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Naujasis prezidentas mažins 
ministerijų skaičių ir 
ves Lietuvą į Europą 

V i l n i u s , vasario 12 d. 
(BNS) — Išrinktasis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
norėtų trečdaliu sumažinti da
bartinį ministerijų skaičių. 

V. Adamkus per susitikimą 
su premjeru Gediminu Vagno
riumi pateikė pasiūlymą -ra
dikaliai pertvarkyti vyriausy
bės s t ruktūrą . Pateiktame 
plane, „Lietuvos ryto" žinio
mis, vietoj dabartinių 17 mi
nisterijų siūloma palikti tik 
11. 

V. Adamkaus ir jo patarėjų 
paruoš tame plane taip pat nu
matyta įsteigti daugiau vy
riausybei pavaldžių departa
mentų ir paskirti kelis mi
nistrus be portfelių. 

V. Adamkaus nuomone, gali
ma atsisakyti Europos rei
kalų, Valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų, Ryšių ir 
informatikos, Statybos ir ur
banistikos, Sveikatos apsau
gos ministerijų, o Švietimo ir 
mokslo ministeriją sujungti su 
Kultūros ministerija. 

Manoma, kad su valdan
čiaisiais konservatoriais Sei
me ir vyriausybėje V. Adam
kus nesunkiai susitars dėl 
kai kur ių ministerijų, pa
vyzdžiui, Ryšių ir informati
kos bei Statybos ir urbanisti
kos panaikinimo, nes po 
didžiųjų įmonių privatizavimo 
labai susiaurės jų veiklos sri
tis. 

Dėl kitų ministerijų dabarti
nis vyriausybės vadovas G. 
Vagnorius greičiausiai nesu
tiks, pirmiausia, dėl Europos 
reikalų ministerijos, vykdan
čios didžiuosius privatizavimo 
projektus. 

Išr inktasis prezidentas V. 
Adamkus ne kartą yra pa
reiškęs, jog ketina „aktyviai 
dalyvauti" pertvarkant vy
riausybę. 

Tačiau Konstitucinis teis
mas šių metų pradžioje 
išaiškino, kad naujojo prezi

dento įtaka nėra lemiama 
pertvarkant kabinetą, nes iki 
tol veikusi vyriausybė nepri
valo atsistatydinti. 

Lietuvos užsienio politikos 
konsultacinės tarybos posė
dyje, dalyvaujant prezidentui 
Algirdui Brazauskui ir Valdui 
Adamkui, ketvirtadienį buvo 
aptart i Lietuvos užsienio poli
tikos tikslai. 

„Tai buvo Lietuvos užsienio 
politikos raidos peržiūra, to, 
kas vyksta dabar^, pasibaigus 
prezidentūroje vykusiam posė
džiui žurnalistams sakė V. 
Adamkus. Pasak jo, apžvelgti 
klausimai, susiję su Lietuvos 
problemomis dėl stojimo į Eu
ropos Sąjungą. 

V. Adamkus įvertino posėdį, 
kaip „labai išsamų, labai gyvą 
ir informatyvų". „Manau, kad 
tai man padės suprasti klausi
mus, kuriuos aš tikiuosi iš
girsti Rygoje ir Taline", sakė 
j is . Ketvirtadienio popietę V. 
Adamkus išvyko pirmojo, kol 
kas neoficialaus, vizito į Rygą, 
o penktadienį lankysis Taline. 

Pasak Tarybos posėdyje da
lyvavusio Seimo Užsienio rei
kalų komiteto (URK) pirmi
ninko Mečio Laurinkaus, buvo 
peržiūrėti užsienio politikos 
tikslai dėl stojimo į ES, 
NATO bei santykiuose su 
konkrečiomis valstybėmis. 
Anot M. Laurinkaus, posėdyje 
„Adamkus daugiau klausėsi. 
J is nori įsigilinti, ir visiškai 
pritaria tam, kas priimta lai
kyti Lietuvos užsienio politi
kos prioritetais. V. Adamkus 
nori įsigilinti ir į niuansus bei 
taktiką, ne tik strateginius 
dalykus". 

M. Laurinkaus teigimu, Ta
ryboje įvertinti su Rusija nu
veikti darbai. Pasitarimo daly
viai pageidavo, kad URM 
atidžiau ir įvairiapusiškiau 
vertintų Rusijos pasiūlytus 
projektus, kad jie kuo daugiau 
atitiktų Lietuvos interesus. 

Vasario 7 d. Lietuvos ambasadoje Vašingtone buvo atidaryta Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių privilegijų paroda, 
kuria buvo pradėta renginių, skirtų Lietuvos Valstybės 80-rr.ečiui, savaite. 20-ties kunigaikščių privilegijų paro
dos eksponatai buvo atgabenti iš Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus Čikagoje. Tą pačią dieną paroda iškeliavo į Čikagą, kur Lietuvos karalių privilegijos bus de
monstruojamos Balzeko muziejuje; po to — aplankys St. Petersburg. FL, ir Ottawa, Canada. 

Nuotr.: Lietuvos ambasadoje Vašingtone parodą aplanke (iš kairės) Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius; M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja Jolita Steponaitienė, susirinkusiuo
sius trumpai supažindinusi su paroda; Lietuvos ambasadonus JAV Stasys Sakalauskas ir Stanley Balzekas. 

be", pridūrė jis. 

Lietuvos bankas — prieš 
nekokybiškų litų 

gamintojus 

Į Lietuvą atvyko Gabrielius 
Žemkalnis 

V i l n i u s , vasario 12 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį į Vil
nių atvyko naujasis Pasaulio 
lietuvių bendruomenės Valdy
bos atstovas Lietuvoje Gabrie
lius Žemkalnis. 

Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio brolis, Australi
joje gyvenantis G. Žemkalnis, 
taip pat yra Pasaulio lietuvių 
bendruomenės Valdybos pir
mininko pavaduotojas. 

Oro uoste jį pasitikusiems 
žurnal is tams jis žadėjo di
desnį dėmesį skirti Rusijoje, 
Sibire veikiančioms lietuvių 
bendruomenėms. G. Žemkal
nis teigė, kad atėjo laikas, 
kada turtingesnės bendruo
menės tur i padėti vargin
gesnėms. 

įvairiose pasaulio valstybėse 
gyvenančius lietuvius vieni
jant i P L B savo atstovybę Lie
tuvoje įsteigė 1991 metais. 
Pirmuoju bendruomenės at
stovu tapo Kanados lietuvis 
Pe t ras Lukoševičius, antruoju 
— Juozas Gaila. Jį ir pakeitė 
69-erių metų G. Žemkalnis. 

Naujasis PLB Valdybos at
stovas „Aušros" gimnaziją 
Kaune lankė drauge su 
išrinktuoju prezidentu Valdu 
Adamkumi. Abu jie aktyviai 
dalyvavo pogrindinėje kovoje 
prieš nacius. II pasaulinio 
karo metais G. Žemkalnis 
buvo suimtas , išvežtas į Vo

kietiją ir ten kalintas, kol jį 
išlaisvino amerikiečių kariuo
menė. 

Persikėlęs į Australiją, G. 
Žemkalnis bendradarbiavo lie
tuviškose radijo valandėlėse, 
rengdavo komentarus Lietu
vos politikos ir lietuvių ben
druomenės klausimais. 

Dabar G. Žemkalnis yra Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
Seimo atstovas, Australijos 
Lietuvių bendruomenės Kraš
to tarybos narys, Australijos 
Lietuvių fondo vicepirminin
kas ir Lietuvių kredito draugi
jos „Talka" vadovas. 

Prancūzai būkštauja 
dėl Baltijos valstybių vienybės 

Paryž ius , vasario 12 d. sakė C. Hurriet. „Mes prita-
(BNS) — Prancūzijos parla- riame kiekvienos Baltijos val-
mento abejų rūmų deputatai stybės siekiui išsaugoti savo 
sunerimę, kad pirmenybė, su- savitumą, bet tai daryti rei-
teikta Estijai pradėti derybas kia, remiantis Baltijos vieny-
dėl stojimo į Europos Sąjungą, 
gali sužlugdyti Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos bendradarbia
vimą. 

„Mes žinome, jog Latvija ir 
Lietuva buvo labai nepaten
kintos sprendimu iš trijų Bal
tijos valstybių derybų pakvies
ti tik Estiją", sakė Prancūzi
jos Valstybinės Asamblėjos de
putatas Bernard Schreiner. 

Pasak parlamentaro, Pran
cūzija labai gerai supranta, 
jog Estija, Latvija ir Lietuva 
skiriasi viena nuo kitos kalba, 
kultūra ir tradicijomis, bet 
prancūzams nebūtų priimtini 
susipriešinimas ir nesutari
mai Baltijos regione. 

„Geopolitiškai jūs esate vie
nas regionas, ir būtent taip 
jus suvokia visas pasaulis", 
sakė B. Schreiner. „Jei Balti
jos vienybė suirtų, Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai iškiltų tar
ptautinių problemų, būtų ne
suprantama, kas jose vyksta", 
perspėjo jis. 

Prancūzijos Senato deputa
tas Cloude Hurriet pažymėjo, 
kad, subyrėjus Sovietų Sąjun
gai, dauguma Senato narių 
įsivaizdavo Estiją, Latviją ir 
Lietuvą kaip vieną regioną ir 
stengėsi Baltijos valstybes po
litiškai remti. 

„Politiniu požiūriu būtų 
kvaila ir pavojinga Baltijos 
vienybę sugriauti rungtyniau
jant tarpusavyje ar iš pavydo", 

Kaip žinoma, kol kas tik Es
tija iš trijų Baltijos valstybių 
šį pavasarį pradės derybas del 
stojimo į ES. Lietuva ir Latvi
ja, nors ir įtrauktos į paruo
šiamąjį dialogą, bus pakvies
tos derybų, jei po kasmet 
rengti numatomos peržiūros 
bus pripažintos tam jau pasi
ruošusiomis. 

Vilnius, vasario 6 d. (BNS) 
— Tarptautinis arbitražas 
Paryžiuje atmetė litus spaus
dinusios JAV bendrovės „US 
Banknote Corporation" ieškinį 
Lietuvos bankui (LB) dėl žalos 
atlyginimo ir pradėjo na
grinėti LB pateiktą ieškinį dėl 
susitarimo sulaužymo ir neko
kybiškų pinigų pagaminimo. 

LB valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas neabejo
ja, kad byla bus laimėta. Tiki
masi, kad ginčas bus išnag
rinėtas dar šiemet, rašo laik
raštis „Verslo žinios". 

JAV bendrovė, prieš kele
rius metus pakeitusi pavadi
nimą į „American Banknote 
Corporation", į tarptautinį ar
bitražą kreipėsi pernai pava
sarį, kai LB pranešė atsisakąs 
pasirašyti sutartį dėl likusių 
litų spausdinimo. 

LB taip pat pateikė ieškinį 
dėl žalos atlyginimo, ir pernai 

gruodį amerikiečių ieškinį ar
bitražas atmetė. 

R. Šarkinas sakė, kad LB 
pateikto ieškinio suma yra di
desnė už tą, kurią Lietuvos 
centriniam bankui buvo patei
kę amerikiečiai. 

1990 m. pasirašytą litų 
spausdinimo sutartį „US 
banknote Corporation" pažei
dė visais požiūriais, įskaitant 
litų kokybę. Padaryta žala ne
oficialiai buvo įvertinta 2.5 
mln. JAV dolerių. 1993 m. 
Amerikos bendrovė pripažino 
Lietuvos pretenzijas ir įsi
pareigojo nemokamai per
spausdinti dalį pinigų bei su
mokėti 1 mln. litų kompensa
ciją. 

LB savo ruožtu įsipa
reigojo 3 metus nespausdinti 
litų jokioje kitoje spaustuvėje, 
tačiau 1996 m. pasirašė su
tartį su Didžiosios Britanijos 
bendrove „Thomas de la Rue". 

Kaltinamasis A. Butkevičius 
pinigų reikalavo teisminei 

gynybai JAV 

Gabrielius 

Vilnius, vasario 10 d. 
(BNS) — Antradienį per ap
klausą Vilniaus apygardos 
teisme parlamentaras Au
drius Butkevičius, kuris kal
t inamas už pasikėsinimą 
sukčiauti stamb'.u mastu, pa
reiškė, kad bendrovės „Dega" 
vadovas Klemensas Kirša pa
prašė padėti organizuoti jo fir
mos gynybą New Yorko teisme, 
į kurį kreipėsi JAV naftos kor
poracija „Mobil", prašydama 
išreikalauti kelis milijonus do
lerių iŠ Lietuvos vyriausybes, 
„Degos" ir kitu bendradarbių 
už patiektą kurą. 

Tai naujas S- mo nario gy
nybos aiškinimas, nes anks
čiau jis yra pareiškęs, kad 
15,000 JAV dolerių, su kuriais 
buvo sulaikyt.i- pernai rug
pjūčio 12 d., jis esą skolinosi iš 

„Degos" vadovo K. Kiršos. 
A. Butkevičius sakė per 

pažįstamą Belgijoje galėjęs or
ganizuoti gynybą „Degai" New 
Yorke ir nurodęs K. Kiršai šių 
paslaugų kainas. Minėtąjį 
pažįstamą Belgijoje A. Butke
vičius įvardijo kaip savo ko
legą advokatą Francis Bau-
duin. A. Butkevičius taip pat 
sakė, kad su K. Kirša buvo su
sitaręs kitus 15,000 JAV dole
rių gauti už jo pastangas sure
guliuoti jo įsiskolinimus Ru
sijoje. 

A. Butkevičius teisme sakė 
anksčiau tardymui nurodęs 
kitus argumentus, kad val
stybės saugumo departamen
tas negalėtų įtakoti l : ,r ' . tojų 
parodymų. 

Prokuratūra kaltina A. But
kevičių paėmus pinigus už 

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

Vatikanas ketvirtadienį pareiškė, kad Kuba paleido dešimtis ka
linių, paklusdama raginimui, kurį per savo praėjusio mėnesio vizitą 
komunistinėje Karibų jūros salos valstybėje popiežius Jonas Paulius 
II išsakė Fidel Castro. „Valstybes sekretoriui 'kardinolui Angelo So-
dana) buvo pranešta, kad Kubos vyriausybė išleido į laisvę keliolika 
kalinių, šiuo malones ir geros valios veiksmu pažymėdama Švento Tė
vo apsilankymą Kuboje", sakoma Vatikano pranešime spaudai. 

Maskva. JAV gynybos sekretorius VVilliam Cohen po derybų su 
Rusijos pareigūnais ketvirtadienį interviu televizijos NBC laidai „To
day" sakė, kad Maskva ir Vašingtonas toliau nesutaria del Irako. Ru
sija ir JAV sutiko, kad prieštarą del JT ginklų inspektorių būtina 
spręsti diplomatinėmis priemonėmis, tačiau „nesutariama, ar diplo
matijos pastangas reikia pastiprinti karine galia". 

Londonas. Aukšti Irako ir Irano žvalgybos pareigūnai neseniai su
sitiko sudaryti sąjungą, kuri galėtų būti atsvara JAV, grasinančiai 
Bagdadui kariniu smūgiu, grėsmei, ketvirtadienį pranešė Didžiosios 
Britanijos laikraštis „Times", kuris rėmėsi Vakarų žvalgybininkų su
teikta informacija. Pranešama, kad Irako prezidento Saddam Hus-
sein jauniausiasis sūnus Qusay Hussein vasario 5 d. susitiko su Irano 
žvalgybos ministru Qorbanal Dorri Najafabadi. „Šis susitikimas tapo 
pačiu dramatiškiausiu įrodymu, kad du seni priešai kuria naujus ry
šius", rašo laikraštis. 

Vašingtonas. JAV prezidento Bill Clinton administracija, tarpi
ninkaujanti Vidurio Rytų taikos procese, nurodė, kad Izraelis turėtų 
perduoti „12-15 procentų" Vakarų kranto teritorijos palestiniečių 
naudai, tačiau vyriausiasis palestiniečių derybininkas Saeb Erekat 
su JAV pasiūlymu nesutiko. JAV valstybės departamento atstovas 
spaudai James Rubin sakė, jog per Izraelio ir palestiniečių delegacijos 
derybas, kurias antradienį ir trečiadienį surengė JAV tarpininkas 
Denni Ross, „apčiuopiamesnes pažangos" nebuvo pasiekta J. Rubir. 
sake, kad JAV pasiūlymas „nėra oficialus", tačiau pažymėjo, kad JAV 
stengiasi išjudinti taikos procesą iš mirties taško. 

