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Valdo Adamkaus rinkimų štabas 
laukia užsienio lietuvių 

pagalbos 
Vilnius , sausio 26 d. (BNS) 

— Naujojo prezidento Valdo 
Adamkaus štabas už rinkimų 
kampaniją yra skolingas apie 
400,000 litų, tačiau šią savaitę 
tikisi atsiskaityti su kredito
riais. 

Buvęs rinkimų štabo vado
vas Vidmantas Staniulis sakė, 
kad skola susidarė, nes kai 
kur ie rėmėjai Lietuvoje paau
kojo mažiau, nei buvo žadėję. 

J š Lietuvos rėmėjų gavome 
mažiau pajamų, nei plana
vome, kai kurie buvo pažadėję 
vieną sumą, o pervedė kitą", 
sakė V. Staniulis. 

Tikslią skolos sumą, kurios 
didžiąją dalį sudaro neap
mokėtos sąskaitos žiniasklai-
dai už politinę reklamą, tiki
masi nustatyt i artimiausiomis 
dienomis, gavus visas sąskai

tas iš rajoninių laikraščių. 
Tačiau, kaip tikina V. Sta

niulis, skola anaiptol nereiš
kia rinkimų štabo finansinio 
bankroto. Didžiausios pagal
bos tikimasi iš lietuvių Jung
tinės Valstijose komiteto V. 
Adamkui remti. 

V. Adamkaus štabas privalo 
pateikti ataskaitą Vyriausia
jai rinkimų komisijai apie rin
kimų kampanijos finansus. V. 
Staniulis tikisi, kad iki to 
meto pavyks atsiskaityti su 
kreditoriais, nes rinkimų 
sąskaita, iš kurios galima tai 
padaryti, galios tik iki sausio 
29-osios. 

Pasak jo, visa rinkimų kam
panija V. Adamkui kainavo 
„truputį daugiau nei mili
joną". 

Danijos ir D. Britanijos 
vyriausybės rems Lietuvą kelyje 

\ Europos Sąjungą 
Vilnius , sausio 23 d. (BNS) 

— Ketvirtadienį Rygoje įvy
kusiame susitikime su Lietu
vos vyriausybės vadovu Gedi
minu Vagnoriumi Danijos 
premjeras Pol Rasmussen 
ypač gerai įvertino pastebimai 
gerėjančius Lietuvos ekono
minius rodiklius bei reformas 
teisinėje ir socialinėje srityje 
bei patvirtino, kad jo valstybė 
visokeriopai palaikys Lietuvos 
siekius įstoti į ES. 

G. Vagnorius pabrėžė, kad 
Lietuva praėjusiais metais pa
šalino nurodytus Europos 
Komisijos t rūkumus ir nemato 
ekonomių problemų, kurių ne
pajėgtų išspręsti. 

„Tikimės sėkmingo Lietu
vos pasirengimo dėl stojimo į 
Europos Sąjungą peržiūros, 
pa lankaus Lietuvai naujo Eu
ropos Komisijos vertinimo", 
sakė jis. 

Savo paramą Lietuvai pa
tvirtino ir Didžiosios Britani
jos vicepremjeras John Pres-

Kazą Bobelį 
daugiausia parėmė 

jo giminės ir 
artimieji 

Vilnius , sausio 6 d. (BNS) 
— Į antrąjį prezidento ratą ne
patekusio Seimo nario Kazio 
Bobelio rinkimų kampaniją 
labiausiai parėmė užsienyje 
gyvenantys jo giminės ir arti
mieji. 

Vyriausiajai rinkimų komi-
syai pateiktoje galutinėje fi
nansinėje ataskaitoje nurodo
ma, kad aukos ir dovanos iš 
asmenų sudarė 400,740 litų. 

Daugiausia pinigų išleista 
už skelbimus radijuje, televizi
joje ir spaudoje — 333,740, o 
už plakatų ir lankstinukų ga
mybą sumokėta 73,662 litai. 

Daugiausia buvusiam kandi
datui aukojo giminės ir arti
mieji, gyvenantys JAV. Dos
niausi buvo K. Bobelis brolis 
Jurg is su žmona Elina, paau
koję 160,000 litų. 

Pa t s kandidatas savo rin
kimų kampanijai skyrė 1.000 
litų. 

Politinių kampanijų finansa
vimo kontrolės įstatymas nu
mato, kad galutinė gautų 
aukų ir kitų lėšų bei dovanų ir 
jų naudojimo per politinę 
kampaniją ataskaita turi būti 
pateikta ne vėliau kaip per 25 
dienas po rinkimų. 

cott, teigdamas, kad D. Brita
nija rems Lietuvos pareiškimą 
būti pakviestai dvišalių de
rybų su ES. J. Prescott 
pažymėjo, kad ES pirminin
kauti pradėjusi jo vyriausybė 
sieks objektyvaus valstybių-
kandidačių pasirengimo įver
tinimo. 

Prasidėjo Lietuvos 
ir JAV kovinės 

pratybos 
Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 

— Tauragės apskrities Šaka
linės kaimo apylinkės ir Kazlų 
Rūdoje Kauno apskrityje pir
madienį prasidėjo bendros 
Lietuvos kariuomenės padali
nių ir JAV karinių instrukto
rių kovinio parengimo praty
bos. 

Mokymai surengti pagal 
JAV Gynybos departamento ir 
Lietuvos KAM dvišalio ben
dradarbiavimo planą. 

Pratybose dalyvauja apie 
250 Lietuvos karių iš Tau
ragės „Geležinio vilko" motori
zuotojo pėstininkų bataliono ir 
Kauno Vytauto Didžiojo atski
rojo jėgerių bataliono bei 25 
amerikiečiai karo instrukto
riai, į Lietuvą atvykę su gink
luote ir amunicija. 

Per mokymus vyks teorinės, 
taktinės ir šaudymo pratybos. 
Aktyvioji dalis prasidės va
sario pradžioje ir truks 4-5 
dienas. Tuomet kariai gyvens 
lauko sąlygomis. 

Mokymais siekiama plėtoti 
Lietuvos ir JAV karinį ben
dradarbiavimą ir tobulinti ko
vinį parengimą. 

Pratybos finansuojamos iš 
Lietuvos kariuomenės kovi
niam parengimui skirtų lėšų. 
Dalį išlaidų žada padengti 
JAV Gynybos departamentas. 

* P r e z i d e n t a s Algirdas 
B r a z a u s k a s pirmadienį su
teikė aukštus dimisijos kari
ninkų laipsnius pokario rezis
tentų prieš sovietų okupaciją 
vadams. Dimisijos generolo 
laipsniai po mirties suteikti 
Lietuvos laisvės kovu sąjūdžio 
Tarybos prezidiumo pirminin
kui Jonui Žemaičiui ir Są
jūdžio ginkluotųjų pajėgų va
dui Adolfui Ramanauskui. 
Dimisijos pulkininko laipsnis, 
taip pat po mirties, suteiktas 
Dainavos apygardos ir Pietų 
Lietuvos srities rezistentų va
dui Juozui Vitkui. 'Elw 

Nuotr.: (Iš dešinės) Sausio 23 dieną \ paskutinįjį susitikimą su užsienio valstybių ambasadoriais pakvietė ka
denciją baigiantis Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas, 
diplomatinio korpuso dekanas, Vatikano apaštalinis nuncijus Erwin Josef Ender ir užsienio valstybių ambasa
doriai. (Eltai 

Algirdas Brazauskas 
atsisveikino su 

užsienio ambasadoriais 
Viln ius , sausio 23 d. (BNS) chartiją. 

— Brazauskas penktadienį 
Vilniuje surengė tradicinį kas
metinį susitikimą su užsienio 
valstybių ambasadoriais Lie
tuvai. 

Kadenciją baigiantis prezi
dentas padėkojo užsienio di
plomatinių misijų vadovams 
už „nuoširdų bendradarbia
vimą, konstruktyvius patari-

„Tai įvykdžius, galima ra
miai ir garbingai užbaigti pre
zidento kadenciją", sakė A. 
Brazauskas. 

Vienu svarbiausių pasieki
mų užsienio politikoje Lietu
vos vadovas laik^ „ilgalaikių 
ir fundamentalių santykių su 
Lenkija užmezgimą. 

Susitikime ambasadorių 
mus bei jų atstovaujamų vals- v a r d u k a l b ė j ę g d i p l o m a t i n i o 
tybių paramą Lietuvai 

Apibendrindamas savo 5 
metų kadenciją, A. Brazaus
kas sakė esąs įsitikinęs, jog 
per tą laiką Lietuva padarė di
delę pažangą. „Lietuva greitai 
taps pilnateise Europos šalių 
bendrijos nare, bus lygiavertė 
partnerė visoms valstybėms'', 
sakė jis. 

Tarp svarbiausių pastarojo 
meto įvykių A. Brazauskas 
minėjo Vilniuje surengtą pre
zidentų konferenciją, savo vi
zitą į Rusiją bei JAV ir trijų 
Baltijos valstybių pasirašytą 

Liberalų sąjunga 
griežtina partinę 

drausmę 
Vilnius , sausio 24 d. (BNS) 

— Lietuvos liberalų sąjunga 
(LLS) šeštadienį Vilniuje vy
kusiame 7-ajame kongrese 
priėmė griežtesnius partijos 
įstatus. 

Pakeitus sąjungos įstatus, 
liberalai privalės gerbti parti
jos tarybos sprendimus ir vie
šai jų nekritikuoti. 

LLS valdybos pirmininkas 
Alvydas Medalinskas sakė, 
kad naujieji įstatai sustiprins 
partinę drausmę. 

Nesutarimai negausioje libe
ralių reformų frakcijoje Seime 
neseniai paskatino kalbas 
apie skilimą partijoje, kurias 
partijos vadovas Eugenijus 
Gentvilas paneigė. 

Kongrese taip pat nutarta 
iškelti savo kandidatą pava
sarį vyksiančiuose pakartoti
niuose rinkimuose į Seimą. 
Vilniaus-Trakų apygardoje kan
didatuos neseniai partijos 
nare tapusi Laima Juozai
tienė. 

Kitoje apygardoje — Naujo
sios Vilnios —• ketina kandi
datuoti liberalų remtas buvęs 
kandidatas į prezidentus Ar
tūras Paulauskas. 

korpuso dekanas, Vatikano 
apaštalinis nuncijus Erwin Jo

sef Ender džiaugėsi draugiš
kais ir darbingais diplomatų 
santykiais su Lietuvos vyriau
sybe. 

„Lietuvoje visur jaučiu tai
kos ir laisvės atmosferą, atvi
rumą ir norą bendrauti, soli
darumą ir draugystę", sakė 
jis. 

Apaštalinis nuncijus teigia
mai vertino A. Brazausko 
sprendimą nebekandidatuoti 
ant ra i prezidento kadencijai, 
šį žingsnį pavadindamas „nū
dienai nebūdingu". 

Lietuvoje yra akredituoti 
40-ties užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų ats
tovai, kai kurie iš jų reziduoja 
ne Lietuvoje. 

Saugumo komitetas įkurs 
koordinacinį centrą 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) Komitetas po pertraukos su
sirinko į dar vieną uždarą 
posėdį, kur iame, anot A. Kat
kaus, priimti „tam tikri 
pasiūlymai tarnybiniam nau
dojimui". Seimo narys įvardijo 
tik vieną jų — koordinacinio 
centro įkūrimą. 

— Seimo nacionalinio saugu
mo komitetas nutarė, kad 
būtina įkurti koordinacinį 
saugumo tarnybų centrą, ta
čiau kol kas nesvarstė, prie 
kokios institucijos jis turėtų 
būti suformuotas. 

Pirmadienį uždarame po
sėdyje Seimo komitetas na
grinėjo metinę Valstybės sau
gumo departamento direkto
riaus Jurgio Jurgelio ataskai
tą, kurią jis pateikė praėjusią 
savaitę. 

„Kai kurie J. Jurgelio atsa
kymai nevisiškai patenkino, 
yra daug sričių, kur reikia pa
galvoti apie ateities darbus", 
po posėdžio žurnalistams sakė 
komiteto vadovas Algirdas 
Katkus. 

J. Jurgelis pripažino, kad 
nesutarimų buvo. „Mes patys 
nesame patenkinti savo dar
bu, tad ką kalbėti apie kitus", 
sakė jis. Tačiau, anot pa
reigūno, saugumo departa
mentas yra auganti tarnyba, 
tačiau j i augti greitai negali". 

A. Katkus nenutiko pasaky
ti, ar siūlytų keisti departa
mento vadovą. Pasak jo, vieno 
ar kito pareigūno veiksmais 
neapsiriboja visos organizaci
jos veikla. 

Anot Seimo nario, reikia at
likti bendrą visos Lietuvos 
saugumo sistemos analizę, nes 
„šiuo atžvilgiu koordinacija ir 
darbas nėra patenkinami". 

A. Katkus pabrėžė, kad yra 
ir tokių sričių, kuriose saugu
mo departamentas dirba ge
rai. Tarp tokių parlamentaras 
įvardijo kontrabandos tyrimą. 
Tačiau, jo nuomone, tuo tu
rėtų užsiimti k;t>>s tarnybos. 

Centristų siūloma 
santarvė — noras 

išvengti 
atsakomybės 

Vilnius , sausio 21 d. (BNS) 
— Liberalių reformų frakcijos 
seniūnas Alvydas Medalins
kas teigė, kad iki šiol cen
tristų praktikoje nepastebėjo 
didelio noro ieškoti santarvės 
ar aktyviau bendradarbiauti 
su kitomis politinėmis partijo
mis. 

„Jeigu šį kartą tai yra ne 
populistinis Centro sąjungos 
žingsnis, ne vengimas valdžios 
atsakomybės, o tikras noras 
ieškoti santarvės Lietuvoje, 
tai liberalai sveikina tokį 
žingsnį", sakė jis. Pasak jo, 
tikrąjį šio centristų siūlymo 
turinį parodys šios partijos at
eities darbai 

A. Medalinsko nuomone, po
litinės partijos nėra „labai bai
siai susipriešinusios" ir galėtų 
surasti įvairių bendradarbia
vimo formų. 

„Labiausia bijau, kad tai 
nebūtų centristų vengimas 
valdžios atsakomybės". snkė 
jis. Liberalai laukia i entro 
sąjungos paaiškinimų, kaip jie 
įsivaizduoja tokios santarvės 
deklaracijos pasirašymą. 

LDDP administracija iššvaistė 
dešimtis milijonų litų 

Viln ius , sausio 26 d. (BNS) 
— Suteikiant lengvatinius 
kreditus iš Paramos žemes 
ūkiui fondo, LDDP administ
racijos laikais Žemės ūkio 
ministerijos vadovai viršijo sa
vo įgaliojimus, o žemdirbiai 
negavo daugiau kaip 85 mln. 
litų. 

Tai nustatė Valstybės kon
trolė, patikrinusi valstybės 
biudžeto lėšų, skirtų žemės 
ūkiui, panaudojimą 1995-1996 
metais, pranešė vyriausybės 
spaudos tarnyba. 

1995 metais iš Paramos že
mės ūkiui fondo grūdų perdir
bimo įmonėms skirta 40.3 
mln. litų, už kuriuos įmonės 
turėjo supirkti grūdus iš Lie
tuvos žemdirbių. 4 mln. Litų 
lengvatinių kreditų ne pagal 
paskirtį panaudojo akcinė 
bendrovė „Malsena". Užuot 
pirkusi 1995 metų derliaus 
grūdus iš Lietuvos žemdirbių, 
„Malsena" pirko kvietinius 
miltus bei maistinius grūdus 
iš užsienio. 

1995 m. rugpjūčio 30 d. vy
riausybės nutarimu Žemės 
ūkio ministerija iš fondo 9 
įmonėms leido panaudoti 16.9 
mln. litų jų įsiskolinimui Že
mės ūkio bankui padengti, 
įskaitant šias lėšas į valstybi
nio kapitalo dalį. Konstituci
nis teismas pripažino, kad 
toks nutarimas prieštarauja 
Žemės ūkio ekonominių santy
kių valstybinio reguliavimo įs
tatymui. 

