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Saugumo departamentas dar 
neturi vadovo 

Buvęs direktorius 
pasitraukė dėl 

finansiniu problemų 
Vilnius, gegužės 21 d. 

(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
pritarė Jurgio Jurgelio atleidi
mui iš Valstybės saugumo de
partamento generalinio direk
toriaus pareigų. 

Kalbėdamas Seime, J. Jurge
lis sakė, kad jam vadovaujant 
departamentui, buvo pasiekta 
apčiuopiamų rezultatų — su
kurta teisinė bazė, suformuota 
struktūra, į darbą įtraukta 
naujų kompetentingų darbuo
tojų. Jis džiaugėsi, kad pavyko 
suformuoti „sveiką", nepoliti
zuotą ir švarų nuo korupcijos 
departamento branduolį, ta
čiau atkreipė prezidento bei 
parlamentarų dėmesį į nepa
kankamą VSD finansavimą. 

J. Jurgelis sakė atsistaty
dinąs, nes vis dėlto departa
mento progresas neatitinka 
tikrosios situacijos, problemų 
aktualumo, uždavinių sun
kumų ir jis nesugeba su jomis 
susidoroti. 

Kai kurie parlamentarai 
priekaištavo buvusiam VSD 
vadovui, kad apie nuo seno eg
zistavusias problemas jis pra
kalbo tik dabar ir teigė nesu
prantą, kaip aukščiausia val
stybės saugumo institucija 
gali būti taip prastai finan
suojama. 

Raginama kuo greičiau 
patvirtinti naują vadovą 

Prezidentas Valdas Adam
kus paragino parlamentarus 
kuo greičiau pritarti konserva
toriaus Mečio Laurinkaus pa
skyrimui Valstybės saugumo 
departamento vadovu. 

Išklausęs, prezidento ragi
nimų, Seimas ketvirtadienį 
nutarė per savaitę jo kandi
datūrą apsvarstyti parlamen
to frakcijose ir komitetuose, o 
per 10 dienų — ir Seimo 
posėdyje. 

Pateikdamas Seimui M. 
Laurinkaus kandidatūrą, V. 
Adamkus prašė parlamentarų 

balsuoti kuo greičiau, „vado
vaujantis tik savo sąžine ir 
valstybės interesais". Prezi
dentas teigė pasitikįs M. Lau
rinkumi „kaip doru žmogumi, 
kaip politiku, kaip specialis
tu". 

Konservatorius M. Laurin
kus žadėjo vengti partinės 
priklausomybės ir partijų 
įtakos saugumui. „Jei tapsiu 
VSD vadovu, šios institucijos 
veikla nebus naudojama vie
nos partijos kovai prieš kitą", 
sakė jis. Pertvarkant žinybos 
darbą, M. Laurinkus žadėjo 
didesnį dėmesį skirti žval
gybai, kontražvalgybai, ekono
minių pagrindų apsaugai bei 
naujų specialistų ruošimui. 

Naująją sąjungą 
nustebino prezidento 

Buvęs kandidatas Lietuvos 
prezidento rinkimuose, advo
katas Artūras Paulauskas 
sukritikavo prezidento pasi
rinkimą naujuoju Valstybės 
saugumo departamento gene
raliniu direktoriumi skirti Sei
mo narį, konservatorių Mečį 
Laurinkų. 

„Stebimės, kad prezidentas 
V Adamkus, ignoruodamas 
rinkėjų valią, VSD generali
niu direktoriumi siūlo skirti 
vienmandatėje apygardoje Sei
mo nariu išrinktą M. Lau
rinkų", rašoma ketvirtadienį 
išplatintame Naujosios sąjun
gos (socialliberalų) tarybos 
prezidiumo kreipimesi. 

Naująją sąjungą stebina, jog 
parlamentaras, „būdamas abe
jingas rinkimų metu rinkėjų 
pareikštam pasitikėjimui ir jų 
suteiktam mandatui, sutinka 
užimti šias pareigas". Są
jungos nuomone, Seimo nariai 
„turėtų suprasti savo, kaip 
įstatymų leidžiamosios val
džios atstovų, atsakomybę ir 
neturėtų neišbuvę pilnos Sei
mo nario kadencijos galvoti 
apie išsilaikymą valdžioje ir 
anksčiau laiko pasitraukti į 
tai užtikrinančias instituci
jas". 

Atsistatydina vidaus reikalų 
ministras 

Vilnius, gegužės 21 d. 
(Elta) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus laukia mi
nistro pirmininko paaiškini
mų, dėl kokių priežasčių jis 
pasiūlė vidaus reikalų mi
nistrui atsistatydinti. „Žinau 
tik vienintelį faktą, kad jis 
pasiruošęs pasitraukti", sakė 
jis. 

Vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis atsistaty
dinti nusprendė po trečia
dienio vakarą vykusio val
dančiosios Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) poli
tinės tarybos ir valdybos po
sėdžio. 

Eltos žiniomis, konservato
rių vadovybės posėdyje mi
nistras pirmininkas ir konser
vatorių valdybos vadovas G. 
Vagnorius pareiškė daugiau 
nebegalįs dirbti kartu su V. 
Žiemeliu. Niekas iš konserva
torių vadovų nepalaikė vidaus 
reikalų ministro, todėl jis nu
sprendė įteikti prezidentui at
sistatydinimo pareiškimą. 

Konservatorių frakcijos se
niūno Arvydo Vidžiūno many
mu, tokiam apsisprendimui, 
ko gero, svarbiausią įtaką tu
rėjo premjero siūlymas atsi
statydinti. 

Nenorėjęs skelbti savo pa
vardės įtakingas konservato-

Pasaul io bankas patenkintas 
Lietuvos vyriausybės darbu 

Nuotr.- Ministras pirmininkas Gediminas, \ uunonus 'antra.- i dešines) susitikime su Pasaulio banko atstovais. 
(Elta) 

mas. buhalterinė apskaita, su
stiprinta kova prieš nelegalų 
darbą. 

Nors vyriausybė nesikiša į 
valstybinių bankų komerci
nius reikalus, bet toliau vyk
domos patikimų investuotojų 
paieškos, siekiant paspartinti 
bankų privatizavimą. 

Vilnius, gegužės 21 d. 
(Elta) — Ketvirtadienį minis
tro pirmininko Gedimino Vag
noriaus susitikime su Pasau
lio banko (PB) atstovais PB di
rektorius Lietuvai Basil Ko-
valski pabrėžė, jog Lietuvos 
vyriausybė laikosi struktū
rinio sureguliavimo paskolos 
numatytų reikalavimų — vyk
domos reformos energetikos, 
žemės ūkio srityse, akivaizdi 
pažanga pasiekta bankinin
kystės sektoriuje, ypač stipri
nant priežiūros funkcijas. 

„Maloni staigmena — aukš
tos klasės Lietuvos finansų 
specialistai, oankminkai, eko
nomistai. Manau, kad Pasau
lio banko ketvirtoji priežiūros 
misija, dirbusi Lietuvoje ge
gužės 9-21 dienomis, galės pa
teikti Pasaulio banko valdybai 
siūlymus dėl antrojo struktū
rinio sureguliavimo paskolos 
išmokėjimo etapo", sakė B. 
Kovalski. 

Premjeras G. Vagnorius ap
žvelgė kai kuriuos socialinės 
politikos, privatizavimo stra
tegijos Lietuvoje aspektus. Vy
riausybė jau apsvarstė Kau

piamųjų pensijų įstatymo pro
jektą, ruošiamas Privačių pen
sijų fondo įstatymo projektas, 
sugriežtintas socialinio drau
dimo mokesčių administravi-

JAV ir Lietuvos kariai 
remontuoja civilius objektus 
Klaipėda, gegužės 18 d. 

(BNS) — Bendroms praty
boms besiruošiantys Lietuvos 
ir JAV kariškiai pirmadienį 
pradėjo remontuoti Klaipėdos 
miesto civilius objektus vaikų 
darželį „Drugelis", vėliau nu
mato sutvarkyti vaikų bei su
augusiųjų polikliąįkų, vaikų 
ligoninės patalpas, pakeisti 
vaikų darželio „Šermukšnėlė" 
stogą. Kariai remontuos Vy
tauto Didžiojo gimnazijos 
priestatą ir vaikų globos na
mus „Smiltelė". 

Ši humanitarinė pagalba 
yra vienas inžinerinių mo
kymų „Baltic Castle" projektų. 

Inžineriniai mokymai — tai 
paruošiamasis didelių tarp
tautinių karinių mokymų 
„Baltic Challange-98" etapas. 

Humanitarinius civilių ob
jektų remonto darbus finan-

Mažosios partijos jau pradėjo 
ruoštis rinkimams 

rių partijos narys teigė, jog 
premjeras jau anksčiau buvo 
priekaištavęs V. Žiemeliui dėl 
jo darbo. 

Trečiadienio posėdyje, neofi
cialiomis žiniomis, ministrui 
buvo priekaištaujama dėl 
prastos kriminogeninės padė
ties bei kai kurių į VRM 
struktūras pakviestų dirbti 
susikompromitavusių parei
gūnų, o ketvirtadienį G. Vag
norius įteikė prezidentui tei
kimą atleisti Vidmantą Žie
melį iš vidaus reikalų mi
nistro pareigų „už blogai orga
nizuotą kovą su nusikalsta
mumu ir blogą kadrų parinki
mo politiką". 

Remiantis paskutiniais 
BNS pranešimais, prezidentas 
Valdas Adamkus ketvirtadienį 
pasirašė dekretą, kuriuo ats
tatydino vidaus reikalų minis
trą Vidmantą Žiemelį. 

Laikinai eiti VR ministro 
pareigas prezidentas pavedė 
teisingumo ministrui Vytautui 
Pakalniškiui. 

Dekretą dėl ministro atsta
tydinimo prezidentas pasirašė 
po susitikimo su V. Žiemeliu, 
kuris įteikė pareiškimą, ne
slėpdamas, kad jo žingsniui 
įtakos padarė nesutarimai su 
premjeru Gediminu Vagnoriu
mi. 

Vilnius, gegužės 21 d. 
(Elta) — Kelių smulkių par
tijų atstovai šią savaitę susi
jungė į naują Jungtinę frak
ciją ir taip pradėjo rengtis 
2000-ųjų metų Seimo ir savi
valdybių tarybų rinkimams. 

„2000-ieji metai, Seimo ir 
savivaldybių rinkimų metai, 
jau labai netoli. Apie tai parti
joms būtina galvoti", sakė ke
tvirtadienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje Jung
tinės frakcijos seniūnas, eu-

* Seimo LDDP frakcija 
kritiškai vertina vyriausy
bės siūlymą dar 1 metams 
atidėti visuotinio turto ir pa
jamų deklaravimo terminą. 
Turto deklaravimas padėtų iš
aiškinti socialiai remtinų, taip 
pat turinčių teisę gauti socia
lines pašalpas asmenų skai
čių, veiksmingiau kovoti su 
šešėline ekonomika. Opozicinė 
frakcija taip pat stebisi, kad 
vyriausybė siūlo sumažinti de
klaruojančiųjų skaičių, „at
leisdama" nuo deklaravimo 
pareigos tuos, kurie gauna ap
mokestinamas pajamas. Vadi
nasi, pasak pareiškimo auto
rių, politikai, muitininkai, mo
kesčių inspektoriai, valdinin
kai neprivalės deklaruoti tur
to ir pajamų, nes kitokių paja
mų dauguma iš jų oficialiai ir 
neturi. 'BNS> 

roskeptikas Rimantas Smeto
na. Jis viliasi, jog būsimieji 
rinkimai pakeis padėtį, kai 
partines frakcijas turi tik pen
kios didesnės partijos. 

Pasak frakcijos seniūno, 
bendra frakcija dar nereiškia 
jaunalietuvių, valstiečių, krikš
čionių demokratų sąjungos bei 
euroskeptikų susivienijimo, ta
čiau sudaro sąlygas partijoms 
suartėti ateityje R. Smetona 
tikisi, kad jau šią vasarą 
įsikurs Nacionaldemokratų 
partija, formaliai tapsianti 
Jungtinės frakcijos nare. 

Besikuriančiam euroskep-
tiškam nacionaldemokratų ju
dėjimui vadovauja pats R. 
Smetona. 

Kaip jau skelbta, pertvarky
tos frakcijos seniūnas yra R. 
Smetona, pavaduotojas — Al
binas Vaižmužis. Frakcijai 
priklauso Kazys Bobelis, Sta
nislovas Buškevičius ir Ra
mūnas Karbauskis. 

A. Vaižmužis ir K. Bobelis 
išėjo iš Nepriklausomos frak
cijos, vadovaujamos Kazimie-
ros Prunskienės. 

Naujosios frakcijos seniūnas 
yra įsitikinęs, kad jos narius 
vienija panašus skeptiškas po
žiūris į Lietuvos narystę Euro
pos Sąjungoje, siekis sudaryti 
Lietuvos gamintojui geresnes 
sąlygas bei kritiškas požiūris į 
teisėsaugos būkle 

suoja JAV, tam skirsianti 
50,000 dolerių. Gegužės 9 d. 
kariai jau pradėjo karinių ob
jektų remontą. 7-ajame Pama
rio dragūnų gynybos batalione 
remontuojamos patalpos, me
dicinos punktas, taktikos 
centras. 

Inžineriniuose mokymuose 
„Baltic Castel" dalyvauja apie 
100 JAV ir Lietuvos ka
rių. Liepos viduryje prasidė
siančiuose didžiausiuose Eu
ropoje mokymuose „Baltic 
Challange-98" dalyvaus apie 
5,000 karių iš 12 pasaulio val
stybių. 

* Švietimo ir mokslo 
ministerija kartu su Valdy
mo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministerija išnagrinėjo 
Seimo ir JAV Lietuvių ben
druomenės atstovų nutarimą 
„Dėl jaunimo organizacijų 
rėmimo". Jame vyriausybei 
siūloma įvertinti visų jaunimo 
organizacijų veiklos principus, 
materialiai paremti jaunimo 
auklėjimo organizacijas, pa
dėti įsigyti reikalingas patal
pas. Švietimo ir mokslo vice
ministras Vincentas Lama-
nauskas informavo, kad jau 
sudaryta darbo grupė, kuri 
ruoš rėmimo programą, pagal 
kurią ketinama suteikti negy
venamąsias patalpas jaunimo 
organizacijų veiklai, aprūpinti 
Lietuvos skautiją ir ateiti
ninkus stovyklavietėmis, Atei
tininkų federacijai sugrąžinti 
jų teisėtą nuosavybę. 

* Vyriausybe grįžtančių 
į Lietuvą reabilituotų poli
tinių kalinių ir tremtinių 
šeimų butų statybai skyrė 
daugiau kaip 14 milijonų litų. 
Trečiadienį vyriausybė nuta
rė, kad bendra šių metų vals
tybės biudžeto lėšų suma, 
skirta grįžtančių į Lietuvą po
litinių kalinių ir tremtinių 
šeimų butams įsigyti, sudaro 
14.33 mln. litų. Už šią sumą 
planuojama nupirkti ar pasta
tyti apie 11,000 kvadratinių 
metrų bendrojo gyvenamojo 
ploto arba 262 butus. Šios lė
šos bus paskirstytos miestų ir 
rajonų savivaldybėms. (BNS> 

* Šių metų valstybiniame 
biudžete papildomai skiria
ma lėšų socialinėms reik
mėms. Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininkė 

(Kcmunds BNS. Rrutrr. DPA. AP, In*rfax. ITAR-TASS. 
BeUPAN, R1A ir ELTA žmiu agattūm prmefarais) 

Ryga. Švedijos vyriausybė trečiadienį nutarė patvirtinti nu
tarimą dėl granatsvaidžių, prieštankinių ir priešlėktuvinių pa
būklų pardavimo Baltijos valstybėms, ši ginkluotė liko po Šve
dijos kariuomenės pertvarkos. Gynybos ministerija paskelbė 
pareiškimą, kad Latvijai ir Lietuvai taip pat bus leista nusi
pirkti priešlėktuvinių laivų pabūklų. Švedijos gynybos minis
tras Bjorn vos Sydow pareiškė, kad parduodamų ginklų kaina 
priklausys nuo jų pagaminimo metų ir nuo to, ar šio tipo gink
lai bus toliau naudojami kariuomenėje. Švedija taip pat pasi
siūlė apmokyti naudotis ginklais ir juos saugoti. Vykdant šią 
programą, Baltijos valstybių karininkai ir techninis personalas 
bus mokomi Švedijos, kurios vyriausybė skyrė maždaug 3 mln. 
Švedijos kronų, kariuomenėje. 

