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Kas taps švietimo ir mokslo 
ministru? 

Vilnius, balandžio 30 d. 
(Elta) — Ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius 
penktadieni turėtų oficialiai 
pateikti prezidentui Valdui 
Adamkui kandidatūrą į švie
timo ir mokslo ministrus. 
Praktiškai neabejojama, kad 
tai bus „Vagos" leidyklos di
rektorius rašytojas Kornelijus 
Platelis. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė Eltai 
sakė, kad V. Adamkus tik po 
susitikimo ir pokalbio su kan
didatu spręs, ar pasirašyti de
kretą dėl jo paskyrimo mi
nistru. „Prezidentas iš anksto 
nekomentuoja jokių spaudoje 
minimų kandidatūrų, kol jos 
nėra oficialiai pateikiamos 
tvirtinti ir neįvyksta pokalbiai 
su kandidatais", pridūrė ji. 

Lietuvos žiniasklaidoje jau 
buvo pasirodę pranešimų, kad 
prezidentui priimtina Korneli
jaus Platelio kandidatūra, jis 
tikriausiai ir bus paskirtas 
švietimo ir mokslo ministru. 

K Platelis ministro poste 
pakeistų prieš mėnesį iš šių 
pareigų atleistą akademiką 
Zigmą Zinkevičių. Pastarojo 
veikla buvo kritiškai vertina
ma prezidento ir daugelio 
opozicinių partijų. Z. Zinke
vičių į švietimo ir mokslo mi
nistrus siūlė Lietuvos Krikš
čionių demokratų partija 
(LKDP), nes pagal valdan
čiosios koalicijos sutarties su 
konservatoriais papildomą 
protokolą, būtent jos žinioje 
yra ši ministerija kar tu su 
Užsienio reikalų ir Krašto ap
saugos ministerijomis. 

Koalicijos sutartyje numaty
ta, kad LKDP ir konservato
riai ministerijų kontrolę pa
sidalija proporcingai Seime tu
rimų vietų skaičiui. Po vyriau
sybės pertvarkymo, sumaži
nus ministerijų skaičių nuo 17 
iki 14, bei po dviejų 
krikščionių demokratų atsto
vų pasitraukimo iš šios parti
jos Seimo frakcijos ketina 
peržiūrėti koalicijos sutarties 
papildomą protokolą dėl mi
nisterijų kontrolės, todėl K. 

Krikščionys 
demokratai nubaus 

savo narius 
Vilnius, balandžio 30 d. 

(Elta) — Gegužės viduryje 
rengiamame Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos 
(LKDP) tarybos posėdyje bus 
svarstomas klausimas dėl Sei
mo nario Ignaco Uždavinio 
pašalinimo iš partijos ir papei
kimo pareiškimo kitam parla
mentarui Petrui Gražuliui, 
nuspręsta LKDP valdybos po
sėdyje. 

LKDP vadovybė kaltina I. 
Uždavinį ir P. Gražulį intrigo
mis frakcijoje Seime, skal
domąja veikla partijoje ir 
viešu LKDP kandidatų į 
Švietimo ir mokslo ministrus 
autoriteto griovimu. 

Valdybos posėdyje pareikš
ta, kad I. Uždavinio ir P. 
Gražulio elgesys sudarė „prie
laidas politinėmis spekuliaci
jomis ir padėjo konservato
riams apsispręsti atimti iš 
LKDP Švietimo ir mokslo 
ministerija". 

LKDP valdybos posėdyje 
apie atsistatydinimą iš jos 
narių parei.škė Seimo narys 
Kazimieras Kryževičius, kuris 
yra laikomas vienu iš I. 
Uždavinio ir P. Gražulio ben
draminčių. 

Platelio kandidatūra nebuvo 
suderinta su LKDP. 

S o c i a l d e m o k r a t a i 
k r i t i š k a i v e r t i n a 

K. P la te l io k a n d i d a t ū r ą 

Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininko 
pavaduotojas Rolandas Zuoza 
ketvirtadienį Seime sureng
toje spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad jei ministru bus 
paskirtas K Platelis, tai jis 
taps pačiu nekompetentin-
giausiu žmogumi, vadovavu
siu švietimo sistemai. „Tai yra 
kultūros veikėjas, literatūro
logas, tačiau nedirbęs švieti
mo sistemoje", sakė jis, abe
jodamas, ar K Platelis turi 
gerus administravimo įgū
džius. 

Socialdemokratų partijos vi
cepirmininkas Vytenis An
driukaitis neabejojo, kad dis
kutuojamas K Platelio pasky
rimas švietimo ir mokslo mi
nistru apsunkins švietimo pa
dėtį Lietuvoje. „Negi galima į 
šią prioritetinę sritį skirti lite
ratūrologą, vargiai galintį 
įveikti problemas, kurios šioje 
šakoje yra. Švietimo sistema 
nėra partijų portfelių proble
ma, kuriai galima skirti ne
kompetentingus vadovus", tei
gė jis. 

Galimą K Platelio pasky
rimą švietimo ir mokslo mi
nistru V. Andriukaitis linkęs 
vadinti konservatorių kerštu 
koalicijos bendrams krikščio
nims demokratams už Euro
pos reikalų ministerijos panai
kinimą. 

„Jei negausime informacijos, 
kaip pasikeitė portfelių santy
kis tarp koalicijos partnerių, 
tai galėsime apibūdinti kaip 
paskutinį tašką koalicijai, ku
riai belieka tik pavadinimas ir 
formalios procedūros", sakė 
Socialdemokratų partijos vice
pirmininkas. 

Balandžio 30 dieną Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus priėmė Japonijos reikalų laikinąjį patikėtinį Kinji 
Shinoda, kuris susitikime pareiškė, kad Japonija džiaugtųsi Lietuvos ambasados Tokyo atidarymu. Lietuvos vy
riausybė jau keleri metai svarsto šį klausimą, tačiau t am trūksta lėšų. V. Adamkus padėkojo Japonijai už pagal
bą M K. Čiurlionio muziejui Kaune, nes japonai padėjo „užkonservuoti" nepatvarius garsaus dailininko pa
veikslus, tapytus pastele ir tempera. Susitikime taip pat buvo apsvarstytos galimybės plėtoti tarpvalstybinius 
ekonominius ryšius, turizmą, Lietuvos vadovas paragino japonų verslininkus aktyviau investuoti į Lietuvą. 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Japonijos reikalų laikinasis patikėtinis Kinji Shinoda. 

Konservatorių vadovai kalt ina 
vienas kitą partijos skaldymu 
Vilnius, balandžio 30 d. 

(Elta) — Trečiadienį iki vė
laus vakaro vykusiame val
dančiosios Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) val
dybos bei Politinės tarybos 
posėdyje kilo aštri vadovų dis
kusija apie galimą šios parti
jos skilimą. 

Diskusija „vienybė ar skili
mas" netikėtai užvirė svar
stant šį mėnesį įkurto Hu
manitarinio konservatizmo 
klubo įstatus. Šis klubas tu
rėjo būti įkurtas prie partijos 
valdybos, tačiau trečiadienį jo 
įstatai nebuvo patvirtinti. 

Klubui vadovauja Seimo 
Konservatorių frakcijos refe
rentas Vladimiras Laučius. Jo 
kurti klubo nuostatai turi 
praktiškai visus partijos įsta-

Liberalai ragina spręsti 
būsto finansavimo problemas 
Vilnius , balandžio 30 d. 

(Elta) — Seimo Liberalių re
formų frakcijos narys Alvydas 
Medalinskas ketvirtadienį 
Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad, 
norint paspartinti aprūpinimo 
būstu programas, valstybė tu-

skirtumą, nes tai leis dešim
teriopai padidinti skiriamų lė
šų skaičių. Taip pat raginama 
leisti savivaldybėms būti pas
kolų garantais arba leisti sko
linimo procese dalyvauti drau
dimo bendrovėms. 

Vien Vilniuje sudarytose 
ri priimti politinį sprendimą būsto laukiančių asmenų ei-
dėl galimo mokesčių mažini- lėse laukia apie 35,000 šeimų, 
mo. ... . 

Pasak Liberalų sąjungos 
valdybos nario, Vilniaus mies
to savivaldybės Socialinių rei
kalų komiteto pirmininko Vy
tauto Sadausko, pasaulyje yra 
naudojami du būsto statybų 
skatinimo keliai: būstą besis-
tatančiojo atleidimas nuo pa
jamų mokesčio arba pridėtinės 
vertės mokesčio panaudoji
mas. Pasak jo, šių ekonominių 
priemonių įdiegimas Lietuvoje 
leistų gerokai paspartinti sta
tybas, tačiau tam reikalingas 
įstatymų pakeitimas bei poli
tikų apsisprendimas. 

A. Medalinskas apgailesta-

* Lietuvos teisėsauginin
kai pasitelkia vis daugiau 
Vakarų specialistų, mėginda
mi nustatyti sprogimo Šiaulių 
mokesčių inspekcijoje kalti
ninkus. Trečiadienį Šiauliuose 
su filmuota sprogimo medžia
ga susipažino Lietuvos Vidaus 
reikalų ministerijos pakvies
tas Paryžiaus policijos prefek
tūros centrinės laboratorijos 
vyriausiasis inžinierius Clau-
de Calisti, kuris palankiai 
įvertino Lietuvos teisėsaugi
ninkų darbą. 

* Vyriausybė nuspren
dė materialiai paremti per 

tų bruožus. 
Eltos žiniomis, svars tan t 

šiuos įs ta tus , konservatorių 
valdybos pirmininkas, mini
stras p i rmininkas Gediminas 
Vagnorius nuogąstavo, jog 
toks klubas t ik suskaldys kon
servatorių partiją, o iš jo gali 
atsirasti „tik k i t a partija". G. 
Vagnorius p a r t į o s valdybos 
nar iams sakė žinąs daugelį at
vejų, kai partijos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis raginęs 
žmones veikti prieš jį. Tuo pat 
metu jis sakė esąs pasiruošęs 
vienybės vardan pamirš t i vi
sas nuoskaudas , j e i t ik intri
gos liautųsi". 

V. Landsbergis tokius kole
gos įtarinėjimus pavadino „la
bai užgauliais žodžiais", bei 
kategoriškai a tmetė kaltini
mus. 

Valdybos narė . buvusi ERM 
ministrė Laima Andrikienė 
posėdyje pareiškė, kad „taikos 
su Gediminu daugiau nebegali 
būti", ypač po to, „kas buvo 
padaryta su kai kur ia i s mi
nistrais". J i teigė, kad G. Vag
norius „niekada ir nebuvęs 
tikras konservatorius" bei ža
dėjo, kad ne t rukus partijoje 
atsirasią ir daugiau klubų. 

Buvęs ryšių ir informatikos 
ministras Rimantas Pleikys 
trečiadienio posėdyje J a u pa
bodusiais" pavadino svarsty
mus, kas su Tėvynės sąjunga 
bus toliau: a r ji eis į k i tus Sei
mo rinkimus kaip viena, ta
čiau santarvės i pradedant sa
vo vadovais) stokojanti parti
ja , ar politiniams priešinin
kams paliks mažiau vietos 
įvykdžius „valdomą sprogimą" 
ir taip įkūrus dvi — V. Lands
bergio ir G. Vagnoriaus parti
jas . 

Ketvirtadienį žiniasklaidoje 
pasirodė labai apytikrių, neko
rektiškų šnekų apie tai , kas 
buvo kalbama trečiadienį įvy
kusiame uždarame Tėvynės 

v0» j°g prieš kurį laiką žmo- teroristinį sprogdinimą Šiau- sąjungos (Lietuvos konserva-
nems duodami pažadai dėl 
skubaus jaunų šeimų kredita
vimo neatitinka tikrovės, nes 
kreditams šiemet skirta dvi
gubai mažiau lėšų nei pernai. 

Liberalai ragina nedelsiant 
skirti papildomų lėšų paramai 
būstui įsigyti, nes bet koks 
delsimas apsunkina lėšų pa
naudojimą. Iš skiriamų lėšų 
siūloma dengti tik palūkanų 

lių mokesčių inspekcijoje žu
vusios Jūratės Radavičienės 
šeimą, kuriai bus išmokėta 
15,000 litų vienkartinė pašal
pa. Dar 30 minimalių gyveni
mo lygių dydžio parama skirta 
J. Radavičienės antkapiui pas
tatyti ir kapui sutvarkyti. Per 
diversinį sprogimą Šiaulių 
mokesčių inspekcijoje nuken
tėjo 23 žmonės. BNS, 

torių) Politinės tarybos ir Vai 
dybos posėdyje, rašoma Eltai 
atsiųstame Tėv; ės 
(Lietuvos konservatorių) spau
dos tarnybos pranešime. 

Partijos vadovai Vytautas 
Landsbergis ir Gediminas 
Vagnorius pare - ;ia. >og 
kokie gandai ir -ka 
tariamą konservatorių „skal
dymą" arba ,,skilimą" yra pra-

Lietuva dėl Estijos pareiškimų 
kre ipės i į Europos Komisiją 

Valdui Adamkui 
— dar vienas 

JAV apdovanojimas 
V i l n i u s , balandžio 30 d. 

(Elta) — Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui suteiktas dar 
vienas prestižinis Jungtinių 
Amerikos Valstijų gamtosau
gininkų apdovanojimas —jam 
paskir tas JAV Enviromental 
Law Inst i tute (ELI) šių metų 
apdovanojimas už nuopelnus 
gamtos apsaugos srityje. 

Ketvirtadienį susitikęs su 
Lietuvos vadovu, ELI prezi
dentas William J . Futrell in
formavo V. Adamkų apie ap
dovanojimą ir aptarė jo įteiki
mo ceremoniją, kuri įvyks Lie
tuvos prezidentui spalio pa
baigoje atvykus į Vašingtoną. 

ELI yra mokslo tyrimo ins
titucija, atliekanti svarbų 
vaidmenį formuojant aplinkos 
apsaugos teisę bei politiką 
tarptaut in iu lygiu. 

* L i e t u v o s p r e z i d e n t a s 
V a l d a s A d a m k u s trečiadienį 
kalbėjosi telefonu su Latvijos 
prezidentu Gunčiu Ulmaniu ir 
papasakojo apie prieš 2 dienas 
įvykusi savo pokalbį telefonu 
su Rusijos prezidentu Boris 
Jelcin. Latvijos prezidentas 
padėkojo už V. Adamkaus pa
reikštą paramą Latvijai. Lie
tuvos vadovo patarėjo pava
duotojas užsienio politikos 
klausimais Egidijus Meilūnas 
sakė. kad abiejų valstybių pre
zidentai taip pat trumpai ap
ta rė bendradarbiavimo klausi
mus bei gegužės 12 d. Latvi
joje įvyksiančio trijų Baltijos 
valstybių prezidentų susitiki
mo darbotvarkę. Eitai 

* K o n s e r v a t o r i ų popu l i a 
r u m u i balandį nežymiai su
mažėjus, o LDDP — išaugus 
beveik 1.5 proc. ši opozicinė 
partija pavijo pagrindinę val
dančiąją partiją. Balandį 
smarkiai ''net 3 punktais) nu
krito centristų populiarumas, 
po 1.6 proc. padidėjo socialde
mokratų populiarumas bei 
valdančiosios koalicijos bend
radarbių — krikščionių demo
kratu— populiarumas Partijų 
populiarumą tiria ndroji 
Lietuvos ir D. Britanijos bend
rove ..Baltijos tyrimai". BUS 

Vilnius , balandžio 30 d. 
(BNS) — Arogantiškas Estijos 
elgesys kitų dviejų Baltijos 
valstybių atžvilgiu paskatino 
Lietuvos vyriausybę vėl su
kritikuoti Europos Komisijos 
sprendimą iš baltų tik estus 
pakviesti deryboms dėl na
rystės Europos Sąjungoje. 

Ketvirtadienį paskelbtame 
Lietuvos vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešime pažymi
ma, kad pastaruoju metu pra-
dažnėjo kai kurių Estijos 
valdžios institucijų pareigūnų 
neteisingų pranešimų Europos 
Komisijai apie padėtį Lietu
voje. „Ypač nerimą kelia nauji 
Estijos valstybės vadovų pro
vokuojantys pasisakymai vizų 
klausimu", sakoma dokumente. 

