagos „Lituani-
ca", Detroito ..Kovas", Toronto 
„Vytis", Toronto „Aušra", 
New Yorko'LAK ir Hamiltono 
„Kovas". • • 

Šių žaidynių meisteris tapo 
Toronto ,Aušra". Antroje vie
toje liko Nerw Yorko LAK 

V y r ų B klasėje varžėsi 10 
komandų: Čikagos „Lituanica 
I", Čikagos .,Neris", Londono 
„Tauras", foronto „Aušra", 
Toronto „Vytis", Clevelando 
„Žaibas", Hamiltono „Kovas", 
Detroito „Kpvas" ir New Yor
ko LAK į 

Žaidynių ", meisteriu tapo 
Clevelando R a i b a s " . Antroji 
vieta teko Toronto .Aušrai". 

•e 

J a u n i ų A k lasė je dalyvavo 
7 komandos: Detroito „Ko-
vas",Toronto „Aušra", Čikagos 
„Lituanica F ir „Lituanica IT, 
Hamilton ,.Kovas", Clevelando 
„Žaibas" ir fconto „Vytis". 

Laimėtojai — Čikagos „Li
tuanica I". Astroje vietoje liko 
Hamiltono „Kovas". 

džiu per Adantą. Savo eilė
raštį jis baigė: „Nun laimė
jusius mes pasitinkame lėktu
vais / iš padangių pabiro žie
dai: Lietuva kaip gėlė. / Kaip 
mokėjo už laisvę mirti lietuvis 
/ taip nun moka kovot ir 
laimėt!" 

LIETUVOS KREPŠINIO 
SUKAKTIS 

Čia norisi pažvelgti ir į kitą 
Lietuvos krepšinio istorijoje 
svarbią datą — tai Lietuvos 
krepšinio 75 metų sukaktį. J i 
buvo paminėta Kauno Kūno 
kultūros institute, kur įvyko 
mokslinė konferencija, pava
dinta „Krepšinis — lietuvių gy
venimas". Dviejuose posė
džiuose buvo perskaityta net 
16 pranešimų, liečiančių Lie
tuvos krepšinio gyvenimo 
įvairius aspektus. Pranešimus 
skaitė: prof. S. Stonkus, A. 
Čižauskas, S. Sakalauskas ir 
kiti krepšinio veteranai. Spor
to muziejuje buvo atidaryta 
Lietuvos krepšinio sukakčiai 
skirta paroda. 

Lietuvos krepšinio pradžia 
yra skaitoma 1922 m. balan
džio 23-ji, kai įvyko pirmosios 
oficialios krepšinio rungtynės 
tarp LFLS ir Kauno rinktinės, 
kurias 8-6 iaimėjo LFLS. Šio
mis rungtynėmis, kaip teigia
ma, prasidėjo Lietuvos krepši
nio gyvenimas. 

Moterų klasėje dalyvavo 4 
komandos: Čikagos „Lituani
ca", Hamiltono „Kovas" ir dvi 
Toronto .Aušros" komandos. 

Nugalėtojos — Čikagos „Li
tuanica". Antroje vietoje liko 
Hamiltono „Kovas". 

Žaidynes organizavo ir pra
vedė Hamiltono „Kovas". Or
ganizacinį ir varžybinį komi
tetą sudarė: Arvydas Šeštokas 
— pirmininkas, Bob Bumelis 
— vicepirmininkas, Gedas 
Breichmanas, Marius Gudins-
kas, Joe Stanevičius, Rimas 
Repšys ir Paul Stanaitis. Vyr. 
teisėjas — Bob Tetti. Žaidynių 
kontrolės pirm. — Rimas Mie-
čius. 

Dalyviai: 
Čikagos ASK „Lituanica" su 

6 komandomis ir 54 sportinin
kais. 

Toronto ,Aušra" su 5 kom. 
ir 47 sport. 

Toronto „Vytis" su 3 kom. ir 
35 sport. 

Detroito „Kovas" su 3 kom. 
ir 30 sport. 

Clevelando „Žaibas" su 2 
kom. ir 23 sport. 

New Yorko LAK su 2 kom. 
ir 19 sport. 

Londono, ONT., „Tauras" 
su 1 kom. ir 12 sport. 

Čikagos „Neris" su 1 kom. 
ir 7 sport. 

Išsamią informaciją apie 
varžybų eigą ir kitus įdomes
nius žaidynių momentus pa
teiksime ateinančios savaitės 
„Sporto apžvalgoje". 

Futbolas Čikagoje 
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VOKIETIJOS KOMENTATORIAI 
APIE LIETUVIUS SPORTININKUS 

Vokietijos sporto komentato
riai visuomet su didele simpa
tija atsi l iepia apie Lietuvos 
sportininkus — a r tai už
sienyje žaidžiančius krepši
ninkus, r ank in inkus , dailaus 
čiuožimo ats tovus . Balandžio 
20 d. nakt ies metu (juk 6 vai. 
skirtumo!) televizijoje stebė
jau NBA rungtynes tarp Port-
lando ir LA. Vokietis, pamatęs 
Sabonį pasakė , kad „Litauer" 
turės sunkią kovą su Portlan-
do vidurio puolėju, kadangi 
abu an t svarstyklių „rodo" 
daugiau negu 250 kg. Ir vėliau 
jis kartojo Sabonio pavardę, 
įmetant puikų „kablį", nuėmi
mus nuo len tų ,kar tu pažymė
damas, kad jis atstovavęs Lie
tuvai Barcelonos ir Atlantos 
olimpinėse žaidynės, kuriose 
Lietuva laimėjo bronzos me
dalį. Ir kiti vokiški televizijos 
kanalai , rodydami Hamburgo 
vienuolikės žaidimą Vokietijos 
futbolo pirmenybėse savo ko-

J a u n i a u s i a l p i n i s t a i — 
Mindaugas Koncė 6 m. 10 
mėn. 2 d. amžiaus ir Eglė Šu
kytė 7 m. 6 mėn. 10 d. am
žiaus, dalyvaudami Lietuvos 
alpiniadoje, 1989 m. liepos 8 
d. įkopė į 4,250 m aukščio 
Gedimino Akstino viršūnę 
(Tian-Šanis, Kirgizija). Tą die
ną pirmą kar tą kalno vir
šūnėje iškelta Lietuvos tris
palvė. 

mentaruose Valdą Ivanauską 
vadina lietuviu, Lietuvos rink
t inės žaidėju. Stebėjau ba
landžio 19 d. uostamiesčio 
rungtynes prieš daugkartinį 
Vokietijos meistrą Schalkę 04. 
Valdas, gražiu deriniu klubo 
žaidėjui, prisidėjo prie vienu 
įvarčiu laimėtų rungtynių, 
tačiau vėliau, po geltonos kor
telės, „užsidirbdamas" ir rau
doną. 

Kazys B a r o n a s 

PIRMOSE RUNGTYNĖSE — PIRMIEJI 
TAŠKAI 

Pagaliau, po dviejų atidėji- Andrius Kaspara i t i s . Be jų ko
mų, balandžio 27 d. „Litu-
anicos" futbolininkai sužaidė 
pirmąsias pavasario rato pir
menybių rungtynes „Metropo
litan" lygoje. Šį kartą, žai
džiant išvykoje — Weeling, 
IL, esančioje Boot-Tarkington 
mokyklos aikštėje, mūsiškiai 
įveikė šeimininkus — „Real 
FC" komandą 1-0. 

Nepaisant, kad tai buvo 
šiais metais pirmosios „Litua
nicos" rungtynės lauko aikš
tėje, „Lituanica" sukovojo ryž
tingai prieš fiziškai stiprią ir 
greitą varžovų vienuolikę, 
kuri jau buvo pelniusi vieną 
pergalę ankstesnio sekmadie
nio rungtynėse. Pergalingą 

mandoje da r pasirodė: Sean 
Colwell, Sigitas Bružys, Ro
landas Siniakovas, Benas Pus
kunigis, Dainius Šimėnas, Da
nas Smulkys, Sean Healy, 
Kevin O'Connor ir įvartį įmu
šęs D. Bučma. 

Komandos vyr. treneris Jo
nas Žukauskas buvo patenkin
tas „Lituanicos" žaidimu ir 
futbolininkų ryžtu. „Geresnio 
pasirodymo sunku buvo lauk
ti", — kalbėjo j is po rungtynių. 
„Toks žaidimas teikia mums 
daug vilčių ateičiai. Steng
simės laimėti ir savo aikštėje 
š.m. gegužės 4 d., Lemonte, 
prieš „Rams" futbolininkus" — 
pridėjo J . Žukauskas . 

įvartį į „Real FC" vartus įmu- „Lituanicos" dabar laukia 
šė „Lituanicos" saugas Dai- antras pasirodymas. Šį kartą 
nius Bučma, antrojo kėlinio p n e š savus žiūrovus aikštėje 
16-je minutėje, iš susigrūdimo 
prie šeimininkų vartų. Šio vie
nintelio rungtynių įvarčio pa
kako ir „Lituanica" pirmeny
bėse iškovojo pirmuosius tris 
taškus. 

Tai nebuvo vienintelė proga 
„Lituanicai" šiose rungtynėse. 
Varžovų vartininkui taip pat 
pagrasino Rolandas Urbona
vičius. Aidas Grigaliūnas ir 
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Tel . (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ZINAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

MLfflrBB 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (706)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

prie Pasaulio lietuvių centro. 
Tas bus šį sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Čia t ikimasi gausaus 
būrio žiūrovų, kaip senais — 
„gerais" laikais, kada koman
dos rungtynių namuose atei
davo pasižiūrėti arti 400 
stebėtojų. Būtų gera, kad šį 
sekmadienį jų bent pusė at-
C i t U- E.Š. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S .79* Ava., Htekory HHto, IL 

Tel. (708) 596-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
4847 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8280 



DEVINTOJO P.L.B. SEIMO 
BELAUKIANT 
IRENA K. LUKOŠEVIČIENĖ 

Esame devintojo PLB Seimo 
išvakarėse. Jis įvyks Lietu
voje, Vilniuje, pirmąją liepos 
savaitę, daugumos pasaulio 
lietuvių bendruomenių nutari
mu. 

Verta bent prisiminti, kada 
ir kodėl atsirado Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė 'PLB) ir 
kokie esminiai uždaviniai bei 
jų sprendimai laukia PLB Sei
me susirenkančių pasaulio lie
tuvių atstovų, 

PLB organizavimo mintis 
kilo Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo komitetui (VLEKui) Vo
kietijoj, pasibaigus II pasau
liniam karui. Tuo metu nuo 
sovietų okupacijos pabėgę lie
tuviai stovėjo prieš didelę ne
viltį — sovietams okupavus 
mūsų brangią tėvynę ir ten 
vykdant baisias skriaudas: 
trėmimus, kalinimus, kankini
mus, žudymus — šukele nau
jus poreikius lietuvių pabė
gėliams nuo okupacijos. Buvo 
svarbu susiorganizuoti, susi
vienyti ir išvystyti prasmin
gus lietuviškos veiklos tikslus 
bei siekius, kad nepražūtume 
kaip tauta svetimose žemėse, 
kad galėtume padėti savo 
sesėms ir broliams neprarasti 
vilties toje okupacijas kančių 
ir skriaudos dvasioje. Tai buvo 
taip pat momentas, kada Dl 
lageriuose prasidėjo emigraci
jos judėjimas ir visi išeiviai 
būtų pasklidę po pasaulį be jo
kios organizacinės jungties. 
tarpusavio tautinio ryšio. 

1946 m. kovo 3-1 d. Hanau 
mieste. Vokietijoje, kur buvo 
viena didžiausių it geni orga 
nizuotų lietuvių DP stovyklų, 
įvyko lietuvių tremtinių suva
žiavimas ir buvo įkurta Lietu
vių Tremtinių Bendruomenė 
Vokietijoj. O 1949 metais, lie
tuviams sklaidantis po visą 
pasaulį. VLIKas parengė PLB 
nuostatus, priėmė lietuvių 
chartą, kurioj suformuluotos 
mintys sudaro kiekvieno są
moningo lietu o sąžinei dva
sinius ir tau nius principus 
savo tautiniam išlikimui. 

