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Lietuvos prezidentas lankosi 
Lenkijoje 

Varšuva, balandžio 2 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų trečiadienį 
Punske pasitiko vietos lietu
viai, skųsdamiesi, kad Lenki
joje nėra tautinių mažumų 
įstatymo, kuris garantuotų jų 
teises. 

„Gazeta Wyborcza" pažymi, 
kad V. Adamkus tikisi, jog 
Lenkija patvirtins prisiimtus 
advokato įsipareigojimus, Lie
tuvai suartėjant su Europos 
struktūromis. „Lietuvos prezi
dentas dar norėtų gauti pa
žadą, jog Lenkijos Seimas pa
galiau patvirtins 1996 metais 
pasirašytą Lietuvos ir Lenki
jos sienos sutartį", teigiama 
straipsnyje. 

Dienraštis skelbia oficialius 
duomenis apie Lenkijos lietu
vius. Pasak jų, Lenkijoje gyve
na 20-25,000 lietuvių, dau
giausia Punsko ir Seinų vals
čiuose. Punske jie sudaro 90 
proc. gyventojų. Laikraščio 
„Rzeczpospolita" pateikti skai
čiai truputį skiriasi: pagal jį, 
Lenkijoje yra nuo 12 iki 
25,000 lietuvių, o Punske jie 
sudaro 80 proc. gyventojų. 

„Rzecpospolita" rašo, jog 
„Lietuvos prezidentas pagyrė 
Punsko lietuvius už tai. kad 
jie išsaugojo lietuvybę ir yra 
lojalūs Lenkijos piliečiai". 

Lenkija remia Lietuvos sie
kius integruotis į Vakarų Eu
ropos s truktūras ir nenori at
sidurti tokioje situacijoje, kad 
Lenkijos rytinė siena taptų 
naujo Europos padalijimo sie
na. „Tai būtų didelė politinė ir 
ekonominė klaida", sakė Len
kijos prezidentas Aleksander 
Kvvasnievvski žurnalistams po 
susitikimo su Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi, pa
klaustas kokią jis mato Lietu
vos ir Lenkijos sienos ateitį, 
Lenkijai įstojus į Europos Są
jungą. 

Lietuvos prezidentas pabrė
žė, jog jis „neįsivaizduoja, kad 
lietuvių tauta su šimtame
tėmis Europos kultūros tradi
cijomis liktų už suvienytosios 
Europos ribų". 

Valdas Adamkus dėkojo 
už galimybę susipažinti su 
Lenkija, „tuo neįkainuojamu 
turtu, kuris sukauptas šalyje 
— ne tik meno kūriniai, bet ir 
žmonės". 

„Žvelkite į mano pirmąjį vi
zitą Lenkijoje kaip labai aiškų 
ženklą visai Europai, kad tos 
dvi tautos dirbs kartu, kad abi 
tautos pasisako už visiškai 
laisvą žmonių bendravimą", 
sakė V. Adamkus ir viešai 
pakvietė Lenkijos prezidentą 
šį rudenį apsilankyti Vilniuje. 

Pasak A. K\vasniewski, 
„tautinių mažumų problemos 
Lietuvoje iš esmės spren
džiamos teisingai, laikantis 
Europos reikalavimų". Lenki
jos vadovo nuomone, „reikia 
operatyviai reaguoti į išpūstas 
problemas ir šalinti visus ne
reikšmingus reiškinius". 

Paklaustas, ar Lenkijos pre
zidentas neketina pasekti V. 
Adamkaus pavyzdžiu, kuris 
pasikvietė patarėju kultūrinio 
bendradarbiavimo su Lenkija 
klausimams Czeslawą Okin-
czycą, A. Kwasniewski sakė, 
jog šį klausimą apsvarstys, 
tačiau, pabrėžė jis. „mano 
pusė šeimos yra kilusi iš Vil
niaus, nuo seno domiuosi Lie
tuvos problemomis, manyje 
išugdyta didelė pagarba Lietu
vai". 

Lietuvos prezidentas ketvir
tadienį Varšuvoje susitiko su 

Lenkijos Senato pirmininke 
Alicija Grzeszkowiak ir išgir
do, kad lenkų mažuma Lietu
voje y ra nepatenkinta padė
timi švietimo srityje. 

Prieš kelerius metus pa
garsėjusi tuo, kad iš Europos 
Tarybos Par lamentinės Asam
blėjos t r ibūnos apkaltino Lie
tuvą lenkų mažumos teisių 
pažeidimais, A. Grzeszkowiak 
susitikime su prezidentu V. 
Adamkumi taip pat tvirtino, 
kad lenkai Lietuvoje pagrįstai 
skundžiasi apribojimais varto
ti gimtąją kalbą. 

Po susit ikimo žurnalistams 
Senato pirmininkė taip pat 
tvirtino, kad Lietuva nefinan
suoja lenkiškų mokyklų ir 
kėlė Vilniaus lenkų universi
teto klausimą. A. Grzeszko-
wiak sakė, kad pasaulyje yra 
daugiau tokių tautinių mažu
mų universitetų, todėl ji ne
mato priežasčių, kodėl toks 
negali būti Vilniuje. 

Prezidentas Valdas Adam
kus, pabrėžęs puikius tarpval
stybinius santykius su Lenki
ja", paragino „siekti ištrinti 
nepasitikėjimo liekanas" ta rp 
lenkų ir lietuvių tautų. 

Kalbėdamas Varšuvos uni
versitete, j is sakė, kad „vargu 
ar kada galėsime sakyti pa
siekę idealią padėtį, kurios ne
bebūtų įmanoma gerinti. Taip 
pat tur ime nepamiršti, kad se
nosios priešpriešos ir stereoti
pai abiejose šalyse yra gajūs". 
Jo manymu, kokie bebūtų šilti 
valstybių vadovų santykiai, 
visuomet svarbiausios lieka 
abipusės tautų simpatijos, ku
rios kuriamos miestų ir pilie
čių kontaktais . 

V. Adamkus įsitikinęs, kad 
st ipr inant teisinę ir pilietinę 
visuomenę, itin svarbu užtik
rinti lygias teises, prideramas 
ekonominės ir kultūrinės plė
totės galimybes tiek 

Vengrijos sostinėje Budapešte pirmą kartą buvo surengta pasaulinė išradėjų olimpiada „Genius '98", išaugusi iš 
tradicinių kasmetinių pasaulinių išradimų parodų. Šiemet mokslininkai iš 22 valstybių demonstravo 621 išradi
mą. Lietuvai atstovavo 4 išradimai, sukurti Kauno technologijos universitete '.KTU). Du iš jų pelne pirmuosius 
olimpiados medalius. Chemijos srityje olimpiniu medaliu buvo įvertintas tėvo ir sūnaus — prof. Kęstučio Sas
nausko ir dr. Vytauto Sasnausko — išradimas — karščiui atspari ypatinga izoliacinė medžiaga. Mechanikos sri
tyje medalius iškovojo dr. Vytauto Dagilio ir dr. Algimanto 3alčiaus sukurtas sandarus šaldymo kompresorius. 

Nuotr.: KTU senate balandžio 1 dieną pagerbti šios aukštosios mokyklos išradėjai — (iš kairės) dr. Vytau
tas Sasnauskas, dr. Vytautas Dagilis ir dr Algimantas Balčius. (Eltai 

JAV Kongrese skamba Lietuvos 
troškimas įstoti į NATO 

Rimantas Dagys. 
Susitikimuose su Kongreso 

nariais Jon D. Fox. Dennis J . 

Vašingtonas, balandžio 2 
d. (BNS) — Jau nuo praėjusio 
penktadienio JAV viešintys 
Lietuvos parlamentarai susiti
kimuose su Kongreso Atstovų 
Rūmų nariais ir Pentagono 
pareigūnais priminė NATO 
narystės siekį. 

Lietuvos delegacijoje, kuriai 
vadovauja Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas, kon
servatorius Andrius Kubilius, 
vieningai dirba įvairių politi
nių partijų atstovai: Seimo 
vicepirmininkas, krikščionis 
demokratas Feliksas Palu
binskas, konservatoriai — Už
sienio reikalų komiteto pirmi-

lenkų ninkas Mečys Laurinkus, Tarp-
mažumai Lietuvoje, tiek lietu- parlamentinių ryšių su JAV 
vių mažumai Lenkijoje. grupės pirmininkas Emanue-

Šioje srityje abi valstybės lis Zingeris, parlamentaras 
privalo griežtai laikytis euro- Vytautas Dudėnas: Seimo na-
pinių ir bendrųjų demokrati- riai. opozicinių partijų atsto-
nių reikalavimų ir užkirsti vai — buvęs užsienio reikalų 
kelią bet kokiai diskriminaci- ministras, LDDP narys Povi-
jai , sakė Lietuvos vadovas. las Gylys ir socialdemokratas 

Krikščionys demokratai tiki 
turėsią „savą" švietimo ministrą 

ima LKDP. 
Pasak jo, kandidatai j švie

timo ir mokslo ministro postą 
su premjeru nebuvo derinami, 
nes to daryti niekas neįpa
reigoja. 

V. Bogušis pabrėžė, kad 
trečiadienį krikščionių demo
kratų valdyba, deleguodama į 
šias pareigas E. Vareikį. pri
ėmė politinį sprendimą. 

Toje pačioje spaudos konfe
rencijoje E. Vareikis sakė ne
labai supyksiąs. jei premjeras 
nuspręstų ir kitaip. E. Varei
kis teigė neturėjęs daug laiko 
apsvarstyti šio pasiūlymo. 
Tačiau pridūrė, kad jo suti
kimą daugiau lėmė tai. jog 
porą kartų atsisakė kandida-

Kucinich ir John Shimkus Lie
tuvos parlamentarai ragino 
laikytis NATO plėtros „atvirų 
durų politikos" ir remti Lietu
vos priėmimą į sąjungą. 

Su D. Kucinich ir J. Shim
kus. kurie ėmėsi burti Baltų 
draugų grupę — Baltijos sam
būrį — JAV Atstovų Rū
muose, buvo aptartos Lietuvos 
ir JAV7 ekonominio bendradar
biavimo galimybės, pranešė 
Lietuvos URM. 

Per kitą susitikimą su Kon
greso nariais lietuviams teko 
išklausyti priekaištų del taria
mo karo nusikaltėlių toleravi
mo. Atstovu Rūmų Žmogaus 
teisių grupės vadovas Tom 
Lantos teigė, kad Lietuva vil
kina kaltinamųjų karo nusi

kaltimais teisminį persekio
jimą. „Šis reikalas kabo it 
didelis juodas debesis. J ie — 
kriminaliniai nusikaltėliai ir 
su jais turi būti elgiamasi, 
kaip su kriminaliniais nusika -
tėliais", sakė jis. A. Kubiliui 
užsiminus, jog dažnai t rūksta 
kaltę įrodančių dokumentų, T. 
Lantos pareiškė, jog šie žmo
nės yra žudikai, ir tai yra fak
tas. 

Lietuvos delegacija taip pat 
lankėsi Philadelphia ir Pitts-
burgh lietuvių bendruomenių 
renginiuose. 

Pentagone lietuviai su aukš
tais Gynybos departamento 
pareigūnais aptarė pasiruo
šimą NATO narystei. 

Lietuvos parlamentarai at
vyko į Ameriką, norėdami „iš 
pirmų lūpų" sužinoti ameri
kiečių požiūrį į tolesnio NATO 
plėtimo perspektyvas ir dar 
sykį priminti Lietuvos siekį 
būti pakviestai į sąjungą per 
kitą plėtimo etapą. 

Bus didinami socialiniu 
darbuotojų atlyginimai 

Egidijus Vareikis 

Vilnius , balandžio 2 d. 
(BNS) — Krikščionys demo
krata i įsitikinę, kad jų kandi
datą Egidijų Vareikį švietimo 
ir mokslo ministro postui 
premjeras Gediminas Vagno
rius teiks tvirtinti preziden
tui. 

Spaudos konferencijoje Krik
ščionių demokratų partijos 
(LKDP) valdybos vicepirmi
ninkas Vytautas Bogušis tei
gė, kad koalicijos sutartimi 
krikščionims demokratams 
tenka 3 ministerijos ir už jų 
gyvavimą bei vykdomą poli
tiką visišką atsakomybę prisi-

Vilnius . balandžio 1 d. 
(BNS) — Vyriausybe trečia
dienio posėdvie rutarė nuo ba
landžio 1 c. soči iinių darbuo
tojų darbo užn >kestį Lietu
voje vidutiniškai padidinti 20 
procentų. 

Statistikos departamento 
duomenimis, vasarį vidutinis 
socialinio dari) tojo mėnesio 
atlyginimas buvo 810.88 lito 
darbą 10 proc mažesnis už 
vidutinį biudžetinių įstaigų ir 
organizacijų darbuotojų atlygi
nimą. 27 proc. -- už gydytojų, 
beveik 15 pr'>c — už moky
tojų. 

Darbo ir soči dinių tyrimų 
instituto duomenimis, treč
dalis socialinį darbą dirbančių 
žmonių gauna tik minimalia 
alga, dar apie 30 proc. — atly-

tuoti į Seimo narius, nors to voliuciniu" miniom. „Vareikis 
prašė LKDP, o pernai nesuti- yra daugiau ne karvedys, o 
ko tapti užsienio reikalų vice
ministru. „Jaučiausi prasikal
tęs, ir šį sykį neberadau rimtu 
argumentų, kad galėčiau iš
sisukti", prisipažino jis. 

Kandidatas į ministrus sake 
dar neturįs būsimų vicemi
nistrų ir darbuotoju sąrašo, 
tačiau pirmaeiliu uždaviniu 
įvardijo profesionaliom koman
dos suformavimą. 

E. Vareikis nežada būti ..re-

taikdarys". kalbėjo jis. 
40-metis E. Vareikis dirba 

[*RM Pasiruoš o deryboms 
su Europos Sąjunga dėl na
rystės delegacijos nariu-pata-
rėju. 

Ketvirtadicr krikščionys 
demokratai premjerui G. Vag
noriui tui ' teikti savo 
pasiūlymą del E. Vareikio. 
Ministrus premjero teikimu 
tvirtina prezidentas, 

Latvijos sostinėje 
mėginta susprogdinti sinagogą 

dinima. artimą Lietuvos gy
ventojo vidutiniam atlygini
mui. 

Savivaldybių globos ir rūpy
bos skyriuose, vaikų teises ap
saugos tarnybose, įvairiose so
cialines globos įstaigose dirba 
apie 9.000 žmonių. Iš jų socia
linį darbą dirba apie 4.000 
darbuotoji] 

Pasak socialinės apsaugos ir 
d irbo ministres Irenos Degu
tienės, socialinių darbuotojų 
darbas daugeliu atvejų yra 
rizikingas, nes jie rūpinasi al
koholikais, narkomanais, iš 
kalėjimo grįžusiais asmeni
mis, asocialiomis šeimomis bei 
kitais socialinių paslaugu rizi
kos grupei priklausančiais 
žmonėmis. 

spec ia l io s ios pask i r 
t ies akc inė bendrovė ..Lie
tuvos geležinkeliai" tapo dar 
vienos tarptautines organiza
cijos — Europos krovininių 
vagonų parko nare. Netrukus 
I ietuvos vagonai su firmos 
ženklais pasirodys visoje Eu
ropoje. Ligi šiol lietuviai, vež
dami krovinius į Europos vals
tybes, turinčias siaurųjų vėžių 
geležinkelį, naudodavosi sveti-
mais vagonai.-. Eur • i i 
rijoje krovinius vežti savais 
vagonais gali tik Europos kro
vininių vagonų parko nariai. 

Ryga-Vi ln ius , balandžio 2 
d. (BNS) — Galinga* sprogi
mas ketvirtadienio naktį 
smarkiai apgadino Rygos se
namiestyje esančią Sinagogų.. 
Nors sinagogoje sprogimo me
tu buvo Latvijos vyriausiasis 
rabinas ir kiti sinagogos tar
nautojai, žmonės nenukentėjo 
tik laimingo atsitiktinumo dė
ka, nes buvo tolėliau nuo lan
gų ir durų. 