Pasak pareiškimo, „skiria
mųjų linijų atsiradimą Balti
jos regione skatina Estijos 
išskyrimas ir atidėtos ES de
rybos su Latvija bei Lietuva, 
nors Lietuvos makroekonomi
niai rodikliai, demokratijos ir 
žmogaus teisių padėtis yra ge
resni, nei kai kurių rekomen
duotų deryboms valstybių". 

„Lietuva prieštarauja ne Es
tijos pakvietimui deryboms į 
ES, bet delsimui pradėti dery
bas su kitomis dviem Baltijos 
valstybėmis, o tai provokuoja 
vidaus ir išorės įtampą šiame 
iki šiol stabiliame Baltijos re
gione", pažymima Lietuvos vy
riausybės spaudos tarnybos 
pareiškime. 

Panašiu tonu Lietuva kal
bėjo pernai liepą, kai Europos 
Komisija rekomendavo pradė
ti narystės derybas tik su Es
tija iš trijų Baltijos valstybių. 
Tačiau metų pabaigoje, kai ES 
viršūnių susitikime buvo pa
skelbta visų kandidačių ben
dra pradžia, tik su vienomis 
— intensyvi, o kitomis — for
mali, Lietuva ramiai sveikino 
tokią nuostatą, skelbdama vil
tis per metus įgauti lygia
vertės su pirmaujančiaisiais 
derybų dalyvės statusą. 

Lietuvos vyriausybė vėl su
griežtino savo vertinimus ir 
sukritikavo Estijos išskyrimą 
po to, kai estų prezidentas 
Lennart Meri užsiminė apie 
vizų režimą Latvijai ir Lietu
vai. Estijai stojant į ES. 

Lietuvos politikai ir visuo
menė estų prezidento pa
reiškimą įvertino kaip nuo
seklų kaimynų niekinimą ir 
grėsmę paversti deklaruojamą 
Baltijos vienybę „muilo burbu
lu". 

Est i jos p r ez iden t a s : 
L i e tuva i ir Latvijai n ė r a 

d ė l ko n e r i m a u t i 

Ta l ina s . „Drauge su Latvija 
ir Lietuva mes stengiamės 
sumažinti, o ne sukurti nau
jus vizų įsipareigojimus ki
toms valstybėms", trečiadienį 
pareiškė Estijos prezidentas 
Lennart Meri. „Tačiau jeigu 
žurnalistas klausia ir savo 
klausime nurodo sąlygas, aš 
turiu aiškiai atsakyti", sake 
jis Estijos radijo „Vikerradio" 
laidai, aiškindamas savo in
terviu Lenkijos laikraščiui 
„Rzeczpospolita" detales. 

Lenkijos žurnalistas pa
klausė Estijos prezidentą: 
„Kita įstojimo į Europos 
Sąjungą sąlyga yra Šengeno 
sutarties pasirašymas. Ar esa
te pasirengę įvesti vizų režimą 
Lietuvai ir Latvijai, kai Estija 
jau taps ES nare, o Lietuva ir 
Latvija ne?". 

„Jūs verčiate mane padaryti 
nemalonų pareiškimą, bet, no
rėdamas būti sąžiningas, aš 
turiu pasakyti — taip", sakė 
L. Meri. ,,Jei tai bus įstojimo į 
Sąjungą sąlyga, mes ją įvyk
dysime". 

N e t i k ė t a i p a s k e l b t a s 
Latvi jos i r Est i jos 

p r e z i d e n t u s u s i t i k i m a s 

Ryga . Latvijos ir Estijos 
prezidentai susitarė iki eilinio 
trijų Baltijos valstybių prezi
dentų susitikimo gegužės 12 
d. surengti atskiras derybas, 
kuriose apsvarstys Latvijos ir 
Estijos bendradarbiavimą bei 
galimybes jį stiprinti. 

Gunčio Ulmanio ir Lennart 
Meri susitikimas numatytas 
gegužės 7 dieną Pernu, prane
šė Latvijos prezidento spaudos 
tarnyba. 

Tai buvo labai netikėta, nes 
iki šiol į Latvijos užsienio rei
kalų ministerijos planus, ku
riuose nurodomi visi preziden
to vizitai, toks susitikimas ne
buvo įtrauktas. Be to, prane
šimas išplatintas, likus tik ke
liomis dienoms, kai Estijos 
prezidentas Lenkijos laikraš
čiui pasakė daug diskusijų 
sukėlusį pareiškimą. 

Latvijos prezidento sekre
torė spaudai pranešė, kad be 
dvišalio bendradarbiavimo, G. 
Ulmanis ir L. Meri apsvarstys 
valstybių pastangas įstoti į 
Europos Sąjungą ir N'ATO, 
bendradarbiavimą regione. 

Lietuvos lenkai nor i tu rė t i 
Lenkijos pil ietybę 

i • 
l)H' 

simanyti . 
tuvai 

koi str 
cija ir nuoširdus darbas 
koma pranešime. 

.su 

. sa-

Var šuva , balandžio 30 d. 
'BNS) — Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos pirmininkas Ja
nas Sienkievviczius paragino 
suteikti Lenkijos pilietybę vi
siems Rytuose gyvenantiems 
lenkams. 

„Nei mes, nei mūsų tėvai 
Lenkijos pilietybės neišsiža
dėjome, o praradome ją dėl 
tarptautinių sandėrių pokario 
metais", pareiškė J. Sienkie
vviczius Lenkijos dienraščiui 
„Nasz Dziennik". 

Jis apgailestauja, kad Lietu
voje tik išimties tvarka lei-

i m a * i "• ' ' ibą 
bę, ir siūlo kaip laikiną spren
dimą „lenko pažymėjimo" įve
dimą. 

Jam pritarė Lietuvos lenkų 
ngos Vilniaus rajono pir-

szevv.skis. pareiškęs, kad pažy
mėjimas reikalingas tik „pe

reinamajam laikotarpiui", o 
galutinis tikslas turėtų būti 
Lenkijos pilietybės suteiki
mas. 

Abu Lietuvos lenkų vadai 
pareiškė įsitikinimą. kad. 
Lenkijai įstojus į N'ATO. Lie
tuvai bus įvestas vizų režimas 
(tuo tarpu Lenkijos URM va
dovai šią savaitę pareiškė, kad 
Lenkijos integracija į Europos 
ir transatlantines struktūras 
nereikš bevizio režimo su Lie
tuva panaikinimo. 

KALENDORIUS 
G e g u / ė s 1 d.: Šv. Juozapas 

Darbininkas: Anele. Žilvinas. 
G e g u ž ė s 2 d.: Šv. Antanas, 

vyskupas. Bažnyčios mokyto
jas (295-373 m.): Zoja, Eid-
mantas, Zigmantas. Zigmas. 
1873 m. gimė poetas ir di
plomatas Jurgis Baltrušaitis. 
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DIPLOMATO DARBĄ 
JAV PRADEDA 

ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
verslo, turizmo srityse aktyvi
nimo, skatins artimesnius 
JAV lietuvių ryšius su Lietu
va. Susitikimo Lietuvos am
basadoje Vašingtone metu 
Šarūnas Marčiulionis susi
pažino su LR ambasados Va
šingtone diplomatais ir jų dar
bo sritimis, aptarti planai 
ateičiai. Šarūnas Marčiulionis 
taip pat susitiks su JAV Vals
tybės ir Komercijos departa
mentų pareigūnais. 

Naujai paskirtas nepapras
tasis pasiuntinys ir įgaliotasis 
ministras jau šiandien į JAV 
atvyko su konkrečia užduo
timi — pakviesti Amerikos 
lietuvius kuo aktyviau daly
vauti šią vasarą Lietuvoje 
vyksiančiuose pasaulio lietu
vių renginiuose. Birželio 23-
30 d. bus surengtos VI Pasau
lio lietuvių sporto žaidynės, o 
liepos 2-6 d. viso pasaulio lie
tuviai Vilniuje rinksis į Dainų 
šventę, skirtą Lietuvos val
stybės atkūrimo 80-mečiui. 

LR ambasada Vašingtone 

Šarūnas Marčiulionis 

Š.m. balandžio 28 d. Lietu
vos ambasados JAV diploma
tai sutiko į Vašingtoną atvy
kusį Nepaprastąjį pasiuntinį 
ir įgaliotąjį ministrą specia
liems pavedimams Šarūną 
Marčiulionį. 

Daugeliui Lietuvoje ir JAV 
gerai žinomas krepšininkas 
prisidės prie Lietuvos-JAV 
santykių kultūros, sporto, 

ATVAŽIUOJA JAUNIMAS — 
SPORTO ŽAIDYNĖS 

Sį pavasarį gegužės mėn. 9-
10 d. Detroite vyks Šiaurės 
Amerikos Lietuvių jaunių ir 
mergaičių krepšinio pirme
nybės, kuriose rungsis jauni
mas iki 17 metų amžiaus. 

Žaidynėse dalyvauti užsire
gistravo 45 komandos, per 500 
dalyvių. Tai yra rekordinis 
skaičius. Šitiek daug jaunių 
komandų iki šiol žaidynėse 
nėra dalyvavę, anksčiau mer
gaitės mažai dalyvaudavo, bet 
kasmet jų didesnis ir didesnis 
skaičius pradeda žaisti krepši
nį. O į žaidynes labiausiai ver
žiasi patys jauniausi „moleku
lės", kurių dalyvaus net 78. 

Žaidynėse dalyvauja aštuoni 
lietuvių sporto klubai. Žaidė
jai atvyksta iš Hamiltono Či
kagos, New Yorko, Clevelan-
do, Toronto ir Philadelphijos. 
Iš Detroito užsiregistravo da
lyvauti penkios komandos, 50 
žaidėjų. Gausiausia komandų 
bus iš Čikagos „Lituanicos" — 
dvylika komandų su 120 žai
dėjų. 

Žaidynės vyks aštuoniose 
aikštėse — Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Kultūros 
centre, Southfielde, Livonijoje, 
Schoolcraft College, Ladyvvood 
High school ir St. Edith Pa-
rish. Šios salės yra tarp šeštos 
ir aštuntos mylios, prie 275 
kelio. Ten pat yra ir visi vieš
bučiai, kur bus apsistoję žai
dėjai. Taip pat St. Agatha Pa-
rish — Redforde, kuri yra vi
sai netoli parapijos ant Beech 
Day. 

Žaidynės prasidės 9 vai. ryte 
šeštadienį ir tęsis iki 6 vai. va
karo, o finalai prasidės sekma
dienį po 12 vai. p.p. Šeštadie
nį, 7:30 vai. vakare iki 11 vai., 
Kultūros centre yra rengia
mas linksmavakaris, bus ga
lima pabendrauti, pavalgyti, 
pašokti. Įėjimas — vienas do
leris. Detroito visuomenė ir 
jaunimas yra labai maloniai 
kviečiama linksmavakaryje 
dalyvauti. Vyresniesiems pasi
linksminimams vyks greta 
esančioje mažesnėje salėje. 

Kadangi žaidynes globoja 
SDorto klubas „Kovas" ir jos 

yra tokios gausios, tai jas pra
vesti reikia nemažo žmonių 
būrio. Susiorganizavo gražus 
klubo narių būrys, per 40 as
menų, kuris atlieka įvairiau
sius darbus, nuo salių prie
žiūros, taškų skaičiuotojų, tei
sėjų suorganizavimo iki šokių 
ir maisto paruošimo. 

Žaidynės yra susijusios ir su 
ne menkomis išlaidomis. Jas 
parėmė JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdyba, De
troito apylinkė, ŠALFASS ir 
sporto apygarda, o visuomenė 
gali padėti atvykdama į žai
dynes ir linksmavakarį. Lau
kiame visų! 

Algis Rugienius 

SMUKDOMA ORDINŲ IR 
MEDALIŲ VERTĖ 

Visose gyvenimo slinktyse 
laiko tėkmėje atsiranda iš
kilių, nusipelnusių savo išmo
ne, visuomeniniu darbu ben
drijai ir pačiai tautai, žmonių. 
Už tai, jie vienu ar kitu būdu 
yra pagerbiami žymenimis, 
medaliais ir net ordinais. Ši 
tradicija ne jauna tarptau
tinėje plotmėje, gi, ir mūsų ne
priklausomoje Lietuvoje, prieš
kario laikotarpyje jau buvo ta
pusi išraiška pagerbti iški
liuosius. Kandidatai tokių žy
menų apdovanojimui, visuo
met būdavo kruopščiai paren
kami ir rekomenduojami Res
publikos prezidentui, ar kom
petentingai institucijai, at
sižvelgiant kokion kategorijon 
pagerbimas rėminamas. 

Lietuvoje, 1928 metais 
įsteigtas Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino ordinas ir 
šiandien yra vienas svariausių 
garbės žymenų. Jis gali būti 
skiriamas tik labai nusipel-
nusiems Lietuvai moksle, 
mene, sporte, visuomeninėje 
ar valstybinėje tarnyboje. Šis 
ordinas, pagal simbolinį svar
bumą, yra suskirstytas į pen
kis laipsnius. Greta, egzistuo
ja ir didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ordino trijų 
laipsnių medalis. 

Amerikos Lietuvių gydytojų s-gos met ines slidinėjimo išvykos į Park City, Utah , š.m. balandžio 3 d. vykusio di
džiojo slalomo varžybų laimėtojai. Iš k.: Jonas Var.akojis • III v , Jonas Prunskis - I v ir Kaimundas Gilius - II v. 

DIDŽIOJO 
SLALOMO 

LAIMĖTOJAI 

Amerikos Lietuvių gydytojų 
sąjungos metinėje slidinėjimo 
išvykoje į Park City, Utah, 
š.m. balandžio 3 d. vykusiose 
didžiojo slalomo varžybose da
lyvavo arti 30 asmenų. Var
žybų laimėtojais tapo: 

I v. Jonas Prunskis (21.12 
sek.) 

II v. Raimundas Gilius 
(22.89) sek.) 

III v. Jonas Variakojis 
(23.35 sek.) J.VJ\ 

rios eilėse žaidė ir vėliau Či
kagos „Lituanicos" futbolinin
kų treneriu tapęs V. Trumpjo-
nas. 

Knygoje yra daug pirmeny
bių lentelių (kasmetinių). Lie
tuvą okupavus rusams, Lietu
vos komandos žaidė ir Sov. 
Sąjungos futbolo pirmenybėse, 
tad randame ir tų pirmenybių 
lenteles. Pateikiama Lietuvos 
rinktinės tarptautinių rungty
nių statistikos, sužymimi žai
dėjai, žaidę Lietuvos rinkti
nėse. Duodamos ir tarpvalsty
binių susitikimų pasekmės, 
rinktinių sudėtys, kiek kas 
įvarčių pasiekė ir pan. Ra
šoma ir apie Lietuvos koman
dos pasirodymus Europos tau
rių turnyruose ir kt. Čia su
dėta, turbūt, viskas, kas liečia 
Lietuvos futbolą. Tai labai 
naudinga ir reikalinga me
džiaga. Futbolo mėgėjui be 
šios knygos tikrai sunku ap
sieiti, jau nekalbant apie tuos, 
kurie ieško medžiagos raši
niams apie Lietuvos futbolą. 

Čia reikia paminėti, jog 
1994 metų skyrelyje minimi 
ir keli Čikagos „Lituanicos" 
futbolo klubo nariai. Išspaus
dintos dvi spalvotos nuotrau
kos (o jų knygoje gana daug), 
kuriose matomi čikagiečiai. 
Vienoje iš jų matomi trys Lie
tuvos futbolo federacijos vei
kėjai su Alfredu Kiemaičiu 
(čia jis apibūdinamas kaip 
FIFA teisėjas, LFF viceprezi
dentas, JAV futbolo teisėjų 
kolegijos direktorius, ilgame
tis klubo „Lituanica" žaidė
jas.). 

