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Vyriausybė nemoka tinkamai 
informuoti v isuomenės 

Vilnius , vasario 5 d. (BNS) 
— Premjeras Gediminas Vag
norius pripažino, kad vyriau
sybė nesugeba pakankamai 
gerai paaiškinti visuomenei 
savo sprendimus. 

„Čia glūdi pagrindinė pro
blema", sakė premjeras spau
dos konferencijoje ketvirta
dienį. 

G. Vagnorius prisipažino 
nesitikėjęs, kad prieš telefono 
pokalbių pabrangimą protes
tuos pensininkai bei kiti socia
liai remtini žmonės, kuriems 
telefono paslaugos „beveik ne-
brangsta". 

„Vyriausybė labiausiai sie
kia remti pensininkus, dau
giausia biudžeto lėšų šiais 
metais ji skirs socialiai rem
tiniems asmenims", kalbėjo 
premjeras. 

J is stebėjosi, kodėl žmonės 
skundžiasi dėl nepakankamo 
pajamų augimo, pramoninin
kai kalt ina vyriausybę dėl so
cialdemokratinės politikos, o 
Tarptautinis valiutos fondas 
priekaištauja, kad pensijos ir 
vidutinis darbo užmokestis 
per metus padidėjo pernelyg 
daug — 25 proc. 

G. Vagnorius žadėjo ir toliau 
vykdyti subalansuotą ir nuo
seklią, visiems gyventojams 
naudingą ekonominę socialinę 

politiką. 
Vyriausybės vadovas minėjo 

jau kovo mėnesį pradedamą 
įgyvendinti valdymo reformą, 
sprendimus, kur ie leis griež
tinti kovą su nusikalstamu
mu. 

Žurnal i s tams buvo pra
nešta, jog vyriausybė nutarė 
pradėti ta ikyt i dar pernai 
pri imtus į s ta tymus, pagal ku
riuos bus t ik r inamas turto 
įsigijimo te i sė tumas . Teisė
saugos institucijos j au ruošia 
pavyzdžius, ka ip ta i taikyti 
praktiškai . 

„Turto a tėmimas iš nusikal
timais į ta r iamų grupuočių 
daugeliui bus didesnė bausmė, 
nei keleri metai kalėjimo", 
kalbėjo G. Vagnorius. 

J i s mano, kad dėl šių prie
monių gali bū t i „didelė reakci
ja, bus daug protestų". Tačiau 
turto kilmės aiškinimas ir ga
limas jo konfiskavimas nebus 
masinis reiškinys, ramino G. 
Vagnorius, bus pasirinkti „ati
t inkami asmenys". 

„Tinant nus ika ls tamų susi
vienijimų veiklą, visiškai tei
sėtai prokurorų teikimu galės 
būti pare ika lau ta teisme įro
dyti, už kokias darbo pajamas 
įsigytos pilaitės ir sukaupti 
milijonai", kalbėjo premjeras 
G. Vagnorius. 

BafafcAnMTkanPartna^lj 

Prezidento rinkimai kainavo 
apie 6.5 milijono l i tų 

Vilnius , vasario 4 d. (Elta) 
— Visi kandidatai Lietuvos 
prezidento rinkimuose išleido 
6 mln. 385,000 litų, antradienį 
paskelbė jų ataskai tas surin
kusi Vyriausioji rinkimų ko
misija (VRK). 

Daugiausiai lėšų savo kam
panijai išleido į antrąjį rin
kimų ratą nepatekęs Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. J is savo reklamai su
rinko 2 mln. 425,010 litų. 

Antrajame rate kovojusio 
teisininko Artūro Paulausko 
rinkimų kampanijai, VRK pa
teiktais duomenimis, buvo 
išleista 1 mln. 961,504 litai. 

kimų kampani ja i išleidęs pi
nigų yra išr inktas is preziden
tas Valdas Adamkus . J i s savo 
kampanijai surinko 1 mln. 
430,492 l i tus, tačiau dar turi 
18,000 litų nesumokėtų skolų. 
V. Adamkaus rinkimų štabas 
viliasi, jog pavyks jas padengti 
per mėnesį. Tam tikslui skir
tos lėšos bus kaupiamos V. 
Adamkaus r inkimų fonde. 

Visi kiti kandidata i žymiai 
atsiliko nuo minėto trejeto. 
Mažiausiai pinigų rinkimams 
sukaupė Seimo narys Riman
tas Smetona — 14,176 litus, 
tačiau iš jų 468 litai dar liko 
nepanaudot i . 

r iamas ir turėtų pradėti veikti 
šį rudenį. J au pavasarį turėtų 
būti paskelbtos kreipimosi dėl 
paramos taisyklės bei fondo 
valdybos sudėtis. 

Programas planuos, vykdys 
ir kontroliuos kiekvienoje val
stybėje įkurtos fondo pro
gramų tarybos. Finansiniai 
įnašai bus laikomi, kontroliuo
jami ir investuojami Jung
tinėse Vaistuose. 

Lenkų spaudoje — Lietuvos 
Seimo pirmininko šmeižtas 

Trečiasis daugiausiai rin-

Lietuvos telekomas" — kritikos » 

ir nepasitenkinimo objektas 
Viln ius , vasario 5 d. (BNS) 

— Lietuvos centro sąjunga pa
sisako prieš „Lietuvos teleko
mo" monopolį po to, kai bend
rovė bus privatizuota, nes 
dabar numatytuoju būdu pri
vatizuojant įmonę, jos išimti
nė pardavimo teisė dar labiau 
sustiprinama. 

„Tai prieštarauja Konstitu
cijai, ginančiai sąžiningą kon-

* Iš laidas u i poka lb ius 
ps icholog inės pagalbos te
lefonu padengs Ryšių ir infor
matikos ministerija iš vyriau
sybės rezervo fondo lėšų, ket
virtadienį pranešė vyriausy
bės spaudos tarnyba. Į pagal
bos tarnybų sąrašą įrašytos 
Vilniaus „Jaunimo linija", 
Kauno „Jaunimo linija", Drus
kininkų „Bendraamžių linija", 
Marijampolės ^Jaunimo lini
ja", Vilniaus psichologinė kon
sultacija telefonu, Kauno psi
chologinės pagalbos telefonas, 
Klaipėdos paguodos telefonas, 
Klaipėdos „Jaunimo linija", 
Šiaulių anoniminė psichologi
nė konsultacija, Vilniaus ano
niminis paauglių ir jaunuolių 
konsultavimas dėl lytinių ir 
psichologinių problemų, Vaikų 
telefono linija ir Telšių „Vil
ties linija. <EIU> 

kurenciją. ir pažeidžia strate
ginius Lietuvos ūkio intere
sus", rašoma pareiškime. 

Centr is ta i nerimauja ir dėl 
skubos tva rka rengiamo Lie
tuvos telekomunikacijų įstaty
mo, kurio priėmimas „kelia 
rimtą pavojų, jog kiti teleko
munikacijų rinkos dalyviai at
sidurs nelygiateisėje padėty
je". 

Į teis intas telekomo monopo
lis ir dideli paslaugų įkainiai, 
centristų nuomone, dirbtinai 
sukurs prielaidas socialinei 
į tampai, kur i turės įtakos ne 
tik politiniam, bet ir ekono
miniam Lietuvos gyvenimui. 

Iš esmės neprieštaraudama 
dėl mokamų telefono paslaugų 
bei pr iva taus ūkio plėtojimo, 
Centro sąjunga naujų įkainių 
įvedimą vadina skubotu, pla
čiau neap ta r tu visuomenėje ir 
nepakankamai pagrįstu eko
nominiais skaičiavimais. 

Liberalai mano, kad tik at
sisakius „Lietuvos telekomo" 
monopolio, būtų įmanoma nu
statyti t ikrus pokalbių telefo
nu įkainius. 

Liberalų sąjungos valdybos 
pi rmininkas Alvydas Meda-
linskas spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį teigė neabejo
jąs , kad mokesčiai už pokal-

Nuotr.: (Iš kaires) Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirias Saudargas, JAV ambasadorius Lietuvoje Keith 
Smith ir Atviros Lietuvos fondo Valdybos pirmininke Irena Veisaitė susitiko „Amerikos centre", Vilniuje, kur 
vasario 5 dieną buvo paskelbta, jog Lietuvoje oficialiai pradėjo veikti Baltijos-Amerikos Partnerystės fondas. 

(Eltai 

Nevyriausybines organizacijas 
rems Amerikos fondas 

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) K. Smith. 
— Lietuvoje kuriamas naujas A. Saudargas džiaugėsi, kad 
JAV lėšomis išlaikomas fon- po Chartijos, kuri reiškia val
das, kuris skatins Lietuvos stybių bendradarbiavimą, per-
nevyriausybinių organizacijų einama prie „visuomenių part-
(NVO) raidą. nerystės". 

Lietuvoje įregistruota apie Fondo pinigai bus skirstomi 
2,000 NVO, tačiau jų veikla konkurso keliu. Tačiau, pasak 
kol kas nedaug įtakoja vai- I. Veisaitės, for.dv dar tik ku-
džios veiklą ir visuomenės gy
venimą. 

„Baltijos — Amerikos Part
nerystės fondo įkūrimas ne
abejotinai ženklina naują eta
pą pilietinės visuomenės plė
troje", pareiškė Atviros Lietu
vos fondo direktorė Irena Vei
saitė, kuri kartu su JAV am
basadoriumi Lietuvoje Keith 
Smith ir Lietuvos užsienio rei
kalų ministru Algirdu Saudar
gu ketvirtadienį Vilniuje pri
statė naują Amerikos — Balti
jos Partnerystės fondą. 

Pradinį fondo įnašą — 15 
mln. JAV dolerių — perpus 
skiria JAV Tarptautinės plė
tros atgentūra ir Atviros vi
suomenės institutas, finan
suojamas labdario George So
ros. 

Fondą valdys nepriklauso
ma direktorių valdyba. Jo pro
gramas įgyvendins Atviros 
Lietuvos, Atviros Estijos fon
dai bei Soroso fondas Latvi
joje. 

Fondas įkurtas JAV vyriau
sybės iniciatyva. Jis skatins ir 
rems nevyriausybinių organi
zacijų vystymąsi Baltijos val
stybėse, palaikydamas šių val
stybių reformų politiką bei 
pratęsdamas JAV paramą 
Baltijos valstybėms. 

„Kaip JAV bei Baltijos val
stybių Chartiją, taip ir šio fon
do įkūrimą paskatino mūsų 
vyriausybės troškimas plėtoti 
dvišalius santykius", prista
tyme sakė JAV ambasadorius 

bius telefonu turi būti moka
mi, tačiau nebuvo tikras, ar 
nustatyta 7 centų už minute 
kaina yra teisinga. 

A. Medalinskas siūlo užtik
rinti, kad po ..Lietuvos teleko
mo" privatizavimo būtų atsi
sakyta galimybės suteikti par
davimo teisę naujajam šeimi
ninkui. 

Liberalai taip pat siūlo už 
telefoninius pokalbius gautą 
pelną skirti ne indeliams kom
pensuoti, o telekomo įrangai 
modernizuoti. 

Var šuva , vasario 4 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininko spaudos atstovė len
kų spaudoje atsakė į ginčą, jog 
Vytautas Landsbergis nebuvo 
KGB agentas. 

„Agentas, tačiau nusipel
nęs" — tokiu pavadinimu laik
raštis „Rzeczpospolita" iš
spausdino Seimo pirmininko 
atstovės spaudai Loretos Za
karevičienės laišką redakcijai, 
kuriame atsakoma į 1997 m. 
gruodžio 15 d. laikraštyje iš
spausdintą Jerzy Haszczynski 
straipsnį. 

Laišką prieš savaitę „Rzec
zpospolitos" redaktoriaus pir
majam pavaduotojui Maciej 
Lukaszewicz perdavė Lietuvos 
ambasadorius Lenkijoje Anta
nas Valionis. 

Jame pažymima, kad vie
name didžiausių Lenkijoje 
dienraščių „Rzeczpospolita" 
išspausdintame Jerzy Haszc
zynski straipsnyje .Agentas, 
tačiau nusipelnė" buvo išvar
dinta daug įvairių pavardžių, 
cituojama daug žinomų poli
tikų. 

Pasak laiško, „kad nekiltų 
abejonių, kas yra 'nusipelnęs 
agentas', straipsnio autorius 
pridėjo nuotrauką, kuri (ma
tyt, jo įsitikinimu), neturi kel
ti jokių abejonių'. 

L. Zakare- >iienė pastebi, 
kad „antraštei 'ezė verta dė
mesio. Kokiai- dokumentais 
remiasi autorius, vadindamas 
Vytautą Lar.obergį KGB 
agentu? 'Parodymus Lands
bergio byloje da'ė keturi buvę 
KGB karinink. . . .Tų buvusių 
darbuotojų nuomone, Lands
bergis buvo K;!B informato
riumi', rašė J Haszczynski. 
Nuo kada ta uomonė' tapo 
įrodymu? Sp<-^ali Lietuvos 
Seimo komisija ir Generalinė 
prokuratūra tuos kaltinimus 
— 'nuomonę- pripažino nepa

grįsta. Tačiau autorius kaip 
mat griebiasi dar vienos 'nuo
monės', kažkokia opozicija 
Lietuvoje abejoja tų institucijų 
bešališkumu, kadangi joms 
neva 'vadovauja Landsbergio 
žmonės'. Susidaro įspūdis, kad 
KGB pulkininkų nuomonė 
dienraščiui 'Rzeczpospolita' 
nekelia abejonių". 

„ Jam rašant apie Lietuvos 
respublikos Aukščiausiojo 
teismo sprendimą buvusios 
premjerės Kazimieros Pruns
kienės byloje, kuriame sako
ma, kad ji sąmoningai bendra
darbiavo su KGB, pono Jerzy 
Haszczynski nedomina tai, jog 
buvusiai premjerei byla buvo 
iškelta remiantis įrodymais, 
t a rp jų — jos raštišku įsipa
reigojimu bendradarbiauti. 
Užuot rėmęsis faktine medžia
ga, straipsnio autorius yra lin
kęs paskleisti ponios K. Prun
skienės tvirtinimą, jog 'proce
sas buvo Landsbergio ekipos 
intriga', žodžiu, vėl kas nors 
prieš Landsbergį", rašo L. 
Zakarevičienė. 

Baigdama ji pažymi, kad 
„sunku atsispirti įspūdžiui", 
jog ponas J. Haszczynski ir 
„Rzeczpospolita" visa tai pa
darė tyčia, kai iki rinkimų, 
kuriuose vienas kandidatų bu
vo V. Landsbergis, buvo likę 
tik savaite. 

J. Haszczynski su savo 
žmona Maja Narbutt kelerius 
metus dirbo „Rzeczpospolitos" 
korespondentais Vilniuje, yra 
išspausdinę daug straipsnių 
lietuviška tematika. 

* Kitą savai tę į Vilnių at
v y k s naujasis Pasaulio lietu
vių bendruomenes valdybos 
atstovas Lietuvoje Gabrielius 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter. DPA, AP, lntertax, ITAR-TASS. BelaPAN. 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimas) 

Riad. Irakas pateikė naujų pasiūlymų ir mėgina diplomatiniu bū
du išspręsti konfliktą su Jungtinėmis Tautomis, ketvirtadienį Saudi 
Arabijoje pareiškė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius 
Robin Cook. Pasak jo, Irakas pasiūlė ginklų inspektoriams vieną kar
tą apsilankyti 45 „įtartinose" vietose, tačiau šis pasiūlymas „nėra pri
imtinas". „Esu patenkintas, kad Irako prezidentas Saddam Hussein 
supranta naujų pasiūlymų svarbą. Tai gali reikšti, jog krizę pavyks 
sureguliuoti taikiai. Tačiau JT inspektoriams turi būti leista dirbti be 
jokių sąlygų ir suvaržymų. Jie turi turėti teisę dar kartą tikrinti visus 
objektus", sake Britanijos pareigūnas. 

Vašingtonas. JAV Valstybes sekretore Madeleine Albnght, tre
čiadienį grįžusi į Vašingtoną po 8 dienų keliones Europoje bei arabų 
valstybėse, pasiekė didesnės nei tikėtasi paramos griežtai Jungtinių 
Valstijų nuostatai Irako atžvilgiu. Keliones rezultatai buvo aptarti su 
prezidentu Bill Clinton. Visose M. Albright aplankytose valstybėse 
buvo pabrėžiama svarba spręsti Irako krizę diplomatiniu keliu. Ta
čiau Saudi Arabijos, Jordanijos, Kuwaito, Egipto, Bahraino ir palesti
niečių vadovai leido suprasti, kad neprieštaraus JAV karinei operaci
jai prieš Iraką, jei Bagdadas ir toliau trukdys JT ginklų tikrintojų 
darbui, sake M. Albright, kuri nepateikė jokio ultimatumo, tačiau sa
kė, kad kantrybės greičiausiai užteks tik „kelioms savaitėms". Nors 
oficialiai ir nekalbama, kad JAV karo lėktuvai galės pasinaudoti Sau
di Arabijos, Bahraino ir Kuvvaito bazėmis, privačiuose pokalbiuose 
JAV pareigūnai tvirtina tai „nebūsiant problema". 

