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JAV-Baltijos Chartija pristatyta 
NATO ambasadoriams 

Briuselis, sausio 22 d. 
(BNS) — Baltijos ir JAV am
basadoriai ketvirtadienį neei
liniame NATO valstybių ir 
bendradarbių ambasadorių su
sitikime NATO būstinėje 
Briuselyje pristatė praėjusią 
savaitę pasirašytą keturšalę 
bendradarbiavimo Chartiją. 

Kaip sakė Lietuvos ambasa
dorius prie NATO Linas Lin
kevičius, susitikime pažymė
ta, kad šis dokumentas pri
sidės prie Baltijos valstybių 
siekio tapti NATO narėmis 
įgyvendinimo. 

„Visų valstybių ambasado
riai vieningai pažymėjo, kad 
Chartija taps svarbia kuria
mos naujos Europos saugumo 
architektūros dalimi", sakė L. 
Linkevičius. 

Pasak jo, susitikimo dalyviai 
ypač sveikino dokumente iš
reikštus JAV siekius Baltijos 
regione. 

„Ambasadoriai pastebėjo, 
kad Chartija neabejotinai su
stiprins ne tik Baltijos valsty
bių, bet ir viso Baltijos jūros 
regiono saugumą ir stabilu
mą", sakė diplomatas. 

Lietuvos diplomatus bandė 
užverbuoti užsienio tarnybos 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) vai analizei ir įvertinimui". 
— Lietuva ketina pasiųsti 
daugiau valstybės saugumo 
karininkų nuolatiniam darbui 
savo ambasadose užsienyje, 
pranešė Valstybės saugumo 
departamento direktorius. 

„Kartu su Užsienio reikalų 
ministerija į kai kurias Lietu
vos ambasadas nuolatiniam 
darbui pernai jau nusiuntėme 
saugumo karininkų. Tikslinga 
artimiausiu metu pasiųsti pa
reigūnų į Baltarusiją, Ukrai
ną, JAV ir Belgiją", sakė VSD 
direktorius Jurgis Jurgelis 
dienraščiui „Lietuvos rytas". 

Pasak J. Jurgelio, saugumo 
karininkai ambasadose užsi-' 
ima valstybės paslapčių ap
sauga ir pačių ambasadų sau
gumu. 

„Esame užfiksavę keletą at
vejų, kai buvo bandoma ver
buoti mūsų diplomatus, gauti 
iš jų svarbios informacijos", 
sakė VSD direktorius, bet 
nenurodė, kurioje valstybėje 
tai įvyko. 

Be to, Lietuvos saugumo 
darbuotojai užsienyje renka 
informaciją apie kaimyninių 
valstybių politinę, ekonominę 
bei karinę padėtį. Pagrindinis 
dėmesys, anot J. Jurgelio, ski
riamas „išorės grėsmių Lietu-

Chartija 
sutrumpins lietuvių 

kelią į Vakarus 
Vilnius, sausio 21 d. (BNS) 

— Seimo pirmininko pavaduo
tojas Feliksas Palubinskas 
spaudos konferencijoje trečia
dienį sakė, kad JAV ir Baltijos 
valstybių Chartija padės Lie
tuvai integruotis į Vakarų 
struktūras. 

Parlamentaras Europos Są
jungą pavadino „svajone", ku
ri „traukia mus ir kitus, kurie 
dar nesidalijo jos vaisiais". To
dėl, F. Palubinsko nuomone, 
svarbus Lietuvos dalyvavimas 
ir gegužės mėnesį Hagoje vyk
siančiame Europos judėjimo 
50-mečio paminėjime. 

Renginyje, kuriame daly
vaus ir Europos Tarybos bei 
Europos Komisijos vadovai, 
Lietuvai atstovaus užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas, Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, 
Vilniaus universiteto rekto
rius Rolandas Pavilionis. 

Anot F. Palubinsko, minėji
me „žvelgsime į ateitį, į vieny
bės ir laisvės regioną". 

Europos judėjimas buvo 
įkurtas 1948 metais Hagoje. 
Nuo pat pradžios jame daly
vauja užsienio lietuviai. Lietu
voje Europos judėjimas susi
kūrė pernai liepą. Anot judė
jimo pirmininko F. Palubins
ko, dabar jame — daugiau 
kaip 80 žmonių. 

Lietuvoje VSD, pasak direk
toriaus J. Jurgelio, nustatė 
„kai kurių šalių" žvalgybų re-
zidentūras. „Užsienio žvalgai 
Lietuvoje naudoja tradicinę 
priedangą — diplomatinę, ko
mercinę, žurnalistinę", sako J. 
Jurgelis, neįvardindamas kon
krečių valstybių. 

J klausimą, kodėl nepagau
na šnipų, VSD direktorius at
sakė, jog pagrindinis kontr
žvalgybos tikslas yra kitas: 
„rasti rezidentūrose dirban
čius asmenis, nustatyti jų 
ryšius ir domėjimosi objektus, 
atskleisti agentūrinį tinklą bei 
neutralizuoti veiklą". 

J. Jurgelis trečiadienį Seimo 
Nacionalinio saugumo komite
tui atsiskaitė až savo 5 metų 
veiklą. 

„Newsweekw 

kalbino 
A. Brazauską 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas JAV žurnalo 
„Newsweek" paklaustas, kodėl 
apsisprendė nekandidatuoti 
antrai prezidento kadencijai, 
pakartojo, kad jo kartos žmo
nėms laikas trauktis iš politi
kos. 

„Negerai, kai Lietuvos prezi
dentas vadinamas 'buvusiu 
kompartijos vadovu', kad ir su 
kabutėmis", pridūrė jis. 

Savaitraštis kalbino Lietu
vos prezidentą JAV ir Baltijos 
Valstybių Chartijos pasira
šymo proga. Dokumentą prezi
dentas įvertino labai palan
kiai, pavadinęs jį parama Lie
tuvos siekiui tapti NATO 
nare. Jis taip pat užtikrino, 
kad Lietuva siekia gerų kai
myninių santykių su Rusija. 

Komentuodamas vienintelės 
Estijos iš trijų Baltijos valsty
bių pakvietimą intensyvių de
rybų dėl narystės Europoje 
Sąjungoje, A. Brazauskas pa
reiškė „tvirtą įsitikinimą, kad 
visų trijų Baltijos valstybių 
ekonominė ir politinė padėtis 
yra panaši". 

* Teisininkas Artūras 
Paulauskas pareiškė, kad jei 
būtų laimėjęs prezidento rin
kimus, jis greičiausiai būtų 
siūlęs surengti referendumą 
prezidento įgaliojimams sus
tiprinti. Taip jis komentavo 
Konstitucinio teismo spren
dimą sausio pradžioje, jog po 
naujojo prezidento inauguraci
jos vyriausybė vien tik simbo
liškai grąžina įgaliojimus pre
zidentui. „Iš visų galimų — 
tai pats blogiausias variantas. 
Tuo sprendimu prezidentas 
realiai nušalinamas nuo vals
tybės reikalų", pasakė A. Pau
lauskas. Anot jo, „šis Konsti-

Sausio 17 dieną Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kariuomenes vadas generolas leitenantas Jonas 
Andriškevičius priima iškilmingą karių savanorių rikiuotę, skirtą SKAT 7-osioms įkūrimo metinėms. 'Elta. 

etatinių savanorių, kurie kar
tą per mėnesį — savaitgaliais 
— atvyksta į teritoriniuose gy
nybos štabuose įsikūrusius 
mokymo centrus ir tobulina 
savo karinius įgūdžius. Sava
noriškojoje tarnyboje nuolat 
dirba apie 2,000 karininkų ir 
puskarininkių. 

Lietuvos savanorių tarnybai — 
septyneri metai 

riau atspindės SKAT paskirtį. Vilnius, sausio 19 d. (Elta) 
— Septintąsias įkūrimo me
tines sausio 17 d. iškilmingai 
paminėjo Savanoriškoji krašto 
apsaugos tarnyba (SKAT). 

Svarbiomis Lietuvai akimir
komis savanoriai buvo Aukš
čiausiosios Tarybos — atku
riamojo Seimo — gynėjų gre
tose, budėjo prie vyriausybės, 
savivaldybių pastatų, Televizi
jos bokšto, kitų strateginių ob
jektų. 

Oficialiai savanoriai Lietu
voje įteisinti būtent 1991-ųjų 
sausio 17 dieną, kai Aukš
čiausioji Taryba priėmė SKAT 
įstatymą. 

Dar šiemet Savanoriškajai 
krašto apsaugos tarnybai bus 
suteiktas naujas Krašto ap
saugos savanorių pajėgų pava
dinimas. Tai numatyta atitin
kamo įstatymo projekte, kuris 
jau svarstomas Seimo Nacio
nalinio saugumo komitete ir 
galėtų būti priimtas po poros 
mėnesių. Specialistų nuomo
ne, naujasis pavadinimas ge-

Pulkininko Arvydo Pociaus 
vadovaujamai Savanoriškajai 
krašto apsaugos tarnybai da
bar priklauso apie 9,000 ne-

Įstatymo pataisa leis nesimokyti 
l ietuviu kalbos 

Vilniaus rajono savivaldybei Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 
— Jaunalietdvis parlamenta
ras Stanislovas Buškevičius 
mano, kad rengiama tautinių 
mažumų įstatymo pataisa 
leistų Vilniaus rajono savival
dybei palikti savavališkai 
įvestą dvikalbystę. 

Konservatoriaus Žibarto 
Jackūno ruošiamame Tauti
nių mažumų įstatymo 4 str. 
pataisos projekte rašoma, kad 
vietovėse, kuriose kompaktiš
kai gyvena kuri nors tautinė 
mažuma, valstybės pareigū
nai, į kuriuos kreipiasi tauti
nei mažumai priklausantis as
muo, gali bendrauti abiem 
priimtina kalba. 

„Ši pataisa faktiškai leistų 

SKAT teritorijoje rasti užkasti 
„paslaptingi" ginklai 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 
— Dienraštis „Respublika" 
trečiadienį teigia, kad tarp an
tradienį Vilniuje SKAT teri
torijoje rastos ginkluotės yra 
1991 metais iš Vilniaus vy
riausiojo policijos komisariato 
(VPK) dingusių ginklų. 

Pasak dienraščio, aukštas 
Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) pareigūnas, nenorėjęs 
viešai skelbti pavardės, sakė, 
kad maždaug iš 1.5 metro gy
lio iškasus ginkluotę, rasta ne 
tik 1914, 1933 metų sprog
menų, tačiau ir naujutėlaičių 
granatų „F-l", šovinių auto
matams bei rankiniams kul
kosvaidžiams „Kalašnikov", 
mažo kalibro šautuvų ir pisto
letų. 

Oficialiai buvo pranešta, 
kad SKAT teritorijoje rasta 
ginklų, likusių nuo sovietų 
karių, nes iki nepriklauso
mybės atkūrimo dabartinėje 
SKAT teritorijoje buvo sovietų 
kariuomenės inžinerinis dali
nys. 

1991 metais į vyriausiąjį 
policijos komisariatą iš Vil-

tucinio Teismo sprendimas 
dar kartą kelia mintį, kad rei
kia taisyti Konstituciją". 

niaus gamyklų buvo suvežti 
mažo kalibro šautuvai ir pisto
letai. Po kurio laiko dėžės, 
saugotos komisariato pusrūsio 
koridoriuje, paslaptingai din
go. Netrukus iš darbo išėjo ir 
Jurijus Stepanovas, kuris tuos 
ginklus priėmė ir saugojo. Po 
kiek laiko jo lavonas buvo ras
tas sudegusiame vagonėlyje. 

VRM pareigūnai žadėjo žur
nalistams parodyti vaizdajuos
tę, filmuotą, atkasant ginkluo
tę. Tačiau vėliau nuspręsta to 
nedaryti. 

Informacijos slėpimas nuo 
visuomenės norom nenorom 
verčia daryti išvadą, ar pas
laptingasis radinys Vilniuje 
nebus prieš keleris metus 
kaupti ir savanorių paslėpti 
ginklai juodai dienai", spėja 
„Respublika" 

Savanoriškos krašto apsau
gos tarnybos (SKAT) vadas 
Arvydas Pocius teigė, kad ty
rimą dėl SKAT teritorijoje 
rastų ginklu atlieka Vidaus 
reikalų ministerijos parei
gūnai, ir j ii nežino, kokie 
ginklai buvo užkasti žemėje. 

„Dėžes su šaudmenimis iš
sivežė išminuotojai, jų atida
rytų aš nemačiau", sakė pulki
ninkas A. Pocius. 

rajono 
palikti savavališkai įvestą dvi
kalbystę, skatintų panašius 
procesus Visagine, Klaipėdoje 
ir kituose regionuose", sakoma 
ketvirtadienį paskelbtame S. 
Buškevičiaus pareiškime. 

Be to, pataisa skatintų kita
taučius Lietuvos gyventojus 
nesimokyti ir nevartoti valsty
binės kalbos, mano Naciona
linės partijos „Jaunoji Lietu
va" vadas S. Buškevičius. 

„Gana jau didinti tautinių 
mažumų teises, kurios ir taip 
viršija pasaulinius standar
tus", rašo S. Buškevičius, ra
gindamas „labiau rūpintis lie
tuvių teisėmis Pietryčių Lie
tuvoje". 

* Vyriausybė nutarė įsteig
ti Lietuvių grįžimo tėvynėn 
informacijos centrą, kuris 
įgyvendins lietuvių išeivijos 
grįžimo ir integracijos progra
mą. Išeivijos grįžimo informa
cijos centras rinks ir teiks in
formaciją norintiems į Lietuvą 
grįžti asmenims apie Lietu
voje galiojančius įstatymus, 
aiškins su pilietybe susijusius 
klausimus. Centre galima bus 
gauti informacijos dėl pensijų, 
apsirūpinimo būstu, socialinių 
garantijų, įsidarbinimo bei pri
vataus verslo steigimo galimy
bių. 

* Lietuvos misijos Euro
pos Sąjungoje naujasis vado
vas ambasadorius Romualdas 
Kalonaitis sausio 15 d. Briuse
lyje įteikė skiriamuosius raš
tus Europos Komisijos prezi
dentui Jacųues Santer. 

* Stačiatikiu patriarchas 
arkivyskupas Chrizostomas 
atsiprašė Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio už savo 
poelgį, kuomet patriarchas 
neatsisveikinęs išėjo iš Seimo 
pirmininko kabineto, kur buvo 
svarstomos rusiškų mokyklų 
problemos. „Giliai apgailes
tauju, kad jūsų ?' ivaizdoje 
buvau priverstas taip neman
dagiai ir netaktiškai pasielgti. 
Priimkite, prašau, mano tikrai 

Pasaulio naujienos, 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, Interfax. ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Londonas Buvęs JAV ambasadorius Britanijoje Raymond Seitz 
pareiškė, kad iš Bill Clinton administracijos Airijos Respublikonų Ar
mijos (IRA) šalininkams „nutekėjo" slapta informacija apie Šiaurės 
Airiją. 1991-1994 m. John Major administracijos ministras Šiaurės 
Airijos reikalams Michael Matės patvirtino, kad tuometinis ambasa
dorius Londone R. Seitz teisus. „Aš nemanau, kad ši informacija bu
vo perduodama labai aukštame lygyje. Aš nežinau", duodamas inter
viu BBC sake buvęs ministras. „Tačiau net žemiausio rango žvalgybi
niai duomenys suteikė IRA galimybę susekti vyriausybes agentus ir 
juos nužudyti. Štai kodėl tai buvo pavojinga". 

Beįjing. Kinija antradienį pasiūlė Taivvanui be jokių išankstinių 
sąlygų pradėti politines derybas. Anksčiau Beijing deryboms kele iš
ankstines „vienos Kinijos" sąlygas. Kinija reikalavo, kad Taiwanas 
pripažintų esantis nedalomos komunistinės Kinijos Liaudies Respub
likos dalis. Taiwanas pripažįsta iš dviejų suverenių valstybių suside
dančią Kiniją: Kinijos Liaudies Respubliką su jai priklausančia žemy
no teritorija bei Kinijos Respublikos teritoriją Taivvane. Kinija sustab
dė pusiau oficialias derybas su Taiwanu 1995 m. viduryje, kai Taivva-
no prezidentas Lee Teng-hui papiktino Kiniją nuvykdamas oficialaus 
aukščiausio lygio vizito į JAV. 