Kitoje nuotraukoje matome 
1994 metais į JAV vykusių pa
saulio futbolo pirmenybių ati
darymą Čikagoje atvykusių 
Lietuvos futbolo mėgėjų grupę 
viešnagėje pas Joną Žukaus
ką. Po nuotrauka rašoma, kad 
svečiai iš Lietuvos pagerbė 
Čikagoje gyvenantį ilgametį 
klubo „Lituanica" žaidėją, 
LFF viceprezidentą J. Žukaus
ką. 

Taigi smagu, kad knygoje 
minima bent pora išeivijoje 
gyvenančių futbolo pagrindi
nių veikėjų, kurie, už nuopel
nus futbolui, buvo pakviesti 
vicepirmininkais į Lietuvos 
Futbolo federaciją. 

Edvardas Šulaitis 

DIDELĖ KNYGA APIE 
LIETUVOS FUTBOLĄ 

Lietuvos futbolo 75 m. sukakčiai paminėti 
Nors Lietuvoje futbolas yra tas žaisti šio amžiaus 

viena pagrindinių sporto šakų 
(greta krepšinio), labai ne
daug apie jį išleista literatū
ros. Tuo tarpu apie krepšinį — 
kiek tik nori. Todėl smagu 
buvo gauti pirmąjį Lietuvoje 
išleistą didesnį leidinį apie šią 
sporto šaką. Jis pavadintas 
kaip „istorinė apybraiža" var
du — „Lietuvos futbolas 1922-
1997 m.". Šią 376 puslapių, 
kietais viršeliais knygą pa
ruošė Vytautas Saulis ir Gedi
minas Kalinauskas; išleido 
Lietuvos Futbolo federacija su 
„Diemedžio" leidyklos Vilniuje 
talka. Vyr. redaktoriumi pažy
mėtas Danas Kaukėnas. Tira
žas — 3,300 egz. 

Knyga pasirodė 1997 metų 
pabaigoje. Jos įžangoje LFF 
prezidentas Vytautas Dirmei
kis sako: 

„Šiemet Lietuvos futbolas 
švenčia 75 metų jubiliejų. Jį 
skaičiuojame ne nuo pirmo 
spyrio į kamuolį, bet nuo pir
mojo čempionato, vykusio 
1922 metais. Po metų Lietuva 
tapo Tarptautinės futbolo fe
deracijos (FIFA) nare, dar po 
metų — debiutavo 1924 m. 
olimpinių žaidynių turnyre, 
Paryžiuje". 

Knygoje aprašoma ir futbolo 
Lietuvoje užuomazga, kuri bu
vo dar anksčiau. Čia sakoma, 

pra
džioje, tačiau pirmosios rung
tynės užregistruotos tik 1911 
m. rugsėjo 17 d., kai Kaune 
susitiko dvi sporto draugijos 
„OrioF („Aras") komandos. Sa
koma, kad Vilniuje tada buvo 
trys futbolo klubai: „Antakal
nis", „Žvėrynas" ir „Sokol" 
(„Sakalas"), Kauno ir Vilniaus 
futbolininkai tais pačiais me
tais žaidė tarpusavio rungty
nes: šeimininkai geriau valdė 
kamuolį ir nugalėjo vilniečius 
10-5. Kauniečiai sužaidė ir 
pirmąsias tarptautines varžy
bas — 1911 m. liepos mėn. jie 
pralaimėjo Rytprūsiuose Eit
kūnų miestelio (šalia Kybartų) 
komandai. 

Toliau knygoje rašoma apie 
futbolo žaidimo Lietuvoje vie
ną pradininkų — Stepą Gar
bačiauską, kuris buvęs dau-
giapusiškas sportininkas — 
lengvaatletis, krepšininkas, 
futbolininkas, per I pasaulinį 
karą pasitraukęs į Maskvą ir 
1914-1918 m. Maskvos „Sokol-
nikų" klube įsigijęs futbolo 
žaidimo pradmenis. Grįžęs į 
Lietuvą, jis 1920 m. įsteigė 
Lietuvos Fizinio lavinimosi s-
gą (LFLS) ir buvo valdybos 
pirmininku. Jis parašė ir kny
gelę, pavadintą „Futbolas", 
kurią 1921 m. išleido Lietuvos 
kariuomenės generalinio šta-

kad Lietuvoje futbolas prade- bo literatūros skyrius. Reikia 
pasakyti, kad kariuomenė bu
vo pirmoji, įrengusi — gerą 
stadioną su nebloga futbolo 
aikšte. 

Tokia buvo Lietuvos futbolo 
užuomazga, ją trumpai atpa
sakojus, naudojantis čia mini
mo leidinio duomenimis. Nuo 
1922 metų jau pradėtos vyk
dyti Lietuvos futbolo pirme
nybės apie kurias rašoma šioje 
knygoje. Atrodo, kad pradžia 
buvo sunki, na ir komandų 
buvo nedaug. Pirmenybės pra
džioje vyko tik Kauno apygar
dos komandų tarpe. Nuo 1924 
m. pirmenybės buvo pravestos 
ir Klaipėdos apygardoje. 1925 
m. įjungta ir Šiaulių apygar
da, o dar vėliau pridėta ir Su
valkijos apygarda. 1931 m. bu
vo įsteigta bendra visos Lietu
vos lyga, kurią sudarė 7 ko
mandos: keturios — Kauno, 
dvi — Klaipėdos ir viena Ky
bartų (^Sveikata"). Laimėjo 
Klaipėdos KSS komanda, ku-

Prieškario nepriklausomoje 
Lietuvoje, Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordi
nais ar medaliais apdovanotų 
buvo ne per daug didelis 
skaičius tautai nusipelnusių 
žmonių. Šiandien, išeivijoje ir 
Lietuvoje (kuri tiktai septyne
ri metai atstačiusi nepriklau
somybę), šių ordinų ir medalių 
išdalinta gal net per daug... 
Galima sakyti ordinai tapę pi
goka preke... Kodėl taip elgia
masi? Šiuos ordinus yra gavę 
nemažai buvusių netolimos 
praeities veikėjų, kuriems dar 
per trumpas laikas įrodyti 
savo dorą įnašą atsiku
riančiam kraštui... Iš spaudos 
žinoma, kad protestuodami 
kai kurie išeivijos intelektua
lai ir visuomenininkai buvo 
atsisakę jiems skirtus ordinus 
bei medalius priimti. 

Pastaruoju metu iš spaudos 
teko patirti ir apie kitus 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino ordino medalių 
paskyrimus, kurie, neatrodo, 
kad būtų tikslūs parenkant 
kandidatus... Aštuonioliktojo 
šimtmečio pradžioje, Lenkijos 
iždo valdytojas, ieškodamas pa
pildomų pajamų, Baltijos Ere
lio ordiną pardavinėjo Lietu
vos ir Lenkijos dignitoriams 

ar dvarui nenusipelnusiems 
didikams už 10,000 auksinų. 
Pagaliau, trūkstant pirkėjų, ir 
už mažesnę sumą. Žinoma, or
dino vertė ir prasmė krito. 
Reikėjo reformuoti jo gavimui 
taisykles Tikslu būtų ir mūsų 
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ordino ir 
ordino medalių gavimo taisyk
les peržiūrėti. 

Sigitas Krasauskas 
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LIETUVOS 
TENISININKAI 

FLORIDOJE 
Lietuvos krepšinio koman

dos, daugybė pavienių krep
šininkų Amerikoje ne naujie
na. Tuo tarpu lauko teniso 
žaidėjai — retenybė. 

Balandžio 27 d. iki gegužės 
2 d. Floridoje vyks dvi tarp
tautinio masto komandinės te-
niso varžybos. Vakariniame 
pakraštyje, Naples mieste, 
varžybos bus veteranams dau
giau 50 m. amžiaus. Lietuvos 
komandą sudarys Stasys La
banauskas, laimėjęs eilę tur
nyrų Europoje ir Australijoje 
savo amžiaus grupėje. Jo part
neris bus Romas Kačanaus-
kas, vienas iš pačių geriausių 
Lietuvoje. 

Rytiniame pakraštyje, Fort 
Lauderdale mieste, rungty
niaus veteranai 60 m. am
žiaus. Lietuvai atstovaus Ra
mojus Liubertas iš Kauno, bu
vęs kelis kartus Lietuvos 
čempionas, laimėjęs aukso 
medalius 4-se ir 5-se Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse. Jo 
partneris yra Romas Tarase
vičius Karolinos teniso klubo 
prezidentas. Tose varžybose 
dalyvauti užsiregistravo net 
23-jų valstybių komandos. 
Rungtynės vyks panašiai, 
kaip Davis Cup varžybos: du 
vienetai ir dvejetas. 

Tuos tenisininkus bandys 
nors šiek tiek pagloboti Elena 
Jonušienė iš Miami ir V. Gry
bauskas, o Juno lietuviai pla
nuoja jiems suruošti pri
ėmimą. 

V.G. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St Tai. 708-422-0101 
Valandos panai susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt 1-3v.p.p. 
penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p. 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Hignland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 436-0120 

EDMUNDAS V&NAS,M.D, S.C. 
Specialybė - Vidaus figą gydytojas 

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

Tel. 773-585-77S5 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd, Hiekory His, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

952S S.79th Ave., Hlckory Hfe, IL 
Tel. (708) 5984101 

Valandos pagal susitarimą 

EUG&E C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St. OaJc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestėm un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Te l . 70*422-8260 

Futbolas Čikagoje 
LFK „LITUANICA" — „FORTŪNA" 8:0 

Po 2 - 0 pergalės pirmose šio 
sezono futbolo pirmenybių 
rungtynėse prieš JLighting" 
vienuolikę, balandžio 26 d. 
mūsiškiai sukūlė ir „Fortūnos" 
futbolininkus, šį kartą net 
8-0 pasekme. 

Žaidžiant Northbrook, IL 
„Lituanica" šventė vieną di
džiausių pergalių lauko futbo
lo rungtynėse (salės futbolo 
pirmenybėse praėjusią žiemą 
mūsiškiai turėjo daugiau pa
našių laimėjimų). 

Jau pirmo kėlinio 7-je mi
nutėje D. Smulkys ženklino 
1-0. Iki kėlinio pabaigos dar 
vieną įvartį pridėjo H. Espino-
sa. Po pertraukos šis futboli
ninkas dar kartą nuginklavo 
varžovų vartininką. Du kartus 
pasižymėjo ir A. Grigaliūnas. 
Po vieną įvartį antrame kėli
nyje pelnė J. Berutti, V. Žu-
romskas ir O. Oshola. 

šį sezoną „Lituanica" po 
dviejų rungtynių jau turi 6 
taškus, vienu daugiau negu jų 
pelnė per visą rudens ratą. 

Taigi tas teikia pagrindą gal
voti, jog pavasario rate mūsiš
kiai bus vieni pagrindinių 
„Metropolitan" lygos I divizi
jos varžovų. Čia nuopelnas 
vieno komandos vadovų — Ge
dimino Bielskaus, kuris visą 
savo laisvalaikį aukoja rūpin
damasis šios komandos reika
lais. 

Sekantį sekmadienį, gegu
žės 3 d. „Lituanica" vyks į 
Park Ridge, IL, kur 3 vai. p.p. 
Main East H.S. aikštėje rung
tyniaus prieš stiprią ukrainie
čių „VVings" vienuolikę. Reikia 
palinkėti mūsiškiams geros 
sėkmės! E.Š. 

ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖS 

1998 m. Š. A. Lietuvių šach
matų pirmenybės 1998 m. ge
gužės 2 ir 3 d. vyks Pasaulio 
Lietuvių centre, 14915 127th 
St., Lemont, IL. Vykdo — Či
kagos lietuviai šachmatinin
kai. 

• * 



SUOMIJA — GERIAUSIAS 
PAVYZDYS LIETUVAI 

E. RINGUS 

Šio straipsnio autorius 
turėjo progos 1994 m. pamaty
ti Suomiją, nuo Suomijos 
įlankos pakraščio iki Šiauriojo 
vandenyno, drauge su keliais 
šimtais panašių jaunuolių, 
keliaujant traukiniu, sunk
vežimiais ir pėsčiomis. Teko 
pavargti, bet ir pasigrožėti 
nuostabiai gražiomis šiaurės 
pašvaistėmis, esant už polia
rinės zonos, nematyti saulės 
spindulių keletą mėnesių ir 
pabuvoti be nakties viduvasa
ryje. 

S u o m i j o s istorija 

Sakoma, kad suomiai kal
biniu atžvilgiu yra giminin
gi vengrams. Vienuoliktame 
šimtmetyje juos okupavo šve
dai ir dominavo iki 1713 m. 
Švedų okupacija, jeigu taip 
galima vadinti, nebuvo ru
siškoji. Tačiau švedų kalba 
kurį laiką buvo valstybinė, 
protestantizmas atėjo irgi iš 
Švedijos. Po nevykusios švedų 
invazijos į Rusiją, Baltijos 
kraštus ir Lenkiją, jiems pa
sitraukus, Suomiją okupavo 
rusai. Suomių kalba buvo pa
daryta valstybine, bet pra
sidėjo rusifikacija. Ji nebuvo 
taip stipri kaip Lietuvoje. 
Suomiams net buvo leista 
turėti savo kariuomenę ir savo 
seimą. Visišką nepriklausomy
be suomiai atgavo 1917 m. Jos 
vos neprarado 1939 m., kai 

-Stalinas, pasinaudodamas po
litine suirute Europoje, bandė 
padaryti Suomiją viena sovie
tinių respublikų. Be Vakarų 
pagalbos suomiai pajėgė apsi
ginti, prarasdami dalį Kare
lijos. Antrame pasauliniame 
kare suomiai dalyvavo vo
kiečių pusėje ir netgi atsiėmė 
prarastą Kareliją. 1944 m. ru
denį suomiai atsisakė toliau 
kariauti ir įsakė vokiečiams 
savo dalinius išvesti. Atgautą 
Kareliją sovietai vėl okupavo. 
Šaltojo karo laikotarpiu Suo
mija laviravo tarp Vakarų ir 

- Rytų, bandydama išlaikyti 
neutralumą, įsigydama vadi
namą „finlandizacijos" titulą. 

Bodami laisvi, suomiai nors 
ir turėdami tik vieną gamtinį 
turtą-miškus, pastoviai kūrė 
įvairias pramones, be medinių 
produktų, kaip popierius ir 
baldai. Dar prieš 20 metų 20 
proc. eksporto sudarė produk
tai, gaminami iš medienos. 
Dabar jie sudaro tik 4 proc., o 
dauguma eksporto atitenka 
įvairiems moderniems įran
kiams: telekomunikacijos, 
elektronikos ir t.t. Suomija 
pasižymi ne tik pažangia tech
nologija, bet ir medicina. Su jų 

tyrimų rezultatais skaitosi 
visa planeta. Sujungimu su 
telekomunikacijos sistemomis 
(ir internetu) Suomijos gyven
tojai viršija visas Vakarų val
stybes. 

Kaip t o pasiekta? 

Paslaptis glūdi nuo seno ge
rai išvystytame švietimo tin
kle. Ypač didelės reikšmės 
turi universitetų ir kitų moks
lo institucijų panaudojimas su 
privačia pramone. Suomiai 
pradėjo steigti vadinamus 
„technologijos kaimus". Tokie 
kaimai buvo pradėti JAV 1947 
m., kur buvo surinkti moksli
ninkai ir technikai, kad paga
mintų pirmą atominę bombą. 
Amerikos pavyzdžiu pasekė 
sovietai. J ie pastatė daug — 
jau ne kaimų, bet miestų — 
tokiu pačiu tikslu, kaip ir 
amerikiečiai, ir pavadino 
„atomgradais". Tuos miestus 
pastatė gulagų aukos, o 
„atomgradų" gyventojai, nors 
ir gerai aprūpinti, gyveno kaip 
kaliniai. Giminės nežinojo, 
kur jų giminaičiai gyvena, ką 
veikia, nes jų nebuvo galima 
aplankyti. Tų gan didelių 
miestų žemėlapiuose nebuvo. 
Po perestroikos, gynybos pro
dukcijai sukritus, visi „atom-
gradai" prarado privilegijas, 
paramą ir ištuštėjo. 