Singapūras. Ketvirtadienį atsistatydinus Indonezijos prezi
dentui Suharto, JAV ir Japonija pažadėjo remti šios valstybės 
politinę reformą. Suharto ketvirtadienį atsistatydino po 32 me
tų valdžioje, nusilenkdamas visuomenės spaudimui. Vietoje jo 
šioms pareigoms iki 2003 metų prisiekė Jusuf Habibie, kuris 
plačiai laikomas Suharto „dvasios sūnumi" ir, apžvalgininkų 
manymu, taps formaliu vadovu spragai užpildyti. „Mes sveiki
name prezidento Suharto sprendimą, kuris suteikia progą 
pradėti procesą, vedantį į tikrą Indonezijos perėjimą prie de
mokratijos — progą Indonezijos žmonėms susiburti ir sukurti 
pastovią demokratiją ateičiai", sakoma JAV prezidento Bill 
Clinton pareiškime. Japonijos premjeras Ryutaro Hashimoto 
pareiškė, kad jo valstybė ir toliau padės Indonezijai įgyvendinti 
politines ir ekonomines reformas. 

Delis. Indija nesiruošia karui su Pakistanu, ketvirtadienį 
pareiškė premjero sekretorius spaudai. Anksčiau Indijos vy
riausybė pareiškė, kad su kaimynais nori sugyventi taikiai, ta
čiau yra pasiruošusi atremti bet kokį Pakistano puolimą. Indi
jos premjero atstovas taip pat pareiškė, kad Indija pasiruošusi 
deryboms su pasaulio įtakingiausiomis valstybėmis dėl naujo 
branduolinių bandymo uždraudimo. 

Vladivostokas. Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, Primorės 
krašte esančios povandeninių atominių laivų remonto gamyk
los „Zvezda" administracija pradėjo rengti sutartį su JAV Gy
nybos ministerija dėl dviejų atominių povandeninių raketinių 
laivų, nebetinkamų Ramiojo vandenyno laivynui, išardymo_už 
Amerikos valstybės biudžeto pinigus. Remiantis sutarties, ku
rios suma neskelbiama, sąlygomis, atominiai laivai turi būti 
sunaikinti per 14 mėnesių. Metalo laužas liks gamykloje, kuri 
nuspręs, kaip jį toliau panaudoti. Visus darbus — ir povande
ninių laivų atvilkimą į gamyklos teritoriją, ir juos pjaustysian
čių darbininkų apmokėjimą — finansuos JAV. 

Ryga. Trečiadienį Latvijos Seimas per pirmąjį svarstymą 
pritarė Pilietybės įstatymo pataisoms, liberalizuojančioms šį įs
tatymą. Pataisos numato panaikinti „natūralizacijos langus", 
pilietybės suteikimą siejančius su norinčių ją gauti amžiumi, ir 
palengvinti galimybę gauti pilietybę nepiliečių vaikams, kurie 
gimė Latvijoje po nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. Dabar 
Latvijoje pilietybės neturi maždaug 650,000 žmonių, daugiau
sia kalbančiųjų rusiškai, arba 30 proc. gyventojų. 

New Yorkas. Milijonai amerikiečių bei verslo įmonių gali 
savaitei netekti pranešimų gaviklių ryšio, informacijos bei tele
vizijos po didelio palydovo sutrikimo, trečiadienį pranešė šį 
kosminį aparatą eksploatuojanti bendrovė „PanAmSat". Paly
dovas „Galaxy r v beveik prieš parą ėmė tolti nuo Žemės. Dėl 
to nutrūko pranešimų gaviklių ryšys, transliacijos ligoninių 
personalui, vaizdo ir garso perdavimas televizijos tinklams, ra
dijui bei žinių kanalams, taip pat daugeliui kitų vartotojų, pri
klausomų nuo šios palydovinės technologijos. Išėjo iš rikiuotės 
maždaug 90 proc. JAV pranešimų gaviklių tinklo. Gaviklių 
pramonės atstovai pareiškė, jog tai pirmas istorijoje valstybi
nio masto ryšio nutrūkimas, iki šiol pavyko atkurti tik 60 proc. 
įprastos ryšių apimties. Tuo tarpu Connecticut valstijoje įsikū
rusi bendrovė „Greenwich" nuo pat ryšio nutrūkimo karštli
giškai stengiasi atnaujinti klientų aptarnavimą, nukreipdama 
Žemės antenas į šalimais skriejantį palydovą „Galaxy VT, ta
čiau šių antenų perorientavimas į naują orbitos vietą užims ke
lias dienas, kadangi kalbama apie dešimtis ir dešimtis tūks
tančių atskirų antenų. 

Helsinkis. Lenkija antradienį paragino Rusiją sumažinti 
savo karines atsargas Karaliaučiuje ir paversti šį Baltijos kam
pelį regiono ekonomikos centru. Pasak Lenkijos UR ministro 
Bronislavv Geremek, Rusija pranešė, kad jos ginkluotė Kara
liaučiuje yra pasenusi, tačiau ministras pridūrė: „Seni ar nau
ji; tai vis tiek yra ginklai, ir man tokia padėtis nepatinka". 
1997 m. gruodį Rusijos prezidentas Boris Jelcin pareiškė, kad 
1999 m. karinės pajėgos šalies šiaurės vakarų regione bus su
mažintos 40 proc., taip pat ir pėstininkų skaičius Karaliaučiu
je. 

Švedijoje viešintis Latvijos užsienio reikalų ministras Val-
dis Birkavs pareiškė, kad per paskutiniuosius metus Latvija 
pasiekė rimtų ekonominių laimėjimų, aplenkdama Estiją, ir 
dabar ji laukia kvietimo deryboms dėl prisijungimo prie Euro
pos Sąjungos. 

Elvyra Kunevičienė sakė, kad 
120 mln. litų yra padidinamas 
šių metų biudžetas, nes sausio 
1 d. likutis buvo didesnis negu 
buvo patvirtintas įstatyme. 
Apie 50 mln. litų, pasak komi
teto pirmininkės, bus skiria
ma mokytojų atlyginimams di
dinti. ,Elt«' 

KALENDORIUS 
Gegužes 22 d.: Julija. Rita, 

Elena, Aldona, Eimantas. 
Gegužės 23 d.: Deziderijus, 

Andriejus, Merkurijus, Ger-
tautas. 1946 m. mirė aušri
ninkas, Mažosios Lietuvos pa
triarchas Martynas Jankus. 

http://EAFITHUNK.NET
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LIETUVA RUOŠIAS 
PASAULINIO GARSO 

KREPŠINIO ĮVYKIAMS 
Netrukus Lietuvos krepši

ninkes, o po to — mūsų vyrų 
krepšinio rinktinę laukia di
dieji šių metų jėgų išbandy
mai — pirmieji mūsiškiams 
tokio pobūdžio pirmenybėse. 

Gegužės 26 d. Vokietijoje 
prasidės Pasaulio moterų 
krepšinio pirmenybės, kuriose 
lietuvės dalyvaus kaip Euro
pos čempionės. 

Liepos 19-25 d. Lietuvos vy
rai priėmė kvietimą dalyvauti 
pasaulinio garso „Gerosios va
lios" („GoodwiH") žaidynėse, 
vyksiančiose JAV - New Yor-
ke. 

Liepos 29 - rugpjūčio 9 d. ta 
pati Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė pasirodys 13-jame 
Pasaulio krepšinio čempionate 
Atėnuose, Graikijoje. Teisę čia 
varžytis Lietuva iškovojo lai
mėjusi ketvir tą vietą Europos 
pirmenybėse. 

L i e t u v o s m o t e r y s 
n u s t e b i n o 

Kaip prisimename, Lietuvos 
moterys krepšininkės iškrėtė 
didžiulę sensaciją, kuomet ta
po Europos čempionėmis. Ši 
„neplanuota" pergalė mūsiš
kėms ne tik suteikė teisę pir
mą" kartą dalyvauti Pasaulio 
pirmenybėse, bet ir Lietuvos 
rinktinei uždėjo nemaža įsipa
reigojimų. Būtų tikrai nemalo
nu, jei mūsiškėms tose pirme
nybėse tektų pralaimėti. 

Lietuvos krepšinio federaci
ja bei rinktinės treneriai — 
Vydas Gedvilas ir jo padėjėjas 
Algirdas Paulauskas rinkti-
nėn subūrė visas geriausias 
žaidėjas, nepaisant kurios už
sienio valstybės komandai jos 
atstovautų. 

Pirmasis didesnis rinktinės 
jėgų išbandymas buvo viešna
gė pas pasaulio čempiones 
Brazilijoje. Čia mūsiškės (ta
čiau be stipriausiųjų žaidėjų 
— Jurgitos Štreimikytės, Da
lios Kurtinaitienės, Daivos 
Juodeikaitės ir Vitalijos Tuo-
maitės) balandžio 27 - gegužės 
6 d. lankėsi Brazilijoje, kur 
turėjo ketur is susitikimus su 
1994 metų pasaulio čempio
nėmis. Visos rungtynės, kaip 
ir buvo galima laukti baigėsi 
šeimininkų pergalėmis, kai 
kurios gana didoku skirtumu. 

Kaip pasakoja Lietuvos 
rinktinės vyr. treneris V. Ged
vilas, lietuvės ten daug ką iš
moko, o taip pat buvo Brazili
jos sporto mėgėjų dėmesio cen
tre: rungtynes stebėdavo nuo 
4 iki 8 tūkstančių žmonių, ku
rie labai palaikė savąsias žai
dėjas, o kai kurias jų — tie
siog dievino. Visas Lietuvos 
rinktinės kelionės bei kitas 
išlaidas apmokėjo Brazilijos 
krepšinio federacija. 

Gegužės 8-10 d. Vilniaus 
sporto rūmuose Lietuvos I 
krepšinio rinktinė laimėjo 
tarptautinį turnyrą, kurio da
lyvės išsirikiavo taip: 2. Bal
tarusija, 3. Latvija. 4. Lietuva 
II. Iki pirmenybių Vokietijoje 
Lietuvos moterys dar turėjo 
sužaisti dvejas kontrolines 
rungtynes Lenkijoje su tos 
valstybės rinktine. Po šių 
rungtynių bus sudaryta 12 
žaidėjų komanda, kuri Vokie
tijoje žais B grupėje kartu su 
Senegalo, JAV ir Japonijos 
rinktinėmis. Kaip žinome, 

amerikietės šalia brazilių yra 
vienos stipriausiųjų pasaulyje, 
o Japonijos bei Senegalo (Afri
kos kontinento čempinių) pa
jėgumas gerokai kuklesnis. 

Iš keturių grupių toliau ko
vos trys pirmosios komandos: 
bus sudaryti du šešetukai su 
įskaitiniais taškais, t.y. bus 
rungtyniaujama tik su tomis 
komandomis, su kuriomis ne
žaista pogrupio varžybose. Čia 
mažiausiai reikėtų užimti IV 
vietą, norint patekti į aštun
tuką, kur jau bus varžomasi 
vieno minuso sistema. 

Tačiau moterų rinktinės tre
neriai skundžiasi, jog nepai
sant , kad jos auklėtinės yra 
Europos čempionės, susido
mėjimas moterų krepšiniu dar 
labai mažas. Tą patvirtino ir 
neseniai įvykęs tarptautinis 
turnyras Vilniuje, kur koncer
tų ir sporto rūmuose žiūrovų 
beveik nesimatė. Tas, žinoma, 
blogai veikia ir rinktinės na
res, ypač žaidžiančias gerose 
užsienio profesionalių koman
dose, kurioms praeina noras 
„plėšytis", ypač sugrįžus po 
ilgų ir sunkių pirmenybių tų 
kraštų lygose. 

L i e tuvos vyra i dėmes io 
cen t r e 

Kitoks vaizdas yra su Lietu
vos vyrų krepšinio rinktine, 
esančia dėmesio centre. J au 
gegužės 8 d. buvo sudarytas 
24 asmenų krepšinio rinktinės 
kandidatų sąrašas, kurio pra
džioje įrašyti ir abu NBA ly
goje žaidžiantieji profesiona
lai Arvydas Sabonis (gimęs 
1964 m.) ir Žydrūnas Ilgaus-
kas (gimęs 1975 m.), nepai
sant, kad jie jau anksčiau vie
šai atsisakė rinktinėje žaisti. 

Pirmoji Lietuvos vyrų rink
tinės stovykla prasidės birže
lio 5 d. Palangoje, kur susi
rinks 18 „atsijotų" žaidėjų. 
Lietuvos vyrų rinktinės kon
trolinės rungtynės bus liepos 
3 ir 4 d. Vilniaus koncertų ir 
sporto rūmuose, kur bus rung
tyniaujama prieš Turkijos ir 
pasaulio vicečempiones — 
Rusijos komandas. 

Geru pasiruošimu Pasaulio 
vyrų krepšinio pirmenybėms 
bus ir „Gerosios valios" žai
dynių krepšinio turnyras, į 
kurį, šalia Lietuvos, yra pak
viestos JAV (atstovaus stu
dentų rinktinė). Rusija, Ar
gentina. Brazilija. Puerto 
Rico, Kinija, Australija. 

Tuoj pat iš New Yorko Lie
tuvos rinktinė skris j Graiki-

Po pergalės prieš lenkų „Cracovia" gerai nusi teikę (iš ka i res ) du įvarčius rungtynėse įmušęs vyriausias 
amžiumi „Lituanicos" vyrų komandos žaidėjas Danas S m u l k y s ir komandos treneriai — Gediminas Bielskus ir 
Albertas Glavinskas. 

„LITUANICA" ĮVEIKĖ „SPARTĄ" 3—0 
Penktose pirmenybių rung

tynėse „Metropolitan" lygos I 
divizijos pavasario rate „Li-
tuanica" pelnė ketvirtąją per
galę. Gegužės 17 d. Woodrid-
ge, IL, vykusiame susitikime 
„Lituanicos" vyčiai įveikė čekų 
„Spartą" 3 - 0. 

Šį kartą vėl nesulaikomas 
buvo Virgis Žuromskas, kuris, 
panašiai kaip ir rungtynėse 
prieš „Cracovia", pelnė tris 
įvarčius. Pirmame kėlinyje jis 
pasižymėjo du kartus, o po 
pertraukos pridėjo dar ir tre
čiąjį. Reikia pažymėti, kad jis, 
ir keli kiti „Lituanicos" puoli
mo nariai, turėjo daugiau 
„mirtinų" progų, tačiau jų ne
pavyko išnaudoti. 

Rungtynėse prieš „Spartą" 
nesimatė Dano Smulkio ir Ai
do Grigaliūno, kurie, papras
tai, būna agresyvūs ir dažnai 
grasina varžovų vartams. Ta
čiau šiose rungtynėse pirmą 
kartą pasirodė futbolininkas 
iš Lietuvos Tadas Dunča, ku
ris visai gerai užsirekomen-

joje vyksiančias Pasaulio pir
menybes, kur mūsiškiai rung
tyniaus C grupėje kartu su 
JAV, Brazilija ir Pietų Korėja 
(viso bus 4 grupės po 4 ko
mandas). Trys pajėgiausios 
grupių ekipos pateks į dvi 
naujas grupes (kiekvienoje 
bus 6 rinktinės), kur kiekvie
na komanda turės sužaisti dar 
po trejas rungtynes. Iš jų 4 ko
mandos pateks į baigminį aš
tuonetuką. Optimistai galvoja, 
kad čia turėtų atsirasti ir Lie
tuvos rinktinė, nors tai pa
siekti, atrodo, reikės laimės. 
Žaidžiant be dviejų ryškiausių 
žvaigždžių, mūsiškiams nebus 
lengva. Nors ir kitų valstybių 
rinktinėse beveik nematysime 
NBA lygoje žaidžiansiųjų. 

