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Parlamento vadovas pasiūlė 
glaudžiau bendradarbiauti

Roma, balandžio 22 d. 
(Elta) — Italijos Deputatų rū
mų pirmininkas Luciano Vio
lante susitikime su Italijoje 
viešinčiu Lietuvos Seimo pir
mininku Vytautu Landsbergiu 
pabrėžė tikįs, kad tarp Italijos 
ir Lietuvos parlamentų bus 
užmegzti pastovūs santykiai.

Seimo pirmininko nuomone, 
tam galėtų pasitarnauti ir Lie
tuvos ir Lenkijos tarpparla
mentinė Asamblėja. Parengia
mąjį darbą galėtų atlikti ko
mitetų pirmininkai, užmezgę 
tarpusavio ryšius.

Pasak Seimo pirmininko at
stovės spaudai Loretos Zaka
revičienės, V. Landsbergis pa
kvietė Italijos parlamento Že
mesniųjų rūmų pirmininką at
vykti į Lietuvą oficialaus vizi
to.

Konservatoriai neapsisprendžia 
dėl ministerijos likimo

Vilnius, balandžio 23 d. 
(BNS) — Trečiadienį iki vėlu
mos trukusiame išplėstiniame 
frakcijos bei valdybos posė
dyje, konservatoriai vėl galuti
nai nenusprendė, kaip pasielg
ti su Europos reikalų ministe- 
rįja (ERM).

Konservatoriai svarsto, ar 
ministeriją palikti, ar sutikti 
su kitų frakcijų ir prezidento 
siūlymu vietoj jos įkurti Euro
pos integracijos departamentą 
prie vyriausybės.

„Įkūrus departamentą iškil
tų daug problemų, tačiau mes 
nenorime, kad Europos reika
lus tvarkanti institucija būtų 
puolama, taip sudarant blogą 
Lietuvos įvaizdį pasaulyje”, 
sakė Seimo vicepirmininkas 
Andrius Kubilius.

Paklaustas, ar panaikinus 
ministerįją, keisis situacija 
skiriant naująjį švietimo ir 
mokslo ministrą, A. Kubilius 
to nepatvirtino. Tačiau jis dar 
kartą pabrėžė, kad mažėjant 
ministerįjų skaičiui ir išlai
kant proporcijas tarp val
dančiosios koalicijos bendra
darbių, gali būti peržiūrėtas 
ministerijų pasidalinimas.

ERM likimą žadama toliau 
svarstyti sekmadienį konser
vatorių politinėje taryboje, jau 
grįžus partijos pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui, besi
lankančiam Italijoje ir Austri
joje.

BNS žiniomis, konservato
riai delsia apsispręsti dėl 
ERM, nes baiminasi, jog prezi
dentui sustabdžius Seimo 
priimtą įstatymą, kuriame 
išliktų ERM, jiems pritrūks 
balsų atmesti draudimą ir 
įstatymą pakartotinai priimti. 
Tam reikėtų pusės visų Sei
mo parlamentarų pritarimo — 
71 balso, o konservatorių frak
cijoje dabar yra 68 nariai ir 
Seimo pirmininkas V. Lands
bergis, pagal pareigas negalin
tis boti frakcijos nariu.

* Premjeras Gediminas 
Vagnorius kreipėsi į Teisin
gumo ministeriją, prašydamas 
parengti įstatymų projektus, 
kurie sugriežtintų atsakomy
bę už vaikams padarytus nusi
kaltimus bei kitus teisės pa
žeidimus. Premjeras paprašė 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos bei Lietuvos teisės akade
mijos apsvarstyti galimybę 
pakviesti akademijos studen
tus į kovą su narkotinių me
džiagų platinimu švietimo įs
taigose. (Elta)

su Italija
L. Violante nuomone, svar

biausia pirmojo susitikimo te
ma galėtų būti kova su nusi
kalstamumu. Pritardamas 
šiai minčiai, V. Landsbergis 
sakė, kad Italija, kovodama su 
mafija, įgijo didžiulį patyrimą, 
kurį Lietuva norėtų perimti. 
Jis apgailestavo, kad dėl įvai
rių formalumų dar neįsigaliojo 
susitarimas tarp Lietuvos ge
neralinės prokuratūros ir spe
cialaus Italijos departamento 
— antimafinės prokuratūros. 
L. Violante pažadėjo pasi
rūpinti, kad prokuratūra grei
čiau sutvarkytų šį klausimą.

Pokalbio metu V. Landsber
gis paprašė, kad Italijos parla
mente būtų greičiau patvirtin
ta Lietuvos ir Italijos sutartis 
dėl dvigubo apmokestinimo 
panaikinimo.

Eltai iš Zalcburgo atsiųs
tame Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio pareiškime 
„Dėl padėties aplink Europos 
reikalų ministeriją” rašoma, 
kad „disputas dėl Europos rei
kalų ministerijos (ERM) kaip 
institucijos reikalingumo jau 
kuris laikas perėjo iš raciona
lios argumentacijos į ambicijų 
sritį”.

Atrodo, kad prezidentūrai ir 
daliai Seimo narių institucijos 
pavadinimas yra iškilęs į pir
mą vietą — svarbiausia, kad ji 
nesivadintų ministerija. Gal
būt ketinama persvarstyti ir 
ERM skelbtieji privatizavimo 
principai, rašo Seimo pirmi
ninkas.

„Kitoks požiūris į ERM 
grindžiamas susirūpinimu, 
kad reorganizacija bei institu
cijos rango pažeminimas ne
reikštų laiko praradimo ir ne
turėtų neigiamų politinių pa
sekmių, Lietuvai dabar ypač 
stengiantis įrodyti valią ir 
nuoseklumą kelyje į ES narys
tę ir siekiant realių derybų 
pradžios. O nūnai brastoje 
keičiami ne tik arkliai, bet ir 
vežimas”, sakoma V. Lands
bergio pareiškime.

Iš Seimo frakcijos pasitraukę 
nariai sukėlė LKDP sumaištį

Vilnius, balandžio 23 d. 
(BNS) — Krikščionių demo
kratų partijos valdybos vice
pirmininkas Seimo narys Vy
tautas Bogušis teigia, jog dėl 
dviejų krikščionių demokratų 
frakcijos narių „demaršo” iš
kilo pavojus, kad partija pra
ras švietimo ir mokslo mi
nistro portfelį.

Prieš dvi savaites krikš
čionys demokratai Petras Gra
žulis ir Ignacas Uždavinys

Balandžio 16 dieną Krikščionių demokratų frakcijos Seime nariai Ignacas 
Uždavinys (kairėje) ir Petras Gražulis laikinai sustabdė savo narystę 
frakcijoje. (Elta)

Lietuvos Seimo ryšių su Japonija grupė balandžio 23 dieną Vilniuje, Ch. Sugiharos sodelyje prie Pamėnkalnio 
gatvės, surengė japoniškų vyšnaičių — sakurų — sodinimo ceremoniją, tuo tarsi pabrėždama bendradarbiavimo 
su japonais svarbą. (Elta)

Valdas Adamkus ateityje tikisi 
vadovauti NATO valstybei

Briuselis, balandžio 23 d. sakė, kad 
(BNS) — Lietuvos prezidentas
Valdaš Adamkus žurnalis
tams ketvirtadienį po susitiki
mo su NATO vadovu Javier 
Solana ir sąjungos valstybių 
ambasadoriais sakė jautęs 
„visų iki vieno” NATO tarybos 
narių pritarimą Lietuvos na
rystei ir pareiškė tikįs, kad 
dar per savo kadenciją galės 
apsilankyti NATO būstinėje 
„ne kaip svečias, o kaip pilna
teisės narės vadovas”.

„Mano širdis džiaugėsi tuo, 
ką aš mačiau šiandien tary
boje. Jei tokios nuostatos 
išliks, norėčiau sužinoti, kas 
yra prieš mūsų įstojimą į 
NATO”, kalbėjo Lietuvos va
dovas.

Pasak prezidento patarėjo 
Albino Januškos, tai pirmasis 
atvejis, kai NATO tarybos 
posėdyje kalbėjo visų 16-os 
tikrųjų NATO narių ambasa
doriai ir trijų naujų pa
kviestųjų į šią organizaciją 
valstybių atstovai. Patarėjas

paskelbė laikinai sustabdan- 
tys savo įgaliojimus Seimo 
frakcijoje dėl silpnos partijos 
nuostatos, siekiant palikti 
poste buvusį švietimo mi
nistrą Zigmą Zinkevičių.

V. Bogušis sakė, jog tre
čiadienį įvykusiame partijos 
valdybos posėdyje buvo svar
stytas šis poelgis, tačiau 
sprendimai bus priimami kitą 
antradienį, kai valdybos po
sėdyje dalyvaus ir narystę

visi jie vieningai 
parėmė sąjungos „atvirų du
rų” politiką.

„Drįstu tikėtis, kad kitą 
kartą, kai čia grįšiu, dar ne
pasibaigus mano kadencijai, 
galėsiu sėdėti prie šio stalo, 
atstovaudamas pilnateisei 
NATO narei”, sakė preziden
tas V. Adamkus.

NATO generalinis sekreto
rius J. Solana pagyrė Lietuvos 
indėlį į taikos palaikymo ope
raciją Bosnijoje, pavadinda
mas Vilnių „rimtu bendradar
biu”.

Atsakydamas į klausimą 
apie kategorišką Rusijos prieš
taravimą Lietuvos narystės 
NATO siekiams, V. Adamkus 
pabrėžė, jog netiki atskirų val
stybių sugebėjimais užtikrinti 
saugumą.

Vėliau V. Adamkus ap
žiūrėjo Lietuvos misiją prie 
NATO, kuri įsikūrė velionio 
generalinio sekretoriaus Man- 
fred Woerner vardu pavadin
toje NATO būstinės dalyje, 
kur pasveikino tebesikurian- 
čius Lietuvos misijos prie 
NATO atstovus. Naujas er
dvias misijos patalpas prezi
dentas pavadino „liuksusi
nėmis”.

Lietuvos ambasadorius 
NATO Linas Linkevičius, kel
damas šampano taurę, sakė, 
jog „mes jau iš čia nebe
išeisime”. Prezidentas V. 
Adamkus paragino „neišeiti,

sustabdę partiečiai.
Anot V. Bogušio, didžiausia

problema yra ta, kad šiems 
Seimo nariams iš tiesų pasi
traukus, frakcijoje liktų 14 
narių. Pasak vieno partijos va
dovų, tada iš tiesų keičiasi 
koalicijos su konservatoriais 
„santykiai ir proporcijos”, ir po 
vyriausybės pertvarkymo per
žiūrint koalicijos sutartį, 
krikščionys demokratai gali 
prarasti Švietimo ir mokslo 
ministerijos kontroliavimą.

„Tuo I. Uždavinys ir P. 
Gražulis mus šantažuoja, o 
kai kurie konservatoriai ban
do pasinaudoti”, sakė V. Bogu
šis. Tačiau, anot jo, kol kas jų 
poelgis jokių juridinių pasek
mių neturi, nes narystės su
stabdymas niekaip neįteisin
tas, ir tai vertinama kaip 
posėdžių nelankymas.

net ir varomiems jėga”.
Europos Komisijos preziden

tas Jacųues Santer po susitiki
mo Briuselyje su Lietuvos pre
zidentu Valdu Adamkumi pa
reiškė, kad Lietuvos integraci
ja į Europos Sąjungą vyksta 
sėkmingai, tačiau tiesiai neat
sakė, ar Lietuva bus pakviesta 
šiemet pradėti narystės dery
bas.

Paklaustas tiesiai, J. Santer 
apsiribojo bendromis frazėmis, 
kad įstojimo procesas yra atvi
ras visoms dešimčiai narystės 
ES siekiančių valstybių. Žur
nalistams jis sakė, kad Lietu
vos politinė padėtis yra pasto
vi, vyksta ūkio reformos ir pri
vatizavimas. Jis teigė, kad abi 
šalys — Lietuva ir Europos 
Komisija — „sunkiai dirba”, 
siekdamos įgyvendinti įstoji
mo reikalavimus.

V. Adamkus per susitikimą 
su J. Santer pareiškė, kad Lie
tuva jau šiemet yra pasirengu
si pradėti realias derybas dėl 
stojimo, ir sakė optimistiškai 
lauksiąs Europos Komisijos 
išvadų.

Europos parlamento vicepir
mininkė Magdelena Hoff, su
sitikusi su Lietuvos preziden
tu V. Adamkumi, domėjosi 
Lietuvos santykais su Rusija, 
ypač Karaliaučiaus sritimi, 
taip pat Rygos ir Maskvos 
santykių paaštrėjimu bei Vil
niaus vaidmeniu sprendžiant 
nesutarimus tarp Latvijos ir 
Rusijos.

M. Hoff buvo patikinta, kad 
Lietuva konstruktyviai ben
dradarbiauja su savo didžiąja 
kaimyne ir sudominta plėtoti 
santykius su Rusija įvairiose 
srityse. Europarlamento vice
pirmininkei buvo papasakota 
apie pirmadienį įvykusį V. 
Adamkaus susitikimą su Lat
vijos prezidentu Gunčiu Ulma- 
niu.

* Seimo narys socialde
mokratas Arvydas Akstinavi
čius teigiamai vertina aukš
čiausių valdžios pareigūnų pa
reiškimus apie nusikaltėlių 
pasauliui paskelbtą „karą”, 
tačiau mano, kad veiksmai 
yra pavėluoti, o tokiai kovai 
nevisiškai pasiruošta. A. Aks
tinavičius sakė esąs susirūpi
nęs, kad prasidėjusi kova yra 
nekoordinuota. Anot jo, kovos 
rezultatai dažniausiai išryškė
ja po pusės metų, tačiau .jei
gu kova bus padrika ir toliau,

Maskva įspėjo Lietuvą 
nedeportuoti Valerijaus Ivanovo

Maskva, balandžio 23 d. 
(BNS) — „Rusija tikisi, kad 
Lietuvos valdžia pademon
struos gerą valią ir huma
niškumą Rusijos piliečio Vale- 
rij Ivanov atžvilgiu ir užkirs 
kelią veiksmams, kurie ap
temdytų Rusijos ir Lietuvos 
geros kaimynystės atmosferą”, 
pareiškė oficialus Rusijos 
URM atstovas Vladimir Rach- 
manin.

V. Ivanovą, kuris dabar at
lieka bausmę kolonijoje už 
šmeižtą, URM atstovas ketvir
tadienį Maskvoje surengtoje 
spaudos konferencijoje vadino 
„persekiojamuoju politiniais 
motyvais”.

Pasak jo, Rusijos ambasada 
Vilniuje paprašė Lietuvos val
džios paaiškinimų dėl veiks
mų V. Ivanovo atžvilgiu pla
nuojamos deportacijos teisinio-

Lenkijos Seimo komisija giria 
tarpvalstybinius santykius

Varšuva, balandžio 22 d. 
(BNS) — Lenkijos Seimo už
sienio reikalų komisija pažy
mėjo, kad Lietuvos ir Len
kijos santykiai vyriausybių ir 
institucijų lygiu yra pavyzdi
niai.

Antradienį komisijos posė
dyje svarstant Lenkijos san
tykius su Lietuva ir Rusija, 
buvo pabrėžta, kad Lenkija re
mia Lietuvos siekius įstoti į 
NATO ir Europos Sąjungą.

Tačiau, kaip pažymi laik
raštis „Rzeczpospolita”, posė
dyje daug dėmesio skirta Lie
tuvos lenkų problemoms. Ko
misijos narių nuomone, pro
blemos kyla tiek dėl Lietuvos 
vyriausybės užsispyrimo, tiek

Sprogimai Lietuvoje nėra 
politinio pobūdžio

Vilnius, balandžio 23 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį Vals
tybės saugumo departamento 
vadovas Jurgis Jurgelis, atsa
kydamas į Seimo narių klausi
mus, pareiškė, kad visi sprog
dinimai, įvykdyti šiemet Lie
tuvoje, yra kriminaliniai, ir 
tik jų visuma yra politinė. Ta
čiau įžūlėjantys nusikaltėliai 
naudoja vis galingesnius 
sprogmenis ir nevengia žmo
nių aukų.