Tuo tarpu Suomijos techno
logijos kaimai klestėjo. Jų sėk
mės pagrindas yra sujungi
mas universitetų su priva
čiomis firmomis. Kiekvienas 
naujas produktas, žadantis 
gerą ateitį, tuojau yra bando
mas kaimyninių įmonių ir, jei
gu tinka rinkai, paleidžiamas 
į produkciją. Atsiranda iš to 
nauda įmonei, produkto išra
dėjui ir mokslinei institucijai. 

Suomijoje pirmas technolo
ginis kaimas įkurtas Oulu 
mieste. Anksčiau per tą uostą 
be medienos derva naudoja
ma, buvo eksportuojama medi
nių laivų statyboje. Krymo 
karo metu Oulu pagarsėjo, kai 
spauda pranešė, kad anglų 
laivynas bombardavo uostą, 
norėdamas sunaikinti dervos 
atsargas, kad jų negautų Ru
sijos laivynas. 

Naują technologinį kom
plektą valdo firma, pavadinta 
„Oulu Technopolis". 50 nuo
šimčių tos firmos akcijų pri
klauso privačiam kapitalui, 45 
nuošimčių miestui ir 5 vals
tybei. Vietinis universitetas 
glaudžiai bendradarbiauja su 
visomis to komplekto įmonė
mis kaip patarėjai, nepraras
dami savo pozicijų mokslo 
įstaigoje. J ie yra laisvi daryti 

Lietuvių fondo narių suvažiavime š.m. balandžio 17 d., Pasaulio lietuvių centre. Iš kairės: Pranas Jurkus, Lietu
vos gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, Povilas Kilius, Lietuvos garbes gen. konsulas Vaclovas Kleiza ir 
Juozas Končius. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

PRADĖJO VEIKTI fflPOTEKOS REGISTRAS 

Nuo balandžio 1 d. pradėjęs 
veikti Lietuvos hipotekos re
gistras, registruojantis ir kau
piantis informaciją apie nekil
nojamo ir kilnojamo turto įkei
timų sandorius, padidins sko
linimo saugumą ir kreditavi
mo galimybes, tačiau, eksper
tų nuomone, iš karto didelių 
pokyčių kreditų rinkoje nebus. 

Lietuvos komercinių bankų 
sąjungos prezidentas Eduar
das Vilkelis „Lietuvos rytui" 
sakė, kad bankininkai hipote
kos registrą sutinka palyginti 
pesimistiškai, nes juos baugi
na techniniai nesklandumai. 
Banko „Hermis" darbuotojams 
neaišku, kaip reikės įregist
ruoti jau sudarytus kilnojamo
jo tur to įkeitimo sandorius ir 
iki 1994 m. įkeistą nekilno
jamąjį turtą. Turto sandorių 
įkeitimo įregistravimo lakštus 
daugumas bankų gavo hipote
kos registro pradžios išvakarė
se. J ie nepritaikyti pildyti 
kompiuteriu. Pvz., banke 
„Hermis" kilnojamojo turto 
įkeitimo sandoriai, sudaryti 
iki balandžio 1 d., skaičiuoja
mi tūkstančiais. Jeigu juos 
reikės įregistruoti bendra 
tvarka, reikės peržiūrėti kiek
vieną sutartį ir ranka užpil
dyti įregistruoti hipotekoje 
skirtą dokumentą. 

Tačiau, nepaisant techninių 
nesklandumų, manoma, kad 
bankininkų galimybės, pradė-

tyrimus pagal savo nuožiūrą 
ir nebūtinai atiduoti savo 
atradimus į privačias rankas. 
Tokiu būdu kai kurie profeso
riai, atsiskyrę nuo pirminės 
korporacijos, įsteigė savo sėk
mingas įmones. 

Daugeliui žinomi nešioja
mieji telefonai „Nokia" yra vie
no tokio technologinio centro 
vaisius. Suomijoje jų dabar vis 
daugėja, garsina įvairius aukš
tos kokybės technologinius 
produktus ir krašto vardą. 

Štai kodėl Suomijos pavyz
dys yra sektinas Lietuvai. 

jus veikti hipotekai, bus di
desnės ir teigiamai veiks pas
kolų rinką. Iki šiol bankai ne
galėjo teikti kai kurių paslau
gų ir neretai turėdavo prob
lemų dėl įkeisto turto. Sure
gistravus įkeistą turtą, bent 
jau dvigubo įkeitimo galimybė 
turėtų išnykti. 

Pradėjus veikti hipotekai, 
kredito teikėjai turėtų pirme
nybę atgauti pinigus. Pagal 
anksčiau galiojusią tvarką, 
pardavus įkeistą skolinimo 
turtą, pirmiausia buvo atsis
kaitoma su „Sodra", Mokesčių 
inspekcija, išmokamas darbo 
užmokestis, atsiskaitoma su 
žemdirbiais. 

Nekantriai hipotekos pra
džios laukę, turto vertintojai 
mano, kad hipoteka naudinga 
ne tik kreditoriams. Lietuvos 
turto vertintojų sąjungos pre
zidentas Kęstutis Kristinaitis 
sako, kad hipoteka būtų nau
dinga ir paskolos gavėjui, ku
ris rizikuos ne visu turtu, o 
skolos dydį atitinkančia tur to 
dalimi. 

Turto įkeitimo sandorius ba
landžio 1 «f. pradėjo registruo
ti apylinkės teismų hipotekos 
skyriai visų 10-ties Lietuvos 
apskričių centruose. Duome
nys apie įregistruotus hipote
kos skyriuose įkeitimus bus 
perduodami į centrinę hipote
kos registro duomenų bazę 
Vilniuje. _ . ¥ , - . . 

Rima Jakutyte 

• Žasliai. Vasario 14 d. 
Žasliuose buvo atstatytas kry
žius nepriklausomybės kovų 
aukoms atminti. Po šv. Mišių, 
kurias Žaslių bažnyčiose au
kojo vyskupas J. Matulaitis, 
procesija su vėliavomis pa
judėjo prie atstatyto kryžiaus 
Pašventinęs šį tautodailininko 
A. Šalkausko sukurtą kryžių, 
vyskupas linkėjo darbu, dora 
ir malda įprasminti Lietuvos 
didvyrių, atidavusių gyvybę 
už tėvynes nepriklausomybę, 
auką. 

BALTIJOS ASAMBLĖJA 
PAKVIETĖ BALTU LYGĄ 
Baltijos Asamblėja buvo 

įkurta 1993 metų spalio 30-31 
d. Taline, Baltijos valstybių 
parlamentarų suvažiavime. Ją 
sudaro 60 narių, po 20 parla
mentarų iš kiekvienos Baltijos 
valstybės. Baltijos Asamblėja 
yra koordinuojanti ir pataria
moji organizacija, sudaryta 
svarstyti reikalus ir projektus, 
kurie bendri visoms Baltijos 
valstybėms. J i gali pareikšti 
savo nuomonę visų Baltijos 
valstybių parlamentams ir vy
riausybėms bei tarptaut inėms 
organizacijoms. 

Geresniam savo veiklos vys
tymui asamblėja turi šiuos 
komitetus ar komisijas: teisių, 
socialinių reikalų, ekonomi
kos, ekologijos ir energijos, 
ryšių, mokslo švietimo ir 
kultūros, gynybos ir užsienio 
reikalų. 

Šių metų balandžio mėnesio 
pradžioje Baltijos Asamblėja 
pakvietė Baltų Laisvės lygą 
atsiųsti tris atstovus į asamb
lėjos suvažiavimą, kuris įvyks 
gegužės 26-28 d. Juodkran
tėje. Baltų Laisvės lyga pra
šoma atsiųsti tris atstovus, 
kurie taip pat bus paskirti ir į 
asamblėjos komitetus. Be 
Baltų Laisvės lygos asamb
lėjos posėdžiuose pakviesti 
dalyvauti ir Šiaurės tarybos 
bei Benelux Patariamosios ta
rybos atstovai. 

Anksčiau Baltijos Asamblėja 
buvo pakvietusi Baltų Laisvės 
lygos pirmininką dalyvauti 
savo suvažiavime, o dabar šį 
pakvietimą praplėtė iki trijų 
atstovų. Baltų Laisvės lygai 
atstovaus jos pirmininkas Val-
dis Pavlovskis, vykdomoji vi
cepirmininke Angelė Nelsienė 
ir iždininkas Heino Nurm-
berg. Mūsų žiniomis, tai pir
moji užsienio baltų organizaci
ja, pakviesta į Baltijos Asamb
lėją. Džiugu pastebėti, kad 
Baltų Laisvės lygos darbai, 
padedant Baltijos kraš tams, 
buvo įvertinti. 

P. Algis Raul ina i t s 

Danutė Bindokienė 

Skurdas ir jo šaknys 
Kaip jau ne kartą pa

stebėjome, žinios iš Lietuvos 
apie tenykštį gyvenimo lygį 
yra dvejopos: vyriausybė skel
bia, kad jis sparčiai gerėja; 
žmonės laiškuose ir asme
niškuose susitikimuose skun
džiasi, kad iš tikrųjų niekas 
nepagerėjo, o kai kuriais atve
jais dabar blogiau, kaip se
niau. Be abejo, tikrovė yra 
kažkur šių dviejų kraštuti
numų viduryje, bet užsienyje 
gyvenantys lietuviai lengviau 
tiki neigiamais atsiliepimais 
apie gyvenimą tėvynėje, negu 
žvilgsniu pro „rožinius aki
nius". 

Š.m. „JTO Biuletenis. Lie
tuva" (kovas, Nr. 16), leidžia
mas Jungtinių Tautų koordi
natoriaus Lietuvoje, išspaus
dino du straipsnius, iš kurių 
galima susidaryti gan tikslų 
vaizdą apie dabartinę žmonių 
padėtį Lietuvoje. Viename — 
„Būkime stiprios" — kalbama 
apie problemas, su kuriomis 
susiduria moterys, ypač dar
bo, sveikatos apsaugos, diskri
minacijos klausimais. Š.m. 
vasario 24-25 d. buvo suruošta 
tarptautinė konferencija — 
„Moterys ir nedarbas" — ku
rios tikslas „kuo plačiau supa
žindinti visuomenę su moterų 
nedarbo problemomis, įtakoti 
viešąją politiką, tobulinti socia
linių paslaugų sistemą... bei 
suformuluoti pasiūlymus Vy
riausybei ir Seimui, kaip pa
gerinti bedarbių ir socialiai 
remtinų moterų statusą ir są
lygas". Verta į tai žvilgtelėti. 

Tad kokia šiandien pagrin
dinė lietuvės moters proble
ma? Straipsnyje tvirtinama, 
kad nedarbas. Beveik pusė be
darbių (47 procentai) yra mo
terys ir padėtis, atrodo, ne
greit pasikeis, nes joms susi
rasti darbą, ypač provincijoje, 
yra sunku dėl būtinos patir
ties ir žinių trūkumo. Ameri
koje įstatymai apsaugo mote
ris nuo diskriminacijos dar
bovietėje ir. bent teoretiškai, 
moteris turi teisę į bet kurį 
darbą kaip ir vyras. 

Pernai, pagal Lietuvos Res
publikos Regioninės darbo bir
žos statistiką, moterys sudarė 
47,3 proc. registruotų bedar
bių Lietuvoje. Daugiausia jų 
yra 45-49 metų amžiaus ir 
mažai vilties, kad jų padėtis 
pasikeisianti. Žinoma, tai iš
šaukia depresiją, nepasitikė
jimą savo jėgomis, didina 
psichologinę įtampą. Beveik 
pusė bedarbių moterų skun
džiasi pašlijusia sveikata, bet 
neturi pinigų užsimokėti už 
medicinos paslaugas. 

Ne tik bedarbė moteris, bet 
ir jos šeima įklimpsta į 
skurdą. Ypač tas atsitinka, 

kur šeimos galva yra moteris. 
Tvirtinama, kad net 70 proc. 
tokių šeimų dažnai badauja, 
neturi lėšų susimokėti už ko
munalines paslaugas, negali 
nusipirkti drabužių sau ir vai
kams. Daugiausia skurdo pa
sitaiko ne kaime, kaip dauge
lis mano, o mažesniuose mies
teliuose, nes juose sąlygos 
nepalankios smulkiam ir vidu
tiniam verslui plėtoti, nėra di
desnes pramones. Apskritai 
miesteliuose ekonomika mer
di, laisvų darbo vietų beveik 
nėra. Jeigu ir reikia darbuo
tojų, tai su specialiomis kvali
fikacijomis, o daugiausia be
darbių, ypač moterys, jų 
stokoja. 

Tyrimo duomenys, surinkti 
Jungtinių Tautų Vystymo pro
gramos 1997 m„ teigia, kad 
ypač sunkiai gyvena jaunos 
šeimos, turinčios 2 ar daugiau 
vaikų, taip pat vieniši pensi
ninkai, ilgalaikiai bedarbiai, 
invalidai. („Skurdo apraiškos 
Lietuvoje", t.p.) Bent 37 proc. 
apklaustųjų pasiskundė, kad 
jų gyvenimas pablogėjo, nu
rodydami to blogėjimo prie
žastis: kylančias kainas, ma
žėjančias pajamas. Įdomu pa
stebėti, kad vidutiniokai gy
ventojai per mėnesį nurodė 
392 litų pajamas vienam as
meniui; vargšai — 278 litų, o 
pasiturintys — 968 litus. 

Daugumas atsakiusiųjų sa
vo nuskurdimo kaltininke lai
ko valdžią — net 77 procentai! 
Tik vienas iš dešimt mano, 
kad galbūt dėl savo skurdo 
reikia kaltinti save patį. Ta
čiau, kaip rodo tyrimo duo
menys, skurdas Lietuvoje tie
siogiai susijęs su nedarbu. 
Ypač ilgalaikis nedarbas jau 
tapo labai opia problema. Tad 
ir pradžioje minėtos konferen
cijos rezoliucijose, vienas siū
lymų yra „kurti daugiau dar
bo vietų moterims". Kadangi 
tvirtinama, kad toms be
darbėms trūksta kvalifikacijų 
šiandieninėms darbo vietoms 
užimti, ypatingas dėmesys 
kreiptinas tų kvalifikacijų ly
giui pakelti. Jeigu moterims 
būtų suteiktos galimybės iš
mokti naujų darbo metodų, 
vartoti kompiuterius ir kitas 
modernias įstaigų darbo prie
mones, automatiškai reikalai 
pagerėtų. 

Tikėkime, kad problemos 
nebus sprendžiamos Amerikos 
pavyzdžiu — teikiant didesnes 
pašalpas nedirbančioms ir tuo 
skatinant jas pasitenkinti 
savo padėtimi. Antra vertus, 
jeigu daugumas gyventojų dėl 
savo skurdo kaltina valdžią, 
galbūt ir į tai reikia atkreipti 
dėmesį. Juk nėra dūmų be ug
nies... 

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX 

ŠIMTMETYJE 
PETRAS MATEKŪNAS 

7 (Tęsinys) 

Tai buvo teisingas Vatikano parinktas Vilniaus 
įvairiatautinei vyskupijai kandidatas. Apaštalinis vi
zitatorius Achille Ratti, kai pas jį apsilankė lenkų 
marijonų delegacija, kurie prašė jų prašymą pasiųsti 
Šv. Tėvui, kad paliktų kun. Matulaitį, jiems atsakęs: 
„Visi tie faktai tik patvirtina, kad teisingai išrinkome. 
Teesie tai jums suraminimas". 

Lietuvos Taryba buvo labai susirūpinusi, kad kun. 
Matulaitis tik neatsisakytų. Kad Taryba būtų užtik
rinta, pas kun. Matulaitį pasiuntė kun. Petrulį ir kun. 
Purickį, kad jie įtikintų jį nesipriešinti ir paklusti Šv. 
Sostui, nes kito, kuris galėtų atlikti tas pareigas, nėra. 
Kun. Matulaitis po ilgo pasikalbėjimo sutiko būti Vil
niaus vyskupu, jei Lietuvai ir Bažnyčiai reikalinga jo 
auka. 

