
•NU TON OC 200?S 

NEVVSPAPER - P O N O T DELAY - Pate Mailed 5T7/98 

UŽSIENIO LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284* DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

PERIODICALS 
May 8. 1998 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
VoLLXXXVU Kaina 50 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, GEGUŽĖ - MAY 8,1998 Nr. 90 

Valdančiosios koalicijos sutartis 
gali būti panaikinta 

Vilnius, gegužės 7 d. (Elta) 
— Trečiadieni iki vėlyvo vaka
ro posėdžiavusi Lietuvos kri
kščionių demokratų partijos 
(LKDP) vaidyba pripažino ne
galiojančiais prieš savaitę 
konservatoriams pateiktus 
siūlymus peržiūrėti koalicijos 
sutarties protokolus. 

LKDP įsitikinimu, reikia 
peržiūrėti visą koalicijos su
tartį, o jei dėl jos nebus sutar
ta — ją galima netgi nutrauk
ti. 

Koalicijos sutarties perspek
tyvos paaiškės gegužės 16 d. 
įvyksiančiame Krikščionių de
mokratų partijos tarybos po
sėdyje, tačiau valdybos pa
rengtame sprendimo projekte 
teigiama, kad koalicijos sutar
tis jau ne kartą pažeista, todėl 
reikėtų ją peržiūrėti ir tai da
ryti siūloma įpareigoti partijos 
pirmininką Algirdą Saudargą 
bei valdybos pirmininką Kazi
mierą Kuzminską. 

Tarybai taip pat siūloma pa
vesti valdybai suformuluoti 
būsimų derybų dėl sutarties 
nuostatas, kuriose atsispindės 
LKDP lūkesčiai, bei mecha
nizmą, garantuosiantį, kad su
daryta nauja sutartis bus tik
rai vykdoma. 

Jei konservatoriai su krikš
čionių demokratų reikalavi
mais nesutiks, valdyba siūlo 
pripažinti koalicijos sutartį 
negaliojančia. 

•Pasiūlymas, kuris pateik
tas tarybai, yra pakankamai 
platus, kad įvairūs sprendi
mai būtų padaryti. Nematau 
reikalo inicijuoti alternatyvų", 
ketvirtadienį sakė LKDP val
dybos narys Feliksas Palu
binskas, komentuodamas spė
liojimus, jog yra paruoštas ir 
konkretus siūlymas nutraukti 
sutartį. Jis pabrėžė, jog krikš
čionys demokratai į koalicijos 
sutarties svarstymus žiūri la
bai atsakingai, nes „tai nėra 
vien tik partijos reikalas". 
„Yra labai svarbu, kad ir vy
riausybėje, ir Seime būtų tam 
tikras stabilumas", teigia F. 
Palubinskas. 

Krikščionys demokratai apie 
koalicijos su konservatoriais 

Vyriausybė 
nesvarstys lito 
kurso keitimo 

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) 
— „Jokioje deklaracijoje mes 
to daryti neįsipareigojome, ta
čiau esame pasiruošę visuo
met apie tai diskutuoti su pra
monininkais", spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį sakė 
premjeras Gediminas Vagno
rius, pažymėdamas, kad vy
riausybė neketina svarstyti 
lito kurso pakeitimo klausimo. 

Centrinis bankas pasiruošęs 
pamažu atsisakyti valiutų val
dybos, tačiau, pasak vyriau
sybės vadovo, tai be reikalo 
sutapatinama su lito kurso ga
limu pasikeitimu, kuris nėra 
numatomas. 

„Mes norim išeiti iš valiutų 
valdybos modelio, kurio reika
lingumu abejojame, taip, kad 
rinkos dalyviai to nepaste
bėtų", kalbėjo premjeras. 

Jis teigė, kad išeidama iš šio 
modelio, Lietuva konsultuosis 
su Tarptautiniu valiutos fon
du ir ES specialistais. 

Pramonininkų konfederaci
jos, su kuria konservatoriai 
yra pasirašę susitarimą, prezi
dentas Bronislovas Lubys 
nuolat skatina valdžią atsieti 
litą nuo JAV dolerio. 

ateitį pradėjo kalbėti po to, 
kai ministras pirmininkas, 
Tėvynės sąjungos valdybos va
dovas Gediminas Vagnorius 
pateikė prezidentui siūlymą 
švietimo ir mokslo ministru 
skirti poetą Kornelijų Platelį. 
Dėl šios kandidatūros nebuvo 
kalbėta su LKDP, nors pagal 
koalicijos sutarties protokolą, 
jie vyriausybėje atsakingi už 
Švietimo ir mokslo, Užsienio 
reikalų ir Krašto apsaugos 
ministerijas. 

Premjeras įsitikinęs: 
sutartį pavyks išsaugoti 

Vilnius (BNS). Gediminas 
Vagnorius įsitikinęs, kad val
dančioji koalicija su krikš
čionimis demokratais bus iš
saugota, nors pripažįsta, kad 
reikia skirti daugiau laiko po
litinėms konsultacijoms ir dis
kusijoms. 

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje kalbėdamas apie 
santykius su krikščionimis de
mokratais, jis sakė, kad 
„santykiai išlieka stabilūs" ir 
išreiškė viltį, kad „koalicija 
bus patvari". „Mes viską dary
sime, kad mes nesuirtumėme, 
nesugriūtumėme. Nėra mo
tyvų, nebent kas nors, ko aš 
nežinau", sakė G. Vagnorius. 

Paklaustas apie krikščionių 
demokratų nuomonę, kad ko
alicijos sutartį būtina iš naujo 
įvertinti, nes atnaujintoje vy
riausybėje teliko du LKDP 
ministrai, preiirjeras pažy
mėjo, kad ministerijų skaičių 
sumažinus trimis žinybomis, 
konservatoriai neteko dar 
daugiau. 

„Aš nepastebėjau kokio nors 
kategoriško prieštaravimo dėl 
to, jog švietimo ir mokslo mi
nistru tapo Kornelijus Plate
lis", teigė G. Vagnorius, pri
durdamas, kad konservatorius 
K Platelis „vienija įvairias 
švietimo reformos grupes". 

Baltijos valstybės ieško naujų 
rinku žemės ūkio produkcijai 

Vilnius, gegužės 6 d. (Elta) cijos (GATT/VVTO) nare. Taip 

Gegužės 7 dieną Lietuvos Žemes ūkio ministerijoje Kstijos, Lietuvos ir Latvijos žemes ūkio ministrai — (iš kai
rės) Andreas Varikas, Edvardas Makelis ir Andns Kavinis pasiraie Baltijos valstybių laisvosios prekybos sutar
ti. (Elta) 

Didžioji žemės ūkio produk
cijos dalis eksportuojama į bu
vusios Sovietų Sąjungos res
publikas, nes ten lietuvių 
žemdirbių pagaminti produk
tai gerai žinomi ir palankiai 
vertinami. 

Ministras E. Makelis pa
stebėjo, kad prekybos srautų 
statistika rodo, jog Lietuva 
nesugeba pasinaudoti numa
tytomis lengvatinėmis importo 
kvotomis. 

Geresnė padėtis pieno per
dirbimo pramonėje. Šiemet 
net 11 pieno bendrovių buvo 
suteikti ES veterinariniai pa
žymėjimai, suteikiantys teisę į 
Europos Sąjungos valstybes 
eksportuoti pieno produktus. 

Diskusijose dalyvavę Esti
jos žemės ūkio ministras And
reas Varikas ir Latvijos žemės 
ūkio ministras Andris Ravinis 
pastebėjo, kad jų valstybėse 
situacija žemės ūkio produktų 
gamybos ir pardavimo srityje 
labai panaši. Todėl jie abu pa
lankiai įvertino pasirašytą tri
jų Baltijos valstybių laisvos 
prekybos sutartį, kuri suteikia 
didesnę erdvę maisto produk-

— Trečiadienį atidarytoje 
tarptautinėje parodoje „Agro-
Balt-98" Baltijos valstybių — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — 
žemės ūkio ministrai diskuta
vo apie Europos Sąjungos že
mės ūkio ir maisto produktų 
rinkos galimybes. 

Lietuvos žemės ūkio minis
tras Edvardas Makelis savo 
kolegas informavo, kad dabar 
Lietuva vykdo liberalią užsie
nio prekybos politiką. Jau pa
naikinti beveik visi neįkai-
niniai apribojimai prekyboje, 
likusius Lietuva, tapdama Pa
saulinės prekybos organizaci
jos nare, turės panaikinti. 

Iki šiol Lietuva pasirašė 
laisvos prekybos sutartis su 
pagrindinėmis Europos vals
tybėmis, netrukus bus pasira
šyta sutartis su Vengrija. Lie
tuva pateikė prašymą tapti 
Pasaulinės prekybos organiza-

Liberalai — šeštoji partinė 
frakcija Seime 

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) tuvėje mes negalvojame būti 
indų plovėjais ar lėkščių ne
šiotojais. Mes didelio katilo 
neverdame, bet karts nuo kar
to skanų patiekalą vis dėlto 
pagaminame", teigė frakcijos 
seniūnas V. Martišauskas. 

Kitas frakcijos narys Kęstu
tis Trapikas pastebėjo, kad 
pavadinimo pakeitimas įpa
reigoja glaudžiau bendradar
biauti su partija ir verčia pa
miršti buvusius vidinius nesu
sipratimus Liberalų sąjungoje. 

Liberalai pastaruoju metu 
pastebi „visuomenės ir val
džios kairėjimo procesą". Jų 
nuomone, tą liudija partijų ir 
politikų populiarumo apklau
sos bei vyriausybės vykdoma 
socialdemokratinė politika. 

„Dešinioji pusė pastaruoju 
metu tuštėja, tuo atverdama 
didesnes galimybes mūsų par
tijai", sakė K. Trapikas. 

pat ketinama prisijungti prie 
Vidurio Europos laisvos pre
kybos asociacijos (CEFTA). 

Žemės ūkio ministerija įkū
rė Lietuvos žemės ūkio tarp
tautinę prekybos agentūrą, 
kurios paskirtis ieškoti galimų 
prekybos bendrų užsienyje, 
padėti Lietuvos įmonėms už
megzti ryšius su galimais že
mės ūkio produkcijos pirkė
jais. 

Tačiau, sakė E. Makelis, lie
tuviški maisto produktai už
sienio rinkose nėra pakanka
mai konkurencingi. Pagrin
dinės priežastys — dideli pro
duktų gamybos kaštai, pro
dukcijos kokybė neatitinka 
Europos Sąjungos reikalavi
mų. 

Pernai Lietuvos žemės ūkio 
produktų eksportas į ES su
darė 20 proc. bendro valstybės 
eksporto, tai yra 495.6 mln. 
litų. Pagrindiniai eksportuoja
mi į ES produktai buvo pieno 
milteliai, sūriai, vaisių sultys, 
įvairios daržovės. 

— Ketvirtadienį Seimo valdy
bai buvo įteikti dokumentai, 
pagal kuriuos Liberaliųjų re
formų frakcija (vienijanti tris 
narius, yra viena mažiausių 
Seime) nuo šiol vadinsis libe
ralų frakcija. 

„Atėjo laikas priminti, kad 
esame partijos frakcija", ket
virtadienį spaudos konferenci
joje sakė liberalas Virginijus 
Martišauskas. Pasak jo, šiuo 
žingsniu norima suaktyvinti 
frakcijos bei Liberalų sąjungos 
bendradarbiavimą. 

„Šioje politinėje Seimo vir-

* Premjero Gedimino 
Vagnoriaus potvarkiu 53 
metų profesorius Vytautas Ba-
sys paskirtas sveikatos apsau
gos viceministru. Medicinos 
studijas baigęs Kaune, V. Ba-
sys kurį laiką dirbo gydytoju 
Druskininkuose. 1969 m. bai
gė aspirantūrą, pradėjo dėsty
ti Vilniaus universiteto Medi
cinos fakultete. Parašė knygų, 
yra trijų išradimų autorius. 
Habilituotas daktaras, profe
sorius V. Basys vadovauja Vil
niaus universiteto Medicinos 
fakulteto Neonatologijos klini
kai, yra Lietuvos mokslų aka
demijos narys ekspertas. V. 
Basys — trečiasis sveikatos 
apsaugos viceministras. Jau 
anksčiau viceministrais yra 
paskirti Vytautas Kriauza ir 
Danguolė Jankauskienė. <EIU> 

tų pardavimui. 

Pareikštas protestas prieš 
nusikaltimų žmonijai nepaisymą 
Vilnius, gegužės 7 d. (Elta) girstas, apgailestauja Lietu

vos politinių kalinių bendrijos 
II suvažiavimo dalyviai. 

Dokumentai neparengti, 
genocido vykdytojų bylos tiria
mos labai vangiai. 

genocido ir 
žmonijai ir 
karo nusj-
Nors jame 

* Seimo narys, Naciona
linės partijos „Jaunoji Lietu
va" vadas Stanislovas Buške
vičius teigia, kad jis Seime ne
gali laisvai pareikšti savo nuo
monės. „Dirbti čia neįmano
ma. Susidaro mafija, kuri 
trukdo dirbti ir suriša Seimo 
narių rankas. Seimui trūksta 
demokratijos", sakė jis. Pasak 
S. Buškevičiaus, „mafija" — 
tai Seimo pirmininko pava
duotojas Andrius Kubilius bei 
„tie, kurie turi realią valdžią, 
mistinis Seimo elitas". „Jie 

— Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos vadovybė 
išplatino Bendrijos antrojo su
važiavimo delegatų atvirus 
laiškus Lietuvos Respublikos 
vyriausybei, Aukščiausiajam 
teismui, Generalinei prokura
tūrai, prezidentui. 

Minėtuose laiškuose pri
menama 1997 m. lapkričio 6 
d. Seime priimtas nutarimas 
„Dėl okupacijų laikotarpio 
masinių represijų, 
kitų nusikaltimų 
žmoniškumui bei 
kaitimų tyrimo", 
raginama parengti naujus tei
sės aktus, taip pat galiojančių 
dokumentų pakeitimus bei pa
pildymus, leidžiančius pagrei
tinti nacistinės ir sovietinės 
okupacijos laikotarpiu įvyk
dytų genocido, trėmimų ir kitų 
nusikaltimų prieš Lietuvos gy
ventojus bylų ištyrimą, įvar
dyti genocidą vykdžiusias 
struktūras ir patraukti jų ats
tovus baudžiamojon atsako
mybėn. Raginimas nebuvo iš-

priverčia mane konfliktuoti", 
piktinosi parlamentaras, prisi
minęs, jog kiekvieną kartą 
jam pasiūlius kokią įstatymo 
pataisą, ji paprasčiausiai net 
nesvarstoma. <BNS 

Atvirame laiške pasisako
ma prieš nusikaltimų tautai ir 
žmonijai ignoravimą, reika
laujama neatidėliotinai imtis 
veiksmingų priemonių, kad 
būtų įgyvendinti minėto Sei
mo nutarimo raginimai. 

* Prezidento Valdo Adam
kaus pirmininkaujama Ma
lonės komisija pasiūlė val
stybės vadovui patenkinti 15 
iš 101 svarstyto malonės pra
šymo. Nuo tolesnės bausmės 
bus visiškai atleisti 5 kali
niai, iš jų 3 — moterys. Malo
nės prašymų buvo pateikę ir 
žmogžudžiai bei po kelis kar
tus teisti asmenys, tačiau to
kie prašymai nepatenkinti, 
nes malonė dažniausiai sutei
kiama tiems nuteistiesiems, 
kurie įvykdo nesunkius nusi
kaltimus, yra nubausti pirmą 
arba antrą kartą, turi maža
mečių vaikų. Jau 2 metus Ma
lones komisija nesvarsto mir
ties bausme nuteistųjų prašy
mų, nes laukiama, koi Lietuva 
priims sprendimą dėl mirties 
bausmės taikymo. OHBi 

JAV teisėtvarkos pareigūnai 
padės lietuviams 

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus ketvirtadienį po susitiki
mo su JAV Alkoholio, tabako 
ir šaunamųjų ginklų kontrolės 
biuro, Federalinio tyrimų biu
ro (FBI) bei Valstybės depar
tamento atstovais, teigė, kad 
JAV teisėtvarkos pareigūnai į 
Lietuvą atvyko pasidalinti pa
tirtimi, o ne „gaudyti nusi
kaltėlių". 