JAV paragino žydų valstybę atsisakyti kontrpuolimo, net jeigu Ira
kas raketomis apšaudytų Izraelį, trečiadienį pareiškė JAV Gynybos 
sekretorius William Cohen. Anot jo, Vašingtonas yra įsitikinęs, kad 
sugebės apginti savo sąjungininkus regione, taip pat ir Izraelį, jeigu 
Irakas, atsakydamas į JAV karinį puolimą, pradėtų bombarduoti žy
dų valstybę. Jis pagyrė Izraelį, susilaikiusį 1991 metų Persijos įlan
kos kare. Izraelio ministras pirmininkas B. Netanyahu yra pareiškęs, 
kad Izraelis „pasilieka teisę" nubausti Iraką už bet kokią agresiją. 

Beijing. Kinijos užsienio reikalų ministras Qian Qichen ketvirta
dienį JAV Valstybės sekretorei Madeleine Albright telefonu sakė, jog 
Kinija nepritaria jėgos prieš Iraką panaudojimui. Tai kol kas aukš
čiausio lygio Kinijos komentarai dėl Irako krizes. Kinija, prieštarau
dama konflikto sprendimui jėga, paragino Bagdadą sutikti su -JT Sau
gumo Tarybos nutarimais bei ginklų tikrintojų reikalavimais. Kinija 
yra viena iš penkių JT Saugumo Tarybos nuolatinių narių, turinčių 
„veto" teisę. 

Maskva. Sunkiausias laikotarpis Irako ir Jungtinių Tautų santy
kių krizėje baigėsi, tačiau problemų dar yra, ketvirtadieni pareiškė 
Rusijos prezidentas Boris Jelcin. „Aš esu optimistas. Dar negalime 
pasakyti, kad viskas yra gerai ir, kad situacija nepablogės. Tačiau 
krizės kulminacija jau praeityje. Jtampa mažėja, o tai labai svarbu", 
Kremliuje žurnalistams sakė B. Jelcin, tačiau, kalbėdamasis su Itali
jos ir Rusijos žurnalistais jis pakartojo įspėjimą, kad jėgos panaudoji
mas Irako krizės sprendimui gali įžiebti pasaulinį karą. „Mes jokiu 
būdu negalime leisti JAV suduoti karinio smūgio Irakui", sakė Rusi
jos prezidentas. 

Paryžius. Prancūzija neprisidės prie JAV vadovaujamo antpuolio 
prieš Iraką, kad priverstų Bagdadą paklusti JT ginklų kontroles rei
kalavimams, ketvirtadienį pareiškė UR ministras Hubert Vedrine ra
dijo stočiai „Europe 1". Paklaustas apie JAV planus pulti Iraką, jis 
sakė, jog „Prancūzija neketina savęs su tuo sieti". Paklaustas, ar gali
ma tokia tikimybė, kad Prancūzija, viena arba su Europos sąjungi
ninkais prisijungs prie karinio antpuolio arba suteiks tiekimo pa
galbą amerikiečių pajėgoms, H. Vedrine kategoriškai atsakė: „Ne, nė
ra". 

Minskas ketvirtadienį apkaltino Lenkiją kišimusi į Baltarusijos 
vidaus reikalus bei atšaukė iš Varšuvos savo ambasadorių. Baltarusi
jos UR ministras Ivan Antonovič ketvirtadienį spaudos konferencijoje 
Minske pavadino „nedraugiškais aktais" Lenkijos vienašališkai įves
tas naujas įvažiavimo taisykles ir Balstogėje bei Varšuvoje surengtus 
seminarus Baltarusijos opozicijos aktyvistams. Pasak I. Antonovič, 
„kai Baltarusijos opozicija rengiama Lenkijoje užgrobti konstitucinę 
valdžią, tai — kišimasis į Baltarusijos vidaus reikalus". URM vadovas 
patvirtino, kad Baltarusijos ambasadorius Lenkijoje Viktor Burskij 
iškviestas į Minską pasikonsultuoti. 

Karaliaučiaus gubernatorius Leonid Gorbenko mano. kad .jei 
Lietuva ir Lenkija taps NATO narėmis, tai Kaliningrado ^Kara
liaučiaus - red.) sričiai teks su tuo susitaikyti. Gyvenimas yra gyveni
mas — teks gyventi ir kaimynystėje su NATO", pareiškė gubernato
rius spaudos konferencijoje. „Mes manome, kad regionas liks Rusijos, 
tačiau reikia nepamiršti Europos istorijos — tai jos sienų istorija. Ne
reikia pamiršti, kad tai susiję ir su Lietuva bei Lenkija", sakė 
A.Gorbenko ir pritarė sienos sutarčiai su Lietuva. 

Vokietijos, Danijos ir Lenkijos bendrų karinių jūrų pajėgų kū
rimas sukėlė stiprų Rusijos prieštaravimą. Šios pajėgos, kurios turėtų 
būti sukurtos Lenkijai stojant t NATO, kelia košmarus Rusijai, kuriai 
„sapnuojasi" jos šiaurinių uostų blokavimas ir tankų sukiojimasis 
ties jos sienomis. Rusijos gynybos ministras Igor Sergejev sausio mėn. 
Bonoje apkaltino NATO, kad sąjunga telkia ginkluote prie Rusijos 
sienų. Tačiau Vokietijos gynybos ministras Volker Ruehe teigė, kad 
bendras junginys padės išplėsti normalizuojant) NATO poveikį į Rytų 
Europą. Kuriamos pajėgos būtų pirmieji daugiašaliai daliniai Rytų 
Europoje. Detalūs jo kūrimo planai dar bus parengti, tačiau jau dabar 
manoma, kad pirmasis kuriamo junginio vadas bus danas, po to len
kas, o po jo vokietis. 

Žemkalnis. Austrą! gyve
nantis 69 metų išeivijos veikė
jas taip pat yra PLB Valdybos 
pirmininko pavaduotojas. 

Dirbti Lietuvos Seimo rūmuo
se įsikūrusioje PLB atstovy
bėje jis pradės vasario 13 d. 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio brolis pakeis dau
giau kaip 4 metus šiame poste 
dirbusį Juozą Gailą. IHM 

KALENDORIUS 
Vasar io 6 d Sv. Paulius 

Miki ir 25 draugai, kankiniai 
Japonijoje 1597 metais; Dara
ta, Teofilis. Alkis. Živilė. 

Vasar io 7 d.: Ričardas. 
Romualdas. Moze. Ramutis. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

TURĖJOME PROGĄ STEBĖTI 
DAINIŲ ZUBRŲ 

215 svarų svorio, antrus me
tus žaidžiantis NHL, buvo 
perkeltas iš pirmos į antrą 
Philadelphijos liniją. Šiuo me
tu, 1998 m. sausio 24 d. lygos 
statistikoje, Dainius yra tre
čias geriausias žaidėjas su 
plius/minus 24. Yra sužaidęs 
105 NHL rungtynes. Yra įmu
šęs 6 įvarčius ir 19 (assists) 
viso 25 taškų. 

Dainių stebėjau Detroito Joe 
Louis arenoje kur, likus tre
joms minutėms trečiame pe
riode, Detroito Brenden Sha-
nahan įmušė įvartį ir tuo De
troitas nugalėjo Philadelphiją 
1-0. Kitos rungtynės vyks Phi-
ladelphijoje kovo 14 d. 

Po rungtynių dienraščiui 
„Draugui" ir Detroito „Lietu
viškų melodijų" radijo valan
dėlei įrašiau šį pasikalbėjimą 
su Dainium Zubru. 

Per praėjusių metų Stan
ley Cup playoffs buvote 
vienas jauniausių žaidėjų. 
Kokia buvo jūsų nuotaika? 

„Pernai metais kai vyko 
'playoffs' aš gan daug žai
džiau, stengiausi apie tai ne
galvoti, dengiausi nuo žurna
listų ir kitų įvykių.kurie nu
kreipia dėmesį nuo žaidimo. 
Stengiausi sukaupti jėgas ir 
dėmesį į žaidynes". 

O koks jausmas šiandien, 
kai vėl žaidžiate prieš De
troitą? 

„Normalus, bet prasčiausiai, 
kad pralaimėjome. Man atro
do, kad varžybos buvo visai 
neblogos, bet viena klaida — 
ir 1-0; ir jie laimėjo varžybas". 

Pasikeitė treneriai; kaip 
sugyveni su nauju treneriu 
Wayne Cashman? 

„Treneriai man tvarkoj. Ir 
su buvusiu treneriu Terry 
Murray, ir dabartiniu treneriu 
VVayne Cashman problemų 
neturiu. Pasikeitė ir keletas 
žaidėjų. Normaliai viskas. At
rodo, kad klubas truputį pa-
stiprėjo. Norime laimėti Stan
ley Cup, tai yra ir mano sva
jonė". 

Ar teko susitikti ar bend
rauti su lietuviais? 

„Toronte teko su lietuviais 
susitikti. Philadelphijoje, kaip 
girdėjau, nėra per daug jų. 
Yra atvykusi mano mamytė 
mane aplankyti, o gyvenu su 
broliu, kuris lanko kolegiją, 
tai turiu su kuo lietuviškai su
sikalbėti. Lietuviai nedaug 
žiūri ledo rutulį, daugiau 

Dain ius Zubrus, Philadelphia 
„F lyers" ledo ritulio komandos 
žaidėjas . 

Lietuvos laikraščiuose skai
tytojas randa daug žinių ir in
formacijos apie krepšinį, ypač 
JAV žaidžiančius lietuvius 
krepšininkus Arvydą Sabonį 
ir Žydrūną Ilgauską. Mažai 
dėmesio skiriama ledo ritulio 
lygos NHL, kur šiuo metu žai
džia du lietuviai — gynėjas 
Darius Kasparaitis (#11 Pitts-
burg „Penguins") ir Dainius 
Zubrus (#9 Philadelphiją „Fly
ers''). 

Sausio 24 d. į Detroitą atvy
ko Philadelphijos komanda 
rungtis šio sezono pirmose 
varžybose prieš Detroitą. Pra
ėjusį sezoną Detroitas, nuga
lėjęs Philadelphijos komandą 
(Stanley Cup Playoffs), tapo 

• čempionai, todėl ir šios rung
tynės sudarė finalų žaidimo 
nuotaiką tiek žaidėjams, tiek 
ir žiūrovams. Visi 19,200 bi
lietų šioms rungtynėms buvo 
seniai parduoti. Mėgėjai tu
rėjo pasitenkinti stebėjimu 
Fox televizijos tinklo perda
vime. Lietuviams ypač buvo 
įdomu stebėti Philadelphijos 
komandą, kurioje dešinio 
sparno puolėjas yra Dainius 
Zubrus. 

Lietuviai, ledo rutulio mė
gėjai, prisiminė Dainių Zubrų, 
kuris praėjusį pavasarį žaidė 
dešinio sparno puolėju kartu 
su centru komandos kapitonu 
ir super-žvaigžde Eric Lind-
ros. 

Philadelphijai pralaimėjus 
finalus, buvo pakeisti trene
riai ir keli žaidėjai. Dabartinis 
vyr. treneris yra Wayne Cash
man, žaidęs 17 metų su Bosto
no komanda. Jis yra pakvies
tas būti trenerio pavaduotoju 
Kanados olimpinei komandai. 

Šį sezoną Elektrėnuose gi
męs 19-metis Dainius Zub
rus, 6 pėdų 3 colių ūgio, 
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A.S.K. „LITUANICA" PLĖTOJA 
JAUNUČIŲ KREPŠINĮ 

A.S.K. „Lituanicos" jaunučių „B" klases (9^10 sK.vr.i komanda 1997 m. Šiaurės Amenkos Lietuvių jaunučių 
krepšinio pirmenybėse. Iš k.: I eil. — Arūnas Karaiis, Jus t inas Andriušis , Domantas Gurevičius, Vytas Dailide. 
II eil. — trener is Donatas Si l iūnas , Rytis Vygantas, Ša rūnas S k a d a s , Tomas Rupinskas ir t rener is Algis Jony
nas . 

sportuojančio lietuviško jauni
mo iš Kanados ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų. Būsimo 
Lietuvos prezidento Adam
kaus uždegantys žodžiai jau
nimui, tarti tų žaidynių atida
ryme, sustiprino visų jaunuo
lių ir jų tėvelių bei senelių 
ryžtą jungtis į vieną bendrą 
lietuvišką sportinę šeimą. Žai
dynėse visi džiaugėsi jaunu
čių entuziazmu sportui ir ren
gėjų bei rėmėjų gražiomis pas
tangomis ir tautiniu sąmonin
gumu organizuojant lietuvius 
jaunučius šiai šventei. Teko 
patirti, kad šių pirmenybių 
dienos visiems dalyviams pali
ko malonius ir nepamiršta
mus prisiminimus. 

Šio sporto sezono jaunučių 
treniruotės vyksta net ketu
riose atskirose kitataučių 
sporto salėse, nes nei vienas 

Kiekvieno šeštadienio popie
tę 140 berniukų ir mergaičių, 
dauguma atlikę mokyklinius 
darbus ir pamokas lituanis
tinėse mokyklose Čikagoje ir 
Lemonte, renkasi krepšinio 
salėse žaisti krepšinį lietu
viškoje aplinkoje. Krepšinio 
„pamokas" praveda Čikagos 
Akademinio sporto klubo „Li
tuanicos" treneriai, kurie jau 
šeštuosius metus organizuoja 
Čikagoje ir apylinkėse gyve? 

1993 metais (po daugelio 
metų neveikios) Donato Siliū-
no ir kitų jaunųjų vadovų pas
tangomis buvo atgaivinta klu
bo jaunučiu sekcija. Tuo metu 
kiekvieną žiemos ir pavasario 
šeštadienį, maždaug 20 11-16 
metų amžiaus berniukų rink
davosi treniruotėms įvairiose 
sporto salėse. Tais metais „Li
tuanica" su dvejomis berniu
kų komandomis dalyvavo 
Šiaurės Amerikos- Lietuvių 

nančius lietuvius jaunučius jaunučių trepsimo pirmeny-

1998 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
RAKETBOLO PIRMENYBĖS 

m. Š. A. Lietuvių Ra- r. Registracija — nuo 9:30 vai. 1998 
ketbolo (Racąuetball) pirme
nybės vyks š.m. kovo 28 d., 
šeštadienį, Gene Weiss Rac-
ąettime. 25080 Lakeland 
Blvd., Euclid, Ohio. Tel. 216-
731-0404. Euclid yra šiaurės-
rytų Clevelando priemiestis. 

Pirmenybes vykdo Clevelan
do LSK „Žaibas". 

Programa: vyrų (neriboto 
amžiaus) vienetas ir dvejetas, 
moterų (neriboto amžiaus) vie
netas, vyrų senjorų '50 m. ir 
vyresnių) vienetas. Galutinė 
programa bus nustatyta pasi
baigus registracijai, reikalui 
esant, įvedant papildomas 
klases, atsižvelgiant į amžių 
bei patyrimą. 

Klasifikacija — pagal žai
dėjo amžių varžybų dieną. 

Varžybų pradžia — 10 vai. 

r. 
Dalyvių registracija — 

iki 1998 m. kovo 21 d. imti
nai, pas turnyro vadovą Algį 
Penkauską, šiuo adresu: 

Algis Penkauskas, 31817 
Glenhurst Rd., Willowick, 
OH 44095. Tel. 216-944-4556; 
faksas 216-481-6064. 

Papildomi kontaktai: Algir
das Bielskus tel. 216-486-
0889, Algis Nagevičius 216-
845-8848. 

Smulkesnes informacijas 
gauna ŠALFASS-gos klubai ir 
1997 metų turnyro dalyviai. 
Suinteresuoti nepriklausomi 
žaidėjai prašomi kreiptis į A. 
Penkauską, A. Bielskų ar A. 
Nagevičių. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

sportavimui. 
Valdas Adamkus, būsimas 

Lietuvos Respublikos prezi
dentas, kartu su dabartiniu 
klubo pirmininku Rimantu 
Dirvoniu ir kitais studentais 
1951 metais Illinois universi
tete įsteigė A.S.K. „Lituani-
ca". Vėliau klubas sportininėn 
veiklon įtraukė berniukų jau
nius ir jaunučius, kurių krep
šinio komandos nuolat daly
vaudavo įvairiuose turnyruo
se ir lietuviškuose sporti
niuose renginiuose. Deja, jau
nučių sekcija nustojo veikusi 
dėl vadovų stygio ir neturė
jimo pastovios vietos treni
ruotėms. 

krepšį. Nedaug lietuvių žino 
kas yra Dainius Zubrus". 