Maskva. Rusijos URM ketvirtadienį paneigė kai kurių Amerikos 
žiniasklaidos priemonių pranešimus, neva 1995 m. Rusijos ir Irako 
vyriausybės sudarė kelių milijonų vertės sandorį tiekti Irakui „dvi
gubos paskirties" įrenginius, kuriuos būtų galima naudoti, gaminant 
biologinį ginklą. Kaip pabrėžė vienas specialistų. „Rusija nepadėjo 
Irakui gaminti masinio naikinimo ginklus". Visas medžiagas jiems 
kurti Irakas gavo daugiausia iš Vakarų Europos — iš vokiečių, aust
rų, šveicarų", pažymėjo jis. Laikraštis „Washington post" ketvirtadie
nį pranešė, kad tikrintojai iš JT Specialiosios komisijos dėl Irako nu
siginklavimo Bagdade vienoje ministerijų rado slaptą dokumentą, ku
riame aprašomos derybos su Rusija dėl atitinkamo sandorio sudary
mo. Anot laikraščio, prieš 6 savaites JT nusiuntė Maskvai paklausi
mą dėl šio sandorio, tačiau atsakymo negavo. 

Minskas. Trečiadienį Baltarusijos prezidentas Aleksandr Luka-
šenko pavadino „kvailyste" žiniasklaidos priemonių teigimus, kad re
spublika gali gaminti branduolinį ginklą. A. Lukašenko pabrėžė, kad 
Baltarusija neturi technologijų ir pajėgumų branduoliniam kurui sod
rinti. „Kitas dalykas, kad mes turime kai kurių mokslo technologijų, 
be kurių negali apsieiti nė vienas branduolinis reaktorius Rusijoje", 
sakė jis. 

Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clintonas trečiadienį nusiuntė 
Senatui svarstyti projektus dėl Lenkijos. Čekijos ir Vengrijos priėmi
mo į NATO patvirtinimo. „Didesne NATO bus geresnis sulaikomasis 
veiksnys prieš ateities agresorius", sakė B. Clinton Valstybės departa
mento ceremonijoje, per kurią pasirašė reikiamus dokumentus. Ren
ginį stebėjo didelė auditorija, įskaitant Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos 
UR ministrus, kelis Kongreso narius bei karinių ir diplomatinių sri
čių atstovus. Atsižvelgdamas į Maskvos nerimą del NATO plėtros, 
JAV viceprezidentas Al Gore ceremonijoje pareiškė, kad Rusija turi 
jaustis „naujosios Europos" dalimi. „Taikios, klestinčios ir saugios 
Rusijos atsiradimas, įkomponuotas šioje naujoje Europos saugumo in
frastruktūroje, yra didžiausias mūsų valstybinis tikslas", sake A. Go
re. 

Groznas. Rusijos federalinio saugumo tarnyba (FST) ketina vasa
rio 23 d. Čečėnijoje sukelti žemės drebėjimą, kuris gali būti galinges
nis už įvykusįjį 1988 m. Armėnijoje, pranešė Čečėnijos valstybinio 
saugumo tarnybos vadovas Leči Chultygov, pabrėždamas, kad šio 
Federalinės saugumo tarnybos plano tikrumą patvirtino trys vienas 
nuo kito nepriklausomi šaltiniai. Pasak jo. remiantis planu, kurio už
koduotas pavadinimas „Vezuvijus", „vasario 17 dieną Rusijos specia
liųjų tarnybų sudarytos grupes turi nusileisti Į Čečėnijos teritorijoje iš 
anksto parengtas šachtas ir vasario 23 d. susprogdinti galingus įtai
sus, kurie gali sukelti žemės drebėjimą, galingesnį negu 1988 metais 
įvykęs Armėnijos Spitako mieste". L. Chultygov pabrėžė, kad šį planą 
Čečėnijos specialiosioms tarnyboms perdavė neseniai išėjęs į atsargą 
aukštas Rusijos saugumo tarnybos pareigūnas. 

Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis atmetė kontroversišką nauja 
Darbo kodeksą ir sugrąžino jį parlamentui svarstyti. I Darbo kodeksą 
neseniai buvo įtraukti papildymai del latvių kalbos vartojimo, pagal 
kuriuos, valstybines kalbos tikrintojai galėjo pareikalauti darbdavių, 
kad šie atleistų darbuotojus, nepakankamai gerai mokančius latviu 
kalbą. Ulmanis teigė, kad iš Darbo kodekso papildymų nebuvo aišku, 
kuriems darbams reikia tam tikro lygio kalbos mokėjimo. Latvijos 
prezidentas taip pat paragino parlamentą parengti naują valstybines 
kalbos įstatymą. 

pažadą tarpininkauti nutrau
kiant baudžiamąją bylą Lietu
voje, kurioje tiriami ..Mobil" ir 
„Degos" atsiskaitymai. 

Kaltinimai iš dalios grin
džiami slaptais A. Butke
vičiaus ir K. Kiršos pokalbiu 
įrašais. A. Butkevičius įrašus 
pavadino neteisėtais ir atsi
sakė juos komentuoti. 

KALENDORIUS 
V a s a r i o 13 d. Kotryna, 

Benignas. Algaudas. Raudo. 
Ugne. 

V a s a r i o 14 d.: Šv. Kiri
las, vienuolis 'mirė 869 m.) ir 
Metodijus, vyskupas (mirė 885 
m.), slavų apaštalai : Valenti
nas. Saulius. Saule. Žyne. Va
lentino diena. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

1998 M. ŠALFASS-GOS JAUNUČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

1998 m. Š. Amerikos lietu
vių jaunučių krepšinio pirme
nybės vyks š.m. gegužes 9 ir 
10 d. Detroite, MI. Vykdo — 
Detroito Lietuvių sporto klu
bas „Kovas". 

Varžybas numatoma vykdy
ti šiose klasėse: Jaunių B 
(1982 m. gimimo ir jaunes
nių), Jaunučių C (1984 m. ir 
jaun.), Jaunučių D (1986 m. ir 
jaun.), ir Jaunučių E (1988 m. 
ir jaun.). Gal ir „molekulių" 
(1990 m. ir jaun.) „F". 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams 
ar kitokiems sporto viene
tams, atlikusiems metinę 
1998 m., ŠALFASS-gos narių 
registraciją. Jaunesnių klasių 
žaidėjams iš principo leidžia
ma žaisti kartu ir vyresnėse 
klasėse. Mergaitėms leidžia
ma žaisti berniukų koman
dose bei turėti grynai mer
gaičių komandas. Tose kla
sėse, kur atsiras nemažiau 
kaip 3 grynai mergaičių ko
mandos, turės būti vykdomos 
grynai mergaičių varžybos. 

Preliminarinė registraci
ja privalo būti atlikta iki 1998 
m. kovo 15 d., imtinai, pas 
rengėjus, šiuo adresu: Algis 
Rugienius, 3620 Burning 
Tree Dr., Bloomfield Hills, 
MI 48302-1511. Tel. ir faksas. 
248-642-7049. 

Papildomi kontaktai: Vy
tautas Polteraitis, tel. 313-
420-3137; Kastytis Giedraitis, 
tel. 248-478-8456. 

Pasibaigus preliminarinei 
registracijai bus paskelbta ga
lutinė programa, formatas, 
galutinės registracijos data ir 
kitos tolimesnės informacijos. 

Išsamesnę informaciją gau
na ŠALFASS-gos klubai. ŠAL-
FASS-gai nepriklausantieji 
vienetai dėl informacijos pra
šomi kreiptis į Algį Rugienių. 

Šios varžybos yra dalis 48-jų 
Metinių Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynių, šiais metais 
vykdomų įvairioms sporto ša
koms skirtingu laiku ir skir
tingose vietovėse. 

ŠALFASS-gos 
Centro valdyba 

Lietuvos olimpiečiai ir jų t reneriai prieš j i ems išvykstant i Nagano , Japonijoje 
Margarita Drobiazko, Kazimiera Strolienė, Vida Vencienė. II eil. p i r m a s i8 ka i rė s 

Iš k.: I eil. Povilas Vanagas , 
— s l id in inkas L inas Vai tkus . 

Nuotr . V. K a p o č i a u s 

LIETUVOS OLIMPIETIS 
LINAS MARIUS VAITKUS 

ŠALFASS-GOS VYRŲ, MOTERŲ, JAUNIŲ 
IR MERGAIČIŲ A KREPŠINIS 

1998 m. Š. Amerikos Lietu
vių Vyrų A, Vyrų B, Moterų ir 
Jaunių bei Mergaičių A (1979 
m. gimimo ir jaunesnių) krep
šinio pirmenybės vyks š.m. ge
gužės 22-24 d., Toronte, Ont. 
Vykdo — Toronto LSK „Vy
tis". 

Vyrų A klasę sudaro iški
lesnės komandos, atrinktos 
ŠALFASS-gos Krepšinio komi
teto. Likusios komandos žai
džia B klasėje, kur gali daly
vauti ir A klasės komandas 
turinčių klubų antrosios, etc. 
komandos. Vyrų A klasėje gali 
dalyvauti ne daugiau kaip 8 
komandos. Kitose klasėse ko
mandų skaičius neapriboja
mas. 

Iš principo, jaunių A klasės 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o 
mergaitėms A — moterų kla
sėje, jei sąlygos leidžia. 

Klubams, dalyvaujantiems 
su daugiau negu viena koman
da toje pačioje klasėje, ne-
1 jidžiama kaitalioti žaidėjų iš 
vienos komandos į kitą per vi
są žaidynių laiką. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams 
ar kitokiems vienetams, atli
kusiems metinę 1998 m. 
ŠALFASS-gos narių registra
ciją. 

Apytikris tvarkaraštis: penk

tadienį, gegužės 22 d., numa
tomos tik vyrų A ir B var
žybos, pradedant apie 5 vai. 
p.p. Moterų ir jaunių bei mer
gaičių A varžybos vyks tik 
šeštadienį ir sekmadienį. 

Pradinė komandų regis
tracija privalo būti atlikta iki 
1998 m. kovo 15 d. imtinai, 
pas Toronto LSK „Vyčio" pir
mininką Andrių Klimą, šiuo 
adresu: Andrius Klimas, 21 
Lamont A ve., Weston, Ont. 
M9N 2J9, Canada. Tel. 416-
245-7210; faksas 416-394-
6902. 

Po pradinės registracijos bus 
paskelbta varžybų formatas, 
galutinės registracijos termi
nas ir kitos tolimesnės de
talės. 

Išsamesnę informaciją gau
na visi ŠALFASS-gos klubai. 
ŠALFASS-gai nepriklausan
tieji vienetai dėl informacijos 
prašomi kreiptis į A. Klimą. 

Papildomi kontaktai: Edis 
Stravinskas, tel. 416-767-
9306; Arūnas Duliūnas 905-
624-8637, 

Šios varžybos yra skiriamos 
paminėti Toronto LSK „Vyčio" 
50 metų jubiliejų! 

ŠALFASS-gos 
Centro valdyba 

ŠALFASS-gos 
Krepšinio komitetas 

Lietuvos olimpinėje koman
doje yra septyni sportininkai, 
tačiau tarp jų tik vienas kalnų 
slidininkas — pirmasis šioje 
sporto srityje atstovaujantis 
Lietuvai. Tai Linas Marius 
Vaitkus. Užsienyje, ypač Ame
rikos kontinente gyvenan
tiems lietuviams — sporto 
mėgėjams jo pavardė nekartą 
girdėta, nes jis „mūsų" sporti
ninkas. 

Linas yra gimęs Čikagoje, 
1973 m. kovo 24 d. Jo tėvai Li
dija ir Rimas čia' atsirado 
(kaip ir dauguma mūsų) po II 
Pasaulinio karo. Netrukus po 
Lino gimimo, jie išš-ikėlė gy
venti į Colorado valstiją — 
Steamboat Springs vietovę, 
kuri, galima sakyti, yra JAV 
slidinėjimo sostinė. Jau 20 
metų jie ten gyvena ir Linui 
anksti buvo sukurtos geriau
sios sąlygos slidinėjimui. 

Šis Lietuvos olimpietis, bū
damas šešerių metų pirmą 
kartą užsidėjo slides. Jo tėvas 
Rimas, pats didelis slidinėjimo 
entuziastas, savo atžalą ragi
no ir mokė slidinėti. 

buvo prieš trejus metus, kai 
Lietuvoje vyko Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės. 

Linas olimpiadoje rungty
niaus visose penkiose kalnų 
slidinėjimo rungtyse. Pirmose 
keliose jų Linui laimė nesi-
šypsojo ir jo pasirodymai buvo 
menki. Tačiau jį dar matysime 
vasario 13 d. — slalome super-
milžine; vasario 18 d. — sla
lome milžine ir 21 d. — sla
lome. Linas sakė, kad kai kur 
jis tikisi patekti į pirmuosius 
trisdešimtukus. 1997 m. pa
saulio kalnų slidinėjime Linas 
užėmė 364a vietą. 

Linas teigia, kad jo ūgis 
(190 cm) praverčia varžybose: 
Jis pažymėjo, jog jo varžovai 
dažniausiai būna mažesni ir 
fiziškai silpnesni. Šios Lino 
savybės jam garantuoja geres-^ 
nes pasekmes slalomo rung
tyse. "•-• 

Paklaustas apie kitus JAV 
gyvenančius lietuvių kilmės 
žiemos sporto entuziastus, Li
nas pareiikė, kad jų čia yra, 
tačiau jie dar jauni sportinin
kai. Jis čia išskyrė Jeniffer 

„Kada tik galėjau šliuožda- Virskus <VirŠkutę), studijuo-
vau. Išnaudojau kiekvieną jančią Coteraao universitete ir 
laisvalaikio minutę. Vidutinis- jau bandž^sią patekti į Lietu

vos komanjjla. kai per dieną ant slidžių pra
leidžiu po aštuonias valan
das", — sako Linas. J » teigia, 
kad Colorado valstįoje^beveik 
visi, vos ne nuo girdimo die
nos, išmoksta slidinėti; jis irgi 
nebuvo išimtis. •'• 

Linas turi jaunesnį, brolį, 
kuris irgi mėgsta slidinėti, 
tačiau geresnių rezultatų dar 
nepasiekia. Šis Lietuvos olim
pietis visą žiemą slidinėja, o 
vasarą — treniruojasi, važi-' 
nedarnas kalnų dviračiu. 
Mėgsta šaudyti iŠ lanko, meš
kerioti. Dažniausiai nepralei
džia NBA krepšinio lygos 
rungtynių, kai žaidžia Arvy
das Sabonis ir Žydrūnas II-
gauskas. „Savo draugams 
amerikiečiams aiškinu, kad jie 
lietuviai ir jais didžiuojuosi", 
— pasakoja Linas. 

Prieš žiemos olimpines 
žaidynes nuvykęs į Lietuvą, 
jis savo tėvų kraštą lankė ket
virtąjį kartą. Pirmąkart čia jis 

Buvusiajjį čikagieciui, JAV 
lietuviui čįnui Mariui Vait
kui linkime sėkmės dar liku
siose olimpinių žaidynių rung
tyse. % 

E. Šulaitie 

A S K ..I.itu.-tii 
krepšinio pirmi 
i.iit:~, Ar.I. ir. i-
kaite Treneriai 

nvU'-e 
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; Aid,i Z'.t'aite. Matas Tamošiūnas. Kriste Annanno. Paulius Riškus, Saulius Va-
•k.i.- !) i.r.:: A:.:,.ir.r. , Andriu- N'ov.ik Pauliu.-- Ar.,Imtas. Andrius Venclovas, Gina I.unec-
imas Peleckas ir Algi> T.įmoMiinas. 

LIETUVIS 
CLEVELANDO 
„KAVALIERIŲ" 

ŽVAIGŽDĖ 

Maždaug prieš vienerius 
metus patyrėme, kad populia
ri ir aukšto prestižo Clevelan-
do krepširjio komanda „Cava-
liers" pasirašė sutartį su krep
šininku iš Lietuvos Žydrūnu 
Ilgausku. Milijoninio tiražo 
„The Cleveland Plain Dealer" 
turi didoką sporto skyrių, ku
riame, ryšium su Žydrūno at
vykimu į Clevelandą, buvo 
aprašyta jo karjera Lietuvoje, 
Kauno krepšinio komandoje. 