Valstybės vadovas kreipėsi 
pagalbos į FBI po sprogimo 
Šiaulių mokesčių inspekcijoje 
balandžio viduryje, dėl kurio 
žuvo moteris. 

Pasak V. Adamkaus, JAV 
specialistų darbas Lietuvai 
nekainuoja „nė vieno cento". 
Ambasadoriaus Keith Smith 
dėka, JAV apmokės specia
listų atvykimo bei buvimo Lie
tuvoje išlaidas. Netrukus į 
Lietuvą atvyks dar viena ek
spertų grupė. Specialistai Lie
tuvoje dirbs apie savaitę, lan

kysis Šiauliuose, Panevėžyje. 
„Mes turime parodyti nusi

kalstamam pasauliui, kad to
kie dalykai Lietuvoje nebus 
toleruojami, jog imsimės visų 
priemonių, kad jie būtų su
stabdyti", sake V. Adamkus. 

JAV ambasadorius K. Smith 
džiaugėsi, kad JAV pa
reigūnai gali padėti lietu
viams. „Deja, mes turime pa
našių pavyzdžių Amerikoje, 
todėl esame sukaupę nemažą 
patirtį", pažymėjo diplomatas. 

Pasak Vidaus reikalų mi
nistro Vidmanto Žiemelio, su
sitarta, kad birželio pabaigoje 
į JAV tobulintis išvyks 24 Lie
tuvos vidaus reikalų sistemos 
darbuotojai. 

Generalinis prokuroras Ka
zys Pėdnyčia teigė, kad sprogi
mo Šiaulių mokesčių inspekci
joje tyrimas pasistūmėjo pir
myn, tačiau konkrečiai apie 
tai kalbėti atsisakė. 

Valstybės vadovai ragina 
nepasiduoti teroristų šantažui 
Vilnius, gegužės 6 d. (Elta) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus ir premjeras Gediminas 
Vagnorius patikino, kad Lie
tuva imasi visų įmanomų 
būdų, siekdama išlaisvinti Če
čėnijoje įkaitu laikomą Lietu
vos pilietį Viktorą Grodį. 

„V. Adamkus ir G. Vagno
rius yra labai susirūpinę dėl 
įkaitu paimto Lietuvos piliečio 
likimo", pabrėžiama trečia
dienį išplatintame bendrame 
jų atstovų spaudai pareiški
me. 

Dėl galimybės išlaisvinti V. 
Grodį iš teroristų nelaisvės 
jau ilgą laiką vyksta Lietuvos 
atstovų derybos bei konsulta
cijos su užsienio valstybių 
kompetentingomis žinybomis. 
„Ne dėl Lietuvos institucijų 
kaltės ar tariamo neveiklumo 
iki šiol nepavyko pasiekti, kad 
V. Grodis būtų išlaisvintas. 
Bet kokie priekaištai dėl taria
mo Lietuvos valdžios nevei
klumo neturi jokio pagrindo", 

tvirtinama pareiškime. 
Lietuvos vadovams kelia ne

rimą pastaruoju metu pa
dažnėję siūlymai skirti lėšų V. 
Grodžio išpirkimui iš tero
ristų: „Visos šalys, suintere
suotos įveikti terorizmą, vie
ningai laikosi principo ne-
išpirkinėti įkaitų. Tokia tarp
tautine praktika reikia vado
vautis ir Lietuvoje, nes įkaitų 
išpirkimas gali tik paskatinti 
įkaitų grobimą ir naujų tero
ristinių aktų bangą". 

Verslo reikalus Rusijoje 
tvarkęs 34 metų V. Grodis 
buvo pagrobtas Čečėnijoje per
nai rugsėjį ir nuo tada laiko
mas nelaisvėje nežinomų te
roristų, reikalaujančių už jį 
100,000 JAV dolerių išpirkos. 
V. Grodžio šeima yra atidariu
si sąskaitą, į kurią renkami 
žmonių aukojami pinigai, skir
ti lietuviui išlaisvinti. Buvo 
pasirodę siūlymų ir kitokiais 
būdais surinkti pinigų šiam 
reikalui. 

„Lietuvos kuro" Kauno filialo 
vadovui ruošiami kaltinimai 

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) 
— Teisėsaugos pareigūnai an
tradienį atliko kratas ben
drovės „Lietuvos kuras" Kau
no filialo direktoriaus Ed
uardo Gražulio namuose bei 
darbo vietoje ir areštavo visą 
jo turtą. 

Tai padaryta po to, kai Val
stybės saugumo departamento 
pareigūnai, praėjusią savaitę 
atlikę patikrinimą dalyje „Lie
tuvos kuro" Kauno filialo de
galinių, daugumoje jų aptiko 
ypač didelio masto sukčiavimo 
sistemą. 

Pareigūnai iš karto įtarė, 
kad ši veikla negalėjo būti 
vykdoma be bendrovės vadovų 
žinios, o dalis nelegalaus pel
no tekdavo kai kuriems virši
ninkams. 

Kaip pranešė dienraštis 
„Lietuvos rytas", atlikę kra
tas, pareigūnai rado juos labai 
sudominusių dokumentų. 

Artimiausiu metu Kauno 
apygardos prokuratūroje bus 
sprendžiama, kada ir kokį 
kaltinimą pateikti E. Gra
žuliui. Anot bylą tiriančių pro
kurorų, jis nebus lengvas. 

Tuo tarpu „Lietuvos kuro" 
Kauno filialo direktorių? an
tradienio nakt) buvo paguldy
tas į Kauno klinikų kardiologi
jos skyrių. 

Pasak „Lietuvos ryto", vė
liau, kai apie teisėsaugos ope
raciją jau buvo žinoma, tikrin
tose degalinėse vagysčių įran
gos jau nebuvo, tačiau pa
reigūnai nesunkiai aptikdavo 
įrodymų, kad jos ten būta. 

Degalinėse buvo naudojama
si elektronine įranga, kuria 
darbuotojai nesunkiai galė
davo pavogti kas dešimtą per
kamo kuro litrą. Nors buvo va
giama, siurblio skaitiklis pir
kėjui rodydavo, kad įpilta tiek 
degalų, už kiek sumokėta. Ši 
elektroninė sistema ..apeida
vo" degalinės kompiuterį bei 
kasos aparatą. 

Kauno apygardos proku
ratūros Organizuotų nusikal
timų ir korupcijos tyrimo sky
riuje iškelta baudžiamoji byla 
dėl sukčiavimo, paveikiant 
kompiuterinę informaciją ir 
jos apdorojimą. 

KALENDORIUS 
Gegužės 8 d.: Viktoras. My

kolas. Audre. Džiugas, Min-
gaila. 1561 m. mirė Barbora 
Radvilaitė. 

Gegužės 9 d.: Edita. Bea-
tas. Grigalius. Auste, Butau
tas. 1945 m. nacių vadovauja
mos Vokietijos kapituliacija 
sąjungininkams. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

PIRMĄJĄ LIETUVOS TAUTINĘ 
OLIMPIADĄ PRISIMENANT 

A p i e i i žymųjį L i e t u v o s sporto įvyki pasakoja aktyvi da
lyvė — B r o n ė Didžiulytė-Miklienė 

Prieš 60 metų Kaune vyko 
pirmoji (iki šiol vienintelė) 
L i e t u v o s Taut inė Olimpia
d a . Skubiais žingsniais į mus 
artėja antrasis panašus ren
ginys (šių metų birželio 23-26 
dienomis) jau laisvę atgavu
sioje tėvynėje. Tai bus lyg ir 
įžanga į VI Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, kurios, kaip 
žinoma, buvo pradėtos už Lie
tuvos ribų — 1978 m. (Toronto 
mieste, Kanadoje), o nuo 1991 
m. jau rengiamos Lietuvoje. 
Šios žaidynės vyks tuoj po 
Olimpiados — birželio 27-30 
d. 

Apie šiuos renginius rašysi
me dar atskirai, šį kartą nori
si grįžti į 1938 metų vasarą — 
liepos 17-31 d. Kaune vykusią 
Tautinę Olimpiadą. Čia gau
siausią delegaciją iš užsienio 
turėjo Latvijos lietuviai sporti
ninkai, kurių dalyvavo net 70. 
Nemaža — 27 atvyko ir iš 
JAV, kuri turėjo pajėgiausią 
rinktinę iš visų užsienio kraš
tų; svečiai iš užjūrio lengv. at
letikoje, plaukime ir krepši-
nyje dažnai įveikė Lietuvos at
stovus. 

Dv ie jų m e d a l i ų la imėtoja 

Norisi ilgėliau sustoti ties 
viena tos Olimpiados dalyve, 
joje laimėjusią du medalius: 
aukso ir bronzos. Dabar ji gy
vena St. Petersburge, Flori
doje. Tai Bronė Didžiulytė-
Miklienė (anksčiau ji gyveno 
Čikagoje ir buvo žinoma Pap-
lėnienės pavarde). 

mintyje gyvas prezidento An
tano Smetonos sveikinimas 
bei linkėjimai sportininkams, 
visų dalyvių giedamas Lietu
vos himnas, olimpinė vėliava 
stiebe, olimpinė liepsna au
kure. Žavinga atrodė sporti
ninkų priesaika, tinkanti pa
kartoti atidarant ir šių metų 
Olimpiadą. Prisimenu sporti
ninkų paradą — žygiavome 
išdidžiai pro tribūną; žiūrovai 
labai plojo ir šaukė „valio!" 
Ypač plojimų negailėjo Vil
niaus krašto sportininkams su 
Pranu Žižmaru priekyje ir 
Amerikos lietuviams. 

Įvairios varžybos tęsėsi pora 
savaičių. Labai gaila, kad ma
no laimėti medaliai: aukso už 
tinklinį ir bronzos už krepšinį 
dingo, kai reikėjo trauktis į 
Vakarus gelbstintis nuo Rau
donosios Armijos įsiveržimo į 
Lietuvą". 

Iš gerbiamos veteranės Bro
nės daug įvairių dalykų suži
nojome; ji atsiuntė ir nemaža 
nuotraukų su savo komandų 
draugėmis. Vienoje iš jų mato
ma jaunutę Bronę, kai ji pri
ėmė medalį už laimėtą pirmą 
vietą tinklinyje. 

Įdomus buvo Olimpiados 
tinklinio finalas, nes finale 
Bronė kovojo prieš savo seserį 
Valeriją — Latvijos lietuvių 
tinklinio komandos kapitonę. 
Čia laimėjo Bronės vadovauja
ma komanda 2-1 (15-11, 4-15 
15-9). 

Krepšinyje jos vadovaujamai 
komandai sunkiau sekėsi, nes 
pusfinalyje 10-7 pralaimėjo 

I Lietuvos Tautinėje olimpiadoje, 1938 metais vykusioje Kaune, Bronė Didžiulytė priima aukso medalius tinkli
nio varžybas laimėjusiai JSC komandai. 

Pirmoaios Lietuvos Tautines olimpiados, 1938 m. vykusios Kaune, da
lyves — seserys Brone ir Valerija Didžiulytes, 1997 m. susitikusios Flori
doje, dalinasi prisiminimais 

Bronė yra Rygoje gimusi lie
tuvaitė. Ji ten augo, mokėsi, 
tik baigusi gimnaziją, išvyko 
studijuoti į Kauno Vytauto Di
džiojo universitetą. Čia įsijun
gė į Centrinį JSO sporto klubą 
ir buvo moterų krepšinio ir 
tinklinio komandų žaidėja ir 
kapitonė. 

Telefonu ir laiškais pasikei
čiant, ši sporto veteranė daug 
ką papasakojo apie Lietuvos 
sportą ir Tautinę Olimpiadą. 
Štai, dalis jos įspūdžių iš tų 
dienų. Apie tai pasakoja B. 
Didžiulytė: 

„Pirmoji Lietuvos Tautinė 
Olimpiada, vykusi prieš 60 
metų, įbrėžė neišdildomus 
ženklus. Deja, prisiminimai 
Siek tiek migloti, nes ilgas lai
ko tarpas. Atmintyje liko 
Olimpiados atidarymas vals
tybiniame stadione. Labiau at-

„Aušros" mergaičių gimnazijos 
rinktinei. Tačiau rungtynėse 
dėl bronzos medalių vis tiek 
įveikė Biržų gimnaziją 9 - 6. 

Neseniai Bronė ir Valerija 
(Zentinš) buvo susitikusios 
Floridoje. Jos gerai atsimena 
tą kovą dėl Olimpiados tinkli
nio aukso medalių. Abi norėjo 
laimėti, tačiau Valerija turėjo 
pasitenkinti sidabru. 

Valerija Didžiulytė-Zentinš 
irgi gimė, augo ir mokėsi Ry
goje. Ji baigė Rygos Lietuvių 
gimnaziją ir Rygos Fizinio 
auklėjimo institutą. Buvo il
gametė Rygos Lietuvių gimna
zijos sekretorė. Ji priklausė 
Rygos sporto klubui ir pasi
reiškė kaip tinklininkė, krep
šininkė ir lengvaatletė. Ji su
organizavo Rygos lietuvių mo
terų tinklinio komandą, kuri, 
kaip jau minėta, Tautinės 

Olimpiados metu laimėjo si
dabro medalius. Dabartiniu 
metu gyvena Toronto mieste, 
Kanadoje. 

Reikia pažymėti, kad St. Pe
tersburge gyvenanti Bronė 
Miklienė palaiko artimus ry
šius ir su kita Pirmosios Lie
tuvos Tautinės olimpiados da
lyve — Kazimiera Pauliuke-
vičiūte-Laikūniene. Ši mūsų 
sporto veteranė gimė, augo, 
mokėsi ir dirbo Kaune. Lais
valaikį skyrė krepšiniui, tink
liniui ir stalo tenisui. Jos di
džiausi pasiekimai buvo stalo 
tenise: Kazimiera Lietuvos 
stalo rinktinės eilėse Lietuvai 
atstovavo 1936 m. pirmeny
bėse Prahoje. 

Kazimiera daug žaidė stalo 
tenisą ir tuoj po karo pabė
gėlių stovyklose, o taip pat ir 
atvykusi į JAV, apsigyvenusi 
Clevelande. Tiek Vokietijoje, 
tiek Amerikoje ji buvo antrąja 
pajėgiausia lietuvių stalo te
nisininke (po Julijos Rutelio-
nienės). 

Bronė Miklienė pasakojo, 
kad pas ją viešėjo kita pirmo
sios Tautinės Olimpiados da
lyvė, jos tinklinio komandos 
žaidėja — Sofija Klibavičiūtė, 
gyvenanti Lietuvoje. Sofija bu
vo pirmoji Australijoje mirusio 
Lietuvos krepšinio rinktinės 
žaidėjo Leono Baltrūno žmo
na. 

Daug įvairių prisiminimų 
beria Bronė Didžiulytė-Mik
lienė. Ji turi nemaža laiko vis
ką pergalvoti ir gali pateikti 
apsčiai žinių iš mūsų senosios 
sporto istorijos, nes tų dienų 
gyvųjų sportininkų jau ne
daug beturime. Ji pati, kaip 
sako, netekusi vyro Vyto, jau
čiasi vieniša. Laiką leidžia 
skaitydama spaudą ir knygas, 
ar žiūrėdama televizijos trans
liacijų krepšinio bei teniso 
rungtynių. Tai man padeda 
atitrūkti nuo kasdienybės", — 
sako ji. 