Sprogimas pažeidė prie
kine pastato dalį. išdaužė lan
gus, išvertė duris. Taip pat iš
daužti trijų aplinkinių namų 
langai. 

Sprogmenys buvo permesti 
per žydų maldos namus juo
siančią tvorą ir sprogo prie 
centrinio įėjimo. Policijos duo
menimis, prie įėjimo į sinago
gą buvo padėtas maždaug 300 
gramų plastito sprogmuo su 
sprogdikliu, kuriame tikriau
siai buvo laikrodžio mechaniz-

* Lietuvos kar iuomenė 
kartu su Švedijos ginkluoto
siomis pajėgomis Lietuvos te
ritoriniuose vandenyse Balti
jos jūroje dvi savaites ieškos ir 
nukenksmins minas bei kitą 
nesprogusią amuniciją. Tokį 
susitarimą vyriausybių vardu 
kovo 27 d. pasirašė Lietuvos 
krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius ir Šve
dijos Karalystės Nepaprasta
sis ir įgaliotasis ambasadorius 
Lietuvai Stellan Ottosson. 
Švedijos ginkluotųjų pajėgų 
dalyvavimo operacijoje išlai
das apmokės Švedijos vyriau
sybė. Kovo 30 - balandžio 10 d. 
vyksiančiose paieškose daly
vaus 4 Švedijos laivai. 

* Vyr iausybė nutarė 
įsteigti Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo, aukų rėmimo ir įamžini
mo fondą, kurio paskirtis yra 
materialiai remti genocido au
kas ir rezistencijos dalyvius. 
Naujasis fondas ta ip pat fi
nansuos itin svarbias tyrimo 
ir rezistencijos dalyvių įamži
nimo programas. Fondas stei
giamas prie Lietuvos gyvento
jų genocido ir rezistencijos ty
rimo centro. 'Eita 

• Kadenci ją ba igus io pre
z iden to Algirdo Brazausko 
atstovas spaudai Jonas Reke-
šius pradėjo dirbti Lietuvos 
Žemės ir mišku ūkio ministe
rijos atstovu spaudai. Naujose 
pareigose J. Rokešius pradėjo 
dirbti kartu su naujuoju ne
partiniu žemės ir mišku ūkio 
ministru Edvardu Mikeliu, 
kuris reformuotoje vyriau
sybėje pakeitė buvusį konser
vatorių Vytautą Knašį. 

• Nuo b a l a n d ž i o 2 d. laiki
nai Europos reikalų ministro 
pareigas eina Algirdas Sau
dargas, nes buvusioji Europos 
reikalų ministre Laima An
drikienė jam perdavė ministe
rijos vadovavimą. 

• S i e k i a n t g e r i a u formuo
ti ir į g y v e n d i n t i valstybine 
mokslo ir studijų politika uo 
balandžio 1 d. įsteigtas Mikš
io ir studijų departamentas 
prie Švietimo ir mokslo mini
sterijos Dopirtnmonto ; rek
toriumi paskirtas habili. tas 
daktaras Rimantas Sližys Ši 
institucija rūpinsis (Statymų 
ir kitų normatyvinių aktų 
įgyvendinimu mokslo ir stu-
' • • 

kslo ir aukščiausios kva Aka
cijos specialistų rengimo reik
mes. 'aNs 

mas. 
Grasinimų sinagogos tar

nautojai negavo, atsakomybės 
už išpuolį niekas neprisiėmė. 

Latvijos vidaus reikalų mi
nistras Ziedonis Ceveris iki 
tarnybinio tyrimo pabaigos 
nušalino nuo pareigų Latvijos 
valstybinės policijos viršinin
ką Aldį Lieljuksį ir VRM vals
tybes sekretorių Andrį Starį, 
nes dar sausio mėnesį Z. Ce
veris davė nurodymą įrengti 
vaizdo kameras ir ištisą parą 
stebėti įėjimą į Rygos sinago
gą, tačiau šis potvarkis nebu
vo įvykdytas. 

Latvijos VRM vadovas pa
reiškė, kad sprogimo organi
zatoriai „kuo greičiausiai" bus 
surasti. 

Buvęs JAV Valstybės sekre
toriaus pavaduotojas Richard 
Holbrooke sprogimą pavadino 
„siaubingu aktu" ir pareiškė, 
kad artimiausiu metu į Latvi
ją atvyks Federalinio tyrimų 
biuro (FBI) darbo grupė, kuri 
padės ištirti šią bylą. 

R. Holbrooke, kuris yra 
bankininkas ir specialusis 
JAV prezidento pasiuntinys 
Kiprui, lankosi Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje su privačiu vi
zitu. 

Simon Wiesental centras 
įtaria, kad sprogimas susijęs 
su neseniai vykusiais SS Lat
vių legiono atminimo rengi
niais. Centras paragino Latvi
jos prezidentą Guntį Ulmanį 
paskelbti už įstatymo ribų vi
sus viešus susirinkimus bei 
demonstracijas, kuriuose daly
vauja II pasaulinio karo me
tais nacistinę Vokietiją rėmę 
žmonės. „Mums kyla rimtų 
įtarimų, jog šie renginiai yra 
glaudžiai susiję su smurto ak
tu prieš žydų bendruomenę. 
Todėl mes raginame Jus ofi
cialiai pasmerkti bombos spro
gimą ir demonstracijas tų 
žmonių, kurie rėmė nacistinę 
Vokietiją", sakome Centro di
rektoriaus Efraim Zuroff laiš
ke Latvijos prezidentui. 

Latvijos prezidentas, mini
stras pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministras griežtai pas
merkė vandalizmo aktą prie 
sinagogos, taip pat kitokius 
smurto protrūkius bei sprogi
mus ir paragino teisėsaugos 
institucijas ištirti nusikaltimą 
bei kaltininkus patraukti at
sakomybėn. 

Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininkas Simonas 
Alperavičius išreiškė susirūpi
nimą ir apgailestavimą dėl 
sinagogos sprogdinimo. ...Mes 
labai pasipiktinę, ir aš manau, 
kad Latvijos valdžia turi imtis 
skubių priemonių nusikalti
mui išaiškinti", sakė jis. 

S. Alperavičius šį sprogdi
nimą susiejo su neseniai viso 
pasaulio žydų pasipiktinimą 
sukėlusiomis Latvijos SS le
giono veteranų eitynėmis. 

KALENDORIUS" 
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m. sudarytas Lietuvos-Vatika-
r.o konkordatas. 1949 m. 
Vašingtone pasirašytas Šiau
rės Atlanto Paktas, sukūręs 
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mailto:DRAUCAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. balandžio 3 d. 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

OLIMPINIŲ ATTACHES 
SEMINARAS 

Sydnėjaus 2000 metų Olim
piados organizacinio komiteto 
(SOCOG) pirmininkas vasario 
20 dieną šio komiteto būsti
nėje sušaukė esančių paskirų 
valstybių olimpinių attaches 
susirinkimą. Naujoji SOCOG 
būstinė yra labai gražiai atre
montuotame didžiuliame pas
tate. Čia dabar yra ir visa 
olimpinė vadovybė. 

Įėjus į pastatą, pasitiko uni
formuota mergina ir nuvedė į 
priėmimo salę, kur, patikrinus 
kredencialus, gavau prisega
mą kortelę su pavarde ir rep
rezentuojamos valstybės var
du. Po kurio laiko kita vadovė 
įvedė į liftą ir pasikėlėme į 7-
tą aukštą, kur konferencijų 
salėje buvo jau daugiau dele
gatų. Iš jų kortelių galėjai ma
tyti kuriai valstybei jie atsto
vauja. Čia gavome olimpinį 
aplanką su įvairia informacija 
ir paskutiniomis olimpinėmis 
žiniomis. Svečių tarpe, kurių 
buvo apie 60, daugumą buvo 
Žinomi australai ir verslinin
kai. Sėdėjau šalia buvusio 
Australijos ministrų pirminin
ko Bob Hawke, kuris į šį semi
narą atvyko su savo sekretore. 
Jis buvo vienintelis dalyvis be 
ženklo ant krūtinės, parody
damas, kad visi jį žino. Buvo 
čia ir trys buvę ministrai, 
kelių didelių bankų direkto
riai, buvęs NSW premjeras, 
valstybinis automobilių ap-
draudos prezidentas, keli buvę 
sporto „žvaigždės", trys olim
piniai sportininkai, laimėję 
olimpinius aukso medalius ir 
gal keliolika užsieniečių. Bu
vęs ministras pirmininkas 
olimpiadoje atstovaus Malazi-
jai, kai kiti čia buvę, įvai
rioms Europos ir Azijos vals
tybėms, su kuriomis jie turi 
asmeniškus tamprius verslo 
ryšius. 

Šiuo metu dar ne visos vals
tybės, dalyvausiančios 2000 
metų olimpiadoje, yra paskyrę 
savo olimpinius attaches; nu
matoma, kad jų bus 195, tiek, 
kiek olimpiadoje dalyvausian
čių valstybių. 

Visus svečius pasveikino 
SOCOG generalinis direkto
rius B. Elphinston, atsipra
šydamas, kad čia negalėjo da
lyvauti Olimpinis ministras 
M. Knight, nes jis Nagano žie
mos olimpiadoje peršalo ir te
beserga. Keli kalbėtojai, grįžę 
iš žiemos olimpiados, papasa
kojo savo įspūdžius apie buvu
sią olimpiadą, gražų bei gerą 
japonų pasiruošimą, labai iš
keliant jų savitas kultūrines 
vertybes. Jie sakė, kad ir čia. 
Sydnėjuj, ruošiant 2000 metų 
olimpiadą, turėsime parodyti 
ką nors skirtingo, tipiškai aus
trališko. Parodyti užsieniui. 
kad Australija yra puikus, 
gražus ir kultūringas kraštas. 
Būtina parodyti tai, kad ši 
olimpiada būtų atmintina la
bai ilgai. Visiems svečiams bu
vo parodyta spalvoti vaizdai iš 
stadionų statybos, taip pat ir 
jau baigti olimpiniai objektai. 

Olimpinių attaches darbas 
bus palaikomas ryšių tarp sa
vųjų sportininkų ir SOCOG. 
Jie bus tarpininkai už Olimpi
nio kaimelio, paskirų sporti
nių stadionų ir salių. Jie bus 
ir ryšininkai tarp atvykusių 
sportininkų ir vietinių jų tau
tybės žmonių, supažindinant 
juos su jais ir padedant rengti 
bendrus susitikimus, nes tiek 

patys sportininkai, tiek ir vie
tiniai jų tautybės žmonės, no
rės turėti artimesnius tarpu
savio ryšius. (Šiuo reikalu 
Sydnėjuje jau sudarytas pa
galbinis lietuvių komitetas, 
kuris tuo metu stengsis padėti 
tautiečiams iš Lietuvos). 

1999 metais SOCOG pak
vies paskirų valstybių olim
pinius vadovus, apmokant vi
sas jiems išlaidas, atvykti į 
Sydnėjų apžiūrėjimui bei susi
pažinimui su visais olimpi
niais įrengimais ir atliktais 
pasiruošimo darbais. Paskirų 
valstybių Olimpiniai komite
tai bus paklausti kiek jie pa
geidaus apmokamų bilietų, 
kiek ir kas tokie bus specialūs 
VIP šių valstybių atstovai 
olimpiadoje. Jie bus nemoka
mai viskuo aprūpinti ir bus 
Garbės svečiai. 

Po oficialiosios šio seminaro 
dalies, visi svečiai buvo pak
viesti į esančią atvirame dide
liame balkone kavinę, kur bu
vo vaišinami gaivinančiais gė
rimais ir užkandžiais. Čia pa
sisveikinau su buv. ministru 
pirmininku, išgėrėme alaus ir 
jis šypsodamas pasakė, kad 
gerai žino Lietuvą. Malonu 
buvo sutikti ir iš seniau pažįs
tamą legendarinę plaukikę D. 
Frazer, susipažinti su keliais 
kitų valstybių atstovais, kai 
su Latvijos atstovu J. Zemitis 
prisiminėme, kai ne vieną 
kartą krepšinio aikštėje bu
vome priešininkai, jam atsto
vaujant latviams, o man lietu
viams. Kelių valandų šis gra
žus pobūvis buvo tikrai labai 
naudingas ir malonus, susi
pažįstant su įdomiais ir žino
mais sporto, verslo ir politikos 
asmenimis. 

OLIMPINĖ SPAUDOS 
KONFERENCIJA 

Vasario 25 dieną tuose pa
čiuose SOCOG rūmuose įvyko 
etninės spaudos atstovams 
speciali spaudos konferencija. 
Pagrindinis tikslas buvo su
pažindinti etninės spaudos at
stovus su būsimos olimpiados 
būsimais sportiniais ir kultū
riniais renginiais. Konferenci
ją pradėjo jau pasveikęs Olim
pinis ministras Michael 
Knight. Pasveikinęs, jis pasi
džiaugė gausiu dalyvių būriu. 
Po sveikinimo kalbos jis pas
kelbė pirmo daugkultūrinio 
SOCOG leidžiamo biuletenio 
„Mosaic" leidimą. Jis regulia
riai eis iki 2000 metų olimpia
dos. Prie SOCOG yra įsteigtas 
ir specialus daugkultūrinis 
patarėjų komitetas MAC, ku
ris, kaip patarėjas, dirbs su 
Olimpiniu komitetu. Prieš 
olimpiadą jau nuo dabar, vyks 
ir olimpiniai meno festivaliai, 
kuriuose bus rodoma įvairūs 
kultūriniai ir meniniai rengi
niai, į kuriuos kviečiami ir 
paskirų tautų meniniai ir kul
tūriniai vienetai. 

Konferencijos metu buvo ke
liama daug įvairių klausimų, 
liečiančių etnines grupes, jų 
spaudą ir ko gali tikėtis šios 
etnines grupės iš olimpiados 
vadovų. Pagrindinė etnįnių 
grupių užduotis bus padėti 
parūpinti įvairių kalbų vertė
jus. Nagano olimpiados patir
tis parodė, kad nors oficialio
sios kalbos buvo anglų ir 
prancūzų, tačiau buvo labai 
reikalingi kitų kalbų vertėjai. 

J u r g a Marc inkev ič iū te , Villanova universi teto 800 :n nuotolio bėgikė, Lie
tuvos čempione ir 20O0 metų olimpine viltis. 

JURGA MARCINKEVIČIŪTĖ 
RUOŠIASI OLIMPIADAI 

2000 metais, Sidnėjuje, 
Australijoje, vyks Vasaros 
olimpiada. Kelias į olimpiadą 
yra labai sunkus ir reikalau
jantis pasiaukojimo. Dar dveji 
metai iki jos, bet daugelis 
sportininkų jau seniai jai 
ruošiasi. Tarp jų yra Jurga 
Marcinkevičiūtė, Lietuvos ge
riausioji 800 m bėgikė. 

Jurgos kelias, nors panašus 
į kitų sportininkų olimpiados 
kelius, turi keletą įdomių 
skirtingų posūkių. Šio kelio 
pradžia prasidėjo prieš 13 
metų Alytuje. 

Dešimtmetės Jurgos ypatin
gus bėgimui privalumus pas
tebėjo pirmasis jos treneris 
Valdas Grigas. Jo treniruoja
ma Jurga, sulaukusi 14 metų, 
buvo išrinkta atstovauti Lie
tuvos jaunučių, o vėliau jau
nių rinktinėms. Baigdama vi
durinę mokyklą Jurga bėgo 

O Sydnėjaus olimpiadoj bus 
penkis kartus daugiau sporti
ninkų iš 195 valstybių, todėl 
kalbos problema bus labai 
svarbi. Reikės surasti 1,500 
kvalifikuotų vertėjų, kurie ga
lės kalbėti mažiausiai 50 kal
bų. Jau dabar yra įsteigta 
Kalbų tarnyba, kuri pradėjo 
verbuoti vertėjus; prie to turės 
prisidėti ir etninės grupės. 