Netrukus lietuvių sporto 
mėgėjų dėmesys turėtų krypti 
Vokietijon, iš kur lauksime 
gerų žinių apie mūsų krepši
ninkių pasirodymus. O sugrį
žus iš Lietuvos Tautinės olim
piados bei Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynių Lietuvoje, 
mums bus proga nukeliauti į 
New Yorką ir ten savo akimis 
pamatyti, kaip atrodo Lietu
vos vyrų krepšinio rinktinė, 
kuri kiek vėliau atstovaus 
mūsų kraštui pasaulio pirme
nybėse. 

Ed. Šu la i t i s 

davo. Smagu, kad į „Lituani-
cą" įsijungia vis nauji žaidėjai, 
kas mūsiškiams garantuoja 
galimybę pakilti pirmenybių 
lentelėje. 

Dabar po penkių susitikimų, 
„Lituanica" turi ketur ias per
gales ir 12 taškų. Tuo tarpu, 
pavasario rate „Lituanica" yra 
pirmaujančių tarpe, nors šiuos 
taškus pridėjus prie laimėtų 
rudenį, kuomet per visą se
zoną buvo uždirbti t ik 5 taš
kai, padėtis dar nė ra iš ge
riausiųjų. 

Po vienos savaitės pertrau
kos (dėl ^ l e m o r i a r šventės 
savaitgalio), futbolo pirmeny
bės bus tęsiamos gegužės 31 
d. Tą dieną 3 vai. p.p. „Li
tuanica" rungtyniaus namuo
se, Lemonte, prieš „Real FC". 
Po to bus išvyka (birželio 7 d.) 

SKRAIDANTIS 
DISKAS 

Tai nauja sporto šaka. Tik
riausiai pradžią gavusi iš 
„frisbi", kurį j aunimas mėty
davo ir gaudydavo parkuose 
ar paplūdyrniuose. ,Ta pradžia 
buvo 1968 įlietais New Jersey. 

Nuo to laiko pasaulyje atsi
rado nemažai naujų sporto 
šakų. Bene populiariausios 
per tokį trumpą laiką tapo 
„riedlentė" ir „snieglentė". Pir
mosios jau varžybos vyksta 
specialiai įrengtuose „kalny
nuose", rodoma televizijoje, o 
labiausiai matoma ant šali
gatvių jaunimo su apdrisku
siomis ir nusmukusiomis kel
nėmis. „Snieglentė" jau spėjo 
įspūdingai pasirodyti Nagano 
olimpiadoje ir ne t nustumti 
slidžių gamybą į antrąją vietą. 

„Skraidantis diskas", Ameri
koje kažkodėl vadinamas „Ul-
timate", gal į ateinančią olim
piadą dar nepaklius, bet jau 
bando, kad ir lėtesniais žings
niais, įsiskverbti į pasaulinę 
sporto areną. J au ją kultyvuo-
ja net 35 kraštai su 25,000 
žaidėjų. Jau vykdomos kraštų 
pirmenybės, varžybos, turny
rai ir pasaulio pirmenybės. 

„Skraidantis diskas" žai
džiamas 120 jardų ilgumo ir 
40 jardų platumo aikštėje. 
Abiejuose aikštės galuose 25 
jardai yra zona, a r vartai, kur 
žaidėjas, sugavęs diską, savo 
komandai laimi tašką, įvartį. 
Žaidimą pradeda po 7 žaidėjus 
iš abiejų komandų. Po padary-

Nuotr. Ed. Šulaičio 

pas „Lions" futbolininkus, Ser-
bian Brothers aikštėn. Pasku
tinės dvejos pavasario rato 
rungtynės bus Lemonte: bir
želio 14 d. prieš „Legovia" ir 
birželio 21 d. prieš „Croatans". 
Prieš „Lions" rungtynės prasi
dės 1 vai., o abi rungtynės Le
monte — 3 vai. p.p. 

E.Š. 
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to taško ar susižeidimo galima 
žaidėjus keisti. Taisyklės, 
kaip jokiame kitame koman
diniame sporte: joks fizinis 
kontaktas ar blokavimas ne
leidžiamas, žaidėjui diską neš
ti, ar su juo bėgti negalima, 
per 10 sek. jis tur i jį išmesti. 
Dar įdomiau! Kai krepšinyje 
ar ledo ritulyje fizinis kontak
tas jau prilygsta grumtynėms 
ar dažnai muštynėms ir ne
užtenka net trijų teisėjų, tai 
šioje sporto šakoje teisėjų iš 
viso nėra! 

Sunku net patikėti, bet tai 
faktas. Patys žaidėjai yra at
sakingi už padarytą kontaktą 
ar linijų prasižengimus. Patys 
žaidėjai išsprendžia bet kokį 
ginčą! „Ultimate" arba Skrai
dančio disko" pagrindinis ar 
paskutinis (ultimate?) tikslas 
yra sportiškas elgesys, spor
tiškumas. Tikimasi,kad visi 
žaidėjai moraliai tam įsiparei
goję ir nebandys sąmoningai 
laužyti taisyklių. Už tai nėra 
baudų, jų metimo ar mušimo. 

Gal ir dėl to „Skraidantis 
diskas" populiarėja lėtais 
žingsniais. Juk krepšinio ar 
ledo ritulio žiūrovai lyg ir 
laukia kietų kovų, net muš
tynių, juk neseniai Daytonoje 
įvykusiose automobilių lenk
tynėse 200,000 žiūrovų tikė
josi matyti katastrofas, juk Is
panijoje ar P. Amerikos kraš
tuose žiūrovai ploja, išvydę 
bulių ar net matadorų krau
j ą -

Bot kodėl aš čia dabar apie 
tokią naują ir mažai girdėtą 
sporto šaką? O todėl, kad vie
nas tos šakos propaguotojų, 
organizatorių ir žaidėjų yra 
lietuvis Algirdas Kreivėnas. 
Jis yra Amerikos rinktines 
žaidėjas ir „Ring of Fire" iš 
Raleigh-Durham, Š. Karoli
nos, komandos kapitonas (iš 
profesijos advokatas). Jis at
stovavo Amerikai trijose pa
saulio pirmenybėse — Angli
joje, Kanadoje ir Amerikoje — 
ir du kartus iškovojo 4-tą 
vietą. Jo komanda praėjusių 
metų Amerikos pirmenybėse 

baigė trečioje vietoje. 
Algirdas Kreivėnas, čia lai

komas sportiškumo simboliu, 
savo dideliu entuziazmu kvie
čia visus susidomėti šia įdo
mia sporto šaka. 

Algirdo tėvai Narcizas ir 
Olga Kreivėnai yra Daytonos 
lietuvių bendruomenės veikė
jai, o senelis neseniai Čikagoje 
buvo paminėtas ir pagerbtas. 

V.G. 

PAGYVENUSIŲ 
ŽMONIŲ ŽAIDYNĖS 

2001 metais Palangoje pla
nuojama surengti trečiąsias 
pasaulines Pagyvenusiųjų žmo
nių sporto žaidynes, kuriose 
tikimasi sulaukti apie du 
tūkstančius dalyvių. Apie tai 
ketvirtadienį paskelbė Lietu
voje viešintis Briuselio univer
siteto profesorius, fiziologijos 
ir biologijos mokslų daktaras 
Peter Vogelaer ir Lietuvos 
sveikuolių judėjimo vadovas 
Dainius Kepenis. 

(Elta, 02.19) 
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SALFAS s-gw Šachmatų komiteto vadovas V Nasvyt i s į t e ik ia dr Algirdo 
Nasvyčio a tminimo pereinamąją taure A. Vilučiui — šių metų Siaurės 
Amerikos lietuvių šachmatų pirmenybių I vieton laimėtojui. 



PENKIOS DIENOS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIME 

LIUDA RUGIENIENE 

LR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės 

atstovų komisijos 
posėdžiai 

Pietryčių Lietuvos švie
timo reikalai (tęsinys). Algis 
Rugienius, JAV LB Detroito 
apylinkės vicepirmininkas, 
pasakojo apie mokyklas, ku
rias jis buvo aplankęs. „Aš, 
pakviestas Alio Vidūno, pra
ėjusiais metais važinėjau po 
šias mokyklas ir mačiau, kaip 
buvo prieš metus, jam tik pra
dedant eiti apskrities virši
ninko pareigas. Šiandieną no
riu su jumis pasidalinti įspū
džiais apie progresą, kurį ma
čiau šią savaitę. Aš vėl va
žiavau į kelias mokyklas ir 
mačiau pažangą, pasikeitimą. 
Didelę įtaką, be A. Vidūno, 
daro K. Garšva, J. Vasiliaus
kas". 

JAV lietuviai gali daug pa
dėti. Bendravimas tarp mo
kyklų, asmeniški kontaktai, 
JAV lietuvių mokyklų aplan
kymas, susirašinėjimas tarp 
mokytojų ir vaikų palieka gi
lius įspūdžius, nes reikalinga 
ne vien finansinė parama. Pa
vyzdžiui, Detroito apylinkė ap
siėmė globoti Turgelių mo
kyklą. Per A. Rugienių at
siuntė kuklią finansinę pa
ramą. Turgelių mokyklos mo
kiniai parašė laiškus Žiburio 
lituanistinei mokyklai, tačiau 
mokytojos ir mokiniai labai 
džiaugiasi kiekvienu aplanky
mu ir artimesniu susipaži
nimu, pokalbiais. 

A. Rugienius pastebėjo, kad 
mokyklose turėtų būti įsteig
tos jaunimo auklėjimo orga
nizacijos, pvz., skautai ir atei
tininkai. Sportas taip pat yra 
įrankis, kuris pritraukia jau
nimą. Lenkų skautai veikia, 
tai ir lietuviškose mokyklose 
gali būti įvestas skautavimas. 
Nors mokyklų patalpos blogos, 
tačiau negali būti taip, kad 
lietuviukas jaustųsi prastes
nis už kitak Ibį, kurio patal
pos geresnės, gauna truputį 
geriau valgyti, ar turi geres
nes mokymosi priemones. Vai
kiškame mentalitete susifor
muoja idėja, kad geriau len
kiškai negu lietuviškai. Taip 
neturi būti. „Visi kalbame 
apie mažumos teises. Mes tik
rai rūpinamės kitataučiais 
čia, Lietuvoje, bet pagalvokite, 
kad yra priešingas žmogaus 
teisių pažeidimas. Jeigu Lie
tuvos piliečio, lietuvio, teisės 
yra pažeidžiamos ir jam nega
lima išsireikšti, tai yra dar blo
giau negu mažumų teisių 

pažeidimas. Šitą teisę mes tu
rime ginti ir apie tai kalbėti, 
ne tik kalbėti, bet ir pareiga 
tai daryti". 

„Vilnijos" draugijos pir
mininkas K. Garšva sakė, 
kad jis Pietryčių Lietuvos 
švietimo reikaluose turi de
šimties metų patirtį. Draugi
jos vardu yra parašyta per 
tūkstantį laiškų, į kuriuos ne
buvo atsižvelgta. Pirmininkas 
K. Garšva komisijai pristatė 
dešimtį punktų dėl Rytų Lie
tuvos švietimo reikalų. Pir
miausia prašo, kad Švietimo ir 
mokslo ministerija, Vilniaus 
apskrities administracija tęs
tų Lietuvai reikalingą švie
timo reformą; pageidaujan
čioms mokykloms iš įstatymų 
nevykdančių Vilniaus, Šalči
ninkų savivaldybių pereiti į 
Vilniaus apskritį su joms pa
skirtomis lėšomis; priimti 
Švietimo, Tautinių mažumų 
įstatymų pataisas, Nukentė
jusių nuo 1918-1939 m. oku
pacijų asmenų įstatymą, Vy
riausybės nutarimą „Dėl Vil
niaus rajono savivaldybės; 
Seimui patvirtinti Regioninių 
ir etninių reikalų komisiją; 
Vyriausybei patvirtinti Vil
niaus ir dalies jo krašto grį
žimo Lietuvai 60-ųjų metinių 
minėjimo komisiją. Kiti penki 
punktai yra susiję su finan
sais, kaip mokyklų ir darželių 
organizavimu, butų įsigyjimu, 
minimalaus gyvenimo lygio 
atlyginimo mokėjimo (MGL) ir 
kitais svarbiais reikalais. K. 
Garšva prašė komisijos padėti 
įgyvendinti nors vieną šių 
punktų. 

„Vilnijos" draugijos na
rys Petras Gaučas savo 
pranešimą taip pat pradėjo su 
statistinėmis žiniomis. Svar
bus dar vienas skaičius, tai 
kad Pietryčių Lietuvoje yra 41 
mokykla, kurioje nėra lietuvių 
kalbos klasių. „Dėl kitų mo
kyklų plėtros problemų. Aš čia 
matau tris svarbiausius veiks
nius. Pirmas — sunki valsty
bės ekonominė būklė, antras 
— teisinė švietimo padėtis, 
apie kurią čia nemažai kalbė
ta. Dar trečią norėjau pa
brėžti, kad Lietuvos vadovybė 
ne visada sugeba taisyti ne
normalią švietimo reikalų pa
dėtį. Ypač abejinga Pietryčių 
Lietuvai buvo ankstesnė Vy
riausybė. Noriu pasakyti, kad 
rajonų lietuviškos mokyklos 
yra itin varganos. Tuo tarpu 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų 
lenkiškos savivaldybės, Seimo 
nutarimu, turėdamos savo 
rankose švietimo reikalus, 

ėmė visaip trukdyti lietuviš
koms mokykloms kurtis ir 
plėstis. Reikalauja, kad būtų 
penki vaikai į naujas steigia
mas, be abejo, į lietuviškas, 
nes lenkiškos jau įsteigtos, 
mokyklų pirmąsias klases, 
taip pat ir į penktą klasę po 
pradinės. Kituose rajonuose 
tokių apribojimų nėra. Be to, 
šios savivaldybės, pastebėju
sios Lietuvos valdžios bejė
giškumą, nuolaidžiavimą, per 
pastaruosius dvejus metus 
žengė kitą žingsnį: atsisakė 
steigti naujas lietuvių pra
dines mokyklas, o pradines 
plėsti į pagrindines net ir 
esant penkiems ir daugiau 
vaikų. Labai suaktyvėjo pro
lenkiška agitacija, moralinis 
spaudimas tėvams, grasinama 
atleisti iš darbo, jei jie savo 
vaikus leis į lietuvių mokyk
las. P. Gaučas savo pranešime 
taip pat priminė, kad Šal
čininkų rajono kaimuose dau
gelis šeimų Lenkijos okupaci
jos metais ir netgi po karo tar
pusavyje tebekalbėjo lietuviš
kai. Ten veikė ir lietuviškos 
mokyklos. 

Regioninių problemų ir 
taut inių mažumų departa
mento d i rek tor ius Remigi
j u s Motuzą pažymėjo, kad si
tuacija išties yra labai su
dėtinga. Šioje srityje gyvuoja 
„ta tyli rezistencija, pasi
priešinimas". Priežastys to pa
sipriešinimo yra šios: „Mes 
diskutuojam su tautinių ma
žumų, lenkų, ten gyvenančių 
rusų ir kitų tautybių visuome
ninėm organizacijom ir aš as
meniškai galiu daryti tokią iš
vadą: jiems tas mūsų nepri
klausomos Lietuvos jausmas 
yra svetimas, ir tai yra labai 
natūralu. Prisiminkim tą da
tą, kurią siūlo pažymėti kitais 
metais K. Garšva. Paimkim 
1920-1939 metus, kai čia gy
venantys žmonės negyveno 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Nepriklausoma Lietuva buvo 
Kaune ir kitur. Jeigu ir yra li
kusių iš to laikotarpio, čia gi
musių ir augusių, jiems yra la
bai sunku suvokti, ką reiškia 
čia gyvenantiems lietuviams 
nepriklausomybė ir tas ne
priklausomybės jausmas. Ir 
dėl to, be jokios abejonės, ta 
tyli rezistencija yra. Kitas mo
mentas — valstybinės kalbos 
nemokėjimas. Jie jaučia tą ne
patogumą, baimę, kad, ne
mokėdami valstybinės kalbos 
ir panašiai, ypač pirmaisiais 
metais, jie neteks darbo ar 
turės kitų trukdymų. Aš ma
nyčiau, kad šiandien, kaip .ir 
buvo pažymėta, Švietimo ir 
mokslo ministerija bei apskri
tis labai daug padarė steigda-
mos šias mokyklas, tai yra la
bai teisinga". 