Anot J. Jurgelio, šiemet Lie
tuvoje iš viso įvykdytas 31 
sprogimas, iš kurių 16 buvo 
nukreipti sunaikinti turtą, 4 
kartus pasikėsinta į valstybi
nes institucijas, 8 kartus 
sprogdinimai įvykdyti iš chuli
ganizmo paskatų ar dėl neat
sargumo ir po vieną — dėl ne
atsargumo, pasikėsinimo į as
menį ir savižudybės tikslais.

Paklaustas apie užsienio 
specialiųjų tarnybų veiklą Lie
tuvoje, J. Jurgelis pabrėžė, jog 
ji nepasireiškia tokiais šiurk
ščiais metodais, kaip sprogdi
nimai, o greičiau informacijos 
rinkimu. „Šioje srityje mes 
dirbame, žinome, kad užsienio 
žvalgyba dirba Lietuvoje, ir 
mes turime apie tai informaci
jos”, sakė jis, pridurdamas, 
kad ši tema nėra atviro posė
džio tema.

valstybė karą prieš nusikaltė
lių pasaulį pralaimės”. Seimo 
narys ragino labai griežtai at
rinkti ir patikrinti pareigū
nus, vadovausiančius šiai ko
vai, nes, jo teigimu, daugiau 
nei pusė VRM pareigūnų yra 
padarę vienokių ar kitokių nu
sižengimų. (BNS)

Nr.80

pagrįstumo (kaip skelbta, vi
daus reikalų ministras Vid
mantas Žiemelis šią savaitę 
išsiuntė teikimą Vilniaus I 
apylinkės teismui dėl V. Iva
novo išsiuntimo iš Lietuvos).

51-erių metų V. Ivanovas 
kartą jau kalėjo Lietuvoje už 
antivalstybinę veiklą, o dabar 
atlieka bausmę už 1991 metų 
sausio 13-osios sąmokslo aukų 
apšmeižimą. Vienerių metų 
bausmės atlikimo terminas 
Alytaus griežtojo režimo pa
taisos darbų kolonijoje jam 
baigiasi šiemet liepą.

Lietuvos VR ministras pa
prašė teismo priimti spren
dimą dėl V. Ivanovo iš
siuntimo, atsižvelgdamas į tai, 
kad šis svetimos valstybės pi
lietis ne kartą pažeidė Lietu
vos įstatymus.

dėl „Lenkijos valdžios vienin
go požiūrio stokos”.

Komisija taip pat išreiškė 
susirūpinimą dėl paaštrėjusių 
Rusijos ir Latvijos santykių. 
Posėdyje dalyvavęs užsienio 
reikalų ministras Bronislaw 
Geremek sakė, kad „Rusijos 
sankcijos Latvijos atžvilgiu 
per didelės”.

„Suprantame Rusijos vy
riausybės susirūpinimą dėl 
Latvijoje gyvenančių rusų, ta
čiau susidaro įspūdis, kad tai 
yra Maskvoa pelitinio žaidimo 
su Ryga elementas”, sakė mi
nistras, kartu pastebėjęs, kad 
Latvija turi gerbti Europos 
valstybėse įprastus žmogaus 
teisių reikalavimus.

Paklaustas apie galimas už
sienio specialiųjų tarnybų pro
vokacijas, į viešumą „išme
tant KGB bylas”, saugumo va
dovas siūlė Seimui apsispręs
ti, kaip tokiais atvejais elgtis, 
pridurdamas, jog nenuostabu, 
kad tokios bylos pasirodo, nes 
atgavus nepriklausomybę, di
delė dalis archyvų buvo išvež
ta iš Lietuvos.

Kalbėdamas apie savo va
dovaujamo departamento at
liekamą darbą, J. Jurgelis tei
gė, kad saugumas dirba vals
tybinių paslapčių, strateginių 
objektų ir Lietuvos ambasadų 
apsaugos srityje, atlieka žval
gybą ir kontražvalgybą. Jis 
dar kartą užsiminė apie de
partamento veiksmus ir neto
lygų šios žinybos finansavimą 
bei pabrėžė, jog atsistatydins 
tik prezidentui priėmus atitin
kamą sprendimą.

Po J. Jurgelio atsakymų 
kalbėjęs Seimo narys Mečys 
Laurinkus Seimui pasiūlė 
keisti darbo su specialiosiomis 
tarnybomis ir jų vadovais sti
lių ir nestatyti jų į nepatogią 
padėtį, juos klausinėjant atvi
ruose posėdžiuose, kurių klau
sytis gali ir pašaliniai asme
nys.

KALENDORIUS
Balandžio 24 d.: Šv. Fidelis 

iš Sigmaringen, kunigas, kan
kinys (1577-1622 Šveicarijoje); 
Dona, Kantrimas, Gražvydė.

Balandžio 25 d.: Šv. Mor
kus, evangelistas; Melą, Tol- 
mantas, Zadmantas. Arbor 
day — medelių sodinimo die
na (JAV).
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

ALFREDAS KLEINAITIS - 
„TEISĖJŲ TEISĖJAS”

grafiniai duomenys. Iš jų suži
nome, kad jis gimęs 1941 m. 
kovo 9 d. lietuvių tėvų šeimoje 
Rytinėje Prūsijoje. Rašoma, 
kad jis JAV pilietybę gavo 
1961 m. Yra nupasakojamas 
jo išsimokslinimas, pareigos, 
teisėjavimo karjera ir pan. 
Pažymima, jog yra pasireiškęs 
lengv. atletikoje ir futbolo žai
dime. Nors tame žurnale ne
nurodoma (ten yra labai 
glausti duomenys), mums yra 
smagu pabrėžti, kad A. Klei
naitis visą savo aktyvią futbo
lo žaidėjo veiklą paskyrė F. K. 
„Lituanicai” (ilgą laiką buvo 
vyrų pirmosios komandos žai
dėju), o dabar yra klubo na- 
rys-rėmėjas.

Šiame pasikalbėjime A. 
Kleinaitis plačiai pasakoja 
savo darbus svarbiose parei
gose, pažymi būdus, kurie 
naudojami teisėjų kvalifika
cijų kėlimui.

Kadangi A. Kleinaitis dar 
palyginus jaunas vyras (kovo 
9 d. šventė savo 57-jį gimta
dienį) apie jį, reikia manyti, 
dar skaitysime ir girdėsime 
bent pora dešimtmečių. O gar
sas apie jo sugebėjimus, be 
abejo, kiekvieneriais metais 
bus vis stipresnis. To mes 
šiam žymiausiam JAV futbolo

Akimirka iš š.m. kovo 3 d. Kaune vykusių Europos taurės ketvirtfinalio 
rungtynių. „Žalgiris” (balti marškinėliai) kovoja prieš Belgrado „Beo- 
banka”. „Žalgiris” laimėjo 78:65. Nuotr. K. Jūrelės (ELTA)

ŽALGIRIEČIAI ĮVEIKĖ IR 
PASKUTINE TVIRTOVĘAmerikoje turbūt sūnku ras

ti futolo mėgėją, negirdėjusį 
apie Alfredą Kiemaitį. Šis vy
ras yra turėjęs aukščiausiąją 
pasaulyje — FIFA teisėjo ka
tegoriją. Peržengęs 50 m. am
žiaus ribą, Alfredas turėjo iš 
šių pareigų pasitraukti. Jis 
buvo vienas iš pirmųjų JAV 
teisėjų pakviestas į Amerikos 
„Soccer Hali of Fame” su kito
mis šio krašto sporto šakos 
garsenybėmis.

Jau šešetą metų A. Kleinai
tis turėjo kitas atsakingas pa
reigas — jo žinioje buvo 
87,000 Amerikos futbolo teisė
jų paruošimo bei pažangos 
priežiūra.

Tas pareigas vykdė iki 1997 
m. pradžios, kuomet JAV Fut
bolo („Soccer”) federacijos gen. 
sekretorius Hank Steinbre- 
cher Alfredą paskyrė „United 
State Federation” profesionalų 
lygų teisėjų paruošėju ir jų 
kvalifikacijų kėlėju.

Nuo 1997 m. pradžios iki tų 
pačių metų vidurio A. Kleinai
tis tose pareigose dirbo tik 
dalinį laiką, nes turėjo atsi
sveikinti su mokytojo pareigo
mis Burr Ridge — Čikagos 
priemiesčio gimnazijoje.

Praėjusią vasarą jis jau per
sikėlė į atnaujintas „Soccer 
House” patalpas Čikagoje, kur 
yra įsikūrusi, ir pati JAV Fut
bolo federacija su visomis 
įstaigomis.

A. Kleinaičio raštinė užima 
to pastato rūsio kambarius. 
Todėl jis juokauja: „Mes esa
me futbolo pamatai”.

Iš tiesų geri teisėjai sudaro 
bet kokios sporto šakos pama
tus ir be jų nebūtų jokios pa
žangos.

Šiandien apie A. Kiemaitį 
kalba ne tik futbolo žaidėjai, 
teisėjai, bet ir šio krašto spau
da. Surinkome pluoštą iškar
pų iš „Daily Southown” — Či
kagos pietinės dalies dienraš
čio, JAV futbolo savaitraščio 
„Soccer America”, „Referee” 
žurnalo ir kitų, kur plačiai ra
šoma apie Kiemaitį.

Visuose rašiniuose pabrėžia
ma Alfredo pareigų svarba, jo 
atsakomybė bei sugebėjimai. 
Šiuo metu, kada profesionalų 
futbolo lygos vis labiau įsitvir
tina šiame krašte (nuo šio pa
vasario ir Čikaga jau turi 
MSL profesionalų futbolo 
„Fire” komandą), Alfredo pa
reigos darosi vis reikšmin
gesnės.

Amerikoje išeina didžiulis 
visų sporto šakų teisėjams 
skirtas žurnalas „Referee”, ku
rio 1997 m. spalio mėnesio ir 
1998 m. kovo mėnesio laidose 
rašoma apie Alfredą.

Ankstyvesnėje laidoje net du 
šio žurnalo puslapiai paskirti 
pasikalbėjimui su A. Kiemai
čiu. Čia pažymimi ir jo bio-

Kauno „Žalgiris” šį sezoną 
įveikė visas jo kelyje pasitai
kiusias kliūtis. Balandžio 14 
d. prieš kauniečius kapitulia-

30 taškų skirtumu. Tiesa, in
teligentiškų manierų nesuga
dintas rusas manė, kad finale 
žais Atėnų „Panathinaikos”.

LFK „LITUANICA”
LAIMĖJO pirmas: 

PIRMENYBIŲ 
RUNGTYNES

„Lituanicos” vyrų futbolo 
komanda tapo nugalėtoja pir
mose šio pavasario sezono pir
menybių rungtynėse „Metro
politan” lygos I divizijoje. Ba
landžio 19 d. Lemonte vy
kusiame susitikime mūsiškiai 
įveikė stiprią lenkų „Light- 
ning” vienuolikę 2-0. Pažy
mėtina, kad salės futbolo pir
menybėse mūsiškiai iš 9 rung
tynių buvo patyrę tik vieną 
pralaimėjimą ir būtent prieš 
šį vienetą.

Jan pirmo kėlinio 20 min. 
„Lituanicos” žaidėjas Juan Be- 
rutti (iš Argentinos) pasiuntė 
stiprų šūvį į varžovų vartus, 
ženklindamas 1-0. Antro kė
linio viduryje Virgis Žuroms- 
kas iš prasiveržimo pridėjo 
dar ir antrąjį.

Lenkai taip pat turėjo progų 
pasižymėti, tačiau geras „Li
tuanicos” vartininkas sulaikė 
jų šūvius. Nors, bendrai 
imant, „Lituanicos” persvara 
buvo kiek didesnė.

Šį sekmadienį, balandžio 26 
d., 3 vai. p.p. „Lituanica” žais 
Northbrook, IL, Wood Oak 
Junior H. S. aikštėje prieš
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„Fortūnos” vienuolikę, o gegu
žės 3 d. vyks į Lombard, IL, 
rungtyniauti su „Sparta”. Po 
to „Lituanicą” vėl pamatysime 
Lemonte.

E.Š.

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

7722 S. Kezie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. (773) 471-3300

DR. A.B. GLEVECKAS

vo ir paskutinė tvirtovė — Mi- Tai, kad žalgiriečiai finale ko- 
lano „Stefanel”. „Žalgiris” pa- vojo su „Stefanel” krepšinin-
mažu tampa tokia komanda, 
apie kokią svajoja Lietuvos 
sporto aistruoliai.

Gal ir keista, bet paskutinis

kais — kitų komandų reika
las.

Vis dėlto galima teigti, kad į 
finalą pateko ne pati stipriau-

lyje. Neišsipildė arogantiškojo
/'J'1“*"“01“1*1 Saratovo „Avtodor” klubo pre-teisejų pasaulyje asmeniui ir 

mūsų geram draugui nuošir

žingsnis žalgiriečiams tikrai šia Europos taurės turnyro ko- 
nebuvo sunkiausias. Titulais manda. Pamačius užvaka- 
garsėjantis Italijos klubas fi- rykštį „Stefanel” žaidimą, sun- 
nale atrodė labai blankiai. Mi- ku įsivaizduoti, kaip milanie- 
lano krepšininkai liko dar- čiai sugebėjo įveikti „Panathi- 
naus „Žalgirio” žaidimo šešė- naikos” krepšininkus. Žinant

Italijos ekipos labai banguotą 
žaidimą, reikia manyti, kad su

džiai linkime.
Ed. Šulaitis

ASK „LITUANICA” — SENJORŲ 
KREPŠINIO LAIMĖTOJA

Š.m. kovo 28-29 d. Cleve
lande vyko Š. Amerikos lietu
vių vyrų senjorų (35 metų ir 
vyresnių) 1998 m. krepšinio 
pirmenybės, kurias rengė Cle
velando LSK „Žaibas”.

Varžybose dalyvavo 5 ko
mandos: Toronto „Aušra”, To
ronto „Vytis”, Hamiltono „Ko
vas”, Čikagos ASK „Lituanica” 
ir šeimininkai, Clevelando 
„Žaibas”. Buvo žaidžiama vie
no minuso (single elimination) 
sistema su paguodos peržai- 
dimais pralaimėtojams.

Pirmose-rungtynėse, viršuti
nėje lentelės pusėje, „Vytis” 
parklupdė „Žaibą” 81-76 apy
lygiame žaidime. Apatinėje 
pusėje, ASK „Lituanica” leng
vai laimėjo prieš nevisoje 
sudėtyje (tik 5 žaidėjai!) žai- 
džiusią „Aušrą” 84-66. Trečio
se rungtynėse, viršutinėje pu
sėje, H. „Kovas” nesunkiai su
sidorojo su „Vytimi” 85-57.

zidento Vladimir Radionov graikais „Stefanel” bangos ri- 
prognozė, kad Europos turny- tosi tik norimo kranto link. O 
ro finale kauniečiai pralaimės tokiais atvejais būna visokių 

netikėtumų.
Nuo netikėtumų (nesėkmių) 

neapdraustas niekas. Aštunt- 
finalyje „Žalgiris” pirmąsias 
rungtynes 62:66 pralaimėjo 
Bursos „Tofas” (Turkija) klu
bui. Savo aikštelėje kauniečiai

„Žaibas”.
Turnyras buvo pravestas la

bai sklandžiai ir punktualiai 
Ko trūko — tai žiūrovų! laimėjo po labai sunkios kovos 
Šeštadienį varžybos vyko Bo- 71:65. Tada mūsiškiams per-
romeo College (seminarijoje), galingus taškus paskutinėmis
Wickliffe, Ohio, o sekmadienį ,sek“n^”i?, pe';

Dievo Motinos lietuvių pa- ne tePO™™’ E- WhaUey. O

r K „Lituanicos narių rėmėjų metiniame susirinkime PLC, Lemonte, kovo 
22 d. Iš k.: Alfonsas Nutautas, Vytautas Juodišius ir svečias iš Kauno — 

docentas Vytautas Janilionis. Nuotr. Ed. Šulaičio
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Kauno „Žalgirio” krepšinin
kai prisipažino, kad tikėjosi 
Karmėlavos oro uoste išvysti 
tūkstantinę minią. Komandos 
ir jos gerbėjų šventė tęsėsi 
apie keturiasdešimt minučių.

Apie 1 vai. p.p. žalgiriečiai 
grįžo į oro uostą pakilimo tako 
teritoriją, kur jų laukė autobu
sas. Balandžio 16 d. 4 vai. p.p. 
Kauno sporto halėje „Žalgirio” 
krepšininkai bus dar kartą iš
kilmingai pagerbti.