Kai birželio antroje pusėje į 
Lietuvą pajudės nauja mūsų 
sportininkų karta į II Lietuvos 
Tautinę Olimpiadą, Bronės ir 
Valerijos Didžiulyčių, Kazi-
mieros Pauliukevičiūtės-Lai-
kūnienės ir kitų dar gyvų I 
Olimpiados dalyvių mintys, be 
abejo, bus su jų vietas užėmu-

OLIMPINIS ORDINAS LTOK 
PREZIDENTUI ARTŪRUI POVILIŪNUI 
Ir tai jau trečias! 1994 me

tais Tarptautinis Olimpinis 
komitetas A. Poviliūną apdo
vanojo 100-mečio medaliu, 
1995 metais jam buvo įteiktas 
„Olimpinio judėjimo vienybės" 
prizas. O štai šių metų ba
landžio 8 d. buvo nutarta A. 
Poviliūną apdovanoti už nuo
pelnus Tarptautiniam olim
piniam judėjimui aukščiausiu 
apdovanojimu — Olimpiniu 
ordinu. Sis ordinas jam bus 
įteiktas birželio 5 d. Sevilijoje 
(Ispanija) Pasaulio olimpinių 
komitetų Generalinės asam
blėjos metu. Pernai jis buvo 
perrinktas naujai kadencijai į 
Europos olimpinių komitetų 
vykdomąjį komitetą. 

Tiek apdovanojimų ir nuo
pelnų Tarpt, olimpiniame 
komitete. O kas gi jis yra Lie
tuvos Tautiniam olimpiniam 
komitetui? 

Sakyčiau — viskas! Atkū
rėjas, jis buvo organizacinės 
grupės pirmininkas steigiama
jam susirinkimui, jo vadovas 
— prezidentas nuo- pat pirmos 
dienos, nuolat vienbalsiai per
renkamas, juo tuoj (už poros 
mėnesių) bus 10 metų! Jo 
kryžiaus keliai, drąsa, ryžtas, 
diplomatiniai sugebėjimai ko
vojant atgauti pripažinimą 
Tarpt, olimpinio komiteto 
vaizdžiai aprašyti knygoje 
„Olimpinė ugnis negęsta". 

Šiemet buvęs Lietuvos prezi
dentas A. Brazauskas A. Povi
liūną apdovanojo Nepriklauso
mybės 80-mečio proga Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino 3-jo laipsnio ordinu. 

V.G. 
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1/2 metų 
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$60.00 
$86.00 
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$85.00 

3men. 
$35.00 
$40.00 
$58.00 

$30.00 
$35.00 
$50.00 

Arturas Poviliūnas, Lietuvos Tau
tinio Olimpinio komiteto atkūrėjas 
ir dabartinis jo prezidentas, Lietu
vos nepriklausomybės 80-mečio 
proga buvo apdovanotas Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio 3-eio laipsnio 
ordinu. 

Futbolas Čikagoje 

TRUMPAI 
Rezultatyviausias krepši

ninkas — Vilniaus „Sakalų" 
gynėjas Andrius Giedraitis. 
Jis žaisdamas Lietuvos krep
šinio lygos čempionato rung
tynėse savo komandai pelnė 
55 taškus. 

Rezultatyviausios krep
šinio varžybos—166:119 re
zultatu baigėsi Vilniaus „Sta
tybos" susitikimas su Siono re
giono jungtine profesionalų 
komanda Sione (Šveicarija). 
Nors buvo žaidžiama pagal 
krepšinio profesionalų taisyk
les, pergalę iškovojo Vilniaus 
„Statybos" komanda. 

Masiškiausios krepšinio 
varžybos, kuriose dalyvavo 
1,026 komandos įvyko 1952 m. 
Tai — IV Lietuvos krepšinio 
taurės varžybos. 

Masiškiausios vaikų krep
šinio varžybos, kurių pirma
jame rate dalyvavo 1,062 ko
mandos, įvyko 1970 m. 

„LITUANICĄ" PERSEKIOJO KLAIDOS IR 
TEISĖJAS 

šiais dalyviais. Reikia manyti, 
kad šiu metų Olimpiados me
tu bus rasta laiko ir galimybių 
kokiu nors būdu prisiminti 
mūsų sporto veteranus (mote
ris ir vyrus), kurie padėjo pa
grindą Lietuvos sportinei 
veiklai. Jų pasėta sėkla tebe
duoda gražius vaisius ir dėl to 
Lietuvos ir lietuvių vardas 
dažnai skamba pasaulyje. 

Edvardas Sula i t i s 

Pirmosios Lietuvos Tautinės olimpiados dalyvė Kazimiera Pauliuke-
vičiute-Laikuniene su lietuvių ir amerikiečių stalo teniso varžybose 
laimėtomis taurėmis ir trofėjais 

Trečiose futbolo pirmenybių 
rungtynėse, vykusiose gegužės 
3 d. tarp „Lituanicos" ir 
„Wings" vienuolikių, buvo už
fiksuota 3-1 pergalė pastarie
siems. Tačiau šis rezultatas 
neatitiko rungtynių eigai ir 
komandų pajėgumui. 

Pirmo kėlinio 10-je minutėje 
varžovai padarė 1-0 savo nau
dai, o po penkių minučių „Li-
tuanica" gražiu J. Berutti šū
viu su galva pasekmę išlygino. 
Tada puikias progas įvar-
čiams pasiekti praleido D. 
Smulkys ir V. Žuromskas. 

Po pertraukos rungtynes su
jaukė prastokai švilpavęs tei
sėjas, kuris ukrainiečių nau
dai davė 11 metrų baudinį, iš 
kurio jie padarė 2-1. Tuomet 
mūsiškiai tarsi pasimetė ir, po 
vienos gynimo klaidos, jie 
įmušė trečiąjį įvartį. 

Paprašėme pakomentuoti 
šias rungtynes „Lituanicos" 
komandos vadovą Gediminą 
Bielskų. Rungtynės vyko apy
lygiai ir, jei tas neteisingai 
teisėjo paskirtas baudinys, 
mes galėjome laimėti. Žinoma, 
labai nesisekė ir mūsų puoli
mui įvarčių mušime, o gyni
mas padarė bent kelias nema
žas klaidas. Tačiau mūsiškių 
žaidimu esu beveik patenkin
tas. Šiaip dabar turime neblo
gus žaidėjus, nors komandai 
dar trūksta poros geresnių 
futbolininkų. Lyginant su pas
kutinių kelių metų komanda, 
*i yra žymiai geresnė", — sakė 
3 . Bielskus. 

Šį sekmadienį, gegužės 10 
r*., 3 vai. p.p. „Lituanica" žais 
namuose, aikštėje prie PL cen
tro Lemonte, prieš lenkų 
„Cracovią". Atrodo, kad vyrai 
yra nusiteikę šias rungtynes 

laimėti. Pageidautina, jog jų 
pastangas žiūrovai įvertintų ir 
gausiai ateitų žaidynių stebėti 
ir tuo geriau nuteiktų savo 
žaidėjus. 

VETERANAI DAR BE 
PRALAIMĖJIMO 

Jeigu „Lituanicos" vyrai iš 
trejų rungtynių turi dvi per
gales, tai veteranų komanda 
eina dar be pralaimėjimo. 
Mūsiškiai įveikė „Lightning" 
4-1, „Vikings" 2-0 ir „Rams" 5-
2. Tai pati geriausia pirmeny
bių pradžia ,Xituanicos" vete
ranams per paskutinius kelis 
metus. 

„Lituanicos" veteranų ko
mandos eilėse matome geruo
sius klubo vyrų vienuolikės 
žaidėjus, kurie praėjusią žie
mą salės futbolo pirmenybėse 
prisidėjo prie meisterio vardo 
laimėjimo. 

Beje, veteranų rungtynės 
yra žaidžiamos šeštadieniais. 

KLUBO RĖMĖJAI 

LFK „Lituanicos" valdybos 
iždininkas praneša apie nau
jus rėmėjus, neseniai parėmu
sius klubo veiklą. Visą šimtinę 
iš Sunny Hills, FL, atsiuntė 
Klemensas ir Adelė Žukauskai 
(klubo veterano Jono Žukaus
ko tėvai). LB Lemonto apyl. 
valdyba aukojo 40 dol.; kiti di
desnis aukotojai — Vytas 
Raudys, Aleksas Lauraitis, 
Vytas Krasauskas. Senesnės 
kartos futbolininkas, pasižy
mėjęs žaidimu Vokietijoje, 
Vladas Adomavičius (^Juja") 
iš Floridos atsiuntė nario mo
kestį. Klubo rėmėjams prik
lauso padėka. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR.A.B.GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St Tel. 709-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ARAS2UOBA.MD. 
INDRĖ RUDAITIS* O.D. 

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

Napacvaa. IL 60563 
Tat (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vtdaus ligų gydytojas 

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

Tel 773-585-7756 
^^_VaĮandM^pagajsuąitarfmą^^ 

DR. L PETREItOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HMs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9625 S.79m Ave., Htekory rMto, IL 
Tel. (708) 588-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

APIE JONO ŽUKAUSKO 
SVEIKATOS BŪKLE 

Daug sporto mėgėjų teirau
jasi apie ilgamečio LFK „Li-
tuanicos" žaidėjo, trenerio ir 
rėmėjo Jono Žukausko sveika
tos būklę. Kaip žinome, jam 
buvo padaryta sunki galvos 
operacija — pašalintas pikty
binis auglys. 

Po ligoninėje praleistų Sa
vaičių ir rehabilitacijos centre, 
Jonas po truputį taisosi gydy
tojų bei rūpestingos žmonos 
Irenos priežiūroje. Dar vis turi 
vartoti gana stiprius vaistus 
ir tikimasi dar didesnio pa
gerėjimo. Ligonis vis daugiau 
vaikšto ir stengiasi kalbėti. 

Telefonuoti jam nepatartina. 
Tačiau galima parašyti laiš
kelį namų adresu: 802 N. 
Waiola Ave., La Grange Park, 
IL 60526. 

LFK „Lituanicos" narių ir 
kitų sporto bičiulių vardu lin
kime Jonui kuo greitesnio pas
veikimo! 

•A 



POSĖDŽIAVO LIETUVOS-
LENKIJOS VYRIAUSYBIŲ 

BENDRADARBIAVIMO 
TARYBA 

ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ 

Balandžio 27 dieną Var
šuvoje viešėjo Lietuvos Res
publikos ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius. Jo 
vadovaujama Lietuvos vyriau
sybės delegacija dalyvavo an
trajame Lietuvos-Lenkijos vy
riausybių bendradarbiavimo 
tarybos posėdyje. Taryba — 
tai trečioji — šalia abiejų šalių 
parlamentų asamblėjos ir 
dvišalės prezidentų konsulta
cinės tarybos — institucija, 
kurios veikloje dalyvauja abie
jų šalių politikai. Vyriausy
bių bendradarbiavimo taryba 
buvo įsteigta 1997 metų rug
pjūčio pabaigoje. Jos tikslas — 
stiprinti politinius, ekonomi
nius ir kultūrinius dvišalius 
ryšius. 

Skirtingi lietuvių ir lenkų 
prioritetai 

Lietuvos-Lenkįjos vyriausy
bių bendradarbiavimo tarybos 
antrajam posėdžiui pirminin
kavo Gediminas Vagnorius ir 
Lenkijos ministras pirminin
kas Jerzy Buzek. Kaip pa
brėžė abiejų valstybių vadovai 
— abi tautos ir toliau tęs kon
sultacijas narystės Europos 
Sąjungoje ir NATO klausi
mais. Pasak Lenkijos ministro 
pirmininko, Lietuva ir Lenkija 
turi vieningą nuomonę euroat-
lantinės integracijos klausi
mais. 

Kalbėdamas apie Lenkijos 
pirmumus lietuvių-lenkų san
tykiuose, kaimyninės valsty
bės vyriausybės vadovas nu
rodė: ekonominį ir kultūrinį 
bendradarbiavimą, tautinių 
mažumų klausimus, regioni
nio saugumo ir kovos su orga
nizuotu nusikalstamumu 
klausimus. Lietuvos minist
ras pirmininkas svarbiausiu 
pirmumu saizyktuose su Len
kija laiko: pozicijų derinimą 
strateginiais integracijos su 
ES ir NATO klausimais, pa
sienio bendradarbiavimo geri
nimą, siekiant didinti esamų 
sienos perėjų pralaidumą ir 
steigti naujas sienos perėjas 
(Varteliai-Vižainis). Taigi, 
Lenkijos šalis daug dėmesio 
santykiuose su Lietuva skiria 
tautinių mažumų klausi
mams, o tiksliau — Lietuvos 
lenkų reikalams. 

Kaip Lietuva turi rašyti 
lenkų pavardes 

Tai — Lenkijos nuomone — 
viena neišspręstų Lietuvos 
lenkų problemų. Mat, Lenkija 
reikalauja, kad Lietuvoje len

kų pavardės ir vardai būtų 
rašomi ne tik lenkiška forma 
(taip yra ir dabar), bet ir len
kiškais rašmenimis. Pvz., 
lenkų tautybės Lietuvos pi
liečio „Kiškis" pavardė turėtų 
būti rašoma „Kiszkis" ir t.t. 
Iki šiol Lietuva aiškino, kad 
tai sunkiai techniškai įvyk
domas dalykas, kadangi visas 
Lietuvos administracines 
įstaigas reikėtų aprūpinti 
rašomosiomis mašinėlėmis (il
gainiui — kompiuterių pro
gramomis) su lenkiškais 
ženklais. Atrodo, kad Lietuva 
vistik ryšis tokiam žingsniui 
(ir nemažoms išlaidoms iš 
vargano valstybės biudžeto). 
Tuo tarpu, nors Lenkija tvirti
na geriau išsprendusi tauti
nių mažumų klausimus, Len
kijos lietuviai ne tik kad 
negali svajoti apie jų pa
vardžių rašyseną lietu
viškomis raidėmis, bet visų 
pirma — nėra teisinio pagrin
do atlietuvinti jų sulenkintas 
pavardes. Lenkijoje galiojan
tis įstatymas (iš 1946 metų) 
leidžia pakeisti vardą ir pa
vardę tik tuomet, jei... jos 
skambesys yra nelenkiškas. Į 
„antrąją pusę" jokių galimy
bių Lenkijos teisė nenumato. 

Pasak Lietuvos Respublikos 
Regioninių problemų ir tauti
nių mažumų departamento di
rektoriaus Remigijaus Motu
zo, Lenkijos pusė pavardžių ir 
vardų rašysenos klausimą ke
lia kaip politinį aspektą, o 
Lietuva — kaip kultūrinį ir is
torinį. Kaip pastebėjo Remigi
jus Motuzas, jeigu Lietuva ir 
Lenkija pasirašytų susitarimą 
dėl pavardžių ir vardų ra
šysenos, tai vistiek neiš
spręstų Lenkijoje gyvenančių 
lietuvių problemos, kadangi 
norint atlietuvinti pavardes 
ar vardus, jie turėtų sumokėti 
už asmens dokumentų kei
timą, padengti visas išlaidas, 
susijusias su pavardės pakei
timu (bankuose, teismuose ir 
pan.). Kaip pažymėjo Remigi
jus Motuzas, Lietuvoje šie 
reikalai yra žymiai geriau 
sprendžiami. „Pavardžių ir 
vardų rašymo problemos jau 
iš dalies atsispindi valsty
binės kalbos įstatyme, kituose 
teisės aktuose", — kalbėjo jis. 

Lenkijos šalis tvirtina, kad 
iki liepos pradžios bus patvir
tinta lietuvių-lenkų sutartis 
dėl pavardžių ir vardų ra
šysenos. Direktorius Remigi-
jos Motuzas yra skeptiškesnis: 
„Komisijos, kuri svarsto šį 
klausimą, darbas nebuvo 
konstruktyvus. Lenkijos sei-

Žemaitkiemia, Ukmergės rajonas. Ūkininkas įsigijo naują suomišką traktorių, kainuojantį 55,000 dol. Nėra abe
jonės, kad toks „gyvulys" visoje apylinkėje sukėlė nemažą dėmesį. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

TARP RYTŲ IR VAKARŲ 
Lietuvos politikai dar ilgai 

turės priiminėti politinius 
sprendimus, kai reikės lemti 
strateginių ūkio objektų liki
mą. Kovo mėnesį tai tapo aki
vaizdu, kai buvo pradėta svar
styti, kam patikėti valstybei 
priklausančias naftos, gamti
nių dujų įmonių akcijas, kam 
pavesti vykdyti elektros ener
gijos perdavimo linijos į Len
kiją projektą, — rašo Redakci
jos skiltyje „Verslo žinios". 