Maskva. Rusijos lėktuvai „An-30" vasario ir kovo mėnesiais 
gali dalyvauti JAV vykdomoje žvalgybos virš Irako misijoje, praėjusią 
savaitę lankydamasis Paryžiuje, tokį pasiūlymą pateikė Rusijos gyny
bos ministras Igor Sergejev. JT Specialiosios komisijos (UNSCOM) 
pirmininko pavaduotojas sakė, kad Rusijos pasiūlymas buvo įvertin
tas , tačiau misijoje Rusijos lėktuvai gali tik padėti Amerikos oro pajė
goms. Irakas apkaltino UNSCOM, kad JAV lėktuvai „U-2" šnipinėja 
Jungtinių Valstijų naudai. I. Sergejev pasiūlymas turėtų sušvelninti 
pastaruoju metu paaštrėjusius nesutarimus tarp Bagdado ir JT 
ginklų tikrintojų. 

Amerikos savaitraštis „Defence News", rašantis kariniais ir poli
tiniais klausimais, mano, kad nerealios yra Baltijos valstybių viitys 
greitai įstoti į NATO. 

Santa Clara, Kuba. Penkių dienų vizitui į Kubą trečiadienį atvy
ko popiežius Jonas Paulius II. 77 metų Šventą Tėvą Havanos oro uos
te pasitiko pats prezidentas Fidel Castro. Religiją ir komunizmą sim
bolizuojantys žmonės šiltai paspaudė vienas kitam rankas. Popiežius 
pakvietė laisvei ir teisingumui Kuboje, paragino kubiečius „atsiverti 
pasauliui", tačiau sakė, kad Jungtinės Valstijos turėtų sušvelninti 
Kubai taikomas ekonomines sankcijas. 71 metų F . Castro, savo ruož
tu, karštai gynė revoliuciją, sakydamas, jog „kubiečiai tūkstančius 
kartų geriau pasirinks mirtį, nei išsižadės savo įsitikinimų". Ketvirta
dienį popiežius atvyko į seną kolonijinį Santa Claros miestą centrinė
je salos dalyje, kur aukos šv. Mišias (vienas iš ketverių) bei sakys pa
mokslą apie šeimą ir jos vertybes. Prieš 33 metus iš Kubos išvykusi ir 
nuo to laiko jokių ryšių su sala nepalaikiusi prezidento Fidel Castro 
sesuo Juani ta Castro trečiadienį Miami, FL, sakė, kad popiežiaus vi
zitas atneš Kubai „teigiamų pokyčių". „Jie ištrėmė tiek daug kunigų 
ir tikinčiųjų, o dabar sveikina popiežių. Tai revoliucijos pralaimėji
mas ir žmonių pergalė ", sakė ji, pridurdama, jog tikėjimas Kuboje 
niekada nebuvo miręs, o dabar jos laukia „krikščioniškoji revoliucija". 

Popiežius Jonas Paulius II. trečiadienį atskridęs į Havanos oro uostą, bu
čiuoja Kubos žemę. kuria, kad ne visai stiprios sveikatos popiežiui nerei
kėtų klauptis, ant padėklo iškėlę laiko kubiečiu vaikai Dešinėje stovi Ku
bos prezidentas Fidel Castro. 

nuoširdų atsiprašymą. Prašau 
jus didžiadvasiškai mane su
prasti", rašo Chrizostomas. Jo 
laišką išplatino V. Landsber
gio atstovė spaudai. Seimo pir
mininkas arkiv. Chrizostomui 
išsiuntė atsakymą, dėkoda
mas už laišką, „be kurio mūsų 
širdyse galėjo likti nuosėdų". 

'BNS i 

KALENDORIUS 
Sausio 23 d.: Ildefonsas. 

Raimundas. Gailys, Gundė. 
Sausio 24 d.: Šv. Pran

ciškus Salezas, vyskupas. 
Bažnyčios mokytojas (1567-
1622); Felicija. Rainis, Gai-
vilė. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

SVEIKINAME 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 

Sąjunga sveikina savo buvusį sąjungos pirmininką, ilgametį 
darbuotoją, bei sąjungos garbės narį 

VALDĄ ADAMKŲ 
laimėjusį Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus. 

Linkime sveikatos ir sėkmės tarnaujant mūsų tėvynės 
Lietuvos gerovei. 

Audrius Šileika, 
ŠALFASS-gos Pirmininkas 

VALDO ADAMKAUS 
NUOPELNAI Š. AMERIKOS 

LIETUVIŲ SPORTUI 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Apie pas i ruoš imus 1959 m. lietuvių krepšininkų išvykai i Pietų Ameriką tuometinį „Draugo* vyr. redaktor ių 
ir ALTo pi rmininką Leonardą Šimutį informuoja sportininkų atstovai. Iš k. Edvardas Šulai t is , Pe t r a s Pet ru t i s , 
Leona rdas Š imut i s ir Valdas Adamkus. 

pasiaukojimą ir ryžtą, kokių 
mano sportinėje veikloje ne
daug yra tekę patirti. 

N'uotr i š E . Š u l a i č i o a r c h y v o 

SUSITIKO LIETUVIAI 
KREPŠINIO MILŽINAI 

Mūsų sporto mėgėjai, ku
riems likimas lėmė gyventi 
Vokietijoje, o vėliau — Šiaurės 
Amerikoje, gerai pažįsta Val
dą Adamkų, kaip didelį sporto 
entuziastą — aktyvų sporti
ninką, rekordininką, vėliau — 
lietuvių organizuotos sporto 
veiklos vadovą, įvairių didelių 
sporto renginių organizatorių 
bei pravedėją, Lietuvos Tauti
nio Olimpinio komiteto buvusį 
atstovą Š. Amerikoje, dabar
tinį ŠALFASS-gos garbės na
rį-

č i a surašėme tik nedidelę 
dalelę jo pareigų ir darbų, bei 
pasireiškimų sporte, o jų sąra
šas būtų ilgas. Trumpai reikia 
pasakyti, jog Valdas Adamkus 
buvo vienas didžiausių mūsų 
sporto judintojų, darbuotojų ir 
ambasadorių šiame krašte. 
Kai kiti mūsų veikėjai su lie
tuvių sportu nelabai norėjo 
bičiuliautis, Valdas iki pat šių 
dienų nesibaidė savo vaid
mens lietuvių sportininkų šei
moje ir tuo didžiavosi, kaip ir 
pridera tikram sportininkui 
bei sportinių idėjų populiarin
tojui. 

Neseniai Lietuvoje pasiro
džiusioje jo prisiminimų kny
goje, pavadintoje „Likimo var
das — Lietuva", Valdas trum
pai pažymėjo ir savo pasireiš
kimus sporte (čia jis užsiminė 
tik veiklą pokario metais Vo
kietijoje), skyrelyje „Sportinių 
medalių spindesys pokario 
skurde". 

J i s tą skyrelį pradeda taip: 
„Augsburge, netoli lietuvių pa
bėgėlių stovyklos, buvo įsikū
ręs vokiečių sporto klubas 
'Švabija', kurio renginiais 
mums leisdavo naudotis. Man 
kažkaip vis pasisekdavo gy
venti kokių nors sporto aikš
tynų pašonėje. Antai, pro savo 
vaikystės namų Kaune langus 
matydavau Kauno kūno kul
tūros rūmus ir tai paskatino 
mane dar pradinėje mokykloje 
daug laiko skirti sportavimui. 
Geriausiai sekdavosi bėgimas, 
šuoliai į tolį. į aukštį. Mėgau 
žaisti ir krepšinį, futbolą, tik 
gal žaidėjas buvau nelabai ge
ras". Savo trijų puslapių 
apimties kuklų pasakojimą 
apie sportinę veiklą jis baigia 
šiais žodžiais: 

„Kai išvykau į JAV. iš karto 
ėmiausi organizuoti Šiaurės 
Amerikos lietuvių sportinę są
jungą, į kurios veiklą kiek vė
liau įsijungė ir Kanados išei
vijos sporto organizacijos. Ma
ne išrinko šios organizacijos 
pirmininku. Šias pareigas 
ėjau daugelį metų: kartais pa

sitraukdavau ir perleisdavau 
vadovavimą kitiems asme
nims, bet po to vėl būdavau 
kviečiamas imtis pareigų są
jungoje". 

Reikia pasakyti, kad Valdas 
šių pareigų (vienokių a r kito
kių) nesikratydavo. Nežinau 
nė vieno karto, kuomet j is bū
tų atsisakęs padėti sporto rei
kaluose 

Su Valdu yra tekę nemaža 
dirbti organizuojant Lietuvos 
pergalių krepšinyje minėjimą 
1957 metais, rengiant Lietu
vių krepšinio išvyką į Pietų 
Ameriką 1959 metais, na ir 
daugelį kitų renginių, švenčių, 
dažnai kalbėtis lietuvių sporto 
reikalais. Visada iš jo ateidavo 
pozityvūs, tiesūs ir pritarian
tys, paskatinantieji atsaky
mai. 

Šiandien, kaip žinome, Val
das Adamkus pasiekęs svar
biausią laimėjimą savo gyve 

Sausio 20 d., Clevelande vy
ko krepšinio rungtynės tarp 
Portlando „Trail Blazers" ir 
Clevelando „Cavaliers". Rung
tynes laimėjo Portlando „Trail 
Blazers" 86-84. Rungtynėse, 
pirmą kartą aikštėje rungėsi 
NBA žaidžiantys Lietuvos 
centrai — Arvydas Sabonis ir 
Žydrūnas Ilgauskas. Abu 
aukštaūgiai — 7 pėdų 3 colių, 
prieš rungtynes trumpai pasi
sveikino ir pasikalbėjo ta rp 
savęs. Už Cleveland „Cava
liers" pirmus metus žaidžian
tis Žydrūnas Ilgauskas 22 me
tų amžiaus, 260 svarų svorio, 

dė buvo puolėjas Shawn 
Kemp, pelnęs 32 taškus ir 
sužaidęs vieną geriausių žai
dynių Clevelando komandai. 

Portlando treneris Mike 
Dunleavy paaiškino paskuti
nių sekundžių suplanuotą 
metimą: „Mes lentoje nubrai
žėme planą — surasti Kenny 
Andersoną. Aš manau, kad 
mes gerai įvykdėme. Rasheed 
(Wallace) gerai pasavo, Arvy
das (Sabonis) prisidėjo dengi
mu, o Kenny Anderson gerai 
pagavo ir gražiai įmetė". An
dersono metimas buvo prieš 
pat baigmę ir nutildė 15,260 
susirinkusių žiūrovų keliamą 
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yra savo- komandos pažiba. 
nime — rinkimus į Lietuvos Z v d r u n o idealas nuo pat vai- triukšmą. Portlandas laimėjo, 
prezidento postą. Tiesa, j is nė- k y s t ė s b u y ° i r J™ Arvydas S a - Žydrūnas Ilgauskas, žaidęs 
ra sportinio pobūdžio, tačiau b o n i s - Arvydas Sabonis, 33 ; - — 

27 minutes, pelnė 14 taškų. 
Rungtynes stebėjo ir apie jas 
rašė ar perdavė radijo bango
mis pasikalbėjimus — „Drau
gas", „Dirva", „Tėvynės gar
sai" (Clevelandas) „Lietuviškų 
melodijų" valandėlė (Detroi
tas), „Lithuanian Heritage" 
žurnalas ir „Lietuvos rytas". 
Devyni akredituoti lietuviai 
žurnalistai stebėjo sausio 20 
d. rungtynes Clevelande. 

Kitas, Sabonio ir Ilgausko 
susitikimas krepšinio aikštėje 
vyks š.m. kovo 17 d. Port-
lande. 

Alg i s Zaparackas 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab tel. (773) 471-3300 

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

3900 VV.95 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v p.p. 

penktad ir šeštad 9 v.r - 12 v.p.p. 

Mano atmintyje gerai įsirėžė jo sportinė veikla čia, be abejo, met? amžiaus, vienas iš pa-
1950-jų metų vėlyvas ruduo ir daug prisidėjo, nes be spor- šaulio geriausių centrų, 
žiema, kuomet man teko va
dovauti Cicero LSK „Tauro" 
krepšinio komandai, žaidžiu-
siai vietos amerikiečių „Clyde" 
parko lygoje. Tuomet iš vado
vo pareigų buvo pasi traukęs 
vėliau žymiu poetu tapęs, savo 
jaunystėje tragiškai žuvęs Al
gimantas Mackus. Tai buvo 
antrieji šios komandos gyva
vimo metai ir jau dalis krep
šininkų buvo pradėję lankyti 
vakarines mokyklas ar išėję 
atlikti prievolės Dėdės Šamo 
kariuomenėje. Tad ėmė t rūkt i 
vietinių žaidėjų. Tuomet man 
nieko kito neliko kaip kreiptis 
į Čikagoje gyvenančius krepši
ninkus. Bėdos atveju telefo-
nuodavau Valdui ir Rimantui 
Dirvoniui (tada Dirvenskiui), 
kad jie pagelbėtų mūsų kovose 
su amerikiečiais žaidėjais. Ne
paisant, kad Valdas tada stu
dijavo ir dirbo, turėdamas tik 
maždaug 3 laisvas valandas 
vakarais, visada pasistengda
vo atvykti žaisti į Cicero. Šį 
faktą iki šiol viešai niekur ne
buvau pažymėjęs, tačiau šį 
kartą noriu įvertinti Valdo 

tinio užsidegimo, užsispyrimo, 
sporto rungtynėse įgytų dva
sinių bei fizinių galių, j is tik
rai to nebūtų pasiekęs. 

Iki šiol mes Š. Amerikoje ga
lėjome didžiuotis, kad iš spor
tininkų ir sporto darbuotojų 
eilių išaugo visiems plačiai ži
nomos asmenybės: vyskupas 
Paulius Baltakis, profesorius, 
buvęs rektorius, dr. Algirdas 
Avižienis, konsulas Vaclovas 
Kleiza ir kiti. O dabar ne be 
pagrindo galime dar pridėti ir 
Valdą Adamkų, naujai išrink
tąjį Lietuvos prezidentą. 

Ateinantieji penkeri metai 
Valdui Adamkui bus didelis jo 
jėgų išbandymas. Bet jo valia, 
užgrūdinta įvairiuose stadio
nuose, kur jis garsino lietuvių 
vardą kitataučių akivaizdoje, 
jo sugebėjimai krepšinio ar ki
tose aikštelėse, be abejo, jam 
padės nugalėti visus kliūtis. 

To ir naujai išrinktojo Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus laukiame mes sportinin
kai. To laukia visi išeivijos ir 
Lietuvos lietuviai. Dieve jam 
padek! 

su 
Žydrūnu yra žaidęs treniruo
tėse prieš Europos pirmenybes 
1993 m. Prieš rungtynes Cle
velando Gund stadione, spau
dos atstovų dėmesys buvo nu
kreiptas į šiuos du kauniečius, 
kurie, toli nuo savo tėvynės, 
kovoja už JAV skirtingų mies
tų profesionalų komandas. 
Rungtynes stebėti atvyko ir 
didelis būrys lietuvių su tri
spalvėmis, plakatais, šūkiais 
ir trimitais. 

Po rungtynių, Arvydas Sa
bonis pirmiausiai susitiko su 
rungtynes stebėjusiais lietu
viais. J am buvo įteikta gėlių, 
sudainuota „Valio, Valio!", nu
sifotografuota ir pasirašyta 
autografai. Lietuvos Respub
likos gen. garbės konsule Ing
rida Bublienė supažindino Ar
vydą Sabonį su Clevelando lie
tuvių Dievo Motinos parapijos 
klebonu kun. Gediminu Ki-
jausku, SJ, ir kitais vietos lie
tuviais. Arvydas Sabonis šį 
susitikimą turėjo greitai ap
leisti, nes skubėjo į lėktuvą 
skrydžiui į Washingtoną, kur 
sausio 21 d. žais prieš Wa-
shinton „VVizards" komandą. 