Netrukus klubo vadovybė 
pastebėjo Ilgausko labai pui
kią krepšinio strategiją, jį 
įtraukė į tarpmiestines ir 
tarpvalstybines rungtynes ir, 
nurodant statistinius duome
nis, jis pradėjo dominuoti 
sporto žinias, į save atkreipęs 
sporto korespondentų dėmesį. 
Paskutiniuoju metu reta dien
raščio laida be Ilgausko pa
vardės ir jo laimėjimų. Š.m. 
sausio 13 dienos dienraščio 
sporto skyriuje apgailestauja
ma, kad „Cavaliers" septyne
rių taškų skirtumu pralaimėjo 
Utah „Jazz" komandai. Straip
snis, pavadintas „'Kavalieriai' 
pralaimėjo, nepaisant Ilgaus
ko karjeros aukštumų", pra
dedamas tvirtinimu, kad 
„naujokas Žydrūnas Ilgaus-
kas" (amerikiečių spaudoje be 
lietuviškų ženklų!) pats vienas 

Futbolas Čikagoje 
„LITUANICA" EINA 
BE PRALAIMĖJIMO 

Praėjusį sekmadienį, vasa
rio 8 d., „Metropolitan" lygos 
salės futbolo pirmenybių 
penktajame rate „Lituanica" 
išvengė pralaimėjimo ir I di
vizijoje yra vienintelis iki šiol 
nenugalėtas klubas. 

Tačiau šį kartą, rungtyniau
jant su „Legovijos" futbolinin
kais, jau buvo gana sunkus 
jėgų išbandymas, kuris baigė
si taikiai — 3-3. Ši lenkų ko
manda, rudens rato pirme
nybėse lauke užėmusi I vietą 
(įš 9 rungtynių — 8 pergalės 
ir 1 lygiosios, 33-4 įvarčių san
tykis), salės pirmenybėse ko
voja kiek prasčiau ir per 4 
rungtynes jau buvo spėjusi 
kartą pralaimėti, o taip pat 
vienerias rungtynes sužaisti 
lygiomis. Tačiau kiek anks-

. čiau ji net 7-2 pasekme įveikė 
vieną iš stipriųjų salės futbolo 
vienetų — Cracovią". Taigi ji 
parako dar turi daug, todėl 
„Lituanica" turėjo stipriai 
prieš ją pakovoti. 

„Legovia" pirmoji pelnė įvar
tį ir tas mūsiškius kiek su
trikdė, nors iki kėlinio pabai
gos R. Urbonavičiaus ir J. To-
mayo šūviais pasekmę persvė
rė 2-1 savo naudai. Kuomet 
antro kėlinio pradžioje mūsiš
kių puolėjas J. Bėruti pridėjo 

-.ir trečiąjį įvartį, jau atrodė, 
* .kad pergalė „Lituanicai" ga

rantuota. Tačiau taip nebuvo, 
.nes varžovai prisivijo 2-3, o 
rungtynių pabaigoje, kuomet, 
dėl pražangos mūsiškių ko
mandoje buvo vienu žaidėju 
mažiau, lenkai pasekmę suly
gino. Atrodė, teisėjai stengėsi 
padėti lenkams išsikapstyti iš 
duobės ir net tris kartus mū
siškius už menkas pražangas 
nubaudė po dvi minutes, tuo 
tarpu lenkai susilaukė tik vie
nos tokios pražangos. 

Tačiau, bendrai imant, len
kai sužaidė galingai ir jų ly
giosios, nors ir su teisėjų pa
galba, buvo užtarnautos. Da
bar „Lituanica", su 13 taškų ir 
40-14 įvarčių santykių, yra 
pirmaujanti. Be pralaimėji-

negalėjo nugalėti oponentų, 
tačiau jis dėjo pastangas. 
Straipsnio tęsinys kitame pus
lapyje pavadintas taip: „Il
gausko nepakanka 'Kavalie
riams' ", tuo duodant suprasti, 
kad komandai reikia daugiau 
jo lygio žaidėjų. 

Gėrimės stebėdami krepši
ninko Arvydo Sabonio karjerą, 
tačiau Žydrūno Ilgausko per 
tokį trumpą laiką pasiektas 
populiarumas mus labai džiu
gina. Svarbu pastebėti, kad 
dažnai spaudoje pabrėžiama, 
jog Ilgauskas yra lietuvis, o 
televizijos sporto koresponden
tai teisingai ištaria jo pavar
dę, kartais net ir vardą. 

Ne paslaptis, kad amerikie
čiai daugiau domisi sportu ne
gu opera ar teatm, tai toks lie
tuvio sportininko populiaru
mas prisideda prie Lietuvos 
vardo garsinimo. 

Aurelija M. Balašaitienė 
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mų ėjusi „Highlanders" ko 
manda, šį kartą supasavo (5 
6) prieš „Cracovią". Tokiu 
būdu šie vienetai turi po 12 
taškų ir užima II ir III vietas. 
Reikia pasakyti, kad mūsiš
kiams prieš abi šias komandas 
dar reikės kovoti kiek vėliau 
(kovo 1 d. prieš „Cracovią", 
kovo 8 d. — prieš „Highlan
ders"). 

Šį sekmadienį, vasario 15 d. 
6 vai. vak. „Lituanica" išban
dys jėgas su „Eagles II". Var
žovai po 5 ratų turi 4 taškus 
(pergalę, lygiąsias ir 2 pra
laimėjimus) ir 17-19 įvarčių 
santykį. Atrodo, kad didesnės 
grėsmės mūsiškiams „Eagles 
II" nepadarys, bet per daug at
sipalaiduoti vis tiek nepatarti
na. 

Reikia pažymėti, kad pra
ėjusį sekmadienį laimė nusi
šypsojo „Real FC" futbolinin
kams, iki šiol neturėjusiems 
nė vieno taško. Jie 6-5 pasek
me nugalėjo pirmenybių pra
džioje stipriai užsirekomen
davusią JLions" komandą. 

SUNEGALAVO 
JONAS ŽUKAUSKAS 

Visi gerai atsimename il
gametį „Lituanicos" klubo 
žaidėją, trenerį, rėmėją Joną 
Žukauską. Jis už savo nenuil
stančią veiklą buvo pagerbtas 
„Lituanicos" 47-jų metinių mi
nėjimo pokylyje, 1997 m. lapk
ričio mėn. pabaigoje. 

Kaip žinome, jis dar ir 
praėjusį rudenį žaidė klubo 
veteranų komandoje, visai ne
galvodamas apie ligas ir pa
našius nemalonumus. Tačiau 
gyvenime sunku numatyti ne
laimes; šiandien jis guli li
goninėje po pirmadienį pada
rytos sunkios galvos operaci
jos, kuri jį netikėtai užklupo. 

Reikia manyti, kad Jono 
sveikatos būklė pagerės ir jis 
vėl galės grįžti prie kasdieni
nių darbų, o taip pat ir prie jo 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel (773)471-3300 
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Valandos paoai susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
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penktad. ir seštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

ARASZUOBA, hĄ.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

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

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Soite 3C 

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

EDMUNDAS V&NASrMD.S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETRĖIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tn Ave., Htekorv HUt, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
J priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708422-8260 

pamėgtojo klubo veiklos. Lin
kime jam kuo geriausios 
sėkmės ir stiprybės pernešti 
visus negalavimus. 

E.Š. 

I.FK „L i tuanica" ilKameciui žaidėjui, treneriui ir valdybos nariui Jonui 
Žukauskui, u i nuopelnus klubui, praėjusio žaidynių sezono uždaryttH) 
pokylyje 1907-ju metu pagerbiamojo asmens trofėjų įteikia valdybos pifflV. 
AlU-rto (i lavinskas 
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RUSIJOS MOKSLINIŲ 
INSTITUTŲ LIKIMAS 

ZENONAS PRŪSAS 
laikais Rusįjoje akademijos institutų finansuo-

• 

Sovietų 
tarp daugelio neigiamybių vis
gi buvo ir vienas pliusas: ten 
klestėjo moksliniai tyrimai. 
Prieš 1991 metus vien RUSUOS 
Federacijoje veikė apie 4,500 
mokslinių institutų. Iš jų 
apie 550 priklausė prestižinei 
Mokslų akademijai, į kurią 
paprastai pakliūdavo dirbti 
gabiausi mokslininkai ir ku
rios institutuose buvo dau
giausia vykdomi „grynieji* ty
rimai, atseit, tokie, kur ne
sirūpinama, ar atradimus bus 
galima panaudoti komerciš
kai, ar ne. Likusieji institutai 
daugiau užsiiminėjo pritaiko
maisiais tyrimais ir dažnai 
buvo finansuojami įvairių 
ministerijų. Kai kurie jų da
bar yra privatizuoti. Prie so
vietų pagrindinė tyrimų, o 
ypač grynųjų" tyrimų, finan
suotoja buvo Krašto apsaugos 
ministerija, apmokėdama apie 
tris ketvirtadalius visų išlai
dų. Dėl to didelė institutų da
lis tiesiogiai ar netiesiogiai 
tarnavo kariniam sektoriui, 
nors kartais pavykdavo „įpirš
ti" ir projektus, mažai tu
rinčius reikalų su kariuo
mene. 

„Grynieji" tyrimai buvo iš 
dalies sukoncentruoti naujai 
pastatytame Sibiro Akadem-
gorodok miestelyje, kuris buvo 
beveik Novosibirsko priemies
tis, pusiaukelyje tarp Maskvos 
ir Vladivostoko. Čia buvo 
įrengtos modernios laboratori
jos su naujausia aparatūra, 
taip pat patogūs butai ten dir
bantiesiems mokslininkams ir 
specialios krautuvės su 
šviežiais vaisiais, net ir žiemą, 
bei krautuvės su kitose So
vietų Sąjungos vietovėse 

.ječįau pasitaikančiomis pre
kėmis. Kas ten vyksta dabar? 

Apie dabartinę šių moks
lo institutų padėtį įdomus 
straipsnis buvo išspausdintas 
Anglijos „Economist" žurnale 
(1997 m. lapkričio 8 d. psl. 25-
28). Jo korespondentui apsi
lankius Akademgorodoko pre
stižiniame branduolinės fizi
kos institute, dėmesį atkreipė 
ant pagrindinės skelbimų len
tos didelėmis raidėmis užra
šytas sakinys: „Štabo narius 
kviečiame kasti bulves šį ke
tvirtadienį, nes tą dieną tu
rėsime sunkvežimį bulvių 
transportui". Mat, institutas 
kiekvienam savo darbuotojui 
leidžia pasinaudoti mažais, in
stitutui priklausančios, žemės 
ploteliais, o darbuotojai ten 
paprastai augina bulves, nes 
viename kvadratiniame metre 
jomis galima priauginti dau
giausia kalorijų. Šis ant skel
bimų lentos esantis užrašas 
geriausiai iliustruoja dabar
tinį Rusijos tyrimų, o ypač 
grynųjų" tyrimų, stovį. 

„Dabar pagrindinė Mokslų 

toja turėtų būti Rusįjos moks
lų ministerya. Ji prižada lėšų, 
bet jų laiku neišmoka. Pavyz
džiui, 1996 metais institutams 
buvo išmokėta tik trečdalis 
biudžete prižadėtų lėšų. Kiek 
geriau buvo 1997 metais, ku
riais buvo gauta arti 60% 
prižadėtos sumos. Bet jei ir 
būtų išmokėta visa, biudžete 
prižadėta, suma, tai būtų tik 
maža dalelė to, kas buvo 
išleidžiama sovietiniais lai
kais. Bėda yra tai, kad dabar 
pati Krašto apsaugos mi
nisterija, pagrindinė tyrimų fi
nansuotoja sovietmečiu, netu
ri lėšų net savo kareivių pa
maitinimui. Prezidentas Jel-
cin 1996 metais pravedė įsta
tymą, reikalaujantį, kad tyri
mai gautų nemažiau kaip 4% 
federalinio biudžeto, bet į tai 
niekas nekreipia dėmesio. Ir 
pačioje Rusįjos Durnoje dauge
lis deputatų gražiai pakalba, 
kaip yra svarbūs tyrimai, kaip 
nuo jų priklausys Rusįjos atei
tis, bet kalbos taip ir lieka kal
bomis. 

Yra keletas problemų. Viena 
jų — kad sovietiniais laikais į 
šiuos institutus buvo priimta 
apie 5 kartus daugiau darbuo
tojų, negu reikalinga. Tiesa, 
nuo 1991 metų jų sumažėjo 
per pusę, bet ir tai jų yra dar 
apie 2.5 kartų per daug. Taip 
pat turėjimas 4,500 institutų 
yra per daug net ir tokiam di
deliam kraštui, kaip Rusija. Iš 
jų 3,950 užsiiminėjo pritaiko
maisiais tyrimasi, kuriuos Va
karų kraštuose paprastai fi
nansuoja privatus sektorius. 
Iki šiol Rusijoje jau buvo pa
darytas nemažas žingsnis ta 
linkine: apie 1,100 šių insti
tutų jau buvo privatizuota. 
Gaila, kad dauguma institutų 
darbuotojų nėra pasiruošę pri
vačiam sektoriui, situacijai, 
kur darbuotoją kasmet klau
sia, ką gero jis yra per 
praėjusius metus padaręs ben
drovei ir ar tai yra verta dau
giau, negu jis yra kainavęs. 
Net ir Rusįjos valdžiai, atsi
kračius visais pritaikomųjų 
tyrimų institutais ir juos per-
leidus privačiam sektoriui, 
dar liks apie 550 Mokslo aka
demijai priklausančių insti
tutų, dirbančių „grynuose" ty
rimuose, kur dirbama dau
giausia tik mokslinio horizon
to praplėtimui, nesirūpinant 
komercija. Šiuos institutus 
būtų dar sunkiau privatizuoti. 

Per praėjusių keletą metų iš 
šio skaičiaus buvo išskirta 60, 
kurie padaryti valstybiniais 
tyrimų centrais ir kuriems 
valdžia skiria ne tik didesnius 
biudžetus, bet ir didesnę ga
limybę, kad pažadėta suma 
bus išmokėta. Valdžia taip pat 
šiems centrams išrinko 41 sri
tis, kuriose būtų daromi tyri

mai, tarp jų pigios naujų ener
gijos rūšių pagaminimas, 
genetika, bioinžinerija, naujų 
mašinų rūšys ir naujos pramo
nės sritys ateičiai. Į pagalbą 
atėjo ir iš Vengrijos kilusio 
turtuolio įkurtas Soroso fon
das, kuris šiek tiek prisidėjo 
prie tyrimų centrų išlaikymo. 

riama technologija nepatektų 
Libijai, Irakui ir kitiems, į te
rorą linkusiems, kraštams. 
Dėl šios baimės Japonija, 
Amerika ir keletas Europos val
stybių 1994 metais Maskvo
je suorganizavo Tarptautinį 
mokslo ir technologijos centrą 
(ISTC), kuris nuo 1994 metų 

Jis įvedė ir Vakaruose plačiai jau yra išleidęs 145 milijonus 
praktikuojamą, bet Rusijoje dolerių užtikrinimui, kad šie 
dar nenaudotą, metodą pasiū
lytų projektų įvertinimui: ko
legų įvertinimas (peer re-
views), kurie kiek padeda iš
vengti į akligatvius vedančių 
projektų. Visgi, nepaisant visų 
pastangų, kol kas didelė lėšų 
dalis vis dar nueina neproduk
tyvių darbuotojų išlaikymui. 

Įdomu, kad ir šiose sąlygose 
kol kas išemigravo tik apie 
2,500 Rusijos mokslininkų. 
Kelis kartus didesnis skaičius, 
pagal kontraktus, dirba už 
Rusijos ribų esančioms tyrimų 
organizacijoms ir taip užsi
dirba lėšų. Tai daugiausia jau
nesnieji mokslininkai. Jų bė
da: tenka dirbti su pasenusia 
aparatūra, o naujesnės ir mo
dernesnės aparatūros įsigiji
mui nėra lėšų. Vyresnio am
žiaus darbuotojai daugiausia 
vegetuoja ir laukia pensijos 
amžiaus. 

Dažnai žmogus išradingiau
sias, kada yra alkanas. Gal 
dėl to ir nemaža dalis anks
čiau tik teoretinį darbą dirbu
sių mokslinių institutų persio
rientavo ir iš dalies perėjo prie 
pritaikomųjų tyrimų. Pavyz
džiui, jau minėtas branduo
linės fizikos institutas apie 
pusę savo lėšų užsidirba ko
merciniais projektais, sukon-
struktuodami įvarius precizi
nius matavimo aparatus. Šiek 
tiek prisitaikė ir citologijos bei 
genetikos, katalistų ir kai ku
rie kiti institutai, iš bėdos 
pradėję dirbti ir prie komerci
niai pritaikomų projektų. O 
virologįjos, biotechnologijos ir 
atominės energijos srityje dir
busiems institutams pavyko 
gauti lėšų iš Vakarų institu
cijų, baiminantis, kad jų suku-

Rusijos mokslininkai dirbtų 
ne prie naujų biologinių ir ato
minių ginklų išradimų, o prie 
mažiau pavojingų projektų. 