Žalgiriečiai neslėpė 
džiaugsmo

„Net nesitiki, kad mes lai
mėjome taurę, — sakė D. Ado
maitis. — Nors atrodė, kad 
žaidėme atsipalaidavę, bet iš 
tikrųjų iki paskutinių sekun
džių buvome susikaupę. Italai 
tikėjosi lengvos pergalės, o 
mūsų aktyvi gynyba ir sėk
mingas S. Štombergo žaidi
mas juos sutrikdė”.

Per finalines - rungtynes ne
žaidė kapitonas D. Maskoliū
nas. Jis sakė, kad kelias die
nas kamavusi temperatūra po 
pergalės nukrito. „Sunku pa
pasakoti, kaip mes jautėmės 
po rungtynių. Dar patys nesu
vokiame, kas atsitiko. Reikia 
pripažinti, kad finale nebuvo 
labai sunku”, — sakė D. Mas
koliūnas.

Stipriausios Lietuvos koman
dos gerbėjai lauks pergalių ir 
kitą sezoną, kai žalgiriečiai 
žais Eurolygyje. Tada teks su
sikauti su stipresnėmis ko
mandomis. Tikėkimės, kad ki
tą sezoną „Žalgiris” bus toks 
galingas, kad nė vienas varžo
vas nė vieno žalgiriečio ne
galės paversti klounu. Labai 
norėtųsi, kad klounais virstų 
Europos taurės savininkų 
varžovai.

Valdas Kasperavičius
Iš „Lietuvos rytas”

F. Arapovičius keletą kartų 
skambino draugams į užsienį 
ir pasakojo, kas vyksta Kar
mėlavos oro uoste. Jis mobilųjį 
telefoną nukreipdavo į minią, 
o pučiamųjų instrumentų or
kestrui užgrojus maršą, su 
įjungtu telefonu skubėdavo 
prie muzikantų.

„Visą laiką kartojau, kad 
„Žalgiris” turi laimėti taurę. 
Aš esu laimingas, kad atvy
kau rungtyniauti į Lietuvą, 
patekau į šios šalies krepšinio 
istoriją”, — sakė kroatas, ku
ris į Jugoslaviją vyko su as
mens sargybiniu. „Belgrade 
visada turiu problemų, mane 
vadina nacistu, yra norinčių 
mane užmušti”, — sakė F. 
Arapovičius.

Štombergas žadėjo likti 
„Žalgiryje”

Po taurės finalo krepšinio 
mėgėjai ėmė būkštauti, kad 
šitą sezoną „Žalgiriui” neuž
teks pinigų išlaikyti S. Štom
bergą. „Jeigu neturėčiau kont
rakto su klubu dar metams, — 
visko galėtų būti. Taip jau 
yra, kad po sėkmingai su
žaistų rungtynių žaidėją pas
tebi agentai, kurių ir Belgrade 
buvo pilna”, — sakė S. Štom
bergas.

Po vieno S. Štombergo sėk
mingo baudos metimo jo ran
ką pabučiavo F. Arapovičius. 
„Mane tai nelabai nustebino. 
Franjo yra juokdarys. Kai žai
džiau Kinijoje, man į ranką 
bučiavo klubo vadovai”, — pri
siminė Saulius.

E. Whatley kartu su „Žal
giriu” pirmą kartą laimėjo Eu
ropos taurę. Legionierius ne
galėjo atsakyti, ar kitą sezoną 
liks „Žalgiryje”. Apie tai jis 
turi pasikalbėti su žmona. 
„Man čia patinka, bet turiu

DR. JOVITA KERELIS

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickoty Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

jei jis būtų neįmetęs? Kas 
amb žino, kaip pasibaigtų pratęsi

mas. Gal tada finale žaistų 
turkai? Vis dėlto „Tofas” pali
ko geresnės komandos įspūdį, 
negu „Žalgirio” varžovai fi
nale.

Būtina paminėti sėkmin- 
Šeštadienį, balandžio 18 d. į giansią visų laikų „Žalgirio” 

Jaunimo centro žemutinę salę pirkinį — juodaodį amerikietį 
rinkosi stalo teniso entuzias- Ennisą Whatley. Kai E. What- 
tai. Jų buvo nedaug, bet tur- ley Lietuvos krepšinio gerbėjai 
nyrąs praėjo įdomiai. Abso- dar beveik nepažinojo, vienas 
liučiu čempionu tapo Tomas „Žalgirio” savininkų Šabtajus 
Vilimas. Šį kartą didesnio pa- Kalmanovičius spaudos konfe- 
sipriešinimo neparodė nė vie- rencijoje žurnalistams pasakė:

rapijoje.

STALO TENISO 
TURNYRAS 
ČIKAGOJE

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260

nas žaidėjas. Vienodai taškų 
surinko Dominykas Aukštuo-

. x. * - „ lis ir Martynas Aukštuolis, tik 
Pralaimėtojų pusėje, .Aušra j tarpusavio susitikimas lė- 
prasmuko pro „Žaibą 81-72.
Šiose rungtynėse aušrietis Ro
mas Kaknevičius sukrovė net 
50 taškų.

Sekančią dieną, rungtynėse 
dėl 3-čios vietos, „Aušra” 
įveikė „Vytį” 103-94, nepai
sant, kad aušriečiai paskutinį 
ketvertį žaidė tik 4-se. Finale 
susitiko ASK „Lituanica” ir H.

mė, kad Dominykas užėmė 
antrąją vietą, o Martynas tre
čiąją.

Senjorų grupėje Nerimantas 
Maceina buvo pirmas. Antrą 
vietą užėmė Paulius Guo
bužis.

Šiuo metu Čikagoje yra 
pajėgi stalo teniso komanda, 
kuri š.m. kovo mėn. Cleve-

Kovas . Buvo tikėtasi kietos, jan(je tapo §įaurės Amerikos
lygios kovos. Tas buvo tik 
pradžioje. Vėliau „Lituanica” 
įgavo persvarą, ypač susi-

lietuvių stalo teniso pirmeny
bių nugalėtoja. Galima pa
sidžiaugti tais entuziastais,

„Jūs dar pamatysite, koks 
puikus šis krepšininkas”. Savo 
žaidimu buvęs NBA krepši
ninkas įrodė, kad avansu pa
gyrimas nebuvo lengvabūdiš
kas.

Silpniausia „Žalgirio” vieta 
— vidurio puolėjai. Tą geriau
siai įrodė ,Avtodor” garbę gi
nantis buvęs žalgirietis Ginta
ras Einikis, trenerio Rimanto 
Endrijaičio žodžiais tariant, 
pavertęs „Žalgirio” „centrus” 
klounais.

„Žalgirio” laimėjimas — la
bai reikšmingas. Tačiau prie 
pergalių greit priprantama.

žeidus vienam iš pagrindinių kurįe suderina darbą, mokslą Sa^bą ir tikimės, kad galėsime 
„Kovo” žaidėjų ir laimėjo ir sportą Kiekviena išvyka dalyvauti dar ne vienose var 
čempionatą 99-77. Didžiausiu praturtina, nes visada yra ką '
taškų medžiotoju laimėtojų aplankyti ir pamatyti. Cleve- 
pusėje buvo Donatas J3i įūnas ĮancĮe mus sužavėjo Rock &

žybose.
Artėja vasara — norėtųsi 

pakeliauti. Pirmą kelionę nu-
31, o pralaimėtojų — Raimun- pojj muzįejus> kur pamatėm matėme prie Niagara krioklio.
das Butkevičius 26.

Galutinis komandų pasiskir
stymas vietomis: 1) ASK kinių įrašų.
„Lituanica”, 2) H. „Kovas”, 3) 
Aušra”, 4) „Vytis”, 5)

dainininkų sceninę aprangą, 
filmukus, pasiklausėm muzi-

Dėkingi esame Atlantic Im- 
port Export bendrovei už pa-

Planuojame birželio 1-3 d. 
plaukimą baidarėmis. Norin
čius dalyvauti kviečiame. In
formacijai tel. 773-863-8961.

Bronė Saladžiuvienė

atsižvelgti ir į šeimos norus”, 
— sakė E. Whatley.

„Žalgiriui” 
du milijonai litų

Kauno apskrities viršinin
kas K. Starkevičius šventės 
metu informavo, kad Lietuvos 
vyriausybė „Žalgiriui”, kitą 
sezoną žaisiančiam Euroly- 
goje, skyrė du milijonus litų. 
„Coca-cola” žalgiriečiams įtei
kė didelį šampano butelį, o D. 
Maskoliūnas jo purslais taškė 
savo komandos draugus. Su 
Europos taure fotografavosi 
komandos gerbėjai, rėmėjai, 
valdžios atstovai.

Antradienį po rungtynių 
maždaug du šimtai „Žalgirio” 
gerbėjų žygiavo Laisvės alėja, 
mojuodami vėliavomis ir skan
duodami S. Štombergo vardą. 
Juos lydėjo policininkai. Va
kar dieną keli gerbėjų auto
mobiliai važinėjo centrinėmis 
miesto gatvėmis, virš jų ple
vėsavo „Žalgirio” ir Lietuvos 
vėliavos.

Dainoras Lukas
Iš „Lietuvos rytas”
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LR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės

atstovų komisijos 
posėdžiai

Kultūros bendradarbiavi
mo tęsinys. Bandant išplėsti 
kultūrinius ryšius JAV lietu
vių su Lietuva, yra svarbu ap
sispręsti, ko mes iš tikrųjų sie
kiame. Jei tikslas yra išlaikyti 
tik tą, ką iki šiol esame su
kūrę, tai problemos būtų 
sprendžiamos, kaip ir praei
tyje, pasitenkinant tradici
niais renginiais ir neatsi
žvelgiant į tai, kad susi
domėjusių ratelis nuolatos ma
žėja. Pamečiui išeivijos kultū
rinis gyvenimas vis daugiau 
panašėjo į lietuvišką ameri- 
kietizmą, o ne į lietuviškos 
kultūros išlaikymą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Lietuviš
kas amerikietizmas yra įdo
mus tik ribotai grupei išei
vijos, o dar mažiau juo domisi 
naujieji ateiviai. Išlaikyti ir 
ugdyti lietuvišką kultūrą yra 
būtinas tamprus ryšys su Lie
tuva, kad galėtume sąmonin
giau suvokti savo tautos pa
veldą, jos unikalumą ir šių 
vertybių skrynią atverti lie
kantiems po mūsų.

LR Seimo ir JAV LB atstovų 
komisija kaip tik ir ieško 
bendrų projektų, kurie padėtų 
ugdyti lietuvišką kultūrą 
išeivijoje ir stiprintų jos puo
selėjimą Lietuvoje. Pirmasis 
komisijos projektas — Pirmo
sios lietuviškos knygos minė
jimai išeivijoje — buvo labai 
sėkmingas ir duoda ryžto toli- 
mesniai bendrai veiklai. Idėjų 
netrūksta. Ramutė Petrulienė 
iš Detroito, kuri priklauso dar
bo grupei, sudarytai tarp JAV 
LB Kultūros tarybos ir LR 

* Kultūros ministerijos, pasiūlė 
suorganizuoti videotekas, arba 
video juostelių bibliotekas, 
įvairiose JAV LB apylinkėse. 
Lietuvos televizijai turi labai 
daug programų, kurios būtų 
nepaprastai įdomios užsienio 
lietuviams, pavyzdžiui, prezi
dento inauguracija, M. Maž
vydo programa, Kaziuko mu
gė, Valstybės diena, įvairūs 
koncertai, „Mūsų miesteliai”, 
įvairūs pokalbiai su kultūri
ninkais, išeiviais, partizanais, 
politikais. Per mėnesį laiko, 
kurį praleidau Lietuvoje teko 
matyti nemažai programų, ku
rios būtų įdomios ne tiktai 
mano bendraamžiams, bet ir 
jaunesniems kai kurios būtų 
labai naudingos lituanistinių 
mokyklų mokiniams, ir ypač 
dvasią sušildytų tiems, kurie 
jau niekad į Lietuvą nenu
važiuos. Ši vaizdinė priemonė 
padėtų sukurti tikresnį Lietu
vos įvaizdį užsienio lietuvių 
tarpe. Video juostelių biblio

tekomis susidomėjo posėdyje 
dalyvavę kitų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių atstovai.

Lietuvos valstybinio radijo 
ir televizijos generalinis direk
torius Arvydas Ilginis, kelis 
kartus lankydamasis Ameri
koje, pastebėjo, kad tokia'bib- 
lioteka yra labai reikalinga. 
Jis aiškino, kad video juoste
lių padauginimu yra susidu
riama su tam tikromis tech
ninėmis problemomis, reikia 
padauginti iš „beta” formato ir 
iš profesionalios technikos pa
keisti į buitines kasetes ir tik 
tuomet galima daryti antrą 
kopiją, atitinkamai pasirašant 
sutartis su kuo ir kokiom 
sąlygom dauginti kasetes. Te
levizija jau įsigijo dauginimo 
techniką, kuri kainavo 80,000 
litų, dar ne visiškai veikia, 
nes trūksta mažytės detalės. 
Taip pat susiduriama ir su au
torinių teisių problemomis pa
gal Lietuvos valstybinio radijo 
ir televizijos statutą. „Mes tuo 
keliu einame, techniką šian
dien turime, netrukus ji 
pradės veikti. Šiuo metu jau 
parengtas katalogas, kuris tu
rėtų būti atitinkamai išspaus
dintas, išsiuntinėtas Lietuvių 
Bendruomenėms tiek Ameri
koje, tiek Kanadoje, tiek Aust
ralijoje”. Ši institucija „kiek 
įmanydami skiria dėmesio, 
kad būtų stiprinami užsienyje 
gyvenančių lietuvių ryšiai su 
tėvyne, bendraujame su lietu
vių radijo stotimis, t.y. Či
kagoje su ‘Margučiu’, New 
Yorke su R. Kezio vadovauja
moms laidoms, Bostone su 
‘Laisvės varpu’, Detroite su 
radijos programa lietuviams, 
Australijoje, Sidnėjuje, su lie
tuvių radiju, Lenkijoje — su 
Baltstogės radiju. Šioms sto
tims yra teikiami lietuviškos 
muzikos įrašai, informacijos 
telefonu, specialūs pasikalbė
jimai. Be to, Lietuvos radijo 
laidos yra transliuojamos in
ternete. Lietuvos radijas ren
gia ir transliuoja į Šiaurės 
Ameriką dvi pusvalandines 
laidas lietuvių ir anglų kalba, 
kasdien trumpųjų bangų siųs
tuvu, kuris priklauso Vokieti
jos ‘Telekomui’. Lietuvos tele
vizija kas savaitę, antradie
niais, siunčia ‘Panoramos’ sa
vaitinę apžvalgą, t.y. 1,20 vai. 
programą Amerikos lietuvių 
televizijai”.

Kultūros viceministras Juo
zas Širvinskas aiškino, kad 
dalis produkcijos, kuri yra ga
minama videokasetėse, ir ne 
tik videokasetėse, yra visiškai 
arba iš dalies finansuojama 
Kultūros ministerijos. „Aš ma
nau, kad tą dalį, kurios gamy
ba ir projektai eina per Kul
tūros ministerijos biudžetą, 
mes galėtume pasiūlyti jums.

Lietuvių fondo suvažiavime š.m. balandžio 18 d. Pasaulio lietuvių centre. Iš kairės (pirmoje eilėje): dr. Kazys 
Ambrozaitis, Lietuvos garbės gen. konsulas Vaclovas Kleiza, dr. Jonas Valaitis, dr. Antanas Razma, Lietuvos 
gen. konsulas Giedrius Apuokas, dr. Ferdinandas Kaunas, Rota Staniulienė. Nuotr. V. Jasinevičiaus

Aš turiu parengęs sąrašą vi
deofilmų, kurie planuojami 
1998 m., ir yra planuojama 
videoantologija — 22 filmai iki 
Lietuvos tūkstantmečio. Ten 
yra ir apie kultūrinius daly
kus, ir apie etnokultūrą, ir yra 
filmai apie Lietuvos meni
ninkus. Aš manyčiau, kad jūs, 
turėdami šitą informaciją, ga
lėtumėte pareikšti savo pagei
davimus ir skaičius, ką jūs 
norite ir kiek jums reikia jų 
turėti. Manau, kad Kultūros 
ministerija bent galėtų, ne
sakyčiau, kad 100%, bet iš 
dalies patenkinti jūsų pagei
davimus”. J. Širvinskas įteikė 
sukurtų ir kuriamų 1998 m. 
filmų sąrašus.