OLIMPINIS KLUBAS 

Vasario 26 dieną SOCOG 
būstinėje olimpinio ministro 
Michael Knight buvo atidary
tas pirmasis pasaulyje „Olim
pinis klubas". Šio klubo na
riais, įmokėję narystės dydžių 
mokesčius, gali tapti kiekvie
nas čia gyvenantis asmuo. 
Būdamas nariu, jūs dalyvau
site eilėje būsimų loterijų, kur 
galėsite laimėti olimpiados bi
lietų, įskaitant būsimus sun
kiai gaunamus atidarymo ir 
uždarymo, o taip pat ir kitų 
olimpinių dalykų. Pirmajame 
traukime bus duodama 10,000 
bilietų į įvairias rungtynes. 
Šis traukimas vyks birželio 23 
d., per Olimpinę dieną. Po to 
po 100 bilietų į įvairias rung
tynes bus traukiama kiekvie
ną savaitę iki 2000 metų bir
želio 23 dienos. Jstojimo for
mos buvo išsiuntinėtos vi
siems Australijos gyvento
jams. Jeigu kas iš Lietuvos 
norėtų pasiteirauti dėl šio klu
bo, gali rašyti: The Olympic 
Club, Locked Bag 2000, Or-

• mond Vic, 3204 Australia. 
Antanas Laukaitis 

Lietuvos TOK Attache 
Sydnėjuje. 

įvairias distancijas — nuo 600 
iki lOOOm. Baigusi viduriniąja 
mokyklą ir apsvarsčiusi visus 
savo bėgimo rezultatus nus
prendė, kad palankiausias ir 
jos mėgiamiausias nuotolis 
yra 800m; Jurga pradėjo rim
tas pastangas gerinti savo 
800m rezultatus. 

Pradėjusi studijas Vilniaus 
universitete. Jurga liovėsi 
lenktyniavusi, bet susipa
žinusi su Romu Sausaičiu (vie
nas iš geriausių Lietuvos ilgų 
nuotolių bėgikų), atgaivino no
rą vėl lenktyniauti. Netrukus 
Romas tapo jos treneriu. 

1995 metais buvo jai labai 
ypatingi. J Lietuvą atvykęs 
JAV maratono bėgikas And
rius Klemas, pamatęs Jurgą 
lenktyniaujant, pradėjo ragin
ti ją vykti \ Ameriką ir ten tęs
ti mokslus ir lenktynes. Rim
tai pagalvojusi ji sutiko. Tą 
vasarą (Andriaus pagalba) ji 
gavo kvietimus iš keturių JAV 
universitetų. Vienas iš jų — 
Villanova universiteto, kuris 
žinomas, kaip turintis vieną 
geriausią bėgikų komandą ir 
vieną aukščiausių mokslo fa
kultetų. Bėgimo stipendiją iš 
Villanovos gauti, reikia įrodyti 
gabumą pasiekti aukštus bė
gimo rezultatus, o taip pat at
likti ir akademinius reikalavi
mus. 

Gavusi šią stipendiją Jurga 
tapo pirmoji Lietuvos bėgikė 
su bėgimo stipendija iš JAV 
universiteto. (Pernai rudenį, 
1997, Agnė Visockaitė, Lietu
vos geriausioji trumpų nuoto
lių bėgikė, tapo antra bėgikė 
su tokia pat stipendija — iš 
Iowa State universiteto.) 

Atskridusi į Seattle, Wa-
shington. Jurga tęsia savo ke
lionę į Sydnėjų. Ten ji gilinosi 
anglų kalboje, išlaikė egzami
nus ir rudenį įstojo į Villanova 
universitetą. Pradėjo treniruo
tis su vyriausiu treneriu John 
Marshall (1984 metais Mar-
shall atstovavo JAV Los An
geles olimpiadoje, patekdamas 
į 800 pusfinalį). Čia ji pradėjo 
studijuoti cheminę inžineriją. 

Jurgos pirmieji metai (1995-
1996) Vilianovos universitete 
nebuvo sėkmingi. Pradėjusi 
treniruotis ji pastebėjo, kad 
jos kojos padas, iškilęs dar jai 
esant Lietuvoje, nebuvo išgi
jęs. J i turėjo labai sumažinti 
savo tempą ir priprasti prie 
John Marshall treniravimo fi
losofijos, kuri labai skyrėsi 
nuo jai įprastų treniravimo 
metodų. 

Jurga teigia, kad „pakeitus 
trenerį, trunka maždaug me

tai priprasti prie naujo trene
rio metodų bei jo galvojimo. 
Metai praeina kol treneris ir 
bėgikas pradeda vienodai gal
voti". 

Jurga nebuvo patenkinta 
pirmų metų sezonu, nors ir 
pasiekė šiuos rezultatus: 

1. 1996 m. balandžio mėn. 
Villanova dalyvavo Penn Re-
lays. Tenai Jurga bėgo dvie
jose estafetės lenktynėse — 
Distance Medley Relay (įvai
rių nuotolių estafetė). Jos 
puikus paskutinio etapo bė
gimas (1600 m) padėjo koman
dai laimėti trečią vietą. 

Kitą dieną Jurga bėgo antrą 
estafetę — 4 x 800 m. Vėl bėgo 
paskutinį etapą ir jos koman
da iškovojo antrą vietą. 

2. Savo konferencijos (Big 
East Championship) žiemos 
čempionato varžybose, ji bėgo 
800 m ir užėmė 8-tą vietą— 
per 2:18.35. 

3. Vasarą (Big Esat Cham-
pionships) ji užėmė 4-tą vietą 
800 m (2:08.27) ir 5-tą vietą 
1,500 m lenktynėse. 

Jurgos antrieji metai (1996-
1997) buvo žymiai sėkmin-
gesni. Buvo žymu, kad Jurga, 
pilnai pripratusi prie naujos 
aplinkos, prie John Marshall 
treniravimo metodų, ir, pilnai 
atsigavusi nuo traumų, galėjo 
pasiekti puikius rezultatus: 

1. Pavasarį (Big East Cham
pionship), žiemos varžybose — 
bėgo 4 x 800 m estafetę. Villa
nova laimėjo pirmą vietą. 

2. Penn Relays — bėgo dvi 
estafetes — DMR ir 4 x 1,500. 
Jos komanda laimėjo pirmą 
vietą abiejose lenktynėse. 

3. Vasarą, JAV universitetų 
čempionate (NCAA), Jurga 
bėgo 800 m. Pusfinale ji pa
siekė asmenišką rekordą — 
2:03.62. Finale, iš JAV geriau
sių studenčių bėgikių, ji 
užėmė 5-tą vietą — 2:05.68. 

4. Big East Championships 
— bėgo 800 m. Laimėjo pirmą 
vietą — per 2:07.48. Šiose 
lenktynėse, Jurga įrodė savo 
treneriui, savo komandai ir vi
siems žiūrovams, kad ji turi 
labai stiprų ryžtą nepasiduoti. 
Likus 100 m iki pabaigos, Jur
ga buvo ketvirtoje vietoje. 
Nors kojos skaudėjo, buvo 
sunku kvėpuoti, Jurga nepasi
davė. Ji sugebėjo rasti vidinių 
jėgų ir dar smarkiau bėgo. 
Laimėjo — prie pat baigimo 
virvelės. 

Šis bėgimas nebuvo jos pas
kutinis šiose varžybose. Pra
slinkus dvejoms valandoms, ji 
bėgo 4 x 800 m estafetę. Villa
nova laimėjo pirmą vietą. 

5. Už šiuos ir kitus šio sezo
no pasiekimus, NCAA trene
riai suteikė Jurgai „Ali Ameri
can" titulą. 
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Galima matyti, kad Jurgos 
kelionė į Sidnėjų, per pasku
tinius dvejus metus, buvo gan 
sėkminga. Ji sumažino savo 
800 m rezultatus daugiau 
negu 5 sekundėmis, laimėjo 
daug medalių ir pasižymėjimų 
ir tuo pačiu metu pasiekė gerų 
mokslo pažymių. 

Šie pasiekimai buvo sunkiai 
iškovoti. Apart įtempto treni
ravimo, Jurga turėjo ištverti 
psichologiškus spaudimus, at
sakomybes. Būdama pirmoji 
lietuvaitė, gavusi tokią stipen
diją, ji jautė daug spaudimų iš 
įvairų pusių: neapvilti savo 
buvusio trenerio, nepadaryti 
gėdos savo dabartiniam trene
riui, įrodyti, kad sporte ir 
moksle Lietuvos sportininkai 
yra darbštūs, atsakingi, kad 
nebūtų kliūčių kitiems sporti
ninkams gauti panašias sti
pendijas. Atrodo, kad ir šiuos 
spaudimus Jurga nugalėjo. 

Paklausiau Jurgos apie atei
ties planus. Ji atsakė: 1. šį 
pavasarį atstovauti Lietuvai 
Europos Žiemos varžybose — 
800 m; 2. vasarą, atstovauti 
Lietuvai Europos bėgimo 
čempionate — 800 m; 3. sėk
mingai įsigyti cheminės in
žinerijos laipsnį; 4. pasišvęsti 
visus metus treniruotėms su 
John Marshall, pagerinti savo 
800 m rezultatus ir 5. sėk
mingai atstovauti Lietuvai 
Sidnėjaus olimpiadoje. 

Matydami jos pasiryžimą, 
galime tikėtis matyti ją 2000 
m. olimpiadoje. 

Rimas Gadeikis 

DRAUGIŠKOS „LITUANICOS" FUTBOLO 
RUNGTYNĖS 

„Lituanicos" vyrų futbolo dabar nori kiek galima geriau 
komanda, neseniai laimėjusi 
salės futbolo pirmenybes pel
nė „Metropolitan" lygos I divi
zijos meisterio gražią taurę, o 

pasiruošti ir pirmenybėms 
lauke. 

Todėl šį 
landžio 5 d. 

sekmadienį, ba-
3 vai. p.p. futbolo 
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Per FK „Lituanicos" metinį nar ių susir inkimą Lemonte kalbasi klubo 
valdybos narys Bronius Mikėnas (kairėje) ir revizijos komisijos p i rm. Jo 
nas Pleirys. N'uotr E d . Š u l a i C i o 

aikštėje prie PLC Lemonte. 
vyks draugiškos futbolo rung
tynės. Jose „Lituanicos" vyrai 
išbandys jėgas prieš čekų 
„Spartos" vienuolikę. Aikštėje 
pamatysime ir naujų veidų, 
kurių nebuvo rudens rate, į 
komandą įsijungusių per salės 
futbolo pirmenybes. Jų dė
ka, „Lituanica" galėjo iškovoti 
meisterio titulą. 

Balandžio 19 d. „Lituanica" 
jau pradės pirmenybių susi
tikimus. Pirmasis priešinin
kas bus lenkų „Lightning" ko
manda. Rungtynės vyks var
žovų aikštėje, kuri dar nėra 
nustatyta. 

„LITUANICAT AUKOJO 
Kaip praneša F.C. „Lituani

cos" iždininkas L. Juraitis, vėl 
būrelis klubo rėmėjų įteikė 
aukas. Jų tarpe didesnes su
mas paskyrė: V. Miceika — 
200 dol.. dr. J. Ringus — 100. 
A. Kleinaitis — 80, J. ir B. 
Zaksai — 60, E. Šulaitis ir P. 
Gudaitis — po 50 dol. Klubo 
valdyba visiems dėkoja ir 
laukia naujų aukotojų. 

E.Š. 



PASITARIMAS LIETUVOS 
AMBASADOJE 

ALGIRDAS RIMAS 

Lietuvos Respublikos am
basadorius Stasys Sakalaus
kas savo iniciatyva sušaukė ir 
pravedė išsamų pasitarimą su 
JAV lietuvių pagrindinių or
ganizacijų vadovais kovo 28 d. 
Lietuvos ambasados patal
pose, Washington, DC. Pasita
rimo tikslas buvo pasimainyti 
žiniomis apie ambasados ir 
JAV-se veikiančių lietuvių or
ganizacijų siekius bei darbus, 
aptarti ateities bendradarbia
vimo galimybes. Įžangoje am
basadorius Sakalauskas padė
kojo visoms Amerikos lietuvių 
organizacijoms už jų svarią 
veiklą Lietuvos labui. Pasi ta
rimas užsitęsė visą šeštadie
nio popietę ir vakarą. Baigėsi 
susipažinimo vaišėmis su ką 
tik tą dieną atvykusia Lietu
vos Seimo delegacija. 

Amerikos Lietuvių taryba 
(ALTas), JAV Lietuvių Bend
ruomenė, Lietuvos Vyčiai ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė dalyvavo pasitarime. 
ALTo pirmininkas prof. dr. 
Jonas Račkauskas, visus pas
veikino ir trumpai supa
žindino su ALTo istorija, 
struktūra bei dabartine veik
la. Vicepirmininkas ir Ameri
kos Lietuvių tautinės są
jungos pirmininkas Pe t ras 
Buchas išsamiau apibūdino 
ALTo sudėtį, joje dalyvau
jančių politinių partijų stovį. 
Atstovas Washingtone, Algir
das Rimas, šiuometinis Joint 
Baltic American National 
Committee (JBANC) valdybos 
pirmininkas, pakalbėjo apie 
JBANC uždavinius politinės 
informacijos veikloje Wa-
shingtone, pabrėždamas Bal
tijos valstybių įjungimo į 
NATO veiklą. 

,w, JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė 
priminė, kad JAV LB apima 
visus lietuvius, gyvenančius 
JAV ir jos veikla yra itin pla
taus masto. Supažindino su 
JAV LB ku tūros, švietimo, 
socialinės labdaros ir kitais 
darbais. Pastebėjo, kad šiuo 
laiku per tūkstantį vaikų lan
ko lietuviškas šeštadienines 
mokyklas, o JAV LB yra pa
grindinis šeštadieninių mo
kyklų ramstis. Dėl visuomeni
nių reikalų paminėjo, kaip 
JAV LB, per savo visose JAV-
se suburtus narius, gali pa
stoviai palaikyti ryšius su vie
tos JAV Kongreso atstovais ir 
efektingai pasireikšti tokiais 
Lietuvai opiais klausimais, 
kaip Lietuvos priėmimo į 
NATO. Dr. Vytautas Bieliaus
kas, JAV LB vykdomasis vice
pirmininkas ir organizacijos 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, toliau paaiškino 
apie JAV LB informacinę 

veiklą. Šioje veikloje bandra-
darbiauja ir dalinasi žiniomis 
su kitomis organizacijomis, 
pvz. JBANC. Buvo pris tatyta 
naujai paskir ta visuomeninių 
reikalų įstaigos direktore 
Audronė Pakštienė. J a i dar 
padeda savanorišku būdu 
Washingtono įstaigos buvusi 
direktorė Asta Banionytė. 
Taip pat buvo pr is ta tytas Lie
tuvių jaunimo sąjungos pir
mininkas Mike Mikolaitis. 

John Mankus, Lietuvos 
Vyčių vyriausios tarybos pre
zidentas, sklandžia lietuvių 
kalba pris tatė vienos seniau
sių organziacijų Lietuvos 
Vyčių veiklą. J i s pabrėžė, kad 
šioje lietuvių-katalikų organi
zacijoje dalyvauja per 4,500 
aktyvių narių ir kad bent 90 
procentų jų yra j au gimę 
Amerikoje. Pasakojo apie 
Vyčių programą, at l iktus dar
bus: Lietuvai šalpą, stipendi
jas , leidinius. Vyčiai priside
da prie lietuvių katalikų 
kunigų parengimo, remdami 
lietuvių kunigų seminarijas. 
Vyčiai taip pat domisi Lietu
vos politiniais, ekonomikos 
bei socialinės raidos klausi
mais, yra pasiryžę Lietuvai 
padėti . 