Kiekvienas šių objektų ir 
projektų ateityje gali lemti ir 
valstybės pajamas, ir ekono
minę politiką. 

Šiandien vyriausybę užgulu
si dilema — ką rinktis, Rytus 
ar Vakarus — nelengva, nes, 
būtent, dabar sprendžiamas 
klausimas, ar pasilikti Rusijos 
įtakoje, ar vis dėlto ne tik šū
kiais orientuotis į Europos Są
jungos struktūras. 

Pasak „Verslo žinių", Lietu
vos energetikos ūkis šiandien 
tebelieka neatsiejamas nuo 
Rusijos. Elektros energetikos 
sistema pagal infrastruktūrą 
tebėra buvusios SSRS energe
tikos sistemos atšaka, kadaise 
vadinta Šiaurės Vakarų ener
getikos sistema. Šiandien, pri
reikus stabdyti Ignalinos ato
minę elektrinę, brolišką pagal
bos ranką gali ištiesti tik Rytų 
kaimynas. 

Parduoti ar neparduoti Lie
tuvai naftos ir gamtinių dujų, 

mui ir vyriausybei pasikeitus, 
buvo pateiktas visai naujas 
šio susitarimo projektas ir* 
mes manytume, kad iki liepos 
1 dienos turėtų susitikti komi
sija ir išnagrinėti visas, tiek 
lenkų, tiek lietuvių mažumos, 
problemas. Tuo labiau, kad 
vardų ir pavardžių rašysenos 
problemos sprendimą mes no
rime sieti su planuojamu pasi
keitimu Lietuvos piliečio as
mens dokumento". 

už kokią kainą — vėlgi spren
džia Rytai. Toks yra paveldas, 
ir rusų interesas jį išlaikyti. 
Todėl, matyt, savaip teisi Ūkio 
ministerija, kurios vadas, 
svarstydamas, kam teikti pir
menybę, kalbant apie Būtin
gės, elektros perdavimo linijos 
į Lenkiją projektus, perspek
tyvą ateityje turėti alterna
tyvų gamtinių dujų šaltinį, la
biau linksta į Vakarų pusę. 
Gal todėl ir „Naftotiekio" ak
cijų emisiją siūloma nusipirkti 
ne „LUKoilui" ar „Juksi", ku
rių nafta tekėtų vamzdynu, o 
JAV bendrovei „Williams In
ternational". Matyt, todėl ir 
elektros perdavimo liniją bus 
siūloma tiesti ne „Gazprom" 
padaliniui, bet vienai iš dviejų 
JAV įmonių. O Būtingės sta
tybą — vėlgi patikėti „Wil-
liamsui". 

Toliau „Verslo žinios" paste
bi, kad vis dėlto nederėtų pa
miršti ir realybės. Šiandien 
Lietuva priklauso nuo Rusijos, 
todėl neatsižvelgti į energeti
kos šaltinių tiekėjų interesus 
irgi nevalia. Būtent, Rusijos 
bendrovės nuspręs, ar Lietu
vos gamtinių dujų ir naftos 
vamzdžiai bus pilni. 

Rusai į Lietuvą šiandien 
ateina, matyt, vedami ekono
minių interesų. Akivaizdu, 
kad "LUKoilui", didžiausiai 
Rusijos naftos įmonei, teturin
čiai dvi nedideles naftos per
dirbimo gamyklas, būtų ne-
prošal daryti įtaką vienai mo
dernesnių Rytų Europoje naf
tos perdirbimo gamyklų Ma
žeikiuose, juolab, kad geidžia
mos Vakarų rinkos nuo čia ran
ka pasiekiamos. Kita vertus, 
Rusijos naftininkams Būtingė 
— nedidelis kąsnis, bet jiems 
nesinorėtų, kad ir per šį ter
minalą būtų daugiau įvežama 
į Lietuvą, nei išvežama. 

Pasak „Verslo žinių", vien 

ekonominiais interesais grįsti 
sprendimų, kam patikėti stra
teginių bendrovių vairą, Lie
tuvai, matyt, nederėtų, nes sa
vaime kyla abejonių, kaip Ru
sija elgsis, valstybės vadovybę 
pakeitusi į ne tokią demokra
tišką. Kartu laikraštis paste
bi, kad, net ir tada, kai dery
bose su potencialiais investuo
tojais, valstybės vadovai daro 
sprendimus, mąstydami vien 
apie Lietuvą, neeuropietiška 
daryti taip, kaip dabar, pami
nant arba apeinant savo pačių 
valstybės įstatymus. „Verslo 
žinios" klausia, kam skelbti 
„Lietuvos dujų" akcijų išpir
kimo konkursą, žinant, kad 
jis, būdamas formalus, ne
įvyks? Kam skelbti „Būtingės 
naftos" 3-ąją akcijų emisiją ir 
užsisakyti kąsnį, iš anksto ži
nant, kad jo nepavyks apžioti? 

Rima Jakutytė 
* Nuo gegužės 1 d. vidu

tinė senatvės pensija išaugs 
13 litų 14 centų,. Gegužės mė
nesio vidutinė senatvės nedir
bančio pensininko pensija bus 
284 litai 27 centai.Valstybinė 
socialinio draudimo taryba 
patvirtino pirmojo šių metų 
ketvirčio vidutines draudžia
mąsias pajamas — 803 litai. 
Pagal šias pajamas, skaičiuo
jama vidutinė senatvės pensi
ja. Praėjusių metų paskutinį 
ketvirtį vidutinės draudžia
mosios pajamos buvo 765 litai. 
Dabar jos išaugo 5 procentais. 

* Fotomenininkų sąjun
gos vadovas Antanas Sut
kus, antradienį susitikęs su 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
teigė, kad kultūros žmonės 
„stovi ant žemiausios pako
pos". A. Sutkus su liūdesiu 
pažymėjo, kad atkūrus Lietu
vos nepriklausomybę, nebuvo 
išleistas nė vienas meninės fo
tografijos albumas, o tik rep
rezentacinės knygos. Pasak 
fotografo, jos neatspindi tikrų
jų Lietuvos menininkų darbų. 

Danutė Bindokienė 

Galbūt saugios vietos 
niekur nėra 

Žmogus ilgisi ramybės, sau
gumo sau ir savo artimie
siems. Iš miestų spūsties jis 
keliasi į priemiesčius, ieško
damas užuovėjos nuo nusikal
stamumų; kol ilgainiui turi 
pripažinti, kad „tik ten gera, 
kur mūsų nėra..." Skaitant 
spaudą ar stebint žinių laidas 
televizijoje, galime visi įsiti
kinti, kad iš tikrųjų niekas 
nėra apsaugotas nuo plėšikų, 
vagių, narkomanų, žudikų ir 
kitų žmonijos padugnių, iš pa
salų tykojančių sau aukų arba 
pelno. Juokais kartais iš
sireiškiamą, kad nusikaltimų 
galbūt galėtume išvengti tik 
Vatikane... 

Tie juokai išgaravo š.m. 
gegužės 5 d., kai pasigirdo 
žinios, kad ir Vatikanas ne
išvengė žmogžudystės — iš 
tikrųjų dviejų — ir savižudy
bės. Dar labiau nustebino tai, 
kad tie nusikaltimai įvyko 
kaip tik su žmonėmis, kurių 
vienintelė paskirtis Vatikane 
yra su tokiomis blogybėmis 
kovoti. 

Vatikanas yra tarytum val
stybėlė valstybėje, arba mies
tas mieste. J is turi šiek tiek 
per 100 akrų plotą, apie 1,000 
savo piliečių (daugiausia ku
nigai, vienuolės ir įvairūs kiti 
dvasinio luomo žmonės), nuo
savą policiją, teismus (net 
kalėjimą, kuris retai mato ka
linius), paštą, spaustuvę, tur
tingą biblioteką ir kitas svar
bias įstaigas. Vatikanui suve
renitetas suteiktas 1929 m., 
kai su Italija buvo pasirašyta 
sutartis. Jis išlaiko ir 100 
vyrų stiprumo kariuomenę, 
kurios pagrindinė paskirtis — 
saugoti šv. Tėvą. Vienintelė 
vieta, kur apsauga rūpinasi 
ne oficialioji Vatikano kariuo
menė, yra Šv. Petro aikštė. 
Joje patruliuoja Italijos polici
ja. 

Ta Vatikano kariuomenė — 
ypatinga. Kas yra buvęs Vati
kane, be abejo, nepamirš 
ryškiomis uniformomis, seno
viškais šalmais, disciplinuotų 
šveicarų kilmės karių, į ku
riuos nuolat nukreipti tu
ristų foto aparatai. Pagal 
tradiciją, Šveicarų gvardija 
saugo popiežius nuo 16 
šimtmečio, kai 1527 m., Romą 
užpuolus, popiežius Klemen
sas VII pasamdė būrį šveicarų 
karių, kad turėtų patikimą 
apsaugą. (Panašiai juk padarė 
ir mūsų Vytautas Didysis, 
savo asmeninei apsaugai par-
sikvietęs karaimus.) Ta tradi
cija pasiliko iki dabar. Pa
prastai nauji kandidatai šiai 
prestižinei Vatikano gvardijai 
skrupulingai parenkami. Jie 
turi būti Šveicarijos piliečiai, 
nevedę, geri katalikai (tai turi 

patvirtinti kandidato parapi
ja) 5 pėdų 8 colių aukščio, 
tarp 18 ir 30 metų amžiaus. 
Dar reikalaujama, kad jų va
das būtų iš kilmingos šeimos. 

Paskutinį kartą Vatikano 
teritorijoje žmogžudystė pasi
taikė 1848 m., kai buvo 
nužudytas popiežiaus Pijaus 
IX ministras pirmininkas. 
Atentatas prieš popiežių Joną 
Paulių II įvyko 1981 m. Šv. 
Petro aikštėje. Kaip tik tuo 
metu popiežiaus artumoje bu
vo ir gegužės 5 d. nužudytas 
Alois Estermann, skubiai 
veikdamas, prišokęs prie šv. 
Tėvo, uždengęs jį savo kūnu 
nuo tolimesnių šūvių ir gal
būt išgelbėjęs jo gyvybę. Nuo 
to laiko Estermann visuomet 
buvo su popiežiumi, jam ke
liaujant ar pasirodant maldi
ninkų tarpe. Kartu su šv. 
Tėvu Estermann yra atlikęs 
30 kelionių į svetimus kraš
tus, be abejo, ir į Lietuvą. 

Pasitraukus iš Šveicarų 
gvardijos vado pareigų buvu
siam vadui Roland Buchs, į jo 
vietą naujo vado buvo ieš
koma net septynis mėnesius 
ir kai ką gerokai nustebino 
pik. Estermann parinkimas, 
kadangi šis neturi „kilmingo 
kraujo". Tačiau vos dieną 
prieš pakėlimo vadu iškilmes, 
kurių Estermann laukė, kaip 
„visų svajonių išsipildymo", 
jis buvo nušautas kartu su 
žmona, o žudikas, taip pat 
priklausantis Šveicarų gvar
dijai, atsuko ginklą į save. 

Vatikanas (kaip ir Maskva) 
nepasižymi atvirumu ir žinias 
teikia labai skūpiai, tad ir 
šiuo atveju per daug nepasisa
ko, suteikdamas progą sklisti 
gandams' ir spėliojimams. Ir 
vis dėlto kyla klausimas, ko
dėl tie, kurių paskirtis saugo
ti svarbiausią katalikų pa
saulio žmogų, taip lengva
būdiškai į savo tarpą įsileido 
karį, tiek daug savo asme
nybėje sukaupusį pavydo, 
pykčio, galbūt keršto. Juk jis 
Šveicarų gvardijos eilėse jau 
tarnavo trejetą metų, tad buvo 
laiko pastebėti įvairius psi
chologinius sutrikimus. O gal 
iš tikrųjų už šio šiurpaus 
įvykio slepiasi kažkas dau
giau, negu kario nepasiten
kinimas, kad jam nebuvo su
teiktas paaukštinimas ar žy
muo? 

Spėlioti galime visi, tačiau 
nereikia pamiršti, kad žmo
nės yra visur tik žmonės: visi 
turi ydų, silpnybių ir įvairių 
polinkių. Tik dėl to, kad tas 
žmogus nuolat gyvena Vati
kane, yra popiežiaus sargybi
nis, neapsaugo jo nuo nukry
pimų. 

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX 

ŠIMTMETYJE 
PETRAS MATEKŪNAS 

12 (Tęsinys) 

Popiežius Pijus XI vysk. J. Matulaitį labai vertino, 
kad jis pasiaukojo, nes lenkų vyriausybė tikrai nesu
tiktų, kad jis būtų pakeltas arkivyskupu ir eitų Vil
niaus vyskupuos ganytojo pareigas. Atlikęs prie Šv. 
Pauliaus bazilikos rekolekcijas, apsigyveno pas pran
ciškonus. Rugsėjo 1 d. popiežius jį pakėlė tituliniu 
Adulijos arkivyskupu. Jam dar esant Romoje, suži
nojo, kad kun. M. Reinys buvo paskirtas Užsienio rei
kalų ministru, vietoje J. Purickio. Vatikano laikrašty 
„Osservatore Romano" buvo išspausdintas straipsnis 
apie Lietuvą. Tame straipsny apie kun. M. Reinį buvo 
labai gerai atsiliepta. Arkivysk. J. Matulaitis, perskai
tęs tą straipsnį, pradėjo tikėti, kad Vatikano santykiai 
su Lietuva bus sutvarkyti, nes tokia bažnytinė padėtis 
ilgai tęstis negali. Popiežius tą padėtį gerai žinojo ir 
norėjo kaip galima greičiau sutvarkyti. Popiežius daž
nai pas save pasikviesdavo arkiv. J. Matulaitį pasitar
ti apie Lietuvos bažnytinius reikalus, nes Vatikanas iš 
Lietuvos yra gavęs net du prašymus: viename Žemai
čių vysk. Pr. Karevičius prašė, kad jo vyskupija būtų 

padalinta į dvi vyskupijas, o kitame — vysk. Karosas, 
vysk. Pr. Karevičius ir Vilniaus vyskupijos dalies ad
ministratorius kan. J. Kukta, kad Vatikanas įsteigtų 
Lietuvos provinciją. 1925 m. gruodžio 7 d. popiežius, 
gerai žinodamas Lietuvos bažnytinę padėtį, tą reikalą 
pavedė atlikti arkiv. J. Matulaičiui, paskirdamas jį 
apaštaliniu vizitatoriumi Lietuvai. 

Arkiv. J. Matulaitis, Apaštalinis 
vizitatorius Lietuvai 

Gavęs iš popiežiaus paskyrimą, rytojaus dieną nu
ėjo į Lietuvos pasiuntinybę, esančią prie Kvirinalo, vi
zos reikalu. I Lietuvą išvyko 1925 m. gruodžio 10 d. 
Apsistojo Kaune pas marijonus. Vizitatoriaus įgalioji
mus arkiv. J. Matulaitis įteikė vysk. Pr. Karevičiui ir 
vysk. Karosui, o nuorašą su lydimuoju raštu pasiuntė 
ministrui pirm. dr. L. Bistrui. Taip pat aplankė ir Ma
rijampolę, kurioje sutiko kun. Joną, jau parvykusi iš 
Vilniaus, seselę A. Kudirkaitę, kuri buvo Trinapolio 
lietuvių vaikų prieglaudos vedėja, Andrių Meciūną, 
buvęs jo ilgametis tarnas ir daug kitų pažįstamų. 