Kultūros ministras Saulius 
Šaltenis patvirtino, kad Jeigu 
darome, tai reikia padaryti tą 
reikalą iki galo. Galbūt čia 
reikėtų sukurti tokį keturšalį 
komitetą — Kultūros ministe
rijos, televizijos, R. Motuzo de
partamento ir jūsų... jūs pa
teiktumėte savo poreikius, jei
gu būtų platinama, išspręs
tume juridinius, kitokius da
lykus. Ir kur pirmiausia steig- 
tųsi, kokiuose miestuose, bib
liotekose, su kuo bendrauti, su 
kuo susirašinėti, ir galbūt 
galėtume metų pabaigoje pa
sidžiaugti, kad jos jau pradėjo 
veikti ir ta sistema gerai vei
kia. Mes jau esam suplanavę 
pinigų patys. Aš prisimenu tą 
pokalbį, atrodo, kalbėjome 
prieš metus, mes nepamiršom, 
skyrėm pinigų, ir tie dalykai 
yra daromi. Tik norėtume koo
peruoti ir tikėti, kad padary
sime iki galo.

Komisija, išklausiusi šia te
ma visus pasisakymus ir įver
tinusi padėtį, priėmė rezoliu
ciją „Dėl Lietuvos įvaizdžio 
užsienyje”:

„Atsižvelgdama į tai, kad už
sienyje yra pastebimas ryškus 
informacijos apie Lietuvoje pa
siektą pažangą stygius ir ne 
tarp lietuvių neteisingą nuo
monę apie Lietuvą sudaranti 
informacija, todėl Komisija 
siūlo: Lietuvos vyriausybei 
padėti sukurti ir sukomplek
tuoti videotekas JAV Lietuvių

Bendruomenės apylinkėse; pa
dėti centralizuotai išspręsti pa
sikeitimą naujausiomis knygo
mis ir kita spausdinta produk
cija; kasmet skirti pastovų 
įvairių kultūros programų fi
nansavimą; įpareigoti Lietu
vos Respublikos Kultūros mi
nisteriją šiuos tikslus įgyven
dinti”.

Kita pašnekovė buvo JAV 
Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdybos pirmininkė Regina 
Narušienė, kuri pirmiausia per
skaitė Laimos Šileikytės-Hood 
raštišką pranešimą apie šią 
vasarą įvyksiantį Baltų festi
valį Vašingtone. Kiekvieną va
sarą Smithsonian institutas 
organizuoja dviejų savaičių 
tarptautinį folkloro festivalį. 
Vyksta po atviru dangum. Jo 
tikslas yra supažindinti lanky
tojus su įvairių kraštų kultū
romis. 1998 metų festivalyje 
dalyvaus muzikantai, daili
ninkai, atlikėjai, virėjai, ama
tininkai bei mokslininkai iŠ 
Lietuvos, Estijos. Festivalio 
proga bus išleisti kompakti
niai diskai, į kuriuos bus 
įrašyta festivaliui skirta pro
grama. Taip pat yra planuoja
ma informaciją apie festivalį 
platinti per kompiuterių tin
klą „World Wide Web”, re
klamuoti festivalį „Smithso
nian” žurnale, kurį skaito per 
du milijonai skaitytojų.

Festivalis vyks birželio 24- 
28 d. ir liepos 1-5 d., programa 
nuo 11 vai. ryto kasdien. Ne
priklausomybės dienos proga į 
Vašingtoną atvyksta daugybė 
turistų. Numatoma, kad festi
valį aplankys daugiau kaip 
milijonas žmonių iš JAV ir iš 
užsienio. Festivalis rengiamas 
aikštėse prie Vašingtono pa
minklo, JAV Kapitoliaus rū
mų ir Smithsonian muziejų.

Smithsonian festivalio pro
jektui oficialiai pritaria Lietu
vos, Latvijos ir Lietuvos vy
riausybės, nes reklamuojamos 
dalyvaujančios šalys ir turiz
mo požiūriu atneš ekonominės 
naudos, kurios taip pat atneš 
prekyba meno dirbiniais, kny
gomis, garso bei vaizdo įra
šais.

Jau du kartus Smithsonian 
instituto darbuotojai, lydimi 
Laimos Šileikytės-Hood, lan
kėsi Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje, susitiko su kultūros 
ministerijomis, festivalio koor
dinatoriais ir asmeniškai pa
tyrė Baltijos žmonių vaišin
gumą. „Ypač didelį įspūdį pali
ko Lietuvos festivalio direk
torė Zita Kelmickaitė.

(Nukelta į 4 psl.)

TIESA — 
VIENINTELIS 

KELIAS

LKDP valdyba giliai suneri
musi dėl Jūsų laikraščio pub
likacijos, pasirodžiusios 1998 
m. balandžio mėn. 18 d., ku
rioje, atsakydamas į „Drau
go” redakcijos klausimus, bu
vęs Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministras 
prof. Zigmas Zinkevičius, kal
bėdamas apie savo darbo mi
nisterijoje pabaigą, teigė jog 
„lemiamu momentu... ‘koją 
pakišo’ LKDP pirmininkas A. 
Saudargas ir valdybos narys
F. Palubinskas”.

Kategoriškai pabrėžiame, 
kad minėti asmenys neturėjo 
jokios įtakos ministro pirmi
ninko ir Respublikos prezi
dento apsisprendimams, o 
pats profesorius Zigmas Zin
kevičius šių metų balandžio 
mėn. 22 d. pripažino, jog ne
turi jokių faktų apie A. Sau
dargo ir F. Palubinsko veiklą 
jo pareigų atžvilgiu. Visa, ką 
apie šią veiklą yra teigęs, 
sužinojo tik iš spaudos, kas 
kituose leidiniuose buvo pa
neigta.

Norime tikėti, kad šiam 
mūsų laiškui atsiras vietos 
Jūsų dienraštyje. Mūsų parti
jos vadų garbė ir orumas turi 
būti neginčyjami, o tiesa — 
vienintelis kelias mūsų toles
niam bendravimui ir bendrų 
siekių įgyvendinimui.

Kazimieras Kuzminskas,
LKDP valdybos pirmininkas

Danutė Bindokienė

Koks gyvenimas, tokia 
ir pabaiga

Daug kultūrų bei religijų ir 
šiandien tebedegina savo mi
rusiųjų palaikus — kartais 
iškilmingai, kartais privačiai. 
Katalikų Bažnyčia tik pasta
ruoju metu duoda leidimus 
savo tikinčiųjų kūnus sudegin
ti, tačiau lavono deginimas 
dar daugeliui atrodo kažkaip 
nepriimtinas, svetimas, kar
tais nupurtantis šiurpu. Gali
ma sakyti, kad šiurpiausio lai
dotuvių laužo nuotrauka buvo 
išspausdinta „Chicago Tribū
ne” dienraščio balandžio 19 d. 
laidoje.

Iš pirmo žvilgsnio galėjo at
rodyti, kad ten deginamos 
šiukšlės ar audros išlaužu lie
kanos, bet iš tikrųjų tai buvo 
didžiojo šio šimtmečio krauge
rio, buvusio Kambodijos dikta
toriaus Poi Pot palaikai. Jis 
mirė balandžio 15 d., o buvo 
sudegintas balandžio 18 d. 
Dar ir dabar yra abejonių, ar 
sudegintasis lavonas tikrai 
Poi Pot, nes skrodimas neat
liktas, tapatybė neįrodyta, o 
vos dieną prieš mirtį 73 m. 
žilagalvis Poi Pot buvo juodai 
nusidažęs plaukus, nes galbūt 
ruošėsi bėgti iš savo džiunglių 
lūšnelės, kurioje nuteistas gy
venti namų arešte iki gyvos 
galvos. Mat, jis žinojo, kad 
artėja teismo diena.

Kaip buvo galima tikėtis, 
Poi Pot mirtis vėl atidengė ne 
taip senas kambodiečių tautos 
žaizdas, padarytas trumpu 
trejų metų laikotarpiu, kai Poi 
Pot ir jo žiaurioji Khmer 
Rouge armija ėmėsi „perauk
lėti” Kambodiją, kad ji vėl 
būtų garsi ir galinga, kaip 
kažkada, vienuoliktame šimt
metyje. Metodai, kuriais tos 
praeities „didybės” buvo sie
kiama, šaukiasi dangaus 
keršto! Nuo 1975 m., kai 
Khmer Rouge partizanų armi
ja pasiekė Kambodijos sostinę 
Phnom Penh, iki 1979 m., kai 
Vietnamo kariuomenei paga
liau pavyko Kambodiją užim
ti, buvo išžudyta, nukankinta, 
badu numarinta apie du mili
jonai gyventojų (valstybė prieš 
tai turėjo 7 milijonus žmonių). 
Khmer Rouge, vykdydami Poi 
Pot įsakymus, visų pirma atli
ko „etninį valymą” — buvo su
naikinti vietnamiečiai, ki
niečiai ir bet kurios kitos 
tautinės kilmės gyventojai. Po 
to atėjo eilė visai inteligentijai 
— pakako, kad žmogus 
mokėjo rašyti ir skaityti, kad 
buvo baigęs mokyklą. — jis 
buvo netinkamas „naujai vi
suomenei”.

Ne kartą ir Amerikos 
žiniasklaida minėjo Kambodi
jos „mirties laukus” (buvo šia 
tema pagamintas net filmas), 
ne kartą buvo rodomi kalnai 
kaukolių ir žmonių kaulų, gir

dimi gyvų išlikusių liudininkų 
pasakojimai, tačiau kažkaip 
platesnio atgarsio šios tautos 
genocidas nesulaukė, o jis 
savo baisumais turėtų stovėti 
šalia Hitlerio vykdyto holo
kausto, šalia Stalino ir jo pa
sekėjų padarytų nusikaltimų 
tiek savoje Rusijoje, tiek oku
puotuose kraštuose. Ar dėl to, 
kad kambodiečiai nėra tokie 
įtakingi, turtingi ir gausūs, 
kaip izraelitai, ar dėl to, kad 
tam tikru laiku net JAV vy
riausybė rėmė Poi Pot režimą, 
nes jo priešas buvo Vietna
mas, kurio džiunglėse kovojo 
ir žuvo Amerikos kariai, Kam
bodžoje įvykdytas genocidas 
niekuomet nesulaukė reikia
mo dėmesio.

Juk iki 1992 m. Khmer 
Rouge priklausė Jungtinėms 
Tautoms ir nemažai pasi
reiškė Unesco organizacijoje, 
nepaisant tokios baisios praei
ties, o pats Poi Pot, kuris kone 
iki mirties tvirtino, kad ,jo 
sąžinė yra švari” (ar jis iš 
tikrųjų sąžinę turėjo), nie
kuomet nebuvo patrauktas at
sakomybėn už savo krauge
riškus darbus, tik pernai 
liepos mėnesį, kai dalis 
Khmer Rouge vadų nu
sprendė, kad būtų naudingiau 
pasaulio akyse pasirodyti tei
giamoje šviesoje, kruopščiai 
surežisuoto teismo procedū
roje Poi Pot buvo nuteistas 
namų areštu už „nusikal
timus prieš žmoniškumą”.

Besibaigiant šiam šimtme
čiui, pasižymėjusiam baisiais 
masiniais nusikaltimais-žudy- 
nėmis, kartais pradedama ly
ginti, kuris diktatorius jų dau
giausia įvykdė. Linksniuoja
mos Hitlerio, Stalino, Lenino, 
Mao ir kitų pavardės, pasta
ruoju metu pridedant dar ir 
Bosnijoje vykusius „etninius 
valymus”, tačiau tų didžiųjų 
nusikaltėlių sąrašo viršuje 
turėtų būti ir Poi Pot. Verta 
pastebėti, kad, išskyrus Hit
lerį, baisieji šio šimtmečio 
žmogžudžiai išpažino tą pačią 
ideologiją — komunizmą. Poi 
Pot jo bacilomis užsikrėtė, be
simokydamas Paryžiuje 1950 
m., vėliau įjungė dalį Mao 
mokslo ir, be abejo, būdingos1 
Azijos tautoms pasaulėžiūros. 
To pasekmė: kone iš pagrindų 
sugriauta senoji Kambodijos 
kultūra, mokslas, sunaikintos 
nesuskaičiuojamos istorinės 
meno vertybės, išžudyti įvai
rių religijų vienuoliai, kuni
gai, * medicinos personalas, 
mokytojai, šviesuoliai. Sako
ma, kad nėra Kambodijoje 
šeimos, kurios nebūtų palietu
si kruvina Khmer Rouge ran
ka. Deja, tą galima pasakyti ir 
apie Lietuvą...

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX

ŠIMTMETYJE
PETRAS MATEKŪNAS

2 (Tęsinys)

Lietuvių padėtis tuo metu Vilniaus krašte buvo 
liūdna, nes lietuvių kalba pamaldos tiek Vilniaus 
mieste, tiek jo apylinėse, kai kuriose bažnyčiose buvo 
lenkų šovinistinės kapitulos visai panaikintos, lietu
viai visokiais būdais lenkinami, o lietuvių kunigai kil
nojami iš lietuviškų parapijų į mišrias ar visai į len
kiškas. Į jų vietas paskirdavo lenkus kunigus, kurie 
nė žodžio nemokėjo lietuviškai. Prie lenkinimo dar 
prisidėjo ir vietos dvasininkai, kurie, kaip ir lenkų ku
nigai, siuntė Šv. Sostui melagingus raštus, kad lietu
viai yra tie patys lenkai, bet jie kalba tik kiek skirtin
ga lenkiška tarme, -o lietuvių kalbos visai nėra. Žo
džiu, jie dėjo visas pastangas, kad tik Lietuva nepasis
kelbtų nepriklausoma valstybe ir paliktų, kaip unijos 
laikais, Lenkijos provincija.

Vilniaus vyskupija XX šimt. pradžioje — iki vysk. 
Jurgio Matulaičio — valdė vysk. Steponas Aleks. 
Žvierovičius, vysk. Eduardas von Roppas, prel. Vikto
ras Radzymonskas — Fronckevičius ir prel. Kazimie

ras Michalkevičius.
Vysk. Steponas Aleks. Žvierovičius į Vilniaus vys

kupiją buvo paskirtas 1897 m. Kilęs iš Gardino guber
nijos, baigęs Vilniaus kunigų seminariją ir Petrapilio 
dvasinę akademiją. Buvo Šv. Rapolo parapijos klebo
nu, Vilniaus kunigų seminarijos profesoriumi ir rekto
riumi, kapitulos vikaru ir Vilniaus vyskupijos valdyto
ju. Už ganytojišką laišką, kuriame jis draudė katalikų 
tėvams savo vaikus leisti į rusų cerkvines mokyklas, 
buvo ištremtas.

Vysk. Žvierovičių ištrėmus, Vilniaus vyskupiją 
trumpai valdė Vilniaus kapitulos prel. Viktoras Ra- 
dzyminskas — Fronckevičius, kuris irgi, kaip ir vysk. 
Žvierovičius, neapkentė lietuvių ir juos terorizavo.

Vysk. Eduardas von Roppas į Vilniaus vyskupiją 
buvo atkeltas 1903 m. spalio 17 d. Kilęs iš Vestfalijos 
didikų, atvykusių XIII šimt. į Livoniją. Gimė 1851 m. 
Linksnos dvare, Daugpilio ąpskr., Latvijoje. Baigęs 
teisių mokslus ir Kauno kunigų seminariją, studijas 
dar gilino Innsbrucke, Austrijoje ir Friburge, Šveica
rijoje. Kunigu įšventintas 1886 m. vysk. Paliulionio. 
Buvo Žemaičių kapitulos kanauninkas; vyskupu kon
sekruotas 1902 m.; Vilniuje išvystė plačią pastoracinę 
ir visuomeninę veiklą. Iš pradžių visas tautybes trak
tavo vienodai, bet vėliau pasidavė lenkų šovinistų ku
nigų įtakai.