Kiek šiam korespondentui 
teko pasikalbėti su šias rung
tynes stebėjusiais reporte
riais, kurių buvo iš įvairių 
miestų, jie visi geros nuomo
nės apie naujai kylančią 
žvaigždę Dainių Zubrų. JAV ir 
Kanados lietuviai vertina Dai
niaus pastangas ir ryžtą garsi
nant Lietuvos vardą ledo rutu
lio stebėtojų tarpe. Linkime 
Dariui sėkmės, ypač jo sie
kiams įamžinti pirmą lietuvių 
vardą STANLEY CUP trofė
juje ir jį nugabenti į Elektrė
nus. 

Paprašiau ir Detroito „Red 
Wings" trenerio pavaduotoją 
Brian Smith įvertinti Dainių 
Zubrų. 

„Jis turi labai gerą supra
timą kaip žaisti ir yra talen
tingas. Aš jį stebėjau praėju
siais metais. Šiais metais jis 
yra padaręs didelę pažangą. 
Jis yra vienas tų puolėjų, ku
ris turi gerą balansą, vikriai 
čiuožia ir yra fiziškai stiprus. 
Jis turės gerą ateitį NHL ir 
yra vienas geresnių Philadel
phijos žaidėjų". 

Kitos Detroito komandos 
rungtynės kovo 14 d. vyks 
Philadelphyoje. 

Algis Zaparackas 

bėse, Detroite. Žaidėjai grįžo 
namo be nugalėtojo titulo, bet 
patenkinti: turėta proga susi
pažinti su lietuvišku jaunimu 
iš kitų vietovių. 

1994-1996 metais „Lituani
cos" berniukų krepšininkų 
skaičius palaipsniui didėjo. 
Tame laikotarpyje klubas su 
trimis berniukų komandomis 
dalyvavo kiekvienose lietuvių 
jaunučių krepšinio pirmeny
bėse — Clevelande, Hamil
tone ir Toronte. Šios koman
dos pelnė gražių pergalių 
sporto aikštėse, tačiau nei vie
na iš jų neiškovojo čempionato 
savo amžiaus klasėje. Jau
nučiai nenusivylė, nes kiek
vienose pirmenybėse juos ly
dėjo lietuviška nuotaika ir 
sportinis draugiškumas. 

1997 metai „Lituanicai" bu
vo labai svarbūs. Tais metais 
klubas žymiai praplėtė savo 
veiklos ribas. Rūtos Sušins-
kienės ir Kitų trenerių dėka, 
pirmą kartą „Lituanicos" is
torijoje buvo įsteigtos mer
gaičių komandos ir komandos 
vaikams nuo 6 iki 10 metų 
amžiaus. Įsidėmėtina, kad 
sparčiai padidėjo berniukų 
skaičius ir kitose amžiaus 
grupėse, taip, kad jaunučių 
berniukų ir mergaičių skai
čius siekė net 90! Turėdama 
tokį didelį būrį jaunuolių „Li-
tuanica" dalyvavo lietuvių 
jaunučių krepšinio pirmeny
bėse, Čikagoje, net su devy
niomis komandomis. Joms va
dovavo 10-ties gerai pasiruo
šusių jaunų trenerių štabas. 
Visos komandos gražiai pasi
rodė krepšinio aikštėse, ypač 
berniukų ir mergaičių „C" (6-8 
skyriaus), berniukų JD" (4-6 
skyriaus) ir „molekulių" (jau
niausių dalyvių) komandos, 
kurios tapo nugalėtojais savo 
amžiaus klasėse. 

Krepšinio varžybos, vyku
sios Čikagoje, buvo surengtos 
„Lituanicos* vadovų ir žaidėjų 
tėvelių pastangomis. Pirme
nybėse dalyvavo daugiau 300 

lietuvių centrų Čikagoje ir 
apylinkėje neturi patalpų 
sportuojančiam lietuvių jauni
mui. Šiuo metu jaunučiai nuo 
6 iki 16 metų amžiaus ruošia
si Šiaurės Amerikos Lietuvių 
jaunučių krepšinio pirmeny
bėms, kurios š.m. gegužės 9-
10 dienomis vyks Detroite. 
„Lituanica" ketina dalyvauti 
ir VI Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynėse, šią vasarą vyksian
čiose Lietuvoje, šokių ir dainų 
šventės išvakarėse. Pažymė
tina, kad klubo veikloje daly
vauja ne tik lituanistines mo
kyklas lankantys vaikai, bet 
ir lietuvių kilmės vaikai, ku
rie nelankantys lietuviškų 
mokyklų ir nepriklausantys 
organizacijoms. Tai svarbus 
reiškinys lietuvybės išsaugoji
mui jaunimo tarpe. A.S.K. 
„Lituanica" visuomet pabrė
žia, kad aukščiausiu savo tik
slu laiko lietuvių jaunimo 
įjungimą ir išlaikymą lietu
viškoje bendruomenėje per 
sportą. 

A. Tamošiūnas 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773) 471-3300 

1998 M. Š. A. LIETUVIŲ STALO TENISO 
PIRMENYBĖS 

1998 m. Š. A. Lietuvių Stalo 
teniso pirmenybės vyks š.m. 
kovo 28 d., šeštadienį, Cleve-
land Table Tennis Associa-
tion, 3615 Euclid Ave. (kam
pas Euclid Ave. ir East 36th 
SU, Cleveland, Ohio. Tel. 216-
391-2882. Varžybas rengia 
ŠALFASS-gos Stalo teniso ko
mitetas, pirm. Pranas Gvil
dys. 

Programa: Vyrų (neriboto 
amžiaus) vienetas, moterų 
(neriboto amžiaus) vienetas, 
senjorų (50 m. ir vyresnių) vie
netas, vyrų dvejetas, mišrus 
dvejetas ir komandinės varžy
bos. Komandą sudaro 2 vyrai 
ir 1 moteris. Dvejetuose ir ko
mandinėse varžybose — am
žius neribotas. 

Varžybų pradžia 10 vai. 
ryto. Atvykimas ir registracija 
nuo 9 v.r. 

Galutinė programa bus 
nustatyta po dalyvių registra-
rijos. Esant pakankamai žai
dėjų, programa gali būti pra
plėsta, įvedant jaunių bei vy
resnių veteranų klases. 

Klasifikacija — pagal žai
dėjo amžių varžybų dieną. 

Dalyvių išankstinė regis
tracija — iki kovo 21 d. im
tinai, pas turnyro vadovą 
Praną. Gvildį, 93 Wheeling 
Ave., Staten Island, NY 
10309-3026, USA. Tel. 718-
356-7871; faksas 718-356-
0974. 

Papildomi kontaktai: Algir
das Bielskus 216-486-0889, 
Bronė Saladžiuvienė 773-863-
8861. 

Visi lietuvių kilmės žaidėjai 
kviečiami dalyvauti. Dalyvių 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIL] LIGOS 

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

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

penktad ir šeštad 9 v.r. -12 v p.p. 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ L I G O S - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. Suite 310 

Naperviile. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Suite 3C 

Dovvners Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

EDMUNDAS VlZINAS, ULD..S.C. 
Specialybė - Vidaus figų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

skaičius neapribotas. Smul
kesnes informacijas gauna 
ŠALFASS sporto klubai ir 
1997 metų pirmenybių daly
viai. Nepriklausomi žaidėjai, 
prašomi kreiptis į Praną Gvil-
* 

ŠALFASS Stalo teniso 
komitetas 

ŠALFASS Centro 
valdyba 

KETVIRTOJI 
„LITUANICOS" 

PERGALĖ 
Po savaitės pertraukos 

„Metropolitan Soccer" salės 
futbolo pirmenybėse, vasario 1 
d. vykusiame ketvirtame jėgų 
išbandyme, „Lituanicos" vyrai 
pelnė ketvirtąją pergalę iš 
eilės, įveikdami irgi be pra
laimėjimo ėjusius „Lions" fut
bolininkus. Kaip ir ankstes
niuose susitikimuose, ir šį 
kartą pergalė pelnyta didele 
pasekme — 8-2. 

Įvarčių seriją pradėjo ener
gingasis R. Urbonavičius, o po 
to V. Žuromskas, J. Sanchez ir 
V. Marčinskas padarė 4-0, tuo 
tarpu „Lions" įstengė pasižy
mėti tik vieną kartą. Antrasis 
kėlinys baigėsi tokia pačia — 
4-1 pasekme (įvarčiai V. Žu-
romsko, V. Marčinsko ir J. To-
mayo — 2). 

Po keturių susitikimų „Li
tuanica" turi 12 taškų ir 37-11 
įvarčių santykį. Pasirodo, kad 
dar be pralaimėjimų eina ir 
lenkų „Highlanders" vienetas, 
tačiau jo įvarčių santykis 
prastesnis (13-5). Trečioje vie-

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hlckory HWs, IL 

Tel . (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.706-422-8260 

toje rikiuojasi „Lions" ir „Cra-
covia" su 9 taškais (pirmųjų 
įvarčių santykis šiek tiek ge
resnis). Pirmenybių lentelėje 
penktaisiais stovi „Legovia" — 
7 tšk., o šeštaisiais — JLight-
ning" — 5 tšk. Jo „uodegai
tėje" rikiuojasi — „Eagles i r -
4 tšk., Wauconda „Chiefs" — 2 
ir „Real FC" bei „Sparta" — be 
taškų. 

Šį sekmadienį, vasario 8 d., 
6 vai. vak. mūsiškiai išbandys 
jėgas su lenkų „Legovia", kuri 
net 7-2 nugalėjo labai stiprią 
(irgi lenkų) „Cracovią". Taigi 
šios rungtynės bus vienos 
įdomesnių visų šio sekmadie
nio susitikimų ir daug ką nu
lems — galbūt net pirmosios 
divizijos čempionato nugalė
toją. Jei pavyks įveikti JLego-
vią" (o to tikrai laukiama), 
mūsiškiams būtų dar viena 
rimtesnė kliūtis — „Cracovią". 

Patikėkime „Lituanicai" sėk
mės šiose svarbiose rungty
nėse. O gausesnis žiūrovų bū
rys savo šūkiais galėtų mūsiš
kius paremti rungtynių metu! 

E.Š. 

M M 
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PLB VALDYBOS VEIKLA 

. 

Nors dabartinės PLB valdy
bos nariai gyvena ir dirba iš
sisklaidę Australijoje, JAV, 
Kanadoje, Ukrainoje, Rusijoje 
ir Vokietijoje, tačiau tarp jų 
visų yra labai artimas kasdie
ninis ryšys per Internetą, kurį 
papildo faksai, telefonai, paš
tas. Įvairūs pranešimai, ži
nios, svarstymai, pasikalbėji
mai, nutarimai skrieja per pa
saulį nepaprastu greičiu tarp 
visų valdybos narių ir jų tal
kininkų namų, įstaigų bei 
PLB atstovybės Vilniuje. Grei
tai reaguojama į naujus įvy
kius. Todėl praktiškai PLB 
valdybos centrai yra ten, kur 
gyvena jos nariai. Labai geras 
tam pavyzdys yra PLB valdy
bos nario Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininko 
Rimo Baliulio atvejis. Jis gy
vena ir studijuoja Hamburge, 
Vokietijoje. Čia buvo PLJS 
centras, iš čia per Internetą 
ėjo žinios į įvairius kraštus ir 
visiems PLB valdybos na
riams. Tačiau jo žmonos Alici
jos motinai susirgus, jis turėjo 
išvykti į Urugvajų. Ir dabar 
jau keli mėnesiai kaip PLJS 
centras yra Urugvajuje. Ryšiai 
ir veikla nepasikeitė, tik pa
sikeitė Internete adresas, iš 
kur toliau eina Rimo Baliulio 
laiškai, žinios, pranešimai, 
ruošiamasi būsimam jaunimo 
suvažiavimui ateinančią va
sarą Lietuvoje. 

Pasibaigus Lietuvos Respu
blikos prezidento rinkimams, 
sausio 5 d. ankstyvą rytą PLB 
valdybos pirmininkas Vytau
tas Kamantas tuoj per Inter
netą pasveikino naujai išrink
tą prezidentą Valdą Adamkų, 
jo žmoną Almą ir jų artimuo
sius bendradarbius, linkėda
mas gero pasisekimo ateities 
darbuose, stiprybės bei sveika
tos kasdieniniame gyvenime, 
ĮflJTrips ir džiaugsmo Lietuvos 
žmonių tarpe. Vėliau faksu 
pasiųstame PLB valdybos 
sveikinimo rašte su malonu
mu prisiminti daugelis jo at
liktų naudingų darbų per eilę 
metų JAV LB krašto tarybose 
ir valdyboje jo dalyvavimas 
PLE seimuos >, didelė ilgametė 
talka PLB valdybos pirminin
kams Juozui Bačiūnui ir Sta
siui Barzdukui, atstovavimas 
PLB valdybai Australijoje, Vo
kietijoje ir kituose kraštuose, 
vadovavimas lietuvių studen
tų veiklai ir sportuojančiam 
jaunimui. Atsisveikinimą žo
džiu pirmininkas Vytautas 
Kamantas pasakė Čikagoje 
sausio 25 d. išleistuvėse Val
dui ir Almai Adamkams. Sau
sio 24 d. Vytautas Kamantas, 
Regina Kučienė ir Milda Len
kauskienė pasitarė su prezi
dentu Valdu Adamkumi apie 
daugelį PLB rūpimų reikalų ir 
susitarė, kaip ateityje palaiky
ti artimus ryšius. PLB valdy
bos pirmininko pavaduotojas 

Horstas Žibąs, Valdo Adam
kaus artimas bendradarbis, 
talkins prezidento štabui įvai
riais būdais. Po to visi kartu 
su Stasiu Baru ir generaliniu 
garbės konsulu Vaclovu Klei
za (prieš tai buvusiu PLB val
dybos vykdomuoju vicepirmi
ninku) dalyvavo prezidento 
susitikime su Lemonto Mairo
nio lituanistinės mokyklos mo
kiniais, mokytojais ir tėvais. 

Sausio 11 d. PLB valdyba 
raštu pasveikino prelatą Juo
zą Prunskį jo 90-ties gyvenimo 
ir 65-ių kunigystės metų jubi
liejaus proga suruoštame pa
gerbime Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Buvo padėkota už 
didelę, nuolatinę ir ypatingą 
paramą PLB darbams, spau
dos leidiniams, jaunimo kon
gresams, PLB Lituanistikos 
katedros Illinois universitete 
steigimui. Prisiminta, kad 
prelatas Prunskis daugelį me
tų lietuvių spaudoje rašė ži
nias ir straipsnius apie PLB 
veiklą. Pirmininkas Vytautas 
Kamantas praėjusių metų pa
baigoje aplankė prelatą Juozą 
Prunskį jo namuose kelis kar
tus, papasakojo apie PLB da
bartinę veiklą, dėkojo už nuo
latinę paramą PLB leidžia
moms Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos serijos knygoms, nu
vežė naujos PLB spaudos ir jį 
tada sveikino, nes prelato gim
tadienis buvo gruodžio 22 
dieną. 

PLB valdybos nariai ne tik 
per Internetą kalbasi ar raš
tus rašo, bet taip pat keliauja, 
susitinka su Lietuvos parei
gūnais, dalyvauja visokiuose 
renginiuose, rūpinasi lietu
viška veikla. Sausio 10 d. PLB 
valdybos pirmininko pavaduo
tojas Algis Rugienius su žmo
na Liuda, JAV LB Michigan 
apygardos pirmininke, Det
roite buvo susitikę su Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų 
ministru Algirdu Saudargu ir 
su jį lydėjusiu Lietuvos Respu
blikos ambasadoriumi JAV 
Stasiu Sakalausku. Visi jie 
dalyvavo ministro Saudargo 
pranešime Detroito lietuvių 
visuomenei Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijoje ir specia
liuose ministro bei ambasa
doriaus garbei suruoštuose 
pietuose Michigan universite
to Fordo namuose su ameri
kiečių mokslo, verslo bei val
džios pareigūnais. 

Kai sausio 16-17 d. JAV sos
tinėje Vašingtone Baltuose rū
muose buvo pasirašyta JAV ir 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
valstybių chartija, kurios pasi
rašymo iškilmėse dalyvavo 
visų keturių valstybių prezi
dentai su užsienio reikalų 
ministrais ir ambasadoriais, 
tai ta proga vyko įvairūs ren
giniai bei priėmimai. PLB val
dybai juose atstovavo PLB 
valdybos pirmininko pavaduo

tojai Algis Rugienius ir Hor
stas Žibąs. 