Saboniui apleidus salę, atvy
ko Clevelando „Cavaliers" ko
mandos žvaigždė Žydrūnas Il
gauskas. Jis taip pat buvo 
sutiktas ovacijomis ir daina 
„Valio!" Šiame stadione bū-

DAR DVI „LITUANICOS" 
PERGALĖS 

„LITUANICA"-
7:2 

,CHIEFS" nybių rungtynėse iškovojo 
gražią pergalę. Sausio 18 d. 
mūsiškiai supliekė „Spartą" 

• . ,, , , . net 12-3, tuo pasiekdami pačią 
sales futbolo pirmenybių pra- a u k š č i a u s i ą , ^ k a d a ^ ^ 

Po aukšto (10-4) laimėjimo 

džioje, sausio 4 d., „Lituanica 
praėjusį sekmadienį vėl pelnė 
gana stambią pergalę, įveik
dama Wauconda „Chiefs" irgi 
rekordine — 7-2 pasekme. 

„Lituanica" neturėjo daug 
vargo prieš savo varžovus, jau 
stipresnius už pirmąją ko
mandą. Pirmame kėlinyje „Li-
tuanicos" puolimas net 4 kar
tus nuginklavo varžovų varti
ninką, tuo tarpu varžovų puo
limai tik vieną kartą pasiekė 
savo tikslą. Po pertraukos 
vaizdas buvo panašus: į 
„Chiefs" vartus krito 3 įvar
čiai, o į mūsiškių — vėl tik 
vienas. 

Šį kartą R. Urbonavičius pa
sižymėjo du kartus, o J. Bėru
ti, J. Tomajo, K. Kollofon ir V. 
Žuromskas — po kartą. Sma
gu, kad į „Lituanicos" puolėjus 
įsijungia ir jaunieji kitataučiai 
talkininkai, kurių dėka „Li
tuanica" , reikia manyti, švęs 
dar ne vieną pergalę ir turės 
vilčių įsikabinti į vieną pir
maujančių vietų pirmenybių 
lentelėje. 

Sausio 18 d. 4:30 vai. p.p. 
damas šeimininku, Žydrūnas „Lituanica" rungtyniaus prieš 
jautėsi gerai, džiaugėsi ture- „Spartą" Odeum pastato (Villa 

JAV spor t in inkų išvykos į IV PLS žaidynes Lietuvoje organizacinis ko-~ 
mi te tas žaidynių a t i da rymo eisenoje. Iš k.: A Tamošiūnas , V. Grybaus
kas, R. 2il ionienė ir V. A d a m k u s . 

damas progą žaisti prieš savo 
idealą ir neapvylė savo ger
bėjų ar šio vakaro žiūrovų. 
Stebėdamas šiuos du lietu
vius, susidariau vaizdą, kad 
žiūrovai buvo teisingi su iška
bintu plakatu „Gija Z Sabo
nis". Sutinku su lietuvių žur
nalistų pastebėjimais, kad, jei 
sveikata ir kojos išlaikys, 2000 
m, Sydnejuje, Sabonis ir Il
gauskas vėl garsins Lietuvos 
vardą olimpinėje krepšinio 
aikštėje. 

Šiose rungtynėse Sabonis 
žaidė 23 minutes. Įmetė du 
tritaškius, pelnydamas 6 taš
kus. Pasižymėjo kamuolio per
davimu, gynyba ir pasku
tinės minutės vaidmeniu. Pra
laimėjusios komandos žvaigž-

Park, IL) šiaurinėje aikštėje. 
„Sparta" jau turi du pralai
mėjimus; prieš JLions" (1-4) ir 
„Highlanders" (0-2). Taigi mū
siškiai, atrodo, vėl turės progą 
įmušti nemažą įvarčių. 

Sausio 25 d., dėl amerikie
tiško futbolo baigmės, pirme
nybių rungtynių nebus, o va
sario 1 d. „Lituanica" susitiks 
su „Lions", irgi turinčia dvi 
pergales. Tačiau su prastesniu 
įvarčių santykiu besirikiuo
jančia (su keliomis kitomis ko
mandomis) žemiau vienvaldės 
„Lituanicos". 
„UTUANICA" - „SPARTA" 

12:3 

„Lituanicos" futbolininkai ir 
trečiose salės futbolo pirme-

pergalę. 
Pirmą kėlinį „Lituanica" lai

mėjo „sausu" rezultatu — 6-0. 
Po pertraukos varžovams pa
vyko pasiekti kelis įvarčius, 
bet mūsų vyrai pridėjo dar 
šešis, prikraudami visą tuzi
ną. Įvarčių autoriai: R. Urbo
navičius — 4, V. Žuromskas 
— 2, D. Smulkys — 1, J. Bė
ruti 1. Broliai Tomajo sukalė 
keturis įvarčius. 

Vasario 25 d. pirmenybių 
rungtynių nebus, o vasario 1 
d. 6 vai. vak. mūsiškiai varžy
sis prieš taip pat be pralai
mėjimų einančią „Lions" ko
mandą. Ji praėjusį sekmadie
nį, po įtemptos ir permai
ningos kovos, įveikė stiprų 
„Lightning" vienetą 6-5. 
„Lions" „Lituanicai" dabar nu
sileidžia tik blogesniu įvarčių 
santykiu. Kas laimės šį susiti
kimą — bus vienvaldis pir
menybių lyderis. 

Nors Naujieji metai jau pra
ėjo, tačiau „Lituanicos" klubo 
valdyba nori pasveikinti savo 
narius bei rėmėjus, o taip pat 
ir visus, kurie domisi šio klubo 
veikla, palinkint jiems kuo 
geriausios kloties 1998-siais 
metais. „Lituanicos" klubas ti
kisi, kad, su visų rėmėjų tal
ka, jis galės švęsti savo 50-
tąją sukaktį, kuri jau ne už 
kalnų. 

Su Naujaisiais metais atėjo 
ir pirmoji didesnė auka klu
bui. Ją atsiuntė nuolatinis 
klubo rėmėjas Vytautas Viz
girda. J a m reiškiama pagarba 
ir tariama „Ačiū". Tikima, kad 
ir kiti futbolo mėgėjai paseks 
jo pavyzdžiu. Aukas siunčia
ma klubo iždininkui Leonui 
Juraičiui, 15242 Narcissus 
Ct., Orland Park, IL 60462. 

E.Š. 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
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DR L PETREIKIS 
DANTL) GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTL! GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HMs, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

l NAGANĄ VYKS 
SEPTYNI LIETUVOS 

SPORTININKAI 

XVIII žiemos olimpinėse 
žaidynėse Nagane, Japonijoje, 
Lietuvai atstovaus septyni 
sportininkai — čiuožėjai Mar
garita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas, biatlonininkas Liu
tauras Barila, slidininkai Ri
čardas Panavas, Vladislavas 
Zybaila, Kazimiera Strolienė 
ir kalnų slidininkas Linas 
Marius Vaitkus, 

Tokia sportininkų delegaci
jos sudėtis buvo patvirtinta 
š.m. sausio 22 d. įvykusiame 
Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto fLTOK) vykdomojo 
komiteto posėdyje. Be sporti
ninkų, Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto prezidento 
Artūro Poviliūno vadovauja
moje delegacijoje dar bus 14 
oficialių asmenų — komandų 
vadovų, trenerių, gydytojas. 

Lietuvos olimpinės misijos 
vadove paskirta olimpinė čem
pionė Vida Vencienė. 

(Elta 01.22) 



PREZIDENTO RINKIMAI 
VOKIŠKOJE SPAUDOJE 

KAZYS BARONAS 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Lenkijos himno pirmi žo
džiai taip skamba: „Dar Len
kija nepražuvo". Pakei tus žodį 
Lenkija į Lietuvą — pri ta ikau 
jį po prezidento r inkimų mūsų 
tėvynei, kadangi A. Paulausko 
tėvo ir jo paties komunis t inė 
praeitis sukeldavo didelę bai
mę ir nerimą ne t ik Lietuvoje, 
bet ir išeivijos lietuvių tarpe . 
Tą sprendžiu iš kalėdinių svei
kinimų ir laiškų, gautų iš pa
žįstamų bei bičiulių Lietuvoje 
ir anapus Atlanto. 

Vokietijos žiniaskiaidoje pla
čiai nuskambėjo prezidento 
rinkimai. Daug rašė spauda, 
keletą dienų buvo praneš imai ' 
radijo žiniose (visuomet klau
sau Stuttgarto ir Frankfur to 
radijo stočių), bei televizijoje, 
dažnai minint Landsbergio, 
Paulausko, Adamkaus pavar
des. ..Litauen'" vardą. Favoritu 
buvo laikomas A. Pau lauskas , 
nes berods antrą vai. ryto 
(prie televizijos ir radijo apa
ratų „sėdėjau"' visą naktį) tele
vizijos ekrane pasirodė užra
šas: „Lietuvos prezidento rin
kimuose pirmauja A. Pau laus 
kas su 57%". Tačiau po valan
dos vė! užrašas, kad vyksta 
„Kopf an Kopf rennen — gal
vos prie galvos lenktynės". Bet 
jau šeštą valandą ryte (tarp 
Vokietijos ir New Yorko šešios 
vai. skirtumas, tad Dėdės 
Šamo žemėje 12 vai. nakties), 
pasirodė ilgesnis užrašas , kad 
rinkimus „knapp" — ankšta i 
laimėjo V. Adamkus. 

Pirmadienį spaudoje tik 
trumpos žinutės, kad Lietu
voje vyko prezidento r inkimai, 
esant dviem kand ida tams , o 
balsuotojų skaičius buvęs gan 
aukštas. 
.. Sausio 6 d. p i rmuose p'sl. 
išspausdinti vokiečių spaudos 
agentūros (dpa) ilgesni prane
šimai iš Vilniaus bei a tskirai 
platūs komentarai politiniuo
se puslapiuose. 

Paėmiau vieną iš daugelio 
komentarų, s: :sio 6 d. Frank
furto dienraš o „Frankfurter 
Allgemeine", ku r i ame be 
Adamkaus nuotraukos, laik
raščio bendradarbis G. 
Gnauck komentare rašė, kad 
iš JAV grįžęs 71 m. lietuvis 
emigrantas nugalėjo už save 
15 m. jaunesnį A. Paulauską, 
kuris sovietiniais laikais ėjęs 
prokuroro padėjėjo pareigas. 
Tuo tarpu. V. Adamkui negali
ma nieko blogo įrodyti (anks
čiau vokiečiai rašė , kad j is tar
navęs JAV žvalgyboje). Tiesa, 
jis gyveno toli nuo tėvynės, 
bendradarbiavo su JAV res
publikonais, išeivijos lietu
viškom organizacijom ir nuo 
1972 m. kiekvienais metais 
lankęs Sov. Sąjungą. 

Dienraščio bendradarbis to

liau rašė, kad 18-metų V. 
Adamkus, pirmą kartą okupar 
vus Lietuvą raudonajai armi
jai , dalyvavęs antisovietinėje 
veikloje ir 1944 m. su tėvais 
pasi t raukęs į Vokietiją ir iš jos 
emigravęs į JAV. Dėdės Šamo 
žemėje j is atl ikęs tarnybą JAV 
armijoje ir vėliau dirbęs gam
tos apsaugos įstaigoje. 

Šią, penkių metų patirtį, j is 
nori skirt i Lietuvai (V. Adam
kus ta rnavo virš 25 m. -K.B.), 
savo tėvynės ats tatymui. An
t rame rinkimų rate jį rėmė 
konservatoriai (V. Landsber
gis) ir Andriukaičio socialde
mokratų partija. Šių partijų 
parama ir atnešė j a m lai
mėjimą. Keista, kad vokietis 
nemini krikščionių demok
ratų. Vokiečio nuomone, V. 
Adamkus užsienio politikoje 
eis tuo pačiu keliu, kaip ir A. 
Brazauskas: j is stengsis įjung
ti Lietuvą į NATO bei Europos 
sąjungą. Manding, j is galvoja 
labai realiai, sakydamas savo 
tautiečiams, kad tas bus pa
siekta nelabai greitai. J is ir 
toliau stengsis palaikyti gerus 
santykius su Rusija, prekybą 
su Maskva, tačiau priešingai 
konservatoriams, Karaliau
čiaus klausimą spręsti jis pa
lieka kit iems, bet ne lietu
viams. Savo rinkiminėje kam
panijoje jis naudojęs tokius 
šūkius: „Laisvas žmogus, atvi
ra visuomenė, stipri valstybė", 
bet ka r tu pažymėdamas, kad 
tautoje reikia išugdyti pasi
tikėjimą pačia valstybe. Pasi
tikėjimas valstybe yra pirmu
tinis žingsnis ūkinio gyvenimo 
a ts ta tymui . 

Pabaigoje vokietis pažymėjo, 
kad V. Adamkus yra pirmas 
Vidurio ir Rytų Europos emi
grantas , pasiekęs aukščiausią 
valstybės postą, kadangi Ka
nados pilietis lenkas Tyminski 
Lenkijoje bei Latvijoje vo
kiečių kilmės Siegerist (jis gy
vena Vokietijoje, -KB.) prezi
dentiniuose balsavimuose pra
laimėjo. 

V. Adamkus turėjęs atsisa
kyti JAV pilietybės, bet ameri
kietišką akcentą j is t ikrai ne 
taip greitai praras . „Ar tas 
gali j am būti sunki kliūtis?" — 
klausia pabaigoje vokietis. 

Dalį savo gyvenimo V. 
Adamkus atskleidęs Lenkijos 
„Solidarnosc" oficiozui Varšu
vos „Gazeta Wyborcza". Joje 
lenkiškas laikraštis rašė, kad 
V. Adamkus, at l ikdamas kari
nę prievolę JAV kariuome
nėje, dėl rusų kalbos 
mokėjimo buvo į t rauktas į 
ypatingą dalinį, priklaususi 
JAV karinei žvalgybai. Karo 
atveju su Rusija j is eitų ver
tėjo pareigas. Su šnipinėjimu 
tas nieko bendra neturi . 

Sausio 17 d. Nepriklausomybes aikštėje Vilniuje savo septintąsias įkūrimo metines iškilmingai paminėjo Sava
noriškoji krašto apsaugos tarnyba. Nuotr. Eltos 

LŠS DALINIŲ ATSTOVŲ 
KONFERENCIJA 

Vykdant LŠS dalinių at
stovų suvažiavimo, įvykusio 
praeitų metų rugsėjo 20 d., 
nutarimus, gruodžio 13 dieną 
Kauno karininkų Ramovėje 
buvo sušaukta Šaulių sąjun
gos konferencija. J konferen
ciją buvo pakviesti ir dalyvavo 
Krašto apsaugos viceministras 
E. Simanaitis, Kauno apskri
ties viršininkas K. Starke
vičius, Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos vadas pik. 
A. Pocius, Karinių oro pajėgų 
vadas, Kauno įgulos vadas 
pik. Z. Vegelevičius, Kauno 
miesto komendantas mjr. P. 
Urbonavičius, įvairių* krašto 
apsaugos s t ruktūrų karinin
kai, visuomeninių organiza
cijų atstovai ir svečiai, LŠS 
Išeivijoje vadas, LŠS Garbės 
šaulys M. Abarius. 