Vysk. Ed. von Roppo veikla nepatiko rusų valdžiai 
ir 1907 m. spalio 5 d. jį ištrėmė į Petrapilį. Nors Vati-.

kanas protestavo, bet nieko nelaimėjo. Tuomet po
piežius Pijus X Vilniaus vyskupijos administratoriumi 
paskyrė prel. Kazimierą Michalkevičių, gimusį ir au
gusį Lietuvoje, kilusį iš bajorų luomo. Jaunystėje jis 
jautėsi esąs lietuvis, bet vėliau, kai tapo Vilniaus vys
kupijos valdytoju, lenku. Iš pat pradžių, kai pradėjo 
valdyti vyskupiją, buvo labai palankus lietuviams. 
1901 m. jis su Jauniumi, Maironiu, Prapuoleniu ir ki
tais pasirašė raštą, kuriame buvo prašoma įvesti Vil
niaus vyskupijos bažnyčiose lietuviškas pamaldas. Tas 
raštas buvo pasiųstas vysk. Žvierovičiui. Po didelių 
pastangų, gruodžio 18 d., vyskupas perleido lietu
viams Šv. Mikalojaus bažnyčią.

Prel. Michalkevičius, kai tik pradėjo valdyti Vil
niaus vyskupiją, kaip ir pirma lietuviams buvo pa
lankus ir stengėsi kaip nors sutvarkyti lietuvių kalbos 
vartojimą vyskupijos bažnyčiose. Jis tuojau Vilniaus 
miesto bažnyčiose spalio 19, 26 ir lapkričio 2 d., 9-tą 
vai. įvedė Mišių metu lietuviškus pamokslus. Nors ir 
buvo labai nepatogus lietuviams laikas, bet jų susi
rinkdavo nemažai, būtent: spalio 19 d. apie 2,600; spa
lio 26 d. apie 3,600 ir lapkričio 2 d. apie 2,250 asmenų. 
Prel. Michalkevičius, gavęs duomenis, pasikalbėjęs su 
Tumu Vaižgantu ir kitais lietuvių kunigais, pažadėjo 
keliose Vilniaus miesto bažnyčiose įvesti lietuvių kal
ba pamaldas. Pažadą iš dalies ištesėjo. Be to, dar lie
tuviškas pamaldas įvedė katedroje, Aušros Vartų kop
lyčioje ir Verkių bažnyčioje nuo 1909 m. gegužės iki

rugsėjo 14 d. sekmadieniais maldininkams, kurie at
vykdavo iš visos Lietuvos. Jiems būdavo aukojamos 
Mišios su pamokslais.

Taip pat jis norėjo sutvarkyti kalbos klausimą 
Trakų apskrity ir kitose vietose. Tam reikalui buvo su
daryta mišri komisija, į kurią įėjo lietuviai ir lenkai: iš 
lietuvių įėjo kunigai Petrulis ir Racevičius, o iš lenkų 
bajorai — Sobolevvskis ir Malewskis. Šios komisijos 
tikslas buvo sudaryti sąrašus parapijiečių — kiek yra 
lietuvių ir lenkų parapijose. Dar jis norėjo sužinoti ir 
kunigų nuomonę. Tam tikslui jis sukvietė lietuvių ir 
lenkų kunigų pasitarimą, kuriame po įvairių iškeltų 
klausimų buvo nutarta, kad mišriose parapijose kuni
gai turi mokėti abi kalbas — lietuvių ir lenkų. Buvo 
sudaryta net komisija. Ją sudarė kun. J. Kukta ir kun. 
J. Petrulis, o iš lenkų kun. Kasienskis ir kun. Songi- 
nas. Komisijos pirmininku buvo paskirtas prel. J. Kur- 
czevvskis.

Kai buvo surinkti iš parapijų duomenys, keliose 
bažnyčiose įvedė šalia lenkiškų ir lietuviškas pamal
das. Bet lenkai per lietuviškas pamaldas ar pamokslo 
metu keldavo triukšmą ir neleisdavo lietuviams mels
tis, pvz. Eišiškėse, Joniškyje, Kernavėje, Nočioje, Ro- 
dūnėje ir Vileikoje. Tuos neramumus suagituodavo 
vietos dvarininkai. Joniškio parapijoje, kurioje buvo iš 
viso 4,500 parapijiečių, jų tarpe 2,500 lietuvių, įvyko 
net muštynės, kurias išprovokavo dvarininkas Zajacz- 
kowskis. (Bus daugiau)
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80-tojo gimtadienio proga

Sveikiname mielą, ilgo kelio 
ir daugelio bendrų darbų bičiulį

dr. KAZĮ AMBROZAITĮ,

linkėdami ta pačia energija tęsti kilnius ir 
prasmingus darbus mūsų tautai. Žavimės Jūsų

darbštumu, neišsenkamu ryžtu darbuose šviesios 
Lietuvos ateities ir lietuvybės labui.

Lietuvių fronto bičiulių taryba

DEŠIMTMETIS MONTESSORI 
LIETUVOJE

STASĖ VAIŠVILIENĖ
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Lietuvoje lankiausi daug 
kartų dar anais laikais, kurių 
metu niekad negavau leidimo 
išvažiuoti iš Vilniaus aplanky
ti motiną ir brolius. 1985 me
tais paprašiau leisti aplankyti 
darželį. Mašina ir vairuotojas 
mane nuvežė į 103 darželį, ku
ris, mano giminių žiniomis, 
buvo vienas tų, kur atvežamos 
studentės ir svečiai.

Labai nuosekliai ir išsamiai 
buvo aprodytos darželio kla
sės, metodinis kabinetas ir 
kita. Man buvo keista, kad 
niekas nepaklausė, kodėl aš 
domiuosi darželių darbu.

1987 m. D. Petrutytė gavo 
pakvietimą iš Tėviškės d-jos 
atvykti į Lietuvą pasimatyti 
su švietimo darbuotojais. Prie 
kelionės prisidėjau ir aš su 
didžiausiu smalsumu, koks gi 
galėtų būti tikslas šitokio pa
simatymo? Kaune, pietaujant 
su švietimo darbuotojom, pa
klausėm, apie ką jos norėtų iš 
mūsų išgirsti. Atsakymas: li
tuanistines mokyklas užsie
nyje ir apie Montessori. Tai 
buvo tikras „šokas”, nes tai 
juk uždraustos temos!

Kaune pedagoginiame mu
ziejuje turėjom progos dides
niam būriui darželių mokyto
jom apie tai pakalbėti. Tą pat 
pakartojom Vilniuje, rodos, 
tame pačiame darželyje, kurį 
lankiau. Galima skaityti, kad 
1987 metai buvo Montessori 
idėjų pradžia Lietuvoje. Tam 
dirva buvo ruošiama nuo 1985 
metų, kai dr. O. Keturkienė 
parvežė iš Amerikos D. Petru- 
tytės ir kitų suaukotas Mon
tessori priemones.

Parvežtos Montessori auklė
jimo priemonės 1996 m. buvo 
išstatytos pedagoginiame mu
ziejuje, kur O. Keturkienė, 
trumpai dirbusi Marijos Var
nienės mokykloje Kaupe, aiš
kino, autobais, iš visos Lietu

vos atvykstančioms, darželių4 
mokytojoms.

Tolimesni ryšiai

Po mūsų apsilankymo 1987 
metais lyg atsidarė plyšys, pro 
kurį veržėsi naujos idėjos iš 
Vakarų ir prasidėjo abipusis 
Montessori judėjimas. 1989 
m. D. Petrutytė ir M. Kucė- 
nienė, švietimo ministerijos

„Žiburėlio” Montessori mokyklėlę parėmę ir į jo ruoštą madų parodą atvykę (iš kairės): Aleksiukas Siliūnas, jo 
tėvelis dr. Donatas Siliūnas, močiutė Vladė Siliūnienė ir teta Danutė Stasaitienė. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės
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žinioje, skaitė paskaitas ir de
monstravo priemonių naudo
jimą Kaune bei Vilniuje. Daly
vavo apie 1,000 auklėtojų. Tą 
patį rudenį D. Petrutytė vėl 
išvyko Lietuvon 6 mėnesiam. 
Tuo metu vedė seminarus ir 
lankė pradėjusias kurtis Mon
tessori klases.

1990 m. D. Petrutytė iš
kvietė dvi auklėtojas į čia 
veikiančius Montessori kur
sus. Po metų laiko jos buvo 
pirmosios Lietuvoje, gavusios 
Amerikos Montessori diplo
mus. Grįžusios, Vida Gaspar- 
kaitė Vilniuje, Dalia Tilin- 
dienė Kaune, vedė seminarus 
besidominčiom šiomis idėjo
mis.

1991 m. grupė auklėtojų 
lankėsi Čikagoje, mes jom 
davėm „mini” Montessori kur
są įvairiose Montessori mo
kyklose.

1992-93 metais lankydamasi 
Lietuvoje, vedžiau- seminarus 
Mažeikiuose, Šiauliuose, Pe
dagoginio u-to globoje, Kiaune 
ir Vilniuje, taip pat lankiau 
besikuriančias klases.

Galima sakyti, pusė klausy
tojų įvairiuose miestuose buvo 
tos pačios entuziastės, radu
sios galimybę sekti paskaiti- 
ninkes. Paklausiau, ką gi galiu 
toliau joms planuoti? Atsaky
mas — kursus. Grįžusi 
pradėjau tartis su kolegėmis, 
kaip suorganizuoti kursus, ku
rie atitiktų tokių kursų pro
gramai Amerikoje, ir sava
nores 1994 m. kursam.

Pirmus metus nuvyko M. 
Kucinienė ir aš. Klausytojų 
užsiregistravo dvigubai dau
giau nei buvom numatę. Me
tai po to vyko M. Kucinienė,
N. Cijūnėlienė, aš ir dvi ame
rikietės, o 1996 m. viską baigė 
nuvykusios M. Kucinienė ir G. 
Mačiulienė, baigusiom buvo 
išduoti lietuviški Montessori 
diplomai. Prie Montessori 
idėjų skleidimo prisidėjo D. 
Dirvonienė, važiavusi su gru
pe Čikagos mokytojų. Kursai 
vyko Vilniaus Montessori cen
tre, kurio direktorė Vida Gas- 
parkaitė.

Kadangi kursų programa 
buvo suorganizuota pagal čia 
vedamus kursus ir mes visos 
dirbom čionykščiuose kursuo
se, tai pradėjom judinti Ame

rikos Montessori d-ją dėl Ame
rikos diplomų. Mūsų viltys 
pildosi: atlikę pridėtines už
duotis, pradeda gauti diplo
mus.

Kuriasi naujos klasės

Nepaisant sunkių' materiali
nių sąlygų Lietuvoje, vis dau
giau Montessori grupių kuria
si Lietuvoje, kur darželių di
rektorės tam palankios. Vi
suose didesniuose miestuose 
yra Montessori grupės, kai 
kur daugiau nei viena. Tokios 
grupės yra: Vilniuje, Kaune, 
Molėtuose, Druskininkuose, 
Kėdainiuose, Panevėžyje, Aly
tuj, Marijampolėje, Šiauliuose, 
Radviliškyje, Kuršėnuose, N. 
Akmenėje, Plungėje, Kretin
goje, Klaipėdoje, Mažeikiuose 
net 7 ikimokyklinio amžiaus 
vaikams ir trys pradinės kla
sės. Tiksliai skaičiaus negaliu 
pasakyti, nes nuolat kuriasi 
naujos grupės.

Tėvai, susipažinę su Mon
tessori principais, pradėjo pra
šyti, kad būtų steigiamos pra
dinės mokyklos klasės. Mon
tessori medžiagą gamina Lie
tuvoje: Vilniuje ir Kaune. Čia 
noriu pabrėžti, kad Montesso
ri grupės ir pradinės klasės 
yra nemokamai, kaip ir kitas 
auklėjimas, išskyrus kelias 
privatizuotas mokyklas. Tėvai 
moka tik už maitinimą, nes 
programos yra visos dienos.

Žinoma, Montessori grupės 
neišsilaikytų vien iš .aidžios 
gaunamų lėšų. Visur tėvai pri
sideda savo darbu ir lėšomis.

Konferencijos, seminarai

Mūsų visų, skleidusių Mon
tessori Lietuvoje, tikslas buvo 
paruošti grupę žmonių, kurie 
toliau patys organizuotųsi. 
Atrodo, tikslą pasiekėme, nes 
Lietuvos montessorininkių veik
la auga ir didėja.

Vida Gasparkaįtė, Vilniaus 
centro direktorė, Dalia Tilin- 
dienė, grįžusios su diplomais 
iš Amerikos, organizavo semi
narus, lankė besikuriančias 
grupes. Vida su Rūta Pale- 
vičiūte iš Vilniaus centro 
važinėja į Maskvą ten vesti 
kursus. Jau antras kartas tuo 
pat tikslu važiuoja į tolimą 
Permę. Pas jas lankosi stebė
tojai iš Maskvos ir iš visos Lie

tuvos. Montessori idėjos sklei
džiamos Vilniaus pedagogi
niame u-te, Kauno pedago
ginėje mokykloje, Šiaulių pe
dagoginiame u-te, kur yra 
įrengta Montessori klasė, ku
rioje studentės praktikuojasi 
su medžiaga, stebi Montessori 
klasę Logopediniuose vaikų 
namuose, B. Musneckienės 
priežiūroje. Montessori kny
gos, pirktos už draugų suau
kotus pinigus mano gimtadie
nio proga, prisiglaudė Šiaulių 
pedagoginiame u-te.

Pirma plačios Apimties kon
ferencija buvo suorganizuota 
1997 m. rudenį Kaune, Mon
tessori draugijos, kurios pir
mininkė yra Laima Sajienė, 
V.D.U. edukologijas dokto
rantė. Kitos konferencijos pa- 
skaitininkės buvo: dr. V. Gle- 
buvienė VPU ikimokyklinės 
pedagogikos katedros vedėja, 
dr. O. Tijūnelienė, KTU (Kau
no technikos u-to) katedros do
centė, dr. A. Grabauskienė, 
V.P.U.-to pradinio ugdymo ka
tedros vedėja, dr, R. Matla- 
šaitienė, PI vyresnė mokslinė 
bendradarbė, Irena Sabienė, 
Š.P.U. dėstytoja ir daug kitų 
Montessori auklėtojų. Tuo 
pačiu laiku vyko Montessori 
priemonių paroda; Konferenci
joje dalyvavo apie 200 as
menų, buvo rodyta TV, radi
juje, spaudoje. f«

Iš visos konferencijos eigos 
susidaro vaizdas, kad Montes
sori surado vietą Lietuvos 
švietimo sistemoje.

„Pabiručiai” direktorė Šal- 
tienė, (Klaipėda), lankėsi 
Stokholme ir turėjo progos 
stebėti kelias Montessori kla
ses, kurių yra net 60. Švedai 
padovanojo medžiagų ir dar 
pažadėjo daugiau atsiųsti. Ru
denį metiniame Klaipėdos 
mokytojų suvažiavime ji pri
statė Montessori, buvo labai 
šiltai priimta. Vokietijos di
delės Montessori mokyklos di
rektorius, dalyvavo konferen
cijoje Kaune, anksčiau Vilniu
je, pristatė matematiką pradi
nių klasių mokytojom, paža
dėjo atvažiuoti į Klaipėdą.

Kauno pradinės mokyklos 
mokytoja V. Skorupskienė, 
Vida ir Rūta, Horst pakviestos, 
nuvažiavo į jo mokyklą, kur 
savaitę laiko stebėjo klases, 
jis pristatinėjo mokyklos prie
mones.

V. Skorupskienė Montessori 
taiko pradinėse klasėse jau 
penkeri metai. Pernai apsilan
kę keli inspektoriai ir Kauno 
apskrities švietimo valdytojas, 
susižavėję jos darbu, prašė 
ruošti projektą tolimesniam 
Montessori švietimui Kaune ir 
apskrityje.

Balandžio 4-5 d. Kauno M. 
Jankauskienė suorganizavo 
darbo konferenciją.

Tai tik dalis Montessori 
veiklos Lietuvoje, bet mums, 
vedusioms konferencijas, kur
sus tai yra didžiausias atly
ginimas už įdėtą darbą ir 
rūpesčius. Tvirtai tikime, kad 
auklėjimas Lietuvoje keičia 
kryptį.

PENKIOS DIENOS 
LIETUVOS

RESPUBLIKOS SEIME

Atkelta iš 3 psl.

„Komiteto nariai turėjo pro
gos apsilankyti Marcinkonių 
kaime, kur patyrė Dzūkijos 
žmonių draugiškumą, vaišin
gumą ir darbštumą. Zitos en
tuziazmas ir energija įtikino 
Smithsonian instituto dar
buotojus, kad Baltijos tautos, 
ypač lietuviai, festivalyje pa
sirodys gerai, bus pasiruošę ir 
praturtins festivalį savo uni
kaliu liaudies meno lobiu”.