1995 m. AB „Panevėžio 
maistas", „Santuva" ir valsty
binė įmonė „Kauno maistas" 

gavo lengvatinius kreditus iš 
Žemės ūkio banko. Garant i 
nius raštus dėl paskolų grąži
nimo iš Paramos žemės ūkiui 
fondo neteisėtai pasirašė bu
vęs žemės ūkio ministras Vy
tautas Einoris bei sekretoriai 
Vytautas Kamblevičius ir Vy
tautas Poliūnas. 

Žemės ūkio ministerija, su
teikdama neteisėtas garanti
jas, fondui padarė 7 mln. litų 
žalą. Dėl šių faktų iškelta 
baudžia-moji byla. 

1996 metais, neteisėtai ga
rantuojant fondo lėšomis, iš 
Lietuvos taupomojo banko 
gauta trumpalaikė 10 mln. li
tų paskola paskirta AB „Šiau
lių malūnas" ir „Joniškio grū
dai*'. Šios privačios bendrovės 
iki šiol negrąžino 7.7 mln. litų. 

Nagrinėjant suteiktų pas
kolų panaudojimą 5 apskri
tyse, nustatyta 19 atvejų, kai 
lengvatiniai kreditai buvo 
naudojami ne pagal paskirtį. 

Valstybės kontrolė nusta tė 
daug pažeidimų Alytaus, 
Anykščių, Ignalinos, Jonavos, 
Kaišiadorių, Kėdainių. Laz
dijų, Prienų, Šilutės, Utenos, 
Varėnos, Zarasų rajonuose. 

19f8 m. sausio 1 d. duo
menimis, į fondą nesugrąžinta 
85.6 mln. litų paskolų. 

Premjeras Gediminas Vag
norius paprašė Valstybės kon
trolę medžiagą apie neteisėtus 
kreditus ar jų garantijas per
duoti Generalinei prokura
tūrai ir apie priimtus sprendi
mus informuoti vyriausybę bei 
Seimo Ekonominių nusikalt i
mų tyrimo komisiją. 

Opozic i ja s iū lo savąjį 
„ santarvės" v a r i a n t ą 

Vilnius , sausio 23 d. (BNS) 
— Opozicinė LDDP, atsiliep
dama į Centro sąjungos pas
tangas atgaivinti Lietuvos po
litinių jėgų santarvės idėją, 
paruošė savą santarvės dek
laracijos projektą. 

Spaudos konferencijoje pen
ktadienį projektą pristačiusi 

* Šv ie t imo L moks lo mi
n i s t r a s Zigmas Zinkevičius 
sausio 22 d. dėl aštrių 
skausmų širdies plote buvo 
paguldytas į Vilniaus univer
siteto ligoninės „Santariškių 
klinikos" Širdies chirurgijos 
klinikos Įgimtų širdies ligų 
skyrių. J . Ministrą gydanti do
centė Alicija Branenkienė. 
sakė, jog tikriausiai šią savai
tę Z. Zinkevičius galės grįžti į 
namus, o jau kitą ir tęsti dar
bą ministerijoje. 72 metų 
krikščionių demokratų atsto
vą vyriausybėje prieš 9 metus 
buvo ištikęs sunkus širdies in
farktas. Docentė A. Branen
kienė mano. kad ministro 
širdis galėjo sušlubuoti del 
pastaruoju metu patirtų stre
sų. Neseniai opoziciją Z. Zin
kevičių ragino atsistatydinti, 
kaltindama nevykusiu vado
vavimu ministerijai. 

BNS 

* Saus io 24 d. Vilniuje 
vykus io j e Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos 
(UKDP) Jaunimo sekcijos 
ataskaitinėje konferencijoje 
buvo pritarta visuomenines 
organizacijos, pavadintos Jau
nieji krikščionys demokratai 
(JKD) steigimui. Ši visuome
ninė organizacija nėra tei
siškai susijusi su LKDP. todėl 
turės savo sąskaitą, antspau
dą ir kitus atributus. n•• 

LDDP frakcijos seniūno pava
duotoja Irena Šiaulienė pažy
mėjo, kad santarvės deklaraci
ja turėtų sutelkti dėmesį da
barties problemoms ir padėti 
atsisakyti politikos, pagrįstos 
praeities kaltinimais. 

{gyvendinant šį tikslą, 
LDDP pirmiausia siūlo politi
nėje veikloje gerbti žmogaus 
teisęs ir laisves, politinės kon
kurencijos nepaversti konfron
tacija, įstatymais garantuoti 
visų politinių partijų lygiatei
siškumą ir nesiekti kokių nors 
privilegijų vienai partijai. 

Ketvirtadienį Centro sąjun
gos pirmininkui Romualdui 
Ozolui nusiųstame deklaraci
jos projekte taip pat siūloma 
nevaržyti opozicijos veiklos, 
svarstant užsienio ir vidaus 
politikos klausimus pirmeny
bę teikti valstybiniams, o ne
partiniams tikslams. 

LDDP įsitikinusi, kad įgy
vendinant santarvės princi
pus, svarbu kritikuoti ne as
menis, o jų veiksmus ir bend
rai darbuotis žmonių ir vals
tybės labui. 

Centristai šią savaitę para
gino atnaujinti politinių jėgų 
pastangas pasirašyti deklara
ciją del politinės ir pilietines 
santarvės Lietuvoje. 

KALENDORIUS" 
Saus io 27 d.: Šv. Angelė 

Menei I1474-1540). pal. Jurg is 
Matulaitis (1871-1927): An
gelė. Jonas. Ilona, Auksuolis. 
Vejūne. 1927 m. mirė pal. ark. 
Jurgi.- Matulaitis. 

Saus io 28 d.: Šv. Tomas 
Akvinietis. Bažnyčios mokyto
jas (1225-1274;; Petras. Karo
lis. Leonidas. Nijole. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
PAKEIČIAMASIS GYDYMAS 
(ALTERNATIVE MEDICINE) 

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 
Tęsinys 

Homeopatinis gydymas 

Vokiečių gydytojas Samuel 
Hahnemann 1790 metais pa
skelbė teoriją, kad mažos 
vaistų dozes ligą gydo geriau 
negu dideles. Jis aiškino, kad 
mažos dozės žadina organizmo 
atsparumo sistemą ir, juo dau
giau atskiestas vaistas, tuo di
desne to vaisto gydomoji galia. 
Modernios medicinos akimis 
žiūrint, tai yra apsurdas, nors, 
kai kurių ligų atveju, mažos 
dozės yra vartojamos ligų gy
dymui, pavyzdžiui, jeigu žmo
gus yra alerginis kokiai me
džiagai, tai duodant jam labai 
mažus tos medžiagos kiekius 
ir palaipsniui didinant, galima 
žmogų desensizuoti ir pagydy
ti alergiją. Aspirinas, imamas 
mažom dozėm, manoma, ap
saugo asmenį nuo kraujo kre
šulio susidarymo -geriau, negu 
imant didelėm. Homeopatiniai 
vaistai būna sudaryti iš įvai
rių gėlių, šaknų, sėklų, dar
žovių, medžių lapų ir gyvačių 
nuodų, pridedant medaus 
arba cukraus. Jie būna ta
blečių, skysčių ir tepalų pavi
dale, ir yra legaliai parduoda
mi Amerikoje. Medicinos gy
dytojai ir medicinos moksli
ninkai protestuoja prieš tokią 
praktiką, bet padaryti nieko 
negali, nes 1938 metais Kon
gresas, įtaigotas praktikuo
jančio homeopatiją gydytojo, 
senatoriaus Royal Copeland, 
išleido įstatymą legalizuojantį 
homeopatinių vaistų parda
vimą. Tas įstatymas galioja ir 
dabar. 

Reikia sutikti, kad vis dau
giau pripažįstama, jog įvairių 
gėlių ir medžių lapų ekstrak
tai gydo kai kurias ligas, ypač 
duodant tuos ekstraktus ligos 
pradžioje. Pavyzdžiui, visai 
neseniai buvo pripažinta, kad 
ginkgo medžio lapų ekstrak
tas, nors ir nepagydo, bet 
stabdo Alzheimerio ligos eigą 
arba, St. John's wort gėlės ek
straktas lengvina depresiją. 
Echinacea stiprina imuniteto 
sistemą, todėl homeopatija 
turi savo pasekėjų. Europoje 
homeopatija yra plačiai prak
tikuojama. Anglijos karalienė 
turi net savo privatų gydytoją 
homeopatą. 

Bičių nuodai 
Europos ir Azijos spaudoje 

gana daug rašoma apie bičių 
nuodų vartojimą įvairių ligų 
atveju. Bičių nuodai esą gydo 
artritą, podagrą, chroniškus 
galvos skausmus ir kitas li
gas. Tie nuodai turi keletą 
specifinių medžiagų, kaip me-
litiną. kurio veikimas yra pa
našus į cortizono tik daug sti
presnis, taip pat turi dopa-
miną, nerepinefriną ir hista
miną. Kaip šios medžiagos 
veikia, nėra visai aišku. Ma
noma, kad jos žadina organiz
mo atsparumą. Kai kurie as

menys yra alerginiai bičių, nuo
dams ir, bitei įgėlus, ištikti 
anafilaktimo šoko, gali mirti. 
Amerikoje yra tūkstančiai 
žmonių, praktikuojančių bičių 
nuodais gydymą. Jis vartoja
mas dvejopu būdu: leidžiant 
įgelti gyvai bitei arba duodant 
bičių nuodų injekcijas. Vienos 
sesijos metu duodama 2 arba 
5 įgėlimai. Gyvų bičių įgė
limas yra stipresnis negu ada
tom duodamas, nes ampulėse 
bičių nuodai ilgainiui nustoja 
veiklumo. Bitės, laikomos 
stikliniame inde, gali būti 
naudojamos pagal reikalą. Yra 
žmonių, kurie, patys save gy
dydami, gauna per 20 įgėlimu 
vienos sesijos metu tris kartus 
savaitėje. 

Bičių duona 
Bitės, skraidydamos nuo vie

no žiedo prie kito, ant kojų 
plaukelių surenka daug žie
dadulkių, kurias, suvilgyda-
mos su nektaru ir seilėmis, 
perdirba į palyginti daug pro
teinų, angliavandenių, vitami
nų ir riebalų turintį maistą, 
kurį sudėjusios į korių akutes 
maitina juo bičių vikšrus ir 
besivystančias bičių karalie
nes. Daug žmonių yra įsi
tikinę, kad šis mišinys, vadi
namas bičių duona, gydo 
virškinamojo trakto, šlapimo, 
lytinių organų, nervų sistemos 
ir endokrinines ligas, ir lėtina 
organizmo senėjimą. Tom 
Harkin, įtakingas Iowa sena
torius, teigia, kad žiedadulkių 
kapsulės pagydė jį nuo šien-
ligės. Jis įtaigojo National 
Health institutą, kad institute 
būtų įsteigta „Office of alter-
native medicine" finansavimui 
ir rėmimui, „alternative medi
cine" tyrimų. Nors ir nėra ob
jektyvių duomenų, rodančių 
žiedadulkių gydomąją galią, 
vis tiek jos yra populiarios 
Jiealth food" krautuvėse. 

m %• \f^į » "* '. 

r 

• v 

* -ros.-- ,-> *\ 

W ' * 

Pernai metų Pirmosios komun'ijos grupe Slavikų parapijoje, kurios kiebonu yra kun. Bronislovas Paltana
vičius, o bažnyčios prižiūrėtoja poetė Elena Valaityte stovi pirmoji iš deš inės) . 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

Bičių pienelis 
(Royal jelly) 

Kitas populiarus bičių ga
minys, tai bičių pienelis. Bičių 
gerklėse yra liaukos, gami
nančios balsvą skystį, turintį 
baltymus, mineralus, riebalus, 
angliavandenius, fermentus ir 
vitaminus. Tuo skysčiu, kartu 
su bičių duona, būna maitina
mi tranai ir bičių karalienės. 
Taip maitintos bičių kara
lienės užauga dvigubai di
desnės už darbininkes bites ir 
gyvena 40 kartų ilgiau negu 
darbininkės. Yra žmonių, ti
kinčių, kad bičių pienelio kap
sulės stimuliuoja organizmo 
atsparumą, didina energiją ir 
apetitą bei tonizuoja krauja
gysles, ramina jų spazmus. 
Šiems teigimams nėra objek
tyvių duomenų. Bičių pienelis 
kai kuriems asmenims gali su
kelti stiprią alergiją. 

(Bus daugiau) 

KOVOJANT SU BADU dėlė suma, teigiama FAO pa
reiškime. 

Šeduvos slaugos namuose po insulto sveikstantis lietuvis. 
N'uotr Pran*s Š l u t i e n e s 

Pasaulinės mitybos dienos 
proga popiežius Jonas Paulius 
II reikalavo „korektiškų politi
nių, ūkinių bei ekologinių 
sąlygų", galinčių garantuoti 
pakankamai maisto visiems 
žmonėms. Esamus išteklius 
būtina skirstyti taip, kad kiek
vienas jaustųsi atsakingas už 
savo kaimynus, nesvarbu, kas 
tai būtų, asmuo, bendruomenė 
ar valstybė, tvirtinama po
piežiaus pareiškime, kurį per 
pagrindinį JT mitybos orga
nizacijos FAO renginį Romoje 
perskaitė nuolatinis Vatikano 
stebėtojas prie FAO, arkivys
kupas Alois Wagneris. Mity
bos problemos sprendimas 
priklauso ne nuo politinių ir 
techninių priemonių, bet nuo 
nuostatų bei gyvensenos po
kyčių. 

Nepalo karalius Birendra 
Bir Shah Dev per tą patį ren
ginį apgailestavo, kad vis dar 
badauja milijonai žmonių. „Iš 
bado ir dėl nepakankamos mi
tybos pasaulyje kasmet miršta 
apie 18 milijonų žmonių, nes 
besivystančiuose kraštuose 
trūksta maisto produktų", — 
teigė jis. Grūdų pagaminama 
dvigubai daugiau, negu mini
maliai reikia visiems žmo
nėms, tačiau jie neteisingai 
paskirstomi. Nepalo karalius 
taip pat atkreipė dėmesį, kad 
pusė visų pasaulio vargšų gy
vena Pietų Azijoje. 

FAO duomenimis, besivy
stančiose šalyse maisto vis dar 
trūksta apie 800 milijonų 
žmonių. Pasaulinės mitybos 
dienos proga Romoje paskelb
tame pareiškime ši Jungtinių 
Tautų organizacija apgailes
tauja, jog besivystančių šalių 
žemės ūkis susilaukia vis ma
žiau paramos, ir reikalauja vėl 
sukaupti jėgas badui įveikti. 
Pagalba besivystančioms ša
lims per 1988-1995 metų lai
kotarpį sumažėjo trečdaliu ir 
dabar tesudaro 10 milijardų 

Amerikos dolerių per metus. 
Padėtis žemės ūkyje dar dra
matiškesnė, nes užsienio in
vesticijos kai kuriuose besivy
stančiose šalyse aplenkė 
žemės ūkį, laikomą nepa
traukliu ekonomikos sektoriu
mi. FAO mano, jog 2010 me
tais pasaulyje gyvens 1.3 mili
jardo žmonių daugiau negu 
dabar.N'orint neatsilikti nuo 
gyventojų augimo tempų bei 
didėjančios paklausos, į besi
vystančių šalių žemės ūkį kas
met būtina investuoti po 166 
milijardus dolerių. Palyginti 
su 900 milijardais dolerių, ku
rie kasmet investuojami į 
ginklų pramonę, tai yra nedi-

PRADĖJO VEIKTI VAIKŲ 
DIENOS CENTRAS 

Kauno senamiesčio parapi
jos bei Caritas iniciatyva Kau
no senamiestyje pradėjo veikti 
Vaikų dienos centras, kuriam 
nedideles patalpas skyrė Kau
no arkikatedros bazilikos 
kleb. K Grabauskas, o vaikus 
globoti ryžosi Kauno Tarpdieee-
zinės kunigų seminarijos II 
kurso klierikai bei kiti savano
riai. Geranoriškais patarimais 
jiems padeda Kauno arkivys
kupijos Caritas darbuotoja O. 
Kazlienė ir prof. A. Žygas. Šio 
centro siela- — klierikas R. 
Šaučiūnas. Kiekvieną dieną 
klierikai eina \ centrą, kur jie 
maitina vaikus, padeda pa
ruošti jiems pamokas. Bend
raudami su vaikais, jie sten
giasi pažinti kiekvieną jų 
individualiai, užmegzti ryšius 
su jų tėvais, išsiaiškinti jų 
gyvenamąją aplinką. Pasak O. 
Kazlienės, centre vykdoma so
cialiai remtinų vaikų adapta
cijos bei integravimo į visuo
meninio ugdymo sistemą pro
grama, įtraukiant tėvus bei 
globėjus, siekiama ugdyti jų 
kūrybiškumą bei lavinti jų so
cialinius įgūdžius. Senamies
čio dienos centrą lanko per 20 
labai skirtingo amžiaus vaikų. 