Konferenciją pradėjęs LŠS 
vadas kpt. L. Bakaitis, įnešus 
LŠS vėliavą, sugiedojus Lietu
vos himną ir tylos minute pa
gerbus žuvusiuosius ir miru
siuosius už Lietuvos laisvę, 
tarti sveikinimo žodį pa
kviečia Krašto apsaugos mi
nistrą E. Simanaitį, kuris pa
linkėjo šauliams geros kloties 
šauliškoje veikloje, o konferen
cijos dalyviams sėkmingo dar
bo. Tuo pačiu KA vicemini
stras neseniai praėjusios Lie
tuvos kariuomenės dienos pro
ga 8 šaulius apdovanojo Lie
tuvos kariuomenės kūrėjų-
savanorių medaliais. Beje, šia 
proga praėjusiais metais šiuo 
medaliu buvo apdovanoti dar 
43 šauliai. 

Po viceministro kalbos ir ap
dovanojimų pranešimą per
skaitė ir su ateinančių metų 
Šaulių sąjungos veiklos pro
grama susirinkusius supažin

dino LŠS vadas kpt. L. Bakai
tis. Jis pažvelgė situaciją są
jungoje, kalbėjo apie būti
niausias priemones, kad pa
dėtis iš esmes keistųsi, kad 
pagerėtų organizacijos įvaiz
dis visuomenės tarpe, kad jos 
indėlis valstybės gyvenimui 
būtų daug svaresnis ir reikš
mingesnis. 

Taip pat LŠS vadas pažy
mėjo, kad 1998 m. valstybės 
biudžete Šaulių sąjungai nėra 
numatyta lėšų, nors buvo pa
daryta viskas, kad Sąjunga 
būtų finansuojama. Seimo Na
cionalinio saugumo komiteto 
pirmininkas' A. J. Katkus ža
dėjo, kad kreipsis į vyriausybę 
sąjungai surasti lėšų iš savo 
rezervo. Šiuo. klausimu buvo 
kalbama ir Krašto apsaugos 
ministerijoje. Nors yra paža
dėta ieškoti galimybių, kaip 
aprūpinti šaulius apranga ir 
ekipuote, tačiau pažadai iš
lieka pažadais ir jie labai sun
kiai tęsiami. 

Nors 1998 metais organiza
cija ir nebus finansuojama iš 
valstybės biudžeto, tačiau, 
konferencijos dalyvius supa
žindinus su 1998 metų Šaulių 
sąjungos veiklos programa, ji 
buvo vienbalsiai priimta. 

Rugsėjo mėnesį įvykęs LŠS 
dalinių atstovų suvažiavimas 
nepatvirtino revizijos komisi
jos ataskaitos ir įpareigojo 
naująjį vadą atlikti pakartoti
nę reviziją, kuri kvalifikuotai 
buvo atlikta Krašto apsaugos 
ministerijos specialistų. Šį 
kartą, perskaičius revizijos 
komisijos aktą, ataskaita bu
vo patvirtinta. 

Kitas konferencijos progra
mos klausimas buvo naujojo 
LŠS statuto ir LŠS Garbės 

teismo nuostatų priėmimas. 
Dar spalio mėnesį buvo suda
ryta darbinė grupė, kuri pa
ruošė statuto ir Garbės teismo 
nuostatų projektus, kurie bu
vo išsiųsti į rinktines bei at
skirąsias kuopas susipažinti, o 
taip pat pateikti papildymams 
bei pasiūlymams. Subendri
nus visus gautus papildymus 
bei pasiūlymus, buvo paruošti 
projektai, kurie pateikti kon
ferencijai. Projektams priešta
raujančių nebuvo ir jie buvo 
priimti. 

Paskutiniu konferencijos 
klausimu buvo LŠS Centro 
valdybos, Garbės teismo ir 
centrinės revizijos komisijos 
rinkimai. Visos rinktinės bei 
atskirosios kuopos buvo infor
muotos, kad pateiktų savo 
kandidatus į šiuos Šaulių są
jungos renkamus organus. Vi
sos pateiktos kandidatūros 
buvo labai kruopščiai tikrina
mos bei atrenkamos, derina
mos su KA ministerija, todėl 
11 Centro valdybos, 5 Garbės 
teismo ir 3 revizijos komisijos 
narių bei kelių kandidatų rin
kimai ilgai neužtruko. 

Norisi palinkėti naujajai 
Šaulių sąjungos vadovybei ir 
centro valdybai sėkmės ir lai
mės įveikti visas pasitaikan
čias veikloje kliūtis, kurių bus 
nemažai, nes nėra valstybinio 
finansavimo, neišspręstas bu
vusios turėtos nuosavybės 
grąžinimo klausimas, viduje 
vis verda vidiniai nesutari
mai, silpnai vystoma ūkinė 
veikla, taip pat yra šiokių 
tokių nesklandumų įvairiose 
šauliškos veiklos srityse. To
dėl tik sėkmė gali padėti orga
nizacijai klestėti ir turėti tin
kamą autoritetą. Tam pasiekti 
reikalingos ir kiekvieno šaulio 
pastangos ir indėlis. 

S. Ignatavič ius 
LŠS Garbės šaulys 

Danutė Bindokienė 

Dviguba nauda ar 
dviguba bėda? 

Kas iš mūsų bent kartą, kai 
pritrūksta valandų paroje, o 
darbai be saiko dauginasi, 
nėra pagalvojęs: „Reikėtų 
dviejų ar trijų, tokių kaip aš, 
kad viską galėčiau suspėti..."" 
Trumpėjant organizacijų na
rių sąrašams, trūkstant darbo 
rankų ar talentų, kai reikia ką 
atlikti, tas pats rūpestis daž
nai nuaidi kone visuose lietu
viškos visuomenės sluoks
niuose. 

Būtų visai neblogai, jeigu 
kas išrastų kopijavimo apa
ratą, galintį padauginti talen
tingų, darbščių, verkiant rei
kalingų žmonių skaičių... Juk 
fantastiniuose filmuose ir kny
gose jau seniai tokios svajonės 
tapusios „realybe". Čia verta 
pastebėti, kad nuostabiausios 
idėjos kone visuomet randa 
pradžią rašytojų vaizduotėje, o 
drąsių siekių mokslininkai-
išradėjai, su jomis susidūrę, 
taria — kodėl gi ne? Be to 
dvilypio — kūrėjų ir moksli
ninkų — žvilgsnio mūsų pa
saulis būtų kaip maurais ir 
dumbliais užgožta kūdra, ku
rioje klesti tik stagnacija. Su 
juo, atrodo, naujoms galimy
bėms nėra ribų. 

Tačiau su tomis galimy
bėmis ranka rankon eina ir 
naujos problemos, keblūs 
klausimai, į kuriuos stengia
masi rasti atsakymus, ypač 
susidūrus su moralės ir pa
grindiniais žmoniškumo dės
niais. J diskusijas jungiasi ir 
Bažnyčia, ir medicina, ne tiek 
dėl eksperimentų centre at
sidūrusios gyvosios ar negyvo
sios gamtos, bet — žmogaus. 

Pernai pasaulį nustebino 
žinios, kad Škotijoje vienam 
mokslininkui pavyko išauginti 
visiškai tikslią avies kopiją. 
Tiesa, „kopija" čia netinkamas 
žodis, bet taip pat nelabai 
mums priimtinas ir „klona-
vimas", dabar vartojamas Lie
tuvoje (užuot ieškoję gero nau
jadaro, atrodo, mūsų tėvynės 
kalbininkai pasitenkina pir
mos pasitaikiusios lietuviškos 
galūnės prikergimu svetimos 
kalbos žodžiui). Vienaip ar ki
taip, tai buvo pirmas kartas, 
kai iš suaugusio gyvulio 
ląstelės pavyko išauginti kitą 
su tomis pačiomis savybėmis. 
Žinoma, nereikia manyti, kad 
toks pasiekimas atsitiko ne
tikėtai, be nesuskaičiuojamų 
darbo valandų ir daugybės ne
pavykusių mėginimų. Išau
ginti „Dolly" reikėjo šimtų 
kiaušinėlių, o. juos apvaisi
nus, daugiau kaip trečdalis 
gemalų turėjo tokius nenor
malumus bei iškrypimus, kad 
reikėjo sunaikinti. Sausio 21 
d. vietinėje spaudoje vėl pa
skelbta, kad ir Amerika nenu

sileidžia: du jauni University 
of Massachusetts mokslinin
kai „padaugino" veršiukus. 

Nors šie eksperimentai stebi
na, bet per daug nebaugina: 
juk čia eksperimentuojama tik 
su gyvuliais... Be to, teigimai, 
kad ilgainiui atsiveria plačios 
galimybes gyvuliuose išaugin
ti organus, kurie galėtų būti 
persodinti į žmones, teikia 
vilčių nepagydomomis ligomis 
sergantiems arba galintiems 
susirgti. 

Tačiau šviesesni protai jau 
seniai pradėjo klausti: „Kiek 
ilgai truks, kol šie atradimai 
bus pradėti taikyti žmogui, o 
už atitinkamą kainą visuomet 
atsiras norinčių save tuo būdu 
'įamžinti'?" Juk nepaslaptis, 
kad atliekami įvairūs bandy
mai su nužudytų negimusių 
kūdikių palaikais. Tų tyrimų 
rezultatai per daug neskelbia
mi, kad nesusilauktų visuo
menės protestų, bet jau yra 
buvę. kad kai kurie negimusių 
kūdikių organai sėkmingai pa
naudoti medicininėse proce
dūrose. Nors tai šukele kon
troversiją, bet taip pat yra 
daug pritariančių: šiaip ar 
taip kūdikiai aborto metu 
nužudomi, tai kodėl nepanau
doti palaikų „geram tikslui"? 
Mat. dabar jau tokia mada — 
viską dar bent kartą panau
doti. Jeigu gyventojai prašomi 
surūšiuoti atmatas, tai juk 
žmogaus kūno audiniai nepa
lyginamai vertingesni už stik
lą, platsmasę, popierius ar 
skardinukes... 

Galbūt yra tik laiko klausi
mas, kol kažkas paskelbs, kad 
jau pavyko išauginti tapatišką 
kūdikį iš suaugusio žmogaus 
ląstelių, \r čia jokie Bažnyčios 
pasmerkimai, krašto""vyriau
sybės draudimai ar medicinos 
perspėjimai bandymų nesu
stabdys. Kažkoks neaiškaus 
plauko gydytojas neseniai Či
kagoje pasiskelbė, kad jis ku
ria kliniką ir pasiruošęs imtis 
šio „verslo". Jam tereikia 
kelių milijonų dolerių, o rezul
tatai — užtikrinti. Labai gai
la, kad žiniasklaida šiems dr. 
Richard Seed svaičiojimams 
suteikė daug dėmesio ir, be 
abejo, atsirado nemažai ti
kinčių jo pasigyrimais. Tačiau 
tas taip pat paskatino naujas 
diskusijas: kas iš tikrųjų yra 
žmogus — ar tik genų, ląs
telių, audinių, organų jungi
nys, kurį galima keisti, ma
nipuliuoti, sunaikinti0 

Kol kas net nepriarteta prie 
atsakymų bei sprendimų, vie
nok vargiai tie ieškojimai turi 
įtakos mokslininkams (ir šar
latanams' , norintiems „pasi
daryti kaip Dievas", arba bent 
pagarsėti... 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 
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'Tęsinys) 

Al. Gimantas s traipsny „Kai propagandos meistrai 
suklumpa" "„Draugas", 11.12) bando atsakyti į sovietų 
laikraščio „Tėvynės balso" neva feljetoną „Šių dienų 
Mozė". kuriame pajuokiamas Pakš tas ir jo 
sumanymas įkurdinti lietuvius Br. Hondūre. 
Gimantas ypač piktinasi , kad jam priskiriami žodžiai, 
kurių jis nebuvo parašęs, pvz., kad „Prof. Kazimieras 
Pakštas, šių dienų moderniškas Mozė... žada lietuvius 
išvesti iš laimės nevalios į Britų Hondūro klampyną". 
Anot Gimanto. čia sovietų propagandos meistras 
suklupo, nes jis pasakė nemažai tiesos: išties, lietuviai 
Jungtinėse Valstijose bent materialiai yra laimingi, 
todėl sovietų rašėjui gal atrodo, kad jie gyvena „laimės 
nevalioj". 

P a s i k a l b ė j i m a s su P a k š t u 

S. Narkeliūnaitė padarė su Pakštu pasikalbėjimą 
„Atsarginė tėvynė Hondūre" '„Darbininke", 11.20), 
kurio metu jis a tsakė į klausimus apie jo studijas 
surasti vietą lietuvių įsikūrimui, apsisprendimą dėl 

Br. Hondūro, jo sumanymo rėmėjus bei jų entuziazmą 
ten įsikurti. Į klausimą, kaip žiūri į skeptiškus 
pasisakymus spaudoje, Pakštas atsakė: 

„Dėl pasireiškiančio skepticizmo ar neracionalios 
kritikos visai nesijaudinu. Skepticizmas irgi turi 
gyvenime sau vietos. Ir aš kai kuomet kai kuriais 
klausimais palinkstu skepticizman. Tai visai 
natūralu. Kadangi atsarginės L etuvos steigimas nėra 
koks įprastas reikalas, bet išplaukiąs iš tautos 
tragizmo ir labai pavojingos geografinės padėties pne 
Nemuno, tai jis didžiumai žmonių gali būti keistas ir 
dėmesio nevertas klausimas. Atsargines tėvynes 
užjūriuose turi tik keletas tautų: anglai, prancūzai, 
olandai, belgai, ispanai ir portugalai. Lietuviai pne 
tokios minties niekad nesipratino, tad ir psicholo
giškai jiems tai atrodo neįmanoma*. 

Pasikalbėjimo su S. Narkeliūnaitė metu Pakštas 
taip pat papasakojo apie jo numatomą Lietuvių įsi
kūrimo Br. Hondūre eigą, kurią ji aprašė straipsnį 
„Atsarginės Lietuvos klausimas" („Draugas", 11.17). 

Anot Pakšto, dabar steigiasi Žaliosios atžalos klu
bai, kurių uždavinys yra ištirti išeivijos nuotaikas, 
finansinį pajėgumą bei organizacinius sugebėjimus, 
{sikūrimu Br. Hondūre jaučiamas susidomėjimas. Yra. 
įsisteigę penki klubai. Pagal gaunamus laiškus sutin
kančių vykti į Br. Hondūrą iš Šiaurės Amerikos atsi
rastų apie 200 lietuvių. Bet jų finansinis pajėgumas 
yra silpnas. Todėl reikia organizuotai telkti lėšas. Jei 
jų būtų, tai atsirastų žmonių iš Pietų Amerikos ir gal 

Vokietijos, sutinkančių įsikurt Br. Hondūre. 
Įsikūrimą reikėtų pradėti nuo žemės nusipirkimo. 

Pvz., bendrovė už 150,000 dol. galėtų nusipirkti 
12,000 hektarų, kur įsikurtų pirmas lietuviškas 
kaimas. Anot Pakšto, reikėtų turėti bent pusę milijono 
dolerių, kad galėtume su britų valdžia pasirašyti 
sutartį dėl autonomijos ir tinkamai pradėti patį įsi
kūrimą. 

Pagal Pakštą Atsarginės Lietuvos įkūrimas vyktų 
keturiom fazėm, kurias jis pavadino mokyklų vardais. 

Pirmoji fazė — „pradžios mokykla". Įsikūrime bent 
25 šeimoms, jau būtų galima turėti pradžios mokyklą, 
koplyčią, ir kaimas galėtų plėstis į miestelį, kurtis 
daugiau kaimų. 

Atsarginės tėvynės buvimas būtų užtikrintas pir
mosioms sodyboms išaugus iki trijų tūkstančių gy
ventojų. Po to prasidėjo antroji fazė — „progim
nazija". Išaugus pramonei bei prekybai, atsirastų savų 
laikraščių, susikurtų organizacijų. 

Trečioji fazė — „gimnazija" — kolonija padidėjusi 
iki penkių tūkstančių gyventojų. Tuomet iš kultūrinės 
autonomijos reikėtų pereiti į teritorinę — savo vals
tybės kūrimą, kurios teisės priklausytų nuo susita
rimo su britų valdžia. 