Smithsonian institutas rūpi
nasi dalyvių apgyvendinimu ir 
išlaikymu, tačiau yra sudary
tas Vašingtono Lietuvių Ben
druomenės komitetas, kuris 
aktyviai įsijungė į festivalio 
rengimą. Jie parūpins vertė
jus ir festivalio dalyviams su
darys galimybę pabendrauti 
su JAV lietuviais, užims juos 
laisvalaikio metu.

R. Narušienė kalbėjo ir apie 
Lietuvoje įvyksiančią Dainų 
šventę. Atrodo, kad iš JAV yra 
susiorganizavusios vykti sep
tynios grupės — 130 šokėjų, 
viena grupė iš Kanados — 24 
šokėjai, iš P. Amerikos 64 
šokėjai, Vasario 16-tos gimna
zijos — 16 šokėjų. Čia yra apy
tiksliai duomenys. „Dainų 
šventė mums yra ypač svarbi, 
kadangi JAV Lietuvių Ben
druomenės taryba nusprendė, 
kad šie metai bus Lietuviškos 
dainos metai. 1997 metai buvo 
knygos metai, o šie metai yra 
dainų metai. Mes dabar ren
giam ir, aš manau, kad iš
leisim dainorėlį. Kai kurie 
mūsų nariai gal nelabai tiks
liai lietuviškai išsireiškia, bet 
jie dainuoja. Ir tos dainos 
mums yra ypač svarbios. Ne 
vien tiktai mums, bet ir mūsų 
vaikams, ir anūkams”. Regina 
Narušienė prašė, kad bilietus 
į dainų šventę būtų galima 
įsigyti JAV, dar prieš išva
žiuojant.

Kultūros ministras Saulius 
Šaltenis kalbėjo apie Pasaulio 
lietuvių- dainų šventę ir apie 
Valstybės dienos minėjimą lie
pos 6 d., kuri pernai praėjo la
bai sėkmingai. „Ji turi visas 
galimybes tapti viena labiau
siai žmonių mėgstamų šven
čių, nes tai istorija nuo pačių 
pamatų, nuo amžių, tai val
stybės istorįja. Vasario 16-toji 
yra vienokio, Kovo 11-oji kito
kio tipo šventės. O čia gali 
būti visų, kilusių iš Lietuvos, 
ir kitataučių, ir lietuvių tokia 
įspūdinga šventė. Pernai mums, 
atrodo, tai pavyko, nors buvo 
prieštaringų nuomonių ir viso
kios išankstinės kritikos. Ga
lim pasidžiaugti, kad ir išei
vijos poetas Bernardas Braz
džionis, kartu su kitais pačiais 
garbingiausiais Lietuvos vai
kais, buvo karūnuotas — sim
boliškai apdovanotas Mindau
go medaliu, kurį įsteigė Lie
tuvos Kultūros ir meno tary
ba. Aš manau, kad tas apdova
nojimas iš tikrųjų kiekvienam 
bus labai reikšmingas, nes tai 
yra ne vyriausybės apdovano
jimas, ”iž jį balsuoja žymiausi 
Lietuvos kultūros ir meno 
žmonės, kurie nėra saistyti jo
kiom konjunktūrom, kaip kar
tais valdžia ar vyriausybė da
lina tuos ordinus ar meda
lius”. Valstybės dienos iškil
mėse būna miestų ir miestelių 
vėliavų paradas. Dar ne visi 
turi savo vėliavas, tačiau bus

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan 
Association 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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ĮVAIRŪS
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte- 
nance) bendroves savininkas, 
VVashington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373.

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1Z2 VVest 95th Street 

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

Reikalingi vyrai 
darbininkai, skambinkite 

po 6 vai. vakaro 
tel. 773-735-9311.

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį ir namus, 
šiek tiek angliškai mokėti būtų 
naudinga. Alga, kambatys, maistas 
i> olionė apmokama. Kalifornija, tel. 
510-420-8181.

Savininkas parduoda pa
jamų namą, 25 m. senumo, 
2 butų su įrengtu “base
ment”. Kaina $210,000. 
So.Hamlin St., Chicago. 
Tel. 773-284-7251. Apžiū
rėjimui reikia pranešti dieną
prieš.

raginami jas pasigaminti. Taip 
yra plėtojama lietuviška He
raldika, ugdomas valstybingu
mas. „Į Valstybės dienos ir 
dainų šventės organizacinį ko
mitetą reikėtų įtraukti ir at
stovus iš JAV. Gal jau ir esat 
juos numatę, kad galėtume 
koordinuoti darbą, nes šią sa
vaitę mes jau pradedam, suda
rę rimtą komisiją, reikėtų 
dirbti ir ruoštis, mums reikėtų 
ir jūsų atstovų”.

Komisija „Dėl Lietuvių Ben
druomenės atstovavimo Lietu
vos šventiniuose renginiuose” 
priėmė rezoliuciją:

„Komisija siūlo įtraukti JAV 
Lietuvių Bendruomenės pas
kirtą atstovę Dalią Dzikienę į 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tės organizacinį komitetą. Ko
misija pageidauja, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenės na
riams Pasaulio lietuvių dainų 
šventės komitetas sudarytų 
sąlygas Dainų šventės bilietus 
įsigyti Jungtinėse Amerikos 
Valstijose”.

Kultūriniais reikalais posė
džio komisija svarstė 1999 ir 
2000 metų bendrų projektų 
galimybes, pasiūlyta keletas 
įdomių idėjų. Kartu su vy
riausybės patarėju kultūros 
klausimais Viktoru Gerulaičiu 
buvo aptarta kultūros atašė 
klausimas. „Kiek žinau, pir
mieji atašė turėtų atsidurti 
valstybėse, kuriose Lietuva 
turi labai daug kultūros in
teresų. Tokios valstybės yra 
Prancūzija, Vokietija ir Skan
dinavijos tautos, kurios yra 
čia pat ir su kuriomis 
glaudžiai bendradarbiaujama.

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

RE/MAX 
r REALTORS

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

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

ihz KMECIK REALTOR8 
vXrnu%v| 7922 S.Pulaski Rd. 
■ m. • 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

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

Tokios yra mano žinios. 
Žinoma, kad tai yra susiję su 
išlaidomis, bet kultūros atašė 
pradės veikti”.

Ministras S. Šaltenis aiš
kino, „kad buvom įkyrūs, at
kaklūs ir ta idėja, kad reika
lingi kultūros atašė, patvirtin
ta. Deja, kol mes aiškinome, 
kad to reikia, vyko biudžeto 
svarstymas ir kultūros atašė 
įstatymas dar nebuvo priim
tas ir mums nubraukė pini
gus. Dabar ieškosim kitų bū
dų, ieškosim tų pinigų ir tik
rai šįmet, aš manau, keliose 
valstybėse jie pradės dirbti. 
Mums labai rūpi Prancūzįja, 
nes tai yra kultūros sostinė, 
ten yra UNESCO, tarptautinė, 
kultūros ir švietimo organiza- 
cįja, kur irgi mes galime dary
ti didelę politiką. Mes manom, 
kad reiktų gal būt pradėti 
kultūrinį darbą Karaliaučiaus 
srityje. Švedijoje mes turime 
bazę. Baltįjos šalims yra pa
skirta visa pilis. Žinoma, 
reikėtų ir Vokietijoje, vokiškai 
šnekančiuose kraštuose. O 
Amerikoje dar yra galingas 
lietuvių judėjimas, gal galima 
kitais būdais veikti”. Vicemi
nistras J. Širvinskas patvirti
no, kad 1997 metais Kultūros 
ministerijos biudžetui tarp
tautiniams ryšiams buvo skir
ta 750,000 litų. Guodėsi, kad 
tai labai maža suma, nes ir 
septynių milijonų litų nebūtų 
buvę per daug.

Su apklausa apie įvairiuose 
kraštuose kultūros atašė Ko
misija užbaigė svarstyti dar
botvarkėje numatytus kultū
rinius reikalus.

i i



LAIŠKAI IR NUOMONĖS

AR LIKSIME NATO 
VAROVAIS?

Gyvenant nuošaliame Flori
dos užkampyje, gal sunkiau 
sužinoti, kaip, kur ir kada 
mūsų išeivijos politiniai vado
vai apsvarsto išeivijos poli
tinės veiklos kryptį ir siekius. 
Net skaitant gerokai lietu
viškos spaudos, NATO klausi
mo iš esmės svarstymo neteko 
pastebėti. Tik buvo gausu ra
ginimų reikalauti NATO plė
timo, lyg Lietuvos narystė 
praplėstame NATO būtų už
tikrinta. Vienok neteko pas
tebėti dviejų mums svarbių 
klausimų svarstymų: ar
NATO plėtimas palengvintų 
Lietuvos atsistatymą, ir — ar 
besiplečiąs NATO nepaliktų 
Lietuvos už prasiplėtusiu už
trenktų durų.

Nevengiu pasižvalgyti įvai
rios krypties amerikiečių 
spaudoje bei pasiklausyti prie 
JAV politikos nuomonių for
muotojų jau senokai galėjo 
pastebėti, kad amerikiečiuose 
vyksta gan aršūs debatai dėl 
NATO plėtimo ir net dėl 
NATO reikalingumo pasikei
tusioje geopolitinėje padėtyje.

Todėl jau seniai buvo aišku, 
kad staiga kilusi plėtimo idėja 
susilauks Amerikoje plataus 
pasipriešinimo, remiantis įvai
riais, daugeliui svarbiais, ar
gumentais. Nuostabu, kad, 
pasigirdus kalboms apie „pa
laipsnišką plėtimo procesą”, 
išeivijos politikos planuotojai 
nepastebėjo mus įspėti turė
jusių raudonų pavojaus šviesų 
ir skambučių.

1995 m. vasario 16 minėjimo 
kalboje Ft. Myers, FL, pa
brėžiau, jog Lietuva, atsi
kračiusi okupacinės kariuo
menės likučių, jautėsi gan 
saugiai, kol nepasigirdo kal- 

' ’Tbbs' apie NATO plėtimą. 1996 
m. „Tėviškės žiburiuose” siū
liau atsiriboti nuo besąlyginės 
bei stačiagalviškos propagan
dos už NATO plėtimą, ir 

* įtaigoti JAV Kongresą (Se
natą) išeivių šūkiu: „Arba visi 
į NATO, arba nė vieno!” Ka
dangi ne visų balsas „eina į 
dangų” (ypač kai jis keliamas 
ne Čikagoje...), tebegirdime 
būgnijimą NATO būgnais. 
Net ir dabar, kai du įtakingi 
(vienas respublikonas, kitas 
demokratas) senatoriai, idant 
palengvintų globalistams pra
kišti plėtimo triuką pro Se
natą, siūlo užtikrinimą, kad 
po trijų naujų narių priė
mimo, bent trejus metus ne
būtų keliamas klausimas apie 
papildomą narių priėmimą į 
NATO, išeivijos NATO būg
nininkai tebeprakaituoja.

Kas prisiims atsakomybę už 
Lietuvos bėdas, jei Maskva 
suprastų Vakarų „palaips
niško plėtimo” procesą esant 
tik Ribbentropo-Molotovo pak
to pataisa, Europos padalini
mo proceso pakoregavimu? 
Jeigu laikytumės „arba visi,

Lietuvos kaimo kampelis, kuriame, BALFo remiama, galėjo įsikurti šeima ir net įsigyti vištų pulkelį...

arba nė vienas” politikos, net 
pralaimėdami Senate, nesus- 
tabdant praplėtimo ratifikavi
mo, daugiau laimėtume iš 
Vakarų Lietuvai saugumo 
užtikrinimo, bent jau retori
koje, negu besąlygškai palie
kant Lietuvą už užtrenktų 
NATO durų. Ypač, kai daug 
įtakingų JAV grupuočių iš 
kairės ir dešinės agituoja Se
nate prieš NATO praplėtimą.

Rytų Europos ateivių tauty
bių Amerikoje vadovai nuo 
seno buvo satelitais State de
partamento politikos orbitoje. 
Nepaisant to, kad net du pre
zidentiniai kandidatai (Eisen- 
hower ir Nixon) buvo priversti 
kampanijos metu žadėti „iš
valyti State departamentą...”, 
tačiau išrinkti, net nebandė 
„valyti”. Tad kai S.D. sakė, jog 
nereikia per daug triukš
mauti, atseit — būti „kraštu
tiniais antikomunistais”, ne
triukšmavome. Kai S.D. ne
norėjo, kad protestuotume 
prieš „detentę”, per kurią 
šėrėme ir ginklavome Lietu
vos okupantą, neprotes
tavome. Kai S.D. ėmėsi „tiltų 
statybos” su Sovietų Sąjunga 
ir „kultūrinio bendradarbiavi
mo” su antikultūrininkais, 
statėme ir bendradarbiavo
me. Kadangi blogų papročių 
sunku atsikratyti, kai Clinto- 
naš su Albright sumanė 
praplėsti NATO, ir mes sta- 
čiagalviškai šokome jį plėsti. 
Nepaisant kiek bebūtų gali
mybės Lietuvai tuo plėtimu 
pasinaudoti.

Ypač baltiėčiai šiuo atveju 
tapo tolygiais poniškų me
džioklių varovais. Varovai 
skambalais, barškalais ir šū
kavimu varydavo miško žvėris 
link medžiotojų. Po medžiok
lės medžiotojai grįždavo su 
link jų užvarytais laimikiais, o 
varovai likdavo su barškalais 
ir užkimusiom gerklėm. Ar 
mes neliksime NATO me
džioklės varovais?

Suprantame, jog Lietuvos 
vyriausybė negali pasisakyti 
prieš NATO plėtimą iš esmės, 
nepaisant, ką begalvotų. Vie
nok užsienio lietuviai turi ga
limybę ir net prievolę aiškiai 
pasisakyti prieš NATO plė
timą, jei jis neapima Lietuvos 
jau dabar, kai Maskva dar 
nėra labiau sustiprėjusi, ir kol 
amerikiečiai nėra atsikvošėję 
pilnu supratimu, kiek bilijonų 
dolerių kainuos vien pirmoji 
fazė.

Vilius Bražėnas 
De Land, FL

NEUŽMIRŠKIME SAVO 
DIDVYRIŲ

Naujai pastatytas filmas 
„Titanic” sujudino labai dau
gelį pasaulyje ne tik savo 
prieš 86 metus nuskendimu, 
bet ir meilės istorija, dabar 
plaukiąs aukso jūroje — bili
jonų dolerių pasaulinio mastu, 
apkrautas „Oskarų”.

Fame and Museum” Cleveland, OH, š.m. kovo 13 d.
Nuotr. Lino Johansono

Mums irgi įsidėmėtina, kad 
su „Titaniku” nuskendo vienas 
lietuvis, pasižymėjęs savo did
vyriškumu. Disraeili svarstė: 
„Kas yra didvyriškumas? Tai 
dieviškas lemties atspindys 
žmogaus poelgiuose”.

Šiuo laivu plaukė 27 m. ku
nigas Juozas Montvila į JAV 
dirbti New Yorko parapijoje 
Brooklyne. Jis savanoriškai 
atsisakė vietos gelbėjimosi 
valtyje, į jas pirmiausia buvo 
sodinami vaikai, moterys ir 
kunigai. Pasak liudininkų, jis 
iki paskutinės akimirkos 
klausė išpažinčių, guodė, ra
mino bei laimino skęstančius 
bendrakeleivius vokiečių, ru
sų, lenkų kalbomis, ■ kurias 
mokėjo. Lietuvoje likę-namiš
kiai sužinojo apie katastrofą 
Marijampolės bažnyčioje. Ku
nigui pranešus apie nelaimę ir 
jų parapijiečio nuskendimą, 
motina apalpo.

Kun. J. Montvila buvo kilęs 
iš Suvalkijos ir jis ten laiko
mas legendine asmenybe. Jo 
atminimui skirtas medalis 
1992 m. buvo pritvirtintas 
Marijampolės prokatedroje. 
Londone, Anglijoje, lietuvių 
bažnyčioje įrengta kun. J. 
Montvilos atminimo lenta. Jis 
išvyko į JAV iš tos bažnyčios, 
kurioje apaštalavo jo artimas 
giminaitis kun. Kazimieras 
Matulaitis.

Vilkaviškio vysk. Juozapas 
Žemaitis nemato priežasčių, 
kodėl negalėtų būti pradėta 
kun. J. Montvilos beatifikaci
jos byla.