Lietuvos vyriausybė nenorėjo, kad iš Vilniaus vys
kupijos dalies būtų sudaryta vyskupija, bet palikti 
taip, kaip buvusi administratūra, nes Vilnių atgavus, 
toji dalis vėl grįžtų prie Vilniaus vyskupijos. Klaipė
doje, kurios katalikai priklauso Varnijos vyskupijai, 
įkurti ne atskirą vyskupiją, (buvo mažai katalikų — 
apie 6,000, kurie sudarė tik keturias parapijas), bet 

autonominį bažnytinį Klaipėdos vikariatą. 
Seinų vyskupijos Lietuvai atiteko tik pusė. Vyriau

sybė norėjo, kad toji dalis, kuri yra Lietuvoje, pasi
liktų senąjį vardą, parodant, kad Lietuva neatsisako 
lenkų neteisėtai okupuotas sritis. Ilgiau buvo sustota 
prie naujos vyskupijos pavadinimo. Su vyriausybės 
pasiūlymu nesutikta, nes Seinų miestas lenkų oku
puotas, priklauso, kaip sakant, kitai valstybei, vysk. 
Karosas iš Seinų ištremtas į laisvą Lietuvą ir gyvena 
Marijampolėje. Palikti tą vardą, kaip siūlo vyriausybė, 
būtų visai netikslu. Buvo pasiūlymų ją pavadinti Sū-
davijos vardu, o kapitulą ir dekanatus — Vilkaviškio 
vardu. Tas vardas geriausiai jai tiko, nes Vilkaviškyje 
įsikūrė vyskupijos centras. 

Žemaičių vyskupija buvo padalinta į tris dalis: 
Kauno, Telšių ir Panevėžio. Iš šių vyskupijų buvo su
daryta arkivyskupija, kurios centras buvo Kaunas. To
kiu būdu bažnytinė provincija vadinosi kauniškė 
(Kaunensis). Toms trims vyskupijoms reikėjo ordinarų 
ir arkivyskupo. Į arkivyskupus Vatikanas numatė 
skirti arkiv. J. Matulaitį. Lietuvos vyskupai jo kandi
datūrai visi pritarė, bet arkiv. J. Matulaitis savo vie
ton rado kitą — kandidatą J. Skvirecką, kuris turi pa
tirties šioje srityje ir yra Švento Rašto vertėjas. Taip 
pat buvo numatyti į arkivyskupus J. Staugaitis ir Pr. 
Kuraitis. Pr. Kuraitis visai atkrito, o J. Staugaitis 
tapo kandidatu j Telšių vyskupiją. \ kitas vyskupijas 
buvo numatyti šie kandidatai: Panevėžio — K. Palta
rokas, Kaišiadorių — J. Kukta, Vilkaviškio — augzil. 

M. Reinys. 
Arkiv. J. Matulaitis turėjo daug rūpesčių ir kliū

čių. Kai jis atliko šį sunkų darbą, išvyko į Romą. Po
piežius jį priėmė 1926 m. kovo 13 d. Jo atliktu darbu 
popiežius buvo patenkintas. Kaišiadoryse palikti ad
ministratūra, popiežius nesutiko ir pageidavo įsteigti 
vyskupiją. Apie tai arkiv. J. Matulaitis telegrama 
pranešė net Lietuvos Užsienio reikalų ministrui ir 
prašė, kad jis pasitartų su prezidentu. 

Nemažai kliūčių arkiv. J. Matulaitis turėjo del 
Varmijos vyskupo daromų priekaištų ir reikalavimų 
Klaipėdos krašto atžvilgiu. Visos kliūtys buvo ilgainiui 
nugalėtos. Klaipėdos kraštas buvo pavadintas ne vi
kariatu, bet prelatura. kuri bus įjungta i Lietuvos pro
vinciją. 

Viską arkiv. J. Matulaitis pasiekė. 1926 m. balan
džio 4 d. buvo pa.sirašyta apaštalinė konstitucija „Li-
tuanorum gente", įsteigta bažnytinė provincija, paskir
tas arkivyskupas ir nauji vyskupai. 

Vysk. Pr. Karevičius, kai buvo įsteigta Lietuvos 
bažnytine provincija, tuojau išvyko \ Romą. Šv. Tėvas 
jį priėmė ir jį pakėlė tituliniu Skytopolio arkivyskupu. 
Jis, grįžęs iš Romos, įstojo į marijonus, vadovaujamus 
arkiv. J. Matulaičio. 

Arkiv. J. Matulaitis, dar prieš grįždamas i Lietu
vą, užėjo pas kardinolą Gasparry. nes abiem rūpėjo to
limesni ryšiai, kurie buvo šalti del delegato arkiv. A. 
Zechini pašalinimo iš Lietuvos. 

fBus daugiau) 

mamm m Ė Ė Ė t m į 
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ĮSPŪDŽIAI IŠ AUSTRALIJOS 
DONATAS SKUČAS 

JAV LB XV prezidiumo pirmininkas 

Kadangi 1949-1955 m. žmo
na gyveno Sydney. Australi
joje ir niekados nebuvo grįžusi 
po išvykimo, nusprendėm 
šiais metais aplankyti jos gy
ventas vietas Australijoje. Iš 
tikrųjų tai tik lydėjau žmoną. 
Niekados nesu buvęs Australi
joje, net ir skraidydamas po 
pasaulį su JAV aviacija. Vy
kau į Australiją su tam tikra 
susirūpinimu, nes gerai pri
siminiau Australijos Lietuvių 
Bendruomenės ALB; delega
cijos priešiškumą JAV LB de
legacijai per K PLB Seimą 
Vilniuje pereitą liepos mėnesį. 
Mano dideliam nustebimui, 
radom Australijos lietuvius la
bai malonius, draugišku?, vai
šingus ir pasirengusius pa
dėti. Atrodo, kad tai visai kiti 
žmones, negu tie, kurie buvo 
Vilniuje, net ir bendraujant su 
tais kurie buvo PLB seime. 
Nuo pat pradžių mus pasitiko 
ir globoja ALB Krašto valdy
bos pirmininkas dr. Vytautas 
Domela su žmona. Jie mus 
supažindino su daug Sydney 
gyvenančių lietuvių ir sudarė 
sąlygas kalbėti Sydney LB 
apylinkei Lietuvių klube, 
Bankstovvn. Tai vienas 62 
Sydney priemiesčių, lengvai 
pasiekiamas traukiniu arba 
autobusu. 

Australijos lietuviai yra per
ėmę kai k'.iriuos australų pa
pročius, kurių vienas pavyz
dys yra kiubai. Daugumai 
australų gyvenimas sukasi 
apie vieną arba daugiau klu
bų. Kokiam klubui priklausai, 
labai daug pasako apie žmogų. 
Prestižiškiausias klubas yra 
„Royal Sydney Yacht Club", 
pastatytas ant įlankos kranto, 
su labai gražiu vaizdu, bet be 
prieplaukų jachtom. Tapti jo 
nariu, reikia daugiau negu pi
nigų — reikia gero šeimynos 
vardo. Taip pat matėm pro 
traukinio langą užrašą „Sy-
denham Working Men's 
Club". Nesunku įsivaizduoti, 
kas yra šio klubo nariai. 

Lietuviška veikla taip pat 
sukasi apie klubus. Banks-
tovvn klubas buvo pastatytas 
etapais, pradedant 1962 m. 
Klubas didelis, erdvus ir 
gražiai užlaikomas. Jis pri
glaudžia ALB veiklą. ,-Mūsų 
pastogės'' savaitinio laikraščio 

redakciją. „Talkos" koopera
tyvą i.panašų į mūsų „Credit 
Union"\ Sydney ,-Kovo" sporto 
klubą, biblioteką. Turi tris 
skirtingo dydžio sales, val
gyklą ir žinoma, barą su 
dviem maloniais patarnauto
jais, kurie pamokė svečius iš 
Amerikos australų alaus 
kultūros — reikia mokėti ati
tinkamai paprašyti alaus. Vi
sas klubas prižiūrimas narių 
išrinktos tarybos ir direkto
riaus. Klubas yra per didelis 
dabartiniam narių skaičiui. 
Kad papildytų pajamas ir ne
turėtų nuostolių, klubas iš
nuomoja sales samojiečiams. 
Jie klube šoka tautinius 
šokius ir dainuoja. Iš sykio 
maniau, kad tai kokie spe
cialūs žemaičiai (samogitai), 
kol paaiškino, kad tai imigra
vę į Australiją Ramiojo vande
nyno salų gyventojai, kurie 
nori išlaikyti savo tautinę 
kultūrą ir papročius. Deja, jie 
yra gan triukšmingi ir 
prišiukšlina klubą. 

Canberros Lietuvių klubas 
taip pat yra per didelis ir ne
galėtų išsilaikyti vien iš lietu
vių narių. Todėl jie priima 
australus nariais. Daugiau 
kaip pusė narių nelietuviai ir 
trys iš klubo penkių tarybos 
narių yra australai, įskaitant 
pirmininką. Geelong Lietuvių 
klubas sudegė. Papildyti klu
bo pajamas, jie buvo išnuo
mavę patalpas vienai valdiš
kai agentūrai. Deja, agentūra 
prijungė per daug kompiute
rių prie laidų, kilo gaisras ir 
klubas sudegė. Kadangi klu
bai yra labai reikalingi tiek 
asmeniniams, tiek lietuvybės 
reikalams, tuoj buvo suorga
nizuotas komitetas atstatyti 
klubą, ir, atrodo, jis sėkmingai 
darbuojasi, rinkdamas pinigus 
iš visos Australijos ir projek
tuodamas atstatymą. 

Kitas reikalas, kuris krito į 
akį, tiek australiškoje, tiek lie
tuviškoje aplinkoje, buvo man
dagumas ir noras padėti sveti
miems. Pavyzdžiui, mums 
sustojus vidury miesto ir 
žiūrint į žemėlapį, kaip nueiti 
į miesto dalį, vadinamą Dar-
ling Horbour. prie mūsų priėjo 
vidutinio amžiaus vyras ir 
mandagiai paklausė, ar galėtų 
padėti. Žinoma, jis mums pa-

CLASSIFIED GUIDE 

Gina ir Donatas Skučai prie Canberros Lietuvių klubo, Australijoje, su klubo atstovu, Jūru'Kovalskiu (kairėje). 
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rodė gerą kryptį. Kitą sykį 
stovėjome didelėje centrinėje 
geležinkelio stoty ir žiūrėjom į 
užrašus, kaip patekti į peroną, 
iš kurio traukinys važiuoja į 
Bankstown. Tuoj pat prisis
tatė jauna geležinkelio pa
reigūnė, dėvinti šviesiai gelto
nus marškinius ir tamsiai 
mėlyną australiško tipo skry
bėlę, ir paklausė, kur norime 
važiuoti, ar su greituoju ar pa
prastu, nurodė gerą peroną. 
Dar vienas pavyzdys — mes 
vaikščiojom po Sydney botani
kos sodą. ieškojom rūtų dar
želio (taip, Sydney botanikos 
sode yra rūtų darželis) ir, su
stoję kryžkelėje, pradėjom žiū
rėti į sodo planą. Pro šalį ei
nanti vyresnio amžiaus sodo 
pareigūnė, sustojo ir paklausė, 
kur mes norime eiti. Žinoma, 
ne tik nurodė, kur eiti, bet ir 
dar trumpai pasakojo apie 
Australijos fauna. Buvo dar ir 
daugiau tokių pavyzdžių. 

Australijoje gyvenantys lie
tuviai taip pat yra labai linkę 
padėti patarimais ir pavė-
žinimais. Vos susitikus lietu
vius, jie siūlėsi kur nors 
nuvežti ar ką parodyti. Jeigu 
mes išreikšdavom kokį nors 
pageidavimą, tuoj būdavo su
organizuotas nuvežimas. Mes 
pradėjom drovėtis ką nors sa
kyti, nes žmonės tuoj siū-
lydavosi mus į tą vietą nu
vežti, o mes nenorėjom per 
daug apsunkinti tų gerų 
žmonių. Australijos lietuvių 
dėka, mes pamatėm vietų, 
kurių paprasti turistai nema
to, susipažinom su jų gyveni
mu, dabartiniu ir praeities, ir 
apskritai, jie padarė apsilan
kymą daug įdomesnį, malo
nesnį bei prasmingesnį. Ge
riausias pavyzdys tų vežio
jimų buvo mūsų nuvežimas į 
Canberrą, Australijos sostinę. 
Atstumas buvo apie 200 
mylių, geru keliu. Nuvažiavus 
į Camberrą, pirmiausia susto
jom Lietuvių klube, po to 
mums visą dieną rodė miestą. 
Įdomu, kad pagrindiniame 
miesto parke Australijos lietu
viai pastatė „Eglės, žalčių ka
ralienės" statulą ryšium su 
Australijos dviejų šimtmečių 
švente 1988 m. Su ta statula 
Australijos lietuviai įamžino 
savo buvimą Australijoje, toli 
nuo tėvynės. 

Ypatingą dėmesį atkreipiau 
į lietuvybės išlaikymą Austra
lijoje. Pasirodo, padėtis ten 
yra iabai panaši į Amerikos. 
Senieji gerai kalba lietu
viškai, išlaiko lietuviškus pa
pročius, skrenda į Lietuvą. 
Jaunimas daugiausia nekal
ba, arba silpnai kalba lietu
viškai, nors yra ir išimčių, ne
labai rūpinasi lietuviškais 
reikalais. Prie jaunimo priski
riu visus gimusius ir augusius 
Aust rainoje. Australijos mo
kyklose kai kuriais atvejais 
mokoma lietuvių kalba, tai 
nereikia šeštadieninių mo
kyklų Vis vien susidomėjimas 

lietuvių kalba yra silpnas. 
Jaunimas palaiko lietuvybę 
per miestų klubus, tautinių 
šokių ir dainų grupes ir, 
žinoma, sporto klubus. Ka
dangi tie sporto klubai turi 
specialią vietą Australijos lie
tuvių gyvenime, dar prieš 
daugelį metų buvo susidurta 
su problema, ką daryti su lie
tuvių kilmės jaunimu, kuris 
nemoka lietuviškai. Buvo dvi 
galimybės — viena, reikalauti, 
kad viskas būtų pravedama 
lietuviškai, tuo atstumiant be
veik visą jaunimą, paliekant 
klubą tik lietuviškai kalban
tiems veteranams, kurie ga
lėtų „sportuoti" gražiais ir gar
bingais prisiminimais; arba 
antra, leisti viską pravesti 
anglų kalba, tuomi įtraukiant 
jaunimą, kuris savo sportu 
garsintų Lietuvos vardą. 
Sprendimas buvo padarytas 
leisti vartoti anglų kalbą. 
Todėl, pavyzdžiui, Sydney 
„Kovas" yra ir šiandien pir
maujantis sporto klubas, kuris 
per dešimtmečius yra lai
mėjęs daug trofėjų. Mums 
viešint Lietuvių klube, vieną 
sekmadienio popietę vyko 
„Kovo* klubo metinis susirin
kimas. Jis buvo pravestas 
anglų kalba, biuletenis taip 
pat išleistas anglų kalba, bet 
klubas ir toliau sportuoja, lai
mi ir garsina Lietuvos vardą. 

Kitas pavyzdys yra Australi
jos lietuvių laikraštis „Mūsų 
pastogė". Kalbant su redakto
rium, Bronium Žaliu, paaiš
kėjo, kad jis buvo bandymui 
įvedęs vieną iš aštuonių pusla
pių anglų kalba. Tas sukėlė 
daug triukšmo, pasipiktinimo, 
demonstratyvių prenumeratų 
atsisakymų ir redaktorius bu
vo priverstas spausdinti visus 
aštuonis puslapius lietuviškai. 
Taip ir šiandien išeina „Mūsų 
pastogė". Tik bėda yra, kad tie 
tik lietuviškai skaitantys pre
numeratoriai sparčiai iške
liauja į amžinybę ir prenu
meratų skaičius savaime 
mažėja. Jau dabar laikraštis 
neišsilaiko iš prenumeratų ir 
skelbimų. Reikia aukų. Kaip 
ilgai galės laikraštis taip gy
vuoti, sunku pasakyti. Vieną 
dieną vis tiek reikės daryti 
sprendimą — ar sustabdyti 
laikraštį, ar jį spausdinti, bent 
iš dalies, anglų kalba. Šie pa
vyzdžiai rodo, kaip Australijos 
lietuviai bando išspręsti lie
tuvių kalbos klausimus. Gal 
čia yra ir mums, JAV lietu
viams, pavyzdys. 