N w tada pasaulio kraštuose 
pradėjo organizuotis Lietuvių 
Bendruomenės daliniai, o ga
lutinis PLB susiorganizavi-
mas buvo legalizuotas 1958 m. 
rugpjūčio 28-31 d.. New Yorke 
sušauktame PLB Seime. 

PLB Seimai vyksta kas ket
veri metai. Juose aptariami 
pasaulio kraštų lietuvių veik
loje iškylantys klausimai, 
veiklos orientacija ir tikslai, 
išrenkama PLB valdyba, ku
rios vienas pagrindinių tikslų 
yra koordinuoti, skatinti pa
saulio kraštų Bendruomenių 
aktyvią veiklą, kad nenutaus-
tume. kai Lietuva buvo oku
puota, padėti atrasti būdus ir 

sąlygas atgauti laisvę, įtrau
kiant ir iškeliant pasaulio 
kraštams Lietuvos skriaudą ir 
esminius laisvei atgauti po
reikius. O nuo 1990 metų Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimo iškyla nauji tikslai ir 
poreikiai santykiuose su savo 
tėvyne. 

Lietuvių charta ir yra Bend
ruomenės veiklos pagrindas. 

Lietuvybės išlaikymas yra 
pagrindinis PL Bendruomenės 
veiklos tikslas; tam reikia iš
vystyti reikalingą veiklos 
orientaciją. 

Teigiamų santykių su Lie
tuva išvystymas, kurie ska
tintų ir išvystytų konkre
čius būdus vieni kitų papil
dymui ir padėtų įgyvendinti 
mūsų nuolatinį Šūkį: Esame 
vienos tautos vaikai. 

Išvystyti bendravimą, infor
maciją ir pasidalinimą orga
nizaciniam veiklos darbe tarp 
atskirų kraštų bendruomenių. 
Tai butų vienas iš konkrečių 
būdų numatytų pirmumų 
įgyvendinimui. 

Seimo eigoje bus, kaip pa
prastai, PLB valdybos, fondo, 
atskirų komisijų, kraštų 
Bendruomenių veiklos ir dar
bo pranešimai ir diskusijos. 

Kaip jau anksčiau minėjau, 
'•sminis PLB veiklos tikslas 
j ra lietuvybės išlaikymas. 
Laikas bėga ir ne visiems 
išeivijos lietuviams pavyksta 
šią idėją ir siekimą lengvai 
įgyvendinti. Tai yra klausi
mas, kuris gyvenant ne lietu
viškoj aplinkoj, pareikalauja 
daug pastangų, tikėjimo ir gi
laus tam idealui nusiteikimo, 
organizuotumo bei veiklos tą 
linkme įprasminimo. 

Todėl, pakviesta vadovauti 
šios programos dalies parengi
mui, sudariau aktyvių bend-
ruomenininkų ir lietuvybės 
išlaikymo idealais gyvenančių 
komisiją. Nutarėm šios pro
gramos dalies klausimus 
svarstyti 7 sekcijose: visuome
ninė ir organizacinė veikla, 
švietimas, šeima, kultūra, re
ligija, jaunimas, sportas. 

Šiais laikais beveik visame 
pasaulyje vyrauja materializ
mas, apčiuopiamo gėrio sieki
mas ir įprasminimas. Tuo tar
pu, ištikimybė Lietuvai, sie
kimas nenutausti, išlaikyti 
savą kalbą ir kultūrą, atrasti 
lietuviškai veiklai laiko — yra 
siekimai, kurių realizavimui 
reikia idealizmo, pasiaukoji
mo, vieni kitų supratimo ir 
nenuteisimo dvasios ir energi
jos sukaupimo aktyviai orga
nizacinei veiklai. 

Trumpai pažvelkim kiekvie
nos sekcijos numatytus klausi
mus ir tų klausimų nagri
nėjimo metodą. 

Veiklos programos klausi
mai bus diktuojami ir na
grinėjami atskirų sekcijų 
rėmuose, kuriose dalyvauja 
visi seimo atstovai plenari
nėse sesijose. Sekcijose pri
statoma pagrindinė tema; ta
da trumpai pasisako krašto 
parinkti atstovai simpoziumo 
forma, iškeldami specifinius 
poreikius ar charakteristikas, 
po to Seimo atstovai darbo 
grupėse per nustatytą laiką 
diskutuoja klausimus ir priei
na konkrečių išvadų bei 
siūlymų. Seimo nutarimams 
pagrindinis pageidavimas, 
kad visi klausimai būtų na
grinėjami tokiu būdu, kuris 
privestų prie realių ir konk
rečių bendruomenės veiklos 
būdų lietuviškame gyvenime. 

Ši programos dalis prasidės 
įvadine paskaita: PLB tiks
lai, pirmumai ir veikla. 

Visuomeninė ir organiza
cinė sekcija: (V. Bireta, A. 
Samonis — Toronto; V. Ka-
mantas — Grand Rapids, H. 
Žibąs — Cincinnati); 

lietuviško identiteto išvys
tymas ir lietuvybės išlaikymo 
pagrindai; 

būdai įjungti jaunąją kartą 
ir aplamai lietuvišką visuome
nę į PLB veiklą; 

su Lietuva bendravimo pa
grindai, vienų kitiems pagal
bos išvystymas ir įprasmi
nimas; 

lietuviškai nekalbančių įjun
gimas į PLB veiklą; 

ryšių ir bendravimo išvys
tymas su paskutinės imigraci
jos karta; 

Rytų kraštų naujesnių ben
druomenių specifiniai porei
kiai ir veikla. 

Švietimas: (Milda Lenkaus
kienė — PLB vicepirm. švie
timo reikalams): 

lietuviškos mokyklos — or
ganizavimas, lankymas, pro
gramos; 

mokytojų rengimas, bendra
darbiavimas su tėvais ir visuo
mene; 

papildomi užsiėmimai, pa
sirodymai, šventės ir kita; 

tolimų kraštų specifiniai po
reikiai ir patirties pasidalini
mas. 

Šeima (Rasa L. Kurienė — 
London, Irena Ross — Toron
to): 

išeivijos lietuviška šeima — 
jos poreikiai, dvasia, vertybes; 
jos vieta LB — ar šeima ir 
bendruomenė tebėra lietuvy
bės išlaikymo šaltiniai; 

mišrios šeimos su lietuvių ir 
be lietuvių kalbos; naujos 
emigracijos iš Lietuvos šei
mos. 

Kultūra (Irena Lukoševi
čienė — Toronto. J. Polikaitis 
— Čikaga): 

pagrindinių idealistinių ver
tybių ugdymas; 

spauda, knygos, meno viene
tai, tradicijos, organizacijos ir 
jų reikšmė lietuvybės išlai
kymui. 

Religija (Indrė Čiuplins-
kaite, kun. E. Putrimas, kun. 
A. Žilinskas — Toronto': 

religinės bendrijos per 
tikėjimą ir dvasinį bendra
vimą stiprina lietuvišką iden
titetą. 

J a u n i m a s (Rita Sakute — 
Toronto, A. Mickus — VVa-
shington): 

jaunimo įsijungimas į LB 
veiklą: 

pagrindinis rūpestis — lietu
vių kalbos tobulinimas ir šioje 
srityje bendravimo galimybių 
išvystymas su Lietuvos jauni
mu. 

Sportas (A. Šileika — Toron
to): 

šios veiklos reikšmė PLB 
gyvenime. 

Aplamai visos šios progra
mos eigoje atskirų sekcijų gale 
įvyks plenarinė sesija, kurios 
metu bus priimami nutarimai 
iškelti kiekvienos sekcijos dis
kusijose. 

Liko dar pora mėnesių iki LX 
PLB Seimo. Tikiu, kad kraštų 
bendruomenių valdybos per
duos išrinktiems Seimo atsto
vams PLB valdybos perduo
damą informaciją ir kraštų 
atstovai apmąstys ir pergalvos 
realius mūsų veiklos porei
kius, siekius ir būdus jų 
įgyvendinimui. Priminsiu ke
lis Lietuvių chartos principus, 
kurie yra Lietuvių Bendruo
menės pagrindas: 

lietuvių tauta , užsigrūdinusi 
amžių kovose dėl teisės laisvai 
ir nepriklausomai gyventi tė
vų žemėje, vieninga valia sie
kia savo gyvybe, kalbą, tau
tines bei valstybines tradicijas 
išlaikyti, kurti ir ugdyti; 

tauta yra prigimtoji žmonių 
bendruomenė. Niekas negali 
būti prievartaujamas savo 
ryšį su tautine bendruomene 
nutraukti . Pasau ly je paskl i 
d ę l ietuviai s u d a r o vienin
gą Pasaul io Lietuvių Bend
r u o m e n e , aktyvių l ie tuviu 
tautos dalį; 

lietuvis lieka lietuviu visur 
ir visada. Savo tėvų išlaikytą 
Lietuvių Tautos gyvybę lietu
vis perduoda ateities kartoms, 
kad amžinai gyventume; 

kalba yra stipriausias tauti
nės bendruomenes ryšys. Lie
tuvių kalba yra lietuviui tau
tine garbė; 

šeima yra tautos gyvybe. 
Lietuvis kuria lietuvišką šei
mą; 

kultūra yra kelias į tarptau
tinį pripažinimą ir bendravi
mą. Kiekvieno lietuvio prie
dermė sudaryti sąlygas tauti
nei kultūrai; 

tautinis solidarumas yra 
aukščiausioji tautinė dorybe. 
Lietuvis ugdo tautinį solida
rumą. Visi lietuviai yra lygūs 
tos pačios tautos vaikai, tarp 
savęs broliai ir seserys. 

Kviečiu šiuos kelis lietuvių 
chartos principus rimtai ap
mąstyti. Lietuvoj ir už Lietu
vos ribų gyvenantys lietuviai 
esame skirtingose sąlygose, 
todėl ir mūsų veiklai turėtų 
būti taikomi skirtingi mąstai 
ir kiekvienai būklei tinkami 
būdai. Svarbu, kad neužmirš
tume, kad lietuviai, gyvenan
tys Lietuvoje ir už jos ribų, 
esame dvi tos pačios tautos 
dalys, priklausančios tam 
pačiam kamienui. Reikia tik 
neužkasti savo idealų ir 
kūrybingumo, kuriant savo 
lietuvišką ateitį Lietuvoje ir 
išeivijoje, kad išvystytume 
savo veikloje ir gyvenime 
konkrečius būdus vieni kitų 
papildymui. kurie padėtų 
įgyvendinti mūsų nuolatinį 
šūkį: E s a m e v i e n o s t a u t o s 
vaikai . 

• Seniausias Lietuvoje kie
tos dangos plentas nutiestas 
1836 m. Jis jungė Petrogradą su 
Varšuva per Daugpilį, Zarasus. 
L'k mergę, Kauną, Marijampole, 
Suvalkus. Viena jo a tšaka — 
nuo Marijampolės 'per Vilkaviš
kį i nutiesta iki Karaliaučiaus. 

Danutė Bindokienė 

Per gegužės slenkstį 

Operos ..Mnrtri" ipektaklk) Morton auditorijoje pertraukos metu ba
landžio 13 d. Iš k arės: Laima Šulaityte-Day. tvarkiusi operos apšvietimą 
ir sceną, vilniete iktorė Irena Leonavičiūte ir buvęs „Vaidilutės" teatro 
aktorius Vidas I!: triašius. N'uotr F.<l. Šulaičio 

Nei vieno metų laikų pasi
keitimo taip nelaukiama, kaip 
pavasario, o tikrąja pavasario 
pradžia laikoma ne kalendo
rinė kovo mėnesio data. bet 
peržengus gegužes pirmosios 
slenkstį. Tuomet galima tikė
ti, kad šalčio viešpatavimas 
užsibaigė, kad šalnų karalystė 
žlugo. 