Lapkričio 6 d. Kauno Tarp-
diecezinėje kunigų seminari
joje buvo aptartos šio centro 
veiklos problemos, pasidalyta 
darbo patirtimi. Pasitarime 
dalyvavo prof. A. Žygas, O 
Kazlienė, II kurso seminaris
tai, centro savanoriai, Palemo
no vaikų dienos centro vadovė 
ses. Liucija. 

KLAIPĖDOJE VIEŠĖJO 
SVEČIAI IŠ 

WETTINGENO 

Gruodžio 5-8 d. Klaipėdoje 
Šv. Juozapo Darbininko para
pijoje viešėjo grupė šveicarų iš 
Wettingeno. Svečiams papasa
kota apie bažnyčios statybą; 
maldos grupių atstovai pasi
dalijo sava patirtimi, ateiti
ninkai supažindino su savo 
planais ir darbu su vaikais, 
„Caritas" atstovai kalbėjo apie 
rūpinimąsi vargšais. Vaikų ir 
jaunimo chorai pagiedojo gies
mių, ateitininkai pagrojo liau
dies instrumentais, visus pra
džiugino šokių grupė. Pokal
biui išradingai vadovavo kle
bonas Algis Baniulis, SJ. Po 
vakarinių šv. Mišių šveicarai 
pasakojo apie Wettingeną, pa
rapiją, jaunimo veiklą, paro
dė vaizdajuoste ir skaidres. 
Globojami parapijos klebono ir 

Dvasinės pagalbos jaunimo 
centro direktoriaus Ričardo 
Liškausko, svečiai taip pat 
dalyvavo Savanorio dienos 
šventėje. Tarp klaipėdiečių ir 
šveicarų užsimezgė draugiški 
santykiai. 
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NUSTATYTOS 
ELEKTRĖNŲ BAŽNYČIOS 

GRIŪTIES PRIEŽASTYS 
Spalio 5 d., siaučiant uraga

niniam vėjui, nugriuvo du 
Elektrėnų Švč. Mergelės Mari
jos, Kankinių karalienės, baž
nyčios frontono dekoratyviniai 
pilonai (bokštai). Gandais 
pagrįsti šio įvykio atgarsiai 
spaudoje (laikraščiuose „Res
publika", „Galvė") sukėlė 
Elektrėnų parapijiečių nepasi
tenkinimą. Tikrąją bokštų 
griūties priežastį spalio 30 d. 
nustatė speciali Elektrėnų 
parapijos bažnyčios konstruk
cijų griūties ir avarinės būklės 
tyrimo komisija. Jos koordina
torius Vilniaus apskrities 
valstybinės teritorijų planavi
mo ir statybos inspekcijos tar
nybos viršininkas Vytautas 
Baublys, supažindindamas su 
komisijos išvadomis, sakė, jog 
pilonų griūtį sąlygojo „pro
jekte netinkamai įvertinti 
apkrovų poveikiai bei suma
žintas faktinis monolitinių 
šerdžių betono stiprumas". 

Pasak šį įvykį tyrusio eks
perto Tautvydo Lapienio, ne
laimė, atnešusią per 76,000 
litų nuostolių, lėmė ištisas 
kompleksas klaidų; bažnyčia 
pradėta statyti iki galo ne
užbaigus projekto, neįvertinus 
sudėtingų konstrukcijų ap
krovų, neturint visos projekto 
dokumentacijos, būta ir staty
bininkų broko. Artimiausiu 
metu numatoma sutvirtinti li
kusius pilonus ir, nesudar
kant bažnyčios architektūros, 
atstatyti nugriuvusius. Apsk
ritai, pasak eksperto, Elekt
rėnų atvejis dar labiau iš
ryškino vieną problemą: Lie
tuvoje statoma nemažai baž
nyčių, tačiau vyskupijose nėra 
žmonių, išmanančių statybos 
reikalus, tiksliau, kompeten
tingų techninės statybos prie
žiūros specialistų. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Publiahed daily eicept Sundays and Moodays, legal Holidays, the 

Tueadays folkming Monday obaervance of legal Holidays aa well as 
Dec 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Cathouc Press Soriety, 4545 
W. 63rd Street. Chicago. IL 6062^5589. 

Periodical claas postage paid at Chicago, IL and additional *"»;1;"g 
offices 

Subecnption Ratas: $95,00. Foreign oountries $110. 
Postmaster: Send addreas changes to Draugas - 4545 W. 63rd 

Street, Chicago, IL 60629-5589. 
Malinant pašto ialaidaa, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 

nesiuntiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
ii jo mokesty, palymima, iki kada yra uisimokejes. 

DRAUGO p r e n n i f a f a yra atokaiaa U anksto. 
metams 1/2 metų 3 mėn 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U5.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV _ $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (VS.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) _ $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Uisakant i užsieni oro pastų .... $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė 
Administratorius — Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

» Administrarija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, snstadieniais nedirba. 
• Redakcija ut skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos 
atsiunčiamos, gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakdja straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotų straipsnių 

nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

MOKSLEIVIU 
EILĖRAŠČIU 
KONKURSAS 

Gruodžio 5 d. Kaišiadorių 
vyskupijos Katechetikos cent
re rinkosi moksleivių eilėraš
čių konkurso „Kristaus meilės 
šviesa" laureatai iš Molėtų, 
Butrimonių, Stakliškių, Birš
tono, Vievio, Elektrėnų, Žiež
marių ir kt. parapijų. Mokslei
vių eilėraščių konkursas 
„Kristaus meilės šviesa", skir
tas bažnytiniams Kristaus 
metams, buvo paskelbtas spa
lio pradžioje ir truko iki lapk
ričio 25 d. Iš 138 atsiųstų 

eilėraščių atrinkti buvo 65. Jų 
autoriai ir buvo pakviesti į 
laureatų švente. 

Renginį pradėjusi Katecheti
kos centro vedėja Birutė Gri-
žienė pakvietė visus bendrai 
maldai už mokytojus ir tėvus. 
Kaišiadorių parapijos ateiti
ninkai parodė inscenizaciją 
„Paskutinės kūrinijos dienos". 
Savo mintimis dalijosi lietuvių 
kalbos mokytojos P. Motiejū
nienė ir R. Suslavičienė. Jos 
akcentavo, kad šiame konkur
se nėra pirmųjų vietų. Anot 
jų, mažųjų eilės kupinos be
galinio vaikiško pasitikėjimo 
Kristumi, kaip tėčiu ar mama. 
Vyresniųjų poezijoje ryškūs 
maldos, meilės, tiesos, ieškoji
mo motyvai, tačiau jaučiama 
ir neviltis, sielvartas, vienat
vė. Tiek vienų, tiek kitų pos
muose prasiveržia šv. Kalėdų 
ilgesys ir džiaugsmas. Jaunie
ji literatai deklamavo savo ei
les, buvo apdovanoti knygo
mis, žaislais, saldainiais. Pa
pildomai apdovanotos Elektrė
nų ir Žaslių mokyklos už labai 
gražiai apipavidalintus moks
leivių kūrybos rinkinius. 
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* Vilnius. Lapkričio 25 d. 
Teises (buv. Policijos) akade
mijoje įvyko palaimintajam 
Jurgiui Matulaičiui skirtas 
renginys. Pranešimą „Palai
mintasis Jurgis Matulaitis — 
Vilniaus vyskupas" skaitė is
torikė Genovaitė Gustaitė, II 
kurso studentas Vitalijus Va-
silionokas perskaitė pluoštelį 
palaimintojo minčių, kurias 
parinkti padėjo kun. Vaclovas 
Aliulis, MIC. Renginyje skam
bėjo Akademijos vyrų choro 
„Aras", merginų vokalinio an
samblio „Astra" atliekamos 
dainos. Teisės akademija pir
moji aukštoji mokykla, 
atvėrusi duris palaimintajam 
Jurgiui Matulaičiui. Tarp su
sirinkusiųjų į šį renginį buvo 
ir Akademijos rektoriaus prof. 
A. Pumpučio referentė Janina 
Žilinskienė — Jurgio Matu
laičio giminaitė, brolio Jono 
provaikaitė. 

* Kretinga. „Kad Jėzaus 
vardui priklauptų kiekvienas 
kelis danguje, žemėje ir po 
žeme ir kiekvienos lūpos Die
vo Tėvo šlovei išpažintų: Jėzus 
Kristus yra Viešpats!" (Fil 
2,10-11) — tokiais žodžiais 
prasidėjo jau tradicine tapusi 
Kretingos jaunimo švenčiama 
Kristaus Karaliaus šventė. 
Šeštą kartą paskutinį liturgi
nių metų šeštadienį — Kris
taus Karaliaus šventės iš
vakarėse į Kretingą suva
žiuoja Žemaitijos maldos gru
pės. Šiemet į Sv. Antano reli
gijos studijų instituto salę 
sugužėjo apie 200 jaunų 
žmonių iš visos Lietuvos. Ren
ginio organizatorė — Pran
ciškoniškojo jaunimo tarnyba. 

Trijų konferencijų, šlovinimo, 
mąstymų metu kiekvienas 
bandė naujai pažvelgti į 
Tikėjimo, Vilties ir Meilės 
prasmę savo gyvenime. Jauni
mui savo įžvalgomis padėjo 
dominikonas brolis Pijus, 
kalbėjęs apie maldos dovaną, 
tėvas Elijas iš šv. Jono kon
gregacijos, gvildenęs palaimi
nimų temą ir pranciškonas 
tėvas Astijus, dalijęsis minti
mis apie Dievo meilę. Tarp 

konferencijų grojo Kretingos 
krikščioniškos muzikos grupė 
„Bitė". Renginys baigėsi šv. 
Mišiomis. 
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LENKIJOS SPAUDA APIE 
LIETUVOS PREZIDENTO 

RINKIMUS 

ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ 

jis pažymi, kad, kita vertus, 
Paulauską rėmė visa Lietuvos 
lenkiškoji ekskomunistine no
menklatūra su buvusiu Ko
munistų partijos centro komi
teto Ryšardu Maceikianiec (re-

Nuo pat prezidento rinkimų 
vajaus pradžios Lenkijoje įdė
miai stebima kova dėl Lietu
vos prezidento posto. Bene visi 
didesni dienraščiai išsiuntė į 
Vilnių savo korespondentus, 
kurie gan išsamiai informavo 
apie pretendentų rinkimines 
programas, jų galimybes bei 
— kaip įprasta Lenkijoje — 
apie Lietuvos lenkų reikalus 
rinkimų kontekste. 

Pirmajame rinkimų rate 
daugiausia dėmesio susilaukė 
Vytautas Landsbergis, kadan
gi Lietuvos Seimo pirmininkas 
Lenkijoje yra bene populia
riausias, nors tai nereiškia, 
kad mėgstamiausias Lietuvos 
politikas. Pirmojo rinkimų ra
to rezultatai, o ypač Vytauto 
Landsbergio pralaimėjimas, 
buvo komentuojamas įvairiai. 
Dauguma politinių apžvalgi
ninkų teigė, kad lietuviams 
nusibodo politinių partijų va
dai, todėl jie pasirinko „trečią 
kelią": balsavo ne už partijas, 
bet už „asmenybes" ; kita ver
tus, tokią kainą sumokėti teko 
bene visiems pokomunistinių 
valstybių ūkio reformato
riams. 

Prieš antrą rinkimų ratą 
lenkų spauda informavo (žy
miai plačiau, nei Lietuvoje), 
kad už Artūrą Paulauską, re
miamą buvusių komunistų, 
balsuoti ragina ir Lietuvos 
tautinės mažumos. Interviu 
dienraščiui „Gazeta Wyborc-
za" kandidatas Artūras Pau
lauskas, paklaustas, ką galvo
ja apie lenkų ar rusų kalbos 
įteisinimą Rytų Lietuvoje, 
teigė: „... Manau, kad valdi
ninkai privalo mokėti dvi ar 
fteT trts kalbas, kuriomis kal
bama tuose rajonuose. Taip 
pat reikia sudaryti (mažu
moms — prier.aut.) galimybes 
gauti gerą išsilavinimą — net
gi ir aukštąjį — gimtąja kalba". 

Kandidato Paulausko paža
dai išsipildė labai greit, gal 
net netikėtai. Gruodžio pabai
goje Vilniaus rajono savival
dybė priėmė nutarimą dėl 
įteisinimo lenkų kalbos, šalia 
lietuvių, visose valstybinėse 
įstaigose. Lenkų spaudoje iš
kart pasirodė apie tai informa
cijos, nors ir nebuvo plačiau 
šis klausimas komentuojamas. 
Bet — kai antrą rinkimų ratą 
laimėjo Valdas Adamkus, keli 
lenkų dienraščiai atvirai rašė, 
kad Lietuvos lenkai, tikriau
siai nenorom, prisidėjo prie 
Paulausko pralaimėjimo. Kaip 
pastebėjo dešinysis dienraštis 
„Zycie", toks lenkų mažumos 

sprendimas sutelkė tautiškai 
mąstančius lietuvius rinkėjus. 
Lenkų korespondento nuo
mone, už Valdą Adamkų bal
savo vyresnioji karta, kadangi 
jauniems žmonėms nerūpi nei 
praeitis, nei nebijo jie tautinių 
mažumų. „Jie balsavo už at
eitį ir jaunystę" — rašo dien
raštis „Zycie". 