Ketvirtoji fazė — „universitetas". Ją būtų galima 
pasiekti per kokius 25 metus. Gyventojų skaičius su 
imigrantais ir natūraliu prieaugliu padidėtų iki 
60,000. Tada būtų galima turėti universitetą ir gauti 
plačias autonomines teises. Ilgainiui tokioj mažoj vals

tybėlėj galėtų gerai gyventi apie 400.000 žmonių, o 
išaugus pramonei bei prekybai, jų skaičius galėtų pa
didėti du ar tris kartus. 

Lietuviams įsikūrus pietinėj Br. Hondūro daly, 
kuri apima 12,000 kv. km (viso krašto plotis 23,000 
kv. km) būtų mažas pavojus paskęsti svetimųjų tarpe, 
sukūrus aukštos kultūros lietuvišką valstybėlę britų 
valstybių bendruomenėje. 

S. Narkeliūnaitės pasikalbėjimą su Pakštu persi
spausdino Australijos laikraštis „Nepriklausomoji Lie
tuva" (Nr. 10.III.4), kurios redaktorius J. Kardelis 
greta įdėjo savo pastabas „Be Lietuvos nebus Lietu
vos". Jis cituoja Pakšto pasakymą, kad „atsarginės 
Lietuvos steigimas nėra koks įprastas reikalas, bet 
išplaukiąs iš tautos tragizmo ir labai pavojingos ge
ografinės padėties prie Nemuno". Jei taip Pakštas yra 
pasakęs, anot Kardelio, tai toks klausimo pastatymas 
yra nepriimtinas, nes jis dezorientuoja lietuvių išeiviją 
ir gali būti tautai tiktai žalingas. 

Iš principo Kardelis pritaria lietuviškos kolonijos 
steigimui, bet nemano, kad Br. Hondūras yra tinkama 
vieta. Britų pažadais negalima pasikliauti, nes jų 
kolonijų laikas jau baigiasi. Todėl Kardelis klausia, ar 
nebūtų prasmingiau sutelkti visą dėmesį į jau nuo 
amžių gyvenamąją Lietuvą ir daryti visa. kad ten 
lietuviai, kaip gyvenę, ir toliau galėtų gyventi. 
Galimybių yra, bet jos nebandomos išnaudoti. Pvz., 
kodėl nepaieškoti galimybių padėti pne Lietuvos 
grąžinti Mažosios Lietuvos Karaliaučiaus kraštą.(B.d.) 



DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. sausio 23 d 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

ŠAULIŲ KŪČIOS 

Lietuvos šaulių sąjunga, įsi
kūrusi 1919 m., turėjo tikslą 
kovoti dėl tautos laisvės ir ją 
iškovojus išsaugoti. Šaulių są
junga, Lietuvą okupavus, at
gaivinta užsienyje, reiškiasi 
kultūrinėje veikloje, aktyviai 
dalyvavo kovoje dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir dabar remia 
Lietuvos žmonių pastangas, 
kad atgauta nepriklausomybe 
būtų išsaugota. Los Angeles 
mieste įsikūrusi šaulių J. 
Daumanto kuopa reiškiasi di
deliu aktyvumu. Juos unifor
muotus su vėliavomis matome 
visų svarbesnių tautos ir Lie
tuvos valstybės įvykių šven
tėse bei minėjimuose. 

Jau tradicija tapusi šaulių 
kuopos kūčių puota. Paskuti
nis toks renginys buvo 1997 
m. gruodžio 14 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Susirinku
sius, kurių buvo arti 200, pas
veikino kuopos vadas K. Ka
ruža ir pakvietė tylos minute 
pagerbti mirusius šaulius. Žo
dį tarė ir Lietuvos Respubli
kos gen. garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas. Kalėdų 
tradicijas beletristine forma 
pavaizdavo Alė Rūta. Poetas 
Bernardas Brazdžionis skaitė 
kalėdinėmis temomis eilėraš
čius. Po to arti 40 asmenų pa
rapijos choras, vadovaujant 
muzikui Viktorui Raliui, gie
dojo kalėdines giesmes, „Muš-
kim būgnais, trimituokim, Jė
zui garbę atiduokim", prita
riant visiems salėje esan
tiems. 

Kun. Stanislovui Anužiui 
sukalbėjus maldą, buvo dali
namasi kalėdaičiais, reiškiant 
linkėjimus, o po to — vaišina
masi A. Uldukienės paruoš
tais tradiciniais Kalėdų "al-
giais. Pagaliau visi, šventai 
nusiteikę ir susikaupę skirs
tėsi į namus, laukdami didžio
sios Kristaus gimimo šventės. 

I g . M . 

LIETUVIU1 DIENOS 
K A L I F O R N I J O J E 

Nebūtų tikslu šia proga ne
paminėjus, kad Lietuvių die
nos Los Angeles. CA, Šv. Kazi
miero parapijoje buvo pradė
tos prieš daugelį metų ir, kad 
daugelį metų čia buvo leidžia
mas žurnalas „Lietuvių die
nos". Deja, šis gausiai iliust
ruotas mėrras t is nustojo ėjęs. 
Tikėkim, jo rinkiniai tūno ar
chyvų lentynose. Žymus visuo
menininkas -Lietuvių dienų" 
leidėjas Antanas Skirius pen
sijos amžiuje tebėra stiprus ir 
sveikas. Tik žurnalo nėra... 

Lietuvių dienų šventės ruo
šą prieš vienuolika metų pe
rėmė Los Angeles LB apy
linkė. Tikima „Dienos" išsilai
kys toje pačioje vietoje be prie
laidos, kad rpo mūsų nebebus 
mūsų"... Bent 1997 metų sėk
mingas ju rengirr.s užtikri

na ateiti šios taut ines gimi
nystes bendrijoje. 

1997 m. spalio 1 dieną, šeš
tadienį, 11 valandą ryto rago 
garsas skelbė „Dienų" šventės 
atidarymą. Buvo įneštos vėlia
vos, mišrus parapijos choras 
atliko himnus. Garbės svečio 
vysk. P. Baltakio, Lietuvos Re
spublikos garbės generalinio 
konsulo V, Čekanausko, mies
to savivaldybės atstovo Mr. 
Ferraro trumpi konkretūs 
sveikinimo žodžiai; kviestinių 
svečių tribūna žalios spalvos 
tinklo pavėsyje švelniais juo
kavimais pristatyta; yysk. P. 
Baltakiui perkirpus atidary
mo juostą, be ilgų kalbų, 
šventė prasidėjo choro daino
mis (dirigentas/meno vadovas 
muz. Viktoras Ralys, akomp. 
Anthony Dulkis). Išnešus vė
liavas — šaulių, ramovėnų, 
skautų, ateitininkų — žalios 
spalvos kilimu padengtoje 
plotmėje tautiniais šokiais 
prasidėjo „Dienų" programa. 
Šventės direktorius muz. Vik
toras Ralys koordinavo prog
ramą, jam abi dienas talkino 
šaunios pranešėjos: Andryte 
Giedraitytė, Daina Avižonytė, 
Ph.D., Audra Veitaitė-Avižo-
nienė, Ph.D. ir L.A. jaunimo 
ansamblio „Spindulys" vadovė 
mok. Danguolė Varnienė (an
samblio įkūrėjos ir vadovės 
a.a. mok. Onos Razutienės 
duktė;. 

Šventės meninėje progra
moje dalyvavo įvairaus am
žiaus svečiai ir viešnios: iš 
Seattle, YVashington, etnogra
finis ansamblis „Ūkana". Iš 
Čikagos, Illinois, Lietuvos Vy
čiai. Jie išsiskyrė tautinių šo
kių choreografija, stilistine 
apranga; pritaikyta šių laikų 
nuotaikai, su malonaus temb
ro baritono įtarpais, kapelos 
muzika, š i reprezentacinė 
tautinių šokių grupė. Čikagoje 
ugdoma patyrusio mokytojo 
Frank Zapolio, verta dėmesio 
ir pagarbos. 

Seattle lietuviai atsivežė 
taip pat didelę programą, kuri 
pasižymėjo liaudišku origina
lumu. Neseniai ten susibūrę 
vidurinio amžiaus šviesuoliai 
ir pasivadinę „Ūkana", nuste
bino ne eiliniu muzikiniu ly
giu: balsingi atviro garso dai
navimai perduoti aiškia tar
sena, darniu skambesiu, dum-
pliniais instrumentais ir 
kanklių variacijomis. Šioje 
šventėje gaivi mūsų gilios se
novės dovara! Prie meninės 
programos gerai pritapo ir po
puliarusis Los Angeles vyrų 
kvartetas savo įprastu reper
tuarą, pianistei Raimondai 
Apeikytei akompanuojant. Los 
Angeies jaunime ansamblis 
„Spindulys" pashodė daugiau
siai ir ilgiausiai, publika jiems 
be perstojo plojo. Trijų laips
nių šokėjai atliko tautinius 
šokius pakaitomis; mažyliai, 
moksleiviai ir veteranai. 
Jiems elektroniniu instrumen
tu grojo Viktoras Ralys, kai 
kur mišriam chorui pritariant; 
ypač linksmai visus nuteikė 

CLASSIFIED GUIDE 
M I S C E L L A N E O U S REAL ESTATE 
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T u n u Chicagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773 -779 -3313 

K L A U D I J U S P U M P U T I S 

nCTOvTT la7jKo"pnežToroT^arbų™^and^" 
scaping/maintenance) bendroves savi
ninkas. Washtngton, D.C., ieško darbi
ninko, kuns galėtų atlikti lauko pnežiOros 
darbus Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

Los Angeies Juozo Daumanto šaulių kuopos 1997 m. gruoc. o 12 d. ruožtų kurių programos dalyviai. Iš k.: muz. 
Viktoras Ralys, poetas Bernardas Brazdžionis, šaulių kuopa- vadas Kazys Karuža, rašytoja Ale Rūta Arbienė ir 
Lietuvos gen. garbės konsulas Vytautas Čekanauskas. 

inscenizuota šokio-dainos ver
sija „berneli mūsų, nekraipyki 
ūsų". Programa buvo kartoja
ma abi dienas. Gausi publika į 
tai džiugiai reagavo, gėrėjosi 
jaunimu ir neišsenkama jo 
energija. 

Parapijos kiemo aplinka tri
spalvių pavėsyje buvo išnau
dota stoginių gausybei. Jose 
išstatyti rodiniai buvo vertin
gi, vyko gyva prekyba medžio 
drožinių, mezginių, gintarinių 
papuošalų, velykinių margu
čių, keramikos, tekstilės, kny
gų, duonos, kepinių, gėrimų, 
valgio, krupniko, putoto 
alaus... Parapijos mokyklos 
išstatyti dailės paveikslai foto
nuotraukos šviesos tonų di
mensijoje, senovinių monetų 
ir medalių rinkiniai; pirmosios 
pagalbos kambarys, vaiku
čiams saugus kampelis užsi
ėmimams žaidimams, pieši
mu... Kieme dar stovėjo lietu
viškos staklės su audėja, buvo 
organizacijų stalai, spaudos 
bei teisinių patarimų informa
cija. Antaninos Uldukienės 
virtuvė gamino kelių patie
kalų šiitą maistą. 

Pirmosios Lietuvių dienos 

PUTNAM,CT 
KALĖDINIAI 

PRISIMINIMAI 
Matulaičio namuose adven

tą praleidome rimtyje ir susi
kaupime. Per keturis šešta
dienius vakarais rinkdavomės 
į pritemdytą namų koplyčią. 
Maldai ir giesmėms palydint, 
uždegdavome adventinę žva
kę. Giesmės „Rasokite, dan
gūs" žodžiai ne vieną parves-
davo į namus... 

Likus nepilnai savaitei iki 
Kalėdų čia pradėjo skambėti 
kalėdinės giesmės, atsirado 
Kalėdų eglutės. Namų centre 
gyventojų dėmesį traukė bal
tais šiaudinukais pasipuošusi 
eglutė, o fojė prie įėjimo lan
kytojų nuostabą kėlė papuo
šimai iš tikrų šiaudų. „Kokie 
originalūs!., kokie gražūs!.." 

Kalėdų išvakarėse daugiau 
40 asmenų sėdome prie Kūčių 
stalo. Kapelionas kun. R. Kra
sauskas sukalbėjo šiam vaka
rui skirtą laiminimo maldą, o 
seselės ir talkininkės pagiedo
jo kalėdinę giesmę. Tada lau
žėme kalėdaičius ir linkėjome 
vieni kitiems sveikatos. 

vakare parapijos salėje vyko džiaugsmo ir ramybės. 
linksmasis subatvakaris, pui
kiam orkestrui grojant lietu
vių mėgiamus šokius. Tai 
„Žaibas" iš Čikagos, vadovau
jamas Andriaus Utz, suteikė 
šį džiaugsmą visiems šventės 
dalyviams. Iki vėlumos ūžė 
salė, siūbavo šokiais, juokavi
mais, kol išmušė laikas skirs
tytis poilsiui. 

Sekmadienis prasidėjo šv. 
Mišiomis, skambiu choro gies
mynu, pritaikytu pamokslu; 
po to — programa parapijos 
kieme kartojosi naujai publi
kai, kuri rinkosi iki vėlyvo po
piečio ir „Dienų" baigos. Lai
mėjimuose pinigines dovanas 
laimėjo trys laimingieji, jiems 
pasiliks šviesūs prisiminimai 
iš Šv. Kazimiero parapijos kie
mo ilgesnį laiką. „Dienos" 
šventė pasibaigė bendrais vi
sos publikos šokiais, Danguo
lei Varnienei ir muz. Viktorui 
Raliui vadovaujant bei skam
biu sutart inu „Iki susitikimo" 
lietuvių dienose tūkstantis de
vyni šimtai devyniasdešimt 
aštuntaisiais! 

S t a s ė V. P a u t i e n i e n ė 

Net keletai dienų praslinkus 
gyventojai vis dar kalbėjo apie 
tą iškilmingą vakarienę. Ir 
kaip nekalbėti, kai nereikėjo 
nei kalorijų skaičiuoti, nei die
tas žiūrėti! Iki soties, kas tik 
norėjo ir galėjo(l), valgė silkes 
su įvairiomis mišrainėmis, bu
rokėlių sriubą su „grybų ausy
tėmis", karštą žuvį, aguonų 
pieną su „šlyžiukais" (prėsku-
čiais), kisielių ir aguonų py
ragą... 

Po vakarienes gyventojų 
prašomos seseles kartu su jais 
giedojo „Gul šiandieną", „Pie
menėliams"... Nuotaika šven
tiška, džiugi, labai broliška-
seseriška. Visi tai pajutom ir 
neskubėdami skirstemes \ sa
vo kambarius, dėkodami Na
mų viršininkei ses. Bernade
tai (ji y isa suorganizavo), jos 
pakviestoms patarnautojoms 
— iš Lietuvos atvykusioms se
selėms Onutei Š., Onutei P., 
Gertrūdėlei ir Paulei-Svetla-
nai, talkininkėms Marijai ir 
Aldonai. 

Kažin ar yra JAV kiti slau
gos namai, kuriuose gyvento
jai lietuviai valgė tradicinę 
Kūčių vakarienę (?!), kuriuose 
pasijuto kaip šeimos nariai tą 
šventą vakarą? 

Viena gyventoja N., jau treti 
metai gyvenanti Matulaičio 
slaugos namuose, praėjusius 
dvejus metus su šeima valgiu
si kūčias seselių centriniame 
vienuolyne, kitą dieną man 
sakė: „Žinai, kad vakar buvo 
ir labai skanu, ir malonu, ga! 
net smagiau nei pernai vie
nuolyne... Nepasigedau net 
sūnaus šeimos.. Laukiu vai
kaičių šiandien 

Kalėdų diena iškilmingos šv. 
Mišios, 
skamba 

kažkas nepaprasta. Paslaptis. 
Dievas atėjo žemėn. Dievas 
tapo Žmogumi. 