Anglosaksų ir germanų 
kraštuose, ypač senaisiais lai
kais, pirmoji gegužės buvo 
skir ta pasi l inksminimui, su
ėjimams, dainoms, šokiams, į 
kuriuos jungdavosi ir j auni , ir 
seni. Tą smagų paprotį imi
granta i atsivežė ir į Ameriką, 
bet ilgainiui tokios visuomeni
nio bendravimo šventės išėjo 
iš mados, o gegužės pirmoji 
įgavo visai kitokį atspalvį, ku
ris po bolševikų revoliucijos 
Rusijoje nusidažė raudonai. 
Dabar galbūt tik mūsų kaimy
nine Meksika ir jos vaikai, 
plačiai pasklidę JAV-se, tebe
švenčia ..Cinco De Mayo" — 
gegužės pirmosios šventę, ku
ri kiek primena tas anksty
vąsias linksmybes. 

Gegužes pirmąją ir šiemet 
stengėsi kuo iškilmingiau pa
minėti komunizmo likučiai 
Rusijoje, aišku. Gudijoje ir ki
tur, kur komunizmo sparnai 
da r nepakirpt i . Kažkaip liūd
na darėsi , žiūrint į tų, dau
giausia j au vyresnio amžiaus, 
Rusijos piliečių mojavimą rau
donomis vėliavomis, lenininių 
laiku plakatais ir ilgėjimąsi 
,,anų gerų laikų". Nepaisant, 
kad Rusijos Durna po paskuti
niųjų r inkimų perėjo į komu
nistų partijos daugumos ran
kas, nesvarbu, kad tos par
tijos vadas , galbūt daugiau as
meniškų ambicijų, o ne ideolo
ginių įsitikinimų skat inamas, 
garsiai kartoja pasenusius šū
kius, s tengdamasis į savo pu
sę pa t raukt i nusivylusius 
š iandieninėmis Rusijos vidaus 
bei užsienio politikos painia
vomis, komunizmas pasaulyje 
j au iš tikrųjų yra atgyvenęs ir 
vargiai kas įstengs jį atgaivin
ti. 

Oficialiai šiandien save va
dina komunistinėmis tik Kini
ja ir Kuba. galbūt tam tikra 
prasme dar Šiaurės Korėja. 
Tačiau pastaroji išgyvena to
kius ekonominius sunkumus, 
kad jos gyventojai stovi ant 
bado slenksčio, o vyriausybė, 
atrodo, pasiruošusi derėtis su 
nekenčiamąja Amerika, kol 
t au ta nenugrimzdo į visišką 
chaosą. 

Panašioje padėtyje yra ir 
Kuba. Subyrėjus Sovietų Są
jungai , ji netjko savo rėmėjos 
bei užtarėjos, tad komunizmo 
ideologijos li.'kosi daugiausia 
tik Fidcl Castro užsispyrimo 

bei Amerikos nenuolaidumo 
dėka. Jeigu Amerikos vyriau
sybe panaikintų sankcijas ir 
plačiau atvertų verslo, turiz
mo, eksporto-importo vartus, 
kubiečių politikos rausva 
spalva tikrai pažaliuotu nuo 
kapitalistinių dolerių įplau
kos. 

Kaip į visokias ideologijas 
bežiūrėtume, ilgainiui vis tiek 
turėtume sutikti, kad galin
giausia „ideologija", turinti 
daugiausia pasekėjų, yra ka
pitalizmas. Sakoma, jog ir 
šventųjų pirštai į save lenkti. 
o visai žmonijai būdingas no
ras yra patogiai gyventi, so
čiai pavalgyti, aprūpinti savo 
šeimą medžiaginėmis gery
bėmis ir dar susikrauti at
sargų ateičiai. Žmogus gali 
būti labai dosnus į vargą pa
tekusiam, bet jis taip pat yra 
savanaudis: dalintis savo sun
kiai uždirbtu turtu su mažiau 
turinčiais, jeigu jie tingi patys 
dirbti ar lengvapėdišk':i išmė
to sav išteklius, tik retas su
tiktų. Tad ir komunizmo ideo
logija, propaguojanti visišką 
luomų lygybę, yra nenatūra
lus reiškinys. Juo labiau, kad 
ir po tos lygybes antklode 
slapstėsi naujieji kapitalistai, 
skyrėsi luomai, gilėjo sprūdis 
tarp tų. kurie turi per daug. 
ir tų. kurie nieko neturi. 

Šiandien komunistine Kini
ja jau paragavo kapitalizmo 
vaisių ir, nepaisant, kiek gar
siai protestuotų, komunizmo 
ideologija jau perėjo į išsigi
mimo procesą. Be abejo, dar 
reikės nemažai laiko, disiden
tai dar turės daug iškentėti ir 
dirbti, bet Kinija jau yra 
užsikrėtusi laisvosios rinkos 
bakterijomis ir vargiai ją ga
lės pagydyti bet kuris dikta
torius. Kai šią vasarą jį sueis 
į artimesnį kontaktą su Hong 
Kongu, „ligos simptomai" tik
riausiai dar paaštrės, turint 
savo teritorijoje tikrojo kapita
lizmo pavyzdį. 

Komunizmas mėgino nepa
klusnius savo valdomuosius 
palenkti teroru ir smurtu, š i e 
metodai niekuomet istorijoje 
nebuvo veiksmingi, dažniau
siai kaip tik atnešdami 
priešingus rezultatus. Tačiau 
istorija visuomet buvo gan 
prasta mokytoja: nors ir daug 
kartų žmonijai rodžiusi kai 
kurių elgesio klaidų be-
reikšmingumą. jos vis kartoja
mos. Vienaip ar kitaip, raudo
nos komunizmo likučių 
vėliavos, dar vis suplazde
nančios gegužės pirmosios 
proga, ilgainiui paskęs pava
sario žiedų tvane ir galėsime 
iš tos dienos visiems laikams 
ištrinti skaudžių prisiminimų 
dėmes. 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

Tėvas knygą davė. Severiukas pavadino, kad nu-
bėgtumėm kartu, bet aš tada neišdrįsau. Tik kai jau 
nešė gal kokią trečią ar ketvirtą nubėgau ir aš. Bijo
dama, pilna nerimo, bet nubėgau. Pasitiko kieme ir 
abu nusivedė į kamaraitę. Man ir akys iš kaktos virto. 
Ji buvo aukšta, plonutė, geltonplaukė, tik apsivilkusi 
ne žydru , bet tamsiai žaliu ilgu drabužiu. Ir ne susi
raukusi, ir ne pikta, bet visa vienas šypsnys. Jeigu dar 
mėnulis būtų buvęs po kojomis ir apie galvą būtų 
skraidę pliki angeliukai, tikrai būčiau atsiklaupusi. Ir 
kamarėle buvo balta, balta, sienos visokiais paveik
sliukais nukabinėtos. Tik dairiausi į viską ir net ne
pajutau . kad ji ir mane kalbina: 

— Žinau, kad ScvcrMtas knveas jau kaip ropę 
graužia. O kaip tu? 

Bet ji buvo greitesnė už mane Kol atsipeikėjau iš 
tų visų naujybių ir buvau besižiojanti, kad griaužiu 
dar geriau, negu Severiukas. ji pati atsakė. 

— Kur tu tokia mažytė griausi. Tokia būdama ir 
aš dar •emnkč'jan, be! ūžta* rlabar... Nežinau ką 
reikės daryti, kai visas tavo tėvo perskaitysiu. 

Ir nusisukusi į Soveriuką: 
— Šeimininkas turbūt ir lietuviškų krūvas prisi

krovęs turi. Atnešk kokią ir lietuvišką. 
— Paprašvsiu. — atsake ir dar pridėjo: — Jeigu 

turės kokią, tai tikrai duos. Jis pats tai tik rusiškas 
teskaito. 

Knietėjo ginti tėvą. Ant liežuvio spragete 
spragsėjo: 

— Kaip neskaito. Skaito ir lietuviškas knygas ir 
lietuviškus laikraščius. Ir kitiems duoda skaityti 

.Jeigu man vienai būtų taip pasakiusi, būčiau 
neišlaikiusi. Būčiau išpoškinus kaip didelė, bet ne
norėjau gėdinti Severiuko, tai ir nutylėjau. 

Ji dar pasakė, kad labai norėtų ir lietuviškų laik
raščių paskaityti. Rusiški jai jau taip nusibodo, kad 
net iš tolo smirdi. 

Paskum davė abiem po pluoštą nuo saldainių po
pieriukų ir vieną didelį saldainį. Saldainį padavė Se-
veriukui. 

— Dabar daugiau nebeturiu, — duodama pasakė 
— turėjau, bet svečiai suvalgė. Kitą sykį paliksiu 
aniem po vieną, o šį kartą pasidalinkit. Tik kai dalin
sitės, Severiuk, neskriausk mergytės. Kai išvyniosit ir 
perpjausit per pusę, leisk jai pasirinkti, kur didesnė. 

Išėjom. Aš tokia smagi, kad, rodos, ir kojos žemės 
nesiekė. Visi anie Tavute šnekėjo tik negerai, o mum ji 
buvo tokia gera, kad nebežinojau net kaip. Kai galiuką 
paėjom, kai žinojom, kad ji manęs nebeišgirs, paklau
siau: 

— O kam tu melavai? 
Severiukas n2t sustojo. 
— Ką pamelavau? 
— Otri kad tėtė lietuvišku knveu neturi. 

— O kam man sakyti? Jeigu nori. tegu pati jo pa
klausia. 

Ir kai dar kiek paėjom pridėjo: 
— Juk žinai, kad žandaras vis lando, vis nori jį su 

knygom pagauti. Nepagauna. 
— Bet Tavute ne žandaras. — užšokau. — Kas, 

kad apie ją kitaip šneka, bet pats matei, kokia gera. 
— Gera? — nusijuokė. — Laputė. Aš daugiau apie 

ją žinau negu tu. Kai jai reikia, tai kiaušinį iš po gy
vatės iškalbėtų, o kai ne. tai ragai piktesni už 
Gaidžiūno jaučio. Gal negirdėjai, kad aną diena net 
motiną primušė. 

— Ar matei? — šokau. 
— Nemačiau, bet kiti mate. Pas Knasienę nubėgo 

sudraskytom rankom. Tavo tėte geriau žino už tave. 
Duodamas nunešti rusišką, pasakė, kad apie lietu
viškas neprasitarčiau. Ką žinai9 Pas ją nuolat guli 
urėdas, o paskum su urėdniku ir zemskiu ir teisėju 
kortom lošia. 

Aš to nežinojau, bet man Tavute vis tiek buvo la
bai graži ir negalėjau tikėti, kad ji butų nors kiek ne
gera. Ir saldainis buvo labai skanus. Kai išvyniojom 
buvo toks tamsiai rudas, o kai supjaustem. vidury bal
tas. Severiukas supjaustė į šešias dalis Visiem po ga
baliuką. Tėte su tėvuku atsisakė imti. Mama irgi 
neėmė, o močiute paėmė, bet atidavė Marcelei Sakė. 
kad nereikia nė jos užmiršti Severiukas pasiėmė du. o 
man liko net trys. tai ir čiulpiau juos kaip devintam 
danpno natfkiisi ir vi« n m * M n i falva suimti kad ii 

galėtų būti negera. Net ir tada. kai tėtis Severiuką pa
gyrė, kad lietuviškų knygų neišdavė. 

— Bet jis pamelavo, — norėjau nors taip ginti Ta
vute. 

— Reikėjo. — nusišypsojo tėvas, paskum pasisodi
no mane ant kelių ir paklausė: 

— O tu ar nemelavai? 
— Aš nieko nesakiau. Severiukas sake. 
— Ne šiandien Aną dieną, kai žandarai buvo. 
— Aš ir tada nieko nesakiau. 
— Žinau, kad nesakei, bet kalendorių už marš 

kinių užsikišai ir visą laiką paskui žandarus sekiojai 
Kad ir maža buvau, bet pasiduoti nenorėjau, 

l 'žsikišau, bet nesakiau, kad neužsikišau. 
— O jeigu būtų paklausė, ar nematei, kur kalen

dorius? 
Pasijutau, kad mane jau pagavo. t>et vis tiek atsa

kiau: 
— Bučiau sakiusi, kad jokio kalendoriaus nenia 

cinu. Bet jie žandarai Jiems nereikia žinoti. 
— O tavo Tavutei ar reikia žinoti0 

To tai jau nebežinojau. Aš vis tiek buv^u jot 
pusėje Net ir kai tėvas aiškino, kad ne viską galimu 
pasakyti kiekvienam, kuris ko klausia. Esą tokių da
lykų, kuriuos žinoti gera tik tau pačiam. 