Ir prie pritaikomųjų tyrimų 
dirbantiems rusų mokslinin
kams nėra lengvas gyvenimas. 
Rusijos pramonė dar per ma
žai rūpinasi jų produktų var
totoju. Tebedirba, kad pagami
nus daugiau prekių, mažiau 
rūpinantis, ar jas kas pirks, ar 
ne. Todėl fabrikuose nėra pa
reikalavimo naujų produktų ir 
procesų išradimams. Trūksta 
kapitalo fabrikų perėjimui į 
didesnį pareikalavimą turin
čių produktų gamybą. Nėra 
valdžios paramos norintiems 
rizikuoti, kad galėtų pradėti 
naujas pramonės rūšis ar 
naujų produktų gamybą. To
dėl Rusijoje net ir didžiausios 
bendrovės paprastai dar netu
ri tyrimų skyrių ir lėšų, kad 
galėtų pasinaudoti jau egzis
tuojančių tyrimų institutų pa
slaugomis. 

UNIVERSITETO 
BIBLIOTEKA 

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete duris atvėrė nauja, 
moderniai įrengta biblioteka. 
Šiuo metu, joje sukaupta dau
giau nei 100,000 knygų, taip 
pat apie tūkstantį pavadini
mų periodinių leidinių bei 
tiek pat kompiuterinių doku
mentų. 3 

Didelė bibliotekos fondo da
lis sukaupta svetur gyvenan
čių lietuvių dėka. Tai — Kata
likų religines šalpos, Jurgio 
Gimbuto, Mykolo Jasėno, Bro
niaus Vaškelio, Antano Ma
žiulio, Mildos Danytės bei 
daugelio kitų dovanos. 

Bibliotekos atnaujinimo pro

jektas VDU atsiėjo apie 1 mln. 
700,000 litų. (Elta) 

PAGERBTI KŪRĖJAI 
Lapkričio 21 d. Kultūros 

ministerijoje pristatyti šių 
metų valstybinės Jono Basa
navičiaus premijos laureatai. 
Apdovanojimas už etnokul
tūrinę veiklą atiteko kraš
totyros judėjimo pradinin
kams, etninės kultūros puo
selėtojams Jonui Trinkūnui ir 
Venantui Mačiekui. Abu lau
reatai yra prieš trisdešimt 
metų prasidėjusios tautinio 
ramuvų judėjimo iniciatoriai 
bei vadovai. 

Filologas J. Trinkūnas sovie
tiniais metais rengė Rasos 
šventes Kernavėje. Šios šven
tės ir laureato pasiūlyta Vil
niaus kraštotyrininkų ramuva 
pradėjo tautinį jaunimo judė
jimą. J. Trinkūnas vienas 
pirmųjų pradėjo kurti auten
tiško folkloro ansamblius, jis 
yra ilgalaikis ramuvų sąjun
gos pirmininkas. 

J. Trinkūnas rengė diserta
ciją apie senovės lietuvių re
ligiją, yra paskelbęs straips
nių etninės kultūros, etnologi
jos klausimais. 

Aštuntojo dešimtmečio pra
džioje uždraudus Vilniaus 
miesto kraštotyrininkų ra
muva, jos veiklą tęsė ekono
misto Venanto Mačiekaus va
dovaujama Vilniaus universi
teto ramuva. Universiteto 
kraštotyrininkai surengė 28 
ekspedicijas, kuriose dalyvavo 
3,000 studentų. V. Mačiekus 
yra sukaupęs nepakartojamą 
paprotinės teisės medžiagą, jo 
vadovaujamose ekspedicijose 
surinkti etnografijos, kalbos, 
tautosakos, kiti duomenys pa
pildė mokslo institucijų, uni
versiteto, muziejų archyvus, 
išleisti atskirais leidiniais. 

Pagal tradiciją kasmetinių 
J. Basanavičiaus premijų lau
reatai paskelbiami artėjant 
tautos patriarcho gimtadie
niui — lapkričio 23-iajai. Ap
dovanojimai įteikiami minint 
valstybės atkūrimo dieną — 
Vasario 16-ąją. 

Danutė Bindokienė 

Palaikykime glaudesnį 
v • rysĮ 

Modernios bibliotekos Vytauto Didžiojo universitete Kaune atidarymo iškilmės š.m. sausio 30 d. Nuotr. Eltos 

Pagaliau kiek aprimo Lietu
vos prezidento rinkimų įsi
siūbuotos nuotaikos, kiek nu
slūgo kraujospūdis ir laimė
jusiems, ir pralaimėjusiems, 
tačiau atsirado kažkokia tuš
tuma. Kol dar per giliai 
neįbridome į patogią kasdie
nybę, pasidairykime savo kie
me: galbūt ir čia kai kurios 
tvorelės laiko slinkties aplam
dytos, galbūt reikia paramsty
ti, kas nejučiomis pradėjo pa-
šlyti, atšildyti atvėsusius tar
pusavio santykius ir daug 
daugiau dėmesio kreipti į vie
tinės lietuviškos veiklos pagy
vinimą. 

Turbūt sutiksime, kad vi
sais, aukščiau paminėtais, at
vejais labai svarbus veiksnys 
yra lietuviška spauda. Ypač 
„Draugas", kuris išeina kas
dien ir pasiekia daug daugiau 
skaitytojų, negu bet kuris ki
tas periodinis leidinys, lei
džiamas už Lietuvos ribų. 
Todėl šiandien atvirai pasi
kalbėkime apie „Draugo" ir jo 
skaitytojų ryšius: kaip juos 
galėtume padaryti dar tam
presnius. 

Kiekvienam periodiniam lei
diniui skaitytojai yra pats 
svarbiausias dėmuo — juk tik 
nuo skaitytojų priklauso spau
dinio sėkmė ir ateitis. „Drau
go" redakcija, administracija 
bei leidėjai žino, kad skaityto
jai savo dienraštį vertina ir re
mia. Tačiau, ypač redakcija, 
norėtų daugiau: tiesiogines 
komunikacijos, nuomonių, pa
siūlymų ir net konstruktyvių 
pastabų. Pvz., kas labiausiai 
„Drauge" sudomina, kokios 
medžiagos dar pageidautų? 
Daug nuomonių pareiškiama 

dabartinio pirmojo puslapio 
adresu, bet jos per daug ab
strakčios. Reikia konkretesnių 
pasisakymų: ar medžiaga, 
spausdinama pirmame pusla
pyje, patenkina (ypač toliau 
nuo Čikagos ir čia prieinamos 
kitos žiniasklaidos gyvenan
čius) skaitytojus? 

Laiškų skyrius yra populia
rus, tačiau reikia daugiau ra
šančių — ir, kiek galima, 
trumpiau! Ilgas plepėjimas re
tai atlieka savo paskirtį ge
riau. Kaip jau ne kartą ra
šyta, laiškuose pareikštos nuo
monės nebūtinai sutinka su 
redakcijos pažiūromis, bet 
kultūringai savo mintis pasa
kyti turi teisę visi. Tad labai 
prašome: rašykite! 

Labai norėtume praplėsti 
„mūsų šeimose" skyrelį, kuris 
dabar pasirodo tik šeštadie
niais, bet ir vėl — būtina jam 
medžiaga. Esame tikri, kad 
skaitytojų šeimose nuolat pa
sitaiko daug džiugių įvykių: 
gimsta vaikai, vaikaičiai, su
sižieduoja jaunuoliai, baigia 
mokslus, gauna svarbias pa

reigas darbovietėse, švenčia 
gimtadienius, vedybų ar kitas 
sukaktis. kelia vestuves... 
Atsiųsti nuotrauką ir žinutę 
apie tokį įvykį nėra „pasi
gyrimas", o tik pasidalinimas 
gera naujiena su platesne lie
tuviška visuomene. Juk mes 
nuolat pabrėžiame, kad esame 
viena šeima, tad kodėl ne
pranešti kitiems jos nariams 
savo džiaugsmo? 

Kai mūsų jaunesnioji karta 
augo, kartu stovyklavo vasa
ros stovyklose, veikė organi
zacijose, šoko tautinius šo
kius, mokėsi šeštadieninėse 
mokyklose, daug kartų išsi
vystė mielos draugystės, bet 
jos iširo, išsibarsčius savais 
keliais, baigus mokslus, su
kūrus šeimas. Kaip būtų gera 
vėl spausdinti populiarųjį „su
sipažinkime" skyrių, kur ga
lėjome papasakoti apie dabar
tinį tų buvusių draugų gyve
nimą, pasakyti, kaip jiems ei
nasi, kur laiko srovė juos nu
nešė. Skyrius buvo labai no
riai skaitomas ir gaudavome 
daug gražių atsiliepimų, deja, 
turėjome jo atsisakyti, nes 
pritrūko... medžiagos. Ne žmo
nių, apie kuriuos norėtume 
rašyti ir skaityti, bet galimy
bių apie juos sužinoti. Todėl ir 
kreipiamės į visus skaitytojus, 
nepaisant, kur jie šiame 
krašte begyventų: praneškite 
apie savo apylinkėse gyve
nančius ir dėmesio vertus as
menis, jaunas šeimas, profe
sionalus, veiklius ne vien 
lietuviškame, bet ir ameri
kiečių gyvenime. Lietuviškų 
organizacijų vadovai turėtų į 
tai atkreipti ypatingą dėmesį. 
nes jie dažniai palaiko ryšį 
net ir su jau ne taip aktyviais 
nariais. Mums tereikia pa
vardės, adreso ir trumpos 
užuominos, kodėl tie asmenys 
būtų verti platesnio dėmesio. 

Čia dar norėtume žodelį ir 
fotografams (dažniausiai mė-
gėjams).Pastebėjote, kad da
bar „Drauge" nuotraukos la
bai gerai išeina, tačiau labai 
prašome: užteks tų „pakeltų 
taurių ar stikliukų" fotografi
jose! Jos tikrai jokių pliusų 
nuotraukai nesuteikia... 

Jau čia pat šv. Valentinui 
skirta diena, propaguojama, 
kaip meilės ir šiltų, glaudžių 
santykių šventė. Nors didžioji 
jos dalis pagrįsta komerciniais 
pamatais, bet pati mintis 
graži ir prasminga. Juk šian
dien tų kilnių jausmų labai 
trūksta. Tad ir kreipiamės į 
visus „Draugo" skaitytojus, į 
daugialypę lietuvišką bend
ruomenę: puoselėkime glau
desnius tarpusavio ryšius, o 
vienintelis užsienio lietuvių 
dienraštis lai būna visus jun
giantis tiltas! 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 
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(Tęsinys) 

Atrodo, kad lietuviai Britų Hondūre lengviausia 
galėtų įsikurti žemės ūky, steigdami gyvulininkystės 
ūkius pienui ir mėsai gaminti, nes šios rūšies produk
tams yra pakankama rinka vietoje; taip pat būtų gali
ma įsikurti eilėje kitų ūkio šakų, ypač miško pra
monėje bei jūrinių produktų gamyboje. 

Tačiau, prieš pradedant bet kokius žygius tokiam 
lietuvių židiniui įkurti, dar reikia, kad į Britų Hon
dūrą nuvyktų lietuvių specialistų delegacija, kuri vie
toje išsamiai patikrintų sąlygas ir apskaičiuotų, kiek 
konkrečiai kaštuotų pirmosios lietuvių grupes įkurdi
nimas. Tiktai tokiai delegarijai teigiamai pasisakius, 
būtų galima sudarinėti sąrašus norinčių Britų Hon
dūre kurtis bei telkti lėšas jų įkurdinimui paremti. 

Būtų idealus dalykas, jei šią delegaciją sudarytų 
specialistai, kurie sutiktų organizuoti pirmosios lietu
vių grupės įkurdinimą. Tokiu būdu jon turėtų įeiti as
menys, kurie nusimano apie gyvulininkystę, pieno bei 

mėsos produktų gamybą, šių produktų pardav mą, 
miškininkystę, gyvenamų bei ūkio trobesių statybą ir 
pan. 

Vieno delegacijos nario pasiuntimas į Britų Hon
dūrą kaštuoja apie 500 dol. (kelionė, pragyvenimas ir 
kitos išlaidos porai savau'ų). Mažiausiai reikėtų 
pasiųsti bent tris specialistus. Tokiu būdu šiam reika
lui reikėtų 1,500 dol. 

Šioms lėšoms sutelkti ir kreipiamės į visus, kurie 
pritaria minėto lietuvių židinio steigimo idėjai. Tam 
tikslui prašome užpildyti žemiau esamą blanką ir su 
savo įnašu įteikti vietos Lietuvių Įkurdinimui Br. 
Hondūre Remti draugijos skyriui arba laikinosios cen
tro valdybos iždininkui M. Slapšiui, 2200 32 Pl„ SE, 
Washington 20, D.C Įmokėti įnašai ir atskaitomybė 
bus skelbiama „Dausuvos* biuleteny. 

Delegacijos rėmėjai, įmokėję nemažiau kaip 5 dol., 
bus laikomi draugijos nariais. Atsiradus tokių asmenų 
apie du šimtui, bus pravesti rinkimai naujos centro 
valdybos, kuri toliau rūpinsis delegacijos pasiuntimu 
ir visais kitais lietuvių židinio steigimo reikalais. 

Lietuvių Įkurdinimui Br. Hondūre Remti Draugi
jos Laik. Centro Valdybos Pirmininkas Prof, K. Pakš
tas, Sekretorius Dr. P. Mažeika. Vašingtonas, 1959 m. 
birželio 15 d." 

Po posėdžio rytojaus dieną (VI. 13) parašiau Pakš
tui laišką apie mūsų nutarimus ir kartu pasiunčiau 

mūsų priimtą raštą dėl delegacijos pasiuntimo, pa
prašydamas pasisakyti ir, jei būtų priimtinas, apro
buoti. 

Netrukus gavau Pakšto (VI. 15) laišką: „Prieš va
landą gavau Jūsų laišką-aplinkraštį, kuriam pritariu. 
Atsakau labai skubotai, nes visas reikalas jau gerokai 
užvilkintas: juk aukos labai greit nesuplauks... Aš bal
suočiau laikyti nariais, kurie aukojo bent 10 dol. Ne
vertėtų labai nusipiginti. Bet daugumos nuomonė tegu 
vyrauja... Manęs dar vis neapleidžia abejonės: važiuoti 
ar ne? Prieš važiavimą kalba kišenė ir bent kiek svei
kata. O man ten reiktų užtrukti 5-6 savaites. Reikėtų 
pamatyti sunkiau pasiekiamą Toledo apskritį, kuri 
turi gražesnio pajūrio ir lengviau būt atjungiama poli
tiškai nuo visos kolonįjos kaipo pakraštinė. Mažiau 
turi negrų, nėra didesnių miestelių. Reiktų apžvelgti 
ir Ambergris salą. Reiktų daugiau pertraktacijų su 
valdžia, su nauju gubernatorium". 

Išspausdinęs mūsų raštą dėl delegacijos pasiunti
mo, kelis jo egzempliorius pasiunčiau (VI. 18) Pakštui 
ir pažymėjau, kad dabar pradėsim jį siuntinėti būre
liams bei pavieniams asmenims. 

Toliau šiame savo laiške Pakštui parašiau: ^Jei 
Jums būtų įdomi mano nuomonė dėl Jūsų vykimo Br. 
Honduran, tai patarčiau susilaikyti. Neatrodo, kad 
Jūsų naujas nuvykimas dabar daug patarnautų šiam 
reikalui. Reikėtų pažiūrėti, kaip vyks spec. delegacijos 

organizavimas. Be to. Jūs turit žiūrėti ir savo sveika
tos bei lėšų. Man atrodo, kad delegacijos siuntimas 
bus pirmasis rimtas bandymas šios idėjos šalinin
kams. Jei mes nei to nepajėgsim, tai reiks abejoti, ar 
mes pajėgsim įkurti Dausuvą". 

Liepos 2 d. Pakštas parašė, kad jis su Dundurais 
netrukus vyks į Floridą. Esą Dunduras jau aštuntą 
kartą leidžiasi į Karbių juros salas bei kraštus, 
tačiau jis pasiliksiąs Miami. Kartu su šiuo laišku jis 
atsiuntė savo atsakymą E. Kukučiui ir V. Jonikui į jų 
klausimus apie kelionę į Br. Hondūrą: 

„Iš amerikiečių medžioklines-zoologinės ekspedici
jos aš išsirašiau, nes mano tikslams ji mažai patar
nautų. Pasitaręs su keliais dausuvieciais Clevelande, 
aš netgi apsisprendžiau šią vasarą visai ten neva
žiuoti. Mat mano kelionės tikslas būt buvęs pasirašyti 
su gubernatorium kokią sutartį dėl lietuvių kultūrinės 
autonomijos. Bet šių metų bėgy man nepavyko 
išugdyti tinkamos organizacijos bent su 100 narių ir 
su ne menku kapitalu, tad savo užnugary nieko ne
turėdamas aš negaliu būti sutarties su gubernatorium 
partneriu. Turiu tik tvirtą pritarimą 7 žymesniųjų 
liet. organizacijų Brazilijoj. Tačiau kol mūsų kapitalai 
nesuregistruoti, jokia bendrove nesuorganizuota, tai 
gubernatoriui neatrodys rimta su manim tokia sutartį 
pasirašyti kaip su menonitais. Todėl savo kelionę 
atidėjau. (Bus daugiau) 
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Domicėlę Petrutytę nuoširdžiausiai sveikiname 
garbingo ir gražaus jubiliejaus proga. 