Namuose daug lankytojų, 
daug dovanų, daug džiaugs
mo. Deja, ne visiems! Tačiau 
tuos, kurių niekas nelaukė, 
aplanke seselės ir talkininkės, 
teikdamos jiems ypatingą dė
mesį. Mūsų namai tuo ir ski
riasi nuo kitų, kad juose pa
rodomas didelis supratimas ir 
meilė kiekvienam gyventojui, 
o netekties valandą ir šeimai. 

Kvieč iame 
Arčiau ar toliau gyvenantys, 

aplankykime šiuos namus. 
Tikrai patiks, o laiko slinktyje 
gai ir savi pasidarys?! Ameri
kiečiai veržte veržiasi, kad tik 
į juos patektų. Jų čia daugėja, 
o mūsų mažėja. Tuo tarpu se
selės juos pastatė mums, kad 
savo gyvenimo pabaigą galė
tume praleisti lietuviškoje-
katalikiškoje aplinkoje. 

Gyvento ja 

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

PALYDĖJOME 
SENUOSIUS, 
SUTIKOME 

NAUJUOSIUS METUS 

Mūsų gražaus telkinio lietu
viai senuosius 1997 m. pa
lydėjo ir naujuosius 1998-
tuosius metus sutiko ramiai, 
daugiausia susibūrę keletos 
šeimų rateliuose. Didesnį ar
timų draugų būrelį į savo sve
tingus namus sukvietė Anice
ta ir Jurgis Mažeikos. 

Prieš vaišes šeimininkė Ani
ceta Mažeikienė sukalbėjo 
maldą, dėkodama Aukščiau
siajam už suteiktas malones 

AUTOMOBILIO. NAMIĮ. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West95th Street 

Tel. (708) 424-6654 
(773) 581-8654 

V A L O M E 
KILIMUS. BALDUS 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

773-737-5168 

Moteris nori dirbti 5-6 (Senes prie 
senelių arba auklėti vaikus nedidelėje 
šeimoje. Gali gaminti maistą ir tvarkyti 
butą. Su naktiniais budėjimais darbų 
nesiūtyti. Skambinti Angetef-Eugenijai 

tel. 1-773-376-2397. 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RETMAJC 
REALTORS 

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

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

KMIEQK REALTOtS 
7922 S. Putoki Rd. 
4565 S. Archer A * . 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Chicago Ridge, IL parduoda
mas 5 kamb. 2 mieg. erdvus 
butas; 1-1/2 vonios kamb., 
antras aukštas. Skambinti 773-
843-0203, arba 616-469-1737. DRAUGO REKLAMA 

Reikalingas angį. 
susikalbantis vyras dirbti 
automobiliu plovykloje. 
Skambinti Algimantui 

vakarais, tel. 630-910-8529. 

APAflrTMENTSFORRBiT 
CICERO. L 

NEAR CORMAK & AUSTM 
Lge 1 bdrm.. 4 rms.. frostty parted Nw% sanded 
oafc flrs.. nmrar stove & rot. Motom laundry. ca-
bte.jantorsefvce aosetoshapprg&CTA_$465 
indudesheatCal ACTrVE REAL ESTATE. 7TB-
066-4142. Ptoase raspond m Encpsh 

1997 metais, už mielą drau
gystę, palinkėjo visiems ge
riausios sveikatos, laimės ir 
g ražaus gyvenimo. Ta proga 
pažymėjo, kad gruodžio 30 d. 
amžinybėn Aukščiausiasis 
pašaukė šio telkinio taurią 
narę a.a. Sofiją Kalvaitienę ir 
visi Jos šviesų atminimą pa
gerbdami sukalbėjo „Amžinąjį 
atilsį". 

Šaunios šeimininkų vaišės, 
d raugų geros nuotaikos, gra
žūs prisiminimai lydėjo sve
čius į artėjančius 1998 metus. 
Lygiai dvyliktą valandą sugie-
damas Lietuvos himnas, pa
keliamos taurės šampano, nu
aidi „Valio, valio". Visi svei
kina vienas kitą, reiškiami 

nuoširdūs linkėjimai. 
Klubo pirmininkas Jonas 

Daugėla, klubo vardu pasvei
kino visus, prisiminė pra
ėjusių metų šio telkinio gražų 
sutarimą ir našią veiklą, pa
linkėjo visiems dar laiminges
nių 1998 metų. Vardadienio 
proga buvo pasveikintas Me
čys Rumbaitis. 

Naujieji metai sutikti su vil
timi, kad jie bus laimingesni. 

J u r g i s Janušai t i s 

*Kas U geros žemės , jeigu 
prastas ūkininkas. 

""Juo d a ž n i a u sen i nuro
dinėja, tuo rečiau jauni jų 
klauso. 

V 1 

Clfvel; (ii, auanistmes Sv. Kazimiero mokyklos mokinių dalis klausosi pasakojimo apie Martyno Mažvydo 
Katėki; •;..; pirmos lietuviškos knygos 450 metų sukaktį. Nuotr. VI. Bacevičiaus 
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:i;immo ansamblio ,.Spindulys" sokejat Kalifornijos l i e tuv iu dienų p 
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•'įgramoje. 1997 m 
Nuotr V . Š t o k o 

giesmes. 
Šiandien 
atėjusių 
pajustų. 

Mūs., koplytėlėje 
..Crlnna". kalėdines 

vargonų muzika. 
ji pilna atvežtų ir 
gyventojų, kad visi 
jog šiandien įvyko 

/ - - * v • 

Matulaičio nan 
Gertrūda — kun 
tom 

IVitname. prie KuCių stalo Iš k sos- Paule patarnauja beveik š imtametei gyventojai, 
Krasauskui, o t a l k i n i nke Aldona Prapuolenyte prie vienos tą vakarą jos mai t intų gyven-

Nuotr . se». D o l o r e s 
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Laiškai ir nuomones 
SUJUNKIME RANKAS 

Prieš rinkimus visiems at
rodė, kad Lietuvos Respubli
kos prezidento pareigos yra la
bai svarbios. Tačiau, vos tik 
išrinkus naująjį prezidentą, 
spaudoje lyg norima sudaryti 
įspūdį, jog LR prezidento pa
reigos nėra reikšmingos, yra 
daugiau tik simbolinės. 

Jeigu taip iš tikrųjų būtų, 
kodėl septyni kandidatai, pen
ki jų neturėdami menkiausios 
galimybės patekti į antrąjį 
balsavimo ratą, rizikuodami 
pakenkti savo turimom pozici
jom, išleido milijonines sumas 
rinkiminei kampanijai. 

Iš to viso sprendžiu, kad LR 
prezidento pareigos yra ypa
tingai svarios. Tuo pačiu, ir la
bai sunkios. 

Todėl, jeigu norime sulaukti 
geresnio ir šviesesnio Lietuvos 
rytojaus, dar šiandieną padė
kime, pagal savo sugebėjimus 
ir išgales, naujam LR san
tarvės prezidentui tą sunkią 
naštą nešti. įkvėpti dr. Remi
gijaus Gaškos minčių, kvie
čiančių prisidėti mūsų laisvos 
Lietuvos gerovei („Draugas", 
1998.01.13), stokime sujung-
tom rankom į talką bendrus 
tikslus įgyvendinti. 

L e o n i d a s Ragas , 
Itasca, IL 

šinėje pusėje tuoj krito į akis 
viena klaida, kuri yra straips
nio pavadinime, bet ta pati 
klaida ir toliau kartojasi 
straipsnyje. 

Pirmoji: „Pirmieji A. Giedrio 
knygų leidėjai išeivijoje" — tu
ri būti GIEDRIAUS. 

Straipsnio pradžioje, 3 eil.. 
nuo viršaus vėl parašyta Gied
rio, o turi būti Giedriaus. 

10 eil. nuo apačios parašyta: 
Giedrys — turi būti Giedrius. 

Tik dviejose vietose užrašyta 
teisingai: Giedrius ir Gied
riaus. Klaidas būtinai reikia 
pataisyti. 

Grožvyda G i e d r a i t y t ė 
Chicago, IL 

NUOTAIKOS PO RINKIMU 

AŠ NORĖČIAU BŪTI 
NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS PREZIDENTU 

Sausio 18 dieną, sekmadie
nį, Šv. Antano bažnyčioje, su
negalavus kun. K Trimakui, 
šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. Michael Bradley. 
Lietuviškai vertėjavo Aldona 
Zailskaitė. Savo pamoksle jis 
prašė pasimelsti už popiežių 
Joną Paulių II, kad jo kelionė 
į Kubą būtų sėkminga. Taip 
pat prašė savo maldose prisi
minti naujai išrinktą Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų. 
Girdi, Kubos padėtis labai 
panaši į Lietuvos padėtį. Lie
tuva pagaliau atsikratė komu
nistinių vadų, o Kuba, atrodo, 
dar tik pradeda. 

Po Mišių, kaip paprastai 
kiekvieną sekmadienį, buvo 
pabendravimas mokyklos ka
vinėje. Stefa Kisielienė pa
žymėjo, kad Valdas Adamkus 
savo politinę karjerą pradėjo 
Cicero, kai Anatolijus Mi-
lūnas, Lietuvių respublikonų 
partijos veikėjas, suruošė 
vaišes ir pakvietė Valdą 
Adamkų į Šv. Antano parapi
jos salę. Tai buvo 1968 metais, 
kai V. Adamkus kandidatavo į 
Čikagos Sanitary District 
postą. 

O Mindaugas Baukus prisi
minė, kad J . Kimbarkas, Cice
ro Respublikonų partijos ko
miteto narys ir Cicero miesto 
sekretorius, pristatė Illinois 
Respublikonų partijai Valdą 
Adamkų. Partijos vadai susi
domėję, klausinėjo J. Kim-
barką, iš kur j is tokį puikų, 
gražiai, skoningai apsirė
džiusi, jauną inteligentą sura
do. 

Dr. Petras Kisielius pa
minėjo 1958 m. įvykį skautų 
akademikų žiemos stovykloj, 
apie kurį jam papasakojo dr. 
A. Razma. Buvo pokalbis su 
neseniai baigusiais studijas. 
Jie buvo klausinėjami, kuo 
norėtų būti. Tai jau tada Val
das Adamkus drąsiai pasakė: 
„Aš norėčiau būti nepriklauso
mos Lietuvos prezidentu!" Tai
gi jo pareikštas noras išsipildė 
po keturiasdešimt metų! 

Aleksas Š a t a s 
Cicero, IL 

REIKIA PATIKSLINTI 

Skaitant šio mėn. 17 d., 
„Draugą", trečiojo puslapio de-

Kai mūsų kelius atskyrė ge
ležinė uždanga, kai vidur
nakčiais per visokius trukdy
mus ir pragariškus burzgimus 
mes stengdavomės rasti toje 
uždangoje nors mažiausią ply
šelį, mes „auklėjomės" jau pa
gal skirtingą metodiką: vie
niems vienoki sunkumai, ki
tiems kitoki. Bet kas gi nežino 
kagėbistinės propagandos 
stiprybės, jos gylio, aukščio, 
pločio ir visų kitų išma
tavimų? Taip stropiai dirbda
mi, okupantai pasiekė labai 
daug: didelę dalį Lietuvos 
žmonių nužmogino, pavertė 
mankurtais, o iš mankurto 
normalaus žmogaus nebepa
darysi, teks laukt, kol jie tokie 
jau ir išmirs, o gal net ir 
būsimoji karta. 

Ačiū Dievui, pasibaigė rinki
mai. O, kaip jie mus išvargino, 
po siūliuką ištampė nervus. 
Juk santarvės premijos lau
reatas Brazauskas baisiai 
stengėsi palikti savęs vertą 
įpėdinį (Paulauską) ir viso
kiais būdais bruko žmonėms 
šitą mintį, nebežiūrėdamas, 
kas etiška, kas ne. Jis atėmė 
mums Kalėdų džiaugsmą ir 
ramybę, nes viską užgožė rin
kiminė propaganda. Viso to 
nebūtų buvę, jei tie rinkimai 
būtų paskirti nors pora sa
vaičių anksčiau. Bet Brazaus
kas niekam nenorėjo atiduoti 
net kelių savo prezidentavimo 
dienų — norėjo išgert šitą tau
rę (labai skanią) iki paskuti
nio lašo. Taip ir padarė. Tik 
ačiū Dievo Apvaizdai, nebe-
įtupdė savo mylimos idėjos 
įpėdinio. Tai va, po poros 
įtemptų savaičų šiandien 
nušvito palengvėjimo diena. 
Mes, posovietiniai žmonės, ki
taip nebemokam žiūrėti į 
įvykius, net ir politinius — 
arba mylim, arba nekenčiam, 
vidurio nėra. Tai taip ir gyve
nam. 

O šiaip tai viskas savo vietoj 
— ir bažnyčia, ir kapinės, ir 
Kūpa (aš vis dažnai patikrinu 
ir draugams parašau); ir kai 
anapus Atlanto sušuksi „Žil
vine, Žilvinėli...", aš kaip mat 
ir prisistatysiu balta pieno 
puta. 

Likit sveiki ir linksmi. 
Mokytoja Aldona N. 

Lietuva 

veiksmas žalingas laikraščio 
pasirinktam keliui arčiau ben
draut i su skaitytojais. 

Neįtikėtina naujiena buvo 
skaityti 1997 m. gruodžio 5 
dienos laiškų skyriuje Vytauto 
Strolios pastabas apie dar ne
užbaigtą spausdinti mano ra
šinį apie J. Augaitytės solistės 
karjeros siekimo kelią. Pabai
ga buvo išspausdinta viena 
diena vėliau, gruodžio 6 dieną. 
Toks skubėjimas reaguoti pra
lenkia net aktyvių gandonešių 
pastangas. 

Mano rašinio pradžioje yra 
pasakyta, kad J. Augaitytės, 
dainininkės karjeros siekimo 
kelias nėra išimtinu atveju, 
bet mano pasirinktas todėl, 
kad jis spalvingesnis, įvykiais 
gausesnis ir tinkamas gyvais 
pavyzdžiais pailiustruoti Val
stybės teatro veiklos trūku
mus, nepastovią administraci
jos tvarką, vyresniųjų kolegų 
ir meno vadovų savanaudiš
kumo tikslui sukurtas „tradi
cijas", kliudžiusias jaunam 
menininkui pasireikšti. Kad 
skaitytojui būtų lengviau su
prasti rašinio mintį, prieš pri
eidamas prie atskirų pavyz
džių, pateikiau teatro įkūrimo 
ir administracinės raidos isto
rinius aprašymus. Ten pat yra 
pasakyta, kad mano rašinys 
yra paremtas J. Augaitytės 
prisiminimais, spausdintais 
„Drauge", 1997 m. sausio 6 d., 
o juos papildžiau mūsų bend
ravimo laikotarpio užrašais ir 
Lietuvių enciklopedijoje esa
mais įnašais. 

Palikus nuošaliai Lietuvos 
mokslo įstaigų palyginimus su 
Vokietijos ir sąvokų aiškini
mus, taip pat temai nepriklau
santį išvedžiojimą ar J. Augai
tytės pirmasis vardas buvo 
Juzė ar Juoze, rašantis kon
servatoriją pažemina ją vadin
damas mokykla, tvirtina, kad 
J . A. mokėsi ne trejus, bet 
dvejus metus ir konservatori
jos nebaigė. Visuose sakiniuo
se jaučiama neigiama pažiūra 
į jos praeitį, ir noras kaip nors 
„įkąsti". Skaitant toliau, tas 
įspūdis dar stiprėja, kai pa
reikštiems teigimams paremti 
„teisybės" šaltiniu pasirinko 
abejotinos literatūrinės ver
tės, vieno asmens pasigyrimų 
aprašymą, „Tėvynės labui". 
Tuo veiksmu muzikologas pa
neigė Lietuvių enciklopedijos 
leidėjo, redaktorių ir bendra
darbių kruopščiai surinktų in
formacijų tikrumą. 