PLB atstovavo valdybos 
vykdomoji vicepirmininkė Mil
da Lenkauskienė ir kontrolės 
komisijos pi rmininkas bei 
PLB Seimo narys Algimantas 
Gečys. M. Lenkauskienė gra
žiai ir vaizdžiai apšvietė visus 
apie PLB pasaulinio masto 
užduotį ir svarbą Lietuvai pa
laikyti t ampr ius ryšius su 
užsienyje gyvenančiais jos 
tautiečiais. A. Gečys sveikino 
bandymus suderint i lietuvių 
organizacijų veiklą ir ragino 
toliau bendradarbiaut i , už
si imant bendrais projektais. 
Vienas tokių galėtų būti ko
mitetas , apimant is visas pa
grindines lietuvių organizaci
j a s . Tokio komiteto tikslas 
būtų derinti politinės infor
macijos veiklą. Toliau siūlė 
surengti konferenciją apie 
Lietuvos priėmimą į NATO, 
įjungiant ne tik JAV, bet ir 
kitų NATO valstybių lietuvių 
bendruomenes. A. Gečio min
tys sukėlė daug gyvų, bet 
mandagių, diskusijų. Jose ne 
vienas pastebėjo, kad dabar
ties pirmenybė tu rė tų būti 
pravesti JAV Senate ratifika
cijos rezoliuciją be jokių ap
ribojimų, patvi r t inant Lenki
jos, Vengrijos ir Čekijos įve
dimą į NATO. J u o daugiau 
bus teigiamų balsų Senate už 
šią rezoliuciją, tuo bus ge
resnės perspektyvos įvesti 
Baltijos valstybes į NATO 
ateityje. 

Ambasadorius Sakalauskas 

Kovo 28 d. Lietuvos ambasadoje diplomatų ir pagrindinių JAV lietuvių organizacijų atstovų susirinkimo daly
viai. Sėdi iš kairės: Petras Buchas, dr. Jonas Račkauskas. Milda Lenkauskienė, ambasadorius Stasys Sakalaus
kas, Regina Narušienė, John Mankus: II eil.: Algimantas Gečys, Dalia Grybauskaite, dr. Vytautas Bieliauskas, 
Audronė Pakštiene, P. Mankienė; III eil.: Mike Mikolaitis, Valdas Serapinas, Algis Rimas. Meilė Mickienė, Ro
landas Kriščiūnas, Asta Banionyte, Darius Degutis, Rita Kazragiene, Darius Semaška, Aušra Semaškienė. 

savo pranešime apibūdino 
Lietuvos santykius su JAV. 
J ie esą labai geri. Sausio 
mėnesį pasirašyta JAV Balti
jos valstybių chartija buvo 
apibūdinta, kaip svarbus do
kumentas , atidarantis duris į 
platesnį bendradarbiavimą su 
JAV valdžia ir jos įstaigomis. 
Taip pat sakė, kad Lietuvos 
Respublikos prezidento Adam
kaus išrinkimas JAV-se buvo 
traktuojamas labai palankiai 
ir pozityviai. Ambasadorius 
supažindino organizacijų da
lyvius su pagrindinėmis am
basados veiklos kryptimis. 
Šiais metais yra rengiami 
keli aukšto rango valdžios va
dovų apsilankymai JAV-se. 
pvz., ką tik prasidėjęs Seimo 
delegacijos vizitas. Netrukus 
vyks ypač svarbios konsulta
cijos ekonomikos klausimais 
su JAV. NATO klausimo 
uždaviniai yra ypatingos 
svarbos. Nors ambasadai, 
kaip užsienio valdžios įstaigai 
JAV-se, niekad nepriderėtų 
duoti kokių nurodymų vie
t inėms lietuvių organizaci
joms, tačiau ambasada gali 
dalintis informacija ir kon
struktyviai reikšti savo nuo
monę įvairiais klausimais. 
Lietuvių kilmės Amerikos pi
liečiai ir jų organizacijos gali 
stipriai reikšti savo nuo
mones ir lemtingai įtakoti 
savo JAV politinius atstovus 
Kongrese. Toks Amerikos lie
tuvių visuomeninis darbas la
bai padėjo Lietuvai praeityje 
ir padėtų ateityje. 

Buvo proga susipažinti ir su 
kitais ambasados darbuoto
jais . Įgaliotoji ambasados 

ministrė dr. Dalia Grybaus
kaitė aiškiai apibūdino labai 
svarbią ekonominių santykių 
problemą: kaip sėkmingai tęs
ti sunkias ir sudėtingas dery
bas su JAV dėl jos sutikimo, 
kad Lietuva būtų priimta į 
Pasauline prekybos organi
zaciją, ir kad būtų Lietuvai 
toliau suteikiamos t am tikros 
dvišališkos lengvatos muito 
atžvilgiu. Sprendimus kom
plikuoja iš dalies prieštaringi 
JAV ir Europs Sąjungos rei
kalavimai. Šiuos klausimus 
spręsti turėtų padėti JAV-
Baltijos chartoje surašyta 
konsultacinė struktūra. Dr. 
Grybauskaitei talkininkauja 
naujai atvykęs pirmasis sek
retorius ekonomikos klausi
mams Rolandas Kriščiūnas. 

Patarėjai politiniams klau
simams Darius Semaška ir 
naujai atvykęs Darius Degu
tis kalbėjo apie jų darbą, pa
laikant santykius su vykdo
mosios valdžios ir Kongreso 
atstovais bei įtakingais tyri
mo institutais (think tanks), 
kurie gali paveikti politiką 
Lietuvos atžvilgiu JAV. Gyny
bos atašė JAV ir Kanadai ma
joras Valdas Serapinas pasa
kojo apie JAV paramą Lietu
vos gynybai ir sakė, kad Lie
tuvos kariuomenė yra pa
dariusi žymią pažangą, paly
ginus su kai kuriais kitais ar
timais kraštais. 

Rita Kazragiene, pirmoji 
sekretorė ir neseniai atvykusi 
iš Lietuvos, rūpinasi kultūros, 
švietimo, mokslo, protokolo 
klausimais, bei palaiko ryšius 
su JAV lietuviais. Padėkojo 
Amerikos lietuviams už puikų 

išlaikymą lietuvių kultūros ir 
jos čia pristatymą. Vienas jos 
pagrindinių dabartiniu užda
vinių yra prisidėti prie Smith-
sonian instituto rengiamo 
folkloro festivalio, kuriame 
dalyvaus gausus būrys lietu
vių. Festivaiis įvyks birželi'; 
gale VVashingtone. Antroj, 
sekretorė Aušra Semaškienė, 
atsakinga už informacijos ir 
viešųjų ryšių klausimus, orga
nizuoja informacijos tiekimą. 
Pranešė, kad iš Lietuvos gau
na 14 leidinių egzempliorių, 
kuriuos gali toliau išsiun
tinėti. Kas mėnesį per amba
sadą pereina apie 100 JAV 
studentų ir tenka juos su
pažindinti su Lietuva, jos te
matika. A. Semaškienė taip 
pat yra ambasados specialistė 
Lietuvos ir žydų santykių 
klausimais, jais aktyviai už
siima. 

Ambasadorius Sakalauskas 
toliau pristatė Ramūną Ast
rauską, atašė administracijai 
ir konsuliniams klausimams, 
ūkvedį Sigitą Mackonį ir 
Amerikos lietuviams gerai 
pažįstamą ilgametę vašing-
tonietę Meilę Mickienę, am
basados administracijos asis
tentę. Susirinkimui baigian
tis, teko proga susipažinti su 
tik ką atvykusiais iš Lietuvos 
Seimo nariais. Jų atvyko sep
tyni su dviem Seimo darbuo
tojais — palydovais. 

Andrius Kubilius. Seimo 
pirmininko pirmasis pava
duotojas ir Europos reikalų 
komiteto pirmininkas; Felik
sas Palubinskas, Seimo pir
mininko pavaduotojas. Seimo 

'Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Kas yra atsakingas? 
Praėjo daugiau kaip savaitė 

nuo tragedijos Jonesboro 
miestelyje. Žuvusieji palaidoti, 
sužeistieji gyja, o žiniasklaida, 
iščiulpusi visas sultis iš šio 
įvykio, pradeda sensacijų dai
rytis kituose horizontuose. 
Kai dar užsimenama apie Jo
nesboro įvykius, pabrėžiama, 
kad mokiniai grįžo į mokyklą 
ir gyvenimas pamažu vel kas-
dienėja. 

Ar įmanoma užmiršti, kad 
prieš maždaug savaitę du tos 
pačios mokyklos mokiniai, ap
siginklavę automatiniais gink
lais, pasėjo mirtį savo mokslo 
draugų tarpe? Ar šiuo atveju, 
kaip kitais panašiais , už
marštis yra geriausias spren
dimas? Kas gaii užtikrinti, 
kad netolimoje ateityje kitas 
vaikas ar paauglys, prisimi
nęs, kaip lengvai visuomene 
„po kilimu pašluoja" net šiur
piausius įvykius, nepabandys 
pasekti tų dviejų pusbrolių pa
vyzdžiu ir „savo problemas" 
spręsti smurtu? 

Pastaruoju metu dažnai ci
tuojami viltingi duomenys, 
kad smurto veiksmai Ameri
kos mokyklose pradėjo mažė
ti. Tai menka paguoda nu
šautų mergaičių tėvams, žu
vusios savo mokinių gyvybę 
gelbstint mokytojos šeimai, 
sužeistiesiems ir net tiems, 
kurie išliko be fizinių tragedi
jos žymių. Menka paguoda ir 
kitoms penkioms šio krašto 
mokykloms, kurios per pasta
ruosius pustrečių metų pergy
veno panašų sukrėtimą. 

Iš laiko perspektyvos nesun
ku žvelgti atgal ir analizuoti 
jaunųjų nusikaltėlių (vienas 
11, o antrasis 13 metų) asme
nybes, motyvus, priežastis, 
paskatinusias juodu į tokį 
baisų nusikaltimą. Tačiau at
sakymų nelengva rasti , nes 
„berniukai buvo, kaip visi kiti 
to amžiaus vaikai": jie iš
dykavo, susipykdavo su drau
gais, juokdavosi, erzindavosi, 
ne visuomet buvo pavyzdingi 
mokiniai... J ie , panašiai, kaip 
daugelis to amžiaus vaikų 
Amerikoje, buvo susižavėję 
šaunamaisiais ginklais, kom
piuteriniais žaidimais, kurių 
pagrindinis t ikslas yra „prie
šus" bei jų s ta tomas kliūtis į 
laimėjimą kaip galima grei
čiau „sutvarkyti", nekreipiant 
dėmesio į priemones. Abu ber
niukai buvo gerai išmokyti 
vartoti šaunamuosius gink
lus, mėgo medžioti, tad nebu
vo sunku pataikyti į norimus 
taikinius, kurie, deja, buvo jų 
mokslo draugai. 

Šiuo metu JAV Kongresas 
svarsto, kaip sustiprinti bau
džiamuosius įstatymus, kad 
būtų galima skirti efektingas 
bausmes nepilnamečiams, tik 
vargiai ar griežtesnės baus

mes apsaugos gyventojus nuo 
Jonesboro įvykių pasikartoji
mo. Galbūt atsakymų reikia 
ieškoti kitur. Kaip senatorė 
Carol Moseley-Braun iD-Ill; 
pastebėjo: „Ar kas iš tikrųjų 
tiki, kad įmanoma vaikus au
ginti visuomenėje, kur šau
namieji ginklai taip lengvai 
įsigyjami? Ar gali mūsų vaikai 
tokiame pasaulyje jaustis 
saugūs?" Mums gerai pažįs
tamas sen. Diek Durbin (D-Ill) 
pažadėjo įnešti pasiūlymą, 
kad būtų baudžiami suaugu
sieji, jeigu jie nesaugiai laiko 
šaunamuosius ginklus, kurie 
patenka { vaik .. rankas. 

Tai jau žingsnis gera link
me, tačiau neverta per daug 
viltis, kad bet koks ginklų 
kontroles pasiūlymas susi
lauks didelio pritarimo, o dar 
mažiau vilties, kad jis taps 
įstatymu. J a u ne kartą buvo 
mėginta prastumti vienokį ar 
kitokį įstatymą dėl šauna
mųjų ginklų kontrolės, ypač 
po žiaurių nusikaltimų. Bet 
amerikiečiai yra taip įsimylėję 
savo ginklus ir įsitikinę, kad 
juos turėti yra tiesiog nepaju
dinama prigimtoji teisė (dar 
sutvirtinta konstitucijos), kad 
kyla didžiausias triukšmas, jei 
kas mėgina tą „teisę" bent 
kiek apriboti. O Arkansas val
stijoje, kur yra ir Jonesboro 
miestelis, net vaikams įsta
tymai leidžia turėti šauna
muosius ginklus. 

Tad galbūt neverta rankų 
grąžyti dėl šaudymų, užpuo
limų, nužudymų, kol ir val
stybės piliečiai, ir įstatymų 
davėjai, neištrauks galvų iš 
smėlio, nepažiūrės tikrovei į 
akis. Tie du berniukai, kaip ir 
kiti jaunamečiai nusikaltėliai, 
šaunamųjų ginklų negavo iš 
nepažįstamų, nenusipirko par
duotuvėse, o atsinešė.iš namų. 
Kol suaugusieji nesiims atsa
komybės už saugų ginklų lai
kymą, tol panašių tragedijų 
nebus išvengta. 

Nepaisant pramogų pasau
lio „cenzūros" priešininkų, 
kažkokia kontrolė turi būti, 
kad vaikai, kone nuo kūdi
kystės, nebūtų penimi žiau
rumais, nebūtų mokomi visas 
problemas spręsti kumščiu, 
ginklu ar kitu smurto veiks
mu. Nuolatiniai žiaurūs vaiz
dai ir visiškas abejingumas 
kito žmogaus (ar gyvūno) 
skausmui, atbukina jautru
mą, užuojautą, gailestį. 

O kaip su Dievo įstatymu 
„Nežudyk!" Tai daugiau, negu 
religija — tai pagrindinis 
žmoniškumas, kuriuo remiasi 
visų kraštų įstatymai, saugan
tys mus visus nuo stipres
niųjų, agresyviųjų anarchijos. 
Moralinis auklėjimas yra ge
riausias jaunimo ateities ga
rantas. 

LAIŠKAI IŠ NAGANO 
Amerikos Olimpinio komiteto trenerių paruošimo skyriaus 

vicedirektorius ir olimpiniams treneriams skirto „Olympic 
Coach" žurnalo vyriausias redaktorius Audrius Barzdukas 
keturias savaites, JAV delegacijos sudėty praleido Nagano, Ja
ponijoje, žiemos olimpinėse žaidynėse. Iš ten beveik kasdien 
elektroniniu pastų rašė savo aštuonių mėnesių dukrelei. Ma
mytė, tai žmona Rose. Ištraukos: 

3 (Tęsinys) 

Atleisk, už tokias „palaidas" šio laiško mintis, bet 
jau vėlu ir esu labai pavargęs. Myliu Tave ir labai Ta
vęs pasiilgau. 

• vasario 5, rytas 
Šiandien mokiausi kompiuterizuotos sistemos, ku

ria naudosimės varžyboms stebėti ir analizuoti. Kar tu 
su moterų ledo ritulio komandos treneriu peržiurėjom 
ir perdirbom videojuostą. Kompiuteris tą juostą „skai
to", o treneris tam tikrais ženklais pažymi j am svar
bius momentus, kaip „prieš" ir „už" įvarčius, žaidėjų 
persvarą ir t.t. Tada pats kompiuteris vaizdajuostę pa
gal sužymėtas vietas pertvarko ir t reneriams bei žai
dėjams nereikia gaišti laiko, jie gali peržiūrėti tik tai , 
kas jiems tose rungtynėse svarbu. Toks procesas gal 
skamba komplikuotai, tačiau ši sistema buvo sukur ta 
amerikietiško futbolo trenerių naudojimui, todėl ją 
lengvai bet kas gali išmokti. 