Gėris, meilė, džiaugsmas, širdies šiluma, metų tėk
mėje išdalinti vaikams, šiandien tesugrįžta didele gra
žiausių palinkėjimų puokšte. 

Jūs visada buvote, esate ir būsite reikalinga vai
kams, žmonėms, gyvenimui, žemei... 

Su meile ir pagarba — 
Ž e m a i t i j o s M. M o n t e s s o r i b e n d r i j o s n a r ė s . 

Mažeikiai 

METAI SKIRTI VAIKAMS 
mos pedagogikos moksle, kuri 
ne tik Lietuvoje buvo mažai 
žinoma, bet ir visame pašau 

vietų okupacija, vokiečių lai
kai, bėgimas nuo sovietų tero
ro \ Vokietiją. Ilgėliau apsi
stota Vokietijos mieste Ra-
vensburge, netoli Šveicarijos. 
Ir čia uoliosios pedagogės Ma
rija Varnienė ir Domicėlė Pet
rutytę įkūrė lietuviškuosius 
„Vaikų namelius", kuriems, 
pagerėjus gyvenimui, įsigijo 
geresnių mokymo priemonių. 
Tas pačias priemones jos ga
benosi ir į JAV, kurias pasiekė 
1959 metais. Kaip sakė Do
micėlę į JAV iškvietusi gimi
naitė, „doleriai čia tikrai neau
go ant medžių". Pragyventi 
buvo labai sunku. Sunkūs ir 
alinantys tie 10 metų, atiduoti 
Čikagos fabrikų darbams. Ir 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

LIETUVIŲ FONDO 
PARAMA 

Lietuvių fondas jau 35 me
tus rūpinasi lietuvybės iš
laikymu išeivijoje remdamas 
lituanistines mokyklas, lietu
višką spaudą bei radijo va
landėles ir įvairią kultūrinę 
bei visuomeninę veiklą išei
vijoje, o taip pat ir Lietuvoje. 
Detroito ir apylinkių lietuviai 
daug metų dosniai rėmė Lie
tuvių fondą ir, tuo pačiu, su
laukia nemažos paramos iš 
Lietuvių fondo lituanistinei 
mokyklai, Dainavos jaunimo 
stovyklai ir kitai lietuviškai 

CLASSIFIED GUIDE 

gydytojos ir pedagoges Marijos 
Montessori atskleista auklėji
mo sistema, paremta biologija, 
kurios dėka vaikas, sukūrus 
jam atitinkamą aplinką, tam
pa savarankiška bei kūrybin-

į ga asmenybe. 

Domicėle Petrutytė 

Garbingoji Jubiliatė, žymioji 
Amerikos ir Lietuvos peda
gogė bei lietuvybės puoselė
toja Domicėlė Petrutytė gimė 
lygiai prieš 85 metus Žemai
tijoje, Telšių apskrityje. Plun
gės valsčiuje. Mišėnų kaime. 
Domicėlė buvo vyriausia vidu
tiniokų ūkininkų Veronikos ir 
Povilo Petručių šeimoje. Visi, 
— tiek Domicėle bei keliais 
metais jaunesnieji Povilas ir 
Stasė nuo mažumės padėjo 
tėvams jų darbuose, namuose 
ir prie ūkio. Deja, Lietuvos 
išlaisvinimo nesulaukė nei se
suo Stasfe, nei brolis Povilas, 
kuris, beje, atgulė žemeien 
iškentęs visus dešimtį metų 
Sibiro gulaguose. 

Bebaigdama septintąją gim
nazijos klasę. Domicėlė tvirtai 
apsisprendė stosianti į neto
liese Padvariuose esantį pran
ciškonų vienuolyną. Nors jai 
prie širdies mielesnė buvo ki
tokia veikla, likimas taip lėmė 
— Domutei teko išvykti į 
Prancūziją, Nicos miestą mo
kytis pedagogikos, nes tuome
tinė vienuolyno vyresnioji ses. 
Augustina, galima sakyti, pri
valoma tvarka išsiuntė, žino
ma už tėvo skolintus pinigus, 
naujokę į Nicą įsisavinti vi
siškai naujos auklėjimo siste-

visą tą laiką Domicėlė lavino-
lvje^Tai "buvo ganTioTiosTtalų si> laisvalaikio valandėlę gili- ^ i t a T Š i a i s ^ a i T j A v " L B 

no savo žmias pedagogikoje, š v i e t i m 0 Uaybos pT3Šymu> 
dalinosi jomis su pažystamo- L i e tuvių fondas k y r ė r ^ . 
mis, o ir šiaip su jaunaisiais r o i t o ^ i b u r i o - lituanistinei 
tėvais, lietuviais, amerikie
čiais. Pamažu atsistota ant 
tvirtesnio pagrindo. Nusipirk
tas namas, kuriame be gyve
nančių jame dailininko Adomo 
Varno, jo žmonos Marijos 
Varnienės ir Domicėlės Petrai
tytės, jau galėjo lankytis ir 
aplink gyvenančių lietuviškų 
šeimų vaikai. Čia jie buvo 
globojami ir auklėjami lietu
viška dvasia. Tuo metu suau
gusiems nebuvo sunku integ
ruotis į daugiatautę Amerikos 
visuomenę ir sykiu išlikti lie
tuviais. Vaikai — kas kita, 
jiems visada gresia pavojus 
prarasti savo tapatybę, susi-

Darbas su vaikais labai pa
tiko Domicėlei, rodės, nėra 
žemėje didesnes laimės, kaip 
padėti vaikui surasti save ir 
leisti jam laisvai atsiskleisti 
visomis jam Dievo duotomis 
galiomis. Dvidešimtmetė Do
micėlė, tarusi sau „ir pasau
lyje būsiu vienuolė", nevažiavo 
daugiau į Padvarius, į vienuo
lyną, bet liko Kaune, kur ga
lėjo pritaikyti savo žinias, 
dirbdama Vaikų nameliuose. 

Ėjo 1934 metai. Domicėle 
Petrutytė ir a.a. Marija Var
nienė su didele sėkme darba
vosi, auklėdamos mažuosius. 
Ne tik vaikų tėvai, bet visi, 
kas tik lankėsi „Vaikų name
liuose" Kęstučio g-je Nr. 12 
Kaune, stebėjosi nuostabiais 
vaikais, kurie tapo darbštūs, 
drausmingi, klusnūs, mokėsi, 
niekieno neverčiami. O svar
biausia, jie yra socialūs, jų el
gesiui tvarkyti nereikia nei 
pagyrimų, nei bausmių. „Vai
kų nameliai" žavėjo Domicėlę 
kaip mokslo laboratorija, ku
rioje vyko vaiko sielos atsisk
leidimas ir sužydėjimas. 1940 
metų pavasarį, išleidę pirmą 
savo mažųjų „abiturientų" 
laidą, D. Petrutytė ir a.a. M. 
Varnienė jau turėjo tvirtą 
Švietimo ministerijos pažadą 
pavadinti jų montesorišką 
pradžios mokyklą (Trakų gat
vėje Nr. 12) pavyzdine Marijos 
Montessori pradine mokykla. 
Jau buvo paskirtos valsty
binės patalpos, kaip ir kitoms 
mokykloms. 

Deja. gyvenimas įnešė savas 
pataisas. Prasidėjo sunkus iš
bandymų metas: pirmoji so-

mokyklai 3,000 dol. finansinę 
paramą. Šiomis dienomis Lie
tuvių fondo įgaliotinis Det
roite Vytas Petrulis įteikė šią 
paramą „Žiburio" lituanis
tinės mokyklos direktorei Ri
tai Kasputienei. 

Lietuvių fondas kreipiasi į 
Detroito apylinkių lietuvius, 
ragindamas ir toliau remti jo 
veiklą aukomis ir taip pat na
riais įrašyti vaikus, vaikai
čius, gimines ir įamžinti nusi-
pelnusius asmenis. 

V. P. 
AA. VLADAS SIMUTIS 

Vasario 3 d. Garden City li-
lieti su visuomene, kurioje gy- goninėje mirė a.a. Vladas Si-
vena. Iš tiesų, tik nepaprasto- mutis. 
mis pastangomis ir pasiauko- Velionis buvo gimęs 1919 m. 
jimu to pavyko išvengti Mar- kovo 21 d., Skuode. Amerikoje ™ J ^ 2 ^ 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 80-ji sukakt;s De
troito lietuvių buvo minima 
sekmadienį, vasario 8 d., Ka
zio Gogelio paruoštoje .Ameri
kos Lietuvių balso" radijo lai
doje. Žodį tarė LŠSI vadas 
Mykolas Abarius. Jis pasidali
no mintimis apie nepriklauso
mybės atkūrimo šventės reikš
mę, „Lietuviškų melodijų" ra
dijo valandėlės vasario 17 d. 
laidoje kalbėjo žurn. Stasys 
Garliauskas. 

Šv. Antano parapijos bažny
čioje iškilmingose šv. Mišiose 
organizacijos dalyvavo su savo 
vėliavomis. Už gyvus ir miru
sius laisvės gynėjus šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pa
sakė klebonas kun. Alf. Babo-
nas. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio. 

Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
iškilmingose šv. Mišiose su vė
liavomis dalyvavo jaunimo 
auklėjimo organizacijos. Mi
šios buvo aukojamas už žuvu
sius ginant Lietuvos laisvę. 
Kun. Aloyzas Volskis savo pa
moksle pabrėžė Vasario 16-
sios reikšmę. Prie bendro gie
dojimo prisidėjo ir vyrų kvar
tetas — Pranas Zaranka, Ed
vardas Skiotys, Linas Miku-
lionis ir Vytas Underys. Var
gonavo Rita Giedraitienė. 
Skaitinius skaitė tautiniais 
drabužiais pasipuošusi Asta 

ąuette Parko apylinkėse gyve- išgyveno 48 metus. Gyveno 
nančioms lietuvių šeimoms. Redford, Michigan. 
Čia nemažas nuopelnas dau- Nuliūdę liko žmona Ona, 
gelio pedagogų, bet pirmiausia dukra Rita ir žentas Rimas 
tėvų ir priešmokyklinių auk- Skiočiai; vaikaitės Gina ir 
lėtojų. Todėl čia dažnai iš- Daina, sūnus Edmundas, vai-
girsti nuostabiai dainingą lie- kaitė Kimberly, sesuo Elvyra 
tuvišką šnektą, tarytum kai- Serapinavičienė su šeima Lie-
bantis žmogus nebūtų taip ii- tuvoje bei daug kitų giminių, 
gai ir toli nuo tėvynės at- Velionis priklausė Lietuvių 
skirtas. Taip kalba ir Domi- Skautų sąjungai. Buvo pa-
celė Petrutytė. Daug tokių is- skautininkas, buvęs „Baltijos" 
torijų lietuvių išeivijoje. Ir skautų vietininkijos ir tunto 
sušildanti širdį meilė tėvynei tuntininkas (1952-1956); „Ge-
Lietuvai irgi bendra, perduo- ležinio Vilko" skautų vyčių 
dama jaunosioms kartoms būrelio vadovas ir ASS Korp! 
kaip kūdikiui motinos meilė. Vytis narys nuo 1938 m.; V 
Lietuviškumo išlaikymui, Tė- Tautinės stovyklos maisto tie-
vynės meilės puoselėjimui, kimo skyriaus vadovas; akty-
auklėjant jaunąją kartą, Do- vus sportininkas; I Lietuvių 
micelė Petrutytė paskyrė visą Tautinės olimpiados dalyvis; 
savo gyvenimą. žaidė futbolą ir krepšinį už 

Apie 200 straipsnių vaikų K a u n o -Maisto" sporto klubą. 
auklėjimo klausimais yra jos 
parašytoje knygoje „Vaikas 
Dievo dovana". Knyga yra 
naudinga jaunoms šeimoms, 
— tiek auginančioms vaikus, 
tiek dar tik jų besilaukian
čioms. Ir apie Domicėlės Pet-
rutytės nuopelnus Amerikai. 
Amerikos Montessori draugi
jos suvažiavime Loyola uni
versitete D. Petrutytei buvo 
pareikšta padėka, įteiktas ati
tinkamas raštas. Tose mokyk
lose, kur dirbo D. Petrutytė, ir 
dabar sutikdami, jau kaip 

Vokietijoje padėjo įsteigti 
Augsburgo sporto klubą „Dai
navą", o Detroite — „Kovą". 

Laidotuvės vyko vasario 6 
d., iš Harris laidotuvių namų 
velionis buvo palydėtas į Die
vo Apvaizdos bažnyčią. Čia 
šv. Mišias koncelebravo kun. 
Aloyzas Volskis ir kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius. Jautrų ir 
prasmingą pamokslą pasakė 
kun. V. Kriščiūnevičius. Mi
šių metu giedojo Edvardas 
Skiotys, vargonavo Rita Gied
raitienė. 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
lauko priežiūros S C H E r o 

scaping/maintenance) bendroves savi
ninkas. VVaaNngton, D.C., ieiko darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus Pradinis mokestis $6 i valandą 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus bute - $130 
mėnesiui Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBUO, NAMU, SVEIKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wost95tti Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8664 

viešnią, jauniesiems pedago- 60 automobilių palydėjo ve-
sams ia nristato kain orieinal l lom- l A™*100 poilsio vietą 
S ^ ^ S ^ Z H * Sepulcre kapinėse. Po 

religinių apeigų dalyviai at-pedagogikos mokslus D. Pet 
rutytė gavo iš pačios Marijos 
Montessori rankų, pas ją mo
kėsi. Jau dešimtimis galima 
skaičiuoti atkurtus monteso-
riškus vaikų židinėlius neprik
lausomoje Lietuvoje. Su visu 
tuo, kas reikšminga ir naudin
ga, auklėjant vaikus, yra tam
priai susijęs nuostabios ir ta
lentingos pedagogės Domicė
lės Petrutytės gyvenimas bei 
veikla. 

sisveikino Raitijos" tunto pir
mąjį vietininką ir tuntininką 
tradicine skautiška giesme 
„Ateina naktis". 

Laidotuves tvarkė laidotu
vių direktorė Yolanda M. Za-
parackienė. 

RADIJO BANGOMIS 
KALBĖS 

VYT. LANDSBERGIS 
„Lietuviškų melodijų" radi

jo valandėlę vasario 10 d. re-
Domicelė dagavo ir pravedė Edvardas 

PetruTytė"jaunųJ"savo krašto Skiotys. Vasario 17 d. bus pa- kovoti dėl Palaltiečių priėmi-
patriotų Lietuvoje ir Ameri- minėta vasano 16-toji. Kalbės 

Lietuvos Seimo pirmininkas 

Daug išauklėjo 

Po Mišių visi rinkosi Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, 
kur dalyviai turėjo progą 
įteikti Vasario 16-tai skirtą 
auką. 

Prieš minėjimą svečiai turė
jo progą pasigardžiuoti ska
niais lietuviškais valgiais. Vir
tuvei vadovavo Ona Šadeikie-
nė ir jos talkininkės. Pyragų 
stalu rūpinosi Eugenija Bulo
tienė. 

Minėjimą pradėjo ir oficialią 
dalį pravedė Detroito Lietuvių 
organizacijų centro pirm. adv. 
Kęstutis Miškinis. „Švyturio" 
jūrų šaulių vado pavaduotojui 
Juozui Kinčiui vadovaujant, 
buvo įneštos organizacijų vė
liavos. JAV himną sugiedojo 
Asta Jurgutytė, pianinu paly
dint Adai Mikštienei. Invoka-
ciją sukalbėjo Dievo Apvaizdos 
parapijos admnistratorius 
kun. A. Volskis. 

Minėjimui vadovavęs adv. 
K. Miškinis pristatė prezidiu
mą, kurį sudarė: ALTo CV 
pirm. dr. Jonas Račkauskas, 
LB Tarybos narė Janina 
Ūdrienė, kun. Aloyzas Volskis, 
LŠSI vadas Mykolas Abarius 
ir Lietuvos Vyčių „Pagalba 
Lietuvai" vadovas Robert Bo-
ris. Supažindino ir su dalyva
vusiais estų, latvių, lenkų ir 
ukrainiečių atstovais. 