Kai kun. Matulaitis buvo paskirtas Vilniaus vys
kupu, nors kapitula buvo nepatenkinta kun. Matu
laičio paskyrimu, į Kauną iš Vilniaus kapitulos atvyko 
pasitarti dėl ingreso prel. Weliczko ir kan. Uszyla. Jie 
iŠ kun. Matulaičio pageidavo, kad jis per ingresą pir
ma prakalbėtų lenkiškai, o paskui tik lietuviškai. Kai 
kun. Matulaitis dar norėjo ir gudiškai, tai j ie pasi

priešino prieš gudų kalbos įvedimą. Tuomet kun. Ma
tulaitis jiems atsakęs, jog net laikraštis „Dziennik Wi-
lenski" pripažįsta, kad gudų Vilniuje yra net 17%. 

Kun. Matulaičio konsekracija buvo numatyta Kau
ne, nes Vilniaus kapitula ją rengti Vilniuje atsisakė. 
Konsekracija buvo numatyta gruodžio 1 d. Tai buvo la
bai skubus ir neatidedamas reikalas. Net ir apašta
liškasis vizitatorius Achille Ratti ragino, kad Matulai
tis greičiau būtų įšventintas ir užimtų Vilniaus vysku
pijos ganytojo vietą. Kun. Matulaitis dar neturėjo iš 
popiežiaus skiriamosios bulės. Tuo reikalu į Varšuvą 
buvo nuvykęs kun. V. Dvaranauskas, bet bulės dar ne
buvo. Jos vietoje atvežė vizitatoriaus raštą. Apašta
liškasis vizitatorius Achille Ratti tos bulės liepė ne
laukti ir tuojau kun. J. Matulaitį šventinti į vyskupus. 

Konsekracija 

Kun. J. Matulaičio konsekracija įvyko 1918 m. 
gruodžio 1 d. Kauno katedroje. Konsekracijoje dalyva
vo iš Vilniaus kapitulos prel. Karolis Rąjko ir kan. 
Karolis Lubianiec, kunigai, dekanai, spaudos ir Lietu
vos Tarybos bei jos kabineto atstovai. Nemažai kunigų 
atvyko iš Žemaičių ir Seinų vyskupijų. Katedra buvo 
perpildyta organizacijų atstovų su vėliavomis ir šiaip 
žmonių. Giedojo Kauno kunigų seminarijos klierikų 
choras, vadovaujamas Juozo Naujalio. 

Konsekracija prasidėjo 10 vai. ryto. Konsekravo 
Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius. Jam asis
tavo prel. K. Bajka ir Seinų vyskupijos atstovas prel. 
Matas Dabrila. Vysk. Karosas, kaip buvo numatyta. 

buvo išvažiavęs į Lomžą konsekruoti sufraganu kun. 
Romualdą Jalbžykovvskį, o Minsko vysk. negalėjo pa
tekti į traukinį, nes buvo užimtas vokiečių kariuo
menės. Archidekanu buvo Žemaičių kunigų seminari
jos rektorius prel. Jonas Mačiulis-Maironis. Jo asis
tentais buvo kun. prof. Kazimieras Paltarokas ir kun. 
prof. Bronislavas Liaus. Apaštališkojo vizitatoriaus 
raštą perskaitė Vilniaus kapitulos kan. Karolis Lubia
niec. 

Per pietus, kurie įvyko 6 vai. vakare, dalyvavo 
daug svečių, jų tarpe ir Prūsų Lietuvos delegacija su 
savo adresu. Vysk. Jurgis Matulaitis per iškilmingus 
pietus kalbas pasakė net du kartu lietuviškai ir vieną 
kartą lenkiškai. J is savo kalbose pabrėžo, kad pasi
ruošęs visiems lygiai tarnauti , vykdysiąs ne tik vysku
po, bet taip pat šalies piliečio pareigas. 

Laikinoji Lietuvos vyriausybė buvo labai patenkin
ta. Tas reikalas buvęs skubus, nes Vilniaus vyskupija 
ilgai buvo be vyskupo. Tai rūpėjo ne tik Laikinajai Lie
tuvos vyriausybei, bet ir Vatikanui. Kandidatas buvo 
parinktas labai geras, t inkamas toms pareigoms. Lie
tuvos vyriausybė aprūpino jį vyskupo insignacijomis. 
mitra, pastoralu ir žiedu. Jos buvo brangios ir 
meniškai atliktos, jam įteiktos dar prieš konsekracija 

Po konsekracijos vysk. Matulaitis pasiliko Kauno. 
Į Marijampolę negrįžo, nes norėjo pasiruošti ingresui. 
Apsistojo keletai dienų A. Panemunėje pas kun. kle
boną J. Staugaitį (vėliau buvo vyskupu). 

Praleidęs keletą dienų A. Panemunėje ir paruošęs 
pirmąsias kalbas, kurias turės pasakyti Vilniuje per 
ingresą, gruodžio 8 dienos rytą nuvyko į Kauno gele

žinkelio stotį ir atsistojo į eilę prie bilietų kasos. Gavęs 
bilietą, važiavo su visais kartu. Iš pradžių keleiviai į jį 
visai neatkreipė dėmesio. Tik Lentvario stoty pas
tebėjo, kad su jais važiavo Vilniaus vyskupijos ga
nytojas, kai stoty jį pasveikino klebonas su parapi
jiečiais. 

Ingresas 

Vilniaus stoty jo laukė kapitula. Vilniaus miesto ir 
Lietuvos Tarybos atstovai. Iš stoties visi nuvyko į 
Aušros Vartų koplyčią. Sutiko prel. VVoclodaka ir, pas
veikinęs vyskupą, pradėjo kalbėti Marijos litaniją, o 
gatvėje žmonos, kurie buvo prie koplyčios, jam atsa
kinėjo. 

Vysk. Matulaitis, pasimeldęs prie stebuklingojo 
Marijos paveikslo, nuėjo į zakristiją ir perskaitė mi
nistro pirmininko A. Valdemaro laišką, kuris jam buvo 
Įteiktas Vilniaus geležinkelio stotyje. Tame laiške mi
nistras pirmininkas prašė, kad per ingresą vyskupas 
prakalbėtų į gudus jų kalba ir ingreso pirmą žodį 
duotų Tarybai ir ministrų kabineto atstovui. Vysku
pas, perskaitęs tą laišką ir su jo turiniu supažindino 
prel. Hanusovviczių. kuris valdo vikaro titulu Vilniaus 
vyskupiją, išvežus vokiečiams į Vokietiją prol. Michal
kevičių. Vyskupui jis pareiškė, kad gudų kalba, kaip 
notaro kapitula, per ingresą nebus vartojama, o dėl 
Tarybos galima užleisti pirmą vietą. 

Iš Aušros Vartų koplyčios ligi katedros vyskupą 
lydėjo tie patys atstovai. 

(Bus daugiau) 
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A.P.P.L.E. VĖL TALKINS 
ŠVIETIMUI 

<*» . JULIUS VEBLAITIS 

American Professional Part-
nership for Lithuanian Edu-
cation (A.P.P.L.E.) arba Ame
rikos mokytojų talka Lietuvos 
mokyklom, vėl sparčiai ruo
šiasi į pagalbą Lietuvos švie
timui. Draugijos generalinė 
direktorė ir pagrindinė varo
moji jėga yra Vaiva Vėbraitė-
Gust. Tai bus jau aštuntoji 
A.P.P.L.E. darbų vasara Lie
tuvoje. 

Kovo 28 ir 29 d. dvidešimt 
švietimo darbuotojų suvažiavo 
iš įvairių valstijų ir tarėsi bei 
planavo savo būsimų kursų 
eigą šią vasarą Lietuvoje. Su
važiavimas įvyko Asheville 
mieste, North Carolina, jau
kioje Episkopalų Visų Sielų 
katedros susirinkimų salėje. 
Dvi mūsų ten gyvenančios ko
legės, Katie Hoyle ir Myra 
Goodvvin, išrūpino parapijos 
patalpas, kuriomis mes dvi 
dienas patogiai naudojomės. 
Aplamai, katedros vyriausybė 
mums buvo labai maloni ir 
palanki. 

Paprastai A.P.P.L.E. draugi
ja, susitarusi su Švietimo mi
nisterija, stengiasi, kad kur
sai kasmet įvyktų skirtingose 
Lietuvos vietovėse. Per tuos 
septynerius metus jie jau vy
ko Aluntoje, Alytuje, Anykš
čiuose, Birštone, Jurbarke, 
Kaune, Kėdainiuose, Klaipė
doje, Marijampolėje, Molėtuo
se, Šiauliuose, Trakuose ir 
Vilniuje. Taip pat mažesnės 
apimties satelitiniai kelių die
nų kursai yra vykę kai ku
riuose miestuose, šią vasarą 
kursai bus dėstomi Mažei
kiuose, Panevėžyje ir Utenoje. 

Jau yra užsiregistravę 57 
įvairių disciplinų dėstytojai. 
Dešimt jų turi savo specialy
bių doktoratus ir yra universi
tetų profesoriai. Visi jie vyks
ta į Lietuvą savo lėšomis, tik 
religijos ir etikos dėstytojų ke
lionės išlaidas apmoka Lietu
vių religinė šalpa. 

Panevėžyje vyks šie kursai: 
kompiuterių mokslas ir inter-
neto panaudojimas darbui 
klasėje, etika ir religinis auk
lėjimas, pradinis ugdymas, 
anglų kalba, specialioji peda
gogika ir istorijos integravi
mas į bendrą mokymo planą. 
Mažeikiuose bus dėstoma: 
anglų kalba, pradinis moks
las, pilietinis ugdymas, biblio
tekos šaltiniai ir jų panaudoji
mas, anglų kalba nespecialis-
tams ir pedagogikos psicho
logija. Utenoje: socialinės glo
bos mokslas, anglų kalba pra
dedantiems, žemės ūkio švie
timas, pradinis ugdymas ir 
mokyklų administravimas. 

Visos čia išvardintos discip
linos yra naudingos ne tik 
įvairių mokyklų mokytojams, 
bet taip pat vadovams. Temų 
planas yra kasmet derinamas 
su Lietuvos Švietimo ministe
rijos poreikiais. Iš Amerikos 
vykstantys mokytojai kasmet 
nuveža nemažai mokslo prie
monių; pvz., knygų, kompiu
terių, magnetofonų, popie
riaus ir t.t. 

Prieš dvejus metus iš Pasau
linio knygų banko pasisekė 
gauti 20,000 knygų dovaną 
Lietuvos mokyklom. Tai buvo 
knygos, apimančios matemati
kos, humanitarinių ir gamtos 
mokslų sritis. 

Nors Lietuva jau aštuoneri 
metai laisva ir nepriklauso
ma takiau ekonominė jos būk
le dar gan liūdna. Ypač sun-
k.a: ten verčiasi mokytojai . 
Norint da lyvaut A.P.P.L.E. 
kursuose , mokytojai turi pa-
ty.- užsimokėti kel iones, mais
to ir pragyvenimo iš la idas . 
Tačiau mūsų mokytojai , tai 
suprasdami , prie.š vykdami į 
Lietuva patys vykdo lėšų tel

kimo vajų. Planas yra kiekvie
nam kursų dalyviui įteikti po 
100 litų stipendijas. Tokia pa
rama jiems nors iš daUes pa
lengvina apsimokėti su kur
sais susijusias išlaidas. Jau 
keletą metų A.P.P.L.E. veiklą 
labai stipriai remia Tautos 
fondas, skirdamas po 20,000 
dol. Pereitą vasarą 1,000 Lie
tuvos mokytojų gavo tokias 
nedideles stipendijas. 

Per aštuonerius savo veiklos 
metus A.P.P.L.E. draugija yra 
gavusi daugiau nei šimtą 
tūkstančių dolerių pašalpos iš 
Tautos fondo. Tokią pastovią 
ir dosnią paramą draugijos 
darbuotojai didžiai vertina ir 
yra labai dėkingi, nes be jos 
nebūtų buvę įmanoma įvykdy
ti kai kurių projektų, ypač 
Pietryčių Lietuvoje. Mažesnių 
sumų aukas skiria ir Lietuvių 
fondas, ir tos aukos yra labai 
vertinamos. 

Kaip kiekvienos organizaci
jos, taip ir A.P.P.L.E. projektų 
vykdymas pareikalauja nema
žai lėšų. Pereitais metais 
25,000 dol. buvo paskirta ir iš
dalinta kaip nedidelės stipen
dijos tūkstančiui Lietuvos mo
kytojų. Kai kurie miestai iš 
savo iždo neišgali parūpinti 
nakvynių. Taip buvo, pvz., 
Trakuose. Tokiu atveju 
A.P.P.L.E. draugija pati su
moka viešbučio išlaidas. 
Anykščiuose taip pat A.P.
P.L.E. atlygino už konferenci
jos dalyvių maistą ir nakvy
nes. 

Didžioji dėstytojų dalis ne
turi nei tautybės, nei kraujo 
ryšių su Lietuva. Tačiau, nu
vykę į savo paskirties vietas, 
jie dirba labai noriai ir ryž
tingai. Kiekvienas kursų daly
vis, gavęs stipendiją, savo ge
radariui parašo padėkos laiš
ką. Nemažai gavo jų ir 
A-P.P.L.E. Štai keletas pasisa
kymų: 

„Ačiū už tai, kad čia esate. 
Po šių kursų atsiranda noras 
dirbti, kurti ir ieškoti nauja. 
Vilnius, pradinis ugdymas. 
Mes daug iš jūsų išmokome. 
Vien nuoširdus bendravimas, 
mąstysenos laisvė man asme
niškai daug reiškia. Jūs man 
— kaip lašelis tyro vandens. 
Vilnius, muzika. Ačiū už tai, 
kad pakvietėte dalyvauti, 
ypač už materialinę pagalbą. 
Be jos man būtų buvę neįma
noma. Marijampolė, švietimo 
valdyba. A.P.P.L.E. draugijos 
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TARP MŪSŲ KALBANT 

PLAKATAI IR PLAKATĖLIAI 
Plakatas nėra lietuviškos 

kilmės žodis. Tačiau jis yra 
pakankamai įsitvirtinęs mūsų 
kalboje ir vargu ar bebūtų pa
keičiamas. Ne taip seniai Či
kagos lietuvių Jaunimo cent
re, Čiurlionio galerijoje, buvo 
suruošta plakatų paroda. Sa
vo rodiniais ji nedaug skyrėsi 
nuo anksčiau, prieš keliolika 
metų tose pačiose patalpose 
ruoštos panašios parodos. Ži
noma, ankstyvesnėje parodoje 
nesipuikavo nunešioti batai, 
šiukšlių dėžė ir kita panaši 
simbolinė atributika. Kuomet 
buvo surengta pirmoji plakatų 

paroda, Čiurlionio galerijai 
pirmininkavo Vincas Lukas, o 
dabar — Algis Janusas. Tiek 
pirmoje, tiek ir antrojoje paro
doje buvo išstatyti lietuvių 
renginių plakatai. 

Plakatas yra viešo pobūdžio 
skelbimas, kabinamas ant 
stulpų, namų sienų, tvorų, de
damas į parduotuvių vitrinas 
ir pan. Plakatais siekiama 
praeivių dėmesio. Skoningai 
ir tinkamai atliktas, tinka
moje vietoje iškabintas, plaka
tas dažniausiai atlieka jam 
skirtą vaidmenį. Mūsuose pa
sitaiko plakatų, kurie savo 
perkrautu turiniu stačiai at
baido, o ne sužadina praeivių 
smalsumą. Kartais pasirodo 
plakatų, kurių turinys pana
šus į meilės laiškus arba pri
lygsta organizacija aplinkraš-
čiams. Tuomet nepamirštama 
pridurti, kad ir va tokius žo
džius; „Visi ir visos maloniai 
kviečiami atsilankyti ir pa
remti rengėjų pastangas". 

Kam ir kodėl tokia didelė 
šabloniškų žodžių gausa? Juk 
gero plakato pagrindas yra 
skoningu tonu, kiek galima 
trumpiau ir kiek galima dau
giau pasakyti. Labai knieti 
užsiminti ir apie mūsiškių ga
minamus bei kabinamus nedi
delius plakatėlius, kuriuose 
mažytėmis raidėmis rekla
muojami didesnio masto ren-

Tok* didelis pasaulis 

veikla savo darbu sujudina 
kai kurias apipelėjusias sme
genų ląsteles ir praplečia aki
ratį. Klaipėda, muzika. Patiko 
man viskas, nes mes nemo
kame taip puikiai organizuoti 
kaip darbą derinti su turinin
gu poilsiu, o bendravimą — 
su darbu. Nuostabus buvo ta
lentų vakaras. Birštonas, 
švietimo valdyba". 