'Rus daugiau 
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GYDYTOJAS, KUNIGAS, 
AUKLĖTOJAS 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio Lemonte misijoje, pneš-
velykiniam susikaupime kovo 
17-18-19 d. vakarais susirin
kusiems kalbėjo, iš Kauno at
vykęs. Jėzuitų gimnazijos di
rektorius tėvas Gintaras Vit
kus. Pasibaigus rekolekcijoms, 
kuklusis dvasininkas sutiko 
atsakyti į kelis klausimus. 

— J ū s , kun ige G in t a r a i , 
e s a t e p u l k i n i n k o V i t k a u s 
— Kazimiera ič io , p a r t i 
z a n u vado , va ika i t i s . Ar 
J ū s ų še ima i švengė pe r se 
kioj imų, ar iš l iko J ū s ų 
t ėvas , mot ina , g imina i č i a i ? 

— Mano senelis Juozas Vit
kus, kartu su kitais pogrin
dinės antinacinės — anti-
bolševikines Kęstučio organi
zacijos nariais, po karo buvo 
pasiryžę likti Lietuvoje ir or
ganizuoti partizaninį pasi
priešinimą. Vykdydamas šiuos 
įsipareigojimus, jis apjungė 
pietų Lietuvos partizanus į 

. drausmingus karinius dali-

. n-ius. vadovavo vadinamai 
Apygardai „A" Deja, 1946 lie
pos pradžioje susišaudymo su 
NKVD daliniais metu Ža
liamiškyje, netoli Liškiavos, 
pulkininkas Kazimieraitis 
buvo nukautas (atrodo, kad jo 
žūtis yra susijusi su Markulio-
Arelio išdavyste. Po jo žūties 
praėjus porai metų. 1948 kar
tu su penkiais mažamečiais 
vaikais jo žmona, mano mo
čiutė Genovaitė, buvo iš
tremta i Sibirą — Usoljės 
kraštą netoli Baikalo. Vyriau
sias sūnus, mano tėvelis, tuo 
metu turėjo aštuoniolika, o 

r jauniausias sūnus — vos tre-
" jus metus. Ten taigoje ir susi

pažino mano tėvai Vytautas ir 
Gražina, kuriai, kaip ūkininko 
dukrai, kartu su jos šeima 
taip pat buvo lemta paragauti 
tos pačios dalies. Jie Sibire ir 
susituokė, ten susilaukė ir pir
mosios dukros. 1957 metais 

I visi grįžo į Lietuvą. Aš gimiau 
; jau Kaune 1958 m. Mūsų 
; šeima visą laiką gyveno 
; Kaune. Mickevičiaus gatvėje. 

• Užaugome trys vaikai: Rūta, 
- Gintaras ir Linas. 
; — Kur mokėtės? Kur bai
li ge te g imnazi ja , kur J ū s ų 
I t ėv i škė? 
• — Beveik visas mano gy-
; venimas prabėgo Kauno cent-
I re. tik vasaros ir žiemos atos-
'. togu metu būdavau mamos 
• tėviškėje Pašventupyje netoli 
; Pakuonio (Prienų rajone). 
I Kaune pabaigiau ketvirtąją vi-
Z dūrinę mokyklą bet ir toliau 

mano gyvenimas lieka susijęs 
; su šiuo miestu. 
į —; Rodos, ba igė te medi

ciną. Ar t eko po J ū s ų sene-
T lio p a r t i z a n o žū t i e s ir 

J u m s mokslo m e t a i s bū t i 
• 
J pe r s ek io j amam? 
Z — Mokslai man visuomet 
Z gerai sekdavosi, todėl, sekda-
- mas savo seses pėdomis. 1976 
J m. (stojau į Kauno medicinos 
Z institutą, kurį sėkmingai bai-
Z giau 1982 m Tiesioginio per-
Z sekiojimo aš asmeniškai ne-
- patyriau, bet. kaip vėliau 

sužinojau, kad tiek mama. 
; tiek tėvelis nuolat turėdavo 
Z patirti viršininkų spaudimą 
- dėl savo. kaip tremtinių. 
Z praeities ir del to. kad reli-
Z giškai auklėja savo šeima. 

— Kai ba igė te mediciną, 
; a r t eko toje sri tyje da rbuo-
: t is? 
Z Po studijų buvau paskirtas 
I dirbti Kauno Medicinos insti-
- tute moksliniu bendradarbiu, 

darbavausi Raudonojo Kry-
; žiau^ ligoninėje, specializuo-
Z damasis hroncholofrijoje ir pu!-
Z monologijoje. Jau ruošdamasis 
• studijoms kunigų seminarijoje 
; beveik vienerius metus pa-
Z dirbėjau Prienų ligonines po-
Z liklinikoje ir Balbieriškio ligo

ninėje ir ambulatorijoje. Iš 
viso gydytojo praktika ver
čiausi penkerius metus... 

— Kaip apsisprendėte 
tapti kunigu — jėzuitu? 

— Tai ilgoka istorija. Trum
pai galiu pasakyti, kad. dar 
studijuodamas mediciną, im
davau galvoti apie kunigystę, 
tačiau šią mintį vis gyniau 
šalin. Bet ji vis sugrįždavo... 
Baigęs medicinos studijas, 
bandžiau stoti į seminariją. 
bet nepriėmė, nes reikėjo ati
dirbti už gautą išsimoks
linimą. Bičiulių dėka buvau 
supažindintas su tėvu jėzuitu 
Albinu Dumbliausku, kuris 
ilgą laiką praleido kunigauda
mas Kazachstane ir ret
karčiais sugrįždavo Lietuvon. 
Jis savo ruožtu pristatė mane 
jėzuitų provincijolui, ir taip 
palaipsniui aš tapau šios 
Draugijos narys. 

— Ar buvote persekioja
mas kunigų seminarijoje? 
Kokios ten tada buvo nuo
taikos? Iš Kronikų žinome, 
kad ir ten reikėjo prisitai
kyti, jei norėjai tapti kuni
gu, o jei ne, galėjai būti 
išmestas iš seminarijos, ar 
net ištremtas? 

Į kunigų seminariją pavyko 
įstoti 1987 metais, jau būnant 
jėzuitu. Be abejo, apie savo 
priklausomybę Ordinui nie
kam nepasakodavau, kadangi 
tuo laiku visos vienuolijos 
buvo uždraustos ir veikė ne
legaliai. Net ir mes patys nau
jieji jėzuitai konspiracijos su
metimais ne itin daug steng
davomės apie vienas kitą 
susižinoti. Kaip ir daugumą 
seminarijos studentų, taip ir 
mane, bandė suvilioti KGB 
agentai, švelnia forma siū
lydami bendradarbiavimą 
„geresnių Bažnyčios ir val
stybės santykių dėlei"... tačiau 
mano atžvilgiu jie buvo gan 
kultūringi ir mandagūs, na ir 
aš pats nebuvau nei naivus, 
nei per daug baikštus, ir gan 
greitai jie paliko mane ra
mybėje... Seminarijoje tuo 
metu jau dvelkė kitokie vėjai, 
ir netruko ateiti 1989 metų 
permainos... 

Dabar esate Kauno J ė 
zui tų gimnazijos d i rek to 
r ius , ar sunku d i rbt i su 
j a u n i m u , ar yra pašau 
k imų? Koks jų rel iginis gy
venimas , juk ne v ienas 
savo vaikystė je gal ir ne 
paž ino Dievo? 

— Kai stojau į Jėzuitų or
diną ir vėliau į seminariją, 
niekada nepagalvodavau, jog 
kada nors atsidursiu mokyk
loje. Nors dar vidurinėje mo
kykloje svarsčiau galimybę 
tapti fizikos ar matematikos 
mokytoju. tačiau suviliojo 
medicina. Dabar, žvelgdamas 
į savo kelionę nuo daktaro iki 
mokykloje besidarbuojančio 
kunigo, vis labiau galiu įsi
tikinti, koks yra dosnus Vieš
pats, patenkindamas mūsų 
svajones ir suteikęs trijų 
pašaukimų naštas ir džiaugs
mus... O direktoriaus pareigas 
eiti yra ir sunkus, ir garbin
gas, ir dėkingas užsiėmimas. 
Mat katalikiška mokyklos 
misija šiandieninėje Lietuvoje 
yra ugdyti ne vien gerai išsi
lavinusį jaunuolį, bet plačios 
dvasios ir taurios širdies 
žmogų, sugebantį kritiškai 
analizuoti gyvenimo tikrovę, 
pastebėti jame esančias netei
sybes ir mokėti bei norėti jį 
atnaujinti. Šiuolaikinis katali
kas inteligentas turėtų mokėti 
organizuoti, vadovauti ir, ben
dradarbiaudamas su kitais 
žmonėmis, siekti bendro tikslo 

— teisingesnes, kilnesnės, de
mokratiškesnes visuomenės 
sukūrimo. Jis turi norėti ir 
mokėti gera daryti, užjausti 

Kun. Gintaras Vitkus, ! \ ; i ::'.* - j i .i.'.i; u::nnaz.,u.s direktorius. 

silpnesnį ir būti pasiruošęs 
ateiti j a m į pagalbą. Tai, kaip 
gerai supran tame, niekada ne
buvę lengvas uždavinys, o 
ypač dabar po tokio ilgo sovie
tinės indoktrinacijos periodo 
ir esant tokiai vertybių su
maiščiai. Nelengva yra įveikti 
skepticizmo, vartojiškumo ir 
individualizmo kirminus, ku
rie vis labiau skverbiasi į 
mūsų krašto visuomenę, o tuo 
pačiu ir jaunimą. Jau nekal
bant apie nusikals ta tumumo, 
palaidumo ir narkomanijos bei 
alkoholizmo pavojų. Daugelis 
mūsų mokinių tėvų neturėjo 
galimybės giliau susipažinti 
su krikščionybės tiesomis, ta
čiau nori. kad bent jų vaikai 
turė tų tokią galimybę. Tai, 
aišku, apsunkina katalikišką 
ugdymą, nes šeima nepalaiko 
to, ką mes gimnazijoje ban
dome suteikti , tačiau jau tu
rime visą eilę pavyzdžių, 
vaikų dėka tėvai a t r anda 
Dievą ir tampa katal ikais . 
Gimnazijoje mokiniai tur i ne
blogų galimybių „susitikti" 
Dievą, mokytis kaip tikėjimą 
reikėtų sieti su gyvenimu ir 
atvirkščiai. Mes nesiekiame, 
kad gimnazija taptų dvasinin
kijos kalve, tiesiog būtume lai
mingi, jei jaunieji a t rastų savo 
vietą gyvenime, atpažindami 
savo pašaukimą. Per penke
rius metus vienas vaikinas 
įstojo į kunigu seminariją. 
Viena mergina į vienr 'iją. 

— Tai nepapras tas deri
n y s — k u n i g a s ir gydyto
jas!. . Tikr iaus ia i t enka gy
dyt i ne tik j a u n ą sielą, b e t 
ir kūną? 

— Manau, kad tai geras de
rinys, netrukdant is darbui su 
žmonėmis. Pas jėzuitus suti

kau daug tokių kaip aš. Ame
rikoje, burinis, dirba bent 30 
jėzuitų dakta.-u. Nors šiuo 
metu mano, kaip profesiona
laus gydytojo, kvalifikacija 
smunka, tačiau tie įgūdžiai, 
kuriuos turiu, padeda man 
būti naudingu savo artimie
siems, bičiuliams jėzuitams, 
na ir, be abejo, mokiniams, jei 
iškyla koks reikalas. Vis 
dažniau pasinaudoju savo 
bendramokslių ir man dės
čiusių profesorių medikų pa
galba. 