Amerikos lenkų kongreso 
Michigano apygardos atstovas 
Kazimierz J. Olejarczyk savo 
sveikinime pabrėžė, kad svar
biausias šių metų uždavinys 
yra siekti JAV Senato patvir
tinimo NATO narystės Lenki
jai, Čekoslovakijai ir Vengri
jai. (Asta Banionytė, kalbėda
ma „Lietuviškų melodijų" ra
dijo vasario 3 d. laidoje 
pranešė, kad tik 50 senatorių 
yra viešai pasisakę remsią 
NATO narystės praplėtimą. 
Reikalinga 2/3 Senato narių 
balsų, kad tai įvyktų). Olejarc
zyk kvietė bendromis jėgomis 
veikti, kad šiemet būtų pra
plėsta NATO narystė, o po to 

GREIT PARDUODA 

RE/MJU 
REALT0RS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7180 

MMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

V A L O M E 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
(.BUBNYS 

773-737-5168 

A m t mj- KMIEaKREALT0R8 
V J C i n U V M I 7922 S . P U M M Rd. 
_ _ ^ T T f c l . 4365 SArch«r Avr 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

IEŠKO DARBO 

* * * « % * * 

NORI PARDUOTI 

Moteris iš Lietuvos 
ieško darbo. 

Gali slaugyti ligonius arba 
senelius ir gyventi kartu. 
. Tel. 773-436-5034. 

Parduodu auto '93 
BMW 3251; automatinis. 

Galiu padėti su finansavimu. 
, Te!. 773-671-6672. 

Lietuvaitė, vidutinio amžiaus, 
sąžininga, tvarkinga, maloni 
nerūkanti našlė. Virėja. Vairuoja 
mašiną. Ieško darbo. Dėkoju už 
pasiūlymus. Rašyti: Angele 

1 Arlington Ave. Apt 212 
Spotswood, NY 08884. 

k 
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ietuviškosios Montessori mokyklėlės 
Nu..-r Eugenijaus Butt-no 

koje, kurie vaikystėje meiliai 
ją šaukdavo „Dome" tikėda
miesi pagalbos ir supratimo. 
Ir ji atsiliepdavo, nes buvo vi
sai čia pat. arti... 

Olga Kazlienė 
Kaunas - Čikaga 

prof. Vytautas Landsbergis. 
Programa transliuojama ant
radieniais nuo 3 iki 4 vai. ir 
šeštadienio rytais nuo 8 vai. iš 
WPON-AM banga 1460, Wal-
led Lake, Michigan. 

lm 

mo. 
Ukrainiečių atstovė Mary 

Beck, buvusi Detroito miesto 
tarybos pirmininkė ir ilgame
tė tarybos narė, sveikino uk
rainiečių vardu. Priminė, kad 
lietuviai parodė kelią ir ukrai
niečių jaunimui, kad Ameri
kos lietuvis tapo išrinktas Lie

tuvos prezidentu. Šis buvo jos 
40-sis dalyvavimas Vasario 
16-tos minėjime, apgailestavo, 
kad dėl amžiaus gal jau ir pas
kutinis, nes už kelių savaičių 
švęsianti 90-tą gimtadienį. Vi
si dalyviai pagerbė ją atsistoji
mu ir ilgu plojimu. 

Savo kongresmanams atsto
vavo ir jų sveikinimus per
skaitė: Dale Kildee (demokra
tas iš 9-to apskr.), Davė 
Bonior (demokratų Atstovų 
rūmų vado pavaduotojas 10-to 
apskr.), Joseph Knollenberg 
(respublikonas iš 11-to apskr.) 
ir Carolyn Cheeks Kilpatrick 
(demokratė iš 11-to apskr.). 
Senatorius E. Spencer Abra-
ham (respublikonas) sveikino 
su Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymu. (Šio senato
riaus užsienio reikalų patarė
ju yra Hillsdale profesorius 
Aleksandras Štromas). 

Robert Boris išsamiai api
būdino jo vadovaujamo „Pa
galba Lietuvai" Vyčių vieneto 
humanitarinę veiklą ir jos pui
kų įvertinimą Lietuvoje. LB 
narė Janina Udrienė supažin
dino su ALTo CV pirmininku 
dr. Jonu Račkausku iš Čika
gos, pagrindiniu šio minėjimo 
kalbėtoju. 

Dr. J. Račkauskas savo kal
boje pateikė Lietuvos istorinę 
apžvalgą, jos Nepriklausomy
bės atstatymą 1991 m. kovo 
11 d. ir dabartinę padėtį. Lie
tuva niekuomet nebuvo atsisa
kiusi Lietuvos nepriklausomy
bės idealų. Ši 80-ji Nepriklau
somybės šventė yra džiaugs
mo šventė. Toliau dr. Rač
kauskas apibūdino dabartinę 
padėtį, paliesdamas: lietuvių 
kalbą, mokslą ir kultūrą, ka
riuomenę, žemės ūkį, gamybą, 
bankus ir krašto valdymą. 
Baigdamas pabrėžė, kad vi
siems reikia dirbti ir aukotis 
Lietuvos labui. 

Kalbėtojas susilaukė gausių 
plojimų, o adv. K. Miškinis, 
rengėjų vardu padėkojęs, dr. 
Račkauskui įteikė knygą, jo 
lankymosi Detroite prisimini
mui. 

Paskui adv. K. Miškinis per
skaitė gautas rezoliucijas. Va
sario 16-tos proga buvo gau
ta gubernatoriaus John Eng-
ler proklamacija, vasario 16 

dieną skelbiančią Lietuvos ne
priklausomybės diena Michi
gano valstijoje. Michigano se
nato rezoliucija, Detroito me
ro Dennis Archer, Southfield 
ir Bloorafield Township rezo
liucijos buvo iškabintos garbės 
lentoje. Sveikinimas gatft&s iv 
iš senatoriaus Carl Levin. 

Meninę programą atliko 
Virgos Šimaitytės kaimo kape
la „Malūnėlis" — Danutė Ba
rauskaitė, Valentina Bulotie
nė, Vilija Idzelytė, Rita Kas-
putienė, Aivaras ir Vida Peko-
riai, Kristina Seaman-Rodie-
nė, Alma ir Artūras Stepu-
šaičiai, Manvydas Šepetys, 
Viktoras Tukys. „Malūnėlio" 
linksma programa, labai pati
kusi dalyviams, buvo palydė
ta gausiais plojimais. Rengėjų 
vardu vadovei Šimaitytei buvo 
įteikta puokštė rožių, o būrelio 
muzikantams — po gėlelę. 

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu ir vėliavų išnešimu. 

Minėjime buvo surinkta 
3,555 dol. aukų, kurių 1,245 
dol. paskirta „Pagalba Lietu
vai" ir 2,310 dol. — ALTui. 
Lietuvių Bendruomenė savo 
visuomeniniams reikalams 
aukas rinks per visą vasario 
mėn. ir tada praneš visuome
nei kiek jų gauta. LB apy
linkės pirmininkė Nijolė Zel-
winder rinko parašus po svei
kinimu naujajam Lietuvos Re
spublikos prezidentui Valdui 
Adamkui. 

Minėjimą ruošė ir koordina
vo Detroito Lietuvių organiza
cijų centras (DLOC) ir „Pagal
ba Lietuvai". DLOC valdybą 
sudaro: pirm. adv. K. Miški
nis, vicepirm. dr. Algis Ba
rauskas ir nariai — Eugenija 
Bulotienė, Regina Juškaitė-
Švobienė, Šarūnas Mingėla, 
Petras Pagojus, Ona ir Česys 
Šadeikai ir Algirdas Vaitiekai-
tis. 

„Pagalba Lietuvai" valdyba 
— kun. J. VValter Stanievich -
dvasios vadas, pirm. Robert. 
S. Boris ir nariai — Valentina 
Bulotienė, Frank Bunikis, 
Stella Hotra, William Juodvvil-
kis, Regina Juškaitė-Švobienė. 
Danguolė Kudirka, Michael ir 
Theresa Shea ir Irena Vizgir
daitė. 

Regina Juškaitė-Švobienė 
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NUOMONES 
DĖL L I E T U V O S . Lietuvos diplomatinių atstovy-

PILIKTYMS t S A V l M ^ ^ K ų ai Ttonsulinių įstaigų po 
lMO-'dL Artelio 16 d., doku
mentai apTe tarnybą Lietuvos Laikraštyje^^Draugas" ir ki

tose žiniaslStaidos priemonėse 
Lietuvoje išspausdintas J. 
Gailos straipsnis apie kliūtis 
užsienio lietuviui, norinčiam 
gaut i Lietuvos Respublikos pi
liečio pasą. Norėčiau pateikti 
ka i kur ias pastabas šhio klau
simu, f-

Nuo pa t pirmos darbo Vi
daus reikalų ministerijoje die
nos bandau pagerinti Migraci
jos departamento prie Lietu
vos Respublikos vidaus rew 
kalų ministerijos tarnautojų 
elgesį. Esu įsitikinęs, kad jis 
j a u pagerėjo. Žinoma,, da r vis 
y ra žmonių,-Kurie nė visai su
pranta , kaip reikia elgtis su 
Lietuvos Respublikos • pilie
čiais, ir jeigu J . Gailą tikrai 
kas nors užgavę, aš nuošir
džiai apgailestauju. Bandysi
me dirbti geriau! . " 

M tik stebiuosi, kad J . Gai
la nė kar to dėl šio klausimo į 
mane nesikreipėv.,nQre žinojo, 
kad jau metai, ka ip dirbu Lie-

kafiuomenėje ar darbą valsty
binėje tarnyboje, gimimo liudi
jimai arba kiti dokumentai, 
kuriuose įrašyta apie Lietuvos 
pilietybe. Taip pat gali būti 
pateikiami dokumentai apie 
mokymąsi, darbą, gyvenimą 
Lietuvoje iki 1940 m. birželio 
15 d., priesaikos pareiškimas, 
patvirtintas notaro arba Lie
tuvos Respublikos diploma
tinės" atstovybės ar konsulinės 
įstaigos pareigūno apie turėtą 
Lietuvos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 d., notaro patvir
tinti trįjų Lietuvos Respubli
kos piliečių, turėjusių Lietu
vos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 , d., paliudijimai 
apie tai, kad, asmuo iki 1940 

,m. birželio 15-d. turėjo Lietu-
5&s puiętybe).\ • 

B e m i n ė t ų dokumentų pa
teikia tris 35 z 45 mm dydžio 
spalvotas a r juodai — baltas, 
nepasenusias fotonuotraukas 

. ,(jos turi būti nekarpytos, vie-
tuvoje ir tVidaūS ^ i k a l ų n > * 3 t f & b e laite, kadangi iškarpo-
nisterijoje esu atsakingas už mos specialiu prietaisu migra-

1997 m. spalio 26-28 d., Philadelphijoje pasibaigus JAV LB XVI tarybos pirmajai sesijai. Iš kaires: Birulė Vin-
dašiene — Vid. vakarų LB apygardos pirm., Birute Vilutiene iš Gary. IN, Regina Narušiene — JAV Krašto val
dybos pirm., Algirdas Vaičiūnas — Kanados KV p:rm.. Aušrelė Sakalaite iš Omaha, NE. 

Migracijos departamentą. Be 
to, mes apie pusę metų gyve
nome tame pačiame name 
Turniškėse. J is vis dėlto nu
ta rė savo rūpesčius išsakyti 
per spaudą, todėl ir aš dabar 
privalau per spaudą 4 Juos at
sakyti . \ .•'"' 

Norėčiau išsamiai , paaiš
kinti , ko reikalaujama iš 

rijos tarnyboje). Nuotraukos 
turi būti padarytos lygiame 
baltame popieriuje, tur i atitik
ti asmens išvaizdą. Norėčiau 
patikslinti, kad viena nuo
trauka įklijuojama į pasą, an
tra — į dokumentą, kuris lie
ka migracijos' tarnyboje, o 

^trečia yra atsarginė ir jeigu j i 
nepanaudojama, turi būti grą-

• • v 

ir gautų pasus. 

"• 

mano tautiečių Už8iė*ri|yje, kad žinąma piliečiui. Keista, ta-
j ie kuo greičiau >m«igrąžmt»t: 'ciattprObleniųdažirai kyla dėl 
Tietuvos Respublikos pilietybe v pateikiamų nuotrauka. Pasi

taiko atvejų, kai nuotraukos 
padaromos nekokybiškame, ne-

-kondicihiame popieriuje, todėl 
greitai išblunka. Į Lietuvos 
Respublikos piliečio pasą kli
juojamoms, nuotraukoms tai
komi fokie patys reikalavimai, 
kaip ir užsienio valstybių pi
liečių pasams. 

Labai svarbu žinoti, kad 
dokumentai, kurie išduoti ne 
Lietuvoje, tačiau paliudija pa
vardės a r vardo pakeitimą, 
santuoką, gimimą a r panašiai, 
turi būti legalizuoti ir išversti 
į lietuvių kalbą. Patarčiau tai 
padaryti artimiausioje Lietu
vos Respublikos diplomatinėje 
atstovybėje ar konsulinėje 
įstaigoje Amerikoje. Jeigu pa
teikiamos Amerikos notaro 
patvirtintos kopijos, jos taip 
pat turėtų būtį legalizuotos 
Lietuvos Respublikos diploma
tinėse atstovybėse- ar konsu-

Po 1997" m. liepos 2 d. Lietu
vos Respublikos pilietybės 
įstatymo pataisų palengvinta 
išeivijos lietuviams pilietybės 
įgijimo procedūra. Šiuo- nlŠtoi 
Lietuvos Respublikos piliečio 

'{tašą gali gauti ne tik, asme
nys, kur ie buvo Lietajv'o^ pi
liečiai iki 1940 m. birtelio 15 
d., jų vaikai, bet ir vaikaičiai. 
Norintys gauti šį pasą, (fetei* 
kia nustatytos fortho*»'pra
šymą pasui išduoti, "pasirašo 
pasižadėjimą, pateikia turimo' 
Jungtinių Amerikos Valstįjų 
piliečio paso a r kito turimą pi
lietybe patvirtinančio doku
mento kopiją. Taip pa t pride
da bent vieną iš dokumentų, 
patvirtinančių turėtą Lietuvos 
pilietybe iki 1940 m, birželio 
16 d. (tai gali būti Lietuvos 
Respublikos vidaus a r užsie
nio pasai, išduoti iki 1940 m. 
birželio 15 d., Lietuvos Respu-

iškilo kai kurių sunkumų gau
nant Lietuvos pasus. 

Prašymus dėl pilietybės ir 
paso pilietis turėtų užpildyti 
pats aiškia rašysena lietuviš
kais rašmenimis (beje prašy
me neretai rašomos raidės, 
kurių nėra lietuviškoje abėcė
lėje, kaip „w", „x" ir kitos), at
sakydamas į visus klausimus 
ir pateikti į artimiausią diplo
matinę atstovybę ar konsulinę 
įstaigą arba Pasaulio lietuvių 
bendruomenės krašto valdy
bos pirmininkui. 

Žinoma, ne visi klausimai 
sprendžiami sklandžiai. Mane 
jaudina ilgi dokumentų per
siuntimo terminai. Jeigu do
kumentai dėl Lietuvos pilie
tybės pateikiami visi, pasas 
paprastai išduodamas per 7-
12 dienų. Tačiau man žinoma, 
kad pasą asmuo gauna tik po 
3-4 mėnesių nuo dokumentų 
pateikimo į konsulinę įstaigą 
dienos. Manau, kad šią pro
blemą galima būtų išspręsti, 
asmeniui sutikus apmokėti iš
laidas už dokumentų persiun
timą skubiu paštu (aišku, 
prieš tai juos pateikus į kon
sulinę įstaigą). Kaip man 
pranešė Migracijos departa
mentas, šiuo metu neišna
grinėti dokumentai dėl Lietu
vos pilietybės 11 asmenų, 
gyvenančių Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Nors prašymai 
dėl pilietybės buvo gauti dar 
1993-1996 metais, tačiau as
menys taip ir nepateikė trūk
stamų dokumentų. Migracijos 
departamentas apie tai yra ne 
kartą pranešęs tiek konsu
linėms įstaigoms, tiek patiems 
asmenims. 

Manyčiau, kad dalis minėtų 
problemų ateityje galėtų būti linėse įstaigose. To nebuvo 

blikos užsienio pasai, iSduotU padare ponai Sagiai, todėl ir išspręstos, organizavus Lietu 
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vos Respublikos piliečio pasų 
išdavimą užsienio valstybėse 
esančiose Lietuvos Respubli
kos konsulinėse įstaigose. Tai 
galima būtu padaryti, išspren
dus kai kurias finansines pro
blemas. 