Vienas iš nedaugelio komen
tarų šiuo klausimu pasirodė 
liberaliame dienraštyje „Gaze
ta Wyborča". Jo autorius — 
žymus lenkų politologas Leo-
pold Unger (JLe Soir" bendra
darbis) nelabai vykusiai Valdą 
Adamkų sulygino su Stanisla
vu Tyminskiu, kuris, kaip 
žinia, prieš keletą metų per 
plauką nebuvo išrinktas Len
kijos prezidentu. „1991 metais 
vienas iš lenkų laikraščių ap
kaltino Tyminski psichiniais 
trūkumais. Po rinkimų kaž
kuris žurnalistas televizijoje 
pasiūlė, kad reikėtų patikrinti 
psichinę būklę, tik ne Tymins-
kio, bet tų, kurie už jį balsavo. 
Reikia tikėti, kad Lietuvoje 
nieks ateityje neturės panašių 
abejonių" — rašo Leopold Un
ger dienraštyje „Gazeta Wy-
borcza". Kaip ir paprastai, ir 
šį kartą lenkų žurnalistus Lie
tuvos prezidento rinkimų kon
tekste labiausiai domino jų 
„kiemelis", tai yra, Lietuvos 
lenkų reikalai. Dauguma len
kų korespondentų tuo pradė
davo ir baigdavo savo prane
šimus iš Vilniaus. Dešiniojo 
dienraščio „Zycie" korespon
dentas, informuodamas apie 
Adamkaus pergalės priežastis, 
rašė taip: 

„Tarp pirmo ir antro rato į 
sceną išėjo Vilniaus rajono 
savivaldybė. Suprovokuoti lie
tuvių valdžios tarnautojos elg
sena, kuri liepė nuimti val
stybės institucijose visas iška
bas ir užrašus lenkų kalba, 
priėmė nuotarmę dėl lenkų — 
kaip valstybinės kalbos — 
įteisinimo Vilniaus rajone. Kon
servatorių „apsėsta" žinia-
sklaida tuo pat užsipuolė Pau
lauską, kurį apskundė, davus 
per didelius pažadus tauti
nėms mažumoms. — Autono
mininkai vėl kelia galvas — 
Šaukė lietuvių nacionalistai. 
Kai hurrapatriotų balsai pa
siekė Žemaitijos pastoges, prie 
balsaviečių pajudėjo konserva
tyvioji Žemaitija. Laimėjo 
Adamkus. Lenkiškos savival
dybės nenorom padarė Pau
lauskui meškos paslaugą", — 
rašė dienraščio „Zycie" kores
pondentas. Objektyvumo dėlei 

miamu LDDP — prier.aut.) 
kuris dabar vadovauja Lietu
vos Lenkų sąjungai. Pasak 
lenkų žurnalisto, Lietuvos len
kams nieko blogo negresia ir 

iš Valdo Adamkaus, „Jis pa
žadėjo, kad Vilniaus rajonas 
ekonomiškai suklestės. (...) 
Turime jį remti. Visų pirma 
jam teikti informaciją. Reikia 
jam padėti suprasti tautinių 
mažumų problemas. Tiek lai
ko juk praleido JAV. Todėl už 
jį balsavau", — laikraštis 
cituoja kito lenkų veikėjo 
C. Okinčico nuomonę apie 
Adamkų. 

ATIDŽIAI STEBĖJOME PREZIDENTO 
RINKIMUS 

Lietuvos prezidento rinki
mai buvo labai aktuali Cleve-
lando lietuviams tema. Ji rado 
atgarsį paskirų asmenų bei 
įvairių sambūrių pokalbiuose. 
Lietuvių ir amerikiečių žinia-
sklaida įvykiui skyrė daug dė
mesio. Lietuvos vardas vėl 
buvo girdimas. Šimtus tūks
tančių skaitytojų turintys 
dienraščiai Clevelando „The 
Plain Dealer" ir Akrono „The 
Beacon Journal" spausdino 
išsamią informaciją ne tik 
apie rinkimus, bet ir apie Lie
tuvos, po pusšimčio metų so
vietinės okupacijos, kelią į de
mokratinių valstybių tarpą. 
Radijas ir televizija JAV-se 
paskleidė vertingų žinių apie 
Baltijos kraštą, įvedant jį į 
tarptautinę panoramą. 

Rinkimų eigą Clevelando ir 
apylinkių lietuviai galėjo sekti 
iš „Tėvynės garsų" radijo sek
madienių ryto ir vakaro trans
liacijų per jėzuitų universiteto 
stotį — FM banga 88.7, nuo 8 
iki 10 vai. ryto (redaktorė ir 
pranešėja Aldona Stempužie-
nė) ir Public Radio banga FM 
90.3 (pranešėja ir redaktorė 
Kristina Kuprevičiūtė). Nema
žai tautiečių klausėsi ir Vil
niaus radijo transliacijų užsie
niui 7 vai. vak. trump. banga 
5905. Algio Gedrio elektroni
nis paštas susidomėjusiems 
teikė vėliausias rinkimų infor
macijas. 

„Draugo" skaitytojai džiau
gėsi vyr. redaktorės Danutės 
Bindokienės įžvalgiais veda
maisiais bei kasdien pirma
jame puslapyje surinktomis 
žiniomis iš Eltos, BNS ir kitų 
šaltinių. „Dirvos" redaktorius 
dr. Jonas Jasaitis su bendra
darbiais iš Lietuvos ryškino 
prezidentinių rinkimų svarbą. 
Bendrai, lietuviai pradžioje 
dėl rinkimų buvo neramūs — 
kas laimės? 

Lietuvos Respublikos garbės 
konsulatas su konsule Ingrida 
Bubliene, visada labai nuo
širdžiai padedančia tautie
čiams įvairiuose reikaluose 
rinkimų dienose puikiai talki
no. Čia per papildomus rinki
mus už Adamkų balsavo 20 ir 
už Paulauską 3. Kiti Lietuvos 
piliečiai balsavo paštu LR am

basadoje Vašingtone. 
Įdomu buvo matyti ir pa

vardes, rėmusių ir aukojusių 
rinkimų fondui mūsų laik
raščiuose. Vyravo Vytauto 
Landsbergio ir Valdo Adam
kaus rėmėjų pavardės. Algis 
Rukšėnas — Tautybių tarny
bos centro direktorius, vado
vavo ir rinko aukas Valdo 
Adamkaus rinkimų fondui. 

Didžiosios spaudos 
skiltyse 

Clevelando „The Plain Deal
er" 1998 m. sausio 5 d. ry
tą, tarptautiniams reikalams 
skirtame puslapyje, žurn. Zita 
Vishnevsky išspausdino straips
nį — „Lietuvių balsavimas be
veik be rezultatų" (deadlock) 
rašė, kad uždarius rinkimų 
būstines ir pradėjus skaičiuoti 
baisus, rezultatai keitėsi tai į 
Adamkaus, tai į Paulausko 
pusę. Tada dar nebuvo žinomi 
užsienyje gyvenančių balsuo
tojų duomenys. Pačioje Lietu
voje rinkimuose ryškėjo rin
kėjų nuotaikos apie kandida
tus. Adamkaus galimybė lai
mėti padidėjo, kai Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis pasisakė už Valdą Adam
kų. 

Tame pačiame dienraštyje, 
ta pati žurnalistė sausio 6 vėl 
paskelbė straipsnį, per tris 
skiltis iliustruotą Valdo Adam
kaus ir jo žmonos Almos nuo
trauka su šampano taurėmis, 
pavadinta „Čikagos pensinin
kas — Lietuvos prezidentas". 
„Jis užėmė Lietuvos prezi
dentūrą, laimėdamas vos vie
no procento persvara. Prieš 
nepilnus metus jis sugrįžo į 
savo tėvynę, iš kurios pasi
traukė prieš beveik pusę 
šimtmečio. Klevelandiečiai, jį 
pažįstantieji, džiaugėsi jo iš
rinkimu". Žurnalistės užkal
bintas LB Cleveland apy
linkės kopirmininkas dr. Vik
toras Stankus teigė, kad nau
jasis prezidentas esąs pasi
šventęs darnaus sugyvenimo 
meistras ir manąs, kad jo as
menyje kraštas susilauks pui
kaus vadovo. 

„Rytų Europa prisitraukia 
vadovaujančių talentų. Prezi

dentinis kandidatas Lietuvoje 
yra būdingas sugrįžtantiems į 
gimtąjį kraštą vadovauti nau
joms demokratijoms", — tokia 
pirmine ir antrine antraštė
mis paskelbtas ilgas žurn. In
gos Saffron straipsnis Akro
no „The Beacon Journal" dien
raštyje. „Prezidento posto sie
kiantis Valdas Adamkus atro
do idealus kandidatas. Jis 
neišsemiamos energijos, turįs 
nepriekaištingą reputaciją, 
plačiai žinomą ir pripažintą 
vardą. Jo galvą puošia sidabri
niai plaukai. Jis žavus 
bučiuodamas vaikus. Vienin
telis jo trūkumas — kad jis 
per pusę šimtmečio negyveno 
Baltijos krašte", — taip pra
dedamas straipsnis, kuriame 
pateikiama jo biografinės ži
nios, jo 20 metų tarnyba JAV 
EPA Vidurio Vakarų, turin
čiame <*5 mln. gyventojų. Šioje 
svarbioji JAV federalinėje tar
nyboje jis išbuvo prie šešių 
JAV prezidentų. Jo draugai jį 
pažįsta kaip žmones mėgstan
tį ir nuosaikaus temperamen
to asmenį. 

Žurnalistė prisimena ir kitą 
sugrįžusį į savo gimtąjį kraštą 
— buv. JAV oro pajėgų pulki
ninką Romą Kilikauską, kuris 
dabar kaip viceministras Vi
daus reikalų ministerijoje rū
pinasi Lietuvos sienų apsau
ga. Pokalbyje su poetu Justi
nu Marcinkevičiumi, kur jis 
teigė: „Amerika dabar kul
tūros dominavimą perima iš 
Rusijos". 

Atrodo, kad šis įdomus 
straipsnis parašytas Sedoje 
(Žemaitijoje) Adamkaus susi
tikimo metu su rinkėjais. 

Sveikinome ir meldėmės 

Oficialiai paskelbus Valdo 
Adamkaus išrinkimą Lietuvos 
prezidentu, Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapija 
Clevelande su jos klebonu 
kun. Gediminu Kijausku, SJ, 
pasiuntė sveikinimą. 

Sausio 11-sios, sekmadienį, 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos šventovėje lietuvių pa
maldose gausiai dalyvavo ti
kintieji. Padėkos Mišios ir 
istorinio Lietuvos įvykio prisi
minimas buvo baigtas, visai 
šventovei giedant „Lietuva 
brangi". 

Vacys Ročiūnas 

Danutė Bindokienė 

Tauta pasirinko kelią 

* Alytus. Jau treti metai 
Šv. Angelų Sargų parapijos 
klebonijoje aktyviausių para
pijiečių grupė renkasi į 
„Židinėlį". Čia kas antrą sa
vaitę vienas kuris parapijiečių 
skaito pasirengtą referatą, 
vyksta diskusija, keičiamasi 
mūsų Bažnyčios naujienomis, 
įvykiais, dalijamasi dvasine 
patirtimi. 

Išrinktasis Lietuvos Respu
blikos prezidentas Valdas 
Adamkus šiomis dienomis 
lankosi Čikagoje, kur pralei
do tiek daug metų. Laikinai 
jis — dar vienas iš mūsų, bet 
netrukus pakils svarbiajam 
skrydžiui į Vilnių ir taps dar 
vienu karo metų pabėgėliu, 
grįžusiu tėvynėn pasidalinti 
svetimuose kraštuose sukaup
ta vakarietiška patirtimi. 

Juk daug, o gal ir visi, pali
kę savo namus Antrojo pasau
linio karo metu, išsivežė kaip 
tik tokį ryžtą: jeigu tik pasi
keis sąlygos, jeigu ateis galas 
sovietinei imperijai, nemu
nais plauks atgal į gimtąją 
žemę. Bet taip neįvyko. 

Galbūt per ilgai mums buvo 
lemta toli nuo tėvynės už
sibūti, galbūt per giliai šaknis 
įleidome į tų svetingų kraštų 
žemę. Daug tų, kurie taip 
karštai troško grįžti namo, 
išvyko į Amžinąją tėvynę, o jų 
palaikai turėjo pasitenkinti 
nedideliu žemės ruoželiu sve
timo krašto kapinėse. Kiti 
savo pažadus per tiek metų 
pamiršo. Jiems reikia, kad 
kas primintų, parodytų kelią 
atgal. Valdas Adamkus ir yra 
tas kelrodis. 

Jis yra tiltas tarp vakarie
tiškos demokratijos ir komu
nistinio imperializmo liekanų; 
jis yra tiltas tarp užsieniuose 
gyvenančių lietuvių ir tau
tiečių tėvynėje, tarp kurių dar 
tiek daug spragų ir nesu-
sišnekėjimo. Kas nors turėjo 
būti pirmas. Valdas Adamkus 
ryžosi, o lietuvių tauta jį 
priėmė. 

Tačiau tilto paskirtis ne
lengva. Jį mindo daug kojų, 
juo rieda daug ratų, kartais 
palikdami aštrias nuobrūžas. 
Valdo Adamkaus darbas taip 
pat bus nepavydėtinas: kiek
vienas jo žingsnis stropiai 
sekamas, kiekvienas žodis ko
mentuojamas, kiekvienas 
veiksmas galbūt kritikuoja
mas. Be abejo, opozicija pa
naudos visas priemones, kad 
sumenkintų prezidento auto
ritetą, parodytų ji nelabai tei
giamoje šviesoje. Juo labiau, 
kad Valdas Adamkus žada tai
syti, kas taisytina. 

Gausiuose susitikimuose su 
išrinktuoju Lietuvos preziden
tu žmonės ne tik klausia klau
simus, bet kiekvienas stengia
si „įkišti savo trigrašį" — 
duoti patarimų, kaip reikėtų 
Lietuvoje tvarkytis, kad žmo
nių būvis pagerėtų. O ta eili
nio lietuvio kasdienybė pra
šyte prašosi pagalbos. Nei 
Valdas Adamkus, nei kas ki
tas neturi stebuklingos burtų 
lazdelės, kuria pamojavus. 

bematant viskas pasikeistų į 
gerąją pusę. Kas per pusšimtį 
metų sugriauta, neatstatysi 
per savaitę, per metus. Vie
nok svarbu, kad žmonės net
rukus matytų bent kiek pozi
tyvesnių — ir regimų — re
zultatų. Eiliniai piliečiai. 
Tauta. Kaimas. Pensininkai. 
Neturtėliai. Jie girdėjo pakan
kamai pažadų ir iš dešiniųjų, 
ir iš kairiųjų. Tačiau nedaug 
ištesėta. 

Tauta nebežino, kuo tikėti ir 
dėl to skęsta nusivylime. Kai 
iš vyriausybes „išbalsavo" 
LDDP ir j Seimą išsirinko 
dešiniuosius, visi vylėsi kon
krečių pagerėjimų. Deja. Tas 
nusivylimas prieš rinkimus 
buvo sėkmingai panaudotas 
prieš Tėvynės sąjungos kandi
datą, kuris pralaimėjo didele 
balsų persvara pirmajame bal
savimo rate. Nedaug be
reikėjo, kad kairiųjų propa
ganda būtų užputusi pa
skutinę vilties kibirkštėlę ir 
šiandien minių minios nesi
džiaugtų Valdo Adamkaus bei 
lietuvių tautos laimėjimu. 

Nemažą kraitį V. Adamkus 
vežasi į tėvynę. Ne baldus, 
drabužius, daiktus, bet savo 
vakarietiškumą ir toleranciją. 
Galbūt jis išmokys Lietuvos 
vyriausybės narius, politikus 
ir net smulkesnius biurokra
tus, kad šiltas, abipuse pagar
ba pagrįstas, kontaktas su 
savo krašto piliečiais yra labai 
svarbus. Rankos ištiesimas, 
galvos palenkimas, šypsena 
kiekvienam žmogui palieka 
didesnį įspūdį, negu karš
čiausios priešrinkimės kalbos 
ir gražiausi pažadai. JAV po
litikai tai žino ir važinėja po 
visus krašto užkampius, kad 
susitiktų su kiek galima dau
giau eilinių- žmonių. 

Linkime, kad naujasis prezi
dentas toliau puoselės savo 
pirmtako A. Brazausko idėją 
ir periodiškai sušauks kaimy
ninių kraštų prezidentų kon
ferenciją aptarti visiems 
rūpimus saugumo, ekonomi
kos, geresnių tarpusavio ry
šių bei kitus svarbius klausi
mus. Visa tai padėtų Lietuvai 
ne tik greičiau integruotis į 
Vakarų Europos organizaci
jas, bet atsistoti kaimyninių 
kraštų priešakyje kaip va
dovė. Vienok su tuo veržimusi 
į Vakarus kyla rimtas pavo
jus, kad Lietuva neprarastų 
savo tautinės tapatybės, ne
taptų kažkokiu hibridu, kaip 
svetimos kalbos žodis su pri
jungta lietuviška galūne. Tad 
su padėka Valdui Adamkui už 
pasiryžimą žengti tokį lem
tingą žingsnį, linkime sėkmės 
ir Aukščiausiojo palaimos! 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS ViTĖNAS 
16 (Tęsinys) 

Mažeika pasiūlė tuo reikalu parašyti LB CV pirm. 
S. Barzdukui. Paramsko nuomone reikėtų palaukti, 
kol bus paskelbtas atsišaukimas. Nutarta pavesti 
Vitėnui susirašinėti su LB dėl jos pagalbos lietuvių 
įsikūrimui Br. Hondūre. 