Šiuo metu, A.P.P.L.E. žinio
je jau yra per 300 įv . ių spe
cialybių amerikiečių ir Ameri
kos lietuvių švietimo darbuo
tojų, kurie nuolat remia ir 
talkina Lietuvos mokyklų de
mokratiniam atsinaujinimui. 
Taigi tikimasi, kad Amerikos 
lietuviai ir šiemet parems šį 
didžios svarbos Lietuvos švie- giniai. Čia rašantysis neturi 
timo užmojį. jokio noro aiškinti, mokyti ar 

Aukas siųskime: A.P.P.L.E., pamokslauti. Nors, atviriau 
P.O. Box 617. Durham, CT kalbant, šiame krašte „kaip 
06422. kas moka, taip tas šoka". 

Galima teigti, jog plakatai 
kuriami ir gaminami nuo Gu-
tenbergo laikų. Bene pirmuo
sius aukštesnio meninio lygio 
plakatus sukūrė ekspresionis
tas Tolouse-Lautrec. Šiais lai
kais išgarsėjo David Hockney, 
gimęs 1937 m. Anglijoje, o da
bar gyvenąs JAV. Kai kurie 
David Hockney plakatai verti
nami tūkstančiais dolerių. 
Šiais laikais (nelietuviškame 
pasaulyje) plakatai tapo ne
ginčijama vertybe. Šiaurės 
Amerikoje, Europoje, Azijoje 
ir kitų žemynų miestuose vei
kia plakatų parduotuvės. 
Taipgi rengiamos parodos ir 
konkursai. Plakatų autoriai 
remiasi įvairiomis meno for
momis. Yra plakatų, kurių 
centre figūruoja vaikų ir pa
auglių paišyba ir tapyba. Kai 
kuriose valstybėse, įskaitant 
ir JAV. leidžiami specialūs 
leidiniai. Labai yra įdomus ir 
vertingas metraštis: „Interna
tional Poster Annual". Čika
goje ir kitur veikiančiose ga
lerijose pardavinėjami plaka
tų originalai ir reprodukcijos. 
Plakatų kainos įvairuoja. Pa
vyzdžiui I ir II Pasaulinio ka
ro metais karines pajėgas re
klamavusių plakatų kainos 

Panevėžyje, Utenoje ir kituose inies-

siekia iki 1,000 dolerių. Kai
nos priklauso nuo autoriaus, 
paklausos ir plakatų tiražo. 
Kainos keičiasi. Yra plakatų, 
kurie praėjusiais metais kai
navo 750 dolerių, o šiemet jų 
kaina pašoko iki 2,000 dole
rių. Pasitaiko ir falsifikatų. 
Ką ir besakyti, kai šiais lai
kais falsifikuojami net žymių
jų dailininkų kūriniai. 

Š.m. balandžio 24, 25, 26 d. 
Čikagoje, Hillenbrand audi
torijoje, buvo suruošta tarp
tautinių plakatų mugė (Inter
national Vintage Poster Fair). 
Čia buvo išstatyta apie 10,000 
plakatų. Akis traukė rodinių 
gausumas, spalvingumas bei 
įvairumas. Buvo galima įsigy
ti plakatą už 50 dol. Buvo ir 
tokių, kurių kainos siekė 
tūkstančius ar net keliasde
šimt tūkstančių dol. Dabar 
plakatais puošiamos įstaigos, 
gyvenamieji namai. Netrūksta 
ir kolekcionierių. 

Mūsiškių tarpe yra ne vie
nas plakatų „mylėtojas" — ko
lekcionierius. Prieš keletą me
tų Čikagos Marųuette Parko 
apylinkėje buvo pora lietuvių 
parduotuvių, kurių sienos bu
vo nusagstytos lietuvių rengi
nių plakatais. Yra lietuvių, 
kurie lietuviškais plakatais 
puošia savo gyvenamuosius 
namus, ypač apatinio aukšto 
patalpas. Yra ir lietuviškų 
įdomių, skoningų, vertingų 
plakatų. 

Rašančiam iš atminties ne
išblunka prieškariniais me
tais Lietuvoje sukurti ir iš
leisti plakatai. Šių plakatų 
paskirtis — skatinti lanky
mąsi Lietuvoje. Pamenu, vie
nas tokių plakatų kabojo Lie
tuvos generalinio konsulo dr. 
Petro Daužvardžio raštinėje, o 
kitas Čikagos lietuvių Jauni
mo centre. Taipgi yra neuž
mirštamas prieš gerą porą 
dešimtmečių Lietuvoje sukur
tas ir į užjūrį atklydęs plaka
tas. Jame „pūpsojo" didžiulė 
stilizuota višta, padėtas ne
didelis kiaušinis ir mažomis 
raidėmis užrašas: „Mažiau 
kalbų, daugiau darbų". 

Pet ras Pe t ru t i s 

Nuotr Rimanto Gr i ike l io 

PASEKTAS „VINIŲ 
SMEIGIMO" REKORDAS 

Agentūra „Factum" prie Lie
tuvos kultūros fondo į tre
čiosios Lietuvos rekordų kny
gos sporto skyrių įrašė pirmąjį 
Rytų kovos menų rekordą. 

Alvydas Mulevičius iš Šakių 
rajono Išdagų kaimo be jokio 
įnagio, ranka 3.5 mm skers
mens vinimi persmeigė 8 cm 
storio lentą. 

A. Mulevičiui pirmasis ban
dymas persmeigti 7 cm storio 
liepinę lentą nepavyko — su
linko vinis. Antrąja vinimi ta 
pati lenta buvo pradurta. Iš 
karto po to A. Mulevičius 
trečiuoju bandymu pagerino šį 
savo laimėjimą, persmeigda
mas 8 cm storio lentą. (Elta) 

IVAIR0S NEKILNOJAMO TURTO 
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, 
Wa8hngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko pr.^žiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui . 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

GREIT PARDUODA 

« J | RE/MAX 
~REALT0RS 

(773)588-5959 
(TOS) 425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

AufsacBTOTOir̂ sOTcs: 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 West 95th Street 

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

Reikalingi vyrai 
darbininkai, skambinkite 

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

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį ir namus, 
šiek tiek angliškai mokėti būtų 
naudinga. Alga, kambarys, maistas 
ir kelionė apmokama. Kafifomija, tel. 
510-420-8181. 

Reikalinga moteris 
prižiūrėti 1 metų mergaite 

5 d. į savaitę ir gyventi 
kartu Bostone. 

Tei. 617-520-1853 

f%r«h « / W*ECtK REAL.TOR8 
VJOmJCįj - 7922 S.Puiaski Rd. 

4365 S-Archer Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės i Danute} Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Nerūkantis pensininkas ieško 
kambario prie šeimos, su maistu. 
Pageidautina Marquette Parke arba 
pietinėje Čikagos dalyje prie gero 
susisiekimo. Kreiptis nuo 8 v.v. iki 
10 v.v. Tel. 773-472-1249. 

Valymo darbams ieškomi vyrai. 
Tik dienomis. Turi turėti auto. 
Reikia važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. $6 į vai. 
Skambinti Stasei po 6 vai. vakaro, 
tel. 708-652-2110. 

Medicinos sesuo 
ieško darbo. 

Tel. 773-735-1540 
HELPWANTED 

Full time malė, full service 
gas station attendant. Steady 
work for honest & dependable 
worker. Apply Mon. ttiru Fri. at 

3868 S. Ashland, Chicago. 
Mušt speak Engtsh & have 

Soc. Sec. tiumber. 

Išnuomojamas rūsyje 
naujai įrengtas butelis 

(su viskuo). 
Tel. 773-776-3538. 

MACHINISTS-PROGRAMMERS 
NEED 2 CNC MAZAK LATHE 
If you are a leader this posiuon i* 

for you. Top salary. Good location 
Schaumburg, South Side. Phone 
847-301-1000 JimorJay.Fax 847-
301-0100. 

Mirus a.a. Dr. VINCUI ŠMULKŠČIUI, 
šeima, draugai ir pažįstami, pagerbdami jo atminimą, 

ateitininku veiklai remti paaukojo $860.00 
Aukojo: 

dr. Kazys ir Marija Ambrozaičiai, Juozas ir Ona Baužiai, 
Juozas ir Aldona Brizgiai, Petras ir Emilija Brizgiai, dr. 
Adolfas ir Jadvyga Damušiai, Stasė Ilginienė ir Danguolė 
Uginytė, dr. Aldona Juozevičienė, dr. Petras ir Stefa Kisieliai, 
dr. Petras ir Daiva Kisieliai, Casimir ir Roxane Komar, 
Juozas ir Teresė Končiai, Karolina Kubilienė, Justas ir 
Janina Lieponiai, Jerome ir Ann Maleski, Chester ir 
Geraldine Maleski, Irena Paliulienė, Bronius ir Aurelija 
Polikaičiai, dr. Albina Prunskienė, Vanda Prunskienė, dr. 
L. ir dr. S. Richardson, dr. Kazimieras Rimkus, Marija 
Ročkuvienė, Izabelė Stončienė, Juozas Vaineikis, Joseph ir 
Dorothy Valintis, Valerija Žadeikienė, dr. Petras ir Laima 
Žliobos, Roma ir Irena Žuliai. 

Ateitininkų fondas dėkoja aukotojams ir reiškia 
nuoširdžią užuojautą velionio žmonai poniai Aldonai, sūnui 
dr. Linui, broliui dr. Albinui ir artimiesiems. 

% 

Mirus a.a. JUOZUI MIKONIUI, 
laidotuvių dalyviu paaukotus $1,000, velionio žmona 
skiria studentu ateitininku stipendijoms Lietuvoje 
Aukojo: 

S. ir E.Alšėnai, P. ir N.Bieliniai, R.Čiuberkienė, 
J .Dautienė, Uršulė Gaižutienė, Milan Galic, Anita 
Giedraitienė, K.Gobienė, dr. Vitoldas ir Vanda Gruzdžiai, 
Jonas Gudėnas, S. ir J.Ignatavičiai, Izabelė Jonaitienė, 
Benius ir Akvilė Karkliai, A. ir D.Kižiai, John Karosec, Rimas 
Laniauskas, Stasė Laniauskienė, Ernest E. ir Violeta Z. 
Leger, Bronė Mainelienė, Kazimieras ir Marytė Mar
cinkevičius, Nijolė Maželienė, Vytenis ir Aldona Miškinis, 
Carolyn Morganti, Donatas ir Rimgailė Nasvyčiai, Albina 
Ožinskienė, Luką ir Anka Puljic, Vladas ir Nijolė Pa
lubinskai, Aldona Palūnas, Mečys ir Dziuka Palonai, Ona 
Ralienė, Vacys ir Ona RociOnas, Ona Skardienė, Mary Ann 
Smith, Valerija Spirikaitienė, dr. J. ir T.Stankaičiai, Irena 
Sušinskienė, V. ir J. Stuogiai, Augis ir Regina Šilgaliai, Algis 
ir Vida Tallat-Kelpšos, Edmundas ir Gražina Varneliai, 
Jonas ir Birutė Vasariai, Julia Wendt, Romas ir Aldona 
Zorskai, „Taupa" (lietuvių kredito kooperatyvas). 

Ateitininkų fondas reiškia nuoširdžią užuojautą velionio 
žmonai Marijai Mikonienei ir dėkoja už paramą Lietuvos 
studentams ateitininkams. 

Wf> 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
APLE NEPAPRASTAS 

VELYKAS 
Apie prezidentą Valdą Adam

kų kalbam, rašom, jį ir giriam, 
ir kritikuojam labiau, negu bet 
kurį savą ar svetimą prezi
dentą. Nieko nepadarysi — 
jam tenka gyventi tokiu ypa
tingu mūsų istorijos laiku. 

Ką prezidentas nuveiks, pa
darys ar nepadarys — glodi 
ateityje, tačiau ką jis ir ponia 
Alma jau padarė, atsvers dau
gelį įvairių darbų ir veiksmų. 

Būtent, jei kas dar neskaitė, 
tai te paskaito š.m. balandžio 
21 d. „Drauge" R. Gaškos „Vai
kų šventė prezidentūroje". 

„Ką padarėte vienam iš ma
žiausių mano brolių..." — 
aukščiausia atestacija viršy-
janti daugelį žemiškųjų pa
gyrų — tenka prezidentui ir 
poniai. O tie Vilniaus „mažieji 
broliai buvo tikrai mažiausieji, 
skurdžiausieji ir pamiršciau-
sieji. 

Duok Dieve, dar daug tokių 
Velykų Lietuvos prezidentūroj! 

Nijolė Užubalienė 
Chicago, LL 

DŽIAUGSMAS MAŽIEMS 
m VISIEMS k 

prezidentienės Almos Adam
kienės pastangomis ir triūsu 
įnešti į mūsų tautos likimo 
blaškomus vaikelius panašios 
šviesos, nes patirtas džiaugs
mas padeda su šypsena nu
galėti kliūtis ir sunkenybes. 

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL 

NUSLKALTĖLIAI 
OKUPAVO LIETUVĄ 

Šių metų balandžio 16 d. 
„Lietuvos rytas" išėjo su dvie
jų eilučių antrašte „Teroro 
aktas Šiauliuose paženklintas 
žmonių krauju", (antra eilutė) 
„Vakar per sprogimą miesto 
mokesčių inspekcijoj buvo su
žeisti devyni žmonės". Kitur 
rašoma, kad sprogdinimai ta
po antrąja tautine sporto šaka 
po krepšinio. Skambėtų kaip 
komedija, jei padėtis nebūtų 
tragiška. Iki š.m. balandžio 20 
d. — tai 26-tas sprogimas. Na, 
o „partijų vadovai nežino, kaip 
kovoti su nusikalstamumu". 
(„Draugas" 98.04.25). 

Man kyla klausimas: kur ta 
įstatymų reglamentacija? (Tai 
mandras žodis, išreiškiantis 
teisėtvarkos procesą — mėgia-

Skaitant apie vaikų šventa, mas valdžios pareigūnų, susi-
prezidentūroje Vilniuje per At- ""jusiu ir dalyvaujančių tiesio-
velykį, graudus kamuolys už
gniaužė gerklę ir nenoromis 
sudrėko akys. Reikia džiaugtis 
ir dėkoti prezidento Valdo 
Adamkaus žmonai Almai, kad 
ji savo veiklą pradėjo nuo 
vargingų vaikų, suprasdama, 

- jog vaikai yra pasaulio viltis, 
kaip žiedai yra gamtos viltis. 
Teko girdėti patarimą: „Nu
šluostyk vaikui ašaras, nes 
ilgi lietūs žydėjimui kenkia". 
Lietuvos „Baltieji rūmai" tai 
giliai supranta ir vykdo 
kažkurio išminčiaus pabertą 

! mintį, kad džiaugsmas ir 
linksmumas tai dangus, po 
kuriuo viskas auga, išskyrus 
nuodus. Pagirtinas ir prezi
dentienės sugebėjimas „ne
melžti" valstybės iždo, bet su
rasti geraširdžių dovanotojų. 
Lygiai, kaip ir Lietuvoje kai 
kurie priekaištavo dėl sprog
stamųjų šviesų (fejerverkų) 
per inauguraciją išlaidų, o tai 
buvo Illinois gubernatoriaus 
Jim Edgar dovana Lietuvai! 
Teklesti prezidentienės Almos 
tradicija nešti džiaugsmą, vil
tį, šviesią ateitį Lietuvos at
žalynui — mūsų tautos bū
simiems tauriems piliečiams. 