— J a u č i a m e , kad Lietu
voje dar yra okupaci jos 
d i enų n u o s ė d ų , Bažnyčia i 
sunku išs i la ikyt i ir dva
siškai , ir material iai , daž
nai ji apkal t inama, ieško
ma priekabiu? Ar J u m s 
atrodo, kad kunigai ne
turėtų j u n g t i s į polit inį 
gyven imą? 

— Iš tiesų, šiais laikais, kai 
visuomenė vis labiau darosi 
sekuliarizuota, Bažnyčiai vis 
iš naujo reikia apsvarstyti 
savo „vietą po saule" ir vaid
menį šių dienų pasaulyje. 
Ypač pastaraisiais metais kai 
kurie masinės informacijos 
šaltiniai ypač daug darbuoja
si, stengdamiesi kaip galima 
labiau sumažinti dvasininkų 
autoritetą, formuoti kaip gali
ma labiau nepalankią viešąją 
opiniją apie bažnytinių insti
tucijų veiklą. Matyt, kai ku
rias jėgas erzina tas faktas, 
kad dauguma valstybės pi
liečių pasitiki Katalikų Baž
nyčia kaip institucija. Mums 
iš tikro reikia būti labai pasi
tempusiais ir apdairiais, kad 
mūsų veikla nebūtų dvipras
miškai interpretuojama ir taip 
nebūtų žlugdomos geros ini

ciatyvos, kurių vis drąsiau 
pradeda imtis katalikai. 

Kunigų politinę veiklą regla
mentuoja Bažnytinės teises 
kodeksas, kuris draudžia dva
sininkams be vyskupo leidimo 
tiesiogiai įsijungti į partijų 
veiklą. Tačiau niekur nėra 
pasakyta, kad kunigas ne
turėtų vykdyti savo, kaip pi
liečio, pareigas, j am neuž
drausta turėti savo politinius 
įsitikinimus ir juos reikšti. Ki
tas klausimas, kiek tam gali 
pasitarnauti sakykla. Baž
nyčia buvo ir bus aktyvi vi
suomenine jėga, kuri rūpinasi 
žmonių dvasiniais ir tam tik
ra prasme materialiniais rei
kalais, o tai labai priklauso 
nuo valstybės santvarkos. 
Bažnyčios socialinis mokslas, 
tai lyg brangakmenis, kurio, 
deja. mes. kunigai, vis dar 
neįstengiame pristatyti visuo
menei, tinkamai jį atskleisti. 
O jis skatina visus katalikus 
tapt i aktyviais politinio visuo
meninio gyvenimo dalyviais, 
nes tikėjimas ir teisingumo 
įgyvendinimas yra neatsieja
mai susijusios vieno medalio 
pusės. 

Šiuo laikmečiu viena iš Lie
tuvos jėzuitų pagrindinių 
užduočių ir yra per Švietimo 
įstaigas ugdyti jaunuolius, 
kurie galėtų kurti teisingesnę 
visuomenę, kurie būtų kom-
petetingi, dori ir kitus 
užjausti pasiruošę asmenys, 
negailintys savo jėgų atiduoti 
Dievo karalystės jau čia 
žemėje kūrimui. Ir mes esa
me pasiryžę siekdami šio tiks
lo tarnaut i savo tėvynei ir jos 
žmonėms. Dėkui Dievui atsi
randa vis daugiau žmonių, ku
rie atskuba į pagalbą, mūsų 
darbus paremdami malda, pa
tarimais, aukomis. Daug tokių 
žmonių sutikau ir čia, Ameri
koje, kur vedžiau gavėnios su
sikaupimo dienas Omahos, 
Lemonto, Čikagos ir Klevelan-
do lietuvių parapijose. Ben
dromis jėgomis išbrisime iš 
skurdo ir galėsime pasidalinti 
su kitomis pasaulio tautomis, 
kuo esame turtingi. 

— Ačiū už Jūsų nuo
š irdžius žodžius. 

kalbėjosi J. G-nė. 

• Didžiausia Lietuvoje sa
la, užimanti 45 ha, yra Astra vos 
sala Duburio ežere (Zarasų raj.). 
Šis ežeras įdomus dar ir tuo, kad 
jo salos (4) užima beveik trečdalį 
viso ežero ploto, t.y. daugiausia 
ploto iš visų Lietuvos ežerų. 
Duburio plotas — 151 ha. Dubu
rio salų plotas — 47.1 ha. 
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REAL ESTATE REAL ESTATE 

& 

REALMART U. Inc. 
6602 S. Puiaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja ;vamų nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinki te 

B U D R A I C 

Bus. 773-585^100 
F»x. 773-585-3997 

U I 

Pager 773-308-0307 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

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

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane kaiba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-865-
(773)581-8654 

<£?2i 
KMIEC1K REALTORS 
7922 S. Puiaski Rd. 
4365 S. Archer Av*. 

DANUTE MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pro-
fessionaliai. sąžiningai ir .as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

Pigiai ir greitai išvežam 
šiukšles, kraustom baldus, 
nugriauname ir pastatome 

garažus, verandas (porch). 
Kreiptis: M . 773-737-2674 

arba 773-847-6046 

Jei norite, viešėdami Vilniuje, 
gyventi šeimoje, naudotis visais 

patogumais ir mokėti mažiau, 
tai rinkitės „Bed & Breaktast". 

Teiaufc: Čkagoje teL 773-7843894 
Kviesti Liną. 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

773-737-5168 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters", 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cemen tas , d a ž y m a s . 
Turiu darbo draudimą. 

j S. BenetisteL 630-241-1912 • 

GOVT FORECLOSED home* 
from pennies on SI. Delinąuent Tax, 
Repo's, REO's. Your Area. Toli Free 

1-800-218-9000 Ext. H-2415 
for eurrent listings. 

• B B į į t D C. Muvto, landacapirtf 
bendrovto MvMnkas. ieško darbininko, 
kuris gautų vietą gyventi veltui už namo 

priežiūrą, valymą ir mažus remonto 
darbus +$5 i vai. už "landscaptng' darbą: 

žoles pjovimą, kiemo valymą, aplinkos 
tvarkymą. KrMptto: M . 202-244-2373 

South vvest area bancjuet 
facilrty has openings for part 

lime vveekends: housekeeping, 
vvaitress, cBshwasher. 

Tel. 708-388-1703 

Subrendusi, darbšti ir nuoširdi 
motens. legali JAV gyventoja, ieško 
žmogaus pensininko amžiaus, kurį 

galėtų pnžiūreti- globoti jo namuose. 
Vairuoja nuosavą automobilį. 

Skambinti tel. 773-436-4943 Rita. 

Refcainga moterį* padėti senesnio 
amžiaus moteriai namų ruošoje, ga
minti valgi ir gyventi kartu Weatches-
tor, IL Treciad. laisva diena.; $700 į 

men. Skambinti 708-562-5683 
tarp 1 vai. p.p. ir 3 vai. p.p. 

HELP WANTED 
CDL drtvert to deliver building 

produets apply at 
Reinke Oypsum Suppry Co Inc. 

1400 Shekton Dr. 
Bgm. IL 

Mon.-Frl. 7am-2pm Tel.847-931-7117 

SEIZED CARS from $175. 
Porsches, Cadillacs, Chevys, BMVV's, 
Corvettes. Also Jeeps, 4WD's. Your 
Area. Toli Free 1-800-218-9000 Ext. 

A-2415 for eurrent listings. 

HOUSE FOR SALE 
By ovvner. Homer Twp. near 

Lemont. 1 aere, 3 bdrms, 3 batrts, 
2 fireplaces; 2 decks, fam. rm., 

game rm., hardvvood fl. $234,900 
Tel. 708-301-3250 

F O R SALE 
CAPE COD BRICK HSE 

IN BURBANK. 
Sided dormers upstairs witti kit., bath, 

bedroom. Iiving-dining rooms. 
Rent or related l iving. 

5 rooms down: 3 bedrms, k i tehen, 
bath. living room: ful l -basement. 

Paneled rec. room. 
C a l l 7 0 8 - 5 9 9 - 3 7 7 9 

LEMONT, IL NEW CONDOS 
FOR SALE FROM $122,900.00. 
VVALKING DISTANCE TO LITHU-
ANIAN CENTER. VVALGREENS. 

JEVVEL. LOCATED ON 127th 
STREET. 1 BLOCK EAST OF 

STATE STREET. OPEN HOUSE 
SUNDAYS 12-4 OR B Y APPT. 

TEL 630-257-3305 

BRICKLAYERS 

Pay upto $20 per hr. 
to start immediately. 
Check every week; 

health insurance. 

Tel. 847-437-9941 

MOLD MAKING 
Leading manufacturer of precision injection molds is seeking 

the following qualified, experienced individuats: 
- E.D.M. OPERATOR 
" E.D.M. TRMNEE 
" MANUAL & NC LATHE OPERATOR 
"MACHINIST 
- LEAD MOLO MAKER 

Our toolrooms are bright. clean. smoke-free. vvell ventilated and A/C 
vvith modern. up to date equipment We offer competit ive wages. 
exe!!ent benefit pkg . (10 pd holidays. vacation. profit sharing. 4 0 I K p lan. 
sec 125 med & dep care exp plan. health ms . ete..) and overt ime 
COMMAND OF THE ENGUSH LANGUAGE A MUŠT Please contact: 

NORTHVVESTERN TOOL & DIE 
3445 W. Howard St. 

Skokie, Tel. 847-677-9280 
or 

375 Renner Drive 
Elgin, Tel. 847-697-2030 

E (f E. PRINCIPALS ONLY 

http://Chicago.IL


LAIŠKAI 
NESIŲSKITE TOKIO 
LAIŠKO LIETUVOS 

BIBLIOTEKOMS 

Balandžio 25 d. „Drauge" V 
ir A. Gailiūnų laiškas ne vie
nam įstrigo, kaip rakštis po 
nagu. Rūsčiu tonu jie barasi, 
kreipdamies tiesiog į Lietuvos 
bibliotekas, kam jos „užplūdo 
mūsų dienraštį", prašyda
mos... knygų, žurnalų... Toliau 
seka daugiau, negu juokingi, 
jų patarimai, kurių jie patys 
turėtų gėdytis. 

Čia nemažai lietuviškų ver
tingų knygų, nekalbant jau 
apie žurnalus, išmetama į 
šiukšlynus. Protingesni lietu
viai, keldamies iš namo į butą, 
atiduota knygas ir žurnalus 
muziejams, vienuolynams, 
švietimo įstaigoms. Tuo tarpu 
Lietuvoje visiškas badas toje 
srityje. Net žmoniškos Lietu
vos istorijos ten nerasi. Sovie
tams Lietuvos istorija pra
sidėjo nuo komunistų valdymo 
laikų. Knyga, anot Abraham 
Lincoln, toji išminties, laimės 
ir galybės šaltinis, turi dabar 
skristi Lietuvon, jei norime, 
kad ten pasikeistų ir sovie
tinės įtakos jų galvosenoje, ir 
elgsenoje. Siunčiamose kny
gose jie ras glūdinčią praeities 
laikų sielą. 

Pagal lietuvišką posakį 
„kaip šauksi — taip atsi
šauks", bibliotekų prašymai 
tebuvo tik aidas iš Lietuvos, 

- pačiam „Draugui" paskelbus 
šį kilnų kultūrinį vajų. 
„Draugas" virto XX amžiaus 
knygnešiu — šviesos, tiesos, 
meilės, jungties ryšiu. Plūsti 
Lietuvos bibliotekas, tai lygu, 
jei širštume, kam anais lai
kais knygnešiai tempė lietu
viškas knygas iš Tilžės Lietu
von. Reikia tik džiaugtis, 
stebėtis, didžiuotis, gėrėtis ir 
pagirti, kad ten prašoma ne 
žemiškų gėrybių, bet dvasios 
peno. Rūgojama ir nirštama, 
kad pusės šimtmečio trukusi 
sovietiška vergija juos pakei
tė, bet atsirado tokie, kurie 
nenori jiems padėti. Gailiūnų 
priekaištus „tik girdime duok 
duok, duok..." daugelis giliau 
mąstančių sutiks su neslepia
mu sarkazmu. Turtingiau-
siame pasauly karste — JAV 
nuolat prašoma: Izraelyje, vi
sam pasauliui jį apiberiant mi
lijonais, be paliavos maldauja
ma „duok", ir šimtais atskirų 
valstybių galima priskaityti 
prašančiųjų eilėse. 