Svarstant delegacijos pasiuntimą į Br. Hondūrą, 
Kačinskas siūlė pirmiausia surasti tinkamų žmonių ir 
tik po to galvoti apie jos siuntimą bei jos išlaidų 
padengimą. Pasiūlymas buvo priimtas. 

Apie šiuos mūsų būrelio nutarimus parašiau (vas. 
8 d.) Pakštui laišką ir pažymėjau, kad New York 
Times vasario 6 numery tilpo ilgesnis pranešimas apie 
Guatemalos sustiprėjusią propagandą parengti Br. 
Hondūro žmones galimam jų prisijungimui. 

JAV LB CV pirmininko atsakymas 

Vykdydamas mūsų būrelio vasario 6 d. nutarimą, 
parašiau (vas. 10) Stasiui Barzdukui laišką, norėda
mas patirti jo asmenišką nuomonę apie lietuvių kūri
mąsi Ėr. Hondūre, bet jis (bal. 16) atsakė oficialiai 
kaip JAV LB CV pirmininkas: 

„Raštą... LB centro valdyba svarstė balandžio 1 ir 
8 d. posėdžiuose. Referavo CV ižd. J. Staniškis ir vice-

pirm. dr. Alg. Nasvytis. Po referentų ir kt. posėdžio 
dalyvių pasisakymų LB Centro valdyba priėjo prie šių 
išvadų: 

1. Atsarginės Lietuvos steigimo sumanymo idėja 
palaikytina, nes lietuvių tautinio židinio svetur tu
rėjimas būtų lemiamas veiksnys lietuvybei išlaikyti. 

2. Tokios Lietuvos steigimas Britų Hondūre tuo 
tarpu teturi per maža duomenų, kad jam būtų galima 
angažuoti JAV Lietuvių Bendruomenę. 

3. Atsarginės Lietuvos steigimas yra ne tik JAV 
Lietuvių Bendruomenės, bet ir visų kitų kraštų bend
ruomenių reikalas, tad būtų tikslinga, kad šiuo klausi
mu susidomėtų ir imtųsi jį spręsti PLB valdyba, ben
dradarbiaudama su atskirų kraštų bendruomenėmis. 

4. Studijinių kelionių finansavimo klausimo spren
dimas dėl aukščiau minėtų priežasčių taip pat pri
klausytų PLB valdybai". 

Čikagos būrelio pirmininkui A. Kairiui vasario 11 
d. parašiau, kad, pagal mūsų būrelio vasario 6 d. nuta
rimą, būtinai reikia padidinti būrelių skaičių ir kad 
tam tikslui patarnautų atitinkamas viešas pareiš
kimas, kurį pasirašytų vienas Pakštas ar laikinoji cen
tro valdyba. Taip pat nutarėm leisti biuletenį pagal 
reikalą. Pakštas siūlė „Dausuvos" vardą. Aš pasiūliau 
išsiaiškinti su dienraščiais dėl mūsų skyrelio įvedimo. 
Šiam pasiūlymui nebuvo pritarta. Nepaisant to, pa
prašiau Kairį ištirti tokio skyrelio galimybę „Drauge" 
ir „Naujienose". Taip pat pranešiau, kad apsidėjom 
vieno dolerio nario mokesčiu per mėnesį. 

Kairys atsakė 11.18 d., kad pritaria biuletenio lei
dimui, bet mano, kad tam dar reikėtų palaukti, nes 
neturim lėšų. *Jeigu jūs manote leisti jį savo lėšomis. 

niekas negali užginti". Jis dar nebuvo nuėjęs į 
„Draugą" ir „Naujienas" dėl mūsų skyriaus įvedimo, 
bet anksčiau yra kalbėjęs su Šimučiu, ir jis nesutikęs 
duoti atskiro skyriaus, bet išspausdintų visus pasisa
kymus bendra tvarka. Kairys taip pat paminėjo, kad 
kreipsis į kunigus: „gal jie ką padės". „Naujienose", 
anot jo, maža vilties, bet „bandysiu ką nors ir ten 
iškaulyti". Kairys taip pat pasisakė prieš apsidėjimą 
mokesčių, nes „niekas negali (jo) rinkti, kol nėra pat
sai projektas priimtas ir centro tarybos užgirtas". 

Gavau Pakšto (11.17 d.) laišką „Žaliosios atžalos 1-
jo klubo pirmininkui ir visiems klubo nariams": 

„Vasario 13 d. vakare išvykau į Detroitą ir Wind-
sor (Can.), per dvi dienas ten atkalbėjau 4 prakalbas ir 
pabuvau keliuose subuvimuose. Tai vis Tautos šventės 
— Nepriklausomybės minėjimas. Bet tuo pačiu metu 
padarė susirinkimą ir Žaliosios Atžalos 3-čias klubas, 
ilgai išbuvęs be pirmininko, kai inž. Kazlauskas iš
vyko Čikagon. Susirinkimas buvo pas prof. A. Damušį. 
Klubo pirmininku išrinktas p. Stasys Garliauskas. 

Detroito klubas nusprendė apsidėti mokesčiu — 1 
dol. kas mėnuo. Ponia Damušienė sakė, kad ji tikisi 
pritraukti ir jaunimo. Dabar klube dalyvavo du jau
nuoliai. 

Nuo savęs aš reiškiau nuomonę, kad 1 dol. į mėn. 
galbūt per mažas mokestis taip dideliam reikalui. Bu
vau linkęs siūlyti bent 2 ar tris dol. imti nuo dir
bančiųjų ir mažiau — gal 50 c. — nuo nedirbančio jau
nimo. Bet šis mano siūlymas galės būti gal kada 
vėliau apsvarstytas visų klubų subuvimuose. 

Kovo 21 d. norėtų prakalbos apie Br. Hondūrą 
Čikagos ateitininkai studentai. Apie bilietą jie man 

nutylėjo. Tad aš jiems nusiunčiau prakalbos trumpą 
konspektą, paketinau ir pačią paskaitą parašyti ir 
nusiųsti, jeigu mano biudžetas bus per menkas kelio
nei apsimokėti (apie 60 dol.L Man sunkoka būtų visas 
propagandines ir organizacines keliones pačiam apsi
mokėti. 

Prof. J. Brazaitis man atsake, kad „Darbininkas" 
dės mūsų straipsnius atsarpr.es tėvynės ir Br. Hondū
ro klausimais. O trumpesnėms žinioms parinks net la
biau pastebimą vietą 2-me puslapy. Tai labai gerai. 
Jie dabar ten per 2 numenu* ieis mano parašytą in-
terview į p-lės Narkeliūnait^s pateiktus klausimus. 
Jinai Lenkijoj kalbėjusi a p: o tuos klausimus prof. J. 
Otrębskiui, labai žymiam lituanistui — kalbininkui. 
Jam visas sumanymas taip patikės, kad jis net pa
reiškęs nusiteikimą į tokią valstybėlę persikelti gyven
ti, jei toji valstybėlė būtų sukurta lietuvių kalbai iš
laikyti ir apsaugoti. 

Turint „Darbininko" pažadą, gal mums nebus rei
kalo labai dažnai leisti Dausuvos biuletenį. Tiktai 
reikės paskatinti visur gyvenančius mūsų narius 
užsisakyti „Darbininką" ir sekti straipsnius. Kadangi 
Dausuvos vardas daugeliui patinka, tai gal pasvarsty-
tumėt, ar nepavadinti tuo vardu visą sąjūdį ir jo biu
letenį? 

Beje, paseku Gvatemalos pretenzijas. Kol kas ne
matau rimto pavojaus. O šalia to, mūsų dėmesys gali 
dar susikoncentruoti Ambergris saloje prie pat Meksi
kos. Šią salą nesunku būt administraciniai nuo Hon
dūro atskirti. Tik dar nežinau, ar daug ten geros 
žemes ir kokie jos krantai. 

(Bus daugiau) 
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„GELEŽINIO VILKO" 
KARIAI MINI LIETUVOS 

KARIUOMENĖS 
79 METINES 

Lapkričio pabaigoje Motori
zuotosios pėstininkų brigados 
„Geležinis vilkas" kariai gra
žiai paminėjo Lietuvos kariuo
menės septyniasdešimt devin
tąsias metines. 

Lapkričio 19 dieną vyko 
iškilmingas ceremonialas prie 
Nepriklausomybės kovų pa
minklo Širvintuose. Čia daly
vavo Garbės sargybos kuopa, 
orkestras. Prie Nepriklauso
mybės kovų paminklo apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovas kalbėjo hum.m.dr. do
centas R. Batūra. Kultūros 
rūmuose vyko karių susitiki
mas su visuomene. Širvin
tiškiams grojo Garbės sargy
bos orkestras. 

Lapkričio 20 dieną brigados 
štabe atidaryta dailininko An
tano Krištopaičio paroda. 

Lapkričio 21 dieną brigadoje 
prisiekė per 120 jaunųjų ka
rių. Karius sveikino Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stanke
vičius. Su karių tėvais ir ka
riais kalbėjosi Krašto apsau
gos viceministrai Edmundas 
Simanaitis, Jonas Kronkaitis 
ir Algirdas Garsys. Karius lai
mino Lietuvos kariuomenės 
vyriausias kapelionas majoras 
Alfonsas Bulota. 

Po priesaikos MPB „Gele
žinis vilkas" štabe vyko šven
tinis minėjimas. Brigados ka
rininkus ir darbuotojus sveiki
no Krašto apsaugos ministeri
jos vadovai, kitų karinių dali
nių vadai. 

Prasmingą ir gražią kalbą 
pasakė laikinai einantis Mo
torizuotosios pėstininkų briga
dos „Geležinis vilkas" vado pa
reigas pulkininkas leitenantas 
Algis Vaičeliūnas: 

— Lietuvos vardas, jos val
dovų išmintis, kunigaikščių 
ginklo šlovė šimtmečiais įam
žinta mūsų tautos istorijoje. 
Nuo seno sklido Lietuvos 
karių garbė: Saulės, Durbės, 
Žalgirio mūšio gaiybė privertė 
skaitytis su Lietuvos ginklo 
jėga kitų šalių kariuomenes. 

Prabėgo šimtmečiai. Visa tai 
tapo istorija. Tačiau lietuvių 
noras būti tvirtiems ir ne
įveikiamiems neišblėso. Jau ir 
pats Lietuvos himnas kviečia 
iš tos šlovingos praeities sem
tis jėgų. Iš tos šlovingos praei
ties ir sėmėsi jėgų mūsų tau
ras didžiavyriai. Todėl ir 
šiandien, minėdami Lietuvos 
kariuomenės 79-sias metines, 
pagarbiai, iškilmingai galime 
paminėti iškiliausias to meto 
asmenybes, ypač pasižymė
jusius steigiant Lietuvos ka

riuomenę. Tai Augustinas Vol
demaras — apsaugos mini
stras, pulkininkas Jurgis Ku
bilius. Jie 1918-ųjų lapkričio 
23-ąją pasirašė LR vyriau
sybės paskelbtą įsakymą 
įsteigti Apsaugos tarybą, Ap
saugos ministerijos štabą ir 
1-ąjį pulką. Šio įsakymo data 
yra oficiali Lietuvos kariuo
menės įkūrimo diena. 

Taigi po ilgų priespaudos 
metų vėl atgimė Lietuvos 
ginkluotosios pajėgos. Nors ir 
buvo stokojama ginklų, apran
gos, Lietuvos kariai greitai 
išmoko valdyti šautuvą ar 
kardą ir apgynė Lietuvos ne
priklausomybę. 

Deja, 1940 m. sovietams 
okupavus mūsų kraštą, nebu
vo iššautas nei vienas šūvis. 
Daug priekaištų buvo susi
laukta, kodėl okupantams ne
buvo ' pasipriešinta? Ar tai 
lėmė kariuomenes pasirengi
mas? Matyt — ne. Priešintis 
ar nesipriešinti — tai buvo po
litinis sprendimas, kurį turėjo 
padaryti to meto vyriausybė, 
nes kariuomenė yra tik vy
riausybės sprendimų vykdyto
ja, o ne sprendėja. 

50 metų Lietuva negailestin
gai buvo trinama, braukiama 
pasaulio žemėlapyje. Tačiau 
mes sugebėjome įrodyti visam 
pasauliui, kad mes esame (tai 
parodė 1989-ųjų rugpjūtį — 
Baltijos kelias), Lietuvos val
stybė yra — paskelbė 1990-
ųjų kovo 11-oji, o 1991-ųjų 
sausio 13-oji patvirtino: mes 
būsime. 

Šios datos įėjo į tautos isto
riją kaip gražiausi, iškiliausi 
tautinės savimonės, santarvės 
metai. Lietuvių tauta ne gra
sindama, o susitelkusi, savo 
dvasinės stiprybės padedama 
atkūrė savo nepriklausomybę. 
Savo rankomis laikėme ap
glėbę ne svetimą, o savo žemę. 
į automatų šūvius atsakydami 
ne jėga, o daina ar skanduoda
mi LIE-TU-VA. 

Taikos balandis keliauja per 
pasaulį, tačiau dar daug kur 
neramu: žūsta taikūs gyvento
jai... Dažnai konfliktams iš
spręsti pasitelkiamos taikos 
palaikymo pajėgos. Mes ga
lime tikrai didžiuotis, kad ir 
Lietuvos kariai dalyvauja tai
kos palaikymo misijoje — bu
vusioje Jugoslavijoje. Nors 
Lietuvos kariuomenė yra dar 
palyginus jauna ir nedidelė, 
tačiau kasmet auga ir 
stiprėja. Mūsų k?riai. vykdan
tys taikos palaiitymo misiją, 
yra vertinami tik gerai. Džiugi 
žinia rugpjūčio pradžioje at-

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

Prisiekusį karį sveikina Lietuvos Respublikos Kražto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius. 
Nuotr. V. Šlepiko 

keliavo iš Danijos. Panevėžio 
Karaliaus Mindaugo motode-
santiniame batalione atsargos 
vyr. srž. K. Aleknai buvo 
įteiktas Danijos Karalystės 
Gynybos medalis už ypatingą 
drąsą ir išradingumą 1995 m. 
dalyvaujant taikos palaikymo 
misijoje Kroatijoje. Tai pirma
sis Danijos Karinių pajėgų is
torijoje medalis, skiriamas 
užsieniečiui. Jį įteikė Danijos 
gynybos atašė pulkininkas 
Clemmensen. Tačiau, deja, 
būta ir liūdnų žinių: brigados 

karys Normantas Valteris 
žuvo taikos palaikymo opera
cijoje Bosnijoje. 

Taigi Lietuva ne tik dekla
ratyviai siekia narystės NA
TO, tačiau aktyvi PFP narė, 
įnešanti savo indėlį, taikos pa
laikymui ir saugumo stiprini
mui visoje Europoje. Mūsų ka
riuomenė yra perorganizuo
jama pagal vakarų šalių gyny
bos struktūras. Pasirašytos 
karinio bendradarbiavimo su
tartys su NATO šalimis, — 
Vokietija. Didžiąja Britanija, 
JAV. Mūsų šalį kasmet aplan
ko vis daugiau aukšto rango 
politikų ir kariškių iš NATO. 
Po apsilankymo Lietuvoje ge
nerolas Klaus Nauman pa
sakė: „Mano manymu Lietu-

PAMINĖTOS LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 79-OSIOS 

METINĖS 
Kitais metais, kaip ir Lietu

vos valstybė, Lietuvos kariuo
menė paminės savo 80-ąsias 
įkūrimo metines. Atkūrus Lie
tuvos nepriklausomybę, di
džiuosiuose Lietuvos miestuo
se kasmet pažymimos mūsų 
kariuomenės įkūrimo metines 
ir šiai datai paminėti organi
zuojami įvairūs renginiai, ku
rių vienas svarbiausių — kari
niai įgulų paradai. 