R. Motūza kalbėjo apie lietu

vių tolerantiškumą ir dėl šios 
priežasties jau nuo XIII am
žiaus Lietuva yra daugia-
kultūrė, bet taip pat reikėtų 
pagalvoti apie palaipsnę in
tegraciją. Taip pat reikėtų da
ryti taip, kaip yra Suvalkų 
krašte. Neprašyti lenkų ir 
kitų valstybių kompensuoti už 
vadovėlių leidybą. Lietuviš
koje Kovo 11-osios Punsko 
gimnazijoje matematikos, fizi
kos, chemrjos vaikai mokosi iš 
lenkiškų vadovėlių, nors jiems 
yra dėstoma lietuvių kalba. 
„Manyčiau, kad reikia pama
žu, pradedant vyresnėmis 
klasėmis gimnazijose atsisa
kyti vadovėlių leidimo, kai va
dovėliai verčiami iš lietuvių 
kalbos į lenkų kalbą". Lietu
viškoms mokykloms yra at
naujinti visi vadovėliai, o 
lenkų ir rusų mokyklom „mes 
nespėjom ir dėl finansinių ga
limybių, ir del intelektualinių 
pajėgų. Dėl to ne paslaptis, 
kad Šiandien rusų ir lenkų 
mokyklose yra išlikusių dar 
nemažai vadovėlių su tam tik
rais sovietiniais reliktais. 
Juose per menkai atsispindi 
Lietuvos kultūra, istorija arba 
tos pačios Pietryčių Lietuvos 
regiono kultūriniai, etniniai 
savitumai, kalbinės šio rajono 
tradicijos". 

R. Motuzą abejoja, kad šioje 
srityje būtų galima apsieiti be 
valstybės investicijų. Pavyz
džiu paėmė Šalčininkų rajoną 
ir palygino su Kėdainių rajo
nu, kurie savo teritorine apim
timi yra beveik vienodi. Kė
dainių rajone yra 32 švietimo 
įstaigos, Šalčininkų rajone yra 
78, kur vaikai pasiskirsto pa
gal lietuvių, rusų ir lenkų 
dėstomąsias kalbas. „Tai yra 
nepaprastai svarbus fakto
rius, nes formuojant mūsų val
stybės biudžetą žiūrima ne į 
mokyklų skaičių, o į mokinių 
skaičių. Savivaldybės gauna 
pinigų tiek kiek yra mokinių". 

Baigdamas R. Motuzą ap
sidžiaugė, kad Vyriausybė 
paskyrė pinigų Pietryčių Lie
tuvos spaudai paremti, tačiau 
ne jau veikiantiems laik
raščiams. „Šiuo metu, kaip 
minėjo A. Vidūnas, yra Rytų 
Lietuvos ekonominio ir sociali
nio vystymo programa, bet kol 
kas mūsų valstybė ten investi
cijas skiria tik statybom, to
dėl, manyčiau, reikėtų, mes 
praėjusiais metais kreipėmės 
į Seimo komitetus kartu su 
apskritimi, mūsų nepalaikė, 
matyt, reikėtų grįžti prie šios 
programos, kad tikslinės lėšos 
skirtos ne tik statyboms kai 
kurių objektų, bet taip pat 
kultūrai, švietimui, infra
struktūrai palaikyti". 

Lietuvių etninės kultūros 
draugijos pirmininko R 
Klimo pareiškimas klausimų 

ir diskusijų metu buvo itin 
įdomus ir vertas dėmesio. 
„1996 metais pradžioje, kai 
vyko mūsų draugijos organi
zuota konferencija, kurios me
džiaga yra šiame leidinyje 
('Etninė kultūra atkurtoje Lie
tuvos Respublikoje'), Ro
mualdas Ozolas po ilgų na
grinėjimų, kai mes siekėme 
atsakyti į klausimą, ar, mūsų 
valstybę statant, remiamasi 
tautos patirtimi, kitaip sa
kant, jos etnine patirtim, tai 
R. Ozolas padarė tokią išvadą, 
kad mūsų tautinio išlikimo 
siekiams deramai atstovauja
mos valstybės dar neturime. 
Tai, žinoma, turime siekti, 
kad atsirastų tokia valstybė. 
Svarbiausias uždavinys po 
valstybės atkūrimo vis dėlto 
yra atkurti tautą. Ir Feliksas 
Palubinskas šiandien labai 
kukliai, bet paminėjo, kokia iš 
tikrųjų Rytų Lietuvoje yra 
padėtis. Tai yra 200 metų, kur 
nebuvo Lietuvos valstybės, 
kur lietuviškas žodis buvo tri
namas, naikinamas, niekina
mas. Be abejo, čia pastangų 
tokių, kokios skiriamos iš Lie
tuvos valdžios iki šiol, visiškai 
nepakanka. Mūsų visa valdžia 
turi susilaukti kuo griežčiau
sios kritikos. 

Mes, visuomenininkai, kurie 
čia esame, visada aštriai kal
bėdavome, sulaukdavome ne
pripažinimo, bet vis tiek tą 
darbą dirbame. Aš jums pa
teiksiu tokią citatą. 1992 m. 
spalio 30 d. 'Žečpospolita', 
lenkų laikraštis, išspausdino 
pokalbį su A. Brazausku apie 
1989 m. priimtą Valstybinės 
lietuvių kalbos įstatymą. Ci
tuoju A. Brazausko žodžius: 
'Aš pats niekada nebūčiau 
priėmęs tokio įstatymo dėl 
valstybinės kalbos. Tarp mūsų 
kalbant, tai padaryti mane 
privertė Sąjūdis ir tai atsitiko 
tada, kai kilo lietuvių tautinio 
atgimimo banga'. Ką reiškia 
tokie žodžiai iš valstybės va
dovų lūpų? Kaip jie nuteikia 
tautą? Ir tokių citatų, pa
reiškimų, veiksmų mes pririn
kome labai daug. Čia galime 
išleisti dideles ir storas kny
gas. 

Valstybė šiandien turi pa
kankamai pareigūnų, pinigų, 
kad galėtų įvykdyti uždavi
nius ir likviduoti nesklandu
mus, apie kuriuos šiandien 
kalbame. Jūs tiktai pamatėte 
dalį tų skriaudų, kurias čia 
mokytojai vakar papasakojo, 
bet tikrasis vaizdas yra tikrai 
toks sunkus, kad normaliam 
žmogui net nesuvokiamas. 
Mūsų valdžios aplaidumas ta 
prasme yra nusikaltimas. Aš 
kitaip negaliu vadinti šitų da
lykų. Todėl jūsų labai prašau, 
jeigu galite, šitą pasakykite 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Įvaizdžiai ir įspūdžiai 
Birželio mėnuo jau netoli. 

Daug mūsų tautiečių šiame 
krašte (ir kituose.) nekantriai 
laukia to žalio vasaros pra
džios mėnesio, besiruošdami 
tolimai ir sentimentaliai ke
lionei į Lietuvą. Juk šią va
sarą tėvynė vilioja ne vien 
maloniomis atostogomis, bet 
ir svarbiais renginiais, su
trauksiančiais tūkstančius ko
ne iš visų pasaulio šalių, kur 
likimo vėjai nupūtė lietuvius. 
Vieni jau yra lankęsi Lietu
voje jai atgavus laisvę, kiti ne
buvo grįžę nuo Antrojo pasau
linio karo pabaigos, o dar kiti 
niekuomet nematę žemes, ku
rioje įaugusios jų kilmės šak
nys. 

Galima neabejoti, kad visi 
laukia tos kelionės ir jai stro
piai ruošiasi. O to pasiruo
šimo dalis yra tam tikras neri
mas. Juk daug paprasčiau 
svajoti, įsivaizduoti, ilgėtis, 
negu susidurti su tikrove, 
kuri gali atnešti ir nemalonių 
staigmenų. 

Dauguma suaugusiųjų yra 
neblogai susipažinę su Lietu
vos politika, žmonių nuotaiko
mis ir gyvenimo sąlygomis. 
ypač neigiamais aspektais, 
nes neigiamybes yra kur kas 
slidesnės ir greitesnės už tei
giamas žinias — jos pralenda 
pro mažesnes informacijos 
tinklo skylutes, toliau ir daug 
greičiau nukeliauja. Žmonės 
mėgsta pesimistiškas temas, 
kaip kadaise, būdami vaikais, 
mėgo klausytis bauginančių 
pasakų ar žiūrėti baisių fil
mų, tarytum stengiantis „ap
gauti laimę" — jeigu tik gėrį 
matysi, blogis būtinai iškiš sa
vo aštrius nagus... Argi mūsų 
močiutės neperspėdavo: „Ne
dainuok anksti rytą, vakare 
verksi"? 

Vis tik turėtume gerai pa
galvoti, ne vien, ką rasime 
Lietuvoje, bet ir ką Lietuva 
ras mumyse. Ne vien, kokius 
įspūdžius namo parsivešime, 
bet kokius įvaizdžius išva
žiuodami po savo viešnagės 
tenykščiams tautiečiams pa
liksime. Negalime paneigti 
esančio skirtumo tarp lietu
vių, laisvuose Vakaruose pus
šimtį metų gyvenusių, ypač 
juose gimusių ar užaugusių, 
ir tą patį laikotarpį praleidu
sių tėvynėje. Ne vien gyveni
mo sąlygos, bet ir ilgametis 
bendravimas su skirtingos 
mąstysenos, skirtingos pa
saulėžiūros, skirtingos kul
tūros žmonėmis mus savaip 
auklėjo. Bet tuose skirtumuo
se nebūtinai turime matyti tik 
neigiamybes — vieni iš kitų 
galime pasimokyti, stengtis 

vieni kitus suprasti, net papil
dyti. Juk daug tų skirtumų 
yra tik paviršutiniai, o dva
sios gelmėje tebeglūdi tie pa
tys lietuviško charakterio pra
dai, tie patys lietuvių tautos 
genai. 

Vyresnieji, keliaudami į Lie
tuvą, turi vežtis supratimą, 
kad daug pasikeitimų sa
vaime įvyksta per penkias
dešimt metų, o juo labiau jie 
žymūs, kai atėjūnai, kuriems 
tautiniai sentimentai nesvar
būs, kuriems rūpi kiek galima 
daugiau pasinaudoti okupuoto 
krašto gerybėmis, nepaisant 
daromos žalos gamtai ar vie-
tovaizdžiams. Būtų malonu 
sugrįžti į gimtąjį kaimą ar 
miestą, atpažinti kiekvieną 
namą, medį, kelio akmenėlį, 
bet tik visiškas naivuolis gali 
to tikėtis. Ne visi pasikeitimai 
būtinai neigiami, tad neverta 
j juos žvelgti pro labai tam
sius akinius. 

Jaunesnieji, prieš išvykda
mi pirmą kartą iš savo 
įprastos aplinkos į kitą valsty
bę, turėtų pasistengti bent 
kiek susipažinti su tenykš
tėmis gyvenimo sąlygomis. Ne 
visuose kraštuose jie ras tuos 
pačius patogumus, tokį pat 
maistą, higienos reikalavi
mus, papročius. Kelionėje įgy
ta patirtis gali būti nuostabus 
nuotykis arba didžiausio nu
sivylimo šaltinis — čia prik
lauso nuo keleivio imlumo ir 
noro pažinti, praplėsti savo 
akiratį. 

Nepamirškime, kad keliau
jame kažką nauja pamatyti, 
patirti, o ne save parodyti, 
savo sugebėjimais, ištekliais 
pasigirti. Palikime namie ko-
pėčiukes, nuo kurių iš aukšto 
žiūrėsime į Lietuvos gyvento
jus bei jų kasdienybę. Jeigu 
pasipiktinimą sukėtla Lietu
voje vartojami svetimžodžiai, 
tai vietiniams nemažiau juo
kingai skamba „karai", „sin-
kos", „paipos", „beismentai", 
„džiokai", „kendės", „dišės" ir 
kiti barbarizmai, kuriuos, 
deja, nuolat girdime iš Ameri
kos lietuvių lūpų. Nebūkime 
„puodai, kurie katilus juodais 
vadina". 

Užsibaigs sporto žaidynės, 
nutils dainų šventės aidai, 
nusės dulkės nuo besisu
kančių šokėjų, pakils lėktuvai 
skristi per Atlantą. Svečiai iš 
Amerikos ir kitur iškeliaus 
namo, bet jų įvaizdis dar ilgai 
pasiliks Lietuvoje. Tik nuo 
mūsų priklauso, ar tas įvaiz
dis bus teigiamas, ar neigia
mas. Tik nuo mūsų priklauso, 
ar iš tėvynės parsivešime ge
rus ar blogus įspūdžius. 

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX 

ŠIMTMETYJE 
PETRAS MATEKŪNAS 

22 Tęsinys 
Kun. St. Czyževskis viską darė su arkiv. Jalbžy-

kowskio žinia. Po šio įvykio arkiv. Reinys ne tik kun. 
Czyževskiui, bet ir visiems tarnams, kurie ten gyveno, 
įsakė išsikraustyti iš kurijos. Tuomet jis pasikvietė dvi 
vargdienių seseris, Veroniką Jurkevičiūtę ir Elzbietą 
Masiulytę. Joms arkivyskupas parėdė tvarkyti ordi
narą, kuriją ir gaminti jam valgį, kad nereikėtų eiti į 
valgyklą. Taip pat kurija negaudavo iš užsienio pašto. 
Vėliau paaiškėjo, kai buvo pasiteirauta pašte. Visas 
užsienio siuntas ir laiškus paimdavo ne lietuvis nota
ras kun. J. Panavą, bet lenkas kun. Ostrejka, kuris 
buvo susitaręs su lenkų paštininkais. Jiems buvo 
iškelta byla, bet vykstant karo veiksmams, byla paliko 
neišspręsta. 

Iš pirmų dienų, kai tik išvežė arkiv. Jalbžykowskį 
į Marijampolę, arkiv. Reiniui teko atlaikyti lenkų ku
nigų didelį spaudimą bei nepaklusnumą. Visi jį skun
dė Vatikanui. Iš Vatikano sekretoriaus kardinolo Mag-
lione arkivyskupas gaudavo net įspėjimų. Arkiv. Rei
nys po tokių įspėjimų paprašė kardinolą Maglione, 
kad jis perduotų Šventajam Tėvui jo atleidimo pra
šymą iš Vilniaus Arkivyskupijos apaštališkojo admi
nistratoriaus pareigų. Tai buvo jo „didžiadvasiškumo 
aktas", taip rašoma „Arkivyskupas Mečislovas Reinys" 
knygoje, nes beveik kiekvienas, užimdamas tokią 

Bažnyčios aukštą vietą, stengtųsi kaip nors išsilaikyti, 
o jis „Bažnyčios ir kitų gerovei, prašosi atleidžiamas". 

Lenkų dvasininkai su arkiv. Jalbžykovvskiu galėjo 
laisvai susitikti. Jį dažnai aplankydavo kun. St. Czy
ževskis ir kiti kunigai, kurie jam suteikdavo įvairias 
informacijas, o arkiv. Jalbžykowskis jas pasiųsdavo į 
Vatikaną sekretoriui Maglionei. Bet nuo to laiko, kai 
arkiv. Reinys paprašė kardinolą, kad jį Šventas Tėvas 
atleistų nuo arkivyskupijos valdytojo pareigų, daugiau 
įspėjimų nedarė, matyt, suprato, kad tie skundai prieš 
arkiv. Reinį buvo melagingi, norint tik pakenkti arki
vyskupui. 