Tuo pačiu metu kun. Edis 
Putrimas nuo sausio 11 iki 30 
d. lankė Pietų Amerikos lietu
vius ir ypač jų jaunimą Argen
tinoje, Urugvajuje, Brazilyoje. 
Urugvajuje jis susitiko kitą 
PLB valdybos narį, PLJS pir
mininką Rimą Baliui}, ir abu 
kartu dalyvavo Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimo suvažia
vime bei stovykloje Brazilijoje. 
Ten pravedė jaunimo vadovų 
kursus, nes PLB valdyba sten
giasi sustiprinti lietuvybės 
išlaikymą gausiai lietuvių ap
gyvendintuose Pietų Amerikos 
kraštuose. Stovykla gerai pa
vyko, joje buvo dalyviai iš Ar
gentinos, BraziUjo8, Urugva
jaus, Kanados ir Lietuvos. Šiai 
stovyklai PLB valdyba iš savo 
kuklaus iždo davė 3,000 dol. 

Šios PLB valdybos nuomo
ne, pagrindinis lietuvybės iš
laikymas remiasi šeima, jau
nimo organizacijomis ir lietu
viška mokykla, todėl didžiau
sias dėmesys skiriamas litua
nistiniam švietimui. Kad tas 
tiesa, tik pažiūrėkime kas 
šiandien dirba ir vadovauja 
lietuviškai veiklai,Daugiausia 
tie, kurių šeimoms rūpėjo lie
tuviški reikalai, kurių vaikai 
dalyvavo jaunimo organizaci
jose, kurie lankė lituanistines 
mokyklas. PLB valdyba yra 
labai laiminga, turėdama 
darbščią ir pareigingą PLB 
Švietimo komisijos pirmininkę 
Reginą Kučienę, kuri redaguo
ja praplėstą „Švietimo gairių" 
skyrių „Pasaulio lietuvyje", į 
kurį rašyti ir skaityti kvie
čiamos viso pasaulio lietuviš
kos mokyklos už Lietuvos ri
bų. Ji stengiasi išrūpinti kiek 
galima daugiau paramos už
sienio lietuviškoms mokyk
loms iš Lietuvos Respublikos 
vyriausybės ir Lietuvių fondų 
JAV, Kanadoje, Australijoje ir 
kituose kraštuose. Regina Ku
čienė ir toliau tęsia kitą savo 
svarbų darbą, kaip JAV LB 
KV Švietimo tarybos pirmi
ninkė. Ji savo asmenišku dar
bu ir pasišventimu parodo, 

kaip gali kartu dirbti JAV LB 
su PLB. 

PLB valdybai dirbti padeda 
geri talkininkai. Štai Viktoras 
Kučas iš Lemonto atėjo į talką 
PLB valdybai. Jis tvarko PLB 
archyvus Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, kur yra nauja 
PLB valdybos ir PLB fondo 
raštinė ir PLB valdybos bei 
PLB fondo sandėliai. Bus su
rinkti PLB valdybų archyvai 
nuo 1958 metų iki dabar į vie
ną vietą ir po to bus spren
džiamas tolimesnis jų likimas. 
Čia bus surinkta kiek galima 
daugiau archyvinės medžiagos 
iš buvusių PLB pirmininkų 
kadencijų, pradedant pirmo
sios valdybos Jonu Matulioniu 
ir dr. Juozu Sungaila, abu iš 
Kanados. Tada iš JAV gyvenu

sių pirmininkų: Juozo Bačiū-
no, Stasio Barzduko, Broniaus 
Nainio, Vytauto Kamanto (dvi 
kadencįjas), dr. Vytauto Bie
liausko, vėl Broniaus Nainio ir 
dabar vėl Vytauto Kamanto. 
Ši archyvinė medžiaga bus pa
naudota ruošiant PLB veiklos 
40-ties metų leidinį. Susitarus 
ir bendradarbiaujant su JAV 
LB KV Kultūros tarybos pir
mininke Marija Remiene į čia 
bus atvežti laikinai globai Lie
tuvos radiofono archyvai. Juos 
daug metų saugojo Aldona 
Stempužienė, Clevelande. 

Tame pačiame Pasaulio lie
tuvių centre jau nuo seniai 
yra mėnesinio „Pasaulio lietu
vio" leidinio redakcija ir ar
chyvai. PL archyvus gražiai 
tvarko administratorė Baniu-
tė Kronienė. 

Kitas geras talkininkas yra 
Romas Kronas, ir anksčiau 
padėjęs savo žmonai Baniutei, 
„Pasaulio lietuvio" administ
ratorei. Dabar jis sutiko dau
giau įsijungti į PL leidimo dar
bus ir tvarkyti visus reikalus 
su „Draugo" spaustuve, kad 
PL redaktorius Bronius Nai
nys galėtų daugiau laiko skirti 
svarbiam redakciniam darbui. 

Šiais metais Lietuvoje vyks 
daug įvairių renginių, kuriuo
se kaip dalyviai ar žiūrovai 
bus lietuviai ne tik iš Lietu
vos, bet ir iš visų pasaulio 
kraštų- Vieni sportuos, kiti 
dainuos, treti šoks, o visi kiti 
žiūrės ir džiaugsis. Lietuvos 
vyriausybės ir sporto vadovų 
kvietimu bei pavedimu visuo
se renginiuose užsienio lietu
vių dalyvavimu Lietuvai talki
na, rūpinasi, tarp kraštų Ben
druomenių koordinuoja PLB 
valdybos nariai ar talkininkai. 

1 II Lietuvių tautinės olimpia
dos (kuri vyks birželio 23-26 
d.) ir VI Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių (bus birželio 
27-30 d.) organizacinio komi
teto nutarimu, buvo sudarytas 
Olimpiados ir Žaidynių direk-
toriatas, kuris koordinuos val
stybinių ir visuomeninių spor
to organizacijų darbą. Direk-
toriato vadovu paskirtas komi
teto narys Algirdas Raslanas, 
o vienu iš j© dviejų pavaduo
tojų yra PLB valdybos pirmi
ninko pavaduotojas Algis Ru
gienius iš Detroito. Olimpia
dos ir sporto žaidynių organi
zacinio komiteto nariu jau nuo 
seniai yra PLB valdybos pir
mininko pavaduotojas ir ŠAL-
FASS pirmininkas Audrius 
Šileika iš Toronto. Tad dabar 
du PLB valdybos nariai akty
viai darbuojasi sporto srityje. 

II Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių šventes vyks Lietuvoje 
liepos 3-6 d. Pagal jau dau
giau kaip metai dirbančių 
PLB koordinatorių dr. Vitali
jos Vasaitienės, Audros Lin-
takienės (tautiniai šokiai) ir 
Dariaus Polikaičio (dainos) 
pranešimus, pas juos užsire
gistravo 28 meno vienetai su 

472 dalyviais iš 7 Vakarų vai- f 
stybių: Argentinos, Australi
jos, Brazilijos, Didžiosios Bri
tanijos, JAV, Kanados ir Vo
kietijos. Rytų kraštai registra
vosi tiesiog Lietuvoje. 

Europoje gyvenantieji PLB 
valdybos nariai taip pat parei
gingai atlieka savo darbus. 
Prof. dr. Vytis Viliūnas sausio 
mėnesio antroje pusėje vėl bu
vo nuvykęs iš Maskvos į Vil
nių, ten dirbo PLB atstovy
bėje, skaitė paskaitas univer
sitetuose ir toliau rūpinosi lie
tuvių mokslininkų reikalais. 
Jis telkia lietuvių profesorių ir 
mokslininkų žinias Internete, 
kuriomis galėtų naudotis mok
slo įstaigos, Lietuvos ir kitų 
kraštų žmonės. Danutė Čor-
nij, šalia darbo su mokslei
viais, Ukrainoje siekia suorga
nizuoti ryšius tarp Lvovo ver
slininkų su Lietuvos įmonė
mis, kad būtų abipusė ekono
minė nauda. Tomas Bartuse
vičius Vokietijoje ne tik atlie
ka PLB valdybos nario pa
reigas, bet taip pat dirba ir 
kaip Vokietijos LB krašto val
dybos reikalų vedėjas, yra 
PLB atstovas Vasario 16 gim
nazijos kuratorijoje, talkina 
direktoriui Andriui Smitui. 

PLB valdybos pirmininko 
pavaduotojas Gabrielius Žem
kalnis laikinai paliks Austra
liją ir pradės savo naują darbą 
Vilniuje vasario 13 dieną, kaip 
naujasis PLB valdybos atsto
vas Lietuvoje, PLB atstovy
bėje Lietuvos Respublikos Sei
mo rūmuose. Buvęs PLB at
stovas Juozas Gaila 1997 m. 
gruodžio 18 d. sugrįžo namo į 
Baltimorę po ketverių metų ir 
penkių mėnesių darbo. 

PLB valdybos nariai akty
viai dalyvauja šių metų Vasa
rio 16 minėjimuose. 

Danutė Bindokienė 

Kodėl neraudama 
nekaltųjų 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Vytautas Kamantas 

Visi PLB valdybos nariai ir 
atstovai negauna ir neprašo 
jokių atlyginimų už savano
rišką darbą Bendruomenei, 
lietuviams ir Lietuvai. Tik 
prašo visuomenės pritarimo jų 
darbams, patarimų ir pozity
vios kritikos, paremtos fak
tais, bet ne gandais. 

JJVf. 

Šią savaitę Čikagą sukrėtė 
dar vienas šiurpus įvykis 
(kiek jų pastaruoju metu pasi
taiko!), kai dvylikmetis ber
niukas, kuriam — kaip lietu
vių liaudis sakytų — dar 
pienas nuo lūpų nenudžiūvo, 
nušovė du kitus paauglius, 
stovėjusius prie gatvės. Spė
liojama, kad tai galėjo būti 
sąlyga užsipelnyti gaujos na
rystę. 

Tragedijos įkandin seka pa
sipiktinimas ir reikalavimas, 
kad kažkas būtų daroma, ap
saugant nekaltuosius nuo 
smurto, o apylinkės gyventojai 
garsiai reikalauja sutramdyti 
gaujų siautėjimą, nepaisant, 
kad tų gaujų gretose yra daug 
jų pačių vaikų ir jaunuolių. 

Tačiau subruzdimas nu
slūgs, kaip ir ne kartą nu
slūgo, nuvytus gėlėms ant 
kapų, TV žurnalistams nusi
sukus ieškoti kitų sensacijų. 
Kai ateis laikas nusikaltėlius 
bausti, staiga visos simpatijos 
pakryps jų pusėn ir pasipils 
maldavimai neskirti per daug 
griežtų bausmių. 
Tikrovė ne kartą tai patvirti

no. Žmonės neilgai prisimena 
nekaltuosius, kuriems piktos 
rankos atėmė sveikatą ar net 
gyvybę. Tai, galima sakyti, 
vienkartinis reiškinys, sukėlęs 
daug šurmulio, bet netrukus 
pamirštamas, ypač žinia-
sklaidos, nes iš pasaulio išny
kusi auka atrodo ne taip spal
vinga ar įdomi, kaip nusi
kaltėlis, kurio teismo procesas 
visuomet tęsiasi daug metų. 
O kai tas procesas pagaliau 
pasibaigia ir paskelbiama 
bausmė, visi jau būna seniai 
pamiršę nusikaltimą: žmonių 
akyse nusikaltėlis tampa au
ka, juo labiau, jeigu jis nutei
siamas mirties bausme. 

Tai akivaizdžiai matėme ir 
šios savaitės pradžioje, kai 
Texas valstijoje buvo įvykdyta 
mirties bausmė moteriai, 
prieš 15 metų padariusiai bai
sų nusikaltimą. Nedaug kas 
teprisiminė du, anuomet žiau
riai nužudytus, žmones, bet 
žmogžudė per tą penkiolika 
metų tapo savotiška garse
nybe. Nors laikoma kalėjime, 
turėjo progą ištekėti, ne kartą 
pasirodyti televizijoje, skelbti 
savo mintis „internete". 

Atėjus mirties bausmės 
įvykdymo metui, visas pasau
lis apie tai jau žinojo ir sujudo 
prašyti pasigailėjimo, tačiau 
Texas valstija nenusileido ir 
nusikaltėlė buvo nužudyta. 
Verta paminėti, kad šioje vals
tijoje mirties bausmė labai 
gausiai taikoma nusikaltė
liams: 197C m. JAV Aukš
čiausiam teismui ją įteisinus, 

visoje Amerikoje mirties baus
mė įvykdyta 431 asmeniui, iš 
jų 144 — Texas valstijoje, 
tačiau tai daugiausia vyrai 
(vienintelė moteris nužudyta 
North Carolina valstijoje 1984 
m.j, o Texas valstijoje pasku
tinį kartą mirties bausmė 
įvykdyta moteriai buvo pilieti
nio karo metu, praėjusiame 
šimtmetyje. 

Šiuo atveju visuomet galime 
klausti: ar viena žmogžudystė 
skiriasi nuo kitos? Ar apskri
tai žmogus turi teisę atimti 
gyvybę kitam žmogui, nepai
sant legalių ar kitaip pateisi
nančių priežasčių? Pagaliau, 
ar Karia Tucker buvo tikrai 
verta mirties bausmės, kai 
daug didesni nusikaltėliai gy
vena laisvi? Kai kuriose Ame
rikos valstijose net 40 pro
centų nusikaltėlių, nuteistų 
mirties bausr.;e, paliekama 
kalėti iki gyvos galvos. 

O kaip su vykdžiusiais bai
sius genocido veiksmus So
vietų Sąjungos okupuotuose 
kraštuose — įskaitant mūsų 
tėvynę? Daug kartų jau buvo 
rašoma, kalbama, priekaiš
taujama, kad dar niekas ne
ruošė teismų komunistinėje 
sistemoje veikusiems nekal
tųjų budeliams. Vargiai ga
lime tikėtis, kad netolimoje 
ateityje tas bus padaryta. Net 
Bosnijoje, Afrikoje, Azijoje ir 
kitur, kur dar neseniai vyko, 
ar tebevyksta, žudynės, nusi
kaltėliai retai patraukiami 
atskaitomybėn. 

Antra vertus, krikščionio 
pareiga — atleisti. Galbūt ir 
Karia Tucker susilaukė tiek 
simpatijų kaip tik dėl to, kad 
priimė Kristaus mokslą ir 
nuoširdžiai gailėjosi u i savo 

jaunystės darbus. Bažnyčios 
istorijoje užregistruota dau
gybė atvejų, kai nusidėjėlis, 
vykdęs baisiausius darbus, at
sivertė, tapdamas net šven
tuoju. Tad nejaugi žmogus, jei
gu jam duodama proga pasi
taisyti ir jis ta Dievo malone 
pasinaudoja, neapvalomas 
nuo savo ankstesnių nuodė
mių? Juk dėl to ir popiežius 
Jonas Paulius II prašė pasi
gailėti šios atsivertusios nu
sidėjėlės... 

Ar nusikaltėlio nužudymas 
yra iš tikrųjų bausmės forma, 
o gal tik patenkinama žmo
gaus kerštingumo tendencija 
— atmokėti „akis už akį, dan
tis už dantį"? 

Tai klausimai, kurie daugelį 
kamuoja, ypač po panašaus 
įvykio, kaip buvusio Texas 
kalėjime vasario 3 d. Tačiau, 
beraudant baudžiamų nusi
kaltėlių, neturėtų būti pa
mirštos ir jų nekaltos aukos. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
24 (Tęsinys) 

Tokios padėties akivaizdoje, daugumas taria: toks 
visų emigrantų likimas. Bet šitoks neišvengiamos pa
dėties konstatavimas ir neieškojimas geresnės išeities 
išduoda pasyvumo ir rezignacijos dvasią. Tačiau tie 
žmonės, kurie ieško išeities, galvoja, kad kompaktiš
koje kolonijoje lietuvybė, jei ir nebūtų amžinai išsau
gota, tai vis tiek galėtų ilgiau išsilaikyti. O tie žmonės, 
kurie tais reikalais rūpinasi, studijuoja, parodo, kad 
jie padėties nelaiko beviltiška. Tuo būdu jie pasirodo, 
kaip realios esamos padėties vertintojai. O to negali
ma laikyti pesimizmo, bet greičiau optimizmo dvasios 
pasekme. 

J priekaištą, kad lietuvių kolonijos steigėjai yra 
svajotojai, Dambriūnas nurodo, kad jie pirmiausia 
stengiasi ištirti kolonijos steigimo sąlygas ir tik po to 
imtis jos steigimo. O ko verti priešininkų pasisakymai, 
kurie nėra padėties vietoje tyrę ar apskritai kolonįjos 
kūrimą studijavę. 