Kaip jau tapo įprasta, anks
tų sekmadienio rytą kaunie
čius pažadino Vytauto Didžio
jo karo muziejaus sodelyje J. 
Vilnonio varpų dūžiai. Dešim
tys kauniečių rinkosi į mu
ziejų pagerbti mūsų kariuo-

ba. Jau tuo metu kariai moko
mi statutų, taktikos, topogra
fijos, kovų mene, radijo ryšio, 
rikiuotės pratybų. Jau birželio 
pradžioje pradedamas formuo
ti Kauno ir Panevėžio atskiros 
kuopos mokomojo junginio 
sudėtyje. Tų pačių metų ru
denį, lapkričio 14 d. šis jun
ginys performuojamas į greito-

vos kariuomenėje vykstančios jo reagavimo brigadą, kurios 
reformos yra teisingos kryp- vadu paskiriamas Česlovas 
ties". Šie žodžiai nuteikia mus 
dar stipriau dirbti, k-d mūsų 
vyriausybės siekis tapti pilna-
teisia NATO nare taptų rea
lybe. 

Džiugu — Lietuva laisva 
žengia į naują rytojų. Tvirtu 
žingsniu žengia ir mūsų 
„Geležinio vilko" brigada. Bri
gados branduolį sudaro sava
noriai. Tad trumpam su
grįžkime į praeitį — mūsų bri
gados susikūrimą. 1991 vasa
rio 22-ąją atskiros apsaugos ir 
garbės kuopos buvo sujungtos 
į Mokomąjį junginį, kuris 
komplektuojamas savano
riškumo principu. Pagrindine 
užduotis — Parlamento, o tai 
reiškia ir visos Lietuvos gyny-

N'epnklausomo? Lietuvos kariuomene žyjriuoja Katedros aikštėje Vilniuje. Nuotr Viktoro Kapočiaus 

Jezerskas, o štabo viršininkus 
— Valdas Tutkus. Tai — pir
masis reguliarios (atkurtos) 
Lietuvos kariuomenės dalinys. 
Į jį netrukus "buvo pašaukti 
pirmieji jaunuoliai atlikti bū
tinąją tarnybą. Lauko kariuo
menės brigada tapome 1992-
aisiais. Per vienerius metus 
suformuojami aštuoni briga
dos batalionai, dislokuoti Vil
niuje, Kaune, Panevėžyje, 
Tauragėje, Alytuje, Klaipėdoje 
ir Marijampolėje. Garbingas 
„Geležinio vilko" vardas briga
dai suteiktas prieš 5-ius me
tus 1992-ųjų birželio 6-ąją 
dieną, o siekiant išlaikyti Lie
tuvos kariuomenės tradicijų 
tęstinumą, brigados batalio
nams suteikiami tarpukario 
pulkų vardai. Nuo 1995 sausio 
brigados vadu paskirtas pulki
ninkas Vytautas Žukas. Džiu
gu, kad mūsų kariai yra pasie
kę neblogą kovinės parengties 
lygį, tačiau ir toliau nuolat 
tobulina savo veiklą, keldami 
kvalifikaciją. 

Kasdienė tarnyba reikalauja 
iš mūsų ne tik ištvermes, o ir 
drausmės, pasiaukojimo, savi
tarpio supratimo, pagarbos. 
Visi privalome siekti, kad 
kiekvienas mūsų karys elgtųsi 
pavyzdingai: būtų mandagus, 
drausmingas, sąžiningai tar
nautų Tėvynės labui. 

Tad sveikinu visus karius 
garbingos šventės proga, lin
kiu sėkmingai vykdyti kovines 
užduotis — tvirtumo, ryžto, 
ištvermės! Visiems, visiems — 
sveikatos Jums ir Jūsų 
šeimoms, laimės, dvasines ra
mybės ir santarvės! 

Po pertraukėlės brigados 
salėje vyko šventinis vakaras. 

Pik. lt. E. Jakimavičius 

menės karininkus, karius, sa
vanorius ir šaulius su 79-osio-
mis Lietuvos kariuomenes me
tinėmis, o taip pat pamatyti 
iškilmes ir Kauno Įgulos karių 
bei karinės technikos paradą. 

Po iškilmingos Įgulos rikiuo
tės bei Vyčio Kryžiaus ir Vy
tauto Didžiojo vėliavų pakėli
mo, kurių ceremonialą atlieka 
šauliai, o Vyčio Kryžiaus vė
liava buvo patikėta pakelti 
Vyčio Kryžiaus ordino kavalie
riui, LŠS vado pavaduotojui S. 
Ignatavičiui. Kauno Įgulos 
struktūrų vadai, apskrities ir 
miesto vadovai, visuomeninių 
organizacijų nariai padėjo vai
nikus ir gėles prie Nežinomojo 
kario kapo. kurio garbei nus
kambėjo patrankos šūvis, prie 
Laisves paminklo. 

Didžiausio dėmesio ir aplo
dismentų susilaukė karinis 
paradas. Norėtųsi paminėti, 
kad po dvejų metų pertraukos 
parade dalyvavo ir šaulių ri
kiuotės būrys, kurio nariai 
buvo aprengti naujomis uni
formomis ir apginkluoti auto
matais, nors ir skolintais, 

tačiau jau artimiausiu metu 
šiam būriui bus skirti koviniai 
ginklai. Prieš porą metų buvo 
atsisakyta dalyvauti paraduo
se, kadangi šauliai neturėjo 
vienodų uniformų ir tai men
kino organizacijos įvaizdį ka
riuomenės šventės metu. Lie
pos 2 d., priėmus Lietuvos 
Respublikos Šaulių sąjungos 
įstatymą, kuriame yra numa
tyta, kad rikiuotės šaulių bū
riai aprūpinami iš valstybės, 
todėl LŠS vadas kpt. L. Bakai
tis ir centro valdyba dėjo pas
tangas, kad būtų įsteigtas ri
kiuotės šaulių būrys, kuris 
dalyvautų parade ir pradėtų 
kovinės parengties užsiėmi
mus pagal SKAT ruošimo pro
gramas. Pastangos nenuėjo 
veltui ir šaulių būrys darniai 
žygiavo tarp karių, savanorių 
bei kariūnų būrių. Pasak Kau
ne paradą stebėjusio LŠS vado 
kpt. L. Bakaičio, šauliai pasi
rodė neblogai ir netolimoje 
ateityje tokie būriai bus sufor
muoti isose rinktinėse. 

Susirinkusių ir paradą ste
bėjusių kauniečių veiduose 
spindėjo džiugesys, o pagyve
nusių žmonių akyse — 
džiaugsmo ašaros. Su kiekvie
nais metais stiprėja Lietuvos 
kariuomenė, daugėja karinės 
technikos, o tuo pačiu ir Lietu
vos žmonių pasitikėjimas tė
vynės gynėjais. Tai savotiškas 
užtikrinimas mūsų valstybei, 
kad ji bus ginama nuo visų ag
resorių. Šauliai taip pat prisi
dės prie mūsų valstybės stipri
nimo ir gynymo. nes Šaulių 
sąjungos įstatyme šauliams 
keliama visa eilė gynybinių, 
patriotinio auklėjimo, kultūri-
nių-švietėjiškų ir kt. uždavi
nių. Kiekvienos struktūros, 
dalyvavusios parade, garbei 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (lanci-
irnpjnryrnMii itenni n n) bendrovės savi
ninkas. W«afctngton, D.C., Mfco darbi
ninko, Kuns galėtų atlikti lauko pnežiOros 
darbus. Pradinis mokestis $6 i valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiu Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West95th Street 

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

S* GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduo "ne namus 
• Pensininkams nuc ; a 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO. 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

Reikalingas angį. 
susikalbantis vyras dirbti 
automobilių plovykloje. 
Skambinti Algimantui 

vakarais, tel. 630-910-8529. 
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TRANSPAK įstaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru. 
Baldai ir komercinės siuntos. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
Tel.: d. (813 )360-9881, n. (813) 360-1364. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

buvo saliutuojama patrankos 
šūviais. 

Po iškilmių Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje ir 
karinio parado Šv. Arkangelo 
Mykolo (Įgulos) bažnyčioje bu
vo aukojamos šv. Mišios, ku
rias koncelebravo Kauno Įgu
los kapelionas V. Dudonis. 

Po šv. Mišių kariškiai rinko
si j Vytauto Didžiojo universi
teto salę, kur vyko koncertas-
minėjimas. Prieš meninę dalį 
iškilmėms ir paradui vadova
vęs Karinių oro pajėgų štabo 
viršininkas pik. Č. Braziulis 
Įgulos vado vardu perskaitė 
Krašto apsaugos ministro Č. 
Stankevičiaus sveikinimo raš
tą, pasveikino visus su kariuo
menės 79-osiomis metinėmis 
ir keletai šaulių už nuopelnus 
atkuriant krašto apsaugą įtei
kė Lietuvos kariuomenės kū
rėjų savanorių medalius. 

Prieš kariuomenės metines 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjungos Kauno 
skyriaus valdyba organizavo 
šaudymo varžybas iš mažo ka
libro ginklų. Vyr. ltn. Z. Ka-
jeckienė, LKKSS Kauno sky
riaus valdybos pirmininkė, šių 
varžybų nugalėtojams ir prizi
ninkams įteikė diplomus ir at
minimo dovanėles. Tarp ap
dovanotųjų buvo ir du Kauno 
Vytauto Didžiojo rinktinės 
šauliai — V. Bieliūnas ir A. 
Maslauskas atitinkamai užė
mę antrąją ir trečiąją vietas. 

Atminimo dovanėles grupei 
kariškių ir struktūrų vado
vams įteikė ir Kauno Įgulos 
kapelionas V. Dudonis. 

Netrukus salėje skambėjo 
liaudies dainos, šokių muzika 

atliekama profesionalių atli
kėjų. Susirinkusiųjų nuotaika 
buvo išties šventinė ir pakili. 
Tokios kariškių organizuotos 
šventės ir minėjimai dar la
biau suartina žmones su ka
riuomene, auga pasitikėjimas. 

Nuleidus Vyčio Kryžiaus ir 
Vytauto Didžiojo vėliavas, 
šventės atgarsiai buvo tęsiami 
Kauno Karininkų ramovėje ir 
daliniuose. 

S. Ignatavičius 

„KARYS" TAPO 
SAVAITRAŠČIU 

Š.m. sausio pradžioje Krašto 
apsaugos ministerijos (KAM) 
mėnesinis žurnalas „Karys" 
tapo savaitraščiu. 

Žurnalo redaktorius Kęstu
tis Starinskas spaudos konfe
rencijoje teigė, kad „Karį" 
skaito kariniuose daliniuose, 
taip pat žurnalas bus populia
rinamas tarp jaunimo. 

Redaktorius pažadėjo, kad 
savaitraštyje dėmesio nesto
kos visi kariuomenės padali
niai, toliau bus teikiama infor
macija apie NATO ir kitas 
gynybines struktūras. 

Pasak KA viceministro Ed
mundo Simanaičio, ministeri
ja lėšų savaitraščio leidybai 
neskiria. „Mes padedama 
transportu, patalpomis", pažy
mėjo E. Simanaitis. 

„Karys" leidžiamas 1.500 eg
zempliorių tiražu ir spaudos 
kioskuose kainuoja 2 litus. 

Pasak redaktoriaus, lėšos 
žurnalo leidybai ir darbuotojų 
atlyginimams gaunamos iš 
prenumeratos ir reklamos. 

(BNS) 
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Laiškai ir nuomonės 
PILIETYBĖ, ORDINAI, 

NUOSAVYBĖ IR EMOCIJOS 

Š.m. sausio 6 dienos „Drau
go" laiškų skyriuje Antanas 
Dundzila aprašo, kaip greitai, 
be jokio vargo, jis gavo Lietu
vos pasą, įteikė tėvų turėtos 
nuosavybės prašymą ir siūlo 
jo paso ir nuosavybės reikalus 
tvarkančius valdininkus ap
dovanoti ordinais. Jis taip pat 
pamini ir mano straipsnį, ku
riame aprašiau, su kuo man 
teko susidurti, norint padėti 
Amerikos lietuviams. Anot jo, 
mano sielvartas dėl turėtos ir 
prarastos pilietybės yra visai 
ne į temą, apdovanojimai ordi
nais irgi nieko bendro neturi 
su pilietybės atstatymu, nes 
paso prašyta pagal dabar vei
kiančius įstatymus. 

Antanas Dundzila yra visiš
kai teisus, kad šiandieną įsi
gyti Lietuvos Respublikos pa
są ir įteikti prašymą nuosavy
bei atgauti nėra vargo. Ne
žinau, ar kada kam reikėjo 
vargti „įteikti prašymą". Rei
kalai tampa sudėtingi tada, 
kai reikia tą nuosavybę atgau
ti ir kai pareigūnai randa 
įstatymuose už ko užsikabinti 
dėl paso išdavimo. O tas ka
bliukas yra tada, kai asmens 
pavardė yra skirtinga nuo tos, 
kuri pažymėta gimimo metri
kuose. Ji yra skirtinga visų tų, 
kurie ją pasikeitė ir taip pat 
moterų po sutuoktuvių. Tada 
reikalingi pavardės keitimo ar 
vedybų dokumentai. Jei tie 
dokumentai yra ne lietuvių 
kalba, jie privalo būti oficialių 
vertėjų išversti į lietuvių 
kalbą ir tada legalizuoti LR 
Užsienio reikalų ministerijos 
konsuliniame departamente. 
Tačiau šis departamentas jų 
nelegalizuos, jei jie nebuvo 
„legalizuoti" valstybėje, kur jie 

"buvo išduoti. 
Pvz. JAV juos gali legalizuo

ti tik tos valstijos sekretorius, 
nes eilinio notaro legalizavi
mas yra negaliojantis. Visgi 
Lietuvos įstatymų ruošėjai 
buvo pakankamai išmintingi 
ir įrašė, kad, nesant abejonių 
dėl pateikto dokumento teisė
tumo ir pagrįstumo, konsuli
nio departemento pareigūnas 
turi teisę dokumentą legali
zuoti ir be minėtojo tarpinio 
legalizavimo. Mano apmaudą 

iššaukė tai, kad pareigūnai, 
Liudo ir Aleksandros Sagių at
veju, visiškai atsisakė ta teise 
pasinaudoti ar net svarstyti jų 
dokumentų teisėtumą. Kokios 
gi abejonės galėjo iškilti, kai 
buvo pateikti dokumentų ori
ginalai su nuotraukomis, ku
rias buvo galima labai lengvai 
palyginti su jų nuotraukomis 
Lietuvos užsienio ir JAV pa
suose, prieš ir po pavardžių 
keitimo, ir įsitikinti, kad tai 
tie patys asmenys. O kad Sa-
giai nėra kažkas kitas ir kad 
nepasikartotų ponios Epštein 
atvejis, be vargo gavusios ne 
tik Lietuvos pilietybę ir pasą, 
bet ir milijoninės vertės rū
mus Vilniuje, liudijo jiems su
teikti ordinai ir pažymėjimai 
išeivijoje bei Lietuvoje. Taigi 
Antano Dundzilos priekaištas 
man, kad aš tai minėjęs, gal ir 
be pagrindo. Kad norint gauti 
pasą reikia rašyti prašymą ir 
pasirašyti pasižadėjimą, kad 
būsime lojalūs Lietuvai tikrai 
nėra kalti šie pareigūnai. Tai 
paminėjau todėl, kad norėjau 
paaiškinti elgesį tų, kurie atsi
sakė tai padaryti. 