Naudodamasis proga, norė
čiau supažindinti su kai kurio
mis naujovėmis dėl Lietuvos 
Respublikos piliečio paso. 
1997 m. lapkričio 4 d. pakeisti 
Lietuvos Respublikos piliečio 
paso nuostatai. Nuo š.m. sau
sio 1 d. pakeistas reikalavi
mas dėl spaudo įdėjimo apie 
paso galiojimą užsienyje paso 
30 puslapyje. Piliečio pasas 
užsienyjei galios tiek pat, kiek 
ir pats pasas. Be to, keičiant 
jau turima Lietuvos Respubli
kos piliečio pasą į naują, as
meniui pageidaujant, gali būti 
grąžintas ir turėtas pasas. No
riu atkreipti dėmesį, kad po 
1998 m. sausio 1 d. išduodamų 
Lietuvos-Respublikos piliečio 
pasų galiojimo laikas 10 metų. 

Kuriuos domina, pateikiu 
keletą skaičių apie prašymus 
dėl Lietuvos Respublikos pilie
tybės iš užsienyje gyvenančių 
tautiečių/ 1995 metais tokių 
prašymų Migracijos departa
mente gauta 2,900, 1996 me
tais —3.341, 1997 metais — 
3.967. " 

Noriu patikinti, kad būsiu 
reiklus tiek sau, tiek kitiems, 
kad nebūtų sudarytos biuro
kratinės kliūtys, sprendžiant 
Lietuvos Respublikos piliety
bės klausimus, kad Lietuvos 
Respublikos piliečio pasai 
būtų išduoti ar pakeisti, kaip 
galima per trumpesnį laiką. 

Dėl informacijos Lietuvos 
Respublikos pilietybės klausi
mais siūlyčiau kreiptis į ar
timiausia Lietuvos Respubli
kos diplomatinę atstovybę ar 
konsuline įstaigą užsienyje, į 
Migracijos departamentą (Sal
toniškių g. 19, Vilnius), telefo
nais 72 32 75, 72 32 67, faksu 
72 53 64 arba į mane (Šven
taragio g. 2, Vilnius), faksu 72 
16 84. Taip pat yra galimybė 
pasinaudoti e-mail paštu 
„rolandas @lxsec.vrm.lt"\ 

Nuoširdžiai Jūsų. 
R. K i l i k a u s k a s 

Lietuvos Respublikos 
Vidaus reikalų 

viceministras 

PRISIMINIMAI APIE 
JULIJONĄ BŪTĖNĄ 

A. Dundzila straipsny „Iš už 
nežinios" („Draugas", vasario 
3 d.) bando aiškinti Julijono 
Būtėno skrydžius į Lietuvą 
1950-1951 metais. Tai, be abe

jo, sunkus darbas, nes jie buvo 
vykdomi slaptai, ir daugelis 
žmonių, kurie apie juos galėjo 
žinoti, jau yra mirę. Neaiš
kumų taip pat yra apie jo 
grįžimą į Lietuvą, sovietų-
vokiečių karui prasidėjus. 
Šiuos klausimus gal padės 
kiek išaiškinti Vitalijos Kazi-
lionytės ruošiama knyga apie 
Julijoną Būtėną. Būtų gera, 
jeigu jai padėtų visi, kurie ką 
nors žino apie Julijoną, ir jai 
atsiųstų visą medžiagą. Ji yra 
M. Katiliškio bibliotekos Pas
valy darbuotoja. Adresas: Vi
talija Kazilionytė, M. Kati
liškio biblioteka, Vytauto 
Didžiojo a. 6/1, 5250 Pasvalys, 
Lithuania. Jei kam patogiau, 
galėtų ir man atsiųsti tą 
medžiagą, ir aš ją pasiųsčiau 
Kazilionytei. Mano adr.: J. 
Vitėnas, 7910 Livingston Rd., 
Oxon Hill, MD 20745. 

Čia norėčiau paminėti, ką 
man rašo Kazilionytė: „Mes 
čia esame sugalvoję dar vieną 
dalyką — įkurti Julijono Bū
tėno atminimo įamžinimo 
draugiją. Ji kuriama ne tuš
čioje vietoje — žmonių grupelė 
jau senokai yra susibūrusi, 
jau ir šiokie tokie darbai pada
ryti. Todėl iškyla būtinybė ju
ridiškai pagrįsti tokios grupės 
egzistavimą, kad galėtume 
veikti ir kalbėti ne kažkokių 
pavienių, niekam beveik ne
žinomų asmenų vardu, bet ju
ridiškai patvirtintos ir visuo
menės pripažintos draugijos 
vardu. Gal atsirastų ir išei
vijos tarpe pritariančiu tokiai 
draugijai. Draugijos veiklos 
akiračiai labai platūs, tačiau 
pagrindinis dėmesys privalėtų 
būti nukreiptas jaunimo pu
sėn, atskleisti Julijono gyve
nimą ir auką jauniems žmo
nėms... Vienas pirmųjų drau
gijos sumanymų — Grūžiuose, 
buvusiame Julijono motinos 
name. įkurti muziejų. Namas 
išlikęs per visas negandas, dar 
tebėra anų laikų baldai. Juk 
Julijonas čia atvažiuodavo iš 

S m. vasario 1 c\ Kauno zoologijos sode Sankryžos vardu pavadinta tig
riuke, kartu su kitais dviem gimusi prieš keturis mėnesius. 

Nuotr. Eltos 

DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. vasario 13 d. 

Kauno aplankyti motinos, į čia 
rašydavo jai laiškus. Grūžiai 
— lyg ir antroji jo gimtinė. 
(Dovydai nuo Gružių maždaug 
už kilometro.' Atskiras punk
tas draugijos veiklos progra
moj būtų leidybine sritis". 

J u o z a s V i t ė n a s 
Oxon Hill. MD 

MATYKIME GĖRI. 
MOKĖKIME DŽIAUGTIS 

Dažnai atkreipiu dėmesį į 
laiškų puslapį „Draugo" dien
raštyje. Laiškai atskleidžia 
žmonių godas, nuotaikas, pa
saulėžiūrą. Nemaža jų dalis 
išreiškia pasipiktinimą vienu 
ar kitu reiškiniu, poelgiu. Yra 
ir labai kategoriškų, piktų 
laiškų, net įžeidžiančių kitą 
asmenį. Retesni džiugūs, dva
sią keliantys laiškai. Vienas 
tokių — Stasės E. Semėnienės 
(sausio 30 d.) laiškas. 

Nepažįstu šio laiško autorės, 
bet lenkiu savo žilą galvą 
prieš ją. Jos straipsnis dvelkia 
nuoširdumu, meile, tolerancija 
ir svarbiausia — išmintimi. J i 
neperša savo tiesos primygti
nai, tendencingai, o tiesiog re
miasi liaudies ir filosofų iš
protavimais. Taiklus buvo Bu
dos išminties pritaikymas, 
matantiems tik juodą ir piktą. 
• „Piktas žmogus panašus į 
anglį: jei nedegina, tai tepa"). 
Pritariu, džiaugiuosi ir dėkoju 
už meilę lietuviams, Lietuvai, 
už tikėjimą ir viltį. 

Rašau, norėdama pasiūlyti, 
kad mūsų „Draugo" dienraš
tyje būtų daugiau šviesių spal
vų, džiaugsmo ir optimistinių 
straipsnių. Apsidairykime ir 
pamatysime daug puikių, pa

siaukojančių, veiklių žmertru. 
Rašykime apie juos, p f V r \ 
bėkime juos. . ... \ , 

Laiško autore (S. E. Semė
nienė) rašė, jog „...pagyrimai 
ugdo pasitikėjimą savimi* ke» 
lia norą kurt i , žengti pirmyn", 
— taigi pastebėkime "gėrį, 
poelgiuose, darbuose, veikloje, 
p radedami nuo vaikų i r baifc* 
darni seneliais, pensinintefls. 
Nere tas iš jų, nuėjęs s m & k o ^ 
sudėtingą gyvenfmo kėfhfr" 
daug nuveikęs tėvynės ir • 
žmonių labui gero ž o d i J o , 8 ^ -
mesio susilaukia tik nekro
loge. Jų patir t is neperduoda
ma būsimoms ka r toms . . .Ar 
nea ts i ras tų vietos laikraftjfro. 
kar tą į savaitę ar į mėnesį y>? 
kiai skilčiai? - **" 

Nepamirškime tų, kfttiė ruo f 
šiasi „anapilin", suteikifnt-" 
j i ems džiaugsmą, kol nevėluį-.,^ 

J u l i j a B r a z a u s t u e $ t 4 
Geneva^HS 

NAUJA SCENA IŠ Ą '* 
ABSURDO TEATRO-

Vytauto Šliūpo kėlimas 
Lietuvai pasauliniam^ te i 
ir kviet imas mus visus 
sienyje prisidėti, y ra 
scena iš mūsų toliau 
„Absurdo teatro" ryšitošė* s'jį> 
buvusia tėvyne. ' j^T ". & 

Londone leidžiamas ' „Ttt& 
Economist" žurna las t S s f l f l į y 
pastebėjo, kad Valdas AdŽPv. ' . 
kus sugebėjo per tengt f^^ą i -
mūsų, užsienyje gyVėnančiTj,'; 
a rogant iškumą ir nenorą * u - -
pras t i tikros padėties I i ^ J J ^ 
voje. Aš pasiaiyčiau Xytau$jp*>_. 
Šliūpui iš to pasimokyti. ' .» 

R i m v y d a s Iaut&OkC 

i 

A-tA. •. - ; j/va 

VYTAUTAS RAMANAUS 
Gyveno Lemont , IL, a n k s č i a u Čikagoje , Martjūi 

Parko apylinkėje ir Venecueloje . 
Mirė 1998 m. vasar io 12 d., 3:20 v a i . ry to , s ^ a u S į * 

89 metų. 
Gimė Lietuvoje, Sak ių a p s k r i t y j e , K lang ių k a i m e . * 
Amerikoje išgyveno 35 m. 
Nuliūdę liko: žmona E l e n a G i r čy t ė , s ū n ū s : R i m a n t a s , 

ma r t i S t a s ė , a n ū k a s P e t r a s ; V y t a u t a s , a n ū k ė A n n , 
p roanūkas Joshua . Lie tuvoje S e s e r y s E l e n a i r J o a n a 
su šeimomis bei kit i g i m i n ė s . ' į / ; 

Pr ik lausė Venecuelos l i e t u v i ų k l u b u i . 'i»- jf<" 
Velionis paša rvo tas p e n k t a d i e n į , v a s a r i o 13 d. n u o S 

iki 9 v.v. P e t k u s L e m o n t l a ido j imo n a m u o s e , 124$1" P 
S.Archer Ave. <arti Derby Rd . ) . Ą. * ' ;•• 

Laidotuvės įvyks šeš tadienį , v a s a r i o 14d.1*laidojhn*f 
n a m ų 9:30 v a i . r y t o b u s a t l y d ė t a s į P ai'. J u r g i o 
Matulaičio misijos bažnyčią , ku r io j e 10 va i . ry to b u * 
aukojamos šv. Mišios už ve l ion io sielą. Po Mišių bttf 
palaidotas Šv. Kazimiero l i e tuv ių k a p i n ė s e . \ 

Nuliūdę: ž m o n a , s ū n ū s , m a r t i , a n ū k a i , p r o a n ū k * * , £ 
s e s e r y s i r k i t i g i m i n ė s 

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

4 

Mylimai mot ina i 

A.tA. 
SOFIJAI BRINKIENĖf 

j mi rus , jos sūnų dr. ZIGMĄ B R I N K J ir j o a f l i t t j į ^ r į i 
nuoširdžiai užjaučiame. į}' 

Maryte ir Kazys Ambrozaičiai, Audronė, RamiĘė 
Algė ir Adolfas Šležai '*• «į# 
Alė ir Antanas Razmai 
Stefa ir Petras Kisieliai 

A.tA. 
IGNUI RUGINIUI 

mirus , r e i šk iame gilią u ž u o j a u t ą Žmonai JAJ$ffN> 
sūnums ALGIUI. RAY ir V Y T U I su še imomir . 

Buvę cicenškiai: 
Aldona ir Bronius Baukiai . 
Aleksandra ir Stepas Bhrkaus) 
Loreta Kynienė 
Elena Purtulienė 

St. Petersburg. Flor ida 

• . . • 

v * 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kai „Atskambės pavasarėlis", t.y. Montessori lietuviškosios „Žiburėlio" 
mokyklėlės rengiama pavasarine tradicinė madų paroda, šie gražūs mūsų 
„žiburiukai" joje modeliuos vėliausias madas vaikams. O kada bus toji 
paroda? Sekite spaudos puslapius ir sužinosite... 

Kun. dr. Mykolas Kirki
las, St. Petersburg, FL, Drau
go fondo pirmojo laipnio 
garbės narys, prie anksty
vesnių 5,000 dol. įnašų vėl at
siuntė 1,000 dol. Draugo fon
dui, pradedant naujus, 1998 
metus, reikšdamas pagarbą, 
padėką, linkėdamas Dangaus 
palaimos, įvertindamas DF 
pastangas dienraščio „Drau
go" išlaikymui. Didžiajam sa
vo mecenatui kun. dr. M. Kir
kilui Draugo fondo vadovybe 
reiškia nuoširdžią padėką. 

Visi kviečiami į Užga
vėnių linksmavakarį vasa
rio 21-22 d., šeštadienį ir sek
madienį, Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje, 4420 S. Fairfield 
Ave. Programą atliks Lietuvos 
vyčių šokėjai, Vilija Kerelytė 
ir lietuviška kapela. Muziką 
šokiams parūpins Algimantas 
Barniškis. Šeštadienį pabend
ravimas nuo 6 iki 7 vai. vak,. 
puiki lietuviška vakariene 
(kugelis, cepelinai, dešros, ko
pūstai ir kt.) — 7 vai., o pro
grama 8 vai. vak. Šokiai po 
programos. Visus kviečia ren
gimo komitetas, kuriam vado
vauja LB Brighton Parko apy
linkės pirm. Salomėja Daulie-
nė. Algimantas Barniškis ir 
kt. 

Jaunimo centro metinis 
narių susirinkimas šaukia
mas vasario 22 d., sekma
dienį, 11 vai. r.. JC Čiurlionio 
galerijoje. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti arba atsiųsti 
įgaliojimo lapeiius. 

„Tėviškės" lietuviu evan
gelikų liuteronų parapija 
Vasario 16-ją minės sekmadie
nį, vasario 15 d., parapijos sa
lėje. Buvęs Kr. Donelaičio mo
kyklos vedėjas J. Širka tars 
progai pritaikytą žodį. Moterų 
draugija ruoš pietus. Aukos 
bos skiriamos remti kun. Ridą 
Tumulį Lietuvoje. Visi kviečia
mi. 

Ona ir Valentinas Račiū
nai, Chicago. IL. pratęsdami 
laikraščio prenumeratą mus 
apdovanojo 105 dol. dovana. 
Nuoširdžiai dėkojame lietu
viškos spaudos romejams. 

Lietuvos Vyčių 36-tos 
KUODOS, veikiančios Brigh
ton Parke, susirinkimas 
pirmadienį, vasario 16 d.. 
7:30 vai. vak. vyks Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
pMr.ip'.ios mokyklos salėje. 
Visi kuopos nariai ir jų drau
gai kviečiami dalyvauti. Po su
sirinkimo švęsime Vasario 16-
tąją — Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 80 metų su
kaktuvių šventę — bus pa
bendravimas ir kavutė. Visi 
laukiami. 

Vasario 22 d., yra neeili
nis sekmadienis, nes Čika
gos ir apylinkių lietuviams 
bus proga dalyvauti poeto 
Henriko Nagio prisiminimui 
ruošiamoje popietėje Lietuvių 
dailės muziejuje. Lemonte. 
Pradžia 1 vai. p.p. Rengia LB 
Kultūros taryba. Visi kvie
čiami. 

Solistai Genovaitė Bige-
nytė ir Algimantas Barniš
kis atliks dalį meninės pro
gramos Lietuvos Nepriklauso
mybės šventėje, kurią ruošia 
ALTo Čikagos skyrius Maria 
aukštesniosios mokyklos sa
lėje vasario 15 d., sekmadie
nį, 1 vai. p.p. Yra minėjimų ir 
minėjimukų... Tačiau Maria 
aukšt. mokyklos salėje jau 
metų metais rengiamas pa
grindinis Vasario 16-osios 
minėjimas. Būtų gražu, kad 
lietuvių visuomenė tą prisi
mintų ir ryžtųsi šioje šventėje 
dalvvauti. 