Šiuo momentu du svarbiau
si dalykai, kurie rūpi Austra
lijos -lietuviams, yra jau mi
nėtas Geelong klubo atstaty
mas ir 50 metų nuo atvykimo 
į Australiją minėjimai. Pir
mieji lietuviai atvyko 1947 m., 
todėl dabar švenčia 50 metų 
buvimą Australijoje. (Čia kilo 
mintis, kad ir JAV LB galėtų 
imtis tokių minėjimų, prade
dant ateinančiais metais). I 

šventes yra įjungiami valdžios 
atstovai, nes, atrodo, yra glau
dus ryšys tarp lietuvių ir 
valdžios žmonių. Girdėjome, 
kaip naujai atvykę pradėjo ne 
nuo nulio, kaip mūsų tėvai čia 
JAV, bet Australijoje pradėjo 
nuo minuso, nes reikėjo ati
dirbti dvejus metus valdžios 
nustatytoje vietovėje. Tas 
reiškė atskyrimą vyrų nuo 
šeimų, gyvenimą palapinėse, 
sunkų darbą, kertant cuk
rines nendres, statant ge
ležinkelį ir tiesiant kanaliza
ciją. Pasirodo, daug lietuvių 
susibūrė aplink Bankstown, 
nes ten atvykę dirbo prie ka
nalizacijos įtaisymų. Atlikę 
dvejų metų prievolę, jie ir liko 
gyventi apylinkėje. Užmokes
tis tais laikais buvo penki 
angliški svarai į savaitę, kas 
tada būtų buvę lygu apie JAV 
20 dol. Palyginkite su JAV 32-
40 dol. į savaitę, ką tada nau
jai atvykę lietuviai į JAV 
uždirbdavo. Ilgainiui tas atsi
liepė į ekonominę būklę. Lie
tuviai buvo apsukrūs ir Aust
ralijoje. Kadangi Australijoje 
paskolų (mortgages) tais lai
kais nebuvo, tai dauguma 
naujai atvykusių stengdavosi 
sutaupyti užtektinai nusipirk
ti mažą sklypą, ant kurio pir
miausia pasistatydavo garažą. 
Tame garaže gyvendavo visa 
šeimyna, kartais metų metais, 
kol sutaupydavo užtektinai 
pasistatyti namuką. Gyvenant 
garaže, jau nereikėjo mokėti 
nuomos. Aplamai, Australijoje 
namai yra aiškiai mažesni 
negu tokios pačios klasės na
mai JAV. Prie sunkios ekono
minės būklės dar prisidėjo ir 
tas, kad moterims tada mo
kėjo tik du trečdalius ar ma
žiau kiek vyrams. Nors dabar 
jau yra pravestas įstatymas, 
kad vyrams ir moterims turi 
būti tas pats užmokestis už tą 
patį darbą, praktiškai tradici
nis skirtumas yra palaikomas 
dar ir šiandien. 

Nors ir susilpnėjęs, bet lie
tuviškas gyvenimas dar gyvas 
Australijoje. Aiškiai matyti, 
kad tie 8,000-10,000 lietuvių 
kilmės žmonės Australijoje pa
laiko veiklą per savo klubus ir 
organi arijas. Iš pokalbių su
sidarė vaizdas, kad būtų leng
va kartu dirbti bendrą lietu
višką darbą, tiek asmeninėje, 
tiek LB plotmėje. Dabartinė 
PLB valdyba rastų, kad būtų 
lengva koordinuoti lietuvišką 
veiklą tarp ALB ir JAV LB. 
Mano supratimu reikėtų tuo 
keliu ir eiti. 

ĮVAIRŪS 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, 
Wasringlon, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

IR GYVYBES DRAUDMAS. 
Agentas Frank Zapots ir Otf. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviukai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 Wect95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8854 
Valymo darbams ieškomi as

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

Reikalinga moteris 
prižiūrėti 1 metų mergaitę 

5 d. į savaite ir gyventi 
kartu Bostone. 

Tel. 617-520-1853 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 

(773)5864969 
(708)425-71(0 

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

Gnfcjfc 
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KMIEC4K REALTOR8 
7922 S.Putastd Rd. 

. 4365 S.Archtr Av« 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Verdu skanius cepelinus, 
kepu kugelį savo 
arba jūsų namuose. 
TeL 708-749-1922 

Reikalingi darbininkai 
turintys praktikos „siding" 

ir „soffit" darbuose. 
Kreiptis tel. 708-"28-0208. 

Vyras, turintis 
vairuotojo CDL teises 

ieško vairuotojo darbo. 
Tel. 708-749-1922. 

HELPWAWTED 
Full time malė, full service 

gas station attendant Steady 
work for honest & dependable 
worker. Apply Mon. thru Fri. at 

3968 S. Ashland, Chicago. 
Mušt speak Engteh & rtave 

Soc. Sec. number. 

Reikalingas sunkvežimio 
vairuotojas turintis CDL 
leidimą. Kreiptis tel. 773-
582-1473. Kalbėti angliikai 

Žymiai pigiau taisome 
automobilius jūsų arba 
savo namuose. 
Tel. 708-839-8447. 

« M M M * M ! ! 

RENKASI 
VIDUTINIŠKUS 
AUTOMOBDHUS 

Lietuvoje siūloma įsigyti 
1,100 modelių naujų asmeni
nių automobilių. Pigiausias 
šiuo metu siūlomas automobi
lis yra JDaewoo Tico SE", kai
nuojantis nuo 21,500 litų. 
Brangiausio — „Marcedes Benz 
CL 600" kaina siekia 604,245 
litus. Iki šiol Lietuvoje nepar
duotas nė vienas pigusis 
„Daewoo". Neperka ir praban
gių limuzinų Mercedes — 
Benz". 

Kaip rašo „Respublikos" 
priedas „Aikštė", vidutiniškai 
Lietuvoje naujas automobilis 
kainuoja 91,000 litų. Perka-
miausias — „Škoda Felicia", 
kainuojantis nuo 28 iki 57 
tūkst. litų. 

Mažosios klasės automobi
lių kainos sukasi apie 32-34 
tūkst. litų. Pigiausias vidu
tinės klasės automobilis „Ford 
Mondeo" kainuoja per 51,000 
litų. Pigiausias iš didelių auto
mobilių klasės „Hyundai So
nata" — apie 57,000. 

Lietuvoje nėra didelio ko
mercinės paskirties automobi
lių pasirinkimo. Čia perkami 
ir rusiški komercinės paskir
ties automobiliai. Tarp jų gan 
populiarūs, šeštajame dešimt
metyje sukurti, UAZ markės 
automobiliai — patikimi ir 
pigūs — nuo 26 iki 38 tūkst. 
litų. 

VELYKŲ DOVANA 
IŠŠAUKĖ ATVntA 

POKALBI 

Praėjusį savaitgalį Alytaus 
daugiavaikės šeimos gavo ve
lykinių dovanų — drabužių, 
makaronų. Šias Tremtinių 
grįžimo fondo parūpintas do
vanas atvežė Seimo narė Onu
tė Suncovienė. 

430 šeimų, auginančių po 3 
vaikus, ir 118 — po 4 ir dau
giau, atstovai, padėkoję už do
vanas, paprašė Seimo nare 
išklausyti jų mintis, „kad Sei
mas suvoktų, kaip jie gyvena". 

Gausios šeimos retai kuri 
daug uždirba, todėl net leng
vatiniai kreditai būstui įsigyti 
dabartinėmis sąlygomis joms 
nepasiekiami. Ir gabiausi vai
kai iš tokių šeimų dažniausiai 
neturi galimybių siekti aukš
tojo mokslo. Galėtų užsidirbti 
keletą litų talkindami kaimy
nams, tačiau ir kaime, ir 
mieste visi dabar bijo tūks
tantinių baudų už nelegalų 
darbą. 

Pašalpos tiek daugia
vaikėms Šeimoms, tiek vie
nišoms motinoms garantuoja 
tik nuolatinį skurdą. 

Susitikimo dalyviai prašė O. 
Suncovienę perduoti tokį ragi
nimą Seimo nariams: tegul 
kiekvienas iš jų pagyvena ke
letą mėnesių gaudami mini
malią algą, tada be jokios kri
tikos iš šalies supras, kokius 
absurdiškus įstatymus priima. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclation of Chicago 

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

Caaimir G. Okaas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
NE I TĄ TAIKINĮ 

JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė Regina Narušienė, 
atsiliepdama į „Pasaulio lietu
vio" balandžio laidos įžanginį, 
„Drauge" 1998 gegužės 2, Nr. 
87, išspausdintame laiške 
„Nesutinkame su PLB nuo
mone", rašo: „Kadangi, 'PU 
yra oficialus PLB organas, tai 
išeitų, kad jame išreikšta nuo
monė sutinka su PLB valdy
bos pozicija". 

Taip nėra. PL balandžio lai
dos įžanginis, kaip ir visi kiti 
šio žurnalo įžanginiai, yra tik 
PL redaktorius, t.y., mano, 
atsakomybė ir juose reiškiama 
nuomonė nėra „PLB valdybos 
pozicija". Sunku patikėti, kad 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė botų to nežinojusi, 
nes ne vieną kartą tai buvo 
aiškinta įvairiuose Bendruo
menės suvažiavimuose, sesi
jose, posėdžiuose, pasitari
muose ir net viešai spaudoje. 
Greičiausiai jai tai buvo tik 
proga įžanginiame nepatinka
mas mintis, dargi iškraipant 
jų prasmę, panaudoti kaip pa
pildomas priežastis pateisinti 
savo nenorui bendradarbiauti 
ir derint veiklą su PLB valdy
ba. Ypač organizuojant talką 
Lietuvai įstoti į NATO. 

Iš laiško atrodo, kad Regina 
Narušienė nesuprato šio įžan
ginio turinio ir nesuvokė es
mės. Tokių teiginių, kuriuos ji 
primeta įžanginiui, kaip, pvz., 
„PLB valdyba neturi pa
sitikėjimo tėvyne Lietuva" te
nai nėra. Nėra nė tokių užuo
minų. Nėra nė „negatyvių" ar 
Lietuvą „pažeminančių" teigi
nių. Niekur jame nėra iš
reikšto nepritarimo Lietuvos 
pastangoms įstoti į NATO. 
Priešingai — įžanginiame 
ELB valdyba skatinama pa
dėti" Lietuvai į šią jos saugu
mui labai svarbią organizaciją 
įstoti, raginama kurti su Lie
tuvos politika suderintus pla
nus, organizuoti PLB valdybos 
koordinuojamą užsienio lietu
vių veiklą visose NATO pri
klausančiose valstybėse, pri
durdama, kad toks kelias būtų 
teisingas ir remtinas. įžan
giniame tik pasisakoma prieš 
tuščių kalbų bei pašnekesių 
tarp savęs ar Lietuvoje vaiz
davimą dideliais darbais, jais 
gyrimąsi, tomis kalbomis 
gaišinamą laiką, užuot jį sky
rus labai reikalingiems už
sienio lietuvių lietuvybės iš
laikymo darbams, o šiuo atve
ju organizavimui JAV lietuvių 
jaunimo išvykų į šiais metais 
Lietuvoje vykstančius didžiuo
sius renginius: Dainų ir šokių 
šventę, II Pasaulio lietuvių 
sporto olimpiadą ir VI Pasau

lio lietuvių sporto žaidynes. 
Nes ši sritis yra apgailėtinai 
apleista. Ypač nuskriausti 
jaučiasi jokios pagalbos nesu
laukdami sportininkai. Ragi
nama jungtis į PLB valdybos 
planuojamus bendrus darbus. 

Taip pat keista, kodėl JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkė į „Pasaulio lietuvio" 
įžanginį atsiliepė ne „Pasaulio 
lietuvyje", bet „Drauge". Juk 
ne visi „Draugo" skaitytojai 
„Pasaulio lietuvį" prenume
ruoja, todėl daug kas sunko
kai suvoks, apie ką ji kalba. 
Ar nebūtų geriau, jeigu 
„Pasaulio lietuvio" „nuodė
mes" ji išpažintų pačiame 
„Pasaulio lietuvyje"? Tada 
skaitytojai lengviau galėtų 
palyginti minimo įžanginio 
teiginius su jos išrankinėmis, 
savaip pakreiptomis, citato
mis ir geriau suvoktų nuomo
nių pasikeitimo prasmę. 

Bronius Nainys 
PL redaktorius 

SKIRTINGA NUOMONĖ 
APLE „DIPLOMATINIUS 

LAIMĖJIMUS" 

Lietuvos Respublika ir Rusi
ja pasirašė dokumentą, kurio 
Rusijos Dūma dar nepatvirti
no. Tame dokumente rašoma 
apie šešis punktus: Lietuvos-
Rusijos sienų patvirtinimas; 
Baltijos jūroje prie Nidos esa
mas alyvos laukas; Nemuno 
deltos sienos nustatymas; Viš
tyčio ežero sienos nustatymas; 
Buvusios Lietuvos Pasiunti
nybės Paryžiuje pastatas; Bu
vusios Lietuvos Pasiuntinybės 
Romoje problema. 

Nesu diplomatas, tačiau 
man keisti tie vadinami „dip
lomatiniai laimėjimai". Ryti
nėje Lietuvoje jokių sienų su 
Rusija nėra. Tad lieka tik sie
nos vakarinėje Lietuvoje su 
Karaliaučiaus rajonu. 

Baltijos jūros siena prie Ni
dos atiteko Rusijai. 

Nemuno deltos sienos be
veik kas metai ar po didesnių 
potvynių pavasarį keičiasi. 

Lietuvos naudai, atrodo, iš
spręsta Vištyčio ežero sienos 
problema, kur Lietuva gavo 
daugiau ežero ploto negu 
buvo prieš Antrąjį pasaulinį 
karą. Tai vienintelis pliusas 
Lietuvai! 

Rusija ir toliau naudoja bu
vusią Lietuvos pasiuntinybę 
Paryžiuje, ir, atrodo, negalvo
ja grąžinti. 

Galėtų nors nuomą už tą 
pastatą mokėti! 

Ta pati problema ir Romoje 
su esamu Lietuvos Respubli
kos turtu. 

Taigi iš šešių minėtų punk
tų, man atrodo, tiktai vienas 
(Vištyčio ežero sienos padidė-

DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. gegužės 8 d. 

Panevėžio Mergaičių gimnazijos 1941-42 metų I-A klasė. 

jimas) išėjo Lietuvos naudai. 
Ar tai galima vadinti „diplo
matiniu laimėjimu?" 

PS. Jeigu tai būtų diploma
tiškos futbolo rungtynės, Ru
sija laimėtų 4:1. 

Tadas Mickus 
Springfield, VA 

KAS BUS TOLIAU SU 
LIETUVOS ŠVIETIMU? 

Lietuvos vyriausybėj buvo 
tik vienas ministras, kuris 
turėjo aiškią savo darbo viziją, 
tai Zigmas Zinkevičius, Švieti
mo ir mokslo ministras. Jo vi
zija buvo atkurti lietuvišką 
dvasią mokyklose, kokia ji 
buvo prieš okupaciją ir suda
ryti galimybę Pietryčių Lietu
vos jaunimui lankyti lietu
viškas mokyklas. Prieš tų vizi-
jū įgyvendinimą labai prieši-
nos lenkų tvarkomos savival
dybės ir nauji Lietuvos kos
mopolitai, kurie aiškina, kad 
būti tvirtu lietuviu yra nemo
derniška šiais laikais. 

Išrinkę naują prezidentą 
Valdą Adamkų, tikėjom, kad 
jis pritars Zigmo Zinkevičiaus 
idėjoms. Bet štai, prieš pirmą 
savo kelionę į Lenkiją, prezi
dentui reikėjo nuvežti Lenki
jai dovanų, ir ta dovana buvo 
Zinkevičiaus atleidimas iš mi
nistro pareigų. 

Kas bus toliau? Ar lietu
viškos mokyklos, kurios buvo 
atidarytos per trumpą Zinke
vičiaus vadovavimą, vėl bus 
uždarytos? Ar finansavimas 
Eišiškių mokyklos statybai 
bus nutrauktas arba labai su
mažintas? Jeigu Zinkevičius 

buvo toks blogas ministras, tai 
kodėl kito geresnio taip ilgai 
nesurado? 

Atrodo, kad naujai valdžiai 
Lietuvos švietimas mažai ką 
reiškia? 