Vakarienei nuvažiavom į patį Nagano miestą. Pa
sirinkom Ramen Noodle restoraną. Užsisakiau „šoju 
ramen", pirštu rodydamas į savo burną ir vaizduoda
mas, kad, t a r tum cirkininkas, galiu ryti liepsnas. At
nešė sriubos, kuri buvo labiausiai aštrių prieskonių 
prikrautas patiekalas, kokį kada esu valgęs. Visi pa
tarnautojai apstoję laukė, kol paragausiu sriubos. Kai 
mano veidas paraudo ir prad' jau neatgauti kvapo, jie 
visi juokėsi ir plojo. Bet jie taip pat plojo, kada visą 
sriubą pabaigiau. 

Po vakarienės sustojom „expatriotų" bare, kur su
sirenka Japonijoj gyveną svetimtaučiai. Čia jie susi
t inka savom kalbom pasikalbėti. Išgėrėm po bokalą 
alaus su j aunu amerikietuku, kuris Japonijoj gyvena 
jau treti metai, čia moko anglų kalbą ir negalvoja 
grįžti į Ameriką. 

Nupirkau Tau gražų Japonijos suvenyrą, vadina
mą „draugystės antklodėlę", pasiūtą įvairiose Japoni
jos dalyse gyvenančių žmonių. Tai vienas prie kito pri
siūti maži audeklo gabaliukai, išsiuvinėti gražiais raš
tais ir posakiais „kovok", „laimėk" ir pan. Tau išrinkau 
„viską daryk, kiek galėdama geriau". Man atrodo, kad 
tai paraginimas, kuris visą gyvenimą tiks. Prie kiek
vienos antklodėlės yra prisegtas popieriaus lapelis, 
ant kurio galima užrašyti kokį norimą linkėjimą ir 
pasiųsti tam, kuris tą antklodėlę sukūrė. Aš užrakau 
„stengsiuosi" ir pasirašiau Milą Barzdukas. Tikiuosi 
nepyksi, kad, padėkodamas už tokią gražią dovanelę, 
padirbau Tavo parašą. 

Tiek šiandien. 

vasa r io 5, vaka re 
Olimpiniam kaimely visi kalba apie Kenijos slidi

ninkus. Pasirodo, kažkoks Nike batų bendrovės pa
reigūnas sumanė, kad geriausius pasauly ilgų nuoto
lių bėgikus lygiai gerai galima išmokyti rungtyniauti 
ir žiemą, ilgų nuotolių varžybose slidėmis. Tad Nike 
batu gamintojai apmokėjo dviejų Kenijos bėgikų išlai
das, kad jie išmoktų ir treniruotųsi „bėgti" slidėmis. 
Prieš dvejus metus įsodino juodu Nairobi mieste į 
lėktuvą ir nuskraidino į Suomiją. į Laplandą. Savo 
gyvenime jie nebuvo matę sniego ir, kada ju lėktuvas 
nusileido, ten tada buvo 27 laipsniai žemiau nulio 
šalčio. 

Sako. kad tie abu sportininkai pažvelgė pro lėk
tuvo duris, pajuto niekad nejustą šaltį, pamatė baltu 
sniegu padengtus laukus, apsisuko ir grįžo atgal į 
lėktuvą. Ten jie užsivilko viską, ką tik turėjo, ir galop 
išdrįso išeiti į lauką. Jei šaltis jiems buvo baisus, tai 
nuolatinė naktis buvo dar baisesnė. Niekas jiems ne
buvo pasakęs, kad Laplande žiemos metu dvidešimt 
keturias valandas tamsu. Iš pradžių jie manė, kad tai 
kažkokie burtai, kad jie buvo užkeikti todėl, kad Keni
joj paliko savo šeimas. Nuo šalčio ir sauso oro pradėjo 
lupti.s jų oda ir maldavo savo trenerių, kad leistų jiems 
grįžti namo, arba — mažu mažiausiai — paguldytų li
goninėn Treneriai tačiau galop juos apramino ir įkal
bėjo pasilikti treniruotis. Sakoma, kad jie pasidarė vi

sai neblogi slidininkai. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis. 

v a s a r i o 7 
Kartais žmonijai pavyksta kažką ir gero padaryti. 

Olimpinių žaidynių atidarymo iškilmes tai patvirtino. 
Aš tik ką iš jų grįžau. Sunku pasakyti, ar per televi
ziją pavyks tinkamai perduoti visą iškilmių spindesį, 
grožį ir jų japonišką paprastumą, bet iš tikro vaizdas 
buvo nepaprastai jaudinantis. 

Gera, kada viso pasaulio žmonės gali šitaip gra
žiai, draugiškai ir linksmai susieiti ir parodyti, kaip iŠ 
tikro galima bendrauti. Šių žaidynių šūkis yra „žai
dynės iš širdies — mylėdami vienas kitą". Kaip ir dau
gelis vertimu iš japonų kalbos, tai skamba gal kiek ke
blokai, bet japonai, ypač vaikai, tikrai bando tą šūkį 
įgyvendinti Pastebėjau, kad japonai ypač myli ir 
mėgsta vaikus. 

Kaip ten bebūtų, rytą atsikėliau, nežinodamas, ar 
pavyks į olimpinių žaidynių atidarymą patekti. Iš visų 
olimpinių renginių bilietus \ tas iškilmes buvo sun
kiausia gauti. Bet apie 8 vai ryte pranešė, kad mums 
bilietai yra Gaila, kad Danius ir Šige negalėjo per va
landą čia atvykti, nes aš turėjau dar du atliekamus bi
lietus. Atrodė tikrai kvaila, kad. kada žmones už tuos 
bilietus siū;ė po pusantro tūkstančio dolerių, mes jų 
staiga ture >m daugiau, nei mums reHijso. 

K a i m e n e sulipome į autobusus kartu su sporti
ninkais ir Teneriais iš viso pasaulio. 

'Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
P U T N A M , CT 

LB APYLINKĖS VEIKLA 

Š.m. sausio 25 d. vyko Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
narių metinis susirinkimas, 
kurį pradėjo ir jam vadovavo 
v-bos pirm. V. Alksninis. Se
sele Margarita Bareikaitė su
kalbėjo (susirinkusiems pri
tar iant / maldą už bendruo
menės mirusius, prašant pa
laimos susirinkusiems ir jų 
darbams. 

Pranešimuose pirm. Alksni
nis pateikė v "iybos ir narių 
metinę veikla. Veikla buvo 
gyva ir naudinga. LB apylin
kių pirmininkai įeina į LB 
apygardos valdybą, tai pirmi
ninkas dalyvavo trijuose apy
gardos v-bos posėdžiuose, ku
riuose (neseniai apygardos 
valdybą atgaivinus) buvo 
spręsti veiklos reikalai. Šioje 
apylinkėje įvykdyti minėjimai: 
Sausio 13-tosios, Kovo 11-
tosios ir Vasario 16-tosios. 
Sklandžiai pravesti LB Tary
bos narių rinkimai. Suruoštas 
motinos pagerbimas Motinos 
dieną. Apylinkės v-bos narė 
ses. Margarita Bareikaitė, ta
pusi LB Krašto v-bos, Religi
nės komisijos pirmininke, at
stovavo mūsų apylinkei nau
jos Tarybos pirmame suvažia
vime. Apylinkę lankė kandida
tai į Lietuvos prezidento pos
tą: V. Žukas, lydimas Lietuvos 
Seimo nario A. Patacko, ir A. 
Paulauskas; jiems buvo pa
reikšti pageidavimai Lietuvos 
gerovės kėlimo reikalais. V-
bos pirmininkas tarėsi su JAV 
Kongreso atstovu S. Gejdenso-
nu, atstovaujančiu Vašingtone 
Connecticuto valstijoje apylin
kę su Putnamu. Kongreso at
stovo prašyta padėti Lietuvai 
tapti NATO nare ir kelti 
Karaliaučiaus krašto tolesnį 
klausimą. Tais reikalais val
dyba ir keli nariai pasiuntė 
aukštiems Amerikos valdžios 
pareigūnams rezoliucijas ir 
laiškus. Tartasi su putnamie-
čius lankiusiais Lietuvos kon
sulais iš New Yorko, jų pra
šyta pranešti Lietuvos val
džios aukštiems pareigūnams 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
pageidavimus, kad jie daugiau 
rūpintųsi gerovės kėlimu Lie
tuvoje ir naikintų biurokra
tiją. Trys putnamiečiai buvo 
•JAV LB delegatai vykusiame 
Pasaulio lietuvių seime, Vil
niuje. V-bos pirmininkas daly
vavo Vašingtone vykusioje 
Ekonominėje konferencijoje 
Lietuvai padėti, ir kitame 
įvykyje, kai JAV ir Lietuvos 
prezidentai pasirašė valstybių 
bendradarbiavimo sutartį. 
Penki putnamiečiai dalyvavo 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro A. Saudargo ir Lietuvos 
ambasadoriaus Vašingtone S. 
Sakalausko priėmime ir kon
ferencijoje. Hartforde. Konfe
rencijoje pareikšta daug Ame
rikoje gyvenančių lietuvių pa
geidavimų iš. Lietuvos val
džios, pažadėta ir pagalba Lie
tuvai. Apylinkėje įvykdytas 
M. Mažvydo ir jo Katekizmo 
minėjimas, pranešėjai iš Lie

tuvos: prof. dr. D. Kaunas, Vil
niaus u-to profesorius, ir S. 
Vėlavičienė, Mažvydo bibliote
kos Vilniuje Lituanistinio sky
riaus vadovė. Mažvydo Kate
kizmas iškelia svarbų istorinį 
tarptautinį įvykį. Apylinkėje 
pradėtas ir tęsiamas JŽodinės 
istorijos" rinkimas — lietuvių 
išeivių, pasireiškusių lietu
viškoje veikloje, atsiminimų ir 
pergyvenimų į juosteles įrašy
mas. Pasiųsta padėka B. Nai
niui už pažymėtiną daugiame
tę lietuvišką veiklą, pasiųstas 
sveikinimas naujai išrinktam 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui. Pasiųstos kelios 
dėžės knygų Šakių gimnazijos 
bibliotekai. Iš apylinkės iždo 
paskirta 50 dol. „Pasaulio lie
tuviui", kad jis būtų siun
tinėjamas už Lietuvos ribų 
gyvenančiam veikliam lietu
viui, neįstengiančiam žurnalo 
prenumeruoti. 

Valdybos ir dauguma ben
druomenės narių yra ir vie
nuolyno seselių darbų rėmė
jai, tai jie vadovavo ar pri
sidėjo darbais, ruošiant vie
nuolyno sodyboje vienuolyno 
metinę šventę-iškylą ir šven
tėje padedant. Iškyla pradėta 
iškiliomis pamaldomis, joje 
vyko „Neringos" stovyklos jau
nimo pasirodymas tautiniais 
šokiais ir žaidimais, meni
ninkų ir tautodailės darbų pa
rodomis, vaizdajuosčių iš įvy
kių Lietuvoje rodymu, lietu
viškos spaudos platinimu ir 
kitais lietuvių kultūros pasi
reiškimais. Bendruomeninin-
kai dalyvavo vienuolijos rėmė
jų sąskrydyje, kurio metu kel
tas tikėjimas, pagerbti bei 
maldomis prisiminti mirusieji, 
ypač palaidoti vienuolyno ka
pinėse. Prisidėta prie ^Ar
monikos" ansamblio (iš Lietu
vos) koncerto įvykdymo vie
nuolyne. Keli bendruomeni-
ninkai yra „Alkos" — Ameri
kos Lietuvių kultūros archyvo, 
vadovybės nariai, jie leidžia 
„Alkos" lietuviškos kultūros 
pasireiškimų rinkiniais pasi
naudoti parodose ar besido
mintiems lietuviškais reika
lais. Iš „Alkos" spaudos per
tekliaus, daug spaudos siun
čiama į Lietuvą, ypač kunigų 
seminarijų bibliotekoms. 

Prie minėto pranešimo iž
dininkas pateikė, kad bend
ruomenės nariai įmoka solida
rumo įnašus ir kartais auką 
prideda, bet kai narių nedaug, 
tai ižde didesnių sumų nėra; 
šiuo metu turima tik 600 dol. 
Tačiau bendruomenininkai 
LB darbus parėmė 930 dol. 
(rinkliava Vasario 16-tosios 
proga), o BALFo darbams per 
įgaliotinį sudėjo daugiau negu 
600 dol. 

Suminėta tik dalis atliktų 
darbų. Kontrolės komisijos 
pranešime patvirtinta valdy
bos ir bendruomenininkų 
veikla ir geras iždo tvarky
mas. 

Šiais metais pasibaigė trijų 
valdybos narių terminas, bet 
jiems sutikus, buvo vėl per
rinkti į valdybą. Dabartinę 
valdybą sudaro: Vytautas Alk
sninis — pirm., Juozas Ryge-

CLASSIFIED GUIDE 

Putnamo Matulaičio namų būrelis gyven* ;ų po pasivaišinimo Vasario 16-tąja švenčiant. Iš k.: II eil. — talkinin
kė Aldona Prapuolenytė. ses. Ona Šalnail. .r ses. Aloyza Šaulyte. 

.s — vicepirm., Juozas Kriau
čiūnas — sekr., Juozas Bružas 
— ižd.. seselė Margarita Ba
reikaite — kultūros, Regina 
Taunienė — socialinių, ir Ba
lys Kondratas — specialių rei
kalų vadovai. Naują Kon
troles komisiją sudaro: Birutė 
Ignienė, Elena Kondratienė ir 
Aldona Rygelienė. Valdybai 
palinkėta sėkmingos darbuo
tės. 

J u o z a s K r i a u č i ū n a s 

D A Y T O N A B E A C H , F L 

GRAŽIAI PAGERBTA 
JOANA GRYBAUSKIENĖ 

Daytona Beach. Port Orange 
apylinkėje, Floridoje, gyve
nanti Joana Grybauskienė 
1998 m. sausio 31 dieną šven
tė savo amžiaus septyniasde
šimties metų sukaktį. 

Šia gražia ir nepasikarto
jančia proga sūnus Rolandas, 
gyv. New Yorke ir Joanos ir 
Vytauto Grybauskų ilgamečiai 
ir nuoširdūs draugai Ramunė 
ir Lars \Viederman, gyvenan
tys Kalifornijoje, o Daytona 
Beach Shores, FL, turintys 
gražią nuosavybę, suruošė 
Joanai staigmeną — gražų jos 
pagerbimą. Pagerbimą ruo
šiant nuoširdžiai talkino Olga 
Kreivėnienė ir Narcizas Krei
vėnas, sukvietė daugiau še
šiasdešimt Joanos ir Vytauto 
Grybauskų artimųjų draugų. Į 
pagerbimą išvakarėse atskri
do Joanos ir Vyta i .o Gry
bauskų visi trys sūnūs: Darius 
iš Čikagos, Rolandas ir Džiu
gas iš New Yorko: ilgametės 
draugės Audrė Gulbinienė iš 
Čikagos, jos dukra Diana iš 
Washington. DC. 

Pagerbimo vaišės vyko Ra
munės gražiai dekoruotame 
„Condo" klube. 

Suvažiavę svečiai nekant
raudami laukė sukaktuvinin
kės. 

Netrukus Joana ir Vytautas 
įžengė į salę. Mylimą mamytę 
pirmieji pasitiko visi t rys sū
nūs, pasveikino ir kiekvienas 
įteikė po gražiausių gėlių 
puokštę. Po pasisveikinimų 
pakilo šampano tostas, gražiai 
nuaidėjo visų dainuojamas 
„Valio, valio, ilgiausių metų 
Jums . valio" nuoširdūs linkė
jimai. 