Toliau rašo: ...„toje muzikos 
mokykloje 1925 metais buvo 
atidaryta ir dainavimo klasė". 
Neteisybė! Konservatorija bu
vo įsteigta 1923 m. rugsėjo 30 

d. Dainavimas buvo konser
vatorijos mokslo programos 
dalis ir prasidėjo tuo pat me
tu, kaip ir kitų specialybių 
klasės. Ligi 1924 m. pavasarį 
paskelbto į konservatoriją 
įstojimo konkurso, vyko tiktai 
organizacinis pasirengimas 
1924-1925 mokslo metams. 
Tuo metu konservatorijos stei
gėjai ir vadovai nežinojo, kiek 
atsiras norinčių muziką stu
dijuoti. Pirmosios dainų šven
tės Kaune metu, 1924 m. va
sarą, kurioje dalyvavo per 
3,000 dainininkų, Stasys Šim
kus kelis kartus pranešė dai
nininkams apie būsimą į kon
servatoriją įstojimo konkursą 
ir kvietė jame dalyvauti. Kon
kurse dalyvavo per 300 norin
čių įstoti, o vietos konservato
rijoje buvo tik 60-čiai stu
dentų. Pirmieji mokslo metai 
buvo 1924-1925, antrieji — 
1925-1926, tretieji 1926-1927 
metais. 

Liet. enciklopedijoje, I tome, 
392 psl., J. Augaitytės biogra
fijoje sako: „1925-1927 metais 
mokėsi Klaipėdos konserva
torijoje". Atsiminimuose, 
spausdintuose „Drauge", užra
šytuose D. Petrauskaitės, ji 
pati sako: ...„pasibaigus tre
tiems mokslo metams, gavau 
S. S. pakvietimą aplankyti jo 
motiną Palangoje". Neaišku, 
kodėl muzikologas, trejus me
tus suspaudė į dvejus. Kitoje 
vietoje teigia... „prieš pat dai
nininkės mirtį, čia rašančiam 
teko su ja kalbėti telefonu. Vi
sai tarp kitko, jinai užsiminė... 
žinai, į Italiją tuomet išvažia
vau tiesiai iš antro kurso..." 
Tai ne jos kalbos stilius, ne jos 
sakinio sudarymas, ne jos 
išsireiškimai! Kelias dešimtis 
kartų dainuodama operoje 
„Faustas", Margaritos rolėje, 
kiekvieną kartą šaukėsi An
gelų pagalbos žodžiais: „Ange
lai gelbėkit mane! Sielą priim
kit!" Neįtikėtina, kad „trum
pai prieš pat mirtį", kaip 
rašantis teigia, ji kreiptųsi į 
muzikologą paskutinę jos iš
pažintį išklausyti. 

Klaipėdos konservatorijos 
įsteigimas ir veikla yra t rum
pai aprašyta Liet. encikl. XII 
tome, 53-54 psl., prof. J . Žile
vičiaus, kuris nuo įsteigime 
dienos buvo direktoriaus St. 
Šimkaus pavaduotoju ir ar t i 
miausiu bendradarbiu, rašo: 
„Klaipėdos konservatorija 
įsteigta 1923 m. rugsėjo 30 d. 
lietuvių ir vokiečių kultūri
ninkų pastangomis". Kitame 
puslapyje rašo: „Klaipėdos 
konservatorija išleido daug 
absolventų (baigusių konser
vatoriją), kurie pasižymėjo 
muzikinėje veikloje: J . Augai-
tytė, J. Bertulis. M. Budriū-
nas, M. Buivydas, A. Dam
brauskaitė, A. Ilčiukas, VI. 
Ivanauskas (V. teatre daina
vęs pirmaeiles -oles. Paskut i 
nis Valstybės teatro direkto
rius), J. Kačinskas. V. Mari-
jošius, A. Mikulskis, St. Sodei
ka, J. Švedas ir kt.". Visi baigę 
ar tik studijavę, biografiniuo
se apsirašymuose sako, kad 
mokėsi ne muzikos mokyk
loje, bet konservatorijoje. Liet. 
enciklop. suskaičiau 24, kurių 
tarpe yra ir rašiusiojo tėvas 
Juozas Strolia, ir motina, Žen
tą Grubaitė-Strolienė. Šie duo
menys pasisako apie konser
vatorijos vardą ir pavadinimą, 
o žodis „absolventai" išspren
džia konservatorijos baigimo 
ar nebaigimo faktą. 

Tikrai nėra svarbu, a r J . Au-
gaitytė konservatorijoje buvo 
dvejus, ar trejus metus ir ar ji 
baigė, ar nebaigė. Svarbu, kad 
direktorius Stasys Šimkus as
meniškai dėjo pas tangas iš
rūpinti stipendiją studijuoti 
Italijoje. Vadinasi, direkto
riaus įsitikinimu, studijose ji 
buvo pažangesnė už ki tas stu
dentes: A. Adomaitytę, A. 
Dambrauskaitę, V. Rupeikai-
tę, S. Gelžinytę, B. Požėlaitę, 
Z. Grubaitę-Strolienę ir keletą 
kitų. 

Neišspręsta mįsle liks klau
simas: kodėl dabar, ja i mirus, 
daromi tokie priekaištai? 

J o n a s P . L e n k t a i t i s 
Fishkill, NY 
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Mūsų mielam draugu i ir kolegai 

l A.tA. 
Dr. VYTAUTUI RĖKLIUI 

mirus, re i šk iame giliausią ir nuoš i rdž iaus ią u ž u o j a u t ą 
l iūdinčia i ž m o n a i VILMAI, d u k r a i D A L I A I , ž e n t u i 
dr. VYTUI, a n ū k a m s bei k i t i ems g i m i n ė m s . 

Onutė, Vincas, Raymondas ir Richardas 
Janevičiai su šeimomis 

L E N O f i R 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

MIGLOTA 
MUZIKOLOGIJA 

Laiškų skyrius laikraščiui, 
yra reikalingas, kaip armoni
ka vakaruškai. Kai ji groja, 
visi šoka. Kai laiškus laikraš
tyje išspausdini, visi juos skai
to. Taip 1930 metais pasakė 
buvęs „Naujo žodžio" spaudos 
bendrovės, savaitraščio „Die
na" redaktorius, Juozas Pet-
rėnas. 

Skaitytojų dėmesys ir rea
gavimas į rašiniuose aptartus 
įvykius yra normalus reiški
nys, bet, kai rašo ir neteisin
gais duomenimis stengiasi ne
tiesiogiai kam atkeršyti, toks 

& midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598^9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

A.fA. 
Sesuo M.EVARISTA BULOTAS 

Mūsų m y l i m a Sese lė mirė 1998 m. s aus io 22 d., 
su laukus i 93 metų . 

Į v ienuolyną įstojo iš Šv. Antano parapijos, Fo re s t 
City, PA. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 74 metus. 
Pasil iko n u l i ū d ę Šv. Kazimiero seserys ir ar t imiej i 

giminės: S u s a n Moro, gyv. Carbondale, PA ir dukterėčios 
bei sūnėnai . 

Kūnas p a š a r v o t a s Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601W. 
M a r ą u e t t e Rd., Chicago, sekmadienį, sausio 25 d. 11 
vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje p i rmadienį , sausio 26 d. 9:30 vai. ryto. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse pirmadienį, 
sausio 26 d. po šv. Mišių. 

P rašome da lyvau t i laidotuvių Mišiose ir pas imels t i 
už Seselės sielą. 

Šv . K a z i m i e r o S e s e r y s i r B u l o t ų š e i m a . 

Laid. direkt. Lack & Sons, tel. 708-430-5700. 

E5EE (S* 
LENOER 

PADĖKA 
A.tA. 

DR. E. V. DRUKTEINIS 
Mūsų brangus ir mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis 

išsiskyrė iš mūsų tarpo 1997 m. spalio 25 d. So. 
Pasadena , Florida. 

Reiškiame gilią ir nuoširdžią padėką giminėms, 
d raugams ir pažįstamiems už dalyvavimą laidotu
vėse, už išreikštas užuojautas raštu, asmeniškai ir 
spaudoje; už gausiai užprašytas šv. Mišias; už gėles, 
aukas Lietuvių fondui ir Lietuvos Dukterų draugijai. 

Ypatinga padėka dr. Danieliui Degėsiui ir dr. 
Juozui Kriaučiūnui už jautrius atsisveikinimo žo
džius; kun igams Antanui Nockūnui, Rapoliui Kra
sauskui ir Antanui Diškevičiui už sukalbėtą rožančių 
ir a t la ikytas gedulingas pamaldas bažnyčioje ir 
maldas kapuose; Putnamo vienuolyno seselėms už 
sukalbėtą rožančių, giesmes kapinėse ir už sugiedotą 
tau tos himną. 

Dėkojame visiems, kurie padėjo mums išgyventi 
šias gilias skausmo dienas ypač dr. Gražinai Pau-
liukonienei, Lili Bložienei, Marytei Miklienei ir dr. 
Danieliui ir Romai Degėsiams už moralinę paramą 
paskut inėse Edmundo valandose. 

Dėkingi: ž m o n a Aldona, s ū n ū s E d m u n d a s 
D r u k t e i n i s , A l b e r t a s D r u k t e i n i s su š e i m a . 

A.tA. 
HENRIKUI BUTKUI 

t ragiškai žuvus , žmonai, mielai MARIJAI, sūnui , duk ra i 
ir g iminėms re i šk iame nuoširdžią užuojautą ir k a r t u 
l iūdime. 

Janina Šišienė 
Liusė ir Antanas Mažeikos 

A.tA. 
ONAI BERTAŠIENEI 

m i r u s , r e i š k i a m e gilią u ž u o j a u t ą N I J O L E I M A S - ! 
K A L I Ū N I E N E I i r S I G U T E I U Ž U P I E N E I be i j ų ' 
še imoms. 

FSS Čikagos skyriaus valdyba ir nariai 

A.tA. 
IRENAI VAITKIENEI 

m i r u s , l iūd ime k a r t u su d u k r a VIRGINIJA, s ū n u m 
VYTAUTU ir sesute GALYTE bei jų šeimomis. 

Liuda ir Vytenis Čiurlioniui 

Mielai Motinai 

A.tA. 
ONAI BERTAŠIENEI 

m i r u s , nuoš i rdž i a i už jauč iame SIGUTĘ ir J U O Z Ą 
U Ž U P I U S , N I J O L Ę ir LEONĄ MASKALIŪNUS su 
s ū n u m ir k i t u s gimines bei ar t imuosius . 

Vincas ir Onutė Janevičiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Rašyt . Nijolė J a n k u t ė 
Užuba l i enė . knygų vaikams 
ir jaunimui autorė, ,.Skautų 
aido" redakcijos narė. „Drau
go" bendradarbe, dalyvaus Ba
lio Sruogos minėjimo progra
moje sausio 25 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p., Jaunimo centre. 
Rengia ..Saulute". Lietuvos 
Vaikų globos būrelis. 

Rašyt Nijolė Jankute 

„ D r a u g o " s p a u s t u v ė grei
t a i i r gera i a t l ieka įvair ius 
s p a u d o s d a r b u s . Gali spaus
dinti plakatus, vokus su adre
sais, laiškų popierių su orga
nizacijų emblemomis, knygas, 
žurnalus, programas, bilietus, 
atsišaukimus ir 1.1. Adminis
tratorius Valentinas Krumplis 
yra gerai žinomas spaustuvi
ninkais, turi didelę patirtį 
šioje srityje. Jeigu tik reikia 
privatiems asmenims ar or
ganizacijoms ką spausdinti, 
kreipkitės į „Draugą"! 

I š r i nk t a s i s L ie tuvos Re
spub l ikos p rez . Valdas 
A d a m k u s ketvirtadienį, sau
sio 22 d. pagerbtas Union 
League Club of Chicago. Jis 
daugiau kaip 20 metų prik
lausė šiam klubui, įkurtam 
1879 m. ir daug prisidėjusiam 
prie Čikagos miesto klestė
jimo. Klubo patalpos yra 65 
West Jackson Str. 

C icero i r apy l inkėse gy
v e n a n t y s l ie tuvia i kviečiami 
į Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės. Vasario Šešioliktosios 
paminėjimą, sekmadienį, va
sario 8 d. Šv. Antano baž
nyčioje pamaldos bus 11 vai. 
r.. Q 12 vai. parapijos salėje — 
minėjimas, kurio pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas Lietuvos 
garbes generalinis konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza. 

Šį sekmadien į , saus io 25 
d.. 10:30 vai. r.. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje Marąuette Parke Mišias 
aukos Kauno a rk ivyskupas 
S ig i tas Tamkevič ius . Mišio
se dalyvaus ir išrinktasis Lie
tuvos Respublikos preziden
t a s Valdas Adamkus . Visuo
menė kviečiama užpildyti gra
žiąją lietuviškos parapijos 
bažnvčia! 

Aktorė A u d r ė B u d r y t ė 
nuo 1997 metų rugpjūčio iki 
gruodžio mėn. dirbo su gastro
liuojančiu ..Chamber" teatru 
Bostone, gastroliavo su spek
takliu „Encore". vaidino Bo
stone, N"ew York, Atlanta, St. 
Paul, Nashviile ir kituose 
miestuose. Šią žiemą vaidins 
Mary Archie teatre Čikagoje 
— spektaklyje „Penguin 
Blues". A. Budrytė dabar re
petuoja lietuvišką monospek-
taklį „Protėvių dangaus žiū
rėtų", kurio premjera numato
ma šį pavasarį. Aktore Audre 

gerai pažįstama Čikagos ir 
apylinkių lietuviškai publikai. 
Ją galėsime girdėti Jaunimo 
centro scenoje šį sekmadienį, 
sausio 25 d.. 3 vai. popiet, 
„Saulutės" rengiamame Balio 
Sruogos paminėjime. Renginio 
peinas skiriamas nupirkti 
vežiojamą kėdę našlaičiui Re
migijui Lietuvoje. 

Aktore Audre Budryte 

Čikagos j ū r ų s k a u t ų i r 
skaučių i šk i lminga Kla ipė
d o s d ienos sue iga sekmadie
nį, sausio 25 d. vyks PLC, Le-
monte. Šventę pradėsime da
lyvavimu 9 vai. r. šv. Mišiose 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje. Po pamaldų iškilminga 
sueiga PLC maž. salėje. Daly
vaujame išeiginėse uniformo
se. Visoms „Nerijos" tunto se
sėms ir ..Lituaniccs" tunto 
jūrų skautams dalyvavimas 
privalomas. Tėveliai ir svečiai 
maloniai kviečiami. 

Lie tuvos Vyčių V i d u r i o 
Amer ikos a p y g a r d o s tris
dešimt septintasis metinis 
pokylis rengiamas sekmadie
nį, vasario 1 d., 4:30 vai. p.p., 
Martinique salėje. Bus pa
gerbta Lietuvos Popiežiškoji 
Šv. Kazimiero kolegija Romoje 
jos 50 metų sukakties proga, o 
taip pat pranešta, kas laimėjo 
LV skiriamas mokslo stipendi
jas. Vietos pokyliui rezervuo
jamos telefonais: 773-927-
4990 arba 773-7553. 

Sol . La imutė S t e p a i t i e n ė 
giedos sekmadienį, sausio 25 
d.. 11 vai. r., Cicero Šv. Anta
no bažnyčioje. K u n . d r . Kęs
t u t i s T r i m a k a s aukos šv. 
Mišias už gyvus ir mirusius 
BALFo Cicero skyriaus nar ius 
bei rėmėjus. Taip pat bus pa
minėta pal. Jurgio Matulaičio 
71 m. mirties sukaktis , ypač 
pamoksle ir tam skirtomis 
giesmėmis, vadovaujant Mari
ju i Prapuoleniui. Skyriaus 
valdyba .prie pal. Jurgio pa
veikslo padės gėlių. Tuoj po 
Mišių parapijos salėje bus 
užkandis ir vyks BALFo Cice
ro skyriaus metinis susirinki
mas . 

A t e i t i n i n k ų n a m ų m e c e 
n a t ų i r r ė m ė j ų m e t i n i s susi
r inkimas, numaty tas sausio 
25 d., dėl susidėjusių aplinky
bių nukel iamas savaite vėliau, 
į vasario 1 d., 1 vai. p.p. Vyks 
Ateit ininkų namuose, Le-
monte. 