Nors vokiečiai uždarė arkiv. Jalbžykovvskio globo
jamą kunigų seminariją, bet, kaip pas juos kreipėsi ar
kiv. Reinys naujos kunigų seminarijos įsteigimo reika
lu, leidimą davė. 1942 m. lapkričio 12 d. naujoji kuni
gų seminarija pradėjo veikti seserų benediktinių vie
nuolyne, prieš Sv. Mykolo bažnyčią. Rektoriaus parei
gas ėjo kun. Ladas Tulaba, vicerektorium buvo vilnie
tis kunigas V. Taškūnas, ekonomas vilnietis kun. J. 
Juodagalvis, dvasios vadas jėzuitas Dambrauskas, o 
profesoriais: kun. dr. L. Gronis, kun. dr. A. Levana, 
kun. J. Gustas, kun. A. Lipniūnas, marijonas N. 
Skurskis ir kiti. Iš pasauliečių prof. dr. T. Podalis ir 
Ign. Malinauskas. Klierikų, pradedant mokslą buvo 
67. Jų atvyko iš Kauno ir Telšių seminarijų, vilniečių 
ir gudų. Gudų kalbą dėstė kun. A. Stankevičius. 

Per 1942/1943 mokslo metus buvo paruošta viena 
neopresbiterių laida. Mokslo metų pabaigoje buvo 
įšventinti 7 neopresbiteriai. 

Kunigų seminarija veikė tik apie metus. Vokiečių 
okupacinė valdžia, nepavykus mobilizacijai, kuria jie 
norėjo pravesti Lietuvoje, 1943 m. kovo 19 d. semina

riją uždarė. Tie mokslo metai buvo užbaigti privačiai. 
Arkiv. M. Reinys kunigų seminarijos reikalu vėl 
kreipėsi į civilinę vokiečių valdžią. Po didelių pas
tangų vokiečiai leido atidaryti kunigų seminariją, bet 
1944 m. birželio mėnesio pabaigoje, artėjant Raudono
sios armijos daliniams prie Vilniaus, daug profesorių, 
kunigų ir klierikų pasitraukė į Vakarus ar į saugesnę 
vietą nuo karo veiksmų. Pasibaigus kovoms, kunigų 
seminarija liko neatgaivinta. Nors ir dėta daug pas
tangų, sovietų valdžia nedavė leidimo. 

Arkiv. Reinys, steigdamas Vilniuje kunigų semina
riją, norėjo duoti visoms šio krašto tautybėms gerų ku
nigų, nes visus jis traktavo vienodai. Durys į kunigų 
seminariją buvo visiems atidarytos. Mokslo lygį jis 
norėjo iškelti į galimą aukštumą. Daug vargo turėjo su 
profesūros parinkimu, nes niekas nenorėjo važiuoti į 
Vilnių, turėdami geras gyvenimo sąlygas. Jis stengėsi 
atitaisyti lenkų padarytas lietuviams skriaudas, bet 
nepavyko, nes trūko lietuvių kunigų. Nors arkivysku
pas kreipėsi į visus Lietuvoje esančius ordinarus, kad 
jie atsiųstų į Vilnių kunigų, bet jo pastangos liko be 
pasekmių. Norėjo tuos kunigus, kurie būtų atvykę į 
Vilnių, paskirti klebonais į lietuviškas parapijas, o vie
tinius kunigus, gerai mokančius lenkų kalbą, nusiųsti 
į mišrias parapijas. Tokiu būdu būtų atitaisęs arkiv. 
Jalbžykovvskio padarytas klaidas, o tuos lenkų klebo
nus, kurie boikotavo, turėdamas atsargoje lietuvių ku
nigų, galėjo net nubausti. Lenkų klebonai ne tik boiko
tavo ir neklausė arkiv. Reinio, bet taip pat siuntė savo 
bažnyčių rinkliavas į Balstogę arkiv. Jalbžykowskiui. 
Nesulaukus iš kitų vyskupijų kunigų, padėtis pasiliko 
tokia pat, ypač provicijoje, kaip buvo prie arkiv. Jalb-
žykowskio. 

1944 m. arkiv. M. Reinys šventė 60 m. sukaktį. Ta 
proga lietuvių visuomenė jam surengė pagerbimą. Ju
biliato asmenį apibūdino prof. Antanas Maceina, atvy
kęs iš Kauno, o po to įvyko koncertinė dalis, kurią atli
ko Vilniaus chorai ir operos solistai. Arkivyskupas 
buvo apdovanotas kukliomis dovanomis 'Arkivyskupo 
pagerbimas įvyko teatre, esančiame Dr. Jono Basana
vičiaus ir Mindaugo gatvių kampe). 

Arkiv. R. Jalbžykowskis grįžta į Vilnių 

1944 m. liepos pradžioje Vilnius buvo puolamas 
lenkų partizanų ir Raudonosios armijos dalinių. Vo
kiečiai Vilniuje buvo labai įsistiprinę. Pirmieji Vilnių 
norėjo užimti lenkų partizanai, bet jiems nepavyko, 
buvo sumušti ir turėjo trauktis. Po šių nesėkmių, kai 
prie Vilniaus priartėjo Raudonosios armijos daliniai, 
prie jų daug prisijungė likę lenkų partizanai. Kau
tynės buvo aršios, nes sutiko stiprų vokiečių pasi
priešinimą. Turėjo imti gatvę po gatves. Per šias kau
tynes nukentėjo apie 40% namų — vieni sudegė, o kiti 
buvo apgriauti. 

Arkiv. Reinys, kai priartėjo prie Vilniaus Raudono
sios armijos daliniai, išvyko į saugesnę vietą. J Vilnių 
sugrįžo, kai jis buvo galutinai užimtas. Per šias kau
tynes lenkų partizanai, pasinaudodami suirute. įsi
veržė į kuriją ir išplėšė jos kasą. Taip pat sušaudė net 
keletą dešimčių lietuvių. 

Po visų kautynių, rugpjūčio 8 d., j Vilnių iš Mari
jampolės atvyko arkiv. Jalbžykowskis. Jis pasiėmė 
savo buvusią kapitulą ir atvyko i kuriją iš arkiv. Rei
nio atsiimti valdytojo teisių. 

(Bus daugiau) 
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RIETUVIŲ TELKINIAI 
D A Y T O N A B E A C H , F L 

BENDRUOMENĖS 
POPIETĖ 

Lietuvių Bendruomenės Day-
tuna Beach apylinkes valdyba 
kiekvieno men. pirmą trečia
dieni Homere restorane suruo
šia pabendravimo pietus. Tai 
tapo tradicija ir kiekvieną 
karta susirenka arti 50 as
menų. Popietėje kaskart tu
rime įvairių sričių kalbėtojus. 

Gegužės G d. popietės pro-
gramą pradėjo ir jai vadovavo 
LB apyl. iždininkas Donatas 
Stukas. Pasveikinęs dalyvius, 
pirmuoju kalbėtoju pakvietė 
filatelistą, istorijos žinovą ir 
gera kalbėtoją Narimantą 
Karasą * 

Narimantas ir šį sykį sklai
dė Lietuvos spaudos pusla
pius ..Valstietį*'. Xietuvos 
aidą' ir kitus, pasakojo Lietu
vos įvykių naujienas, lietė 
ekonomini gyvenimą, pateikė 
statistikos apie nedarbyste 
kai kuriose Lietuvos vietose. 
Pasakojo apie kultūrinius įvy
ktus Prie komentarų pridė
davo humoro, o pašnekesį 
baigė labai juokingu eilėraščiu 
„Auksinis amžius", vaizduo
jant! vyresniojo amžiaus žmo
nių atmintį. 

Antras kalbėtojas — žur
nalistas ir politologas Vilius 
Bražėnas. J is plačiai aptarė 
išeivijos uždavinius, kaip 
padėt; Lietuvai. Turime 
įtaigoti savo kongreso bei se
nato narius ir prezidentą, kad 
Lietuva butų priimta \ ES ir 
NATO. Tai. atrodo. LB ir 
daro. tik ar sulauksime iš to 
teigiamų rezultatų. 

Trečias kalbėtojas buvo Al
girdas Šilbajoris, dalyvavęs 
LB Fbr i iy s apygardos su
važiavime -Juno Beach. Jis su
glaustai aptarė suvažiavimo 
svarbesnius darbus, nutari
mus, išryškino ir suvažiavime 
vyravusias nuotaikas, pagei
davimus. Suvažiavime dalyva
vo arti 50 atstovų, trys apy
linkes jų neatsiuntė, dėl to
limu atstumu. Suvažiavime 
nebuvo ir kunigų, dėl nesvei
katos ar kitų įsipareigojimų. 
Suvažiavimas praėjo sklan
džia ir darbinga nuotaika. 
Įdomi buvo pik. Garsio pa
skaita. 

Ateinantys pabendravimo 
pietus vyks birželio 3 d. Apie 
klubo renginius kalbėjo klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla 

goję Donatas Stukas pa
dėkojo kalbėtojams ir daly
viams už atsilankymą. 

PLEVĖSUOS IR 
LIETUVOS 

TRISPALVĖ VĖLIAVA 

Daytona Beach Lietuvių 
klubo valdybos nariai Flora 

! ir Algirdas Šilbajoris 
vjvn susitikę su Daytona 

Shores miesto valdybos 

kultūrinės veiklos atstovu Bill 
Lazarus ir aptarė šalia miesto 
valdybos pastato esančioje 
aikštėje vėliavų iškėlimo pro
gramą. 

Šioje aikštėje jau plevėsuoja 
keliolika įvairių valstybių vė
liavos, o dabar pakviesti ir lie
tuviai pasirūpinti vėliavos 
iškėlimu. 

Vėliavos iškėlimo iškilmes 
vyks gegužes 29 d. 4 vai. po 
pietų. Lietuviams oficialiai at
stovaus klubo pirmininkas Jo
nas Daugėla, valdybos nariai 
Aniceta Mažeikienė ir Algir
das Šilbajoris. Trumpą kalbą 
pasakys Jonas Daugėla. 

Miesto vadovybe į iškilmes 
pakvietė Lietuvos ambasado
rių VVashingtone ir Generalinį 
kinsulą iš Nevv Yorko. Po 
iškilmių miesto salėje vyks 
pabendravimas su užkan
džiais ir atgaiva. 

Taigi plevėsuojanti Lietuvos 
vėliava tūkstančiams pra
važiuojančių primins, kad pa
saulyje gyvuoja laisva, nepri
klausoma valstybė Lietuva. 

Jurgis J a n ūsait is 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ! 
Turiu Čikagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

G R E I T P A R D U O D A 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (Įandscaping/mainte-
nance) Dendroves savininkas. 
Washington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 

.butas - $130 mėnes iu i . . 
j Kreiptis tel. (202) 244-2373 j 

Philadelphijos „Žilvino" šokėjai ir dainininkai lietuviškomis dainomis ir šokiais džiugins Elizabeth, Nevv Jersey 
lietuvių festivalio lankytojus š.m. birželio 7 d. vyksiančio Šv Petro ir Povilo parapijos svetainėje. 216 Ripley 
Place, Elizabeth, NJ. „Žilvino" ansambliui vadovauja Estera Bendžiutė-Washofski. 

ALTTOMCMLO.NAMU.,SVfclKA!(^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentes Frar* Zapotis ir Otf Mgr Aukse 
. S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West 95«h Street 

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

^ * RE/MAX 
^REALTORS 

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

R I M A S L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame .r parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

P U T N A M , C T 

LITERAČIŲ 
PRISIMINIMAS 

IR PAGERBIMAS 

vaizdos pagalba. Pranešimas 
— apibūdinimas baigtas visų 
sudainuotomis dzūkiškomis 
dainomis: .^Pasvarstyk, an
tele" ir „Plaukia antelė". 
Rašytoja mėgo liaudies dai
nas, bet ypač minėtas 

tuanistinio skyriaus darbuoto
ja. J i ALKoje pasirinko spau
dos iš turimo pertekliaus, bet 
neturimos Maironio muziejuje, 
ir jos 5 dėžes išsiuntė į mu
ziejų. Ji taip pat rinko 
medžiagą apie daugelį 

Apie Gražiną Tulauskaitę- išeivijos lietuvių rašytojų, 
Babrauskienę, kai ką iš jos gy- tuo reikalu buvojo Nevv 
venimo ir jos poetės kūrybą, Yorke, Vašingtone. Balti-
kalbėjo Virginija Paplauskienė morėje, Čikagoje, Bostone, 
(šiek tiek žinių apie ją šio Hartforde ir tos medžiagos su-

Aldonos Prapuolenytės, esan
čios Matulaičio slaugos na
muose, Putname, globoja
miems lietuviams žiniasklai-
dininke apie pasaulio ir aplin
kos įvykius bei globojamųjų 
patarėja, pastangomis su
ruoštas dviejų lietuvių lite
račių prisiminimas ir pagerbi
mas. Prisimintos ir pagerbtos 
rašytoja Karolė Pažėraitė ir 
poetė Gražina Tulauskaitė-
Babrauskienė. Kiekviena jų 
kai kurį gyvenimo laikotarpį 
prieš pašaukimą Amžinybėn, 
buvo slaugomos Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolijos 
seselių tvarkomuose slaugos 
namuose: Vila Marija ar Ma
tulaičio. 

Prisiminimas-minėjimas vy
ko 1998 m. balandžio 26 d. po
pietėje, Matulaičio slaugos 
namų salėje, vadovaujant A. 
Prapuolenytei. Minėjimas pra
dėtas susirinkusiųjų sugiedo
ta giesme „Marija, Marija" — 
malda už mirusiąsias, akom
panuojant A. Prapuolenytei. 

A. Prapuolenytė suglaustai 
pateikė K. Pažėraitės labai 
vingiuotą gyvenimo kelią, nes 
rašytoja gyveno ir dirbo Lietu
voje, Lenkijoje, Maskvoje. 
Vokietijoje, Brazilijoje ir 
Amerikoje. Ji buvo darbšti, 
pasirinktinai visuomenininke, 
patriotė, labai jautri asme
nybė. Jos būdo brc ižai paste
bimi jos parašytose knygose, 
jose ypač keliama tėvynės 
meilė, vargstančio žmogaus 
užjautimas, tėvynės skaus
mingas praradimas, kartais 
prašymas ir pasitikėjimas Ap-

straipsnelio gale). G. Tulaus-
kaitė-Babrauskienė, kilusi Za-
navykijos rytų pakraštyje (Le
kėčiuose), nuo jaunų dienų 
reiškėsi poezijoje. J i daug me
tų buvo mokytoja, pažino jau
nimo nuotaikas. Jos poezija 

rinko labai daug. Medžiagą 
panaudos rašytojų darbų pa
rodoms ir rašytojų pami
nėjimams. Domėjosi ji ir me
no darbais. Iš dailininko Vy
tauto Igno, gyvenančio „Girai
tėje", netoli Putnamo, gavo ir 

klasikinė, aiškiais išsireiški- gabenasi į Lietuvą keletą ver-
mais. Joje daug asmeninių tingų kūrinių. J i paėmė ir AL-
pergyvenimų ir momento Koje saugomus Vaižganto 
įspūdžių, bet ir tėvynės meilės (Juozo Tumo) kailinius, ku-
bei jos ilgesio, ypač poetės riuos perduos Kaune įsteig-
vėlesnio gyvenimo metais. Jos tam Vaižganto muziejui. V. 
kūryba nėra gausi, bet ir be Paplauskienė buvo to muzie-
ypatingų išradingų išraiškų, jaus steigėja, 
sukelia ati t inkamus jausmus 
ir nuotaiką. Jos poezija pratur
tina lietuvišką literatūrą 

Minėjiman-pagerbiman susi
rinkusieji, kurių buvo daugiau 
kaip 40 (jų tarpe pora profe
sorių ir kitų literatūra besido
minčių), domėjosi pranešimais 
ir turtino žinias apie rašytoją 
Pažėraitę ir poetę Tulauskaitę-
Babrauskienę. Po pranešimų, 
susirinkusieji pabendravo, pa
sivaišino skanumynais, pa
ruoštais Marijos Noreikienės, 
Matulaičio slaugos namų slau
gomų padėjėjų ir namų vir
tuvės. Ačiū rengėjoms už po
pietę, vertingo prisiminimo 
paruošimą. 