Čia prisimena 1945 m. Ha-
nau stovykla, kurioje buvo 
6,000 pabaltiečių ir lenkų. 
Vien lietuvių — 3,600. JAV 
kapitonas su savo žmona pa
kvietė tuziną lietuviukų —pa
geidavo našlaičių — Padėkos 
dienai pas save į namus. Čia 
rašančios vyrui esant stovyk
los vadovu, nuvežėme mažy
lius. Jiems atrodė šventės sta
las — nepasiekiamu rojumi. 
Niekad neragavę nei kalaku
to, negirdėję apie saldžią bul
vę, nei apie moliūgo pyragą, o 
jau dovanų gausybė visiškai 
pribloškė jų vaizduotę. Mes iš 
anksto pamokėme vaikučius 
angliškai padėkoti. Koks buvo 
šeimininkų nustebimas, esą, 
kas per vaikų mandagumas. 
Po kiekvieno paduoto patieka
lo vis „thank you". O jie, 
vargšeliai, tiek temokėjo. Nie
kad nepamirštinas jų begali
nis džiaugsmas! 

Galima gėrėtis Lietuvos 

glai ir netiesiogiai su pačiu 
nusikalstamumu pasauliu, ko
rupcija ir pan.) Kas tuos įsta
tymus leidžia? Ugi Seimas. 
Kas jam vadovauja? Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis, 
konservatoriai ir kitos parti
jos. 

Anksčiau buvo galima su
versti visas kaltes brazauski-
ninkams. Ši sąvoka buvo ypač 
populiari Amerikos lietuvių 
tarpe, nors, laimėjus konser
vatoriams, niekas nepasikeitė 
ir nusikalstamumas eina blo
gyn, o ne geryn. Dauguma 
JAV lietuvių reguliariai nes
kaito Lietuvos spaudos. Todėl 
aš nutariau pateikti antraš
tes, spausdintas pačiame pir
mame „Lietuvos aido" ir „Lie
tuvos ryto" puslapy: 

LA 98/2/3 — „Seimo narys 
gali nebaudžiamas šanta
žuoti". 

LA 97/12/30 — „Kontraban
dinis spiritas garavo ir mo
kesčių inspekcijoj, ir policijoj". 

LA 97/11/29 — „Prokurorai, 
kaip ir bankininkai pinigus 
tempėsi sau". 

LA 97/11/8 — „Nusikaltėliai 
tebekariauja su Šiaulių polici-
ja"-

LR 97/7/24 — „Šalies pasie
niečiai naktį lėbauja ir šau-
dosi vieni į kitus". 

LR 97/8/27 — „Ministro as
meniniai reikalai susipynė su 
tarnybiniais". 

LR 98/1/12 — „Pareigūnams 
ir ekspertams jų neuždirbti pi
nigai". 

LR 98/3/24 — „Teroristų tai
kiniu Panevėžyje tapo ir pro
kuratūra". 

LR 98/3/26 — „Policijos ko
misarai prostitutes dalijosi su 
banditais". 

LR 98/4/6 — „Kontrabandos 
virusas siautėja valdžios ko
ridoriuose". 

Beskaitant šias antraštes, 
aiškiai matyti, kad tie, kuria 
leidžia įstatymus, ir tie, ku
riems jie skirti, yra įgiję visiš
ką imunitetą nuo nusikalsta
mumo. Galima sakyti, kad tai 
jiems normalu. 

Senos kartos Amerikos lietu

viai buvo labai dosnūs ir pa
laikė konservatorius ir jų va
dą V. Landsbergį, bet nežinojo 
apie skandalus įvairiose mini
sterijose, jų tarpe vidaus rei
kalų (VRM) ir aukštų policijos 
komisarų ryšius su organizuo
tu nusikalstamumu. V. Lands
bergis ir visi konservatoriai 
jiems buvo teisūs visais lai
kais. Jis sėkmingai vadovavo 
išsilaisvinimui nuo raudono 
jungo, bet kaip dabar nusikra
tyti nusikaltėlių okupacijos? 
Reikia tikėtis, kad preziden
tas Adamkus padės tai įgy
vendinti. 

Kęstas Kriaučiūnas 
Oak Lawn, LL 

PASIELGTA 
"ČIGONIŠKAI" 

Ką daryti su rastu 25 dol. 
operos bilietu prieš pat spek
taklį? Rastą bilietą būtų ge
riausia palikti kasoje, su pas
taba, kad tas bilietas buvo 
rastas, o ne parduoti prie ka
sos eilėje stovinčiam asmeniui 
(nepasakant, kad tas bilietas 
buvo rastas). 

Man teko nusipirkti tokį bi
lietą ir dėl to turėti nereika
lingą nesusipratimą su asme
niu, kurio paprašiau man už
leisti biliete nurodytą vietą. 
Aš noriu atsiprašyti to asmens 
dėl to nemalonaus įvykio, ku
rio mes abu neužsitarnavome 
dėl nesąžiningai parduoto bi
lieto. Parduodant rastą bilietą 
į "Čigonų barono" operos spek
taklį buvo pasielgta čigoniš
kai. 

Vytautas Musonis 
Oak Lawn, IL 

PADĖKA 
A.tA. 

STASYS KAZLAUSKAS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis, ir Prosenelis 

mirė 1998 m. balandžio 9 d.; palaidotas balandžio 14 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. R. Gudeliui už maldas 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias bažnyčioje, palydėji
mą į Amžiną Poilsį ir apeigas kapinėse. 

Širdingai dėkojame R. Šokui už vargonavimą gedulo 
pamaldose. 

Širdingai dėkojame visiems giminėms, draugams, ir 
pažįstamiems atsilankiusiems koplyčioje atsisveikinti 
su velioniu, bažnyčioje dalyvavusiems pamaldose ir pa
lydėjusiems į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už išreikštus užuo
jautos žodžius, asmeniškai, laiškais ir už šv. Mišių au
kas, gražias gėles, ir kitas aukas. 

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

Su giliu liūdesiu: žmona Sofija Kazlauskienė, 
duktė Adelė Laima Liutkienė. 

PATLKSLLNLMAS IŠ 
ST. PETERSBURG, FL 

Labai gražiai aprašyta Juno 
Beach, FL, įvykusi madų pa
roda „Drauge" bal. 16 d. Madų 
parodos visur labai populia
rios ir sutraukia daug žiūrovų 
— svečių. Tame aprašyme pa
daryta klaida, nes rašoma, 
kad turbūt tai vienintelė Flo
ridoje lietuvių tarpe madų pa
roda. 

St. Petersburge veikia gau
sus Lietuvos Dukterų skyrius, 
kurį prieš 13 metų įkūrė Mo
nika Andrejauskienė, rūbų 
madų kūrėja. Jos iniciatyva 
per tą laikotarpį buvo ruošia
mos madų parodos Lietuvos 
Dukterų metinių renginių pro
ga, veik kas antri metai. Jau 
buvo suruoštos penkios paro
dos ir tikimės dar jų turėti.' 

Antra klaida įvyko, apra
šant St. Petersburgo šių metų 
vakarienę — koncertą („Drau
gas", kovo 26 d.). Scena buvo 
labai gražiai papuošta iš M. 
Andrejauskienės gautomis lie
tuviškomis užuolaidomis, ku
rias skoningai scenai papuošti 
sukombinavo Aldona Česnaitė 
ir Klevutė Gaižauskienė. Vi
dury jų kūrybos kabojo, taip 
pat mūs narės Dalios Adomai
tienės pieštas, draugijos ženk
las. 

Taip pat norime atitaisyti 
tam pačiam „Drauge" po val
dybos nuotrauka turi būti 
pirm. Aldona Česnaitė (ne 
Elena). 

Visur ir visos Lietuvos Duk
terys dirbame, kaip įmanyda
mos ir pajėgdamos reikalingą 
ir naudingą darbą, padėti arti
mui ir tėvynėj vargstantiems 
nelaimingiesiems. 

Elena Jasaitienė 
St. Petersburg, FL 

CTMSVI 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclation of Chicago 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Carimir G. Oksas, President 
Patamauįam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

A.tA. 
KAZIUI LINKUI 

užmerkus akis Amžinajam Poilsiui, mūsų mie
lus, žmoną MĖTĄ, dukrą NERIJĄ ir žentą RO
MĄ KASPARUS, svainį JONĄ VESELKĄ, bei 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Danguolė ir Petras Griganauičiai 
Lėlė ir Juozas Žvyniai 

A.tA. 
Dr. VINCUI ŠMULKŠČIUI 

mirus, žmoną ALDONĄ, jos šeimą ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiu. 

M.Mackevičius 

DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. gegužes 1 d. 
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5.65% 
12 month Term 

Certificate of Deposit 

£šj mklkincl Radarai 
M29 S. Martam Ava.. Brtdgavta* 80456 • (708) 5M-9400 

4040 8. Archar Ava., Chicago MS32 • (773) 2S4-4470 
2M7 W. »«h St. Chicago 00829 • (773) 929-7400 
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*APY (Anrxial Parcantage Yietd) for this 1? monfti CD is b 65% as oi Marcn 31. 
1998 lnt«ms» is oompounded daily and paid montfily ^nnarty tof earty wrttxlrawal 
Rato sufejecl to cftanga witfxx< Boėo. 

A.tA. 
Kun. JUOZAS JUOZEVIČIUS 

Gimė 1909 m. Lietuvoje, Kupiškyje, gyveno ilgus 
metus Čikagoje. Daugiau kaip 30 metų tarnavo 
Marąuette Parko Švč. M.Marįjos Gimimo parapijoje. 
Prieš ketverius metus grįžo į gimtąjį Kupiškį ir iki 
mirties gyveno tėvų namuose. 

Kun. Juozas Juozevičius mirė balandžio 27 d., 
pirmadienį, 3 vai. 15 min. ryto. Buvo pašarvotas 
Kupiškio bažnyčioje, palaidotas trečiadienį, balandžio 
29 d., senosiose Kupiškio kapinėse prie tėvų. Mišias 
koncelebravo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas su 
dešimčia kunigų. 

Nuliūdusi Juozev ič ių šeima Lietuvoje ir Amerikoje. 

Už mums visiems mielo kun. Juozo Juozevičiaus sielą 
gimines, draugus ir pažįstamus kviečiame pasimelsti 
šv. Mišiose sekmadienį, gegužės 3 d., 10:30 vai. ryto 
Marąuette Parko Švč. M.Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišias atnašaus kun. R.Gudelis. 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.tA 
GRIGAS VALANČIUS 

Mirė 1978 m. gegužės 11d. 
Minint šią sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos 

Žemaičių Kalvarijos bažnyčioje. Gegužės 10 d., 
12:30 vai. p.p., Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los An
geles, CA. 

Prašome artimuosius ir pažįstamus prisimin
ti a.a. Grigą Valančių savo maldose. 

Duktė Dal i l ė Valančiūtė-Pol ikai t ienė ir 
š e i m a 

A.tA. 
ALBERTUI MISIŪNUI 

Amžinybėn iškeliavus, giliausiai užjaučiame žmoną 
ELENĄ, dukras RAMUNE, VALĘ ir RŪTĄ su šeimomis 

Rita, Pijus ir Kristina Stončiai 

A.tA. 
ALBERTUI MISIŪNUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ALEI ir 
dukroms RŪTAI, RAMUTEI ir VALENTINAI su šeimomis. 

Zelma Noreika 
Paulius Noreika 
Higinas Gečas 
Lidija Vaitonis 

Mylimam Vyrui ir Tėvui 

A.tA. 
VYTENIUI JONYNUI 

mirus, skausmo prislėgtoms, mielai žmonai IRENAI ir 
dukroms LINAI ir KARILEI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

A.a. pusbrolio Kazimiero Jonyno 
ir a.a. pusbrolio Vaclovo Jonyno šeimos 

1 

Mielam kaimynui ir prieteliui 

A.tA. 
KAZIMIERUI LINKUI 

mirus, jo žmoną MĖTĄ, dukrą NERIJĄ su vyru ROMU, 
svainį JONĄ ir kitus Jų gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Jo išėjimas paliko didelę tuštumą mūsų gyvenime. 

Julė ir Jonas Kučinskai 
Miami, Beach, FL 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Lietuvių operos choro 
koncerte šį sekmadienį, 
gegužes 3 d., 3 vai. p.p.. Jauni
mo centre bus paskutine pro
ga dar kartą pasigėrėti operos 
solistų ir, tiek gražių kompli
mentų sulaukusio, choro dai
navimu. Girdėsime ištraukas 
iš operų: Jurgio Karnavičiaus 
..Gražina', Vytauto Klovos 
„Pilėnai", Giuseppe Verdi 
„Nabucco" ir „Traviata", taip 
pat daug kitų gražių dainų bei 
arijų. Bilietai bus parduodami 
prieš koncertą, bet patartina 
atvykti ankstėliau, tai ir pasi
rinkimas bus geresnis, ir susi
kimšimo prie kasos išvengta. 

Didelė šventė šį sekma
dienį, gegužes 3 d., 1 vai. p.p., 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje — vaikučiai pri
ims Pirmąją Komuniją. 

Nejaugi mama turės ga
minti pietus šeimai ir per Mo
tinos dieną? Sukvieskite ma
mas, močiutes, nepamirškite 
ir uošvių (juk ir jos mamos!) ir 
nueikite į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos ruošiamus Moti
nos dienos pietus gegužės 10 
d., sekmadienį, 12 vai., Pasau
lio lietuvių centre. Jums rei
kia atlikti tik vieną mažą dar
belį — paskambinti tel. 630-
257-6675 ir užsisakyti vietas 
arba stalus. Tai padaryti 
būtina. Kaip atrodytų, jeigu 
ateitumėte su mama į pietus, 
bet nebūtų vietos... 

Balzeko Lietuvių muzie
jaus Moterų gildija kviečia į 
pavasarinę madų ir grožio 
šventę, „Couture Internatio
nal", šeštadienį, gegužės 2 d. 
Bus Amerikos, Kanados ir Lie
tuvos modeliuotojų rūbų de
monstravimas, madų projektų 
paroda, paroda „iš skrynios", 
priešpiečiai, laimėjimai. Ren
giniai prasidės 10:30 vai. r. ir 
tęsis iki 2 vai. p.p. 

.,Grandies" jaunimo an
samblio tradicinis pobūvis 
„Pasodinom ąžuolą" vyks 
šeštadienį, gegužės 2 d., 6 v.v. 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Buvę ansamblio na
riai, tėveliai, seneliai, draugai 
ir visi tautinių šokių mėgėjai 
kviečiami atsilankyti. Jauni
mo veiklai svarbus jūsų dė
mesys ir paramą.Apie dalyva
vimą prašoma iš anksto pra
nešti Dalei Trakienei, tel. 708-
598-5827. Lauksime! 

Studentų Ateitininkų 
centro valdyba š.m. gegužės 
15-17 d. Dainavoje ruošia ak
tualių gyvenimiškų klausimų 
svarstymo savaitgalį. Atvykite 
pasimankštinti, pagalvoti, pa
diskutuoti ir paišdykauti. Re
gistruotis pas Vytą Žemaitaitį, 
tel. 773-927-6877. Užsiregist
ravus iki gegužės 7 d. dalyva
vimo kaina asmeniui 40 dol.. 
vėliau — 45 dol. Visi kviečia
mi. 

Šeštadienį, gegužes 9 d.. 
5:30 vai. vak.. Jaunimo centre 
Čikagos lit. mokykla ruošia 
linksmavakarį. Programą at
liks Antras Kaimas. Bilietus 
užsisakyti galima, skambi
nant Dainai Dumbrienei 773-
476-3686 arba Renatai Bu-
tauskienei 815-672-9291. Visi 
nuoširdžiai kviečiami. 

Gėrėjomės solistų Vaido 
Vyšniausko ir Arūno Ma
li kėno dainavimu praėjusi 
sekmadienį „Čigonų barono" 
operetėje, bet jie taip pat 
gražiai gieda. Giedojimo ga
lėsime pasiklausyti sekmadie
ni, gegužes 3 d , 10:30 vai. r., 
Švč. M Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje šv. Mišių me
tu. Visi kviečiami dalyvauti. 