Vasario 15 d., sekmadienį. 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, JAV LB Lemonto apy
linkės valdyba ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
80 metų sukakties pami
nėjimą. Iškilmės prasidės vė
liavų pakėlimu ir šv. Mi-
šiomis. Koncertas vyks baž
nyčioje. Jį atliks sol. Praurima 
Ragienė, Pal. Jurgio Matu
laičio suaugusių ir vaikų cho
rai, vadovaujami Birutės Moc
kienės, Rasos Poskočimienės 
ir Dariaus Polikaičio. Daly
vaus ir Maironio lit. mokyklos 
mokiniai, vad. Gražinos Sturo-
nienės. Smuiku gros dr. Leoni
das Ragas, akompanuojant 
Manigirdui Motekaičiui. Po 
koncerto akademinė minėjimo 
dalis vyks PLC didžiojoje 
salėje. Pagrindinę kalbą pa
sakys Lietuvos gen. garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza. Bus renkamos aukos 
LB darbams paremti. Visi 
kviečiami. Jejimas nemoka
mas. 

Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimas, 
rengiamas ALTo Čikagos sky
riaus, bus vasario 15 d., sek
madieni šia tvarka: 10 vai. r. 
vėliavų pakėlimas Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčios aikš
tėje, vadovaujant Vytauto Di
džiojo šaulių rinktines vadovy
bei, dalyvaujant ir kitoms 
šaulių kuopoms bei ramovė-
nams: 10:30 vai. r. iškil
mingos Mišios toje bažnyčioje, 
pamaldų metu giedos parapi
jos choras, vad. muz. Antano 
Lino ir sol. Dana Stankaitytė. 
Visuomene kviečiama gausiai 
dalyvauti pamaldose. Pamal
dos tuo pat laiku vyks lietuvių 
liuteronų-evangelikų bažny
čiose. 

PASIKEITIMAI PLC 
VADOVYBĖJE 

1998 m. sausio 18 d. metinic 
narių susirinkimo metu Pa
saulio lietuvių centro nariai 
slaptu balsavimo būdu išrinko 
šiuos 8 PLC tarybos direkto
rius: Kęstutį Ječių. Povilą Ki
lių. Rimantą Griškelį, Zenoną 
Mereckį, Vytenį Lietuvninką, 
Romą Kroną, Genę Rimkienę, 
Antaną Razmą, Jr. (1-iems 
metams). 

Tuo pačiu buvo išrinkta 
nauja revizijos komisija: Ri
mas Domanskis, Algis Saulis, 
Petras Buchas. 

Pirmame naujos tarybos 
posėdyje vasario 1 d. šie direk
toriai buvo išrinkti pareigoms: 

Rimantas Griškelis — PLC 
tarybos pirmininkas; 

Kęstutis Ječius — PLC val
dybos prezidentas. 

Dana Gylienė — korporaci
jos sekretorė. 

Komitetų sudėtis buvo per
tvarkyta. Vadovavimo parei
gomis direktoriai pasiskirstė 
taip: 

Bendrų patalpų komite
tas: visų centro naudotojų at
stovai kviečiami dalyvauti ko
mitete, kurio tikslas bus pa
sidalinti esminiais reikalais, 
patarimais, bendrais rūpes
čiais, siekiant koordinuotos 
veiklos tarp visų naudotojų ir 
PLC tarybos bei valdybos. Ge
nė Rimkienė vadovauja; kiti 
nariai. Griškelis, Budrys. 

PLC nuostatų komitetas: 
priimti iki šiol paruoštą nuos
tatų keitimo projektą ir vesti 
iki pabaigos, atsižvelgiant į 
1998 metų metinio narių susi
rinkimo pageidavimus. Vyte
nis Lietuvninkas vadovauja; 
kiti nariai: Kilius, R. Tamo
šiūnienė, Domanskis. 

Pastato priežiūros komi
tetas: sudaryti konkrečius 1 
bei 5 metų planus ir sąmatą, 
pagal kurią galima siekti pa
grindinių pataisymų ir tobuli
nimų. Zenonas Mereckis vado
vauja; kiti nariai: D. Gylienė, 
I. Budrys, A. Lieponis. 

Mažosios salės kom.: vesti 
salės pertvarkymo darbus to
lyn iki pabaigos ir siekti su
kaupti likusią dalį reikalingų 
lėšų; Donatas Siliūnas vado
vauja; kiti nariai: A. Tamo
šiūnas, A. Razma, A. Liepo
nis, D. Polikaitis. 

Informacijos kom.: skelbti 
PLC darbus ir reikalus spau
doje, nariams siuntinėti pra
nešimus, skelbti aukotojus, at
naujinti informacinį PLC 
lankstinuką. Romas Kronas 
vadovauja; kiti nariai: Ječius. 
Griškelis. 

Lėšų telkimo kom.: telki
mas lėšų. kreipimasis į orga
nizacijas ir firmas, vedimas 
tikslių sąrašų. Gintas Saulis 
vadovauja: kiti nariai: Gulbi
nas, Lieponis, Griškelis, Raz
ma. 

R. Griškelis 

Česlovas Masaitis, Thomp
son, CT, siųsdamas mokestį 
už šių metų prenumeratą, at
siuntė malonų laiškutį su 
105 dol. auka, paremti J&\ tik
rai puikų laikraštį". Ačiū už apygarda, 
malonius žodžius ir auką. 5 v. p.p. — minėjimas 

DARBINGAS NAMŲ 
SAVININKU POSĖDIS 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
posėdis įvyko š.m. sausio 6 d., 
penktadienį vakare, pirminin
ko Juozo Bagdžiaus bute. 
Posėdį atidarė valdybos pirm. 
Bagdžius, pasveikindamas vi
sus atvykusius. Susirinko visa 
valdyba, nes pereitame susi
rinkime buvo pririnkti 4 nauji 
nariai. Dabar valdybą sudaro 
9 asmenys. Pirmininkas pri
statė posėdžio darbotvarkę, 
kurią visi vienbalsiai priėmė. 
Vyko valdybos narių pasiskir
stymas pareigomis, nes valdy
ba buvo sudaryta iš pusės se
nos valdybos narių ir antrąją 
pusę turėjo susirinkimas pri
rinkti. Pasiskirstė taip: Juo
zas Bagdžius — pirmininkas, 
Motiejus Juknis — I vicepir
mininkas, Vladas Rastis-II 
vicepirmininkas, Zita Bagdžiu-
vienė — sekretorė, Stasė Ru-
dokienė-iždininkė, Mindaugas 
Stakėnas — finansų sekreto
rius, Elena Juozapavičienė — 
korespondentė anglų kalba, 
Antanina Repšienė — kores
pondentė lietuvių kalba, Ka
zys Maldėnas — tvarkdarys. 
Visi pasižadėjo savo pareigas 
eiti sąžiningai ir stripriai ginti 
Namų savininkų reikalus. 

Toliau buvo kalbėta apie 
apylinkės apsaugą, kuri jau 
veikia keletą metų. Narių su
sirinkimai vyksta kiekvieno 
mėnesio trečią penktadienį, 
6:30 vai. vakare, švč". M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
6820 S. Washtenaw Ave. Šio 
mėnesio susirinkimas vasario 
20 d. dėl susidėjusių aplinky
bių neįvyks. Kitas susirinki
mas bus kovo 20 d. sena tvar
ka. Į šį susirinkimą numatyta 
pakviesti valdžios pareigūnus 
dėl namų mokesčių Property 
Tax) ir dėl namų šildymo dujų 
(Peoples Gas Co). Pakviestieji 
pareigūnai atsakinės į klausi
mus ir paaiškins, kodėl kelia
mos kainos. Taip pat bus dis
kutuojamos kitos problemos 
Marąuette Parko rajone. Visi 
pasiruoškite su klausimais ar 
skundais. Po susirinkimo, 
kaip įprasta, bus kavutė. Dar 
kartą primenu, kad susirinki
mo vasario mėnesį nebus. Su
sirinkimas bus kovo 20 dieną. 

Ant. Repšienė 

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

RENGIAMI VASARIO 
16-TOS MINĖJIMAI 

Vasario 14 d. 

7 v.v.; programoje — garbės 
gen. konsulas Vaclovas Kleiza 
ir gen. kon. G. Apuokas, va
karienė, šokiai; Šaulių na
muose, Chicago: rengia: JAV 
LB apylinkė „Krantas". 

6:30 v.v.; programoje — gen. 
kon. dr. Petro Anuso sveikini
mo žodis, meninėje dalyje — 
sopranas Angelė Kiaušaitė, 
akompanuoja Aldona Kepalai-
tė, vaišės; Aušros Vartų baž
nyčios salėje, Manhattan, NY; 
rengia: JAV LB Manhattan 

X Mokslo ir kūrybos simpoziumo metu plakatų parodoje (iš kairės): Elvyra Narutienė, dr. Aldona Vasiliauskienė 
ir Pilypas Narutis. 

prog

ramoje — kalbės trys „ex-
change" studentai: Dauman
tas Matulaitis, Saulius Šu
manas ir Algis Vosylius apie 
Lietuvos istoriją, Lietuvos 
ekonominį gyvenimą ir, kaip 
Lietuvoje pritaikysime JAV 
įgytas žinias, pietūs; rengia 
JAV LB Minnesota apylinkė. 

Vasario 15 d. 

11:30 v.r. — šv. Mišios; 
12:30 v. p.p. — minėjimas; 
programoje — dr. Rūtos Kai
rytės kalba ir kanklininkė iš 
Lietuvos; Šv. Kazimiero para
pijoje, East Chicago, IN; ren
gia: JAV LB East Chicago 
apylinkė. 

1-3 v. p.p.; programoje — 
„Growing up as Lithuanian 
Americans"; diskusijos ir vai
šės; Community College, Kan-
sas City, KS; rengia: JAV LB 
Kansas City apylinkė. 

Po pamaldų; programoje — 
Margaritos Laškauskas-Lasky 
kalba, moterų kvartetas ir 
vaišės; Immaculate Concep-
tion parapijoje, East St. Louis, 
IL; rengia: JAV LB East St. 
Louis apylinkė. 

11 v.r. — šv. Mišios; 12 v. 
p.p. — minėjimas; programoje 
— garbės gen. konsulas Vaclo
vas Kleiza, J. Matulaičio misi
jos choras, Maironio lituanis
tinės mokyklos mokinių mon
tažas; Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemont, IL; rengia: JAV 
LB Lemonto apylinkė. 

Po pietų; programoje — kul
tūrininko Jono Indriūno kal
ba, Indriūnienės deklamacija 
ir vaišes; Eagle Hali, Melrose 
Park, IL; rengia: JAV LB Mel
rose Parko apylinkė. 

11 v.r. — minėjimas; progra
moje — Vyto Maciūno kalba, 
parapijos choras, lituanistinės 
mokyklos mokinių pasirody
mas ir vaišės; Šv. Antano par
apijoje, Omaha, NE; rengia: 
JAV LB Omaha apylinkė. 

3 v. p.p.; programoje — Bi
rutės Vindašienės kalba, Vin
co Kudirkos eilėraščiai (versti 
į anglų kalbą) ir vaišės; Con-
vention Center, Sioux City, 
IA; rengia: JAV LB Sioux City 
apylinkė. 

1 v. p.p. — šv. Mišios ir 
minėjimas; programoje — Vi
liaus Bražėno kalba, Lietuvių 
klubo choras ir tautinių šokių 
grupė „Audra"; Lietuvių klu
be, St. Petersburg, FL; rengia: 

Lietuvių klubas. 
11:15 v.r. — šv. Mišios Atsi

naujinimo parapijoje, Mas-
peth, NY, pamokslą pasakys 
vyskupas Paulius Baltakis; 3 
v. p.p. Kultūros židinyje, aka
demija; programoje — prele
gentas Algirdas Rimas, pianis
tas Gabrielius Alekna, smuiki
ninkas Vilhelmas Čepinskis ir 
sudėtinis choras (Atsimainy
mo bažnyčios parapijos choras 
ir Apsireiškimo bažnyčios pa
rapijos choras, dirigentė Asta 
Barkauskaitė, akompanuoja 
Virgilijus Barkauskas); ren
gia: JAV LB New Yorko apy
gardos jungtinis komitetas; 

10 v.r. — šv. Mišios šv. 
Mato katedroje, VVashington, 
DC, pamokslą sakys prel. Jur
gis Sarauskas; 2 v. p.p. — 
minėjimas Latvių namuose, 
Rockville, MD; programoje — 
„Vasario 16-tosios reikšmė" 
pristatoma septynių vietinių 
lietuvių, tautinių šokių grupė 
„Juosta" ir Kr. Donelaičio litu
anistinės mokyklos mokiniai; 
rengia: JAV LB Washington 
apylinkė. 

Vasario 22 d. 
Programoje — Algio Plio-

džinsko kalba, Video BBS apie 
Lietuvą ir „blynų balius"„ 
Holy Cross Lutheran Church 
salėje, Houston, TX; rengia: 
JAV LB Houston apylinkė. 

12 v. p.p. — šv. Mišios; 1:30 
v. p.p. — minėjimas; progra
moje — Vlado Stankevičiaus 
kalba, istorinis filmas, tauti
nių šokių grupės „Klumpė" 
pasirodymas ir vaišės; Liber
ty Civic Center, Waukegan, 
IL; rengia: JAV LB Wauke-
gan apylinkė. 

10:15 v.r. — vėliavų pakėli
mas: 10:30 v.r. — šv. Mišios; 
12:15 v. p.p. — minėjimas; 
programoje: Dariaus Semaš
kos kalba, „Lietuva istorijos 

vingiuose" istorinis montažas 
ir pietūs; parapijos salėje, Los 
Angeles, CA; rengia: JAV LB 
Vakarų apygarda ir Los An
geles ALTo skyrius. 

11:30 v. r. — 1 vai. p.p. — 
vėlyvi pusryčiai St. Elizabeth 
Seton parapijos salėje, Sun 
City, AZ: 1:30 v. p.p. — šv. 
Mišios, aukojamos arkivysk. 
P. Marcinkaus: 2:30 vai. p.p. 
— minėjimas toje pačioje 
salėje — pagrindinė kalbėtoja 
Danutė Bindokienė: meninė 
programa; tautodailės paro
dėlė; rengia Phoenix, AZ, apy
linkės LB ir Arizonos lietuvių-
amerikiečių klubas. 

Vasario 28 d. 

1 v. p.p. — minėjimas; pro
gramoje — Tado Nikelevičiaus 
kalba, vakare šokiai; Sbrth 
Ave. United Church salėje, 
Denver, CO; rengia: JAV LB 
Denver apylinkė. 

Kovo 15 d. 

Programoje — „Akapela", 
vadovaujama St. Jagminienės; 
rengia: JAV LB Grand Rapids 
apylinkė. 

Vasario 7 d., JAV LB San 
Antonio apylinkė suruošė mi
nėjimą San Antonio, TX, vo
kiečių salėje. 

Vasario 8 d. įvyko Vasario 
16-tos minėjimai JAV LB 
Brighton Parko ir JAV LB Ci
cero apylinkėse. 

Pastaba: Čia nepaminėtos 
JAV LB apylinkės, kurios taip 
pat ruošia arba prisijungia 
prie kitų organizacijų ruošia
mų Vasario 16-tos minėjimų. 
Deja, žinios apie šiuos minė
jimus laiku nepasiekė JAV LB 
Krašto valdybos. 

Skatiname visuomenę minė
jimuose dalyvauti. 

Jūratė Budrienė 
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1998 m Pasaulio lietuvių centro taryba. Sėdi iš kaires: Dana Gyliene. Genė Rimkienė, Kęstutis JeCius, Zenonas 
Mereckis; stovi. Rimantą.- (inškflis - tarybos pirmininkajs. \lgis Tamošiūnas. Algis Lieponis, Antanas Razma. 
Jr. Vytenis Lietuvninkas. Povilas Kilr.is, Komas Kronas ,r Rimas Gulbinas Tarybai dar priklauso Donatas 
Siliūnas ir Gintautas Saulis. 

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

(sk.) 
x Akcijų, bonų bei kitų 

vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
x Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu Ed.Šumanas, 5701 
Linden, IM Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
x TRANSPAK siunčia į 

Lietuvą siuntinius, pinigus, 
baldus, komercines siuntas. 
4545 W 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 

x Kelionė į šokių šventę 
Vilniuje, nuo birželio 30 iki 
liepos 14 d., $768 iš Čikagos. 
Registruotis iki vasario 13 d. 
Skambinti Teresei Lesniaus-
kienei, First Class Travel, 
tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
x Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
x A.a. Viktoro Diminskio 

mirties metinių proga, žmona 
Elsė Diminskienė. Hot Springs 
Village, AR, siunčia Lietuvos 
našlaičiams $200 auką. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711W. 71 
St , Chicago IL 60629. 

(sk.) 
x Juozas Graužinis, Chi

cago, IL, rašo: „Pagerbiant 
ponios Birutės Jasait ienės 
išėjimą į garbingo pensininko 
eiles, skiriu $50 Lietuvos 
našlaičiams." Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 
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