I „Naujienų" klausimą, ar lietuvių tautai bei jos 
kultūrai jau gresia išnykimas, kad tokia saugojimo 
vieta pasidarė reikalinga, Dambriūnas nurodo, kad 
tautos ir kultūros išnykimas yra visai skirtingi daly

kai. Sukurta kultūra negali išnykti — ji sukraunama 
muziejuose, o tauta gali išnykti. Anot Dambriūno, mes 
norime, kad tauta neišnyktų, ir tai svarbiausia. Prob
lemos esmę sudaro tai, kaip sulaikyti biologinį tautos 
nykimą bei naikinimą. Kadangi okupuotoje Lietuvoje 
mes negalim spirtis rusų politikai, tai galime paban
dyti apsaugoti nuo išnykimo bent emigracinę tautos 
dalį. Tai kaip tik ir siūlo lietuvių kolonijos sumanyto
jai. 

Į šį Dambriūno straipsnį „Naujienos" savo atsaky
me „Tauta ir kultūra" (geg. 7 d.) kritikuoja Dambriūno 
aiškinimus, ką Pakštas yra pasakęs. Esą Pakštas savo 
straipsny nesakė, kad atsarginė tėvynė yra sumanyta 
tiktai lietuvių tautai, o ne jos kultūrai išsaugoti. Jis 
nedarė skirtumo tarp tautos ir kultūros, kokį daro 
Dambriūnas. Pakštas taip pat nekalbėjo apie tautos 
nykimo bei naikinimo sulaikymą, steigiant koloniją 
Br. Hondūre. Jis kalbėjo tiktai apie lietuvių išeivijos 
likučių gelbėjimą. Esą Pakštas kalbėjo apie tautą, 
kaip etninę žmonių grupę, kuriai reikia sukurti etniš
ką teritoriją. Tai esąs siauras ir mūsų laikams nebe
tinkantis tautos supratimas. Šių dienų pasauly nėra 
etniškai grynos tautos. 

Pagaliau, anot straipsnio autoriaus, pati Pakšto 
idėja, kad lietuvių tautai nėra kitokios išeities, kaip 
stengtis išgelbėti bent „išeivijos likučius", išvežant juos 
į Britų Hondūrą, dvelkia giliu pesimizmu. O L. Damb
riūnas net siūlo lietuviams jau apsiprasti su mintimi. 
kad jų kultūra gal išliks tiktai muziejuose. 

Straipsnio pabaigoj pažymima, kad yra svarbesnių 

reikalų už kolonijos steigimą, kuriais lietuviai turėtų 
susirūpinti. Bet tai nėra svarbiausia neigiama šio su
manymo pusė. Yra blogiau, kai vedama agitacija to
kiais nusivylimą ir neviltį keliančiais argumentais, 
kokius vartoja Pakštas ir dar labiau Dambriūnas. Tai 
yra atsisakymas nuo kovos dėl Lietuvos išlaisvinimo. 

I Pakšto balandžio 5 d. atsišaukimą atsiliepė Vla
das Veselauskas straipsniu „Galima svajoti, bet nau
dos nebus" („Dirva", 4.30). Jis kalbas apie lietuvių ko
lonijos steigimą Br. Hondūre vadina juokų krėtimu bei 
svajonėmis, kurių nereikia pirkti. Jo priekaištai tokie: 
1." Gvatemala reiškia pretenzijas į Br. Hondūrą, bet 
anglai atsisako jai atiduoti, tai kaip anglai ims ir ati
duos lietuviams. Jei anglai pasitrauktų iš Br. Hondū
ro, Gvatemala jį tuojau užimtų. 2. Anglai, prancūzai ir 
ispanai turi kolonijų, bet ne atsargines tėvynes, ir jie 
supranta, kad reikės jų atsisakyti. 3. Jei lietuvių kolo
nija Br. Hondūre taptų pusiau nepriklausoma, tai 
kaip ją būtų galima perleisti Lietuvai? Veselauskas 
pastebi, kad jis asmeniškai yra matęs panašias kolo
nizacijas, ir jos visos pasibaigė niekais. 

Būrelio diskusijos 
Sekantis Vašingtono būrelio susirinkimas įvyko 

1959 m. gegužės 22 d. Dalyvavo Saldukas, Viliamas, 
Alksninis, Saldukienė, Adomaitienė, Mažeika, Slap-
šys, Kačinskas, Lukas, Vitėnas. Buvo apsvarstyta 
spaudos reakcija dėl Pakšto atsišaukimo „Atsarginės 
tėvynės reikalu" ir iškeltas pasiūlymas atsiklausti 
ALTO ir VLIKo dėl tolimesnės veiklos. 

Viliamas: Nėra reikalo daryti atsiklausimų, bet 
reikia veikti konstruktyviai. Reikia pralaužti nusista
tymą, kad lietuvybei nėra jokio pavojaus. 

Mažeika: Manau tą patį. Grigaičio pasisakymas 
nėra ALTo pasisakymas. Jei gautume teigiamą atsa
kymą, tai būtų verta atsiklausti. Dėl „Naujienų" pasi
sakymų nereikia spaudoj reaguoti. 

Slapšys: Jei atsiklaustume VLIKo, tai parodytu
me, kad išsigandome. Bet mes esam įsitikinę, kad idė
ja nėra bloga. Įsikūrimas Br. Hondūre prisidėtų prie 
lietuvybės išlaikymo daugiau negu bet kas kitas. 

Viliamas: Kiti laikraščiai yra pasisakę teigiamai. 
Jei mums būtų kas nors formaliai pareikšta, tada ver
tėtų svarstyti. 

Lukas: Atsiklausti ALTo dar per anksti, nes dar 
nieko nėra daroma. 

Viliamas: Mes tik tiriam. Kai paaiškės, kad Br. 
Hondūras netinkamas, mes patys atsisakysim. Dabar 
mes klausimą tik studijuojam. 

Kačinskas: Dabar atsiklausti, tai šaukti vilką iš 
miško. Jei ALTas pasisakytų neigiamai, tai mūsų dar
bas pasunkėtų. 

Mažeika: Tie veiksniai yra diskredituoti. Yra svar
stomas ekonominio pobūdžio reikalas, tai kodėl jis turi 
priklausyti nuo ALTo ar VLIKo. 

Viliamas: Žodžiu, tas reikalas dabar neaktualus. 
Po šių diskusijų buvo padaryta išvada, kad būrelio 

nusistatymas pasilieka nepasikeitęs. 
Toliau posėdy buvo svarstomas delegacijos į Br. 

Hondūrą pasiuntimo klausimas. (Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
CLEVELAND, OH 

ŽENGIANT Į 
KOMPIUTERIŲ 

AMŽIŲ 
Amanda ir Algirdas Mulio-

liai sausio 19 išskrido Lietu
von. Amanda, dėsčiusi mate
matiką ir kompiuterius St. 
Augustine Academy mokyk
loje, pernai buvo išrinkta 
iškiliąja Ohio valstijos tech
nologijos mokytoja. Ji, su savo 
vyru menininku Algirdu, dirbs 
Užupio vidurinėje mokykloje 
Vilniuje iki vasario 24 dienos, 
o nuo kovo 2 iki kovo 27 su 
Pakruojo rajono mokytojais. 
Abiejose mokyklose dėstys 
kompiuterinio raštingumo te
mas, mokys mokytojus integ
ruoti kompiuterį mokymo pro-
tese, naudotis Internetu ir 
jlektroniniu paštu bei dirbti 
su lietuviškomis mokymo pro
gramomis, kurias Lietuvoje 
sudarė ir finansavo Atviros 
Lietuvos fondas. 

Mulioliai Lietuvoje turės 
stipriai suktis, kad įvykdyti 
savo nustatytą programą. Pir
miausia turės surinkti APPLE 
paaukotus kompiuterius iš 
mokyklų, kurioms jie dabar 
yra paskolinti. Dalį jų reikės 
pagerinti, kad atitiktų nau
jiems moderniems reikalavi
mams. Pasibaigus kursams 
Užupio mokykloje, kompiute
riai vėl bus grąžinti mokyk
loms, iš kurių buvo paimti. 

Užupio vidurinėje mokykloje 
yra vienas kompiuteris ir elek
troninis paštas. Mokykla dar 
neturi kompiuterių klasės, bet 
tikisi greitai ją gauti, tad turi 
pasiruošti: todėl Mulioliai bu
vo pakviesti dirbti su mokyto
jais. Mokykla neturi lėšų šiam 
projektui, todėl Muliolių pra
gyvenimo išlaidas padengs 
Jaunimo turizmo centras, ap
gyvendinant juos Jaunimo 
viešbutyje. Už tai Mulioliai at
silygins dirbdami aštuonis 
vakarus po dvi valandas su 
Jaunimo turizmo centro dar
buotojais, mokydami juos nau
doti kompiuterius. 

Pakruojo „Atžalyno" mokyk
la turi modernią kompiuterių 
klasę su devyniais kompiute
rių vienetais, įjungtais į vie
tinį (LAN) tinklą, turi elekt
roninį paštą. Artimiausiu 
laiku tikimasi gauti teisioginį 
išėjimą į Internetą. 

VERTINGA FINANSINĖ 
TALKA 

Aušra Babickienė '.Barzdu-
kaitė) sausio 26 d. išvyko Lie
tuvon, kur trejus metus dirbs 
Kretingoje. Lietuvos pran
ciškonų kurijoje, iždininiko 
padėjėja. Aušra, turinti są
skaitybos bakalauratą, sė
mingai dirbusi didelėse įmo
nėse Clevelande. grįžta Lietu
von, kur jau 1993-95 metais 
Kretingoje talkino vienuolynui 
finansiniuose — sąskaitybos 
reikaluose, dėstė anglų kalbą 
Šv. Antano religinių studijų 
kolegijoje, kuri dabar įjungta į 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto fakultetų sąrangą. 

Aušra — iškili sportininkė, 
„Čiurlionio" ansamblio dalyvė, 
Šv. Jurgio parapijos Cleve
lande buv. tarybos narė. 

DR. ALGIMANTAS 
ČEPULIS LIETUVOJE 

Dr. Algimantas Čepulis, chi
rurgas, sausio 6-23 dienomis 
Vilniuje dalyvavo "Lietuvos 
Vaikų vilties" — ,J_,ithuanian 
Children's Hope" JAV orto
pedų specialistų pamokan
čiose operacijose. Tai buvo 
L W aštuntoji medicinos kad
ro išvyka, vadovaujama dr. 
Lubicky — Čikagos Shnners 
ligoninės vyr. chirurgo. Šiame 
kadre dr. A. Čepulis buvo 
išvykos koordinatorius ir ver
tėjas. Tai buvo jo trečioji šios 

rūšies medicininė kelionė. 
Lietuvos fondo, Soros fondo 

ir geranoriškų aukotojų dėka 
L W galėjo suteikti specialų 
medicinį apmokymą trims chi
rurgams ir vienai anesteziolo-
gei Shriners ligoninėje, Či
kagoje. 

Į Shriners ligonines gydytis 
buvo atvežta 138 Lietuvos vai
kai su ypatingomis ortope
dinėmis ligomis ir konsultuota 
1.270 vaikų. 1993 metais ati
daryta L W ortopedinė opera
cinė Vilniaus universiteto 
vaikų ligoninės patalpose. Su 
„Lithuanian Mercy Lift" per
siuntimo pagalba, L W ortope
dinei operacinei suteikta dau
giau nei 5 mln. dol. vertės 
įranga. 

Šiemet Lietuvoje operuota 
20 vaikų ir konsultuota 120 
vaikų. 

KREPŠININKAS 
ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS 
Paskutinėmis savaitėmis pa

čiame krepšini© varžybų 
įkarštyje lietuvio krepšinin
ko, naujoko, centro puolėjo 
Žydrūno Ilgausko pavardė, 
vardas ir nuotrauka dažnai 
matoma Clevelando dienraščio 
„The Plains Dealer" sporto 
skyriuje. Neiškreiptu nei var
du, nei pavarde ir kartas nuo 
karto primenant, kad 22 
metų, 260 svarų, 7'3" lietuvis 
iš Kauno gražiai reiškiasi 
Clevelando stiprioje „Cava-
liers" komandoje. Jis yra pasi
rašęs trijų metų sutartį, pagal 
kurią jam moka 800,000 dol. į 
metus. 

Žydrūnas, nors būdamas la
bai užimtas įtemptomis treni
ruotėmis ir varžybomis bei 
dažnomis išvykomis, randa 
laiko ir pasirodo Dievo Moti
nos parapijos svetainėje, Lie
tuvių namuose, susitinka su 
pažįstamais lietuviais ir nese
niai atvykusiais iš Lietuvos. 

Čia neįmanoma skaityto
jams išvardinti visų spaudos 
Clevelando dienraštyje atsilie
pimų apie Žydrūną, kuris kar
tais vadinamas „Big Z". Ilius
tracijai priminsiu tik porą 
charakteringesnių pasisaky-

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Šv. Mišiose Clevelando Dit o Motinos lietuvių parapijos bažnyčioje š.m. sausio 18 d. Iš k.: K. Stankute, Lietuvos 
Respublikos Garbes konsuk Clevelande Ingrida Bubliene. Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas, S. Augytė ir N. Degesytė. 

DAYTONA BEACH, FL 

KLUBO NARIŲ 
METINIS 

SUSIRINKIMAS 

1998 metų sausio 11 d. 
įvyko Lietuvių klubo metinis 
susirinkimas. Pradžioje, Prin
ce of Peace bažnyčioje, Or-
mond Beach, vyko 1998 m. 
pirmosios lietuviškos pamal
dos. Šv. Mišias aukojo kun. 
Ričardas Grasso, kuris pa
mokslo metu prisiminė 1997 
m. šio telkinio mirusiuosius ir 
1998 m. sausio mėn. 8 d. mi
rusį a.a. Petrą Lanį. Prisiminė 
Lietuvos rinkimus ir paminėjo 
naująjį Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų. Pamaldas 
praturtino choro „Sietyno", 
vadovaujamo muziko Antano 
Skridulio, gražiai skambėju
sios kalėdinės giesmės ir Juo-
zės Krištolaitytės-Daugėlienes 
solo. Skaitymus atliko nuolati
nis skaitytojas Kazimieras Ba-
rūnas. 

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko Klubo metinis susirinki
mas. Klubo valdybos pirminin
kas Jonas Daugėla pasveikino 
gausiai susirinkusius, susirin
kimui vadovauti pakvietė Vy
tautą Abraitį, o sekretoriauti 
— F. Dippel. 

Pirm. Jonas Daugėla, prieš 
pradedant darbotvar-:ės vyk
dymą, išvardino 1997 m. mi
rusius klubo narius. Jų atmi
nimas pagerbtas susikaupimo 
minute. 

mų. 
„Plain Dealer" 1998.01.27 

laidoje, per keturias skiltis iš
spausdinta spalvota jo nuo
trauka iš žaidynių tarp Miami 
ir Clevelando komandų, kur 
Ilgauskas žaidė 28 minutes ir 
įmetė 23 krepšius. Straipsnio 
antraštė skelbia: „Ilgauskas 
'Cavaliers' komandai davė 
kažką verta pagarbos". 

„Ilgauskas susitinka veidas 
veidan su savo idealizuojamu 
Saboniu", — skelbė „Plain 
Dealer" (1998.01.10) prieš žai
dynes tarp Portlendo ir Cleve
lando. 

„Susitikimas parodys, kiek 
įtakos žaidime turi užsienyje 
gimusiems žaidėjams NBA ly
goje — Ilgauskui — 22 metų ir 
Saboniui — 33, abiems gimu
siems Kaune, Lietuvoje", rašo 
dienraštis. „Augdamas aš 
idealizavau Arvydą", — sakė 
Žydrūnas. Toliau straipsnyje 
nurodoma, kad susilaužius ko
jos pėdą, Ilgauskas du sezonus 
nežaidė, bet jis nutildė visus, 
kurie kėlė klausimą, ar jis 
galės pasveikti ir būti efektin
gu NBA lygos žaidėju. „Bus 
geras susitikimas", — prieš 
rungtynes sakė „Cavaliers" 
treneris Mike Fratelio. „Aišku, 
yra skirtumų -- Arvydas žy
miai vyresnis ir dalyvavęs 
daug daugiau žaidynių, tačiau 
tarp jų yra ir daug panašumų. 
Abu turi geras rankas, sugeba 
perduoti sviedinį, turi gerą 
metimo stilių ir abu geri 
rikošetėje". Po rungtynių, sau
sio 21 d., tas pats dienraštis, 
žurnalisto Bud Shaw veda
mąjį įvardino „Ilgausko sap
nas tapo tikrove". 