Ir taip jauno pasišventusio 
kunigo — didvyrio gyvenimas 
švystelėjo, kaip Napoleonas 
yra apibūdinęs: „Didieji žmo
nės yra meteorai, kurie skirti 
degti, kad žemė būtų apšvies
ta”.

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL

KAIP ŽIURKĖS IŠLENDA 
IŠ URVŲ

Seimo komisija parlamenta

rų bendradarbiavimu su kitų 
valstybių specialiosiomis tar
nybomis faktams tirti nus
prendė nutraukti „Marijos” 
bylos tyrimą, kaltinantį Sei
mo narę Laimą Andrikienę 
bendradarbiavimu su KGB, 
dėl nepasitvirtinto bendradar
biavimo fakto. („Draugas”, 
1998.04.18).

Mano manymu, tokiu atve
ju, turėtų komisija ne tik nu
traukti bylą, bet šaukti atsa
komybėn tuos KGB darbuoto
jus, kurie patys bendradarbia
vo su kitų valstybių specialio
mis tarnybomis. Jie tiek 
skausmo mūsų tautiečiams, 
suteikė, prievartiniais verba
vimais, išvežimais į Sibirą, 
kankinimais kalėjimuose...

Gandų paleidimo ir šmeižtų 
specialistai dar ir dabar išeina 
kaip žiurkės nakčia iš savo 
urvų ir daro niekšiškus dar
bus. Reikia juos atvesti į švie
są, griebti juos ir, vardan tei
singumo, .iškelti jiems bylą. 
Tegul būna parodyta visam 
pasauliui, kas jie tokie ir ko
kie jų darbai.

Angelė Leščinskienė 
Chicago, IL

APIE STUDENTŲ 
CENTRĄ KAUNE

o
Dr. Linas Sidrys („Draugas”, 

Nr. 36) „Kurkime Kaune ben
drabutį” rašo apie galimybes 
įsteigti Kaune lietuvių kultū
rinį centrą — bendrabutį, ne
toli Vytauto Didžiojo universi
teto. Ten galėtų gyventi dalis 
užsienio lietuvių (mūsų vaikų 
ir vaikaičių), norinčių studi
juoti VDU-te. Amerikoje vis 
kylant universitetuose išlai
doms už mokslą, VDU-tas bū
tų puiki mokykla ypač studi
juojantiems humanitarinius 
mokslus. Centras galėtų padė
ti ir tremtinių iš Rytų vai
kams sugrįžti į Lietuvą moky
tis. Šiame centre studentai ne 
tik saugiai ir patogiai jaus
tųsi, bet galėtų krikščioniškoje 
aplinkoje susiburti, mokytis, 
bendrauti.

Netoliese VDU-to, stovintis 
tuščias didžiulis, dar okupa
ciniais laikais pastatytas, 
viešbutis tokiam centrui pui
kiai tiktų. Centre būtų vietos 
įrengti ir butus pensininkams, 
parduotuves, sporto, bei suva
žiavimams sales.

' A.tA.
ONAI SAVICKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai ONUTEI 
VAITKIENEI ir jos šeimai.

E.Damijonaitienė
' I. ir R.Mildažiai

P. ir M. Ruliai 
H. ir A.Soliai 
M. ir K. Sodomai 
R.Zotovas

Šį sumanymą įgyvendinti, 
be abejo, reikėtų ne tik užsie
nio lietuvių, bet ir Kauno 
miesto paramos. A. Paužuolis 
(„Draugo”, Nr. 61), nors ir pa
giria dr. L. Sidrio sumanymą, 
bet kartu teigia, kad visa tai 
yra nerealu, „toli nuo tik
rovės”; užsienio lietuviai stu
dentai vargu ar iš vis vyktų į 
Lietuvą studijuoti. A. Paužuo- 
lio manymu, užsienio lietuvių 
centrą įkurti būtų įmanoma, 
tik atsiradus kokiam turtuo
liui, kuris centro įkūrimą fi
nansuotų.

Beje, daug puikių sumany
mų (fondų bei šalpos organiza
cijų) išeivijos lietuvių buvo su
kurta, nors pradžioje jie atro
dė sunkiai įgyvendinami. Dr. 
L. Sidrys šiuo klausimu jau 
teiravosi Kauno valdžios. Gali
ma tikėti, kad ir turtingesni 
kauniečiai projektą paremtų, 
o jis sukurtų Kaune ir naujų 
darbų. (Buvo rašoma, kad ne
seniai Kaune sėkmingai ir 
greitai buvo išparduoti naujai 
įrengti butai.)

Neretai panašius visuome
ninius projektus remia ir 
Amerikos Užsienio pagalba. 
(Foreign Ad) Tad neskubė
kime daryti išvadų. Dr. Lino 
Sidrio žodžiais, toks užsienio 
lietuvių centras Kaune būtų 
ne tik dovana prezidentui Val
dui Adamkui ir „graži simboli
ka”, bet ir reali nauda išeivijai 
bei Lietuvai.

Adona Kaminskienė 
Orland Park, IL

KAIP ELGTIS 
BAŽNYČIOJE

Šv. Velykų rytą, Švč. Merge
lės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje (Marąuette Parke) 
per sumą patyriau tokias šv. 
Mišias, kaip niekada savo gy
venime. Beveik pilna bažnyčia 
prisirinko naujai atvykusių 
imigrantų iš Lietuvos. Savo el
gesiu jie pasirodė, kad neži
nojo, kur pateko, o gal kiti 
pirmą kartą atėjo į bažnyčią. 
Jokios pagarbos nei Dievui, 
nei kitiems žmonėms. Atrodė, 
kad susirinko į kokią salę pa
sižmonėti — garsiai kalbėjo, 
sveikinosi, juokėsi. Pagalvojau 
prasidėjus šv. Mišioms — nu
rims. Deja, taip nebuvo.

Prasidėjus šv. Mišioms — 
kalbos nenutilo — kalbėjosi ir 
kikeno toliau. Nesvarbu, ko
kia šv. Mišių dalis vyko prie 
altoriaus, jų elgesys nesikeitė. 
Tik kai „nusenę” žmonės stojo
si, klaupėsi ir ėjo priimti Ko
muniją, ir jie taip pat darė. 
Pagalvojau, kokia dabar gera 
proga kun. R. Gudeliui per pa
mokslus (jeigu jie jų klausy
sis), jaunuosius tėvynainius 
pamokyti, kaip elgtis bažny
čioje, paaiškinti, kokia yra šv. 
Mišių eiga, kada galima eiti 
prie Komunijos.

Gana juos vis pateisinti, kad 
jie užaugo sovietinėje siste
moje. Dabar jau jie joje nebe
gyvena. O čia yra tiek daug 
galimybių ir progų susipažinti 
su katalikiškojo tikėjimo tieso
mis.

Tai neatsitiko kur tik aš sė
dėjau bažnyčioje, bet ir sutik
ta pažįstama skundėsi, kad 
pateko į tokią pat situaciją.

Šv. Velykų rytą, išėjusi iš 
bažnyčios, nejaučiau pakilios 
nuotaikos, bet jaučiaus, kad 
būčiau buvusi turguje.

Saulė Jautokaitė 
Palos Hills, IL
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AJA.
ROMANAS VILKAS,

tolimojo plaukiojimo jūrų kapitonas, mirė 1998 m. kovo 
29 d., Floridoje.

Liturginės apeigos ir atsisveikinimas buvo Deerfield 
Beach, FL, kur jis gyveno.

Giliame nuliūdime liko žmona Britą, duktė Silvija, 
sūnus Algirdas su žmona Katherine ir mirusių seserų 
šeimos Lietuvoje.

Liūdinti šeima.

A

PADĖKA

A.TA.
ELENA IR VYTAUTAS 

RAMANAUSKAI
Mūsų mylimi tėveliai mirė 1998 m. vasario 12 ir 13 

dienomis, ir buvo vasario 16 d. palaidoti Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Algirdui Paliokui už 
maldas koplyčioje ir atnašautas šv. Mišias Palaiminto 
Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje, už prasmingą 
pamokslą ir ypatingai reikšmingus skaitymus šv. Mišių 
metu, palydėjimą į amžiną poilsį ir apeigas kapinėse. 
Širdingai dėkojame sol. D.Stankaitytei už giesmes ir 
muz. F.Stroliai už vargonavimą gedulo pamaldose.

Labai dėkojame kun. Jonui Kuzinskui ir kun. Vito 
Mikolaičiui už lankymą ligoninėje, maldas koplyčioje 
ir už nuoširdžius užuojautos žodžius.

Širdingai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems atsilankiusiems iš arti ir toli koplyčioje 
atsisveikinti su Velioniais, bažnyčioje dalyvavusiems 
pamaldose, ir palydėjusiems į Amžinojo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už išreikštus šiltus 
užuojautos žodžius, asmeniškai, laiškais, spaudoje ir 
už šv. Mišių aukas, ypatingo grožio gėlių puokštes ir 
kitas aukas.

Dėkojame karstų nešėjams, suteikusiems Velioniams 
paskutinį palydėjimą ir laidotuvių direktoriui D.Petkui 
už rūpestingą ir malonų patarnavimą.

Liūdime netekę tėvelių, senelių, brolio, dėdės, 
tetos, uošvės ir uošvio.

Sibiro tremtinei
A.tA.

APOLONIJAI
PTAŠINSKIENEI

mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškiame broliui 
Petrui ir brolienei Stasytei, Petrušaičiams (Racine, WI), 
broliams Stasiui, Vytautui ir Kęstučiui Lietuvoje.

Onutė ir Viktoras Kazemėkaičiai 
Stefa ir Zenonas Lukauskai 
Felicija ir Lionginas Pliūrai 
Reda ir Ramas Pliūrai

Pagerbkime musų 
MOTINAS 

įjungdami jas 
į šį specialų 

šv. Mišių devindienį!
Aušros Vartų Madona

MOTINOS DIENOS NOVENA -
Gegužės 1-10 d.

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE

Ši novena į Vilniaus Aušros Vartų Stebuklingą Gailestingumo 
ir Nepaliaujančios Pagalbos Švč. Dievo Motiną Mariją bus 
celebruojama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir 
žmonas, gyvas ir mirusias.

Reikšdamas dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą, 
jungiu ją į šv. Mišių noveną.

Motinos vardas ............................................................... gyva/mirusi

Novenai aukoju................................................................... ...........
Vardas, pavardė................................. ...........................................
Adresas............................................................................................

Marian Fathers, 6336 So. Kilbourn Avė., Chicago, IL 60629
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dar kartą primename
(gal šįkart jau bus atkreiptas 
dėmesys), kad „Draugo” įstai
ga pradeda dirbti nuo 8:30 
vaL r. Čikagos laiku. 
Anksčiau telefonais neatsilie
piama. Administracija dirba 
iki 4:30 vai. p.p., o redakcija 
— iki 4 vai. p.p., nuo pirma
dienio, iki penktadienio. 
Šeštadieniais nedirbame. Ma
lonėkite kreiptis į „Draugą” 
tik tuo laiku.

Marijos mėnesio, gegužės 
pirmąjį šeštadienį (2 d.), 4 
vai. popiet, t. jėzuitų ko
plyčioje bus pamaldos su šv. 
Mišiomis. Visus nuoširdžiai 
kviečia „Židinys”. Bus dalina
mos knygos iš Lietuvos apie 
Mariją.

Ar iš šią auką išaugs 
naujas fondelis? Taip bent 
tikisi JAV LB Kultūros tary
ba, gavusi pirmąsias aukas 
Punsko Lietuvių kultūros na
mų įrangai. Jonas Raščiu
kas aukojo 100 dol., Aldona 
Labanauskienė — 50 dol. 
Punsko Lietuvių kultūros na
mai pradėti statyti prieš 16 
metų, bet dar neužbaigti. Len
kija ilgai nedavė leidimo dėl 
lietuviško namų vardo, o 
vėliau nebuvo finansinės para
mos etninei grupei. Norintieji 
prisidėti prie Punsko lietuvių 
kultūros išlaikymo, galite au
kas siųsti LB Kultūros tarybai 
2841 Denton Ct., Westchester, 
IL 60154. Čekius rašyti Lithu
anian American Cultural 
Council vardu.

Chicago Cultural Center,
78 E. Washington, Cassidy 
teatre, balandžio 26 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų pasirodys 
Lietuvos Vyčią tautinių šo
kių šokėjų studentų ir mok
sleivių grupės su kanklininke

Daiva Kimtyte, dainininke 
Genovaite Bigenyte, liau
dies muzikantu Rigandu Kli
mavičium ir Dalios Gedvi
lienės vadovaujamu Čikagos 
lit. mokyklos vaikų choreliu. 
Prieš tai, 1 vai. p.p., tose 
pačiose patalpose koncertuos 
„Dainavos” ansamblis. Kaip 
gaila, kad viskas vyksta tą 
patį sekmadienį, kuomet Mor
ton mokyklos scenoje skambės 
„Čigonų barono” premjera...

Net ir tiems, kurie iš tolo 
kratosi operos, tikrai patiks 
„Čigonų baronas”, kurio ir 
muzika kažkaip „neoperiška”, 
ir veiksmas gyvas, ir visas 
scenų apipavidalinimas labai 
nuotaikingas. Jeigu kas neno
ri vairuoti iki Morton mokyk
los, gali nuvykti autobusu, ku
ris patogiai paims keleivius ir 
iš Marųuette Parko, ir iš Le
monto, ir iš Brighton Parko. 
Vadinasi, nėra jokio pasiteisi
nimo nepasigėrėti Čikagos 
Lietuvių operos choro statoma 
Johann Strauss opera „Čigo
nų baronas”. Sekmadienį, ba
landžio 26 d., Morton vid. mo
kyklos salėje, 2423 S. Austin, 
uždanga pakils 3 vai. popiet.

Čikagos lit. mokyklos 
linksmavakaris rengiamas 
gegužės 9 d., šeštadienį, 5:30 
vai. vak., Jaunimo centre. 
Bus vakarienė, programa, šo
kiai. Bilietus galima užsisa
kyti, skambinant Dainai Dum- 
brienei 773-476-3586.

„Laišką lietuviams” me
tinė šventė rengiama Jaunimo 
centre gegužės 17 d., 3 vai. 
p.p. Programą atliks sol. Au
dronė Gaižiūnienė, akompa
nuojant Manigirdui Mote- 
kaičiui. Bilietus iš anksto 
užsisakyti prašoma, skambi
nant tel. 773-737-8400.

JAV LB Vidurio vakarą 
apygardos valdyba praneša, 
kad šios apygardos apylinkių 
suvažiavimas vyks gegužės 2 
d., 9:30 vai.r. Pasaulio lietuvių 
centro Bočių menėje.

Suvažiavimas užtruks nuo 
9:30 vai. r., iki 5 vai. p. p. Die
nos metu bus pietūs, „JAV LB 
apygardos suvažiavimą suda
ro tai JAV LB apygardai pri
klausančių JAV LB apylinkių 
pirmininkai, JAV LB apylinkių 
valdybų nariai, veikiančių 
komisijų pirmininkai, JAV LB 
apygardos valdybos bei JAV 
LB apygardos kontrolės komi
sijos nariai ir JAV LB apylin
kių atstovai, rinkti JAV LB 
apylinkės susirinkimo po 
vieną nuo kiekvieno 50 apy
linkėje balsavusių lietuvių 
paskutiniuose JAV LB Tary
bos rinkimuose”. Ištrauka iš 
„Įstatai ir taisyklės”, p. 34, 
parag. 67. Visi JAV LB susi
rinkimai yra atviri kiekvie
nam lietuviui, tad kviečiame 
visi, kuriems įdomu žinoti, 
kas darosi JAV LB Vidurio 
vakarų apygardoje: veikla, 
problemos, laimėjimai, atei
ties planai.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija, kartu su kitomis 
parapijomis ir institucijomis, 
dalyvaus Pietvakarių apylin
kių konferencijoje sekmadienį, 
balandžio 26 d., 2 vai. p.p., 
Maria aukštesniojoje mokyk
loje, 67-toji ir California Avė. 
Konferencija ruošiama pasi
tarti apylinkių ateities rū
pesčiais. Labai svarbu, kad 
gyventojai gausiai dalyvautų.

Cicero Lietuvią namą 
savininką klubo susirinki
mas šaukiamas šį sekmadienį, 
balandžio 26 d., Šv. Antano 
parapijos salėje (tuoj po 11 
vai. r. šv. Mišių).