„Nesitikėjau tokio pagerbi
mo. Netikėta staigmena mane 
labai jaudina, pamačius tiek 
daug draugų ir mylimus savo 

Vasario 16-tąją Clevelar.de minint Šv. Mišiose Dievo Motinos parapijos bažnyčioje. 1S k : Lietuvos Respublikos 
garbes konsule I Bublienė. LB Clevelando apyl. pirm. A. Stungiene, Ohio gubernatorius George Voinovich su 
žmona Janette, Lietuvių fondo atstovė D. Puškoriene ir dr. R. Silkaitis Nuotr V. Bacevič iaus 

sūnus", — braukdama ašarą 
kalbėjo Joana Grybauskienė. 

Algirdas Šilbajoris, pasveiki
nęs svečius, programai vj do-
vauti pakvietė ilgametę drau
gę Ramunę. 

Ramune puiki kalbėtoja, ge
ra programos vedėja, turinti 
daug gražaus humoro, pasvei
kino Joaną šia iškilminga ir 
prasminga proga, palinkėjo 
dar daug laimingų metų. Po to 
apie sukaktuvininkes gyve
nimą Lietuvoje kalbėjo Algir
das Šilbajoris. Tai žemaičio 
žodis apie taurią Žemaitijos 
dukrą Joaną. Jis su humoru 
sklaidė sukaktuvininkės Joa
nos autobiografiją. Joana gimė 
Pikeliuose, Mažeikių apskr., 
Žemaitijoje. Mokėsi Klaipė
doje, Kretingoje. Okupantams 
artėjant į Lietuvą, pasitraukė 
į Vokietiją; čia jaunutės Joa
nos prasidėjo ilga tremties ke
lionė, tėvynės ilgesys, naujo 
gyvenimo vargai ir rūpesčiai. 
Kalbėtojas išryškino Joanos 
meilę žmonėms, geraširdiš
kumą, įvairią yęiklą organi
zacijose. Prisiminė jos išgyve
nimus tremties pradžioje. Pa
linkėjo sveikatos, laimės ir 
dar daug gražių gyvenimo 
metų. 

Apie gyvenimą Vokietijoje 
papasakojo rnu<z. Antanas 
Skridulis. J a m sukaktuvinin
kę teko pažinti pa karo, Vokie
tijoje, Muenchene, kur Joana 
pamilo irgi gerą žemaitį Vy
tautą Grybauską, ir mažoje 
koplytėlėje suinainė aukso 
žiedelius, o muz. Antanas 
Skridulis vedybų iškilmėse 
grojo iškilmingą maršą. J is 
gėrėjosi gražiu Joanos ir Vy
tauto gyvenimu, džiaugėsi, 
kad gražiabalsė Joana ir Day
tona Beach dainuoja chore 
s i e tyne" . 

Apie tėvelių gyvenimą Pran
cūzijoje kalbėjo vyriausias sū
nus Rolandas. Jis, sveikinda
mas mylimą mamytę, džiau
gėsi tėvelių prasmingu, gražiu 
gyvenimu. Prisiminė tėvelio 
sportinę veiklą Prancūzijoje, 
jo vadovaujamas sporto ko
mandas, laimėjimus, o ma
mytės, nuostabią meilę šeimai 
ir talką tėveliui, už ką nuo
širdžiai padėkojo. Po to prie 
mikrofono priėjo kiti du sūnūs 
— Darius ir Džiugas, ir visi 
trys trumpais linkėjimais ir 
sveikinimais išreiškė mylimai 
mamytei nuoširdžią padėką 
už parodyta meilę juos augi
nant ir į gyvenimą išleidžiant. 

Joanos ir Vytauto Grybaus
kų artima draugė Audre Gul
binienė sveikindama sukaktu
vininkę, prisiminė ilgą, mielą, 
nuoširdžią draugystę, dėkojo, 
kad ji nebuvo pamiršta, ir 
t rumpai prisiminė gražius iš
gyvenimus šioje draugystėje. 

Apie jubiliates Joanos turi
ningą gyvenimą jautriai kal
bėjo Jurgis Janušaitis. įver
tinęs sukaktuvininkės veiklą 
ir darbus lietuviškajame pa
saulyje. J i visuomeninke, ak
tyviai veikė skautų gretose, 
Montessori draugijoje, Lietu
vos Dukterų draugijoje ir ki
tose organizacijose. Joana ge
raširdė, jautr i , mylinti savo 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

šeimą, vaikaičius, visiems su 
meile padedanti, svetinga, 
vaišinga, globojanti daug tė
vynainių, atvykstančių iš Tė
vynės, ar draugų iš viso pa
saulio. Kalbėtojas visų, taip 
pat ir savo šeimos vardu Joa
nai palinkėjo dar daug gra
žaus gyvenimo. 

Nuoširdžius linkėjimus iš
reiškė Narcizas Kreivėnas, 
kaimynai Petrauskas. Luko-
šaitis ir įteikė asmeninę do
vaną. 

Visų svečių vardu kalbėjo 
Gediminas Lapenas, linkėda
mas Joanai gražios ateities, 
dėkingai vertino jos veiklą ir 
atminimui įteikė visų pasi
rašytą sveikinimą ir gražią do
vaną. Programos vedėja Ra
munė pristatydama kalbė
tojus, įterpė gražių juoką su
keliančių komentarų, o nuo to 
neatsiliko ir kalbėtojai, paįvai
rinę savo kalbas įvairiais nuo
tykiais. 

Buvo perskaityta daug svei
kinimų iš jubiliatės draugų, 
giminių iš plataus pasaulio. 
Sveikino ir išrinktasis Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus ir jo žmona Alma Adam
kienė. 

Žodį tarė Joanos mylimas 
vyras, žymusis sporto vetera
nas, Vytautas Grybauskas, 
dėkodamas mylimai žmonai 
Joanai už bendrą, prasmingą 
gyvenimą, už rūpestį auginant 
ir į gyvenimą išleidžiant tris 
sūnus, už meilę vaikaičiams ir 
už visokeriopą pagalbą einant 
bendru gyvenimo keliu. Dė
kojo ir visiems draugams už 
įspūdingą žmonos pagerbimą. 
Prie šios padėkos jungėsi ir 
sūnus Rolandas, vienas šio pa
gerbimo organizatorių, išreiš
kęs daug kam nuoširdžią pa
dėką. 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (įandscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVashington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
la jko pr iežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnes iu i . 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTOMOBUO. NAMU SvėKATOŠ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 West 95th Street 

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

Proud of America, Inc. 
Ieško vyrų pilno laiko darbui 

ištisus metus; $350 į sav. Kreiptis. 
tel. 773-650-1000 (9 v.r.-3 v.p.p), 

706-424-4467 (4 v.p.p.-9 v.v.) 
arba 706-785-4536. 

Išnuomojamas su 2 
mieg. butas (W.65th St., 
Chicago, IL). Skambinti 

tel 773-471-0720. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

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

O m h m s KMIECIK REALTORS 
V ^ P j y y t y i 7922 S.Pulaski Rd. 

— " * " * * - ^ l - 4365 S Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

DUAUGO UZZLAMA 
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Vytas St. Petersburg, Floridoje, lietuvių telkinio veiklūs nariai. Iš k.: 

Mažeika, Irena Kusinskienė, Dana Mažeikienė ir Stasys Vaškys. 
Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

Paskutinioji kalbėjo jubilia
tė Joana Grybauskienė. Žodis 
jautrus , ašarą išspaudžiant is . 
Dėkojo sūnums, Ramunei ir 
jos vyrui, Olgai ir Narcizui 
Kreivėnams, dėkojo visiems, 
visiems, kurie J ą prisiminė, 
sveikino, vaišes ruošė. To nie
kada nepamiršiant i , — sakė 
Joana. 

Po to prasidėjo skoningai pa
ruoštos vaišės. 

J ų metu pabendrauta su 
Joana, pasidalinta išgyveni
mais, pasigėrėta jos prasmin
gu gyvenimu, atliktais darbais 
Lietuvai, žmonėms, išeivijai ir 
kiekvienam lietuviui, kuriam 
ta pagalba buvo reikalinga. 

J u r g i s Januša i t i s 

Grybauskų šeimos susitiko tėvai ir jų vaikai. Iš k.: sūnus Darius, motina Joana, sūnus Rolandas, sūnus Džiugas ir tėvas 
Vvtautas Grvbauskai 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
H J Mutual Federal Savings and Loan \< 

mmm Assoclatton of Chicago ^ ~ 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

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

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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Philadelphia. PA, Vasario 16-tos minėjime Lietuvių namuose programą atliko Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos 
mokiniai. 

LAIŠKAI 
ATSIGRĘŽKIME ATGAL... 
Tirpsta dienos kaip smėlis 

tarp pirštų... Skubėdami tur
būt ne visada randame laiko 
tarti gerą žodį, padėkoti ir tie
siog pabūti kartu. Tik prieš 
šventes turime laiko atsigręžti 
atgal — prisiminti ir padėkoti 
tiems, kurie mums tokie bran
gūs ir tiek daug padeda mums 
čia — Lietuvoje. 

Margindamos margučius no
rime dar kartą prisiminti ir 
nuoširdžiai padėkoti Pranei 
Šlutienei, pas kurią prieš ke
lerius metus buvome per Vely
kas. 

Dėkojam jai už visa, ką gero 
yra padariusi Lietuvai ir 
mums. 

Ačiū, kad ir toliau nepa
mirštate, remiate ir rūpinatės, 
lyg būtumėte čia — Lietu
voje... 

Nesinori, kad šis laiškas 
taptų ataskaita jos darbo, 
tačiau norėtume padėkoti už 
paskutiniuosius kursus, suor
ganizuotus Lietuvoje, labai 
aktualia AIDS tema. Juos 
išklausė Klaipėdos, Palangos, 
Kretingos, Utenos, Panevėžio, 
Šiaulių ir Vilniaus slaugytojai 
— daugiau kaip 300 slaugos 
specialistų, kurie toliau sklei
džia jiems perteiktas žinias 
savo kolegoms. 

Slaugos darbuotojų tobulini
mosi ir specializacijos centras, 
kuris tobulina slaugos dar
buotojus (medicinos seseris, 
akušeres, felčerius) ypač 
džiaugiasi gavę naujų knygų, 
vadovėlių, mokymui skirtų 
muliažų, video medžiagos ir 
kt. 

Dėkodamos linkime P. Šlu
tienei stiprios sveikatos, ne
blėstančios energijos, lai po jos 
langu dar daug metų sužydi 
pirmosios pavasario gėlės... 

Loreta Gudelienė-
Gudelevičienė, 

Audronė Grigaitienė 
Vilnius 

AR TAI STEBUKLAS? 
Marijos, Dievo Motinos pasi

rodymas Lourde, jau daugelį 
metų pritraukia milijonus lan
kytojų. 

Taip pat Marijos apsireiš
kimai Boznijos vietovėje Mad-
jugorje, sakoma, yra susilaukę 
iki šiolei bent 20 milijonų lan
kytojų. Nemažiau garsi tuo 
atžvilgiu yra Portugalijos Fa-
tima. 

Praeitų metų pradžioje Flo
ridos laikraščiai atkreipė 
dėmesį į nepaprastą, įvairių 
vaivorykštinių spalvų šydu 
apgaubtą, pasirodymą stiklo 
plokščių dangoje buvusio ban
ko pastate, šalia Clearvvater 
miesto Floridoje. Įspūdingai 
atrodo, žiūrint iš toliau, arba 
ir visai iš arti prie gėlėmis 
gausių lankytojų apdėtos sie
nos. 

Spėjama, jog beveik milijo
nas žmonių apsilankė, trau
kiami to įvaizdžio, tiek dienos 
ar nakties metu. 

Religinės organizacijos „Shep-
herds of Christ Ministries" 
išspausdintame lapelyje tei
giama, jog Marija apsireiškė 
jų regėtojai Rita Ring, sakyda
ma Floridos pasirodymu 
skleisti ir užbaigti Fatimos ap
sireiškimus. 

Taip pat pateikiama stiklo 
gamybos specialistų nuomonė 
— hipotezė, jog įvaizdis susi
darė, nykstant cheminei reak
cijai stikle dėl vandens ir at
mainų veikimo. Prof. Carlo 
Pontano pareiškė „The Miami 
Herald" kad: „Mes galime mė
ginti tą išaiškinti, bet ne kas 
tą kontroliavo, ar kodėl tas at
sitiko čia ir šiuo metu". 

Mikas Jurgaitis 
Venice, IL 

NERAMUMAMS 
SIAUČIANT 

Įvairiais šaltiniais gauna
mos žinios iš Lietuvos yra ne
raminančios: demonstracijos, 
sprogdinimai, žudynės, nekal
bant jau apie plačiu mastu 
vykdomas vagystes. Visi šie 
įvykiai silpnina jauną valsty
bę ir teršia gerą vardą užsie
nyje. Ne vienas kelia klau
simą, kodėl valstybės valdžia 
nesusitvarko su tomis visomis 
blogybėmis? Ar neturi polici
jos, kariuomenės ir kitų sau
gumo organų? O gal neišleista 
griežtesnių įstatymų krimina
lui pažaboti? Vis klausimai, į 
kuriuos laukiama atsakymų. 

Dažnai pasigirsta pasiteisi
nimas, ne pas mus vienus taip 
būna, visose pasaulio valsty
bėse taip atsitinka, per trum
pas laikas įvesti tvarką. Eili
niam žmogui sunku atsakyti į 
tuos visus klausimus, neži
nant visų užkulisių, bet jau 
nemažai receptų buvo siūlyta. 

Valdžia pirmiausia turėtų 

susirūpinti, kad būtų greičiau 
šalinamas sovietinis paliki
mas. Bent buvę kegebistai, 
partizanų žudikai ir kiti ken
kėjai negautų jokios tarnybos, 
kuria galėtų pasinaudoti savo 
piktiems sumanymams. Pas
kubėti pravesti teismų proce
sus, kad susilauktų teisingo 
sprendimo. Į valdžios aparatą 
reikėtų pakviesti daugiau nu
kentėjusių nuo komunistinio 
režimo ir patriotiškai nusitei
kusių asmenybių. Pravedant 
tokias reformas, žinoma, kiltų 
didžiausias anų triukšmas. 
Bet juk tai jų ginklas išsi
laikyti nepaliestiems. Jei būtų 
vengiama to nepagrįsto 
triukšmo, vargu būtų galima 
įvesti tvarką. 