Gin tau tas Vi tkus 
Rancho Palos Verdes, CA 

Turgelių mokyklos mokytojos su „Vilnijos" draugijos pirmininku Kazimieru GarSva ir mokiniais 
Nuotr Algio Rugieniau* 

DAR VIENAS SUĖJIMAS 
LDZTUVOJE 

Šiais metais Lietuvoje vyks 
Tautinė olimpiada, Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės, Dai
nų ir Tautinių šokių šventės, 
tai į Lietuvą, tikimasi, vyks ir 
nemažai užsienyje gyvenančių 
lietuvių. Šalia tų reginių bus 
dar vienas susitikimas Pane
vėžyje! 

Gyvenusi Kaune, pirmai
siais karo metais atsidūrusi 
Panevėžyje, ten 1941-siais me
tais įstojau į Panevėžio Mer
gaičių gimnazijos pirmą klasę, 
kur mūsų auklėtoja buvo mo
kytoja Okuličienė. Tą gimna
ziją lankiau iki pasitraukimo 
iš Lietuvos. Dabar, gyvenda
ma Kanadoje, sužinojau, kad 
mano klasės draugės, likusios 
Lietuvoje, šiemet ruošiasi su
sitikti Panevėžyje ir švęsti sa
vo abitūros penkiasdešimtme
tį. Tas suėjimas, kiek žinau, 
bus birželio 20-ąją dieną, susi
renkant prie mūsų gimnazijos 
rūmų ir po to pasivaišinimas 
vienos iš jų namuose. 

Nežinau ar kuri užsienyje 
gyvenančių mano klasės drau
gių ketina šiemet keliauti į 
Lietuvą, jei ten vyktų, pane
vėžietės tikisi, kad gal jos ras
tų galimybę sueiti su savo jau
nystės mokslo draugėmis. 

Čia pateikiama 1941-1942 
mokslo metų mūsų I-A klasės 
nuotrauka. Pirmoje eilėje sėdi 
vokiečių kalbos mokytoja Cip-
lijauskaitė, muzikos mokyto
jas Lekerauskas, viena iš mo
kytojų ir kapelionas kun. A. 
Sušinskas. Turiu prisipažinti, 
kad daug pavardžių jau nebe
prisimenu ir dabar susitikus 
mažai ką iš jų bepažinčiau, 
kaip tai būtų ir su kitomis. 
Šioje nuotraukoje aš, tais lai
kais Regina Tikniūtė, esu pir
moji iš kairės ketvirtoje eilėje. 
Nežinau ar kas mane ar ir sa
ve toje nuotraukoje beatpa-
žins, bet prisiminimų širdyje 
niekas nesunaikins. 

Šį suėjimą tvarko mūsų kla
sės draugė Regina Varevičiū-
tė, dabar Grinkevičienė, gyve
nanti Panevėžyje, Respublikos 
gatvė 46-4. Būtų gerai, kad 
tame suėjime galėsiančios da
lyvauti jai ar man (11 Talis-
man Court, Hamilton, Ont. 
L9C 2P8, Canada) apie tai 
praneštų. 

Regina Bagdonienė 
Hamilton, ON 

PRASTAS ELGESYS 

Su užuojauta ir visišku pri
tarimu skaičiau Saulės Jau-
tokaitės laišką „Draugo" laiš
kų skyriuje, balandžio 24 d. 
laidoj apie naujų imigrantų 
elgesį bažnyčioj Velykų rytą. 
Gerai žinau, apie ką Saulė 
kalba. Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapija buvo mano 
parapija ir aš lankiau jos pra
džios mokyklą, buvau patar
nautojas jos bažnyčioje, kun. 
Jono Kuzinsko globoj. Nors 
dabar gyvenu tolimoj Arizo

noj, važiuoju kasmet į Čikagą 
aplankyti tėvus ir dalyvauju 
Mišiose savo senoj parapijoj. 
Pats esu stebėjęs daugelį kar
tų prastą lietuvių imigrantų 
elgesį ir pagarbos bažnyčiai 
trūkumą. 

Atsimenu, vaikas būdamas 
prieš daugelį metų, toj pačioj 
parapijoj mums buvo drau
džiama net garsiai ištarti žodį 
Mišių laiku ir tik galėjom kal
bėti persižegnoję ir išėję lau
kan ant bažnyčios slenksčio. 

Dabar, kaip Saulė Jautokai-
tė sakė, jauties, kad esi buvęs 
turguje. Jau per ilgai teisinam 
mūsų naujus imigrantus, kad 
užaugo sovietinėj sistemoj. Aš 
neužaugau Tibete, bet, jeigu 
ten nukeliavęs ne taip pasi
elgčiau jų šventose vietose, 
žinau, kad vietiniai neturėtų 
jokios problemos įrodyti man 
mano klaidas ir parodyti du
ris. Yra pasakymas: „Kai esi 
Romoj, daryk kaip romėnai 
daro". 

Linas Regis 
St. David, AZ 

KAD? GARBINTI DIEVĄ 
BAŽNYČIOJE AR 
SUSIRINKIME? 

Dievas nenorėjo, kad lietu
viai nauji ateiviai vieni pra
leistų šv. Velykų prisikėlimą 
ir džiaugsmą Kristuje! Jie at
siuntė juos į bažnyčią Jį pa
garbinti. Jie matė ne tik Pri
sikėlimo iškilmes, bet Dievo 
namus. 

Dievas myli visus žmones ir 
nenori, kad vieni į kitus atsi
sukę piktai žiūrėtų, nepriimtų 
į kompaniją. Turėjo visi pasi
džiaugti, kad jaunimas atėjo, 
ir pakviesti: ateikite vėl, mes 
esame broliai Kristuje, sugrįž
kite, tai yra jūsų namai, mūsų 
ir Dievo namai! Džiaukitės ir 
lankykite juos. 

Daug bažnyčių yra, kur 
žmonės džiaugiasi Kristuje, 
ploja, šoka ir gieda giesmes. 
Pavyzdžiui, sekminininkai ar 
kiti. 

Rama Alminauskas 
Bloomington, IN 

NEBŪKIME ŠVENTESNI UŽ 
PATĮ DIEVĄ 

Aš noriu atsiliepti į Saulės 
Jautokaitės komentarus 
„Draugo" laiškų skyriuje ba
landžio 24 d. Pirmiausia pasa
kysiu, kad nesu neseniai ar 
seniau atvažiavusi į šį kraštą 
— esu jame gimusi, bet mano 
tėveliai čia atvyko po Antrojo 
pasaulinio karo. Kurį laiką jie 
gyveno Čikagoje, tai aš žinau 
Marquette Parką ir Švč. M. 
Marijos Gimimo parapiją. 
Taip pat žinau, kad ta 
bažnyčia labai graži, kad turi 
naują kleboną ir jauną kunigą 
iš Lietuvos, o pamaldas lanko 
nemažai naujai atvykstančių 
tautiečių. Taigi, viskas, atro
do, eina gerai... Tik atsiranda 
tokie žmonės, kaip to laiško 
autorė, ir mano, kad jie yra 
šventesni už patį Dievą. 

Kristus, kai gyveno žemėje, 
nekritikavo kitaip besiel
giančių, manančių. Jis ben
dravo su tokiais žmonėmis, 
kurių kiti iš tolo bijojo arba 
niekino. Kodėl? Dėl to, kad jis 
atėjo į pasaulį kaip tik tuos at
stumtus, nusidėjusius ar ki
taip nepriimtinus žmones nu
vesti prie Dievo. Kritika ir 
apkalbėjimu to nepadarysi. 
Reikia artimo meilės, atlaidu
mo ir tolerancijos. 

Nežinau, ar to laiško autorė 
yra kurioje kitoje bažnyčioje 
(kalbu tik apie katalikų) buvu
si, ar tik Marąuette Parko lie
tuvių parapijoje. Kai kur yra 
priprasta ir garsiai pasi
kalbėti, ir pajuokauti, ir ploti, 
kai kunigas gerą pamokslą pa
sako. Visi supranta, kad dirb
tinis rimtumas ir yra dirbti
nis, todėl elgiasi daug 
natūraliau. Niekas dėl to į 
pragarą tikrai neis, nebent 
tie, kurie, netyčia patekę į 
tokią laisvai besimeldžiančią 
bendruomenę, savo širdyje au
gins pyktį ir kritiką. 

Sylvia Kramer 
(Vilčinskaitė) 
St. Charles, IL 

APDZ ELGESĮ DIEVO 
NAMUOSE 

Mes gyvename Marąuette 
Parke jau daug daug metų. 
Priklausome švč. M. Marijos 
Gimimo parapijai. Džiaugia
mės, kad pagaliau į lietuvišką 
Sumą sekmadieniais, o ypač 
įvairių švenčių proga, susiren
ka daug neseniai iš Lietuvos 
atvykusių tautiečių. Mūsų 
parapija pamažu atgyja, nes 
jau buvo jai nemažas pavojus 
išnykti kitataučių ir kitarasių 
jūroje, kaip ne vienai kitai lie
tuviškai parapijai. Prie to at
gijimo labai prisidėjo ir naujas 
klebonas kun. Mykolas Yakai-
tis ir ypač kun. Rimas Gude
lis, kuris rūpinasi lietuviškai 
kalbančiųjų sielovada. 

Kadangi lankome bažnyčią 
nuolat — buvome ir Pri
sikėlimo pamaldose — galime 
tvirtai pasakyti, kad jokio ne
tinkamo elgesio iš besimel
džiančių neteko pastebėti. 
Mes ateiname melstis, o ne 
dairytis, ar kas kalba, ar juo
kiasi, ar prie Komunijos eina. 
Patariame balandžio 24 d. 
„Drauge" spausdinto laiško 
autorei Saulei Jautokaitei at
sisėsti pirmuose suoluose, kur 
visuomet tuščia, ir nereikės 
ieškoti „krislų kitose akyse". 

Nejaugi taip susmulkėjome, 
kad net į laikraštį savo mažus 
piktumėlius reikia rašyti? 

Antanas ir Ona Rupšiai 
Chicago, IL 

TAUTINIAI DRABUŽIAI 

Pastaruoju metu atgijo tau
tinių darbužių autentiškumo 
klausimas. Apie tai ne tik kal
bama, bet ir rašoma. „Draugo" 
dienraštyje teko skaityti ke
letą skirtingų pasisakymų. 
Vieni stebisi ir net piktinasi 
anksčiau Lietuvoje išpopulia
rėjusių tautinių drabužių uni
formiškumu, o kiti, remdamie
si ilgamete praktika, „guldo 
galvas" už okupaciniais me
tais susiformavusius, ypač 

scenose naudotus ir tebenau
dojamus, tautinius drabužius. 

Tenka pastebėti, kad ir oku
paciniais metais ne visi vieno
dai vertino tautinių drabužių 
savybes. Buvo tokių, kurie 
pasisakydavo už drabužių au
tentiškumą, bet ir už jų įvai
rumą. Kadaise dail. D. Matai-
tiene sukūrė drabužius naujai 
įsisteigusiam Lietuvos Etno
grafiniam ansambliui. Ji, 
teigė spaudos puslapiuose, 
kad sėmėsi įkvėpimo etnogra
finėje literatūroje, muziejuose 
ir močiučių skryniose. Jos su
kurti drabužiai susilaukė di
delio dėmesio ir teigiamo įver
tinimo. Pavyzdžiui, etnografė 
A. Vyšniauskaite 1971 m. 
„Švyturio" 9 nr. rašė: „Kaip 
ypatingą dailininkės nuopelną 
reikia pažymėti tai, jog visi 
ansamblio dalyvių drabužiai 
labai individualizuoti, juose 
nesikartoja nei medžiagos raš
tas, nei spalvos deriniai, nei 
papuošimo ornamentai..." O A. 
Girdzijauskaitė 1977 m. „Kul
tūros barų" 12 nr. parašė, kad 
kiekvienas Lietuvos Etnogra
finio ansamblio dalyvis turėjo 
savo nepakartojamą drabužį, 
kai tuo tarpu daugelis kitų an
samblių tenkinosi masinės ga
mybos kostiumais. 

Vartant turimus leidinius, 
galima susidaryti įspūdį, kad 
ir anais laikais būta žmonių, 
kurie daugiau vertino įvai
rumą, o ne lietuviams neįpras
tą trafaretą ir uniformiškumą. 

Pet ras Pet ru t i s 
Chicago, IL 

KUR NUVES 
NUOLAIDUMAS 

Skaitant rašinį šeštadienio 
„Drauge" parašyta Ž.M. apie 
„Lenkijos spauda apie Lie
tuvą", matome džiugesį dėl 
Lietuvos prezidento vedamos 
politikos. Iš lenkų spaudos 
matyti, kad V. Adamkus, lan
kydamas Lenkijoje nekėlė 
jokių reikalavimų Lenkijai dėl 
joje gyvenančių lietuvių. Savo 
ruožtu lenkai V. Adamkui pa
teikė labai daug reikalavimų, 
reikalavo net įsteigti Vilniuje 
lenkams universitetą. Lenkų 
laikraščių korespondentai taip 
pat džiaugėsi, kad buvo nuša
lintas Z. Zinkevičius iš Švie
timo ministro pareigų, nes, 
pasak jų „V. Adamkus, libera
lios Amerikos lietuvių organi
zacijos veikėjas". Kyla klausi
mas: ar Lietuva nepasidarys 
vasalu Lenkijai? 

Prezidentas turėtų prisimin
ti praeities — prieškarines — 
istorijas, kad nuolaidumas di
dina „apetitą", o, nusileidusi 
reikalavimams, valstybė tam
pa verge. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

* Tarptautinio valiutos 
fondo specialistai dar kartą 
paragino Lietuvos valdžią kuo 
skubiau privatizuoti valsty
binius bankus, mažinti biu
džeto deficitą bei sugriežtinti 
bankroto procedūrą, žurnalis
tams po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi tre
čiadienį pareiškė TVF misijos 
vadovas. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
HIACINTAS SUVAIZDIS 

Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvo ir Senelio, kurio 
netekome 1997 m. gegužės 18 d. mirties sukaktį, šv. Mišios 
už velionį bus aukojamos š.m. gegužės 17d., sekmadienį, 
11:00 vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, IL. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti velionį Hiacintą savo maldoje. 

Liūdinti seimą. • ] 
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DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. gegužes 8 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 
ĮDOMIOS „ŽURNALISTŲ ŽINIOS' 

Prie ..Velykų stalo" Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, balandžio 19 d. 
Brone Kremerier.e (kairėje). Oskaras Kremeris ir Irena Kriaučeliūnienė. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

A.a. Nikodemas J . Kulys, 
Šv. Mykolo parapijos vargoni
ninkas, ,.Muzikos žinių" re
daktorius, mirė 1982 m. 
gegužės 2 d. ir buvo palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse po Mišių Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos 
bažnyčioje gegužės 5 d. Šį sek
madienį, gegužes 10 d.. 9 vai. 
r., jo mirties šešioliktųjų meti
nių proga Mišios bus aukoja
mos t. marijonų koplyčioje, 
prie ..Draugo'" pastato. A.a. N. 
Kulio šeima prašo jį prisiminti 
maldose. 

Čikagos lit. mokyklos 
l inksmavakario rengimo 
komitetas praneša , kad, tu
rėjęs įvykti šeštadienį, gegu
žės 9 d., Jaunimo centre link-
smavakaris neįvyks, yra ati
dedamas vėlesniam laikui. 

Kun. Antano Saulaičio, 
SJ. pagerbimas (išleistuvės) 
bus sekmadienį, birželio 21 d., 
Jaunimo centre. Kaip dovana 
mūsų visų mėgstamam kun. 
Saulaičiui, yra ruošiama vaiz
dajuoste. Prašome visus prie 
jos ruošimo prisidėti. Jeigu 
tunte nuotraukų iš momentų, 
kai t. Saulaitis palietė jūsų 
gyvenimą, kurias galėtumėte 
paskolinti, kaip galima grei
čiau atsiųsti šiuo adresu: Je-
suit Fathers, Kun. A. Sau
laičio pagerbimas, 2345 W. 
56th Str., Chicago. IL 60636. 