TRUMPAI APIE 
V. PAPLAUSKIENĘ 

Virginija Paplauskienė (Ba-
bonaitė), dabar viešnagę Ame 

J u o z a s Kriaučiūnas 

S E A T T L E , W A 

Prof. D a v i d G. Kirby, bal
tų istorijos žinovas ir Londono 
universiteto lektorius, ketvir
tadienį, gegužės 28 d., 7 v.v. 
skaitys paskaitą University of 
Washington Sea-First salėje. 
Visuomenė kviečiama. Įėjimas 
nemokamas. Daugiau žinių 
gali suteikti universitetas tel. 
206-543-0645. 

Prof. Kirby ketvirtadienį, 
gegužės 28 d., kalbės skandi
navų istorijos pamokoje, 10:30 
v. ryto. universiteto Smith sa
lėje, kamb. 311. Vėliau — 
12:30 v. p.p. jis kalbės „Balti
jos kraštai ir Skandinavija" 
pamokoje, Balmer salėje, kmb. 
211. Visuomenė kviečiama. 

Balt i s t ikos studijų stu
dentai , šį pavasarį baigiantie-

rikoje baigianti, padėjusi tvar- ji universitetą, penktadienį, 
kyti ALKos (Amerikos Lietu- gegužės 29 d., 3:30 v. p.p. kal
vių kultūros archyvo) biblio
teką, yra gimusi Sibire, 
mokslinosi Lietuvoje, dabar 
esanti Maironio muziejaus li-

• 
• , -,,.,.-ip.ja ,rr. getfiiJ.es 2 d pasiuntė du talpintuvus i Lietuva Siuntinius pakrovė 

irrof Petrą.- VaSkys. Vvtautas Sušinskas, Vincuką* Kaulinis ir Vladas Vienažindis 
Nuot.r J u o / o Majausko 

bės apie savo mokslinius dar
bus. Prof. Kirby dalyvaus ir 
šioje popietėje. Vieta dar ne
nustatyta. Daugiau žinių gali 
suteikti universitetas, tel. 
206-543-0645. 

„Ūkanos" dain in inkai šeš
tadienį, gegužės 30 d., daly
vaus latvių tautinių šokių šo
kėjų ratelio „Trejdksnitis" 
šventėje, vyksiančioje latvių 
salėje, Seattle. Informacijas 
teikia Julija Gelažytė, tel. 
206-521-0225. 

Aušrelė Ramanausk ienė 
ir Zita P e t k i e n ė ruošia lietu
višką parodą, kuri visą liepos 
mėn. veiks Kirkland miestelio 
bibliotekoje. 308 Kirkland 
Ave. Tel. 425-822-2459. 

Lietuvos Dukterų draugi
jos met inė geguž inė sekma
dieni, liepos 26 d., vyks Dalios 
Tutlytės Mrovviec ir jos ma
mytės Emilijos Tutlienės mė
lynių sodelyje, 32 McRae Rd.. 
Arlington. Pradžia 1 vai. p.p. 
Bus pravesti žaidimai vai
kams, veiks laimėjimai, rink
sime uogas ir maloniai ben

drausime prie suneštinių vai
šių. 

„Lanko" va iku ra te l io lie
tuviška stovyklėlė š.m. rug
pjūčio 25-30 d. vyks „Kursą" 
latvių stovyklavietėje, Olim-
pia pusiasalyje. Iki birželio 30 
d. prašoma užsiregistruoti pas 
Ingą Gaurienę, tel. 425-774-
7065. arba pas Steve ir Jea-
nette Norris, tel. 206-774-
7065. 

B e n d r u o m e n ė s valdybos 
posėdis pirmadienį, rugsėjo 
14 d.. 7 v.v. vyks pirm. Rasos 
Raišytės namuose, 51st Ave., 
Seattle. Tur int pasiūlymų ar 
klausimų valdybai, prašoma 
pranešti pirmininkei, tel. 206-
725-1764 iki rugsėjo 7 d. 

Naujas kursas „Ateivių 
l iaudies folkloras" bus š.m. 
rugsėjo - gruodžio mėn. dėsto
mas ryšium su University of 
Washington Baltistikos studi
jų programa. Kursui regist
ruotis SCAND 334 ir COM-
PLIT. Dėstys prof. Guntis 
Smidchens. Dėl informacijų 
kreiptis į universitetą tel. 206-
543-0645. 

„Sek Gintaro keliu" varžy
tinių renginys Baltistikos stu
dijų programai remti, šešta
dienį, spalio 17 d., vyks Nile 
Club patalpose, Mountlake, 
Terrace. 

LIETUVIŠKA PARODA 
INTERNETE 

Minėdama Šv. Kazimiero 
šventę Zita Petkienė paruošė 
parodą Sisters of Providence 
sveikatos tinklo pagrindinia
me skyriuje, Seattle miesto 
centre. Paroda taip pasisekė, 
kad truko ne vieną dieną, kaip 
pradžioje buvo numatyta, bet 
ištisas dvi savaites. Dėka Pro
vidence kompiuterio grafikos 
specialisto, parodą galima ir 
dabar pamatyti Internete šiuo 
adresu: 
http://www.nwlink.com/sbal/lith. 
Zitos darbovietė ją apdovanojo 
diplomu už nuostabią parodą 
apie Lietuvos kultūrą. 

Išnuomojamas 
kambarys rūsyje 

Marąuette Parke apyi 
Tel 773-436-3409. 

Ontuifc r21 
KMIECIK REALTORS 

7922 S.Pulaski Rd 
. 4365 S.Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Je; norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

STONEHENGE OF LEMONT 
LLXURY CONDOMIMLMS 

Vv'jthin walking distance oi the 
Lithuanian Centre. Walgreen. 

Jevvell and shopint! 

BEAT THE PRICE 
INCREASE!!! 

2 bedroom 2 bath units starting from $122-900 
Model hrs. - Sun 12-5 p m. or weekdays call for appt. 

Directions: 1 block Eust of State Street on 127 St. 
E.T. MANSELL-CONSTRI'CTION CO., INC. Tel. 630-25^-3305. 

Įmonei reikalinga siuvėja/ 
siuvėjas moteriškų ir vyriškų 
rūbų taisymui. Kreiptis: 4412 
W. 59 St., Chicago, tel. 773-
735-5667. 

Vasaros darbas 2 ar 3 
asmenims. Motelio kambarių 
valymas Wisconsm Delis, WI. 
Kreiptis: 608-253-1651 arba 
608-254-4454. 

D I N A M I K A 
Grupės 5 metų jubiliejinis koncertas gegužės 24 d. 8 vai. vakaro 

Willowbrook Grand Ballroom salėje. 
8900 S. Archer Rd., WUlow Springs, IL, tel. 708-839-1000 

Bilietus galima įsigyti: 
Atlantic Exp. Co 
2719 W 71 St. 
Chicago. IL. tel. 773-434-9330 

WiIlowbrook 
8900 S. Archer Rd 
Willcw Springs. IL 

Jūsų laukia trys piniginės dovanos, laimikių traukimas 

Dėl rezervacijos ir smulkesnės informacijos kreiptis tel. 630-632-4403, 

BEYERLY 
MONTESSORI 
MOKYKLA 

Užsiėmimai vyksta pusę dienos 
3-6 metų amžiaus vaikams anglų kalba 

Dėl informacijos skambinti 
direktorei Virginijai Mačiulienei 

Telefonas (773) 239-7635 
9916 S. Vvalden Parkvvay. Chicago. DL 60643 

(iertrienė kviečia APPLE organizacijos Clevelando skyriaus nares - mokytojos R Ralyte. D Vodopaliene ir I 
sponsorius padėti Lietuvos mokytojams dalyvauti APPLE vedamuose kursuose Lietuvoje 

r^ Nuotr. VI. Bacevičiaus 

http://getfiiJ.es
http://www.nwlink.com/sbal/lith


LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 
LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO CENTRO 

RAJONO PAVASARINIS SUVAŽIAVIMAS 
IR KĖGLIAVIMO TURNYRAS 

Lietuvos Vyčių 16 kuopa, 
veikianti Čikagoje, š.m. gegu
žės 15-17 d. globojo Lietuvos 
Vyčių vidurio centro rajono 
suvažiavimą ir kėgliavimo 
turnyrą. Suvažiavime dalyva
vo 60 vyčių, atstovavusių 7 
kuopoms iš Illinois, Michigan, 
Ohio ir Pennsylvanijos vals
tijų. 

Gegužės 15 d., penktadienį, 
vyko susipažinimo vakaras 
Best Western viešbutyje, Burr 
Ridge, IL. Priėmime dalyvavo 
gražus būrelis svečių ir vieti
nių vyčių. Dalyviai linksmino
si ir atnaujinimo senas pažin
tis, gražiai pabendravo vaišin
damiesi skaniu maistu ir gė
rimais. 

Gegužės 16 d., šeštadienį, 
vyko posėdis. Prieš posėdį, 
George Mikalauskas, 96 kuo
pos narys iš Dayton, OH, su
kalbėjo maldą. 16 kuopos var
du sveikino pirmininkas Ken 
Rudmin. Robert A. Martin, 
Jr., kėgliavimo turnyro pirmi
ninkas, linkėjo smagios vieš
nagės ir sėkmės kėgliavimo 
turnyre. Po to vyko valdybos 
narių pranešimai, kuopų veik
los pranešimai ir ateities dar
bų svarstymai. Buvo nutarta, 
kad rudenio suvažiavimo ir 
maldos kelionė vyks 1998 m. 
spalio 9-11 d. Jį globos 19 kuo
pa, veikianti Pittsburgh, PA. 

„Pagalba Lietuvai" atstovas 
Michael Petkus pranešė, kad 
šiais metais golfo turnyras 
neįvyks. Bus ruošiami šokiai 
ir vakarienė. Visas šio vakaro 
pelnas bus skiriamas „Pagal
ba Lietuvai" talpintuvų išlai
doms padengti. Toliau apibū
dino organizacijos ateities pla
nus dirbti kartu su Lithua-
nian Mercy Lift, siunčiant tu
berkuliozės vaistus. 

Posėdžio uždarymo maldą 
sukalbėjo George Mikalaus
kas. Buvo sugiedotas Vyčių 
himnas. 

Kėgliavimo turnyras 

Po pietų vyko kėgliavimo 
turnyras, kuriame dalyvavo 
35 kėgliuotojai. Pirmą ir antrą 
vietas laimėjo Detroite, Šv. 
Antano parapijoje veikiančios 
102 kuopos komandos. Trečią 
vietą laimėjo 96 kuopa iš Day
ton, OH. Vyrų grupės indivi
dualią pirmą vietą laimėjo 
George Cramblin iš Detroito 
102 kuopos. Moterų tarpe pir
mą vietą laimėjo Sue Franklin 
irgi iš Detroito 102 kuopos. 

Vakare viešbutyje vyko pa
bendravimas ir užkandžiai. 
Pasilinksminti susirinko dau
giau negu 50 atvykusių dele
gatų, vietinių vyčių ir jų sve
čiai. Muz. Faustas Strolia ir 
žmona Teresė atvykę su akor
deonu ir dainų lapeliais, pra
vedė bendrą dainavimą. Buvo 
malonu ir jauku, kad dalyviai 
iki vėlumos nenorėjo skirsty
tis. 

Šv. Mišios ir suvažiavimo 
uždarymas 

Sekmadienį, gegužės 17 d., 
11 v.r., iškilmingos šv. Mišios 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte. Didingai 
skambėjo parapijos choras. 
Aukas prie altoriaus nešė Lie
tuvos Vyčių garbės nariai: 
Pranciška Petkuvienė, Estelle 
Rogers, Elinor Sluzas ir Faus
tas Strolia. 

Po Mišių vyko pabendravi
mas, kėgliavimo turnyro tau
rių ir laimėjimų įteikimas ir 
pietūs „Bočių" menėje, Pasau
lio lietuvių centre. Vidurio 
centro rajono pirmininkė 
Pranciška Petkuvienė padėko
jo visiems už gausų atsilan
kymą ir dalyvavimą. Padėkojo 
16 kuopos komitetui už rūpes
tingą ir gražų savaitgalio šei
mininkavimą. Padėkojo muz. 
Faustui Stroliai už bendro 
dainavimo pravedimą šešta
dienio vakare viešbutyje ir 
sekmadienį prieš pietus — sa
lėje. Buvo pranešta, kad šių 
metų rudeninis suvažiavimas 
ir maldos kelionė vys spalio 9-
11 d. Jį globos 19 kuopa, vei
kianti Pittsburgh, PA. 1999 
m. pavasario suvažiavimo ir 
kėgliavimo turnyro vietovė 
bus pranešta. 

Robert A. Martin, Jr . 16 
kuopos, šio suvažiavimo pir
mininkas, pravedė programėlę 
ir laimėjusiems įteikė kėglia
vimo taures ir pinigines pre
mijas. Ellie Kasputis, 16 kuo
pos narė, kėgliuotojams pa
dovanojo po butelį šampano. 
Buvo palinkėta visiems sau
gios ir laimingos kelionės, ke
liaujant į namus. Užbaigiant 
šį savaitgalį, buvo sugiedotas 
Vyčių himnas. 

Laimėjusieji džiaugėsi ir bu
vo patenkinti savo laimėjimais 
ir smagiai tarp draugų pra
leistu savaitgaliu. Iki pasima
tymo 85-ame seime Waterbu-
ry, Connecticut, š.m. rugpjūčio 
6-9 d.! 

Regina Juškaitė 
Švobienė 

LOS ANGELES VYČIU 
50 METŲ VEIKLOS 

SUKAKTIS 
Lietuvių jaunimo organiza

cija Lietuvos Vyčiai, angliškai 
The Knights of Lithuania, 
buvo įkurti 1913 m. Lavvrence, 
MA. 

Po Antrojo pasaulinio karo 
nuo komunistinės Rusijos 
žiaurumų gelbėdamiesi lietu
viai, atsidūrę Amerikoje, jun
gėsi į Lietuvos Vyčius. Ši orga
nizacija turi 5,000 narių ir 
kuopas visose Amerikos vie
tovėse. Organizacija turi sa
vas tradicijas, ruošia seimus, 
stato bažnyčias, mokyklas, 
rūpinasi lietuviškumo reika
lais, knygų, vaistų, pinigų 
siuntimu į Lietuvą, leidžia 

S.O.S. vaikai vedėja Elena Kubiliene su savo globotinių būreliu. 

mėnesinį žurnalą „Vytis". 
Los Angeles Lietuvos Vyčių 

įkūrėjas yra šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos kunigas eme
ritas, prelatas Jonas Kučins
kas-Kučingis, 1948 m. įkūręs 
133 kuopą su 15 narių. Jis 
Vyčių nepamiršta: pagiria, pa
peikia ir, jei sveikata leidžia, 
aplanko. Dabartinis globėjas 
yra Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas prel. Algirdas Ol
šauskas. Mūsų parapija turi 
naują kunigą Stanislovą Anu-
žį iš Žemaitijos, kuris mums 
yra didžiausias pagalbininkas. 

Šiais metais Los Angeles 
133 kuopa šventė 50-ties metų 
veiklos sukaktį. 1989 metais 
šiai kuopai pradėjo vadovauti 
jauna ir energinga Marytė 
Šepikaitė, nepamainoma va
dovė. Kuopa turi 260 narių, 
yra stipri ir š.m. balandžio 26 
d. šventė iškilmingą 50 metų 
veiklos sukaktį. Iškilmės vyko 
parapijos salėje su pietumis ir 
šokiais. Šokiams grojo Art 
Valiūno orkestras iš Utah, o 
pietus paruošė Antanina Ul-
dukienė. Šventėje dalyvavo 
arti 200 asmenų. Salės ir 
stalų papuošime gyvomis 
gėlėmis buvo parodytas pui
kus lietuviškas menas. Šven
tės rengimu rūpinosi komite
tas, sudarytas iš 15 narių. 
Iškilmių pirmininkas buvo 
muzikas ir parapijos choro 
vadovas Viktoras Ralys. Prieš 
pietus maldą sukalbėjo Sta
nislovas Anužis. V. Ralys pri
statė kuopos pirmininkę M. 
Šepikaitę kaip vadovę ir di
delę pagalbininkę mūsų vie
tovės lietuviams. Pažymėjo, 
kad Vyčių vadovybė, įver
tindama jos darbus, apdova
nojo ją žymenimis ir išrinko 
3-čia vicepirmininke į Aukš
čiausią tautinę tarybą. Tai 
pirmoji narė išrinkta iš JAV 
vakarų. Š.m. spalio 3 d. Los 
Angeles pirmą kartą vyks 
Vidurio Amerikos apygardos 
suvažiavimas. Tai sutampa 
su tradicinėmis Lietuvių die
nomis. 