Aa. Violeta Karosaitė 
mirė 1989 m. balandžio 24 d. 
Šv. Mišios už jos sielą, o taip 
pat už jos tėvų Vytauto ir 
Onos Karosų sielas, bus auko
jamos balandžio 26 d., sekma
dienį, 10 vai. r., T. jėzuitų ko
plyčioje Čikagoje. Prašoma 
pasimelsti už mirusius.

Cepeliną pietus sekma
dienį, gegužės 3 d., po 11 vai. 
lietuviškų šv. Mišių, Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje 
ruošia LB Cicero apylinkės 
valdyba. Visi kviečiami. Pel
nas bus paskirstytas įvai
riems lietuvių veiklos reika
lams.

Bilietus į „Čigoną baro
no” spektaklį bus galima įsi
gyti nuo 1 vai. p.p. šį sekma
dienį Morton aukštesniosios 
mokyklos vestibiulyje, 2423 
So. Austin Blvd., Cicero prie
miestyje. Iki sekmadienio bi
lietai dar gaunami „Seklyčio
je”, 2711 W. 71st St., Čikagoje.

Kazys Šidlauskas, St. Pete 
Beach, FL, su „Draugo” prenu
merata atsiuntė 105 dol. laik
raščio leidimo išlaidoms su
mažinti. Nuoširdžiai dėkoja
me.

RETI SVEČIAI 
SEKMADIENINIAME
CICERO LIETUVIŲ 

POBŪVYJE

Balandžio 19-ji Cicero lietu
viams buvo neeilinis sekma
dienis. Tą dieną į Šv. Antano 
parap. bažnyčioje įvykusią Su
mą, ir po jos buvusį pabendra
vimą atėjo svečias iš Lietuvos 
— solistas Vytautas Juozapai- 
tis ir keturi Punsko kaimo ka
pelos „Klumpė” nariai: Onutė 
Morienė, Teresė Pykienė, Kas
tantas Misiukonis ir Jonas 
Grigutis. Lietuvos operos ir 
baleto teatro solistas V. Juoza- 
paitis, kuris atliks grafo Ha- 
monajaus rolę Čikagos Lietu

vių operos „Čigonų barono” 
pastatyme balandžio 26 d., čia 
ne tik svečiavosi, bet ir gražiai 
pagiedojo Mišių metu.

Svečią iš Vilniaus sekmadie
niniame Cicero lietuvių pa
bendravime pristatė susirinki
mo vedėjas dr. Petras Kisie
lius, negailėdamas gražių žo
džių jo adresu. Trumpai kal
bėjo ir pats solistas, priminda
mas, kad jis jau antrą kartą 
bendrauja su Cicero lietuviais. 
Kadangi tą popietę laukė Či
kagos Lietuvių operos repetici
ja Morton vid. mokyklos audi
torijoje, vilnietis solistas, lydi
mas čikagietės solistės Lidijos 
Rasutienės, greitai turėjo at
sisveikinti su ciceriečiais. 
Prieš tai dar sol. L. Rasutienė 
pakvietė atsilankyti į Čikagos 
miesto centre balandžio 22 d. 
vakare ruošiamą V. Juozapai- 
čio ir kitos vilnietės — R. Tu- 
muliauskaitės — koncertą.

Dr. P. Kisielius tada prista
tė svečius iš Suvalkų trikam
pio — „Klumpės” kaimo kape
los narius, su kuriais pirmą 
kartą susipažino išvykos metu 
į Punską praėjusią vasarą, 
tuoj po Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimo Vilniuje. Jis 
sakė, kad ne vien tik jį, bet ir 
kitus išvykos dalyvius, puns
kiečiai sužavėjo dainomis, mu
zika, o taip pat ir savo lietu
viškumu bei nuoširdumu. 
Tuomet užsimezgusi draugys
tė nebuvo vienkartinė, bet ir 
atnešė „Klumpės” kaimo kape
los gastroles S. Amerikoje.

Čia punskiečiai buvo pak
viesti prisistatyti ir tarti žo
džius. Drąsesni buvo vyrai, 
kurie sugebėjo šį tą papasako
ti, o moterys, kaip atrodė, gali 
neblogai dainuoti ir dirbti, bet 
nelabai moka kalbėti.

Žinoma, gal jos taupė jėgas 
„Klumpės” pasirodymui įvyks
tančiam tą pačią popietę Jau
nimo centre, kur visi keturi 
klumpiečiai netrukus ir išsku
bėjo.

E. Š.

VYKSTAME PASITIKTI 
PAVASARIO

Po ilgos nors ir nešaltos žie
mos Vyresniųjų lietuvių cent
ro išvykų mėgėjai neberimsta, 
norėdami pajudėti ir vykti pa
ieškoti pavasario. Tad išvykų 
vadovė Ę. Sirutienė praneša, 
kad šių metų kovo 19 d. vyks
tame į Navy Pier pamatyti 
gėlių parodą. Užsiregistruoja 
išvykų mėgėjai. Jų tarpe — 
naujų veidų. Tai viešnios ir 
svečias iš mūsų brangios tė
vynės Lietuvos. Sulipus vi
siem autobusan, vadovė dar 
pasitikrina, ar ko nepalikome.

Leidžiamės žinomomis gat
vėmis ežero link. Štai ir Navy 
Pier. Pasižymėję autobuso nu
merį, einame į pastatą. Vado
vė apdalina visus bilietais. 
Mus pasitinka parodos pa
reigūnai, įteikdami nemažus 
maišus: viduje randame tos 
dienos Čikagos didžiausią 
dienraštį „Chicago Tribūne”.

Tik atsiradus viduje nebesino
ri toliau eiti, nes žavi pavasa
rinės galės ir nepaprasto iš
radingumo didelis fontanas, o 
iš šalių du maži fontanėliai. 
Pasigrožėję pirmu įspūdžiu, 
pasiskirstę mažom grupelėm, 
einame toliau. Nors gėlių pa
rodose jau būta daugelį kartų, 
bet visada randi ko nors ne
pastebėto, gražaus. Gėlių pre
kybininkai vienas už kitą 
stengiasi geriau pasirodyti. 
Štai žiūrėk: altana, apaugusi 
vijokliais. Viduje suoleliai, kur 
medžių pavėsy gali ramiai 
pailsėti, na ir pasvajoti. Kitur 
iš namo prieangio įrengta poil
sio, kartu ir darbo, vieta. Gro
žiesi darželio gėlėm, nori gali 
malonioj aplinkoj paskaityti, 
na ir rimtai padirbėti... Stebie
si žmonių išradingumu: jie su
geba išnaudoti kiekvieną na
mų kampelį.

Girdėti muzikos garsai. Pri
siartinus pamatai labai draus
mingą jaunuolių būrį. Tai Jo- 
liet gimnazijos choras, kuris 
pastebi kiekvieną chorvedės 
krustelėjimą, kiekvieną ran
kos mostą. Užtat ir skamba 
puikiai, skambus dainos atli
kimas. Besiklausant to pui
kaus koncerto, pastebėjau, 
kad iš mano grupelės likau 
viena. Beklaidžiojant tame ro
juje, sutikau įvairių rasių, 
tautų lankytojų, tik nei vieno 
lietuvio. Kur jie visi dingo? 
Nuėjusi iki užkandinės, pama
tau užkandžiaujant Danutę ir 
Nijolę. Štai prie apvalaus, bal
ta staltiese uždengto, stalo ri
kiuojasi mūsų būrelis. Atsi
nešę iš bufeto kas kokį užkan
dėlį, kas kavos, gurkšnojame 
ir dalinamės įspūdžiais. O 
kaip gera, kojom pavargus, 
pailsėti savųjų tarpe!

Taip mums poilsiaujant, štai 
ateina pati vadovė su raudonų 
rožių puokšte. Mėginame at
spėti jos gerbėją, tik kad ji 
daug jų turi, tai ir liko mums 
mįslė. Kas nupirko rožes? Pa
sistiprinę, pajuokavę, leidžia
mės kitais takeliais link durų, 
nes jau laikas grįžti prie auto
buso. Dar grupelės fotografuo
jasi, norėdamos save įamžinti 
tarp medelių, krūmelių bei 
gėlių.

Vėl sėdame autobusan ir lei
džiamės tom pačiom gatvėm 
„Seklyčios” link. Kai kurie dar 
sustoja „Seklyčion” papietauti, 
kiti, padėkoję vadovei už ma
lonią popietę, skuba namučio. 
Nors diena pasitdikė tamsi ir 
niūri, bet širdyje parsivežėme 
pavasarį.

O. Lukienė

PABENDRAVIMAS IR 
PADRAUGAVIMAS SU

MONS.
J. ANTANAVIČIUM

Trečiadienį (3.18) mums 
„Seklyčioje” E. Sirutienė pri
statė labai brangų ir mielą 
svečią iš Lietuvos: Panevėžio 
katedros kleboną ir dekaną 
prel. Juozą Antanavičių, kuris 
daug ir įdomiai papasakojo

Punsko lietuvių kapela „Klumpė” pasirodžiusi Pasaulio lietuvių centre, 
sėkmingas koncertas Čikagoje vyko balandžio 19 d. Nėra abejonės, kad su 
koncertuos ir kituose lietuvių telkiniuose Šiaurės Amerikos žemyne.

Lemonte, balandžio 17 d. Kapelos 
nemažesniu pasisekimu punskiečiai

LB Lemonto apylinkės valdyba. Iš kairės I eil.: Alicįja Mikučauskienė, Agutė Tiškuvienė, Nijolė Nausėdienė; II 
eil.: pirm. Gediminas Kazėnas, Algis Urbutis, Alfredas Mikučauskas, Leonas Juraitis, Liudas K. Slėnys. Valdy
bai dar priklauso Gražina Sturonienė.

apie gyvenimą bei nuotaikas 
tėvynėje.

Prelatas kovo 12, 13, 14 d. 
vedė rekolekcijas Šv. Antano 
bažnyčioje Cicero, IL, o kovo 
16, 17, 18 d. tą patį atliko 
Švenč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje Marųuette Parke, tai 
nuo kalbėjimo (sakė po du pa
mokslus — vieną ryte, o kitą 
— vakare) galėjo ne tik pa
vargti, bet ir balsą prarasti, 
tačiau, turėdamas pamoksli
ninko dovaną bei gausybę gi
lių, gyvenimiškų minčių, ir 
„Seklyčioje” šnekėjo lyg šv. Jo
nas Auksaburnis.

Prelatas be savo tiesioginių 
pareigų katedroje turi dar ga
lybes kitokių darbų. Yra Lie
tuvos Katalikių moterų drau
gijos dvasios vadas. Panevėžio 
moterų kalėjimo (toks kalėji
mas vienintelis Lietuvoje ir di
džiausias Europoje) kapelio
nas. Policijos kapelionas, Ak
lųjų Prano Daunio fondo pre
zidentas — dirba su aklaisiais 
ir silpnaregiais.

Pastatė 50 kambarių (kam
baryje gali gyventi vienas ar 
pora žmonių) prieglaudą sene
liams. Deja, pastato nepajėgė 
užbaigti, nes pritrūko pinigų. 
Džiaugiasi, kad bent stogą už
dengė, tai nors į vidų nelyja.

Sakė, kad kartais jaučiasi 
lyg ta „Barbė — devyndarbė” 
ir, kaip ta Barbė, ne viską ge
rai padaro, bet Dievas laimina 
ir Barbės darbus. Panevėžio 
parapijoj yra apie 40,000 žmo
nių. Sekmadieniais katedroj 
laikomos 5-rios šv. Mišios. Į 
mėnesį surenkama apie 4,000 
litų aukų, bet vien už šildymą 
reikia sumokėti 6,500 litų. 
Pensijos prelatas gaudavęs 84 
litus, o dabar pakėlė — gauna 
120 litų.

Per okupaciją „pamotė” nie
kur neleido išvažiuoti, nes bu
vo nepatikimas, tardomas ir 
Saugumo dept. rastose bylose 
parašyta, kad jam „neleidžia
ma kilti darbe”. Buvo užver
buotų kunigų, kurie dabar vi
sai gerai jaučiasi ir vaikšto 
„užrietę nosis” (Taip ir prisi

minė arkivyskupo S. Tamke
vičiaus pasakymas, kad „Yra 
kunigų, kurie yra kunigai, o 
yra ir tokių kunigų, kurie tik 
tarnautojai”.)

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, buvo daug kur išvy
kęs. Amerikoj jau lankosi ant
rą kartą. Yra buvęs Kanadoj. 
Dažnai nuvyksta į Vokietiją 
(vokiečiai katalikai labai daug 
Lietuvai padeda), buvo Romoj 
ir net į Australiją pavyko „nu
plasnoti”. Iš kelionių grįžta 
turtingas... Prisipažino, kad 
jam labai patinka ir gera būti 
bei bendrauti su Amerikos lie
tuviais, nes jie patriotai, pilni 
tėvynės meilės. Kas dėl šven
tumo, tai... Šventaisiais pasi
daroma tada, kai „išskaptuoja 
nugarą ir pastato į altorių”.

Prelatas labai tiki į Dievo 
Apvaizdą. Dievas lyg pirštu 
parodo, ką reikia daryti. Kai 
vyko prezidentiniai rinkimai 
ir rezultatų svyravimas galėjo 
privesti iki širdies priepuolio 
(mūsų brangiam prelegentui

Panevėžio katedros klebonas ir de
kanas prel. Juozapas Antanavičius 
kalba „Seklyčioje”.

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

(sk.)
• Akcijų, bonų bei kitų 

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

(sk.)
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gąli pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241.

(sk.)
• • Pinigai, maisto siunti
niai. TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. Tel.
1-773-838-1050.

(sk.)

irgi reikėjo vaistų griebtis), 
įvyko stebuklas ir pragaras 
atitolo nuo Lietuvos. Tiesa, 
prel. Antanavičius įtikino (bal
savimo žemėlapiu pasiremda
mas), kad ne vien tik Kaunas 
ir Žemaitija, bet taip pat Pa
nevėžys ir Utena, balsavo už 
V. Adamkų. Lietuvoj Bažny
čios vyriausybė aiškina, kad 
kunigams nedera „eiti į poli
tiką”. Su ta idėja nesutinka ne 
tik kunigai, bet ir Lietuvos ka
talikės moterys, kurioms va
dovauja labai protinga gydyto
ja Gražina Paliokienė. Katali
kių moterų iniciatyva steigia
mi laikini vaikų namai, ku
riuose benamiai vaikai yra 
globojami ir gydomi, žodžiu, 
prižiūrimi. Prelatas daug dir* 
ba su aklaisiais ir silpnare
giais. Lietuvoje jų yra apie 
7,600 asmenų. Jau buvo su
rengtos keturios Aklųjų kata
likų maldų dienos. Paskutinio
joj, Kryžių kalne (su vysk. 
Bartuliu) dalyvavo 600 žmo
nių. Šią vasarą Aklųjų maldų 
diena įvyks Žemaičių KatvaH- 
joj.

Taip patiko prelegento klau
sytis, kad vis klausinėjom ir 
klausinėjom. Sužinojom, kad 
moterų kalėjime kali apie 650 
nelaimingųjų. Dėl visų nusi
kaltimų labai kalta girtuok
lystė. Vargas gamina nusikal
tėlius ir kalėjimus. Įdomu, 
kad apie 70 vaikų maitinasi 
duona, kurios kalinės nesuval- 
go... Tikėkim, kad Dievo pirš
tas sutvarkys ir šitas proble
mas.

Buvo sunku su prel. J. Anta
navičium atsisveikinti, nes 
taip malonu bendrauti su to
kia šviesia asmenybe. Linkė
dami viso geriausio, tikimės 
vėl kada susitikti (jei ne Či
kagoj, tai Lietuvoj).

Emilija J. Valantinienė

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

(sk.)
• Paremkite Šv. Kazimie

ro seselių kongregacija Lie
tuvoje. Aukas (čekius) prašom 
siųsti: „Pažaislio fondas”, c/o 
Sisters of St.Casimir, A Non- 
Profit Organization, 2601 W. 
Marųuette Rd., Chicago, IL 
60629.

(sk.)
• Dr. Albina Prunskienė,

Indian Head Park, IL, atsiuntė 
$3,000 - tai pinigai skirti 
Tremtinių grįžimo fondui Lie
tuvoje. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 
60629. (sk.)
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