O kai Gailiūnai smerkia Lie
tuvos įvaizdį, tai savo laišku 
jie tikrai sudarė tokį įvaizdį 
apie čia esančius lietuvius, 
kokį kažkas Lietuvoje metė 
epitetu „auksinės kiaulės". Ar 
galima juos smerkti už tai, 
perskaičius šitokį Gailiūnų 
laišką? 

Pabaigai norėtųsi patarti 
tiems, kurie rūstauja ir pikti
nasi prašančiais, užpre
numeruoti „Draugą" bent vie
nai Lietuvos bibliotekai. Tuo 
jie nusipelnys padėką ten, 
padėką čia ir pratęs „Draugo" 
gyvavimo laiką, įrodydami 
hindų priežodžiu, kad žodžiai 

yra žemės vaikai, o darbai — 
Dangaus sūnūs. Leonas XIII 
teigė, kad geras katal ikiškas 
laikraštis yra nuolatinė misi
ja. 

Stasė E. S e m ė n i e n ė 
Chicago, IL 

IŠ KOKIŲ KANAPIŲ 
ŠIS PILYPAS? 

Vienas nelogiškesnių Lietu
vos vyriausybės sumanymų, 
tai „ruošiamos Lietuvoje gyve
nančių kitataučių pavardžių 
rašymo taisyklės" („Draugas", 
1997 m. balandžio 24 d., pir
mas puslapis). Esą, Lietuvos 
vyriausybė „pavadino ne
pagrįstais priekaištus", kad 
tokios taisyklės „gali pažeisti 
jų teises". Pagal ministrą pir
mininką Gediminą Vagnorių, 
ruošiamose taisyklėse numa
toma „pakankamai lankst i" 
lenkiškų ir kitų tautybių pa
vardžių (rašymo) tvarka. „Vie
nintelis techninis apribojimas 
— tai, kad naudojami lietu
viški rašmenys", sako vyriau
sybė. 

Sunku suprast i , kaip dvi
dešimtojo šimtmečio pabaigoj, 
turbūt iš neturėjimo ką geres
nio veikti, dar vis prasilieja 
toks „patriotiškumas". Atrodo, 
ir be „Europos Tarybos stebė
tojų delegacijos" patar imo ir 
pritarimo, kiekvienam šiek 
tiek apsitrynusiam turėtų būti 
aišku, kad, kaip rašyti savo 
pavardę yra ne kokios komisi
jos nutarimo, o tos pavardės 
savininko teisė ir reikalas. 
Pavardė, net ir nieko kito ne
turint, yra žmogaus nuosa
vybė ir didžiausias tu r tas . Jo s 
numeriais pakeičiamos tik ka-
cetuose ir kalėjimuose, o šiaip 
civilizuotame pasaulyje niekas 
nebando keisti nei žmogaus 
vardo, nei pavardės. Įsivaiz
duokime, koks kauksmas būtų 
kilęs, jei, įstatymais, „pagal 
skambesį", mes būtume buvę 
verčiami rašyti Vaytchulay-
tees ar Brasdzhyonees. 

Tiesa, „tirpdymo katilo" su
metimais, šio šimtmečio pra
džioj emigruojantiems į Ame
riką, „patriotai" imigracijos 
darbuotojai ne vienu atveju jų 
pavardes įvažiavimo uoste yra 
pakeitę. Taip, iš Degučio atsi
rado DeGuttis ar ir Dugan, ir 
iš Kalniaus - Colney. Daug 
buvo tokių, kurie su džiaugs
mu tada neatpažįstamai tapo 
„amerikonais". Ačiū Dievui, 
mums į Ameriką a tvykstant , 
tokia mada buvo praėjus, nors 
mano tėvas sakė, kad jei j a u 
reikės, tai pavardę t rumpin-
sim į Ūsą. 

Dabar štai, Lietuvoj, ki ta
taučių, nelietuvių tautybės 
žmonių pavardės — ir dar vy
riausybės nutarimu, dėl Dievo 
meilės! — bus „rašomos lietu
viškais rašmenimis, tačiau pa
gal jų kalbos skambesį, iš
laikant autentišką formą", 
sako pranešimas spaudai . Lie
tuviškų galūnių „prisegti" ne
reikės. Rusų valdymo laikais, 
Lietuvos kalbininkai, valdžios 
terorizuojami, tokias taisykles 
buvo bandę sugalvoti, tačiau 

turėjo prieiti išvados, kad jų 
nuosekliai nustatyti neįma
noma. Tikėkimės, kad Lietu
von negrįžta Zimano ir Griš
kevičiaus kalbos tvarkymo 
dvasia. Kaip tai iš tikro bus 
daroma, iš pranešimo nėra la
bai aišku, tačiau atrodo, kad 
koks nors Wehrner von 
Schmidt „lietuviškais rašme
nimis", bet be „lietuviškų 
galūnių", „pagal skambesį" 
turės tapti Vėrner fon Šmit. 

Aišku, prieš tokio „tikro pa
triotizmo" bangą subyrės visi 
logiški įtikinėjimai, bet gal vy
riausybė, laiko turėdama, ga
lėtų patyrinėti, k;-} tokiu tai
syklių sumanytojai gena ir 
kokias žoleles jie ruko'.' Smagu 
matyti, kad Lietuvoj bent ka
napių auginimas, atrodo, te
beklesti. 

A r v y d a s B a r z d u k a s 
Falls Church, VA 

VYČIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPĖS 
PASIRODYMAS 

Pirmą kartą Čikagoje, Jau
nimo centre, pasirodė trijų 
imigracinių grupių atstovai. 
Vieni šoko, kiti grojo ir daina
vo. Tai įvyko balandžio 19 d. 
Nepaisant, kad balandis buvo 
tur t ingas meniškais pasirody
mais: bažnytinio choro, operos 
dviem renginiais, į vyčių va
karą susirinko gražus būrys 
žiūrovų. Prie vyčių tautinių 
šokių grupės, be F. Zapolio, L. 
Ringienės, S. Pacek, prisidėjo 
neseniai iš Lietuvos atvykusi 
L. Tautkuvienė. Grupės na
r iams irgi atstovauja trijų 
bangų atstovai. Grupė surinko 
daug gražaus jaunimo, iš viso 
36. Šokėjai suskirstyti į tris 
dalis: studentų, jaunių ir 
vaikų. Trečioje grupėje šoko 
vaikai nuo 2 iki 6 metų. Kaip 
tik ši grupė sužavėjo žiūrovus, 
senus ir jaunus . Viena žiūrovė 
vos pusantrų metų, įžvalgiai 
sekė šokėjus scenoje ir pati 
dalyvavo salėje. J i bus garan
tuotas prieaugis vyčiams. Tai 
geras pavyzdys tėvams įro
dant is , kad vaikus reikia vežti 
į panašius renginius anks
tyvame amžiuje. 

Visas renginys praėjo be 
pretenzijų sklandžiai, su jau
natviška energija. L. Tautku
vienė parodė nematytų šokių 
iš įvairių Lietuvos sričių. 
Pradėta su „Aguonėle", kurią 
atliko grupės senjorai su pačiu 
F . Zapoliu. Reikia pripažinti, 
kad Frank neprarado energi
jos. Pranešimus darė patys 
šokėjai gražia lietuviška tarse
na, su trupučiu poezijos. Po 
kelių šokių žiūrovus palinks
mino „Tėviškės" kapela ir 
kanklininkė D. Kimtytė. 

Vyčių vakaras praėjo sma
giai, įdomiai ir įvairiai. Skam
bėjo „Aguonėlės" melodija ir 
spektaklio pabaigoje, visiems 
dalyviams išbėgus į salę ir 
į t raukus žiūrovus į savo eiles, 
programa buvo baigta. Ji liks 
šokėjų ir žiūrovų atmintyje iki 
kito pavasario. Šokėjai tikisi 
pamatyti tuos pačius žiūrovus 
Čikagos muziejuje, kai bus 
parodyta nauja programa per 
Kalėdų šventes. 

Edmundas Ringus 
Evergreen Park.IL 

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. gegužes men. 2 d. 
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„DRAUGO" METINIS 
KONCERTAS 

Pasisekimu ir gėlėmis po operos 
džiaugiasi sol. Jonas Antanavičius 

NEMESKIM AKMENS 
f MARGUTĮ 

Teko pastebėti porą pasisa
kymų laiškų skyriuje prieš 
„Margutį II". Laiškų rašytojai 
meta priekaištus naujojo 
„Margutis II" vedėjams bei 
pranešėjams, esą jie užmiršo 
pirmūnus, padarydami pro
gramas neįdomias. Visiems 
kaltintojams reikėtų susisiek
ti su „Margutis II" valdyba ir 
sužinoti tikrąsias priežastis. 

Pasakymas, kad „Margutis 
II" pranešėjai pranešimus at
lieka kitaip, negu ankstyvieji 
ir muzika yra nelietuviška, la
bai klysta. Taip pat reikia at
siminti, kad programos tęsiasi 
tik 30 minučių, todėl daug nu
veikti per tokį trumpą laiką 
neįmanoma. Reikia duoti ap
mokėtus skelbimus, kad įga
lintų tolimesnį „Margutis II" 
gyvavimą. 

Džiaukimės, kad „Margutis 
II" gyvuoja ir per radiją sklin
da lietuviškas žodis bei dai
nos. 

Antanas Paužuol is 
Chicago, IL 

SEVERIUKO SULAUKUS 

Pritariu „Draugo" bal. 11d. 
laiškuose Lidijos Vienužienės 
mintim. Kaimo buitis, kokią 
prieš 50 metų pažinojom, tapo 
bolševikmečio galutinai su
griauta, sunaikinta! Jurgis 
Jankus vi.-a tai atkuria ir 
mums perduoda be jokių pri
verstinių sugestijų. 

Beskaitydami „Severiuką" 

Marta" balandžio 13 d. Čikagoje 
ir režisierius Gintas Žilys. 

Nuotr. Ed. Sulaičio 
netyčia nuklystame į toli liku
sią vaikystę, kada susėdę apie 
didžiulį stalą, prie šviesios 
lempos palubėj, klausydavom 
senelės, mamos ir tėčio pasa
kojimų. Tada mus vaikus, 
suaugusių vakarojimo fone, 
dūzgiant rateliams, tarškant 
staklėms, bei vyrų vijamų vir
vių, botagų, pančių monoto
niškam klegenime. tie pasako
jimai nuteikdavo taip, kad 
pastalėj nuleistas kojas, nety
čia suriesdavom po savimi ant 
suolo, nes nesaugu darydavosi 
pastalėj jas laikyti... Tuose pa
sakojimuose žvangėdavo de
gantys užkasti puoduose pini
gai, iš kaimo kapinaičių išbėgę 
sumekendavo ožiai, žirgai, 
skeltom pusnagom, sužveng
davo, o laumės, visą naktį ke
leivį klaidinusios, tik gai
džiams pragydus namo paleis
davo... 

Tokių pasakojimų mano bro
lių Lietuvoj vaikaičiai vargiai 
kada girdės, nes tokių vakaro
jimų jau nėra ir nebus. J ie tai 
ras Jankaus raštuose, kurių 
dalelė jau išleista Lietuvoj. 
Manding tom pasakom laikas 
ir vieta nustoja reikšmės, bet 
lieka mūsų širdyse ir jaus
muose, sugrįžtančios kartos 
nelauktai ir netikėtai. 