V. Rociūnas 

Prezidiumo pirm. Vytautas 
Abraitis, padėkojęs už pasi
tikėjimą, perskaitė darbotvar
kę, kun buvo priimta be papil
dymų. 

Praėjusių metų metinio 
narių susirinkimo protokolą 
perskaitė sekretorė F. Dippel. 
Protokolas priimtas be pa
stabų. Klubo metinės veiklos 
pranešimą atliko pirm. Jonas 
Daugėla, išvardindamas atlik
tus darbus, o jų buvo nemažai. 

Pasidžiaugė klubo valdybos 
darnia veikla ir dėkojo visiems 
prisidėjusiems prie našios klu
bo veiklos. O šio telkinio lietu
vių veikla kiekvieną kartą 
buvo plačiai aprašoma „Drau
ge", už ką dienraščiui liekame 
dėkingi. Pirmininkas sumi
nėjo, kas tarp didesnių rengi
nių buvo „Sietyno" koncertas, 
jo vadovo pagerbimas, dail. 
Juozo Sodaičio sukaktuvinė 
meno paroda, Narcizo Krei
vėno, Narimanto Karašos fi
latelijos parodos. Suminėjo ir 
ateinančių metų numatytus 
didesnivs renginius. 

Iždo pranešimą atliko iždi
ninkė Danutė Šilbajorienė. 
Tai nuostabaus darbštumo ir 
tvarkingumo valdybos narė. 
Pranešime smulkiai paminė
dama išvardino pajamas, išlai
das. Klubas turėjo gražių pa
jamų iš renginių, laimėjimų, 
nario mokesčio. Klubo valdyba 
1997 m. parėmė lietuviškąją 
spaudą, didesne auka parėmė 
A.P.P.L.E. organizaciją, vysk. 
P. Baltakio fondą. Turėta ir 
kitų gana nemažų išlaidų, 
ruošiant renginius, tačiau klu
bo valdybos iždas liko gana 
turtingas ir 1998 metams. 

Bažnytinių rinkliavų komi
teto pirmininkas Juozas Bart
kus pranešė apie lietuviškų 
pamaldų metu surinktas au
kas. Klubo valdybos vicepirm. 
Aniceta Mažeikienė padėkojo 
visoms moterims už nuo
širdžią talką klube ruošiant 
renginius ir už skanius pyra
gus. 

Kontrolės komisijos pirm. 
Antanas Gudaitis perskaitė 
kontrolės komisijos aktą, pa
brėždamas iždininkės Danu
tės Šilbajorienes tvarkingą 
atskaitomybės vedimą, patvir
tino apyskaitą ir pareiškė Da
nutei ir valdybai padėką. 

Susirinkimas visus prane
šimus be pastabų priėmė ir 
patvirtino. 

Buvo renkama dalis valdy
bos. Tenka pasidžiaugti, pasi
gerėti, kad ir šį kartą nebuvo 
jokių sunkumų sudaryti klubo 
valdybą. 

Į kadenciją haigusių — Da
nutės Šilbajorienes, Onutės 
Daržinskienės, Kosto Žolyno 
vietą naujų karididatų neatsi
radus, o kadenciją baigusiems 
sunkus pasilikti dar vienai 
kadencijai, susirinkimas vien
balsiai patvirtino. Sergančios 
Onos Lanienės vieton išrinkta 
Olga Kreivėnienė. 

Kontrolės komisija perrink
ta ta pati: Antanas Gudaitis, 
Narimantas Karaša ir Juozas 
Sodaitis. Susirinkimui gerai 
vadovavo Vytautas Abraitis, 
pabaigoje visiems padėkojęs 
už darbingą, tvarkingą susi
rinkimą. Palinkėjo valdybai 
našios veiklos, padėkojo už at
liktus darbus. 

Pabaigoje, LB apylinkės pir
mininkas Narcizas Kreivėnas, 
pasveikino naują klubo val
dybą bei LB valdybą ir pa
linkėjęs sėkmės. pranešė, kad 
LB ruošia Vasario 16 minė
jimą š.m. vasario 8 d. Mi
nėjime kalbės viešnia Jadvyga 
Damušienė. 

Klubo valdyba kovo 11-
tosios minėjimą ruošia š.m. 
kovo 8 d. Po susirinkimo daly
viai pavaišinti vynu, kavute ir 
pyragaičiais. Klube šiuo metu 
aktyvių narių yra 99 asmenys. 

N'uotr. V. Bacevičiaus 

pirmininkas Algirdas Šilbajo
ris pranešė, kad senajai valdy
bai ir kontrolės komisijai at
sistatydinus, į naują valdybą 
sutiko įeiti Birutė Kožicienė, 
Regina Snarskienė ir Violeta 
Avižienė. Kontrolės komisijon 
— Rima Gudaitienė ir Ona 
Karašienė. Daugiau kandi
datų neatsiradus, susirinki
mas vienbalsiai patvirtino 
kandidatuojančius ir palinkėjo 
jiems sėkmės, o valdybos pa
pildymui — paieškoti dar porą 
narių. 

Apie artėjančias Floridos 
Lietuv'ų dienas pranešė N. 
Kreivėnas; apie „Saulutės" 
veiklą — Birutė Kožicienė. 
apie klubo renginius — Jonas 
Daugėla. 

LB apyl. valdyba numato ir 
ateityje tęsti pabendravimo 
pietus, su naujais kalbėtojais. 

Malonu pažymėti, kad mūsų 
telkinyje vyksta graži, darni 
kultūrinė veikla, skaidrinanti 
vyresniojo amžiaus žmonių gy
venimo dienas. 

Jurgis Janušaitis 

*Ir juodi darbai padaromi 
šviesią dieną. 

!laukopnež!ūrosdart)ų(lana^ 
scapmg/maintenance; bendroves savi-
ninKas. Washington, D.C . ieško darbi
ninko, Kuns galėtų atlikti !£ Jko priežiūros 
darbus Pradinis mokestis $6 i valandą. 
Galima dirbti 10-12 valanda per dieną su 
viršvalandžiais. Re:kali.gas darbo 
ieidimas Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tei. (202)214-2373. 

AUTOMOBIJO, NAMU, SV TKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDI <AS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 West 95th Street 

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

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REMJMS 

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

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

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
(.BUBNYS 

773-737-5168 

C\mJk IMS KMIEOK REALTORS 
V J c T n U O ^ 7922 S.Puiaald Rd. 

„ . 4365 SArcher Av«. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

HELP VVANTED 
Driver, CDL Class B, Haz. Mat. 

min. 1 year expenence. Mušt 
know city areas; $400-$600 
weeWy. Tel. (708) 780-0230. 

Išnuomojamas atskiras 
kambarys su pilnu aptarnavimu 
ir maistu pagyvenusiam žmogui 

arba ligoniui. 
Tel. 773-471-4263 

F_R RENT 
A clean room for non-smoking 
gentleman; separate back en-
trance & kitehen privileges; $52 
a week. Near 63 & Pulaski. 

Tel. 773-767-1357. 

Ašjaužinai kad 
geriausia reklamuoto 
„Drauge", nes tada 

apie tave sužinos visi 
užsienio lietuviai.-;;!" iu***£! 

SPORTAS LIETUVOJE - VASARA 1998 
II LIETUVOS TAUTINE OLIMPIADA 

VI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 

Lietuva ruošiasi dviems ypatingiems sportiniams rengin iams, kur ie vyks 
šią vasarą pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventės i švakarėse . Geriausiej i 
pasaulio lietuviai sportininkai varžysis II Lietuvos Tautinėje olimpiadoje birželio 
23-26 d., o kiti sporto mėgėjai VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse birželio 27-
30 d. Visi l i e tuvia i sportininkai Amer ikoje k v i e č i a m i d a l y v a u t i š i u o s e 
renginiuose . 

Olimpiadą ir žaidynes rengia Lietuvos vyriausybės pa tv i r t in tas organizacinis 
komitetas, kuriam vadovauja Lietuvos Seimo pirmininko pavaduotojas. 

Šie renginiai skirti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 80-mečiui ir I 
Lietuvos Tautinės olimpiados 60-mečiui. Numatoma, kad šioje šventėje dalyvaus 
1,800 olimpiados ir 2,500 žaidynių dalyvių iš įvairių pasaulio kraš tų . Varžybos 
bus vykdomos geriausiose Lietuvos sporto bazėse. 

PABENDRAVIMO 
PIETŪS 

Lietuvių Bendruomenės 
Daytona Beach apylinkės pa
bendravimo pietūs š.m. sausio 
7 d. vyko Homers restorane. 
Dalyvavo arti 40 asmenų. Pir
mininkas Narcizas Kreivėnas, 
pasveikinęs dalyvius, pranešė 
kad ta proga vyks ir LB apy
linkės metinis susirinkimas. 
Pranešimus atliko pirm. Nar
cizas Kreivėnas iždininkė Ri
ma Gudaitienė ir kontrolės 
komisijos — Jurgis Janu
šaitis. Apylinkės valdyba arti
mai dirbo su kitomis organiza
cijomis, ruošė minėjimus, pa
bendravimo pietus, dalyvavo 
kitų organizacijų veikloje. 
Apylinkės valdybos iždą pa
vyzdingai tvarkė iždininkė 
Rima Gudaitienė, ką pri
pažino ir kontrolės komisija. 
Valdybai už gražią veiklą 
buvo išreikšta padėka. Buvo 
renkama ir nauja apylinkės 
valdyba. Nominacijų komisijos 

VI Pasaulio Lietuvių sporto žaidynėse galės dalyvauti bet kurio amžiaus ir sportinio 
meistriškumo lietuviai bei mišrių šeimų atstovai. Žaidynėse bus atstovaujamos šios sporto 
šakos: 
• Tenisas • Regbis 
• Krepšinis • Biliardas 
• Plaukimas • Šaudymas 
• Stalo tenisas • Kėgliavimas 
• Badmingtonas • Sportinė žūklė 
• Keliautojų sportas • Orientavimosi sportas 

• Tinklinis 
• Šachmatai 
• Buriavimas 
• Sportiniai šokiai 
• Dviračių sportas 
• Paplūdymio tinklinis 

Pirminė dalyvių registracija - iki 1998 m. vasario 16 d. 
Registruotis pas Šiaurės Amerikos Lietuvių fizinio auklėjimo ir Sporto 

sąjungos (ŠALFASS) atstovą Amerikoje: Algirdą Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, Ohio 44117. Tel.: (216) 486-0889. Fax: (216) 943-4485 

Informacijas teikia Sporto sąjungos a t s tovas arba JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos atstovas - (630) 435-0619. 

Algis Tamošiūnas 
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas 
sporto reikalams 

» % * « % % * 

II Lietuvos Tautinėje olimpiadoje galės dalyvauti tik pajėgiausi sportininkai ir 
komandos. Jau numato dalyvauti JAV lietuvių vyrų krepšinio rinktinė. Olimpiadoje bus 
atstovaujamos šios sporto šakos: 
• Boksas 
• Futbolas 
• Irklavimas 
• Sunkioji atletika 
• Graikų-romėnų imtynės 

• Dziudo 
• Rankinis 
• Plaukimas 
• Žirginis sportas 
• Baidarių irklavimas 

• Krepšinis 
• Buriavimas 
• Lengvoji atletika 
• Dviračių sportas 
• Kanojų irklavimas 



Lietuvos dailiojo čiuožimo čiuožėjų pora — Povilas Vanagas ir Margarita 
Drobiazko dalyvaus XVIII žiemos olimpinėse žaidynėse Nagano, Japoni-

Nuotr. Gedimino Svitojaus (ELTA) joje 

PRASIDEDA ŽIEMOS 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS 

J o s e d a l y v a u s i r L i e t u v o s 
de legac i ja 

Vasario 7-22 d. Nagano 
mieste (Japonijoje) vyks 18-
sios žiemos olimpinės žaidy
nės, kuriose Lietuvos koman
doje 7 sportininkų tarpe bus 
ir kalnų slidininkas Linas 
Marius Vaitkus iš JAV (turin
tis Lietuvos pilietybę). Juos, 
kartu su gausiais palydovais, 
išvysime šių žaidynių atidary
mo parade vasario 6 d., 7 vai. 
vak. Čikagos laiku. Tarp Či
kagos ir Nagano yra 15 va
landų skir tumas. 

Šiose žaidynėse pareiškė no
rą dalyvauti 71 šalies atsto
vai, kurie į jas žadėjo pasiųsti 
arti 3 tūkstančius sportinin
kų. J ie čia rungtyniaus 7 
sporto šakų varžybose dėl 68 
medalių komplektų. Lietuvos 
atstovai medalių nesitiki; net 
ir į pirmąjį dešimtuką prasi
mušti vilčių turi tik Lietuvos 
šokėjų ant ledo pora — Mar

gar i ta Drobiazko ir Povilas 
Vanagas . J ie yra olimpinių 
žaidynių veteranai ir tokio po
būdžio sportininkų susibūri
me pasirodys jau trečią kartą. 

Žv i lgsn i s į p r a e i t į 

Žiemos olimpinės žaidynės 
buvo pradėtos 1924 m. Pran
cūzijoje. Iki to laiko kai kurių 
žiemos sporto šakų varžybos 
įėjo į vasaros olimpinių žaidy
nių programą: dailusis čiuoži
mas (1908 ir 1920 m.) ir ledo 
ri tulys (1920 m.) Pirmose žie
mos olimpinėse žaidynėse 
Prancūzijoje dalyvavo 293 
sportininkai (280 vyrų ir 13 
moterų) iš 16 šalių. 

Šiose pirmose žiemos žaidy
nėse lietuviai nedalyvavo. Ta
čiau po 4 metų St. Moritze, 
Šveicarijoje, j au matėme pir
mąjį lietuvį — Kęstutį Bulotą 
čiuožimo lenktynėse; j is tri
juose nuotoliuose pateko į tre
čiąjį dešimtuką. 

Slidininkas Linas Vaitkus atstovaus Lietuvai XVIII olimpinėse žaidynėse 
Nagano, Japonijoje. 

Tai ir buvo vienintelis Lie
tuvos atstovas iki II pasauli
nio karo, o tada lietuviai, kaip 
žinome, turėjo dalyvauti Sov. 
Sąjungos komandos sudėtyje. 
Pirmąjį olimpinį aukso medalį 
Lietuvai iškovojo Algimantas 
Šalna, rungtyniavęs 1984 m. 
Sarajevo žaidynėse. Jis daly
vavo biatlono varžybose 4x7.5 
km estafetėje. Ignalinoje gi-
rnęs kaunietis buvo pirmasis 
iš Lietuvos žiemos sporto en
tuziastų tapęs olimpiniu čem
pionu. 

Dar didesnę pergalę pasiekė 
SSSR rinktinės atstovė, slidi
ninke Vida Mogenytė-Vencie-
nė, po ketverių metų Kalga-
ryje, Kanadoje, laimėjusi du 
medalius — aukso ir bronzos 
ir tai pelnė viena individua
liose varžybose; 5 km nuotolį 
baigė trečia, o 10 km — pir
ma. Nepaisant šio gero pasiro
dymo, Sov. Sąjungos rinktinės 
treneriai ja i neleido varžytis 
estafetėje, kur būtų laimėjusi 
ir trečiąjį medalį. 

Darius Kasperaitis, buvo 
trečiasis Lietuvos sportinin
kas iškovojęs prizinę vietą. Jis 
laimėjo aukso medalį 1992 m. 
žaidynėse Albertvilyje (Pran
cūzija). Darius buvo olimpine 
čempione tapusios NVS (Rusi
jos šalių) ledo ritulio koman
dos narys . Šis sportininkas, 
dabar kaip profesionalas žai
džiantis Pitsburgo ledo ritulio 
komandoje, ir šiemet Nagane 
pasirodys Rusijos ledo ritulio 
rinktinėje. 

L i e t u v o s r i n k t i n ė s 
p a s i r o d y m a i 

Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, kaip savarankiška 
valstybė, Lietuva pirmą kartą 
pasiuntė savo delegaciją į 
1992 m. žiemos olimpines žai
dynes Prancūzijon. Lietuvos 
komandoje buvo šokėjų ant le
do pora, du biatlonininkai ir 
du slidininkai. Čia geriausiai 
pasirodė praėjusios olimpia
dos čempionė V. Vencienė. J i 
čia startavo 4 kartus: aukš
čiausia jos pasekmė buvo 30 
km nuotolyje, kur ji buvo 16-
ta. Tokią pačią vietą užėmė ir 
Lietuvos šokių ant ledo pora 
— M. Drobiazko ir P. Vana
gas. Sunkiau sekėsi Ričardui 
Panavui , Kazimierai Strolie-
nei, Gintarui Jasinskui. 