Šiomis dienomis vyksta vi
suomenėje nepasitenkinimas 
dėl strateginių ir svarbių val
stybinių objektų privatizavi
mo. Svarbiausia, kad valsty
bės turtas gali patekti į kita
taučių rankas, o lietuviai liktų 
tik samdiniai. To privatizavi
mo svarbiausias motyvas, kad 
reikia Lietuvos iždui pinigų, 
kad galėtų sumokėti žmonėms 
kompensacijas už rublių kei
timą į litus. Niekas neneigia 
tų atlyginimų žmonėms reika
lingumu, tačiau tą vyksmą 
reikėtų pratęsti ilgesniam ter
minui ir palengva dalimis 
mokėti, pradedant nuo pačių 
neturtingiausių. Daugelis iš 
mūsų praradome turtą bėg
dami nuo komunistinio reži
mo, daug šiandien Sibiro 
tremtinių neatgauna, kas pra
rasta. Visi dirba, stengiasi ir 
laukia geresnių laikų bei tei
singumo. Tos sumos yra mili
jardinės, o dar pridėjus komu
nistinės valdžios užtrauktas 
milijardines paskolas, kurias 
Lietuvos žmonės turės mokėti 
užsieniui. Lietuva praradus 
savo svarbiausius valstybi
nius objektus, kurie ateityje 
gali duoti pelno, neturės iš ko 
mokėti užsieniams skolų. Ne
sumokėjus skolų, užsieniečiai 
pasidalins Lietuvos likusiu 
turtu: žeme, miškais, vandeni
mis ir kt. Reikia pagalvoti, ar 
tokio likimo tikėjosi atgau
dama nepriklausomybę Lietu
va ir jos žmonės, bei paaukoję 
gyvybes už jos laisvę. Yra pa
sakymas: „tautos balsas — 
Dievo balsas". Reikia atsi
žvelgti į žmonių reikalavimus, 
kad nekiltų neramumų. Ne
ramumais pasinaudoja vals
tybės priešai ir sukelia blogą 
Lietuvos įvaizdį plačiame pa
saulyje. Juozas Plačas 

Chicago, IL 

Čikagos .Grandies" šokėjo? ilsisi po pasirodymo pirmoje Floridos Lietuviu dienoje St IVtershurge s m 
21d. Nuotr Klvyros Vodopalienės 

GĖRĖJOMĖS 
KRAŠTIEČIU DARBAIS 

Prieš penkerius metus Zana
vykų krašto muziejuje (Lietu
va, Šakių rajonas) buvo atida
rytas Roko Stepulaičio darbų 
ekspozicijos kambarys. Visus 
daiktus ekspozicijai: 24 me
džio ir akmens skulptūras bei 
bareljefus, 4 šaknų kompozoci-
jas, 9 tapybos ir grafikos pa
veikslus Rokas Stepulaitis pa
dovanojo savo gimtam kraštui 
(gimęs ir augęs Sintautuose, 
Šakių rajone). Lankytojai, ap
žiūrėję ekspoziciją, daug nuo
širdžių padėkos žodžių įrašė 
atsiliepimų knygoje. Ir ne vien 
Zanavykuos krašto žmonės 
gėrėjosi R. Stepulaičio dar
bais. Praeitais metais jo darbų 
paroda buvo surengta Jur
barke, o šių metų vasaryje jie 
iškeliavo į Marijampolę. 

Marijampoliečiai, kultūrinių 
mainų pagrindu, į Zanavykų 
krašto muziejų atvežė Magda
lenos Birutės Stankūnienės 
(Stankūnaitės) grafikos ir ta
pybos darbų parodą. Dailinin
kė savo kūryboje įamžino iš 
gimtinės išsivežtus prisimini
mus apie Lietuvos kaimo žmo
nių darbus. Dabar dailininkė 
M. B. Stankūnienė gyvena Či
kagoje, o kilusi iš Vilkaviškio 
rajono. 

Džiaugiamės, kad nenutrau
kė širdies ryšių su gimtuoju 
kraštu dideli nuotoliai ir lai
kas, o kilnūs jų darbai moko 
mus kaip reikia mylėti gimti
nę. 

Bronė Sakalauskienė 
Zanavykų krašto muziejaus 

direkcijos pirmininkė 
Šakiai 

> • 
RENKA MEDŽIAGĄ 
APIE RAŠYTOJUS 

Maironio lietuvių literatūros 
muziejus Kaune renka įvairių 
rašytojų archyvus. Laiškai, 
nuotraukos, rankraščiai, as
meniniai daiktai, gauti iš įvai
rių asmenų, papildo jų fondus. 
Vėliau iš surinktos medžiagos 
ruošiamos parodos, vyksta ty
rinėjimai, rašomos paskaitos. 
Didelę vertę turi autentiški 
atsiminimai, pažinojusių vie
ną ar kitą asmenį. Kartais ir 
keletas, atrodo, nereikšmingų 
fragmentų yra svarbūs ir pa
deda giliau suprasti rašytojo 
sielą. Maironio muziejuje dar 
yra rašytojų archyvų, kurie 
yra labai kuklūs... arba jų vi
sai nėra. 

Mieli „Draugo" skaitytojai, 
prašau jūsų pagalbos. Aš ren
ku medžiagą apie poetę Gra
žiną Tulauskaitę ir mažai ži
nomą poetą Petrą Pilką. Gal 
kartais Jūsų archyvuose yra 
užsilikusi medžiaga apie šiuos 
du kūrėjus? Būčiau nuošir
džiai dėkinga už pagalbą. 

Šiuo metu esu Putname, 
renku medžiagą iš ALKos ar
chyvo. Esu gavusi iš Maironio 
muziejaus stažuotę — todėl, 
pasitaikius progai, ir prašau 
pagalbos. Savo dėdės Juozo ir 
jo žmonos Adelės Grinų dėka 
galėsiu balandžio 14-21 d. būti 
Čikagoje. Žadu lankytis 
„Draugo" redakcijoje. Todėl 
prašau visą medžiagą siųsti į 
redakciją. 

Lauksiu Jūsų laiškų, nuo
traukų, o gal kas nors išsau
gojote šių kūrėjų rankraščius. 
Visą medžiagą prašau palikti 
„Draugo" redakcijoje, arba 
siųsti mano vardu į Maironio 
lietuvių literatūros muziejų. 
Kaunas, Rotušės a. 13. 

Naudodamasi proga, noriu 
nuoširdžiai padėkoti savo 
globėjams — Juozui ir Adelei 
Grinoms. 

Virginija Paplauskienė 
Kaunas 

KAS GAUNA NUOMĄ 
UŽ LIETUVOS ŽEME 

Pagalvojau, kad gal būtų 
asario įdomu pasidalinti su „Draugo" 

skaitytojais prisiminimai* 

apie buvusią Lietuvos pasiun
tinybę Berlyne (Berlin- Schoe-
neberg Kurfuersten gatvė 
134). 

Man teko praleisti beveik 
dvejus metus (1956-1957) 
amerikiečių armijoje Vakarų 
Berlyne. Iš seno berlyniečio 
Mykolo Žilinsko sužinojau, 
kad amerikiečių sektoriuje yra 
buvusi Lietuvos pasiuntinybė. 
Pasitaikius progai, nuvažia
vau apžiūrėti. Radau griuvė
sius ir krūvą apdegusių plytų. 
Vėliau, 1979 metais, su žmona 
atostogaujant Vakarų Europo
je, vėl aplankiau Vakarų Ber
lyną. Griuvėsių nebebuvo, 
sklypas aptvertas permatoma 
tvora („cyclone fence") ir vi
duje pardavinėjo „house trai
lers" (namus ant ratų?;. 1984-
1987 metais teko dirbti Frank
furte, Vakarų Vokietijoje, tai 
darbo reikalais tekdavo lanky
tis Vakarų Berlyne. Tuo laiku 
tebepardavinėjo tuos „house 
trailers" ant Lietuvos Respu
blikos žemės. Teisiškai Vaka
rų Berlynas dar tebebuvo oku
puotas miestas, o Lietuvos pa
siuntinybė buvo amerikiečių 
sektoriuje, kur faktiškai veikė 
amerikiečių teisės sistema. 

1986 metais, būdamas US 
Mission Berlin užėjau į „Real 
estate" skyrių ir pasiteiravau 
apie tos žemės-sklypo stovį. 
Ten dirbantis vokietis, pažiū
rėjęs į dokumentus, man pa
sakė, kad tuo reikalu reikia 
kreiptis į Schoenenberger 
miesto valdybą (Rathaus). Pa
prašiau vieno lietuvio berly
niečio, Prano Leškevičiaus pa
skambinti ir ką nors bandyti 
sužinoti. 

Jam buvo atsakyta, kad rei
kia skambinti amerikiečiams. 
Užėjau pasikalbėti su vokiečiu 
(dr. Schoetzau), kuris parda
vinėjo tuos „namus ant ratų". 
Jis paminėjo, kad už tą skly
pą moka nuomą, norėtų tą 
žemę nusipirkti, tačiau yra 
kliūčių. Vadinasi, per tuos 20-
30 metų kažkas gavo pinigus, 
išnuomodamas ne savo, bet 
Lietuvos Respublikai priklau
santį žemės sklypą Vakarų 
Berlyne. Dabar, kai Vokietijos 
federalinė valdžia žada nu
traukti finansinę paramą Va
sario 16 gimnazijai Huetten 
felde, nutariau apie šiuos 
senus faktus parašyti. 

Tadas Mickus 
Springfield, VA 
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Po sėkmingo „Žeme L" radijo programos koncerto Jaunimo centre kovo 
15 d. (iš kairės) dr Arūnas Gasparaitis, žymus roko muzikantas dabar 
Nekrošiaus pastatyme vaidinęs „Hamletą". Andrius Mamontovas ir radi
jo laidų vedėja Ramune Zdanavičiūtė. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

PASITARIMAS LIETUVOS 
AMBASADOJE 

Atkelta iš 3 psl. 
ir užsienio lietuvių organiza
cijų komisijos kopirmininkas; 
Mečys Laurinkus, Užsienio 
reikalų komiteto pirminin
kas; Emanuelis Zingeris, Sei
mo Žmogaus ir piliečio teisių 
bei tautybių reikalų komiteto 
pirmininkas; Vytautas Dudė
nas, Seimo delegacijos Šiau
rės Atlanto asamblėjoje vado
vas ir Ekonomikos bei Euro
pos reikalų komitetų narys; 
Rimantas Dagys, Užsienio 
reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojas; prof. Povilas 
Gylys, Užsienio reikalų komi
teto narys (buvęs Užsienio 
reikalų ministras). Snieguole 
Žiukaitė ir Andrius Avižius. 
Seimo Tarpparlamentinių ry
šių skyriaus konsultantai, ly
dėjo Seimo narius. 

Ambasados skoningai iš
puoštose salėse ragaujant 
vaišes, buvo progos laisvai 
pasikalbėti su Seimo nariais 
ir pasikeisti įspūdžiais apie 
dabartinę Lietuvos padėtį. 
JAV-se Seimo nariai ketina 
vėliau apsilankyti Amerikos 
lietuvių telkiniuose Philadel-
phijoje, Pittsburge ir kitur. 
Tačiau pagrindinė dalis jų lai
ko bus pašvęsta pokalbiams 
Washingtone su Kongreso at
stovais ir vykdomosios val
džios pareigūnais. Pagrindinė 
numatyta kalbos tema — 
Lietuvos įstojimas į NATO. 

Susidarė įspūdis, kad am
basadoriaus Sakalausko su
ruoštas pasitarimas buvo tik
rai naudingas ir vertas jo 
pastangų. Reikėtų tikėtis, 
kad iš tokių pasikalbėjimų 
plauks ir daugiau sklandžiai 
suderintos bendros veiklos. 

* Tauragė. „Geležinio vilko" 
Tauragės motorizuoto pėsti
ninkų bataliono kariai iš Tau
ragės verslininko Algirdo Če-
liausko dovanų gavo fortepi
joną. Daugiau nei prieš 5 me
tus Tauragėje įkurtas batalio
nas neturėjo nei pianino, nei 
fortepijono. Apie tai sužinojęs 
verslininkas nusprendė in
strumentą dovanoti kariams. 
„Visą laiką mano namuose for
tepijonas išbuvo nenaudoja
mas. Tikiuosi, kad 'Geleži
niam vilkui' jis yra reikalin
gesnis", sakė verslininkas. 

Bill Sieczkowski (kairėje; ir Linas Čepele džiaugiasi pripildę talpintuvą 
„Saulutės" siuntiniais vargingai gyvenantiems vaikams Lietuvoje. 

Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

Būrelis tenisininkų Floridos Lietuvių dienose suruoštare turnyre s.m vasario 20 d Iš k Antanas 
Kušeliauskas. Vytas Grybauskas. Danute Mišelis. Jurgis V dopalas. Vanda Vebeliunionc. Kušolinuskiene. A 
Kernius, A. Andriulis N'uotr Elvyros Vodopalienės 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Autobusas į Lietuviu fon
do metinį narių suvažia
vimą, kuris vyks šeštadienį, 
balandžio 18 d., keleivius nuo 
Marąuette Parko lietuvių Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios, 69th ir Washtenaw, 
paims 8 vai. r., o iš Brighton 
Park. 44th ir California, 8:15 
vai. r. Lietuvių fondas kvieCia. 
kam patogiau, pasinaudoti au
tobusu ir dalyvauti LF su
važiavime. 

Rūta Šošytė-Dudzik, Rock-
ford, IL, Draugo fondui at
siuntė 200 dol. pavasario va
jaus proga, greta 800 dol. ank
styvesnių įnašų, a.a. Antano 
Šošės atminimui, jam sutei
kiant garbės nario vardą. Už 
paramą Draugo fondui labai 
dėkojame. 

Čikagos skautu ir skau
čių tėvų susirinkimas šį 
šeštadienį, kovo 4 d., 10 vai. 
ryte vyks Lemonte, PLC di
džiosios salės vakarinėje da
lyje. Bus teikiama plati infor
maciją apie šią vasarą Beau-
mont. MA, vyksiančią VIII 
Tautinę stovyklą. Visų trijų 
Čikagos tuntų skautų ir skau
čių tėvai prašomi būtinai daly
vauti. 

Visi kviečiami į Pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
teto ruošiamą tradicinį „Ve
lykų stalą" balandžio 19 d., 
Atvelykio sekmadienį, 12 vai., 
PLC didžiojoje salėje. Stalus 
būtina užsisakyti iš anksto. 
Rezervacijas priima Aldona 
Palekiene tel. 708-448-7436. 
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Muz. Edita Morkūnienė 

Olivia A u š r a Petry , Auš
ros (Jasaitytės) ir Terry Petry 
dukrelė, gimė š.m. kovo 30 d. 
Sesyte džiaugiasi mažasis bro
liukas Terry, naujagime — 
tėvai bei giminės, o dukra i te 
— Birutė Jasa i t i ene . 

Toronto vyrų choras „Aras" su pirm. Vytautu Pecmliu 'priekyje su gėlėmis).Nuotr. J o n o K u p r i o 

LB Kultūros taryba nu
tarė vėl premijuoti nusipel
niusius asmenis šiose srityse: 
žurnalistą, dalininką, muzi
ką, mokytoją ir radijo prog
ramą. Pirmininkauti ir suda
ryti premijavimo komitetus 
sutiko šie asmenys: Juozas 
Žygas — žurnalisto premijai. 
Dalia Slenienė — dailininko, 
Loreta Venclauskienė — mu
ziko. Regina Kučienė — mo
kytojo. Leonas Narbutis — ra
dijo. Premijų įteikimo šventę 
sutiko suruošti ir pravesti LB 
Clevelando apylinkė ateinantį 
rudenį. Komitetų pirmininkai 
netrukus spaudoje paskelbs 
daugiau informacijos apie pre
mijų taisykles. 

Šiems Punsko lietuvių 
kapelos „Klumpė'' nariams 
d a r reikia nakvynių: K. 
Misiukoniui. K. Venslauskui, 
Ed. Zimnickui, P. Severinui, 
V. Zdaniui. J. Grigučiui, V. 
Murauskui ir V. Uzdilai. Kas 
kalėtų priimti bent viena ka
pelos narį. prašoma skambinti 
Marijai Remienei. 708-562-
1448. 

Filisterių Skautų s-gos 
Čikagos skyrius šiemet at
skirų velykinių rekolekcijų ne-
ruoš. Velykinis susimąstymas 
šiemet vyks Studijų dienų 
metu.Woodstock.IL . šeštadie
nį, balandžio 4 d., 7:30 vai. 
vak. Susimąstymą praves ses. 
Igne Marijošiūtė. Kviečiame 
visus Čikagos skyriaus narius 
dalyvauti. Dėl dalyvavimo 
skambinkit GI. Ramonai Ka-
veckaitei. tel. 708-499-0687. 

Kokios Velykos b ū t ų be 
marguč ių 0 O jeigu tie ..mar
gučiai" magnetukai, papuošti 
gražiu lietuviškų margučių 
raštu, tai jais galima pasi
džiaugti kur kas ilgiau negu 
tik Velykų laikotarpiu. Tokių 
..margučių" galima įsigyti 
..Draugo" administracijoje. 
Kaina — 3 dol. 