Tektų pažymėti, kad nuo 
Sagių dokumentų įteikimo 
lapkričio 25 d. iki metų pabai
gos konsulinis departamentas 
nesurado duomenų, kad Sagių 
pavardės keitimo ir JAV pilie
tybės gavimo dokumentai yra 
teisėti. Teko juos atsiimti ir 
kreiptis į prezidentą, kad 
jiems suteiktų pilietybę išim
ties keliu. Iš pareigūnų girdė
jau, kad Lietuva yra pasira
šiusi Hagos konvenciją ir taip 
turi elgtis, nes taip elgiasi ir 
kitos valstybės. O štai kaip el
giasi Amerika. Kreipėsi į ma
ne nepaprastame skurde gyve
nanti senutė, buvusi Sibiro 
tremtinė. Pasirodo, ji gimusi 
Amerikoje, kaip kūdikis tėvų 
parvežta į Lietuvą, vėliau su 
dviem vaikais išvežta į Sibirą, 
vyras pabėgęs, gyvenęs Vo
kietijoje, atsidūręs Amerikoje 
ir pasimiręs. Ji turi amerikie
tiškus metrikus, bet įrašyta 
kaip Frances...is, lietuviškuo
se vedybų dokumentuose ji 
jau Franciška...aitė. Ji gavusi 
ir vyro mirties dokumentus iš 
JAV, bet ten jis, buvęs Vaclo
vas, įrašytas Walter ir pažy
mėta, kad jis buvo našlys. Ir 
ką gi, pakako šių dokumentų, 

JAV prezidentui atostogaujant, fotografas ..pagavo" jį su žmona Hillary 
šokant ant smėlio. Mūsų bendradarbis fotografas Viktoras Kapočius 
„nutraukė" LR Seimo pirmininką Vytautą I^andsbergi su žmona Gražina 
besisukanti ant sniego Naujų metų diena iškilmėse prie Gedimino pilies 
Vilniuje. 

vieno mano laiško ir kelių 
pokalbių telefonu JAV konsu
lui Vilniuje, paaiškinančių 
vardų ir pavardžių pasikeiti
mo aplinkybes ir patikrinimo, 
kad tokia moteris iš tikro eg
zistuoja, ir jai buvo atsiųsta 
vienkartinė 7,000 dolerių su
ma ir ji dabar kas mėnesį 
gauna 500 dolerių savo miru
sio vyro „Sočiai Security" pen
siją. Taip ir nereikėjo jokių 
pavardžių keitimo dokumen
tų, legalizavimo pagal Hagos 
konvenciją ir t.t. Gal dėl to, ta 
JAV pilietybė yra taip brangi
nama ir net Amerikos lietu
viai, išrinkti į Lietuvos aukš
čiausius postus, nenori jos at
sisakyti. 

Labai gerai, kad Antanas 
Dundzila ir A. Grigaitis laiš
kuose „Draugui" aprašė, kaip 
jie gavę Lietuvos pilietybę. 
Tikrai yra patartina užsienio 
lietuviams visais pilietybės 
reikalais kreiptis į Lietuvos 
konsulatą savo gyvenamame 
krašte. Dabar Amerikos lietu
viai per generalinį konsulatą 
gali Lietuvos pasą gauti per 
tris savaites. Net esant prob
lemų su dokumentais, jie bus 
lengviau sutvarkyti čia, nei 
konsuliniame departamente 
Vilniuje. Teko girdėti, kad, 
pravedus nuosavybės grąžini
mo įstatymą, net keli šimtai 
išeivijos lietuvių įsigijo Lietu
vos pilietybę. Gal kartais nuo
savybės susigrąžinimo galimy
bė buvo didesnė paskata pi
lietybės įsigijimui, nei rūpes
tis savo tolimosios tėvynės 
gerove ir ateitimi, dalyvaujant 
Lietuvos Seimo ir savivaldy
bių rinkimuose. Įdomu ir tai, 
kaip kartais pasikeičia mūsų 
požiūriai. Kažkada Antanas 
Dundzila labai rūsčiai „Dirvo
je" (1995 liepos 27 d.) rašė 
apie Lietuvos pareigūnus, ne
grąžinančius gimtinės Kaziui 
Bradūnui, teigdamas, kad 
toks jų elgesys yra „...oku
panto šiltose kėdėse išaugintų 
valdžios pareigūnų savigarbos 
stokos ir savanaudiškumo po
žymis". Šiandieną, sėkmingai 
įteikęs prašymą dėl nuosavy
bės atgavimo, jis siūlo val
dininkus apdovanoti ordinais. 
Beje, Kazys Bradūnas dar iki 
šiol nėra atgavęs savo gimti
nės. Ir ne jis vienas. Kiti tam
posi teismuose ir net su skun
dais Helsinkio komisijoje. Gal, 
kaip rašo A. Grigaitis, ir jie 
nemokėjo be emocijų kalbėti. 

Savo laiško pabaigoje Anta
nas Dundzila klausia, ką 
praktiškai ir „efektingai" at
lieka ta PLB įstaiga Vilniuje. 
Rodos, kad tiek šiame dien
raštyje, tiek „Pasaulio lietu
vyje" buvo pakankamai infor
macijos apie atstovybę ir skai
tytojai turėjo galimybę susi
daryti savo nuomonę. Savo 
ketverių metų darbą atstovy
bėje Vilniuje užbaigiau 1997 
m. gruodžio 18 d. Vasario mė
nesio vidury tas pareigas 
perims, iš Australijos atvykęs, 
Gabrielius Žemkalnis. Šiuo 
laiku įvairiais reikalais, kaip 
dokumentų paiešką archyvuo
se, pilietybės suteikimą išim
ties keliu, siunčiamos labda
ros išdalinimą paskirtiems asr 
menims ir apskritai ieškant 
informacijos Lietuvoje, galima 
kreiptis į PLB atstovybės ad
ministratorę Virginiją Gry
baitę. Atstovybės telefonas: 
370-2-613441, faksas: 370-2-
226896, e-mail: plbav@lrs.lt 
Šiuo tuo, pagal galimybes, ir 
aš dar galiu patarnauti. Adre
sas: 9770 Longvievv Dr., Elli-
cott City, MD 21042-2344. 
Telefonas ir faksas: 410-465-
1263. E-mail: gailaj@erols.com 

Juozas Gaila 

GRĮŽO NUGALĖTOJU 

Sausio 18 d. į Čikagą grižo 
V. Adamkus, laimėjęs Lietu
vos prezidento rinkimus. Nor
maliomis sąlygomis tai būtų 
mažos reikšmės įvykis — 

A.tA. 
ANĖKIAUPA 

Mirė 1998 m. sausio 24 d., sulaukusi 92 metų. 
Nuliūdę liko: dukterys - Wanda Bliksons, Erna 

Noreikis, Ida Butzbacher, Lydia Vadopalas, Ella Kiaupa 
Breuer, Selma Bartkus, Emma Morrow ir jų šeimos; 
dvidešimt anūkų, šešiolika proanūkų. 

Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 28 d. nuo 5 iki 
9 v.v. lietuvių evangelikų liuteroną bažnyčioje, 6641 
S.Troy Ave. Laidotuvių apeigos trečiadienį, sausio 28 
d. 7 vai. vakaro ir ketvirtadienį, sausio 29 d. 10 vai. 
ryto. Po apeigų velionė bus palaidota Bethania kapinėse. 

Nuliūdę: 
g iminės . 

dukterys , a n ū k a i , proanuka i ir ki t i 

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

A.tA. 
EMILIJA ŠILGALIENĖ 

Gyveno Baltimore, MD. 
Mirė 1998 m. sausio 22 d., sulaukusi 85 metų. 
Gimė Latvijoje, Rygos mieste. Amerikoje išgyveno 49 | 

metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Rimas, mart i Nomeda, sūnus 

Eugenijus, marti Regina; anūkai: Adomas, Gabrielė, 
Danius, Ina Biliūnienė, proanūkas Andrius bei kiti 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo pašarvota sausio 25 d. Kaufman laidojimo 
namuose, 7250 Washington Blvd., Ellicott, MD. 

Laidotuvės įvyko sausio 26 d. Iš laidojimo namų 
i velionė buvo atlydėta į Šv. Alfonso parapijos bažnyčią, 
Baltimore, MD, kurioje buvo aukojamos 9:30 vai. ryto 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a.a. Emilija buvo i 
palaidota Loudon kapinėse, Baltimore, MD. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti 
už velionę Emiliją. 

Nuliūdę: sūnūs, marč ios , anūkai , proanūkas ir 
kiti giminės. 

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. sausio 27 d. 

Mylimai Sesutei 

A.tA. 
IRENAI KARALIENEI 

VAITKIENEI 
mirus, HALINĄ MOLIENIENĘ, ilgametę mūsų meno 
archyvare, nuoširdžiai užjaučia 

Pirmininkas prof. dr. Jonas Račkauskas, meno 
archyvare dail. Magdalena Stankūnienė ir visi 
Lituanistikos Tyrimo ir studijų centro bendradarbiai 

emigrantas grįžęs į tėvynę lai
mėjo krašto prez. vietą. Iš Lie
tuvos pasigirsta skeptiški at
siliepimai — „pažiūrėsim ko
kius stebuklus 'amerikonas' 
padarys". Atseit Adamkus ne
sutaikys susipriešinusių sro
vių. Tačiau V. Adamkaus per
galės svarbą pamatome, tik 
palyginus su tuo, ką reikštų jo 
opononeto laimėjimas. 

A. Paulauskas, kuris buvo 
vyriausiu prokuroru tamsiau
siais nepriklausomybės me
tais, kada klestėjo nevaržo
mas kriminalizmas ir mafijos 
galia, pasižymėjo tuo, kad per 
visą tą laikotarpį, matydamas 
nomenklatūros grobstymą 
valstybinio turto, bankų išvogi
mus ir mafijos prižiūrimą pri
vatizavimą, nė karto viešai 
nekėlė balso apie reikiamų 
įstatymų nebuvimą, jų netiks
lumą arba trukumą priemonių 
sutramdyti visokiausi nusi
kalstamumą. Ko galėtų tikėtis 
Lietuvos gyventojai tapus to
kiam įstatymų saugotojui 
krašto prezidentu? Būriai šle-
ževičiukų sulįstų į preziden
tūrą, kuri vėl taptų kontra
bandos i užsienį planavimo 
centru, o iš ten nuolatos skris
tų iškilmingi pareiškimai apie 
kylančią krašto gyventojų ge
rovę ir apie įtvirtinimą laisvos 
rinkos bei demokratinių prin
cipų. 

A. Paulausko pralaimėjimas 
yra pralaimėjimas galingos 
nomenklatūros, kuri savo 
aukštesnio išsilavinimo, gru
baus eobčumo. eero bendra

darbiavimo ir tarpusavy susi
klausymo veikimo dėka, pasi
darė ne tik turtingiausia klasė 
Lietuvoje, bet kartu ir įtakin
giausia. Jos galia pasirodė rin
kimų metu, kaip nepaprastai 
sėkmingas A. Paulausko kam
panijos finansavimas, kol visa 
rinkimų eiga pavirto į kovą 
tarp nomenklatūros sukaupto 
kapitalo ir paprastų žmonių 
interesų. Priešrinkiminė ke
lionė į Rusiją, raudonas kas
pinėlis ant rankovės, pareiški
mas Klaipėdoj, kad valstybinė 
kalba nėra privaloma, nomen
klatūros dabartinio globėjo 
prez. A. Brazausko agitacinė 
parama, „Yankee go home!" 
plakatai — tai mažos, bet 
daug ką pasakančios. 

Į skeptikų klausimus: „Ko
kius stebuklus 'amerikonas' 
padarys?", jau dabar galima 
atsakyti kad „išeivio" išrinki
mas prezidentu jau savaime 
yra stebuklas, nes pirmą 
kartą nuo nepriklausomybės 
atstatymo krašto išnaudotojai 
— nomenklatūrininkai buvo 
nustumti nuo valstybės vairo. 
O jeigu, Dieve duok, naujai 
išrinktam prez. pasisektų ap
raminti Seime politines aist
ras, sumažinti žmonių suprie
šinimą ir privesti valstybės 
valdymą arčiau prie vakarie
tiškos sistemos, tai būtų ant
ras „amerikono" stebuklas. 

Lai Dievas ir geri žmonės jam 
padeda šiame užsimojime. 

J. Tamkutonis 
Chicago, IL 

A.fA. 
ZINA ŠVABIENĖ 

Gyveno Palos Heights. 
Staiga mirė 1998 m. sausio 24-sios naktj, su laukus i 

44 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Amerikoje išgyveno 4 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Virgis, duktė Jurga, brolis Eimis 

su šeima Amerikoje; Virgio tėvai, broliai Mečislovas. 
Vidas, sesuo Daiva su šeimomis Lietuvoje, giminės ir 
artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota antradienį, sausio 27 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose. Lemonte, 
12401 S.Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 28 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių a.a. Zina bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras , d u k t ė , b ro l i s su š e ima , i r k i t i 
g iminės ir art imieji . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600. 

A.tA. 
BRONĖ GAMŽUKIENĖ 
ABROMIENĖ JARAITĖ 

Gyveno Lincolnwood, IL. anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1998 m. sausio 24 d., 7:15 vai. vakaro, sulaukusi 
82 metų. 

Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: duktė Jolanta Hauptman, a n ū k ė s : 

Stacy, Megan Hauptman; sesuo Jadzė Gaubienė su į 
šeima, brolis Vincas Jaras su šeima Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Viktoro Gamžuko ir a.a. 
Nikodemo Abromo. 

Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 28 d. nuo 3 iki 8 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.Archer 
Ave. (arti Derby Rd). 

Laidotuvės įvyks ketvir tadieni , sausio 29 d. Iš 
laidojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 
vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių fondui a rba 
„Lietuvos Vaikų vilčiai". 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė , a n ū k ė s , s e suo , b r o l i s ir k i t i 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600. 

PADĖKA 
AtA. 

STASĖ VOSYLIENĖ 
Mūsų brangi Mamytė mirė 1997 m. gruodžio 29 d. 

Buvo palaidota 1998 m. sausio 3 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

Gili padėka draugams ir pažįstamiems už apsi
lankymą koplyčioje, šv. Mišias, maldas, a u k a s ir 
išreikštas užuojautas, dalyvavusiems šv. Mišiose ir 
palydėjusiems Velionę į Amžino Poilsio vietą. 

Širdingai dėkojame karsto nešėjams, taip pa t muz. 
F.Stroliai ir sol. A.Barniškiui už jau t r ias g i e smes 
bažnyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. A.Paliokui, S.J . už 
j Velionei suteiktą paskutinį patarnavimą, m a l d a s 
koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. 

Ačiū laidotuvių direktoriui D.Petkui už rūpest ingą 
patarnavimą. 

Liūdintys: s ū n u s ir duk tė . 

A.tA. 
IRENAI VAITKIENEI 

mirus, liūdime kartu su dukra VIRGINIJA, s ū n u m 
VYTAUTU ir sesute GALYTE bei ju šeimomis. 

Liuda ir Vytenis Ciurliomai 

mailto:plbav@lrs.lt
mailto:gailaj@erols.com


DRAUGAS, antradienis. 1998 m. sausio 27 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

VISI KVIEČIAMI 
SLIDINĖJIMO IŠKYLON 

Čikagos jūrų skaučių ir 
skautų vadovybe kviečia jūrų 
jaunes ir jaunius, skautus ir 
skautes, jūrų skautes ir skau
tus, prityrusias skautes ir 
skautus gintares, jūrų būd
žius, vyr. skautes ir skautus 
vyčius sausio 31 d. dalyvauti 
slidinėjimo iškyloje, vyksian
čioje VVilmot, Wisconsin. 