Sekančiose olimpinėse žai
dynėse Lilenhameryje Lietu
vos komandai atstovavo tie 
patys sportininkai. Čia tik Va
nagas ir Drobiazko pasirodė 
geriau (užėmė 12-tą vietą), o 
visi kiti pasiekė žymiai men
kesnius rezultatus. 

Lie tuvių vi l tys N a g a n e 

Kaip jau minėta, Japonijoje 
Lietuvos čiuožėjų porai gal 
pavyks prasiskverbti į pirmąjį 
dešimtuką, kas būtų nemažas 
laimėjimas. Vanagas ir Dro
biazko neseniai vykusiose Eu
ropos pirmenybėse užėmė 6-ją 
vietą ir laimėjo ne tik žiūro
vų, bet ir teisėjų simpatijas. 

Bus įdomu stebėti kalnų sli
dininką (pirmasis šioje rung
tyje lietuvis olimpiadoje) Liną 
Marių Vaitkų, paskutiniu me
tu rodžiusį neblogus rezulta
tus. Lietuvos komandos eilėse 
bus jau pažįstami iš anksčiau: 
K. Strolienė ir R. Panavas, o 
taip pat ir naujokai — biatlo-
nininkas Liutauras Barila ir 
slidininkas Vladislavas Z„ bai-
la. 

Japonijoje be 7 Lietuvos 
sportininkų bus ir 14 oficialių 
asmenų delegacija — trene
rių, vadovų, gydytojas. Šiai 
delegacijai vadovaus LTOK 
prezidentas Artūras Poviliū
nas. Lietuvos olimpinės ko
mandos vadove paskirta buvu
si olimpinė čempionė Vida 
Vencienė. 

Daugelį va ržybų r o d y s 
televizija 

Pradedant šiuo penktadie
niu, vasario 6 d., daug trans
liacijų iš Japonijos žiemos 
olimpiados matysime CBS ir 
kabelinės televizijos — TNT 
kanalais. Reikia atsiversti 
amerikiečių spaudos pusla
pius ir įsidėmėti laiką. Kaip 
jau minėta, atidarymo iškil
mės su sportininkų paradu 
prasidės šiandien, penktadie
nį, 7 vai. vak. ir tęsis iki 10 
vai. per CBS (Čikagoje 2-trąjį 
kanalą). CBS olimpiadai pa-

ft^I midkind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESLTC t=J 
KUU> 
LENOER 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos ,..-—•-». 
I SS ' Mutual Federal Savings and Loan \3fcjLfc) 
mm Association of Chicago ^ ^ 

2212 VVest C e r m a k Road , Ch icago , IL 60608 
(773) 847-7747 

C a s i m i r G. Oksas , P res iden t 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

švęs 128 valandas, o TNT — 
50 valandų. 

š į kartą šalia vyrų ledo ritu
lio varžybų, pirmą kartą ma
tysime ir moteris ledo ritulio 
žaidėjas. Vyrų komandos šie
met bus gerokai stipresnės, 
nes pirmą kartą žaidynių is
torijoje yra leidžiama žaisti ir 
profesionalams. 

Žinoma, daugiausia dėmesio 
JAV televizija skirs ledo ritu
liui ir dailiajam čiuožimui, 
ypač kai šioje šakoje tiek vy
rų, tiek moterų grupėse (ypač 
moterų) amerikiečiai laukia 
medalių. 

Edv. Šu la i t i s 

TILTAS I KURŠIŲ NERIJĄ 
PRAGAIŠTINGAS J O S 

GAMTAI 

Seimo krikščionių demok
ratų frakcija nepritaria tilto į 
Kuršių neriją statybos idėjai, 
nes J ą įgyvendinus, Kuršių 
nerijos nacionalinis parkas 
taptų tranzito 'koridoriumi'". 

Krikščionių demokratų frak
cijos ir Gamtos apsaugos ko
miteto narys Jonas Šimėnas 
pirmadienio spaudos konfe
rencijoje sakė, kad tai prieš
tarauja Klaipėdos ir Neringos 
miestų planavimo schemoms, 
Kuršių nerijos parko nuosta
tams. Krikščionių demokratų 
frakcija nusprendė katego
riškai atsiriboti nuo tilto į 
Kuršių neriją statybos, ap
svarsčiusi vyriausybės teikia
mą Seimui nutarimo projektą 
„Dėl Lietuvos Respublikos ob
jektų, kuriais naudotis tikslin
ga suteikti koncesijas". 

Krikščionių demokratų nuo
mone, neleistina Kuršių neri
jai taikyti ekonominės naudos 
reikalavimų, nes statybos žala 
kraštovaizdžiui neįkainojama. 

DRAUGAS, penktadienis. 1998 m. vasario 6 d. 

PADĖKA 
A.tA. 

DOVAS PARAKININKAS 
Mūsų brangus ir mylimas Tėvas, Brolis, Senelis ir Pro

senelis, išsiskyrė iš mūsų tarpo 1998 m. sausio 9 d. Buvo 
palaidotas sausio 12 d. Tautinėse Lietuvių kapinėse. 

Reiškiame gilią ir nuoširdžią padėką kun. J. Jozupai-
čiui už religines apeigas koplyčioje ir kapinėse, giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą laidotuvėse, už 
išreikštas užuojautas raštu, asmeniškai ir užprašytas šv. 
Mišias, gėles, aukas ir palydėjusiems Velionį į Amžino 
Poilsio vietą. 

Širdingai dėkojame karsto nešėjams. 
Ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą pa

tarnavimą. 
Nubudę: duktė, sūnus, anūka i , proanūkai i r sese

rys . 

A4A. 
BRONEI ABROMIENEI 

m i r u s , j o s d u k r ą J O L A N T Ą , a n ū k e s S T A C E Y i r 
MEGAN, sesutę JADVYGĄ ir brolį VINCĄ Lietuvoje 
užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Elena Rašytinis 
Regina ir Tadas Balčiūnai 

Rima ir Genius Balčiūnai 
Leonas Balčiūnas 

Skaudi ne tek t i s n u t r a u k ė ilgų metų artimą pažint į , 
mielą draugystę m i r u s 

A.tA. 
SUZANAI GALINIENEI 

Nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame jos mylimiesiems 
s ū n u i dr. A L G I M A N T U I 
ANDRIUI. 
Maryte ir Kazys Ambrazaičiai 
RūtaArbienė 
Vanda ir Gediminas Balukai 
Danguok ir Eugenijus Bartkai 
Antanina ir Jaunutis Dagiai 
Severiną Janulaitytė 
Irena ir Vytenis Jonynai 
Ieva ir Vytautas Kasniūnai 
Julija ir Vytas Kasniūnai 
Jonas Kavaliūnas 
Zota Mickevičienė 
Laima ir Henrikas Novickai 
Beverly Shores , IN 

, v a i k a i č i a m s D A R I U I i r 

Dana ir Juozas Noreikai 
Pranė ir Julius Pakalkai 
Elena Pocienė 
Dana ir Aurelijus Prapuoleniai 
Meilute ir Petras Ruliai 
Antanina ir Klemensas 
Stravinskai 
Ada Sutkuvienė 
Julija Vailokaitienė 
Irena Valiulienė 
Natalija ir Jonas Vazneliai 

A.fA. 
VERA BRASHY 

Gyveno Beverly Shores, IN. 
Mirė 1998 m. vasario 3 d., sulaukusi 91 metų. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko: anūkė Margarett ir brolio vaikai Lietu

voje ir globėja Janina Gruenvvald. 
Velionė pašarvota pirmadienį, vasario 9 d. nuo 4 iki 6 

v.v. Carlisle laidojimo namuose, Michigan City. IN. 
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 10 d. Iš laidojimo 

namų velionė bus atlydėta į Šv. Onos bažnyčią Beverly 
Shores, IN, kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi globėja J a n i n a Gruenwald. 

Laidotuvių direkt. Carlisle Funeral Home. Tel. 219-
874-4214. 

Sudie, sudie... tariu visiems sudie. 
Regėsiu laimę aš tenai Anapus. 
O kai nukris lemties skirta žvaigždė, 
Uždekite žvakelę man ant kapo. 

1997 m. lapkričio 25 d., mintimis atsisveikinęs su 
visais, iškeliavo į Anapus — amžinos laimės šalį 

DR. LEONAS KRIAUČELIŪNAS 
palikęs žemėje giliame skausme šeimą, gimines, 
d raugus ir lietuvių visuomenę, kuriai jis aukojo visą 
savo gyvenimą. 

Šeima labai dėkinga giminėms ir visiems, kurie 
ž iauraus skausmo dienose jį lankėte, perkeldami jo 
mint is į žemiškus įvykius, kurie atsisveikinote su 
juo, rodos, per t r u m p ą kelionę žemėje, kurie atsiun
tė te maldas , a u k a s ir užuojautas šeimai. Išskirtiną 
padėką re iškiame daktarėms Birutei Pumputienei ir 
Rena ta i Variakojytei už nuoširdų rūpestį ir priežiūrą 
ligos metu . 

Anapus jo laukė sūnus a.a. Eugenijus. Dabar jie 
abu, atėjus laikui , sut iks ir kitus šeimos narius. 

I r e n a K r i a u č e l i ū n i e n ė 
V i d a , A l g i s , K r i s t i n a i r J u s t i n a s J o n u š a i 
J o l i t a i r Bi l l A r z b a e c h e r 

PADĖKA 
A.tA. 

APOLONIJA KOKLIENĖ 
KONDROTAITĖ 

M ū s ų m y l i m a M a m a i r Moč iu t ė m i r ė 1997 m . 
gruodžio 26 d. i r pa l a ido ta gruodžio 29 d. Lie tuvių 
T a u t i n ė s e k a p i n ė s e . 

Nuoš i rdž i a i dėko j ame kun. A.Paliokui už m a l d a s 
koplyčioje, šv. Miš ias ir maldas kapinėse . 

Ačiū Pa l . J . M a t u l a i č i o misijos chorui už g iesmes 
Mišių me tu ir muz . F.Stroliai už vargonų palydą. Ačiū 
miel iems k a r s t o nešė jams: Vytautui , Paul iu i , Dariui , 
J o n u k u i , Kevin ir Wil l iam. 

Š i r d i n g a i d ė k o j a m e g i m i n ė m s , d r a u g a m s i r 
p a ž į s t a m i e m s už a t s i l ankymą koplyčioje, dalyvavimą 
šv. Mišiose i r p a l y d ė j i m ą į k a p i n e s . Dėkojame už 
g ė l e s , u ž u o j a u t a s , a u k a s M i š i o m s , „ S a u l u t e i " 
L ie tuv ių fondui , i r „Vaikų vilčiai". 

D ė k o j a m e l a i d o t u v i ų d i r ek to r iu i D . M . P e t k u i už 
rūpes t ingą p a t a r n a v i m ą . 

Dėkingi: d u k t e r y s i r s ū n ū s s u š e i m o m i s . 

M ū s ų draugiško sambūr io Beverly Shores Lietuvių 
k lubo, buv. i lgamete i pi rmininkei 

A.tA. 
SUZANAI GALINIENEI 

m i r u s , r e i š k i a m e gil ią ir nuoši rdžią užuo jau t ą jos 
m y l i m a m s ū n u i d r . A L G I M A N T U I , v a i k a i č i a m s 
DARIUI ir ANDRIUI GALINIAMS. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

A.fA. I 
EMILIJAI ŠILGALIENEI 

mirus , sūnums dr. EUGENIJUI ir RIMUI su šeimomis, 
g iminėms ir a r t imies iems reiškiame gilią užuojautą. 

Cleveland'o ateitininkų, klubas .Ateitis" 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Čikaga šiuo metu gali pasididžiuoti, turinti Lietuvos konsulate du konsu
lus... Iš kaires: naujasis gen. konsulas Giedrius Apuokas ir gen. garbes 
konsulas Vaclovas Kleiza. Nuo s m. vasario 1 d. Čikagoje jau veikia gene
ralinis karjeros konsulatas. 

Atei t in inkų namuose ruo
šiamas Gavėnios susikaupi
mas bus šeštadienį, kovo 14 d. 
J am vadovaus kun. Rimas Gu
delis, kuris yra neseniai atvy
kęs iš Lietuvos ir šiuo metu 
darbuojasi Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijiečių sielovadoje. 
Norintieji susikaupime daly
vauti, prašomi tą datą pa
sižymėti, o smulkesnės infor
macijos bus pateiktos vėliau. 

ALTo L a k e apsk r . sky
r i a u s v a l d y b o s r u o š i a m a s 
Lietuvos Nepriklausomybes 
80 metų sukakties minėjimas 
įvyks vasario 15 d. sekmadie
nį ir prasidės Mišiomis 1:30 
vai. r. Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje, 1390 W 15th Ave, 
Gary, IN. Po Mišių parapijos 
salėje bus iškilmingas minė
jimas. Apylinkės lietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti šio
je šventėje. 

Aleksandras Atut is , Plea-

reikšme bei intriguojančią is
toriją apie privilegijų pateki
mą į Lietuvos valstybinę bib
lioteką Vilniuje. 

Parodos atidarymas Čikago
je, Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, vyks trečiadienį, 
vasario 11 d., 6-9 vai. vakaro. 

Parodos atidarymas St. Pe-
tersburge, St. Jude's kated
roje, įvyks Floridos lietuvių 
festivalio metu, šeštadienį, va
sario 21 d., 1 vai. po pietų. 

Paroda taip pat keliaus į 
VVashington ir 0:tawą. Dau
giau informacijos galima gauti 
Balzeko muziejuje telefonu 
773-582-6500. 

IŠKILMINGAS 
SEKMADIENIS 

Ar gali žaibas trenkti į tą 
pačią vietą du kartus? Mato
mai, kad taip! Prieš porą 
metų „Saulutė". Lietuvos 

JAV LB B r i g h t o n Parko 
a p y l i n k ė s v a l d y b o s rengia
mame Lietuvos 80 m. Neprik
lausomybės minėjime vasario 8 
d. pagrindinę kalbą pasakys 
adv. Povilas Žumbakis, meni
nę dalį atliks Lietuvos Vyčių 
choras, vad. Faustos Strolios, 
ir vaikų ansamblis, vad. Da
lios Gedvilienės. Susirinku
sius pasveikins naujasis Lie
tuvos gen. konsulas Giedrius 
Apuokas ir JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Regina Naru-
šiene. Kad ši šventė būtų 
iškilmingesnė, valdyba prašo 
moteris dėvėti tautinius rūbus 
ir dalyvauti šv. Mišių procesi
joje 10 vai. r. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje (44-toji ir S. California 
Ave). Mišiose dalyvaus šauliai 
su vėliavomis. 

P r i e C i c e r o miesto 
r o t u š ė s b u s k e l i a m a Lietu
vos v ė l i a v a šį šeštadieny vas
ario 7 d.', 12 vai. Invokaciją su
kalbės Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. James Kasti-
gar. kalbas pasakys Cicero 
miesto savivaldybės pareigū
nai. Šį Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimą or
ganizuoja Cicero Lietuvių šau
lių kuopa ir Cicero ALTo sky
rius. Kviečiama į iškilmes su
sirinkti kuo daugiau lietuvių 
visuomenės. 

JAV LB K r a š t o valdyba 
kv ieč ia visas LB apylinkes ir 
lietuviškas organizacijas prisi
dėti prie Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus pasveikini
mo, renkant parašus ir su 
savo sveikinimo lapu siųsti 
valdybos pirm. Reginai Na-
rušienei. 213 W. Lake Shore 
Drive, Cary, IL 60013. Jie turi 
pirmininkę pasiekti iki vasa
rio 18 d., o ji . vykdama į Vil
nių, sveikinimus nuveš prezi
dentui. 

Bilietų kasa \ Vilhelmo 
Čepinskio koncertą Jaunimo 
centre sekmadieni, vasario 8 
d., bus atidaryta nuo 2 vai. po
piet. Kas nespėjo įsigyti bi
lietų platinimo vietose, pra
šomi tuo pasinaudoti. Ta pačia 
proga visuomenė kviečiama 
šio koncerto pasiklausyti. Ne
jaugi lietuvių skonis jau ribo
jasi tik pramoginėmis dai
nuškomis ar armonikos tir-
liavimu, o rimtu, aukšto lygio 
koncertu nebesidomima. Bent 
taip atrodo iš iki šiol neran
giai įsigyjamų bilietų... 

„Spindul io" t a u t i n i u šo
k i ų šokėjų g r u p ė s met in is 
pokylis šeštadienį, vasario 21 
d., 6:30 v.v. vyks PLC, Le-
monte. Programą atliks vai
kučių, jaunių ir studentų gru
pės. Visi kviečiami. 