Dievulis apdovanojo Jurgį 
Jankų šviesia atmintimi ir 
auksine, niekada nesudylan
čia plunksna, ir daugelis mū
sų tuomi nemeluotai džiaugia
mės. 

Onė Adomait ienė 
SunnvHil ls . FL 

PADĖKA 
Mūsų mylima Sesute 

A.tA. 
JANINA VIENOŽINSKAITĖ 

ADOMONIENĖ 
užmigo amžinu miegu, 1997 m. balandžio 4 d Montreal, Ca-
nada. 

Nuoširdi padėka mūsų mieliems draugams, giminėms ir 
pažįstan iems, mūsų netekties skausme išreiškusiems 
užuojauta žodžiu ir raštu, taip pat aukojusiems Lietuvos 
našlaičiu labdarai ir šv. Mišioms už a.a. Janinos vėlę. 

Liude>>je likęs brolis Rimas ir Janina Vienužiai ir bro
lis Kęstutis Kaune, Lietuvoje. 

A.tA. 
JUOZUI LUKOŠEVIČIUI 

miros, ooėudžia užuojautą reiškiame mūsų kolegei 
spsoria. KAROLINAI KUBILIENEI ir giminėms. 

Ru< t Pabaltijo universiteto studentai 

Mirus myl imam Broliui 

A.tA. 
ALGIRDUI SKOPUI, 

re iškiame užuojautą ALDONAI GRINIENEI su 
šeima ir kit iems artimiesiems. 

Elena ir Kazys Majauskai 

A.tA. 
PETRUI MARTINAIČIUI 

Lietuvoje mirus , nuoširdžiai užjaučiame praradusius 
Tėvą — mielą draugą VYTĄ, jo seserį NIJOLE ir jų 
šeimas. 

Liuda ir Algis Kaupai 
Giedra Gustaitė 
Kęstas Urbaitis 
Dita Mamaitytė 
Karilė Baltrušaitytė 
Nida Gečiauskaitė 
Rūta ir Remigijus Eigirdai 

Tragiškos nelaimės pasekmėje 

A.tA. 
ELENAI ŽIČKIENEI 

į Amžinybę išėjus, su liūdesiu reiškiame gilią užuo
jau tą s ū n u m s RAIMUNDUI ir TOMUI ŽIČKAMS, 
jų šeimoms, visiems giminėms ir artimiesiems. 

Aniceta ir Antanas Januškos 
Bronė Kuodienė 
Adelė ir Benediktas Povilavičiai 

A.tA. 
AGOTAI ŠIDLAUSKIENEI 

mirus, jos sūnų, valdybos narį, JUSTINĄ ŠID
LAUSKĄ ir jo žmoną STEFANIJĄ užjaučiame 

Lietuvių Krikščionių demokratų 
sąjunga išeivijoje 

Mielai motinai 

A.tA. 
AGOTAI ŠIDLAUSKIENEI 

mirus, mielus JUSTINĄ ir STEFANIJĄ ŠIDLAUS
KUS nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Aldona ir Juozas Lėkiai 

mirus, 
šeimai 
liausią 

Kas liūdnesnio galėtų būti 
Už likimą žmogaus šioj nakty — 
Jo augimas toks ilgas ir lėtas, 
0 mirtis nelaukta ir staigi. 

V. Mačernis 

A.tA. 
Inž. BRONIUI SNARSKIUI 
mielai žmonai REGINAI, dukrai LILEI, 
sūnui VAIDUI ir visiems artimiesiems, 

užuojautą reiškiame ir drauge liūdime. 

J. ir K Barūnai 
V. Bagdoniene 
D. ir J Biručiai 
D. ir G Grajauskai 
0. ir X Ka rašos 
B. Kožicienė 
P. ir S. Leveckiai 
B Pūkelevičiūtė 
R. ir V. Petruškevičiai 
A Sandargienė 
A ir J. Sodaičiai 
S. Sukarevičienė 
0. Zdaržinskienė 

jos 
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„ D r a u g a s " y r a l aba i dė 
k i n g a s p re l . J u o z u i P r u n s -
k iu i . iš kurio sudaryto fondo 
palūkanų, su šimtine prisi
dėjus dosniajam Draugo fon
dui, galėjome paskirti 6 dova
nas savo uoliesiems bendra
darbiams. Jie ne vien iš 
Čikagos, bet iš Cleveland. Los 
Angeles. Detroit... O kas tie 
išskirtieji, sužinosite šį šeš
tadienį, atvykę į ..Exultate" 
choro koncertą Jaunimo cen
tre. 6 vai. vak. 

Č i k a g o s l i t u a n i s t i n ė s mo
kyk los jau beveik pusę šimto 
metų veikia šiame mieste, va
dinamame užsienio lietuvių 
sostine. Jaunimo centre buvu
sios direktorių Rūgytės, Pla-
čo. Masilionio vadovaujamos 
mokyklos dabar susiliejusios į 
Jū ra tės Dovilienes vedamą 
ČLM. Čia gimusių ir neseniai 
atvykusių iš Lietuvos mokinių 
tėvų pastangomis ruošiamas 
linksmavakaris — pietūs su 
šokiais ir programa. I pobūvį 
kviečiami Čikagos savival
dybes pareigūnai, kad susi
pažintų su lietuvių kultūros 
ir švietimo įnašu šiame 
mieste. Rengimo komitetas su 
pirmininke Gitą Žiurinskiene 
kviečia visus pasidžiaugti ne
nuilstama lietuviška veikla. 
Renginys bus gegužės 10 d.. 
šeštadienį, 5:30 vai. vak.. di
džiojoje JC salėje. Bilietus 
galima įsigyti ir vietas užsi
sakyti pas Dainą Dumbrienę. 
tel. 773-476-3586. 

R i n k i m a i i J A V L B XV ta
rybą Eas t Ch icago . IX, apy
linkėje bus pravesti paštu ir 
taip pat bus galima balsuoti 
asmeniškai Sv. Kazimiero pa
rapijos patalpose, Gary, ge
gužės 18 ir 25 d. po lietuviškų 
Mišių. Rinkimų komisiją su
daro: S. Holiušienė. V. Darnu-
šiene ir R. Dambrauskienė. 
Rinkimų būstinės adresas: 
4006 Fir Str.. East Chicago. 
IX 46312. tel. 219-398-9249. 

Darže l i a i puoš i a s i pir
m a i s i a i s p a v a s a r i o ž iedais . 
artinasi Motinos diena. Pietus 
..Mama. Tau" ruošia Pal. Jur
gio Matulaičio misija gegužes 
11 d., 12 vai.. Pasaulio lietu
vių centre. Skanus maistas, 
graži, trumpa menine progra
ma, kurią atliks sol. Praurime 
Ragiene. dr. Leonidas Ragas. 
aktorė Audre Budrytė, laukia 
visų atsilankiusių. Dienos 
greitai bėga. paskubėkite re
zervuoti vietas, skambindami 
630-257-8346 arba 630-243-
0549. 

S ė k m i n g a i Čikagoje j a u 
d a u g me tų v e i k i a n t i ..Gran
dies" tautinių šokių grupė ren
gia koncertą sekmadienį, 
gegužes 4 d.. 3 vai. p.p.. Jauni
mo centre. Kartu su gran-
diečiais popietėje dalyvaus ir 
svečiai — latvių tautinių 
šokių grupė ..The Merry 
Couple". Visi maloniai kvie
čiami atvykti. 

Sv. Kazimiero kongrega 
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
šį šeštadienį, gegužes 3 d.. 
9:30 vai. r., vienuolyno moti
niškojo namo koplyčioje, Mar-
ąuette Parke. Mišias aukos 
Nekalto M. Marijos Prasidė
jimo klebonas kun. Anthony 
Puchenski. o Mišių metu bus 
specialiai meldžiamasi, kad 
Šv. Kazimiero vienuolijos 
įsteigėja Motina Marija Kau
paite būtų paskelbta palai
mintąja. 

Mažosios L ie tuvos Lietu
viu draugi jos n a r i ų susi
r ink imas ir pietūs yra sek
madienį, gegužės 4 d.. 12:30 
vai. p.p.. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 6500 S. 
Pulaski. Susirinkime bus val
dybos narių pranešimai ir 
svarstomi įvairūs reikalai. Po 
pietų vyks susipažinimas su 
Mažosios Lietuvos fondo iš
leista Martyno Gelžinio knyga 
..Mūsų gimtinė — Mažoji Lie
tuva". Knygą aptars kun. Al
fredas Vėlius. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. 

Kas sakė. kad mūsų jauni
mas nenoriai jungiasi į lietu
višką veiklą? Clevelando lietu
vių chore ,,Exultate" ne tik 
dainuoja daug jaunuolių, bet 
jiems sudaromos progos paro
dyti savo gražius balsus ir at
skirai: jaunimo kvartetas, ku
rį sudaro Saulius Kliorys, 
Kristina Kliorytė. Simas La-
niauskas ir Laura Rukšenaite, 
žavės publiką ..Draugo" kon
certe šį šeštadienį, gegužės 3 
d.. 6 vai. vak.. Jaunimo cen
tre. Atvykite pasiklausyti. 

J e i g u d a r nespėjote 
įsigyti b i l ie tus į „Draugo" 
koncertą, galėsite tai padary
ti šeštadienį, bet atvykite 
anksčiau: kasa Jaunimo cen
tre bus atidaryta nuo 4 vai. 
p.p. 

. .Kranto" va ldyba p rane
ša, kad vakaronės Šaulių na
muose vyksta pastoviai kiek
vieną šeštadienį. 7 vai. vak. 
Norintieji pramokti anglų kal
bos renkasi į Šaulių namus 
6:30 vai. vak.. šeštadieniais, o 
šį šeštadienį, gegužes 3 d., 
vakaronėje pasirodys Čikagos 
humoro ir satyros teatras An
tras kaimas, vad. Eugenijaus 
Butėno. Visus, norinčius pa
taisyti nuotaiką. ..Krantas" 
kviečia j spektaklį, kurio 
pradžia 8:30 vai. vak. Po jo 
)us šokiai ir žaidimai. 

Imigraci jos k laus imais , 
ypač apie naująjį imigraci
jos į s ta tymą ..Seklyčioje" 
gegužes 8 ir 15 d.. 7 vai. vak.. 
kalbės Čikagos miesto advoka
tas, o vertėjaus lietuvis advo
katas Algimantas Keželis. Visi 
kviečiami ateiti, klausti klau
simus, išsiaiškinti neaišku
mus. Paskaitas ruošia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba, pir
mininkaujama Birutės Jasai
tienės. 

Lietuvių moterų klubų federacijos ruoštame Abiturientų ;>ristatymo pokylyje Pasaulio lietuvių centre Lemonte. 
dr Mindaugas ir Austę Vygantai su abiturientu sūnum Marium, kuris stipriai reiškiasi sporte, gerai mokosi. 
yra veiklus ateitininkas, groja violenčele, o rudenį pradės nuzikos ir istorijos tudijas Northvvestern universitete 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

MŪSŲ ABITURIENTAI 
P a d a l i n o Nina , Aušros ir 

Ronaldo duktė, šį pavasarį 
baigia St. Ignatius College 
Prep. ir Čikagos lietuvišką 
mokyklą. 

Nina priklauso lietuvių 
skautams, Harlequins. mok
sleivių tarybai, vyčių jau
niams ir kitoms organizaci
joms bei klubams. 

Jos pomėgiai yra buriavi
mas, tinklinis, lengvoji atleti
ka (bėgimas;, mėgsta keliauti, 
stovyklauti, alpinizmą ir ben
drauti su žmonėmis. 

Nina Padalino yra gavusi 
stipendiją ir nuo rudens studi
juos Marąuette universitete 
stomatologiją. Edmi 

E d m u n d a s B u r o k a s . Ed
mundo ir Erikos sunūs, baigia 
Brother Rice gimnaziją. 