Be Lietuvių fondo įnašo 
ypatingos pagalbos nebūtų li-
tuanistinių'šeštadieninių mo
kyklų, Lietuvių operos, įvai
rių mūsų kasdieninį gyveni
mą paįvairinančių kultūrinių 
reiškinių. JAV Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdyba, 
suprasdama ir įvertindama 
Lietuvių fondo neapskaičiuo
jamą svarbą mūsų visuomeni
nio gyvenimo išlaikymui, ra
gina kiekvieną LF narį daly
vauti balandžio 18 d. įvyks-
tančiame suvažiavime. Nega
lint suvažiavime asmeniškai 
dalyvauti, prašome neapleisti 
savo pareigos, pasisakyti ir 
pareikšti savo nuomones raš
tu, perduoti savą balsą kitam, 
suvažiavime žadančiam daly
vauti. LF nariui arba savą 
balsą („proxy) perduoti JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
kei Reginai Narušienei, 213 
Lake Shore Drive, Cary, Il
linois 60013 (847) 639-3630. 

Ar galite patikėti, kaip 
greitai laikas nuskriejo? Jau 
tik beveik savaitė beliko iki 
Kristaus Prisikėlimo šventės! 
Daugelį mūsų tos šventės 
užklumpa kažkaip netikėtai, 
bet dar yra laiko pasiruošti, 
pamąstyt apie Gavėnios pras
mę, o geriausias tam būdas: 
pasiklausyti religinio koncer
to, kurį atliks Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos choras, va
dovaujamas muz. Antano 
Lino: taip pat girdėsime solis
tus, smuiką ir kitus muzikos 
instrumentus. Koncertas jau 
šį sekmadienį, balandžio 5 d., 
2 vai. p.p.. parapijos baž
nyčioje. 

Balandžio 19 d. Čikagos ir 
apylinkių lietuviams rengia
ma neeilinė šventė — iš Puns
ko atvykęs, koncertuos etno
grafinis ansamblis „Klumpė". 
Koncertas bus Jaunimo cen
tre. Rengia JAV LB Kultūros 
taryba. 

Laima Š u l a i t y t ė - D a y šie
met, kaip ir keletą praėjusių 
metų. tvarkys „Čigonų baro
no" operoje apšviet imą ir sce
nos paruošimo reikalus . Lai
ma yra baigusi teatro studijas 
Illinois univers i te te . Čikagoje. 
Aštuonerius metus vaidino 
keliuose amerikiečių teatruo
se Čikagoje, o. be to. nemažai 
pagrindinių va idmenų j i yra 
atlikusi su Čikagoje veikusia 
„Vaidilutės7" tea t ro studija. 
Šiuo metu Laima dirba Moks
lo ir pramones muziejuje Či
kagoje, reklaminių leidinių 
skyriuje. 

D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i č i o 
jaunųjų a te i t in inkų kuopos 
susirinkimas bus sekmadienį, 
balandžio 5 d.. Ateit ininkų 
namuose tuojau po vaikų Mi
šių. Susir inkimo tema — Ver
bos. 

Nepra le i sk i t e p r o g o s pa
siklausyti pianistų S o n a t o s 
Deve iky tė s -Zubov ienės ir 
Roko Zubovo solo bei forte
pijoninių duetų koncerto sek
madienį, balandžio 19 d., 2 
vai. p.p.. Tėviškės parapijos 
bažnyčioje 6641-45 S. Troy, 
Chicago. IL. 

Šio sekmadien io , ba
landžio 5 d., „Chicago Tribūne 
Magazine" žada spausdinti il
gesnį straipsnį apie prez. 
Valdą Adamkų — „Valdas 
Adamkus: Leading a Double 
Life". Pagal pateiktas rekla
mas , žurnaliuko viršelis bus 
papuoštas prez. Adamkaus 
nuot rauka . 

„Draugas" yra labai dė
k i n g a s Toronto vyrų choro 
„Aras" pirmininkui Vytautui 
Pečiuliui už pastangas atvežti 
chorą į Čikagą. Padėka choro 
dirigentei muz. Lilijai Tarū-
taitei ir akompaniatorei muz. 
Editai Morkūnienei. 

P r a n e š a m e , kad Vilniaus 
radijas užsieniui kol kas 
transliuoja Šiaurės Amerikai 
dviem dažniais — naujuoju 
9855 kHz ir s enuoju — 5950 
kHz. Taip bus, kol nurims 
magnetinės atmosferos aud
ros, kurių iš karto nenumatė 
siųstuvo specialistai Vokieti
joje. 

IŠVYKA SLIDINĖTI 

„Kranto" organizacijos Spor
to klubas (pirmininkas Žilvi
nas Usonis) laikraštyje „Drau
gas" ir per radijo valandėlę 
„Studija R" skelbė apie organi
zuojamą išvyką į Devil's Head 
slidinėjimo bazę VVisconsin'e. 
Norinčių paslidinėti atsišaukė 
nemažai , bet matyt lietingi 
orai Čikagoje buvo kalti, kad 
šeštadienį, vasario 21 d. išvy
kome tik nedidelė 6 žmonių 
grupė, vadovaujama Sporto 
klubo valdybos narės, kalnų 
slidinėjimo entuziastės Bronės 
Saladžiuvienės. Lietuvoje bu
vusi gera slidininke (bėgimo 
slidėmis) Bronė ir Amerikoje 
rado laiko ir energijos daly
vauti net tr i juose(1995, 1996, 
1997) Amerikos Birkenbeiner 
slidinėjimo maratonuose. Jie 
kasmet vyksta Wisconsin'e ir 
garsėja visame pasaulyje kaip 
vieni sunkiausių šiaurinių 
maratonų. 

Gailėtis teko t ik tų, kurie, 
išsigandę prasto oro, liko Či
kagoje. Slidinėjimo bazėje ne 
tik švietė saulutė, bet radome 
pakankamai sniego ir gerai 
pr ižiūrėtas t rasas. Jos pritai
kytos įvairiausiems porei
kiams — nuo trasų pradedan
tiesiems iki sudėtingų spor
tinių t rasų. Nors sniegas buvo 
drėgnokas ir minkštas, net ir 
greičio mėgėjai nesiskundė. 
Ypač vakare, kai oras kiek 
atšalo ir sniegas sukietėjo. Su
temus įjungiami prožektoriai 
ir slidinėjimas apšviestomis 
miškingomis trasomis tampa 
nenusakomai romantiškas. 
Keltuvai išjungiami 10 vai. 
vakaro, bet aktyvus poilsis 
dar nesibaigia. Iki 12 vai. gali
ma naudotis vandens teikia
mais malonumais: plaukymo 
baseinu, sūkurinėmis vonio
mis (jacuzz) ar pasikaitinti 
saunoje. Įdomi detalė — ant 
saunos lubų didelėmis raidė
mis užrašyta — Lietuva. Tai 
ne mūsų darbas — taip įsi
amžino čia anksčiau pabuvoję 
lietuvaičiai. 

Sekmadienis išaušo saulėtas 
ir pavasariškas. Kas norėjo 
slidinėjo, o kas tingiai juos 
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Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės valdyba Vlado Putvio minėjime š.m. kovo 8 d. vykusiame rinktinės namuose, 
Čikagoje. 

stebėjo, įsitaisę šiltose sukuli
nėse voniose, įrengtose lauke. 
Prieš išvykstant, dar pasėdė
jome prie besikūrenančio lau
žo ar terasoje iš kurios atsive
ria visas slidinėjimo bazės 
Devil's Head aplinkos grožis. 
Išvyka buvo nuostabi ir, tikė
kimės, ne paskutinė. 

Aurelija Dobrovolskienė 

ŠAULIŲ S-GOS ĮKŪRĖJO 
VLADO PUTVIO 

MINĖJIMAS 

Š.m. kovo 8 d., 10 vai. ryte, 
Švč. M.M. Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčia Brigh
ton Parke buvo pilnutėlė žmo
nių. Uniformuoti šauliai, ra-
movėnai, šaulės ir birutietės 
išsirikiavo tako prie altoriaus 
šonuose. Šv. Mišias aukoti ei
nančiam Vytauto Didž. Šau
lių rinktinės kapelionui kun. 
Fabijonui Kireiliui su palyda 
pražygiavus, vėliavos išsiri
kiavo prieš altorių, o pirmus 
suolus užpildė uniformuoti 
šauliai ir šaulės. Vargonams 
sugaudus ir choro giesmei sus
kambus, prasidėjo iškilmin
gos šv.Mišios. Pamaldos buvo 
trumpos ir su rimtu susikau
pimu išklausytos. Pamokslas 
pritaikytas minėjimui ir, dė
ka organizatorių, kaip niekad 
gerai girdimas. 

Iš bažnyčios patraukėme j 
Šaulių namus, kur 12 vai. pra
sidėjo minėjimas, pravestas 
naujojo rinktinės vado Justino 
Šidlausko. 

Įnešus vėliavas, suskambėjo 
Tautos himnas. Vadas prista
tė garbingus svečius — L.Š. 
sąjungos Išeivijoje vadą GN. 
Mykolą Abarių, kuris atvyko 
net penkias valandas kelia
vęs per sniego pusnis; Jūros 
šaulių ir Ramovėnų s-gos vadą 
Edmundą Vengianską, Ramo
vėnų vadą ir s-gos vado pava
duotoją Juozą Mikulį; Sąjun
gos moterų šaulių vadę A. 
Kirvaitytę; Garbės teismo 
pirm. Algį Regį; pagrindinį 
kalbėtoją Pilypą Narutį ir ka
pelioną, kun. F. Kireilį. 

Pirmas minėjimą sveikino 
GN Mykolas Abarius. Jis pasi 
džiaugė gera tvarka, pilna 
sale ir už tai padėkojo rink
tinės vadui J. Šidlauskui, lin
kėdamas sėkmės tolimesniam 
vadovavimui. —Pradžia gera, 
tai prie darbo, — sako patarlė. 
Didžiulis televizorius, sienos 
papuoštos didvyrių portretais 
ir paveikslais bei daugelio am
žinybėn iškeliavusių s-gos na
rių bronzinėmis plokštėmis. 

Ed. Vengianskas trumpu žo
džiu pasveikino ir padėkojo 
Vadui už pakvietimą. Kiti ne
kalbėjo. 

Kiek ilgiau prašneko Gar
bės teismo pirmininkas Algis 
Regis. Jis ne tik sveikino, bet 
kar tu iškėlė minėjimo reikšmę 
ir šaulių idėjos svarbą Lietu
vai, supažindino su gražiai 
įrėmintu paskutinio Vlado 
Putvio tragiškai sunaikintos 
šeimos nario — sūnaus Stasio 
Putvio žmonos E. Putvienės 
padėkos laišku, rašytu prieš 
pat jos mirtį 1996 metais. Ta 
tikrai brangi relikvija puošia 
Rinktinės namų salės sieną. 

Po to vyko 1941 metų sukili
mo Lietuvoje dalyvio ir Štut
hofo kaceto gyvo išlikusio kali
nio Pilypo Naručio paskaita. 
Pilypas Narutis geras kalbė
tojas ir paskaita, nors ilgoka, 
bet labai įdomi. Jos mintis tik
rai reikėtų paskelbti „Trimi
te'', čia visa aprašyti būtų per 
ilga. Svarbiausios mintys to
kios: Šaulių sąjungos įsteigi
mo mintis Vladui Putvinskiui-
Putviui kilo desperatiškai gi
nant nepriklausomybei besi
keliančią Lietuvą 1918 me
tais, kai ji buvo komunistinių 
hordų puolama iš rytų, klas
tingų lenkų su jų užtarėjais 
prancūzais iš pietų, o karą 
pralaimėjusiems vokiečių ber
montininkams nesitraukiant 
ir grobiant kraštą iš vidaus. 
Tikros kariuomenės savano
riai ir šauktiniai sustabdė 
priešų frontus, bet be visos 
tautos susiklausymo ir pagal
bos vargu ar būtų pajėgę ilgai 
išsilaikyti; liejosi kraujas, dy
go kapai. Į kritusių vietą sku
bėjo klumpėti, sermėgomis ap
sirengę kaimų jaunuoliai ir 
kovoje žuvusių ginklais tęsė 
kovą. Tauta sukilo. Čia Putvis 
suprato begalinę Tautos galią, 
visuomet glūdinčią savo lais
vės sargyboje, pajėgią paremti 
ir kartais net pakeisti kariuo
menę. 

Šaulių sąjungos idėja kilo 
frontams sustojus ties demar
kacijos linija nuo lenkų pusės 
ir vakaruose — nuo Klaipėdos 
krašto užtvaros. Prasidėjo 
Šaulių s-gos organizavimas. 
Lietuvos dvarininkas Vladas 
Putvinskis, pasivadinęs Put-
viu, buvo pagrindinis jos 
įkūrėjas ir vadas. Organizavi
mas nebuvo sklandus, nes 
krašto vyriausybė bandė Šau
lių s-gą supolitinti, dėl ko V. 
Putvis griežtai pasipriešino. 
Po Klaipėdos krašto atkovoji
mo žygio, kuriame svarbų 
vaidmenį atliko šauliai, Putvis 
savo idėją apgynė. Ankstyves
nės kovos ir rusų kalėjimai 
pakirto jo sveikatą. Jis mirė 
1929 m., būdamas tik 59 metų 
amžiaus. Tačiau didžios idėjos 
nemiršta kaip žmonės. Šauliai 
ištvėrė ne tik Lietuvos miš
kuose, kalėjimuose, kacetuose 
ir Sibire kaulus išbarstę. Pa
sklidę po visą pasaulį išeiviai 
lietuviai jų priesaikai liko išti
kimi, jų vėliavas garbingai ne
ša ir uniformas dėvi, rodyda
mi pasauliui, kad Lietuva gy
va ir jos laisvės idėja nenuga
lima. 

Vlado Putvio visa šeima bu
vo sunaikinta. Šis minėjimas 
yra 69-tas nuo jo mirties. Put
vis mirė, bet Saulių sąjungos 

idėja gyvuoja ir gyvuos,kol bus 
gyvų lietuvių. 

Po šios paskaitos buvo pa
daryta (valdybos) Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės nuo
trauka. Po to — sugiedojus 
„Lietuva brangi" ir išnešus 
vėliavas, vyko Kosto Rama
nausko ir Liucijos Kvietkaus-
kienės koncertas. 

Pabaigoje visi buvo pakvies
ti užkandžiams ir kavutei, ku
ri buvo pravesta nauju labai 
tvarkingu būdu, o kava su py
ragais dar maloniau visus nu-
teikė.Plojom vadovybei, darbš
čioms sesėms šaulėms ir sve
čiams. j o n a s Žebrauskas 

Rinktinės I būrio vadas 
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• Nuomoja sezonui va
sarvietę, prie pat ežero, Union 
Pier, MI. Tel. 773-776-4755. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
• Akcijų, bonų bei kitų 

v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paš tu E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, rL 60525, 
tel- 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siunti

mai Velykoms TRANSPAK. 

4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
• Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

i š n u o m o j a m a s 3 kambarių 
butas su apšildymu ir baldais, 
$350 į mėn. Tel. 708-425-7160. 

(sk.) 
• „Mano pirmoji paroda 

Amerikoje" - taip vadinasi 
meno darbų paroda, kurioje 
dalyvauja 16 dailininkų. Atida
rymas įvyks š.m. balandžio 
3 d., penktadienį , 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre, Čikagoje. Visi kvie
čiami apsilankyti. 

(sk.) 
• Stefanija Gladkauskas. 

Detroit, MI, atsiuntė $50 Lietu
vos našlaičių vargą palengvinti, 
Elena ir Jonas Radai, Livo
rną, MI, a t s i u n t ė $25 - ta i 
Velykų dovana jų globojamam 
našlaičiui. Dėkojame aukoto
jams! „Lie tuvos N a š l a i č i ų 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 

http://metu.Woodstock.IL