„Lietuva he ra ld iko je i r 
va izduose" p a r o d a Vasario 
16-tos — Lietuvos Nepriklau
somybės 80 metų sukakties 
proga ruošiama Lietuvių Dai
lės muziejuje, PLC. Lemonte. 
Parodos atidarymas šešta
dienį, vasario 14 d., 7:30 v.v. 
Visi kviečiami. Parodą rengia 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija. 

Jaun iaus ių jų s k a u t ų — 
giliukų i r l iepsnel ių sueiga 
vyks šeštadienį, vasario 14 d., 
1 vai. p.p. PLC, Lemonte. 
Kviečiami visi priešmokykli
nio amžiaus vaikučiai. Infor
maciją teikia Rasą Ramanaus
kienė, tel. 630-832-2480. 

Visų o rgan izac i jų pirmi
ninkų arba jų atstovų susirin
kimą kviečia JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos valdyba 
vasario 7 d., šeštadienį, 2 vai. 
po pietų. .,Seklyčioje*'. 2711 W 
71st Str., aptarti naujų Lietu
vos pareigūnų sutikimą Či
kagoje. 

sant Hill, CA. linkėdamas v a i k l * į * « b u r e ' i s > suruošė, 
„Draugo" redakcijai laimingų kaip saldaini malonų, Motinos 
Naujųjų 1998-jų metų, už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių prisiuntė 70 dol. Labai 
ačiū. 

ATSKAMBA 
„PAVASARĖLIS" 

Su pirmais saulės spindu
liais, su betirpstančiais var
vekliais ateina atbudimas, 
tiek kartų besikartojantis ir 
taip visų laukiamas. Kiekvie
ną metų laiką lydi savi dar
bai, džiaugsmai ir rūpesčiai. 

Pavasarį Montessori mokyk
lėlės „Žiburėlis" didžiausias J u ° pradėti „RatUKai Remigi-
renginys — madų paroda J u i " **•% įtaisyt: dešimties 
„Skambėk, pavasarėli". Jau m e t ų berniukui jo poreikiams 
19-tą kartą, norėdami puose- pritaikytą kėdę ant ratukų 
lėti ir išlaikyti mokyklėlę, ją („VVheelchair"). Aišku, kadan-
ruošia pasišventę daug laiko ^ Čikagoje kultūnnis gyveni-
ir darbo aukojantys tėveliai ir m a s n e merdėja, buvo galima 

dienos koncertą Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte, o į 
to paties PLC pastato didžiąją 
salę atvyko kalbėt: Seimo pir
mininkas Vytautą? Landsber
gis! Nenuostabu, kad vienur 
salė „lūžo", o kitur susirinko 
tik ištikimieji. 

Patikrinus reng.nių kalen
dorius paaiškėjo, kad sausio 
25 dieną jokių didelių lietu
viškų renginių nėra. Tad, dėl 
gausiai ruošiamų organizacijų 
kūčių, „Saulutė" atsisakė tra
dicinio prieškalėdinio koncer
to, nutarė ruošti pokalėdinį ir 

Rokas ir Sonata Deveikyte' Zubovai, sausio 30 d. atlikę koncertą ..The 
Beautiful Sound* salėje. Burr Ridge. 111. o vasario 1 d. — Lietuvių dailės 
muziejuje. Lemonte, prieš išvykstant koncertuoti užsienyje. 

N'uotr Indrės Tįjūnėlienės 

mokytojai. Rugsėjo mėnesį bu
vo sudarytos madų parodos 
rengimo komitetas, kuriam 
vadovauti sutiko R. Jokubaus-
kienė. Ant jų pečių didžiau
sia paruošimo pravedimo dar
bų našta. Paroda jau ne už 
kalnų, tačiau darbų darbelių 
tiek dar laukia, norint kad 
renginys būtų įspūdingas, 
įvairus ir pelningas. 

Kad darbas duotų vaisius 
mes lauksime gausių svečių 
— tėvelių, senelių, draugų, 
geradarių — visų, kurie nori 
padėti išlaikyti vienintelę li
kusią lietuvišką Montessori 
mokyklėlę Čikagos apylin
kėse. Tad kviečiame visus pa
sižymėti iš anksto — madų 
paroda įvyks kovo 15 d. Drury 
Ln. Oakbrook, IL. Parodoje 
modeliuos mūsų mažieji, jų 
degančios akutės ir šypsenė
lės Jums atsidėkos — ačiū, 
kad Jūs su mumis. 

B. Mockienė 

PO 500 METŲ! 

Kai Kolumbas ruošėsi 
plaukti į Ameriką, Trakuose 
tuo metu. 1492 m., Lietuvos 
Didysis kunigaikštis Aleksan
dras diktavo raštininkui pri
vilegiją, atleidžiančią Vil
niaus miestiečius nuo muito 
mokėjimo visoje Lietuvos Di
džiojoje kunigaikštystėje. O, 
kad jie būtų žinoję, jog šis do
kumentas, raštininko kaligra
fiškai išrašytas pergamento 
lape ir patvirtintas LDK ma
žuoju raudono lako antspaudu 
vaško dubenėlyje, prikabin
tame raudonų šilkinių siūlų 
virvute, po penkių šimtų metų 
bus atskraidintas į VVashing
ton, tada keliaus į Čikagą, Ot-
tawą ir St. Petersburgą, kaip 
brangiausia lietuvių tautos 
vertybė!.. 

Po ilgo pasiruošimo. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejus 
pradeda 20 Lietuvos valdovų 
privilegijų keliaujančią parodą 
Amerikoje. Parodą pristatys 
Vilniaus istorikė Jolita Stepo
naitienė. J i papasakos apie 
15-18 šimtmečių Lietuvos val
dovus ir jų išleistų privilegijų 

tikėtis, kad tai dienai rengi
nių dar gali išdygti, kaip 
grybų po lietaus. Tačiau, sau
sio 25-tajai artėjant, atrodė, 
kad nuogąstauti reikėtų pa
grindiniai tik dėl kokios nors 
sausį įprastos pūgos. 

Bet nuo sausio 18-tosios vis
kas pasikeitė! Į Čikagą at%-yko 
ne tik „Saulutės" iškviestos 
Lietuvos Muzikos akademijos 
puikiai muzikiniai sutarian
čios gabiosios studentės, 
smuikininkė Ulija Rekašiūtė 
ir pianistė Lina Sidabraitė, 
bet ir vysk. S. Tamkevičius, ir 
Lietuvos prezidento rinkimus 
laimėjęs Valdas Adamkus! 

Ne tik savaitės bėgyje, bet 
ypač savaitgalį, vyko įvairūs 
susitikimai, pasitarimai ir pa
gerbimai. Mūsų lietuviškoje 
sieloje buvo tikra šventė — 
pakili nuotaika, šypsenos. 
Džiaugsmas tryško iš gyveni
mo taurės ir liejosi, užkrės
damas noru dar kartą pama
tyti, dar kartą paspausti 
ranką, dar kartą įteikti gėlių, 
dar kartą įsitikinti, kad Val-

Po „Saulutės", Lietuvos Vaikų globos būrelio, ruošto Balio Sruogos paminėjimo, dalis programos dalyvių su 
rašytojo-dramaturgo Sruogos dukra Dalia Sruogaite. Iš kairės: Juozas Raudonis, Manigirdas Motekaitis, Ulija 
Rekašiūte, Lina Sidabraitė-Mockuvienė, D. Sruogaite ir Nijolė Jankute-Užubalienė. N'uotr. Zigmo Degučio 

das Adamkus tikrai bus nau
jasis Lietuvos prezidentas! 
Ta lietuvių pora, Alma ir Val
das Adamkai, kiekvieną sek
madienį per šv. Mišias kukliai 
su draugais sėdėję bažnyčios 
gale, dabar tapo istorinėmis 
asmenybėmis. Į juos dabar 
žiūrėjome su nauja pagarba ir 
dėkojome Dievui už nepa
prastą stebuklą. 

Taigi, atėjo sausio 25-toji. 
Vyko iškilmingos Mišios Švč. 
M. Marijos Gimimo bažny
čioje, buvo labai mėgstamos 
jaunamartės mergvakaris, bu
vo ir šermenys, daug asme
niškų susitikimų ir didysis at
sisveikinimo pokylis Almai ir 
Valdui Adamkams. Jaunimo 
centre vyko „Saulutės" rengia
mas Balio Sruogos minėjimas. 

Buvome maloniai nustebin
tos, kad tokią dieną atsirado 
žmonių, kurie rado laiko ir čia 
atvykti ir į salę prigužėjo 
daug žmonių. Atsidusom, kad 
ne veltui atvyko muzikos stu
dentės Ulija ir Lina iš Lietu
vos bei fleitistė Asta Šepetytė 
iš Madison, VVisconsin. Kad 
ne veltui rašytoja Nijolė Užu-
balienė pristatė kruopščiai pa
ruoštą B. Sruogos biografiją, 
kad aktorė Audrė Budrytė 
padėjo į šalį savo profesinius 
užsiėmimus ir dar kartą 
mums įrodė savo artistės ga
bumus, kad aktorius Juozas 
Raudonis po operacijos nu
galėjo savo negalias ir sutiko 
pasirodyti mūsų scenoje, kad 
dailininkė Rasa Sutkutė neat
sisakė papuošti scenos Balio 
Sruogos portretu ir stilizuoto
mis tulpėmis. Pianistas Mani
girdas Motekaitis, kaip visuo
met stebino ne tik savo kuklu
mu, bet ir nuolatine šypsena, 
švelnumu bei paslaugumu. Jis 
stengiasi sukurti tai, kas 
rengėjams būtų geriausia. Jo 
akompanavimas nenustelbia, 
o papildo ir išryškina. Tai yra 
didelis menas. Tą pačią dieną 
jis repetavo su operos choru, 

padėjo „Saulutei", o vaka re 
traukiniu važiavo dirbti š iau
riniame priemiestyje. Buvome 
laimingos, kad tokią dieną fo
tografas Zigmas Degutis sut i 
ko Balio Sruogos minėjimą 
įamžinti nuotraukose. 

Buvo garbė, kad į minėjimą 
atvyko rašytojo duktė Dal ia 
Sruogaite, kuriai s a u l u t ė s " 
narė Danutė Šlenienė įteikė 
gėlių puokštę. 

„Saulutė" dėkoja Balio Sruo
gos minėjimą iš anksto pa
rėmusiems aukomis. Nuošir
di padėka Scandinavian Air
lines, davusiems didelę nuo
laidą Ulijos ir Linos t r a n s a t 
lantinei kelionei, bei Uni ted 
Airlines, paaukojusiems bilie
tus jų kelionei koncertuoti 
Floridoje. Labai dėkoiame 
Standard Federal-TCF Bank , 

paaukojusiems 500 dol. pa
dengti išlaidas. Labai ačiū Vy
tui Miceikai už pastovią pa
ramą dviems našlaičiams ir 
paaukotą vyną šiai popietei. 
Ačiū Jonui Kupriui už bilietų 
paruošimą ir Ra imundui Lap-
šiui už programos spausdi
nimą. Ačiū „Seklyčiai" ir „Lion 
F rame Gallery" už bilietų iš
ankstinį pardavimą. Ačiū Jau
nimo centrui ir jo darbuoto
j ams už pagalbą. 

Ačiū „Draugui", „Margučiui 
i r , Arvydui Reneckiui (AL-
TV), Ramunei ir Raimundui 
Lapui už skelbimus. 

Ačiū visiems atsilankiu
siems, kad šios popietės dėka 
apie 2,000 dol. buvo sur inkta 
paremti vargingai gyvenan
čius vaikučius Lietuvoje. 

I n d r ė Tujūnė l i enė 

l:iw^^B,;;̂ ;̂̂ R,;,̂ R.̂ P ,̂̂ fc.̂ ,J 

Dail. Rasa Sutkut<\ sukūrusi scenos dekoracijas „Saulutes". Lietuvos 
Vaiku globos būrelio, ruoštam Balio Sruogos paminėjimui, vykusiam sau
sio 25 d. Jaunimo centre. N'uotr. I. Tijūnėlienes 

z Amerikos L i e t u v i ų ra
dijas, vad. Anatolijus S iu tas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v .r . 
per WCEV 14.50 AM. T e l . 
773-847-4903, adresas : 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
x Akcijų, b o n ų be i k i t ų 

v e r t y b i ų p i r k i m e i r p a r 
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul is , te l . 
312-879-7750 a rba jo s ū n u s 
Andrius Kurkulis , t e l . 312-
879-7751, dirbą su F i r s t Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui : 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
z Dėmesio l ie tuviai ! Nau

jas JAV imigracijos vizų t ik
rinimas prasidės b a l a n d ž i o 
m ė n . Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man d u o m e n i s 
paš tu . E d . Š u m a n a s , 5 7 0 1 
Linden. La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
x TRANSPAK s i u n č i a į 

Lietuvą s iuntinius , p i n i g u s , 
baldus, komercines s i u n t a s . 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
z Melrose Pk. Liet . B e n 

druomenės ir klubo Vasar io 
Šešioliktosios minėjimas įvyks 
vasario 15 d., s e k m a d i e n i , 1 
vai. p.p. Eagle Hali sa l ė j e , 
145 Broadway, Melrose Pk., IL. 
Apylinkės lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

x Kelionė \ šok ių š v e n t e 
Vilniuje, nuo biržel io 30 iki 
l iepos 14 d., $768 iš Čikagos. 
Registruotis iki v a s a r i o 13 d. 
Skambinti Teresei L e s n i a u s -
kienei , First Class T r a v e l , 
tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
z A.a. O .Ber taš i enės at

minimą p a g e r b d a m i , D a u 
m a n t a s ir V y g a D i k i n i a i , 
Sonoma, CA, a t s i u n t ė $ 5 0 
Lietuvos našlaičių p a r a m a i . 
Reiškiame užuojautą velionės 
ar t imies iems, o a u k o t o j a m s 
dėkojame! „Lietuvos N a š l a i 

č ių g lobos" k o m i t e t a s , 2711 
W. 71 St., C h i c a g o IL 60629. 

<sk.) 
z A l g i m a n t a s ir Teresė 

Geč ia i , H u n t i n g t o n Valley, 
PA, A l e k s a n d r a s D a n t a , 
Oreland, PA, Marija Bajorū
n a s , P o m p a n o B e a c h , FL, 
Benjamin Kvie tys , Livonia, 
MI, R ū t a ir J o n a s J u o d i 
kiai , Palos Hills, IL, Lithua-
n i a n M u s i c H a l i A s s o c i a -
t ion , Phi ladelphia , PA, Vla
d a s J o m a n t a s , Detroit , MI, 
Aldona V . K a m a n t a s , Dow-
ners Grove, IL - ta i žmonės 
globojantys našlaičius Lietu
voje. Pratęsdami globą kitiems 
metams, visi a ts iuntė našlaičio 
p a r a m a i po $ 1 5 0 . Lie tuvos 
našlaičių vardu dėkojame vi
siems ger ies iems dėdėms ir 
tetoms. „Lie tuvos Naš la ič ių 
globos" k o m i t e t a s , 2711 W. 
71 St., C h i c a g o IL 60629. 

(sk.) 
z Valdas Adamkus išvyko 

į Lietuvą ir vasario 5 d., davęs 
priesaiką, taps Lietuvos Prezi
dentu. Alma Adamkienė, kaip 
Prezidento žmona , pare iškė 
dirbsianti su Lietuvos vaikais. 
Ja i rūpi Lietuvos vaikų ateitis. 
Amerikos l ie tuviai , norintys 
įteikti dovaną naujajam Pre
zidentui ir jo žmonai kviečiami 
atsiųsti auką „Saulutei", Lie
tuvos vaikų globos būrel iui , 
pažymint, kad tai auka padėti 
Almai Adamkienei įgyvendinti 
savo planus bedaliams Lietu
vos vaikams. Dar viena vaza ar 
figūrėlė gal ir p radž iug in tų 
naująjį Prezidentą, bet mano
me, kad mater ia l inė parama 
Almos A d a m k i e n ė s projek
tams būtų ne mažiau ver ta 
Aukas su aukotojų sąrašu ir 
sveikinimu „Saulutė" persiųs 
Adamkams į Lietuvą. Norintys 
pr ie šios dovanos pr i s idė t i , 
kviečiami aukas siųsti „Sau
lu te i" , 4 1 9 W e i d n e r Rd . , 
Buf fa lo G r o v e , IL, 60089 . 
Tel. (847) 537-7949, Taz ID 
#36-3003339. 

(sk.) 
z Irena Kr iauče l iūn ienė 

p r a n e š a , k a d n a u j a s n a m ų 
telefono numeris yra: 630-257-
8187. 