J is priklauso International 
klubui. Key klubui. Yra skau
tas — Vytis. Dirba su 
„Perkūno" draugove. Lituani-
cos tunte . Lankė Kr. Done
laičio pradžiom mokyklą ir 
baigė Čikagos lietuvišką mo
kyklą. 

Edmundas mėgsta lošti bili-
jardą. skaityti , domisi muzika. 

Nuo rudens studijuos South
ern Illinois universitete. Car-
bondale. J i s pasirinko verslo 
specialybę. 

Krista Šilimartyt* IŠ k.un^ Dainius Brazaitis ir Tania Mikaitytė, 
„Grandies" tautiniu *okiu grupės šokėjai, maloniai visus kviečia dalyvau
ti koncerte ye^uzf^ 1 d . -5 vai p.p . Jaunimo centre 

Nina Padalino 

J u š k y s Aleksas . Algio ir 
Dalios Juškių sunūs, baigia 
Nevv Trier gimnaziją. Wil-
mette. Gimnazijoje jis priklau
so ..Soccer Varsity" komandai. 

Aleksas Juškys domisi fut
bolu (soccen, tenisu, krep
šiniu, šokiais. 

Nuo rudens jis pradės stu
dijuoti Illinois universitete. 
Champaign-Urbana. Savo stu
dijoms pasirinko aviaciją. 

Met in is JAV LB V i d u r i o 
v a k a r ų a p y g a r d o s suvaž ia 
v i m a s rengiamas gegužes 17 
d., šeštadienį, nuo 10 vai. r. 
iki 6 vai. vak.. su pietumis die
nos metu. Pasaulio lietuvių 
centro Bočių menėje. Bus apy
gardos valdybos narių, kon
trolės komisijų. Pasauliečių 
komiteto pirm. A. Regio 
pranešimai. Vyks plačios dis
kusijos ir bus išrinkta LB Vidu
rio vakaru apygardos valdy
ba bei kontroles komisija. Visi 
lietuviai kviečiami. 

Lie tuviškų s tudi jų savai 
t ė Dainavoje- šiemet rengiama 
birželio 8-15 d. Tai bus jau 41-
ji Lietuvių fronto bičiulių ren
giama studijų ir poilsio sa
vaitė. Visi LF bičiuliai ir jų 
draugai, norintieji dalyvauti, 
gali jau registruotis pas Vik
torą Naudžių 5733 N. Sheri-
dan Rd.. Chicago. IL 60660. 
tel. 773-275-4222 arba pas 
Maryte Petruliene. 37668 
North I,aurel Park Dr.. Livo-
nia MI 48152. tel 313-525-
0294. 

•Jill Marie : ' inovicti 

•Jii! M a r i o P a n o v i c h My-
kolo ir Bernadetos Panovičių 
duktė, baigia I isle senior gim
naziją. 

Gimnazijoje -lill Marie pri
klausė National Honor draugi
jai , visus ketverius metus gim
nazijoje buvo garbės sąra
šuose, priklausė gimnazijos 
metraščio komisijai. Be to, 
dar -Ji 11 Marie yra studentų ta
rybos vykdomojo komiteto iž
dininkė ir priklauso kitiems 
mokyklos klubams. 

Mėgsta slidinėti, žaisti muš
tuką 'softbalh. 

Nuo rudens lankys loua 
universitetą, studijuos peda
gogiką ir vaikų psichologiją. 

AHKIVYSK. 
MARCINKAUS 

5(1 M ET V KUNIGYSTĖS 
SUKAKTIS 

Šį šeštadienį, gegužes :( d.. 
Sv. Antano parapijoje bus pa

minėta buvusio šio parapijos 
nario Cicero mieste gimusio ir 
augusio, arkivyskupo Pau
liaus Marcinkaus 50 metų ku
nigystės sukaktis. Tai ypatin
gai miela šventė vis mažė
jančiam mūsų tautiečių šioje 
parapijoje būriui, kuomet į ją 
bent trumpai grįžta šis. 
aukščiausiai karjeros laiptais 
Vatikane įkopęs, lietuvių kil
mės žmogus. 

Apie šią sukaktį rašė Čika
gos vakarinių priemiesčių 
amerikiečių laikraštis, o taip 
pat kelias savaites iš eilės šią 
sukaktį ir būsimas iškilmes 
prisimena ir Šv. Antano pa
rapijos biuletenis. Čia pažy
mima, kad iškilmės bus ge
gužes 3 d., 5 vai. p.p. parapi
jos bažnyčioje, kuomet arki-
vysk. Marcinkus aukos šv. 
Mišias. Po Mišių parapijos sa
lėje bus su svečiu susitikimas, 
kurio metu visi galės paben
drauti su juo ir pasikalbėti. 

Ciceroje dar gyvena mūsų 
senesnės kartos tautiečių, ku
rie arkivyskupą P. Marcinkų 
pažįsta nuo vaikystės dienų. 
yra tokių, kurie kartu Šv. An
tano parap. mokyklą lankė ar 
kaimynystėje gyveno. Jie at
simena tuos laikus, kuomet 
dar jaunas Paulius 1947 m. 
gegužės 3 d. buvo įšventintas 
kunigu. 

Nors vėliau ir negyvenda
mas šioje parapijoje, jis daž
nai čia atvykdavo, nes čia 
buvo likę tėvai bei kiti arti
mieji. Net ir būdamas aukš
tose pareigose Vatikane, jis 
bent porą kartų metuose čia 
atvykdavo. Tada apie jo kai 
kurias viešnages Ciceroje pla
čiai rašydavo didžioji ameri
kiečių spauda. 

Atvykęs į savo gimtine. Ci
cero miestą, arkivysk. P Mar
cinkus čia dar ilgėliau pabu
vos. J i s gegužės 7 d. žada da
lyvauti naujojo Čikagos arki
vyskupijos valdytojo Francis 
George įvesdinimo į pareigas 
iškilmėse Čikagoje. Mūsų tau
tietis dar ir dabar yra vienas 
žinomesniųjų dvasininkų šia
me krašte, ir visur kviečiamas 
bei laukiamas. 

K. Šulaitis 

KONKURSO DALYVIAI 
LAUIUA REZULTATŲ 

Šiais mokslo metais JAV LB 
Švietimo taryba skelbė devin
tąjį konkursą lituanistinių 
mokyklų mokiniams. Konkur
sas baigėsi kovo 15 d. 

Aukštesniosios mokyklos 
mokiniams buvo skelbti trijų 
temų rašiniai. Minint pirmo
sios lietuviškos knygos 450 
metų sukaktį, pirmąja tema 
Švietimo taryba parinko 
..Martynas Mažvydas — pir
mosios lietuviškos knygos su
kaktis". Antrąja tema — „Kuo 
būsiu naudingas (a) Lietuvai, 
baigęs/baigusi aukštesniąją 
mokyklą". Trečiąja tema — 
„XXI amžius mano svajonėse". 

Konkurso vertinimo komisi
ja, susidedanti iš Alicijos Bra-
zaitienės, Gražinos Sturonie-
nės ir Reginos Kučienės, dis
kutavo ir įvertino laimėtojus. 

Pradinės mokyklos 5-8 sky
rių mokiniams buvo skelbti 
rašiniai temomis: „Aš ir televi
zorius", o 3-4 skyrių moki
niams buvo duota užduotis su
kurti pasaką pagal pateiktą 
paveiksliuką. 

Rašinių vertinimo komisiją 
sudarė Aldona Rauchienė, Ire
na Senkevičiene ir Renata 
Butkauskienė. Atrinkti laimė
tojai. 

Piešinių konkurso komisiją 
sudarė Vida Brazaitytė, Rima 
Polikaitytė ir Algimantas Ke-
zys. Dalyviai buvo suskirstyti 
į 3 grupes. Ketvirtosios grupės 
dalyviai turėjo sukurti specia
lioje knygelėje savo pasaką ir 
ją iliustruoti. 

Konkurso laimėtojų pavar
dės bus paskelbtos po premijų 
įteikimo mokyklose, t.y. mok
slo metų užbaigimo iškilmėse. 

Laimėtojams premijos ski
riamos iš prel. Juozo Prunskio 
Lietuvių fonde įsteigto specia
laus fondo. JAV LB Švietimo 
taryba dėkoja prel. J. Pruns-
kiui už įgalinimą tęsti konkur
sus lituanistinėse mokyklose. 

LB Švietimo taryba dėkoja 
komisijų nariams už paskirtą 
laiką ir sveikina laimėtojus. 

E. Zapolienės piešinys. 

Eleonoros Zapol ienės dai
lės parodos atidarymas bus 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje penktadienį, gegužės 
16 d.. 7 vai. vak. Paroda tęsis 
iki birželio 8 d. Eleonora Zapo-
lienė yra pasižymėjusi anima
listinio žanro dailininkė, ku
rianti spalvotus piešinius ir 
miniatiūras. 

Panevėž ieč ių klubas vi
sus savo narius ir klubui dai 
nepriklausančius, bet pri
jaučiančius panevėžiečius ma
loniai kviečia į pusmetinį susi
rinkimą šį sekmadienį, gegu
žes 4 d., 12 vai., Jaunimo cen
tro mažojoje salėje. 

Į JAV KB XV tarybą iš 
Lemonto apylinkės kandi
datuoja penki asmenys: Kazys 
Laukaitis, Juozas Polikaitis, 
dr. Leonidas Ragas, Liudas 
Šlenys ir Birutė Vindašienė. 
Rinkimai vyks du savaitgalius 
gegužės mėnesį: 17 d., šeš
tadienį, 18 d., sekmadienį, o 
taip pat 24 ir 25 d. 

SKELBIMAI 
x A a. Zitos Juškienės at

minimui, jos sūnus, Viktoras 
Juška, skyrė giminių ir drau
gų suaukotus $530 „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būre
liui, padėti našlaičiams Li Jtu-
voje. „Saulutė" dėkoja už auką 
ir reiškia nuoširdžią užuo
jautą Viktorui Juškai ir ki
tiems a.a. Zitos Juškienės ar
timiesiems, (gjj) 

x Akcijų, bonų bei ki tų 
vertybių pirkime ir parda
vime j ums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
360-5531, dirbą su Oppen-
heimer & Co., Inc. Chica-
goje. Iš ki tur skambinkite vel
tui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x Amerikos Lietuvių radi
jas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. TeL 
773-847-4903, adresas: 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 
x Clevelando ateit ininkai 

užuojautą reiškia Nijolei 
Balč iūnienei , Valdui ir Ri
mantui Žiedoniams ir jų 
šeimoms mirus tėvui a.a. 
Kazimierui Žiedoniui (ne 
Žilioniui, žr. „Draugas", 1997.-
IV.22) ir atsiprašo už klaidą. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Ilgiausiai gyvena (iš varliagy
vių) — 36 m. — paprastoji ru
pūžė". Pinigai , siuntiniai ir 
k o m e r c i n ė s siuntos į Lietu
vą. Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
go, IL 60629, tel. 773-838-
1050. 

(sk) 
x Koncertas „ŠYPSENĖ

LĖ" bus sekmadienį, gegužės 
18 d. 3:00 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Programoje daini
ninkės iš Marijampolės — vie
nuolikmetė Neringa Nek-
r a š i ū t ė . jos mokytoja Laima 
L a p k a u s k a i t ė ir Dalios Ged
vilienės vadovaujamas Čika
gos Lituanist inės mokyk
los mokin ių chorelis. Bilie
tus iš anksto Čikagoje galima 
įsigyti „Lion Frame Gallery", o 
Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centro administracijos rašti
nėje. Visus maloniai kviečia 
..Saulutė". Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

(sk) 
x Dėmes io , l ietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti . Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu Ed Š u m a n a s , 
5701 L i n d e n . La Grange, IL 
60525, t e l . 1-708-246-8241. 

(sk) 

Arkivysk. Paulius Marcinkus. prieš 
H'< pamaldas Sv Antano bažnyčioj*' 
su ^eru pažįstamu, sporto veteranu 

8 metus sugrįžęs iš Vatikano ir auko-
Cicern. IL, prie šios bažnyčios kalbasi 
K Savicku Nuotr. E. Sulaitio 
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