Aktorė Audrė Budrytė 
režisuoja ir pati vaidins A. 
Bagatyrytes pjesėje „Protėvių 
dangaus žiūrėtų" š.m. gegužės 
16 ir 17 d. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Pradžia 2 vai. 
p.p. Si pjesė — tai kelionė į 
mūsų protėvių pasaulį. Kvie
čiame vaikučius ir visus no
rinčius susipažinti su būtybė
mis, mūsų protėviams padėju
siomis, o taip pat ir su jėgo
mis, jiems kenkusiomis, bet 
niekuomet jų nenugalėjusio
mis. Bilietai įsigyjami „Sekly
čioje" darbo dienomis, PLC 
sekmadieniais. Informacijai 
tel. 708-598-6571. 

BALFas dėkingas a.a. 
Amelijos Baleišienės vai
kams už dosnią 500 dol. auką, 
kurią jie įteikė, pagerbdami 
savo mirusios Mamytės šviesų 
atminimą. Ar gali būti pras
mingesnė auka vargstan
tiems, Motinos dienai artė
jant? 

LEMONTO LB APYLINKĖ 
ATSIPRAŠO 

Lemonto LB apylinkės ir 
apskritai Čikagos lietuviams 
pranešu, kad atsitiko nemalo
nus įvykis balandžio 26 d., 
apie kurį noriu informuoti vi
suomenę. 

LB Lemonto apylinkės So
cialinių reikalų skyrius š.m. 
kovo 31 d. iš vienos didelės 
žinomos bendrovės užsakė au
tobusą nuvežti ir parvežti ke
leivius iš Pasaulio lietuvių 
centro į Lietuvių operos choro 
statomą „Čigonų barono" 
spektaklį. Buvo gautas rezer
vaciją patvirtinantis raštas ir 
nusiųsta reikalinga mokesčio 
už paslaugas suma. 

Penkiasdešimt nusipirkusių 
bilietus keleivių laukė autobu
so sutartu laiku. Autobusas 
neatvažiavo. Reikėjo skubiai 
ieškoti kitų susisiekimo prie
monių. 

Pirmadienį, balandžio 27 d., 
pasitikrinus su autobusų ben
drove, paaiškėjo, kad bal. 23 
d„ ketvirtadienį popiet kaž
kokia moteris, kalbanti su ak
centu, paskambino bendrovei 
ir pranešė, kad autobuso nebe
reikia — jį atšaukė. 

Lemonto LB apylinkė nei 
vieno asmens neįgaliojo ir ne
prašė tai padaryti. Autobusų 
bendrovė šį keistą įvykį tiria 
ir žada dėti pastangas, kad su
sektų, iš kur ir kieno tas buvo 
padaryta. Tačiau aš jaučiu pa
reigą atsiprašyti visų keleivių, 
garantuojant, kad jų už bilietą 
įmokėti pinigai bus grąžinti. 

Gediminas Kazėnas 
LB Lemonto apylinkės 

pirmininkas. 

ALTO DARBO 
KONFERENCIJAI 

PRAĖJUS 

Kiekvienais metais ALTo 
Čikagos skyrius šaukia meti
nę darbo konferenciją, kurioje 
pirmininkas padaro praneši
mą iš vienerių metų kadenci
jos. Iždininkas praneša apie 
esamą finansinį stovį, o revizi
jos komisija, patikrinusi kasos 
knygą, surašo aktą. kuriame 
pažymi, ar finansiniai reikalai 
atitinka iždininko pranešimui 
ar yra pajamų ir išlaidų patei
sinami dokumentai. Po to vyk
sta diskusijos. 

Šiais metais metine darbo 
konferencija vyko balandžio 
18 d., šeštadienį, 2 vai. po pie
tų. Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. Konferenciją trum
pu, bet prasmingu žodžiu, pas
veikindama visus susirinku
sius, atidarė skyriaus valdy
bos pirmininkė Evelyna Ože-
lienė. J prezidiumą buvo pak
viesti: Lietuvos generalinis 
konsulas Giedrius Apuokas, 
ALTo centro valdybos pirmi
ninkas prof. dr. Jonas Rač

kauskas, buvęs ilgametis 
ALTo pirmininkas inž. Grož-
vydas Lazauskas, sekretoriau
ti — Matilda Marcinkienė. 

Pirmininkė pateikė darbo 
konferencijos darbotvarkę, su
sidedančią iš 12 punktų. Ji 
buvo vienbalsiai priimta. Tuo
jau pristatė komisijas: į sekre
toriatą Filiną von Braun ir 
Vidą Sakevičiūtę, į spaudos — 
Zuzaną Juškevičienę ir Anta
niną Repšienę, į nominacijos 
komisiją — Antaniną Repšie
nę ir dr. Petrą Jokubką, vaišių 
vadovę — Evutę Paulauskie
nę. 

Po to žodį tarė naujasis Lie
tuvos generalinis konsulas 
Giedrius Apuokas, dėkojęs 
ALTui už praėjusią veiklą, 
kovojant dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės, palinkė
jo toliau nenutraukti veiklos, 
stiprinant atsikuriančią tė
vynę. Konsulo kalba buvo en
tuziastiškai sutikta. 

Po to buvo ALTo centro val
dybos pirm. J. Račkausko žo
dis. Jis padėkojo ALTo sky
riaus valdybai ir tarybai už at
liktus darbus metų laikotar
pyje ir finansų telkimą, be ku
rių centras negalėtų gyvuoti. 
Taip pat atskirai padėkojo Pa
galbiniam finansų komitetui, 
kuris rudenį rugsėjo-spalio 
mėn. pravedė piniginį vajų lai
mėjimų knygelėmis. Pirminin
kas pranešė, kad šiais metais 
etatiniu būdu jam teko perim
ti Jungtinio pabaltiečių komi
teto (JBANC) pirmininko pa
reigas, todėl dabar jo kelionės 
į VVashington padaugės. Pasi
džiaugė ALTo naujuoju atsto
vu Washingtone Algiu Rimu, 
kuris stipriai veikia Pabal
tiečių komitete ir yra pasiekta 
labai gerų rezultatų su JAV 
valdžios pareigūnais. Deda
mos pastangos įstoti į NATO. 

Sveikinimai: pirmoji sveiki
no Vida Sakevičiūtė R. Katali
kių Moterų s-gos vardu. Algis 
Regis — Mažosios Lietuvos 
Rezistencijos vardu. Kaip visi 
žinome Algis Regis yra geras 
kalbėtojas ir realus sveikinto
jas, jis pasako trumpai, bet 
taikliai. Ir šį kartą prašė ne
nusisukti nuo Mažosios Lietu
vos. Ar gali būti geresnis pa
sakymas? 

Tarybos pareigūnų praneši
mai. Pirmutinė pranešimą pa
darė skyriaus pirmininkė Eve
lyna Oželienė. Pernai po dar
bo konferencijos vadovavimą 
perėmė R. Katalikų federaciją 
buvo atlikta: Baisiųjų birželio 
trėmimų minėjimas, vasaros 
metu nebuvo daug veiklos, 
Darbo dienos proga surengta 
gegužinė Aldonos ir Anio Gri
nių sodyboje, spalio 24 d. 
ALTo suvažiavimo išvakarėse 
surengtas priėmimas atvyku
siems atstovams, surengtos 
prieškalėdinės vaišės altinin-
kams ir svečiams. Sausio 13-
tosios minėjimas Jaunimo cen
tre, Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje ir ši 
darbo konferencija. Posėdžiai 
buvo šaukiami kiekvieną mė
nesį. 

Iždininkė Kazė Požarniukie-

nė pranešė finansinį kasos 
stovį. Atskirai pranešė Lietu
vos Nepriklausomybės rengto 
minėjimo surinktas aukas. 

Revizijos komisijos praneši
mą padarė Valeria Stanaitis, 
išreiškusi padėką iždininkei 
už tvarkingą kasos knygų ve
dimą, visi pateisinami doku
mentai sunumeruoti ir suseg
ti. 

ALTo pagalbinio finansų ko
miteto trumpą pranešimą pa
darė pirmininkas dr. Petras 
Jokubka. Smulkesnį praneši
mą padarė iždininkė Antani
na Repšienė, pasidžiaugdama, 
kiek asmenų atsiliepė į vajaus 
proga išsiųstus laiškus ir kiek 
gauta aukų. Ji pasigėrėjo pra
vesto vajaus rezultatais ir iš 
širdies dėkojo visiems, jį parė
musiems, nes ALTo išlaiky
mui reikalinga finansinė para
ma. Ji pastebėjo, kad visos 
gautos aukos perduotos centro 
valdybai. 

Po visų pranešimų vyko dis
kusijos, kurios daugiausia su
kosi apie Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą: per daug 
minėjimų, veik kiekviena or
ganizacija rengia minėjimą, 
tas sumenkina minėjimo pras
mę ir išsklaido žmones. 

Valeria Stanaitis, čia gimusi 
lietuvaitė, ilgamete ALTo vei
kėja pastebėjo, kad seniau bū
davo tik vienas ALTo rengia
mas minėjimas, kuriame susi
rinkdavo daug žmonių ir gau
sios aukos, kurios eidavo Lie
tuvos laisvinimo reikalams, 
dabar to nėra. Kodėl? 

ALTo Čikagos skyriaus 
pirm. Evelyna Oželienė iš su
telktų aukų įteikė čekį centro 
pirmininkui ALTo veiklai pa
remti. 

Registracijos komisija pra
nešė, kad dalyvauja 50 žmo
nių su gausiomis aukomis. 

Nominacijų komisijos pirm. 
Antanina Repšienė perskaitė 
11-kos organizacijų atstovų 
sąrašus, bet dar trūksta 5 or
ganizacijų sąrašą, kurie bus 
atsiųsti vėliau. Šiuo metu dar 
nebuvo žinoma, kuri organiza
cija perima vadovavimą. Grei
tai bus sužinota ir paskelbta 
spaudoje. 

Uždarydama konferenciją, 
pirmininkė padėkojo visiems 
atsilankiusiems į šios garbin
gos organizacijos Darbo konfe
renciją ir už gausias aukas, 
kurios taip reikalingos jos iš
laikymui ir pakvietė prie kuk
lių užkandžių ir kavutės. 
ALTo vardu reiškiu nuošir
džią padėką „Draugui" ir 
„Margučiui II" už garsinimą ir 
Ankų šeimai už paaukotus 
maisto produktus per Jūratę 
Jasiūnienę. Konferenciją rei
kia laikyti pavykusią; žmonių 
būtų buvę daugiau, jeigu ne 
Lietuvių fondo suvažiavimas. 
Konferencija praėjo tvarkingai 
ir kultūringai. 

Ant. Repšienė 
„KLUMPĖ" APLANKĖ 

IR „SEKLYČIĄ" 
Atėjus trečiadieniui, Čika

gos vyresniųjų mintys ir 
krypsta link „Seklyčios": kažin 
kuo būsime šiandien „vaiši-

Ramutė Tumuliauskaitė ir Virgilijus Noreika praėjusia sekmadienio „č 
mokyklos scenoje. 

..nu hariji:o" .-ptkiaklyje Morton aukšt. 
Nuotr. Jono Kuprio 

nami"? Kartais tai būna svei
katingumo paskaita, parodan
ti kelią į sveikesnį, lengvesnį 
vyresniojo gyvenimą; kartais 
tai paskaita, praplečianti kul
tūros ar visuomeninio gyveni
mo akiratį, o kartais, kaip ir 
balandžio 22 dieną, buvome 
„pavaišinti" nepaprasta muzi
kine programa. Kas dėl vieno
kios ar kitokios priežasties ne
turėjo progos girdėti ir pa
matyti LB Kultūros tarybos 
iškviestos iš Suvalkų trikam
pio Punsko Lietuvių kultūros 
namų kapelos „Klumpė", tu
rėjo progą bent vieną va
landėlę pasigėrėti gražiais, 
jaunais veidais ir skambiomis 
melodijomis. Vadovaujama 
Kaune baigusio aukštesniąją 
muzikos mokyklą ir Klaipėdos 
valstybinę konservatoriją Vy
tauto Pečiulio, kapela savo 
nuotaikinga muzika ir daino
mis pasiekė susirinkusiųjų ne 
tik ausytes, bet palietė ir 
širdeles ir pajudino net ko
jeles! 

Programą atidarė „Sekly
čios" vyresniųjų programos 
vedėja Eienutė Sirutienė ir 
pakvietė Birutę Jasaitienę 
pristatyti programos atlikėjus. 
Dar neprasidėjus programai, 
kapelos dalyviai buvo sutikti 
šiltais plojimais. Jautrūs ir 
nuoširdūs Punsko Kultūros 
namų direktorės Jūratės Kar-
dauskienės žodžiai, atrodo, su
artino programos atlikėjus ir 
klausytojus, nes ir jie, ir mes. 
esame tarsi salų gyventojai: 
gyvename apsupti kitų tautų 
žmonių. 

Kapelos vadovo rankose 
akordeonas, ar kartais smui
kas; kitų rankose — armoni
ka, smuikas, triūba. būgnas ir 
kiti instrumentai — pynė 
skambias ir linksmas melodi
jas. Neatsiliko ir dainininkai. 
Buvo įdomu stebėti, kaip ka
pelos vadovas, stovėdamas 
šone ar net užnugaryje, vedė 
ar „rodė" dainininkam kelią, ir 
taip išgavo norimus garsus. 

Valanda praėjo labai greitai: 
gaila buvo tų dar neišdai
nuotų dainų... Žinoma, „Klum

pė" buvo apdovanota gėlėmis, 
nufotografuotu... 

Užsibaigus programai, LB 
Kultūros tarybos pirm. Marija 
Reiniene, kurios pastangomis 
šis vienetas buvo iškviestas, 
gailėjosi, kad „Klumpės" kon
certai Čikagos apylinkėje pasi
baigė. Ji primine, kad tie 

Punsko Lietuvių kultūros na
mai nėra užbaigti, todėl už
baigimui labai reikalinga fi
nansinė parama. Jeigu kas 
galėtų ir norėtų, prašome pa
remti! 

Tiesa, išėjome be pietų, bet 
valgysime kitą trečiadienį! 

E. Žiobrienė 

Antro Kaimo aktoriai, kurie atliks programą Čikagos lit. mokyklos 
ruošiamame linksmavakaryje Jaunimo centre gegužės 9 d., šeštadienį, 
5:30 vai. vak. Iš kairės (priekyje): Rima Žukauskaitė, Romas Mockaitis, 
Jonas Variakojis; II eil. .,Sid" Ulevičius, Eugenijus Butėnas, Alida Vi-
taitė. 

..Klumpes" kapelos dalyviai ..Seklyčioje" su LB Socialinių reikalų tarybo? pirm Rinite Jasaitiene -į; kaires >. 
Elena Sirutiene ir Kultūros tarybos pirm Manja Reiniene N'uotr Antano Malinausko 

• 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 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių ra

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

(sk.) 
• „Židinio" gegužinės pa

maldos su šv. Mišiomis įvyks 
šeštadienį, gegužės 2 d., 4 
vai. p.p., Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, Čikagoje. Po pamaldų 
bus dalinamos knygos iš Lie
tuvos apie Švč Mariją. Visi 
nuoširdžiai kviečiami. 

(sk.) 
• Vytauto Didžiojo saulių 

rinktinė rengia pirmą pava
sario gegužinę gegužės 3 d.. 

sekmadieni, 12 vai., 2417 W. 43 
St., Chicago, IL. Karštas, 
įvairus maistas, atgaivos baras, 
laimės šulinys ir kiti įvairumai, 
grojant rinktinės orkestrui. Visi 
kviečiami ir laukiami. Val
dyba. 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siunti

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

(sk.) 
• Dėmesio, Cleveland, OH, 

lietuviai! „Vėl su jumis" Vy
tautas Kernagis. Koncertas 
įvyks gegužės 9 d. 7:30 v.v. 
Lietuvių namų viršutinėje sa
lėje, 877 E. 185 St. Bilietai $10 
iš anksto, $12 prie durų, vai
kams iki 12 metų nemokamai. 
Skambinkite 216-481-0011. 
Organizuoja Gųa. 

(sk.) 
• Julia F.Griška, Pitts-

burgh, PA, perskaičiusi Jeanne 
Dorr straipsnį Bridges žurnale 
apie nuskriaustus Lietuvos 
vaikus, a ts iuntė $1,000 jų 
vargui sumažinti. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 
ARAS ROOFING 
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