Kuopos narės Marytę ap
dovanojo gėlėmis. Kultūrinių 
reikalų vadovas Robert No-
vak papasakojo apie Vyčių 
nuveiktus darbus. Šventės 
rengimo komitetas Vyčių 
garbės nario pažymėjimus 
įteikė 20-ciai ilgamečių narių 
ir papuošė juos puokštelėmis 
gyvų gėlių. 

Šventėje dalyvavo garbės 
svečiai: lietuvių generalinis 
konsulas Petras Anusas iš 
New Yorko ir iš Los Angeles-
Burbank Joe Hunziken, kuris 
padovanojo Vyčiams vargo

nus. M. Šepikaitės rūpesčiu 
vargonai bus nugabenti Lie
tuvon ir padovanoti bažnyčiai 
Žemaitijoje. 

Džiaugėmės vieno žmogaus 
pasišventimo atliktais dar
bais. Gurkšnojome vynelį, 
sotinomės skaniais valgiais, 
šokome grojant puikiam or
kestrui. Laimėjimus pravedė 
V. Ralys. 

50-ties metų veiklos mi
nėjimas parodė, kad 133 kuo
pos ateities veikla gyvuoja, 
nes turime užtenkamai narių, 
patalpas susirinkimams, nuo
latines valgių gamintojas se
sutes Adelę Relaitytę ir Vale
riją Relaitytę-Hale. Esame dė
kingi tai garbingai Šepikų šei
mai, kurie ne tik priklauso 
Vyčiams, bet buvo labai stipri 
pagalba Marytei šios šventės 
pasisekime. Dirbdami vienin
gai pasiekiame pasigėrėtinų 
rezultatų. 

Stasė Bajalienė 

PENKIOS DIENOS... 
Atkelta iš 3 psl. 
tiesiai. Aš nebijau čia kalbėti, 
kadangi tikrai mūsų patirtis 
beveik 10 metų nuo pradžios 
rodo, kad mes patirdavome 
tiktai smūgius. Kai 1989-1991 
m. atleido apie 200 lietuvių iš 
valstybės įstaigų, rajonų savi
valdybių įstaigų, rašėme daug 
laiškų. Niekas nė vieno žmo
gaus neužtarė. Štai jūs 
kalbėjote, kad jokio įstatymo, 
mes nesiginame patys. Dabar 
vėl kalbame apie atleidinė
jimus. Ką daro bažnyčios, ką 
daro kunigai šitų bažnyčių? 
Jeigu jūs pamatytumėte, kai 
su šv. Marijos paveikslu 
vaikšto po kambarius Turge
liuose pas tuos valstiečius, 
kad neleistų vaikų į lietu
višką mokyklą, prisiekdinėja. 
Ar normalioje valstybėje gali 
vykti tokie dalykai? Atsipra
šau už emocijas, bet, žinant 
faktus, sunku tylėti". 

Diskusijų metu vis geriau ir 
geriau supratom, kad valstybė 
konkretaus plano, kaip iš
spręsti Pietryčių Lietuvos pro
blemas, neturi. Iš aukščiau 
pateiktų ilgokų citatų skaity
tojui turėtų būti taip aišku, 
kad lengvų atsakymų nėra. 
Laikas galbūt daug ką išspręs, 
bet bręstančiam jaunuoliui 
laikas nesustoja. Jis savo gy
venimo nepakartos. Jam jau 
šiandien yra reikalinga gerai 
išmokti valstybinę kalbą, kad 
galėtų stoti universitetant, 
gauti darbą. Gyvendami JAV, 
puikiai suprantame, ką reiš-

Nuotr. Indrės Tįjunėlienės 

kia nemokėti valstybinės an
glų kalbos, kokia be jos jauno 
žmogaus ateitis. Tokia pati 
padėtis ir Pietryčių Lietuvoje, 
nemokant valstybinės lietuvių 
kalbos. 

„Dėl Pietryčių Lietuvos švie
timo reikalų." Komisija pri
ėmė rezoliuciją: „Išklausiusi 
LR Švietimo ministro Z. Zin
kevičiaus, Vilniaus apskrities 
viršininko A. Vidūno, draugi
jos 'Vilnija' pirmininko K 
Garšvos, Regioninių problemų 
ir tautinių mažumų departa
mento direktoriaus R. Motuzo 
bei kitų su Šia sritimi susi
pažinusių asmenų ir pačių 
pietryčių mokyklų direktorių 
bei mokytojų pranešimus, 
Komisija teigia, kad Pietryčių 
Lietuvos švietimo įstaigos su
siduria su rimtais sunkumais, 
kuriuos sudaro rajono svetim-
kalbių savivaldybių vadovų 
bei darbuotojų neigiamas nu
sistatymas lietuviškų švietimo 
įstaigų steigimo atžvilgiu ir 
skurdžios regiono materiali
nės bei finansinės sąlygos. 

Atsižvelgiant į švietimo re
formos įgyvendinimo Pietryčių 
Lietuvos mokyklose rezulta
tus, išryškėjusias spragas bei 
sunkumus, Komisija siūlo pa
rengti ir priimti teisinius Sei
mo ir Vyriausybės aktus, ku
rie užtikrintų visiems teisę ir 
galimybę mokytis valstybine 
kalba savo gyvenamojoje vie
toje; užtikrintų kad visose 
Pietryčių Lietuvos mokyklose 
valstybinės kalbos mokėjimo 
lygis atitiktų valstybinio stan
darto reikalavimus; tobulintų 
LR švietimo sistemos val
dymą, plečiant savivaldybių, 
apskrities švietimo padalinių 
bei švietimo ir mokslo ministe
rijos koordinavimą įgyven
dinant regiono švietimo pro
gramas; teiktų tikslinę mate
rialinę pagalbą šio regiono mo
kyklų mokytojams (priemokas 
už sunkesnį darbą, kompensa
ciją už namų ir butų įsigijimą 
ar nuomą, kelionių išlaidų ap
mokėjimą ir kitas lengvatas). 

Komisija siūlo atkurti Val
stybinę Rytų Lietuvos komi
siją, kuri toliau spręstų speci
fines Lietuvos rytams visuo
menės plėtros ir integralumo 
problemas. 

Kadangi savivaldybės, ne-
skirdamos tinkamo finansavi
mo lietuviškoms mokykloms, 
pažeidžia vaikų teisę gauti 
išsimokslinimą valstybine lie
tuvių kalba. Komisija siūlo, 
kad valstybine lietuvių kalba 
vedamos mokyklos būtų finan
suojamos tiesiogiai per apskri
tis. 

Los Angeles, Kalifornijoje. Švenčiant Lietuvos Vyčių 133 kuopos 5 0 metų 
veiklos sukaktį. IS k : Lietuvos grn konsulas P. Anusas, 133 Vyčių kuo
pos pirm Maryte Šepikaitė ir muz Viktoras Ralys 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

= J Mutual Federal Savings and Loan 
CMBIR Assoclation of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. gegužes 22 d. 
Komisija siūlo, kad JAV Lie

tuvių Bendruomenės apylin
kės ir pavieniai Amerikos lie
tuviai tęsiu ir plėtotų kon
kretų bendradarbiavimą su 
šio krašto lietuviškomis mo
kyklomis. 

Komisija priėmė taip pat 
kitą rezoliuciją, kuri svarbi ne 
tik šios srities Lietuvos gyven
tojams, bet ir visiems užsienio 
lietuviams, tai „Dėl Lietuvių 
etninės kultūros puoselėjimo 
fondo": 

„Lietuvos Respublikos Sei
mo ir JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovų Komisija at
kreipė dėmesį į tai, kad Lietu
vos valstybė aktyviai remia 

kitų etninių grupių, gyvenan
čių Lietuvoje, kultūrų išlaiky
mą. Tačiau Lietuva per mažai 
rūpinasi savo lietuviškosios 
etnines kultūros išlaikymu ir 
puoselėjimu. 

Komisija siūlo įsteigti Lietu
vių etnines kultūros fondą, 
kurio tikslas būtų puoselėti 
lietuvių kalbos naudojimą ir 
gryninimą, puoselėti tautines 
dainas ir šokius, tautodailę, 
padėti atgaivinti ir palaikyti 
lietuvių svetimų kultūrų nus
telbtose Lietuvos žemėse bei 
palaikyti ir puoselėti lietuvių 
kultūrą ir sąmonę mūsų tau
tiečių, gyvenančių už Lietuvos 
ribų. 

1998 m. gegužės 16 d., Cleveland, Ohio 

A.tA. 
v.s. VLADAS BACEVIČIUS 

padėjo savo skautiško gyvenimo paskutinį kelio ženklą ir išėjo 
Namo. Lietuvoje liko jo liūdinti sesuo Genė Brilinkevičienė 
ir kiti giminės. Išeivijoje paliko visa, savo mirusio Brolio Vlado 
liūdinti, lietuviškoji skautija. 

Gegužes 20 d., po Prisikėlimo Mišių Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos šventovėje, v.s. Vladas Bacevičius buvo palaidotas 
Visų Sielų kapinėse. 

Paskutine žemiška savo mirusio brolio kelione rūpinosi v.s. 
Remigijus Belzinskas, s. Vytautas Staškus, s. kun. Gediminas 
Kijauskas, S.J. ir visa Cleveland'o skautija. 

Pranešdami šią liūdną žinią visiems savo sesėms ir broliams, 
bei visai lietuvių visuomenei, mes taip pat dalinamės tuo 
gražiu ir prasmingu skautiško gyvenimo pavyzdžiu, kurį 
mums paliko mūsų mielas brolis Vladas. Jis čia darbavosi 
visomis savo jėgomis, idant vieną dieną galėtų vertai atbaigti 
žemės kelionę savo Vyriausiojo Brolio Kristaus akivaizdoje. 

Cleveland'o skautija 

A4A. 
JUOZAS RIMKUS 

DLK Gedimino ordino kavalierius 

Gyveno Dehli, Ont. Canada. 
Mirė 1998 m. gegužės 14 d., sulaukęs 91 metų. 
Gimė Lietuvoje, Viekšniuose. Kanadoje išgyveno 50 m. 
Nuliūdę liko: žmona Monika Vaitkutė, duktė Auksė 

Antanaitienė, žentas Algirdas; anūkės: Guoda Rudawski, 
vyras Alezander, Daina Antanaitytė, vyras Tom, Gailė Vitas, 
vyras Robertas, Indrė ir Jūra Antanaitytės; proanūkai: 
Cuitlahuac Almis Velasąuez, Giedrė Liepa Rudowski, Paulius 
Juozas Vitas; Lietuvoje sesuo Barbora su šeima. 

Velionis buvo brolis keturių mirusių seserų ir vieno mirusio 
brolio. 

Priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai. 
Velionis buvo pašarvotas gegužės 21 d., ketvirtadienį nuo 

8 iki 9:30 vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyko gegužės 21 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už I 
velionio sielą. Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos 
komitetui. 

Nuliūdę: žmona, duktė, anūkės, proanūkai, sesuo ir 
kiti giminės. 

Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

A-tA. 
ONUTEI JUODVALKIENEI 

mirus, liūdesyje likusiems vyrui ANTANUI, dukrai, sūnui 
bei jų šeimoms ir artimiesiems reiškiu užuojautą ir drauge 
liūdžiu. 

Birute Bagdanskienė 

A-tA. 
ONAI JUODVALKIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą jos artimiesiems, vyrui 
ANTANUI, dukrai EGLEI, žentui HENRIKUI, sūnui 
UOSIUI ir jų šeimoms. 

Valiukėnų šeima 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Kun. Gintaras Vitkus, SJ 

K u n . G i n t a r a s V i tkus , SJ, 
Kauno Jėzui tų gimnazijos di
rektorius ir visų Lietuvos ka
talikiškų mokyklų sąjungos 
pirmininkas, gegužės 24 d., 12 
vai., kalbės Pasaul io lietuvių 
centro didžiojoje salėje. J i s 
papasakos apie lietuviško jau
nimo auklėjimo rūpesčius bei 
džiaugsmus. Tai bus tikrai 
svarbus praneš imas . Susiti
kimą su kun. G. Vitkum 
ruošia PLC renginių komite
tas, kar tu kviesdamas daly
vauti ir papietauti (žada ypač 
skanius pietus). 

LKVS-gos „ R a m o v ė " Či
k a g o s s k y r i a u s mirusių ra-
movėnų kapai Lietuvių tau
tinėse kapinėse bus lankomi 
gegužės 24 d., sekmadienį. Ra-
movėnus ir jų šeimos narius 
prašoma 10 vai. r. rinktis prie 
kapinių administracijos pasta
to. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės bus lankomos gegužės 
25 d., pirmadienį, 9 vai. r. 
Prašoma r inktis prie Romo 
Kalantos paminklo. 

S u v a l k i e č i ų d r a u g i j a Či
kago je ruošia linksmą gegu
žinę gegužės 24 d., sekmadie
nį, 12 vai., Vytauto Didžiojo 
šaulių salėje, 2417 W. 43rd 
Str. Maloniai kviečia ir laukia 
visų narių bei svečių gausiai 
dalyvauti, l inksmai praleisti 
popietę. Šeimininkės pasi
ruošusios gerai svečius pa
vaišinti. Kostas Ramanauskas 
linksmins gera muzika, bus 
laimėjimai. Valdyba sako: „Iki 
pasimatymo gegužinėje!" 

V y t a u t o D i d ž i o j o šaul iu 
r i n k t i n ė s J o n i n i u vakaras 
šeštadienį, birželio 20 d., vyks 
Šaulių namų salėje (ne birž. 
14 d., kaip šį mėn. renginių 
kalendoriuje buvo paskelbta). 
Už klaidą atsiprašome. 

L i e t u v o s R e s p u b l i k o s 
p r e z i d e n t a s V a l d a s Adam
k u s rugsėjo mėnesį atvyksta į 
Xew Yorką dalyvauti Juntinių 
Tautų sesijoje, o spalio mėnesį 
lankysis Vašingtone ir susi
tiks su JAV prezidentu Bill 
Clinton, o spalio 25 d. trum-
oam vizitui atvyks į Čikagą. 
..Už Vaidą Adamkų" komite
tas su prezidentu susitikimą 
ir vakarienę ruošia spalio 25 
d.. 6 vai. vak.. Willowbrook po
kylių salėje, Willow Springs, 
IL. Platesnė informacija bus 
skelbiama vėliau. 

Ko e i n a m e į poezijas va
k a r ą ? Pamatyti poetą ir pa
siklausyti jo skaitomų eilių? 
Gal ir vieno, ir kito? Bet nere
tai poetai, mokėdami rašyti, 
nemoka skaityti ir savo 
kūrybą „sugadina". 

Bernardas Brazdžionis 
yra vienas tų, kurio mėgsta 
klausyti ne tik, įvairi publika, 
bet ir poetai! Antai, š.m. 
gegužės 2 d. „Literatūros ir 
meno" nr. viena viduriniosios 
kartos poečių pokalbyje su 
žurnalistu pastebi, kad iš jai 
patikusių jos kartos autorių 
yra buvęs H. Nagys, o iš vy
resniųjų, sakė: „Girdėjau 
skaitant B. Brazdžionį. Kurį 
laiką Vokietijoje jis buvo labai 
populiarus. J is nepaprastai 
sugebėjo skaityti savo poe
ziją". 

Ne tik girdėjusiems, bet ir 
negirdėjusiems dar yra progos 
poetą Bernardą Brazdžionį 
išgirsti šį vakarą, gegužės 22 
d., 7 vai. v., Jaunimo centro 
apatinėje salėje. „Poezijos die
nas" ruošia JAV LB Kultūros 
taryba. Poetą publikai prista
tys „Draugo" vyr. redaktorė 
Danutė Bindokienė. 