Šakiečių klubo Čikagoje 
pusmetinis nar ių susirinki
mas bus gegužės 14 d., ketvir
tadienį. 1 vai. p.p., Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės na
muose, 2417 W. 43rd Str. Na
riai prašomi dalyvauti — pa
gerbsime motinas, aptarsime 
veiklos reikalus, po to pasi
vaišinsime. 

Vaikų Mišios Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje bus gegužės 17 d. 
Gegužines pamaldos šioje mi
sijoje vyksta pirmadieniais ir 
antradieniais, 7 vai. vak. 

Motinos dienos proga, šį 
sekmadienį, 10 vai. r., Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je, Brighton Parke per lietu
viškas Mišias giedos Nijolė 
Grinčiūtė, Algimantas Bar-
niškis ir parapijos choras. Visi 
kviečiami kartu pasimelsti ir 
pasiklausyti gražaus giedoji
mo. 

„Nerijos" tun to jūrų 
skautės paruošė gražius 
gėlių krepšelius, kuriuos šį 
šeštadienį, gegužės 9 d., bus 
galima įsigyti Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Gėlių 
krepšeliu Motinos dieną pra
džiuginki! savo mamytes ir 
močiutes, o tuo pačiu padėkite 
jūrų skautėms nuvykti į 8-ją 
Tautinę stovyklą. Visi malo
niai kviečiami paremti jau
nimą jo pastangose savo dar
bu (ne aukomis) telkti lėšas 
stovyklavimui. 

„Lietuvos Ateitininkų at
sikūrimo rūpesčiai ir atei
ties perspektyvos" tema 
kun. Rimas Gudelis kalbės 
penktadienį, gegužės 15 d. 7 
v.v. Ateitininkų namuose, Le
monte, vyksiančioje vakaro
nėje. Visi ateitininkai ir susi
domėjusi visuomenė — kvie
čiami. 

Šeštadienį, gegužės 9 d., 
Čikagos Newberry bibliote
ka rengia „Living Treasures" 
parodą. Vienas iš joje prista
tomų mokslininkų yra Univer-
sity of Illinois at Chicago PLB 
Lituanistikos katedros profe
sorius Giedrius Subačius. Pa
rodos atidarymas bus 10:30 
vai. ryte, 11 vai. r. bus Paul 
Gehl paskaita su skaidrėmis. 
Jis kalbės apie 4,000 metų 
knygos istoriją — nuo 2,000 
m. prieš Kristų iki dabar. Po 
paskaitos bus priėmimas. įėji
mas nemokamas. Kas domisi 
senomis, svarbiomis, retomis 
knygomis, turėtų šiame rengi
nyje dalyvauti, be to, labai 
svarbu parodyti dėmesį ir 
prof. G. Subačiui, kaip parodė 
kitataučiai. 

„Žurnalistų žinios", kurios 
save vadina laikraščiu žurna
listams ir visuomenei, savo 
naujausiame (1998 m. Nr. 3) 
spausdina nemaža dėmesio 
vertų rašinių. 

Jame yra pasikalbėjimas su 
prezidento Valdo Adamkaus 
atstove spaudai Violeta Gai
žauskaite. Įžangoje rašoma, 
kad ši žurnalistė gimusi 1956 
m. gegužės 15 d. Vilniuje, 
1980 m. baigusi Vilniaus uni
versiteto žurnalistikos studi
jas. Iki šiol dirbo įvairių leidi
nių korespondente, redaktore, 
o paskutiniu metu buvo „Lie
tuvos ryto" politikos apžvalgi
ninke. 

Paklausta, kodėl preziden
tas ją pakvietė į savo ko
mandą, V. Gaižauskaitė pa
reiškė: 

— Man sunku į šį klausimą 
atsakyti. Lietuvoje, be abejo, 
yra daug žmonių, kurie galėtų 
eiti šias pareigas. Pastebėsiu 
tik, kad prezidentas mane pa-

kultūros pavyzdį. 
V. Gaižauskaitė pamini, kad 

šiame darbe jai talkina refe
rentas Gintautas Dirgėla ir du 
Tarptautinių santykių institu
to studentai — Simonas Šatū-
nas ir Ramūnas Mačius. Ji 
taip pat pasakoja apie savo 
šeimą: žurnalistė kartu su vy
ru augina studento amžiaus 
sūnų Martyną ir moksleivę 
Moniką. „Laimė, mano vyras 
— nei žurnalistas, nei politi
kas. Mūsų pavardės skirtin
gos, tad kai vyro darbovietėje 
kartais komentuodavo mano 
komentarus, jis galėdavo ra
miai klausytis", — teigia V. 
Gaižauskaitė. 

„Žurnalistų žinios" skelbia 
įdomius duomenis apie Vidu
rio ir R. Europos valstybių 
spaudos laisvę. Remiantis 
New Yorke įsikūrusios orga
nizacijos „Freedom House", 
lentele, Lietuvos spauda yra 
pirmoje vietoje pagal spaudos 
laisvę ribojimo procentus. Po 

žįsta jau senokai — nuo 1993 Lietuvos priekyje dar eina: 
m. rinkimų. Tada jis vadovavo Čekija, Estija, Latvija, Lenki-
ambasadoriaus Stasio Lozo- j a , Slovėnija, Vengrija, Bulga-
raičio rinkimų kampanijai, o rija, Rumunija. Paskutinėse 
aš buvau kandidato į prezi- vietose yra Jugoslavija ir Gu-
dentus spaudos atstovė. Ma- m j a . Lietuvos spaudos laisvės 
nyčiau, kad V. Adamkus, pa- ribojimo procentas 17, o Gudi-
sikviesdamas į prezidentūrą j o s — 76. 
moteris, rodo vakarietiškos 

„SPINDULIUKAI" 
KVIEČIA 

Antradienį, gegužės 5 d., su
sirinko „Spindulio" tautinių 
šokių grupės studentai, ma
mytės ir Pasaulio lietuvių cen
tro moterų klubas gaminti vir-
tinukus (koldūnus). Pasiskirs-

Dėmesio vertas Vilniaus 
universiteto rektoriaus Rolan
do Pavilionio straipsnis „Ke
lios pastabos apie žurnalistiką 
atviroje visuomenėje", Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungų deklaracija, Lietuvos 
žurnalistų ir leidėjų etikos ko
deksas ir kt. 

Taip pat paminimas buvu
sios išeivių Lietuvių žurnalis
tų pirmininkės Rūtos Klevos tę darbais, pradėjom dirbti. 

Viename kambaryje susėdu- yTdžiūmenės 75^sis gimtadie-
sios darome mėsos kukuliu- n i s ( s u k a k t i s b u v 0 balandžio 
kus, antrame maišo tešlą ko- M d ) M i n i m a j k a d to p r o g a 
čioja ir išdėlioja virtinukus. d a b a r Kačerginėje gyvenančią 

jubiliatę aplankė Lietuvos 
žurnalistų sąjungos, „Žurna
listų žinių" atstovai, artimi 
draugai. Jai buvo įteiktos gė
lių puokštės, LŽS pirmininko 
pasveikinimo raštas. 

Beje, „Žurnalistų žinios" šie
met suretino pasirodymo daž
numą: pernai ėjęs du kartus 
per mėnesį, dabar tapo mėne
siniu leidiniu. Laikraštį reda
guoja Aurelija Liauškienė, re
dakcijos adresas: Vilniaus gt. 
35/3, 2600 Vilnius. Leidžia — 
Lietuvos Žurnalistų sąjunga 
su Spaudos, radijo ir televizi
jos rėmimo fondo parama. 

E. Šulaitis 

.Čigonų barono" spektaklyje vaidinęs Vengrijos grafa Vytautas Juoza-
paitis -u JAV LB Kultūros tarybos pirm Marija R«miene. 

Nuotr Ed. Šulaičio 

Kiek čia darbo! Lakstome iš 
kambario į kambarį, nešioda
mi mėsos kukuliukus, o dar iš 
„tešlyno" šaukia, kad neužten
kamai greitai dirbam. „Reikia 
kukuliukų!" Ir vėl tekini at
gal.. 

Prieš baigiant, jau pradėjo
me kikenti — viskas juokinga. 
Erikas ir Gintas plušo apmil-
tuotomis prijuostėmis; išdaigi
ninkai apipurtė ir vargšę Auk
sę miltais. Auksė gerai nusi
teikus, dirba toliau su baltom 
rankų atspaudom ant nuga
ros. „Skaičiuotojos" Lidija ir 
Ingrida vos vos spėja sudėti 
virtinukus į skardas, o mes to
liau sukam mėsą. 

Labai dėkojame moterų tal
kininkėms, A. Šoliūnienei ir Z. 
Kušeliauskienei už nuoširdžią 
pagalbą ir reikmenų paruoši
mą. Labai dėkosime Jums už 
atsilankymą į „Spindulio" tau
tinių šokių grupės virtinukų 
pietus. 

Pietūs bus gegužės 17 d., po 
11 vai. r., šv. Mišių, PLC di
džiojoje salėje. Trumpą prog
ramėlę atliks vaikų rateliai, 
su šypsena Jums padavinės 
maistą „Spindulio" darbštūs 
studentai šokėjai. Nuoširdžiai 
kviečiame visus pasigėrėti 
mažiausiais mūsų šokėjais ir 
pasigardžiuoti skaniausiais 
virtinukais pasaulyje! 

AX. 

„Poezijos dienią" savait
galį, gegužės 23 d., šeštadienį, 
7 vai. vak., dalyvaus jaunieji 
poetai: Eglė Juodvalkė, Daiva 
Karužaitč ir Vainius Aleksa. 
LB Kultūros taryba deda pas
tangas kultūrinei veiklai pa--
gyvinti, ją pratęsti ir ypač ska
tinti jaunuosius kūrėjus. 
Visuomenė kviečiama juos pa
remti savo dalyvavimu. 

„Sietuvos" akautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga penktadienį, gegužės 
15 d., 7:15 vai. vak. vyks PLC, 
Lemonte. Visos sesės dalyvau- ^^mi iuks i" ^ ^ j virtukų { 
ja uniformuotos. Kviečiami ir ryt0 ^ M i š i u ! Nuotraukoje: Raimi 
še imų nariai. Matas, Milda, Viktoras ir Rita. 

• t 



Jauni svečiai „Draugo" redakcijoje gegužės 6 d. Jie užsuko susipažinti su vieninteliu užsienyje lietuvių 
leidžiamu dienraščiu pakeliui iš Deer Lodge, Montana, kur ne tik dalyvavo rankų lenkimo (armwrestling) 
varžybose, bet parsivežė taures. Iš kaires: Albertas Selevitius iš Biržų, Aidas Pališkis iš Šakių, laimėjęs net dvi 
III vietas profesionalų lygoje — kaire ir dešine ranka; Arūnas Grubliauskas iš Nidos, Sigitas Pališkis taip pat iš 
Šakių (Aido brolis), laimėjęs taurę už III vietą geriausio sportininko grupėje. Varžybose dar dalyvavo Romual
das Kubilius, laimėjęs III vietą pradedančiųjų grupėje. Varžybos vyko gegužės 2-3 d. 

Nuotr. Gedimino Markevičiaus 

Dr. Kastytis Jučas, der
matologas, odos chirurgas, 
kviečia visuomenę nemokamai 
konsultacijai: odos vėžio, me
lanomos ir įtartiniems aug
liams. Patikrinimas bus nuo 
gegužės 15 iki birželio 15 d. 
Skambinti tel. 773-778-7477; 
773-489-4441. Siūlome pasi
naudoti šia paslauga. 

Vytautas Vygantas, „Drau
go" skaitytojas, gyvenantis 
Dalias, TX, pasitikėdamas 
laikračio ilgu egzistavimu, at
siuntė net trejų metų dien
raščio prenumeratą ir pridėjo 
65 dol. auką. Esame labai 
dėkingi. 

„DAINAVA" 
WASHINGTONO IR 

BALTIMORĖS 
KAIMYNYSTĖJE 

Jau du dešimtmečius Aly
tuje veikiantis „Dainavos" an
samblis gegužės 20 d. vakare 
koncertuos Washingtono ir 
Baltimorės lietuviams. Grįž
dami iš pasirodymų tarptau
tiniame Murfressboro, TN, 
folkloro festivalyje ir Waynes-
ville, NC vietovėje, 30 ansam
blio dainininkų, šokėjų ir mu

zikantų nakvos Washingtone 
ir ta proga patogiai pasiekia
moje Latvių salėje (1-270 ir Rt. 
28) pasirodys apylinkės lietu
viams. 

Amerikiečių kvietimu, dai-
naviečiai Amerikoje jau antrą 
kartą. Sėkmingai anksčiau pa
sirodę Waynesville Folkmoot-
89 programoje, šiais metais 
jie vėl buvo pakviesti. Kadan
gi nuo pirmojo koncerto Ame
rikoje prabėgo beveik 10 me
tų, tai šį kartą atvyksta dau
gumoje kitos sudėties su nauja 
programa. 

Kartu su paruošiamosiomis 
grupėmis ansamblyje dalyvau
ja apie 200 narių. Ansamblis 
— tai didelė tautinio ir inte
lektualinio ugdymo kalvė vie
tos jaunimui. Su jais yra dirbę 
daugelis žynių Lietuvos kom
pozitorių, choreografų ir chor
vedžių. Normaliai „Dainava" 
džiugina žiūrovus spalvinga, 
dviejų dalių programa. Pas
tebėtina, kad „Dainava" — tai 
ne profesionalus kolektyvas. 
Jo sudėtį sudaro mokytojai, 
gydytojai, inžinieriai, įvairių 
sričių tarnautojai, darbuotojai 
ir darbininkai. Tačiau „Daina
vos" lygį liudija koncertai Vo
kietijoje, Italijoje, Maltoje, Is
panijoje, Graikijoje, Prancū
zijoje, Švedijoje, Olandijoje ir 
daugelyje Rytų Europos šalių. 

A.D. 

NAUJA KNYGA 

1997 metais pasirodė nauja 
knyga: „Simonas iš Valtienų", 
parašyta kun. Kazimiero Am
braso, redaguota Loretos Pau
lavičiūtės ir Liudos Sidarie-
nės. Spausdinta A. Jakšto 
spaustuvėje, Kaišiadorių mies
te su 2,000 egzempliorių ti'ra: 

žu. 
Knyga parašyta gyvu ir 

vaizdingu stiliumi, apima pre
lato Simono Morkūno nueitą 
gyvenimo kelią, nuo jo gim
tinės Valtūnų kaimo prie 
Žemaitkiemio. Skaitant apie 
jo plačią veiklą Kaune, kur 
įrengė modernią senelių prie
glaudą, apie jo plačią veiklą 
Sioux mieste, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje Šiaurės 
Amerikoje, kur prel. S. Mor
kūnas, sulaukęs 95 metų am
žiaus, užbaigė savo gyvenimo 
kelionę, palikęs gilius artimo 
meilės darbų pėdsakus, su
rinktus ir užrašytus šioje kny
goje. 

Praturtinkime savo biblio
teką šia labai įdomia knyga. 

K A. Steigvilas 

Union Pier, MI išnuomoja
ma vasarvietė skersai kelio nuo 
ežero. Lietuviai tą vietą vadina 
„Vilija Beach", pagal kadaise 
buvusios Dapkų krautuvės 
vardą. Kreiptis 773-776-4756. 

)ietus, gegužės 17 d.. PLC, po 11 vai. 
indas, Vitas. Vaiva, Liana, Tėriukas, 

• 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*241. 

(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.) 
• Neringos restorane ge

gužės 9 d., i į šeštadieni, 
vakare gros A.Barniškio grupė. 
Visus kviečiame pasilinksminti 

ir pasivaišinti l ietuviškais 
valgiais ir gėrimais. Savi
ninkai. 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siunti

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

(sk.) 
• Parduodame lėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
• Pranciškonų vienuoly

nas, Kennebunkport, ME, per 
kun. Leonardą Andriekų O.F.M. 
atsiuntė $300 - tai dviejų naš
laičių, kuriuos jau kelis metus 
remia, paramos metinis mo
kestis. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 
60629. 

(sk.) 

ARAS ROOFINH 