S v e i k i n i m o p a r a š a i prez. 
Valdui Adamkui bus renkami 
Pasaulio lietuvių centre sau
sio 23 d. (prie įėjimo į ko
plyčią, kairėje pusėje), nuo 
4:30 vai. p.p. Jaun imo centre 
paraša i renkami sausio 24 d., 
nuo 10 vai. r„ o taip pat Socia
linių reikalų raštinėje, „Sek
lyčioje", darbo valandomis — 
iki sausio 23 d 

J A V LB B r i g h t o n P a r k o 
a p y l i n k ė s n a r i ų m e t i n i s su
sir inkimas šaukiamas sausio 
25 d., sekmadienį, tuojau po 
10 vai. r. Mišių, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair-
field. Visi LB nariai ir apy
linkės lietuviai kviečiami da
lyvauti . 

Vasar io 1 d., 1 vai. p.p., 
Lietuvių dailės muziejuje, Le-
monte pianistai S o n a t a De-
v e i k y t ė - Z u b o v i e n ė ir Ro 
k a s Z u b o v a s atl iks forte
pijoninės muzikos koncertą. 
Visi nuoširdžiai kviečiami pa
siklausyti. 

R e g i n a P a v a s a r i s , Kenne-
saw, GA, siųsdama prenume
ratą da r pridėjo 90 dol. auką, 
laikraščio išlaidoms sumažin
ti. Esame labai dėkingi. 

A r a s J o n i k a s , Lemont 
High School moksleivis, ap
dovanotas TV Channel 9 veik
liems ir pareigingiems jau
nuoliams skiriamu „Special Ef-
fort Avvard" už jo savanorišką 
tarnybą senelių prieglaudoje 
nuo pamokų atl iekamu laiku. 
Sausio 17 d.. 9 vai. vak. žinių 
iaidoje Linas buvo parodytas, 
kaip jis praskaidrina monoto
nišką senelių gyvenimą, malo
niai su jais pabendraudamas 

. Pasaulio lietuviu centro taryba sekmadienį, sausio 18 d., visuotiniame narių susirinkime išrinkti asmenys. 
Sėdi iš kairės: Povilas Kilius. Rimvydas Griškelis. Kęstutis Jeeius. stovi: Romas Kronas, dr. Antanas Razma, Jr . 
Vytenis Lietuvninkas ir Zenonas Mereckis N'uotr Ban iu tes Kronu-nės 

„Draugo'' administracija 
pr imena kanadiečiams skai
tytojams, kad, atsilygindami 
už prenumeratą, nesiųstų ka-
nadiškų čekių, nes JAV dole
rių vertė nemažai skiriasi nuo 
Kanados dolerių, todėl susida
ro kainos deficitas. Be to, — 
tiek Amerikoje, tiek Kanadoje 
— bankams reikia nemažai 
primokėti už pinigų perve
dimą į reikiamą valiutą. Nuo 
dabar visi čekiai, padengti ka-
nadiškais pinigais, bus grą
žinami siuntėjams ir prašoma 
išimti čekį pagal Amerikos do
lerių kainą. 

David Shestokas yra Res
publikonų partijos kandidatas 
į Kongresą iš 13-tosios Či
kagos apylinkės (district). 
J a m specialų pagerbimą 
(Roast) rengia „Baitic Bar As-
sociation" sausio 30 d., 6 vai. 
p.p., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 

VIEŠNAGĖ PAS 
LIETUVOS VYČIUS 

Lietuvos Vyčių choro meti
nis pokylis sausio 11 d. 3 vai. 
p.p. vyko Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Programą at
liko Vyčių choras vedamas, 
diriguojamas (ir kur reikėjo 
net akompanuojamas) vadovo 
muz. Fausto Strolios. 

Pirmą kartą Čikagos Vyčių 
chorą išgirdau dainuojant per 
Kauno radiją Lietuvoje. Neat
simenu kokia proga ta t rans
liacija buvo perduodama, nei 
kada, bet turėjo būt labai se
niai, gal prieš 60 ar daugiau 
metų. Atsimenu tik, kad ve
lionis tėtė, didėlis dainos 
mylėtojas, liepė būtinai pasi
klausyti kaip tie Amerikos lie
tuviai, tie mūsų išeiviai, ku
riuos „amerikonais", net ir į 
Lietuvą gyvent grįžusius, va
dindavome, dainuoja. Dainavo 
gražiai ir mano džiaugsmui ir 
nuostabai — viską supratau. 
Tada tėtei pasakiau, kad: „tie 
amerikonai dainuoja visai taip 
pat, kaip ir mes".' Tėtė ėmė 
juoktis ir paaiškino: „Vaikeli, 
jie irgi lietuviai ir moka lietu
viškai lietuviškas dainas dai
nuoti". 

Tada nei sapnuoti nesapna
vau, kad kada nors teks po 
visų „odisėjų" atsidurti Ameri
koje ir į Lietuvą atostogų par
važiavusią tautiečiai „ameri-
konka" vadins. Istorija keistai 
kartojasi ir todėl buvo labai, ir 
net jaudinančiai įdomu ne 
vien tik vyčių choro dainuo
jamų dainų klausytis, bet ir į 
choristus žiūrėti ir bandyti 
„atrinkti" kada ir kur tas ar 
anas dainininkas ar daini
ninkė gimę, kelintos „genera
cijos", kalba lietuviškai ar tei
sinasi nekalbąs — kadangi 
Amerikoje gimęs, ir ar prik
lauso vyčiams vien todėl, kad 
tėvai priklausė. 

Choro pirmininkas Robert 
Martin lietuviškai nei moka, 
nei supranta, o dainuoja be 
akcento (kur nors ar kada 
nors, kas nors jam mažam 
būnant netoliese lietuviškai 
kalbėjo)... Martynas Geštau-
tas chorui priklauso jau 37 
metai ir ne tik lietuviškai 
gražiai kalba, bet ir gražiai 
dainuoja. Seselė Theresa Pap-
šis, SSC, (kaip mes vadinam 
„švento Kazimiero seselė", lyg 
šventasis tokia galybę seserų 
turėjo) irgi šiame chore ne
mažai metų dalyvauja. 

Stasė Rudokienė, nors ir 
„dypukė" t.y. naujoji ateivė 
(nors tas mūsų „naujumas" 
per beveik 50-metų suspėjo 
smarkiai pasenti priklauso 
Vyčių chorui, kaip ir „to paties 
plauko" Ap. Bagdonas ir 
Grožvyda Giedraitytė. Jie pri
tiko į vyčių draugystę, nes vi
sus jungia meile lietuviškai 
dainai. J Vyčių chorą jungiasi 
ir patys naujieji ateiviai — 
„lietuvaičiai", kaip pvz., Daiva 
Kimtytė (baigusi kankles Lie-

Švenčiant Šv. Kazimiero seselių kongregacijos įkūrimo 90-tąsias metines š.m. sausio 4 d. iš kairės: Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių grupes vadovas Frank Zapolis, Čikagos arkidiecezijos valdytojas arkivysk. Francis 
George, OMI (dabar jau kardinolas) ir vienuolijos generalė vyresnioji ses. Marilyn Kuzmickus. 

N'uotr. Martino Gestauto 

tuvos Muzikos akademijoje). 
Muz. Faustas Strolia pradėjo 
šiam chorui vadovauti 1960 
m. gruodžio 4 d. Man atrodo, 
kad prie šio choro gyvavimo ir 
choristų sugyvenimo labai 
daug prisideda muz. Fausto 
Strolios sugebėjimas bendrau
ti su žmonėmis, įgimtas tak
tas ir meilė savo pašaukimui, 
t.y. meilė lietuviškai dainai. 

Koncertas prasidėjo St. Šim
kaus harmonizuota liaudies 
daina „Saulelė nusileido". 
Prieš pradėdamas diriguoti, F. 
Strolia beveik su baime klau
sytojų užklausė „Ką mes 
būtume darę be St. Šimkaus?" 
Antroji daina apie lietuvių 
vaišingumą. Žodžiai J . Mi-
kuckio, muz. St. Gailevičiaus 
„Oi toli, toli"... Trečioji — 
„Žiema", žodž. S. Zabarsko, 
muz. F. Strolios „Kur tiktai 
pasižiūrėsi — balta, balta, bal
ta . Ir berželiui ir kiškeliui da
bar baisiai šalta". Ši daina 
gimė Jaunimo centre, Čika
goje, vaikų choro dideliam 
džiaugsmui. Po to — liaudies 
daina (harm. Juozo Strolios) 
„Valiok, dalgeli, valiok", — 
Juozo Strolios 100-jame gim
tadieniui prisiminti. Gimta
dienis buvo minimas Klaipė
doje, Biržuose, Vilniuje, tai 
Čikaga irgi neatsilieka. Daina 
„Gimtinė", žodž. V. Šimaičio, 
muz. F. Strolios buvo skirta 
naujai išrinkto Lietuvos prezi
dento V. Adamkaus garbei. 
Liūdna ta daina, nostalgijos 
pilna, kaip ir visos jurbar
kiečių dainos, bet kokia 
graži... Po to — St. Šimkaus 
„Vakarinė daina" ir J . Švedo 
„Žiema bėga". Abi pilnos 
šviesos, džiaugsmo, o „Žiema 
bėga" net putoja pavasario 
linksmybėmis. 

Po dainų buvo skanūs pietūs 
(iš Racine Bakery) ir gausių 
laimikių laimėjimai... Visi 
bandėm „ištraukti laimę", kai 
kuriems net pavyko. 

| pokylį užsukęs (nes norėjo 
su lietuvių visuomene susitik
ti) buvęs JAV ambasadorius 
Lenkijai Nicholas A. Ray, pa
reiškė, kad JAV rems Lietu
vos įstojimą į NATO. Pilni ge
riausių įspūdžių ir linkėdami 
Vyčių chorui pasisekimo Dai
nų šventėje, Lietuvoje, skir-
stėmės namo. 

Emilija J. Valantinienė 

LIETUVOS VYČIAI 
PAGERBS 50-METE 

ŠVIETIMO INSTITUCIJĄ 

1945 m. rudenį būsimoji va
dovybė ir pirmieji Šv. Kazi
miero kolegijos klierikai at
važiavo iš Vokietijos į Romą ir 
apsistojo pas tėvus marijonus 
— iš viso 23 kunigai ir 20 
klierikų. Tokiu būdu lietuvių 
bažnytinės hierarchijos sva
jonė įsteigti savąją semina-
riją-kolegiją tapo realybe. 

Praėjo treji metai, kol paga
liau 1948 m. Šv. Kazimiero 
kolegija gavo Šv. Sosto pri
pažinimą, o 1963 m. popiežius 

Paulius VI suteikė šiai insti
tucijai Popiežiškos kolegijos 
vardą. 

Per visą laikotarpį, kol Lie
tuva buvo sovietų pavergta, 
seminaristai buvo užsienio 
lietuviai. Kolegija įstengė gy
vuoti viso pasaulio lietuvių ir 
Amerikos Vyskupų konferen
cijos dosnumo dėka. Ta pati 
padėtis yra ir šiandien, nes, 
nors Lietuva yra ir laisva, 
Lietuvos Bažnyčia nėra pajėgi 
išlaikyti šią kolegiją. Nuo 
1991 m. rugpjūčio pirmąkart 
atsirado seminaristų iš Lietu
vos. Šiuo metu iš Lietuvos 
studijuojančių yra 20 kunigų 
ir 9 Šv. Šeimos vienuolės. 

Lietuvos Vyčių 1984 m. sei
mas įsteigė Šv. Kazimiero 
gildą, kuri padėtų Šv. Kazi
miero kolegiją išlaikyti. Nuo 

1989 m. balandžio Šv. Kazi
miero gildą įgijo „non-profit" 
statusą ir yra, šalia Pagalbos 
Lietuvai, vienas svarbiausiųjų 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
labdaros padalinių. 

Šių metų vasario 1 d., per 
Lietuvos Prisiminimų pokylį 
Martiniąue pokylių salėje, 
Lietuvos Vyčiai Čikagoje pa
gerbs Popiežišką Šv. Kazimie
ro kolegiją jos 50 metų gyvavi
mo proga. Į šviesesnį rytojų 
besikeliančiai Lietuvai reikia 
šviesių, taurių dvasios vadų. 
Atsilankydami į pokylį, prisi
minsime šio šv3'turio steigė
jus, moraliai palaikysime ko
legijos svarbumą ir padėsime 
Šv. Kazimiero gildai toliau 
remti kolegiją. Čikagos Lietu
vos Vyčiai kviečia visus atsi
lankyti. Aldona Braz ienė 

SKELBIMAI m 
x TRANSPAK siunčia į 

Lietuvą siuntinius, pinigus, 
baldus, komercines siuntas. 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-773-838-105O. 

(sk.) 
x Naujieji Lietuvos naš

l a i č i ų rėmėja i : D o n a l d 
J . S t a r r Jr . , Reading, PA, 
atsiuntė $150; Vaidevutis ir 
Nijolė Draugeliai, Rochester, 
NY - $200; Oskaras ir Bronė 
Kremeriai, LaGrange, IL -
$200. S t e p h e n ir S i m o n a 
Tautkus, Lawton, OK - $150; 
Ligia ir Stephen Dipaola , 
Belmont, CA - $150; Marija 
Kavaliauskienė, Chicago, IL 
- $200; Aldona Bačkaitienė, 
Great Falls, VA - $150. Vaikų 
Gailės ir Steven Omori kalė
dinė dovana tėvams p. Dami-
jonaič iams $150 - Lietuvos 
našlaičio metinis išlaikymas. 
Dėkojame rėmėjams! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 S t , Chicago 
IL 60629. (sk.) 

x Vytautas ir Aldona Šar
kai. Cashiers , NC, globoja 
Lietuvoje du našlaičius, pra
tęsdami globą kitiems metams 
atsiuntė $300. Marie CNei l l -
Stanonis, Philadelphia, PA, 
globoja 2 našlaičius, atsiuntė 
kitiems metams $300. Algi
mantas Svilas, Medway, MA, 
savo našlaičiams atsiuntė $300. 
J o n a s ir Diana Sav icka i , 
Carson City, NV, pratęsdami 
globą 2 našlaitėms mergaitėms 
atsiuntė $350 ir pareiškė norą 
globoti du berniukus našlaičius. 
Salomėja Idzelienė, Cleve-
land, OH, atsiuntė $160 - nori 
padėt i Lietuvos naš la ič iu i . 
Dalia ir Rimantas Bitėnai, 
Brorocvi'.le, NY, savo globojamai 
našlaitei atsiuntė $200. Leo ir 
Julia Smilgiai, Farmington. 
MI, globojamam našlaičiui -
$150. Visiems geriesiems rėmė
jams Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 

x Valdo A d a m k a u s rin
kimų į Lietuvos Prez identus 
momentai - „Finišo tiesioji", 
Džojos Barysaitės fotografijų 
paroda Lietuvių Dailės muziejuje 
1998 sausio 22 - vasario 8 d. 

(sk.) 
x A a . Antaninos Baleišie-

nės ir a.a. K a z i o Ė r i n g i o 
šviesų atminimą pagerbdamas, 
dr. Gabrie l M i s e v i c , Kan-
kakee, IL, atsiuntė $100 Lie
tuvos našlaičių vargą mažinti. 
Reiškiame užuojautą velionių 
artimiesiems, o aukotojui dė
kojame! „Lietuvos Naš la ič ių 
globos'' komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 

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

(sk.) 
x D ė m e s i o l i e t u v i a i ! 

Naujas JAV imigracijos vizų 
tikrinimas prasidės ba landžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųst i man duomenis 
paš tu . E d . Š u m a n a s , 5701 
L i n d e n , LA G r a n g e , IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 

x Amerikos L ie tuv ių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, ad resas . 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(SK.) 

ARAS ROOFING 
Arvydai KiHa 
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