Pedagogin io Lituanisti
kos inst i tuto diplomų įtei
kimo vakaras šeštadienį, 
birželio 13 d., 6 vai. vak. vyks 
Jaunimo centro maž. salėje. 
Bus ir įdomi meninė dalis, va
karienė ir šokiai. Visi studen
tai, jų tėvai, ankstyvesnių me
tų absolventai, lektoriai ir vi
suomenė kviečiami kartu su 
jaunimu švęsti lituanistinio 
instituto baigimo šventę. Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti vakaro rengimo ko
miteto pirmininkei Virginijai 
Paulienei, tel. 630-323-5376. 

Moksle iv ių ateitininkų 
stovykla Dainavoje numato
ma š.m. liepos 19-25 d. Toli
mesnė informacija bus spaus
dinama „Draugo" šeštadieni
nėse „Iš Ateitininkų gyveni
mo" skyriaus laidose. 

Poeto Vainio Aleksos 
naujausius eilėraščius girdė
sime šį šeštadienį, 7 vai. vak., 
JC kavinėje. „Poezijos dienas" 
rengia JAV LB Kultūros tary
ba. Visi kviečiami! 

Pasaul io lietuvių centras 
Lemonte v i sus kviečia pa
pietauti sekmadienį, gegužės 
24 d., 12 vai. Pietus ruošia 
PLC renginių komitetas, tad 
galima tikėtis, kad jie bus tik
rai skanūs. 

Poetė Daiva Karužaitė 
skaitys savo kūrybą „Poezijos 
dienų" renginyje šeštadienį, 
gegužės 23 d., 7 vai. vak., JC 
kavinėje. Ateikite pasiklausy
ti. 

Bronys Raila, buvęs losan-
gelietis, radijo žurnalistas, 
publicistas ir rašytojas jau visi 
metai palikęs šį pasaulį. J is 
mirė 1997 m. balandžio 13 d. 
Kolegos, draugai ir visi lietu
viai kviečiami B. Railą prisi
minti geru žodžiu. 

Lietuvos prezidento inauguracijoje Vilniuje vasano 26 d prei Adamkus 
kairyje), dr Ant.an.i = tr Ale Razmai 

Memorial D a y (Mirusiųjų 
prisiminimo dieną) Mišios šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
bus 10:30 vai. r. J a s aukos t. 
marijonų provinciolas kun. 
Donald Petrai t i s , MIC. Gie
dos Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas Faus to Stro-
l ios, taip pat dalyvaus Kolum
bo Vyčių garbės sargyba, Da
rius Girėnas Amerikos legiono 
271 postas, Vytauto Didžiojo 
Šiaulių rinktinė. Mūsų visuo
menė mėgsta pabrėžti, kad 
rūpi lietuviškų Šv. Kazimiero 
kapinių likimas, todėl dabar 
gera proga parodyti — ne 
žodžiais, o savo dalyvavimu 
pamaldose ir iškilmėse, kad 
taip iš tikrųjų yra. 

Lietuvių fronto bičiulių 
Čikagos sambūrio valdyba 
š.m. gegužės 15 d. Jaunimo 
centre sušauktame posėdyje 
pasiskirstė pareigomis taip: 
Julija Smilgienė — pirm., Ma
rija Remienė — vicepirm., 
Aleksas Šatas — sekr., Jonas 
Rugelis — ižd., dr. Vacys 
Šaulys — narys. 

Amerikos Lie tuvių tary
bos fondas nu ta rė papildyti 
savo įstatus, suteikiant auko
tojams po vieną balsą už kiek
vieną paaukotą šimtinę. Jie 
galės su savo balsais dalyvau
ti, sprendžiant fondo reikalus. 
Pasak fondo valdybos, šiuo 
metu svarbiausias reikalas 
yra finansiniai paremti ALTo 
veiklą Lietuvos naudai, tiesio
giai ir per Jungtinį baltų-
amerikiečių komitetą Vašing
tone. 

Poetė Eglė Juodvalkė dėl 
svarbių asmeniškų priežasčių 
nedalyvaus „Poezijos die
nose". Taip pat nedalyvaus 
ir prof. dr. Violeta Keler
tienė. Gegužės 23 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak., Jaunimo 
centro kavinėje savo poeziją 
skaitys net trys talentingi poe
tai: du iš Čikagos bei apylin
kių — Daiva Karužaitė ir 
Vainis Aleksa; vienas net iš 
New Yorko — Ju l ius Kele
ras. Visuomenė maloniai kvie
čiama pasiklausyti. 

Išlydint taut in ių šokių 
grupes ir dainininkus į 
Lietuvoje vyksiančią Pasaulio 
lietuvių dainų bei šokių 
šventę, JAV LB Kultūros tary
ba ruošia atsisveikinimo 
„šventuke" birželio 14 d., sek
madienį, 4 vai. p.p., Jaunimo 
centre. Atvykime palinkėti 
mūsų dainos ir šokio meninin
kams laimingos kelionės, o 
taip pat įsitikinti, ar jie gerai 
pasiruošę būsimai šventei... 

Čikagos ir apyl inkių atei
t ininkų Šeimos šventė vyks 
sekmadienį, birželio 7 d. Pra
dedame 9 vai. r. šv. Mišiomis 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje. 10:30 vai. r. iškilmingas 
posėdis PL centro didž. salėje. 
12 vai. p.p. gegužinė Ateiti
ninkų namuose. Visi jau
nučiai, moksleiviai ir studen
tai privalo vilkėti uniformo
mis. Visi ateitininkai ir visuo
menė kviečiami dalyvauti. 

ALTS-GOS 25-SIS SEIMAS 

Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos seimas renkasi kas 
antri metai, šaukiamas 
sąjungos valdybos. Paskutinis, 
dvidešimt ketvirtasis, seimas 
vyko 1996 m. Čikagoje, Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
juje. Seimo rengimu tuomet 
rūpinosi ALTS-gos Čikagos 
skyriaus valdyba, kuriai pir
mininkavo Eleonora Va-
liukėnienė. Seimas buvo gerai 
organizuotas, gausus dalyvių 
skaičiumi, vyravo tvarkinga 
nuotaika, svarstan organiza
cinius reikalus bei politinius 
uždavinius. 

Šiemet ALTS-gos valdyba 
šaukia dvidešimt penktąjį 
seimą lapkričio 5, 6 ir 7 d. St. 
Petersburg Beach (Dolpin 

Beach Resort Hotel Floridoje. 
Seimą mielai sutiko globoti 
ALTS-gos St. Petersburg sky
riaus valdyba, vadovaujama 
pirm. Juozo Šulaičio. 

Šiam seimui yra ruošiama 
plati darbotvarkė. Seimo metu 
bus ati t inkamai paminėta 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos 50 metų veiklos su
kaktis, o tuojau po seimo 
posėdžių numatona sušaukti 
Lietuvių tautinio kultūros fon
do ir „Vilties" draugijos 
suvažiavimą. Pažymėtina, kad 
į ALTS-gos seimą susirenka 
dalyviai iš daugelio Amerikos 
vietovių. Laukiama svečių ir 
iš Lietuvos. 

Stasys Briedis 

LIETUVOS VYČIŲ 
112 KUOPA 

„Nuženk, Galybe, iš 
dangaus, 

Sustiprink jauną Vyčių 
dvasią. 

Mes už teisybę stosim 
drąsiai 

Tėvynę ginti kuo narsiau... 
( ištrauka iš Vyčių himno). 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
pirmas šių metų susirinkimas 
kovo 17 d. vyko Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Kuopos narių dauguma 
gyvena priemiesčiuose, ta i 
dažnesniems susirinkimams 
susidaro sunkumų, todėl val
dyba, pri tariant susirinku
siems nariams, susirinkimus 
šaukia kas trys mėnesiai. Val
dybos nariai renkasi kas mė
nesį. 112 kuopai pirmininkauja 
Mickey Petrošius, gerai pažįs
tama lietuviškai visuomenei. 
J i yra labai veikli ir šios para
pijos gyvenime. 

Pirmininkė supažindino su 
susirinkimo darbotvarke, ku
rioje svarbiausias reikalas bu
vo ateinančių priešpiečių ren
gimas ir narių pakėlimas į 
aukštesnius organizacijos 
laipsnius. Kuopos veikloje da
lyvauja ir kelios Šv. Kazimiero 
vienuolės, nes Lietuvos Vyčiai 
laikosi Katalikų pasaulėžiūros 
bei doros dėsnių. Skatina na
rius nuolat ugdyti savo katali
kišką sąmoningumą ir uoliai 
praktikuoti savo tikėjimą. Mi
rus dvasios vadui, kun. Vaclo
vui Zakarauskui, šias parei
gas perėmė kun. Antanas Za
karauskas . 

Susirinkimai pradedami ir 
baigiami malda. Dvasios va
das visada taria padrąsinan-

Šeimos klubo menininkai ir mėgėjai, dalyvavę parodėlėje Velykų proga. Iš kairės: močiutė O Kuliešienė su 
anūkais, J. ir P. Trimakais, Badarienė Dalia su dukromis Kristina, Sandra ir Živile, Mikūnienė Daiva su dukra 
Audra. 

čias mintis, primindamas, kad 
mes priklausom Kūrėjui. Pri
mena, kad mūsų globėjas yra 
šv. Kazimieras, kuris (šalia 
pamaldumo) mylėjo Lietuvą. 

Susirinkime, be kitų veiklos 
reikalų, buvo kalbama ir apie 
ateinančius pietus, ruošiamus 
parapijos salėje. Šiuo renginiu 
norima sutelkti lėšų kuopos 
veiklai, pagalbai Lietuvai ir 
kar tu pabendrauti su nariais 
ir atvykusiais svečiais. 

Išklausius valdybos narių 
pranešimus ir susirinkusių 
narių pageidavimus, vyko iš
kilmingas narių įvesdinimas į 
aukštesnius organizacijos 
laipsnius. įvesdinimo apeigas 
atliko Julia Zakarka ir pa
dėjėjas A. Mockus. Juos išren
ka Vyčių kuopa metiniame na
rių susirinkime. 

Asmenys, keliami laipsniais, 
turi būti veiklūs Lietuvos Vy
čių nariai, dalyvauti susirin
kimuose suvažiavimuose ir 
prisidėti prie labdaringų dar
bų. Taip pat turi atsakyti į pa
ruoštus klausimus, po to Dva
sios vado ir apeigų vadovo aki
vaizdoje pasižada dirbti Lie
tuvos Vyčių organizacijoje, 
vykdydami visus nuostatus. 

Pirmą ir antrą laipsnius gali 
suteikti kuopos valdyba. Tre
čio laipsnio pakėlimą suteikia 
L. Vyčių apskrities valdyba, o 
ketvirto laipsnio pažymėjimą 
suteikia Lietuvos Vyčių centro 
vadovybe. Apdovanojimui as
menis pristato apeigų pirmi

ninkai. 
Pirmas laipsnis buvo suteik

tas Reginai Endriukaitienei, o 
antras — Verai Paukštienei, 
Antoinettei Paškauskienei ir 
Andriui Baltrušaičiui. 

Trečias laipsnis buvo suteik
tas: Apolinarui Bagdonui, se
selei Tercijai Spuglis, ses. Te
resei Patsis, ses. Angelai Bal
čiūnas ir Mary Banky. Šiems 
asmenims pakėlimai buvo su
teikti L. Vyčių apskrities susi
rinkime. 

J ketvirtą laipsnį keliama 
Susan Binkis. Šis pažymėji
mas jai suteiktas visuotiniame 
narių suvažiavime. 

Sveikiname visus pakeltuo
sius į aukštesnius laipsnius; 
Dievo palaima telydi jus . Tas 
rodo, kad 112 kuopa yra dar
binga, ir savo dalyvavimu iš
kelia Lietuvos Vyčių vardą į 
lietuvių visuomenę, šiuomi 
kuopos pirmininkė Mickey Pe
trošius uždarė susirinkimą. 

Rita Zakarka, esanti komi
tete „Pagalba Lietuvai", pra
nešė, kad gruodžio mėn. susi
rinkime buvo surinkta 45 dol., 

o šiame susirinkime 25 dol. 
Gautos aukos yra siunčiamos 
Lietuvai per Centro valdybą. 

Reikia pažymėti, kad 112 
kuopos, Lietuvos Vyčiai kalba 
lietuviškai, nors kai kuriems 
nariams lengviau kalbėti ang
lų kalba. I šią organizaciją ga
li įsijungti kiekvienas lietuvių 
kilmės asmuo. Kviečiame nau
ja i iš Lietuvos atvykusius 
jungtis į šią organizaciją. 

Ateinantis 112 kuopos narių 
susirinkimas vyks gegužės 19 
dieną. 

Buvo pasidžiaugta, kad susi
rinkime dalyvavo prelatas 
Juozas Antanavičius iš Lietu
vos; jis yra Panevėžio Kated
ros klebonas. J is pravedė trijų 
dienų rekolekcijas šioje para
pijoje. 

Po susirinkimo buvo pasis
večiavimas prie paruoštų už
kandžių. 

A. Paužuo l i s 

• Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero i šnuomojama 
vasarv ie tė - v isam sezonui, 
arba mėnesiui ar savaitėm. TeL 
773-776-4756. 

• Akcijų, bonų bei kitų 
v e r t y b i ų 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-

kilmių vaizdajuostę dar galima 
įsigyti. Tai vienintelė oficiali 
Lietuvos Televizijos va izda
juos tė . Puiki dovana mokslo 
baig imo proga s t u d e n t a m s . 
Užsakymus siųskite: Lithua-
n i a n Honorary C o n s u l a t e , 
18021 M a r c e l l a R d . , C le -

bany Corp. Čikagoje. Iš JAV veland, Ohio 44119 arba tel. 

Siame gyvenime susitinkam ir susipažįstam su daug žmonių. Daug taip 
ir lieka pažįstami bet tik retas tampa tikru draugu Tačiau mušu tarpe 
yra žmogus, kuns daugeliui buvo draugas. Deja, jis mus palieka, nes yra 
pašauktas dirbti Lietuvoje. Atsisveikinkini su kun. Antanu Saulaičių, pa
sakykime jam į akis, kiek jis mums svarbus Per daug draugu girdi iš 
mūsų gražius žodžius, jau gulėdami karste Reikia su gyvais pasidalinti 
geromis mintimis, jausmais, todėl kviečiam visus kun. Saulaičio draugus 
pagerbti jį, atsisveikinti su juo birželio 21 d., 11:30 vai. r., Jaunimo cen
tre. 

ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Dėmesio l ietuviai! Nau

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

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių ra

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

(sk.> 
• 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.) 
• Kviečiame aplankyti dail. 

Vaclovo Rato grafikos parodą 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
monte, gegužės 23 - birželio 27 
dienomis. Atidarymas gegužės 
23 d., šeštadieni 7 v.v. 

(sk.) 
• LR Prezidento Valdo 

Adamkaus inauguracijos iš-

219-486-8692; fax 216-486-
8612. Kaina $25. N e b e d a u g 
turime, skubėkite užsisakyti! 

(sk.) 
• A n i l i o r a i i r P u t i n u i 

M a š a l a i č i a m s , W a i n e , PA 
švenčiant 60-ties metų gimta
dienį, jų draugai Ju l ia Dantie-
n ė , Darė ja i r G e d i m i n a s 
Dragūnai , T e r e s ė i r Alg i 
mantas Gečiai, Da l ia ir Ri
m a s Jakai, Aušra ir Vladas 
Mameniikiai , Ona ir Kostas 
Pliuškoniai, D a n u t ė Surdė-
nienė, Baiba ir Alg is Vašiai , 
sveikindami juos suaukojo $150 
- Lietuvos našlaičiams. Sveiki
name sukaktuvininkus, o auko
tojams dėkojame! „L ie tuvos 
Našlaičių globos" komitetas , 
2711 W. 71 St., C h i c a g o IL 
60629. 

(sk.) 
• N e r i n g o s r e s t o r a n e , 

2632 W 7 1 St., gegužės 22 d., 
penktadienį ir gegužės 23 d., 
šeštadienį, 8 vai. vakaro gros 
Algimanto B a m i š k i o grupė 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pas iva i š in t i l i e t u v i š k a i s 
valgiais ir gėrimais. Tel . 773-
476-9026. 

(sk.) 

ARAS ROOHNG 
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