Autobusus iš PLC, Lemon-
te. išvažiuos 1:15 vai. p.p. ir 
sugrįš 12 vai. ryto. Nevažiuo
jantieji autobusu — susitik
sime Wilmot, WL 

Informacijas teikia „Neri
jos" tunto tuntininkė Viligailė 
Lendraitienė, tel. 708-388-
2041. 

Lietuvių fondas praneša, 
kad 1998 metų švietimo, kul
tūros bei kitiems lietuvybės 
išlaikymo poreikiams remti 
prašymai turi būti įteikti iki 
šių metų kovo 15 dienos. 
Prašymus studentų stipendi
joms reikia įteikti iki ba
landžio 15 d. Lietuvių fondas 
taip pat primena, kad šiemet 
LF pelno skirstymo komisija 
yra paruošusi naujas prašymų 
anketų formas tiek studentų 
stipendijoms gauti, tiek ir lie
tuvybės išlaikymo paramai. 
Naujas prašymų anketas gali
ma gauti LF raštinėje, krei
piantis šiuo adresu: Lietuvių 
fondas, 14911 127th Street, 
Lemont. IL 60439, tel. 630-
257-1616. Užpildytas naujas 
prašymų formas prašoma grą
žinti paštu arba įteikti asme
niškai LF raštinėje aukščiau 
nurodytu adresu. Faksu (fax) 
grąžintos anketos nebus svar
stomos. 

Sonata Deveikytė-Zubo-
v ienė ir Rokas Zubovas 
vasario mėnesį kviečiami kon
certuoti į Lietuvą. Klasikinės 
muzikos mėgėjai turi puikią 
progą išgirsti jų Lietuvos kon
certams ruošiamą programą 
sekmadienį, vasario 1 d., 1 
vai. p.p. Lemont, Lietuvių 
dailės muziejaus salėje. 

Smuikininko Vilhelmo 
Čepinskio ir pianistės Li
nos Šatkutės koncertas bus 
vasario 8 d.. 3 vai. p.p., Jauni
mo centre. Rengia Amerikos 
Lietuvių radijas. Bilietai jau 
gaunami ..Seklyčioje"' — Čika
goje ir ..Lion Frame Gallery" 
— Lemonte. 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Pr. M. Marijos seselių 
rėmėjai minės palaimintojo 
arkiv. Jurgio Matulaičio 71 
metų mirties metines kovo 29 
d. (sekmadienį) po 11 vai. r. 
šv. Mišių Palaimintojo arkiv. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje ir salėje. Maloniai 
kviečiami visi nariai ir svečiai 
minėjime dalyvauti. 

Lie tuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos 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 
L V skiriamas mokslo stipendi
jas. Vietos pokyliui rezervuo
jamos telefonais: 773-927-
4990 arba 773-254-7553. 

Sutvirtinimo sakramen
tas Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje bus teikiamas š. m. 
gegužes 24 d. Visi, norintys 
sį sakramentą priimti, kvie
čiami į pirmą informacinį su
sirinkimą sekmadienį, vasario 
I d.. PLC. Lemonte. po 9 vai. 
r. šv. Mišių. Visi susidomėję 
prašomi rinktis prieangyje 
prie koplyčios 

JAV LB Krašto va ldybos 
pirmininkė Reg ina Naru-
šiene dalyvaus ir tars sveiki
nimo žodį LB Lemonto apylin
kės valdybos ruošiamame Lie
tuvos Nepriklausomybės at
kūrimo paminėjime. Šventė 
susidės iš meninės dalies, ku
rią atliks Pal. J. Matulaičio 
misijos choras, vadovaujamas 
Birutes Mockienės, ir akade
minės dalies. Šventėje dalį 
programos atl iks ir Maironio 
lituanistinės mokyklos moki
niai, vadovaujami mokyt. 
Gražinos Sturonienės. Pami
nėjimas bus vasario 15 dieną, 
sekmadienį, PL centre. 

BALETO PAMOKOS 
BALZEKO LIETUVIU 

KULTŪROS MUZIEJUJE 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje (6500 S. Pulaski 
Rd.) vėl vyks baleto pamokos. 
Registracija bus vykdoma šį 
šeštadienį muziejaus patalpo
se nuo 12 iki 3 vai. p.p. ir 
prieš pirmąją pamoką. Regist
ruotis taip pat galima ir tele
fonu, skambinant Sigitai Bal-
zekienei (630) 986-8613. 

Pamokos bus vykdomos šia 
tvarka: šeštadieniais (nuo va
sario 7 d. iki kovo 28 d.) 10:30 
- 11:15 vai. rytais bus mokomi 
mažieji, nuo 3 metų lietuvių 
kalba, o nuo 2 iki iki 2:45 vai. 
to paties amžiaus jaunieji lie
tuvių ir anglų kalbomis. Ant
radienių vakarais nuo 6 iki 7 
valandos bus pamokos 6 metų 
arba vyresniam jaunimui lie
tuvių ir anglų kalba. Jų mo
kymas prasidės vasario 3 d. ir 
tęsis iki kovo 24 d. Šis tvar
karaštis galės keistis, jeigu 
bus pakankamai pageidaujan
čių pamokas turėti kitu laiku. 

Baleto pamokas praves Vil
niuje baleto studijas baigusi 
balerina Eglė Kliknaitė, kuri 
jau gerai pažįstama čikagie-
čiams, nes ir praėjusiais me
tais vadovavusi baleto studijai 
tame pačiame muziejuje. J i 
turi nemažai patyrimo dirbti 
su jaunaisiais, kuriems labai 
naudingos baleto pamokos, 
nepaisant, ar vėliau jie tęsia 
baleto studijas. Jaunystėje 
įgyti grakštumo įgūdžiai daž
nai pasilieka visam gyveni
mui. Tad, lietuviai tėvai, at-
vežkite savo jaunuosius į šią 
vienintelę lietuvių baleto stu
diją Čikagoje! 

E.Š. 

P R E Z . V . A D A M K A U S 
I Š L E I S T U V Ė S 

Sekmadienį, sausio 25 d., 
puošnioji Willowbrook pokylių 
salė. nors labai erdvi, negalėjo 
sutalpinti visų, norinčių daly
vauti. Susirinkusiųjų nuotai
kos svyravo tarp pasididžia
vimo, džiaugsmo ir liūdesio, 
kad iš savo tarpo prarandame 
taurų lietuvį ir pareigingą 
veikėją. Galbūt buvo ir pavy
dinčių, kad Valdas ir Alma 
Adamkai žengė lemiamą 
žingsnį ir grįžta į tėvynę — 
daug kas dešimtmečius svajo
jo tai padaryti, jeigu tik Lietu
va bus laisva, o dabar ne
siryžta. 

Svečių tarpe buvo V. Adam
kaus rinkimo kampanijos 
komiteto nariai, kone visų lie
tuviškų organizacijų atstovai, 
svečiu amerikiečių ir. žinoma, 
žiniasklaida (pirmadienio ryte 
kai kuriuose TV kanaluose 
buvo parodytas iškilmių frag
mentas). 

Programai vadovavo Rūta 
Staniuliene. Invokaciją prieš 
vakarienę sukalbėjo Pal. Jur
gio Matulaičio misijos kapelio
nas kun. Algirdas Paliokas, 
SJ. Himnų giedojimui vadova
vo sol. Algirdas Brazis, akom
panuojant Aldonai Brazienei, 
o vakarienes metu pianinu 

Būsimąjį Lietuvos Respublikos prezidentą Vaida Adamkų, šeštadienį, sausio 24 ii apsilankius) jaunimo centre 
Čikagoje, džiaugsmingai sveikino Čikagos Lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Tarp mokinių Valdas 
Adamkus, jo kairėje mok. Maryte Utz ir Pedagoginio lituanistinio instituto direktore Stasė Petersonienė, o 
dešinėje — mokyklos vedėja Jūrate Doviliene. N ; )tr J. Tamulaič io 

Liet jvo.» Respublikų.-
Aimai < m sausio "j:i 
Ai: ; iasv ." .k : : i ; i PLC 

skambino muz. Ričardas Šo
kas . 

Kaip paprastai tokiomis 
progomis, neapsieita be sveiki
nimų ir linkėjimų, nors, reikia 
pasidžiaugti, jų nebuvo per 
gausiai . Pirmasis žodį tarė 
neseniai į JAV Kongresą 
išr inktas lietuvis John M. 
Shimkus, kadangi jis turėjo 
skubėti atgal į Vašingtoną. Po 
to sveikino Kauno arkivysku
pas metropolitas Sigitas Tam-
kevičius, lietuvių evangelikų-
liuteronų vysk. Hansas Dum-
pys, Lietuvos Respublikos am
basadorius JAV Stasys Saka
lauskas , LR gen. garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas 

daugiau kaip tūkstanti maldi
ninkų, negalėjo susodinti visų 
atvykusių ir nemaža: jų turėjo 
,.ramstyti sienas", stovėti 
bažnyčios gale. 

Iškilmės šį sekmadienį 
buvo dvilypes: du garbingi 
svečiai, abu surišti su Lietu
va. Vienas — iš jos atvykęs 
trumpam paviešėti mūsų tar
pe, antrasis — iš mūsų tarpo 
šią savaitę išvykstantis į tė
vynę. 

Be abejonės, į šio sekmadie
nio Sumą daug žmonių su
traukė Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke-
vičius, apsilankęs Švc. M. Ma
rijos Gimimo parapijoje, bet 

prezidentu išrinktam Valdui Adamkui ir jo žmonai 
•i lankanti- PLC. 1-emonte, busimąją prezidentienę 
< ribiniu komiteto pirmininke Brone .Vainiene 

Nui.tr J. Tamulaičio 

Kleiza, PLB pirm. Vytautas ga] kita tiek atvyko pasimelsti 
Kamantas , JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Regina Na-
rušienė, ALTo pirm. dr. prof. 
Jonas Račkauskas, BALFo 
centro valdybos pirm. Maria 
Rudienė, Lietuvių fondo tary
bos pirm Algirdas Ostis, o Lie
tuvos V. Adamkaus rinkimi-

kartu su išrinktuoju Lietuvos 
Respublikos prezidentu Valdu 
Adamkum, jo žmona Alma, 
LR ambasadorium JAV Stasiu 
Sakalausku, jo žmona Jūrate , 
LR garbės gen. konsulu Či
kagoje Vaclovu Kleiza, jo 
žmona Asta, Valdo Adamkaus 

nio štabo linkėjimus perdavė rinkimo kampanijos komiteto 
Raimundo Mieželio žmona nariais (pirm. Stasys Baras) ir 
Dalia. 

Programos vedėja t rumpai 
suminėjo Valdo Adamkaus 
veiklos sritis ir atliktus dar
bus. Reikia pažymėti, kad 
publika savo prezidentą suti 

Po iškilmingų šv. Mišių S\v M. 
Čikagos miesto 15-tos seniūnijos 

kitais svečiais, kurie mūsų 
parapijoje — reti paukščiai. 

Mišias su arkivysk. S. Tam-
kevičium koncelebravo para
pijos klebonas kun Mykolas 
Jakaitis, kun. Pranas Kelp-

ko labai šiltai, ilgais plojimais šas, prel. Jurg is Šarauskas ir 
ir atsistojimais. Niekas ne- t. marijonų provinciolas kun. 
galėjo abejoti, kad džiaugsmas Donaldas Petraitis. MIC. Da-
ir pasididžiavimas buvo tik- lyvavo ir Čikagos arkidiecezi-
ras . 

Trumpai, bet labai įtiki
nančiai ir jautriai kalbėjo 
išrinktasis Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus, pasku
tinį kartą, kaip vienas iš 
mūsų. dar neprisaikdintas, 
išvykstantis sunkiam darbui. 
J i s dėkojo užsienio lietuviams, 
ypač savo rinkiminės kampa
nijos komitetui vadovauja
mam Stasiui Barui, prašė toli
mesnės paramos ir žadėjo 
daug dėmesio kreipti į Lietu
vos jaunimą, kad jis atrastų 
taut inę savimonę ir dvasines 
vertybes (su Lietuvos dvasi
ninkijos pagalba). 

Po oficialiosios dalies susi
rinkusieji turėjo progą asme
niškai paspausti prez. Valdui 
Adamkui ir jo žmonai Almai 
ranką. Ilgiausios eilės nusi
driekė per visą erdvę salę (da
lyvavo per 500 žmonių), bet 
visi kantriai laukė progos pa
linkėti išvykstantiems geriau
sios sėkmes. 

Tai buvo tikrai ypatingas 
sekmadienio vakaras. 

A T . B . 
ĮSPŪDINGA ŠVENTĖ 

LIETUVIŠKOJE 
PARAPIJOJE 

Sekmadienį, sausio 25 d., 
10:30 vai. r., į Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią 
suplaukė minių minios, ne tik 
iš apylinkes, bet net iš gero
kai tolimesnių vietovių. Šven
tove, nesunkiai talpinanti 

jai atstovavęs vysk. John Gor-
man. Skaitinius atliko Juozas 
Polikaitis. Įspūdingai giedojo 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. Antano L;no. 

Arkivysk. Tamkevičius 
pasakė jaudinantį pamokslą. 

tarpo. Arkivyskupas primina, 
kad dar daug blogybių 
siautėja Lietuvoje, dar reikės 
daug pastangų, kol bus iš tau
tos sielos ištrinti bolševikų 
okupacijos pėdsakai, išmokę 
žmones negerbti nei asmens, 
nei nuosavybės. 

Maldininkai savo susiža
vėjimą pamokslu išreiškė plo
jimu. Plojimu buvo taip pat 
sutiktas ir palydėtas naujasis 
Lietuvos prezidentas, o Lietu
vos himnas galbūt niekad taip 
nuoširdžiai ir skambiai ne
aidėjo, kaip užbaigiant šio 
įspūdingo sekmadienio pamal
das. 

Dalvvavo ir nemažai vie-

M.injii- (limimo lietuvių parapijos bažnyčioje sekmadieni, sausio 25 d. Iš k.: 
seniūnas Virgil Jonės. Alma Adamkuviene. Stasys Baras ir Valdas Adamkus. 

Nuotr Jono Kuprio 

ypač pabrėždamas padėką už tinęs žiniasklaidos reporterių 
Amerikos lietuviu dosnią ir 
visokeriopą parama Lietuvai. 
Pagaliau tėvynei meilė paro
dyta galbūt akivaizdžiausiu 
būdu, padedant išrinkti prezi
dentą iš užsienio tautiečiu 

su filmavimo bei foto apara
tais, o ką jau bekalbėti apie 
saviškius... Tik gaila, kad kar
tais foto aparatų byksėjimais 
'ypač pamaldų metu bažny
čioje) darosi įkyrūs ir galbūt 

Maloniame pašnekesyje Rui.i Stan 
tiene Alma Adamknvieae 

reikėtų t am t ik ros kontroles iš 
rengėju pu>es. jeigu pa tys 
ži'Tiont- nes i la iko sav i tvardos . 

A.T.B. 

Tarp Maironio mokyklos PLC Lemonte. ..Geležinio vilko* istorijos būrelio narių busimasis Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valda? Adamkus ir būrelio globėja mok. Gražina Sturoniene N'uotr R. Novak 

r hiisitnoj] Lietuvos preztden-
Niu.tr J. Tamulaičio 

SKBLBIMAI 
x Kelionė į šokiu šventę 

Vilniuje liepos 1-7 d. $768 iš 
Čikagos. Registruotis iki vasa
rio 13 d. Skambinti Teresei 
l^esniauskienei, First Class 
Travel. Tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
x Karaliaučiaus srities 

l ietuvišku mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje, 
aukojo: $200 A. Bundelis. 
$100 Leo Trečiokas. $30 
Kristina Švarcas $25 Adolph 
Hansen. Dėkodami visiems 
rėmėjams, kviečiame visuome
nę remti lietuvišką švietimą 
Maž. Lietuvoje aukas siun
čiant: „Karaliaučiaus kraš
to lietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct., Naperville, IL. 
60540-7011. 
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Dengiamo ir taisomi 
visu tusiu stogus 
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